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ﻓﺼﻞ اوّل

ﻓﻠﺴﻔﻪ ازدواج و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ

٤

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻮاﺻﻠﯿﻦ
 – ١زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی ﺟز راﺑطﮫ و ﻣﺑﺎدﻟﮫ و دادوﺳﺗد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و درﯾﺎﻓت و ﭘرداﺧت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺷدﯾدﺗرﯾن اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﺎ ھﻣﻧوﻋﺎن اﺳت .
آدﻣﯽ ﺣﺗّﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗوﺟّﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧد ﻧﯾز ﺑﺎ ھر رھﮕذری دارای ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﯾﺷود و در ﯾﮏ آن ﭼﯾزی
ﻣﯾدھد و ﭼﯾزی ﻣﯾﮕﯾرد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و راﺑطﮫ ای در ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻓرد ﺑﺎ ﮐ ّل آدﻣﮭﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن رخ ﻣﯾدھد .در ھر ﻧﮕﺎه ھر ﭼﻧد
ﺳﮭوی و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﭼﯾزی ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود .
آدﻣﯽ ﺣﺗّﯽ در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ در ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﺷﻐول ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و آدﻣﮭﺎﺳت  .آدﻣﮭﺎ ھر ﯾﮏ
ﺑﺎ ﺑﺎری از ﻣﻌﻧﺎ و اﻧرژی ﺧوب و ﺑد ﺑر او وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﯾزی ﺑﮫ او ﻣﯽ دھﻧد و ﭼﯾزی از او ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣﯽ روﻧد .
اﯾن واﻗﻌﮫ ﺣﺗّﯽ در ﺧواب ھم اداﻣﮫ دارد  .آدﻣﯽ ﭼﯾزی ﺟز راﺑطﮫ ﻧﯾﺳت و ﭼون دارای روح اﺳت ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن
ارﺗﺑﺎط را ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾّت روح اﻧﺳﺎن در ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط اﺳت و ﻟذا ﻗوﯾﺗرﯾن روح ھﺎ
از ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرﺧوردارﻧد .
وراﺑطﮫ زن و ﻣرد ھم ﯾﮑﯽ از اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ﻣﺑﺎدﻻت
در اﯾن راﺑطﮫ رخ ﻣﯽ دھد زﯾرا روح ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣ ّﯾت ﺧودش در اﯾن راﺑطﮫ وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا روﺣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ
ﺻﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر اﺳت و ﻟذا ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن راﺑطﮫ ھﺎﺳت زﯾرا ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺑﺎدﻻت در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻣﮑن
ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و ﺧﺎ ّ
ﻣﯾﺷود .در اﯾن راﺑطﮫ ﺧود روح ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯾﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺳﺎﺋر رواﺑط روح ﺑﺳﺗر و ﻋﺎﻣل ﺑرﻗراری راﺑطﮫ اﺳت و ﻧﮫ
ﻣوﺿوع ﻣﺑﺎدﻟﮫ  .وﻟذا ازدواج واﻗﻌﮫ ﻣﺑﺎدﻟﮫ روح دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾﻧش در ازدواج ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ رخ ﻣﯽ دھد .
 – ٢درﺳت ﻣﺛل ھﺳﺗﮫ اﺗم ﮐﮫ اﺳﺎس ﻋﺎﻟم ﻣﺎده اﺳت ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده ھم اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن و ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه اﯾن ﻋﻠوم از اﺻل و اﺳﺎس ﺧود دور ﺷده اﻧد از رﺳﺎﻟت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود و از ﻋﻠﻣﯽ
ﺑودن ﻣﺎھﯾّت ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺟﻌت دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺻل و اﺳﺎس ھﻣﮫ ﻋﻠوم
اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﺗّﯽ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت و ﻧﯾز ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ .
 – ٣در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ زوج آﻓرﯾده اﺳت  .واﯾن زوﺟﮭﺎ دارای ﻣﺎھﯾّﺗﯽ ﻣﺗﺿﺎدﻧد و در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﺑﯽ ھﻣدﯾﮕر ﻣوﺟود ّﯾﺗﯽ ﻧدارﻧد  .و اﯾن ذات ﻣﻌﻧﺎی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺣور اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻠم و ادراک ﺑﺷر اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ روح ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣوﺿوع ﺟﮭﺎن اﻧدﯾﺷﮫ
ھﻣﺎﻧﺎ درک راز اﯾن وﺣدت اﺿداد و دوﻗوﻟوھﺎی ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت  .واﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑرای وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺻوص در ﻋرﺻﮥ
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ھﻣﮫ ﻓرآورده ھﺎی ﺑﺷری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ام اﻟﻣﺳﺎﺋل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻓرد ﺑﺷری ﺑﮫ وﺿوح
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾّﮫ ﺳرﻧوﺷت او در راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻗرار دارد .
 – ۴ﻧﯾﺎز آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟﻔش ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و اﺳرارآﻣﯾزﺗر از آن اﻣوری اﺳت ﮐﮫ او ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﺑراﯾش ﺗدﺑﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺧود وﺳﯾﻠﮫ ای اﺳت ﺑرای ارﺿﺎی ﻧﯾﺎز ﺑرﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗری .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﯾﺎز
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻏذا ﺧود ﻋﻣل ﺧوردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣوادّ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣوﺟود در آن اﺳت و ﻧﯾز ﻣوادّی ﮐﮫ در ﺑدن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ
ﻏذاھﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ در ﺧود ﻏذاھﺎ ﺣﺿور ﻧدارﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧوع ﻏذا و آداب ﻏذا ﺧوردن و ﮐم و ﮐﯾف ﺗﻐذﯾﮫ در
اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت آدﻣﯽ ﻧﯾز اﺛر دارد  .راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻣﺗر از ﻏذا ﻧﯾﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن و
ﻋﻠﻣﺎ و ﭘﯾﺎﻣﺑران دارای رژﯾم ﻏذاﺋﯽ وﯾژه ای ﺑوده اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب اوﭘﺎﻧﯾﺷﺎدھﺎ آﻣده  ،آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧطور
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺣﺳﺎس دارد ﮐﮫ ﻏذا ﻣﯽ ﺧورد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧوع ھﻣﺳر و ﮐم و ﮐﯾف راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳر ھم در
اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻌﻧوﯾّت و روﺣﯾّﺎت ﺑﺷر اﺛری ﺑﺳزا دارد  .آدﻣﯽ ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗر اﺳت ﺳرﻧوﺷت و روح و ﺟﺎن او از
آن ﭼﯾز اﺛر ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻟذا ﻣﺳﺋﻠﮫ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ و راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘش را در ﻣﺎھﯾّت و ﺳرﻧوﺷت
ھر ﺑﺷری اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟذا اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل اﯾن اﻣر را در رأس اھداف و اﻟوﯾّت ھﺎی زﻧدﮔﯾش ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻣﺳﺋﻠﮫ
ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﻓﻘط از ﭼﺷم ﻧﯾﺎز ﻟﺣظﮫ ای ﺟﻧﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
 – ۵ھر "ﻣن" ی ﻣﺣﺻول "ﺗو" ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗوی زﻧدﮔﯽ ھر ﻓردی ھﻣﺳر اﺳت  .ھر ﻓردی از
واﻟدﯾن ﺧود ﺣﯾﺎت ﻣﺎدّی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ از ھﻣﺳر ﺧود ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی و اﻧﺳﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس آﻧﮑﮫ ھﻣﺳر

٥

را ﻓﻘط از ﭼﺷم ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ و ﻣﻌﯾﺷت ﻣﯽ ﻧﮕرد از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎدﯾّت ﺟﮭﺎن ﭘﯾوﻧد زده و ﺧود
را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺟﻣﺎدﯾّت و ﺣﯾواﻧﯾّت ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
– ۶ھر ﮐﺳﯽ از ھﻣﺳرش ﺗوﻗّﻊ ﯾﮏ دوﺳت ،ھﻣدل ،ھﻣﻔﮑر و ھم ﺳرﻧوﺷت و ﯾﺎر و ﯾﺎور را دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری او ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد
ﮔردد .وﻟﯽ ﺑزودی در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑﺎ ﺧﺻم ﺧود وﺻﻠت ﻧﻣوده اﺳت و آن ھم ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣن ھﺎﯾش  .واﯾن
ﺳرآﻏﺎز ﺑﯾداری ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺧود– آﺋﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری و ﺗﻔﮑّر ﺟدّی .زﯾرا ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺿﺎدّ در اﻋﻣﺎق ﺗن و دل و
ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود ﺷده اﺳت .ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﺟﮭﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﺑﯾداری ﻧﮕرﯾﺧﺗﮫ و درﺑﺎره اش ﺗﺎ
ﺑﮫ آﺧر اﻧدﯾﺷﮫ ﮐرده اﻧد .واﯾن ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن و وﺟودی ﺗرﯾن ﻧوع اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻌﻧﺎﮔراﺋﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ
وﺣوا ،اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر ،ﻋﯾﺳﯽ و ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ ،ﻣﺣ ّﻣد و
ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرگ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺑوده اﻧد :آدم
ّ
ﺧدﯾﺟﮫ ،ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و و . ...
ﺣرﮐﮫ ﮐ ّل ﻣﻌﻧو ّﯾت آﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد :ﺳﻘراط،
 – ٧در ﭘس ﭘرده ھﻣﮫ ﻣردان ﺑزرگ زﻧﺎﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻣوﺗور ﻣ ّ
ﺑوﻋﻠﯽ ،راﺑﻌﮫ ،ﺳوﻓﺎ ،داوﯾﻧﭼﯽ ،ﮐﯽ ﯾرﮐﮫ ﮔﺎرد ،ﻧﯾﭼﮫ ،ﮐﺎﻓﮑﺎ ،ﭘو ،ﺳﺎﻟوﻣﮫ ،ﺳﯾﻣون دوﺑوار و ﻏﯾره.
 – ٨اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻌ ّﻣﻖ ﺟدّی در ذات راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و ھﻣﺳر ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ در رﯾﺷﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدﻣﯾّت
ﻧﺑوﺗش را در
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﻔﮑّری ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧدا رﺳﺎﻧﯾده اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدم اﺑواﻟﺑﺷر ھم ﻣﻘﺎم ّ
ﺣوا ﺑود ﮐﮫ او را از ﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺑرزخ ﮐﺷﺎﻧﯾد و ﺟﮭﺎﻧش را دﮔر ﺳﺎﺧت و او را ﺑﯾدار ﻧﻣود
ﺣوا ﯾﺎﻓت  .وﺟود ّ
راﺑطﮫ ﺑﺎ ّ
 .ھﻣﺳر  ،ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن دﺷﻣن اﺳت ﯾﮏ دﺷﻣن اﻟﮭﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن اﻣر را در ﻧﯾﺎﺑد و در آن ﺗﻔﮑّر ﻧﮑﻧد و
از آن ﺑﮕرﯾزد و ﮐورﮐوراﻧﮫ اﯾن دﺷﻣن را ﻣﺣﮑوم ﺳﺎزد و از او اﻧﺗﻘﺎم ﺑﺳﺗﺎﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣﻧﯽ را ﺑﺎ ذات اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود
ﻧﻣوده اﺳت و اﺣﻣﻖ و ﺑﯽ وﺟود از ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رود .
 – ٩ﮔرﯾز از ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ،ﮔرﯾز از ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت .زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﯾﺎﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت.
راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﮐ ّل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﻗﻠﻣرو ھﻣﮫ اﺳرار اﺳت .
 – ١٠ھر ﮐﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳرش ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺑﻠﯾس .ﺑﮭر ﺣﺎل رﺷد ﻣﯾﮑﻧد .و اﯾن ﻣﻌﻧوﯾت ﺑﺷر اﺳت .
 – ١١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﮑﺎﻓﺗن ھﺳﺗﮫ اﺗم و ﻋﻠوم ھﺳﺗﮫ ای ﻣﻧﺷﺄ اﺻﻠﯽ ﻣدرﻧﯾزم و ھزاران ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
اﺳت .ﺷﮑﺎﻓﺗن ھﺳﺗﮫ راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﮐﺷف اﺳرار آن ﻧﯾز ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺳرﻧوﺷت ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ
ھﻣﮫ ﻋﻠوم ﺣﻘﯾﻘﯽ در اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .و ﺑﺷر ﻣدرن ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ از اﯾن ھﺳﺗﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل دور ﺷدن اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﮭل و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اش در اﯾن راﺑطﮫ ﺣﺗّﯽ در ﺣﺎل زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن اﯾن ﭘﯾوﻧد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .واﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺷﺄ اﻧﮭدام وﺟودی و ﻣﻌﻧوی و ﺣﺗّﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ اش در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد .
 – ١٢ازدواج و طﻼق ﺑرای ھر ﺑﺷری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن واﻗﻌﮫ زﻧدﮔﯽ اوﺳت و اﮔر او اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن واﻗﻌﮫ زﻧدﮔﯾش را
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻋﻣﺎق درک ﻧﮑﻧد از زﻧدﮔﯽ ﺧود ھﯾﭻ ﻧﻔﮭﻣﯾده اﺳت و ﺟﺎھل از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود .
ﺣوا ﺟﻣﺎل ﺑﺎطن آدم اﺳت و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋرﻓﺎﻧﯽ  ،ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﻣﺣﺳوب
 – ١٣ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎد ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز ّ
ﻣﯾﺷود  .اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﻧﯾز ﺳﻧدی دﯾﮕر ﺑر اھﻣﯾّت درک راﺑطﮥ آدم – ﺣواﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﻋﺎﺷﻖ  ،ﻣﻌﺷوق ﺧود را ھﻣﺎﻧطور ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﮐﮫ ﺧدا را  .و ﯾﮏ زن ﻋﺎﺷﻖ ھم ﻣردش را ھﯾﭻ
ﮐﻣﺗر از ﺧدا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﻠﮑﮫ در ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ زن ﯾﺎ ﻣرد ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺧدا و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘرﺳﺗش
آﺷﻧﺎ ﺷده و اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوع اﯾﻣﺎن ﻣذھﺑﯽ اﺳت ھﻣواره ﯾﮏ ﻋﺷﻖ
آﺗﺷﯾن ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺣﺿور دارد و ﻋﺷﻖ ﻻﯾﻧﻔﮏ ﻋرﻓﺎن اﺳت .
 – ١۴ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ را ﻋﺷﻖ ﻣﺟﺎزی ﺧواﻧده اﻧد وﻟﯽ ھﯾﭼﮑس ﺑدون اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﺟﺎزی ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧرﺳﯾده اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐ ّل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺟﺎز و ﺑرزخ اﺳت و ﻧﮫ ھﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ  .و ﻟذا ھر ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ ﺑﺎزی و
ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ دﻧﯾوی ﮔرﻓت ﮐ ّل ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺗﺑﺎه ﮐرده اﺳت .
– ١۵اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ،ﺑﺎ ھﻣﺳرش ھﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای را ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧداﯾش :ﺗﻘوا،ﺳﺧﺎوت ،از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ،ﺻﺑر،
اﺧﻼص ،اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ و و  ...ﺧﺷوع .

٦

 – ١۶ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺧود آداب دﯾن و ﻣﻌرﻓت و ﺗﻘوا را ﺑﺟﺎ آوردﻧد ﺑﮫ ﺧدا راه ﯾﺎﻓﺗﻧد و رﺳﺗﮕﺎر ﺷدﻧد .
 – ١٧ﺑﺎور ﻋﺎ ّﻣﮫ ﺑﺷری اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ازدواج و اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ﻧﯾز ﯾﮏ اﻣر اﻟﮭﯽ و ازﻟﯽ و ﺧﺎرج از اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﻟذا آن را "ﻗﺳﻣت" ﻣﯽ داﻧﻧد .
در ﻗرآن ﻧﯾز اﯾن ﻣﻌﻧﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ :اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ از ﺟﻧس ﻧﻔس ﺧود او ھﻣﺳری ﻗرار ﻣﯽ دھد  .ﭘس
ھﻣﺳر ھر ﮐﺳﯽ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از زﻧدﮔﯾش ھﻣﺎﻧﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﺧطﺎﺋﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑوده اﺳت  .و اﮔر
طﻼق و ازدواج ﻣﺟدّدی رخ ﻣﯽ دھد ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس ﻓرد دﮔرﮔون ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﺳرش راﮐد ﻣﺎﻧده اﺳت
و ﯾﺎ ھﻣﺳوی او ﺣرﮐت ﻧﮑرده اﺳت ﭼﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺣﻖ و ﭼﮫ ﺑﺎطل .
 – ١٨اﮔر ھﻣﺳر ھر ﮐﺳﯽ از ﻧﻔس ﺧود اوﺳت ﭘس ﭼرا دﺷﻣن او از آب در ﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ھم ھﻣﺳر ھر
ﮐﺳﯽ دﺷﻣن اﯾﻣﺎن اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن اﯾﻣﻧﯽ و آراﻣش و ّ
ﻋزت اوﺳت و ھر ﻣردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺟﮭﻧّم ﻣﯽ رود طﻧﺎﺑﯽ ﺑر
ﮔردن دارد ﮐﮫ در دﺳت زن اوﺳت ﮐﮫ اورا ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ھر
ﮐﺳﯽ ذاﺗﺎ ً دﺷﻣن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ھﻣﺳرش ھم ﮐﮫ ھم ﺟﻧس او و ﺟﻣﺎل ﺑﺎطن اوﺳت طﺑﻌﺎ ً ﺑﺎﯾد دﺷﻣن او ﺑﺎﺷد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن آﻣده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﺻم آﺷﮑﺎر ﺧوﯾش اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻔر ذاﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت .
 – ١٩ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ زن ھم درﺳت ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و زن ﺑزودی ﺑر اﯾن اﻣر آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا زن
ﺟﻣﺎل ﻧﻔس ﻣرد اﺳت و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾﺎن اﺷدّ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑرای زن و ﻣرد .
ﭘس اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﺷﻖ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺎن اﺷدّ ﮐﻔر اﺳت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻟذا ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری ﺑﮫ
طرﯾﻘﯽ رﯾﺷﮫ در اﯾن ﻋﺷﻖ دارد  .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧردﻣﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﻋﺷﻖ را در ﺧود ﺷدﯾداً ﻣﮭﺎر ﮐﻧد و
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﺷﻖ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺟﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﻣﺣور ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﺑرای ھر ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣردھﺎ  .ﺗﺎ
دل و ﺟﺎن و روح ﺧودش را از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑرھﺎﻧد زﯾرا ﭘرﺳﺗش از آن ﺧداﺳت .و اﺻﻼً
اﻧﺳﺎن ﻓﻘط در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ راه ﺧدا را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن
ﻣﺛﺎل اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن ﺟﮭﺎد اﺑراھﯾم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دل ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد ﻣﺣﺑوب ﺧود را در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑرھوت
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻣﺎن ﺧدا رھﺎ ﮐرد و از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را در دل ﺧود ﯾﺎﻓت  .واﯾﻧﺳت راﺑطﮫ ﺑﯾن
ﻋﺷﻖ ﻣﺟﺎزی و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ .
 – ٢٠ﻣردی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد دﻟش را از ﻋﺷﻖ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد ﭘﺎک ﮐﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺳﺎزد ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺧودﺷﺎن
دوﺳت ﺑدارد ﮐﮫ ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣ ّﺑت راﺳﺗﯾن ھﻣﯾن اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :اﮔر
ﮐﺳﯽ دﯾﮕری را دوﺳت ﺑدارد و راﺳت ﺑﮕوﯾد ﺧداوﻧد را ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر دوﺳت ﻣﯽ دارد  .ودر ﻏﯾر اﯾن ﺻورت او ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﻔس ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدش ﻓﻘط اﺑزارھﺎی ﺧودﭘرﺳﺗﯽ او ھﺳﺗﻧد .
ﺣوا ،ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎل
 – ٢١ﻓﻘط دﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺷده اﺳت ﺻﺎﺣﺑش ﻣﯾﺗواﻧد ھﻣﮫ را دوﺳت ﺑدارد و در ﺟﻣﺎل ّ
ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﮐﻧد .اﯾن اﻣر درﺑﺎرۀ ﺣوا ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدم ﻣﺻداق دارد .
 – ٢٢در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ظﺎھر و ﺑﺎطن ھر ﭼﯾزی اﺳت  .و ﻟذا ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن ھم ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﺣوا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮏ وﺟود واﺣدﻧد  .وﺻف ﺧداﯾﮕوﻧﮫ
اوﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﺎل واﻗﻌﮫ اﺳت  .و آدم و ّ
ﻋﺎرﻓﺎن از ﺟﻣﺎل زن از ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد .
ﺣوا اﮔر ﺑر ﺻدق و ﻣﻌرﻓت و وﻓﺎ و ارادت ﺑﺎﺷد ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ
 – ٢٣و ﻟذا راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾن آدم و ّ
در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک رخ ﻣﯽ دھد و ﻣﮭد ﻣﻌراج و دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻋرﺻﮫ ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل
اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت  .واﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣل زﻧﺎ در ﺣﻘوق ﻣذھﺑﯽ در رأس ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﻗرار دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣر ﻋﺻﻣت ھم در
رأس ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﻗرار دارد  .ﻋﺻﻣت ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن داری در ﻗﺑﺎل ﻧﺎﻣﺣرم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ
ای ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺷرﯾف و ﭘﺎک و ھﻣدﻻﻧﮫ در راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .واﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آدم ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از
ازدواج ﺗﺎزه ﺑﮫ راه ﻓﺳﻖ و زﻧﺎ ﻣﯽ روﻧد زﯾرا ﺣﻘوق راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ادا ﻧﮑرده اﻧد و اﯾن راﺑطﮫ ﻗدﺳﯽ را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد
ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﻣوده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر ﻓﻘط ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد
و ﺑس .
 – ٢۴زﻧﺎی در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧدرت از آن ﺳﺧن رﻓﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﮭﻠﮑﺗر از زﻧﺎی ﺑﺎ
ﻏﯾر ھﻣﺳر اﺳت  .راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ھﻣﺳر و ھﻣدل ﻧﺑﺎﺷﻧد در ﺣﮑم زﻧﺎﺳت  .زﯾرا در ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای

٧

ﻣﺧرﺑﺗر
ﺳوﻣﯽ در روان طرﻓﯾن دﺧﯾل ﻣﯽ ﺷود و اﯾن از زﻧﺎی ﺑﺎ ﻏﯾر ھﻣﺳر ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﻠﯾدﺗر و ﻟذا ﺣﺎﺻﻠش
ھﻣواره ﻓرد ّ
ّ
اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﺎﺳد اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻧﺳﯽ در اﻓراد ﻣﺗﺄھل ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر اﺳت و اﻣﺎﮐن ﻓﺳﺎد را ﻋﻣدﺗﺎ ً اﻓراد ﻣﺗﺄھل
ﺑر ﭘﺎ داﺷﺗﮫ اﻧد و اﺳﺗﻣرار ﻣﯽ دھﻧد  .ﺟﻧون ﺟﻧﺳﯽ ﺣﺎﺻل ازدواﺟﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺟﺎری و ﺻرﻓﺎ ً ﺟﻧﺳﯽ اﺳت  .اﺳﺎس
اﯾن ازدواج ھﺎ ﺑر زﻧﺎﺳت .
 – ٢۵ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺳر ﺧود وﻓﺎ ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ اﻣری از ﺑﺎورھﺎی ﺧودش ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﻓﺎ ﮐﻧد زﯾرا ھﻣﺳر ﺟﻣﺎل ﺑﺎطن
اﺳت  .ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ او ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 – ٢۶ازدواج  ،واﻗﻌﮫ ﻋﮭد ﺑﺳﺗن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و وﻓﺎی ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﺑﺎورھﺎ ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و ارزﺷﮭﺎی ﺧوﯾﺷﺗن .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ازدواج اﺳﺎس دﯾن و ﻣدﻧﯾّت و ﺗرﺑﯾت و ﻣﻌرﻓت و اﻧﺳﺎﻧﯾّت اﺳت .و ﻓرار از ازدواج ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎﻧﮫ ای واﺿﺢ
ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﮐﻔر اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﻗداﺳت و رﯾﺎﺿت ﮐﮫ اﺷدّ ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق اﺳت  .ازدواج ﻧﯾﻣﯽ از دﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
اول دﯾن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم آن را ﺳﻧّت دﯾن ﺧود ﻧﺎﻣﯾده اﺳت زﯾرا ﺳﻧّت وﯾژه دﯾن ﻣﺣ ّﻣد ھﻣﺎن ﻣﻌراج و
ﻧﯾﻣﮥ ّ
دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن ﻣﺣ ّﻣد  ،دﯾن ﺟﻣﺎل اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﺳﻼم و ﺻﻠوات ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗﻧد .
 – ٢٧در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و ازدواج  ،دل آدﻣﯽ زﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﯾدار ﺷده و ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ آﯾد  .ﺣﻖ و ارزش اﯾن
راﺑطﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻣر اﺳت ﺗﺎ اﯾن دل زﻧده ﺷده ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﮐﮫ ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت آﻣﺎده ﺑرای اﯾن ﭘذﯾراﺋﯽ
ﺧداوﻧد ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ دل از ﺧود ﺑﮑﻧد و آن را ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺧﺷد ﺗﺎ در آن ﻣﻘﯾم ﮔردد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺷود و ھدف
ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﺗﺣﻘّﻖ ﯾﺎﺑد .
 – ٢٨ﮐ ّل واﻗﻌﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ دو ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت  :دل دادن و دل ﮐﻧدن  .وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿرﻧد
دل ﺑﮑﻧﻧد اﻻّ ﺑﮫ ﺟﺑر و زور و زﺟر  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در اﯾن دل ﮐﻧدن ﭼﮫ ﺑﺳﺎ دوﺑﺎره دل ﻣﯽ رود  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﻌرﻓت و اﺧﺗﯾﺎر از ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﺎﺣب اﺻﻠﯽ اش ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺳﭘرده ﺷود ﺗﺎ دل ﺑﮫ ﮐﻣﺎل
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑد  .واﯾﻧﺳت وﺻﺎل ﺣﻘﯾﻘﯽ و وﺟودی .
 – ٢٩آدﻣﯽ ﺗﺎ دل از ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ  ،ﻧﮑﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد او را دوﺳت ﺑدارد و ﻟذا ﻋﺎﻗﺑت آن ﺑﮫ ﮐﯾﻧﮫ و
ﻧﻔرت اﺑدی ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﮐﯾﻧﮫ دل را ﻣﯽ ﻣﯾراﻧد .
 – ٣٠ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و ھﻣﺳر ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت و اﻧﺗﻘﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﺎ ً ﺑر ﺑﺷر ﺣرام اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯾرﺳد
و دﺷﻣن ﻣﺻﻠﺣت ھﺎ و ارزﺷﮭﺎی وﺟود ﺧود ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﻧون ﺣﺎﺻل از ﮐﻔر و ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت  .اﻻّ اﯾﻧﮑﮫ
اﻧﺳﺎن اﯾن ﻋﺷﻖ را ﻗﺑل از ﺗﺑﺎھﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺣﺳن ﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ
اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود در ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﻓﻘط او را ﺳزاﺳت و ﻓﻘط اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ
اﻧﺳﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﻣﯽ دھد و ﻻﻏﯾر .
 – ٣١ﻋﺷﻖ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﻋﺷﻖ ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق اﺳت  .و وﺟود آدﻣﯽ واﺿﺢ ﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑر ﻋﺷﻖ ﺧداوﻧد ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اھل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﺑر ﺧداوﻧد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا دﻻﯾل ﻋﺷﻖ او را ﺑﮫ ﺧودش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﻠّت ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اوﺳت .
 – ٣٢ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد  ،ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺷﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﮐم ﻣﯽ آورد و ﺣرﯾف ﻣﺣﺑّت و اﻟطﺎف اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻟذا
ﭼﺎره ای ﺟز ﻓﻧﺎی ﺧود در ﻗﺑﺎل او ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻧﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮔردد  .واﯾﻧﺳت راز ﻓﻧﺎی ﻋﺎرﻓﺎن در ﻋﺷﻖ او .
 – ٣٣ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﯽ رﺳﻧد زﯾرا او را در ﻟﺣظﮫ
ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ و اﺣوال و اﻋﻣﺎل و ﻧﻌﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .ﻟذا ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺷﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻣﻌرﻓت و
ﺗوھم و
ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﮐﮫ ﺳراﺳر ﮐوری و ﮐری و ﺟﻧون و ّ
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت و ﻟذا ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﺟﻧون اﺳت .
 – ٣۴ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺑر ﺣﻖ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرد در ذات ﺣﻖ ﻣﺳﺗﺣﯾل و ﻓﻧﺎ ﺷده و ﺑﺎ او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾﺷود
و او را ﺧود و ﺧود را او ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و ﻟذا اﯾن ﻋﺷﻖ در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳراﺳر اﯾﺛﺎر و ﮐراﻣت و رﺣﻣت ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت .
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 – ٣۵ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ  ،اﺟر ﮔذﺷﺗن از ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﯾل و اﺧﺗﯾﺎر  .ﮔذﺷﺗن از ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾﺛﺎر اﺳت در
ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ  .زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﻏﺎﯾت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻏرﯾزی و ﮐور اﺳت و ﻟذا ﮔذﺷﺗن از ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﻓرا رﻓﺗن از
ﻖ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف واﻧﮭﺎدن .
ﭼﺎه طﺑﯾﻌت ﻏراﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﺑﺎ اﯾﺛﺎر در ﺣ ّ
 – ٣۶در ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾّت ﻧﻔس ﻓرد درﮔﯾر و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود در وﺟود ﻣﻌﺷوق ﯾﺎ ھﻣﺳر  .و ﻟذا
اﯾﻧﮏ ھﻧﮕﺎم دﺳت ﮐﺷﯾدن از ﺗﻣﺎﻣﯾّت ﺧود اﺳت و رھﺎ ﺷدن از ﮐ ّل ﺧودی ﮐﮫ اﯾﻧﮏ در وﺟود ﻣﻌﺷوق ﻣﺗﺑﻠور ﺷده اﺳت .
ﺗﺎ دل از ﻏﯾر او ﭘﺎک ﺷده و آﻣﺎده ﺑرای ﭘذﯾراﺋﯽ از ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎﺷد  .واﯾﻧﺳت ﺣﻖ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان زﯾر ﺑﻧﺎ
و ﻣﻘدﻣﮫ واﺟب ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 – ٣٧رھﺎﺋﯽ از اﺳﺎرت ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ ﭘﯾر و ﻣراد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﺎم ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﺧود
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳت و دل از ﺧود ﺑﺷوﯾد .
 – ٣٨ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ھم ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﮑوی ﭘرش ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ھم ﭼﺎه ﺳﻘوط در ﮐﯾﻧﮫ و ﺿﻼﻟت و ﻋداوت و
ﺟﻧون .
 – ٣٩ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋذاب ﺣﺎﺻل از ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ھﻣﺎﻧﺎ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘرﺳﺗش ﺷﺟره ﺧود ﺑر
روی زﻣﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘرﺳﺗش ﺟﻧون آﺳﺎی ﺳﻧّت ﭘدران و ﻓرزﻧد ﭘرﺳﺗﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓرد را ﺑﮫ ھر ﻧوع ﮔﻧﺎھﯽ
ﺳوق ﻣﯽ دھد  .واﯾن ﻋذاب ﺟﺑر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣدرن  .ﮐﮫ ﻓرد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﺑرھﺎی زﻣﺎﻧﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردد و از
ﺣداﻗل آزادی و اﺧﺗﯾﺎر اراده ھم ﺳﻠب ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻧژاد اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﻧزادی ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻓرد ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ رود  .و آن طﻧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت زن و ﺑر ﮔردن ﻣرد ﺑﮫ ﺳوی دوزخ ﮐﺷﯾده
ﻣﯽ ﺷود ھﻣﯾن طﻧﺎب ﺷﺟره و ﻓرزﻧد ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 – ۴٠ﻋذاب دﯾﮕر ﺣﺎﺻل از ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ  ،ﻋذاب ﺟﻧﺳﯽ و ﻧﻘﺻﺎن راﺑطﮫ ﺷﮭواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در زن و ﻣرد ھر ﮐدام ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ رخ ﻣﯽ دھد و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﺗﺿﺎد رﺳﯾدن ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی اﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت  .ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺗ ّﯽ در ﺟﻧﺑﮥ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
و ﻏرﯾزی اش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷدّ ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود  .وﻟذا ﻧﺎﺗواﻧﯾﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﯾن اﻣر
ﺧود ﻣوﺟب ﺑدﺑﯾﻧﯽ ھﺎ و زﺟرھﺎ و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯾﮭﺎ و اﺗّﮭﺎﻣﺎت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮥ اﻧﺣراﻓﺎت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﺟﻧﺳﯽ
را ھم ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﻓﻌّﺎل ﻣﯽ ﺷود  .از اﯾن ﻣﻧظر آن طﻧﺎب ﮐﮫ ﺑر ﮔردن
ﻣرد و ﺑﮫ دﺳت زن اﺳت ھﻣﺎن ﺑﻧد ﺗﻧﺑﺎن اﺳت .
 – ۴١ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ھرﮔز اﻣﮑﺎن ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﺷد ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻗﻠﺑﯽ و ﺗﻔﺎھم و وﺣدت
ﻓﮑری ﺑرﺳد و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﺗﺿﺎدھﺎی ﻓﮑری وﺳوﮓ ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻋﺎطﻔﯽ را ﺗوﺳﻌﮫ و ﺷدّت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .و
ھﻣﮫ آن اﻣوری ﮐﮫ روزی ﻋواﻣل ﻣﺷﺗرک زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد اﯾﻧﮏ ﻋواﻣل ﺗﺿﺎدّ و ﺗﻔرﻗﮫ و ﺟﻧﮓ اﺳت.
 – ۴٢اﺻوﻻً ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ازدواﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﭘدﯾد آﻣده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﻣﻧﺟر ﻣﯾﺷود .ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺷﺗرﮐﺎت ﺧود ﻣوﺿوع اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا اﺷﺗراﮐﺎت و ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻣﺷﺗرک زﻣﯾﻧﮥ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی ﺷدﯾدﺗری ھﺳﺗﻧد
و ﻟذا ﺑﮫ ﻧﺑردی ﺷدﯾدﺗر ﻣﻧﺟر ﻣﯾﺷوﻧد .زﯾرا آﻧﮑﮫ ھﻣﺳر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ذاﺗﺎ ً رﺳﺎﻟت دارد ﺗﻣﺎﻣﯾّت ﺗو را ﺑر ﺳرت ﺑﺷﮑﻧد
ﭘس ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﺷﺗراﮐﺎت و ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﺣرﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری در طرﻓﯾن وﺟود دارد .و ﻟذا ﻋﻣر
ازدواﺟﮭﺎی ﺧﺎرج از اﺷﺗراﮐﺎت ﻧژادی و طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺣرﻓﮫ ای و ﺳﻠﯾﻘﮫ ای و اﻋﺗﻘﺎدی ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ھﻣﺳر ھر ﮐﺳﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت ھﺎی ﮐﻣﺗری ﺑﺎ او داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻔﺎھم و دوﺳﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری دارد و اﺳﺑﺎب ﺟﻧﮓ ﮐﻣﺗر
اﺳت.
 – ۴٣ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﻋ ّﻠت اﻟﻌﻠل ﻏرﯾزی ازدواج اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﮐﻧش ﺑدن ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﮔرﯾز از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﮔرﯾز از ﺗﻧﯽ ﺑدون روح  .زﯾرا راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻋﯾن ھﻣﺂﻏوﺷﯽ ﺗن ﺑﺎ روح اﺳت .
ﺣوا ﻣﺛل ﺗن ﺑﯽ روح اﺳت و ﺣوا ﺑدون آدم ﻣﺛل روح ﻋرﯾﺎن و ﺑﯽ ﺗن و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت روﺣﯽ ﻧﺎاﻣن و
 – ۴۴آدم ﺑﯽ ّ
ﺣوا ﻣﺛل ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت و ﺣوا ﺑدون آدم ﻣﺛل آدﻣﯽ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ و آواره اﺳت .ﺣوا
ﺑﯾﻘرار و ﭘرﯾﺷﺎن  .آدم ﺑدون ّ
ﺑرای آدم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و روح و ھوﯾّت اﺳت و آدم ﺑرای ﺣوا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﻧﯾّت و ﺣراﺳت اﺳت .ﺣوا ،ﻣﻌﻧﺎی وﺟودی ﺑرای
آدم اﺳت و آدم ھم ﻣﺎدۀ وﺟود ﺣواﺳت.
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 – ۴۵ﺣوا از آدم اﻣﻧﯾّت دﻧﯾوی و ﻣﺎدّی ﻣﯽ ﺧواھد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﭘول ﻣﯽ ﺧواھد وآدم از ﺣوا اﻣﻧﯾّت ﻣﻌﻧوی و ﺣﻣﺎﯾت ﻋﺎطﻔﯽ
ﺣوا  ،ﻣﻌﻧﺎی وﺟود اﺳت و آدم ھم ﻣﺎدۀ وﺟود اﺳت  .اﯾن دو ﺑﮫ
و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھد  .و اﯾن ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎﺳت ّ .
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی وﺟود اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد  .ﺣوا ﻧظر ﺑﮫ ﺟﯾب آدم دارد و آدم ﻧظر ﺑﮫ ﺧود ﺣوا دارد  .آدم ﺧود ﺣوا را ﻣﯽ
ﺧواھد وﻟﯽ ﺣوا  ،درآﻣد و ﺧواصّ ﻣﺎدّی آدم را ﻣﯽ ﺧواھد .
 – ۴۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل زن ﭘوﻟدار ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﺎدّی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻣﻧﯾّت دﻧﯾوی اش ﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﺷد ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ازدواج در ﺧود
ﻧﻣﯾﺑﯾﻧد .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ازدواج ﺑرای آدم ﯾﮏ ﻧﯾﺎز روﺣﺎﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﺣوا ﻧﯾﺎزی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اﺳت.
 – ۴٧ﭘس از ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎز دﻧﯾوی ﺑرای ﺣوا  ،ﻧﯾﺎز ﺑرﺗری ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﺑوب ﺑودن و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
وﺟود ﻣردی ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻧﺎزش را ﺑﮑﺷد و او ﻧﺎز ﮐﻧد  .واﯾن ﻧﯾﺎز ﻣﻌﻧوی و روﺣﯽ ﺣوا ﺑﮫ آدم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی
ﻣﺎدّی اش ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
 – ۴٨ﻧﺎز ﺑزرﮔﺗرﯾن راز وﺟود زن اﺳت و ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﺗرﯾن ﺧﺻﯾﺻﮫ وﺟودی او در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣرد اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣردی ﮐﮫ
او را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﻧﺎز ﻣﺣﺻول ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ زن اﺳت و آن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ زن ﻣﯽ ﺧواھد در ﻗﺑﺎل ﻣردی ﮐﮫ
ﻋﺎﺷﻖ اوﺳت ادّﻋﺎ و اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻣرد ﺑرای ﺑرآورده ﮐردن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدّی و
ﺟﻧﺳﯽ زن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧّﺗش را ﺑﮑﺷد و زن ﺑﮫ ﺻورت ﻟطﻔﯽ ﺑﮫ ﻣرد  ،ﺧدﻣﺎت او را ﺑﭘذﯾرد.
 – ۴٩ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ زن  ،ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش اﺣﺳﺎس و ﺑﺎور ﺧداﺋﯽ در زن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻧﺎز اوﺳت .
 – ۵٠ﻧﺎز زن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻊ ﻣﺳﺋوﻟﯾّت و ﺳﻠب وظﯾﻔﮫ ﻧﻣودن او از ﺧوﯾﺷﺗن در ﻗﺑﺎل ﻣرد اﺳت  .واﯾن ھﻣﺎن راز
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ زن و اﺣﺳﺎس ﺳﻌﺎدت او در زﻧدﮔﯾﺳت و ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش ﺟﻧون و ﮐﯾﻧﮫ و ﻋداوت ﺑﯾن زن و ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻧت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ راﺑطﮫ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .
 – ۵١ﻧﺎز زن واﮐﻧش ﻋﺷﻖ ﻣرد اﺳت و ﺑﮫ ﻣرد ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد  :اﮔر راﺳت ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﻣرا ﭼون ﺧدا ﭘرﺳﺗش ﮐن ! و اﯾن
ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﮐﻔر آﺷﮑﺎر در راﺑطﮫ آدم و ﺣوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ در ﺑﮭﺷت ازﻟﯽ ﻣوﺟب ارﺗﮑﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ آدم
ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺷد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣوﺟب ﺧروج ھر دو از ﺑﮭﺷت ﮔردﯾد .
 – ۵٢ﺑرای زن  ،ﻧﺎز ﮐردن ﻟذّت ﺑﺧش ﺗرﯾن وﺟﮫ از راﺑطﮫ او ﺑﺎ ﻣرد اﺳت و ﺑرای ﻣرد ھم در ﻣرﺣﻠﮥ ﻧﺧﺳت اﯾن ﻧﺎز
ﮐﺷﯾدن اﻣری ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻟذّت ﺑﺧش و ﺷﮭوت زا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻋذاب ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود و راﺑطﮫ دﭼﺎر ﺟﻧون و
ﺷﯾطﻧت و ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 – ۵٣ﺷﮭوت اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ در ﻣرد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ﻧﺎز زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ در ﺧﺎﻧﮫ و ﭼﮫ در ﺑﺎزار  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻔﺎﺳد
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯾن زن و ﻣرد را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش روﺳﭘﯽ ﮔری اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺎز زن اﺳت .
 – ۵۴ﻧﺎز زن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ اﺑﻠﯾس زده ﮔﯽ زن اﺳت و زن ﺑدﯾن طرﯾﻖ اﺑﻠﯾس ﻧﻔس ﺧود را ﺑﮫ ﻣرد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد.
 – ۵۵ﻧﺎز زن در ﻋرﺻﮫ ﻋﻣل و رﻓﺗﺎرش ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷوه
ﮔری ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 – ۵۶ﻧﺎز را ﻣﯽ ﺗوان ﻧوﻋﯽ اﻧرژی و ﯾﺎ رﻓﺗﺎر و ھوﯾّت اﻧرژﯾﮏ ﺟﻧﺳﯽ – ﺷﮭواﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ دال ﺑر رﺳوخ و
ﺣﺿور اﺑﻠﯾس در زن اﺳت و ﻟذا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎز زن را ھوﯾّت و اﻧرژی اﺑﻠﯾﺳﯽ او داﻧﺳت .
ﻣﺣرک
 – ۵٧ﻣردان ھرزه و ﺑزھﮑﺎر و زن ﺑﺎره در زن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﺎز او ھﺳﺗﻧد و ﺧود اﯾن ﻧﮕﺎه در زن ﻣوﻟّد و
ّ
ﻧﺎز اﺳت .
 – ۵٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﯾطﻧت زن و ﻣﮑر و ﮐﯾد ﻋظﯾم او ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﻧﺎز اﺳت ﮐﮫ ھزاران ﺗو دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﮑر و
ﺑﺎزی ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود زن را دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﮐﻧﺗرل و اراده ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن روﺳﭘﯽ
ﺻﻔﺗﯽ اوﺳت .
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 – ۵٩زﻧﺎن روﺳﭘﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﺎز ﺧود ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺑﻠﯾس .
 – ۶٠ﻧﺎز ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن زن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﻋوی ﺧداﺋﯽ و ادّﻋﺎی ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی در ﻗﺑﺎل ﻣرد .
 – ۶١زن ﺑﺎ ﻧﺎزش ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻣن ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗو ﻧدارم ﭘس ﺑﯾﺎ ﻧﺎز و ﻣﻧّت ﻣرا ﺑﮑش ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗو اﺟﺎزه دھم ﺗﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی
ﻣرا ﺑرآورده ﺳﺎزی  .زﯾرا اﯾن ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﻧﯽ .
 – ۶٢زن ﺑﺎ ﻧﺎز ﮐردﻧش ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣردش را دﭼﺎر ﺟﻧون ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود ﻧﯾز دﭼﺎر ﺷﮭوت اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ
ﻣﯾﺷود و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣردش از ﻧﺎز ﮐﺷﯾدن ﺧﺳﺗﮫ ﺷد او ﺑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ دﭼﺎر ﺷده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺧﯾﺎﻧت و
زﻧﺎ ﻣﯽ رود  .و اﯾن ﻋذاب ﻧﺎز اوﺳت .
 – ۶٣ﻧﺎز دﯾﮕری در زن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را "ﻧﺎز ﺑر ﺣﻖ" ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﻣﺧﺗص زن ﻣؤﻣﻧﮫ و ﺑﺎ ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت
اﺳت و آن ﻋﯾن ﻋﺻﻣت و ﺗﻘوا و ﺧوﯾﺷﺗن داری اوﺳت در ﻗﺑﺎل ﻋﺷﻖ ﻣردش  .اﯾن ﻧﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﮭﺎر ﻧﻣودن اﻣﯾﺎل و
ﺧواھش ھﺎی ﺧود در ﻗﺑﺎل ﻣرد ﻣﺣﺑوﺑش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧوﯾﺷﺗن داری و اﻧﺟﺎم
وظﯾﻔﮫ و ﺗﻣﮑﯾن ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﻧﺎز ﺿدّ ﻧﺎز اﺳت و ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎد زن در ﻗﺑﺎل ﻧﺎز اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 – ۶۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زن را در ﻗﺑﺎل ﻣرد ﻣﺣﺑوﺑش دﭼﺎر ﻋﻘده و ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻋﺷﻖ ﻣردش را از دﺳت ﻣﯽ دھد ھﻣﺎﻧﺎ
ﻧﺎز اﺳت  .زﯾرا ﻣرد ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﻧﺎزھﺎی او ﭘﺎﺳﺦ دھد و ﻟذا ﻧﺎزش ﺑر ﺳرش ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و او را
ھﯾﭻ و ﭘوچ و اﻓﺳرده ﻣﯽ ﺳﺎزدﮐﮫ اﻓﺳردﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض وﯾژه زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻗﺑﺎل ﻧﺎز اﺳت .
 – ۶۵زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎز را ﻣذھب زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺧود ﻣﯾﺳﺎزد ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾرود و ﯾﺎ دﭼﺎر اﻓﺳردﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ و
رواﻧﯽ ﻣﯾﺷود و ﺑﮫ اﻧواع وﺳواس ھﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﮕردد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷوھرش ﺑدﺑﯾن و ﺑدﮔﻣﺎن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺧود
ﻋذاﺑﯽ ﻋظﯾم اﺳت .
 – ۶۶ﺗﻣﺎرض ﻧﯾز ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از واﮐﻧﺷﮭﺎی زن در ﻗﺑﺎل ﻧﺎز ﻧﺎﮐﺎم ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾﻧطرﯾﻖ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﯾوه ای دﯾﮕر
ﻣرد را ﺑﮫ ﺗرﺣم و ﻧﺎزﮐﺷﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد .اﯾن ﺗﻣﺎرض ﮔﺎه ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧواع اﻣراض ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻋذاب ﻣﮑر اوﺳت .
 – ۶٧دﯾن و ﻣﻌرﻓت و ﻋﺻﻣت و ﺳﻌﺎدت زن ﭼﯾزی ﺟز ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎد او ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺎز ﺧودش ﻧﯾﺳت .
 – ۶٨ﭼون ﻣرد ﻏرﯾزﺗﺎ ً زن را دوﺳت دارد و ﺗﺳﻠﯾم اﻣﯾﺎل اوﺳت ﭘس اﮔر زن ھم ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﻣرﯾد اراده ﻣردش ﻧﺑﺎﺷد اﯾن
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و اﻧﮭدام ﻣﯽ رود  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ وﻻﯾت ﻣﺗﻘﺎﺑل زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻌدﯾل و ﻋداﻟت در راﺑطﮫ
ﻣﯾﺷود و ﺧﺎﻧواده را ﺑر ﺣﻘّش اﺳﺗوار ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 – ۶٩ﻣرد ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻣرﯾد زن اﺳت و زن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ظﺎھرا ً و در اﻣور دﻧﯾوی ﻣرﯾد ﻣرد ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﮐ ّل ﺣﻘوق ﻓطری زﻧدﮔﯽ
زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر رﻋﺎﯾت ﻧﺷود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺷود .
 – ٧٠زن ﺑر دل ﻣرد وﻻﯾت و ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ دارد و ﻣرد ھم ﺑﺎﯾد ﺑر اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣﺎل زن وﻻﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻖّ
راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺗش ﺑﺎﻋث ﺳﻌﺎدت و ﻋدم رﻋﺎﯾت آن ﻣوﺟب ﺷﻘﺎوت و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت.
ﺣوا درﺑﺎرۀ اﯾن ادّﻋﺎ  ،ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﺳرار آﻣﯾز راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت
ﺣوا و اﻣﺗﺣﺎن ّ
 – ٧١دﻋوی ﻋﺷﻖ آدم ﺑﮫ ّ
ﮐﮫ اﺻوﻻ ﺑﻧدرت ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آﯾد و از اﺳرار ﻣﮕوی اﯾن راﺑطﮫ اﺳت  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آدم ادّﻋﺎﯾش را ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد و زان ﭘس
ﺣوا آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .
اﻧﺗﻘﺎم ّ
 – ٧٢ﺣوا درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ آدم ﺗردﯾدی ﻧدارد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧواھد از اﯾن ﻋﺷﻖ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﺑﻧﺷﯾﻧد وﻟﯽ
ﺣواﺳت و ﺣﺳرت اﺑدی او درﺑﺎرۀ ﺣﻣﺎﻗﺗش .
ﺑﻧﺎﮔﺎه دﯾﮕر ﻋﺷﻘﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت  .واﯾن ﻋذاب ّ
 – ٧٣ﺣوا ﻣﯽ ﮔوﯾد  :اﮔر راﺳت ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﺑﺎﯾد ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧودم دوﺳت ﺑداری و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧودت و طﻠب اﻣﯾﺎل و
ﺷراﯾط ﺧودت  .واﯾن طﻠب ﻋﺷﻘﯽ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط اﺳت و در واﻗﻊ ادّﻋﺎی ﺧداﺋﯽ اﺳت .

