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   قطب دسي شهيد استاد

 !نويسدمي نامه خواهرش به
  م.ج: مترجم

  
پندارنـد  اي چنان مـي   در اين روزگار، عده   ! آمنه عزيز 

كه اعتراف نمـودن بـه كبريـايي مطلـق پروردگـار، بـه              
معناي تحقير انسان و پايين آوردن ارزش و مقـام او در            

تو گويي، خدا و انـسان در عظمـت و          . اين هستي است  
امـا بـاور    ...! انـد قدرت، ضد يكديگرند و با هم در رقابت       

ها، كبريايي مطلـق    من اين است كه هر اندازه ما انسان       
و عظمت پروردگار را احساس و درك كنـيم بـه همـان        
نسبت هم، احساس قدرت و ارزشمندي خـواهيم كـرد؛          

  !!ي دست اين پروردگاريمزيرا ساخته
كننـد بـا انكـار خداونـد و بـا           آنهايي كه گمـان مـي     

-، آدمتوانند خـود را بـاال بكـشند    شمردن او مي   ككوچ

اي هستند كه افق ديدشان     عرضهخاصيت و بي  هاي بي 
آن قدر كوتاه و محدود است كه به زحمت پـيش پـاي             

پندارند كه انسان به هنگـام      بينند و چنين مي   خود را مي  
ضعف و ناتواني به موجودي ماوراء خود، به نام خدا پناه           

برده است و اكنون كه در اوج قدرت و توانايي اسـت    مي
شـايد هـم    ! دانـي؟  او نيازي ندارد و تو چه مـي        ديگر به 

اي است بر ديده و دل آنان كه بـه      قدرت و مكنت، پرده   
اما درست ايـن     !!شودهنگام عجز و ناتواني برداشته مي     

است و بسيار به جاست كه، آدميزاد هـر انـدازه تـوان و              
ي بيـشتري داشـته باشـد، بيـشتر هـم، كبريـايي           سلطه

نمايـد؛ زيـرا آن      و درك مـي    مطلق پروردگار را احساس   
بينـد، بايـستي    گاه كه نيرو و قدرت بيشتري در خود مي        

آنهايي كـه بـه كبريـايي       ! منبع آن را هم فراموش نكند     
مطلق خداوند ايمان و باور دارند، نه تنها خود را كوچك           

پندارنــد، بلكــه احــساس عــزت و و تحقيــر شــده نمــي
تمـام  كنند؛ چون بـه نيرويـي كـه بـر           سربلندي هم مي  

داننـد كـه    هستي مسلط است، تكيه دارند و نيـك مـي         
ي خـاكي و    ميدان جوالن و اعتالي آنان در همين كره       

مثـال ذات   در ميان اين مـردم اسـت و بـا عظمـت بـي             
هـا  هيچ تصادم و تضادي نخواهد داشت و همين    ربوبي،

با ايماني عميق، صاحب تكيه گاهي محكم و عظيم، از          
ني كه فاقد چنين پايگاه و      عزت و كرامت هستند و كسا     

جايگاهي باشند، آنهايي هستند كـه همچـون بـادكنكي     
بينند و تمام   اند كه پيش پايشان را نمي     آن قدر باد كرده   

  .اندهاي هستي را گم كردهافق
-گاه بردگي، خـود را در لبـاس آزادي مـي          ! خواهرم

رهايي از هر قيد    : نماياند به اين صورت كه آزادي يعني      
هايي از هر قانون و عرف و عادتي، و رهـايي           و بندي، ر  

شـما هـم    ...! از هرگونه تعهدات انساني در اين جهان و       
داني كه بـين آزاد شـدن انـسان از زنجيرهـاي           البته مي 

هاي زبوني و ذلت و فشار و رهايي از تعهدات و پايبندي          
هايش، فرق بزرگي وجود دارد؛ چون      انساني و مسؤوليت  

است ولي دومي دست كـشيدن      اولي، رستگاري حقيقي    
ي انسانيت انسان، و    هايي است كه پايه   از اصول و بنيان   

- از غل و زنجيرهاي سنگين حيوانيـت       ي رهايي او  مايه

اين نوع آزادي كه آميخته با شهوات حيواني اسـت،          . اند
است، چون در واقـع، بردگـي در        » دارآزادي نقاب «يك  

-، عمر طوالنيهايي كه انسانيت  مقابل آرزوها و خواسته   

اش را در راه مبارزه بـا آنهـا سـپري كـرده تـا از كـوير                  
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ي ي جبر شهوات، فرار كنـد و بـه قلـه          سوزان و كشنده  
راسـتي چـرا    ...! بلند آزادي اصيل و انساني خـود برسـد        

! انسان از اينكه نيازهايش را آشكار كند شرم دارد؟ چرا؟         
 كند كه تعـالي يـافتن و      زيرا به طور فطري احساس مي     

