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ﺑﺨﺶ ﺍ ّﻭﻝ

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﺒﻮﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺭﺍ
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ .ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻟﻬﻲ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻻ ﺷﺮﻁ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰﻝ ﮐﻤﺎﻝ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﺶ
ﻣﺎﺩ ﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﺍﻟﻬﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
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اول
درس ّ
اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻥ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮐﻪ  :ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﻣﺎﺩ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺮﻣﺎﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﻳﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺒﺮﻫﺎ ﺩﺭﻭﻧﻲ
ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎ
ﺧﻮﺩ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ
ﻳﺎ ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﺁﺩﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺁﻳﺎ ﺣﻴﺎﺕ ﺁﺩﻣﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺩﻧﻴﻮ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻓﺮﺩﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ؟
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻴﻨﺶ ﺍﻟﻬﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ.
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ﺗﺄﻣﻞ
ﺩﺭ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻃﺮﺡ ﺷﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ دارد ،ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ آن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ او اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎدی
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ را در ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ آن ﻣﺎدی و اﻟﺤﺎدی اﺳﺖ،
ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺑﺮداﺷﺖ او از اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪی ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﻌﺪ دارد و آن ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺎدی اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻏﻴﺮﻣﺎدی و اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺘﻴﺎزی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎدات و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت دارد ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﯽ او
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﻴﺎدی ﮐﻪ او را از ﺻﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺧﺎﮐﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﺮای او ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ،اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺸﺘﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﻮری در ﭘﻴﺪاﻳﺶ او ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ
ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن ﻟﺒﺎس ﺟﻤﺎدات و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ،ﻫﺮ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
ﻣﺎدی و ﻇﺎﻫﺮی ﻓﺮاﺗﺮ رود .زﻳﺮا ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻏﻴﺮﻣﺎدی ،و ارزش ﻫﺎی
واﻻی ﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رود ،و
اﮔﺮ ﺑﻨﺎﭼﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،آرﻣﺎن ﻣﻌﻨﻮی و ارزش ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺎدی را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﻳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﺮﺭﺳﯽ

ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﻣﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯽ
در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ اﻟﻬﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی و ﭘﻴﮑﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﻮی از
ﻧﻮر ﺧﺪاﻳﯽ در وﺟﻮد ﺧﻮد دارد و ﺑﻬﺮه ای از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ُﺑ ِﻌﺪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی اﺻﻴﻞ
ﺷﺨﺼﻴﺖ او را ﺗﺸﮑﻴﻞ داده و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ« اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺖ .راز
ﺑﺮﺗﺮی و اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﯽ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺴﻤﯽ او ،ﺑﻠﮑﻪ در
اﻳﻦ روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻠﻴﺎت
ﻋﺎﻟﻴﻪ ی آن ،ﻫﻤﮕﯽ از آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ وﺟﻮدی اﺳﺖ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺣﻴﺎت ﻳﺎ ﻫﺪف از آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻫﻤﻮاره ﻓﮑﺮ و روح اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ی »ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺣﻴﺎت« ﻳﺎ راز
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺬارده و ﻫﺪف از ﭘﻴﺪاﻳﺶ او ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻫﺪﻓﯽ
ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ آن ﻫﺪف ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮕﺬرد و ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺿﻄﺮاب و اﻟﺘﻬﺎب دروﻧﯽ او را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﻃﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺑﺮآﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﻴﻦ رازی
ﭘﺮده ﺑﺮدارﻧﺪ.
در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﯽ دارد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ .آﻏﺎز ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن از ﺧﺪا و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻣﺎ ز ﺑﺎﻻﺋﻴﻢ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻳﻢ
ﻣﺎ ز درﻳﺎﺋﻴﻢ و درﻳﺎ ﻣﯽ روﻳﻢ
٤

ﻇﻬﻮر اﻧﺴﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ی اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﻮد در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاﻫﺐ ﻓﻄﺮی و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﻳﺎی ﺑﯽ ﮐﺮان رﺣﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل ﭘﻴﺶ رود ،ﺑﺎز ﻣﺮاﺣﻠﯽ
در ﭘﻴﺶ روی ﺧﻮد دارد و ﺗﮑﺎﻣﻞ او ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد .در روح اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﺮﻳﺎن
زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﻮی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ رﺳﺪ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﻴﺎت ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﻣﺎﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺩﺭ
ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻋﻘﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻟﻬﻲ
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ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ روح وی ،ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ِ
»ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﮐﻪ دارد ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ .آدﻣﯽ
ﺣﻘﻴﻘﯽ« ﺧﻮﻳﺶ را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺻﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ
از ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪان اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﺘﺼﻞ
٥

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻃﺮف اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺷﺎﻟﻮده ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ او وﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺪاﻳﺎﺑﯽ ،ﺧﻮدﻳﺎﺑﯽ واﻗﻌﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .و ﻫﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ از اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ واﻗﻌﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ
از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺧﻮﻳﺶ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻴﻞ و واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن؛ و آن ﮔﺎه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ اش ﺑﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮد
را در ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ زﻧﺪان ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺎود ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
آن ﭼﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ز ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ َﺗ َﻤ ّﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺳﺎل ﻫﺎ دل ﻃﻠﺐ ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﺻﻴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻟﻬﯽ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ِ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه
و وﺟﻮد ﺧﻮد را در ﻣﺸﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ،در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ِ
ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻳﻦ از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ،
و ﭘﻴﮑﺮ ﻣﺎدی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﻫﻤﻪ ی ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺣﻘﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺴﺦ ﺷﺪن ﻫﺎﺳﺖِ .
اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دور
اﻓﺘﺎده از ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻼٔ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ او را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ
ﻣﺎدی ﺣﻴﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺎل ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎم ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ ی ﻋﺸﻖ ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﻇﺎﻫﺮی ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺸﻖ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﺷﺎر اﻟﻬﯽ ،ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ واﻗﻌﯽ و اﻟﻬﯽ ﺧﻮد ،از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﻳﻦ
ﺳﺮاﺷﻴﺒﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﻗﻌﺮ دره ی ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﻮد
ﻋﺸﻖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﺰ ﭘﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد
آری ،ﺷﺮط ﻧﺠﺎت و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎ ﺧﻮدآﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ وﺟﻮد آدﻣﯽ
ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﻨﺪ،
ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و آرام ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.

٦

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ در »ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺎدی« ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات در ﭼﻴﺴﺖ؟
٢ــ »اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯽ« اﻧﺴﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
٣ــ راﺑﻄﻪ ی »ﺧﻮدﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﺑﺎ »ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ »از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ« را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﻪ دﻳﻮان اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﻌﺮی را ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺎه
آن ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

٧

درس دوم
ﻧﻴﺎزﻫﺎﻱ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ »ﻣﺎﺩّ ی« ﻭ »ﺍﻟﻬﯽ« ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ُﺑﻌﺪ ﻣﺎﺩی ﻭ
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ ،ﺷﺮﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﻚ ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍ ّﻣﺎ ُﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﳑﺘﺎﺯ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ،
ﲤﺎﻳﻼﺕ ﻭ ﻛﺸﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻛﺸﺶ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ :
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﻭﻳﮋﻩ ی ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟

٨

ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺣﻴﻮاﻧﯽ
ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮاﻧﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و
ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﻣﺎدی( ﺑﺪون رﻓﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن ،ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﯽ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ »ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ« و ﻳﺎ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر »ﻏﺮاﻳﺰ« ١ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻏﺮاﻳﺰ در اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده
و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺸﺶ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻧﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎی ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻳﺎ
اداﻣﻪ ی ﻧﺴﻞ ﺧﻮﻳﺶ ،آن ﻫﺎ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻏﺮاﻳﺰ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮان اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ارﺿﺎی ﻏﺮاﻳﺰ و ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در ﻟﺬت ﻫﺎی ﻏﺮﻳﺰی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،در واﻗﻊ از ُﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮده،
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،در ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ.
ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﺧﺒﺮ از زﻣﺰﻣﻪ ی ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ

َﺣ َﻴﻮان را ﺧﺒﺮ از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ

ﺧﺎﮐﺒﺎزی
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﺣﮑﻤﺎی ﺗﻴﺰاﻧﺪﻳﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﺣﻮال آدﻣﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﺪه ای را ﻫﻢ ﭼﻮن
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮی آﻧﺎن را از ارزش ﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺷﺎرات و ﺗﻤﺜﻴﻼت ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻴﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮده و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ اﻓﻖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮی رادر ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﺪﮔﺎن ﻋﻘﻞ و دل آﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﭼﻨﮕﺎل ﻟﺬت ﺟﻮﻳﯽ ﻫﺎی
ِ
»ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﯽ« ﺧﻮﻳﺶ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻇﺎﻫﺮی و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ رﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ
و ﻓﻄﺮت ﮐﻤﺎل ﺟﻮﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻋﺪه از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ در رأس آن ﻫﺎ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن اﻟﻬﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ِ
اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻓﻞ از ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻳﺎدآوری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ در ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺗﺎ از ﭼﻨﮕﺎل ﻟﺬت ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﺮﻫﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﺪال در ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ
ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
١ــ ﮔﺎﻫﯽ ﻏﺮاﻳﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻋﻢ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻳﺎ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر از
»ﻏﺮاﻳﺰ« ﻫﻤﺎن ﻏﺮاﻳﺰ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺣﻴﺎت ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺴﺎن دارد.
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ﻧﺪاﻧﻤﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ داﻣﮕﻪ ﭼﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﺗﻮ را زﮐﻨﮕﺮه ی ﻋﺮش ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺻﻔﻴﺮ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﮐﺒﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟!
ﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻼن ﺧﺎﮐﺒﺎزی
دﻻ ﺗﺎ ﮐﯽ در اﻳﻦ ﮐﺎخ ﻣﺠﺎزی
از اﻳﻦ رو اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺣﻴﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺮار
ﻧﮕﻴﺮد و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وﺳﻴﻠﻪ«ای ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ »ﻫﺪف« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و ﺧﻮد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،
ﺟﺰ اﻳﻦ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل دارد و ﺑﺎ آرزوﻫﺎی دور و دراز و ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺑﯽ اﺳﺎس ،از رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺣﻴﺎت ﭘﺎک ﺑﺎزدارد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ای در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﻴﺎ،
ﻣﺰرﻋﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺑﺬر ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻔﻜﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﳑﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺣﺪّ ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﲟﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﭘﺎﻳﲔ ﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﺳﻘﻮﻁ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.

در ﻣﻴﺎن دو ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ
آن ﭼﻪ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ ،و ﺗﺠﺎرب ﻣﻤﺘﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﻴﺰ آن را
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﯽ ِ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ در ﻣﻴﺎن دو ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﯽ ِ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﻫﻤﻮاره در ﻧﻮﺳﺎن
اﺳﺖ .از ﺳﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺪاﻳﯽ و اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻼﺋﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی ،در ﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ
از ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ،از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.

١٠

آدﻣﯽ زاده ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺮﺷﺘﻪ وز ﺣﻴﻮان

ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ِ
ﻣﻴﻞ اﻳﻦ ،ﺷﻮد ﮐﻢ از اﻳﻦ

ور ﮐﻨﺪ ِ
ﻣﻴﻞ آن ،ﺷﻮد ﺑﻪ از آن

ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اراده و اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ،در ﺣﮑﻢ داﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﻣﻴﻮه و َﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺮه و ﻧﺼﻴﺒﯽ ﺟﺰ آن ﭼﻪ
رود ِ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﮐﻪ ِﮐﺸﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ آن ِد َ
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻨﺶ دﻳﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ی
ِ
ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ داﻳﺮه ی اﺧﺘﻴﺎر او ﺑﻮده ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻌﻤﺖ اﺧﺘﻴﺎر
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻓﻄﺮی و ﻧﻴﺮوی ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ،راه
ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﮔﺮداﻧﻴﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آدﻣﯽ را
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ او ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ و ّ
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد او ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟﺬا
ﻣﯽ ﺗﻮان »ﺧﻮدﺳﺎزی« را ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ و وﻳﮋﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻤﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ دو ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ارزش و در ﭼﻪ ﺻﻮرت ارزﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ؟
٣ــ اﻧﺴﺎن ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ از ﺣﻴﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٤ــ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »آﮔﺎﻫﯽ و اﻧﺘﺨﺎب« او ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﭘﮋﻭﻫﺶ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اوﻟﻴﺎی اﻟﻬﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ .در زﻧﺪﮔﯽ
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ او را ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

١١

درس ﺳﻮم
اﻧﺴﺎن ،ﺳﺎزﻧﺪه ﻱ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺍﺳﺖ
ﺩﻭ ُﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﱳ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ی ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﱘ ﻛﻪ :
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻳﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺒﺮﻫﺎی ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻭ
ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

١٢

ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ دارای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن دارای ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب
وی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد .ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﭘﻴﺶ
ﻣﯽ رود .اﻣﺎ اﮔﺮ از آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اراده ی او ﺗﺎﺑﻌﯽ
از ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺤﮑﻮم اﻧﻮاع
ﺟﺒﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻮادث ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر از
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳ ّﻨﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ،آدﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﻫﺎ و ﭼﻨﺪ راﻫﯽ ﻫﺎ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب دارد و ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ راﻫﯽ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ا ّﻣﺎ
از ﻣﻴﺎن ده ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺘﻴﺎر
ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺫﻛﺮ ﳕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ،ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
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١٣

ﻫﺪف ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻫﺪف از ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺪاﻳﺖ و
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ و درﻳﺎﻓﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﻴﻄﺮه ی اﻧﻮاع ﺟﺒﺮﻫﺎی دروﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ
اﻣﻴﺎل و ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ،و ﺟﺒﺮﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺪف واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.
ﺗﺄﮐﻴﺪی ﮐﻪ دﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻳﻤﺎن دارد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ آزادی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد اﻓﺰوده ،از ﺳﻠﻄﻪ درون و ﺑﺮون آزاد ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان
ﺑﭙﺮدازد .از اﻳﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺮوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ در ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دارد .اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎه ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭼﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی آﮔﺎه آن ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎه را
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
در ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎ ّدی و ﺑﺪون ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﯽ
و ﻣﺎورای ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن رﻳﺸﻪ در ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی دارد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎ ،ﮐﻠﻴﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر
و رﻓﺘﺎر آدﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﯽ اﻧﮕﻴﺰه ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ ،اﺧﻼق ،ﺗﻤﺪن ،دﻳﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻮد ﻫﻴﭻ اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی »زﻳﺮﺑﻨﺎ« و ﺟﺰ آن ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی »روﺑﻨﺎ« اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺧﻮد
اﺳﺘﻘﻼل و اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﻧﺪ ،ﺑﻴﺮون رود و آن را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮی اﺳﺖ .ﺣﻖ اﻋﺘﻘﺎد و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی وی ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
١٤

بررسی
آثار تربیتی این دیدگاه چه می باشد؟ از جمله این که مطابق این دیدگاه،
هدف تربیت چه خواهد بود؟ انسان تا چه حد در تعیین شخصیت خود نقش دارد؟
و تا چه میزان در تحوالت اجتماعی پیرامون خود تأثیرگذار است؟
از آن جا که انسان ،عالوه بر ُبعد حیوانی ،دارای بعد الهی و روحی است نمی توان گفت شخصیت
وی و اعتقادات و افکار او منعکس کننده ی شرایط مادی است ،بلکه باید گفت اعتقاد و ایدئولوژی
انسان سرچشمه ی دیگری دارد که در صورت تکیه بر معیارهای صحیح ،دست تحوالت اقتصادی
و اجتماعی به آن نمی رسد .به عبارت دیگر ،این ایدئولوژی انسان نیست که ساخته ی دست شرایط
اقتصادی و اجتماعی است بلکه برعکس ،نقش ایدئولوژی ساختن شرایط اقتصادی و اجتماعی است
مگر این که توهماتی بی اساس به عنوان ایدئولوژی پذیرفته شود که در این صورت چون بر مبنای ثابت و
استواری تکیه ندارد نظیر بیدی است که به هر بادی بلرزد و تغییر یابد و هر روز به رنگی درآید.
در حقیقت ،انسان با آگاهی و ایمان و آن گاه عمل خویش ،که با اختیار و انتخاب انجام می دهد،
سرنوشت خود را می سازد و در سرنوشت جامعه و تاریخ مؤثر واقع می شود .روشن است که انسان های
هم عقیده و هم هدف ،با سعی و کوشش ،تأثیر فراوانی در جهت گیری جامعه و سیر تاریخ دارند و جامعه
و تاریخ را می سازند و این داشتن اختیار و توانایی بر ساختن جامعه و تاریخ چنان که در آغاز این درس
گوشزد کردیم ،هرگز به معنای انکار حکومت قوانین مختلف بر جامعه و حوادث تاریخ نیست.