١١

 – ٧۴اﯾن ﺗوﻗّﻊ ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺣوا از آدم ﻋ ّﻠت اﻟﻌﻠل ﺗﺑﺎھﯽ راﺑطﮫ آدم و ﺣوا و اﻧﮭدام ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧﺎﻧواده و
ﻣدﺧل دورۀ آﺧر اﻟزﻣﺎن و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدّن اﺳت .
 – ٧۵ھﻣﮫ ﻣﮑرھﺎ و ﺑﺎزﯾﮭﺎ وﻧﺎزھﺎی زن ﻓﻘط در ﻗﺑﺎل ﻋﺷﻖ آدم اﺳت و اﻣﺗﺣﺎن اﯾن ﻋﺷﻖ و ﺗﺑدﯾل اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺷﯽ
ﻣطﻠﻖ .
 – ٧۶ﺣوا ﺗﺎ ﻗﺑل از روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﺷﻖ آدم ﻣطﻠﻘﺎ ً از ھﯾﭻ ﻣﮑر و ﻧﺎزی ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت و ﭼﻧﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ای را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳد.
ﻣﮑر و ﻧﺎز ﺣوا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ﻋﺷﻖ آدم اﺳت  .وﻋﺷﻖ واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺧﻠوق ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ رخ ﻣﯽ دھد و ﻟذا
ﺣوا از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺗﻘﺻﯾری ﻧدارد زﯾرا اﯾن آدم اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻣری را ﺑﮫ ﺣوا اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا در اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﻣده
ﻋذاﺑﮭﺎ و ﻣﺳﺋوﻟﯾّﺗﮭﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑر آدم ﻓرود ﻣﯽ آﯾد .
 – ٧٧زن اﮔر اھل دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﻧﺷود در ﺷﮑﺳت ﻋﺷﻖ ﻣرد  ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺎﺟر ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و دﯾﮕر ﺗن ﺑﮫ ﺑﺎزی
ﻋﺷﻖ ﻣرد ﻧﻣﯽ دھد و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطری اﺳت ﮐﮫ زن را در ﻏﺎﯾت ﻋﺷﻖ آدم  ،ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ٧٨زن ﺷﮑﺳت ﺧورده در ﻋﺷﻖ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ  :ﻋﺷﻖ ﮐﮫ دروغ اﺳت وﻟﯽ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﻣرد واﻗﻌﯾّت
دارد ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑطور ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺑﺎزار  ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری و ﺗﺟﺎرت ﮐرد  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ازدواﺟﮭﺎی آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻣری ﺑس ﮐوﺗﺎه دارد و ﺳراﺳر ﻗرﯾن ﺑﮫ ﻓﺳﻖ وزﻧﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت .
 – ٧٩ﻣرد ھم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ دواﻣﯽ ﻧدارد و ازدواج ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺿرر و
ﺧطر و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳت  .ﭘس اﺻﻼً ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ازدواج ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑﺎزار
آزاد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد و ھر دوره ای را ﺑﺎ زﻧﯽ ﺳﭘری ﻧﻣود و ﺗﺎ ﺗو ّﻗﻌﺎﺗش ﻓزوﻧﯽ ﮔرﻓت رھﺎﯾش ﮐرد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دﯾﮕری رﻓت .
 – ٨٠و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ زن ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺳب در آﻣد ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑدون ﻣرد اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت دھد و دوران ﺟواﻧﯽ ﺧود
را ﻧﯾز در ﺟﮭت ارﺿﺎی ﻏراﯾز ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎ ﻣردان ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرد و ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ ھر ﻣردی ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﺎدّی را ﺑﺑرد و ﺑرای دوران ﮐﮭوﻟت دارای اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد و ﺟﮭت رﻓﻊ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش ﻧﯾز از ﻣردی ﻓرزﻧدی ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻣﯾﺂورد و آن ﻓرزﻧد را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد  .واﯾن ھﻣﺎن دوراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎز ﺷده اﺳت .
 – ٨١اﯾن دوران ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی ﻋظﯾﻣﯽ ھﻣﭼون ﺟﻧوﻧﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ و اﻣراض ﻻﻋﻼج ﺟﻧﺳﯽ و اﯾدز و ﺳﺎﺋر اﻣراض
ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ھورﻣوﻧﯽ ﺷده و ﻟذا راﺑطﮫ زن و ﻣرد را ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﻣﻣﻧوع و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﺑر روی
زﻣﯾن روی ﺑﮫ اﻧﻘراض ﻣﯽ رود .
ﺣوا و ﻧﺎز و ﻣﮑرھﺎی ﺣوا ﺑﮫ آدم ﺷده اﺳت
 – ٨٢راﺑطﮫ آدم و ﺣواﺋﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ دﺧﺎﻟت اﺑﻠﯾس ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ آدم ﺑﮫ ّ
ﺑﮫ ﺳوی ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رود و اﺳﺗﻣرار ﻧﺳل ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺑﻠﯾس ﻋداوت ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
آدم را ﺑﮫ اﺟرا ﻧﮭﺎده اﺳت  .ﺗوﺑﮫ آدم از ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣوا و ﺗوﺑﮫ ﺣوا از ﻧﺎز و ﻣﮑر ﺑﮫ آدم ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑراﻧدازی اﺑﻠﯾس و ﻧﺟﺎت
ﻧﺳل ﺑﺷر و رﺳﺗﮕﺎری اوﺳت .
 – ٨٣ﻋﺷﻖ آدم – ﺣواﺋﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن راز ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳرار ﺑﺷری و ﺑﻠﮑﮫ اﺳرار ﮐﺎﺋﻧﺎت را در ﺧود ﺟﻣﻊ
دارد .
 – ٨۴ﻋﺷﻖ آدم ﺑﮫ ﺣوا در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﭼﮫ رازی اﺳت ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ را
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب ﻧﻣوده و ﻣوﺟب ﺧﻠﻘت دوزخ و ﺿﻼﻟت آدم و ﻋذاب اﺑدی او ﺷده اﺳت .
ﺣوا در دل آدم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ؟ ﻋﺷﻖ ﭼﮕوﻧﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت ؟ اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﺳﯽ
 – ٨۵و ا ّﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﺷﻖ ّ
ﺷرح ﻧداده اﺳت اﻻ ّ ﺑﮫ راز و رﻣز و اﺳﺗﻌﺎره و ﺷﻌر .
اوﻻً آدم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎﺣب دل ﺑﺎﺷد  .ﭼرا ﮐﮫ ھر ﻣردی
ﺣوا در آﺋﯾﻧﮥ دل آدم  .ﭘس ّ
 – ٨۶ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻘش ﺑﺳﺗن ﺟﻣﺎل ّ
ﺻﺎﺣب دل ﻧﯾﺳت زﯾرا دل ھﻣﺎن ﻗﻠب ﮔوﺷﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻘطﮫ ای در ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳﯾﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ دارای ﮔودی ﮐوﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ھر دﻟﯽ آﺋﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .ﭘس ھر ﻣردی ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﻣﺎل زﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود
و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ھر دﻟﯽ زﻧده ﻧﯾﺳت .
ّ

١٢

ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط دﭼﺎر ﺟﺎذﺑﮫ ﺷﮭواﻧﯽ و ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ زن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در واﻗﻊ ﭘس از راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد و آن اﺑﺗﻼی
ﺷﮭواﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻋﺷﻖ .
 – ٨٧ﺟﻣﺎل زن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﺳر و ﺻورت اوﺳت  :زﻟف و ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﭼﺷم و اﺑرو و ﮔوﻧﮫ و ﺑﯾﻧﯽ و ﻟب و دھﺎن و ﭼﺎﻧﮫ و
ﺳر و ﮔردن .
 – ٨٨ﻣردی ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﻣﺎل زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺑﺻﯾرت و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ دل ﺑﺎﺷد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ دﻟش آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ
ﻣردی ﮐﮫ اھل دل ﺑﺎﺷد و ﻣﻘﯾم در دل ﺧوﯾش ﺑﺎﺷد و از آﻧﺟﺎ ﺑر ﺟﻣﺎل زن ﻧظر ﮐﻧد .
 – ٨٩ﻣردی ﮐﮫ از دﻟش ﺑر ﺟﻣﺎل زن ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد در او ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾﻧﺳت راز ﻋﺷﻖ .
 – ٩٠ﻣرد ﺻﺎﺣب دﻟﯽ ﺑﯾﻧﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﺑر ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑر زن ﺧﺎﺻّﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮔردد .
 – ٩١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ زن را ﺑﮫ ﺷﮭوت ﻣﯽ آﻻﯾد ﻧﺎز و ﻋﺷوه زن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر و اﺑﻠﯾﺳ ّﯾت زن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻋﺷﻖ ﻣرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺻد ﻧﺎﺑودی ﻋﺷﻖ ﻣرد را دارد و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﺷﮭوت و درﯾوزﮔﯽ ﻣرد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾطﻧت و
ﭘﻠﯾدی زن اﺳت .
 – ٩٢واﻗﻌﮫ ﻧﻘش ﺑﺳﺗن ﺟﻣﺎل زن در دل ﻣرد  ،زن را ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺳت و دﯾواﻧﮫ و ﻧﯾز ﺷﺟﺎع و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺳرﻧوﺷت او را دﮔر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺳﺗﻌدادھﺎی ﻧﮭﺎﻧش را ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮑر و ﻧﺎز وﯾژه اش را .
 – ٩٣ﻣرد ﻋﺎﺷﻖ  ،ﻣردی ﻣؤﻣن و ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻟذا زن را ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﻣﻌﻧوﯾّت و ﺧﻼّﻗﯾّت ھﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﯾن اﻣر زن
را دﭼﺎر ﮐﺑر و ﻏرور ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧودﺑﯾن و ﺧودﭘرﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎز زن ﻣﻌﺷوق از ﻧﺎز ﺳﺎﺋر زﻧﺎن ذاﺗﺎ ً
ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﻧﺎزی آزادی ﺑﺧش و اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ و اﺳﺗﮑﺑﺎری اﺳت و ﮐوس اﻧﺎاﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد ﺑﮫ ﻋﮑس ﻧﺎزھﺎی ﻋﺎدی
ﮐﮫ ﻧﺎزی ﻣﻠﺗﻣﺳﺎﻧﮫ و ﺧودﻓروﺷﺎﻧﮫ اﺳت .
 – ٩۴ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ  ،ﻋﺷﻖ ﭘﺎک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧش اﺳت و ھﻣﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮥ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻋﺷﻖ
در زن ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻌﺷوق ھم ﻣوﺟب ﺑﯾداری و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻌﻧوی اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ زن ﻏرﯾزﺗﺎ ً ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ را
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻋﺎﺷﻘش را در ﺻورت ﺣﻔظ ﻋﻔّت ،ﻣﺗرادف ﺷﮭﯾد
ﻣﯾداﻧد .و ﺷﮭﯾد از ﻣﻘﺎم ﺷﺎھد ﺑودن اﺳت :ﺷﺎھد ﺑر ﺟﻣﺎل ﻗدﺳﯽ ﭘروردﮔﺎر در ﺻورت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺷر .ﻋﺷﻖ ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﻠﯾّﺎت
ﻣﻘﺎم ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 – ٩۵ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ وﺻﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد و اﮔرھم ﺑرﺳد ﺷدﯾدا ً ﻧﺎﮐﺎم ﺷده و ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧورد زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ در
ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و دﻧﯾوی ﺑﺎ ﻣﻌﺷوق ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾّت ﺧﺎﮐﯽ و دﻧﯾوی و ﭘﺳت ِ ﻣﻌﺷوق ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ
ﺧود را ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن روﺑرو ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺧدا ﺑر ﺻورت زده اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ اﮔر ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ
اﺷدّ ﮔﻣراھﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺎ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﻏﺎﯾت ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 – ٩۶ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ ھﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺗوﺣﯾدی ﺑرای ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﮐ ّل ھﺳﺗﯽ اش را ﺑر ﻣﺣور اﻣور واﺣدی
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھد و ﻣﺗّﺣد ﻣﯾﺳﺎزد و ﻟذا ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻣﯾﻧﮥ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﯾن ﻋﺷﻖ در وﺻﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺣﺗﻣﯽ
اﺳت و اﯾن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﻌرﻓت ﻓرد ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ﺟﻣﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد .وﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﻌﺷوق
را ھم در ﺑﻠﻧد ﻣدّت ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ راه ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد زﯾرا ﻣﻌﺷوق ﻣورد ﻧظر و ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد ﺑوده اﺳت .در
ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد از ﻣﻧظر دل ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﻣﻌﺷوق اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟّد آن ﺟﻣﺎل ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا دل ﻣرد ﻣؤﻣن ﺧﺎﻧﮫ
ﺧداﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣرد ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دارد .
 – ٩٧اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺗﺟرﺑﮫ ای ﺑس ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔوار اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺗﻠﺧﯽ
و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺑﻠﻧد ﻣدّت ﻣوﺟب ﺑﯾداری در طرﻓﯾن اﺳت .
 – ٩٨ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھرﮔز داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻧﺎﮐﺎم را ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ وﻗوع ﺷﮑﺳت و ﺟداﺋﯽ ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ ﭘروﻧده اش را ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﻖ ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺗّﻔﺎﻗﺎ ً در دورۀ ﻓراق آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و طرﻓﯾن را ھر ﯾﮏ ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای ﺑﯾدار و رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد .

١٣

 – ٩٩ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﭼﮫ ﺑﮫ وﺻﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﭼﮫ ھرﮔز وﺻﺎﻟﯽ رخ ﻧدھد ﺑﮫ دو ﺷﯾوه ﻣﺗﻔﺎوت ﻓرد ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﮫ
ﺳوی ﺧداوﻧد ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻋﺷﻖ ﺑدون وﺻﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﮔر ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد اﯾن راه را ﺑﺳﯾﺎر زﻻﻟﺗر و
ﺳرﯾﻌﺗر طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﺳﺎرت ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ھﻣراه دارد  .وﻟﯽ ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺻﺎل اﻧﺟﺎﻣد و ﺳﭘس ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﻓراق
ﺷود ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺧﺗﮫ ﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺿرﺑﺎت ﻋﻣﯾﻘﺗری ﺑر ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً زﺧﻣﮭﺎی
ﻣﺣرﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ﺳوی اﺻل آن ﺟﻣﺎل اﺳت  .ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺟﮭﺎن ﭼﻧﯾن
ﺣﺎﺻل از اﯾن ﻧوع وﺻﺎل ھﻣﺎن ﻣوﺗور
ّ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ای را در ﻋﺷﻖ ﭘﺷت ﺳر داﺷﺗﮫ اﻧد .
 – ١٠٠ﺑدﺗرﯾن ﮐﺎر ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺷوق ﺧود را ﻣﺳﺑّب ﺷﮑﺳت ﺑداﻧد و او را ﻟﻌن ﻧﻣﺎﯾد و ﺑدﺗر از آن اﯾﻧﮑﮫ اﺻل
ﻋﺷﻖ را ﻣﻧﮑر ﺷود و ﯾﺎ ﻟﻌﻧت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ھﻼﮐت روح ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود.
 – ١٠١اراده ﺑﮫ ازدواج ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﮔرﯾز از اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﭘوﭼﯽ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ رواﻧﯽ اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن اراده ﭘس از
ازدواج ﺑر ﺳر ﺻﺎﺣﺑش در ھر دو طرف ﻣﯽ ﺷﮑﻧد زﯾرا ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ را ﺗﺷدﯾد ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺻورت درد ﺑﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش روی
ﻣﯽ ﻧﮭد  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕری را از اﯾن اﺣﺳﺎس ﻧﺟﺎت
دھد  .زﯾرا آدﻣﯽ در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود در اﻧزوا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺧواھد در ﺧودش ﺣﺎﺿر و
ﺳم ﻧﻣﺎﯾد و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﺎرج ﺷود وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧود آن ﻓرد در ﻣﻘﺎﺑل ﺗو ﻗرار دارد و ﺑﺎ ﺗو زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد دﯾﮕر ﻗﺎدر
ﻣﺟ ّ
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ او را در درون ﺧود آوری و ﻟذا اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھزار ﭼﻧدان ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن واﻗﻌﮫ زﻣﯾﻧﮥ رواﻧﯽ "دوری و
دوﺳﺗﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﻋداوت و ﺗﺷﻧّﺞ راﺑطﮫ زن و ﺷوھر اﺳت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت و
ﺗﻠﺧﯽ اﯾن واﻗﻌﯾّت ﮐﮫ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ھﻣدﯾﮕر وﻟﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ھﻣدﯾﮕرﻧد و راھﯽ ﺑﮫ درون ھﻣدﯾﮕر ﻧدارﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از طﻼق ھﺎ
ﺑراﺳﺎس اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ رخ ﻣﯾدھد ﮐﮫ در دوری از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣدﯾﮕر را درک ﻧﻣوده و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﺎرج ﺷوﻧد.
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑرای زن ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر اﺳت .
ﺗﺻور و ﺗوﻗّﻊ از ازدواج اﺳت و ﻧﯾز ﻋ ّﻠت اﺻﻠﯽ ﺟدال
 – ١٠٢اراده ﺑﮫ ﮔرﯾز از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ازدواج ﺑزرﮔﺗرﯾن
ّ
و ﺳوء ﺗﻔﺎھم و طﻼق اﺳت و ﻧﯾز ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطﺎ در درک ﻓﻠﺳﻔﮫ ازدواج اﺳت زﯾرا ازدواج اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ را ﺑﮫ اوج
ﺧود رﺳﺎﻧﯾده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت و درد ﻻﻋﻼج ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 – ١٠٣ازدواج ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﻣن – ﺗوﺋﯽ اﺳت و ﻣن – ﺗوﺋﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫ ھﺎﺳت  .وﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﻣﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎطﻧﯽ و وﺻﺎل رواﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕری ﻧﯾﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ھﻣﺳرش  .روﯾﺎروﺋﯽ دو ﺗﺎ "ﻣن" ﻣﺎﻧﻊ
ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺳﺗر اﺳﺗﻣرار راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ وﺟود ﯾﮏ "او" ﺑﮫ ﻋﻧوان راﺑط و ﺣﻼّل راﺑطﮫ اﺳت.
اﯾن "او" اﻣروزه در ھر ﺧﺎﻧﮫ ای ھﻣﺎن ﺗﻠوﯾزﯾون اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ راﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .
 – ١٠۴ﺧﺎﻧوادۀ طرﻓﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ،ﯾﮏ دوﺳت ،ﯾﮏ ﻓﺎﺳﻖ ،ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون و ﻏﯾره "او" ھﺎی راﺑط زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن
"او" ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ ﺑﺳﺗر و ﻋﻠّت راﺑطﮫ اﺳت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی راﺑطﮫ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 – ١٠۵راز ﻧﺟﺎت ﻓرد از اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ روﺣﺎﻧﯽ  .و ﺗوان ﺑرﻗراری ﭼﻧﯾن
راﺑطﮫ ای ﯾﮏ ﺗوان ﻣﻌﻧوی و رواﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .و ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﺗواﻧﯽ را داراﺳت ﮐﮫ دارای دﻟﯽ زﻧده و ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷد
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ذات ﺧود ﻣرﺑوط ﺷده ﺑﺎﺷد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ذات ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ دﯾﮕران ھم ﻣرﺑوط ﺷود.ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺧودش ﻣرﺑوط ﺷود ﺑﺎ دﯾﮕران ھم ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و از اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و اﻧزوا و ﻗﺣطﯽ راﺑطﮫ
ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧود ھﻣﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدای ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺧدای ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﺎ دﯾﮕری راﺑطﮫ ای ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ ھوی )او( وﺟود ﺧوﯾش  .و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ھو و ﺑﺎ
ھوﯾّت اﺳت  .اﯾن ﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای اوی ذات اﺳت و ﺑﮫ ذاﺗش ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت .
ﺳوم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﻗراری ﺣداﻗل راﺑطﮫ ﺑﺎ
 – ١٠۶اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ھو ّﯾت )ﺑﯽ او – ﺑﯽ ﺧدا – ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ( ﺟز ﺑﮫ واﺳطﮫ ﯾﮏ ﻓرد ّ
ھﻣﺳر ﺧود ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ او  .اﯾن او ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و ﺻدﯾﻖ و ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ دوﺳت راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت
و اﯾن راﺑطﮫ را ﺑر ﺣﻖ اﺳﺗوار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺑﯽ ھوﯾّت اﺳت ﮐﮫ وﯾراﻧﮕر راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت .
ﺳل ﺑﮫ اﻓراد ﻓﺎﻣﯾل  ،دوﺳﺗﺎن  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻏﯾره اﺳت  .ﺣﺗّﯽ
 – ١٠٧ﻣرد ﺑﯽ ھوﯾّت ﺑرای ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳرش ﻣﺗو ّ
ﺑرای ﮔذران ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﮐﻧﺎر ھﻣﺳرش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ و ﻣﮭﯾّﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد  .ﺣﺗّﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری راﺑطﮫ
ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳرش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﯾﮏ واﺳطﮫ ﺑﺷری ﯾﺎ ھﻧری ﯾﺎ داروﺋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد  .ﺑﺳﯾﺎری ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺳﺗﯽ و ﻧﺷﺋﮕﯽ
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ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺧود ﻣرﺑوط ﺷوﻧد و ﺣﺗّﯽ ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ ﮐﻧﻧد " .آراﻣش در ﺣﺿور دﯾﮕران " راز "او" در راﺑطﮫ
زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از زن و ﺷوھر ھﺎ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣ ّﻣل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد  .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ
ﺑدھﻧد و ﯾﺎ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑروﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺣداﮐﺛر ﭘﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﺣ ّﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد  .واﯾن وﺿﻌ ّﯾت
ﮔﺎه ﺗﺎ رﺧﺗﺧواب اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا اﻣروزه در ﻓرھﻧﮕﮭﺎی آزاد ﻏرﺑﯽ  ،داﺷﺗن ﯾﮏ ﻓﺎﺳﻖ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ﻋرﻓﯽ ﺷده اﺳت.
 – ١٠٨داﺷﺗن ﯾﮏ ﺷﻐل ﺑﯾروﻧﯽ و ﮐﻼً اﺷﺗﻐﺎل ﺑرای زن ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی داﺷﺗن ﯾﮏ "او" در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت .
ھﻣﮑﺎران ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻧﻘش اﯾن او را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 – ١٠٩در زﻧدﮔﯾﮭﺎی ﺳﻧّﺗﯽ ﺗر ﮐﮫ ﺣﺿور "او" در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺗر اﺳت ﺷراﯾط ﺑﮫ ﺳوﺋﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻣرد ﻣﺟﺑور
اﺳت ﺗﺎ ﺣدّ اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد .
 – ١١٠زن و ﺷوھرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ رﺳﻣﺎ ً طﻼق ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ طﻼق در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎرﻧد .
 – ١١١در زﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺳ ّﻧﺗﯽ وﺟود ﻓرزﻧد ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ "او" اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻧﮭﺎ راز ﺑﻘﺎ و اﺳﺗﻣرار
ﺧﺎﻧواده اﺳت  .ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻠﻘﮫ اﺗّﺻﺎل و اﺳﺗﺣﮑﺎم زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .
ﺧﺎص ﺧودش را در ﭘﻧﮭﺎن ﯾﺎ آﺷﮑﺎر داراﺳت ﮐﮫ اﯾن
 – ١١٢در ﯾﮏ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ ظﺎھر ﻣو ّﻓﻖ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن اوی
ّ
ّ
اوھﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ راز اﺳﺗﻣرار زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﻠت ﺟداﺋﯽ ھم ﺑﺎﺷﻧد .
 – ١١٣ﯾﮏ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟم و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺗﺣﮑم آن اﺳت ﮐﮫ اوی واﺣدی در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر دو ﺑﮫ اﯾن او
اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن او ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺻدﯾﻖ و ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﯾر و اﻣﺎم ھداﯾت اﺳت .
 – ١١۴ﻓﻘط زن و ﺷوھری ﮐﮫ ھر دو دارای اﯾﻣﺎﻧﯽ روﺷن و ﺧﺎﻟص ھﺳﺗﻧد از وﺟود ﯾﮏ اوی ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻧد  .اﯾن
او ھﻣﺎن ﺧدای ﭘﻧﮭﺎن اﺳت  .ﭼﻧﯾن زن و ﺷوھرھﺎﺋﯽ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدرﻧد  .ﺣﺗّﯽ ﻣؤﻣن ﺗرﯾن زن و ﺷوھر ھم ﺑﮫ
وﺟود ﯾﮏ اﻣﺎم ﺑﯾروﻧﯽ ﺑرای ﺣﺟّت اﯾﻣﺎن ﺧود ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﺳﺗﻧد  .زﯾرا طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا  ،زن ھﻣواره ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺷوھرش در
ﺗﺿﺎد اﺳت و ﺧدای ﺷوھرش را ﺑزرﮔﺗرﯾن ھووی ﺧود ﻣﯽ داﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﺧﻼص و ﮐﻣﺎل در اﯾﻣﺎن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و
ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﺷﻐول ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﻧﻔس ﺧود ﺑﺎﺷد .
 – ١١۵آﻧﺎن را ﮐﮫ دﻟﯽ ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ دﻟﺷﺎن ﺳﻧﮓ و ﻣرده اﺳت اﺻوﻻً اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھم ﻧدارﻧد ﻓﻘط ھراس از ﺑﯽ ﮐﺳﯽ و
وﺣﺷت از ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ دارﻧد و دوﺳت دارﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﻓرد ﯾﺎ اﻓرادی در ﮐﻧﺎر ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن آدﻣﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺣﺗﺎج
ﺑﯾﻣﮫ ھﺳﺗﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼون ارﺑﺎب و ﺣﺎﻓظ ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺣﯾﺎت و رزق و اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﻣﺣﺳوب
ﺷوﻧد  .ازدواج اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ھم ﯾﮏ ازدواج اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﺟﻧﺳﯽ اﺳت و ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺳﺎب ﺷده ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯾﺷود و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن ﺗﺟﺎرت آﻧﮭﺎ را ارﺿﺎء ﮐﻧد اداﻣﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت طﻼق رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻧﮭم واﻗﻌﮫ ای
ﮐﺎﻣﻼً اﻗﺗﺻﺎدی – ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .
 – ١١۶وﻟﯽ ازدواج ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎﻧﯽ در دل دارﻧد و ﻋﺎطﻔﮫ ای دارﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺗر اﺳت زﯾرا اﯾن
ﻧوع آدﻣﮭﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی  ،ﻧﯾﺎز ﻣﻌﻧوی و رواﻧﯽ ھم دارﻧد و ﻟذا ﻣﺗوﻗّﻊ ﺗر ھﺳﺗﻧد و ﺳرﯾﻊ ﺗر دﭼﺎر ﻣﺷﮑل
ﻣﯾﺷوﻧد و ﻣﺷﮑل زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﯾن آدﻣﮭﺎ را ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﺣﺗّﯽ ﺧودﺷﺎن .
 – ١١٧از ﺟﻧﺑﮥ رواﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ازدواج ﻣوﻓّﻖ و آرام و ﻣﺗﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در اﯾن راﺑطﮫ رﺷد ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
ﺧود را درک ﮐرده و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و از ھﻣﺳرش ﺗوﻗّﻊ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او را از اﯾن اﺣﺳﺎس ﻧﺟﺎت دھد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﮭﺎد ﻣﻌﻧوی و ﻣﻌرﻓﺗﯽ و دﯾﻧﯽ ھ ّﻣت ﮔﻣﺎرد و زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎزد  .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﯾﺎل و ﺗوﻗّﻌﺎت دﻧﯾوی ﺧود را ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧده ﺑﺎﺷد و ﻓرد ﻣؤﻣن و اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد و زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﺎﻧون ﺗﻧﺑﻠﯽ و ﮐﮭوﻟت و ﻋﺎﻓﯾّت طﻠﺑﯽ و ﺣﯾﺎت ﺣﯾواﻧﯽ ﻧﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 – ١١٨زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ طوﯾﻠﮫ و ﮐﺎرﮔﺎه ﭘروار ﺳﺎزی ﻏراﯾز اﺳت  .ﯾﺎ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺟﻧون و ﺳﻠطﮫ ﮔری و اﺛﺑﺎت
ﻣﻧﯾّت اﺳت  .وﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎه روح اﺳت .
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 – ١١٩ﻧﺎﮐﺎﻣﺗرﯾن و ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺗرﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ از آن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺧود را ﻓﻘط وﺳﯾﻠﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺧود ﺗﻠ ّﻘﯽ ﮐرده
اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ازدواج ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﺧوﺷﺑﺧت ﺷوﻧد  .اﯾن اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ازدواج اﺳت .
 – ١٢٠ﺑر ﺣﻖ ﺗرﯾن ﻧﮕﺎه و ﻧﯾّت ﺑﮫ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن اﯾن راﺑطﮫ را آﺋﯾﻧﮥ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻖ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ھوﯾّت
ﺧود ﺑداﻧد و اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺳرآﻏﺎز راھﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﻗرار دارد و آن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣ ّ
ذاﺗﯽ اﺳت .وﺗﻧﮭﺎ اﺑزار ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ای ھﻣﺎن ﺻدق و ﺻﻣﯾﻣﯾّت اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑر اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و وظﯾﻔﮫ
ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾّت ﭘذﯾری ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .
 – ١٢١ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﺧودی ﺧود و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ طﯽ طرﯾﻖ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺳوﺋﯽ ﻧﯾﺳت  .اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﻣوﺟودی دوﻗوﻟو اﺳت
و ﺑﮫ ھﻣراه ھم ﺟﻧس ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ راه زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت و ﯾﺎ دوزخ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دو ﻧوع ﺗﮑﺎﻣل
اﺳت  .آﻧﮑﮫ ازدواج ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و از آن ﻣﯽ ﮔرﯾزد از زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرود و ﺟز ﺑﺎزی ﺑﺎ
ﭘوﺳﺗﮥ ﻣﯾرای دﻧﯾﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎر دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ١٢٢زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺳرآﻏﺎز ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﺑﺎطﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﺧودش روﺑرو ﻣﯽ ﺷود .
واﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻓرار از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ درﺳت
از ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ھراﺳﯾده اﻧد دﭼﺎرش ﺷده اﻧد و ﻟذا اﺣﺳﺎس ﻓرﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ھﻣﺎن آﻏﺎز راه ﮔرﯾز را ﻣﯾﺟوﯾﻧد.
و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﮭﺎ در ازدواج ﺧود ﺑﺎ آن روﺑروﯾﻧد و ھرﮔز آن را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻟذا ازدواج را
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
 – ١٢٣آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺧود ﮔرﯾزاﻧﻧد ازدواج را ﺑزرﮔﺗرﯾن دام زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﺑرای ارﺿﺎء ﻧﯾﺎزھﺎی
ﻏرﯾزی ﺧود ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﺳوی ﻓﺣﺷﺎء و ھرزﮔﯽ ﻣﯽ روﻧد  .زﯾرا ﺑﺎ ھرﮐﺳﯽ ﺑﯾش از ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮔذران ﮐﻧﻧد و ﭘس از
ﺑرآورده ﺷدن ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾّت ﺧود روﺑروﯾﻧد و از آن ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد .اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ھﻣواره در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺳﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﻧﺎﺳﻧد .اﯾﻧﺎن ﻏرﯾﺑﮫ ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد زﯾرا ھرﮔز ﻣﯾل آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود را ﻧدارﻧد .و ھﻣﯾن اﻣر
ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑر اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﻣﺳﺗﻣرا ً آﻧﺎن را از اﯾن ﻓرد ﺑﻔرد دﯾﮕری ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ روﺳﭘﯽ ﮔری.
 – ١٢۴ھر ﭼﯾزی ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺿدّش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود از ﺟﻣﻠﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن ھم ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺿدّ ﺧودش )ھﻣﺳر(
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺎ ﺧود آﺷﻧﺎ و دوﺳت ﺷود و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد  .و اﯾن ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻠزم روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺧود
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرش ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود  .و ھﻣﺳر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗو را ﺑﺎ ﺧودت روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ
ﻧﺧﺳت ﺟز ﺑزدﻟﯽ  ،ﻧﯾﺎز  ،ھراس و ﺟﮭل و ﺟﻧون درک ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﻣﯾل ﻧدارد ﺧود را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﯾﺎﺑد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
اول از ﮐﺗﺎب وﺟود اﺳت .
اﯾن ﻓﻘط ﺻﻔﺣﮫ ّ
 – ١٢۵آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺿدّ ﺧودش ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳرش ﺑﮫ اﻧس و اﻟﻔت ﻧرﺳد ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ آﺷﻧﺎﺋﯽ و دوﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد  .وآﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﻣوﺟب اﻧس و اﻟﻔت ﻣﯽ ﺷود ﺧدﻣت  ،اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ  ،ﺻﺑر  ،ﺧوﯾﺷﺗن داری و از ﺧود ﮔذﺷﺗن اﺳت و راز دل در ﻣﯾﺎن
ﻧﮭﺎدن و ﻣﺗواﺿﻊ ﮔﺷﺗن  .آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑزرگ ﺑﮫ ھﻣﺳرش اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ھرﮔز ﻣوﻓّﻖ ﺑﮫ اﻧس و
اﻟﻔت ﺑﺎ ھﻣﺳرش ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده راز ﭘﯾروزی در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟﻧﮓ ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎ ﺗﮑﺑّر و ﻏرور ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
وﺣوا ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و روﺣش  ،ﺟز ﺧدا ﺣﺎﺋل ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗران
 – ١٢۶ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن آدم
ّ
ﻣذﮐور اﺳت  .و ﻟذا ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ طرﻓﯾن ﺑﮫ ﺣﮑم ﺧدا ﺗن در ﻣﯽ دھﻧد از طرﯾﻖ "او" ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻧزدﯾﮏ ﺷده و ﺑﺎ ھم
ﻣﺄﻧوس ﻣﯽ ﺷوﻧد و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑدر ﻣﯽ آﯾﻧد .
 – ١٢٧در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯾﺎﯾد و اطﺎﻋت ﻧﺷود دﯾواری ﺣﺎﺋل اﺳت ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز ﺿﺧﯾم ﺗر و
ﺑﻠﻧد ﺗر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن دو ﭘﺷت اﯾن دﯾوار روز ﺑﮫ روز از ﯾﮑدﯾﮕر دورﺗر و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد  .وا ّﻣﺎ ﺧدای ذھﻧﯽ و
ﻓردی ھر ﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن دو را ﺑﮫ ھم ﺑرﺳﺎﻧد و آﺷﻧﺎ ﺳﺎزد و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺧدای ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم اﺑﻠﯾس ﻣﻧ ّﯾت ھر ﮐدام اﺳت
ﺳوم )او( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﺳت و اﻣﺎم ھداﯾت ﻗﺎدر اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل دوری آﻧﮭﺎﺳت  .ﻓﻘط ﺧدا و اﯾﻣﺎن ﯾﮏ ﻓرد ّ
دﯾوار را از ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑردارد  :ﻧﮫ ﻣن و ﻧﮫ ﺗو ﻓﻘط او .
 – ١٢٨ﺑﺳﯾﺎری از زن و ﺷوھرھﺎی ﺳﻧّﺗﯽ از ھﻣﺎن ﻓردای زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﻧژاد و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﻧد و
آﻧﮭﺎ را واﺳط راﺑطﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و اﯾن ھﻣﺎن راه و روش ﻧژاد ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ و ﭘﯾروی از ﺳﻧّت ﭘدران ﯾﻌﻧﯽ راه ﮐﻔر
اﺳت .

