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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻷﻋﺮف

-١اﮔر ﻋﻘل و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎطﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی و وﻟوی و ﺑﻠﮑﮫ وﺣﯽ ﺑﯽ واﺳطﮫ و اﻟﮭﺎم ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻏﯾﺑﯽ ھﯾﭻ ارزش و اﻋﺗﺑﺎری ﻧﺧواھد داﺷت زﯾرا ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻣردان ﺧدا از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت وﺣﯽ
و اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﺣدﯾث ﺛﻘﻠﯾن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده دﯾن ﻣﺣﻣد ﺑرای اﻣﺗش ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﻧﯾز ﺑﮫ
اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻘل اﺳت زﯾرا ﻧﮫ ﻗرآن ﺑدون ﺗﻌﻘل ﻗﺎﺑل درک اﺳت و ﻧﮫ ﺳﻧت رﺳول ﷲ و ﻋﺗرت اھل ﺑﯾت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از
رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ھﺳﺗﻧد .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻘدم ﺑر دﯾن اﺳت ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت دﯾن را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾز ﻋﻘل
اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﻓوق طﺑﯾﻌﯽ و ﻓوق ﺣﺳﯽ و ﻓوق ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯾز از ﺧود ﻋﻘل اﺳت .ﭘس اﻣﺎم دﯾن ﺟز ﻋﻘل ﻧﯾﺳت
و آن ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ در اﺳﻼم ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﻣﺎم اﺳت ﺣﺟﺗﯽ ﺟز ﻋﻘل ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺣﺟت ﻋﻘل اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ آﯾﺎت
و رواﯾﺎت و ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎم اﺳت .ﭘس اﻣﺎم ھﻣﺎن ﭘﯾﺷوا و اﺳوه ﻋﻘﻼﻧﯾت ھر
ﻋﺻری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺑن ﺑﺳت ھﺎی اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری را ﺑﺎ ﻋﻘﻠش ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻧور اﯾن
ﻋﻘل راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ھﯾﭻ ﮔرﻓﺗﺎری و ﻋذاب و ﺑن ﺑﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠول ﻧﻔﮭﻣﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٢آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﻘل ﭼﯾﺳت و ﺗﻌﻘل ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ از روح اﻧﺳﺎن اﺳت؟ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﮐﻔر و ﻣﻌﺎﺻﯽ و
ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری را ﻓﻘدان ﻋﻘل ﺧواﻧده اﺳت و ﻧﯾز اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن را از ﺗﻌﻘل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت و راه دﯾﻧش را ﺟز از
راه ﻋﻘل ﻗرار ﻧداده اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﮐﺛﯾری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺻد ﻧدارﯾم در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑر
ﻋﻠوم ﻣﻧﻘول ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﻘل ﺑﭘردازﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻋﻘل را از راه ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ درﯾﺎﺑﯾم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
آﺛﺎر ﻣﺎ در طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ھﻣﯾن راه را طﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻣﺣض ﺑﮫ دﯾن و ﻗرآن و ﺧدا و رﺳول و
اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت رﺳﯾده اﺳت .و در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺧواھﯾم از راه ﻋﻘل ﻣﺣض ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﺣﻖ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ﺑرﺳﯾم ،ﺑﮫ
اﻣﺎﻣت ﻋﻘل و ﻋﻘل اﻣﺎم.
 -٣ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن و درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻧﺎی ﭼﯾزی اﺳت و اﯾن ﻋﯾن ﺗﻼش ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﭼﯾز اﺳت ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﻘل و ﺑﻠوغ و ﺑﻼﻏت ﻣﺗرادف ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﺑﻼﻏت ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺳﯾدن ،رﺳﯾدن از ﺧود ﺑﮫ ﭼﯾزی دﯾﮕر ﮐﮫ ﻏﯾر
ﺧود اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻏﯾر ﺧود ،ﮔﺎه در درون ﺧود رخ ﻣﯽ دھد ھﻣﭼون ﺣﺎﻻت ﻧﺎھﻧﺟﺎر ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ.
 -۴ﭘس ﺗﻌﻘل ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن و راه اﺳت و ﺣرﮐﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧود ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻏﯾر ﺧود اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد
ﮐﮫ اﯾن ﺣرﮐت اﮔر ﺑوﺻﺎل ﺑرﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧودی ﺑرﺳﺎﻧد ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در
ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ.
