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مقدمه

خدا کی ست؟ این سوالی ا ست که قرنها ب شر را برای پا سخ به
آن به دنبال خود کشااااند و تمام جنگها ،قوانین ،عشاااا ها،
فداکاریها و ...بخاطر رساایدن و خشاانود کردن او و یا حتی به
د ست خود او بود ا ست؛ این کتاب دربار خدا ست و پا سخ به
ابهاماتی که من و شما را در طول سالیان به خود م شغول کرد
اساات .در این کتاب ساا ی کرد ام تا پیش درآمدی از هرآنچه
دربار خدا میدانم را برای شااما بازگو کنم و در آخر نیز بدنبال
آن هساااتم که بگویم خدا (این بزرگترین قدرت بی انتها) بسااایار زیباتر از
چیزهایی اساات که ما در ذهن داریم .خدا همان وجودی اساات
که بدون ا جاز او برگی از در خت نمیاف تد و هیچ چیز بجز او
وجود ندارد .اگر دوسااات دارید مط بی بیاموزید کافیسااات بی
طرفانه آنرا مطال ه کنید ،شااااید این کتاب حرفی برای گفتن
دا شته با شد! من در این کتاب س ی دارم به ساد ترین شکل
ممکن و از تجربیاتی که در طول زندگی کسااار کرد ام دربار
خدا و مطالبی از این دساات صااتبت کنم .پس اگر میخواهید
خدا را پیچید درک کنید کتاب های بهتری در کتابخانه شاااما
وجود دارد .در آخر میخواهم تشکر ویژ ای داشته باشم از همه

کتاب

عزیزانی که من را در نگارش این کتاب یاری رساندند ،مخصوصا
همسر عزیزم که این کتاب را به او تقدیم میکنم.

اسفند
1398

بخش اول  :خدا چیست؟
واژ خدا تا ساااالها در فرهنگ ها دارای م انی مخت فی بود و
شاااکل های مخت فی داشاااته اما یکتایی خدایی که امروز می
شنا سیم از نظر همه افراد یک سان بود و مورد تایید همه ا ست.
م سئ ه ا ص ی این ا ست که آیا در موجودات دیگر نیز ح سی به
نام درک خدا وجود دارد یا نه؟ این دغدغه هر فی سوفی است تا
وجود خدا را اثبات کند ،اما با کمی مو شکافی در بتث شناخت
خدا متوجه این مهم خواهیم شد که قبل از رسیدن به خدا باید
را ر سیدن به خدا را برر سی کنیم و این را ی نی درک ح سی
به نام "حس عبادت خالا"؛ این حس میتواند هزاران بار در
زندگی ماشااینی امروز نیز اتفاق بیفتد ،این حس می تواند مانند
حسِ اشتیاق از باالرفتن سود سهامتان در بازار بورس باشد و یا
حتی م ثل د یدن اولین قدم های کودک دلب ند تان؛ ت مام این
حسها مانند حسِ عبادت شیرین ا ست و شما بدان اح ساس
نیاز می کنید .حال اینکه این حس می تواند دلیل بیولوژیکی
دا شته باشد یا بخاطر هوش جم ی بوجود آمد باشد ،یک سوال
بی پا سخ ا ست ،زیرا از زمانی که ما شروع به شناخت خودمان
کرد ایم این احساسات در ما وجود داشته است .این حس حتی
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در حیوانات نیز وجود دارد ،حسااای که نام آنرا میتوان "حسِ
شااکر گراری" گراشاات .هر مخ وقی با انتخاب وظیفه ای خاص
خ ا شد ا ست ،این وظیفه مانند همان اح سا سات ا ست؛ یک
مثال ساد این است که چون ما سنگ را مخ وقی بی احساس و
فاقد ش ور تصور می کنیم ،وظیفه آنرا درک نمیکنیم و مجبوریم
کمی با واژ ها بازی کنیم تا حا مط ر را ادا کنیم .مخ وقی
مانند ساانگ وظایخ خاصاای دارد که به وقتش آنرا عرضااه می
کند ،آگاهی از این وظیفه زمانی اتفاق می افتد که مخ وق در
جایگا و زمان مناسااابی قرار بگیرد ،با اینهمه می توان نتیجه
گرفت که هیچ رویدادی در این عالم اتفاقی نبود و هر ذر با
نظم خا صی درحال انجامِ وظیفه ای که انتخاب کرد ا ست ،می
با شد .بگرارید کمی بی شتر مو ضوع را برایتان شرح دهم ،همین
آبی که می نوشاااید گاهی وظیفه رفع تشااانگی را دارد و گاهی
خاموش کردن یک آتش و حتی گاهی در ل باس یک قا تل،
وظیفه غرق کردن ان سان یا حیوانی را دارد .شما تا کنون غروب
آفتابِ دریا را دید اید و از دیدن عظمت و آرامش آن لرت برد
اید و از این همه زیبایی به شاااگفت آمد اید اما همان دریا در
زمان مقرر تبدیل به سونامی عظیم می شود و ناگهان نظر مثبت
شما تبدیل به تنفری بی حد مرز خواهد شد و شما حا ضر به
قبول این واق یت نخواه ید بود که همین در یا ز مانی دل یل
آرامش شما و لتظه ای دیگر دلیل ترس شما شد ا ست ،پس
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این نتیجه حاصل می شود که وقتی وظیفه یک مخ وق مشخص
شود و زمان مقرر فرا بر سد ،مخ وق چار ای جز پیروی ندارد و
زمانی که از آن پیروی کرد ،عمل او پیروی از م بود ت قی خواهد
شد زیرا وظیفه اش را خالا برای او برگزید است و اوست که از
همه چیز آگاهی کامل دارد ،پس باید در برابر فرمان او کامال
مطیع بود و را ضی به ر ضای او بود .1با شناخت وظایفی که خدا
برای تک تک مخ وقات خود برگزید ا ست و در زمان منا سبش
توقع عمل بدان را دارد ،می توان به وجود خالقی عادل پی برد؛
خالقی که با نظمی باور نکردنی ابتدا و انت های هر ف ل را می
دا ند و مف ولی در ه مان حد و ا نداز را برای ع مل به آن می
گمارد .2وجود هر مخ وق به مخ وق دیگری وابساااته اسااات که
همه آنها از دانشاای خاص برای یک هد واحد تالش می کنند
که خالا آن دانش عظیم خداست.
هر ذر ای در عالم هستی دارای ادراک و ش ور بود و هوشمندانه
(ی نی به وظیفه اش
با زبان ویژ ای خدای مت ال را تسااابی می گوید
عمل می کند ،که عمل بدان وظیفه همان تساابی خداساات  ،همچنین آنها در ازای
تک تک اتفاقاتی که در عالم روی می دهد از خودشااان واکنش
نشان میدهند .اگر تمام عالم را از باال تماشا کنیم آنرا مانند یک
مجموعه واحد می بینیم ،اما هرچه دقیا تر شااویم درمی یابیم
 1برداشتی از ذکر ال حول وال قوه اال باهلل العلی العظیم
 2قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه 286
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که این مجموعه به خودی خود به اجزای کوچک و کوچکتری
(زیرا م نای بی ابتدا و انتها
تق سیم شد ا ست و هیچ انتهایی وجود ندارد
ی نی اثبات دلیل وجود یک چیز ،وجود همان چیز اسااات و ما برای متدود کردن و
یافتن انت هایی در حد و ا نداز درک خود مان ،آنرا به ک مک
م ادالت ریاضاای متدود کرد ایم .ما باید بدانیم که در اصاال،
این مجموعه یک مجموعه بی انتهاست و همه اعضای آن به هم
متصاال بود و برای یک هد مشااخص در تالش اند .تتقیقات
دانشااامندان و پژوهشاااگران نیز ثابت کرد اسااات که در میان
موجودات عالم _حتی گیاهان نیز_ ش ور و ادراک وجود دارد ،به
گونه ای که با شنیدن موسیقی یا صدایی خاصی از خود واکنش
نشااان داد و یا قبل از وقوع بالیای طبی ی می توانند تغییراتی
را در ظاهر خود ایجاد کنند که با مشااااهد آن ها می توان از
قر یر الوقوع بودن آن ات فاقی خاص ،آ گاهی الزم را پ یدا کرد.
اب اد م نوی و عرفانی ان سان که ما بدان فطرت نیز می گوییم از
ابتدای تکامل همراهش بود و هر لتظه او را به ص یر ک شید
تا از میان را خوب و بد یکی را برگزیند و این انتخاب به کمک
تفاوت اق یمی و عادات منطقه ای یک قوم تبدیل به رساااوم آن
قوم میشاااود و به همین دلیل اسااات که از زمانی که انساااان
اهمیت بقا را درک کرد خود را نیازمند آغازگری دان سته ا ست.
خدا همان آغازگر رسوم و همان قدرت بی انتهای اقوام است .اما
نگا زیباتر این اساات که خدا زیباترین نیروی جهان و تنها قادر
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ه ستی ا ست و یک موجود نی ست ،بلکه یک وجود ا ست و
همی شه بوده و ه ست و خواهد بود .ب شر با ت ریخ یک واحد
انداز گیری به نام زمان -مکان  ،عالم را بسااایار کوچک و برای
خود قابل درک کرد اساات .زمان -مکان ذهن ما را متدود می
(این بدان
کند و قدرتِ درک بسااایاری از حقایا را از ما میگیرد
م ناساات که همین فکری که بشاار بدان می بالد و قوانین را به کمک آن وضااع می کند نیز از آن