١٦

 – ١٢٩ﺑرای زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﯾﮏ اوی ﺻدﯾﻖ وﺟود ﻧدارد ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣدّ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺗرﯾن و ﻣﺗﺷﻧّﺞ ﺗرﯾن ﻧوع راﺑطﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﻣر ﮐﮫ اﺳﺎس ﻏرﯾزی ازدواج اﺳت از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﮐﺎﺑوس
زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎﺑوس ﺑرای زن دو ﺻد ﭼﻧدان ھوﻟﻧﺎﮐﺗر اﺳت زﯾرا زن در اﯾن راﺑطﮫ ﺟﺳﻣﺎ ً و روﺣﺎ ً ،
ﯾﮏ ﻣﻔﻌول اﺳت و ﺑدون راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ اﯾن راﺑطﮫ ﻋذاﺑﯽ ﻋظﯾم اﺳت و ﺑﮫ ﺻورت ﺷﮑﻧﺟﮫ رواﻧﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ١٣٠ﺑدون راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون وﺟود ﯾﮏ ھوی ﻣﻌﻧوی در راﺑطﮫ  ،ارﺗﺑﺎط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺳوم در ذھن ھر ﯾﮏ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری او
ﯾﮏ زﻧﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﮫ طور ﺧواﺳﺗﮫ و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﯾﮏ ﻓرد ّ
اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻣﮑن ﺷود  .وﺧود اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋذاب و ﺗﺷﻧّﺞ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و طﻼق ﭘﻧﮭﺎن
ﭘﯾش از طﻼق رﺳﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھد .
 – ١٣١ﺳﺧن از راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن زن و ﺷوھر ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﻣﺗّﮑﯽ ﺑر اﯾﻣﺎن اﺳت زﯾرا ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮫ اﯾﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ دل اﻧﺳﺎن زﻧده ﺷده و اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﺋرﯾن را ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد .ﺑدون اﯾن اﯾﻣﺎن ﺣﺗّﯽ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﺗﻔﺎھم آﻣﯾز
ﻋﺎدی ھم ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود و ھر ﺳﺧﻧﯽ زﻣﯾﻧﮥ ﯾﮏ ﺟدال اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗرک
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺟداﻟﮭﺎ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .
 – ١٣٢آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾﻣﺎن در ﻣﯾﺎن ﻧﺑﺎﺷد دﻟﯽ ھم در ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد و راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺟﺳﻣﯽ اﺳت و زن و
ﺷوھر ﻓﻘط اﺑزار اﺳﺗﻣﻧﺎء ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ھر ﮐس ﻣﺷﻐول ﺧود ارﺿﺎﺋﯽ اﺳت  .وﻟذا راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷدّ اﻧس
و اﻟﻔت ﺷود زﻣﯾﻧﮥ اﺷدّ ﮐﯾﻧﮫ و ﻋداوت ﻣﯽ ﺷود و ﻟذّت راﺑطﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن وﺿﻊ ﻣﻘدّﻣﮫ ﺧﯾﺎﻧت و زﻧﺎ و
طﻼق اﺳت .
 – ١٣٣از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣؤﻣﻧﺎن را اﻣر ﮐرده ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ازدواج
ﮐﻧﻧد  .زﯾرا ازدواج ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻓر دل  ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋذاب ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻓرد ﻣؤﻣن اھل ﻣﻌرﻓت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧﺑﺎﺷد در اﯾن ازدواج ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾﻣﺎﻧش را از دﺳت ﺑدھد  .وﻟﯽ اﮔر اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ
و اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﮐﺎﻓر ﻣﺛل روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ اﺑﻠﯾس اﺳت و ﻏﺎﯾت اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ در اﯾن
ﻧوع زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﺣﯾدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .
 – ١٣۴ھدف ذاﺗﯽ ازدواج ھﻣﺎﻧﺎ ازدواج ﺗن و روح اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗوﺣﯾد در اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﮐﮫ ھر ﻓردی در
راﺑطﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ اﺷدّ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧودش و ﺑﮫ دﻟﯾل درک اﺷدّ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در وﺻﺎل ﺑﺎ دﯾﮕری ﺑرای ﻧﺟﺎت از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
ﺧود  ،ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدای ذات ﺧودش ﭘﻧﺎه ﺑﺑرد و روح ﺧود را در اﻋﻣﺎق ذات ﺧود ﺑﺟوﯾد و ﺑﮫ آن ﻣﻠﺣﻖ ﺷود
و از ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد  .وﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎﺷوﺋﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد ﻣﺳﺗﺣﻖ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت
روز ﺑﮫ روز در ﺑدر ﺗر و در ﯾوزه ﺗر و روﺳﭘﯽ ﺻﻔت ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﮐﺳﯽ را ﺑﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش را از او ﺑﺳﺗﺎﻧد و
ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ وﺟود ﻧدارد  .زﻧﺎﺷوﺋﯽ  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ره ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳوی ذات و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی اﺳت و وﺻﺎل ﺗن ﺑﮫ روح ﺧوﯾﺷﺗن .
 – ١٣۵ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻓران از ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳوی اﻧﻘراض زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد زﯾرا ﻣﺳﺗﻣراً ﻋذاب
زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل رخ ﻧﻣودن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش
رﺷد ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ و اﻧواع اﻣراض ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺳل ﮐﺎﻓران را در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
 – ١٣۶اﻣروزه زن و ﺷوھری ﮐﮫ اﻣﺎم ھداﯾت واﺣد و ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻧدارﻧد اﻣﮑﺎن ﺣداﻗل اﻧس و اﻟﻔت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را ھم
ﻧدارﻧد .اﻣروزه ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑر ﺣﻖ ﺧود اﺳﺗوار اﺳت و ﻣﮭد ﻣﺣﺑّت و رﺷد و ﻣﻌﻧوﯾّت اﺳت ﮐﮫ دارای اﻣﺎم ھداﯾت ﺑﺎﺷد .
ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﯽ ھو  ،ﺧﺎﻧواده ای ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد اﺳت  .وھو در ﻋرﺻﮥ ظﮭور ھﻣﺎن اﻣﺎم ھداﯾت اﺳت .
 – ١٣٧زن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ھوﯾّت ﻣﻌﻧوی ﻣﺧﻠوق ﻋﺷﻖ ِ دل ﻣرد ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا ﺑﺎﯾد ﻣرﯾد دل او ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ھوﯾّت و ّ
ﻋزت و ﻣﺣﺑّت و اﺣﺳﺎس وﺟود و روﻧﻖ ﺣﯾﺎت زﻧﺎﻧﮫ اوﺳت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و رﺷد ﮐﻧد و ﮔرﻧﮫ آن را از
دﺳت ﻣﯽ دھد و ﭘوچ ﺷده و ﺟﺑرا ً ﺑﮫ روﺳﭘﯽ ﮔری ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑودی اوﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن وﻻﯾت
ﭘذﯾری زن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷوھر اﺳت  .وﻻﯾت ﭘذﯾری ھﻣﺎن ﻣﺣﺑّت ﭘذﯾری و ﺗﻌﮭّد و ﻣﺳﺋوﻟﯾّت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دل ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورت اطﺎﻋت و ارادت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣر ﺷوھر ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .زﻧﯽ ﮐﮫ از اراده ﻗﻠﺑﯽ ﺷوھر اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد ﻣﺣﺑّت ﺷوھر را ﺑر
ﺧود ﺣرام ﻣﯾﮑﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از دﺳﺗش ﻣﯾدھد و ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺑﮫ ﺳوی درﯾوزﮔﯽ ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن و ھرزﮔﺎن ﻣﯾرود .
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 – ١٣٨ﻣردی ھم ﮐﮫ ھﻣﺳرش را ﻗﻠﺑﺎ ً اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧدا و اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻧﻧﻣﺎﯾد او را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد و
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وﻻﯾت وﺟودی ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣرد ﭘذﯾرا ﻧﺷده اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺳﺋول ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﯽ ﺗﻌ ّﮭد و ﺑﺎزﯾﮕر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد  .او از طرﯾﻖ ﺑﮫ اﺻطﻼح آزادی ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧش ﻣﯽ دھد
و او را ﺑﮫ ﺧودش وا ﻣﯽ ﻧﮭد ﻋﻣﻼً ﺧود را ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط و ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ ﺑﺎ ھر زﻧﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﻓﺳﺎد و
ﻣﮑر و ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾّﺗﯽ ﺧود را ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ و آزادی ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل زن ھم ﻗﻠﺑﺎ ً از ﭼﻧﯾن
ﻣردی ﺑﯾزار اﺳت .
 – ١٣٩زن وﻣرد ﻣﺛل ظرف و ﻣظروف ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﺗن و روح ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺷﻌﺎر ﺑراﺑری زن وﻣرد ﯾﮏ ﺟﻧون ﻣﺣض
اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑودی زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺗﻌﮭّدات راﺑطﮫ اﺳت  .ﺑراﺑری زن وﻣرد اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن ﺷﻌﺎری اﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾد آﻣده و
ﺧﺻم ﻧوع ﺑﺷر اﺳت و اﯾن ﺷﻌﺎر را ﺟز اﺣﻣﻘﺎن و ﻣﻔﺳدﯾن ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 – ١۴٠ﻋﺷﻖ ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد  ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﻘدﯾس و ﺗوﺟﯾﮫ ﺧﯾﺎﻧت و ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ و ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺋﯽ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت.
 – ١۴١ارادۀ ﺑﮫ ازدواج در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺳ ّﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻏرق در وراﺛت و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮔرﯾز از
ازدﺣﺎم و ظﻠﻣت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﻧدان و راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧوﯾش اﺳت  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣورد دﺧﺗران ﺷدﯾدﺗر اﺳت ﮐﮫ
ازدواج را ﺑرای ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ آزادی ﻣﯽ داﻧﻧد و ﭘدﯾد آوردن ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺧﺎرج از ﺷﺟره و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧژاد  ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد و ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .اﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن اﻧﮕﯾزه ﺑرای ازدواج اﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻧﮕﯾزه ای دﯾﻧﯽ و
ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت و ﻟذا اﮔر ﺑر ﻣوازﯾن دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎﺷد ازدواﺟﯽ ﻣوﻓّﻖ و رﺷد دھﻧده اﺳت .در ﭼﻧﯾن اﻧﮕﯾزه ای
از ازدواج ھﻣﺳر ھر ﭼﮫ از اﺷﺗراﮐﺎت ﻧژادی دورﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﻘﺑوﻟﺗر و ﻣﻌﻘوﻟﺗر اﺳت و ﻧﯾز دﯾﻧﯽ ﺗر .ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ از ﺣدود
اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎرج ﻧﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻧوع ازدواج ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع ازدواج اﺳت اﻣروزه در ﺣﺎل اﻧﻘراض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺟواﻧﮭﺎ ﻗﺑل
از ازدواج در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣدرﺳﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری رواﺑط آزاد را دارا ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ رواﺑطﯽ ﻧﺎﻣﺷروع و ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد
ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺳﺎس ازدواﺟﯽ ﺑﯾﻣﺎر و آﻟوده را ﻓراھم ﻣﯽ آورد و ﻓرد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻟم و ﻣﺗﻌﮭّد
و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ای را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد و ﺧود را ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد آزادی اﺧﺗﯾﺎر و ﺳﻼﻣت ﻧﻔس ﺧود را از دﺳت داده اﺳت  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در
ﻣورد دﺧﺗران ﺑدﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن آزادی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد ﻋﺻﻣت و ﺻداﻗت ﺧود را از دﺳت داده ﺑﺎﺷﻧد .
زﯾرا اﺳﺎس ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک آزاد و ﺳﺎﻟم ھﻣﺎﻧﺎ ﺻداﻗت اﺳت  .ﺻداﻗت اﺳﺎس آزادی اﻧﺗﺧﺎب و ﻋﻘل و اراده اﺳت ﮐﮫ
در رواﺑط ﻧﺎﻣﺷروع و ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد ﻟﮑّﮫ دار ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ھﻣﺳرش
ﺻداﻗت ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد و ﻟذا ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﺧﺗﯾﺎر ﺧود را از دﺳت داده اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﺎ ھﻣﺳرش روﺑرو
ﺷود  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آزادﯾﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻗﺑل از ازدواج ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﻋذاب زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آزادی ﻋﻣل و
ﮐﻼم و ﻋﺎطﻔﮫ را در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺧدﺷﮫ دار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺧود ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ھراس از ازدواج و ﯾﺎ ﺷﮑﺳت در زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﻧﺳﺎن ﮔﻧﺎھﮑﺎر طﺑﻌﺎ ً رﯾﺎﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود و رﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ای آزاد و دﻟﺧواه ﺑﺎ ھﻣﺳر اﺳت .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ازدواﺟﮭﺎی ﻣدرن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ازدواﺟﮭﺎی ﺳﻧّﺗﯽ ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدﺗر ھﺳﺗﻧد  .آری اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ھﻣﺳرش اﺣﺳﺎس آزادی و اﻣﻧ ّﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ او اﻧس ﮔﯾرد و ﺧود را ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻣوده و ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐﻧد و ﺣرﯾم ﺗﺎزه ای از زﻧدﮔﯽ را درﯾﺎﺑد  .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ وﺟودی و ﺟﺑری اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎ و ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﻧدارد .
ﻓﯽ اﻟﻣﺛل دﺧﺗری ﮐﮫ ﻗﺑل ازازدواج ﺑﮑﺎرت ﺧود را از دﺳت داده ﺻداﻗت ﺧود را ﺑﺎ ھﻣﺳرش از دﺳت داده اﺳت و ﺧود را
دﭼﺎر ﻋذاب و رﯾﺎ و ﻣﺣدودﯾّت ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺣﺳﺎس اﺳﺎرت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 – ١۴٢رواﺑط آزاد و ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ذاﺗﯽ رواﺑط ﻣﺗﻌﮭّد ﻣﺛل زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺻداﻗت و آزادی را در
رواﺑط ﺟدّی و ﻣﺗﻌﮭّد و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 – ١۴٣زﻧدﮔﯽ ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻌﮭّد اﺳت  .وﻟذا آدﻣﮭﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ رواﺑط ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد
از رواﺑط ﻣﺗﻌﮭّد ﮔرﯾزان ھﺳﺗﻧد .
 – ١۴۴آزادی اﻧﺳﺎن ﻓﻘط در ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﮭّدات ﻣوﺟب رﺷد و ﺑﯾداری او ﻣﯽ ﺷود  .آزادی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭّد ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش
اﺳﺎرﺗﮭﺎﺋﯽ ﭘﻧﮭﺎن و ھﻼک ﮐﻧﻧده اﺳت .
 – ١۴۵ازدواج ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن ﻧوع ﺗﻌﮭّد در ﺑﺷر اﺳت  .وﺗﻌﮭّد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دﯾﮕری ﻋرﺻﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺗﻌﮭّد او ﺑﮫ
ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻌﮭّد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗش ﻣﯽ داری ﻋﯾن ﺗﻌﮭّد ﺗو ﺑﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و ﻟذا ﺟﻔﺎی ﺑﮫ ﻋﮭد زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ﻋﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ دل و اراده و ﺣﯾﺎت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﻻاﺑﺎﻟﯾﮕرﯾﮭﺎ و ﻣﻔﺎﺳد
و اﺳﺎرﺗﮭﺎ ﻣﯽ روﻧد و درﯾوزۀ اراذل و ﺗﺑﮭﮑﺎران ﻣﯽ ﺷوﻧد و اراده و اﺧﺗﯾﺎر را در ﺧود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
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 – ١۴۶ﻓرارﯾﺎن از ازدواج ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺳوی رذاﻟت و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﯽ روﻧد و ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﻓرار از
ازدواج ﻓرار از ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن ﻧﯾﺎز ذاﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت  .ﻓرار از ازدواج ﻓرار از
ﺻداﻗت و ﻋﮭد و وﻓﺎ و ﻣﺳﺋوﻟ ّﯾت و ﺷراﻓت اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻓرار از اﺧﺗﯾﺎر و آزادی وﺟدان و ﺧرد و ﻋﺎطﻔﮫ اﺳت  .ﻓرار از
ازدواج و ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻗﻠﻣرو ﻋﻣدۀ ﻣﻔﺎﺳد و ﺟﻧون ھﺎ و اﻣراض ﻻﻋﻼج و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت .
واﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮫ آزادی روح و وﺟدان و دل ﺧود را از دﺳت داده اﻧد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن آﺗﺷﯾن آزادﯾﺧواھﯾﮭﺎی ﺑﺎزاری
ھﺳﺗﻧد ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾده اﻧد .
 – ١۴٧ﺣﺎﻣﯾﺎن آزادی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ دل و روح ﺧود را ھﻼک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و
اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋذاب ﺑﺷر اﺳت .
 – ١۴٨ازدواج ﯾﻌﻧﯽ ﺧروج از ﻧژاد و ﺷﺟره ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧوﯾش و وﺻل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻏﯾر  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر  .ﺗﻐﯾﯾر ﮐردن
ﺟرﯾﺎن ﻏﯾر ﺷدن اﺳت  .ازدواج ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﻟّد از ﺧوﯾش و ﺧروج از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﺗرس از ازدواج ﺗرس از ﺗﻐﯾﯾر
اﺳت .
 – ١۴٩ﻓرد در درون ﺧﺎﻧوادۀ ﭘدری ﺧود ﯾﮏ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﻣﺣض اﺳت ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدّی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧوی ھم.
و ازدواج ﺳرآﻏﺎز ﺗوﻟﯾدی از ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﺗوﻟﯾد رزﻗﯽ از ﻧزد ﺧوﯾش و ﻣﻌﻧﺎ و ﻓرھﻧﮓ و اﺣﺳﺎﺳﯽ دﮔر و ﺑرﺗر
اﺳت  .و ﻟذا ازدواﺟﮭﺎی درون ﻓﺎﻣﯾل ﻣﻌﻣوﻻً ازدواﺟﮭﺎﺋﯽ ﺷﺎﻗﮫ و ﮐم ﻣﺣﺻول و ﺗﻧﺑل و ﻏﯾر ﺧﻼّق ﺗرﻧد و ﺗﻐﯾﯾر و
دﮔرﮔوﻧﯽ و رﺷدی ﺑس اﻧدک دارﻧد و ﺗﺳﻠﺳل در اﯾن اﻣر ﮔﺎه ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﻧﺳﻠﯽ ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .رﮐود  ،اﻓﺳردﮔﯽ  ،ھراس و ﮐﮭﻧﮕﯽ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ازدواﺟﮭﺎی درون ﻧژاد اﺳت  .ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﯾﻧﯽ و
ﻣﻌﻧوی ھم اﯾن ﻧوع ازدواج ھﺎ ﻣوﺟب رﺷد ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ طرﻓﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎدی ﻣﺳﺗﻣر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔس و
ﺳل ﺷوﻧد و ﺗﻘواﺋﯽ ﺷدﯾد ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎزﻧد .
ﻓرھﻧﮓ ﻧژادی ﺧود ﻣﺗو ّ
ﻣﺣرﮐﮥ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﻣﺎﻧﺎ از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت  .ﭘس ازدواج ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺎس دﯾن اﮔر
 – ١۵٠ﻣوﺗور
ّ
ﺑر ﺑﺎورھﺎ و ﻣﻌﺎرف و اﻋﻣﺎل دﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﺷود ﻣﺑدّل ﺑﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺿدّ ﺧود ﻣﯽ ﺷود  :ازدواج ﺿدّ ازدواج  .ﭘس واﺿﺢ
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻗرار دادن اﺷﺗراﮐﺎت در اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر  ،ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺿدّ ازدواج اﺳت و زﻧﺎﺷوﺋﯽ را دﭼﺎر رﮐود و
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻓﺳﺎد و ﮐﺳﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺣرﮐت و ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .
 – ١۵١ازدواج ﺑر اﺳﺎس ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻏﯾرﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﭘس ذاﺗﺎ ً دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎی ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ و
ﻏﯾر دﯾﻧﯽ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺎ ھو ّﯾت ﺧود دﭼﺎر ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﮫ اﻣور ھﻧوز آﻏﺎز ﻧﺷده ﻧﺎﺑود اﺳت  .اﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓﺣﺷﺎء اﺳت و ﺣﺗّﯽ ﻓرزﻧدان اﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﺎﻣل ﻋذاب واﻟدﯾن ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
در ﻓرھﻧﮓ ﮐﻔر  ،ﻓرزﻧد ﺿدّ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و "ﻓرزﻧد ﮐﻣﺗر رﻓﺎه ﺑﯾﺷﺗر" ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ اﺻل ﻣﯽ ﮔردد .
 – ١۵٢ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدّی و ﻣﻌﻧوی واﻗﻌﮫ ای ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﯾﻧﯽ و اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻓران در ﻧﺑرد ﺑﺎ
آن ﻗرار دارﻧد و زﺟر آورﺗرﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ازدواج ﯾﺎ ﺳﮑوی ﻋروج ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﯾﺎ ﭼﺎه ﺳﻘوط .
 – ١۵٣ازدواج ﺗﻧﮭﺎ واﻗﻌﮫ و راﺑطﮫ وﭘﯾﻣﺎﻧﯽ در ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮕﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎ ً و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧدا و ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا
ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﺷود و ﻋﯾن ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧداﺳت آن ھم ﻋﮭدی ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻋﻣر  .ﺻﺑر و ﺗﻼش ﺑر اﯾن ﻋﮭد ﻣوﺟب ھداﯾت و
رﺳﺗﮕﺎری اﺳت و ﻋﮭد ﺷﮑﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻣد ﻣوﺟب ﺳﻘوط و ﮐﻔر و ذﻟّت اﺳت  .و آﻧﮑﮫ اﯾن ﻋﮭد را ﺑﺷﮑﻧد ﺧود را ﺷﮑﺳﺗﮫ
اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾری اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت طﻼق اﻣری
واﺟب اﺳت و ﮔرﯾز از آن ﮔﻧﺎه اﺳت و ﻣوﺟب ﺗﺑﺎھﯽ و ھﻼﮐت ﻣﯽ ﺷود .
 – ١۵۴ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﭘﯾروی ﻣرد از زن ﻋﯾن ﭘﯾروی از ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﻋدم اطﺎﻋت زن از ﻣرد
ﻣﺳﺗوﺟب ﻋﻘوﺑت و ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً طﻼق اﺳت  ".ﭼرا ؟ زﯾرا ﻣرد ﻋﺎﺷﻖ ﺑر زن اﺳت و اﻣر او ﺑﮫ زن اﻣر دل اوﺳت ﮐﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا و ﻗﻠﻣرو وﻻﯾت ﺣﻖ اﺳت و ﺗﺑﻌﯾت زن از اﻣر ﻣرد ھﻣﺎن ﺗﺑﻌﯾت او از ﻓرﻣﺎن ﻋﺷﻖ و ﺣﮑم اﻟﮭﯽ اﺳت و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ زن را در وﻻﯾت ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻋﺷﻖ اﻣر ﺧداﺳت .ﭘس اطﺎﻋت ﻧﺎﭘذﯾری زن از
ﻣرد ھﻣﺎن ﺗﺑﻌﯾت از ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﻟذا ﭘﯾروی ﻣرد از زن ھم ﺗﺑﻌﯾت از ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن ﺳﻌﺎدت زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺻﻠﺢ
ﺑﯾن آدم و ﺣوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﻣرد ﻗﻠﺑﺎ ً ﻣرﯾد زن اﺳت و اﮔر زن ھم در ﻋﻣل ﻣرﯾد ﻣرد ﻧﺑﺎﺷد در واﻗﻊ ﺳﺗم ﭘدﯾد
ﻣﯽ آﯾد و راﺑطﮫ از ﺗﻌﺎدل و ﻋداﻟت ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔردد  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﺷده ﮐﮫ زن ﺑﺧودی ﺧود ﻗﺎدر ﺑﮫ
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ﺗﺑﻌﯾت از ﻋﻘل و اراده ﻋﻘﻠﯽ ﺧود ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﺻﻔت وﯾژه زن اﺳت و ﻟذا اطﺎﻋت ﻣرد از زن اطﺎﻋت از ﺟﻧون
و ﻧﺎﺑﺧردی اﺳت  .و ﻟذا در ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ زن ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ و ھرج و ﻣرج و ﺷﻘﺎوت ﺣﺎﮐم اﺳت .و ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﻌﻠوم ﺷده ﻣردی ﮐﮫ از زن ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺣ ّﺑت ﻗﻠﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ او از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً زن ھم ﻗﻠﺑﺎ ً از
ﭼﻧﯾن ﻣردی ﺑﯾزار ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺳوی ﻣرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔراﯾد ﮐﮫ دارای ﻗدرت اراده اﻧد  .زن ذاﺗﺎ ً ﻣردان ﺻﺎﺣب اراده و ﺧرد
را دوﺳت ﻣﯽ دارد و از ﻣردان ﺑﯽ اراده ﻧﻔرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﻋداوت ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .
 – ١۵۵ﻋداﻟت و ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن زن و ﻣرد ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺣﺑّت و ﻋﺷﻖ ﻗﻠﺑﯽ ﻣرد ﺑﮫ زن و اطﺎﻋت ذھﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ زن از
ﻣرد اﺳت و ﻏﯾر از اﯾن ﺳﺗم و ﻧﺎﺑراﺑری وﺟودی اﺳت  .ﻋدم اطﺎﻋت زن از ﻣرد ھﻣﺎن ﻋدم اطﺎﻋت او از ﻣﺣﺑّت ﻣرد اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑّت ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت و ﻟذا اﯾن ﻋدم اطﺎﻋت ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی ﻋﺷﻖ از دل ﻣرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زن ﻣﯽ ﺷود و ﺳﺗم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
زن ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن زن دﺷﻣن ﻣﺣﺑّت اﺳت ﭘس اطﺎﻋت از او اطﺎﻋت از ﺷﻘﺎوت اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 – ١۵۶دﯾن و ﺗﻘوا و ھداﯾت در زن ﭼﯾزی ﺟز اطﺎﻋﺗش از ﺷوھر ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺑرد او ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺑﺎ
ﻧﻔس ا ّﻣﺎره ﺧوﯾﺷﺗن  .و دﯾن و ﺗﻘوا و ھداﯾت ﻣرد ھم در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾزی ﺟز اﻟﻘﺎی وﻻﯾت ﺧود ﺑر ھﻣﺳرش ﻧﯾﺳت و اﯾن
ھﻣﺎن ﻧﺑرد او ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن و ﻧﻔس ا ّﻣﺎره ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا ﻣرد ﻗﻠﺑﺎ ً ﻣرﯾد زن اﺳت و ﻟذا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧﻼف دل ﺧوﯾش ﻋﻣل ﮐﻧد
ﯾﻌﻧﯽ از زن اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد  .زﯾرا اﺻل ﺗﻘوا ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻧﻔس ﻓرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ "اھل دل" ﭘﯾروان ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد  .اﻻ ّ اوﻟﯾﺎی ﺧدا و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﮫ ﺑر دل ﺧود ﻓﺎﺋﻖ آﻣده و دل ﺧود را
ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم اﻣر دﯾن ﺧداﯾﻧد و اﺳوۀ دﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 – ١۵٧ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑّت و ﻋﺎطﻔﮫ ﻗﻠﺑﯽ در ﺻورﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ھداﯾت و ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد و
ﻧﮫ ﺑر اﻣﯾﺎل ﺷﺧﺻﯽ  .ﻋﻠّت ﻋواﻗب ﺗراژﯾﮏ ھﻣﮫ ﻋﺷﻖ ھﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اراده ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ روﻧد و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷده و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻋﺷﻖ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋداوت ﻣﯽ ﺷود .
 – ١۵٨زن ﻓﻘط در ﻣواردی ﺣﻖ دارد ﮐﮫ از اﻣر ﺷوھر ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺣﺗّﯽ طﻼق ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺷوھرش ﻋﻠﻧﺎ ً او را اﻣر
ﺑﮫ ﺧﻼف ﺷرع و ﺣﮑم ﺧدا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣردی اﻟﺑﺗﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً زﻧش را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد و اﯾن اﻣر ﺑر زن واﺿﺢ
اﺳت .
 – ١۵٩ﻣردی ﮐﮫ زﻧش را دوﺳت ﺑدارد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎھد ﺗﺑﺎھﯽ زﻧش ﺑﺎﺷد و اﮔر اﺻﻼح ﻧﺷود او را طﻼق ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در
طﻼﻗش ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد  .ﻓردی ﮐﮫ زن ﮐﺎﻓر و ﺑدﮐﺎره اش را طﻼق ﻧﻣﯽ دھد از او ﻧﻔرت دارد و از او ﻓﻘط ﻗﺻد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
دارد .
 – ١۶٠ﯾﮑﯽ از آﺧرﯾن ﺗﮭدﯾدھﺎی زن ﮐﺎﻓر در ﺟﮭت ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣودن ﺷوھرش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ او را ﻋﻠﻧﺎ ً ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻧت و زﻧﺎ
ﻣﯾﮑﻧد .ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﻣرد اﮔر او را ﺗﻧﺑﯾﮫ و اﺻﻼح ﻧﮑﻧد و ﯾﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً طﻼﻗش ﻧدھد ﺑدون ﺗردﯾد زﻧش ﺑﮫ دام زﻧﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد
و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ رﺳد  .ﮐﮫ از اﯾن ﻣوارد در دوران ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 – ١۶١ﻓرزﻧدان ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ درآن ﻣرد ﻣرﯾد زن اﺳت ﻣوﺟوداﺗﯽ واژﮔون ﺳﺎﻻر و ﺑﯽ ھوﯾّت ھﺳﺗﻧد  :دﺧﺗراﻧﯽ ﻣرد
ﺻﻔت و ﭘﺳراﻧﯽ زن ﺻﻔت  :دﺧﺗراﻧﯽ ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮫ و ﻗﻠدر و ﻣﺣﺑّت ﻧﺎﭘذﯾر و ﭘﺳراﻧﯽ ﺑﯽ اراده و ذﻟﯾل و ﺗو ﺳری ﺧور  .و
ﺗﻣدّن ﻣدرن ﻣﺎ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺳﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘراض ﺗﻣدّن را ﻧوﯾد ﻣﯽ دھد  .اﯾن ﻧوع ﻓرزﻧدان ﻋذاب روح و ﺧوار ﭼﺷم
واﻟدﯾن ﺧود و آﺋﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ واﻟدﯾن ﺧود ھﺳﺗﻧد .
 – ١۶٢ﻣﮭر و ﻗﮭر دو روی ﺳﮑّﮫ ﻣﺣﺑّت ھﺳﺗﻧد و اﻣر ھداﯾت و ﺳﻌﺎدت و رﺷد از اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔذرد .
 – ١۶٣ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان ﻣوﺿوﻋﯽ ﺟدای راﺑطﮫ زن وﺷوھر ﻧﯾﺳت ﺑر ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود  .از راﺑطﮫ
ﺳﺎﻟم و دﯾﻧﯽ واﻟدﯾن  ،ﻓرزﻧدان ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ اﻧرژی اﺿﺎﻓﯽ را طﻠب ﮐﻧﻧد .
 – ١۶۴ﻣﺣﺑّت ﻣرد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﺎن ﺑراﻧد و اﯾﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻧواده و ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد
و اﯾن ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت  .وﻣردی ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻧدارد ﻓرﻣﺎن و ﻗدرﺗﯽ ھم ﻧدارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾن و آﺋﯾﻧﯽ ھم ﻧدارد و
ﺑﺎزﯾﭼﮫ زن و ﺑﭼّﮫ ھﺎﺳت و ﻣﻧﻔور آﻧﮭﺎ  .ﭼﻧﯾن ﻣردی ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮫ ﭘول ﻓزاﯾﻧده در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣ ّﻣل ﻣﯽ ﺷود .