 -۵ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻋﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻏﯾرﺧودی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻟﻣس ﮐردن ،ﺑوﺋﯾدن،
ﭼﺷﯾدن ،ﻧﮕﺎه ﮐردن و ﮔوش ﻓرا دادن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧود و ﻏﯾر ﺧود طﯽ ﻣﯽ ﺷود و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل راﺑطﮫ
و ﻟﻣس ﺑﯾن ﺧود و ﻏﯾر اﺳت .آﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺣواس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت وﺟود دﯾﮕر ﭼﯾزھﺎ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد؟ ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ اﺻوات ،رﻧﮕﮭﺎ ،ﺻورﺗﮭﺎ ،ﺑوھﺎ ،ﻣزه ھﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﺣس ﻻﻣﺳﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت
وﺟودی ﭼﯾزھﺎﺳت؟ ﺑرای اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﭼﻧﯾن اﺳت و ﻟذا ﻋﻘل و ﺗﻌﻘﻠﺷﺎن در ھﻣﯾن ﺣدّ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن
ﺳﯽ را در ذھن و دل ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
ﺳﯽ اﺳت .وﻟﯽ اﻧدﮐﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣ ّ
ادراک و ﻋﻘل ﺟﺎﻧوری ﯾﺎ ﺣ ّ
و درﺑﺎره ﺷﺎن ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﺗری ﻧﺎﺋل آﯾﻧد .و اﻧدﮐﯽ از ﻣﯾﺎن اﯾن اﻧدک ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در

٤

ﺗﻌﺎﻣل ﻓﮑری و ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺑﮫ ﺣﻖ واﺣدۀ وﺟود ﻣوﺟودات ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺎم دارد .و اﯾن
ﺳﯽ دارﯾم و ﻋﻘل ﻓﮑری و ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ.
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﻌﻘل اﺳت .ﭘس ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻘل ﺣ ّ
 -۶ﭘس درﺟﮥ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﮫ درﺟﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت اﺳت .و اﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ و ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﻘل ﺑﺷری ،طﯽ طرﯾﻖ ﺑﯾن ﺧود و
ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺧود و از ﺧود ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻏﯾر ﺧود اﺳت زﯾرا ﻏرﯾب و ﻧﺎﻣﻔﮭوم اﺳت زﯾرا ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻧﯾﺳت
ﻣﺛل ﺣﺎﻻت و ﮐردار ﻧﺎﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ روﯾﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺧواب و ﺑﯾداری ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﺗﻌﻘل
را ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮔوﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻼش ﺑرای ﻓﮭم ﻧﺎﻓﮭﻣﯾﮭﺎی ﺧوﯾﺷﺗن .و اﯾن اﺳﺎس ﻋﻘل ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا آدﻣﯽ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودش را ﻧﺷﻧﺎﺳد و ﻧﺎﻓﮭﻣﯽ ھﺎی ﮐﺛﯾری در ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﯾزھﺎﺋﯽ در ﺑﯾرون از ﺧودش را
ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﻔﮭﻣد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرﺳد .زﯾرا ﻓﮭﻣﯾدن ھﻣﺎن رﺳﯾدن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھم راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧود اﺳت .ﭘس
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﻋﻘل ﺳﻠﯾم و ﻋﻘل ﻣﻌﻘول اﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺣوال و اﻣﯾﺎل و اﯾده ھﺎ و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در او ﺟرﯾﺎن دارد
را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﭘس از ﺧود ﺑﺳﯾﺎر دور و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و در واﻗﻊ ﺑﯽ ﺧود اﺳت ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧودی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺧودھﺎی دﯾﮕری ﺑرﺳد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺧود ﺑﯽ وﺟود اﺳت ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻋدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﺑرﺳد.
در واﻗﻊ ﺗﻌﻘل راه وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﻋﻘﻼً درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺧود ﻣﻘدم اﺳت ﺑر ھر ﺟﺳﺗﺟوی دﯾﮕری .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺳد ﺧود را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﻋﻘل و وﺟود اﺳت.
 -٧ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻧور ﺧود ﻓﮭﻣﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻓﮭﻣﯾده و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳوی ﻏﯾر ﺧود ﻣﯽ رود در ﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت ﺧودی ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده در ﻏﯾر ﺧود ﮔم ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﭼون ﺳﺎﯾﮫ ای ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﮔم ﻣﯽ ﺷود.