ي انسانيت بـوده و      مرتبه اولينفراتر رفتن از اين نيازها      
رها شدن از قيـد و بنـدهاي آن آزادي حقيقـي اسـت و      

هاي حيواني و نيز تسلط بر عوامل ضـعف         كنترل انگيزه 
و زبوني، هر دو، در كرامت بخشيدن به انسان و تكـريم   

  !انداو، مثل هم
ي همن از آنهايي نيستم كه بـه فكـر و انديـش           ! آمنه

مجرد و بريده از صاحبش باور دارند؛ زيرا انديشه، بدون          
معناست و چنين ايماني نيز،     وجود ايماني زنده و پويا بي     

كـه  ! جايي جز قلب و روح يك انسان ندارد و يقين دان          
 تنهـا   - بدون ايماني پرجوش و خروش     –فكر و انديشه    

يك سخن گزاف و پوچ است و يا حداكثر چنـد مفهـوم             
دهـد،  و آنچه به اين مفاهيم جـان مـي        ! روحمرده و بي  

جوشد و نـور  حرارت و گرمي ايماني است، كه از دل مي       
اي كه از ذهني سـرد و       مردم به انديشه  . كندافشاني مي 

. تراود، باور ندارنـد   خشك و نه از قلبي گرم و نوراني مي        
كافي است كه خودت قبـل از ديگـران تـا حـد اعـالي         

ـ       ات، بـاور   ه فكـر و انديـشه     ايماني عميق و پر جوش، ب
. داشته باشي؛ آنگاه مردم نيز، به آن باور خواهند داشـت          

گـري  ريزي و ريخته  در غير اين صورت چيزي جز قالب      
  !!روح نخواهد بودحروف و كلمات خشك و بي

اي، مادامي كه در روح يك انـسان، آرام      هيچ انديشه 
نگيرد، پابرجا نخواهد ماند و بـه موجـودي جانـدار كـه             
همانند انسان حركت كند و به راه افتد تبـديل نخواهـد            

همچنين، هر انساني مادام كه قلبش با ايماني گرم         . شد
و جوشان كه خالـصانه بـه آن بـاور و يقـين دارد، آبـاد                
. نگرديده باشد، زنده نيـست و در خيـل مردگـان اسـت            

پس بريدن انديشه از صـاحب آن ماننـد جـدايي روح از           
-ممكن و بـي عنا، گاهي اوقـات غيـر  يا كلمه از م بدن و   

و هـر   ...! و گاه سرانجام آن نابودي و فناسـت       ! معناست

اي كه زنده و پابرجاست، حيـاتش مـديون قلـب           انديشه
هـايي كـه از     يك انسان است؛ امـا آن افكـار و انديـشه          

 مرده از مـادر     اند، اصالً بهرهغذاي روح و خوراك دل بي     
 را بـه يـپش   متولد شده و حتي يك وجب هم انـسانيت       

  ...!اندنبرده
 هـم  ذهنم به اگر حتي است سخت برايم چقدر !آمنه

 يوسـيله  يـك  از اسـتفاده  بـا  توانمي آيا كه كند خطور
 چـون  !يافـت؟  دسـت  مقدس و پاك هدفي به نامشروع،

-مـي  نـشأت  پـاك  روحي و نوراني قلبي از پاك، اهداف

 بـراي  روح، ايـن  و قلـب  ايـن  صاحب چگونه پس گيرند؛

 و زندمي كاري چنين به دست خويش، مقاصد به رسيدن
 اسـت  ممكن مگر !كند؟مي خطور هم ذهنش به حتي يا

 بگـذريم  زاريلجـن  و بـاتالق  از رودباري، به رفتن براي

 بـر  زار،لجـن  آن الي و گـل  و هاآلودگي از كه اين بدون

 را نامـشروع  وسـايل  اگـر  منوال، همين بر !باشد؟ ما بدن

 آثـار  و ايـم كـرده  دارلكه و آلوده را انمدرون گيريم، بكار

 نائـل  آن بـه  كه هدفي به نيز ،روان و روح بر آلودگي اين

  .شد خواهد ماندگار و آشكار ايم،گشته
هم، » وسيله« ،»روح«و  » معنا«گمان، در جهان    بي

بخشي از هدف است و در جهان روح هيچ نوع تجزيـه            
هدف را  شود تا بتوان    نگري پذيرفته نمي  شدن و بخشي  

فطـرت انـسان خـود بـه خـود اگـر            . از وسيله جدا نمود   
هدفي را عالي و پاك تشخيص داد، ديگر توان اسـتفاده       

يابي بـه آن    اي ناپاك و نامشروع را براي دست      از وسيله 
اي فطري، حتي به ذهنش     نخواهد داشت؛ بلكه به گونه    

-هدف وسـيله را توجيـه مـي       «: كند كه هم خطور نمي  

ــد ــن در . »كن ــين  و اي حــالي اســت كــه در غــرب، چن
البتـه جـاي    !! ديدگاهي، بسيار حكيمانه و بخردانه است     

