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
٢٥

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
٤٠

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
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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؟
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 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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