پرسش

١ــ آیا قوانین و سنت های جهان مانع قدرت انتخاب انسان می شوند؟
٢ــ رابطه ی تربیت صحیح با جبرهای درونی و بیرونی چیست؟
٣ــ بنا بر بینش های مادی اعتقادات و افکار انسان تحت تأثیر چه عواملی شکل
می گیرند؟
٤ــ نقش شرایط بیرونی در زندگی انسان چیست؟
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درس ﭼﻬﺎرم
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن
ّ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺵ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻲ ﺑﺮﺩﻳﻢ؛ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ،
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ،ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ
ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﮐﻪ:
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ؟

١٦

ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻫﺪف در اﻓﻖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺟﺰ آن ،ﻫﻴﭻ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪ دﻳﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم روﮔﺮداﻧﯽ از ﻫﺮ ﻫﺪف دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻴﺰی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻄﺮود
و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آزاد ﺷﺪن از ﻗﻴﺪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺤﺪود و
ﻣﺤﻘّﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﻬﺪام ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ای در ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ از ﺗﻤﺎم
ﻧﻘﺺ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻃﺎﻏﻮت ﻫﺎ و ﺑﺖ ﻫﺎ آزاد ﺷﺪن .و آزادی واﻗﻌﯽ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎرﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ او را از ﭼﻨﮕﺎل
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎرت ﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺟﺰ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺾ ،ﻳﻌﻨﯽ ذات ﺧﺪاوﻧﺪی ،ﮐﺴﯽ را و ﻫﺪﻓﯽ را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی
ﺷﺄن او ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻫﺎ ﺩﻳﻨﻲ ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺷﻤﺎﺭﻳﺪ.

ﭘﻴﮑﺎر درون
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﺧﻼص )ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺧﺪا( ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن از ﻗﺒﻴﻞ
ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ،ﺷﻬﺮت ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﻔﻊ ﻃﻠﺒﯽ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ،رﻳﺎ و … اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ دور از ﻣﺤﻮر اﺧﻼص ﺑﻮده و
ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،در واﻗﻊ ﻳﮏ ﻗﺪم از
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .و ﭼﻮن رﻳﺸﻪ ی ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﺳﺪ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ،ﻟﺬا »اﺧﻼص« و رﻋﺎﻳﺖ آن از ﺟﺎﻧﺐ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ،وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﺪت ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ،او را از ﭼﻨﮕﺎل ﻧﻔﺲ ﺣﻴﻮاﻧﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ّ
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ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺸﻮراﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ و در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ دروﻧﯽ ﻳﺎری دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ادﻳﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ــ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد اﻧﺴﺎن آﺷﻴﺎن دارد ــ او را در ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺎ درون ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻖ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ای ﺷﻬﺎن ﮐﺸﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﺧﺼﻢ ﺑﺮون

ﻣﺎﻧﺪ ﺧﺼﻤﯽ زان ﺑﺘﺮاﻧﺪر درون

ﭼﻮن ﮐﻪ وارﺳﺘﻢ زﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮون

ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ ﺳﻮی ﭘﻴﮑﺎر درون

اﻋﺘﻘﺎد ،اﺧﻼق وﻋﻤﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ درﺑﺎره ی ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻟﻬﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻧﺴﺎن و روﺣﻴﺎت و اﻋﻤﺎل او وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ی اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﻮام ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎری ،ﺻﺒﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻓﺪاﮐﺎری ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ
و… از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻻزﻣﻪی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻳﻤﺎن و رذاﻳﻞ اﺧﻼﻗﯽ از
ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺘﻢ ،ﻏﺮور ،ﻧﻔﺎق ،و ﺑﺪﮔﻮﻳﯽ و ﻏﻴﺮه را ﻳﮏﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا رﻳﺸﻪی ﻫﻤﻪی اﻳﻦ رذاﻳﻞ در
روﮔﺮداﻧﯽ از ﺧﺪا و ﻏﻔﻠﺖ از ﻳﺎد اوﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﺑﻪﻃﺮف ﮐﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد و روﺣﻴﺎت و اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻳﺎ
ﺷﺪت ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد زﻳﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪای ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻴﻞ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ّ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﯽ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ،اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ از واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
واﻗﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻓﺮﻳﺒﮑﺎران ﺗﻤﻴﺰ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻳﺎد ﺧﺪا
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻳﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻗﻮیﺗﺮ
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و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻤﺎن
اﻧﺴﺎن ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ »ﺧﻮد« و ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از
ﺷﺪت ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
آﻧﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻟﺬات دﻧﻴﻮی ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دل
ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺧﺎﻟﻖ دلﻫﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و از آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯽﮐﺮان آن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ؟
دلﻫﺎی ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﻳﺶ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮاﻫﺒﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان از آن ﻣﺤﺮوم و
ﺣﺘﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ .ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﺪام ﺑﺮ اﻳﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ و اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و در ﻋﺮﺻﻪی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻬﻮات و ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﯽ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮ از
ﻳﺎد ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ .آﻧﺎن در ﺳﺎﻳﻪی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن دروﻧﯽ ﺧﻮد را
ﻓﺮوﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آراﻣﺸﯽ ﻋﻤﻴﻖ ،آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻳﺎد ﺧﺪا آرامﺑﺨﺶ دلﻫﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ ،ﺗﺴ ّﻠﯽﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐﻫﺎی رﻧﺠﻴﺪه و ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ دلﻫﺎی ﻣﺠﺮوح
اﺳﺖ .ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺧﺪا ،ﮐﺎر و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻇﺎﻳﻒ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﻳﺶ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت را در اﻳﻦراه ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آری ،ﻳﺎد ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ او ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ از آن ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﻳﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن و ّ

اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎد ﺧﺪا و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪا را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺛﻤﺮات ﻳﺎد ﺧﺪا

ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا
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١٩

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوی از ﻏﻴﺮﺧﺪا را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮح
دﻫﻴﺪ .در ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎ از ﻏﻴﺮﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﻨﺪﮔﯽ آن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟
٢ــ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را از دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻮی آن را در زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

٢٠

درس ﭘﻨﺠﻢ
ارزش اﻳﻤﺎن
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ  ،ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ
ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮔﻮﻳﻲ
ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺩﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ
ﺍﺳﺖ ،ﻭ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺖ.
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﻣﻀﺮﺍﺕ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺧﻮﺭ ﻭ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ
ﺯﻳﺎﻥﻫﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻋﻤ ﹰﻼ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ.
ﺭﺍﺳﺘﻲ ،ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ؟
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ﺧﻮﺩﻛﺎﻭی
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﺭﺱ ،ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺍی
ﺷﻤﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺍ ّﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ
ﺍﳒﺎﻡ ﺁﻥ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟
ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﺪ؟

وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت
ﻣﻮﺟﻮد در درون او ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻟﻮازم آن ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﭘﺲ زده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ،دل در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻋﻠﻢ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اش
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ا ّﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﺗﮑﺮار اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻋﻠﻢ
ﺑﭙﺮدازد و اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻋﻠﻢ را ﺗﺮک ﮔﻮﻳﺪ ،در اﻳﻦﺻﻮرت ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
ﻋﻠﻢ در زﻣﻴﻨﻪی روﺣﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت
ﺟﻮ رواﻧﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ آن ﻋﻠﻢ ،ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ »اﻳﻤﺎن« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن ّ
ﺑﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻤﮑﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن ﺣﻘﻴﻘﺖ
داﺧﻞ در دل اﻧﺴﺎن ﺷﺪ .از اﻳﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻠﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ
و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ و اﻧﻬﺪام »اﻳﻤﺎن« ﭘﯽﺑﺮد.

ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن
از آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻢ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻤﺎن
»دل« اوﺳﺖ .اﻳﻤﺎن آن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻞ را در اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد
و او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪ.
ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺎور ذﻫﻨﯽ و اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﯽ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﻇﺎﻫﺮی و اﻧﺪﻳﺸﻪی ﺧﻮد ﺧﺪا را
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺣﺎﺋﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد را از ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮر ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎق روح
و ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻳﻨﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘ ًﻼ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ دل آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺎور ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪه
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و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ .و ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ در
اﺷﺨﺎص ،در ِ
اﺻﻞ آن اﻋﺘﻘﺎد و درﺳﺖ ﺑﻮدن آن ﺗﺮدﻳﺪ رواداﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن
ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﯽ درآﻣﺪ ،ﻳﻘﻴﻨ ًﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺷﮑﺎف ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه
و ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ اﻳﻤﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪن ﻋﻘﻴﺪه ی ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ و اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﯽ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ِ
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ آن ،ﺳﺒﺐ
اﺻﻞ ﻋﻘﻴﺪه ،و اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺴﻴﺎر ّ
ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎدهاﻧﺪﻳﺸﺎن و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺪام اﻳﻤﺎن؟
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺪام اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎروﭘﻮد وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺟﺎذﺑﻪ ای
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪوﺟﻮد آورد؟
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ در درون او اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آدﻣﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺨﺸﺪ و در او ّ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن ﻣﯽآورﻳﻢ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ از ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮوی
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﻫﺪﻓﯽ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺶ دارای ﺟﺎذﺑﻪای ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روح ﮐﻤﺎلﺟﻮی اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎﻧﻊ و راﺿﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪزودی
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮوی ﺧﻮد را در درون اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﻤﺎل ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و از ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﺑﻪدور اﺳﺖ ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
در ﺗﺎروﭘﻮد وﺟﻮد آدﻣﯽ ،ﭼﻨﺎن ﺟﺎذﺑﻪای در اﻋﻤﺎق دل اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوی دﻳﮕﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،ﺗﻔﺎوت
از زﻣﻴﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖآﻓﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺮوزا
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎروﭘﻮد روح و درون دل ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻗﺪرت
و ﺟﺎذﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی اﻳﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻴﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﺶﻫﺎ ،اﻳﺜﺎرﻫﺎ
و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ و رﺿﺎی دل اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻤﺎن ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻳﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎ
و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ ،ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪی اﻧﻮاع ﻋﻘﺪهﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی
وﺟﺪان و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺸﺮی و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،رﻳﺸﻪی اﺳﺘﻮار و
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪارد.
اﻳﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻋﺸﻖ و ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ،در ﻃﻮل
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن
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ﺳﺮﺷﺎر از اﻳﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﻴﺮ آنﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ
ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺮاغ ﻧﺪارد.

راهﻫﺎی ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﭘﺮورش اﻳﻤﺎن
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎور ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺻﻮرت اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﯽ درﻣﯽآﻳﺪ و ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در درون
آدﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎورﻫﺎی ذﻫﻨﯽ از ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮر ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎق روح و دل اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ )اﻳﻤﺎن( درآﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﺎﻟﻴﻪی روﺣﯽ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و اداﻣﻪی ﺣﻴﺎت ﻳﮏ ﻋﺪه
اﻣﻴﺎل ﻏﺮﻳﺰی و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون آنﻫﺎ اداﻣﻪی ﺣﻴﺎت اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺣﻴﻮاﻧﯽ از ﻣﺮز اﻋﺘﺪال و از ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮاﺗﺮ روﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺣﺎﺋﻠﯽ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻞ و دل
آدﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻧﻔﻮذ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ روح و دل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ ،ﻫﻢﭼﻮن ﭘﺮدهای ﺑﺮ روی ﻗﻠﺐ آدﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺪ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺠﺎبﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .راه ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﺠﺎبﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ در اﻓﺮاﻳﺶ
اﻳﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻠﺒﯽ او ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر او ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از اﻳﻦروﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ ،ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺣﻘﺎﻳﻖ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی
اﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻤﺎن اوﻟﻴﻪ ،ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻮرزد
و ﻣﻠﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را در دل ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﺪ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن را
ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و در ﻳﮏ ﮐﻼم ،ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻳﻤﺎن در ﮐﺎﻧﻮن دل او رﺳﻮخ
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻋﻤﻖ و ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی
اﻳﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ از درون اﻧﺴﺎن رﻳﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد آﺗﺶ اﻳﻤﺎن در
درون اﻧﺴﺎن ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻪی دل را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻤﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درک ﺣﻘﺎﻳﻖ واﻻﺗﺮی ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻋﻤﺎل و ﺣﺘﯽ ّﻧﻴﺎت اﻧﺴﺎن در رﺷﺪ و ﭘﺮورش اﻳﻤﺎن و ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ و اﻧﻬﺪام آن ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪهای دارد ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل و ّﻧﻴﺎت در ﺳﺎﻳﻪی ﺗﮑﺮار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻔﺲ
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ﺣﺪﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ زﻳﺮا ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎﻳﺼﯽ ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و در
رﺳﻮخ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑﻪ ّ
ﻋﻤﻖ دل رﺳﻮخ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﻮاره دل را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺳﻮق داده و ارادهی اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻌﻨﻮی و اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و دل را در ﺟﻬﺖ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮق
دﻫﺪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و آﺛﺎر ﺳﻮء
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را در دل اﻟﻘﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای اﻳﻤﺎن و ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل و
ﺣﺘﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻭ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ارزﺷﻤﻨﺪی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن
در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﯽ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ در
ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻴﮏ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ دﻳﺪه ﺷﻮد ،اﮔﺮ از اﻳﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﮕﻴﺮد و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ،ارزﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ .و اﺻﻮ ًﻻ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﯽ از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﻞ در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻤﺎن
ﺑﺪون آﺛﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮﻗﺪر اﻳﻤﺎن ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺴﺎن در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ داده ﺷﻮد و اﻳﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘ ًﻼ درﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ ،از ﻳﮏ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺎدهﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن را ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﯽ ﻫﺪف از آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی
ﺑﻪ ﻋﻴﺶ و ﻧﻮش ﺑﭙﺮدازد و از رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،و ﺳﭙﺲ ﺗﺮک اﻳﻦ دﻧﻴﺎی ﻣﺎدی
ﮐﻨﺪ و ﺣﻴﺎت و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او را ﻓﺮداﻳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻫﺪف ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻳﺪ ،و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻤﺎل روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن
وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻓﺎه و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی از آن ﺟﻬﺖ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﻫﻤﻴﺖ
دارد ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼل از آن ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻨﻮی و ﮐﻤﺎل روﺣﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻴﺎت اﺑﺪی در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ .و ﻟﺬا
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اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی و دروﻧﯽ داﺷﺘﻪ و اﺗﺼﺎل ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﺻﺎﻟﺖ و ارزش دارد ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻤﺎن ﻫﻤﻮاره آﺛﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .از آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻤﺎن ارزش ﺧﻮد را از ﻋﻤﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر
ﺧﻮد را از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﻴﺖ
ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ارج و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ آﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ واﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ .آن
را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ اﻳﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد اﺻﻴﻞ و ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا؟
٣ــ آﻳﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ،اﻳﻤﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟
٤ــ ﺣﺎﻳﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 ٥ــ آﻳﺎ ارزﺷﻤﻨﺪی اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن؟