خداساات و بی اراد او به قو فکریه ما نمی رسااید  .زمان-مکان عام ی اساات که
نمیگرارد شما به این ادراک بر سید که آیند و گر شته و تمام
دنیا های مادی و م نوی به موازات هم و در یک زمان در حال
سپری شدن هستند و شما در همه آنها حیات و ممات دارید.
نظر یه ب یگ ب نگ میگو ید ج هان ما و دیگر ج هان ها از یک
انفجار بزرگ خ ا شد اند ،سپس دنیا شروع به انبساط کرد و
هرچه زمان میگررد این اتفاق با سرعت بیشرتی اتفاق میافتد
ودر آخر همه جهان ها به مقصد پایانی خواهند رسید و دست از
انبساط برداشته و همه چیز سرد و بی حرکت خواهد شد ،حتی
همین خورشید زندگی بخش جهان ما نیز روزی خاموش خواهد
شد و قط ا آن روز پایانِ زمان -مکان است ....اما اگر واق ا اینطور
باشااد شااما یک تناق در دین و ع م را تجربه خواهید کرد که
شما را به شک می اندازد و این م سئ ه با منطا شما جور در
نخواهد آمد .شاااما اکنون با یکی از نظریات مهم ع می دربار
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خ قت آشاانا شااد اید ما بگرارید تا با نگاهی موشااکافانه تر به
خ قت از نگا ادیان بپردازیم ،که به ظاهر با خ قت از نگا ع می
تفاوت ب سیاری دارد و در آن میگوید " :ما زمین و آ سمانها و
هرچه در آن است را در شش روز خ ا کرد ایم"  .3شش روز از
کجا آمد و این مدت زمان با چه واحد انداز گیری ای متاسبه
شد ا ست؟ ب سیاری از ع ما و عرفا متفا القول میگویند شش
روز شااما با شااش روز خدا متفاوت اساات ،و عد ای دیگر نیز
نظر شان در این رابطه چنین ا ست که شش روز دا ستان ما در
اصل شش روز زمینی نبود و خدا فقط در یک لتظه اراد کرد
و خواسته  ،او گفته " کُن فَیَکون "4ی نی "باش پس میشود" و
این خود جای بتث و گفتگوی بسااایاری دارد که در این کتاب
مجالی برای چنین بتث هایی وجود ندارد ،بتث دیگری شاابیه
به همین مساائ ه دربین ع ما صااتت دارد که می گوید در عالم
م نا حتی مخ وق هم نیاز به تفکر و صااار انرژی برای انجام
کاری ندارد و وقتی میخواهد ،می شود .در اب داد مکانی دیگری
م ادالت پیچ ید دیگری نیز به کار میآ ید و هر لت ظه هر چه
بخواهید می شود و هرکجا بخواهید آنجا هستید و این ها همگی
بیانگر رازی اساات که عدم تطابا قوانین متدود کنند ذهنی و
مادی برای خالا را اثبات می کند .با همه این حر ها و نظرات
3قرآن کریم ،سوره االعراف آیه 54
4قرآن کریم ،سوره بقره آیه 117
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میتوان نتی جه گر فت که خدا قرار نبود م ثل یک سااا فالگر
بن شیند پ شت میزش و شروع به ساخت عالم کند ،ما با قاعد
ز مان-م کان م تدود این کُن َ یَکون را کو چک و کو چک تر
کرد ایم تا دنیایی داشاااته باشااایم قابل فهم و قابل درک برای
بشااارِ م تدودِ زمینی تا توان تت مل در چنین م تدود ای را
دا شته با شد .مهم نی ست شش روز دا ستان ما ،شش روز واق ی
باشد یا تصوری از شش روز در قوانین متدود این دنیا ،مهم این
ا ست که در عالم م نا زمان و مکان اهمیتی ندارد ،شما در عین
حال که آیند را می بینید ،گرشااته را نیز مثل یک فی م در پی
یکدیگر میبینید ،در عین حال که اینجا ایساااتاد اید در یک
جای دیگر نیز حضاااوردارید و این ی نی همه چیز در یک بُ د
دیگر متفاوت اساات و با ت اریخ م مول در دنیای امروز ما دیگر
به کار نمی آید .برای انسااان اولیه شاار و روز نقطه آغاز و پایان
بود و این مهم رف ته رف ته ما را از ت قل در بار حقی قت امر
واداشته و همین قو عقل رفته رفته توان درک چیزهایی را پیدا
کرد که ابزارگونه هسااتند و فقط برای رفع نیاز ما ساااخته می
شوند ،در اصل ما مهندسان در بند زمان_مکان هستیم تا ابزاری
در حد و انداز پرچین کوچکمان بساااازیم و نه ابزاری برای رها
کردن پرچین و عبور از مرز متدودیت ها .اگر وجه زمان را از
م ادالتمان حر کنیم درک خواهیم کرد که تمام آنچه که این
دنیا و تمام دنیا های ناشناخته دیگر را ساخته است ،جم گی در
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یک لتظه اتفاق افتاد و گرشاااته و حال و آیند  ،همه در یک
لتظه اتفاق افتاد و تمام شااد اساات .درک این موضااوع برای
عقل متدود بشار امروزی بسایار دشاوار اسات ،زیرا او به دنبال
مجدود کردن اساات و نه رها کردن و رساایدن ،اما برای عرفای
گرشته اصال غیر واق ی و ناباورانه نبود است و کارهایی را انجام
می داند که از نگا ان سان امروز خارج از درک و عمل ا ست .من
س ی دارم این مطالر را به گونه ای مطرح کنم که شما با جم ه
ی "پس چقدر دنیا پوچ اساات" مواجه نشااوید .شااما می توانید
باور داشته باشید این مکانیزمی که برایتان شرح دادم اصال پوچ
نبود و میتوانیم تصاااور کنیم که این " یک لتظه" که خی ی
دربار اش صتبت کردیم مثل یک فی م روی دور کُند گرا شته
شد و ما نامش را به "زندگی" تغییر داد ایم .زندگی مثل یک
فی م ،دور آهساااته دارد و همه چیز با آرامش ،فریم به فریم در
طول عمر از ج وی دیدگان ما عبور می کند .بخاطر همین است
که هر چقدر پیش میرویم ،ما ابزار پیچید تر خ ا می کنیم
اما باز هم در میان همین ماشاااین آالت و کشااافیات باز هم
احساس گم شدگی می کنیم و به دنبال حقیقت می گردیم ،در
صورتی که حقیقت انتخابِ عا شا بودن یا نبودن ا ست .انتخاب
نادرست مثل یک باتالقی است که هر چه بیشتر در آن دست و
پا می زنید بی شتر در آن فرو میروید .نکته ا ص ی این ا ست که
اول باید رها کنی تا آنچه می خواهی را به تو بدهند و این مهم
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ترین قانون بازی عالم اساات .یک عمر تالش فقط به یک چشام
بر هم زدنی دود می شود وشما می بینید که همه چیز مثل یک
دود به باد می رود اما این خود ما هسااتیم که تصاامیم گرفتیم،
هر انتخابی که می کنیم ،حاصل انتخابی است که در آغاز خ قت
در عالم سالم کرد ایم و همه را یکجا در همان لتظه به ما داد
اند اما ما در زمین آنرا فریم به فریم آهسته می بینیم؛ پس طَمَع
برای ک سر قدرت و مال بی فاید ا ست چون همه پوچ ا ست و
حقی قت جای دیگری اسااات .هرکس این مط ر را درک کرد
پیروز میدان شد و هرکه نفهمید باخت .پول و ثروت و جایگا و
قدرت همه مخ وقاتی هسااتند که به انسااان داد شااد اند تا از
طریا آن ،مساایر را برای خود و دیگر مخ وقات هموار کند و به
کمک آن سری تر و راحت تر به خالا نزدیک شود .در ست مثل
پروانه ای که به دور نور شمع (م شوق می گردد تا خود را در نور
ب سوزاند؛ پروانه دیگران را نیز با خود غرق در نور (حقیقت می کند
و انسان همان پروانه عاشا است و خدا همان م وشا ،سوختن
نیز نمادی از و صال عا شقانه عا شا به م شوق .ب سیاری از مردم
در این تفکر واهی غرق شاااد اند که اگر بجای کمک به یک
نابینا برای رد شدن از خیابان به او کمک نمی کردند کار درست
را انجام نداد بودند و این کار آن ها به منزله ی انجام یک ف ل
نادر ست بود ا ست که این کار نیز خال خوا ست خدای مت ال
ا ست ،این یک تفکر نهادینه شد در ما ست که می گوید نیکی
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کردن تنها صاافت خداساات؛ اما این یک تناق در کامل بودن
خداست و با تمام ت اریخ ما در این چند پاراگرا متفاوت است،
بتث ما دربار جهان شمول بودن خدا ست و نمی خواهیم او را
متدود به یک یا چند دسته کنیم .ما باید به این باور برسیم که
همه از خداییم و مقصاااد ما نیز خداسااات" .انا هلل و انا ال یه
راج ون "5کامل ترین و زیباترین کالم عالم ا ست و شهادت می
دهد که همه چیز از خدا و برای خداسااات و این خدا ،زیباترین
وجود عالم ا ست و او ست که م نا و مفهوم زیبایی ها ا ست .این
زیبایی یک م نای بی حد و مرز ا ست و با زیبایی ای که از نگا
من و شااما م یار انداز گیری مخت فی دارد ،متفاوت اساات .این
زیبایی برای تمام هساااتی یک ت ریخ واحد دارد (زیرا فطری اسااات ،
خوبی و بدی هر دو مخ وق خدا هستند و این ها صفاتی هستند
که ما برای درک بهتر نتی جه عم کرد مان روی اع مال خود و
دیگران می گراریم_ در ست مثل ت ریخ شر و روز_ و اگر آنرا
را از دایر لغاتمان حر کنیم ،آیا بازهم میتوانیم بگوییم کار
خوب و بد دقیقا چیسااات؟ زیبایی خدا کم و زیاد نمی شاااود و
قابل انداز گیری هم نی ست تا بتوانیم با یک سنگ متک حد و
مرزی برای آن ت ریخ کرد ،زیبایی خدا یک اصااال انکارناپریر
اساات و باید به آن باور داشاات .کودکی را تصااور کنید که در
 5قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه 156
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متفل دزدان و نابکاران پرورش یافته اسااات ،اگر تن به انجام
کارهای زشااات ندهد ،باید صااافت خوب بودن را به او داد یا بد
بودن را؟ خوب و بد ت ریفی اسااات که از نظر جام ه بدکاران و
جام ه اندی شمندان و فرهیختگان باهم متفاوت ا ست ،ی نی کار
خوب یک گرو کار بد دیگری اساات و کار بد دیگری کار خوب
آنها است ،همه چیز در این عالم نسبی است و برداشت ما خوب
و بد بودن را ت ریخ می کند .6این نکته بسیار عجیر است و کار
خوب و بد در دنیای ما یک چیز ن سبی ا ست و ن سبت به عر
جام ه و هد قبی ه ما قابل تغییر است و بسته به جهت نگا ما
تغییر می کند ،حتی زمان هم روی آن تاثیرگرار است پس تمام
ت اریخ ما می تواند یک سااانجش غیر قابل اعتماد باشاااد؛ اما
زمانی که این صفتها را از نگا خالا ببینیم در می یابیم که ما
نباید برای خدا ت یین و تک یخ کنیم و بجای او ت صمیم بگیریم،
اگر خدا خود خالا همه اینها است ،ما چرا این صفتها را بروی
دیگران می گراریم و آن ها را قضااااوت می کنیم .از نظر من و
خی یها که مثل من فکر میکنند خدا زیباسااات و هر چیز که
خ ا کرد نیز زیباست.

6برداشتی از صحبت های شکسپیر که می گوید:
)(There is nothing either good or bad, but thinkings makes it so
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هستی یک مدار الکتریکی است