٢٠

 – ١۶۵ﻣردی ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻧدارد دﯾن ھم ﻧدارد و ﺧدا را ھم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻟذا ﺧود را ﺧدا و ّ
رزاق اھل ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾداﻧد و ﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻧّت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد و ﻟذا ﻣﻧﻔور اھل ﺧﺎﻧﮫ اﺳت و اھل ﺧﺎﻧﮫ ﺟز ﺑﮫ ﺟﯾب او ﻧظر ﻧدارﻧد .
 – ١۶۶ھدف از ازدواج دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺗوﻟﯾد ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ اش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷود  .اﯾن ھﻣﺎن
ھدف ذاﺗﯽ از زﯾﺳﺗن ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ازدواج اوج زﯾﺳﺗن اﺳت و ﺗﻼش ﺑرای اﺳﺗﻣرار ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت  .اﯾن
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﯾﺎ در ﺧوﯾش و ﺑواﺳطﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺷﺟره اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻣرار ﻧژاد
اﺳت ﮐﮫ وﺳوﺳﮫ اﺑﻠﯾس اﺳت .
 – ١۶٧اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ اﻟﺣﺎق اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر در ذات ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ در آزﻣون زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود
از طرﯾﻖ ﮔذﺷﺗن از دل ﺧوﯾﺷﺗن  .وﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر اﺳﺗﻣرارش ﻋﻣر زﻣﯾن اﺳت .
ﻌرف
ﻣﻌرﻓﯽ و اﺳﺗﻣرار ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻧزادش ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد  .آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺧداوﻧد را ﻣ ّ
 – ١۶٨آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻧژادش ّ
ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧش را  .اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﻧزاد )ﺧداوﻧد( را ﻣﯽ زاﯾﺎﻧد و ﯾﺎ ﻧژاد را  .اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ذات ﺧود را ﻣﯽ زاﯾﺎﻧد ﯾﺎ
ﺻﻔﺎت ﺧود را  .و اﯾن ﺣﺎﺻل دو ﻧوع ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﻣﺳر و ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺧود را ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ
ﺗوﻟﯾد ﺑﯽ ﻣﺛل ﺧود  .اﻧﺳﺎن ﯾﺎ در ﺗﮑرار اﺳﺗﻣرار ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﯾﺎ در ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ .
 – ١۶٩دﯾن ﺧدا راه و روش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷدن از ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎﯾش و
ﺻﻔﺎﺗش را ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺗﺎ ذاﺗش را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .
 – ١٧٠زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑراﺳﺎس دﯾن و ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻔﺎت زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن
در ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ ذات وﺣداﻧﯽ ﺧوﯾش  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن از ﺧود ﮔذﺷﺗن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر اﺳت  .از ﺧود ﮔذﺷﺗن
ﻧﮫ ﺑرای ارﺿﺎی ﺧود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑراﻧدازی ﺧود  .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮔذﺷﺗن از دل ﺧود و ﺣﺗّﯽ ﻣﺣﺑوب و ھﻣﺳر ﺧود .
 – ١٧١زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺗﺟﺎرت ﺧودﺧواھﯽ و ﺧود ارﺿﺎﺋﯽ و ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ روﺷﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﺟز ﺑﮫ
ﮐﯾﻧﮫ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد و ﯾﺎ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ از ﺧود ﮔذﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ روﺷﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد  .وآﻧﮑﮫ از ﺧود
ﻣﯾﮕذرد ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧداﺳت  .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﻓﻘط در ﺻدد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻋﺑث و ﺟﻧون
ﻣﯾرﺳد .
 – ١٧٢و ھﯾﭼﮑس ﺑدون ﯾﺎری ﯾﮏ ﭘﯾرﻣﻌرﻓت ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن راه از ﺧود ﮔذﺷﺗن را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر طﯽ ﻧﻣﺎﯾد
و ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﺑرﺳد  .زﯾرا ﻧﻔس آدﻣﯽ ذاﺗﺎ ً ﺧودﭘرﺳت و ﺧود ﻓرﯾب اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧود را
ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺧود راه ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ذات رﺳﯾد .
 – ١٧٣ھﯾﭻ راﺑطﮫ و واﻗﻌﮫ ای ھﻣﭼون زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﺷﺎھد ﻋﺎرف و ﭘﯾر ھداﯾت ﻧﯾﺳت زﯾرا روﯾﺎروﺋﯽ ﻧﻔس ھر
ﻓردی ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻏﯾر .
 – ١٧۴زن ﺟﻣﺎل و زﺑﺎن و ﺗﺟ ّﻠﯽ ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺷوھر اﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺟذوب و ﻣﻔﺗون اوﺳت و ﻟذا
ﻧﺑﺎﯾد از او ﭘﯾروی ﮐﻧد زﯾرا اﯾن ﭘﯾروی ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .و آدﻣﯽ در ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش دﯾو و دد ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾد زﻧﺎن ﺧود ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧون ﻣﯾروﻧد .و زن ﻧﯾز ﺑﺗدرﯾﺞ از آﻧﮭﺎ ﻣﻧزﺟر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ را اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .
 – ١٧۵ﺑﻧﺎﺑر اﯾن از ﺧود ﮔذﺷﺗن ﻣرد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾروی از زن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﻣل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اطﺎﻋت از اﺣﮑﺎم دﯾن
ﺧداﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣرد ﺑرای ﺑﯾدار ﺳﺎﺧﺗن زن و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺧودش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود و زن ھر دو را ﺗﺣرﯾم ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ زن در ﻣوارد ﯾﺎﻏﯾﮕری و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ زن ﻧﯾز ﮐﮫ ﺣﮑم ﺧداﺳت در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺧود ﻣرد در زن اﺳت و
اﯾن ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .
 – ١٧۶ﻣرد ﺑرای ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﯽ ﺧودش زن را آزاد ﻣﯾﮕذارد و ﭼﺷم ﺑر ﺧطﺎھﺎﯾش ﻣﯾﭘوﺷد و ﻧﺎم اﯾن ﻋﻣل را اﯾﺛﺎر ﻣﯾﻧﮭد.
 – ١٧٧ﻧﺻﯾﺣت ،ﺗﮭدﯾد ،ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ ،ﺗﺣرﯾم ﺟﻧﺳﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً طﻼق ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت ﻣرد ﺑر زن و درﺟﺎت از
ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ اﺣﮑﺎم ﺧدا در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .و ﻣردان ﺑوﻟﮭوس و ﺷﮭوت ﭘرﺳت ﭼون
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ﻧﻣﯾﺧواھﻧد در رﺧﺗﺧواب ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﺷوﻧد زن را در ﺧطﺎھﺎﯾش آزاد ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﻧﺎم اﯾن ﺗﺟﺎرت ﭘﻠﯾد را اﯾﺛﺎر
ﻣﯾﻧﮭﻧد .وﻟذا زن ھم ﺣﺗّﯽ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠش ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﻧﺳﯽ از ﭼﻧﯾن ﻣردی ﺑﯾزار ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺟزای اﯾن دروغ اﺳت .
 – ١٧٨ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﻣرد ﺑﮫ زن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اوﺳت و ﻟذا زن ھم در اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﻣرد ﻣﯾﭘردازد
ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی او را دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﯾﺎ ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﺧوﯾش اﺳت .
 – ١٧٩زن ﺑﮫ طور آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه ﻣﺎھﯾّت راﺑطﮫ ﻣرد را ﺑﺎ ﺧود در رﺧﺗﺧواب ﺑﮫ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾزان ﻗدرت
ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﺧود در ﻣرد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻣردی ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ اش ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ را زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭد از ﭼﺷم و دل زن ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود  .واﯾن ﯾﮏ ﺣﮑم ذاﺗﯽ
و اﻟﮭﯽ اﺳت و در اراده زن ﻧﯾﺳت .
 – ١٨٠ﻣرد ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را ﻣﮭﺎر ﻣﯾﮑﻧد و آن را ﺑﮫ ﺧدﻣت ارزﺷﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد
دﻟش را ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد .
 – ١٨١زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗدرت و آرﻣﺎن ﺧود را در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﻣرد ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ زودی از دل ﻣردش ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣردش را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﻧﺳﯽ از ﺧود ﺑﯾزار ﻣﯽ ﺳﺎزد.
و اﯾن ﻧﯾز ﯾﮏ ﺣﮑم ذاﺗﯽ اﺳت .
 – ١٨٢ھﻣﮫ ﻣردان ﺗﺑﺎه ﺷده ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد  .ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ و ﻋﺷﻖ در دو ﻗطب ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻗرار دارﻧد و
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺣﮏ زده ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 – ١٨٣ﺑر زن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﺷوھرش ﺗن در دھد و ﺗﻣﮑﯾن ﮐﻧد  .و ﺑر ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺧود را
ارﺿﺎء ﻧﮑﻧد .
 – ١٨۴ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣرﺑﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻗوه ﺣﯾﺎت و ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد و زﻣﯾﻧﮫ ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﺎت و ﺳوء ظن ھﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
 – ١٨۵ﻣﯾزان ﺑرﺧورداری ﻋﺎطﻔﯽ و روﺣﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﻌﻧوی ﺣﺎﺻل از آن ﭼﯾزی ﺟز ﻣﯾزان از ﺧود
ﮔذﺷﺗﮕﯽ طرﻓﯾن در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ در ﮐم و ﮐﯾف ﺑرﻗراری اﯾن راﺑطﮫ .
 – ١٨۶راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻗﻠﻣرو ﺗﻣرﯾن و ﺗﺟرﺑﮫ و درک و اﺟر روﺣﺎﻧﯽ از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ در زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت  .و ﻟذا
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﯾن راﺑطﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ طرﻓﯾن راﺑطﮫ اﺳت  .راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﮐﯾﻔ ّﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ھﯾﭻ طﻼﻗﯽ رخ ﻧﻣﯽ دھد اﻻّ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎﺑودی راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻼک ﻧﺎﺑودی ﮐ ّل زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت .
 – ١٨٧راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺟﮭﺎدی ﺑرای رھﺎﺋﯽ از "ﻣن" و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی "او" ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ وﺟود اﺳت  .ﻟذا اﯾن راﺑطﮫ
ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮫ از زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت و ﻟذا زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎ اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﻋذاب ﻣﯽ رﺳد .
 – ١٨٨راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟﮭﺎد زن و ﺷوھر ﺑرای ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر ﺧود و اﻧﺣﻼل ﻣﻧﯾّت و ﻓﻧﺎی از ﺧود و ﺣرﮐت ﺑﮫ
ﺳوی ذات اﺳت .
 – ١٨٩ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن و ﭘﻠﯾد ﺗرﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎ ﺣﺎﺻل ازدواج اﺑزاری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ازدواج اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﺳﯾﺎﺳﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳر
ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻣﯾﺎل ﺧﺻوﺻﯽ  .اﯾن ﻧوع ازدواج ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫ ﺑﺷر اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ
ﺷرارﺗﮭﺎ و ﻣﮑرھﺎﺳت .
 – ١٩٠ازدواج اﮔر ﺑﮫ ﻧﯾّت ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﭘﻠﯾد و ﻣﮑّﺎراﻧﮫ اﺳت و ﺑﮫ ﻋواﻗﺑﯽ ﻓﺟﯾﻊ ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد و طرﻓﯾن راﺑطﮫ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﯾو ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 – ١٩١ﻧﯾّت و ﻧﮕﺎه و ﻋﻣﻠﮑرد ھر ﺑﺷری در ازدواج ،ﺳرﻧوﺷت ﻧﮭﺎﺋﯽ او را رﻗم ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯾزان ﮐ ّل رواﺑط و ﻋﻣل
زﻧدﮔﺎﻧﯽ اوﺳت و ﺗوﺷﮫ آﺧرت ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﮐ ّل زﻧدﮔﯽ اش در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﮔردد .

٢٢

 – ١٩٢ھر ازدواﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن  .ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﺑّت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و اﺗّﺣﺎد ﺑﺎ ﮐ ّل ﺑﺷرﯾّت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ﻧﻔرت از ﻋﺎﻟم و آدم .
 – ١٩٣ﻣﮭم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗو در اﯾن راﺑطﮫ ﭼﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﮫ
ﮐرده ﺑﺎﺷﯽ  .ﺳرﻧوﺷت ﺗو را ﻧﯾّت و ﻋﻣل ﺗو ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ ھﻣﺳر ﺗو .
 – ١٩۴ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾّت ﺧداﺋﯽ و ﺑرای رﺿﺎی او ازدواج ﮐﻧد و ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ھﻣﺳر ﺷود و از اﯾن
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت و ﺷﻔﺎﻋت ﺑﺷرﯾّت ﺑرﺳد و ﺑﮫ دﺳت ھﻣﺳرش ﮐﺷﺗﮫ ﺷود .
 – ١٩۵ھدف ذاﺗﯽ ازدواج "ھﺳﺗﯽ ﺑرای دﯾﮕری" اﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را در ازدواج ﮐﺷف و درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑرده
ﺑﺎﺷد ﺣﻖ ازدواج را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و از اﯾن راﺑطﮫ ﻧﺻﯾﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرد ﺟز ﻋذاب .
 – ١٩۶ازدواﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧ ّﯾت "دﯾﮕری ﺑرای ﺧودم" ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﻣﻘﺻدی ﺟز دوزخ و ﻧداﻣت اﺑدی ﻧدارد  .واﯾن ﻧﮕﺎه اﺳت
ﮐﮫ اﻣروزه ازدواج را ﺑﮫ ﺳوی اﻧﻘراض ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﻧدﯾﺷﮫ ازدواج را ﻣﺗرادف ﺑﺎ دوزخ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 – ١٩٧ازدواج ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺧوﺷﺑﺧت ﺷدن  ،اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و دوزﺧﯽ ﺗرﯾن ازدواﺟﮭﺎﺳت  .ازدواج ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺧوﺷﺑﺧت ﮐردن
ھﻣﺳر ھم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﻧﺎﮐﺎم اﺳت .
ﺳوم اﺳت راه "او"  .ھم ﺳرﻧوﺷت ﺷدن ﺑﮫ ﻗﺻد ﯾﺎﻓﺗن
 – ١٩٨زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﮫ راه "ﻣن" اﺳت و ﻧﮫ راه "ﺗو" ﺑﻠﮑﮫ راه ّ
ﺳوم اﺳت .
راه ّ
 – ١٩٩ﻋﺷﻖ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﯾﮑطرﻓﮫ اﺳت  .و ﻋﺷﻖ زن ھﻧﮕﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻣرد ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
ﻋﺷﻖ ﻣﺗﻘﺎﺑل زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻓﻘط در ﻣﯾﺎن ﻣﺧﻠﺻﯾن در دﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .
 – ٢٠٠ازدواج ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺟﺳﺗﺟوی ﯾﮏ ﮔﻣﺷده ﻣﻌﻧوی ﺑﺎﺷد و ھﻣراھﯽ در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو  .ازدواﺟﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﯾﮏ آرزو و آرﻣﺎن از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺻورت ﭘذﯾرد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳت و ﮔﻣراھﯽ .

٢٣

ﻓﺼﻞ دوم

دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ زن و ﻣﺮد

٢٤

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ
 -١ﻣﺮد  ،وﺟﻮد اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻋﺪم .
 -٢زن  ،ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﻣﻌﻨﺎ .
 -٣ﻣﺮد  ،ظﺮف اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﻈﺮوف .
 -۴ﻣﺮد  ،ظﺎھﺮ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﺑﺎطﻦ .
 -۵زن  ،زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ آﺳﻤﺎن .
 -۶ﻣﺮد  ،ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﻌﺸﻮق .
 -٧ﻣﺮد  ،ﺧﯿﺮ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﺷﺮ .
 -٨ﻣﺮد  ،روز اﺳﺖ و زن ھﻢ ﺷﺐ .
 -٩ﻣﺮد  ،ﮐﻠﻤﮫ اﺳﺖ و زن ھﻢ اﻋﺮاب آن .
 -١٠زن  ،ھﻮا اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﻧﻔﺲ .
 -١١ﻣﺮد  ،آب اﺳﺖ و زن ھﻢ آﺗﺶ .
 -١٢ﻣﺮد  ،اول اﺳﺖ و زن ھﻢ آﺧﺮ .
 -١٣ﻣﺮد  ،دﻧﯿﺎﺳﺖ و زن ھﻢ آﺧﺮت .
 -١۴ﻣﺮد  ،ﻋﺎرف اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﻌﺮوف .
 -١۵ﻣﺮد  ،ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﻔﻌﻮل .
 -١۶ﻣﺮد  ،ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﺠﮭﻮل .
 -١٧ﻣﺮد  ،طﺎﻟﺐ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﻄﻠﻮب .
 -١٨ﻣﺮد  ،ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ و زن ھﻢ آﺋﯿﻨﮫ .
 -١٩ﻣﺮد  " ،ال " اﺳﺖ و زن ھﻢ " ﻻ " .
 -٢٠زن  ،ذات اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﺻﻔﺎت .
 -٢١ﻣﺮد  ،زﻧﺪه اﺳﺖ و زن ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ .
 -٢٢ﻣﺮد  ،راه اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﻘﺼﺪ .
 -٢٣زن  ،ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﺷﮭﻮد .

٢٥

 -٢۴ﻣﺮد  ،ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﮫ .
 -٢۵ﻣﺮد  ،ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ زن ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل .
 -٢۶ﻣﺮد  ،ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻣﺨﻠﻮق .
 -٢٧ﻣﺮد  ،ﻣﻦ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﺗﻮ .
 -٢٨زن  ،ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ .
 -٢٩ﻣﺮد ُ ،ﮐﻦ اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻓﯿﮑﻮن .
 -٣٠زن  ،ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﻏﯿﺮ زن .
 -٣١زن  ،ﻧﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﻧﯿﺎز .
 -٣٢زن  ،ﺗﻦ ِ روح ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻣﺮد ھﻢ روح ِ ﺗﻦ زن .
 -٣٣ﻣﺮد  ،ﺑﻮ ِد ﻧﺒﻮد زن اﺳﺖ و زن ھﻢ ﻧﺒﻮ ِد ﺑﻮ ِد ﻣﺮد .
 -٣۴زن  ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺴﺖ .
 -٣۵ﻣﺮد  ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای زن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺴﺖ .
 -٣۶زن  ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در او ﻓﻨﺎ ﺷﻮد .
 -٣٧ﻣﺮد  ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ زن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از او ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .
 -٣٨ﻓﺮق ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد  ،ﻓﺮق ھﻤﮫ ﻓﺮق ھﺎﺳﺖ .
 -٣٩ﺟﺎذﺑﮫ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد  ،ﺟﺎذﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﺬﺑﮫ ھﺎﺳﺖ .
 -۴٠اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد  ،اﺗﺤﺎد ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد اﺳﺖ .

٢٦

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

دﯾﻦ زﻧﺎﻧﻪ

٢٧

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻮﻟﯽ
 -١ھﻤﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ ھﺎ و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﻠﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ و ھﺪاﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ زن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ وﻻﯾﺖ ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺴﺖ  .و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟّﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﺷﻮھﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﺮا ؟
 -٢ﯾﮏ ﻣﺮد ھﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﮫ ﮐﺎﻓﺮ و ﺷﺮور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪی زﻧﺶ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺰ ﺳﻌﺎدت زﻧﺶ آرزوﺋﯽ ﻧﺪارد و ﺟﺰ
ﻋﺼﻤﺖ و ھﺪاﯾﺖ و اﯾﻤﺎن زﻧﺶ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدش ﻓﺎﺳﻖ و ﺗﺒﮭﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ .
 -٣ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اطﺎﻋﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ زن از ﺷﻮھﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮدش ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﻮھﺮش
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .
 -۴اطﺎﻋﺖ زن از ﺷﻮھﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ دارد  .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻧﯿﻮی را از او ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺤﺒّﺖ
ﻣﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او روزاﻓﺰون ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .و ھﻤﯿﻦ دو اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ اطﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای زن از ﻣﺮد اﺳﺖ اﮔﺮ
زن ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ .
 -۵وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻّﮫ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺗﺒﺎھﯽ ﻋﻘﻞ زﻧﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﯿﻦ
دﯾﻦ زﻧﺎﻧﮫ اﺳﺖ  .زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﮫ وﻻﯾﺖ ﺷﻮھﺮ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺒّﺖ و ّ
ﻋﺰت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺼﻤﺖ
ﺧﻮد را ھﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾﻦ اوﺳﺖ .
 -۶زﻧﯽ ﮐﮫ در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﮑﺒﺎل و آزاد اﺳﺖ و ّ
ﻋﺰﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی دﻧﯿﻮی اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
 -٧و ﺧﺪاوﻧﺪ زن را ﺑﺮای ﺣﻤّﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ و رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒّﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .
 -٨ﭘﺲ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺣﻤّﺎل دﻧﯿﺎ ﺷﻮد و اﯾﻦ از ﻋﻘﻞ او ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا از دﯾﻦ او ھﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻦ و دل و روح زن اﺳﺖ .
 -٩آزادی ﯾﻌﻨﯽ آزادی از اﺳﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی دﻧﯿﻮی  .و اطﺎﻋﺖ زن از ﻣﺮد در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی اﺳﺎس آزادی اوﺳﺖ .
 -١٠ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﺎرت و ﻓﺴﺎد زن اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺟﻨﻮن و ﻓﺤﺸﺎی زن اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﮫ ﮐﻔﺮ و ﺑﺮدﮔﯽ
زن اﺳﺖ .
 -١١زن در ﺧﻠﻘﺖ ازﻟﯽ از ﺑﺎطﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎطﻨﯽ و ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ و ظﺎھﺮ او
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻧﯿﻮی زن ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﺮد اﺳﺖ  .و اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن اﺳﺖ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ دﻧﯿﻮی و ﻧﮫ ﻣﻌﻨﻮی .
 -١٢و اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﺑﺘﻼی زن ﺑﮫ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺒﺎھﯽ و ﺿﻼﻟﺖ اوﺳﺖ .
 -١٣ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و آزادی و اﺳﺘﻘﻼل روح زن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ دﻧﯿﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﺷﻮھﺮش واﻧﮭﺪ .و اﯾﻨﺴﺖ دﯾﻦ زن ﮐﮫ ﻋﯿﻦ ﻋﻘﻞ اوﺳﺖ.
 -١۴در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ زن ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮد اطﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ در دﻧﯿﺎﯾﺶ از ﻣﺮد اطﺎﻋﺖ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻧﯿﻮی رھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﭙﺮدازد .
 -١۵اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ از دﻧﯿﺎ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد اھﻞ ﻣﻌﻨﺎ و روح ﻣﯽ ﺷﻮد  .و زن ھﺰاران ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮد اﻣﮑﺎن ﺣﯿﺎت
ﻣﻌﻨﻮی دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی از ﻣﺮدش اطﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .
 -١۶ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﮫ زﻧﺎن ﭘﯿﺮو ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ دﯾﻦ و ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻔﺴﺪﻧﺪ و ﺑﺮده ﻣﺮدان .

٢٨

 -١٧اراده ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﺮد  ،ﻣﻨﺸﺄ ﮐﻞ ﮐﻔﺮ و ﺣﻤﺎﻗﺖ زن اﺳﺖ  .و زن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﺪن و ﯾﺎ
ﺑﻈﺎھﺮ ﺳﺘﻮده ﺷﺪن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﺮد  ،ﺗﻦ ﺑﮭﺮ ﮐﺎری ﺑﺪھﺪ  .روﺳﭙﯽ ﮔﺮی ﻋﺬاب اﯾﻦ اراده ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺖ
ھﻼﮐﺖ زن اﺳﺖ .
 -١٨ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ روزه ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ طﻼق ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﺲ
از ھﺮ ﮐﺘﮑﯽ ﻣﻮرد ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﻣﻨّﺖ ﮐﺸﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .و اﺻﻼً ﻣﺮد ﺑﻤﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زن ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ او را
ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ  .و زن ھﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻟﺬا ﮐﺘﮏ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً از ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد  .زﯾﺮا
در ﺣﺎل ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺮده ﮔﯽ و درﯾﻮزه ﮔﯽ ﻣﺮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﮐﺘﮏ .
 -١٩ﭘﺲ دﯾﻦ زن رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻋﺒﺎدات او ﻧﺪارد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﻦ ﻣﺪاری را ھﻢ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺟﻠﻮه ﮔﺮی و ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه
ﺷﺪن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .
 -٢٠ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﮫ و ھﻨﺮھﺎ ھﻢ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﺟﻠﻮه ﮔﺮی و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺟﮫ
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﺪن در ﻧﺰد ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﺑﺲ .
 -٢١دﯾﻦ زن در ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ ﺷﻮھﺮ و اطﺎﻋﺖ در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی اﺳﺖ و ﺑﺲ  .ﭼﮫ ﺑﺎﻧﻤﺎز و ﭼﮫ ﺑﯽ ﻧﻤﺎز .
 -٢٢ﻋﺒﺎدات از زﻧﯽ ﮐﮫ وﻻﯾﺖ ﻣﺮد را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺠﺴّﻢ ﻣﯽ ﭘﺮورد ﭼﻮن ﻗﻄﺎﻣﮫ .
 -٢٣اطﺎﻋﺖ دﻧﯿﻮی زن از ﻣﺮد ﻣﻮﺟﺐ رھﺎﺋﯽ و آزاده ﮔﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ّ
ﻋﺰت و ﺷﺮف اوﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ او  .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻣﺮدش ﮐﺎﻓﺮ و ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ  .زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻓﺎﺳﺪ ھﻢ زن ﺧﻮدش را ﻓﺎﺳﺪ و ﻓﺎﺣﺸﮫ و ﺗﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ
اوّ ل دﯾﻦ ﻣﺪاری زن اطﺎﻋﺖ از ﭘﺪر  ،ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ  .زﯾﺮا زن در اراده دﻧﯿﻮی ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﻮﻟﮭﻮس و ﺑﺎزﯾﭽﮫ
اﺳﺖ  .اﯾﻦ اطﺎﻋﺖ اﺳﺎس ﻧﺠﺎت زن از اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﭽﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا اﺳﺎس دﯾﻦ اوﺳﺖ .
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٣٠

