دوﻧﮕﺮش ،آﺳﻤﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﭘﺎ در زﻣﯿﻦ دارد ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺣﺎﻃﻪ دارد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺶ از
زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻓﯿﻬﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺴﺘﯽ ،ذرهای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼﻟﺖ
ربّ و ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده و از ﺳﻮﯾﺪای وﺟﻮدش ،ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ و
ﺗﻌﻈﯿﻤﺶ ﻣﯽ دارد.
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع از ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ از ﺑﺎﻻ دﯾﺪن ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
✓ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ
✓ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﻧﯿﻮی ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ
ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﻃﻮری ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ
ﻫﺴﺘﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار روح اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻣﻨﻈﺮش ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻧﯿﺎ و ﻣﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﻓﯿﺰﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎزل ﺗﺮ از آن؛ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﭼﺸﻢﻫﺎ ،ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎ و ﻏﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖ دار اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را دﯾﺪه و ﺑﻪ
ﺣﺎل آﻧﺎن اﻓﺴﻮس ﺧﻮرده و در ﺻﺪد و در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دﯾﺪ
آﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﻧﯿﻮی ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت آﻧﻬﺎ را
ﻟِﻪ ﮐﺮده و درﺻﺪد ﺗﺴﺨﯿﺮﮐﺮدن و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآوردن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺎﯾﯽﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﺎ را در ﻗﺎب ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﻧﯿﻮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد و داﺷﺘﻪ ﻫﺎ
را ﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪه ،و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ از زاوﯾﻪ ی ﮐﺮاﻣﺖ و رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﻪ

ﻣﺤﺾ دﯾﺪن ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه و ﻋﯿﺒﯽ و اﯾﺮادی ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ
رد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﻧﯿﻮی ،ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﺎ ذرهﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل دﯾﺪه و ﺗﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻋﯿﻮب دﯾﮕﺮان را از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
و ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ از آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪ ّد در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﻣﻘﺪ ّﻣﻪی ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻞ
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و آراﺳﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺟﺎﻧﺪاران و ﺟﻨﮕﻞ و دﺷﺖ و
درﯾﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روی ﮐﺮهی ﺧﺎﮐﯽ
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﯾﻦ ادّﻋﺎ در ﺑﺪو اﻣﺮی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﻣﺴﺨ ّﺮ او
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ
را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن در ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ
و ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ﺧﻮد ﮐﻨﺎر زﻧﺪ ،ﻋﻈﻤﺖ دﻧﯿﺎ را
ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺨﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺴﺘﯽ را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻈﻤﺘﺶ درک ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰی
و ﻧﺎزﻟﯽ دﻧﯿﺎ را دﯾﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ورﻃﻪ ی ﻫﻼﮐﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ.