این پاراگرا برای درک بهتر ه ستی ا ست و ا صال هد ما این
نیساات که دنیا را به شااکل یک ماتریکس نشااان دهیم .بیاییم
ت مام هساااتی را یک مدار الکتریکی فرض کنیم که از اجزای
مخت فی تشکیل شد است ،مثال ت داد زیادی سیم پیچ ،الم،،
منبع تغریه و یک ک ید روشاان و خاموش .حال تصااور کنید که
(ورود برق به سیم
تولد شما به م نای زدن ک ید و رو شن شدن مدار
پیچها باشااد؛ این جریان برق همانند عمر و زندگی شااماساات و
سیمها در انداز ها و انواع مخت خ به م نای را هایی ا ست که
در ز ندگی می توان ید ان خاب کن ید ،مثال یکی از طال ،یکی از
جنس مس ،یکی از برنج و . ...این شما ه ستید که به کمک قو
انتخاب تصااامیم میگیریدکه جریان برق را از کدام یک از این
مساایرها به الم ،برسااانید .نور این چراغ ،در حقیقت روشاان
کنند حقیقت وجود خداسااات؛ اگر خدا را به عنوان خالا همه
چیز باور کنیم ،میدانیم تمام این ساز و کار را خالا خ ا کرد
و خدا ست که میداند شما کدام سیم را انتخاب می کنید و هر
ساایمی را هم که انتخاب کنید فارغ از اینکه طال باشااد یا حتی
(زیرا سرآغاز همان پایان
سیم نارسانا ،در آخر چه اتفاقی قرار است بیفتد
است و نتیجه یکی است  .این نقشه را و قو انتخاب مسیر عبور برق در
سیمها به م نای آزادی انتخاب انسان است .تصمیم ها و انتخاب
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های خوب و در ست ما که در م سیر نور با شد به م نای انتخاب
ساایم های طال (رسااانا و تولید نور بیشااتر اساات ،و تصاامیمات
نادرست و دور از مسیر خدا مثل انتخاب سیم های نارسانا یا کم
ر سانا ا ست که نتیجه مط وب را به ما نخواهد داد ،در ست مثل
زندگی که نتیجه همان قضاااای الهی اسااات اما اینکه ما چه
م سیری را برای ر سیدن به آن انتخاب کنیم متفاوت ا ست .الزم
به ذکر اسااات که نور در اینجا به م نای حقیقت و بینش ما
نساابت به هسااتی و خالا اساات و این نور همچنین می تواند
مسیر را برای دیگر مخ وقات روشن کند.
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داستان عاشورا شاید در چند دیالوگ ساد خالصه شود اما تک
تک این ک مات دنیایی اسااات و جای بتث دارد و من قادر به
حالجی تمام این م انی نیستم ،زیرا این دیالوگها از عالم سالم
و از جنس م نا هساااتند و ما تنها میتوانیم ظاهر آنها را درک
کنیم .وقتی ک سی به شما بگوید مرگ را همچون ع سل شیرین
میبینم ،اوج شاااکو را دارد به رن من و شاااما می کشاااد اما
بازخورد من و شااما که زنجیر ت اریخ ابتدایی خودمان هسااتیم
دو برداشت بیشتر نخواهیم داشت ،اول اینکه بدگمان می شویم
_ زیرا این برای ما ساااد ترین کار اساات_ فکر می کنیم او را
ش ست شوی مغزی داد اند و مگر می شود ان سانی به ا ستقبال
مرگ برود؟ و ب د اگر خی ی انساااان فرهیخته ای باشااایم کمی
موشااکافانه تر به قضاایه نگا می کنیم و آن این اساات که او در
پس کالمش چیز دیگری گفته و خواساااته اش مقتول شااادن
نیست ب که کالم او بیانگر پوچی عالم مادی و خبر از پیروزی ای
فراتر از تصااور ماساات ،جان ما تنها هدیه ایساات که فقط برای
ماساات و گرشااتن از آن اوج بخشااندگی اساات و شااهادت تنها
مسیر مستقیم به سمت نور است؛ و مرگ واق ا از عسل شیرین
تر اساات .اگر زمانی که پرساایدند دربار از جان گرشااتن چه
چیزی برای گفتن داری و جواب دادی که هیچ چیز جز عشاااا
ندیدم ،آن زمان اسااات که به م نای واق ی بخشاااش و آزادی
رسید ای و پرد های عالم غیر را درهم درید ای .مرگ پایان
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نی ست ،ب که شروعی دیگر ا ست .ک سی که م نا را یافته با شد
دیگر نه کی نه ای به دل میگیرد و نه طمع جمع کردن دارد،
ب که میبخشااد تا بدساات بیاورد .اینکه دلیل تمام این فقرها و
تنگ د ستی ها ،جنگ ها و خونریزی ها چی ست تنها یک دلیل
وا ض ا ست و آن "تعادل" ا ست .همه ان سانها قبل از خواندن
واق ه عاشاااورا باید زندگی افرادی را بخوانند که باعث آغاز این
اتفاق تاریخی شد اند و دریابند پی شینه و ا صل و ن سب شان چه
بود  ،دالیل متکمه پسااندشااان برای چین واق ه ای چه بود و
چگونه این دا ستان به این نقطه می ر سد که برای جهانیان ب د
از چندین سال هنوز جای بتث و نظر دارد ،مگر می شود اتفاقی
مهم نباشااد و این همه سااال موافا و مخالفانی پیدا کند ،اصااال
اگر مسئ ه ای مهم نباشد ،موافا و مخالفی پیدا نمی کند .واق ه
عاشااورا و شاابیه به چنین داسااتان هایی در طول تاریخ بساایار
تکرار شااد اساات و می توان بر اساااس عقاید مساایتیت واق ه
مص ا وب شاادن عیساای بن مریم را برای مثال انتخاب کرد؛ اکر
خوب م سی را ب شنا سیم او نیز حتی کینه ان سان هایی که اورا
مصاا وب کردند را ندارد ب که آن ها را بخشااید و برای آمرزش
آنها دعا هم کرد اساات زیرا او نیز از نور بود و به نور رسااید
اساات و دیگران را هم می خواهد به نور برساااند .داسااتان این
نیساات که دنیا را رها کنیم و به گوشااه ای رفته و زهد پیشااه
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کند ،ب که قانون بازی دنیا این چنین اسااات که تا میتوانی باید
جانانه بازی کنی و هد ما هم از آفرینش همین انجام وظیفه
ا ست و برای توجی این م سئ ه باید با ت ریخ قائد ع یت آ شنا
با شید .عی سی بن مریم میگوید دنیا مثل یک پل ا ست ،باید از
آن گرر کرد تا به مقصااد برساایم .7یکی دیگر از داسااتان های
م شابه و قابل تامل ،دا ستان قربانی کردن یا قربانی شدن ا ست،
این که این رسااام از ک جا آ مد را با ید در ک تاب های دیگر به
دنبالش بگردید اما زیبایی داسااتان زمانی پدیدار می شااود که
ک سی حا ضر به گر شت می شود ،ی نی ت صمیم میگیرد که رها
کند .مهمترین گر شتن ،گر شتن از جان ا ست که ب سیار سخت
ا ست و مرد میدان می خواهد .هیچ ان سان عاق ی دو ست ندارد
خودک شی کند اما ت س یم شدن در برابر د ستور قربانی شدن
متفاوت اساات زیرا این نوع مرگ نوعی رهایی اساات که با اراد
شخ صی اتفاق می افتد .ابراهیم نبی آنقدر در م نا قوطه ور بود
که ابتدا از جان خود گر شته بود ،اما برای ابراهیم شدن نیاز به
آزمونی بزرگتر داشاات و باید انتخابی می کرد که نهایت خ وص
سیم پیچ های طالیش را نشان دهد و نور در نور شود .آن آزمون
رهایی از عزیزتر از جانش بود! شما اگر به سنگدل ترین فرد دنیا
هم باشاااید باز اگر بگویند از جان خود عزیزتر چیزی را ساااراغ
" 7الدنیا قنطره فاعبروها و ال تعمروها" ،کتاب االمالی ،شیخ مفید ،ص 43
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دارید؟ جم گی خواهید گفت از جان فرزند ،عزیزتر نمی شناسم.
این فرزند همان مخ وقی است که از جان ما شکل گرفته و پا به
دنیا گراشته ،پس گرشتن از آن بسیار سخت است چه برسد که
به دساات خود ما این اتفاق بیفتد .مشااابه این داسااتان در طول
تاریخ چندین بار تکرار شد ا ست دا ستان م رو ی قوب نبی و
یو سخ نبی ،دا ستان فرعون و مرگ پ سرش در زمان مو سی نبی
و مثال هایی از این دسااات که با مرگ عزیزی مسااایر اتفاقات
تاریخ تغییر می کند ،پس می توان نتیجه گرفت ساااخت ترین
آزمون برای رساایدن به نور واق ی همین اساات .حاال که با را و
رسم بازی روزگار آشنا شدید ،متوجه می شوید که م نای جم ه
ی "برگی از درخت نمیافتد مگر به فرمان خدا" چیسااات.
م شکلِ عدم توجه به زیبایی در پ شت پرد هر پیش آمدی قط ا
به دلیل عدم تکامل در نگا و درک ماسااات .وقتی دربار این
مط ر صتبت می کنیم ،منظورم این است که مخ وقات آفرید
میشاااوند تا انتخاب کنند و بسااایاری از آنها نیز در این را به
بهترین شااکل به وظیفه شااان عمل میکنند و با این انتخاب ها
نیز در آخر به نور می رساااند اما نباید فراموش کرد که آنها در
مساایرشااان را های زیادی را می توانسااتند اتخاب کنند اما از
نورهای دیگران اسااتفاد کردند تا به نور برسااند .اگر میبینید
ک سی انتخاب می کند از جانش بگررد ،آن حماقت نی ست ،ب که
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انتخابِ را درست است و ما برای درک این جم ه خی ی نا پخته
هستیم .در ادامه همین کتاب دربار شیطان هم صتبت خواهم
کرد ،اما تا آن زمان باید بیشااتر به این نکته توجه کنیم که خدا
یک موجود نیساات ،ب که یک وجود اساات و باید بدانید که خدا
یک حقیقت انکار ناپریر است .خدا جایی برای نشستن یا دهانی
برای تک م ندارد .این جم ه از ع ی بن ابی طا لر ا مام اول
شاای یان اساات که میگوید " :من چیزی را ندیم ،مگر که قبل
آن چیز خدا را دیدم ،و ب د از آن چیز خدا را دیدم و در آن خدا
را دیدم ."8این خود گوا همه صااتبت های ماساات ،هرچیز که
تکان میخورد ،اسیتاد یا در حال استراحت ،کشته می شود یا
می کشاااد و یا حتی می زاید همه در حال انجام وظیفه اند و
جم گی ج و ای از وجود حا هساااتند که ما قادر به دیدن آن
حقیقت با چ شم سر نی ستیم؛ هر اتفاق و عم ی در عالم ،مخ وق
همین خدایی است که م رفی کرد ایم و کسی کشته نمیشود،
کسی زند نمیماند ،کسی متولد نمی شود و کسی چیزی کشخ
نمیکند مگر در دایر اختیاراتی که حا به شااکل های مخت خ
به او هدیه داد است .حال با این سوال ها روبرو هستیم ،انسان
چی ست؟ ان سان برای چه کاری خ ا شد ا ست؟ حقیقت وجود
دنیا و ان سان چی ست؟! پا سخ تمام این سوالها در ف صل آیند
8کتاب کلمات مکنونه نوشته آیت هللا فیض (ره) صفحه 3
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آمد و به شما کمک میکند تا خود را بهتر ب شنا سید
شنا سی با خود شنا سی ا ست  .ان سان ت صویری ا ست از ج و حا ،البته
تصااویری در آیینه ،خدا خود حقیقت اساات اما ما تصااویری از
اوییم که با اینکه نمایانگر او هساااتیم اما با حقیقت او فاصااا ه
بسااایار داریم زیرا خودا به خودی خود یک حقیقت بی مثال
اسااات.خدا نور اسااات 9و دنیا باریکه ای از آن نور که روشااانگر
حقیقت ا ست؛ نور زمانی که با شد می توان همه چیز را دید اما
زمانی که نباشد ما توان دیدن نداریم ،نگاهی دیگر این است که
ما از دیدن منع شااد ایم .آیا می توان نتیجه گرفت که تاریکی
به م نای عدم وجود نور اساات؟ جواب من این اساات که تریکی
ی نی نور نمی خواهد که شاااما ببینید .درک این جمالت کمی
سااخت اساات اما باید از زاویه ای دیگر نگا کرد ،نگاهی که می
گوید همه مخ وقات دارای ش ور و وظیفه ای خاص هستند.

