
 درد یا باور

یکی اص ًؼوتْای هستَس الْی است، ًؼوتی کِ دس خَد آثاس ًیک تسیاسی سا پٌْاى ساختِ است. اص  دسد
خطشًاک تشیي تیواسی ّا ، تیواسی است کِ دسد تِ ّوشاُ ًذاضتِ تاضذ؛ اًساى تیواس خَد سا دس غحت ٍ 

گشدد. ضایذ اگش سالهت کاهل هی تیٌذ ،دس حالی کِ ّش چِ صهاى هی گزسد، تِ ًاتَدی خَد ًضدیک تش هی 
هی داًست ، آسصٍی دسد هی کشد، دسدی کِ اٍ سا سّا ًوی کشد. آسی داًستي کافی ًیست! سَال دس رّي ضوا 

 دسد چِ داسد کِ تاٍس ًذاسد؟!   ٍی دسد ًوایذ؟!ی ٍ تاٍس تِ تیواسی خَد ، چشا آسصایي است کِ تا آگاّ

ػاجضاًِ طلة دسهاى داسد؛ دًذاًص دسهاى هی تیواسی تِ دًذاًپضضک هشاجؼِ هی کٌذ، فغاى سش هی دّذ ٍ 
؛ تیواس تشهی خیضد ٍ تا هحتاج دسهاى استضَد؛ دًذاًپضضک تِ اٍ هی گَیذ چٌذ دًذاى ًاسالن دیگش داسد کِ 

، اسد! اها اػتٌایی تِ خشج ًوی دّذسشاغی اص دًذاًپضضک ًوی گیشد. آسی هی داًذ! تاٍس د دسد دًذاى دیگش 
 !ًذاسد؟ تاٍس کِ داسد چِ سددساستی  چَى دسد ًذاسد.

 کِ هؼٌی ایي تِ است؛ هؼشفت هؼادل فضیلت ،ٍ ضاگشد اٍ ، افالطَى  سقشاط جولِ اص غشب فالسفِ هیاى دس
تِ ػثاست دیگش افشاد، هخالف تاٍسّایطاى ػول ًوی  کٌذ ٍ هی ػول است  حق داًذهی آًچِ تِ،  ػاقل ضخع

هثال ّای  د هخالفت اسسطَ قشاس هی گیشد ٍ تاایي ًگاُ ّواى اتتذا هَس کٌٌذ ٍ تاتغ تاٍسّای خَد ّستٌذ. 
ًقض هَاجِ هی ضَد. تِ طَس هثال پضضکی کِ تش هضش تَدى استؼوال دخاًیات ٍاقف است ٍ تِ آسیة ّای 
آى هؼشفت ٍ تاٍس داسد، چگًَِ دست تِ اًجام چٌیي کاسی هی صًذ؟! احتواالً افالطَى دس هَاجِْ تا چٌیي 

! اها ایي پضضک هی گَیذ هي خَد تا حقیقی ًشسیذُ است ّای ًقضی هی گَیذ، اٍ ٌَّص تِ هؼشفتهثال 
یقیي تِ آسیة ّای ًاضی اص استؼوال دخاًیات ضٌاخت داسم، اها استؼوال دخاًیات سا دٍست داسم ٍ اص آى 

 لزت هی تشم! 

سُ تِ دًثال هحثَب ّای خَد ایي تٌْا پضضک ًیست کِ آى چِ سا دٍست داسد تشهی گضیٌذ؛ اًساًْا ّوَا
. گشچِ هوکي ّستٌذ ٍ دس هیاى هحثَب ّای خَد ،آًچِ سا کِ تِ آى هحثت تیطتشی داسًذ،دًثال هی کٌٌذ

است دس هسیش دست یاتی تِ هحثَب خَد ًاهالیوات سا تحول کٌٌذ ٍ یا تِ اهَسی کِ ًاپسٌذ هی ضواسًذ، 
ةٔ  َّ الّذیي  »آسی  هطغَل ضًَذ، اها دس ًْایت تاتغ هحثَب ّای خَیطٌذ. ةٔ  ٍ الح   ٍسائل) «الّذیي   َّ الح 

 .است دیي هحثت ٍ است هحثت دیي، ایي کالم اهام تاقش)ع( است کِ  (676ظ ،61ج الطیؼِ،

ةّ  دیي اغل، دس اگش ةّ  ٍ است ح   ضک تی دیي، اغل دس ح 

طتی هزّثی، ّش دلذادگی جض تِ  )فاضل ًظشی(است خشافات ه 

تاٍسّا ی اًساى دس جشیاى هحثت ّای اٍ دخیل تاضٌذ، اها ایي تاٍسّای اٍ ًیستٌذ کِ اٍ سا تِ  تپزیشین  کِ اگش
حشکت ّای اًساى  .است اٍ ّای تهحث آٍسد هی دس حشکت تِ سا اًساى کِ چیضّایی آى حشکت ٍا هی داسًذ.

 ّاست، هحثت ًضاع داس اًساى صًذگی تش هحَس هحثت ّا ی اٍ هی چشخذ ، ًِ لضٍهاً تش هحَس داًستِ ّای اٍ. 
تش طثق فشاهیي دیٌی ّواى طَس کِ تایذ ًظام  هحثت ّایی کِ سشاًجام ٍ آیٌذُ ی اٍ سا سقن هی صًٌذ.



ٍ تغض ّای اًساى ًیض هثتٌی تش ساختاس غحیح  ػقیذتی اًساى دسست ضکل گیشد ، الصم است ًظام حةّ 
ایواى تٌْا تاٍس ًیست ، تاٍسی است کِ فشد سا تِ ٍادی ػول هی کطاًذ، تاٍسی تِ ّوشاُ هحثت  دیٌی تاضذ.

