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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ٢٢ﺗﯿﺮ ٩١

درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 ٢٢ﺷﻌﺒﺎن ١٤٣٣

ِ
ﭘﻮﺳﺖ روی اﺳﺘﺨﻮان ،آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺗﺎ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ،ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎنﻫﺎی آدﻣﯿﺎن ﺑﺎ آن ﻫ�ﻧﻨﺪ
ﻇﺎﻫﺮش ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ و دروﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻟﻘﺶ رو ﮐﻨﺪ؛ دﻟﺶ را ﻣﺄوای
ِ
دﺳﺖ ﻏﯿﺐ را
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﮕﺮد؛ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و آن
ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﺪ؛ ﮔﺎه ﺟﺎﻧﺶ در ﭘﺮدهی اﺑﻬﺎم ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ِل روزﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ و آن روزﻧﻪ او را ﺑﺎ
ِ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻫﻢﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪی راه ﻧﺪارد ،ﺗﻮﺷﻪاش
ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎرش اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻘﺎﻣﺶ او را دوﺳﺖ داری؟ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﯽ وﻟﯽ درﺟﻪاش را �ﯽداﻧﯽ؛ اﮐﻨﻮن
ﻣﻌ�ﯾﺶ را ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ۩ :ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪهام ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ آﯾﺎ ﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺘﯽ در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ۩ و ﻣﺎ ﻣﻌﱰف ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺎﻢ ِﻟ ﺣﯿﺎت ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن از ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﺪﺑﺮ دارد ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ از ﺗﺪﺑﯿﺮش ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﺣﯿﺎت
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮانِ آﻣﺎده ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ
ﻣﻌ�ﯾﺶ ،آذوﻗﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮهی ﮔﺴﱰده ﺑﺮ ﻣﯽداری .ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﻦ؛
ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺧﻮانِ ﮔﺴﱰده ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪای؟ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺟﻮاﻫﺮات و ﺳﻨﮓﻫﺎی
ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺎﻣﺶ ﮔﻨﺞ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪارش ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ
دارد؟ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﺶ ﻣﯽﻧﮕﺮد؛ ﺗﻮانِ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﯽﺷ�ر را ﻧﺪارد؛ َدر ِﺟﻌﺒﻪ را ﻣﯽﮔﺬارد
و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻨﺞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻢ .ﭼﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﻗﺎدر
ِ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﺨﺮد ﮐﻪ آن ﺟﺎن از ﺳﻔﺮهی ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻋﺸﻖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
اﺳﺖ ﺗﺎ
در راﻫﺶ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭘﺮوردﮔﺎرش او را دﯾﺪه و در ﮐﺘﺎب
آﺳ�ﻧﯽاش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ۩ :ای اﻧﺴﺎن ،ﺗﻮ در راه ﭘﺮوردﮔﺎرت رﻧ ِﺞ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﺸﯽ ﭘﺲ
ﭘﺎداش آن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ۩ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ! ﻣﻌﺮﻓﺖ ِ
درک ﺣﯿﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ
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ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آرزوﯾﺶ ﺑﻮد .ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ درﮔﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽِ ﺧﺎﻟﻘﺶ ﮔﻮش ﺑﻪ ِ
زﻧﮓ ﻓﺮﻣﺎن
ِ
ﺑﺎردوش ﻣﻮﻻﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻮده و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪﯾﺶ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎر ﮐﻨﺪ و او ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آن ﺑﺎر را ﺑﺮدارد ،ﺻﺪای ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﺶ در
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽِ ﺑﺎ ِر ﭘﺸﺘﺶ ﻧﺸﺎن از اﻃﺎﻋﺘﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون درﻧﮓ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺲ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎن در ﭼﻪ درﺟﻪای اﺳﺖ .اﮔﺮ
ِ
ﺟﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮوح از اﻃﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮد را از داﯾﺮهاش ﺟﺪا ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺧﻮانِ دﯾﮕﺮان ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪﺷﺎن را ﻃﻌﺎﻣﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ! زﯾﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ ﻓﺮﻣﻮده ۩ :ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ رواﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن آﻧﺎن را �ﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭼﻬﺮهی رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺎن ﻣﻌﺮف
ِ
دﺳﺖ ﺗﻬﯽ از رزق اﺳﺖ ۩ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای را
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای؟ اﮔﺮ ﻫﻤﻮاره ﻃﻤﻊ ﺑﺮ ﺧﻮانِ دﯾﮕﺮان داری ﻧﺼﯿﺒﺖ ﻫ�ن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺎﻢﻟ ﻓﺮﻣﻮده) :ﺳﻮرهی ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺞ آﯾﻪی  ۩ (۴۶آﻳﺎ آﻧﺎن در زﻣ� ﺳ� ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ دلﻫﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺎ آن درك ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﺎ ﮔﻮشﻫﺎی ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺪاى ﺣﻖ را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ؟! ﭼﺮا ﻛﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ �ﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ دلﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻮر
ﻣﻰﺷﻮد۩ .
و اﮔﺮ از ذﺧﯿﺮهی ﺟﺎﻧﺖ ﻣﯽﺧﻮری ﭘﺲ ﺛﺮوﺗﺖ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮان ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺶ ﺧﯿﺮ ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺷﺎﮐﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎنِ ﺳﻔﺮهی اﺣﺴﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪون ﻃﻌﺎم وا
�ﯽﮔﺬارد؛
ﺑﺮ ﴎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮه ﻣﻬ�ن ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺎ اﻧﻮارش از ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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