 9تشبیه معقول به محسوس

بخش دوم :انسان
بتث دربار ان سان را از یک ش ر شروع میکنم  " :من م ک
بودم و فردوس برین جااایم بود ،آدم آورد در این دِیر خراب
آبادم " 10این ش ری ا ست که ب سیار جای فکر کردن دارد .ما به
عنوان ان سان در این جهان ه ستیم اما شاید چیزهای دیگری را
نیز با خود به این دنیا آورد باشیم؟ آیا ما واق ا یک انسان کامل
هسااتیم و یا فکر می کنیم موجودی مجرد از بقیه مخ وقاتیم؟
آیا ما مثل کامپیوترها که دارای یک نرم افزار و یک سخت افزار
ه ستند ما نیز شامل یک بخش ج سمانی و یک بخش روحانی
هستیم؟ سوال اص ی اینجاست ،ما چه هستیم؟
این جهان از می یاردها جزء کوچک و بزرگ ت شکیل شد ا ست
که هر کدام از آن ها با نظمی اع جاب انگیز و هوشااام ندا نه ،با
شااا وری مثال زدنی در کنار یکدیگر ،دنیای ما را میساااازند.
همانطور که در بخش قبل تو ضی دادم همه چیز در یک لتظه
خ ا شد و در همان لتظه پایان یافته ا ست؛ همه این ها نیاز
به وجود دلی ی مو جه دارد که ما آنرا خدا می نامیم .این خدا
تمام دنیا های مادی و غیر مادی را به همرا تمام چیزهایی که
10غزلیات حافظ  :غزل شماره 317
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در آن ها وجود دارد ،از اب تدا تا انت هایش را یک جا خ ا نمود
است و بساطش را خودش جمع نمود است ،اما این تمام ماجرا
نی ست ،این فقط ابتدا و انتها بود اما انتخاب م سیر برای شروع
هر یک از آغاز ها و رسااایدن به هر یک از پایان ها به انتخاب
خود ما ست .همه این دنیا های مادی و غیر مادی به موازات هم
وجود دارند و وجود خواهند دا شت؛ اما ان سان قادر به درک این
حجم از مفاهیم عمیا و پیچید نیساات و ساا ی در پیچید تر
کردن ماجرا دارد ،حقی قت ز مان-م کان پیچ یدگی فهم ما را از
تمام عوامل بی شتر می کند؛ زیرا ما در حال زندگی در گر شته و
آیند  ،و در این دنیا و آن دنیا نیز هسااتیم .قط ا بیشااتر شااما
اولین قساامت از فی م ماتریکس 11و یا سااریال آلمانی دارک 12را
دید اید .آنها در یک لتظه در هر دو جهان ح ضور دا شتند و نه
تنها مقید به حضاااور در یک عالم نبودند ب که در زمان های
مخت خ نیز گرر می کردند .این مثالها برای این ا ست که درک
بهتری ن سبت به م سائل دا شته با شید و دلی ی برای تایید یا رد
این نوع موضوعات نیست.
با توجه به تو ضی مجموعه بودن اجزای عالم ،شاید برای شما
هم جالر با شد که بدانید یک ذر از چه اجزایی ت شکیل شد
11فیلم ماتریکس به نویسندگی و کارگردانی واچوفسکی ها در سال .19999
 12سلایر تاریکی (دارک) محصول سال  2017و ساخت کشور آلمان است که به
کارگردانی و نویسندگی باران بو اودار و یانتیه فریز می باشد و از شبکه نتفیلیکس پخش
گردید.
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اساات؟ وقتی شااما آب را به عنوان یک جزء مجرد میبینید در
اصاال آن آب خود متشااکل از مجموعه ای از مولکول های آب
است .اگر از زاویه ای دیگر به آن نگا کنید چیز دیگری خواهید
دید ،آب از یک جزء کوچکتر به نام مولکول تشاااکیل شاااد و
مولکول نیز شاااامل یک جزء کوچکتر به نام اتم اسااات .اگر به
درون اتم نگااا کنیااد ابر الکترونیکی کااه درون آن از اجزای
مخت فی چون الکترون ،پروتون و نوترون تشااکیل شااد اساات؛
پروتون و نوترون از اجزایی به نام امگا-ساای باریون ساااخته می
شود و آن نیز از ذر ای به نام کوآرک ت شکیل شد ا ست که
خود آن از اجزایی به نام چارم و ا سترینج ه ستند و حتی با این
همه ریز بینی هم باز به انتها نرساااید ایم و همین ذرات نیز از
ذراتی به نام آپ (باال و داون (پایین تشکیل شد اند (که بشر
فقط تا اینجا ج و آمد و م وم نیسااات این تجزیه تا کجا ادامه
خواهد داشااات ،اما می دانیم حتی اگر بخواهیم کل عالم را هم
در یک نق طه جمع کنیم باز هم انت ها و اب تدایی برای آن نمی
یابیم و همینطور الی آخر .13 ...این تمام چیزهایی است که بشر
برای شناخت دنیای پیرامون خود تا به امروز ک شخ کرد ا ست
و بیانگر این مساائ ه اساات که ما در یک هزار توی تو در تو قرار
داریم و همه آنها نیز در هزار تویی دیگر قراردارند؛ خالا تمام
13سایت خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" ،دسته بندی علم و فناوری جهان ،بتاریخ
 1396/1/1ساعت  11.51با کد 96010100091
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این چرخه کسی نیست جز خدا و همه این مجموعه را باهم خدا
می نامیم! حال باید این را نیز بدانیم که من و شاااما تنها دارای
یک جزء مجرد ه ستیم که به آن " ان سان" می گویند .تا کنون
برای شناخت ان سان باید به روح مراج ه می کردیم ،روح همان
 21گرم 14م رو اساات .نتیجه گیری دربار آنکه این  21گرم
چی ست هنوز زود ا ست اما بهتر ا ست ادامه این مطالر را برای
ر سیدن به چی ستی ان سان مطال ه نمایید .عجیر ا ست که آدم
ها خود را به عنوان متور ه مه اجزای این عالم در نظر می
گیرفته و در تالش بود ا ست خود را به عنوان یک موجود واحد
م رفی کند در صاورتی که آدم خود متشاکل از اجزای مخت فی
ا ست و فقط ان سان (روح ا ست که مجرد از بقیه به حیات خود
ادامه می دهد .الزم است توضی دهم که هر آنچه که می بینید
آن چیزی نیساات که واق ا میبینید! ی نی شااما فقط چیزی را
میبینید که باید ببینید .چ شم شما از اجزای ب سیار پیچید و
هو شمندی ت شکیل شد ا ست و همه این اجزا نیز دارای اجزای
فوق ال اد پیچید تر و هوشاامندتری هسااتند و همه این اجزا
روزانه (به صورت از قبل ت ریخ شد ای کارهایی را غیر ارادی
(بدون اینکه حتی از شاااما اجاز بگیرند انجام می دهند .باید
شک کنیم که بخ شی از کارهای ما ارادی ا ست اما باید مطمئن
14برگرفته از تالش های علمی دونکان مک دوگال 1907
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باشاایم که رفتار فیزیکی ما (ی نی آن چیزی که به آدم بودن ما
به عنوان یکی از مخ وقات با این شاااکل ظاهری اشاااار دارد
غیرارادی اسااات و بدن ،مجرد از روح انساااانی درحال حیات و
ممات اسااات؛ این ی نی ق ر شاااما اگر بخواهد میزند و اگر
نخواهد نمیزند! و شما هیچ کنترلی بروی ق ر خودتان نخواهید
دا شت .شما قط ا چیزی جز فکرتان نی ستید .طبا گفته برخی
متققان و بزرگان ،این فکر" ،روح" نامید میشاااود .جسااام ما
همچون کوز و روح ما ندای درونی آن اسااات .15تمام کارها و
ت صورات شما از همان نقطه شروع شد و در همان نقطه خاتمه
می یابد؛ درسات مثل دایر ای که هم می تواند از صافر شاروع
شود و هم از 360؛ این ب ستگی به نوع دیدگا شما دارد که از
کدام جهت به مساائ ه نگا کنید .بقیه اجزای وجودی شااما ،به
شما امانت داد شد ا ست تا بتوانید به کمک آن ها ،راحت تر
به وظایخ خود در این دنیای فانی رسیدگی کنید .تک تک شما
چیزی نیساتید جز افکارتان ،و هرآنچه که می بینید و حس می
کنید چیزی نی ست جز بازخورد افکارتان .روح نیز در حال انجام
وظایفی اساات که خدا به او متول کرد اساات و خدا نیز با در
نظر گرفتن توانش از او انت ظار ان جام وظی فه دارد ،زیرا او عادل
مط ا ا ست .هر فکری که به ذهن شما می ر سد ،د ستوراتی از
 15اشاره به رباعی  19شیخ بهایی که می گوید  " :از کوزه همان برون تراود که در
اوست "
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طر خدا ست که به این شکل در شما نهاد می شود؛ و "هر
چیز که به ذهن بشاار برسااد قط ا ساااخته خواهد شااد .حتی
عجیر ترین آنها؛ که اگر قرار به ساااخت آن نبود اصااال به ذهن
شااا ما خطور نمیکرد" .بدن شااا ما مجمو عه ای از مخ و قات
خداست که به شکل خاصی (مرد و زن خ ا شد است تا بتواند به
کمک آن وظایخ انساااان بودنش را به درساااتی انجام دهد .این
حقیقت وجود انسااان ،با این شاامایل ،در این عالم اساات .حال
اینکه چرا ک سی نابینا به دنیا آمد یا چرا ک سی در  40سالگی
برق را م سخر میکند و یا اینکه چرا ک سی  70سال در سخت
ترین حالت مادی (مثل فقر و بیماری زندگی میکند و یا اینکه چرا
ک سی بیمار می شود ،تدبیر و حکمتی دارد که درک آن در توان
ان سان نی ست ،اما ما می دانیم که همی شه ،همه چیز در ت ادل
ا ست و هر م ول عامل ع تی و هر ع تی عامل م ولی ا ست .ما
با همه سااختی ها باید در مساایر طالیی و رساایدن و رساااندن
دیگران به ساااوی نور قدم برداریم .ما در اصااال مالک بدنمان
نیستیم که بخواهیم برایش تصمیم بگیریم یا به او فرمان بدهیم
و یا حتی به دلیل از دساات دادنش از خالا و مالکش شااکایت
کنیم ،ما فقط باید امانت داران خوبی باشاایم و هر لتظه شاااکر
ح ضورمان در این عالم با شیم ،زیرا می توان ستیم همین فر صت
کوتا را هم از دست بدهیم .اینکه چرا گوسفند متولد میشود تا
ع خ بخورد ،تولید مثل کند ،ذب شود و ما از گوشت او استفاد
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کنیم ،حقیقتی دارد که از درک ما خارج ا ست؛ ما فقط م سیرها
را انتخاب کنیم تا چطور بخوریم و چه چیز را بخوریم .اما اینکه
نیاز بدن ما چیسااات و به چه چیزهایی نیاز دارد را خود بدن به
ما هشاادارهایش را می دهد و ابراز نیاز می کند .سااال ها قبل
آموز هایی به ما نازل شد بود که می گفت"اع ضای بدن شما
به سخن در میآیند و می گویند که چرا با من چنین کردی"16
(به عنوان مخ وقی

که این گوا این اساات که هرکدام از اعضااای شااما
مجرد در مورد بودنش بر روی بدن شاااما و انتخاب وظیفه اش
آزادانه انتخاب کرد اما این ان سان ا ست که در انجام وظیفه اش
مداخ ه ایجاد کرد و چون فکر میکرد همه چیز م سخر او ست،
هر ا ستفاد ای از آن میکرد  .اما چنین نی ست ،ما باید گاهی از
تک تک اعضاااای بدنمان تشاااکر کنیم ،از همه عالم باید بابت
هرچه به ما داد اند و تالش می کنند تا ما را در مسااایر نگه
دارند ت شکر کنیم ،باید بدانیم آنها در انتخابِ م سیرِ ر سیدن به
هد  ،در تسااخیر انتخاب های ما خواهند بود و نه وجود یا عدم
وجودشااان ،زیرا همه اینها در عالم سااالم بر حساار توان انجام
وظیفه مان به ما داد شااد اند و پس از انجام وظیفه ما را ترک
می کنند ،مانند ج سمی که پس از مرگ در زمین خواهد ماند و
انسااان اساات که به ادامه مساایرش می پردازد .دساات شااما از
16قرآن کریم سوره یس آیه 65
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هزاران جز تشکیل شد است و خود یک مخ وق مجرد است که
جداگانه به ح سابش ر سیدگی می شود .سوالی که مطرح ا ست
این اساات که اعمال انسااان چگونه اساات؟ اگر کمی با کامپیوتر
آ شنا با شید میدانید که هر و سی ه الکترونیکی که عمل خا صی
17
را انجام می دهد دارای قط ه ای با نام حافظه فقط خواندنی
است که سازند دستگا  ،برنامه ای از قبل ت یین شد ای را در
آن قرار میدهد .مثال اینکه ت ویزیون خانه شاااما با دکمه پاور
روشن شود یا نه ،بخاطر وجود همین قط ه در سی ستم است تا
(که ف شرد شدن این دکمه برق به الم ،تصویر برسد و صفته
دستور انتخاب شد را
روشااان شاااود را اجرا می کند .حال قط ه دیگری وجود دارد به نام
حافظه جانبی که وظیفه آن ثبت اطالعات اسااات و میتواند
اطالعات را حتی پس از پاک شدن در مت ی به نام پرچم ذخیر
کند که حتی در صورت پاک شدن از روی سی ستم نیز فردی
خبر می تواند به آن دسترسی پیدا کرد و آنرا بازگرداند .قط ه
دیگری نیز وجود دارد به نام مرکز اصااا ی پردازش 18که وظیفه
اش تت یل مسائل و پردازش آنها برای سایر اجزا است ،و اوست
که س ی در را اندازی سیستم و راهبری مابقی اجزا را دارد ،نرم
افزار در  CPUجای می گیرد اما متل مشااخصاای ندارد ،اما با
الگوریتم هایش تمام ساااخت افزارها را ادار می کند ،اما اجزای
ROM
CPU