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻠﯽ
اﯾن ﺳرﮔذﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧم از ﺟﻧس داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ای ھﻣﭼون ﻟﯾﻠﯽ و ﻣﺟﻧون  ،ﺷﯾرﯾن و ﻓرھﺎد و
ﯾﺎ رﻣﺋو و ژوﻟﯾت ﻧﯾﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ھم ﻧﯾﺳت  .ﺗﻔﺎوﺗش ﯾﮑﯽ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﻣن
ﮐﺎﻣﻼً واﻗﻌﯽ اﺳت و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎﻗﻠش ﯾﮏ راوی و ﺷﺎھدی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻣﻧم ﮐﮫ ﻧﺎﻣم آدم اﺳت و ﯾﮑطرف اﯾن
راﺑطﮫ ام .
ﻣن ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده  ،ﻋﺎﺷﻖ ﺷده  ،زﻧدﮔﯽ ﮐرده ام و ﻣرده ام  .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدم ﺣدود ھﻔت ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش
ﺑود در ﺟﻧﮕﻠﮭﺎی ﺟﻧوب ھﻧدوﺳﺗﺎن .آن ﻣوﻗﻊ ﻧﺎم ﻣن آدم ﺑود و در آن ﺟﻧﮕل ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﺑود ﺑﺎ ﺳراﻓرازی و اﻓﺗﺧﺎر و
ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﮐﺎﻣل ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐردم و ﺳراﭘﺎ ﻏرق در ﺳﺗﺎﯾش ﺧداوﻧد ﺑودم از آﻧﮭﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻣن اﻋطﺎ ﮐرده ﺑود  .ﻣن
ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑودم و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺣﺳﺎس و روح ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮥ زﻧدﮔﯽ ﻣن ﺑود  .و ﺗﻣﺎم وﺟوم ﻏرق در ﻟذّت و ّ
ﻋزﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده و
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﺑود  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم آﻣﺎده ﺑود و اراده ام ﻋﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺷد  .ﻓرق ﻣن از ﺧداوﻧد ﻓﻘط اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻣﺧﻠوق ﺑودم و ھﻣﯾن .
در آن ﺟﻧﮕل ﻧژاد ﻣﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد وﻟﯽ ﻣن ﻣدﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﻧژادم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم زﯾرا ﺑﺳﯾﺎر وﺣﺷﯽ و ﺧوﻧﺧوار
و ﺳﺗﻣﮕر و ﻣﺗﺟﺎوز ﺑودﻧد و ﻟذا ﺑﮫ ﮔوﺷﮥ دﯾﮕری از آن ﺟﻧﮕل ﭘﮭﻧﺎور رﻓﺗم ﮐﮫ ﻧژادم را ﻧﺑﯾﻧم  .و ﻟذا ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑودم و
از اﯾن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ام اﺣﺳﺎس ﺑدی ﻧداﺷﺗم وﻟﯽ ﻣدﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ دﻟم ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ای ﮐﺎش ﯾﮏ دوﺳت ﻣﯽ داﺷﺗم ﺗﺎ ﺑﺎ او
ﻣﺻﺎﺣب ﺑﺎﺷم و ﻟذاﯾذ ﺧود را ﺑﺎ او ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧم .
واﻗﻌﮫ از اﯾن ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺷﺑﯽ در ﻧژادم ﺑودم و ﻧﯾﻣﮫ ﺷب دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﻗراری ﺷدم و از آﺷﯾﺎﻧﮫ ام ﺑﯾرون رﻓﺗم و در
ﮔوﺷﮫ ای ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗم  .اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﻗﻠﺑم از ﺳﯾﻧﮫ ام درﺣﺎل ﺧروج اﺳت و ﺟﺎﻧم در ﺣﺎل ﻓوران اﺳت  .ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه دﯾدم
ﭼﯾزی ھﻣﭼون اﺑر ﺳﭘﯾدی از آﺳﻣﺎن ﻓرود آﻣد و ﻣرا در ﺑر ﮔرﻓت و ﮔوﺋﯽ از ذرات ﺗن و ﺟﺎﻧم ﻧﻔوذ ﮐرد و ﺑر ﻣن وارد
ﺷد .ﻣن ﺑﯾﮭوش ﺷدم و ﺻﺑﺢ ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗم ﺧودم را ﻣوﺟودی ﺑﮑﻠﯽ دﮔر ﯾﺎﻓﺗم  .ﻣن دﯾﮕر آن ﻣوﺟود ﻗﺑل و از ﺟﻧس
ﻧژادم ﻧﺑودم و ھﻣﮫ از ﻣن ﻣﯽ ﺗرﺳﯾدﻧد و ﻣن ھم آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾﯾﺎﻓﺗم .اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺧروج از ﻧژادم و آن ﺟﻧﮕل
را ﮔرﻓﺗم  .زان ﭘس ﻣن ﺧﺎﻟﻖ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم و ﺑﺎ او ﺣرف ﻣﯽ زدم  .او ﻣرا ﺑرﮔزﯾده ﺑود و روح ﺧود را درﻣن دﻣﯾده
و ﻣرا ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺑر روی زﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود  .ﻣن آدم ﺷده ﺑودم  .اﯾن ﻧﺎم را او ﺑر ﻣن ﻧﮭﺎد .زان ﭘس دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﺳﺗم در
ﻣﯾﺎن ﻧژادم اداﻣﮥ ﺣﯾﺎت دھم زﯾرا ﻣرا آزار ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و آرام و ﻗرار ﻣن ﻣوﺟب ﺣﯾرت و ﺧﺷم آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷد  .ﭘس ﺑﮫ
ﺟﻧﮕل دﯾﮕری رﻓﺗم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﺷر دﯾﮕری ﺟز ﻣن ﻧﺑود .
دراﯾن ﺟﻧﮕل ﺟز اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و دﻟﺗﻧﮕﯽ ﻣﺷﮑل دﯾﮕری ﻧداﺷﺗم وﻟﯽ ھرﮔز دﻟم ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ ﻧژاد ﺧودم ﺑﺎزﮔردم زﯾرا
ﺣﺗﯽ ﺧطر ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧم ﺑود و واﻟدﯾن ﻣن ﺑﯾش از ﺳﺎﺋرﯾن ﻣرا آزار ﻣﯾﮑردﻧد و ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﭼرا دﯾﮕر ﻣﺛل
آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗم و از ﺗوﺣش و ﺧوﻧﺧواری ﺧوﺷم ﻧﻣﯽ آﯾد .آﻧﮭﺎ ﻣرا ﺑزدل و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﻣﯾﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺑر ﺳرم
آﻣده و ﺟﻧّﯽ در ﻣن ﺣﻠول ﮐرده اﺳت و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺷده ام .و ﻟذا از ھﻣﮥ ﻓوت و ﻓن ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺟن ﭘراﻧﯽ ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﻧد و
ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧداد ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣراﺳم ﺧﻧده ام ﮔرﻓت و اﯾن ﺧﻧده ام ﻣوﺟب ﺧﺷم رﺋﯾس ﻧژاد و ﻗﺑﯾﻠﮥ ﻣﺎ ﺷد و اﺣﺗﻣﺎل
ﻣﯾدادم ﮐﮫ ﺣﮑم ﻗﺗل ﻣرا ﺻﺎدر ﮐﻧد .و ﻟذا ﮔرﯾﺧﺗم و دﯾﮕر ﺑﺎز ﻧﮕﺷﺗم .
ﯾﮏ روز ھﻧﮕﺎم ﻏروب ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﻟم ﮔرﻓت و ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﮔرﯾﺳﺗم ﺗﺎ ﺧواﺑم ﺑرد  .در ﺧواب
دﯾدم ﮐﮫ دﺧﺗر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ در ﮐﻧﺎرم و ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرم ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣرا ﻧوازش ﻣﯽ ﮐﻧد :در ﺧواب ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :
ﺗوﮐﯾﺳﺗﯽ ؟ ﮔﻔت  :ﻣن ﺗو ھﺳﺗم و از ﺑطن ﺧودت زاﺋﯾده ﺷده ام ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑود دﭼﺎر دل ﺗﻧﮕﯽ و درد ﺷدﯾدی در
ﺳﯾﻧﮫ ات ﺑودی  .اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ زاﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدم  .ﻣن از دل ﺗو ﺑﯾرون آﻣده ام و ﻟذا اﯾﻧﮏ دﯾﮕر ﻧﮫ دل
دردی داری و ﻧﮫ دﻟﺗﻧﮕﯽ و اﻧدوه و ﺣزن  .از او ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ  :آﯾﺎ اﯾن ﻓﻘط در ﺧواب اﺳت ﯾﺎ در ﺑﯾداری ِ ﻣن ﺧواھد ﺑود؟
ﮔﻔت  :ﻣن ﻣوﺟود واﻗﻌﯽ ھﺳﺗم در ﺧواب و ﺑﯾداری ﺑﺎ ﺗو ھﺳﺗم ﻧﺎﻣم " ﺣوا " اﺳت  .ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﻧﮫ از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷو ﺗﺎ
ﻣرا ﺑﺑﯾﻧﯽ  .از ﺧواب ﺑرﺧﺎﺳﺗم و دﯾدم ﺑﺎﻻی ﺳرم ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣرا ﻧوازش ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﻠﻧد ﺷدم و او را ﻟﻣس ﮐردم  .او واﻗﻌﯽ
ﺑود  .ﺧداوﻧد از ﺟﻧس دل و ﻧﻔس ﻣن ﺑراﯾم دوﺳت و ھﻣﺳر و ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻗرار داده ﺑود  .و ﻣن از دﻟﺗﻧﮕﯽ و ﺣزن
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗم و ﺧداوﻧد را ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔﻔﺗم  .دﯾدن او ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﮑر ﻣن ﺑود  .ﻣن و او ﻣﺛل ﯾﮏ روح در دو ﺗن
ﺑودﯾم و دارای اراده ای واﺣد و اﺣﺳﺎس واﺣد ﺑودﯾم  .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻟطف ﺧدا ﺑﮫ ﻣن ﺑود .
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راﺑطﮥ ﻣن و ﺣوا ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧﻌﻣت ﺧدا در آن ﺟﻧﮕل ﺑود و ﻟذّﺗﯽ ﺑرﺗر از آن ﻧﺑود  .ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﻣﺎل او در ﯾﮏ طرف ﻗرار
داﺷت و ﮐل ﻟذاﯾذ زﻧدﮔﯽ در آن ﺟﻧﮕل در ﺳوی دﯾﮕر ﻗرار داﺷت و ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش ﺣوا آن ﺟﻧﮕل و ﻟذاﯾذ زﻧدﮔﯽ در آن و ھﻣﮥ
ﻧﻌﻣﺎﺗش ھزاران ﺑﺎر ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓت و ﺷدﯾد ﺷد  .ﺣﺗّﯽ ھر دم و ﺑﺎز دم ﯾﮏ ﻟذت و ﻣﺳﺗﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود .
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در آن ﺟﻧﮕل ھر ﮔل و ﮔﯾﺎه و ﻣﯾوه ای و ھر ﻧﺳﯾﻣﯽ ﺣﺎﻣل ﯾﮏ ﻋطر ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺗﯽ آوری ﺑود وﻟﯽ ﻧﻔس ھﺎی
ﺣوا از ھﻣﮫ ﺑراﯾم ﻟذﯾذﺗر و ﻣﺳﺗﯽ زا ﺗر ﺑود  .ﮔوﺋﯽ او ﻋﺻﺎرۀ ﮐل آن ﺑﮭﺷت ﺑود از ھر ﺣﯾث  .و ﻣن در اﯾن ﻣﺳﺗﯽ ھﺎ و
ﻟذاﯾذ ﻓزاﯾﻧده ای ﮐﮫ در آن ﻏرق ﺑودم ﺳراﭘﺎ ﺧداوﻧد را ﺳﭘﺎﺳﮕزار ﺑودم و اﯾن ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس ھم دﻣﺎدم ﺑر ﮐم و ﮐﯾف
آﻧﮭﻣﮫ ﻟذاﯾذ ﻣﯽ اﻓزود و ھر ﻟذﺗﯽ راﯾﺣﮫ ای از ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﮭﻣراه داﺷت و در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎ ﻏرق در ﯾﮏ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﻓزاﯾﻧده و ﻓرا روﻧده ﺑودﯾم  :ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﻧدر ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺎی ﺗو در ﺗو و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ  .وﻟﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود ﺣوا و ﻟذت
ﻣﺻﺎﺣﺑت و ﺗﻣﺎﺷﺎﯾش ﺑرﺗر از ھﻣﮫ ﺑود  .وﻟﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه واﻗﻌﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ و ﺗردﯾد و ﺳوء ظن ﺟزﺋﯽ در ﺣوا ﭘدﯾد آﻣد
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﺟب از دﺳت رﻓﺗن ھﻣﮥ آن ﻧﻌﻣﺎت ﺷد و آن ﺑﮭﺷت از دﺳت رﻓت و ﮔوﺋﯽ روح ﺟﺎوداﻧﮕﯽ از آن رﺧت
ﺑرﺑﺳت .و ﻣﺎ ﺑﮫ ورطﮥ ﻧﺎﺑودی اﻓﺗﺎدﯾم .
ﯾﮏ روز وﻗﺗﯽ از ﺧواب ﺑرﺧﺎﺳﺗم ﺣوا را ﭘرﯾﺷﺎن اﺣوال دﯾدم  .ﻋﻠﺗش را ﭘرﺳﯾدم ﮔﻔت  :ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﮫ ام ﺷده اﺳت ﻓﻘط
ﯾﮏ دل ﺷوره در ﻣن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .ﭘرﺳﯾدم ﭼرا ؟ ﮔﻔت  :ﺧودم ھم ﻧﻣﯽ داﻧم  .دﻟم دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗزﻟزل و ھراس اﺳت .
ﮔﻔﺗم  :ﻓﮑر ﮐن ﮐﮫ از ﮐﺟﺎﺳت  .ﮔﻔت  :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم دﯾﺷب ﺧواﺑﯽ دﯾدم  .ﯾﮏ ﺟوان ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﻧدﯾده ﺑودﻣش.
ﮔﻔﺗم  :ﮐﯾﺳﺗﯽ ؟ ﮔﻔت  :ﯾﮏ دوﺳت و اھل راز  .ﮔﻔﺗم رازت ﭼﯾﺳت ؟ ﮔﻔت  :ﻣن ﺣﺎﻣل ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳﺗم ﺑرای ﺗو و
ﺷوھرت آدم  .ﭘرﺳﯾدم  :از ﮐﺟﺎ آﻣده ای ؟ ﮔﻔت  :ﻣن ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧداﯾم ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻣل ﭘﯾﺎﻣﯽ ھﺳﺗم  .ﮔﻔﺗم :
اﯾن ﭘﯾﺎم ﭼﯾﺳت ؟ ﮔﻔت  :ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ! ﮔﻔﺗم  :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﮔﻔت  :آﻣده ام ﺗﺎ راه و روش و رﻣز ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷدن در اﯾن
ﺑﮭﺷت را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوزم  .ﮔﻔﺗم  :آن ﭼﯾﺳت؟ ﮔﻔت  :در اﯾن ﺑﺎب ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﻧوﺑت دﯾﮕری ﻣﯽ آﯾم و ﺑﮫ ﻋرض ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧم  .و ﺳﭘس از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷدم  .ﻣن ﺑﮫ ﺣوا ﮔﻔﺗم اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧدارد و ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺧوب اﺳت  .او ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا ﺑﮫ
ﺳوی ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزد  .وﻟﯽ ﺣوا ﮔﻔت  :راﺳت ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ وﻟﯽ ﭘس ﭼرا دﻟﺷوره دارم  .ﮔﻔﺗم :
ﺷﯾطﺎن را ﻟﻌﻧت ﮐن ﺣﺎﻟت ﺧوب ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﮔذﺷت و ﺣﺎل ﺣوا ﺧوب ﺷد .
ﺻﺑﺢ ﭼﻧد روز ﺑﻌد دوﺑﺎره ﺣوا ﺑرﺧﺎﺳت و ﮔﻔت  :آن ﺟوان زﯾﺑﺎرو و ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا را ﺑﺧواب دﯾدم و در ﺧواب ﻧﺷﺎن و
آدرس درﺧﺗﯽ را ﺑﻣن داد ﮐﮫ اﮔر از ﻣﯾوه اش ﺑﺧورﯾم ھردوﯾﻣﺎن در ﺑﮭﺷت ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ﺑﯾﺎ ﺑروﯾم آن آدرس را
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم  .ﺑﺎ ھم ﺑراه اﻓﺗﺎدﯾم و ﺑﮫ درﺧﺗﯽ ﻋﺟﯾب رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﯾوه ھﺎﺋﯽ ﻋﺟﯾب داﺷت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧدﯾده ﺑودﯾم  .و ﻣن ﺑﻧﺎﮔﺎه
ﯾﺎدم آﻣد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣرا از ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن درﺧت و ﺧوردن ﻣﯾوه اش ﻧﮭﯽ ﻓرﻣوده ﺑود  .ﭘس ﺑﮫ ﺣوا ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن
ﺷﺟرۀ ﻣﻣﻧوﻋﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر درﺑﺎره اش ﺑﺎ ﺗو ﺻﺣﺑت ﮐردم  .اﯾن ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت و اﮔر اﯾن ﺣﮑم ﺧدا را زﯾرﭘﺎ ﺑﮕذارﯾم
ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﺷده و ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮔردﯾم و ﺑﮭﺷت را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾم  .و ﺑﻌﻼوه ﺧداوﻧد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ روﺣش را در ﻣن دﻣﯾد ﺑﻣن
ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﮕل ﺑﯾﺎﯾم و در آن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧم  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن درﺧت ﻧدارﯾم .
و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺣوا از آن درﺧت دور ﺷدﯾم و آرام ﮔرﻓﺗﯾم  .ﭼﻧد روز ﺑﻌد دوﺑﺎره ﺣوا ھراﺳﻧﺎک از ﺧواب ﺑرﺧﺎﺳت و ﮔﻔت :
دوﺑﺎره آن ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا را دﯾدم ﮐﮫ اﺻرار ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ آن درﺧت ﺑروﯾم و از ﻣﯾوه اش ﻣﺻرف ﮐﻧﯾم وﮔرﻧﮫ
ﺑزودی ﭘﯾر و ﻓرﺗوت ﺷده و ﻣﯽ ﻣﯾرﯾم و اﯾن ﺑﮭﺷت از دﺳﺗﻣﺎن ﻣﯽ رود  .ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﻣن ھم دﻟﺷوره ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودم و
آراﻣش ﺧود را از دﺳت داده و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم  .از ﯾﮏ طرف ﭘﯾﺎم اﯾن ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا و از طرﻓﯽ
وﻋدۀ ﺧود ﺧدا ﺑﻣن در ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑودن در ﺑﮭﺷت و ﻧﮭﯽ از آن ﺷﺟره  .اﯾن دو اﻣر در درون ﻣن ﺟدال ﺑزرﮔﯽ ﭘدﯾد آورده
ﺑود  .وﻟﯽ ﺣوا ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت ھوادار آن درﺧت ﺷده ﺑود و آن آراﻣش و ﻧﯾز ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺳﺎﺑﻘش را ھم از دﺳت داده
ﺑود  .در ﺧود ﻣن ھم آن ﻟذاﯾذ و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود  .ھر دوی ﻣﺎ دﭼﺎر ﯾﮏ ﺑﻼ ﺷده ﺑودﯾم و ﻟذا ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
و راه ﺣل ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا در ﺧواب ﺣوا ﺟدا ً ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾم و ھر روز ھم ﺳری ﺑﮫ آن درﺧت ﻣﯽ زدﯾم وﻟﯽ ھﻧوز از ﻣﯾوه
اش ﻧﺧورده ﺑودﯾم  .وﻟﯽ ﭘس از ھر دﯾداری ﺑﺎ آن درﺧت ﭘرﯾﺷﺎﻧﺗر ﻣﯽ ﺷدﯾم و راﺑطﮥ ﻣﺎ ھم ﺧدﺷﮫ دارﺗر ﻣﯽ ﺷد و ﺷﮏ
و ﺗردﯾدﻣﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﺑﮭرﺣﺎل ﻣﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﺧطﺎ را ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑودﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ درﺧت ﺑود  .وﻟﯽ
دﻏدﻏﮫ و دﻟﺷوره و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﯾن ﻣن و ﺣوا روزاﻓزون ﺷده ﺑود و ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮭﺷت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و ﮐﯾﻔﯾت ﺑطور
روزاﻓزوﻧﯽ در ﺣﺎل از دﺳت رﻓﺗن ﺑود  .آن ﻟذت ھﺎ و ﻋزت ھﺎ و ﻣﺳﺗﯽ ھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﮑرھﺎ و
ﻣﺣﺑت ھﺎی ﺑﯾن ﻣن و ﺣوا ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل از دﺳت رﻓﺗن ﺑود  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ روز ﺣوا آﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ  :ھﻣﮥ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
از دﺳت رﻓﺗن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷده و روز ﺑﮫ روز ھم ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ دﯾرﺗر ﻧﺷده ﺑروﯾم و ﻣﯾوۀ آن
درﺧت را ﺑﺧورﯾم  .ﺗﺎ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا درﺳت از آب درآﻣده اﺳت و او ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﺎﺟﯽ ﻣﺎﺳت  .ﻣن ﮔﻔﺗم:
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ او در ﺧواب ﺗو ﭘﯾدا ﺷده ھﻣﮥ اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ﺷروع ﺷده اﺳت و او ﺧود ﻋﺎﻣل اﯾن ﻓﺗﻧﮫ اﺳت .ﺣوا
ﮔﻔت :او ﺑﯾﭼﺎره ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐرده اﺳت و ﭼﮫ دﺧﺎﻟﺗﯽ در راﺑطﮫ و زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ دارد و ﻓﻘط ھم در ﺧواب ﻣﯽ آﯾد و ﺗﺎزه ﭼﮫ
ﻋداوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ دارد دﺷﻣن ﻣﺎ ﻓﻘط ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺑس .و اﯾن ﺧود ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را دﭼﺎر اﯾﻧﮭﻣﮫ دﻏدﻏﮫ ﻧﻣوده و
ﻟذاﯾذ و آراﻣش ﻣﺎ را ﺗﺑﺎه ﮐرده اﺳت و اﯾن ﺟواﻧﻣرد آﻣده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧد .او ﺑراﺳﺗﯽ ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧداﺳت وﮔرﻧﮫ ﭼﮫ
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ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر و ﻧﺎﺑودی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .ﭼرا ﺑﮫ او ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﯽ .
)ﺣرﻓﮭﺎی ﺣوا ھم ﻣﻧطﻘﯽ ﺑود!( وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮭﻧﮕﺎم دﻣﯾدن روﺣش ﺑﻣن اﺧطﺎر ﻧﻣوده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺷﺟره ﺣﺗّﯽ ﻧزدﯾﮏ
ﻧﺷوم و ﻣن ﺑﺎرھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷده ام و ﺷﺎﯾد ھﻣﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣوﺟب اﺣواﻻت ﺑد در ﻣن و ﺗو ﺷده اﺳت و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و
دﻟﺷوره و ﺑﯾﻘراری ﭘدﯾد آورده اﺳت .وﻟﯽ ﺣوا دﻻﯾل ﺧودش را داﺷت و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮔﻔت  :راﺳﺗش ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل از اﯾن ﺧواﺑﮭﺎ و
ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﺟره  ،ﻣن دﯾﮕر آن ﻋﺷﻖ و دوﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑﻖ را در ﺗو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودم اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐردم ﺑﺧﺻوص از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر روز ﭼﻧد ﻧوﺑت ﻣرا ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذاری و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﺑﺎدت و راز و ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﭘردازی اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗو
ﺧداﯾت را ﺑﯾﺷﺗر از ﻣن دوﺳت ﻣﯽ داری و ﺑﺎ ﻣن ﺳرد ﺷده ای  .ﻗﺑﻼً وﻗﺗﯽ در ﭼﺷﻣﺎن ﻣن ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﯽ از ﺗﻣﺎم وﺟودت
ﻋﺷﻖ ﻟﺑرﯾز ﺑود وﻟﯽ ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دﻟﺷورۀ ﻣن ﻗﺑل از ﺑﺧواب آﻣدن ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺧدا ﺑﺳوی ﻣن
ﭘدﯾد آﻣده ﺑود و او ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﺎﺟﯽ ﻣن اﺳت و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣرا ﺑﺧوﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗو ﭼرا ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﯾن ﻣﺎ در ﺧطر
اﻓﺗﺎده اﺳت  .ﺑﺎ ﺣرﻓﮭﺎی ﺣوا زﯾر دل ﻣن ھم ﺑﮑﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺷد و ﯾﺦ ﮐردم ﺑراﺳﺗﯽ ﻧور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ از ﻣﺎ رﺧت ﺑرﺑﺳﺗﮫ ﺑود و
ﺑﮭﺷت دﯾﮕر ﺑﮭﺷت ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺧﺎطره ای ﺗﻠﺦ و ﺣﺳرت ﺑﺎر ﺑود و ﺣوا ھم روز ﺑﮫ روز ﺳردﺗر و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺗر ﺑود و
ھر روز ﭼﻧد ﺑﺎر ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد و از ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑروﯾم و ﭘﯾﺎم رﺳول ﺧدا را اﺟرا ﮐﻧﯾم و ﻣﯾوۀ آن درﺧت را
ﺑﺧورﯾم.
وﻟﯽ ﻣن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐردم ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾدم دﯾﮕر ﺧوردن و ﻧﺧوردن آن ﻣﯾوه ﻓرق ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد از
دﺳت ﻣﯽ رﻓت رﻓﺗﮫ اﺳت و وﺿﻊ از اﯾن ﺑدﺗر ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﺑﮫ ﺣوا ﮔﻔﺗم ﺑﯾﺎ ﺑروﯾم و اﯾن ﻓﺗﻧﮫ را ﺧﺗم ﮐﻧﯾم و ﻣﯾوۀ آن
درﺧت را ﺑﺧورﯾم .ﺣوا از ﺷﺎدی ﻣرا در آﻏوش ﮔرﻓت و ﻏرق ﺑوﺳﮫ ﻧﻣود و ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ دوﺑﺎره طﻌم ﻣﺣﺑت او را
ﭼﺷﯾدم وﻟﯽ اﯾن ﻣﺣﺑت از ﻧوﻋﯽ دﮔر ﺑود .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﻣرا در آﻏوش ﮐﺷﯾد و ﺑوﺳﯾد ﺗﻣﺎم ﺑدﻧم داغ ﺷد ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺳطﻠﯽ
آب ﺟوش ﺑر ﺳرم رﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﺎﻟت ﺧﺎﺻﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ھم دارای ﻟذﺗﯽ ﺟدﯾد ﺑود و ھم ﻧوﻋﯽ ﻧﺎﺧوﺷﯽ و ﺷرم
و ﺣﺳرت در ﺑر داﺷت .ﺑﮭرﺣﺎل ﺑراه اﻓﺗﺎدﯾم و راھﯽ آن درﺧت ﺷدﯾم .در ﺑﯾن راه ﺑوی ﺑﺳﯾﺎر ﺑدی اﺳﺗﺷﻣﺎم ﻣﯾﮑردم و
اﺣﺳﺎﺳم اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺑوی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد از ﺟﺎﻧب ﺣواﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﻣن ﻣﯽ آﯾد .از اﯾن ﺑﺎﺑت ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺣوا ﻧﮕﻔﺗم .ﺣوا ﺗﺎ
ﻗﺑل از اﯾن واﻗﻌﮫ دارای راﯾﺣﮫ ای ﺑس ﻣطﺑوع ﺑود و آن راﯾﺣﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻌﻔﻧﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ از اﻋﻣﺎق وﺟود ﺣوا ﻣﺗﺻﺎﻋد
ﻣﯽ ﺷد .ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮥ آن درﺧت رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣرﺗﻔﻊ ﺗرﯾن و ﺗﻧوﻣﻧدﺗرﯾن درﺧﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ دﯾده ﺑودﯾم .ﺑوی ﻋطر ﻣﯾوه
ھﺎﯾش ﺷدﯾدا ً دل اﻧﮕﯾز و ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده ﺑود و راﯾﺣﮥ آن از ھﻣﮥ ﻋطرھﺎی دﯾﮕر ﺗﻔﺎوت داﺷت .زﯾر آن درﺧت ﻧﺷﺳﺗﯾم ﺗﺎ
رﻓﻊ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮐﻧﯾم .ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺷدﯾدا ً ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﺑودﯾم و اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ﺧﺳﺗﮕﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﮑردﯾم .
ﺑﮭرﺣﺎل ﺣوا ھم در ﮐﻧﺎر ﻣن ﻧﺷﺳت و ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑوی ﺧﺎﺻﯽ را از ﺑدن او اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﺣﺳﺎس ﻧﮑرده
ﺑودم  .ﺑوﺋﯽ ﺟدﯾد ﺑود ھم ﺟذاب و ھم ﺑد و ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧده و ﺣوا را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﻣن ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﮐرد و او ھم
ﺧودش را ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﻣن ﻣﯽ ﭼﺳﺑﺎﻧد و اﯾن وﺿﻌﯽ ھم ﺧوﺷﺎﯾﻧد و ھم ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز و ﺷرم آور ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧﺑود  .در
ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺣوا ﻓرﯾﺎدی ﮐﺷﯾد ﮐﮫ  :ﻧﮕﺎه ﮐن او آﻧﺟﺎﺳت ﭘﺷت آن درﺧت اﺳت  .ﮔﻔﺗم ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ؟ ﮔﻔت :
آن رﺳول ﺧدا را ﮐﮫ در ﺧواﺑم آﻣده ﺑود  .ﮔﻔﺗم  :ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ ﺷده ای  .ﮔﻔت  :ﻧﮕﺎه ﮐن ﭘﺷت آن درﺧت اﯾﺳﺗﺎده اﺳت  .ﮔوﺋﯽ
ﮐﺳﯽ آﻧﺟﺎ ﺑود و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻣن ھم او را از ﻧﯾﻣرخ دﯾدم  .آری ﮐﺳﯽ آﻧﺟﺎ ﺑود و اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﺑﮭﺷت ﻏﯾر
ﺧودﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽ دﯾدﯾم  .وﻟﯽ او ﭼﻘدر آﺷﻧﺎ ﺑود ﺧﯾﻠﯽ آﺷﻧﺎ ﺑود ﺧﯾﻠﯽ  .ﺑراه اﻓﺗﺎدﯾم ﺗﺎ او را از ﻧزدﯾﮏ دﯾدار ﮐﻧﯾم
وﻟﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻏﯾب ﺷد  .ﭘس ﺑﺎزﮔﺷﺗﯾم و ﺣوا دو ﺗﺎ ﻣﯾوه از آن درﺧت ﮐﻧد و ﯾﮑﯽ را ﺑﻣن داد  .ﻧﺷﺳﺗﯾم  .ھر ﯾﮏ ﮔﺎزی ﺑﮫ
ﻣﯾوه ھﺎ زدﯾم  .ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯾوه ای ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ﺑوی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻧدی داﺷت .ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾرﯾن ﺑود ﺑﮭراه طﻌم ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻠﺧﯽ
ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی آن ﺣﺿور داﺷت .ﺑﮫ ھر دوﯾﻣﺎن ﺣﺎﻟت ﺗﮭوﻋﯽ دﺳت داد .و ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﻣﯾوه ھﺎ را دور اﻓﮑﻧدﯾم  .و ﻣﺷﻐول
ﺻﺣﺑت ﺷدﯾم  .در ﭼﺷﻣﺎن ﺣوا ﺑرﻗﯽ ﻋﺟﯾب ﭘﯾدا ﺷده ﺑود .و ﺑوی ﺑدن و ﻧﻔس ھﺎﯾش ﺷدﯾدا ً ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده ﺑود و ﻣرا ﺑﺳوی
ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﯾد وﻟﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﺑس ﺷرم آور ﺑود و از آن رھﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﯾم  .ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺣوا ﺧودش را در آﻏوش ﻣن اﻧداﺧت و دﯾﮕر
ﭼﯾزی ﻧﻔﮭﻣﯾدﯾم و ﮔوﺋﯽ ﻣﺳت و ﻣدھوش ﺷده ﺑودﯾم .ﺑﺧود ﮐﮫ آﻣدﯾم اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﺷرم ﺷدﯾدی ﺗﺎ ذات ھر دوی ﻣﺎ را
ﻣﯽ ﺳوزاﻧﯾد و از ھﻣدﯾﮕر ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﯾم .ﺑدﻧش را ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺳﯾﺎر زﺷت و وﻗﯾﺢ دﯾدم و ﺑدن ﺧودم ھم ﺷرم
آور ﺷده ﺑود و دﯾدن ﻋورﺗﮭﺎﯾﻣﺎن ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﺑود و ھر دوی ﻣﺎ ﺧوﻧﯾن ﺑودﯾم و اﺣﺳﺎس ﻧﺟﺳﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾم  .ﺑﺎ ﺑرﮔﮭﺎﺋﯽ
از ھﻣﺎن درﺧت ﻋورﺗﮭﺎی ﺧود را ﭘوﺷﺎﻧﯾدﯾم و از آن ﻣﺣل دور ﺷدﯾم  .ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ دﻟﮭﺎﯾﻣﺎن از ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯾزار ﺷده
ﺑود .
اﺣﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﮑﻠﯽ دﮔرﮔون ﺷده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده ﺑودﯾم ھﻣﭼﻧﯾن ﮐل ﺟﻧﮕل ﺑرای ﻣﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده ﺑود و در
آن اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻧداﺷﺗﯾم  .ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﺑری ﺑﺳوی ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷد .و اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺳوی ﻣﺎ ﺟﺳﺎرت
ﻣﯾﮑرد .از وﺣﺷت ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺧود را ﮐﮫ ﺑر ﻟب ﻧﮭر آﺑﯽ ﺑود رھﺎ ﮐردﯾم و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺑﺳوی درﺧت ﻣﻣﻧوﻋﮫ
ﺑﺎزﮔﺷﺗﯾم و از آن درﺧت ﺑﺎﻻ رﻓﺗﯾم و آﻧﺟﺎ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾّت ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﯾم  .وﻟﯽ ﺑر آن درﺧت ﭘرﻧدﮔﺎﻧﯽ آﻣد و ﺷد
ﻣﯾﮑردﻧد و ﻣﺎ را ﺑﮭراس ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ھراس را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐردﯾم  .ﺣوا ﮔﻔت ﺑﺎﯾد
ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺳﺎزﯾم ﺗﺎ اﯾﻣن ﺑﺎﺷﯾم و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑدﺳت آورﯾم  .در زﯾر ھﻣﺎن درﺧت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ و ﺑرﮔﮭﺎی
ﭘﮭن آن اطﺎﻗﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗﯾم و در آن ﻣﻘﯾم ﺷدﯾم  .و اوﻟﯾن ﺷب زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن را در ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﻣﺣدود و ﻣﺳﻘف ﮔذراﻧدﯾم آﻧﮭم
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در ھراس ﻓزاﯾﻧده ﮐﮫ ﺻدای ھر ﻧﺳﯾم و ﭘرﻧده ای ﻣﺎ را از ﺧواب ﻣﯽ ﭘراﻧﯾد و ﺑﺧود ﻣﯽ ﻟرزﯾدﯾم و ﺣوا از آﻏوش ﻣن ﺟدا
ﻧﻣﯽ ﺷد و ﻣﺛل ﺑﯾد ﻣﯽ ﻟرزﯾد .
ﻣن ﺷروع ﮐردم ﮐل وﻗﺎﯾﻊ آن روزھﺎ و ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر را در ذھن ﺧود ﻣرور ﮐردم و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻓﺗﻧﮫ و
ﺗوطﺋﮫ ای ﺑزرگ ﺷده اﯾم و ھﻣﮫ ﭼﯾز از دﺳﺗﻣﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت  .وﻟﯽ ﺑزرﮔﺗر از آن ﺳﯾﻣﺎی آن ﺟوان زﯾﺑﺎروی را ھم ﺑﮫ ﯾﺎد
آوردم  .ﻣن او را ﻗﺑﻼً در واﻗﻌﮫ ای ﺑزرگ دﯾده ﺑودم  .او ﺟﻧﺎب اﺑﻠﯾس ﺳرﮐردۀ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑود  .او ھﻣﺎن دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧوردۀ
ﻣﺎ ﺑود و ﮐل اﯾن ﺑﻼ را او ﺑر ﺳر ﻣﺎ آورده ﺑود  .ﺑﺎ ﻓرﯾﺎدی ﺣوا را ﮐﮫ ﺧواب ﺑود ﺑﯾدار ﮐردم و ﮔﻔﺗم  :ﺣوا ﺑرﺧﯾز ﮐﮫ ﻧﺎﺑود
ﺷدﯾم و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﺷد ﺷد  .ﻣﺎ ﻓرﯾب ﺧوردﯾم  .اﺑﻠﯾس ﺗو را ﺑﮫ دﻟﮭره و وﺣﺷت اﻧداﺧت و از طرﯾﻖ ﺗو ﺑﮫ ﻣن ھم
ﻏﻠﺑﮫ ﮐرد و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮔﻧﺎه ﻣﻣﮑن در ﺑﮭﺷت ﻣﺑﺗﻼ ﮐرد  .و ﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﮐﺎﻓرﯾم و دﯾﮕر ﺑﮭﺷت ﺟﺎی ﻣﺎ ﻧﯾﺳت  .ﺣوا ﺑﺎ
اﺣواﻟﯽ ﭘرﯾﺷﺎن و وﺣﺷت زده ﮔﻔت  :راﺳت ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ  .ﻓرﯾب ﺧوردﯾم  .ﺗﻘﺻﯾر ﺗو ﺑود  .ﭼرا اﯾﻧﻘدر اﺣﻣﻖ ﺷده ای  .ﺗو
ﮐﮫ وﻟﯽ و ﻗﯾّم ﻣن ﺑودی و ﺑﺟﺎی ﺧﺎﻟﻖ ﻣن ﺑودی ﭼرا ﺣرﻓﮭﺎی ﻣرا ﺑﺎور ﮐردی  .ﺑﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣودی .ﺗو ﮐﮫ آﻧﮭﻣﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
داﺷﺗﯽ و ﺧداوﻧد از ﺧودش در ﺗو روﺣش را دﻣﯾده ﺑود و ﺗو ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را دﯾده ﺑودی و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ  .ﺗو ﻣﮕر اﯾﻣﺎن
ﻧداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن درﺧت ﻟﻌﻧﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷد  .ﺣوا ﺑﺎ وﺣﺷت و ﻧﻔرت و ﻋرﺑده ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت و
ﻣن ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺣوای ﻣن اﺳت  .او ﻣﺛل دﯾو ﺷده ﺑود و ﺗﻣﺎم زﯾﺑﺎﺋﯽ و وﻗﺎرش از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺑود  .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم:
ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺗو را ﺳرزﻧش ﮐﻧم ﺗو ﻣرا ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ؟ ﺗﺎ اﯾن را ﺷﻧﯾد ﺑﻣن ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷد و ﺑر ﺻورﺗم ﭼﻧﮕﯽ
اﻧداﺧت و ﻣرا زﺧﻣﯽ ﮐرد  .و ﮔﻔت  :ﻣن ﺧطﺎ ﮐردم ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ ﺗو اﻋﺗﻣﺎد ﮐردم .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﺗو وﻟﯽ و ﻣوﻻی ﻗﺎﺑل
اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ و ﺧردﻣﻧدی  .ﭼرا ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﺣرﻓﮭﺎی ﻣن ﺷدی  .ﻣن ﺑﮫ ﺣوا ﮔﻔﺗم  :ﺑﮭرﺣﺎل ﺗو ﻗﺑل از آن ﺧواﺑﮭﺎ ھم اظﮭﺎر
ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردی و اﻓﺳرده و ﻏﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﻧﻣودی .ﺑﮭرﺣﺎل ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺷده اﺳت  .ﺣوا ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺣرﻓﮭﺎﯾم ھﻖ ھﻖ
ﮔرﯾﺳت و اﻋﺗراﻓﯽ ﮐرد ﮐﮫ  :ﻣن ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻏم و اﻧدوه و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردم ﺗﺎ ﻣرا ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﺑداری  .و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﮫ ﺧدای
ﺧودت ﻧﭘردازی  .ﺗو ﭼﻘدر اﺣﻣﻖ ﺑودی ﮐﮫ ﺑﺎورم ﮐردی  .ﺧود اﺑﻠﯾس ﺑود ﮐﮫ در ﺧواب ﺑﻣن آﻣوﺧت ﺗﺎ ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری
و اﻧدوه ﮐﻧم ﺗﺎ ﺗو را وادار ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﯾوۀ آن درﺧت را ﺑﺧورﯾم  .زﯾرا او ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن و دﻟﺳوز ﻣﯽ ﻧﻣود و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗم را
ﺑﺧوﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﻣن ﺣﻖ ﻣﯽ داد و ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ :آدم ﺑﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺗو را ﺑﭘرﺳﺗد ﮐﮫ او را از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺣزن ﻧﺟﺎت
داده ای ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﺗو را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذارد و ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻋﺷﻖ ورزی ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ظﻠﻣﯽ در ﺣﻖ ﺗوﺳت .او اﺣﺳﺎﺳﺎﺗم را
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐرد .ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را ﺑﺳوی ﻣن ﮐﺷﺎﻧد ﺗظﺎھر و ﺗﻣﺎرض ﻣن ﺑود .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗظﺎھر
ﮐردم ﺑر ﺳرم آﻣد  .ﻣن ﮐﮫ اﯾن اﻋﺗراﻓﺎت را ﺷﻧﯾدم ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺗﻣﺎم ﻗﻠﺑم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣوا ﻣﻧزﺟر ﺷد و اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ ﻣﺳﺧره و
ﺑﺎزﯾﭼﮥ او ﺷده ام .ﺑﻧﺎﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﯾﻠﯽ ﺑر ﺻورﺗش ﻧواﺧﺗم .و او ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت ﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﭼﮑﺎر ﮐرده ام.
ﻣن ھم ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗم او را ﺑزﻧم  .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ از ﯾﮑدﯾﮕر ﻗﮭر ﮐردﯾم .در واﻗﻊ ھر ﮐس از ﺧودش
ﻗﮭر ﮐرد  .و از ھم ﺟدا ﺷدﯾم  .ھر ﯾﮏ در ﻣﻧطﻘﮥ ﺟدا از ھم ﻏرق در اﻧدوه و اﺷﮏ ﻣﯽ زﯾﺳﺗﯾم .
ﻣن ﻓرﯾب ﺧورده ﺑودم .ﻣن ﮔﻧﺎه ﮐرده ﺑودم .ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از دﻣﯾده ﺷدن روح در ﻣن ،ﻣرا ﺗﺻدﯾﻖ و ﺳﺟده ﻧﮑرد،
ﺑﺎﻻﺧره ﻣرا ﻓرﯾب داد .ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح و ﻋﻠم ﺧدا ﺑودم ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﺣوا و اﺑﻠﯾس ﺷده ﺑودم .از ﺧودم ﺑﮫ ﻧﻔرت ﮐﺎﻣل رﺳﯾده
ﺑودم و آرزو ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ای ﮐﺎش ﺧﻠﻖ ﻧﺷده ﺑودم و ﻣﺛل ﭘدران و ﻧژادم ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﻣون وﺣﺷﯽ و ﺧوﻧﺧواری ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯾﻣﺎﻧدم و ﺑﮫ اﯾن ﮔﻧﺎه و ﺣﺳرت ﻣﺑﺗﻼ ﻧﻣﯽ ﺷدم  .ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺿﺟﮫ ﻣﯽ زدم و ﺧدا ﺧدا ﻣﯽ ﮐردم  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ
در ﺑﮭﺷت ﺧدا ﻟذت ﺑرده ﺑودم از ذرات ﺟﺎﻧم ﭼﮑﯾده ﺷد  .و اﯾﻧﮏ ﺟز اﻧدوه و ھراس و ﺣﺳرت و ﻓراق ﺑﮭﺷت و ﺣوا و
ﻗﮭر ﺧداﯾم ﭼﯾزی ﻧداﺷﺗم  .و ﻣدﺗﯽ ﺑود از ﺣوا ھم ﺧﺑری ﻧداﺷﺗم .
آری  .ﻣن ﮐﮫ در روز ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ ام ﺑﮫ ھﻣﮥ اﺳرار و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻼﺋﮏ ﭘﺎﺳﺦ دادم و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺳﺟده اﻓﮑﻧدم ﺟز اﺑﻠﯾس
ﮐﮫ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و ﺑﺧﻠش ﻣرا ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑرد اﯾﻧﮏ ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﻣﺧﻠوق ﺧودم ﯾﻌﻧﯽ ﺣوا ﺷده و ﺑﮫ دام ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن ﺧودم ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس
اﻓﺗﺎده ﺑودم  .آﻧﮭم ﭼﮫ ﻓﺗﻧﮫ و ﻣﮑر اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ و ﮐودﮐﺎﻧﮫ ای  .ﺣﺗﯽ ﮐودک ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮔول ﻧﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ ﻣن ﺧوردم .
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮥ وﻋدۀ ﺟﻧون آﻣﯾز اﺑﻠﯾس ﺷدم  .ﭼطور وﻋدۀ ﺧداﯾم را ﻓراﻣوش ﮐردم ﮐﮫ ﻣرا ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود  .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑودم و ھﯾﭻ ﮐﻣﯽ ﻧداﺷﺗم ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﺷدم ﺗﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷوم  .ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧوﻧﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﻣﮕر ﻣﻣﮑن
اﺳت؟ ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﺟواﺑﮕوی ﺧداﯾم ﺑﺎﺷم ؟ اﺑﻠﯾس از طرﯾﻖ ﺣوا  ،ﺑﮫ وﻋدۀ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی  ،ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﻘد ﻣرا رﺑود و
ﻧﺎﺑودم ﮐرد و اﯾﻧﮏ ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم ھﺳﺗم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم و ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ﺑودم .
وای ﺑر ﻣن ! وای ﺑر ﺣﻣﺎﻗت ﻣن ! وای ﺑر ﺟﻧون ﻣن ! ای ﺣوا ﺑﺎ ﻣن ﭼﮫ ﮐردی و ﺑﺎ ﺧودت ﭼﮫ ﮐردی  .اﯾن ﭼﮫ دروغ و
ﻧﺎز و ﻋﺷوۀ ﻣرﮔﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣودی  .آﯾﺎ ﻣن ﺗو را ﮐم دوﺳت ﻣﯽ داﺷﺗم ؟ آﯾﺎ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ را ھووی ﺧودت ﺣﺳﺎب
ﮐردی ای اﺣﻣﻖ ﺑدﺑﺧت!؟ وﻟﯽ اﺣﻣﻖ و ﺑدﺑﺧت اﺻﻠﯽ ﺧود ﻣن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح و ﻋﻠم اﻟﮭﯽ ﺑودم و اﺑﻠﯾس را ھم دﯾده
ﺑودم و ﺗﻧﮭﺎ ﺧطر را ھم ﮐﮫ آن درﺧت ﻟﻌﻧﺗﯽ ﺑود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم  .ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻧﻘدر اﺣﻣﻖ و دﯾواﻧﮫ ﺷدم  .ﭼﮕوﻧﮫ ؟ ﻓﻘط ﻧﺎز و
ﻋﺷوه و ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻣﺳﺧرۀ ﺣوا ﺑود ﮐﮫ ﻣرا اﯾﻧﻘدر ﺧﺎم و دﯾواﻧﮫ ﮐرد  .آری ﻣن ﺑﺧداﯾم ﺷرک ورزﯾده ﺑودم و ﺣوا را ھم
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدم  .و ﺣوا ﺣﻖ داﺷت ﮐﮫ ﺧداﯾم را ھووی ﺧود ﺑداﻧد  .زﯾرا ﻣن ھر دو را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدم  .وای ﺑر ﻣن!
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ﺷﺑﯽ ﻏرق در ﺿﺟﮫ و زاری ﺑدرﮔﺎه ﺧداﯾم ﺑودم و ﺣﺗّﯽ روی ﺗوﺑﮫ ﮐردن ھم ﻧداﺷﺗم و ﻓﻘط ﺑر ﺳر و ﺻورﺗم ﻣﯽ زدم و
ﻧﻌره ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻧداﺋﯽ ﺷﻧﯾدم  :ای آدم ﺑﮫ ھوش ﺑﺎش ﮐﮫ ﺧداﯾت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد  .ﺧداوﻧد ﺿﺟﮫ و زاری و ﻧداﻣت
ﺗو را ﺷﻧﯾد و ﺑر ﺗو رﺣم آورد و ﺗو را ﺑﺧﺷﯾد  .ﺗو اﯾﻧﮏ از ﭼﯾز ﺗﺎزه ای ﺑﺎﺧﺑر ﺷده ای  .از ﺻﻔﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﻏرور  ،ﻣﮑر ،
ﺣﻣﺎﻗت  ،ﻓرﯾب و ﺷرک ﺑﮫ ﺧدا و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺑﮫ و ﺑﺧﺷوده ﮔﯽ  .ﺗو ﺑﮭرﺣﺎل ﺣﮑم ﺧداﯾت را زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎدی و ﻓﺳﻖ ﮐردی و