اص سٍی هاتَیٓقي  ًثاضذ، تَی ایواى تِ هطام ًوی سسذ ٍ ٌَّص صهیٌِ ی جحذ ٍ اًکاس  چٌیياست ٍ تا صهاًی کِ 
ٍا ٍَ » جَیی ٍجَد داسد.ظلن ٍ تشتشی  ٌَتْْا ٍَ  تِْا َجَحذ  نْ َأًْ  اْستَْیَق  ْ لْواً  ف س  ا ٍَ  ظ  َٕ ل   .  61ًول/«ػ 

خذاًٍذ پیص اص آى کِ  ّستٌذ. هحثت هحَستاضٌذ،  تاٍس هحَسدیي ٍ اص ّوِ هْوتش خذاًٍذ ، تیص اص ایي کِ 
ِ اسصش دٍست دًثال هحثَب است ٍ دست اص ّش چتِ هؼثَد تاضذ،هحثَب است. تیخَد ًیست کِ اتشاّین)ع( 

َزا قَالَ » داضتي ًذاسد،هی ضَیذ،  تي ت َشیذ تیخَد ًیست ".  71اًؼام/ «اْْلِفلِیيَ  أ ِحةٔ  اَل  قَالَ  َأفَلَ  فَلَٓوا َستِّي ََّٰ
ؼاٍیِ  ٍ آهذ هحضشش تِ پیادُ پای تا خشاساى اص هشدی. تَدم السالم ػلیِ تاقش اهام ًضد دس :گَیذ هی " ِػْجلی ه 
 ػاهلی ّیچ تیت، اّل ضوا دٍستی جض خذا تِ: گفت ٍ آٍسد تیشٍى کفص اص تَد اًذاختِ پَست کِ سا پاّایص

 اى الحة؟ اال الذیي ّل ٍ هؼٌا اّلَٰ  شُطَ حَ  حجش   ٌاثٓ حَ أ لَ ٍاّلَٰ : فشهَد اهام. است ًیاٍسدُ ایٌجا تِ دٍس ساُ اص هشا
ٌْت نْ  ِإىْ  ق لْ : »  یقَل اّلَٰ  َ  ت ِحثَٔىَ  ک  ًَی اّلَٰ اَجشَ  َهيْ  یِحثَٔىَ : »  قال ٍ.. « .اّلَٰ   ی ْحثِثْک ن   فَاتٓثِؼ  نْ  َّ ِْ  ّل ٍ«  ِإلَی

 جض چیضی دیي، آیا ٍ کٌذ هی هحطَس ها تا سا اٍ خذاًٍذ تذاسد، دٍست سا ها سٌگی اگش خذا تِ.  الحة اال الذیي
 خذا تا کٌیذ پیشٍی هشا داسیذ، هی دٍست سا خذا اگش: تگَ[ پیاهثش ای: ]فشهایذ هی خذاًٍذ است؟ هحثت

 اص غیش دیي، آیا ٍ داسًذ دٍست کٌٌذ، هی هْاجشت آًْا سَی تِ کِ سا کساًی: فشهَد خذاًٍذ ٍ داسد دٍستتاى
 است؟ هحثت

دغذغِ  ٍ اهشی دس خَد ًفتِ داسد کِ تاٍس اص آى تی خثش است. هحثت دس خَد دسد هی پشٍساًذهحثت ٍ ػطق 
 ! تیص ، دسدت تیطتش هی جَضاًذ. هحثت چطوِ ی ضَسیذگی ٍ هٌثغ ضیذایی است. ّش چِ ػطقت

  ًثشدین هسجذ،تِ ػاکفِ  هّذػیِ  تا                                                  دسدین فضایٌذُ ٍ ػطقین صادُ ها

 ًکشدین تیَْدُ ساصش خثشاى،  تی تا                                            ًثستین ػْذ طلثص هذػیاى،دس تا

 (سُ خویٌی اهام دیَاى)

پطتَاًِ ی دسد دس ایي جا ن، "دسد چِ داسد کِ تاٍس ًذاسد؟"ایي جاست کِ تایذ پاسخ سَال اتتذایی خَد سا تیاتی
غشف ضٌاخت  ٍ تاٍس،  کواالتصٍ سؤیت  ، هَاجِْ تا هحثَبداسد کِ تا هَاجِْ حاغل ضذُ است  هحثت

تِ هحثَب کِ الثتِ هوکي است ٍ کواالت هطالؼِ ی آثاس ضٌیذى ٍ ، است کِ تا هطالؼِ تِ دست آهذُ است
، یکی افضایذ هی تحیش رّي دسٍ دیگشی  جَضاًذ هی حشکت جَاسح دس. یکی هحثتی ضؼیف ًیض تیاًجاهذ

خَساک ػقل ػولی است ٍ دیگشی ػقل ًظشی سا سیشاب هی کٌذ، یکی حکوت ػولی تِ تاس هی آٍسد ٍ 
ٍ تاٍس تِ دسدّا کافی ًیست ، تایذ دسد داضت  تشای حشکت، اها دیگشی حکوت ًظشی سا تِ قلِ هی سساًذ.

 است! دس توام گیتی حشکتایي قاًَى  !هحثت الصم است، تشای دسد داضتي 

 (تثشیضی هجزٍب) است آتص ػالجص دسدی تی دسد                          است خَش تاضذ اگش دسدی سا هشد
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