17
18
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ساایسااتم به تنهایی یک جزء کامل و قابل تغییر هسااتند اما در
یک ساایسااتم قابل فهم و قابل اسااتفاد می شااوند .به کمک
ساایسااتم عامل و خواندن وظایخ از روی  ،ROMوظایخ را به
دسااتورات قابل فهمی تبدیل میکند که همه این ها وساای ه ای
را می سازد به نام سی ستم و ما می دانیم که همه این قط ات
روی مادر بردی نصر شد اند و جم گی یک سیستم واحد را با
ظواهر مخت خ می ساااازند .خی ی جالر اسااات بدانیم که ما
چیزهایی را خ ا میکنیم که بسیار به خودمان شبیه هستند و
ساااز و کارشااان مثل ماساات .داد ها در ما و ساایسااتم هایمان
وجود دارد ،و در  ROMفطری ما نهفته اند تا در صورت لزوم به
اجرا در آمد و هد را دنبال کنند .انسان نیز یک جزء بی جان
بود که در بسااایاری از روایات با دمید شااادن روح الهی پا به
عر صه وجود گرا شته ا ست CPU .ان سان وظیفه این را دارد که
سااخت افزار بدن را هماهنگ کرد و آن ها را به سااوی اهدا
خود هدایت کند و مثل یک ابرکامپیوتر از طریا ساایم پیچها و
دیگر اجزا پیامها را به اعضای دیگر برساند ،آنها نیز وظایفشان را
انجام می دهند .بخش حافظه هم وظیفه ثبت تمام اطالعات را
بر عهد دارد .هد از این نوع مثال ها ،فهم بهتر انسااان دربار
خودش و نوع ساز و کارش است؛ این را گفتم چون ممکن است
ب ضاایها فکر کنند ما در حال مطرح کردن این فرضاایه ایم که
انسان نیز نوعی کامپیوتر است ،اما اینطور نیست ،زیرا این وسی ه
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از عَدَم بوجود نیامد اساات و آغازگر حضااورش در این زمانه ما
بود ایم و خود ما هم مخ وق اسااات که خالقی دارد و هیچ یک
نمی تواند هم ردیخ با آغازگر خود باشاااد ،و این خال حقیقت
اساات .انسااان را یافتیم ،ساااز و کارش را یاد گرفتیم اما از هد
آن آگاهی کام ی نداریم .هد ان سان ب سیار شگفت انگیز ا ست؛
خدا را توضی دادیم که یک موجود نیست و یک وجود بی کران
ا ست ،این وجود خود به تنهایی الزم الوجود و خالا تمام ممکن
الوجودها است .خدا منظم و عادل است و همه چیز را درست در
مت ی که باید باشااد و در مساایر کاری که باید انجام شااود قرار
می دهد .ان سان ساخته شد تا در کنار مخ وقات دیگرِ خدا ،تکه
های پازلِ هساااتی را کامل کنند .خی ی ها فکر میکنند خدا
موجودی ا ست که ان سان را به روی زمین فر ستاد تا عبادتش
کند ،اما مگر خدا موجود ا ست که نیاز به چیزی دا شته با شد؟
وقتی خدا را باور کنیم ،مثل انسااان عاشااا ،عشااا او را ق با او
درک میکنیم و در می یابیم که او ه ست و باید با شد و عالم به
دلیل وجود اوست که پابرجاست .انسان نیز مخ وق همان خدا و
بخ شی از طبی تی ا ست که باید با شد؛ برای آمدنش هم زمانی
م ین وجود داشاات اساات و برای رفتنش نیز قط ا زمانی مقرر
شد ا ست .ما باید به همه چیز به شکل یک مجموعه من سجم
نگا کنیم ،زیرا تمام هساااتی یک مجموعه بزرگ اسااات که از
می یاردها جزء کوچکتر تشااکیل شااد اساات و همه آنها مخ وق
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وجودی به نام خدا هستند .انسان داستان و پیشینه جالبی دارد؛
مخ وقی مرح ه به مرح ه اسااات و برای درک مرح ه امروزش
س ا ی در شااناخت ج و هایی از خدا دارد تا توشااه ساافرش را
کامل تر کند .ما انساااانها در ابتدای خ قت مورد آزمایش قرار
گرفتیم؛ این آزمایش بیانگر همه چیز بود ،بیانگر این بود که اگر
همه این موجودات هدفمند ساخته شد اند .هد خ قت انسان
بخاطر تکمیل فریضااه "انتخاب" بود اساات .در تصااویر زیبای
خ قت ،باید بخ شی که مرتبط با انتخاب بود ،تکمیل می شد؛ به
همین دلیل بشاار خ ا شااد .کاری ندارم که انسااان یک روز به
زمین آمد یا عام ش طبی ت و تکامل موجودات بود اسااات،
مهم این است که برای من حداقل یک چیز مشخص است و آن
اینکه " انسااان هر لتظه در حال انتخاب اساات" .تا این لتظه
هنوز هیچ ان سانی به این درک نر سید که هد از خ قت دیگر
اع ضای این مجموعه چی ست اما یک م سئ ه کامال رو شن ا ست:
" هر عضااو این مجموعه کامل کنند ی مجموعه ای از اعضااای
دیگر ا ست" .اگر ان سان تماما روح با شد باید در بخ شی از این
کالبد دنیا قرار بگیرد و آن کالبد " جسااام " نام دارد ،که خود
جسااام نیز مجموعه ای از مخ وقات اسااات ،که هدفش حفظ و
کمک به این انسان است .حال این کالبد نیاز به نرم افزاری دارد
که مسیرهای طال و مسیر های دیگر را نشانش دهد .آیا شما نام
این نرم افزار را می دانید؟ برای پا سخ به این سوال باید بخش
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ب دی را مطال ه کنید .این انسان (روح کارهای عجیبی از دستش
بر می آ ید؛ میتوا ند با بخش عظیمی از دیگر اجزای مجمو عه
همکاری دا شته با شد و دلیل ح ضور او در این عالم نیز تکمیل
دیگر مخ وقات ا ست .روح ب شر س ی دا شته با انتخاب ،م سیر
حرکت این مجموعه را سهل تر و یا سخت تر بکند که این امر
نیز از قدرت خدا خارج نی ست .ی نی اگر روزی ب شر انتخاب کرد
به بدن خود آسیر برساند ،اول از همه انتخاب او بود که مسیر
سخت تر را برگزیند و دوم اینکه این م سیر از قبل تو سط خدا
برایش خ ا شد (زیرا خدا کامل است و این بشر است که انتخاب می
کند کدام م سیر را انتخاب و در طول آن م سیر به سمت حد
حرکت کند ،جالر تر اینکه میتوان نتیجه اتفاقات این م سیر را
ثواب یا جزا نامید ،زیرا هر عمل شما قاعدتا یک عکس ال م ی را
در پی دارد .بشر هر روز در حال پیشرفت و وس ت دادن به روح
اساات؛ بشاار در این مجموعه با هد انتخاب ،کمک میکند تا
دیگر مخ وقات نیز از طریا م سیرهای آ سان تر به نور بر سند و
دیگر مخ وقات نیز وظیفه رساندن همین بشر به آن نور را دارند.
آتشی که وظیفه سوزاندن دارد ،اگر نسوزاند ،کار خارق ال اد ای
انجام نداد  ،ب که هد و وظیفه اش شااااید در آن لتظه عدم
سوزاندن بود  ،19پس هرجا تقدیر بر سوزاند با شد می سوزاند و
 19اشاره به داستان آتش و ابراهیم نبی ،تاریخ طبری ،جلد  ،1صفحه 265
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هرجا د ستور نبا شد نمی سوزاند

(اما نباید منکر قوانین این عالم شد ،زیرا اگر شما

در این عالم زندگی می کنید م زم به پیروی از همین قوانین هساااتید  .بشااار در زمان
خ قت همه چیزهای مورد نیازش را درخواسااات کرد و همه را
یکجا به او تقدیم کرد اند؛ روح همه چیز دارد ،زیرا باید در این
سفر دا شته با شد تا مجموعه اش کامل شود " .انتخاب" م سئ ه
اص ی تفاوت بشر با دیگر مخ وقات عالم است .اینکه کدام حر
را بزند یا نزد ،چه کاری را انجام دهد یا ندهد ،تصااامیم بگیرد
ب سازد یا تخریر کند ،همه ن شات گرفته از قانون انتخاب ا ست.
گیاهان ،حیوانات و دیگر مخ وقات همه کارهایی را انجام می
دهند که یک مساایر بیشااتر ندارد و آن حرکت در مساایر نور
حقیقت اسااات ،حال اینکه ما توانایی انتخاب چندین مسااایر را
داریم که زیبایی این خ قت را دو چندان میکند .بشااار با تمام
امکانات پا به عر صه وجود میگرارد و این انتخاب ا ست که او را
در این مجموعه متمایز کرد  .ان سان خود باید به هد بر سد و
دیگر مخ وقات خ ا شدند تا مسیر را برای او هموار کنند و با او
همرا شوند ،به نوعی وجود او ع ت ایجاد دیگر موجودات و دیگر
موجودات نیز م ول وجود او ه ستند .اینکه چرا من م سیرها را
می بینیم و ب د انت خاب میکنم ع ت و م ولی دارد .ت مام
دا ستان خدا برپایه همین انتخاب ها شکل گرفته ا ست؛ در این
م سیر عد ای انتخاب کرد اند تا چ شم ب شر را به روی حقیقت
بپوشاند و عد ای دیگر س ی در بازکردن چشم انسان ها دارند.
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م سئ ه مهم ،ر سیدگی و پرورش روح ا ست؛ زیرا که هرچه این
روح را آزادتر کنیم ،انتخاب های در ست تری خواهیم دا شت و
هرچه انتخاب های در ست تری دا شته با شیم در این مجموعه
موثرتر خواهیم بود .مجموعه و اعضاااای خ قت مانند چرن دند
های یک سااااعت به هم متصااال بود و جم گی ع ت و م ول
یکدیگرند .عمل هرکس باعث ایجاد یک بازخورد در کل اع ضای
مجموعه اساات .اگر بخواهیم انسااان خوبی باشاایم ،حتما باید به
مجموعه کالبد بدن ،حیوانات ،گیاهان ،هوا،زمین و ...به خوبی
برخورد کنیم و به آنها رساایدگی کنیم ،انتخاب های بهتر باعث
می شااود تا کل مجموعه انتخاب های بهتری داشااته باشااند و
بهتر عمل کنند .اینکه تصاااور کنید یک نفر میتواند با اعمالش
مجموعه را از مساایرش منتر کند و به مقصااد نرساااند ،یک
تصور اشتبا است ،چراکه تمام اعمال و نتیجه آن اعمال از قبل
پیش نویس شد است و برای همه آنها یک را حل وجود دارد،
زیرا خدا عادل مط ا اساات و پاداش و جزای کوچکترین اعمال
را متا سبه می کند؛ که اگر اینطور نبود در پی هر شر سیاهی
صب سپیدی وجود نداشت و ب د از هیچ زمستانی بهاری در کار
نبود .این نتیجه همان نظم زیبا و خارق ال اد اساات که خبر از
مخ وقی همه چیز تمام را به ما میدهد تا که کمک او مسیرهای
درست بیشتری را انتخاب کنیم.

بخش سوم  :شیطان
در فصل های قبل دربار بُ د های دیگر صتبت کردیم و گفتیم
که جهان در یک لتظه آغاز شاااد و در همان لتظه آغازین،
پایان یافته اسااات .ما در هر لتظه در اب اد دیگر عالم درحال
زندگی هستیم اما با وظایفی دیگر و به شک ی دیگر؛ کل هستی
یک مجموعه با اعضااایی بساایار زیاد اساات که با نظمی خاص و
هدفی م شخص در حال انجام وظیفه ا ست .انتخاب ،وظیفه ب شر
در این مجموعه عالم ،نور افکنی و رسیدن به خدا است ،بشر در
بین موجودات عالم همچون فانوس دریایی ،مخ وقات را به سوی
ساح ی حقیقت هدایت می کند و بخاطر همین مسئ ه است که
به او " خ ی فه اهلل " می گوی ند .1اگر اینگو نه فکر کنیم ،دیگر
نباید عم ی یا شااخصاای را در مقابل خدا تصااور کنیم ،که اگر
اینطور بود ،ن شان دهند ض خ و ناتوانی خالقی قادر و توانا می
بود .شاایطان نیز یکی از اعضااای این مجموعه اساات که او نیز
دارای وظی فه ای خاص اسااات و مخ وق خداسااات؛ او دارای
ویژگیها و ابزارهایی است تا بتواند نور خدا را (به گونه متفاوت نمایان
کند .حال که او یک مخ وق است باید چیستی هدفش مشخص
 1قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه 30
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شود .اگر بخواهیم دربار اب اد مادی شیطان صتبت کنیم قادر
به درک آن نیساااتیم؛ زیرا ما بجز قوانین عالم ماد  ،اب اد عوالم
دیگر را نمیشااناساایم .خدا خودش عالم را خ ا کرد  ،خودش
قدرت انتخاب داد  ،و حاال خودش نتیجه کاری که انتخاب می
کنیم را می دهد درصاااورتی که از نتیجه هر چیز آگا اسااات.
شیطان همان مخ وقی است که برای کمک به بشر خ ا شد و
ما نام او را به اخت صار "فر شته انتخاب" می گراریم .1او ست که
ب ضاای مساایرها را به بشاار نشااان میدهد و این ما هسااتیم که
انتخاب میکنیم .همه شما شنید اید که بخاطر یک سیر به
زمین فرستاد شد اید! اما چه کسی پیشنهاد سیر را داد و چه
کسی انتخاب کرد که بخورد یا نه؟ شیطان نیز یکی از مخ وقات
خدا بود و با هدفی خاص خ ا شااد اساات و وظیفه اش مانند
تمام موجودات این عالم دارای ویژگی هایی منتصااار به فردی
ا ست .شیطان م سیر های آ سان و سخت را به شما ن شان می
دهد و در مواجهه با هر اتفاقی به شما یاد آور می شود که " ای
انسااان ،در بطن تو موهبتی قرار داد شااد اساات به نام قدرت
انتخاب"؛ پس این شما ه ستید که میان خوب و خوبتر

