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 تر كنند و بزرگگيرند و رشد مى، شكل مىهااز نيازها و از ضرورت، هماهنگ با شناختشان از خويشها، در انسانها آرمان

 .شوندمى

 ها داردارها بود، او را به آزادى رساندند. و هنگامى كه گرفتار ستم سرمايه، هنگامى كه انسان، اسير زمينموجودهاى مكتب

ها شد، با او دوباره از آزادى سخن گفتند. و هنگامى كه به ى برابرى دادند. و هنگامى كه محكوم قدرتشد، به او وعده

 د.پوچى و عصيان رسيد با عرفان شرق مشغولش كردن

 انسان پاهاى . هاستتر از اينانسان بزرگمسأله اين است كه  هاى بلندى هستند، اماآزادى و عدالت، آرمانشك، بى

ه باز بيند ك. تازه مىفاجعه و عصيانرسد و به مىبست بنتازه به هنگامى كه به اين همه رسيد ترى دارد و در نتيجه بزرگ

دانند و نيازها و استعدادهاى ها و سطحى نگرها، كه طرح كلى آرمان انسان را نمىبيناين است كه كوتاه  است. هم باخته

 رسند.بست مىافتند و آخر سر به بنشوند و به زحمت مىشناسند، در رهبرى انسان گم مىعظيم او را نمى

 تواند ن مىانسا. تواند بدست بياوردمى -رشد -و بهتر از تكامل را  -تكامل -و بيشتر از رفاه را -ايثار -انسان باالتر از عدالت را

 .از عبوديت به رسالت و بوديتاز حريت به عو رسيدند از اسارت به حريت اند كسانى كه حتى از آزادى هم، آزاد شود. بوده

ها پايى بسازد، و از آنها را راه بیندازد هايش سوار باشد و آنخواهد بر تمام دارايىانسان مى

اين آرمان بزرگ انسان است، كه نه تنها بر  پايى براى راه، نه بارى بر روى دوش. نه بارى.

 هستى، كه بر خويش هم حاكم بشود و بتواند به اين هر دو جهت بدهد.

 و براى آن استول هاى اگام ، كه اين هااستآزادى، رفاه، عرفان و تكامل  تر از برابرى،ايدئولوژى اسالمى، بسيار گسترده 

 برخوردار است. تفهيم و آموزش و روش تربيتى، كه از راهش تنها شعار و تلقين و رياضت نيستبه اين همه، رسيدن 

 عمل و حركت سپس  .اندشده -گره خورده -اند و عقيدهها گره خوردهكه با شناختهستند هايى احساسهاى اسالمى، آرمان

 گردد.مى ها و احكام استوارنظام ،مىى شناخت و آرمان و عقايد اسالبر پايهشود. و متولد مى

 ها، كه آزادى حتى از خويش ها و قدرتو نه آزادى از بندها و بنده ايدئولوژى اسالمى در سطحى است كه نه برابرى، كه ايثار

قرآن و آگاهى  گيرند.و نه تكامل، كه رشد، در آن شكل مى كه عرفان سازنده حتى از آزادى، و نه عرفان عقيم، و آزادى

ل و عشق قرآن، صلح ك انسان نيست، كه در انتخاب و اختيار اوست. عرفان اسالمى، تزريقى نيست، كه آموزش است. و نفى

و . و آزادى آن، رها كردن و گذاشتن نيست، كه برداشتن و بردن است، نه انباشتن و نه گذاشتن نيست كه مرزآفرين است.

وحدت آن گنگ نيست و تخيلى نيست، كه توحيد  بت نيست كه بت شكن است.قدرت آن هدف نيست، كه وسيله است و 



و در جامعه، با « هوس»ى توحيدى در درون، با شكستن الههاست، توحيدى كه عشق به حق و آزادى از غير اوست؛ 

 ها.ها و بتالنوعشكستن طاغوت و در هستى، با كنار گذاشتن رب

 قانع نيستيم.... فقط به شناخت اين كه خدايى هست واصيل،  بينى اسالم و در معارفما در بينش اسالمى و جهان 

و شناخت خوبى و يا بدى زاينده است چراكه  ؛آوردنمىاحساسى و كلى از اين كه خدايى هست، در ما شناخت مجرد  -1