ﺑﮭﺷت را از دﺳت دادی  .اﯾﻧﮏ ﺑرو و دﺳت زﻧت را ﺑﮕﯾر و او را ھم دﻋوت ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐن  .و ﻣراﻗب ﺷﯾطﺎن ﺑﺎش و
ﻟﺣظﮫ ای ﺧداﯾت را از ﯾﺎد ﻣﺑر و ﺑر زﻧت ﺳﺧت ﺑﮕﯾر و ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﻧﺎز او ﻣﺷو ﮐﮫ او دارای ﻣﮑر ﻋظﯾم اﺳت  .اﯾﻧﮏ ﺷﻣﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮭم ﮐﯾﻧﮫ دارﯾد و ﺧﺻم ﯾﮑدﯾﮕرﯾد از درﮔﺎه ﻣن دور ﺷوﯾد وﻟﯽ ﻣرا ھﻣواره ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد  .و اﯾن ﺧﺑر را ﺑﮫ دﯾﮕر
اﻓراد ﻧژاد ﺧودت و ﻓرزﻧدان ﺧودت ﺑرﺳﺎن ﮐﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺟز ﺷﯾطﺎن ﻧدارﻧد و ﺷﯾطﺎن ھم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺟز ﻏرور و
ﻓرﯾب ﻧدارد وﻟﯽ ﻓرﯾب او دﯾدﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﻣﺿﺣﮏ اﺳت  .ﭘس اﺣﻣﻖ ﻧﺑﺎﺷﯾد و ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﺳوی ﻣن
راه ﯾﺎﺑﯾد و ﺑﮭﺷت ﻣرا ﻻﯾﻖ ﺷوﯾد .
ﻣن ﺷﮑر ﻧﻣودم و ﺑرﺧﺎﺳﺗم و ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣوا ﺑرآﻣدم و او را در ﻏﺎری ﻣﭼﺎﻟﮫ ﺷده و رﻧﺟور ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ ً اﺳﺗﻔراغ
ﻣﯽ ﮐرد و ﺷﮑﻣش ھم ورم ﮐرده ﺑود و دﯾﮕر آن ﻧور و زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻣﺣﺑت در او ﻧﺑود  .در ﻣن ھم ﻧﺑود  .در ھﯾﭻ ﺟﺎی آن
ﺟﻧﮕل ﮐﮫ روزی ﺑﮭﺷت ﺑود  ،ﻧﺑود .
ﻣدﺗﯽ دﯾﮕر ھم در آن ﺟﻧﮕل زﯾﺳﺗﯾم وﻟﯽ دﯾدﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت ﻓﻘط ﺣﺳرﺗﮑدۀ ﻣﺎﺳت و اداﻣﮥ زﻧدﮔﯽ را ﺑر ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن
ﻣﯾﮑﻧد زﯾرا ھر ﮔوﺷﮫ ای از آن ﺧﺎطرۀ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻋﺷﻖ و ﻟذت و ّ
ﻋزت و ﻧور و روح و ﺷراﻓت ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ دﯾﮕر اﺛری
از آن ﻧﺑود ﺟز ﺧﻔت و ﺧواری و ذﻟّت و ﻧداﻣت و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺑﻐض و ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ و وﺣﺷت  .اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ھﺟرت ﮐﻧﯾم و ﺑﮑﻠﯽ آن واﻗﻌﮥ ﺷوم را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم و در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ دﮔر زﻧدﮔﯽ ﺗﺎزه ای آﻏﺎز ﮐﻧﯾم .
زﯾرا ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از آن زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻟذت و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد اﯾﻧﮏ ﺟز زﺷﺗﯽ و وﺣﺷت و ذﻟّت و اﺣﺳﺎس
ﻣرگ ﺑﮭﻣراه ﻧداﺷت  .ﺣوا ھم ﺑﺎ اﯾن ھﺟرت ﻣواﻓﻘت ﮐرد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻔرت و اﻧزﺟﺎر و ﻣﻧّت .
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻋﺷﻖ و ﺑﮭﺷت آدم – ﺣواﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯽ ﺗﻣﺎم و ﺗراژدی ﻣرﮔﺑﺎری ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت و ﯾﺎد ﺑﮭﺷت ﮔﻣﺷده ﺑرای ﻣﺎ
ﻓﻘط ﻣﺛل ﻧﻣﮑﯽ ﺑر زﺧﻣﮭﺎﯾﻣﺎن ﺑود  .دﯾواﻧﮫ وار ﺷﺑﺎﻧﮫ روز از آن ﻣﻧطﻘﮫ دور و دورﺗر ﻣﯽ ﺷدﯾم  .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم آﻧﻘدر دور
ﺷوﯾم ﺗﺎ آﻧرا ﺑﮑﻠﯽ ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم  .ﯾﺎد ﺑﮭﺷت اﯾﻧﮏ دوزخ ﻣﺎ ﺑود  .ﯾﺎد آن ﻋﺷﻖ اﯾﻧﮏ ﻧﻔرت و ﮐﯾﻧﮥ ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺷده
ﺑود  .ﯾﺎد ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﮐودﮐﺎﻧﮫ از دﺳت رﻓت اﯾﻧﮏ ﺣس ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی ﻣﺎ را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐرد  .وﻟﯽ در
ﻋوض اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺗﺎزۀ دﯾﮕری ﺷده ام  .درﺳت ﻣﺛل اواﯾل آن اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه آدم ﺷده ﺑودم  .وﻟﯽ
آن اﺣﺳﺎس ﺳراﺳر ﺷراﻓت ﺑود و اﯾن ﺧﻔّت و ﺷرم و ﺣﯾﺎ  .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺷﮥ ﺑرﺟﺎی ﻣﺎﻧده و ﻣﯾراث ﻣﺎ از ﺑﮭﺷت ﺑود :
ﺷرم ! و ﻟذا اﺣﺳﺎس ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد ھم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده ﺑود  .دﯾﮕر ﺷﮭﺎﻣت ﻧداﺷﺗم ﮐﮫ او را ھر ﮔﺎه ﮐﮫ دﻟم ﻣﯽ ﺧواھد
ﺻدا و ﻋﺑﺎدت ﮐﻧم  .او ﻧﯾز آﺧرﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗوﺑﮥ ﻣرا ﭘذﯾرﻓت ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎواﺳطﮫ ﺳﺧن ﮔﻔت  .ﻣن از او دور اﻓﺗﺎده ﺑودم و اﯾن
دوری ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻧم را ﻟﺑرﯾز از اﻧدوه ﻣﯽ ﮐرد  .از آﻧﮭﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ارزﺷﮭﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ و ﻋزﯾز و ﻟذﯾذ اﯾﻧﮏ ﻓﻘط
ﺷرم و اﺣﺳﺎس ﺷﮑﺳت و ﺣﻘﺎرت و ﺣﺳرت و اﻧدوه و ﻧداﻣت ﺑرﺟﺎی ﻣﺎﻧده ﺑود .
ﺳرﺗﺎن را درد ﻧﯾﺎورم  .ﺣوا ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑود  .ﭘس از ﺧروج از ﺑﮭﺷت اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﺳر از ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻧﯾﻣﮫ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ – ﮐوﯾری
درآورده ﺑودﯾم ھﻣواره ﻧﯾﺎزﻣﻧد ذﺧﯾرۀ ﻏذا و ﻟﺑﺎس ﮔرم و ﺟﺎی اﻣن ﺑودﯾم و ﻋﻣده وﻗت و اﻧرژی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای
ھﻣﯾن اﻣور اﺑﺗداﺋﯽ ﺻرف ﻣﯽ ﺷد و ﺣوا ھﻣواره در ﺗرس ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﮔرﯾﮫ ﻣﯾﮑرد .ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷدن ھم ﺑر ﺗرس و
اﻧدوھش اﻓزوده ﺑود و اﯾن را ھم از ﮔﻧﺎه ﻣن ﻣﯽ داﻧﺳت و ﻣرا ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐرد  .و ﻣﺳﺗﻣرا ً از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻣﺧواﺑﮕﯽ
ﻣﯽ ﮐرد و ﻟﺣظﮫ ای از ﻣن ﺟدا ﻧﻣﯽ ﺷد  .ﻣن ھم دﻟم ﺑﮫ ﺣﺎﻟش ﺷدﯾدا ً ﻣﯽ ﺳوﺧت  .ﺗﻣﺎم ﻋﺷﻖ ﻣن ﺑﮫ او ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗرﺣّم
ﺷده ﺑود و او ھم در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗرﺣّم ﻣن ﺑود وﻟﯽ از ﻣن ﻧﻔرت داﺷت و ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮥ اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ از
ﺣﻣﺎﻗت ﺗوﺳت .و ﻣن ھم اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ را از ﻣﮑر او ﻣﯽ داﻧﺳﺗم .ھﻣواره ﻣرا ﻣؤاﺧذه ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ :ﺗو ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯽ
ﻣرا ﺧوﺷﺑﺧت ﮐﻧﯽ ﭼرا ﻣرا وارد زﻧدﮔﯾت ﮐرده ای و ﺑﺎ ﺧودت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﯽ ﭼرا ﻣرا ﻧﻣﯽ ﮐﺷﯽ ﺗﺎ از دﺳت ﺗو راﺣت ﺷوم و
از دﺳت ﺧدای ﺑﯾرﺣم ﺗو ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎ رﻗم زده اﺳت .
ﮔﺎه آﻧﻘدر ﮐﻔران ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷدم او را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﻧم زﯾرا ﺣﮑم ﺧدا ﺑود ﮐﮫ دﯾﮕر ﻓرﯾب ﻧﺎز و ﻋﺷوه و ﮔرﯾﮫ ھﺎﯾش
را ﻧﺧورم و او را ﺷرﯾﮏ ﺧداﯾم ﻧﺳﺎزم  .ﺣوا راﺳت ﻣﯽ ﮔﻔت اﮔر ﻣن ﺷرک ﻧﻣﯽ ورزﯾدم و ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧدا ﻣﻐرور ﻧﻣﯽ
ﺷدم ﺑﮫ آن آﺳﺎﻧﯽ اﺑﻠﮫ و ﻣﺳﺧرۀ ﻧﻣﺎﯾش ﺣوا و ﺗوطﺋﮥ ﺑﯽ رﯾﺷﮥ اﺑﻠﯾس ﻧﻣﯽ ﺷدم  .ﻣن ﺑﺧﺎطر اﯾن ﺷرک از ﺧداﯾم ﻧﯾز دور
اﻓﺗﺎده ﺑودم ﻧﮫ ﺻداﯾش را ﻣﯽ ﺷﻧﯾدم و ﻧﮫ دﯾدارش ﻣﯽ ﮐردم  .و اﯾن ﺣﻖ ﻣن ﺑود  .زﯾرا ﻣن او را در ﻧزد ﻣﻼﺋﮑش
ﺳراﻓﮑﻧده ﺳﺎﺧﺗم  .او اﮔر ﻣرا ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺑود ھم ﻣﯽ ﮐرد ﺣﻖ داﺷت  .وﻟﯽ ﻧﻌﻣت دﯾﮕر و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑرﺗری ﭘﯾش روﯾم ﻗرار داد
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳل ﻣرا ﺑر روی زﻣﯾن اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷﯾد و ﻣرا ﻧﺧﺳﺗﯾن رﺳول ﺧود ﻗرار داد و از ﻓرزﻧدان ﻣن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن اﻧواع
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ﺗﯾره ھﺎ و ﻧژادھﺎ و ﺻورﺗﮭﺎ و ﺳﯾرﺗﮭﺎ ﭘدﯾد آورد و زﻣﯾن را ﺑﮫ ﻣن و ﻓرزﻧداﻧم ارث داد و ﻣرا وارث زﻣﯾن ﺳﺎﺧت  .وﻟﯽ
ﺑدﻟﯾل ﮔﻧﺎه ﻣن در ﺑﮭﺷت ﻋﻣدۀ ﻓرزﻧداﻧم ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ راه و روش اﺟداد و ﻧژاد وﺣﺷﯽ و ﺧوﻧرﯾز ﻣن رﻓﺗﻧد و اﻧدﮐﯽ
ھم ﺑﮫ راه اﯾﻣﺎن و ﻋﺑودﯾت رﻓﺗﻧد .
ﺑﺎ آن ﮔﻧﺎه ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت و اﺑدﯾت ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﺑﺎﺧﺗم وﻟﯽ در ﻋوض ﺑر ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﻣن اﻓزوده ﺷد و ﺧداﯾم را ﺑﮭﺗر
ﺷﻧﺎﺧﺗم ھر ﭼﻧد در ﻓراق  .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً اﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺑﺎزﮔردم ﻗدرش را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھم داﻧﺳت و ﻻاﻗل ﺑﮫ آن
آﺳﺎﻧﯽ از دﺳت ﻧﺧواھم داد زﯾرا ﺑراﯾش رﻧﺟﮭﺎ ﮐﺷﯾده ام  .ﮔﻧﺞ ﺑﯽ رﻧﺞ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز اﯾن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧدارد  .اﺻﻼً در
ﺑﮭﺷت ﺣوﺻﻠﮥ ﻣن و ﺣوا ﺳررﻓﺗﮫ ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻟﺳوﯾﮫ ﺷده ﺑود و آﻧﻘدر آﺳﺎن و ﺑﺎزﯾﮕراﻧﮫ و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ و
ﺧودﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮥ اﺑﻠﯾس ﺷدﯾم  .دﭼﺎر ﺳﮭو ﺷده ﺑودﯾم و اﮔر ﺑﮭﺷت را از دﺳت ﻧﻣﯽ دادﯾم ھم دﯾﮕر در آن ﻋزت و ﻟذت
و ﺷرﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم  .اﺑﻠﯾس ھم از درب اﯾن ﺳﮭوﯾت ﺑر ﻣﺎ وارد ﺷد  .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن آن اواﺧر اﺻﻼً ﺧدا را ﻓراﻣوش
ﮐرده ﺑودم  .ﻓﻘط ﺣوا را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐردم و ﭘرﺳﺗش ﻣن ﺑﺎ ﺧداﯾم اﻣری ظﺎھری و از روی وظﯾﻔﮥ ﻣﺣض ﺑود و دﻟم ﻓﻘط
ﺑﺎ ﺣوا ﺑود و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺧدا  .ﭘس آن واﻗﻌﮫ ﺣﻖ ﻣن ﺑود  .اﯾن ﻣن ﺑودم ﮐﮫ ﺣوا را دﯾواﻧﮫ ﮐردم و ﺑﮫ آن ﻣﮑر و ﻧﺎز و ﺗﻣﺎرض
اﻧداﺧﺗم  .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺧودم را ﺑزﻧم او را ﻣﯽ زدم و اﯾن دردﻧﺎﮐﺗر ﺑود زﯾرا ﻣن در واﻗﻊ ﺧودم را در او
ﻣﯾﭘرﺳﺗﯾدم .و او ھم ﻣﯽ داﻧﺳت و ﻟذا از ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣن ﺟدا ً دﻟﺧور ﻧﻣﯽ ﺷد و دﻟش ﺑﺣﺎﻟم ﻣﯽ ﺳوﺧت و ﺑﺎرھﺎ ﭘس از ﺗﻧﺑﯾﮫ اش
ﻣرا ﻣﯽ ﺑوﺳﯾد و از ﻣن ﻋذرﺧواھﯽ ﻣﯽ ﮐرد  .ای ﮐﺎش ﮐﺳﯽ ھم ﺑود ﮐﮫ ﻣرا ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد  .و ﻣن دل ﺧود را در او ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐردم  .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ را دﻟم ﺑر ﺳرم آورده ﺑود  .در ﺣﻘﯾﻘت دﺷﻣن اﺻﻠﯽ ﻣن ﻧﮫ ﺣوا ﺑود و ﻧﮫ اﺑﻠﯾس  .زﯾرا
ﺗوطﺋﮫ و ﻣﮑر اﺑﻠﯾس ﺑﯾش از ﺣد ﮐودﮐﺎﻧﮫ و ﻣﺿﺣﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐودک را ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻔرﯾﺑد  .ﻣﮑر اﺑﻠﯾس ﻣﺛل
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ای ﮐﮫ آب ﻧﺑﺎﺗﯽ در دﺳت دارد ﺑﮕوﯾد آن آب ﻧﺑﺎت را ﺑده ﺗﺎ ﯾﮏ آب ﻧﺑﺎت دﯾﮕر ﮐﮫ درﺳت ﻣﺛل آب
ﻧﺑﺎت ﺗو اﺳت ﺑﮫ ﺗو ﺑدھم  .ھﯾﭻ ﮐودﮐﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﺧواھد ﮐرد  .وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐردﯾم  .ﭘس دﺷﻣن ﻣن ﻓﻘط دل ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر
ﺣوا درآﻣده ﺑود و ﺣواﭘرﺳت ﺷده ﺑود  .ﺣواﭘرﺳﺗﯽ ﻣرا آﻧﻘدر ﮐودن و دﯾواﻧﮫ ﮐرده ﺑود زﯾرا ﮐﺎﻧون ﺷﻌور و ﻣﻌرﻓﺗم را در
دﺳت ﻣﺧﻠوق ﺧودم داده ﺑودم و ﺑﯽ ﺷﻌور و اﺑﻠﮫ ﮔﺷﺗم .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن درﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم و ﺑﮫ ﻗﯾﻣت از دﺳت
دادن ﺑﮭﺷت آﻣوﺧﺗم  :دل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ارزش ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣراﻗﺑﮫ از دل ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧدا ﺑﺎﺷد  .در واﻗﻊ ﭼون ﺧدا از دﻟم رﻓﺗﮫ
ﺑود ﺑﮭﺷت ھم ﺳﮭو و ﺑﯾﮭوده ﺷده ﺑود و ﮐل ﻓﺎﺟﻌﮫ از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑود .و ﻣن ﺑر روی زﻣﯾن و در ﺗﺑﻌﯾد ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﺎر و
رﺳﺎﻟت داﺷﺗم و آن اﯾﻧﮑﮫ دوﺑﺎره دﻟم را ﭘﺎک ﮐﻧم ﺗﺎ ﺧداوﻧد ﺑر آن وارد ﺷود و اﯾﻧﺳت ﺑﮭﺷت ﺑرﺗر ﮐﮫ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﺗﻼش
ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد  .رﺳﺎﻟت ﻣن ﺑر روی زﻣﯾن ھﻣﯾن اﺳت و ﺑس  .ﻣن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮭﺷت ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻟذﺗش ھم
ﺣوا ﺑود  .ﻣن ﺑﮭﺷت ﭘرﺳت ﺷده ﺑودم و اﯾن ﺑود اﺻل ﮔﻧﺎه ﻣن .ﺳرﭘﯾﭼﯽ از ﺣﮑم ﺧدا و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ درﺧت ﻣﻣﻧوﻋﮫ و
اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﺟره و ﻧژاد و ﻓرزﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻌﻠول ﺑﮭﺷت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣن ﺑود و در رأس آن ﺣواﭘرﺳﺗﯽ  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﺣوا از
ﺧود ﻣن ﭘدﯾد آﻣده ﺑود و او را ﻣﺧﻠوق ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳﺗم و ﺑﺟﺎی ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺷﻐول ﭘرﺳﺗش ﻣﺧﻠوق ﺷده ﺑودم  .و ﻟذا
ﺣﺿور ﺧﺎﻟﻖ را از دﺳت دادم زﯾرا ﺑﮭﺷت ﭼﯾزی ﺟز ﺣﺿور ﺧداوﻧد ﻧﺑود  ،ﺣﺿور او در وﺟود ﻣن ﺑود ﮐﮫ آن ﺟﻧﮕل را
ﺑﮭﺷت و ﺣوا را ھم ﻓرﺷﺗﮫ ﮐرده ﺑود  .و ﻣن ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑر ﻏم و اﻧدوه و ﺣﺳرت ﺧود ﻓﺎﺋﻖ آﻣدم و دﯾدم ﮐﮫ آن ﺑﺎﺧت ﻋظﯾم
ﺑﺎارزش ﺑوده اﺳت و ﻣن از آن ﻏﻔﻠت و ﺟﮭل ﻋظﯾم ﺧﺎرج ﺷدم و ﺑﮭوش آﻣدم و ﺑﺎﺧﺑر ﺷدم از ﺧودم و ﻟذا ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺷدم :
اوﻟﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ! و رﺳﺎﻟت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ھم ﻧژاد و اﺟداد ﺳﺎﺑﻖ ﺧودم را از ﺧدا ﺑﺎﺧﺑر ﮐﻧم و ھم ﺑﮫ ﻓرزﻧدان و ﺷﺟرۀ
ﺧودم ﺑر روی زﻣﯾن اﯾن درس را ﺑﯾﺎﻣوزم .
ﭼﺷم ﮐﮫ ﮔﺷودم در اداﻣﮥ آن ھﺟرﺗم ﺧود را در ﺳرزﻣﯾن ﺑﯽ آب و ﻋﻠﻔﯽ ﺑﻧﺎم ﺣﺟﺎز ﯾﺎﻓﺗم و در آﻧﺟﺎ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺧﺎﻧﮫ
ای از ﺳﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗم و ﺑﺎ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧم در آن ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ اﺳﮑﺎن ﮔزﯾدﯾم و ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﻣﺷﻐول ﺷدﯾم  .اﯾن ﺧﺎﻧﮫ
را اﻣروزه ﺧﺎﻧﮥ ﺧدا ﯾﺎ ﮐﻌﺑﮫ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺳرﮔذﺷت دور و درازی دارد .
ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ در طﺑﯾﻌﺗﯽ درﺳت ﺿد آن ﺟﻧﮕل ﺑﮭﺷﺗﯽ زﯾﺳت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮑﻠﯽ آن ﺑﮭﺷت را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺣﺳرت ﺑﺎر ﭘﺎﯾﺎن دھﯾم و در ﻓﮑر ﺑﮭﺷت ﺑرﺗری ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت و ﺗﻼش و ﺟﮭﺎد اﺳت ﺗﺎ رﺿﺎی ﺧدا را
ﺑدﺳت آورﯾم  .و او ﺑﻣﺎ وﻋده داده ﺑود ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺑرﺗری ﺑﻧﺎم رﺿوان وارد ﺧواھﯾم ﺷد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت دوﺳﺗﯽ
ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﺑرای رﺿﺎی اوﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮭﺷت اوﻟﯾﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﻘط ﺑرای رﺿﺎی ﻣﺎ ﺑود و ﻟذا در ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻏرق ﺷده
ﺑودﯾم و ﺑﮫ اﺷد ﺣﻣﺎﻗت و ﺳﮭوﯾت و ﻣﺳﺧره ﮔﯽ دﭼﺎر ﺷدﯾم .
ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺳرت آن ﺑﮭﺷت را ﻧﻣﯽ ﺧورم ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا را ھم ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﮐرم ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺧودم آورد ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﻧظور او
را از ﺧﻠﻘت ﺧودم ﻓﮭﻣﯾدم  .ﻣن ﻗﺑل از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗم ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺷده ام ﺗﺎ ﻓﻘط ﺧوش ﺑﺎﺷم و ﻟذت ﺑﺑرم و ﻏرق
ﻋﯾش ﺑﺎﺷم و ھﻣﯾن  .و اﯾن ﻓﮑر ﺑﺳﯾﺎر اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ای ﺑود  .اﯾن ھﻣﺎن ﻓﮑر اﺟداد و ﻧژاد ﮐﺎﻓر و ﺧوﻧﺧوار ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ
ارث ﺑرده ﺑودم  .ﻓرق ﻣن از آﻧﮭﺎ ﻓﻘط در اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﮐﺑﯾر ﺧدا واﻗﻊ ﺷده ﺑودم و ﺣﺎﻣل روح و اﺳرار او
ﮔردﯾده و ﻣﻘﯾم در ﺑﮭﺷت ﻋﯾش و ﻟذت او ﺷده ﺑودم ﺑدون آﻧﮑﮫ اﺻﻼً ﻗدرش ﺑداﻧم و ﺣﻘش را ادا ﮐﻧم  .ﻣن ﻓﻘط ﻣﺗﮑﺑرﺗر و
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ﻣﻐرورﺗر و ﺧودﭘرﺳت ﺗر از اﺟداد ﮐﺎﻓرم ﺑودم و ھﻣﯾن  .ﭘس ﺧدای را ﺳﭘﺎس ﮐﮫ ﻣرا ﻣورد ﻣﮭر ﺑرﺗری ﻗرار داد و ﺑﺧودم
آورد و ﺑر ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﻗدرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣن اﻓزود ﺗﺎ او را ﺑﮭﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳم .
وﻟﯽ ﺣوا ھﻧوز ھم در ﺣﺳرت ﺑﮭﺷت از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﻣن ﮐﯾﻧﮫ دارد و ﺣﻖ ھم دارد  .وﻟﯽ اﯾن طرز ﻓﮑر ھﯾﭻ ﺧﯾری
ﺑﺣﺎﻟش ﻧدارد  .او ﺧودش ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧطﺎ و ﻣﮑرش را ﻗﺑول ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺧود آﯾد و ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و ﻣورد ﭘذﯾرش و ﺑﺧﺷش
ﺧداوﻧد ﻗرار ﮔﯾرد  .او ﻣﮑر ﺧود را ﻗﺑول ﻧدارد زﯾرا ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدﻧش را ﺑواﺳطﮥ ﻣن  ،ﺣﻖ ﻣﺳﻠم و ذاﺗﯽ ﺧودش ﻣﯽ داﻧد
و ﻟذا ھﻣواره ﻣرا ﺧﯾﺎﻧﺗﮑﺎر ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .و ﺑدﺗر از آن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺑﺎرداری و ﺑﭼﮫ داری را ھم ﺑﭘذﯾرد  .او
ﭘﺳر دوم ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﺑﯾل را ﺑﺎ طرز ﻓﮑر ﺧودش ﺑزرگ ﮐرد و ﭘﺳری ﻣﺗﮑﺑر و طﻠب ﮐﺎر و ﮐﺎﻓر ﮐﯾش ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﭘﺳر
اول ﻣﺎ ھﺎﺑﯾل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ﺑﻠوغ و ﻋﻘل رﺳﯾده اﺳت ﭘﺳر ﻋﺎﻗل و ﻣؤﻣﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻣﺎدرش او را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ ﻣﺛل ﭘدرت اﺑﻠﮫ ھﺳﺗﯽ و ﻋﺎطﻔﮫ ﻧداری  .ھﺎﺑﯾل ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗﺎﺑﯾل ﺑﺎ ﺑذرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺑﮭﺷت آورده ام زراﻋت ﻣﯽ
ﮐﻧد و ھﻣواره ﻣرا ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮭﺷت را از دﺳت داده ام و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ رﻧﺞ و زﺣﻣت اﻧداﺧﺗﮫ ام .
روزی ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﻓرﯾب ﺧوردن از اﺑﻠﯾس و ﺗوﺑﮫ و ﺧروج از ﺑﮭﺷت  ،ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ھﻣﮥ ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ دادﯾم  .ھﺎﺑﯾل ﭼﺎﻗﺗرﯾن
ﮔوﺳﻔﻧد ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرد  .وﻟﯽ ﻗﺎﺑﯾل دﺳﺗﮫ ای ﭘوﺳﯾده و ﺑﯽ ﻣﺻرف از ﮔﻧدم را ﻗرﺑﺎﻧﯽ داد ﮐﮫ از طرف ﺧداوﻧد ﻣﻘﺑول
واﻗﻊ ﻧﺷد و از ﻓرط ﺑﺧل روزی ﺑرادرش ھﺎﺑﯾل را ﺗﻧﮭﺎ دﯾد و او را ﻓرﯾب داد و در ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﺑﯾل ﺧود ﺑر ﺳرش ﮐوﺑﯾد
و ﺑﮫ ﻗﺗﻠش رﺳﺎﻧﯾد  .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧوﻧﺧواری و ﺷﻘﺎوت اﺟداد ﻣن در ﻓرزﻧداﻧم اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت زﯾرا ﻣن ھم ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ را در
ﭘرﺳﺗش ﺣوا اداﻣﮫ داده ﺑودم و ﺣوا ھم ھﻧوز ﮐﻔر ﻣﯽ ورزﯾد و ﭘﺳرﻣﺎن ﻗﺎﺑﯾل را ﺗﺣت اﻟﻘﺎﻋﺎت ﺧود ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﮐرد و اﯾن
ﮐﻔر ﺣوا ﺑود ﮐﮫ در ﭘﺳر ﻋزﯾز درداﻧﮫ اش ﻗﺎﺑﯾل ﺑﮫ ﺑرادر ﻣؤﻣﻧش ھﺎﺑﯾل ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷد و ﺧوﻧش را رﯾﺧت  .در واﻗﻊ اﯾن
ﮐﯾﻧﮥ ﺣوا ﺑﮫ ﻣن ﺑود ﮐﮫ در ﻗﺎﺑﯾل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادرش آﺷﮑﺎر ﺷد  .و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھم ﺣﺎﺻل ﭘرﺳﺗش ﻣن ﺑﮫ ﺣوا ﺑود ﮐﮫ ﺗرک
ﺷده ﺑود .
ﭘﺳر ﺧوب و ﻣؤﻣن ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯽ ھﺎﺑﯾل ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده ﺑود و ﻣن ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑﮫ اﺳﺗﻣرار دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ در ﺷﺟرۀ
ﺧود ﻧداﺷﺗم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻣن ﻟطف ﻧﻣود و در ﭘﯾری ﭘﺳری دﯾﮕر ﺑﻧﺎم ﺷﯾث ﺑﻣن ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﭘﺳری ﺑﻐﺎﯾت ﭘﺎک و
ﺧداﭘرﺳت و ﻣﺧﻠص ﺑود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آﺋﯾﻧﮥ ﺷرﮐﮭﺎی ﻣن ﺑود و ﻣرا ھم ﺑﺧودم ﻣﯽ آورد  .او ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻌﻣت زﻧدﮔﯽ زﻣﯾﻧﯽ
ﻣن ﺑود ﮐﮫ دﯾن ﻣرا ﺑﮫ روی زﻣﯾن اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷﯾد  .و ﻗﺎﺑﯾل از ﺑﯾن ﻣﺎ رﻓت و ﺑﮫ اﻗواﻣﯽ ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ ﭘﯾوﺳت و ﻣﺎدرش
را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﻋزادار ﮐرد و ﻣﺎدرش ﺑﺎﻻﺧره ﺗوﺑﮫ ﻧﻣود و روی ﺑﺧدا ﮐرد و ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودم .ﮔوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺷﺟرۀ ﺧودﻣﺎن را ﮐﮫ ﻧطﻔﮫ ﺷﺎن در دوران ﻏﻔﻠت ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﺎﻣﻼً از دﺳت ﻣﯽ دادﯾم ﺗﺎ وﺳوﺳﮥ ﺷﺟرۀ ﻣﻣﻧوﻋﮫ در
ﻣﺎ ﭘﺎک ﺷود و ھﻣواره آن ﻋﺑرت ﺑزرگ را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .
روزی در ﮐﮭوﻟت ﮐﺎﻣل ﺣوا از ﻣن ﭘرﺳﯾد  :از ﺗو ﺳﺋواﻟﯽ دارم ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎ ﻣن ﺻﺎدق ﺑﺎش و ﻣطﻣﺋن ﺑﺎش ﮐﮫ ﻣن
ھم ﺻﺑور و ﭘذﯾرﻧده ﺧواھم ﺑود  .ﮔﻔﺗم  :ﻣطﻣﺋن ﺑﺎش ﺟز راﺳت ﻧﺧواھﯽ ﺷﻧﯾد  .ﮔﻔت  :ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐن  .ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺳوﮔﻧد
ذره ای ﺑﮫ اﻧدازۀ
ﯾﺎد ﮐردم ﮐﮫ ﺟز راﺳت ﺑر زﺑﺎن ﻧﯾﺎورم  .ﭘرﺳﯾد  :آﯾﺎ اﯾﻧﮏ ﮐﻣﯽ و ﻓﻘط ﮐﻣﯽ و ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ و ﻓﻘط و ﻓﻘط ّ
ﯾﮏ ﻏﺑﺎر ﻣرا دوﺳت ﻣﯽ داری ؟ و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺻورت ﺑر ﺧﺎک اﻓﺗﺎد و ھﻖ ھﻖ ﮔرﯾﺳت  .ﭼﻧﯾن ﮔرﯾﮫ و وﺿﻌﯽ را ھرﮔز در
او ﻧدﯾده ﺑودم  .ﻗﻠﺑم ﺗﺎ ﺑﮫ ذاﺗم ﺑﮫ ﻟرزه آﻣد و ﺗﻣﺎم وﺟودم ﺑﮫ رﻋﺷﮫ اﻓﺗﺎد  .و ﻣﺗﺣﯾر ﺷدم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﮕوﯾم  .ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرده
ﺑودم ﮐﮫ راﺳﺗش را ﺑﮕوﯾم  .ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑردم و از او ﻣدد ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮕوﯾم  .و ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗم  :ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ
ﻣن و ﺗو وزﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺷرم و اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﮐﻔر اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھﻧوز ھم در ﻧﮭﺎن
ﺧﺎﻧﮥ دﻟم ھﺳﺗﯽ و ﻋﺎﺷﻖ ﺗو ھﺳﺗم و ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﯾن ﮔﻧﺎه اﺳت و ﺷرک ﻋظﯾم اﺳت و ظﻠم ﮐﺑﯾر اﺳت  .وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻼﺷﯽ
ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮑﻧم اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ﭘﻧﮭﺎﻧم ﺑﮫ ﺗو  ،اﺟﺎزۀ ﻋﻣل و ﺗظﺎھر و ﺑروز ﻧدھم و ﺗﺎ اﺑد او را
ﺳرزﻧش ﮐﻧم زﯾرا اﮔر در دﻟم ﺟز ﺧدا ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﮭﺷت او ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑودﯾم  .اﯾن را ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺳر از ﺧﺎک
ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺷﮑﻔت و ﭼﻧﺎن ﺟوان و زﯾﺑﺎ ﺷد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ در ﺑﮭﺷت ازﻟﯽ ھﺳﺗﯾم و آن روزھﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود  .و ﻣن ﺑﺎ
اﻋﺗراﻓﯽ ﮐﮫ ﮐردم دوﺑﺎره ﮐل آن ﻋﺷﻖ در ﻣن ﻟﺑرﯾز ﺷد و ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻧم را ﻣﺎﻻﻣﺎل ﻧﻣود و دﯾدم ﮐﮫ ﻣن ھﻣﺎن ﮐﺎﻓرم ﮐﮫ ﺑودم .
از وﺣﺷت ﺑﺧﺎک اﻓﺗﺎدم و ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﺿﺟﮫ زدم ﺗﺎ ﺷب ﺷد  .ﭼون ﺳر از ﺳﺟده ﺑرﮔرﻓﺗم دﯾدم ﭘﺳرم ﺷﯾث ﺑر
ﺑﺎﻻی ﺳرم ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻏرق در اﺷﮏ اﺳت  :ﭘدرﺟﺎن  ،ﻣﺎدر از دﻧﯾﺎ رﻓت .
آری  .ﻣن در ﺳﺟده ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﺟﺎﻧم را ﺑﮕﯾرد و ﻣرا از اﯾن درد ﺑﯽ درﻣﺎن ﻧﺟﺎت دھد  .وﻟﯽ او ﺣوای
ﻣرا از ﻣن ﮔرﻓت و از اﺳﺎس ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐرد  .ﺷﯾث ﻣرا در آﻏوش ﮔرﻓت و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ در آﻏوش او ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗم ﮐﮫ
ﺑﯾﮭوش ﺷدم  .اﮔر ﺷﯾث ﻧﺑود ﻣن از ﻓراق ﺣوا ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷدم  .ﺷﯾث  ،اﯾﻣﺎﻧم را ﻧﺟﺎت داد  .ﺣوا ھم ﺑﺎ رﻓﺗن ﺧود ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺟﺎت ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾد  .او دل ﻣن ﺑود ﮐﮫ از ﺳﯾﻧﮫ ام ﭘرﮐﺷﯾد و رﻓت ﺑﺳوی ﺧداﯾش و ﻣن زان ﭘس ﺗﺎ ﻣرﮔم ﺑﯽ دل ﻣﺎﻧدم و
ﻟذا ﺧﺎﻟص ﺷدم و رﺿﺎی ﺧداﯾم ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧود او ﺗﺄﻣﯾن ﺷد  .اﮔر ﯾﺎری او ﻧﺑود ﻣن ھﻣﺎن ﮐﺎﻓر ﺑودم ﮐﮫ ﺑودم .
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اﯾن ﺑود ﺳرﮔذﺷت ﻣن در آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن آن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﻣم آدم ﺑود وﻟﯽ از آدﻣﯾّت ﺟز ﺧﺎطره ای ﺣﺳرﺗﺑﺎر ﺑراﯾم
ﺑرﺟﺎی ﻧﻣﺎﻧد و ﺑﺎ آن ﺧﺎطره ﺑﺳوی ﺧداﯾم ﺑﺎزﮔﺷﺗم و ﺑر رﺿواﻧش وارد ﺷدم  .در آﻧﺟﺎ ﺣوا در اﻧﺗظﺎر ﻣن ﺑود ھزاران ﺑﺎر
زﯾﺑﺎﺗر و ﻗدﺳﯽ ﺗر و ﻣؤﻣن و ﺧداﭘرﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ ﮐﺑر و ﻏرور و ﻧﺎز و ﻋﺷوه ای  .او در آﻧﺟﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣن ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻣن در ﺑﮭﺷت اول ﻋﺎﺷﻘش ﺑودم  .ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺧﯾر ﺷدﯾم  .ﺑﯾﺎن رﻧﺟﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھر دو ﮐﺷﯾدﯾم ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف اﺳت.
رﻧﺞ ﻣﺎ دو ﻧﻔر ھزاران ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮥ رﻧﺟﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻓرزﻧدان ﻣﺎ ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﺗﺣ ّﻣل ﺷدﻧد ﯾﻌﻧﯽ آدم و
ﺣواھﺎی ﺑﻌد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ  .زﯾرا ﻋﺷﻖ و ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾم و از دﺳﺗش دادﯾم ھﯾﭼﮑس ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده ﺑود ﺗﺎ
ﺗﺻور ﮐﻧد  .ﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﻗرن ﺑر روی زﻣﯾن و در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر در ﻓراق ﯾﮑدﯾﮕر
ﺣزن و درد و داغ و ﻓراﻗش را ﺑﺗواﻧد ﺣﺗﯽ
ّ
ﺑودﯾم  .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد ؟ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧداوﻧد ﻣﺎ را ﻋﻔو ﮐرد و ﮐل ﺟﻼل و ﻋزت و ﺟﻣﺎل و رﺣﻣت و
ﻋﺷﻖ و وﺻﺎﻟش را در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر ﺑﻣﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن و ﺗوﺑﮫ ﭘذﯾر اﺳت .
اﯾن ﺑود ﺧﻼﺻﮫ ای ﺑس اﻧدک از ﺳرﮔذﺷت ﻣن و ﻣﺎدرﺗﺎن و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷﻌور و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﻣﻌرﻓت و آدﻣﯾّت ﺑر روی زﻣﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﺷد و اﯾﻧﮏ ﮐل زﻣﯾن را ﺷﺟرۀ ﻣﺎ ﭘوﺷﺎﻧﯾده اﺳت و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ از
ﻓرزﻧدان ﻣﺎ ﮐﮫ از ﻣﺎ درس ﻋﺑرت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  .اﻣﯾدوارم ﺷﻣﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺳرﮔذﺷت ﺑﺧود آﺋﯾد و درس ﮔﯾرﯾد ﺗﺎ
رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد .
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﯽ
) ارض ﻣﻠﮑﻮت (
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻘﺪوس
-١زﻣﯾن ﯾﮏ " ا َﺑَر ﻓرﺷﺗﮫ " اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن و ﻣﺎدر ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻓرﺷﺗﮥ دﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ در ﺑطن او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ از ﻓرﺷﺗﮫ اﺳت .
-٢ﺣﯾواﻧﺎت از ﺣﺷرات ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﭘرﻧدﮔﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ اﻧواع ﻓرﺷﺗﮫ ھﺎﯾﻧد  .ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻧﯾز .
-٣زﻣﯾن  ،ﻓرﺷﺗﮥ ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ھﻣﮥ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻣﻘﯾم زﻣﯾن اﺳت .
-۴وﯾژﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ ﭼﯾﺳت ؟ ﺟﺎﻧدار ﺑودن  ،ﺑﺎﻟدار ﺑودن و ﭘرﻧده ﺑودن  ،ﻣﮭرﺑﺎن و ﺣﺎﻣﯽ ﺑودن  ،ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
و ﺟﺎدوﺋﯽ ﻋﻣل ﮐردن و ﭘﺎک و ﺑﺧﺷﻧده ﺑودن و ﺣﺎﻓظ ﺑودن  .و زﻣﯾن ھﻣﮥ اﯾن ﺻﻔﺎت را در ﮐﻣﺎﻟش داراﺳت .
-۵و ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﺑﺎﻟﮭﺎی اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و در ﺣﺎل ﺳﻔر ﺑﺳوی ﺧدای اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ اﯾم  ،ﮐﮫ ﭼون روز ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا
رﺳﯾد  ،اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ ھﻣﮥ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺧود را در ﻣﺣﺿر ﺣﻖ ﻓرو ﻣﯽ رﯾزد و ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ رود .
-۶ھﻣﮥ ﻣوﺟودات در ﺑدو ﭘﯾداﯾش ﺧود ﺧﻠﻖ و ﺧوی ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺧود را آﺷﮑﺎرا دارا ھﺳﺗﻧد  ،وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾن ﺻﻔﺎت از
ﭼﺷم ﺑﺷر ﻣﯽ اﻓﺗﻧد  .ﮐودﮐﺎن  ،ﮔﻠﮭﺎ  ،ﻗطرات ﺑرف و ﺑﺎران  ،ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران  ،ﻣﯾوه ھﺎ  ،ﺑرﮔﮭﺎ  ،ﻧوزاد ﺟﺎﻧوران و ﺣﺗّﯽ
ﺳﻧﮕرﯾزه ھﺎ .
-٧ﺣﺗ ّﯽ اﮔر در ﺻورت ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ دﻗت ﮐﻧﯾم و ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾم ﺳﯾﻣﺎی ﻓرﺷﺗﮫ وار ﺧود را ﮐﮫ دﻣﺎدم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑوﺿوح درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .
-٨آدﻣﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ در ﺧواﺑﻧد ﺑﻧﮕرﯾد  .ﻓرﺷﺗﮫ ﺧوﺋﯽ در آﻧﺎن آﺷﮑﺎر اﺳت .
-٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ھو ّﯾت ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺧود و زﻣﯾن و ھﻣﮥ اھﺎﻟﯽ آن ﻏﺎﻓل ﮐرده اﺳت  ،ھﻣﺎن ﻏﻔﻠت اﺳت و ﺑﯾﺧودی و
ﮐوری و ﻧﺎﺑﺎوری و ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﯽ .
 - ١٠ﺑﮫ اﺑرھﺎ ﺑﻧﮕرﯾد ،ﺑﮫ ﻗوس و ﻗزح ،ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺑﺎد و درﺧﺗﺎن و ﺑﮫ ﺻدای ﻧﺳﯾم و ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن آب ﺟوی ھﺎ و درﯾﺎھﺎ.
ھﻣﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ﺧوی ھﺳﺗﻧد .و اﮔر ﭼﺷم ﺑﮕﺷﺎﺋﯾد ﺟﻣﺎل اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن را ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .
ذرات ھوا دﻗت ﮐﻧﯾد  ،طوﻓﺎن رﻗص ﻓرﺷﺗﮕﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .
- ١١در ّ
- ١٢اﯾن ﺧروس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد  ،ﻗﻣری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد  ،ﺳﮓ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋوﻋو ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺷﻐﺎل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ھوھو ﻣﯽ ﮐﺷد  ،ﺑﺎد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زوزه ﻣﯽ ﮐﺷد  .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﭘﯾﺎم ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﺗﺎ او را ﺑﺧود آورﻧد و
ﭼﺷﻣش ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد .
- ١٣اﯾن ﺻدای ﺑﺎد و طوﻓﺎن و رﻋد ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻدای ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻓرﺷﺗﮕﺎن اﺳت .
- ١۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﻧﺎم ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ھﻣﮑﺎر  ،ﺟﻣﻠﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣواﻟﯽ ﺗو
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﮔر زﺑﺎﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ﻋﻠت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن ﻓرﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زﺑﺎن ﺧود را ھم ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ
- ١۵ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﻧﮕر  ،ﺑﮫ ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﻧﮕر  .اﯾن ﺑﺎل ﻓرﺷﺗﮫ اﺳت .
- ١۶اﯾن ھذﯾﺎن و ﺑدﻋت و ﮐﻔر ﻧﯾﺳت .ﺧود ﺧداوﻧد ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ﺟن آﻓرﯾده اﺳت و از ﺻورت وﯾژۀ ﺧود ﺑﮫ
او داده و روﺣش را در او دﻣﯾده اﺳت و او را ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺷﺗﮥ درﮔﺎه ﺧود ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ او دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد .
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ﺗﺻرف ﮐﻧد َﻣﻠﮑﯽ و ﻓرﺷﺗﮫ ای اﺳت .
- ١٧ھر ﻣوﺟودی ﮐﮫ ُﻣﻠﮑﯽ از ِﻣﻠﮏ ﺧود را
ّ
- ١٨ﻓرﺷﺗﮫ ﯾﺎ َﻣ َﻠﮏ ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟود  .ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺟودات ﺧدا در ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت دارای ھو ّﯾت و ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ ﻋرﯾﺎن و آﺷﮑﺎرﻧد
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﻟﯽ اھل ﺑﺻﯾرت و ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺳوت ھم آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .
- ١٩ﮐل آﺳﻣﺎن و ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻧﯾز ﻓرﺷﺗﮫ ای دﮔر و ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدر ھﻣﮥ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻋﺎﻟم اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻓرﺷﺗﮕﺎن را
ذرات ﺗﺎ ﮐرات در ﺧود ﺟﺎی داده اﺳت و ﺟﻣﻠﮫ در ﺑطن اوﯾﻧد  .او ﻓرﺷﺗﮥ اﻣﮑﺎن اﺳت .
از ّ
- ٢٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم در ﺳﻔر ﻣﻌراﺟش ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧﺑر از ﻓرﺷﺗﮕﺎن داده اﺳت و ﮔوﺋﯽ او ﻓﻘط
در ﻋواﻟم ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺳﻔر ﻧﻣوده اﺳت آﻧﮭم ﺳوار ﺑر ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﻧﺎم ﺑراق ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻓرﺷﺗﮫ ای دﯾﮕر ﺑﻧﺎم ﺟﺑراﺋﯾل و
ﺳﭘس ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و اﺳراﻓﯾل .
- ٢١ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﺳرور ﻓرﺷﺗﮕﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت در ﺑطن ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﻧﺎم ﺳﻣﺎء و ﺳوار ﺑر ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﻧﺎم ﺑراق
ﻓر و ﻓرﻣﺎﻧدۀ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻋﺎﻟم ﺑﻧﺎم ﷲ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧد .
و ﺑﮭﻣراه ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺑﺳوی ﺧﺎﻟﻖ و ّ
- ٢٢ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد و ھﻣﮥ ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﻧد  ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم از ﮐرات و ﺳﯾﺎرات ﺑﺎﻟدار در
ﻣﻌراﺟش ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .
- ٢٣ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮥ واﺣدی اﺳت ﺑﻧﺎم ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ُﻣﻠﮏ ﺧدا .
ذرات ﻋﺎﻟم ﮔواه ﻣﯽ دھﻧد و ھﻣﮥ اﻋﺿﺎی ﺑدن
ذره ای ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ اﺳت  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﮥ ّ
- ٢۴ھر ّ
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ آﯾﻧد  .ﭘس ﺟز ﻓرﺷﺗﮕﺎن وﺟود ﻧدارﻧد .
- ٢۵اﻧﺳﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐل ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت
ﮐﮫ دﻟش زﻧده ﺷده و ﺣواس او ّ
ﺧﻼق و زﻧده ﺷده اﻧد .
- ٢۶ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﻼﺋﮏ اﺳت ھﻣﯾن ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺳوت و طﺑﯾﻌت و ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ روﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷده اﺳت  .و ﯾﺎ ﺑﮫ
زﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷﻣش ﺑﺎز ﺷده اﺳت و ﺑﯾﻧﺎ اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﮐﺛرﯾت آدﻣﯾﺎن
را ﮐور و ﮐر ﻣﯽ داﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣرده ﻣﯽ ﺧواﻧد  .و ﯾﺎ ﺑﻘول رﺳول ﮐﮫ  :آدﻣﯾﺎن ﺧواﺑﻧد و ﭼون ﺑﻣﯾرﻧد ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد .
- ٢٧ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺧواﺑﯾم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎل ﻣﯽ ﮔﺷﺎﺋﯾم و ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .ﺧواب ﻧوﻋﯽ ﻣرگ ﺧﻔﯾف اﺳت ﮐﮫ
ﭼﺷم دل را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻋﺎﻟم ﺧواب درﺟﮫ ای از ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت اﺳت .
- ٢٨ﺑﮭﺷت و دوزخ ھم دو ﺗﺎ ﻓرﺷﺗﮫ ھﺳﺗﻧد  .ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ دوزخ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ :
آﯾﺎ دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ؟ ھل ﻣن ﻧرﯾد ! ﻣﮕر ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ ﺧود ﺳﻼم و ﺗﮭﻧﯾت ﻣﯽ ﮔوﯾد و دوزخ ھم
اھﺎﻟﯽ ﺧود را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد .
- ٢٩ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﯾز ﮔروھﯽ از ﻣﻼﺋﮏ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺧﺎﻟص ﺷود  .و
ﻗرآن ﻧﯾز ﻗدﯾم ﺗرﯾن و اوﻟﯾن ﻓرﺷﺗﮥ ﺧداﺳت .
- ٣٠ﭘس ھﻣﮫ ﻣﺄﻣور و ﻣﻌذورﻧد اﻻ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺻﺎﺣب اراده و اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﺟود ﻓرﺷﺗﮕﺎن
اﺳت و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا  .اﻧﺳﺎن ﺷﺎه ﻓرﺷﺗﮥ ﻣﻠﮑوت ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﺧواب اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﺧواب ﺑواﺳطﮥ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﮫ ﺑﻧد
ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت .
- ٣١ھر ﭼﮫ دارای ُﻣﻠﮑﯽ در ُﻣﻠﮏ ﺧداﺳت ،ﯾﮏ َﻣﻠﮏ اﺳت .و ﺧود ُﻣﻠﮏ )ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ( ھم ا َﺑَر َﻣﻠﮑﯽ اﺳت ﺑﻧﺎم
آﺳﻣﺎن!
- ٣٢اﻧﺳﺎن ﭼون ﻋﺎﺷﻖ ﺷود ﺑﮫ طﺑﻊ و ھوﯾّت ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و ﻣﻠﮑوت ﺟﮭﺎن را درک ﻣﯽ ﮐﻧد در درﺟﺎت
وﺧﻠوص ﻋﺷﻖ .