( 2یا م سیر

1البته برای درک بهتر از کلمه فرشته استفاده شده و در اصل او نیز یکی از اعضای
مجموعه خدا و یکی از چرخ دنده های کمکی بشر است
2واژه خوب و خوب تر بخاطر این مسئله است که حقیقت یکی است اما مسیر رسیدن به
حقیقت می تواند مسیری سخت باشد یا آسان ،مسیر خوب ،مسیر های سخت برای رسیدن
به خدا و مسیر های خوبتر ،مسیر های آسانتری برای درک حقیقت است.
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های سااخت و آسااان مساایر مورد انتخاب خود را بر میگزینید .اینکه
شااما با دیدن یک فرد نیازمند دلتان میلرزد و انتخاب میکنید
که به او کمک کنید یا نه ،ن شان دهند قرار گرفتن شیطان در
م سیر شما ست ،این بدان م نا ست که شیطان بر سر را شما
حاضر شد تا به شما دو مسیر بزک شد را پیشنهاد دهد و این
شااما هسااتید که یکی را انتخاب می کنید .زمانی که بدون فکر
مطمئن هستید که مسیر درست کدام است ،آن زمان است که
می توان نتیجه گرفت ،حقیقت را درک کرد اید و مسیر صتی
را ق با انتخاب کرد اید .شااایطان نه کسااای را مجبور به انجام
کاری می کند و نه از انجام آن عمل شخص را باز می دارد؛ ب که
فقط مساایر ها را (به شااکل دلبرانه ای نشااان می دهد اما انتخاب را به
شما می سپارد .اگر شما در فی م ها دید اید که شیطان زندگی
شاااما را به آتش میکشاااد ،یا دلیل بیماری مخ وقات این عالم
اساات ،یا اینکه موجودی را قربانی می کند ،همه داسااتان هایی
برای فروش بی شتر گی شه ه ستند .تنها قادر مط ا خدا ست و
او ست که آگا از نتیجه هر عم ی ا ست .اگر قرار ا ست عرابی به
ک سی وارد شود ،یا حتی ع ضوی از بدن ک سی جدا شود قط ا
حکمت و رازی در پس پرد آن اتفاق وجود دارد؛ شااااید دلیل
نقص یک ع ضو این با شد که بقیه اع ضا به ت ادل بر سند و این
ت ادل بر شما پوشید است .من در روزگاری زندگی میکنم که
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ویروساای به نام کرونا 1عالم گیر شااد و عد ای آن را چینی و
عد ای آمریکایی می خوانند؛ اما آیا واق ا فرقی هم میکند که
به دست کدام مخ وق خ ا شد باشد؟ چه کسی می تواند ادعا
کند که بشااارِ ناتوان بتواند زندگی مخ وقات دیگری را دسااات
خوش تغییر کند؟ این بیماری هم یکی از مخ وقات خدا ست ،او
هد و وظیفه ای خاص دارد و آن وظیفه " یادآوری" اسااات.
یادآوریِ ن متها و مخ وقاتی است که در این دنیا همرا ما بود
اند و ما نسااابت به آن ها بی توجه بودیم .بیماری بال نیسااات؛
مرگ بال نیساات؛ بهشاات و جهنم نیز نتیجه همین انتخاب های
ماساات ،که هر لتظه و با هر انتخاب بر ما نازل می شااود .اینکه
شااما بدانید و بتوانید مساایرهای درساات تری را انتخاب کنید،
خودش بهشااات شاااما را آشاااکار می کند ،و انتخابی بجز این،
جهنمی را برای وجدان شما به ارمغان خواهد آورد .کالبد ج سم
شما یک امانت از طر خالا ا ست و آن هدیه هم ابدی نی ست
و مانند همه چیز در این عالم ،فنا پریر است ،در اصل هیچ چیز
در این عالم ابدی نی ست و این یکی از قوانین عالم است .باید به
این این که از موال نا خوب فکر کنیم که می گو ید " :دن یا ه مه
هیچ و ا هل دن یا ه مه هیچ ،ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ".
انسان باید بفهمد که با قاب یت هایش جزوی از یک چرخه بزرگ
Covid-19
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اساات و هر عمل او برروی کل مجموعه اثر میگرارد .شاایطان و
هر یک از دیگر مخ وقات را نشانه ای از وجود خدا بداند و کمک
کند تا دیگران نیز با این دید به دنیا نگا کنند .آنان که هد و
مسیر را یافته و س ی در زیباتر کردن روح ابدی خود دارند و به
دیگر مخ وقات عشا می ورزند؛ کمک می کنند تا چرخه زندگی
به بهترین شکل کار کند ،آنها همان ان سان های کام ی ه ستند
که در تاریکی جهل بشاار را با چراغ هایی که حقیقت را روشاان
می کن ند ،مخ و قات را به ساااوی حقی قت الهی راهن مایی می
کنند.

بخش چهارم  :مرگ
ت ریخ مرگ شاید در ادیان مخت خ متفاوت با شد اما در ا صل
نگا همه آنها به این موضوع مشترک است .اعتقاد به دنیای پس
از مرگ ،جزا و پاداش ،برزن و قیامت در تمام ادیان وجود داشته؛
حتی در برخی موارد ت اریخ مشابهی نیز دارند.
کالبد ظاهری ان سان ،مجموعه ای از مخ وقات دیگر ا ست ،بقای
این مجموعه به اعضای دیگر مجموعه وابسته است ،آنها برای بقا
نیاز به خوراک دارند و آن خوراک هم مخ وقی دیگر اسااات که
خود ،مجموعه ای از مخ وقات دیگر اسااات! این چرخه به مانند
دایر هایی تو در تو اسااات ،مثل ماهی بزرگی که ماهی های
کوچکتر را می ب د ،مخ و قات هم این چنین از یکریگر ت غر یه
می کنند .دنیا بساایار ساااز و کار جالبی دارد؛ اگر خوب به مواد
تشاااکیل دهند خوراکی ها نگا کنید ،می بینید که هر ماد
خوراکی که وارد بدنتان می شود ،اعضای بدنتان شروع به تجزیه
و ا ستفاد مجدد از آن میکنند .چرخه ی تولید ،ه ضم و دفع تا
بی نهایت می تواند ادامه داشته باشد؛ زیرا هیچ چیز در این عالم
از بین نمی رود ب که از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شاااود؛
درست مثل مرگ.
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ما در اصااال در یک چرخه بی پایان اما هدفمند هساااتیم ،این
چر خه هیچ گا از حر کت باز نمیایساااتد و ه مه آن ها از یک
سرچ شمه ن شات می گیرند و مجددا به همان جا باز میگردند؛
که نام سرچشمه اص ی خداست .زیبایی این چرخه همین است
که ما را از بند مالکیت و وابسااتگی رها میکند .همین لقمه ای
که در دهان میگرارید قط ه ای از کل هستی است و باز هم به
همین هساااتی باز میگردد؛ جسااام شاااما هم از همین قوانین
پیروی می کند ،تنها چیزی که برای شماست و تا ابد برای شما
باقی خواهد ماند ،انسانیت شماست.
اگر شااما گشاانه میشااوید ،در حقیقت به ندای بدن خود گوش
می کنید که دارد برای در آغوش کشااایدن مخ وقاتی دیگر بی
قراری می کند .مثال وقتی ساایبی می خورید در حقیقت شااما
دارید تمام اندیشه های کشاورزی را می ب ید و سیر ب دی که
از دانه سایر شاما می روید ،تمام افکار شاما را انتقال می دهد
(روزی حالل ی نی درک همین مط ر  .آزاد و رها باشاید تا جایگا خودتان را
در مجموعه پیدا کنید ،آزادی مهم ترین اندیشه بشر است که به
کمک آن به گزینش صتی م سیرهای در ست می انجامد .هر
آنچه را که امروز دارید ،حاصاال تجزیه گرشااتگان بدانید .ما در
این عالم جایگاهی بسیار ویژ داریم و به دلیل خصوصیات مادی
مخ وقات دیگر مجبور به حضااور در کالبدی مادی هسااتیم .اگر
روح شما که همان حقیقت انسانی شماست را از دیگر مخ وقات
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مجرد بدانیم و آنرا بیشااتر بشااناساایم ،متوجه خی ی از مسااائل
خواهیم شد.
هر شخص در هر لتظه میتواند مرگ را تجربه کند ،زیرا زمانی
که خود را مجرد بداند دیگر کالبد مادی برایش م نایی ندارد و
آن را مانند لباساای که به امانت گرفته در این عالم می گرارد و
می رود .روح بدون شاااکل یا کالبد مادی اسااات (مثل فکر ؛ روح
مخ وقی اسااات که میتواند در شاااکلها و قالر های گوناگونی
ظاهر شااود و در بین جهان های مخت خ در رفت و آمد باشااد.
کل جهان ما دارای روحی یکتاسااات و این روح در تمام عالم
مادی ما و در هر مخ وقی متج ی شد است.
(ی نی
دوست داشتن طبی ت و احترام به آن میتواند روح طبی ت
روح تک تک مخ و قات در کال بد ن با تات و حیوا نات و ج مادات را نوازش ک ند و این
مهربانی بازخوردی زیبایی هم خواهد داشاات .هرچه به این عالم
بدهی همان را به تو باز پس می فر ستد .ما همی شه میان دین و
(البته انسان دانش دارد نه ع م زیرا ع م فقط از آن خالا است و ع م منشا تمام دانش هاست
عم
و ما فقط قادر به ا ستفاد از بخ شی از دانش ها ه ستیم در ت ضاد ه ستیم ،اما نمی
دانیم که هر دو در باطن یکی هسااات ند .در ن گا ما ،ظاهر ها
متفاوت ه ستند و دلیل آن هم این ا ست که ان سان ها بتوانند با
انواع فکرها مسااایر های متفاوت را دید و از میان آنها یکی را
انتخاب کنند و به مقصاااد غایی برساااند؛ ب ضااای ها با دیدگا
کنجکاوانه و ع می و ب ضی دیگر با نگاهی پریرا و دینی.
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ع م ،روح را به ا سم "انرژی" می شنا سد و آنرا اینطور ت شری
می کند  " :انرژی نه به وجود می آید و نه از بین می رود ،ب که
از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشااود ."1هرچه در عالم وجود
دارد_چه در حال سکون و چه در حال حرکت_ به نوعی با انواع
انرژی در ارتباط اسااات .این توضااای مختصااار بیانگر خی ی از
مطالر اسات و باعث بوجود آمدن ع وم و فناوری های بسایاری
در جهان شد است .این انرژی برای هست شدن ماست و منشا
این انرژی منب ی تمام ن شدنی از تمام انرژی ها ا ست ،که ما به
آن خدا می گوییم .ما در هر لتظه در حال تبادل انرژی هستیم
(به همان
و این انرژی بر اساااس قوانین نیوتون دارای عکس ال م ی
انداز و در مساایر عکس اساات ،مثال اگر به دنیا عشااا بدهی ،توقع پس
(اما خدای رحمان همیشاااه مثل مادری
گرفتن همان مقدار عشاااا هم داری
مهربان گزینه های بهتری را هم با سود بیشتر به ما پیشنهاد می کند .
با این وجود ،انرژیها نیز دارای انواع مخت فی هساااتند؛ یکی از
این انواع ،انرژی های مثبت و دیگری انرژی های منفی اسااات،
انرژی نیز به مانند دیگر مخ وقات وظیفه و هدفی دارد .اگر شما
با روح طبی ت خوب رفتار کنید او پاسااخ شااما را به خوبی می
دهد؛ زیرا تمام مخ وقات دارای ش ا ور هسااتند .اگر امروز مواجه
شاااد ایم با میو های بی ط م ،اگر زمین های کشااااورزی مان
1برگرفته قانون پایستگی انرژی
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دیگر بارور نی ستند ،اگر خ شک سالی در تمام زمین حکم فرمایی
می کند و اگر بالیای طبی ی خی ی زیاد شااد اساات ،مقصاارش
قط ا خود ما ه ستیم و دلی ش انتخاب های ما بود ا ست؛ دلیل
این همه مشاااکل ،ایجاد یک بی نظمی و آشااافتگی در قوانینِ
منظم عالم است.
مخ وقات عالم هر یک بجز وظایخ اصااا ی ،دارای یک وظیفه
فرعی نیز ه ستند؛ و آن همگام شدن با ان سان ها ست ،نزدیک
ترین مثال برای این جم ه همان است که عالم مسخر انسان ها
است.1
یکی از جالر ترین اتفاقاتی که پس از مرگ اتفاق می افتد ،رها
شاادن انرژی ای اساات که در کالبد انسااانی یا دیگر موجودات
وجود داشااته اساات ،این انرژی میتواند بزرگ یا کوچک باشااد.
مرگ دارای اب اد مخت فی اسااات که میتواند یکبار و یا حتی
چندین بار رن دهد؛ پو ست شما به عنوان یکی از مخ وقات ،در
زمان م ینی می میرد و پوساات جدید متولد میش اود؛ درساات
مثل س ول های دیگر بدنتان.
همگی ای اتفاقات نمایشااای عظیم از قدرت یک هوش برتر و
وجود یک زندگی در پس زندگی دیگر است .ب سته به وظیفه ای
که مخ وقات دارند ،تولد و مرگ هر مخ وق نیز متفاوت اسااات.
1قرآن کریم سوره لقمان آیه 20
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زمانی که شما از کالبد خود جدا می شوید و ط م مرگ را می
چشید ،در حقیقت درب د دیگری ظاهر می شوید و پرد ها کنار
رفته و روح شما بینایی واق ی را به دست می آورد ،از آن به ب د
میتوانید روح هسااتی را درک لمس کرد و با آن ارتباط برقرار
کنید.
به یاد دارم فی م های زیادی به این موضااوع پرداخته اند و یکی
از آنها فی م م رو آواتار 1اساات ،آواتار روح را از کالبدی با اب اد
م شخص به ب دی دیگر می فر ستد که در این فی م برای فهم ما
آنها را ت شبیه به موجوداتی فرا زمینی کرد اند .آنها مستیقما به
ارواح هر مخ وقی متصاال میشاادند و آنها را مسااخر 2خود می
کرد ند .این ات فاق میتوا ند هر لت ظه که بخواه ید برای شااا ما
بیفتد؛ کافیست انسان بودن خود را دریابید ،و این درست م نای
حقیقی مرگ ا ست و مت صول مرگ ،بردا شته شدن متدودیت
های کالبد زمینی ا ست؛ کالبدی که دربند نیروها و انرژی هایی
است که حقایا م نوی را نمایش نمی دهند.
اگر پای صتبت افرادی که تاز از مرگ برگ شته اند بن شینید،
همگی توصایفی مشاابه دربار یک داالن که به نور می رساد را
دارند ،ی نی از ساایاهی به سااوی نور حرکت کرد اند .زیباترین
ج و ای که آنها میتوانند برای دیگران ت ریخ کنند نیز همان
 1فیلم آواتار ،اثر جیمزکامرون ،محصول سال 2009
2قرآن کریم سوره  45آیه های  12و  13و سوره  22آیه  65و سوره  31آیه 20
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نور ا ست .این اولین باری نی ست که ما چنین نوری را دید ایم؛
اولین داالن نور در زمان تولد ما درسااات در ج وی دیدگانمان
نمایان شااد اساات .اگر کودکان قادر به سااخن گفتن میبودند،
احتماال همان ت ریفی افراد از مرگ برگشاااته را دربار نور می
داشتند.
کودک زمانی که متولد می شود همه چیز برایش نا آ شنا ست ،او
در آب بود اما حاال در خشکی ا ست ،او در تاریکی بود اما حاال
(اما او در
غرق در نور اسااات و همه چیز برایش حس جدیدی دارد
این دنیا حضور داشته _در رحم مادر_ اما نمی تواند تصوری داشته باشد ،ی نی او همان طور که در
عالم بیرونی مادر حضااور داشااته ب که همزمان در عالم درونی مادر نیز حضااور داشااته ،درساات مثل