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ و دﻳﻮان اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﮑﯽ از اﺷﻌﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ
را ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎی راﺑﻄﻪی اﻳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

٢٦

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ

ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ

٢٧

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺥ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻭ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺍ ﻓﺮﻭﻣﻲﺑﻨﺪﺩ ﻭ ﻃﻮﻣﺎﺭ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ؟ ﺧﺪﺍ
ﺣﮑﻴﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍ ﺑﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

٢٨

درس ﺷﺸﻢ
دو ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻳﻨﺪهﻱ اﻧﺴﺎن
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ،ﺳﺆﺍﻝﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ؛
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :
ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ،ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ؟
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ
ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ.
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ،ﺩﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ :ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﻮﭺ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻣﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺍﻟﻬﻲ.

٢٩

ﭘﻮچ ﭘﻨﺪاری
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﻣﺎدی و اﻟﺤﺎدی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت آدﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺼﺎدف ﮐﻮر ﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺸﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و در ﭘﻴﺪاﻳﺶ
آن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻳﺎ ﺷﻌﻮری دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺎدف ،ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺮ روی اﻳﻦ
ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﭙﺲ راﻫﯽ دﻳﺎر ﻓﻨﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮔﺮدد .از اﻳﻦرو زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﭘﺪﻳﺪهای ﻋﺒﺚ و
ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪِ .
ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ِ
ﺟﻬﺎن ﺑﯽﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮد »ﻫﺪﻓﯽ« ﺑﺴﺎزد و »ﻗﺮارداد« ﻧﻤﺎﻳﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﺣﻴﺎت او را ﻧﻪ ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪی ،زﻳﺮا ﮐﻪ اﺻﻮ ًﻻ
ﻗﺎﻓﻠﻪ ی ﻫﺴﺘﯽ را ﺳﺮﻣﻨﺰﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮدش روزﮔﺎر ﺟﺰ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻳﮕﺮی ﻧﺪارد .ﻫﺮﭼﻪ
ﻫﺴﺖ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ و ﺑﯽﻫﺪﻓﯽ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯽﻫﺪف ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﺎت او ﺳﺨﻦ از ﻫﺪف ﻳﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد و ﻳﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﻧﮕﺎﻩ ﭘﻮﭺﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی
ﭘﺎﺳﺦ دﻳﮕﺮ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و آن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻌﻮر و
ﺣﮑﻤﺖ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻴﻢ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺰای دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻴﮑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪی ،و ﻟﺬا ﻫﻴﭻ اﻣﺮی در دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺑﺪون ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ.

٣٠

ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ رﮐﻦ ﺑﻴﻨﺶ دﻳﻨﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻴﻢ ﮐﺎر ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﺳﺮﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ »ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ،ﺟﻬﺎن و ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آﻓﺮﻳﻨﺶ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻣﻨﺰﻟﯽ اﺳﺖ .ا ّﻣﺎ آﻳﺎ
ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎی ﻣﺎدی و زودﮔﺬر ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ؛ او ﻧﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ دﻧﻴﺎی ﮔﺬرا ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
او ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﻭ
ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.
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اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﻧﻘﺶ آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﺑﻌﺪ از دﻋﻮت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،وﺟﻮد ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
از اﻓﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪی دﻗﻴﻖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی
اﻟﻬﯽ ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او را ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺲ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺮﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﻮی ،از ﮐﻠﻴﻪ ی
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺼﺪ واﻻﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺎوﻳﺪ در ﺳﺎﻳﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻌﺎد و ﺣﻴﺎت اﺑﺪی ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم
ﻓﮑﺮی و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ارﮐﺎن ﺑﻴﻨﺶ دﻳﻨﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ّ
٣١

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻌﺎد ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﻴﻢ در ﻓﮑﺮ و روح اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻣﻨﻪی اﻧﺪﻳﺸﻪی او را
از ﺳﻄﺢ ﻇﻮاﻫﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮده و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ اﺑﺪﻳﺖ و ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .او را ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﯽ و ﻗﺪاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎت
را درﻧﻈﺮ او دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺲ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﻣﺄﻧﻮس ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه ﻋﺪل اﻟﻬﯽ
اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ از وﻗﻮع ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آن را وﻋﺪهای ﺗﺨ ّﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را اﻣﺮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ زودی آن را درﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﭘﺎی ﺣﺴﺎب و در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﺪل ﭘﺮوردﮔﺎری ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .روزی ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن از ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮار ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺟﺰ
ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را
ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ .از اﻳﻦرو ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ّ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا دﻳﺪه و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را از اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﻌﺎف
داﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﺧﻮد را در ﻣﺤﮑﻤﻪی اﻟﻬﯽ از ﺑﺎﺑﺖ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﮑﺎﻟﻴﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺳﺆال ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.
ِ
ﺣﺴﺎب
آری ،در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮﮐﺴﯽ در دادﮔﺎه ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺪ و
ﮐﺮده ِ
ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ را ﭘﺲ دﻫﺪ .در ﭼﻨﺎن روزی ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﻳﺎرای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺑﺒﻴﻨﺪ .روزی ﮐﻪ ﻋﺬرﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﺷﯽ ﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎزی ﻫﺎی
راﻳﺞ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻓﺮار از زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻔﻴﺪ اﻓﺘﺪ .زﻳﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ آﮔﺎه
اﺳﺖ ،و ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رازﻫﺎی دروﻧﯽ آﮔﺎه و داﻧﺎﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن وﻟﻮ ﺑﺴﻴﺎر
ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ او ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪی
ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ« ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺑﺪور از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻗﺮاردادی
ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ و دل آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ آن در اﻣﺎن
ﺑﺪاﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎور داﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ »ﺧﻮد ﺣﺴﺎب« و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎس ﺑﺎر
ﻣﯽ آورد و از ﺑﯽ ﻗﻴﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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آن ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺘﯽ در ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ّﻳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺎی ﺣﺎﻣﻴﺎن دروﻏﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﻤ ًﻼ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،در
ﻣﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻳﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﻴﺎ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
ﺧﻮن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺣﻖ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺑﺸﺮﻳﺖ
و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪ داری ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﺎن و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد؟ اﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎری آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺳﺘﻤﯽ را روا داﺷﺖ و ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮد؟
آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺗﻠﺦ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﻮازﻳﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﯽ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از زﻳﺮ ﺑﺎر آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد؟ و در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻟﺰوم ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ زﺷﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد و آن را ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در اﻧﻈﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ؟
ا ّﻣﺎ در ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺣﺴﺎب ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ واﮔﺬار ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻟﺒﺎس ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﻼق ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺧﻼق روﻧﺪ و ﻋﻤ ًﻼ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻣﮕﺮ در
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی و در ﻋﺮﺻﻪ ی رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ِ
اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن و داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﺧﻼق و
ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ارزﺷﯽ آن اﺳﺖ ،ﻋﻤ ًﻼ از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﺩ ﺑﺪﺍﻧﺪّ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻭ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در راه ﺣﻖ
در ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ،آن ﭼﻪ ﻣﺤﺮک اﻧﺴﺎن در راه اﻳﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪی ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻦ رو ﺷﮑﺴﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺮوزی ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدی و ﻇﺎﻫﺮی
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ﻧﺪارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮی ،ﻳﺄس و ﻧﻮﻣﻴﺪی ﺑﺮ دل ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزان ﭼﻴﺮه ﮔﺮدد وﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ
در ﻣﺴﻴﺮﻣﺒﺎرزه ﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ی اﻟﻬﯽ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﺒﺎرزان راه ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺸﺎﻧﺪه و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪ.
در ﻃﺮز ّ
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ ّدی رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ در ﻫﺮ اﻗﺪام و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ،ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ
در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎز ﻣﺎ َﻧﺪ .زﻳﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻫﺪف
واﻗﻌﯽ و ﻧﻬﺎﻳﯽ او در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی و در ﺟﻮار ﻗﺮب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻋﻤﺎل
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزات ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ.
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا دارﻧﺪ و ﻳﺎد آﺧﺮت ﺑﺮ ﻗﻠﻮب آﻧﺎن ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،در اوج ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ دوزﻧﺪ و ﻳﻘﻴﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺪاﺋﺪ
وﺳﻴﻠﻪ ی ﺗﺼﻔﻴﻪ ی روﺣﯽ آن ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن را از ﺳ ّﻨﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺷﻤﺮده و ﮐﺴﯽ را از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺎف
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ ی اﻧﺴﺎن و
ﭘﺮورش ُﺑﻌﺪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ وﺟﻮد او .آﻧﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت و
رﻧﺞ ﻫﺎ ،از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺧﺪاﻳﯽ روﺳﻔﻴﺪ و ﭘﻴﺮوز ﺑﻴﺮون آﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ راه ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت
ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ و ﺣﻔﻆ ﺣﺪود و ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
و ﻳﺎد آﺧﺮت ،ﺷﻴﻮه ی ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯽ آﮐﻨﺪه از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ دارﻧﺪ .اﻧﺒﻴﺎء ﮐﻪ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
و ﺻﺒﺮی ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ درﺟﺎت واﻻی ﮐﻤﺎل و ﻗﺮب اﻟﻬﯽ راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ اوﺳﺖ ﻧﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روزه اش
در اﻳﻦ ﺳﺮای ﭘﺮ از رﻧﺞ و ﺑﻼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﯽ ،ﻧﻴﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻫﺮ ّﻟﺬﺗﯽَ ،اﻟَﻤﯽّ .ﻟﺬات و ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻳﻦ
ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ در ﮔﺬرﻧﺪ .آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر
ﻧﺼﻴﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﺪی او را ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺳﺎزد.
آﻧﺎن ﮐﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی )ﮐﻪ از رﻧﺞ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ
در آن ﺟﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ( ﻫﺪف ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﻧﻴﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺲ ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﻌﯽ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻓﺮاوان و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ
ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ .زﻳﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺳﻌﯽ و ﺻﺒﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی
را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ا ّﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻪ ﺑﺎک ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﻮدای دﻳﮕﺮی در ﺳﺮ و ﺷﻮق دﻳﮕﺮی
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در دل دارﻧﺪ.
در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮق ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯽ زد ﻗﺪم ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎ ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﺎر ُﻣﻐﻴﻼن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر
آری ،اﻳﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻴﺶ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ی
دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از ﻫﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﺮاس ﺑﻪ دل راه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و دل در ﮔﺮو ﻫﻴﭻ ﻫﺪف
ﻣﺤﻘّﺮی ﻧﻤﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی روح آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﺪﻳﺖ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاخ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺪف ﻫﺎی ُﺧﺮد و ﻧﺎﭼﻴﺰ در آن ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﭼﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻌﺎد ﻻزﻣﻪ ی ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ؟
٢ــ راز ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﭼﻴﺴﺖ؟
٣ــ آﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﻌﺎد و ﺣﻴﺎت اﺧﺮوی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و درﺑﺎره ی آن
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﮔﺬﺷﺖ؟ ﭼﺮا؟
٤ــ ﭼﺮا ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
 ٥ــ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻣﮑﺘﺐ دﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٦ــ اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ی اﻟﻬﯽ و ﻣﺎدی در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﻴﺮوزی ﭼﻴﺴﺖ؟
٧ــ ﻣﻔﻬﻮم آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ دارد؟

ﭘﮋﻭﻫﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
اﻳﺸﺎن در راه ﺣﻖ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس درس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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درس ﻫﻔﺘﻢ
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻱ اﺑﺪ ّﻳﺖ
ﺣﺠﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﲤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ی ﻣﻌﺠﺰﺍﺕّ ،
ﻭ ﺻﺪﻕ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﳕﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻌ ّﺮﻓﯽ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺑﺪی ،ﺍﻓﻘﯽ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﺘﻮﺟﻪ
ّ
ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺧﺮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺁﻧﺎﻥ
ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮی ﺩﺭ ﻭﺭﺍی ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻭﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻗﺮﺏ ﺭﺑﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﳕﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ؟
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻗﺒﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ؟
ﺍﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺎﺕ ّ
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ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻳﮑﯽ از اﺻﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﺶ ﻫﺎی ﻓﻄﺮی در اﻧﺴﺎن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ .آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﻓﻨﺎ و ﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺰد و از ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ او را ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮداﻧﺪ وﺣﺸﺖ دارد .آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی
ﺗﺒﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ از آن ﻫﺮاس دارﻧﺪ و آن را ﺗﻠﺦ ﺗﺮﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ای از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮا از ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺮاس و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ آن ﻫﺎ از ﻣﺮگ و ﺗﻠﺨﯽ آن در ذاﺋﻘﻪ ی دل آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺮگ زاﻳﻴﺪه ی ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ و از آن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻴﻠﯽ
ﮔﺰاف و ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻴﻞ و ﮐﺸﺶ را دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ داﻧﺴﺖ .ﻫﺮ ﻣﻴﻠﯽ
ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج دارد و ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ درون و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺮون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﺴﺖ .ﻣﺜ ًﻼ اﮔﺮ در درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج آب و
ﻏﺬا وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دارای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺑﺪ ّﻳﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﻧﻴﺰ در او وﺟﻮد ﻧﻤﯽ داﺷﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﻓﻄﺮی ﺟﺰ در
ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻳﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﺎوﻳﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺖ ،ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ،ﻓﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