مت زيبايى و عظ يا ستمگرى و سنگدلى و خودخواهى او و تفاوتى اوشناخت بى .كشدعشق و ترس و نفرت را به دنبال مى

 .آفريندمى احساسو شكوه و محبت و بخشش و رفاقت او در من 

دارد و كند و براى او زنده نگاه مىاست كه ما را از خودمان جدا مى «اللَّه، رحيم و حّى و قيّوم»اين شناخت عميق از  

تولّى وتبرّى و حبّ و بغض و  نفرتو  عشقو هزار عقيده  و هزار احساساين شناخت عقيم نيست، زاياست و هزار . راندميمى

نظام اخالقى و طور كه گذشت نكشد. و هماو بارهاى گران را به دوش مىتكليف سنگين آورد و هزار هزار را به دنبال مى

 شود.احكام اخالقى اسالم بر اساس اين شناخت زاينده استوار مى

 .كندمی شروع  يى راسفرهاو در نتيجه دهد مى حركتاز آنچه كه هست  و تا اين اوج، انسان راشناخت اللَّه با اين اوصاف 

 جا كه هست تأمين نشوند. زند كه نيازهايش در آننمايد و به هجرت دست مىكند و كوچ مىاصولًا انسان هنگامى سفر مى

ن تا سفرى از خويشت -ها.ها و نیازها و ضربهسفرى از بیرون تا خويشتن، با درك محدوديت

 -به خلق سفرى از حق تا خلق، با عشق به حق و رأفت -حق، با شناخت و عشق و ايمان

و سفرى از حق و تا حق، با  -ق، تا حق، با عشق و درگیرى و صبرسفرى از خلق و با خل

 عجز و اعتصام.

 باشد.يا زاينده و  عقيمتواند انسان هم به همين گونه مى شناخت -2

در اين حد، جز به رفاه و به خوشى فكر  ايم؛يى است كه با آن همراه بودههابر اساس عادتما از انسان  شناختگاهى 

 بينيم. اما اگرشود، نمىكنيم؛ چون خود را جز يك دهان كه مقدارى روده به آن بسته شده و با آلت تناسلى ختم مىنمى

ت از با اين شناخ. او رفاه نيست، كه حركت و رشد استيابيم كه كار يش شناسايى كنيم مىبر اساس استعدادهاانسان را 

توانيم به كم قانع بشويم نمى كه دواندى در ما ريشه مىغرورگيرد و در ما شكل مى احساس عظمتىن و با اين ادراك، انسا

 ها بمانيم. توانيم در سطح بزغالهو نمى

ار است. و ناچگسترده  شناسد كه چقدريش را مىنيازهااست و  عظيمبيند كه چقدر يش را مىهاسرمايهنسان در اين ديد، ا

 گردد.مىخريدارها و بازارها ها را زياد كند. و ناچار دنبال نشيند كه كمكدر دل او مىاحساس تجارت 

 بيند كه چيزى بدست نياورده وحاصل بازگشته و مىيابد با اين همه سرمايه چقدر بىدر نتيجه هنگامى كه اين انسان مى

شوراند، سوزاند و او را مىغبن و خسارت او را مىمايه و بازارهاى محدود گول زده، ناچار احساس خود را با خريدارهاى بى

 پربار ديگرى.  ها را جبران كند و خريدار ديگرى بيابد و بازار ديگرى و تجارتتا مگر گامى بردارد و خسارت

م وانيتكنيم و نمىكار خود را احساس مى در نتيجهرسيم و مىها احساسبه اين ها شناخت مقدار و وسعت سرمايهما با  -3

كه  روماى مىبه گونهو در نتيجه در اين راه  استدنيا راه است و كار من حركت . كه بازيگر يا بازيچه يا تماشاچى بمانيم

يابم كه خلق را به خود كشيدن و سنگ راه خلق شدن و استعدادها را ضايع كردن، مى .گردى بر نخيزد و دلى اسير نگردد

 فسادى نيست كه در يك جا حبس بشود و محدود بشود. 

يك جا كه دنيا، راه و كالس است، يك نگاه، يك لبخند، برخوردار است و آنارتباط و هماهنگى از  هستىجا كه آن -4

 گيرد.ها را در خود مىاها و دشتو تمام دري كشدا به فساد مىفساد، يك فساد نيست، كه هستى ر