همین امروز ما که هم در رحم این عالم حضاااور داریم و هم در عوالمی دیگر و این خی ی
جالر ا ست! ک سانی که از مرگ برگ شته اند نیز همین ت صویر را
دارند" :مت ی جدید و ناآ شنا ،حس و حالی که قبال ندا شته اند،
احساس آزادی و سبکی و " ...خوب همه این ها باید در ذهن ما
با شد .ما در هر مرح ه از سفر تکامل مان شگفت زد می شویم؛
این میتواند دلی ی بر وجود چندین دنیا باشاااد که در داخل
یکدیگر قراردارند و با واحد زمان_مکانی از هم تفکیک میشوند!
زمانی که منبع انرژی شاااما (روح  ،از متل خدمت خود (بدن جدا
می شااود 21 ،گرم از وزن ک ی شااما کم می شااود ،پس آیا می
توان این نتیجه را گرفت که انساااان واق ی فقط همان  21گرم
است؟
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جسااام ،آن اتاق کاری اسااات که انساااان برای ماندن در این
مکان_زمان (که ما به عنوان طول عمر نامگراری کردیم به ما اجار داد شااد
است.
دنیای ما در عین سادگی بسیار پیچید نیز هست .تمام خ قت،
دنیایی در دنیای دیگر است؛ یا بهتر بگویم م نا در م نا ست ،در
حقیقت عالم چیزی جز م نا نی ست .اگر شما رنگ سبز را سبز
میبینید ،شاااید دلی ش این اساات که مغز شااما جوری برنامه
ریزی شد که به این رنگ بگوید سبز.
اکثر کسانی که از مرگ برگشته اند تصاویری از گرشته ،حال و
آیند خود میگویند و تایید میکنند که همه آنها در یک لتظه
و بدون تفکر هر کجا و هر زمان که می خواسااتند بود اند ،این
همان "کن فیکن" خومان اسااات که ی نی در یک لتظه اراد
می کن ید و ه مان لت ظه پد ید میآ ید؛ این خود نک ته دیگری
ا ست که ن شان می دهد ما از خالقیم و به خالا باز می گردیم و
اوست که مالک زمان_مکان است.
پس از مرگ ،ما با آن  21گرم انرژی م ا در ابدیت ،نشاااخوار
تمام دید ها و تصااوراتمان را انجام میدهیم .در ابدیت ما بدون
تو جه به قوانین م تدود کن ند ای که خود مان برای خود مان
گراشته ایم به تکامل خود ادامه می دهیم.
مرگ ی نی خروج از رحم مادری به نام دنیا ،اگر کودکان سخن
میگفت ند ،چیز های جالبی در بار دن یای رحم مادر برای ما

 54داستان خدا

دا شتند و این ما بودیم که مت جر می شدیم از اینکه چطور در
گرشاااته ،عمری را در آن فضاااای کوچک و نمناک زندگی می
کردیم؛ قط ا کسی که میمیرد نیز همین تصور را دربار آدمیان
دارد .چقدر کوچک هساتیم و ناتوان! این همه فناوری ،این همه
ماشاااین آالت و کارخانه ،همه این ها ذر ای ناچیز اند که در
جهان دیگر هیچ ت ریخ و مفهومی نخواهند داشاات و ما را پس
از مرگ ب ند نا مان را از ه مه این ها می بر ند ،درسااات م ثل
کودکی که حا ضر نی ست به رحم بازگردد ،شما نیز پس از مرگ
حاضر به بازگشت به دنیای امروزتان نخواهید بود.
با این همه ،اگر به فردی بگویید که هم انکنون شاااما از یک
انسااان دیگر در درون خود متافظت می کنید ،ممکن اساات به
سالمت عقل شما شک کنند؛ اما هنگاهی که توضی دهید اسپر
و تخمکی که در بدن تول ید می شاااود ،اگر در ز مان و م تل
منا سبی با شد ،می شود ان سانی ب شود که فردا روز سفر به کرات
دیگر را آ سان تر می کند و یا شاید شک سپیری دیگر شود! پس
می توان اینطور نتیجه گرفت که ما در حال حا ضر نیز ا سپرمی
در دنیا هساااتیم ،که با مرگ به یک عالم دیگر (تخمکی وارد می
شویم و حاصل ما می شود موجودی در ب دی دیگر .جالر است
(مثل ژن
که ما در هر دن یا مقداری از دنیای قبل را با خود میبریم
هایمان  .مثال تاکنون به این فکر کرد اید که چه چیز را از دنیای
قبل آورد اید و چه چیز را میخواهید به دنیای ب دی ببرید؟
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هیچ ان سانی با ج سد نمیمیرد؛ زیرا ج سد برای شما نی ست که
بخواهید با خود ببرید ،کالبد شااما متشااکل از می یاردها مخ وق
دیگر ا ست که از گوهر ان سان متافظت میکنند .کالبد بدن در
مساایر رشااد در این عالم ،تمام تالشااش را خواهد کرد و وظیفه
اش همین است؛ ما نیز باید مراقر این امانت گرانبها باشم.
انسااان مانند فضااانوردان که برای حضااور در خارج از جو زمین،
نیاز به لباس خاصااای دارد تا از خود در برابر شااارایط جدید
متافظت کند ،جسم ما لباسی است تا مراقر آن  21گرم باشد؛
در دنیاهای قب ی و ب دی نیز مخ وقات دیگری مراقر ما بود
اند.
مرگ یک تولد اسااات ،تولدی که خوا ناخوا برای همه رن می
دهد .خداوند رحمان و رحیم است و هیچگا نمی خواهد منتظر
بن شیند تا مخ وقش لتظه مرگ را با داس و چکش تجربه کند؛
بیشتر از مرگ برگشته ها شهادت میدهند که وقتی روحشان از
ج سم خارج می شود ،ا صال اح ساس ناراحتی نمی کنند ،ب که
ب د از آن غوطه ور در شااادی و شاا خ ،رهایی از تمام دردها و
احسااااس ها را دارند .با این همه میتوان امیدوار بود که مرگ
شیرین تر از ع سل ا ست و دریچه ای ا ست برای ورود به عالم
م نا.
شاااما پس از مرگ ،جهان دیگری را درک و لمس می کنید ،زیرا
دیگر فی تر جسمانی شما برداشته می شود؛ جسم مثل یک اتاقک
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ا ست که هرچه زمان میگررد ،به دلیل فر سودگی ،م سته ک می
شااود .سااوراخهایی در آن بوجود میآید که نور های حقیقت می
توانند از روزنه های آن عبور کنند .برای م موس تر شااادن این
مفاهیم از شما می خواهم کمی دقیقتر به اطرا نگا کنید .ببینید
که افراد هرچه م سن تر می شوند ،اعتقادات شان قوت بی شتری می
گیرد و فهمشان از خدا (مثل سیمان متکم و قوی تر میشود .کودکی،
به مانند ساااختمانی در حال ساااخت اساات ،نور بدون کوچکترین
دخالتی به آیینه روح میرسااد و در دل و جان مینشاایند ،بخاطر
همین م سئ ه ا ست که کودکان را " م صوم " مینامیم .مرگ نیز
مثل کودکی شما ،دیوارهای اطرافتان را تخریر میکند و حقیقت
و نور آشکارا به روح می رسد میشود و این راز مرگ است.

بخش پنجم :خواب
خواب اتفاقی است که هرروز برای بشر و دیگر حیوانات رن می
دهد ،اما کمتر کسااای دربار حقیقت این اتفاق مهم خبر دارد.
خواب را ب سیاری از اندی شمندان به عنوان یکی از مهمترین نیاز
های بشااری دانسااته اند .پژوهشااگران دینی آن را نمونه ای از
پرواز روح میدانند ،اما حقیقت ماجرا مسااائ ه دیگری اسااات.
اسااکن مغز در زمان خواب نشااان دهند یک نکته بساایار مهم
است و آن این است که مغز ،در زمان خواب هم در حال ف الیت
است .برای درک خواب ابتدا باید کارکرد مغز را بشناسید.
مغز مت ی ج هت جمع آوری ،پردازش و طب قه بندی اطالعاتی
اسااات که در طول زندگیمان ،اطالعات به صاااورت داد به آن
تزریا می شود .مغز همچون ماشین توابع عمل میکند؛ داد ها
را در قالر انواع حواس وارد کرد  ،پس از پردازش به اطال عات
قابل فهم تبدیل میکند .جالر اسااات بدانید که حیوانات و
گ یا هان نیز م ثل ما خواب میبین ند؛ این ی نی در ساااا عاتی
مشاااخص ف الیت های فیزیکی خود را کند کرد و در بخشااای
دیگر جریان داد ها را سری تر میکنند.
انساااان (خارج از کالبد فیزیکی مخ وقی مجرد اسااات و اب اد م نوی و
روحانی آن بیشتر از اب اد فیزیکی و مادی اش اهمیت دارد.
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انسان با برقراری ارتباط با جهان ،اطالعاتی را کسر میکند .اگر
خواب را به مان ند مرگِ کو تا مدت در نظر بگیریم ،میتوان
گفت که با ب ستن چ شم سر در زمان خواب ،چ شم (بینش های
دیگری برای ما باز می شود .خواب یک مکانیزم برای ا ستراحت
دادن به بدن اسااات و بر روی برخی ارگانها تاثیری ندارد .این
موضوع زمانی آشکار شد که در بررسی فردی که در کما بود و
پس از بهوش آمدن دربار اتفاقات زمان بی هوشاای سااوال می
پرسااند ،او پس از بهوش آمدن شااروع به صااتبت دربار حر
هایی می شود که در زمان کما در اطرافش زد شد و او شنید
بود ؛ حتی دربار برخی اتفاقات که او هرگز ندید ا ست نیز می
تواند صتبت کند.
ما با تک تک س ا ول هایمان امکان شاانیدن و دیدن داریم .مثال
میتوانیم با دست بشنویم و با گوش حر بزنیم اما سیناپس ما
(ی نی
امکان انتقال این داد ها را از طریا این اندام به مغز ندارد
ما تا کنون درک نکرد ایم که چرا این امکان وجود ندارد

درک کردن ،فراتر از دیدن و شاانیدن اساات .ه ن ک ر 1زیبایی
رنگِ ساارنِ گل رز را به تصااویر کشااید  ،یا آبی دریا و صاادای
مرغابی را چنان و صخ کرد که انگار در برابر آنها ایستاد است؛
در صااورتی که او نه مثل من و شااما می دید نه توان شاانیدن