ﻣﺮگ از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻴﻨﺶ ﻫﺎی اﻟﺤﺎدی )ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺪا( ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
دﻳﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎم در ﺣﻴﺎت ﻧﻮﻳﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮی او ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
آﻧﺎن ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ ،ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺣﻴﺎت وﺳﻴﻊ و ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد
را آﻣﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﺎن ﻋﻤﺮی را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻴﺮ در اﻧﺘﻈﺎر روزی ﺑﻪ ﺳﺮ آورده اﻧﺪ ﮐﻪ وﻋﺪه ی ﺣﻖ
ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺮده ی ﻃﺒﻴﻌﻴﺖ ﻓﺮو اﻓﺘﺪ و از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﮔﺎم در
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ﻋﺎﻟﻢ اﺑﺪی ﮔﺬارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮی
را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﺘﻴﺎزاﺗﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه آن ﺑﺴﺎن ﻗﻄﺮه ای اﺳﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎ! ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ» :ای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ! ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی و ﻓﻨﺎ ،و ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ«.
از اﻳﻦ رو ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ وﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮگ را ﻧﺎﮔﻮار ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺮگ
واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از زﻧﺪان ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺣﺲ و رﻧﮓ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه آن ﻫﺮﮔﺰ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ.
ﻣــﺮغ ﺑـﺎغ ﻣﻠﮑﻮﺗــﻢ ﻧﻴــﻢ از ﻋﺎﻟــﻢ ﺧـﺎک

ﭼـﻨـﺪ روزی ﻗﻔﺴــﯽ ﺳﺎﺧﺘـﻪ اﻧــﺪ از ﺑـﺪﻧــﻢ

ای ﺧﻮش آن روز ﮐﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ ﺗﺎ َﺑ ِﺮ دوﺳﺖ

ﺑـﺎﻣــﻴــﺪ ﺳـﺮ ﮐــﻮﻳــﺶ ﭘــﺮ و ﺑــﺎﻟﯽ ﺑــﺰﻧــﻢ

ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎﻳﯽ :ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺰرگ
دﻟﭙﺬﻳﺮی ﻳﺎد ﻣﺮگ ﺑﺮای اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ ارزش
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ در ﺣﻔﻆ آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ اوﻟﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ »ﺣﻴﺎت« اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در ﻧﮕﻪ داری
آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ.
دوران ﻣﺤﺪود ﻋﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ دارا ِ
ﺑﻮدن ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻤﺎﻻت و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب او از آن ﺳﻮد ﺟﻮﻳﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ ﺑﺮای
اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ارزﺷﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر دارد زﻳﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺴﺎط اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﺒﻮده و در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻓﺮﺻﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﻤﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻗﺪم در راه ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻬﺎده و ﻋﻈﻤﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺼﺪ آﻓﺮﻳﻨﺶ را
ﺣﺪی درﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ وﻟﻮ اﻧﺪک ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا ﮐﻪ
ﺗﺎ ّ
ﻣﯽ داﻧﺪ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪ ای از ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﮕﺬرد ﻳﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ از ﻧﻴﺮوی او ﺑﻪ ﻫﺪر رود ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎده و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ِ
اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻦ ارزش وﻗﺖ را ﺑﻪ ارزش ﻃﻼ ﺳﻨﺠﻴﺪه و وﻗﺖ را ﻃﻼ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ا ّﻣﺎ در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ
اﻳﻤﺎن ،ارزش وﻗﺖ را ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻴﺎری ﻧﺘﻮان ﺳﻨﺠﻴﺪ .زﻳﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻼ از دﺳﺖ رود اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد
آن ﻫﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻤﺮ از ﮐﻒ ﺑﻴﺮون رود ﺑﺎ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻧﺘﻮان آن را دﻳﮕﺮ ﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .و
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ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ،و ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻴﺎت اﺑﺪی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ
ﺣﺴﺮت ﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﺳﺖ ﺣﺴﺮت ﮔﺰی ار ﻳﮏ درﻣﺖ ﻓﻮت ﺷﻮد ﻫﻴﭽـﺖ از ﻋﻤـﺮ ﺗﻠـﻒ ﮐـﺮده ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴـﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻋﻤﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮر ﺣﻖ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺒﺖ ﻫﺎ را در ﺣﻴﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﮑﻮ ﮔﻔﺖ ﻟﻘﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺎ زﻳﺴﺘﻦ

ﺑﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ زﻳﺴﺘﻦ

ﻫﻢ از ﺑﺎﻣﺪادان َد ِر ﮐﻠﺒﻪ ﺑﺴﺖ

ﺑﻪ از ﺳﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دادن ز دﺳﺖ

ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻓﻮﻕ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻬﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎﺩ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺑﺪ
ﻧﺸﻤﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﻴﺎت در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ »روح« اوﺳﺖ،
ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺄﻣﻮران اﻟﻬﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎ و ﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ او راه ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و روح ﮐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺳﻨﺦ ﻣﺎده
١
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﯽ رود و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﺪ و ﺑﻪ درک ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ ﻧﺎﺋـﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻤﺮی
از آن ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﯽ از ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﻳﻨﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت
ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺮگ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﺪاری اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی
ﺑﺮ اﻧﺴﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﻫﻤﻮاره و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت درک و ﺑﻴﻨﺶ اﻧﺴﺎن ،ﻇﻬﻮر و آﺷﮑﺎری آن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.
١ــ در درس ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ.
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اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻄﻼن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی
ﻣﺎ ّدی و اﻧﻮاع ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ی آن ﭼﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮای او وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﺑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮی
آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﭘﺮده ی ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎﻧﻊ از درک و درﻳﺎﻓﺖ آن ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،آن ﭼﻪ در
دﻧﻴﺎﺳﺖ ،در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﻧﺴﺎن از ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮی را آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
آن ﭼﻪ ﻣﺴ ّﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺟﺰ ﺑﺎ اﻣﻮر و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧﺴﺎن از واﻗﻌﻴﺖ اﻣﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﮔﺎه ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو زﻧﺪﮔﯽ او ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭼﻮن ﺟﻬﺎن
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺟﻬﺎت ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ّده ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ،اﻧﺴﺎن از درک ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن ،از ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻓﺎرغ اﺳﺖ و
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺳﻌﺖ
و ﻋﻈﻤﺖ آن از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﻠﻘﻪ اﻳﺴﺖ در ﺑﻴﺎﺑﺎن! ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ رﺣﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺪود رﺣﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﺟﻬﺎن
ﺧﺎرج و وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺗﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،اﮔﺮﭼﻪ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
زﻳﺮا ﮐﻪ ﻣﺜ ًﻼ در ﻣﺜﺎل ،ﻋﺎﻟﻢ َر ِﺣﻢ و ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ،ﻫﺮ دو در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و از ﻧﻮع ﻣﺎده اﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ
آﺧﺮت از ﻧﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﻴﺮ از ﻧﻈﺎم اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﮔﺎم
در آن ﻧﮕﺬارد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ّﻟﺬت و َاﻟَﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻴﺰ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﺬت و َاﻟَﻤﯽ ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﻨﮓ و ﻣﺎدی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻧﻴﺴﺖّ .ﻟﺬت ﻫﺎی اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎدی ﺑﻮدن ﻣﺤﺪود و
زودﮔﺬرﻧﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ّﻟﺬت و اﻟﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

آﺛﺎر اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره ای از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن دارای آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و از داﻳﺮه ی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺎره ای دﻳﮕﺮ از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
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در ِ
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﻠﮑﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ّﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺛﺎری از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻳﻌﻨﯽ
داﻣﻨﻪ ی آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل از داﻳﺮه ی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از
زاﻳﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ ،ﺗﺎ ّﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن داﻣﻨﻪ ی وﺳﻴﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻫﺎ ﺗﺎ ّﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﯽ رود.
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوران ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ او ﭘﺮوﻧﺪه ی آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ّاﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮچ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎره ای
ﺗﺤﻮﻻت ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات در ﺟﻬﺖ ﺣﻖ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﭘﺮوﻧﺪه ی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪه و آﺛﺎر
ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﯽ آن ﻫﺎ در ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺼﻴﺐ او ﻣﯽ ﮔﺮدد و در روز ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﯽ آن ﻫﺎ را
ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮی ﺧﻮد اﻣﻮر ﺧﻴﺮی را ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از
درﮔﺬﺷﺖ او ﻧﻴﺰ آﺛﺎر ﺧﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﻮی اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ ﻧﺼﻴﺐ او ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪاوﻧﺪی و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﺶ
ﭘﺎره ای از ﺧﻄﺎﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺻﯽ او ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد ﮐﻪ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری اﻓﺮاد ﺑﻮده و داﻧﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ
را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺎروا در
ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ.
آﻧﭽﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ در
ﭘﺨﺶ ﺷﺎﻳﻌﻪ ای ﻳﺎ ﻧﺸﺮ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎرواﺋﯽ در ﺣﻖ ﻳﮑﯽ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺮف و ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او ﮔﺮدد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او در ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ )و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﺛﺎر آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ( در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل و در ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﻣﺪام ﺑﺮ ﻧﮑﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اش اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺑﺎن
و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻗﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺪﮔﻮﻳﯽ درﺑﺎره ی اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ
دوری ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ،در ﭘﻴﺸﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ روش ﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در دوران ﺣﻴﺎت ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ
٤١

در اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺳﻮﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل
در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،آن ﺷﺨﺺ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ و ﺷﺮﻳﮏ اﺳﺖ
از ﻗﺒﻴﻞ ُﻣﺪﺳﺎزی ﻫﺎ و ُﻣﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎ ،آداب و رﺳﻮم ﻏﻠﻂ در اﻣﺮ ازدواج ،ﻧﺸﺮ ﺧﺮاﻓﺎت ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﻋﻔﺘﯽ
ﻣﺨﺪر و … ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎ ّﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺛﺎر
ﻣﻀﺮ و ّ
و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ّ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺫﻛﺮ ﳕﻮﻧﻪ
ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﻳﺎ ﺑﺪ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﺮﻭ ﺍﺳﺖ.
از آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﯽ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ،وﻟﻮ در زﻣﺎن ﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺎر دور ،در ﭘﺮوﻧﺪه ی او ﺛﺒﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﻪ ی ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺷﺨﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،در واﻗﻊ
ﻣﻴﻮه ﻫﺎی درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎﺗﺶ ﮐﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺑﺎر آن را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ رﻳﺸﻪ ی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﭼﻴﺴﺖ؟
٢ــ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ از دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﭼﻴﺴﺖ؟
٣ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
٤ــ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭼﻴﺴﺖ و آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
 ٥ــ ﭼﺮا ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﺑﺪی اﺳﺖ؟
 ٦ــ ﭼﺮا ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻳﺎد ﮐﺮده اﻳﻢ؟
٧ــ آﻳﺎ ﺣﻴﺎت در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ﻳﺎ ارزش آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ای اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻳﻢ؟
٤٢

 ٨ــ اﺛﺮات ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪه ی ﻳﺎد ﻣﺮگ و آﺧﺮت را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٩ــ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ و ﭼﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ دارد؟
١٠ــ از ﺑﺤﺚ »آﺛﺎر اﻋﻤﺎل« در اﻳﻦ درس ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ؟
١١ــ از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺮگ را ﺑﻴﺪاری ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪ ای
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ و روز ﻣﻌﺎد را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ادﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و داﻧﺎی در اﻳﻦ اﻣﻮر ،رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺒﻮل
ﻣﻌﺎد ،در زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
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درس ﻫﺸﺘﻢ
اﺛﺒﺎت ﺣﻴﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ )(١
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩ ،ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ی ﺍﻭّﻝ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﻳﻘﲔ ﺑﺮ ﺻﺪﻕ
ﺩﻋﻮﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﯽ ﻳﻘﲔ
ﺑﺮﺍﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻜﺮی
ﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﻣﺎ .ﻟﺬﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻘﲔ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻧﺒﻴﺎء )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﯽ( ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﻭ ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻣﺮی ﻭﺍﺿﺢ ﻭ
ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻋﲔ ﺣﺎﻝ ،ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺣﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻻﻳﻞ
ﻛﺎﻓﯽ ﻫﺴﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩ ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﻨﻨﺪ؟

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﺣﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ،ﺫﮐﺮ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ :
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ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎی ﺧﻄﺮ و ﺿﺮری در ﻣﻴﺎن ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرﺗﯽ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﻳﺶ از
آن ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ »ﺿﺮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻄﻤﻪ وﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﯽ رود ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﻮدﮐﺎن و دﻳﻮاﻧﮕﺎن و دروﻏﮕﻮﻳﺎن
را ﻧﻴﺰ از ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﭼﻨﮓ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﺎدﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ دﻳﻮاﻧﻪ ای ﻳﺎ ﻃﻔﻠﯽ ﻳﺎ ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر دروﻏﮕﻮﻳﯽ )ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﮔﻔﺘﻪ ی آن ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد( ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﺧﻄﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺎ دﻫﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن اﻋﻼم ﺧﻄﺮی را ﻧﺎدﻳﺪه
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه دﻳﻮاﻧﻪ ﻳﺎ اﺑﻠﻪ ﻳﺎ دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ،از ﭼﻨﺎن ﺧﺒﺮی ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرﻳﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻴﺎط را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و از ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی ﺧﻮد آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
»دﻓﻊ ﺿﺮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻘﻼً واﺟﺐ اﺳﺖ« ﻳﻌﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮار از ﺿﺮر و ﺧﺴﺎرت،
وﻟﻮ ﺟﻨﺒﻪ ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ،آن
را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻴﻢ :آﻳﺎ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﻧﺒﻴﺎء درﺑﺎره ی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از
ﻋﺪه ای آن روش
ﻣﺮگ آورده اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد؟ ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﺎی »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ« ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ آﻳﺪّ ،
ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ و آن ﺷﻴﻮه ی ﻣﺘﺪاول را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده و ﻧﺎدﻳﺪه اش ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ؟! در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰاران ﻋﺎﻗﻞ و ﺻﺎﻟﺢ و ﺻﺎدق ﺧﺒﺮ از ﭼﻨﺎن واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و »ﺧﺒﺮ ﺑﺰرگ« و »واﻗﻌﻪ ی ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه«
داده و از ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻴﺎت ،ﻫﺸﺪارﻫﺎ داده اﻧﺪ!
ﭼﺮا ِ
اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻓﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎی دﻟﺴﻮزاﻧﻪی دهﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ،
ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ و راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮔﻮش
ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ،در ﻻک ﺗﺨﻴﻼت و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد( در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻬﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ
ﻇﻠﻤﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد روا ﻣﯽ دارد؟
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ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﺍ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻠﻲ  ،ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.

آﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻧﮑﺎر آن؟
ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻳﮏ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺳﺖ و دﻟﻴﻠﯽ
در اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ّاوﻻ ً ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻧﻤﻮد ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ اﺻﻞ ﻣﻌﺎد را ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺿﺮورت آن را ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻳﺎ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺻﻞ ﻣﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ ی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ،و
ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﻮدن اﺻﻞ ﻣﻌﺎد ﺑﺮای ﭘﻴﺮوان دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .زﻳﺮا
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ رﺳﺎﻟﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪی در ﺻﺤﺖ دﻋﻮی آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺮاﻳﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
دﻟﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎده ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی
او ،ﺣﻴﺎت او ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺣﻴﺎت ﻧﻮﻳﻨﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی دﻻﻳﻞ اﻧﮑﺎر ﺧﺪا و آوردن ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ ﭼﻨﺪ )از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﻮرﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی و آﻫﻦ رﺑﺎ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﮑﺎر
ﺧﻮد در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ً راه ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﮑﺎر ﻣﺎورای ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ ﻣﺴﺪود
اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی و ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻮاس
ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ ،ﺧﺸﺖ ﺑﺮ آب ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و
ﺳﺨﻨﯽ ﺧﺎرج از ﻋﻘﻞ و دﻟﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﮑﺮدن ﻫﺮﮔﺰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
٤٦

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦِ ،
اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ دﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﻞ و ﺑﺼﻴﺮت اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدی از او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖّ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ
ﺣﺮﮐﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺼﻴﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از آن ﭘﺲ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﺸﺮی
ﮐﺎری از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﺪد او ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ﭘﺮده از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ
ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ،ﮔﺮه از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﮑﺮی وﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در دوران ﻣﺤﺪود ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎ ارزش ﻫﺴﺘﯽ ،در ﻋﺎﻟﻢ
ﻏﻔﻠﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﺮ ﻧﺒﺮده و از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف آﻓﺮﻳﻨﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﻌﺎدت
ﺣﻘﻴﻘﯽ در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی اﺳﺖ ،ﺳﻮد ﺟﻮﻳﺪ و وﻗﺖ و ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺪود او در ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
زاﺋﺪ و ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ،
ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه او ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﻴﺴﺖ.

اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎد
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻻﻳﻞ اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺎد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﻟﻴﻞ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد .ﺳﻪ دﻟﻴﻞ
اول ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎد را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﻴﺪه و آن را از ﺻﻮرت اﻣﺮی ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .دو دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در درس ﺑﻌﺪی ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎد
ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮورت آن را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

دﻟﻴﻞ اول ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺴﺎن
ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ ،درﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺬارده و ﭘﺪﻳﺪه ی ﺣﻴﺎت ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺧﻠﻘﺖ دوﺑﺎره ی اﻧﺴﺎن از آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ او دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ّاوﻟﻴﻪ ی او اﻣﺮی
ﻣﺠﺪد او اﻣﺮی اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده ﭼﺮا آﻓﺮﻳﻨﺶ ّ
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﻮد ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه آﺑﯽ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻮﻻت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻨﺪی ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آراﺳﺘﻪ و ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ،ﮐﻪ آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ،ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﺲ از ﻣﺮگ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ.
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ﭘﺲ آﻳﺎ ﭼﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ؟

دﻟﻴﻞ دوم ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی
در اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻟﻬﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪه ای دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن
اﺻﻮﻻ ً ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ّ
واﻗﻌﻪ ی ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﭼﻮن آن را اﻣﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ،
ﺑﻪ اﻧﮑﺎر آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﮔﺮ در اﻇﻬﺎرات ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻠﯽ ﺟﺰ
ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻮدن ﭼﻴﺰی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن آن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﮐﻪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ
از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺮات دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ آورد ،ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎن اﻣﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎد از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت و
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ را در
اﺣﺎﻃﻪ ی ﺧﻮد دارد ،ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن اﻣﺮی را ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎل اول در درس ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺬﮐﺮ داده ﺑﻮدﻳﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه ای در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ از وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺻﻔﺎت و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت او را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ی ﺧﻮﻳﺶ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻴﻢ و ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ و درﺷﺖ را ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﺳﺨﻦ از ﺧﺎﻟﻘﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدی از ﺣﻴﻄﻪ ی ﻗﺪرت او ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ .وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺣﻴﺎﺗﯽ ،آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و…
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮﮐﺎری وﻟﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺑﺮای او ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اراده او وﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ
ﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻓﺮﻳﻨﺶ آن در ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﻣﻌﺎد و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﺠﺪد اﻧﺴﺎن ﺟﺰو ﻣﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﻴﺎﺑﺪ.
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از اﻳﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮑﯽ از اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد را ،ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ .زﻳﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﺋﻞ آﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎد ﺑﺮای او از ﻫﺮ اﻣﺮ دﻳﮕﺮی واﺿﺢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه و در ﺧﻠﻘﺖ آن ﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎدر
ﻣﺠﺪد
ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺴﺎن را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻠﻘﺖ ّ
اﻧﺴﺎن؟

دﻟﻴﻞ ﺳﻮم ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را ﻳﮑﯽ از ﻧﻮاﻣﻴﺲ آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ
راﻳﺞ در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ّ
ﺗﺄﻣﻞ در اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ از راه ّ
ﭘﺪﻳﺪه ی ﻣﺤﺴﻮس ،ﻗﺮﻳﻨﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﺗﮑﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺸﻬﻮد اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و اراده ﺧﺪاوﻧﺪی در ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ و
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻬﺎر ،رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮوغ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﯽ از ﺳﻴﻤﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ
رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺟﺎی آن را ﻣﯽ ﮔﻴﺮدّ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎر ﻧﻮر ﺣﻴﺎت ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﯽ ﺟﺎن و اﻓﺴﺮده دﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎداﺑﯽ و
ِ
ﻃﺮاوت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﺎران ،زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮﻃﺮاوت
و ﺑﻬﺠﺖ اﻓﺰا را ﻣﯽ روﻳﺎﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،زﻣﻴﻦ از ﮔﻞ و ﺳﺒﺰه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻴﻤﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ذرات ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺬب اﻧﺪام ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺪه و
ﻟﺒﺎس ﺣﻴﺎت ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﻳﻦ رو ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎر در ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺎر ،رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺜﺎﻟﯽ از رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
٤٩

ِ
ﺑـﻬـﺎر ﻧـﻮ زﺑـﻌـﺪ ﺑـﺮگ رﻳـﺰ
اﻳـﻦ

ﻫـﺴـﺖ ﺑـﺮﻫـﺎن ﺑـﺮ وﺟـﻮد رﺳـﺘـﺨـﻴـﺰ

آﺗـﺶ و ﺑـﺎد ،اﺑـﺮ و آب و آﻓــﺘـﺎب

رازﻫــﺎ را ﻣــﯽ ﺑـﺮآرﻧـﺪ از ﺳـﺮآب

ﺳــﺮﻫـﺎ ﭘـﻴـﺪا ﺷـﻮد
در ﺑـﻬــﺎران ّ

ﻫﺮﭼﻪﺧﻮردهاﺳﺖاﻳﻦزﻣﻴﻦرﺳﻮاﺷﻮد

ﺑـﺮ َد َﻣـﺪ آن از دﻫــﺎن و از ﻟـﺒـﺶ

ﺗــﺎ ﭘـﺪﻳـﺪ آﻳـﺪ ﺿـﻤـﻴـﺮ و ﻣـﺬﻫـﺒـﺶ

رازﻫــﺎ را ﻣــﯽ ﮐـﻨـﺪ ﺣـﻖ آﺷـﮑـﺎر

ﺗـﺨـﻢ ﺑــﺪ ﻣﮑﺎر
ﭼـﻮن ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ُرﺳﺖِ ،

اﻣﺎ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻬﺎر ،ﺧﺰاﻧﯽ ﻫﺴﺖ .درﺧﺘﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻓﺴﺮده
و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رﺧﺴﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮگ ﻫﺎی زﻧﺪه و ﺷﺎداب ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎی ﺧﺰان از ﭘﻴﮑﺮ
درﺧﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎده ی ﺑﯽ ﺟﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﻬﺎران ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻃﺒﻴﻌﺖ در آﺳﺘﺎن رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻬﺎر ،ﻓﺮوغ ﺣﻴﺎت ﺑﺎر
ذرات ﺑﯽ ﺟﺎن آن در اﻧﺪام ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻟﺒﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
دﻳﮕﺮ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯽ ﺟﺎن زﻣﻴﻦ دﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ّ
و…
و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺣﻴﺎت ،ﻣﻮت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺋﻨﺎت و زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺰرگ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﺮگ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻧﻮﻳﻨﯽ از ﺣﻴﺎت در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ
دارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﻧﺒﻴﺎء ﻣﺎ را از اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽ ﻓﺮوﻏﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﺟﻬﺎن و ﺳﭙﺲ ﺣﻴﺎت ﻧﻮﻳﻦ
در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ ذﻫﻦ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺄﻣﻞ در آن ،وﺟﻮد ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و
در ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﺎدآوری ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ّ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮ را ﺑﻌﻴﺪ ﻧﺸﻤﺎرﻳﻢ و آن را ﺧﺎرج از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﺎت آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﺪاﻧﻴﻢ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﭼﺮا ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ در اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﭼﺮا »ﮔﺮﻳﺰ از ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« دﺳﺘﻮر ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ اﺳﺖ؟
٣ــ در اﻳﻦ درس از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻌﺎد ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای
٥٠

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﺒﻮت ،ﭼﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺑﻮده و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
٤ــ ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ ّ
ﻧﻴﺴﺖ؟
 ٥ــ ﭼﺮا ﻋﺪه ای ﻣﻌﺎد را اﻣﺮی ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ؟
 ٦ــ ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻤﺮدن ﻳﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ دارد؟
٧ــ آﻳﺎ ﻣﻌﺎد ﻳﮏ اﻣﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺧﺎرج از ﻧﻮاﻣﻴﺲ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
 ٨ــ ﻣﻨﻈﻮر از زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﻳﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ درﺑﺎره ی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭼﻪ
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻳﺎدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.

٥١

درس ﻧﻬﻢ
اﺛﺒﺎت ﺣﻴﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ )(٢
ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ
ﻋﻘﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﺩ
ﺁﻳﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩ
ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ:

٥٢

اول ــ ﻣﻌﺎد در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ
ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻤﻪ
ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده ،ﺑﻌﻀﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﺘﻢ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺳﺮﻣﯽ زﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﺪه ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺜﺎر و ﮐﻤﺎل و اﻧﺠﺎم
اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و درﺧﻮر ﭘﺎداش ،و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﮐﺮدار ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ،
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﺎب و ﮐﻴﻔﺮﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻳﺎ ﮐﻴﻔﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت آن ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ،وﻟﯽ
ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻋﻤﺮی در ﺟﻬﺖ ﺣﻖ اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮای زﺣﻤﺎت و رﻧﺞ ﻫﺎ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ،رﺧﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ در دوران ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺎﺻﯽ داده و از ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺘﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻧﺪارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،اﺻﻮﻻ ً اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ّ
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻊ ﮐﺜﻴﺮی از ﻣﺮدم را ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮده
ﻋﺪه ی زﻳﺎدی را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻴﻔﺮ داد؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را
و ّ
ﮐﺸﺘﻪ و ﺣﻴﺎت او را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﺟﺰای آن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ او ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺳﺪ و داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن
ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد؟ آﻳﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﯽ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،آن دو ﮐﻴﻔﺮ واﺣﺪی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻋﻤﻞ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ّ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻋﻤﺎل ﻧﻴﮏ
ﻳﺎ ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺎداش ﻳﺎ ﮐﻴﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻳﺎﻓﺖ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺟﻬﺎن در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎی
ﻣﺎدی و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روزه ی آن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺎده ﺷﺪن ﻋﺪل در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد و دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای
درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻏﺮق در ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
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چشم از این جهان فرو می بندند و به کیفر الزم نمی رسند.
بنابراین ،عدل خداوندی ایجاب می نماید که در پی این جهان ،عالمی دیگر و نظامی گسترده تر
وجود داشته باشد تا عدل و داد درباره ی همگان اجرا شود و حساب همه تسویه شود .داد ستمدیدگان
و رنج کشیدگان از ستمکاران و گردنکشان ستانده شود و فاسدان و فاسقان بر خاک ذل ّت و پستی
فرو افتند و صالحان و پاکان در بهشت جاوید به مقامات بلند دست یابند و آثار اعمال شایسته و حیات
پاکیزه ی دنیوی خود را دریافت دارند .آری ،جهانی دیگر باید تا حساب پاکان از حساب بدکاران جدا
شود.

