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
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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؟
٨١

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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