1نویسنده نابینا ناشنوا آمریکایی 1968-1880
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دا شته .او برای این کارها به چ شم و گوش نیاز ندا شته ،ب که از
چشم دل این م انی را درک کرد است.
با این همه خی ی دور از ذهن نی ست که حواس ما در زمان الزم
دریچه هایی را برای دریافت باز بگرارند ،تا ندید ها را ببینیم و
ناشنید ها را بشنویم و پریرای چیزهایی باشیم که نیاز به اب اد
مادی ندارند ،مثل مادری که حس درد کودک خود را از فاصاا ه
های دور هم حس می کند .این م سئ ه باب میل متققان دینی
ا ست؛ اما بگرارید متققان ع می را نیز د ست خالی از این کتاب
بدرقه نکنیم .مغز در طول روز داد های بسااایاری را جرب می
کند .خواب کمک میکند تا مغز توانایی طبقه بندی اطالعات را
به شیو ای حیرت آور داشته باشد.
برخی از شاااما در زمان نصااار یک نرم افزار برروی کامپیوتر
شخصیتان ،دید اید که که در زمان انتظار برای نصر ،موسیقی
خاصی یا تصویری دلنشینی ،روی صفته نمایش راینه تان برای
شما نمایش داد می شود.؛ دلیل این کار ج وگیری از هدر رفتن
حو ص ه در طول مدت زمان انتظار ا ست .مغز نیز م شابه چنین
مکانیزمی دارد و آنرا با نام "خواب"  ،برای طبقه بندی اطالعات
پردازش شاااد مغز ،انجام می دهد .مغز به طرز هنرمندا نه ای
اتفاقات روز ،حر های نزد  ،فکر ها ،اح سا سات و شنید ها و
مکان های دید شااد تان را به قابل فهم ترین شااکل ممکن به
نمایش میگرارد.
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نمونه های دیگری از این کارکرد مغز شامل فال قهو  ،تما شای
ابر های آسمان و یا خوانش صتی یک متن با غ ط های امالیی
نهفته ا ست ،مغز با دیدن این م شکالت س ی می کند تا آنها را
به هنرمندانه ترین شاااکل ممکن ،به مفاهیمی قابل درک و با
م نا تبد یل کند .اگر می خواهید خواب را تفسااایر کنید ،با ید
بالفاصااا ه پس از بیدار شااادن ،خواب خود را بیاد آورد و آنرا
یاددا شت کنید؛ سپس نکات ا ص ی خواب را سرند کرد و ب د
(که همان
مثل پازلی بهم ریخته ،به تمام اتفاقات روز گرشاااته تان
تکه های پازل شااما هسااتند خوب دقت کنید ،در آخر یافتهها را کنار هم
بگرارید و ب د متوجه خواهید شد که ساز و کار مغز برای طبقه
بندی اطالعات در زمان خواب ،یک حقیقت جالر بود است.
ما میدانیم که بدن برای خواب ماد ای به نام مالتونین ترشاا
میکند ،با ب سته شدن چ شمانتان شما ت صویری تاریک را می
بین ید؛ از ساااوی دیگر میدانیم که در ز مان خواب مغز از کار
نمیافتد ،پس چشم شما تصویری از متیط اطرا دریافت نمی
کند ،اما شااما فقط آن را به شااکل پرد ای ساایا رنگ درک
میکن ید؛ نه این که واق ا چیزی ببین ید .حال ،مغز برای این که
زحماتش هدر نرود باید کاری کند .به یاد دا شته با شید که او به
سختی شما را خواباند ا ست؛ پس باید بخش های دیگر را که
(اگر کمی با تصاااویر
هنوز ورودی هایشااان باز اساات را ساارگرم کند
هولوگرافیک آشنا باشید ،می دانید که نمایش یک تصویر سه ب دی در فضایی دو ب دی کار سختی
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نیست این تصویر در ذهن شما ثبت شد و چشم باید آنرا ببیند و
گوش بشاانود تا عمل خواب کامل شااود .مثال اگر روز قبل فکر
کرد باشید که شیرینی دوست دارید ،مغز ممکن است در زمان
خواب به شما پیشنهاد نمایش فی می را بدهد که در آن با پرش از
هواپیما ،ط م شیرینی در دهانتان حس شود .در اصل شما به خود
شیرینی فکر کرد اید اما مغز این ت صاویر را که دم د ستی بودند و
مدت زمانی از ثبت و نقاشاای اش در مغز میگرشااته را در سااطل
مغز میریزد .آنها همان تصاااویر و صااداهایی هسااتند که در زمان
خواب دید و شاانید اید .این مکانیزم جای بتث بساایاری دارد.
مثال اینکه چرا ب ضااای خواب ها اتفاق میافتد؟ یا اینکه چگونه
مت ی را که قبال هیچگا ندید اید ،در خواب با جزئیات کامل می
بینید؟ یا چگونه برخی از پیش گوییها و الهامات در خواب به شما
ت قین میشود؟
اینکه چرا برخی خوابها اتفاقی میافتد ،دلی ش این اسااات که
شما در طول روز در حال دیدن آن اتفاق بود اید و بدان موضوع
فکر کرد ایااد .از طرفی بخشااای از مغز مثاال یااک ROM
کامپیوتری (که از قبل برنامه ریزی شد تمام اطالعات مورد نیاز شما در
آن قرار داد شد است .این بسته به انتخاب شماست که چقدر
از آنها ا ستفاد کنید .این اطالعات نیاز به ف ضا برای آزاد سازی
دارند .مغز در زمان خواب این فضااا را ایجاد میکند .پس دور از
ذهن نی ست که شما فردا روزی ،زمانی که کار خا صی را انجام
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میدهید از نتیجه آن آگا باشاااید! و با آگاهی در ناخودآگاهتان
شروع به ساخت نتیجه کنید.
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کالم آخر

انسااان و جهان در ارتباطی تنگاتنگ ،درون یک مجموعه واحد،
در حال تالش برای رسیدن به نور هستند .در اصل ،آنها از خود
به درون خود میروند؛ و این تنها دلیل برای آفرینش اسااات.
اینکه چرا متولد شاادیم سااوالی اشااتبا اساات؛ زیرا باید در این
چرخه جای میگرفتیم و یک اتفاق الزم الوجود اسااات .بسااایار
زیبا ست اگر بپریریم که ما باید می بودیم؛ پس حاال که ه ستیم
وظیفه مان را به درستی بشناسیم و آنرا انجام دهیم.
از طرفی اگر فکر کنیم فقط ما انسانها هستیم که عقل داریم و
در این جهان یکتاییم نیز ا شتبا ا ست .زیرا همه ع ضوی از یک
مجموعه ایم و آن مجموعه نهایت همه چیز ا ست .پس نق صانی
وجود ندارد؛ دلیل اختال ما وظیفه های ماست.
ان سان های کامل همه یک جریان ه ستند .اتاق تاریکی را ت صور
کنید که یک لوله با روزنه هایی در آن قرار داد شد است .یک
طر آن منبع نوری قرار دارد که نور از آن تاباند میشااود و از
سااوی دیگرش خارج میشااود .می توان تجساام کرد که اتاق
نمادی از جهان ماست و نور هایی که از روزنه ها خارج میشوند
و بخشاای از اتاق را روشاان می کنند ،انسااان های کامل اند؛ و
انتهای نور که همه اتاق را روشاان میکند و حقیقت را آشااکار
میکند ،بقیت اهلل اعظم (ارواحنا فدا است.
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بسیار زیباست که بدانیم هرکدام از ما به سان یک چرخدند در
این ساعت بزرگ ه ستیم که هدفمان نمایش زمان ا ست .پس
باید بدانیم که هرکه میمیرد ،بدان م ناسااات که زمان ت وی
چرخدند فرا رساااید اسااات .تولد نیز نماد جابجایی چرخدند
کهنه و قدیمی با چرخدند جدید اسااات .هرکس در زندگی ما
آمد (یا متولد شاااد  ،وظیفه ای دارد .به شاااما کمکی خواهد کرد و
چیزی به شما ا ضافه خواهد کرد .هر کس رفت (یا از دنیای شما رفت ،
به شااما چیزی یاد داد و فرصاات پیشاارفت را برای شااما ایجاد
کرد است .حضور هیچ انسانی در دنیای شما بی دلیل نیست و
آمد ا ست تا چیزی به شما بدهد؛ یا آمد چیزی از شما بگیرد.
هر طور که نگا کنیم ،شما برند اید!
روغن کاری این چرن دند ها به م نای متبت و برپایی عدالت
ا ست ،که باعث بهتر کار کردن کل سی ستم و چرن دند ها می
شود .نمادی از ساعتی است که زمان را درست نشان میدهد و
این ی نی جام ه در مسیر درست خود است .اما اگر زمانی چرن
دند ای هرز گردید ،یا اصطتکاک زیادی ایجاد کرد ،باید بدانید
که یا جای او در زندگیتان اشتبا است ،یا جای شما آنجا نیست.
پس آنچه که باید یاد بگیرید این ا ست که متل در ست خود را
پیدا کنید.
دنیای مادی که ما می شااناساایم متشااکل از مخ وقات مخت فی
ا ست که همه آنها با چ شم سر قابل رویت نی ستند .ت دادی از
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آنها فقط با چشاام دل دید می شااوند .تالش کنید همه چیز و
همه کس را با چشاام دل ببینید ،تا دیگر فکر نکینید این لباس
ظاهری که ما به عنوان درخت و حیوان و زن و مرد به تن کرد
ایم حقیقت دارد .ب که این ها فقط لباس هایی هستند تا بتوانیم
این دنیا را قابل پریرش کنیم .در ست مثل ف ضا نوردی که برای
پیاد روی برروی ما نیاز به لباس فضانوردی دارد ،وگرنه از بین
خواهد رفت .این لباسها نیز و سی ه ای ه ستند تا ما این مرح ه
را به خوبی پشت سر بگراریم.
دنیای ما یک مرح ه اسااات از هزاران مرح ه ای که به صاااورت
موازیِ یکدیگر ،درحال پیشاااروی هساااتند .پس به دنبال دلیلِ
بودن نبا شید؛ دنبال دلیلِ " شدن" با شید .شاید این سوال را
بپر سید که چرا من ان سان شدم و آن دیگری سنگ! این تنها
یکی از برهان های خ قت اساات .خالا همه آنها به خودی خود
عامل هر دلیل و پا سخ هر سوال خواهد بود .خدا ست که بیانگر
م سیر واق ی حقیقت ا ست؛ زیرا حقیقت همی شه ثابت ا ست و
مسیرهاست که تفاوت را ایجاد می کنند.
اگر شما تشنه باشید به شما آب میدهند .پس دلیل اینکه امروز
اینجایید ،این اساات که خود خواسااته اید .خود شااما هم این
لبا سی نی ست که به تن کرد اید _منظور از لباس رنگ پو ست،
مو ،قد ،وزن ،صدا ،و هر چیزی که فانی با شد و منظور از ان سان
روح واق ی اوست_ پس تالش کنید روحتان را سیراب کنید.
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در آخر اینکه امروز بشر با بیماری همه گیری دست و پنجه نرم
میک ند که آنرا کوو ید 19-می خوان ند .این بی ماری اولین بار
نی ست که برای آگاهی مردم مثل یک بالیی همه گیر نازل شد
اسااات .بیماری وظیفه ای دارد و در زمان مناسااار در مت ی
منا سر وارد زندگی هرکس می شود؛ و ت نگری می شود برای
آنهایی که آگا هسااتند ،اما می خواهند آگا تر شااوند .ت نگری
است برای آنهایی که هنوز آگا نشد اند.
کرونا را شاید بَال بنامیم ،اما همه چیز در این عالم ن مت ا ست.
پس کرونا مثل هر بالیی فقط یک وظیفه دارد؛ آنهم جمع کردن
فکری که این عالم ابدی اساات و برای همیشااه مسااخر ماساات.
خی ی ساد ا ست؛ به یک چ شم برهم زدن هزاران هزار ب شر از
بین خواهند رفت .همیشاااه که نباید منتظر شاااهاب سااانگ و
شکافته شدن دریا با شیم .این کرونا به خودی خود م جز قرن
ما ست ،برای اینکه ارزش یک لتظه دیدار را بی شتر درک کنیم
و از حاشیه ها دست بکشیم.
شاااید بگوییم فالن کشااور یا فالن شااخص آغازگر این بیماری
ا ست .لیکن اگر کتاب را خوب مطال ه کرد با شید ،میدانید که
هر ن متی باید به وساای ه مخ وقی که موظخ شااد  ،به دساات
دیگرمخ وقات بر سد .پس به دنبال ا سم شخص خا صی نبا شید،
زیرا آن ا سم خاص نیز ع مش را از جایی گرفته که همه چیز از
آن اوست.
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امیدوارم که از خواندن این کتاب لرت برد باشاااید .برایتان
آرزوی شااادی و سااالمتی دارم ،تا بیش از پیش جهان مادی را
ر ها کن ید .تا بتوان ید به سااا مت حقی قت پرواز کن ید .من هم
مخ وقی مانند همه شما هستم و در تالشم تا وظیفه ام را دریابم
و بتوانم به دیگر مخ و قات ک مک کنم .ام یدوارم شااا ما هم در
مساایر تالش برای کمک به دیگر مخ وقات ،هر روز و هر شاار
خوب فکر کنید و آماد روز جبران باشید .روی که همه جهانها
یکدیگر را در آغوش گرفته و جهانی جدید متولد شود.
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