استدالل
با توجه به توضیحات فوق ،استدالل کنید که چرا براساس عدل خداوند،
وجود جهان دیگری ضروری است.
مقدمه  …………………………………………………………………:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
نتیجه  …………………………………………………………………:

عدل الهی در پرتو اعتقاد به معاد

در این جا باید به این نکته اساسی توجه داشت که بعضی افراد چون نظام این جهان را کافی
برای ادای حق هر صاحب حقی نمی یابند و پاره ای نابرابری ها و ستم ها را مشاهده می کنند ،در عدل
خداوندی تردید روا می دارند .مثال ً وقتی مشاهده می کنند که کسی مورد ستم قرار گرفته و داد او از
ستمکار ستانده نشده ،این سؤال برایشان پیش می آید که اگر خالق این جهان عادل است ،چرا عده ای
در این دنیا محروم و مظلوم واقع می شوند و عده ای دیگر از نعمت های بیشتری برخوردار می گردند؟
علّت این که این قبیل اشکاالت و تردیدها برای این افراد پیش می آید این است که آن ها در
مادی ،و زندگی انسان را در همین حیات دنیوی خالصه
این بررسی ،جهان هستی را در همین دنیای ّ
می کنند و طبیعی است که اگر حیات انسان محدود در همین زندگی دنیوی می بود ،در این صورت چه
بسیار اعمال شایسته که بی پاداش می ماند و چه بسیار اعمال ناشایست که کیفر الزم را به دنبال نداشت.
چه محرومیت ها و ناکامی ها و مظلومیت ها که بی پاسخ می ماند و چه خوش گذرانی ها و عیش و نوش ها
54

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻻزم ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻴﺪ.
آری ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮدازد ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و ﺳﺮای دﻳﮕﺮ را
ﺗﻮأﻣﺎً در ﻧﻈﺮ آورد و ّاﻻ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺳﺮای ﻓﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ،
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﺳﺆاﻻت ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺴﻴﺎری اﺷﮑﺎﻻت ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ ،ﻫﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﯽ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او روا ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﺑﺠﺎی آورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻧﺞ و دردی را ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و … ﻫﻤﮕﯽ در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻫﺎی اﺧﺮوی ﺟﺰا داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪای رﺣﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯽ
ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻤﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

دوم ــ ﻣﻌﺎد در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ وﻗﻮع رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ را اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺮﮐﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﺪﻓﯽ داﺷﺘﻪ و
ﺑﻴﻬﻮده و ﻋﺒﺚ ﻧﻴﺴﺖ .ﮐﺎر ﻋﺒﺚ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن
را ﻫﺪﻓﯽ و ﻣﻘﺼﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎری ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺳﭙﺲ راﻫﯽ دﻳﺎر ﻧﻴﺴﺘﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺎﻻت او ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺟﺎی اﻳﻦ ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ آﻣﺪن و رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻓﻨﺎ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ آﻣﺪن در اﻳﻦ ﺳﺮای ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻟﺬّ ت و ﻋﻴﺶ و رﻓﺎه ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎز اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ؟
آﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻋﺮض ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد و از ﺑﻴﻦ رود؟
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ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻮﻕ ،ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ﻧﺘﻴﺠﻪ ………………………………………………………………… :

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻣﻬﻢ
از آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ی ﻣﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ی ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪی ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﺛﺮات ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ
و ﺳﺎزﻧﺪه ی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی اﻧﺴﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد و آن اﻳﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪل
و ﻣﻌﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺼﻴﺮت در دل ﻫﺎی اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدد و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ
در ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﻼق و
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺣ ّﺘﯽ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺎره ای ﺗﺠﺎوزات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ در روﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد.
زﻳﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮐﻴﻨﻪ ﺗﻮزی ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﻳﯽ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از دﺳﺖ دادن ﺣﻘﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﺴﺎرﺗﯽ ،اﻣﻴﺪ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪن ﺣﻖ
ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻴﺪن ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی ﺟﺰ »اﻧﺘﻘﺎم« ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﻳﯽ زده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺧﻮد ،ﺻﺪﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﻴﺶ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ و ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽ آورد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ روز ﺣﺴﺎب و ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺑﺎور
ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻠﺒﯽ درآﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻘﯽ از او ﺿﺎﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد،
ﺣﺪ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﯽ و اﻟﻬﯽ ،اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد،
ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺘﻢ در ّ
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﺪل او و روز ﺣﺴﺎب ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ و اﻋﺘﺪال رواﻧﯽ ﺧﻮد
ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻘﻮق
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺬاب روﺣﯽ ﺧﻮد و ّ
دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻮﻕ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩ ﻭ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻬﻲ ﭼﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
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روح ﻳﺎ ُﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی

ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ،اﻧﮑﺎر روح ﻳﺎ ﺑُﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ روح،
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻳﮏ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺑﺪن او ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﭼﻴﺰی
ﺑﻌﻨﻮان »روح« از او ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .و ﻟﺬا در ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ،دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻳﮏ ﺑﺎره ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدّ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس دﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ،روح
ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﻧﻴﺰ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺴﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن آن از ﻣﻴﺎن ﻧﻤﯽ رود ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻴﺎت
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻬﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺟﺰای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و در ﺻﺤﻨﻪ ی ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺴﺎن از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮی را در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ
ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﻧﻤﯽ رود و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ِ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻮده و در واﻗﻊ
ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﮐﻪ در ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎ اﻣﻴﺎل ﻏﺮﻳﺰی از
روح اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً
ّ
ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﻏﻴﺮه ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در روز ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺰ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﻴﺎت ﻧﻮﻳﻨﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﻧﺴﺎن دﻧﻴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ِ
ذرات ﺑﺪن ،ﺑﺎز ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ او ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و اﻳﻨﮏ در
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ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی ﺑﻪ اراده ی ﺧﺪاوﻧﺪی زﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻴﻨﺎً ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن دﻧﻴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ او )ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ روح اوﺳﺖ( از ﮔﺰﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ
و ﻧﻴﺴﺘﯽ دراﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه و اﻳﻨﮏ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﺤﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺴﻢ( ﻇﺎﻫﺮ
ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻳﺪ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ دارد .از اﻳﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﻳﻞ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح دﻻﻳﻞ زﻳﺎدی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن درک و ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺧﯽ از
آن ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺟﺎ از ﺑﻴﺎن آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ دو
دﻟﻴﻞ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ورزﻳﻢ .دﻟﻴﻞ ّاول در اﻳﻨﺠﺎ و دﻟﻴﻞ دوم در درس ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
١ــ ﺧﻮاب و رؤﻳﺎ  :ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ،رؤﻳﺎﻫﺎﻳﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از
رؤﻳﺎﻫﺎ از اﻓﮑﺎر روزاﻧﻪ ی ﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ی ﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ّﻬﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ ،ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب درﺑﺎره ی ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﺧﻮاب ﻫﺎی ﻣﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از رؤﻳﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎﺳﺖ.
ّاﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﮏ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ رﻳﺸﻪ در اﻋﻤﺎل روزاﻧﻪ ی ﻣﺎ دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ
ﺧﻮاب ﻫﺎﻳﯽ آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ
ﺧﺒﺮ از ﺣﻮادﺛﯽ در زﻣﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﮐﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﯽ
از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اﻳﻦ ﺣﻮادث ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ذﻫﻨﯽ درﺑﺎره ی آن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ
از ﺑﻴﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎﺟﺮا و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ ،آن را
ﺑﺎور ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﺣﺘﯽ دﻳﮕﺮان ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻴﻨﻨﺪه ی ﺧﻮاب ﺣﺘﯽ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدن ﺧﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻮده و آن را ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺑﻴﺶ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪّ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ّﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واﻣﯽ دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ،ﺷﺨﺺ آن را ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ
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ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ،
ّاﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ّﻣﺪﺗﯽ ﻳﮑﺒﺎره ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮاوان ،ﺑﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮاب ﺧﻮد
ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﻌﺪود ﺑﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن ﻫﺎ را ﺣﻤﻞ
ﺑﺮ ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮد )اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎره ای از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ رؤﻳﺎﻫﺎ ﭼﻨﺎن دﻗﻴﻖ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را
ﺗﺼﺎدﻓﯽ داﻧﺴﺖ( وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ از ﮐﻨﺎر آن
ﮔﺬﺷﺖ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ،ﺧﻮد را از درک واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ.
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ« اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺎ در ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰی از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاب ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺧﻮاب ﻫﺎی ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﻠﻴﻪ ی ادراﮐﺎت او در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ .و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ای
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻧﺸﺎﻧﯽ از آن ﻣﻄﻠﻘﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎدی آن را درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮد .ﺧﺒﺮ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه دادن و ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،دﻗﻴﻘﺎً ﺧﺒﺮ داد .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ در رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ از وﻗﻮع ﺣﻮادث داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت و ﻓﺮاواﻧﯽ آن ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎن را درﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻮردد و از آﻳﻨﺪه ﻫﺎی دور
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﮑﺎن را ﻧﻴﺰ درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ را در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﯽ از آن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮی از آن ﺟﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﺪﻳﺪه
ﺗﻌﺠﺐ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب دﻳﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ّﻣﺪﺗﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ّ
ﺑﻮد دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﺤﺪود در ﺣﺼﺎر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از زﻧﺪان
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ
ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺠﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻴﺮوی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎده )از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن( در او راه ﻧﺪارد و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺎده را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاص ﻋﻤﻮﻣﯽ ّ
ﻣﺎدی
ﻗﻄﻌﺎً اﻣﺮی اﺳﺖ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎن ّ
ﺧﺒﺮی از آن ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮﻣﺎدی اﺳﺖ ،ﻧﻪ زﻣﺎن ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﮑﺎن .در آﻧﺠﺎ آﻳﻨﺪه
ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل.
در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪاری از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ روح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺪن ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪن و ﻟﺬات ﻣﺎدی ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﻟﺬا از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و ﺳﻴﺮ در آن ﻏﺎﻓﻞ و
ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻤﺎل و وارﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻗﻴﺪ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪاری ﻧﻴﺰ
ﺣﺪی از روی روح و
اﻣﮑﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎورای ﻃﺒﻴﻌﺖ را دارﻧﺪّ .اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ،ﮔﻮﻳﯽ ﭘﺮده ی ﺑﺪن ﺗﺎ ّ
ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و روح آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آوردّ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪاری
ﺷﺪﻳﺪ ًا ﻏﺮق در ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻧﻴﺰ داﻣﻦ روح آن ﻫﺎ از
ﭼﻨﮕﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت )ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎده ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ( رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻧﺪارد؟ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ
ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ درس ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﻌﺎد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟
٣ــ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺑﺤﺚ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
٤ــ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺑﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺧﻠﻘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ و
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﮐﺎﻫﺶ آن دارد؟
 ٥ــ آﻳﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﻳﻢ؟
 ٦ــ ﭼﺮا وﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﺑﺪی ﻻزﻣﻪ ی ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ؟
٧ــ ﭼﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن
روح ،ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
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 ٨ــ اﻧﻮاع ﺧﻮاب و رؤﻳﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ وﺑﮕﻮﺋﻴﺪ آﻳﺎ ﻫﺮ ﺧﻮاﺑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان رؤﻳﺎی
راﺳﺘﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ؟
٩ــ رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ از اﻃﺮاﻓﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ
در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ از رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ را ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ،
در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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درس دﻫﻢ
اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺮد روح از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻘﻞ
ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﲡﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺎﺩی ﺑﻮﺩﻥ
ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺭﻭﺡ ،ﺫﻛﺮ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻟﻴﻞ ّ
ﺳﭙﺲ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍﻥ ﲡ ّﺮﺩ ﺭﻭﺡ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﺛﺒﺎت »ﻣﻦ«
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ درک روﺷﻨﯽ از »ﺧﻮد« دارد و در اﺛﺒﺎت ِ
وﺟﻮد ﭼﻴﺰی ﮐﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ
»ﻣﻦ« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد زﻳﺮا درک و درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮐﺲ از ﺧﻮد ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﮐﻪ در
درون او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آن را ﻫﻤﻮاره درﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ« رﻓﺘﻢ ﻳﺎ »ﻣﻦ« ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮدم.
ﻳﻌﻨﯽ »ﻣﻦ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺣﺎﻻت و ﺗﺼﻮرات ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﺣﺎﻻت
و ﺗﺼﻮرات اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ﮐﻪ آن را »ﻣﻦ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ
در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً »ﻣﻦ« ،در ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﮐﻨﻮن.
ﻳﻌﻨﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻻت ﻣﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ّاﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎن
ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻣﺜﻼ ً
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ اﻓﮑﺎر »ﻣﻦ« ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آن »ﻣﻦ« ﺑﻪ ﻏﻴﺮ »ﻣﻦ« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﺮدﻳﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ی ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﻳﮏ ﻣﺤﻮر
ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﮏ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ وﺣﺪت و ﺛﺒﺎت ﺣﻘﻴﻘﺖ »ﻣﻦ«
در ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را در درون ﺧﻮد ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﺤﻮر ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺴﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ذرات و ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﺪام اﺳﺘﻬﻼک ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ وارد ﺧﻮن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻮاد ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮاد ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺑﺪن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻃﺮف آب در آن
وارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا آب اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ّاﻣﺎ درواﻗﻊ ﻣﺪام در ﺣﺎل
ﻋﻮض ﺷﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
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در ﻳﮏ ﺗﺸﺒﻴﻪ دﻳﮕﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻳﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻗﻄﻌﺎت و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ،
ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت آن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا اﻳﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و ﺷﮑﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪ ی آن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ ﻏﻴﺮ از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺪام از راه ﻏﺬا و ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد و ذرات و ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی
آن در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﭘﺎره ای ﺳﻠﻮل ﻫﺎ )از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻐﺰی( از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ً ذرات ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻴﭻ
ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺰای ﺑﺪن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ذرات و ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی آن ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آن را در درون
ﺧﻮد درﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪی در وﺟﻮد ﻳﺎ ﺛﺒﺎت آن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد ،آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﺟﺴﻢ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪن
ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ذرات و ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻣﺪام ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﺎ ِ
»ﻣﻦ« اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل دوران ﻋﻤﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﻮد درﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﮐﻴﻔﺮی ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺗﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦﮐﻪ ﺟﺴﻢ او ﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن ﺟﺴﻢ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،از ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف
ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی او ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﮕﺎن اذﻋﺎن
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻫﻮﻳّﺖ واﻗﻌﯽ او از ﻣﻴﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ و
ﻋﻮض ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدی ﺧﺎرج از ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻫﻮﻳﺖ واﻗﻌﯽ و ِ
»ﻣﻦ« ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺴﺎن را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ او ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،در اﻳﻦﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽﺷﻮد ﻏﻴﺮ از ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ زده ﺑﻮد و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻼف
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﻳﺖ واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن در ﻋﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﯽ ﺑﺪن ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ
اﻣﺮی روﺷﻦ و ﻣﺴﻠّﻢ ﺑﻮده و ﻳﮏ اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﻳﺖ
اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰای ﻣﺎدی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
اﺳﺎس ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎن را اﻣﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺴﻢ )ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﻴﺮﻣﺎدی اﺳﺖ( ﺗﺸﮑﻴﻞ داده و ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﻮﻳّﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،وﺣﺪت و ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ او را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ .ﻣﺜ ﹰﻼ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻦ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ
ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﻡ .ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍ ﺑﺮ ﻏﻴﺮﻣﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ »ﻣﻦ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ
ﺁﻭﺭﺩ؟

ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ روح ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ؟
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ وﺟﻮد روح ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﺣﺴﺎس ﺑﺪن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در اﺣﺴﺎس و ادراک و ﺣﺘﯽ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﭼﻴﺰی ﻏﻴﺮ از ﺟﺴﻢ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت و ﺳﭙﺲ ادراک و اﺣﺴﺎس و ﻏﻴﺮه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد .ﻫﺮﭼﻪ
ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در آن ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯽ ﺑﺮد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﭼﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﺮون آوردن ﻳﮏ ﭼﺮخ دﻧﺪه ،ﺳﺎﻋﺖ از ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﺮخ دﻧﺪه در
ﮐﺎر ﺳﺎﻋﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد! در ﮐﺎر ﻳﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی آن ﺧﺮاب ﺷﻮد ،داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺳﺘﺎرﮔﺎن را رﺻﺪ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ
ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮐﺎر ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه ،ﭘﺲ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس ﺟﺰ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮐﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ؟!
اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﯽ را درﻧﻈﺮ آورﻳﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ای ﻣﺸﻐﻮل راه ﺑﺮدن آن اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺷﮑﺎل ﻓﻨﯽ در ﻣﻮﺗﻮر
اﻳﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﺮاب
ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ،اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎد ،ﭘﺲ راﻧﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ؟!
در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮط ﻻزم را از ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و آن دو را از ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ داد.
در ﻣﺜﺎل ﺳﺎﻋﺖ ،ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ّاﻣﺎ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای رﺻﺪ ﮐﺮدن
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﮏ ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ ّاﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﺑﺪون
وﺟﻮد ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ در ﻣﺜﺎل اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ.
در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت و ﭘﺪﻳﺪه ی ادراک و اﺣﺴﺎس و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل روﺣﯽ و اﺻﻞ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺰ وﺿﻊ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻧﺪه ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ در اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ و ﮐﺒﺪ و ﺷﺶ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻟﯽ در
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وﺿﻊ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ اﻋﻀﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪّ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﮐﻪ از اﻳﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ و ﻣﻐﺰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺑﺪن در اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی روﺣﯽ و
ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و ﺷﺮط ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ّاﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از ﺟﺴﻢ
را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ،ﻧﺒﻮدن روح ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده را
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ روح ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن آﻣﺎدﮔﯽ
ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﯽ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ،ﺟﺪاﻳﯽ روح از
ﺑﺪن و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖّ .اﻣﺎ ﭼﻮن روح ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ّﻳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﺟﺴﻢ دارد ،ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﻳﯽ از ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺴﻢ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻦ روح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﭼﺮا ِ
»ﻣﻦ« ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ او ﺑﺎﺷﺪ؟
٢ــ آﻳﺎ اﺣﮑﺎم ﮐﻴﻔﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ و ِ
»ﻣﻦ« اﻧﺴﺎن را
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
٣ــ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺟﺴﻢ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ادراک و ﺣﻴﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ای ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد؟
٤ــ اﻇﻬﺎرات ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ روح را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﻴﺎی ﻣﺎدی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺑﻴﺮان ﻓﻴﺰﻳﮏ ،دﻳﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ،
ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاص ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎده را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدی وﺟﻮد
دارد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاص در ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
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درس ﻳﺎزدﻫﻢ
روز ﺣﺴﺎب
ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺩﻳﻨﻲ ،ﺭﻭﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺭﻭﺯ  ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺑﺮﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻭ ﻋﺪﻝ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ:
ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﺮﻭ ﺁﻥ ﻫﺎﺳﺖ؟
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺰﺍ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺧﺮﻭ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
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ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺨﺰن اﻋﻤﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺰن ﺑﺲ ﺑﺰرگ و وﺳﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل و ّﻧﻴﺎت اﻧﺴﺎن از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ،ﻫﻤﮕﯽ در آن ﺟﺎ ﺿﺒﻂ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از
آن ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﯽ رود .ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻳﻢ وﻟﯽ اﻳﻦ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ در ﺿﻤﻴﺮ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﻠﻢ رواﻧﮑﺎوی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ
ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻳﻢ ،ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ در ﺿﻤﻴﺮ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮاب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ
آﺛﺎر و اﻋﻤﺎل در درون اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﮔﺮدﻳﺪ .در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺧﻮاب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ از اﻳﻦ اﻣﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎری ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺨﺺ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن،
ﺣﺘﯽ ّﻧﻴﺎت او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﯽ رود و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ،ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ،
ﭼﻮن ﺳﺎﻳﻪ دﻧﺒﺎل آدﻣﯽ اﺳﺖ و از او ﺟﺪا و او از آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﻮی ،اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ آن را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ دارد و ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻳﺎ ﮐﺘﻤﺎن
آن ،ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺶ از ﭼﻨﮓ آن رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در روز ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ اﻣﺮی
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧَﺪ ﻫﻤﻪ ی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزی آن ﻫﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از اﻳﻦ رو اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﻮی ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ زودی در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻴﺮون آورﻧﺪ و در ﭘﻴﺶ روﻳﺶ ﺑﮕﺴﺘﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ آن
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .آری ،روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺗﻮﺑﻪ
ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن و از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ آﺛﺎر آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺑﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻗﻠﺒﯽ از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ﺗﺮک آن و اﻗﺪام
در ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان آن.
از ﻋﺬاب ﺟﺎﻧﮑﺎه در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺗﻮﺑﻪ دری اﺳﺖ از درﻫﺎی رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻨﺪه ی ﮔﻨﻬﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن داﺧﻞ ﺷﻮد و ﮔﺎم
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در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮔﺬارد و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی ﻧﺎﻳﻞ آﻳﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن
واﻗﻌﯽ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﺮد ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﺮده ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ اﻓﮑﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪی آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
آن ﻫﺎ را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .و ﻟﺬا ﻫﺮ ﮔﺎه از روی ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ داﻣﺎن رﺣﻤﺖ او ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮ ﻟﻮح ﮔﻨﺎﻫﺎن آن ﻫﺎ ﮐﺸﺪ.
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻨﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪه دارﻳﻢ
ﺟﺰ ِاﻧﻌﺎﻣﺖ دری دﻳﮕﺮی ﻧﺪارﻳﻢ
ﺧﺪاﻳﺎ ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ور ﺑﺮاﻧﯽ
وﮔـﺮﻧـﻪ از ﮔـﻨﻪ ﺳـﺮﺑـﺮﻧـﻴـﺎرﻳـﻢ
ﺳﺮاﻓﺮازﻳﻢ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻪ از ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﻣﺴﺎرﻳﻢ
ﻧﮕﻮﻳﻢ ﺧﺪﻣﺖ آوردﻳﻢ و ﻃﺎﻋﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎ اﻣﻴﺪی ﺳﺮ ﺑﺨﺎرﻳﻢ
ﻣﺒﺎد آن روز ﮐﺰ درﮔﺎه ﻟﻄﻔﺖ

ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺁﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ،ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ
ﺩﺍﺋﻤﻲ؟
ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ اﺧﺮوی
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮض اﺳﺖ:
١ــ ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻗﺮاردادﻫﺎ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اداره ای ﮐﺎر ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،از ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺪه و
ﻋﺪه ﻣﻘﺮراﺗﯽ ،ﺑﺮ رﺗﺒﻪ
اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد ﻳﺎ در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮏ ّ
و درﺟﻪ ی او اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮏ ﻋﺪه ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﻣﻘﺮرات ،از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﯽ ﮐﻴﻔﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی ،اﻋﺪام
٦٩

و… ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﺮ دﻳﮕﺮی زﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ او را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻮرد او ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .زﻳﺮا
ﮐﻪ ﮐﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.
٢ــ ا ّﻣﺎ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﭘﺎداش ﻳﺎ ﮐﻴﻔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮏ ﻋﺪه ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎداش ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات ،ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻴﮕﺎر
ﺑﮑﺸﺪ ﻳﺎ از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻳﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاﺿﯽ
ﮔﺮدد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ اﻣﺮاض و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻳﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﺛﺮ ﺑﯽ اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﭘﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺑﺎﻳﺪ آن را ّ
ﻋﻤﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ رﻧﺞ ﺑﺮد ،اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﯽ اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ او ﺑﻮده و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد او در اﻳﻦ
ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﮐﻴﻔﺮی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺧﻮد او ﺑﻮده
ﻣﻴﺎن ّ
و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﻴﻔﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ
آن ﻗﺮارداد ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮم ﺑﺎ ﮐﻴﻔﺮ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ً
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ راﻧﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﯽ اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ او ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ،ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺮوی از ﻧﻮع اول ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات در آن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی اﺧﺮوی از ﻧﻮع ﻗﺮاردادی و ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮏ ﻋﺪه ﻣﻘﺮرات ﻧﻴﺴﺖ .از ﻧﻮع دوم ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از آن ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﻳﮏ درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .آن ﭼﻪ در روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎداش ﻳﺎ ﮐﻴﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻴﻦ ﻋﻤﻞ او اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،ﻳﮏ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی و ﻇﺎﻫﺮی دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رود و ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﮏ
ﺟﻨﺒﻪ ی ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻏﻴﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﯽ رود و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﻮن اﻧﺴﺎن در زﻧﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺑﻮده و از دﻳﺪن ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ آن اﻋﻤﺎل از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﺠﺎب ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ از
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ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﺪﮔﺎن او ﺑﺮاﻓﺘﺪ و ﮔﺎم در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﮔﺬارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺳﻴﻤﺎی ﻏﻴﺒﯽ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ
روزی اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﻴﻮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺑﺎﻃﻦ آن ﻋﻤﻞ در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺷﺖ ﻳﺎ زﻳﺒﺎ ،ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻳﺎ
»ﻣﺠﺴﻢ« ﺷﺪه ی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﻌﻨﯽ در روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ،
دردآور ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آدﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل
ّ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او را ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺎل ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻞ و ﮐﻤﺎﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻪ،
ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﮐﻤﺎﻻت ﺧﻮد را در آن ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .و اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﺎد و ﺣﻖ ﮐﺸﯽ و ﺳﺘﻢ و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و او را
ﮐﺮده اﺳﺖ ،در آن ﺟﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺘﻢ و اﻧﺤﻄﺎط او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی وﺣﺸﺖ آور و دردزا ّ
دﺳﺖ ﺧﻮش ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺒﺖ ﻫﺎ و رﻧﺞ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
از آن ﭼﻪ درﺑﺎره ی ﮐﻴﻔﺮ و ﭘﺎداش در ﺣﻴﺎت اﺧﺮوی ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت
ﻧﻪ ﺟﺮم از ﻣﺠﺮم ﺟﺪاﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در آن ﺳﺮای ،ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎل
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻫﻮﺳﺮاﻧﯽ و ﺣﻖ ﮐﺸﯽ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺴﯽ در ﻋﺬاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،در
اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮم ﺑﺎ ﮐﻴﻔﺮی ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻗﺮاردادی درﺳﺖ
اﺳﺖ و آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ ﭼﻴﺰی
ﺟﺰ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﮐﻴﻔﺮ و ﺟﺮم ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﺮواﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮده ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد و او
ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﺪ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻮﻟﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﮔﺮﮒ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺮﺍﻥ
ﺍ ﺩﺭﻳﺪﻩ ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﺎﻥ
ﻣﻲ ﺩﺭﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻏﻀﺐ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﻮ
ﮔﺸﺘﻪﮔﺮﮔﺎﻥﻳﮏﺑﻪ ﻳﮏﺧﻮﻫﺎ ﺗﻮ
ﺯﺁﻥ ﭼﻪﻣﻲ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﻪﺭﻭﺯﻩﺑﻨﻮﺵ
ﺯﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﻲ ﻫﻤﻪﺭﻭﺯﻩﺑﭙﻮﺵ
ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﺰﺍ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ؟
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ﺳﻴﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺴﺎن
آن ﭼﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی اﻓﺮاد اﺳﺖ و از ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺣﺎل
دروﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻴﻢ .اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﺣﺎل دروﻧﯽ و ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﻮده ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮده از ﻫﻤﻪ ی ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ و دﻏﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
واﻗﻌﻴﺖ دروﻧﯽ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﻴﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ او ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺣﺎﻻت و ﻣﮑﺘﺴﺒﺎت
دروﻧﯽ اوﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ّاﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺮت ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺧﻮﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ
اﻣﻴﺎل ﮐﺜﻴﻒ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻓﮑﺮ و روح آن ﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽ راﻧﺪ .آﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎران ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﺒّﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﻮس ﻫﺎی ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮد ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ،
واﻗﻌﺎً اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ؟ و آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی آن ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪ؟ آﻳﺎ آن ﻫﺎ ﻫﺰاران ﺑﺎر از ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ درﻧﺪه ﺧﻮﺗﺮ و وﺣﺸﯽ ﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
ﺻﻔﺎت و ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ و روح ﺧﻮد دارﻳﻢّ ،ﻧﻴﺎت و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻴﻢ،
ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و ﺳﻴﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻳﺎ ﭼﻬﺮه ی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ
ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻴﻤﺎی دروﻧﯽ و ﭼﻬﺮه ی واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و اﮔﺮ ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮی ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻴﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻴﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ،ﻫﺮ ﻗﺪر زﻳﺒﺎ و آراﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ زاﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﻴﺎن ﻣﯽ رود .آن ﭼﻪ
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺖ دروﻧﯽ و ﺳﻴﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﻋﻤﺎل و ﺣﺎﻻت و ّﻧﻴﺎت ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ّﻧﻴﺖ ﻳﺎ روح ﻋﻤﻞ
»ﻧﻴﺖ« داده و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻞ در ﭘﻴﺸﮕﺎه
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ّ
ﺧﺪاوﻧﺪی را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ّﻧﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ زﻳﺮا ﮐﻪ روح و ﻣﺤﺘﻮای دروﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ را ﻧﻴﺎت ﻣﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ داده و ﻧﻴﺖ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ دروﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ را ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻨﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﻓﻮاﻳﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ از آن ﻧﺼﻴﺐ دﻳﮕﺮان ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻳﺎ اﻧﮕﻴﺰه ای ﮐﻪ ﻣﺤﺮک اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﺎری
ﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻖ دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ و
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ﻣﺒﺮا ﺑﻮده و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای
ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺖ و ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ی آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ّ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﺮوج ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
در ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻟﻬﯽ دارد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻳﺎ ﭘﻠﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ارﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و… اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎری ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺪف او از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و درﮔﺎه اﻟﻬﯽ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ او ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه او ﻋﺮوج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺣﻴﺎت اﺧﺮوی او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻴﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻋﺮوج ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
اﻃﺎﻋﺖ و ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ،رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارد و ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻏﻴﺮﺧﺪاﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﻣﻨﻄﻖ دﻳﻦ اﻟﻬﯽ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی دارد و روﺣﯽ .روح ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ی
آن اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ روح درﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻼص و ﭘﺎﮐﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ،زﻧﺪه و ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه رﺣﻤﺖ ﺧﺪا رﺳﻴﺪه و ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت آدﻣﯽ
را ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺼﻴﺒﯽ از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺧﻼص و ﭘﺎﮐﯽ ّﻧﻴﺖ
از اﻳﻦ رو ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام ﻣﺮاﻗﺐ ّﻧﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی
اﻋﻤﺎل ،ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ ،اﻧﻮاع ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده
و ﻧﻴﺖ را آﻟﻮده و از ﻣﺤﻮر ﺧﻠﻮص و ﭘﺎﮐﯽ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .آن ﭼﻪ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون دﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .ﻻزﻣﻪ ی آن ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت آن اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از اﻧﻮاع ﺧﻮدﺑﻴﻨﯽ ﻫﺎ آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺮای ﺧﺪا ﮔﺮداﻧﻴﺪ.
در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﻮاب اﻋﻤﺎل از اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ
ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ّﻧﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ آﻏﺎز و در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻧﻴﺰ ّﻧﻴﺖ ﺧﻮد را از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻏﻔﻠﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺿﺎﻳﻊ و اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻣﻌﻨﻮی آنرا از ﺑﻴﻦ ﺑ َ َـﺮد.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﺎ ّﻧﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی آن از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ّﻧﻴﺖ و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ،آن ﻋﻤﻞ را ﺿﺎﻳﻊ و ﺑﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮداﻧﺪ .از
اﻳﻦ رو ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﺳﺮای اﺧﺘﻴﺎر و در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
ﻣﺮاﻗﺐ اﻋﻤﺎل و ّﻧﻴﺎت و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺮوﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﺎران و ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﻴﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﻔﺲ
ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ی رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺧﻄﺎب ﻗﻬﺮ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻮس ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺷﺪﻳﺪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدﻳﺪ ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را از زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻮس ﻫﺎ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ رﻫﺎﻧﻴﺪه و ﻋﻨﺎن
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻔﺲ ﻧﮑﺸﺘﻴﻢ
ﻣﺎ ُﮐﺸﺘﻪ ی ﻧﻔﺴﻴﻢ و ﺑﺲ آوخ ١ﮐﻪ ﺑﺮآﻳﺪ
در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﮑﻴﻪ و اﻋﺘﻤﺎد
ِ
آﺷﮑﺎری ﺣﻖ ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻴﭻ ﮐﺪام ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺣﻘﻴﻘﺖ و در روز
ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻌﺎدت و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺼﻮن از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و دﻟﯽ ﻣﺤﻔﻮظ از آﺛﺎر ِ
ﺳﻮء ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ .دﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻮده و ﺟﺰ ﺑﺮای او و ﺑﻪ ﻳﺎد او ﻧﻤﯽ ﺗﭙﺪ.
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﭘﻴﺶ واﺣﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﭼﻴﺴﺖ ﺗـﻮﺣﻴﺪ ﺧـﺪا آﻣـﻮﺧـﺘﻦ

