ﻓﻄﺮت و ﺳﺒﻘﺖ
اﻣﺮوز در ﻫﯿﺎﻫﻮی روزﮔﺎر ،ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻠﺦ وازدﮔﯽ و ﺧﻤﻮل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ و ﺑﺎرﯾﮏ ،ﺑﻮﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ی ﺧﺪا ،و اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،در ۳۶۵
روز ﺳﺎل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽاش ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ و
آﻟﺰاﯾﻤﺮی ،از دﺳﺖ داده و از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی وﺟﻮدﯾﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ
زدﮔﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ از درون ،او را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و اﺿﻤﺤﻼل ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.

اﻧﺴـﺎن ،ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ی ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﺧﺪاﺳـﺖ و ﺧـﺪا در اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﺷﺮﯾـﻒ،
ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درون ﺧﻮد رﺟﻮع و در زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻬﺖ ﺳﻌﺎدت و ﻧﺸﺎط دﻧﯿﺎ و آﺧﺮﺗﺶ ،آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد
درآورد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ،ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻨﺶ زاﯾﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻠﻤﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ راﮐﺪ ﺑﻮدن و ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ در ﻗﺎﻣﻮس اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه و
اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮدﯾﺶ دﭼﺎر آﻟﺮژی ﺷﺪه و در
ﺻﻮرت ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود.
اﻧﺴﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮاری و ﻋﻼﻗﻪ ی واﻓﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و
ﺟﻮش و ﺗﮑﺎﭘﻮ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدن در وﺟﻮدش ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ،
ﻫﯿﭻ ﺟﺬﺑﻪای ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮی ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﻫﺰاران ﺗﺎﺳﻒ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯽ آدم ،ﻋﺎرض ﺷﺪه ﮐﻪ
ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺸﺎط ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ را دﻓﻦ ﮐﺮده ،و ﯾﺎ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻏﻠﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ،
رﺧﻮت ،رﮐﻮد و دﻟﻤﺮدﮔﯽ و ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ،ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪش ﻧﺸﺪه و ﺑﺘﺪرﯾﺞ و
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد

ﻣﻘﺪس

ﺣﻀﺮت

ﺣﺠﺖ

اﻣﺎم

ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ،راهﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه،
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ی اﯾﻦ راه ﻫﺎ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ
ﺟﺎده و ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﺒﻘﺖ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺖ.
»ﺗﻤﺮﯾﻦ« ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎً روزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﻮارﺿﺎت ﻧﺎﺑﻠﺪی،
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ راه ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ و آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و دوری از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﻧﺴﺎن در ﻃﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺮک اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪوار ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،دﻗﯿﻘﺎً ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
ﻧﺸﺎط و رﻫﺎﯾﯽ از رﮐﻮد و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﺶ و ﻫﯿﺠﺎن ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺎﺿﺖ و ورزش ﻗﻮای دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد
ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻓﻄﺮت اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪر را از
ﺧﻤﻮل ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﯿﺪاری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر از ﻓﻄﺮت
ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﯿﺪاری و آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﻋﻮارﺿﺎت ﺧﻤﻮل و ﺧﻮاب ﻓﻄﺮت ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ
و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻄﺮی و
ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ارﺿﺎی آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ،
وارد ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﻤﻮس و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻄﺮی ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن دارد ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﯾﺎﻓﺘﻦ
و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،از درون ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺳﯿﺐ زدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮدن اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آری اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯽ ﺻﺪا ﺑﻮده ،و در ﺻﻮرت ﻋﺪم
رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﭼﻮن ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻮش ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﭼﻮن ﻓﺮاری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ،ﻟﺬا ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪن ﺑﺎ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز و اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻓﻄﺮت ﭘﺎک ﺧﻮد ،دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ:
« ﺳﺴﺘﯽ
« ﻋﺎج و واج ﺷﺪن و ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
« اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی روﺣﯽ
« ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ روزﻫﺎ
« ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ
« ﻋﺪم ﻧﺸﺎط
« وازدﮔﯽ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺧﻤﻮل ﻓﻄﺮت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﭙﺪﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ رﺧﻮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﺣﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻫﻢ

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
✓ »ﺷﺠﺎﻋﺖ« و »ﺳﺒﻘﺖ« دو ﻋﻨﺼﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر آن ﭼﺮﺧﺶ دارد ،و اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﯿﺎ ﺷﺪه و ﻧﺒﺾ ﺣﯿﺎت را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﻗﻄﻊ
ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮاب و ﮐﺴﺎﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن راه ﻧﺪارد.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ در آﯾﻪ »ﺳﺎﺑِﻘُﻮا إِﻟﻰ ﻣ َﻐْﻔِﺮ َهٍ ﻣ ِﻦ ْ ر َﺑ ِّﮑ ُﻢ ْ
وَ ﺟ َﻨَّﻪ ٍ ﻋ َﺮ ْﺿ ُﻬﺎ ﮐ َﻌَﺮ ْضِ اﻟﺴ َّﻤﺎءِ وَ اﻷْ َر ْضِ …« ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﻣﻮده و ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
» ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎزﯾﺪ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﻪ
ی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻬﻨﻪ ی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ«.
ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ« ﻣﺼﺪر ﻓﻌﻞ اﻣﺮ »ﺳﺎﺑﻘﻮا« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻠﺒﻪﺟﻮﯾﻰ در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ در ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭼﯿﺰى
زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺎرﻋﺖ وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ﻣﺴﺎرﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﮐﻮﺷﺶ در ﺳﺮﻋﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ دادن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ در آﯾﻪ  ۱۳۳ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ:
»وَ ﺳﺎرِﻋ ُﻮا إِﻟﻰ ﻣ َﻐْﻔِﺮ َهٍ ﻣ ِﻦ ْ ر َﺑ ِّﮑ ُﻢ ْ وَ ﺟ َﻨَّﻪ ٍ
ُ
ﻋ َﺮ ْﺿ ُﻬ َﺎ اﻟﺴ َّﻤﺎواتُ وَ اﻷْ َر ْض ُ أ ﻋ ِﺪ َّتْ ﻟ ِﻠ ْﻤ ُﺘ َّﻘﯿﻦ َ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ »ﺳﺎرﻋﻮا« از ﻣﺎده »ﻣﺴﺎرﻋﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و در آنﺟﺎ »ﺳﺎﺑﻘﻮا« از ﻣﺎده »ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ واژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﯾﺎت و
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻊ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺼﺪى
ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی ﺑﻰوﻗﻔﻪ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﻘﺮات دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
َ
»…ﺣ َﺘ َّﻰ أ ﺳ ْﺮ َحَ إِﻟ َﯿْﮏ َ ﻓ ِﯽ ﻣ َﯿَﺎدِﯾﻦ ِ اﻟﺴ َّﺎﺑِﻘِﯿﻦ َ وَ
َ
َ
أ ﺳ ْﺮ َع َ إِﻟ َﯿْﮏ َ ﻓ ِﯽ اﻟ ْﺒَﺎرِزِﯾﻦ َ وَ أ ﺷ ْﺘ َﺎق َ إِﻟ َﻰ
ﻗ ُﺮ ْﺑِﮏ َ ﻓ ِﯽ اﻟ ْﻤ ُﺸ ْﺘ َﺎﻗ ِﯿﻦ َ …«.
و در آﺧﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺮای ﺳﺒﻘﺖ
و ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻼش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و زﻧﺪﮔﯽ در دوﻟﺖ

ﻋﺪل ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ.