٤١

- ٣٣ﭘس ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﻋﺷﻖ و ظﮭور ﻋﺷﻖ ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .و ھﻣﮥ اﯾن ﻣﻼﺋﮏ ﺻوری از ﺻورت واﺣدۀ
ﭘروردﮔﺎرﻧد  .و ﺧود ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﯾﮏ َﻣﻠﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺎﻟﮏ ھﻣﮥ ﻣﻼﺋﮏ اﺳت .
- ٣۴ﻣﮕر ﻧﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾدارش ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ای ﻣطﻠﻖ ﺗوﺻﯾﻔش ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺑر آﺳﺗﺎﻧش ﺳﺟدۀ
ﻣﯾﮑﻧﻧد.

٤٢

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻋﺸﻖ

٤٣

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺠﻤﯿﻞ
-١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ ﻧﻔرت و زﯾﺑﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  ،ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت ﻣرد درﺑﺎرۀ زﯾﺑﺎﺋﯽ اﺳت و ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت
زن درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ .
-٢ﻋﺷﻖ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از زﯾﺑﺎﺋﯽ اﺳت و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺟﻣﺎل ﻣﺣض ﻣﻧﮭﺎی ﺻﻔﺎت و ﺧواص و ﻓواﯾد ﺑﺷری اﺳت .
-٣اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک اﺳت  ،ﺻﺎﺣب ﺑﺻﯾرت و درک زﯾﺑﺎﺋﯽ اﺳت و ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﻋﺎﺷﻖ اﺳت .
-۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را ﻣﯽ ﭘﺎﻻﯾد و ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ دارد  ،ﻣﻌرﻓت اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﭘﺎﻻﯾد و ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ دارد ،
ﻋﺻﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ّ
ﻣﻧزه ﺑودن از ﺑﺎزار اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻔّت .
ّ -۵
ﻣﻧزه داﺷﺗن ﺟﻣﺎل از ﺻﻔﺎت و ﺧﺻﺎل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻔظ ﻋﻔّت و ﻋﺻﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺟﻠّﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و آﻓرﯾﻧﻧدۀ
ﻋﺷﻖ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از درک ﺟﻣﺎل ﻣﺣض ) زﯾﺑﺎﺋﯽ ( اﺳت .
-۶ﺟﮭﺎن ﻣﻧﮭﺎی ﻣن در درﺟﺎت اﻧﺣﻼل ﻣن  ،در درﺟﺎت زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻗرار دارد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل
ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ﺟﻧّت اﺳت  .و در ﺑﮭﺷت ﺟز ﻋﺷﻖ ﺣﮑم ﻧﻣﯽ راﻧد .
-" ٧ﻣن " و ھر ﭼﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻣن ﺑﺷر اﺳت  ،دوزخ و زﺷﺗﯽ در درﺟﺎت اﺳت و ﻏﺎﯾﺗش ظﮭور اﺑﻠﯾس اﺳت و
ﺷﻘﺎوت .
-٨زﯾﺑﺎ ﺑﯾﻧﯽ و زﯾﺑﺎ دﯾده ﺷدن ﺣﺎﺻل " ﻣن " زداﺋﯽ و دﻧﯾﺎ زداﺋﯽ از ﻧﻔس اﺳت ﺑرای ﻣرد و زن  .و ﺣﻔظ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾن
زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﺑﻼوﻗﻔﮫ اﺳت درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﯾّت اﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻋﺷﻖ ﺣﺎﺻل از آن در راﺑطﮫ  .درﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣرد
ﺧودش را ذاﺗﺎ ً ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ داﻧد آﻧﮭم ﻋﺷﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻧّت و زن ھم ﺧودش را ذاﺗﺎ ً ﻣﻌﺷوق و زﯾﺑﺎ ﻣﯽ داﻧد و ﻟذا ﺑر ﻣرد ﻣﻧّت
ﻣﯾﻧﮭد .و اﯾن ﻣﻧّت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻧﯾّت اﺳت  ،اﯾن زﯾﺑﺎ ﺑﯾﻧﯽ و زﯾﺑﺎ دﯾده ﺷدن را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد و زﺷﺗﯽ و اﻧزﺟﺎر رخ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺎ
ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت اﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻋﺷﻖ و ّ
ﻋزت از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد و از آن او ﻓﮭم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺷود اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ
ﻧﺎﺑودی اﺳت  .زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ھر دو ﺧداﺳت و زﯾﺑﺎﺋﯽ ھم از اوﺳت و ﺣﺎﺻل ﺣﺿور او در راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺣﺿور اﺟر اﻧﺣﻼل " ﻣن " و ﻣﻧﯾّت در راﺑطﮫ اﺳت  .ﻋﺷﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻧﺣﻼل ﻣن و ﻣﻧﯾّت وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ورود
دوﺑﺎرۀ " ﻣن " ھم از راﺑطﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود .
-٩ﻋﺷﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل راﺑطﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﯾواﺳطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت و ﻟذا " ﻣن " ﺣﺟﺎب و ﺣﺎﺋل راﺑطﮫ
اﺳت و ظﻠﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣظﮭر ﺣﺿور ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم ﺟﻣﺎل
ذات اوﯾﻧد  .ﭘس ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﺣﺟﺎب و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ " ﻣن " ﺟز زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺟز ﻋﺷﻖ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .زﺷﺗﯽ و ﻧﻔرت ﺣﺎﺻل
ﻓراق و ﮐوری اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن و ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت  .و ﻋﺎﻣل اﯾن ﮐوری و ﻓراق ھم " ﻣن " ھر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را
ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎل ﺧداﺳت  " .ﻣن " دزد و ﻏﺎﺻب اﺳت و ﻣﺎل دزدی زﺷت و زھرآﮔﯾن و
ﻣﻧﻔور اﺳت .
- ١٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ در رواﺑط ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣطرح اﺳت و دﻋوی ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ دزدی اﺳت
آﻧﮭم دزدی ﻣﮑﺎراﻧﮫ  .و ﻟذا دروﻏﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن " ﻋﺷﻖ " وﺟود ﻧدارد و ﻟذا اﯾن ﻋﺷﻖ ﺿد ﻋﺷﻖ و ﺗﺻرﻓﯽ و ﺑﻠﻌﻧده
و دزد اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺎل دزدی را ھم از ﭼﻧﮓ آدﻣﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺟﻧﮓ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد .
 -١١ﭘس دو ﻧوع ﻋﺷﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ دارﯾم  :ﯾﮑﯽ ﻋﺷﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل از ﺑﯽ ﻣﻧﯽ اﺳت و دﯾﮕر ﻋﺷﻖ ﺗﺄﺗری و ﺗﺻ ّرﻓﯽ و
ﻣﮑﺎراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ را ھم ﻓﻘط در ﺑزک ﮐردن و ﻣﺷﺎطﮫ ﮔری و ﺗظﺎھر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  ،ﻋﺷﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ! اﯾن
ﺗﺻرف اﺳت  .ﻋﺷﻖ دارای ذاﺗﯽ اﯾﺛﺎری اﺳت و ﻟذا اﮐﺛر ﻣردم ﺑﺎ ﺗظﺎھر ﺑﮫ اﯾﺛﺎر ﺟﻠب
ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑﻘﺻد
ّ
اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ دﯾﮕران را ﺑﺑﻠﻌﻧد  .از ﻋﺷﻖ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋﺷﻖ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﺧدا ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧدا ﺑﮭره ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد و
اﯾﻧﺳت ﺟﮭﻧّم !

٤٤

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

زن و ﻋﺸﻖ

٤٥

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ
-١از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زن ﻓﻘط ﺧود و ھوﺳﮭﺎﯾش را دوﺳ ت ﻣ ﯽ دارد ﺑﻧ ﺎﺑراﯾن ﺗ ﺎ ﭼﻧ ﯾن اﺳ ت ﻣطﻠﻘ ﺎ ً ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ درک و ھﺿ م ﻋﺷ ﻖ
ﻣرد ﻧﯾﺳت و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺑﮫ آن ﺑدﮔﻣﺎن اﺳت و ﺑﺎورش ﻧدارد و ھرﮔﺎه ھم ﮐﮫ آﻧرا ﺑﭘذﯾرد دارای ﻧﻘﺷﮫ ای در ﺧﻔﺎﺳ ت ﺗ ﺎ اﯾ ن
ﻋﺷﻖ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﺑﮕﯾرد و ﻣرد را ﻣطﯾﻊ ارادۀ ﺧود ﮐﻧد .
-٢ﻋﺷﻖ زن ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﺑﭼّﮫ اش ﻧﯾز اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﻌﺟوﻧﯽ از اﺑﺗﻼء ﻏرﯾزی و ﻧﻣﺎﯾش و ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑس ﻟطﯾف اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﺑ ﺎ
ﺑﮫ ﺑﻠوغ رﺳﯾدن ﺑﭼّﮫ ﻧﻘش ﺑرآب ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮥ ﻣﺎدران از ﺑﭼّﮫ ھﺎی ﺧود ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧ د ﮐ ﮫ ﭼ را ﺑ ّﭼ ﮫ ﻧﻘ ش آﻧﮭ ﺎ را ﺑﺎط ل
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎور ﻧﮑرده اﺳت .
-٣ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ زن ﻧﯾز ﯾﺎ ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت و ﯾ ﺎ ﺟﻧﺳ ﯽ  .ﻋﺷ ﻖ ﺟﻣ ﺎﻟﯽ ھرﮔ ز ﺑ ﮫ ﺑطﺎﻟ ت و دروغ و درﯾ وزه ﮔ ﯽ ﻧﻣ ﯽ رﺳ د و
ﺑﻧدرت ﻣﯾل ﺑﮫ وﺻﺎل ﺑﮭرﻗﯾﻣﺗﯽ را دارد .
-۴وﻟﯽ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺑﺗﻼی ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﮭوات اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﺳت ﺑطور ﻋﻣد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗظﺎھر ﺑ ﮫ ﻋﺷ ﻖ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د
ﺗﺎ زن را ﺑدﯾن واﺳطﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن و ارادۀ ﺷﮭواﻧﯽ ﺧود ﮔﯾرد  .و زن ھ م از اﯾ ن ﻧﯾ ﺎز ﺷ دﯾد ﻣ رد ﻏﺎﯾ ت ﺳ وء اﺳ ﺗﻔﺎده را
ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑردۀ ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺧودﻓروﺷﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﻣرد ﻣﺑﺎدرت ﻣﯽ ﮐﻧد .
-۵ﻋﺷ ﻖ ﺟﻣ ﺎﻟﯽ ھرﮔ ز ﺗ ن ﺑ ﮫ دﻏ ل و دروغ و ﺧﻔّ ت و درﯾ وزه ﮔ ﯽ ﻧﻣ ﯽ دھ د و ﺑﻠﮑ ﮫ اﮔ ر ﻗ رار ﺑﺎﺷ د اﯾ ن ﻋﺷ ﻖ وﺟ ﮫ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﮥ زن ﻗرار ﮔﯾرد ﻓراق را ﺑر وﺻﺎل ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد و ﯾﺎدﮔﺎر اﯾن ﻋﺷﻖ در ﻣرد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک روﺣ ﺎﻧﯽ او
ﻣﯽ ﺷود و او را رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
-۶آن ﻣردی ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺗن زن را ھر آن در اﺧﺗﯾﺎر ﮔﯾرد زن ھم ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﻣﺛل ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﮫ ﺑرده ﮔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﯾن ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی اﺳت  :ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺗن ﺑﮫ ﺗن !
-٧و اﯾن داﺳﺗﺎن ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣرد ﺷﮭوت ﺑﺎره و زن ﮐﺎﻓر اﺳت  .زن ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ اش را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣرد ﻣ ﯽ ﮔ ذارد ﺗ ﺎ ﻣ رد ھ م
ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ اش را ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل و اراده اش را ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی زن ﺳﺎزد و ﺑردۀ او ﺑﺎﺷد .
-٨زن از دوره ای ﺑﺎ ﻋﺷﻖ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و دوﺳ ت داﺷ ﺗن را ﻣ ﯽ آﻣ وزد ﮐ ﮫ ﻣ ردش ﻋﺷ ﻖ ﺧ ود را ﺑﺎزﯾﭼ ﮥ ھوﺳ ﮭﺎی او
ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻋﺷﻖ  ،ﭘﺎ ﺑر ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻣﮑر و ﺷﻘﺎوت زن را طرد ﮐرده ﺑﺎﺷ د و ﺑ دﯾن طرﯾ ﻖ
وﺟدان زن را ﺑﯾدار ﻧﻣوده و ﺑطرز دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺧود آورد  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﻣرداﻧﯽ ﺑس اﻧدﮐﻧد .
-٩زن اﺻوﻻً وﻗﺗﯽ روی ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را از دﺳت داده ﺑﺎﺷد  .زن ﺗﺎ ﻋﺷﻖ را از دﺳت ﻧدھد ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧ د .
ﻣرد ﺗﺎ از ﺷﮭوت ﺧود ﻧﮕذرد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻋﺷﻖ ﺧود ﻧﯾﺳت .
 -١٠ھر ﭼﯾزی ﻣﺣ ﮏ و اﻣﺗﺣ ﺎﻧﯽ دارد و ﻣﺣ ﮏ ﻋﺷ ﻖ ﻧﯾ ز ﺷ ﮭوت ﺟﻧﺳ ﯽ اﺳ ت و در اﮐﺛ ر ﻣواﻗ ﻊ ﻋﺷ ﻖ ﻗرﺑ ﺎﻧﯽ ﺷ ﮭوت
ﻣﯾﺷود و ﻣرد ﺑرای ﺣﻔظ ﺷﮭوت ﺑﺎرﮔﯽ ﺧود  ،ﻋﺷﻖ را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل و وﺟدان ﺧود را زﯾرﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭد .
 -١١ﻋﻘ ل و وﺟ دان و دﯾ ن  ،ﻣﯾ زان ﺣﻘﺎﻧﯾّ ت ﻋﺷ ﻖ اﺳ ت ﮐ ﮫ در ﻧﻘط ﮫ ﻣﻘﺎﺑ ل ﺷ ﮭوت ﺑ ﺎره ﮔ ﯽ ﻗ رار دارد ﮐ ﮫ ﮐﻧﺗ رل و
ارﺿﺎﯾش در ﻧزد زن اﺳت .
 -١٢ﻣردی ﮐﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮥ زن را ﺑر ﻋﺷﻖ ﺧود ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد و ﻋﺷﻖ را ﻣﻠﻌﺑﮥ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻋﺷ ﻖ ﺟﻣ ﺎﻟﯽ ﺧ ود را
ﺑﮫ زن از دﺳت ﻣﯽ دھد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺟﻣﺎل زن در ﻧﮕﺎھش دﯾو ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل زن از ﭼﺷم ﻣرد ﻣﯽ اﻓﺗد در ﺗﻧﺑ ﺎﻧش.
و اﯾن ﻋﻘل ﻣرد اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٣ﻋﻘل  ،ﻧﺎﻣوس ﻋﺷﻖ اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻋﺷﻖ ﺑرای ارﺿﺎی ﺷﮭوت ﺑﺎره ﮔﯽ اش ﭘﺎ ﺑر ﻋﻘل ﻣﯽ ﻧﮭد ﻋﺷﻖ را ھ م از
دﺳت ﻣﯽ دھد .

٤٦

 -١۴ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ زن ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷود ﺗن ﺧود را ﺷش داﻧﮓ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣرد ﻧﮭد ﺑﻧﺎﮔ ﺎه ھﻣ ﮫ ﭼﯾ ز ﻧ ﺎﺑود ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﺗ ن
زن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣرد دﭼﺎر ﺗﻌﻔّن ﻣﯽ ﺷود و ﻣرد ﻣﯽ ﮔرﯾزد  .و اﯾن اﻧﺗﻘﺎم ﻋﻘل ِ ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -١۵زن دﺷﻣن ﻋﺷﻖ ﻣرد اﺳت  .و اﯾن دﺷﻣﻧﯽ ﺑرﺣﻖ اﺳت ﺗﺎ ﻋﺷﻖ ﭘﺎﻻﯾش و اﻣﺗﺣﺎن ﺷود .
 -١۶ﺷﮑﺳ ت زن در ﻗﺑ ﺎل ﻣ رد از ﺑﺎﺑ ت از دﺳ ت دادن ﻗ درت ﺑﻧ دﺗﻧﺑﺎن ﺑ ر ﮔ ردن ﻣ رد ﻧﮭﺎﯾﺗ ﺎ ً او را ﺑ ﮫ اﺗﺣ ﺎد ﺑ ﺎ ھوﺳ ﮭﺎی
ﮐودﮐﺎﻧﮥ ﻓرزﻧدان ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑﮭﻣراه ﻓرزﻧدان ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣرد ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺗﻼش ﺧود ﺑرای ﺗﺳﻠﯾم ﺳﺎﺧﺗن ﻣ رد دﺳ ت ﻣ ﯽ زﻧ د .
و ﻧﺑرد ﻣرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋواطف ﺧود و ﺗن ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻧدادن ﻋﻘل و اراده اش آﺧرﯾن ﺟﮭﺎد او ﺑرای ﺣراﺳت از ﻋﺷ ﻖ و ﻋﻘ ل و
وﺟدان و ﻣﺳﺋوﻟﯾّت ﻣرداﻧﮥ ﺧوﯾش اﺳت  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻣردان در اﯾن اﻣر ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١٧اﮐﺛر ﻣردان ﺑﺎ ﺑﻧدﺗﻧﺑﺎن زن ﺧﻔﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﻗﺑﺎل ﻋواطف ﺑﭼّﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت رھﺑ ری ﻣﮑرھ ﺎی زن ﻗ رار دارد از
ﭘﺎی در ﻣﯽ آﯾﻧد و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ زن و ﺑﭼّﮫ ﻋﺎﻗﺑت از ﻣردی ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺷ ده اﻧﺗﻘ ﺎم ﻣ ﯽ ﺳ ﺗﺎﻧﻧد
و او را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١٨در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺧداوﻧد  ،زن و اوﻻد را ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن اﯾﻣﺎن ﻣرد ﺧواﻧ ده اﺳ ت  :اﯾﻣ ﺎن ﺑ ﮫ
ﻋﺷﻖ و ﻋﻘل و دﯾن ﮐﮫ ﺳﮫ ﻧور ﺧدا در ﻣرد اﺳت .
 -١٩ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً زن و ﺑﭼّﮫ ھﺎ  ،آن ﻣردی را ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎﯾﺷﺎن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .
 -٢٠ﻣردی ﮐﮫ ﻗدرت ط ﻼق را در ﺧ ود ﻧداﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د ﺗﺳ ﻠﯾم ﺑوﻟﮭوﺳ ﯽ و ﻣﮑرھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ود زﯾ را ط ﻼق و ﺟ داﺋﯽ از زن و
ﺑﭼﮫ ،آﺧرﯾن ﺣرﺑﮥ زن اﺳت  .ﺗرس از طﻼق ھﻣﭼون ﺗرس از ﻣرگ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن اﯾﻣﺎن و ﺷرف ﻣرد اﺳت .
 -٢١ﻣردی ﮐﮫ ﺑرای ھرزﮔﯽ ﺧود ﺗن ﺑﮫ طﻼق و ﺟداﺋﯽ ﻣﯾدھد وﻟﯽ ﺑرای ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن و ﺷرف ﺧود ﺗن ﺑﮫ طﻼق ﻧﻣ ﯽ دھ د،
ﻋﺎﻗﺑت ﺗﻣﺎم ﻣرداﻧﮕﯽ ﺧود و اراده اش را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﻣﻠﻌﺑﮥ دﺳت زن و ﺑﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮭر ﻓﺳﺎدی ﺗ ن ﻣﯾدھ د ﺗ ﺎ
آﻧﮭﺎ را راﺿﯽ ﮐﻧد .
 -٢٢ﻓﻘ ط زﻧ ﯽ ﻋﺷ ﻖ ﻣ رد را ﺣرﻣ ت ﻣ ﯽ ﻧﮭ د و ﺑﺎزﯾﭼ ﮥ ﺧ ود ﻧﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد ﮐ ﮫ ﺧ دا را ﺑﺷﻧﺎﺳ د  .و ﭼﻧ ﯾن زﻧ ﯽ ﮐﯾﻣﯾ ﺎی
دوراﻧﮭﺎﺳت .
 -٢٣ﻋﺷ ﻖ ﺑزرﮔﺗ رﯾن ﻟط ف و ھدﯾ ﮥ ﺧ دا ﺑ ﮫ ﻣ رد و زن اﺳ ت  .زن و ﺷ وھری ﮐ ﮫ آﻧ را ﺑﺎزﯾﭼ ﮥ ھوﺳ ﮭﺎی ﺧ ود ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د
ﺧﺳراﻟدﻧﯾﺎ و آﺧرت ﻣﯽ ﺷوﻧد .

٤٧

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﺮﻓﺎن زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ

٤٨

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺤﻖ
-١ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﯾت ﻣﻌروﻓش در ﻣﺛﻧوی را ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺑﺣث درﺑﺎره اش ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ :
از درون ﻣن ﻧﺟﺳت اﺳرار ﻣن
ھر ﮐﺳﯽ از زن ﺧود ﺷد ﯾﺎر ﻣن
-٢وﻟﯽ اﯾن ﺑﯾت را ﺑﺎز ھم ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم  :ھر ﮐﺳﯽ از ھﻣﺳرش ﺷد ﯾﺎر ﻣن  /از درون ﻣن ﻧﺟﺳت اﺳرار ﻣن
-٣اﯾن ﺗﺟرﺑﮥ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧده در ﻗﻠﻣ رو ﻋرﻓ ﺎن ﻧﻔ س اﺳ ت ﮐ ﮫ در ﺗﻣ ﺎم ﻋﻣ رم ھ ر ﻣ رد و زﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺑﮭﺎﻧ ﮫ و ﺗﺣ ت ﻋﻧ وان
ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ ﺑﻧده روی ﮐرد ﻓﻘط ﺑرای ﻧﺟﺎت از دوزخ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑود و ﻻﻏﯾر  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﺎ ﻣﺷ ﮑل زﻧﺎﺷ وﺋﯽ اش
ﺣل ﺷد ﮐﺎر او ھم ﺑﺎ ﻋرﻓﺎن ﺗﻣﺎم و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .
-۴و از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔزارش ﻣﺣﺳوس و ﻋﯾﻧﯽ و ﺑﺷری و دﻧﯾوی از ﺳﯾر و ﺳ ﻠوک ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ
ﭘﯾرھ ﺎ و ﻣرﯾ دھﺎ اراﺋ ﮫ ﻧﮑ رده و ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ ﮐﻠﯾ ﺎت و آﻧﮭ م در ﻗﺎﻟ ب ﻣﻔ ﺎھﯾم و اﻟﻔ ﺎظ ﭘﯾﭼﯾ دۀ ﻓﻠﺳ ﻔﯽ ﭘرداﺧﺗ ﮫ و اﮔ ر ھ م ﺑ ﮫ
ﻣﺣﺳوﺳﺎت روی ﮐرده در ﻗﺎﻟب ﺷﻌر و اﺳﺗﻌﺎره و ﻣﺛﺎل ﺳ ﺧن ﮔﻔﺗ ﮫ اﺳ ت ﻟ ذا ﺑ ﮫ ﺗﺣﻘﯾ ﻖ ﻧﻣ ﯽ داﻧ ﯾم ﮐ ﮫ ﻣﺎھﯾّ ت و ﻋﻣﻠﮑ رد
ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت  .و ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋرﻓﺎ و ﻣرﯾداﻧﺷﺎن در ﺧﻼء و ﻋﺎﻟم ﻣﺟ ّردات ﻓﻠﺳ ﻔﯽ ﺳ ﯾر
و ﺳﻠوک ﻧﻣوده اﻧ د و ھ ﯾﭻ ردﭘ ﺎﺋﯽ از ﺣﯾ ﺎت دﻧﯾ وی آﻧﮭ ﺎ در ﮔزارﺷ ﺎت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ آﻧﮭ ﺎ ﻧﯾﺳ ت ﺑ ﮫ ھﻣ ﯾن دﻟﯾ ل در زﻧ دﮔﯽ ھ ر
ﻋﺎرﻓﯽ ھﯾﭻ ﺧﺑ ر از ھﻣﺳ ر و ﻓرزﻧ د و دﻧﯾ ﺎ و ﺧﺎﻧ دان آﻧﮭ ﺎ ﻧﯾﺳ ت .و اﻟﺑﺗ ﮫ اﯾ ن ﯾ ﮏ ﻧﻘ ص ﮐﺑﯾ ر در ﮔزارﺷ ﺎت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ ﻣ ﺎ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ﺑﻧده ﺗﻼش ﮐرده ام ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺣد ﺗواﻧم اﯾن ﮐﻣﺑود و ﻧﻘ ص ﻋظ ﯾم را ﺟﺑ ران ﮐ ﻧم  .درﺳ ت ﺑ ﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾﻧﻘدر از واﻗﻌﯾﺎت دﻧﯾوی ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﺧود و رواﺑط ﻋﯾﻧﯽ ﺑ ﺎ ﺧ ﺎﻧواده و آدﻣﮭ ﺎ ﺳ ﺧن ﮔﻔﺗ ﮫ ام و در ھ ر ﺑﺣ ث
ﻣﺟرد ﻓﻠﺳﻔﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﺧودم را در ﺻﺣﻧﮫ ﺣﺎﺿر و ﺷ ﺎھد ﮔرﻓﺗ ﮫ ام و از ﻣﺳ ﺎﺋل ﺧﺻوﺻ ﯽ ﺧ ود ﺣ رف زده و ﻧﻣوﻧ ﮫ
آورده ام ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ھر واﻗﻌﮫ و ﺣﻘﯾﻘت ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﮐﺟﺎی ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی و ﻏرﯾزی ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و راﺑطﮥ ﻋرﻓﺎن ﺑﺎ ﻋ رف
ﭼﯾﺳت و ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﭼﮑﺎر اﺳت و دﯾن ﺑﺎ دﻧﯾﺎ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﯾزﯾ ﮏ ﭼ ﮫ ارﺗﺑ ﺎطﯽ دارد  .و ﻟ ذا ﺑﺳ ﯾﺎری درﺳ ت
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آﺛﺎر ﻣﺎ را ﺑدﻋت و ﯾﺎ ﻏﯾرﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻏﯾرﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣرﺟﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺎ را طﻠ ب ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د و
ﻣﺎ ھم ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن ،ﺧود ﻣن و زﻧدﮔﯽ و آدﻣﮭﺎی راﺑطﮥ ﻣن ھﺳﺗﻧد  .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗواﻧﺳﺗﮫ ام
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋرﻓﺎن ﻣوﻟّد و ﺧﻼق را ﺑﻧ ﺎ ﻧﮭ م و ﻣﺻ رف ﮐﻧﻧ دۀ ﻣﻌ ﺎرف دﯾﮕ ران ﻧﺑﺎﺷ م و ﻧﯾ ز اﯾ ن ﺗﺟرﺑ ﮥ ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ را ﺑ ﮫ اﻋﻣ ﺎق
زﻧدﮔﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﭘس ﭘردۀ دﯾﮕران ھم ﻣﻧﺗﻘل ﺳﺎزم و اﯾن ھﻣﺎن رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و راﺑطﮥ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﻧده ﺑﺎ ﮐ ل ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﻧده ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾ زی اﺳ ت ﮐ ﮫ اﮐﺛرﯾ ت ﻋرﻓ ﺎی ﻣ ﺎ ﻣوﻓ ﻖ ﺑ ﮫ آن ﻧﺑ وده اﻧ د و ﯾ ﺎ اﯾ ن
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌرﻓت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳطﺣﯽ و طوﻻﻧﯽ ﻣدت و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم و از طرﯾﻖ ﺗﻔﺎﺳ ﯾر و ﺗﺣرﯾ ف ھ ﺎی ﺑﺳ ﯾﺎر ﺑ وده اﺳ ت
آﻧﮭم در ﻣﺣدودۀ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ و آﺛﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .
-۵ﻋرﻓﺎن دﮔر ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺷﻌری و ﺷﻌﺎری و ﺗزﺋﯾﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد وارد زﻧدﮔﯽ ﺷود و ھﺳ ﺗﮥ ﻣرﮐ زی ھ ر زﻧ دﮔﯽ ای ھﻣﺎﻧ ﺎ
زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت  .و اﮔر آدﻣﮭﺎ از درب و ﺑواﺳطﮫ و ﺑﮭﺎﻧﮥ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺎ ﻣن ﻣرﺑوط ﺷده اﻧد ﭘس ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳ ت
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾّت واﻗﻌﯾّت زﻧدﮔﯽ و ﺑﺎ ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﻣن ﻣرﺑوط ﺷده اﻧ د .ﭘ س اﯾ ن ﯾ ﮏ ﻋرﻓ ﺎن ﺣﻘﯾﻘ ﯽ و
راﺳﺗﯾن و ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻋﻣﻠﯽ اﺳت .
-۶ﮐﺳﯽ ﮐ ﮫ ﻋرﻓ ﺎن را وارد زﻧ دﮔﯽ زﻧﺎﺷ وﺋﯽ ﺧ ود ﻧﮑﻧ د ﯾﻌﻧ ﯽ اﺻ ﻼً وارد زﻧ دﮔﯽ ﺧ ود ﻧﮑ رده و از آن ﺑﻌﻧ وان ﯾ ﮏ اﺑ زار
ﺣﺎﺷ ﯾﮫ ای ﺑﻌﻧ وان ﻣﺳ ﮑّن ﯾ ﺎ ﺗوﺟﯾ ﮫ ﮔ ر ﺑﮭ ره ﮔرﻓﺗ ﮫ اﺳ ت ﺣ داﮐﺛر ھﻣﭼ ون ﯾ ﮏ ﻣﺷ ﺎوره ﺑ ﺎ رواﻧﺷ ﻧﺎس  .و اﯾ ن زﻧ دﮔﯽ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ اﮐﺛ ر ﻣردﻣ ﺎن از دﯾ ن ﺑﻌﻧ وان ﯾ ﮏ اﺑ زار اﺳ ﺗﻔﺎده ﻣ ﯽ
ﮐﻧﻧد و دﯾن را ﺑرای ﺗزﺋﯾن دﻧﯾﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن دﯾن ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت .
-٧ﺣﺎﻻ ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄوﯾل و اﺻﻼﺣﯽ را ﮐﮫ در ﺷﻌر ﻣوﻻﻧﺎ اﻧﺟﺎم دادﯾم درک ﮐرد  .ھر ﭼﻧد ﮐ ﮫ ﻋرﻓ ﺎن در زﻧ دﮔﯽ
زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ اﺑزار ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﮐﺛر آدﻣﮭ ﺎ ﺑ ﺎ ﭼﻧ ﯾن ﻧﮕرﺷ ﯽ ﺑﻣ ﺎ روی ﮐردﻧ د و ﭘ س از رﻓ ﻊ
ﻣﺷﮑل رﻓﺗﻧد وﻟﯽ ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن اﺛر را ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھرﮔز ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ اﯾن اﺛر ﻧﺧواھﻧد ﺑود زﯾ را در
ﻣﻐز و روح زﻧدﮔﯾﺷﺎن اﺛر ﮐرده اﺳت .

٤٩

-٨وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﯾﻘﯾن ﻣ ﯽ داﻧ ﯾم ﮐ ﮫ ﻧﺎﮐ ﺎﻣﺗرﯾن آدﻣﮭ ﺎ در زﻧ دﮔﯽ زﻧﺎﺷ وﺋﯽ ﺷ دﯾدﺗرﯾن ﮔراﯾﺷ ﺎت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ را دارا ھﺳ ﺗﻧد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐل ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﺷﺎھد ﻋﺷﻖ ﺑﻌﻧوان اﺳﺎس و اﻧﮕﯾزۀ ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﺧﺎﺻﮫ
ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻧﺎﮐﺎم .
-٩در ﻋﺷﻖ ﻧﺎﮐﺎم اﮔر ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی ﻋﺷﻖ ﻧ ﺎﺑود ﻧﺷ ده ﺑﺎﺷ د ﻓ رد را ﺑﺳ وی ﻋرﻓ ﺎن ﺳ وق ﻣ ﯽ دھ د وﮔرﻧ ﮫ ﺑﺳ وی ﻣ رﻓﯾن
ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ھم ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺟﺎذﺑﮫ از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳ ت  .ﯾﻌﻧ ﯽ اﻓ راد ﺑ ﮫ ﻣ رﻓﯾن
اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ روی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در آن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن آﻧﮭﺎ  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر و ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧدۀ ﻣ رﻓﯾن
ﺑﺎﺷد  .و اﻣروزه روﻧﻖ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﯾﮑﯽ ھﻣﯾن اﻣر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر و ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧدۀ ﻣواد ﻣﺧدّر
اﺳت و ﻣردم ھم ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی اﻧواع ﺗﺧدﯾرھﺎ ﻣﯽ روﻧد و ﻟذا رﺷد اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ھﻣﺳو ﺑ ﺎ رﺷ د اﻋﺗﯾ ﺎد در ﺟﺎﻣﻌ ﮥ ﺑﺷ ری
اﺳت و اﯾن را ﺑﺎﯾد ﻋرﻓﺎن ﻣرﻓﯾﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾد و ﯾﺎ " ُﻣرﻓﺎن".
 -١٠اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ و ﻣرﯾد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻣوﻻﻧﺎ از ظن ﺧودش ﯾﺎر ِ ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻧﺷود ﺑﻠﮑ ﮫ ﻋﺎﺷ ﻖ اﺳ رار
وﺟود او ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .
 -١١وﻟﯽ از ھر ھزار ﻧﻔری ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﺎﯾد ﯾ ﮏ ﻧﻔ ر ھ م ﺑ ﮫ ﺷ وق ﻣﻌرﻓ ت ﻧﺑﺎﺷ د  .ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ از ھ ر
ﺻد ھزار ﻧﻔری ﮐﮫ روی ﺑﮫ دﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرای ﺧدا و ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت .
 -١٢ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮥ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎھد ﺑوده ام ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﯾﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و دﻋوی ﻣرﯾدی ﻣﯾﮑﻧﻧ د ﮐﺳ ﺎﻧﯽ
ھﺳ ﺗﻧد ﮐ ﮫ ﮐ ل اراده ﺷ ﺎن ﻓﻧ ﺎی در زﻧﺷ ﺎن اﺳ ت و ﺑ ﮫ اﺻ طﻼح زن ذﻟﯾ ل ھ ﺎی ﺣرﻓ ﮫ ای ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻧد و در ﻗﺑ ﺎل زن ﺧ ود
ﮐﻣﺗرﯾن اراده ای از ﺧود ﻧدارﻧد و ﻟذا ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﺳت رﯾﺧﺗﮫ را ﻧذر ﭘﯾر ﮐﻧﻧ د و ﺑ ﮫ ﺑﯾ ﺎﻧﯽ دﯾﮕ ر ﻣ ﯽ آﯾﻧ د ﺗ ﺎ ﺑواﺳ طﮥ ﭘﯾ ر
ﺑﺗواﻧﻧد ارادۀ ﺧود را از زﻧﺎن ﺧود ﺑﺎزﭘس ﺑﮕﯾرﻧد  .و ﻟذا ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣ ردان ﺑ ﮫ ﻣﺣ ض اﯾﻧﮑ ﮫ ﺑﺧﺷ ﯽ از ارادۀ ﺧ ود را
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﮫ طﻼق ﻣﯽ رﺳ د زﯾ را زن ﻣطﻠﻘ ﺎ ً ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ﺗﺣ ّﻣ ل ﻣ ردی ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ دﯾ روز ﻣرﯾ د او ﺑ وده و ﺣ ﺎﻻ
ﻣﯾﺧواھد ﭘﯾر و ﻣرادش ﺑﺎﺷد ﻧﯾﺳ ت و ط ﻼق ﻣ ﯽ ﺧواھ د و طﺑﻌ ﺎ ً ﻣ را ﻣﻘﺻ ر و دﺷ ﻣن ﺳ ﻌﺎدت ﺧ ود ﻣﯾداﻧ د .زﯾ را آﺷ ﮑﺎرا
ﻣﯾﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺷوھرش ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﺣﺗﯽ ﺷﮭﺎﻣت ﮐﻣﺗرﯾن اظﮭﺎر ﻧظر و ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧداﺷت و اﯾﻧﮏ ﺻﺎﺣب اراده و ﻋﻘ ل ﺷ ده و
اﻣر و ﻧﮭﯽ ھم ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 -١٣از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣرﯾدان  ،اراده ﺷﺎن ھﻧوز ذاﺗﯽ ﻧﺷده و ﻓﻘط از وﺟود ﭘﯾر ﻣﺻ رف ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ﻗ ﺎدر ﻧﯾﺳ ﺗﻧد
ﺻﺎﺣب وﻻﯾت و اراده ای ﭘﺎﯾدار در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا ﺑﮫ ﻣﺣض ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾر  ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻣ ﺎن وﺿ ﻊ زن
ذﻟﯾﻠﯽ ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺎم اﯾن ﺑرده ﮔﯽ ﺧﻔّت ﺑﺎر و زﺟرآور را ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺗﺎ ﻻاﻗل ھم ﻣﻧّﺗ ﯽ ﺑ ر زن ﮔذاﺷ ﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ھم ﺑﯽ اراده ﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﺧود ﺗﻘدﯾس ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ زن ﺑر ﺣﻘﯾﻘ ت اﻣ ر آﮔ ﺎه اﺳ ت و ﻣ ﯽ داﻧ د ﮐ ﮫ
ﺳر اﯾن ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ﺷدت ﺷﮭوت ﺑﺎره ﮔﯽ و ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮥ ﻣ رد اﺳ ت و ﻟ ذا اﮔ ر ﯾﮑﺑ ﺎر ﺗ ن ﺑ ﮫ ھﻣﺧ واﺑﮕﯽ
ﮐل ّ
ﻧدھد ﻓرداﯾش ﺧﺑری از ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻧﯾﺳت و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﭘس از ھر ﺑﺎر ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ و ﭼﻧد روزی دارای اﻧ دک
اراده ای ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض ﭘﯾدا ﺷ دن ﺷ ﮭوت ﺑ ﺎز ﻧ رم و ﻣرﯾ د ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد  .و ﻟ ذا اﯾ ن
زﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷ ﻐول ﺗﺣرﯾ ﮏ ﺟﻧﺳ ﯽ ﻣ رد ﺑﺎﺷ ﻧد ﺗ ﺎ ﻣ رد ﻣرﯾ د آﻧﮭ ﺎ ﺑﺎﺷ د  .و اﯾﻧﺳ ت ﮐ ل داﺳ ﺗﺎن
ﻣﺿﺣﮏ ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻣردان ﺷﮭوت ﺑﺎره در راﺑطﮫ ﺑﺎ زن و داﺳﺗﺎن ﻣرﯾدی آﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾر .
 -١۴اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر اﯾن ﻧوع ﻣردان ﺗﺎ اﻧدک ﻗ درت اراده ای ﺣﺎﺻ ل ﮐردﻧ د از ﻧ زد ﭘﯾ ر ﻣ ﯽ روﻧ د وﻟ ﯽ ﺑ زودی دوﺑ ﺎره ﺑ ﮫ
وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد و ﻣرﯾد زن ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا اراده ﺷﺎن ذاﺗﯽ ﻧﺷده اﺳت و ﻓﻘط ﺣﺎﺻل وﻻﯾت وﺟودی ﭘﯾر اﺳت .
 -١۵اﺻوﻻً ﻣردی ﺻﺎﺣب ارادۀ ﺣﻘﯾﻘﯽ در زﻧدﮔﯾﺳت و از ﺟﻣﻠﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ زﻧش دارای وﻻﯾ ت وﺟ ودی و اﻗﺗ دار ﻣرداﻧ ﮫ
اﺳت ﮐﮫ دارای اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ از وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در ذات ﺧود ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﻧ وع ﻣ ردان ﺧﺎﺻ ﮫ
در ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﯾﻣﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و از ھر ھزاران ﯾﮑﯽ ھم ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -١۶اﺻوﻻً ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓ ﺎن و ﺧﺎﺻ ﮫ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣرﯾ دان ﻣﺷ ﮭور در ﻧ زد ﻋﺎرﻓ ﺎن ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ وﺟ ﮫ ﻣﺷ ﺗرک
ﺣﯾرت آور ﻣﯽ رﺳﯾم و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣرﯾدان  ،از ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن آدﻣﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده اﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از
آﻧﺎن ﺑرده ﮔﺎن ﺑودﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ اراده ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در اﻣور دﻧﯾوی  .ﯾﻌﻧ ﯽ ﻣﺎﺳ ت رﯾﺧﺗ ﮫ را ﻧ ذر ﺧ دا ﮐ ردن  .و اﻟﺑﺗ ﮫ اﯾ ن
ﺧ ود ﯾ ﮏ رﻧ دی درﺧ ور ﺗوﺟ ﮫ و ﺑ ﺎارزش اﺳ ت  .ﻓ ﯽ اﻟﻣﺛ ل ﺑﺳ ﯾﺎری از ﻣرﯾ دان و اﺻ ﺣﺎب ﻣﺧﻠ ص ﭘﯾ ﺎﻣﺑر و ﻋﻠ ﯽ)ع( از
ﺑردﮔﺎن و ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺑوده اﻧد .