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ اﻧﻮاع ﮐﻴﻔﺮﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮم
ﺑﺎ ﮐﻴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ؟
٢ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺬاب
ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮد؟
٣ــ ﺳﻴﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
٤ــ ﻧﻘﺶ ّﻧﻴﺖ در ﻋﺮوج ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٥ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد را ﺿﺎﻳﻊ ﮔﺮداﻧﺪ؟
آوخ :ﮐﻠﻤﻪ ی اﻓﺴﻮس ،آه ،وای.
١ــ َ
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ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ،در ﻋﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﻗﺒﻮل آن ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ آﻣﻴﺰ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا اﻋﺘﻘﺎد آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
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درس دوازدﻫﻢ
ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻱ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﻧﻴﻮ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﺧﺮﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋ ﹼﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻳﻞ ﻫﺎ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﻭ
ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻟﺬﺕ ﻳﺎ ﺍﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﺏ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺩﺭﮎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺴﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮ ،ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ
ﻭ ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﺕ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
ﺍﻳﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺍ ﺁﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ.
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ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه اﺑﺪی
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﺎران را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ،و ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ و ﺳﺘﻤﮑﺎران را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ وﻋﺪه داده
و ﭘﺎره ای از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻬﺸﺖ
و ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک و ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻫﺎی آن در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﮏ
ّ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در درس ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ ،ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
داﺷﺘﻪ و ﻣﺎ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را
آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ درک ﮐﻨﻴﻢ .زﻳﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن آﺧﺮت و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه اﺑﺪی ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﺎران و ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﻮت و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ و واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺮف اﻟﻔﺎظ ﺑﮕﻨﺠﺪ.
َﻣﺜَ ِﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ از ﻳﮏ ﺟﻬﺖ َﻣﺜَ ِﻞ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ َر ِﺣﻢ.
ﻃﻔﻞ ﺗﺎ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد از واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﺑﯽ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج را ﺑﻪ او ﺗﻔﻬﻴﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎﻳﺪ او ﺧﻮد ﭘﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺮون ﮔﺬارد و از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و وﺳﻌﺖ
و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن آﮔﺎه ﮔﺮدد.
آن ﭼﻪ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان درﺑﺎره ی ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮده و از درک ﻋﻈﻤﺖ و واﻗﻌﻴﺖ
ﺣﻴﺎت اﺧﺮوی ﻧﺎﺗﻮان اﻧﺪ.

ﲤﺜﻴﻞ
ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺧﺮﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﻴﺪ؟

ﺗﺮس از ﺧﺪا
ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از او ﺑﻴﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ او ﮐﻴﺴﺖ
و ﺗﺮس از او در دﻟﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺘﺎﺑﺪ اﻣﺎ داﺋﻤﺎً ﻧﮕﺮان و ﺑﻴﻤﻨﺎک
از دور اﻓﺘﺎدن از او ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ و ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی را درﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﺳﻪ ی ﻗﻠﺒﺶ ﻟﺒﺮﻳﺰ
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از ﺧﻮف اﻟﻬﯽ و ﺑﻴﻢ از ﻗﻬﺮ و ﻋﺬاب او ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ در واﻗﻊ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ زﻳﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻫﺎ و
رﺣﻤﺖ ﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺮس از ﺧﺪا ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮﻓﻨﺎک و ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارزش ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ او آﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﺑﻴﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ او ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺎص اش ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻮاره از آن ﺗﺮس دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﻮر و ﺧﻄﺎی
ﺧﻮﻳﺶ ،از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﻓﻴﺾ و رﺣﻤﺖ ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﻧَﺪ و در روز ﺣﺴﺎب ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ِ
ﺣﺴﺮت دوری از آن ﻣﺒﺪأ ﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﻮزد و ﺑﺮ ﺿﺮر و ﺧﺴﺮان ﺧﻮد اﻓﺴﻮس
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ،در آﺗﺶ
ﺧﻮرد و ﻏﻢ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮ دل او ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ از او ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ.
َ
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ و ﻋﻨﺎد و اﻧﻮاع ﺳﺘﻢ ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻫﺎ راه ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،در
روز ﺟﺰا از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻬﺮه ای ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ دوری از رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ،آﻧﺎن را در ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎک
ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد و در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ ،دﻳﺮ ﻳﺎ زود رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک ﺷﺪن از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ،در ﺑﻬﺸﺖ اﻟﻬﯽ ﮔﺎم ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻟﻬﯽ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺣﻖ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ
ﻭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻣﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ی ﭘﻴﺪا
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻄﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺸﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ او را ﻧﻴﺎﺑﺪ آرام و ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ ﮔﻤﺸﺪه ،ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ی ﭘﻴﺪاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﻮی از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ و از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ از او ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ﺑﻪ روح ﭘﺮﺗﮑﺎﭘﻮی اﻧﺴﺎن ﺻﻔﺎ و آراﻣﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری
از دردﻫﺎ و رﻧﺞ ﻫﺎی او ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ درد و ﻳﮏ دﻏﺪﻏﻪ در دل او ﻣﯽ ﮐﺎرد ﮐﻪ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود ،ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد ،رﻧﺞ ﻫﺎی ﺣﻴﺎت را ﮔﻮارا ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻄﻠﻖ اﺑﺪی
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دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
اﻳﻦ درد ﻣﻘﺪس درون او را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺟﻮش و ﺧﺮوش در او اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮر ﺣﻴﺎت
و ﺷﻮق ﻟﻘﺎی »او« را در دل ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺎ و ﺣﻘﺎرت ﻫﺎ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
اﻃﺎﻋﺖ آن ﻣﺒﺪأ ﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﭼﻴﺰی ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﺰ ﻋﺸﻖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ و
در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ،ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﺎران و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻤﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪت در راه ﺣﻖ و ﮐﻤﺎل،
و اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و… و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﮏ ﻋﻤﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺣﻖ ،ﭘﺎ در ﺑﻬﺸﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﻴﻘﯽ و
ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ او ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﻮی ﮐﻪ ّﻟﺬات آن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و در
ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﻣﻼل آور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ روی ﻣﻼل و ﺧﺴﺘﮕﯽ و دﻟﺰدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﺪ.
ﭼﻪ ،اﻳﺠﺎد ﻣﻼل ﺧﺎﻃﺮ و ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺬات ﻣﺎدی از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ:
١ــ داﻣﻨﻪ ی اﻳﻦ ﻟﺬّ ات ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﺑﺮاﺑﺮ روح ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز و ﻧﺎﻣﺤﺪودﮔﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ارزش ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ .روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻠّﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه اﻟﻬﯽ،
ﻣﺪام در ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺟﺎﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﻴﻘﯽ او ﺟﺰ آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺼﺪی
ﻳﺎ ﻟﺬّ ﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل دارد .از اﻳﻦ رو ،آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺧﺪا دور اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ،ﻣﺪام
از اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ آن ﻫﺪف و از اﻳﻦ ﻟﺬّ ت ﺑﻪ ﻟﺬّ ت دﻳﮕﺮ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮﻳﺶ رﺳﻨﺪ و آرام
و ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ی ﺧﻮد را در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﭼﻴﺰی ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﺬّ ﺗﯽ اﻧﺴﺎن را از ﻟﺬّ ت ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﻣﯽ دارد و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺣﺪی
ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ،در ﺻﺪد ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ّ
ارﺿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
٣ــ ﻟﺬت ﻫﺎی اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﺞ ﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﻟﺬت ﺧﻮردن ﺑﺎ
ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮأم اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،در ﺻﺪد رﻓﻊ آن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و رﻧﺞ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ.
٤ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ ،ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ در ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
آری ،ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﻣﻨﺰل ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ
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اﻣﺘﻴﺎز دارد .آﺳﺎﻳﺶ و ﺧﻮﺷﯽ در آن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد و ﺳﺎﮐﻦ آن از آن ﺟﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در آن ﺟﺎوﻳﺪ
اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ی آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻳﺎ ﻫﺪف واﻻی ﺧﻠﻘﺖ
از آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل آن ﻫﺮﮔﺰ در ﻇﺮف اﻟﻔﺎظ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ :زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﻳﺪ اﻟﻬﯽ و در ﺟﻮار
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن.
در ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ی آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد درﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﻳﺶ را
ﺷﻌﺎﻋﯽ از رﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﯽ ﮐﺮان اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .ﻋﻈﻤﺖ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺣﺠﺎب ﻫﺎ در اﻳﻦ
ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﻴﺴﺖ ّاﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ی ﭘﻴﺮوی از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺬﻳﺐ
ﻧﻔﺲ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻤﺎل ﮐﻮﺷﻴﺪه و در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻋﻈﻤﺖ و
ﺷﮑﻮه اﻳﻦ ﻫﺪف واﻻ را درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﻳﺶ را ﭘﺮﺗﻮی از ﻟﻄﻒ ﺑﯽ درﻳﻎ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ:
ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد
ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻳﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺎن ﻧﺒﻮد
ﻟﺬت ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮدی ﻧﻴﺴﺖ را

ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدی ﻧﻴﺴﺖ را

ﻟﺬت اﻧﻌﺎم ﺧﻮد را واﻣﮕﻴﺮ

ُﻧﻘﻞ و ﺑﺎده ی ﺟﺎم ﺧﻮد را واﻣﮕﻴﺮ

ور ﺑﮕﻴﺮی ﮐﻴﺖ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﺪ

ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻧﻘﺎش ﮐﯽ ﻧﻴﺮو ﮐﻨﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﮏ اﺷﮑﺎل
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ در اﻳﻦ درس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮏ اﺷﮑﺎل راﻳﺞ درﺑﺎره ی ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺣﻴﺎت ﻳﺎ ﻫﺪف از آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .آن اﺷﮑﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻣﺎ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی ﻣﯽ رﺳﻴﺪ.
اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻃﻔﻞ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺟﻬﻞ ﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ،از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﺮار ﭘﺪر ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ و ﻧﻪ
اﻣﺘﻴﺎزات آن را! آﻳﺎ اﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﺧﺮدﺳﺎل واﻗﻌﺎً ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻠﻢ و ﻧﻘﺶ آن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﮔﺮدﻳﺪه و
ﺳﭙﺲ از روی ﻓﻬﻢ و ﺑﺼﻴﺮت از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ روی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ او ﻧﺎﺷﯽ از
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ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺎن اﻓﺮادی ﻧﻴﺰ آﻳﺎ از روی ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﭼﻨﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖ
و ﺑﺼﻴﺮت؟ آﻳﺎ آﻧﺎن در راه ﮐﻤﺎل ﻣﻌﻨﻮی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از درک ﮐﻤﺎل ،ﭼﻨﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ﭘﯽ ﺑﺮده و از ارزش و ﻟﺬّ ت و ﻋﻈﻤﺖ آن آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎن
اﻳﺮادی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؟ آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻟﻬﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی درک ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻤﺎل ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﻫﺎ ّ
ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت را ﻋﻴﻦ ﻟﻄﻒ و ﻣﻮﻫﺒﺖ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره از ﺑﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .آری ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺣﻴﺎت ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ آن ﻫﺎ دارﻧﺪ ،درﻧﺘﻴﺠﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺒﻮدن آن را ﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪّ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺎ
را از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺷﮑﻮه ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺪف واﻻی ﺧﻠﻘﺖ را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﺮ آن ﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و دﺳﺖ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺑﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ؛
ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﻄﺮ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﭼﺮا ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﻬﺸﺘﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟
٢ــ واﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻌﺎدت در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﭼﻴﺴﺖ؟
٣ــ ﺗﺮس از ﺧﺪا ﭼﻴﺴﺖ؟ و اﮔﺮ ﺗﺮس از ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٤ــ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب در آﺧﺮت ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٥ــ ﭼﺮا در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻼل و ﺧﺴﺘﮕﯽ و دﻟﺰدﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
 ٦ــ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺣﻴﺎت و ﺣﮑﻤﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
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ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
٧ــ ﭼﺮا ّ

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻘﺪس دﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﻨﺪه ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ اﻳﻤﺎن
و ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ اﻳﻤﺎن و ﺑﺪﮐﺮدار در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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