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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ فروردین ٣١          دومدرس 

 ١٤٣٣ج�دی االول  ٢٧

حمد و سپاس بر آستاِن محبت خالقی که بندگان خویش را در تواِن جانشان نیازمود 

، دستاِن ناتوانشان را از ظلمِت جهل، به هدایتی روشنگر یداللهیبلکه با دستاِن 

جهل را از مقابل  ی پردهرهنمون شد تا مخلوقاتش به تصویِر نهانشان آگاه شوند و 

دیدگانشان بردارند و به تاشای خلقتی بنشینند که مع�ی لحظاِت زنده بودنشان 

 است.

با مباحِث مبانی اخالق، در ظل�ِت ثالثه گردش کنید و با  یدا توانستهاکنون 

 غیِب این جهان شگفت انگیز شوید. ی پردهوارد  اش ینورانرهنمودهای 

؛ خیالی که غیبش جز برای خوِد شخص، قابل شویم یماین هفته وارد اقیانوِس خیال 

 .باشد ی�درک 

یِد باطنی، در خیال به پرواز در و با د بندیم یمظاهری را از جهاِن پر تالطم  یها چشم

؟ به اندیشیم یم؛ به چه شویم یمنخست وارد عالیق شخصی  ی مرحله. در آییم یم

 آیا سؤال، جوابی دارد؟ )من کی هستم؟(

؛ شخصیتم را چگونه ترسیم گردم یمگذشته به دنبالش  یها مرحله؛ در کنم یمرشوع 

و یا نفِر دومی  با خود رو راست هستم؛ آیا کنم یم؟ �ودارم را در ذهنم مرور ام کرده

و در  شناسم یمسعادتم را  یها پلهدر نقشم ظاهر شده؟ اگر خودم هستم پس 

جانم  ی نهییآدر ؛ گذارم یمنخست  ی پلهپیمودنش رشیکی ندارم؛ اکنون پا را بر 

؟ از گریزد یمبه کجا  ؛برای گریز است یا که به دنبال راه چاره نمیب یموجودی را م

از  خواهم یم؛ دارم یم، نه، من اهل فرار نیستم پس قلِم جانم را بر پرسم یمخود 

پس  ظلمتی که چراغش را با سوخِت بندگی باید افروخت.اولین ظلمت خارج شوم؛ 

: پروردگارم. کمی دهم یمکی هستم؟ پاسخ  ی بنده؛ آیم یمدر غیبش به گردش در 
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؛ دقت بیشرتی به کنم یمتجدید نظر  نفر دوم پاسخ داد؛ آید یم؛ به نظر کنم یمتحمل 

: اکنون با خودت رو راست کنم یم؛ سؤال شود یم؛ تصویِر نفسم ظاهر دهم یمخرج 

و به راه  دارم یمشدی؟ حاال ظلمِت نخست را یافتی، چراغش را بردار؛ چراغ را بر 

تا گم نشوم؟ مجدداً  فشارد یم؛ کجا بروم؟ دستم را چه کسی در دسِت محبتش افتم یم

؛ به راه کند یم: قوی باش، پروردگارت تو را ح�یت آید یمندای جانم به سخن در 

با  خواهد یم؛ شوم یم؛ پیاده رفت سخت است؛ سوار بر مرکِب حقیقِت جانم افتم یم

تند بروم پس آهسته برو؛ به تاشا  توانم ی�، کشم یمرا  اش دهنهرسعت حرکت کند؛ 

؛ انتظار دیدن مناظِر زیبا، تنای هر گردشگری است پس به بیابان شوم یممشغول 

ندارم ولی آنچه مقابل رویم است فقط برهوتی خشک است، گردش در  یا عالقه

؛ از کنم یمخیال را باز  یها چشمو  شوم یمبرهوت جذابیتی ندارد؛ از مرکب پیاده 

و غربت را  یماند یم: مقاومت نکردی؟ باید در برهوت جانت پرسم یمخود 

و آن  شود یغربتی که به تناِی دوستی مهربان به باغی زیبا تبدیل م؛ شناختی یم

دوست کجاست؟ باید آدرسش را بیابم تا در برهوِت جانم مدد کارم باشد؛ آدرس را 

، جرئت خواندنش را ندارم؛ با خود چه کنم؟ پس مع�ِی غیب را نگشودم و دانم یم

 ی صحنهخیال ثابت نکردم؛ �ودار جانم را کشیدم و به رسعت از  ی پردهجنسیتم را بر 

به نامم ندارم؛ با  یا عالقهو  گریزم یمخیال محو کردم بدون اینکه متوجه شوم از خود 

داروی این درد هولناک، قبول شخصیت واقعی و فردِی انساِن این بی�ری چه کنم؟ 

نازل شده تا وجوِد انسان، در برهوِت  اش بالغ است که قوانین کتاب آس�نی برای فهم

از ظلمِت اول خارج شویم؛ اگر توانستیم  کنیم یمپس با ترین سعی جانش گم نشود

تا  ومیکن یرا به زیوِر استقامت مزین م پاهای همت�نقدمی در حرکت برداریم 

و در  زنیم یدرس بعدی نقاب ظلمِت جا�ان را بدون دخالت نفر دوم کنار م

 .کنیم ینجات را ترسیم م مان یشهاند

 یها الیدر مباحث مورد توجه است درماِن (ظاهر اندیشی) است و رهایی از خآنچه 

و  رویم یمابهام است به کجا  ی پردهپس با برزِخ پیش رو که در  مبهم و دور از عقل،

خلیفه  ی ینهگنجو رسدرگمِی عمری که با  زندگِی پس از مرگ، مع�یی ناشناخته است
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 پیچ در پیچ، خود را فراموش کرد پس یها سؤالحیات نهاد و در ظلمِت  ی عرصهپا بر 

دوم معلمی قوی تا بتوانی شاگردی را  ی مباحث باش و در مرحله ی اول، شنونده

 تربیت کنی که از مکتب حقیقِت جانش گریزان است.

 جاِن ناتوان است: ی یرهذخکه  داریم یمدست به دعا بر 

سلیم بر درگاِه پر ِمهرت فرود پروردگارا به موهبت آنچه به من ارزانی داشتی رس ت

 .ستایم یو تو را به یگانگی م آورم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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