٥٠

 -١٧و ﻟذا زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ ﺑﻧده رﺟوع ﮐرده اﻧد ﺟﻣﻠﮕ ﯽ دﭼ ﺎر اﺷ د ﺗﺷ ﻧﺞ و ﺑ ن ﺑﺳ ت زﻧﺎﺷ وﺋﯽ
ﺑوده اﻧد  .و ﺑﺎ رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﮭر ﺻورﺗﯽ اﻧﮕﯾزۀ ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ھم رﻓﻊ ﺷد و رﻓﺗﻧد .
 -١٨ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣردان زن ﺑ ﺎره و ﺷ دﯾدا ً ﺷ ﮭواﻧﯽ ﺑﮭﻣ ﺎن ﻣﯾ زان ﮐ ﮫ ﻣرﯾ د زن ﺧ ود ھﺳ ﺗﻧد ﺑ دﻟﯾل ﻧﯾ ﺎز ﺷدﯾدﺷ ﺎن ،
ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ھم در ﺳﺎﺋر اﻣور ﺑﯽ اراده اﻧد و از ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾّت زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻋﺎﺟزﻧد زﯾرا ﻣ رد ﺿ ﻌﯾف اﻟ ﻧﻔس در ھﻣ ﮥ
رواﺑط ﺧود ﺳﺳت ﻋﻧﺻر اﺳت و ﻟذا زن ﻋﻠﯾرﻏم ﻣرﯾد و ذﻟﯾﻠﯽ ﻣردش ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳ ت و ﺑﻠﮑ ﮫ ﻧﻔ رت ﻣ ﯽ رﺳ د  .و ﻣ رد
ھم ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً از ﺑﺎﺑت اﺑﺗﻼی ﺧود ﺑﮫ زن از او ﺑﮫ ﻧﻔرت ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ﺑوﺿوح ﺑرده ﮔﯽ و ﺧواری ﺧود را ﺷﺎھد اﺳ ت و ﻧﯾ ز
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ زن ھم ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣ دی از اﯾ ن ﺿ ﻌف او ﺳ وء اﺳ ﺗﻔﺎده ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﺑ ر او ﺣﮑ م ﻣ ﯽ راﻧ د  .ﻟ ذا اﯾ ن ﻧ وع زﻧﺎﺷ وﺋﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد و ﺷﮑﻧﻧده و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﻣﺗﺷﻧّﺞ اﺳت .
 -١٩از اﯾن ﺟﻧﺑﮥ ﺧﺎص ھم ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم اﺻوﻻً زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﻣﺎن ﮐورۀ دوزخ زﻧدﮔﯾﺳ ت ﭘ س طﺑﯾﻌ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ اﻧﺳ ﺎن ﻏرﯾزﺗ ﺎ ً
در ھر اﻣری ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﺎﻣوش ﮐردن اﯾن آﺗش ﺑﺎﺷد و ﻟذا آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ راه ﭼ ﺎره ای ﭘﯾ دا ﻧﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د از زﻧﺎﺷ وﺋﯽ ﻓﺎﺻ ﻠﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ طﻼق ﺗدرﯾﺟﯽ و ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎی ﺟﺎری از اﯾن ﻧوع ھﺳﺗﻧد  .و ﻟذا
آن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻼق اﻧﺟﺎﻣﯾده اﻧد از ﻧوع ﺟدّی ﺗر و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﺗر ﺑوده ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧود و ط رف ﻣﻘﺎﺑ ل و
اﯾن راﺑطﮫ ارزﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎﺋل ﺑوده و ﻟذا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺷﺎھد ﺗﺑﺎھﯽ راﺑطﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا طﻼق ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت راﺑط ﮫ
رخ ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ طرﻓﯾن ﺷﺎھد ﻣرگ و ﮔﻧدﯾده ﮔﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ ھﻣدﯾﮕر ﻧﺑﺎﺷﻧد .
 -٢٠ﺑﮫ زﺑﺎن واﺿﺢ ﺗر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ھ ر زن و ﻣ ردی در درﺟ ﮥ اول ﻓﻘ ط ﺑ رای ﯾ ﺎﻓﺗن اراده ای ﻣﻘﺗ در و ﺟ ﺎدوﺋﯽ ھﻣﭼ ون
ﺧود ﭘﯾر اﺳت ﮐﮫ دﻋوی ﻣرﯾدی و ﻋرﻓﺎن ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧﻧ د ھﻣﺳ ر ﺧ ود را ﻓﻧ ﺎی در ارادۀ ﺧ ود ﺳ ﺎزﻧد ھﻣﭼ ون ﭘﯾ ر ﮐ ﮫ
ﻣرﯾدش را ﺟذب ارادۀ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ اﯾﻧﮭﺎ ﻏﺎﻓﻠﻧد از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ اﮔر ﭘﯾری دارای ﭼﻧﯾن ﻗ درت اراده ای اﺳ ت ﺑ دان
دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ارادۀ ﺧود او ﻓﻧﺎی در ارادۀ ﺣﻖ اﺳت  .وﻟﯽ اﯾﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﯽ را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻓوت و ﻓن ﻣﯽ طﻠﺑﻧد  .درﺳ ت
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ دارای اراده ای ﻣﻘﺗدر از ﻧزد ﭘﯾر ﺷدﻧد ﮐ ﮫ از ﮐراﻣ ت ﭘﯾ ر اﺳ ت ﻓ وراً ﻣ ﯽ روﻧ د و
ﭼون اﯾن اراده ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت ﺑزودی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻرﻓش ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾد دوﺑ ﺎره ﺑ ﮫ وﺿ ﻌ ّﯾت اول ﺧ ود در راﺑط ﮫ
ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺑﺎزﮔردﻧد و از اﯾﻧﺟﺎ ﻋداوت و ﺗﮭﻣت ﺑﮫ ﭘﯾر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .
 -٢١اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺗﺣ ت ﻋﻧ وان ﻣرﯾ د ﺑ ﮫ ﻧ زد ﭘﯾ ری ﻣ ﯽ روﻧ د ﻗﺻدﺷ ﺎن ﻓﻘ ط ﮐﺳ ب ﯾ ﮏ ﻗ درت ﺟ ﺎدوﺋﯽ
ھﻣﭼون ﭘﯾر اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗدرت آن ﺑﺗواﻧﻧد ھﻣﺳر ﺧ ود و ﺳ ﭘس ﮐ ل ﺟﮭﺎﻧﯾ ﺎن را ﻣرﯾ د ﺧ ود ﮐﻧﻧ د و ﺑﺑﻠﻌﻧ د و اﯾ ن ھﻣ ﺎن طﺑ ﻊ
ﺟﮭﺎﻧﺧواری آﻧﮭﺎﺳت و ﻋﯾن اﺷد ﮐﻔر اﺳت  .اﯾﻧﺎن ﻧﯾز ﺟﻣﺎﻋت دﯾﮕری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﻧﺎﮐﺎم ﺷدن در اﯾن ﻧﯾّت ﭘﻧﮭ ﺎن ﺧ ود
ﺑﮫ ﻋداوت و ﺗﮭﻣت و اﻧﮑﺎر ﭘﯾر ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد  .ﭘس اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ھم ﮐﻣﺗرﯾن رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن و ﻣﻌرﻓت ﻧدارﻧ د و از ﻋرﻓ ﺎن
ﻓﻘط ﮐراﻣﺎت و ﻣﻌﺟزات و ﻗدرت ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ آﻧرا ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﺎ ﺑﮭره ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑرﻧد  .و طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﮐ ﺎم ﺷ وﻧد
زﯾرا ﻋرﻓﺎن ھﻣﭼون دﯾن ﺧدا ﺻﺎﺣب دارد و ﻏﯾرت ﺧداوﻧد درﺑﺎرۀ ﻋرﻓﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷ دﯾدﺗر از ﺷ رﯾﻌت اﺳ ت  .زﯾ را ﻋرﻓ ﺎن
ﻣﻐز دﯾن اﺳت  .اﯾﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧ ّﯾت ﺑﺳوی ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ آﯾﻧ د ﺷ دﯾدﺗرﯾن ﮐ ﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧ د  .ﭘ س واﺿ ﺢ اﺳ ت ﮐ ﮫ از ھ ر
ھ زار ﻣرﯾ د ﯾﮑ ﯽ ﻣرﯾ د ﺣﻘﯾﻘ ﯽ و طﺎﻟ ب ﻣﻌرﻓ ت و ﺣﻘﯾﻘ ت و اﻧﺳ ﺎﻧﯾّت ﺑﺎﺷ د و ﺑﻠﮑ ﮫ ﯾﮑ ﯽ ھ م اﻣ روزه ﯾﺎﻓ ت ﻧﻣ ﯽ ﺷ ود  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻠﯽ ﭼون ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣرﯾد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻋﻣر او ھم ﺑﮫ دو ﺳﺎل ﻧﮑﺷ ﯾد و
آن ﻣوﻻﻧﺎ ﺑود  .و ﯾﺎ ﺑﺎﯾزﯾد ھم در ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ اش ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣرﯾد داﺷت ﮐﮫ آن ﭘﺳر اﻣﺎم ﺻ ﺎدق)ع( ﺑ ود  .و ﺷ ﯾﺦ ﺧرﻗ ﺎﻧﯽ
ھم ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣرﯾد داﺷت و آن ﺧواﺟﮫ ﻋﺑدﷲ اﻧﺻﺎری ﺑود  .و ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻋﺎرﻓﺎن و اﻣﺎﻣ ﺎن ﺑ ود ﻧﯾ ز ﺗﻌ داد ﻣرﯾ دان
ﺣﻘﯾﻘﯽ او از ﺗﻌداد اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽ ﮐرد .
 -٢٢ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرﯾد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﮏ ﻋﺎرف ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د اراده اش را از اﺳ ﺎرت زن و ﺑﻧ دﺗﻧﺑﺎن
ﺧ ود آزاد ﮐ رده ﺑﺎﺷ د ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧ د آﻧ را ﺗﺣوﯾ ل ﭘﯾ ر ﺧ ود دھ د  .ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ اراده ای ﻧ دارد ﭼﮕوﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﻣرﯾ د ﺑﺎﺷ د  .او
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣرﯾد زن ﺧوﯾش اﺳت و در اﺳﺎرت او ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٣ﭘس ﯾﮏ ﻣرﯾد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد ﻣرد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣرﯾ د ﺷ ود و ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣرﯾ د ﺑﻧ دﺗﻧﺑﺎن اﺳ ت ﻣرداﻧﮕ ﯽ ﻧ دارد
زﯾرا زن ﺗﻣﺎم ھوﯾّت و دل و ﺟﺎن و روﺣ ش را ﺗﺳ ﺧﯾر ﮐ رده اﺳ ت او از ﻣرداﻧﮕ ﯽ ﻓﻘ ط آﻟ ﺗش را دارد او در ﺣﻘﯾﻘ ت ﻣرﯾ د
آﻟت ﺧوﯾش اﺳت او ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋورت اﺳت و ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ اش ﺗﻌطﯾل و در ﮔرو ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ دﻟﯽ دارد و ﻧ ﮫ ﺳ ری ﮐ ﮫ
ﺳر و دل ﺑﮫ ﭘﯾری ﺳﭘﺎرد .
 -٢۴ﭘس اﺻل اول ﻋرﻓﺎن ھﻣﺎﻧﺎ رھ ﺎﺋﯽ از ﭼ ﺎه طﺑﯾﻌ ت ﺷ ﮭواﻧﯽ ﯾﻌﻧ ﯽ ﻋ ورت زن اﺳ ت ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧﻧ د ﯾ ﮏ ﮔ ﺎم از ﭘ ﺎﺋﯾن ﺗﻧ ﮫ
ﺑﺳوی ﺑﺎﻻ ﺗﻧﮫ ﻋروج ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر دل و ﺳر ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد آن را ﺑﮫ ﭘﯾر ﺑﺳ ﭘﺎرﻧد  .وﻟ ﯽ اﮐﺛرﯾ ت ﻗرﯾ ب ﺑ ﮫ
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اﺗﻔﺎق اﻓراد ﺑﮫ ﻣﺣض رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ ﻣرﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾر ﻣ ﯽ روﻧ د ﭼ ون ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ ﻧﯾّ ت ﻣ راد ﺷ دن ﻧﺳ ﺑت ﺑ ﮫ زن ﺧ ود
آﻣده ﺑودﻧد  .و ﭼون اﯾن ﻗدرت آﻧﺎن ﺧودی و رﯾﺷﮫ ای ﻧﯾﺳت اﯾن ﮐﺎﻻی ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳد و ﺗﻣﺎم
ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۵ﯾﮏ ﻗﺎﻋدۀ وﺟودی و اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ھﺳت و آن اﯾﻧﮑ ﮫ آدﻣ ﯽ ﺑﻣﯾ زان اطﺎﻋ ت از ﺣ ﻖ و ﺑﻣﯾزاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ اراده اش ﺗﺣ ت
ﻓرﻣﺎن ﺣﻖ اﺳت ﺻﺎﺣب اراده در ﻣﯾﺎن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳ ت از ﺟﻣﻠ ﮫ ﻣ راد زﻧ ش و ﺑﭼ ﮫ ھ ﺎی ﺧ وﯾش اﺳ ت و ﯾ ﺎ ﻻاﻗ ل ﻣرﯾ د و
ﺑرده و درﯾوزۀ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻧﯾﺳت  .اﯾﻧﺳت ﻗﺎﻋدۀ ذاﺗﯽ و ﻣﺳﺋﻠﮥ اراده در اﻧﺳﺎن .
 -٢۶ﭘس ﯾﮏ ﻋﺎرف ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ارادۀ ﺣﻖ و ﻓﻧﺎی در ارادۀ ﺧداﺳت ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﺑ ر ﺧﻠ ﻖ ﺧ دا اﺣﺎط ﮫ و وﻻﯾ ت داﺷ ﺗﮫ
ﺑﺎﺷد  .ﯾﮏ ﻣرﯾد ھم ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺑﺎ ً و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت و ارادت ﭘﯾ ر اﺳ ت در ﻣﯾ ﺎن ﻣ ردم ﺻ ﺎﺣب اراده ای ﻣﺳ ﺗﻘل و
ّ
ﺑﺎﻋزت اﺳت و ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ و اﺳﺎرت ھﯾﭼﮑس از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺎﻧواده اش درﻧﻣﯽ آﯾد  .اﯾﻧﺳت ﺣﻖ ارادت و راز ﻣراد و ﻣرﯾد .
 -٢٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن آن ظنّ ﮐژی ﮐ ﮫ ﻣ ردم را ﺑ ﮫ ﺳ وی ﻋﺎرﻓ ﺎن ﻣ ﯽ ﮐﺷ ﺎﻧد ﻧ ﮫ رﺳ ﯾدن ﺑ ﮫ اﺳ رار و ﺣﻘ ﺎﯾﻖ وﺟ ود ﻋ ﺎرف ﺑﻠﮑ ﮫ
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت ارادۀ ﻋﺎرف اﺳت ﺗﺎ ﺑر ﺟﮭﺎن ﺷﺎھﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻋرﻓﺎن ﺿد ﻋرﻓﺎن درطول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ دراوﯾ ش
اﺳﻣﺎ ً ھم " ﺷﺎه " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺷﺎن اﯾن ﻋﻧوان را ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﻧﮭﺎدﻧ د ﯾ ﺎ ﺑ ﮫ ھﻣ دﯾﮕر ﻗ رض ﻣ ﯽ دادﻧ د ﺗ ﺎ در
آﯾﻧدۀ ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎه ﺷوﻧد و ﻟذا ﺑﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی ﺑﺳ ﯾﺎری از ﻧﺑردھ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ دراوﯾ ش ﺑ ﺎ ﺷ ﺎھﺎن داﺷ ﺗﮫ اﻧ د ﻧﯾ ز آﮔ ﺎه ﻣ ﯽ ﺷ وﯾم ﻣﺛ ل
ّ
ﻣﺣﻼﺗﯽ  .ﺑﮭرﺣﺎل اﯾن ﯾﮏ وﺳوﺳﮥ ﻏرﯾزی در طﺑﻊ ﮐﺎﻓراﻧﮥ ﺑﺷر اﺳت ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗﻣﺎﺷ ﺎی ﻗ درت ارادۀ ﻋ ﺎرف وﺳوﺳ ﮫ
آﻗﺎﺧﺎن
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺳب اﯾن ﻗدرت ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﮐﻧد و ھﻣﮫ را دﺳﺗﺑوس ﺧود ﺳﺎزد .
 -٢٨ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ طﺎﻟب ﻣرﯾد اﺳت ﯾزﯾد اﺳت .
 -٢٩و اﻣﺎ در ﻗﻠﻣرو زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﮐﮫ ﻣراد و ﺣ ﺎﮐم و ﻓرﻣﺎﻧ دۀ راﺑط ﮫ اﺳ ت ﺣ ﻖ اوﺳ ت  .ﺑ ﮫ ﺗﺟرﺑ ﮫ ﻣﻌﻠ وم
ﺷده ﮐﮫ ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ زن ذﻟﯾل و ﺑﯽ اراده اﻧد ﭼﮫ ﻣردان ظﺎﻟم و ﺑﯾرﺣﻣﯽ ھﺳﺗﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح ﮐﻧﻧد و از اﯾ ن ﮐﻔ ر
و ظﻠم ﻧﻔس ﭘﺎک ﺷوﻧد  .اﯾن ﻗﺎﻋده در ﺳﺎﺋر رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺟﻣﻠﮫ راﺑطﮥ ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﻣردم ھم ﻣﺻداق دارد  .ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﻌﻠوم ﺷده ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﮐﺳﯽ از ﻗﻠﻣرو رﻋﯾّت و ﺑرده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﻠطﻧت ﺑرﺳد از ﺷﺎه و ﺣﮑﺎم ﻗﺑﻠﯽ ﺑﻣراﺗ ب ظ ﺎﻟﻣﺗر
اﺳت  .ﺣﮑوﻣت ﻏزﻧوﯾﺎن ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرده زادﮔﺎن ﺑود اﺳوۀ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾن ادﻋﺎﺳت .
 -٣٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﮐودﺗﺎﺋﯽ ﺑﻣراﺗب ظﺎﻟﻣﺗرﻧد  .ھﻣﯾﻧطور اﺳ ت ﺣﮑوﻣ ت ﭘروﻟﺗﺎرﯾ ﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ زور
ﻗدرت و ﺳﻼح ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .
 -٣١ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﻧﮫ ﻧﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﻏول ھﺎی ﻣﺗﮑﺑّر و ظﺎﻟﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺟﻣﺎﻋت در راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ زﯾ ر
ﺗﯾﻎ زن ﺧود ﻣﯽ آﯾﻧد و رام ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﺑرﺣﻘﯽ اﺳﺗوار اﺳت و ﻣوﺟب ﺗرﺑﯾت و ﻣﮭﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٢ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻗدرت و ﺣﺎﮐﻣ ّﯾت در ھر ﻣوﺿﻊ و طﺑﻘ ﮫ ای ﮐ ﮫ ھﺳ ت ﺑ ر ﺣ ﻖ اﺳ ت  .ﺑط ور ﻣﺛ ﺎل دﯾ دﯾم ﮐ ﮫ
ﺣﮑوﻣت ﻣردم  ،ﺣﮑوﻣت ﻋدل ﻋﻠﯽ را ﺳﺎﻗط ﮐردﻧد زﯾرا ﻻﯾﻖ ﻋداﻟت و ّ
ﻋزت ﻧﺑودﻧد و دوﺑﺎره اﻣوﯾ ﺎن را ﺑ ﮫ ﻗ درت آوردﻧ د
و اﻣوﯾﺎن ھم ﻣردم را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐردﻧد .
 -٣٣ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ" :ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﻣر ﮐن ﮐﮫ ﺗو را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد "  .اﯾن ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ وﻻﯾ ت و اﻣ ﺎرت و ﺣﮑوﻣ ت
و ارادت اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ھرﮔز ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗش ﻧدارد اﻣری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﺑﮫ زور و اﮐراه
ﺣﮑوﻣت را ﭘذﯾرﻓت و آﻧرا ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣود " :ﺷﻣﺎ ﺗﺎب ﻋدل را ﻧدارﯾد " .
 -٣۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋ داﻟت ﺑ ر راﺑط ﮫ ای ﺣ ﺎﮐم ﻣ ﯽ ﺷ ود ﮐ ﮫ ﻣﺣﺑ ت ﻣﺗﻘﺎﺑ ل ﺑﺎﺷ د  .در ﯾ ﮏ زﻧﺎﺷ وﺋﯽ ﻓﺎﻗ د ﻣﺣﺑّ ت  ،ﻋ داﻟﺗﯽ ھ م
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺳراﺳر ﺷ ﻘﺎوت و ﻣﮑ ر و ﺳ ﺗم و ﺗﺟ ﺎوز اﺳ ت  .ﺑﻧ ﺎﺑراﯾن ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ اھ ل ﻣﻌرﻓ ت و ﻣﺣﺑ ت و ﻋ داﻟت اﺳ ت
ھرﮔز ﯾﮏ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﮑﺎراﻧﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و ﺗﺎﺟراﻧﮫ ای را ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی اﺳت ﺗﺣﻣل ﻧﺧواھ د ﮐ رد و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧ ﮫ اﯾ ن
ﺷر را ﺧﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻟ ذا ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ ﻋﻣ ری ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ زﻧﺎﺷ وﺋﯽ ﺳراﺳ ر ﺧﻔّ ت ﺑ ﺎر و رذﯾﻼﻧ ﮫ ﺗ ن در ﻣ ﯽ دھ د ﮐ ﮫ ﻧ ﮫ ﺗ وان
ّ
اﺻﻼح آﻧرا دارد و ﻧﮫ ﺗوان ﺧﺗم ﮐردﻧش را  ،ﺧودش ﻧﯾز ظﺎﻟم اﺳت و ظﺎﻟم ﺑﺎ ظﺎﻟم ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د زﯾﺳ ت  .ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ ﻗ رآن
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﮐﺎﻓر ﺑﺎ ﮐﺎﻓر  ،ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﻣؤﻣن و ﻣﺷرک ﺑﺎ ﻣﺷ رک ازدواج ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﺗوﺟﯾﮭ ﺎت ﺑﻐﺎﯾ ت دروﻏ ﯽ ﮐ ﮫ اداﻣ ﮥ
ﯾﮏ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺳراﺳر ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد و زﻧﺎ و ﺧﯾﺎﻧت را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﯾﺛﺎر ﺧود ﻣﯽ ﻧﮭد ) ﺑﺧﺎطر ﺑﭼﮫ ھ ﺎ  ،آﺑ رو و ﻋﺷ ﻖ و (...

٥٢

ﻓﻘط اﺳﺗﻣرار ﺳﺗم و ﻋذاﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ طرﻓﯾن ﺑواﺳطﮥ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐرده اﻧد از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارﻧ د و ﺧداﺳ ت ﮐ ﮫ اﻣﮑ ﺎن ط ﻼق
ﻧﻣﯽ دھد و زن و ﺷوھر را ھﯾزم دوزخ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣۵زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﻓﻘ ط ﻣﺣﺻ ول راﺑط ﮥ ﻣ ردی ﻋ ﺎرف و زﻧ ﯽ ﻋﺎﺷ ﻖ اﺳ ت  .ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ زن ﻋﺎﺷ ﻖ از اﺳ ﺗﺛﻧﺎﺋﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ھم از اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت ھﻣﭼون راﺑطﮥ اﺑ راھﯾم و ھ ﺎﺟر  ،ﻣﺣﻣ د و ﺧدﯾﺟ ﮫ  ،ﻋﻠ ﯽ
و ﻓﺎطﻣﮫ  ،ﺣﺳﯾن و ﺷﮭرﺑﺎﻧو و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ ﺷﺟرۀ ﻋﻠﯾّﯾن و اﻣﺎﻣت را ﭘدﯾد آورده اﻧد .
 -٣۶زﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣرﯾد ﺷوھر ﺑﺎﺷد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﺷود ﭼ ﮫ ﺷ وھرش ﻋ ﺎرف ﺑﺎﺷ د و ﭼ ﮫ ﺟﺎھ ل  .او ﺑﮭرﺣ ﺎل ﺑ ﮫ ﺣ ﻖ
ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﺷوھر و ﯾﺎ ﺑﯾواﺳطﮫ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣٧زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﺑرﺣﻖ و ﺑﮭﺷﺗﯽ آن اﺳت ﮐﮫ زن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد و ﻣرد ﻣﻌﺷوق  .و اﯾن در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑ ن ﻣﯾﺷ ود
ﮐﮫ ﻣرد ﻋﺎرف ﻣﺧﻠص ﺑﺎﺷد و زن ھم ﻣؤﻣن ﭘﺎک و اھل ﻋﺻﻣت  .ﭘس ﻋرﻓﺎن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑر ﻣﻌرﻓت ﻣرد و ﻋﺻ ﻣت زن ﺑﻧ ﺎ
ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٨آﻧﭼﮫ ﮐ ﮫ زن را ﺑ ﮫ ﻣﻘ ﺎم ﻋﺷ ﻖ ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧد ﻋﺻ ﻣت اوﺳ ت  .اﯾ ن ﻋﺷ ﻖ ﯾ ﺎ از طرﯾ ﻖ ﺷ وھر اﺳ ت و ﯾ ﺎ ﻣﺳ ﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑ ﮫ
ﺧداوﻧد اﺳت .
 -٣٩زﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻋﺻ ﻣت ﺑﺎﺷ د ھرﮔ ز از ﺑ دن ﺧ ود ﺑﻌﻧ وان ﺣرﺑ ﮫ ﯾ ﺎ ﮐ ﺎﻻ در راﺑط ﮫ ﺑ ﺎ ﺷ وھر اﺳ ﺗﻔﺎده ﻧﻣ ﯽ ﮐﻧ د زﯾ را در
اﯾﻧﺻ ورت ﺑﺳ رﻋت ﺑﺳ وی زﻧ ﺎی ﻧ ﺎﻣرﺋﯽ و ﻋﺎﻗﺑ ت ﻋﯾ ﺎن ﮐﺷ ﯾده ﻣ ﯽ ﺷ ود  .زﯾ را ﺧ ود زن دﭼ ﺎر ﻗﺣط ﯽ و ﻋ ذاب ﺟﻧﺳ ﯽ
ﻣﯾﮕردد و ﺑﺳوی زﻧﺎ ﻣﯽ رود .
 -۴٠ﭘس ﺗﻣﺎم ﻣﮑر و ﭘﻠﯾدی ھﺎی زن ﺑﺎ ﺷوھرش از ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﻔر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ زن از ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ اﺳت
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن و رﺳﺗﮕﺎری زن ﻓﻘط ﯾﮏ اﺻل دارد و آن ﻋﺻﻣت اﺳت .

٥٣

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻣﻦ و ﺗﻮ

٥٤

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻬﻮ
-١ﺳرﮔذﺷت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﺳرﮔذﺷت راﺑطﮫ ﻣن و ﺗ و ﻧﯾﺳ ت  .ﺟواﻣ ﻊ ﺑﺷ ری ﺻ ورت ﮐﻠ ﯽ راﺑط ﮫ ﻣ ن-ﺗ وﺋﯽ
اﺳت .
 -٢آدﻣﮭﺎ ﺳﮫ ﻧوﻋﻧد  .ﻋده ای "ﺗو"ی راﺑط ﮫ ﺧ ود را اﺑ زاری ﺑ رای رﺳ ﯾدن ﺑ ﮫ ﻣ ن ِ ﺧودﺷ ﺎن ﻗ رار ﻣ ﯽ دھﻧ د ﺗ ﺎ ﺧ ود را
راﺿﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ آرزوھﺎی ﺧود ﺑرﺳﻧد  .اﮐﺛر ﻣردم اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد  .اﯾﻧﺎن را ﺑﺎﯾد ﺧودﭘرﺳت ﻧﺎﻣﯾد ﯾﺎ ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم  .و اﯾﻧ ﺎن
ﻣﻧﻔوراﻧﻧد .
 -٣ﻋده ﻗﻠﯾﻠﯽ ھم ﻣن ﺧود را اﺑزاری ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ "ﺗو"ی راﺑطﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد  .اﯾﻧﺎن ﺧوﺑﺎﻧﻧ د و ﻣؤﻣﻧ ﺎن و ﻋﺷ ﺎق .
و اﯾﻧﺎن ﻧﺎﮐﺎﻣﻧد و ھﻣواره ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده دﺳﺗﮫ اول ھﺳﺗﻧد .
 -۴و ﻋده اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری راﺑطﮫ ﻣن – ﺗوﺋﯽ را در ﺧدﻣت ﺑﮫ اوی راﺑطﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و اﯾﻧﺎن ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن .
اﯾن اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎران ﺳرﺑرآورده از ﻧﺎﮐﺎﻣﺎن دﺳﺗﮫ دوﻣﻧد .
 -۵دﺳﺗﮫ اول ﻓﻘط دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓرﯾب ﻣﯽ دھﻧد ﺗ ﺎ از دﯾﮕ ران ﺑﺧ وﺑﯽ ﺟﮭ ت اﻣﯾ ﺎل ﺧ ود ﺑﮭ ره ﮔﯾرﻧ د .
اﯾﻧﺎن ﻋﺎﻗﺑت رﺳوا و ﻣﻧﻔور ھﻣﮕﺎن واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻓﻼﮐت ﻣﺣض زﻧ دﮔﯽ ﺑﺳ ر ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧﻧد و ﺣﺗ ﯽ ﻋزﯾزﺗ رﯾن ﮐﺳ ﺎن
ھم از آﻧﺎن ﻧﻔرت دارﻧد .
 -۶دﺳﺗﮫ دوم ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﮫ اول ﻣﯽ ﮔراﯾﻧ د و اﻧﮕﺷ ت ﺷ ﻣﺎری از آﻧ ﺎن ﺑ ﮫ دﺳ ﺗﮫ ﺳ وم ﻣﻠﺣ ﻖ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺗوی ﺧودﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ اوی راﺑطﮫ ﻣﯽ رﺳ ﻧد ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ ﻣوﺟ ود اﻧﺳ ﺎن – ﺧ داﺋﯽ اﺳ ت .
اﯾﻧﺎن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .
 -٧آدﻣﮭﺎ اﮔر ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر دروغ ﻧﮕوﯾﻧد و ﻓرﯾب ﻧدھﻧد و ﯾﮑدل و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺳوی اوی راﺑط ﮫ ﻣ ﯽ روﻧ د ﮐ ﮫ ﯾ ﺎ ﺧداوﻧ د
اﺳت و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﺳﺗﮫ ﺳوم ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر "او" ھﺳﺗﻧد .
 -٨ﭼر آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ھﻣدﯾﮕر را ﺑﺎزی و ﻓرﯾب ﻣﯽ دھﻧد ؟ زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﯾﮕران را وﺳﯾﻠﮫ اﻣﯾﺎل
ﺧود ﻗرار دھﻧد و از وﺟودﺷﺎن ﺑﻌﻧ وان اﺑ زاری ﺑﮭ ره ﮔﯾرﻧ د  .ﭼ ون ھ ر ﮐﺳ ﯽ دﯾﮕ ران را ﻓﻘ ط وﺳ ﯾﻠﮫ ﺧوﺷ ﺑﺧﺗﯽ و اﻣﯾ ﺎل
ﺧود ﻣﯽ داﻧد  .ﭼون ھر ﮐﺳﯽ دﯾﮕران را اﺻﻼً آدم و دارای ﺣﻖ ﺣﯾﺎت ﻧﻣﯽ داﻧد  .ﭘس دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾ ﺎ ﻣﻌﻠ ول ﯾ ﮏ ﻧﯾ ت
ﭘﻠﯾدﺗر اﺳت  .دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾﺎ در راﺑطﮫ ﻣﻌﻠول ﭘﻠﯾدﺗرﯾن ﻧﮕرش ﺑﮫ دﯾﮕران اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ آدم دروﻏﮕو ﺧ ودش ھ م
آدم ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن ﻣﺟﺳم اﺳت  .دروﻏﮕوﺋﯽ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﭘﻠﯾدی و ﺳﺗم و ﺧﯾﺎﻧت اﺳت .
 -٩ﭘس دﯾﮕران را ﺑرای ﺧود ﺧواﺳﺗن اﺳﺎس ھﻣﮫ ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎﺳت و دروغ ھم واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾن ﭘﻠﯾدی ﺑزرگ اﺳت .
 -١٠دروﻏﮕ وﺋﯽ و رﯾ ﺎ وﺳ ﯾﻠﮫ ای ﺑ رای آدم دزدی و ﺗﺻ رف و ﺑﻠﻌﯾ دن وﺟ ود دﯾﮕ ران اﺳ ت  .ﭘ س دروﻏﮕ و ﯾ ﮏ دﯾ و
آدﻣﺧوار اﺳت .
-١١و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن دﯾوﺻﻔﺗﯽ و ﭘﻠﯾدی و آدﻣﺧواری را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻠﺳﻔﮫ دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ اﺳت ﮐ ﮫ ﻓﻠﺳ ﻔﮫ اﺑﻠ ﯾس اﺳ ت
 .ﭘس دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ھﻣﺎن اﯾدﺋوﻟوژی آدﻣﺧواری اﺳت  .و اﺳﺎس ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ دﯾﮕران .
 -١٢آدم ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﺧودش ﺗوﺟﮭﯽ ﻧدارد و وﺟود ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧ د و ﺑﮭ ﺎﺋﯽ ﻧﻣ ﯽ ﻧﮭ د دﭼ ﺎر ﻗﺣط ﯽ وﺟ ود و
ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺑﮫ طﻣﻊ آدﻣﺧواری دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ دروغ و رﯾﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .
 -١٣ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧودش ﻧظری ﻧدارد و آدﻣﯾت ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد دﯾﮕران را ھم آدم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻟﻘﻣﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑرای ﺑﻠﻌﯾ دن
و طﻌﻣﮫ ھﺎﺋﯽ ﻟذﯾذ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑرای ﺑدام اﻧداﺧﺗن آﻧﮭﺎ دام ﻣﯽ ﮔﺳﺗرد و ﻧﻘش ﻓرﺷﺗﮫ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻣﺛل ﺳ ﻣوری ﮐ ﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل ﻣوش ﺑﮫ رﻗﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﭘردازد ﺗﺎ او را ﺑﯾﮭوش ﮐﻧد و ﺑﮫ ﭼﻧﮕش آورد و ﺑﺧورد .
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"-١۴ای اﻧﺳﺎن ﭼرا ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ"  -اﯾن ﮐﻼم ﺧدا اﺳﺎس ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن از دﯾ و ﺻ ﻔﺗﯽ و ﭘﻠﯾ دی و دروغ و ﺧﯾﺎﻧ ت
اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت او را ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﯾوھﺎﺋﯽ ﺑدﺗر از ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا آدﻣﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ دروﻏﮭﺎی ﺧود را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧ د و ﻋﻘﻠ ش
را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﻟذا ﺑﺗدرﯾﺞ دروﻏﮭﺎی دﯾﮕران را ھم ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾ ن ﻋ ذاب دروﻏﮕ وﺋﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ در ذات دروغ
ﻗرار دارد .
-١۵ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧود ﻧظری ﻧدارد ﺑﯽ وﺟود و ﮔم اﺳت و ﻟذا ﻣﺗرﺻد ﺑدﺳت آوردن وﺟود دﯾﮕران اﺳت ﺗﺎ از ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت
ﯾﺎﺑد  .دروغ ﻣﻌﻠول ﺣس ﻧﺎﺑودی اﺳت .
 -١۶ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻓل از ﺧوﯾش و ﮔرﯾزان از وﺟود ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت دروﻏﮕ وﺋﯽ و رﯾ ﺎ ھوﯾ ت طﺑﯾﻌ ﯽ اوﺳ ت ﺗ ﺎ دﯾﮕ ران ھ م
واﻗﻌﯾت وﺟودی او را ﻧﺑﯾﻧﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﯾﺎ اﺻوﻻً از ھﻣﮫ ﮔرﯾزان اﺳت و ﯾ ﺎ اﮔ ر ﺑﺳ راغ ﮐﺳ ﯽ ﻣ ﯽ رود ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ
ﻧﯾت ﺑدام اﻧداﺧﺗن اوﺳت و ﺑﻠﻌﯾدﻧش .
-١٧دروﻏﮕوﺋﯽ ﻧوﻋﯽ روش ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ دﯾﮕران ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷود .
 -١٨و اﻣﺎ ﭼرا آدﻣﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن ﻓراری ﻣﯽ ﺷود ؟ ﺑدﻟﯾل ارﺗﮑﺎب داﺋﻣش ﺑﮫ اﻋﻣﺎل زﺷ ت  .اﯾ ن زﺷ ﺗﯽ او را از وﺟ ودش
ﻓراری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دروﻏﮕوﺋﯽ وا ﻣﯽ دارد  .ﭘس دروﻏﮕوﺋﯽ ﺧودش ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻠول اﻋﻣﺎل زﺷت دﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺟب دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ رﺳواﯾش ﮐﻧد  .ﭘس در ذات اﻋﻣ ﺎل زﺷ ت ﻧﯾ ز ﺣ ﻖ و ﻋ داﻟﺗﯽ ﺣﺿ ور دارد ﮐ ﮫ از ﺻ ﺎﺣﺑش
اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد و رﺳواﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٩و اﻣﺎ اﻋﻣﺎل زﺷت دارای ﭼﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ؟ ﺳﺗم و ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳ ﺎن ﺑ ﺎ ﺧ ودش ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و از وﺟ ود ﺧ ود ﺑﻌﻧ وان
اﺑزاری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ دﯾﮕران ھم ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮭﺗر از اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .
 -٢٠اﺣﮑﺎم اﺧﻼق و دﯾن و ﺷرع آن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود ﺧ ودش ﻣ ﯽ ﺷ وﻧد
.
 -٢١ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓراد و ﺟواﻣﻊ دروﻏﮕو و رﯾﺎﮐﺎر ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ اﺛری از ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺧ ﻼق
و دﯾن ﺧدا ﻧﯾﺳت .
 -٢٢دﯾ ن ﺧ دا ﺗﻧﮭ ﺎ راه و روش از زﻧدﮔﯾﺳ ت ﮐ ﮫ اﻧﺳ ﺎﻧﮭﺎ را از اﺳ ﺗﻔﺎده اﺑ زاری ﻧﺳ ﺑت ﺑﺧ ود و دﯾﮕ ران ﻣﻧ ﻊ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و
راﺑطﮫ ای ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ و اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﺗﺎ راﺑطﮫ ﻣن  -ﺗوﺋﯽ راﺑطﮫ ای ﻋﺎدﻻﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺧداﺋﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٣دﯾن ﺧ دا ﺣﻘ وق و اﺣﮑ ﺎم ﭘ ﯽ رﯾ زی راﺑط ﮫ ای اوﺋ ﯽ )ھ وﺋﯽ( در رواﺑ ط ﻣ ن – ﺗ وﺋﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ در آﻧﺟ ﺎ اﻧﺳ ﺎﻧﮭﺎ
ﺑﻠﻌﻧده ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ وﺟود ﺧود ﺑرﺳﻧد و ﻟ ذا راﺑط ﮫ ای وﺟ ودی ﺑ ﺎ ھﻣ دﯾﮕر داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ ﻧد ﻧ ﮫ راﺑط ﮫ ای ﻧ ﺎﺑودﮔر و
ﻣﺧرب و ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده .
 -٢۴دﯾن  ،ﻗﺎﻧون ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﺳت و ﻣن – ﺗو را ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ھداﯾت ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﮐ ﮫ ﻣﻧﺷ ﺄ ھﺳ ﺗﯽ ﻣطﻠ ﻖ اﺳ ت .
آﻧﮑﮫ ﺑر دﯾن ﺧدا وارد ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت ھﺳﺗﯽ ﺧود وارد ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﺎﻓر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ وﺟود و دﺷﻣن وﺟود .

٥٦