شگفتي هم نيست، زيرا غرب با عقـل و ذهـن، زنـدگي     
كـردن  نگري و بخش  كند و در عالم ذهن هم، جزئي      مي

  !!امور ممكن است
ام و بـرايم مـسلم      خواهرم بارها امتحان كـرده    ! آمنه

هاي يزي به پاي لذت  گشته است كه در اين دنيا هيچ چ       
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روحي ناشي از دلداري دادن كسي و شاد كـردنش و يـا       
رسد؛ لذتي كـه بـا      اعتماد و اميد در دل او افكندن، نمي       

اين لـذت، طعـم و      ... كنيمتمام وجود آن را احساس مي     
. اي آسـماني دارد كـه مـشابه آن در زمـين نيـست             مزه

گويي پاسخي است به نداي آن گـوهر آسـماني كـه در            
نياز از پاداش است؛ چون خود      ت ما جاي دارد و بي     سرش

  ...!ها استآن لذت برترين و بهترين پاداش
 وفـاداري  احساس و آگاهي به نيز اياشاره است الزم

 شـود، مـي  آنـان  به كه احساني و بخشش مقابل در مردم

 و سـپاس  ابـراز  لـذت  ايعـده  ظـاهراً  چـون  باشم داشته
-نيكـي  و زحمـات  سپـا  بـه  خود براي را مردم وفاداري

 حـساب  به روحي هايلذت يزمره در آنان براي هايشان

 البتـه  ...!ندارنـد  هم با تناسبي هيچ حقيقتاً ولي آورند؛مي

 مردم آگاهي و احساس در كه را زيبايي اين گاه هيچ من

ــراي ــراز ب ــاداري اب ــانقدرشناســي و وف ــود ش  دارد، وج

 حالت، اين از بخشنده و نيكوكار آدم كه را لذتي همچنين

 احـساس  و خير همين و شومنمي منكر كند،مي احساس

 موجب است، داشته خوبي پژواك ديگران درون و دل در

 ناشي كه لذتي آن به گاه هيچ لذت، اين اما است؛ شادي

 و اعتمــاد يــا و كــردنش شــاد و كــسي دادن دلــداري از
 بـا  فـوراً  كه لذتي .رسدنمي است، افكندن او دل در اميد

  ...!كنيممي احساس را آن جودو تمام
ترسـم و اگـر     خواهر عزيزم، ديگر از مرگ نمي     ! آمنه

گريـزم؛ چـون بـه    هم اكنون به سراغم بيايد، از آن نمي     
ام و شايد بهتر باشد     راستي از زندگي خيلي چيزها گرفته     

جدايي بين گرفتن و بخـشيدن،      ...! امكه بگويم بخشيده  

 روح هر دو يك     زيرا در جهان  . هميشه هم آسان نيست   
ام همـان را نيـز   معنا دارنـد؛ هرگـاه چيـزي را بخـشيده      

البته نه به اين معنا كه كسي بـه مـن چيـزي             !! امگرفته
ام چيـزي هـم     داده باشد بلكه هرگاه چيزي را بخـشيده       

ي كساني كـه بـه آنـان    ام، يعني من هم به اندازه     گرفته
پـس، ديگـر از مـرگ       !! امام خوشحال شـده   چيزي داده 

سي ندارم اگر هم اكنون به سراغم بيايد؛ چون هرچه          تر
ام و  آمد انجام داده  مي كه در توان من بود و از دستم بر        

خيلي چيزها هستند كه اگر زنده بمانم دوست دارم آنهـا   
را نيز به انجام برسانم؛ اما اگر نتوانستم انجامشان دهـم          

گيرد چون كسان ديگري هستند     غم و غصه دلم را نمي     
  .كنندن كار را ميكه اي

اگر ايـن موضـوعات شايـستگي بـودن و مانـدن را             
ميرند؛ زيرا مطمئنم ناظري كـه      داشته باشند، هرگز نمي   

دهـد هـيچ   كنـد، اجـازه نمـي   بر اين هستي نظارت مـي   
ديگـر از   . يرد و از بـين بـرود      مخيري و يا فكر مفيدي ب     

ترسم، اگر هم اينك به سراغم بيايد، زيـرا در          مرگ نمي 
ير و نيكي آنچه در توان من بود و از دست من بر             راه خ 

ام، از خطاها و گناهانم نيز پـشيمانم و         آمد انجام داده  مي
و به رحمت و رأفتش   . سپارمآنها را به خداي رحمان مي     

كننده نيـست؛   تنبيه و سرزنش او، برايم نگران     . اميدوارم
من هم . زيرا سزايش هرگونه كه باشد درست و بجاست      

ام كه عواقب كارهايم را به عهـده بگيـرم و           هعادت كرد 
نتـايج خـوب و بـد     تحمل كـنم و در روز حـساب هـم،         

  ...!پذيرماعمالم را مي
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