 -٨ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻧور ازل اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺟود اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻧطﻖ ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻧطﻘش اﯾﻧﺳت :ﻣن ﮐﯾﺳﺗم! ﭘس ﻋﻘل
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﮔﻧﺞ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺷف ﺧود ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را
آﻓرﯾد و ھرﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود روﺑرو ﺷد و ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ،ﺟﮭﺎﻧﯽ دﮔر آﻓرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﺧود اوﺳت و دﯾد ﮐﮫ اﯾن ھم ﺧود
او ﻧﯾﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوﺟودات و ﺟﺎﻧﮭﺎ و ﺟﮭﺎﻧﮭﺎ آﻓرﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و از ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻓرﯾد ﭘرﺳﯾد آﯾﺎ ﺗو
ﻣﻧﯽ؟ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت داد و او اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﺧود ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﮐل ﻋﻘل
و ﻋﻘل ﮐل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻋﻘل اﺳت و ﺗﺟﺳم ﻋﻘل.
 -٩ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻧور ازل ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻧور وﺟود اﺳت و ﻧور اراده ﺑﮫ ظﮭور ﺧود ﮐﮫ ﭼون اﯾن ظﮭور ﮐﺎﻣل ﺷد
اﻧﺳﺎن رخ ﻧﻣود و ﭼون اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺷد وﺟود ازل آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﮐﮫ او را اﻣﺎم ﮔوﺋﯾم .ﭘس ﻋﻘل در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﻧور
ﺑودن اﺳت و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﻧور ظﺎھر ﮔﺷﺗن اﺳت .و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ﻧور ظﺎھر ﮐردن وﺟود از ھر ﭼﯾزی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﺎھر
ﮐردن ﺧدا از ھﻣﮫ ﻣوﺟودات .و اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻧﯾد و اﻣﺎم اول ﺷد و
ﺑﻠﮑﮫ ظﮭور اﻣﺎﻣت ﮐﮫ ظﮭور ﻋﻘل ﮐل اﺳت .و اﯾن ﺳﮫ درﺟﮫ از ﻋﻘل اﺳت :وﺟود ،ﺑﮫ وﺟود آﻣدن و ﺑوﺟود آوردن!
 -١٠ﭘس ﻋﻘل ،ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺗﻌﻘل ھم ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن! ﮐﮫ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ و ﻣﻧطﻖ اﯾن ھﺳﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾﻧﯽ اﯾﻧﺳت :ﻣن
ﮐﯾﺳﺗم؟ و ﺻﺑر و ﺑردﺑﺎری و ﺗﺄﻣل و ﻧظر ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ .زﯾرا در "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ھم ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ درﺧﺷد و ھم ھﺳﺗﯽ
آﻓرﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ذات ﻧور ﻋﻘل اﯾﻧﺳت :ﻣن ﮐﯾﺳﺗم؟
 -١١در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﮑﮫ ﻓﺎﻗد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ )ﻣن ﮐﯾﺳﺗم( در ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ھﻧوز ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻓﺎﻗد ﻧور وﺟود اﺳت ﭼون ﻧور
وﺟود ھﻣﺎن ﻋﻘل اﺳت و ﻣﻧطﻘش :ﻣن ﮐﯾﺳﺗم .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﯾن ﻧطﻖ ﺟﺎن اﺳت ﻧﮫ ﻋﻘل دارد ﻧﮫ ھﺳﺗﯽ و ﻧﮫ ﻣﻧطﻖ و ﻧﮫ
اﻣﺎم و ﻧﮫ ﺧدا و ﻧﮫ ﺧود!
 -١٢ﭘس ﻋﻘل ،اﻣﺎم و ﭘرﭼﻣدار و ﺳﺧﻧﮕوی وﺟود اﺳت و ﻧور وﺟود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده آﻧﮑﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧداﯾش
را و اﻣﺎﻣش را ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻧور ﺟﺎودان ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" اﺳت و ھرﮔﺎه ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ﺧﺎﻣوش
٥

ﺷد ﻧور وﺟود ﺧﺎﻣوش ﺷده اﺳت و ھﺳﺗﯽ از آﻓرﯾﻧش ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺳت و اﻧﺳﺎن از ﺑودﻧش ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت" :ﻣن ﮐﯾﺳﺗم"
ﻧور ﺣﺿور اﺳت ،ﺣﺿور ﺧدا در اﻧﺳﺎن .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻣت ظﮭور ﺧدا از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ.
 -١٣اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل و ﺣﺎﻣﻠﮥ ﻧور "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" اﺳت در ﺣﺿور ﺧداﺳت و روی ﺑﮫ اﻣﺎم دارد و ﺣﺎوی ﮔوھرۀ
اﻣﺎﻣت اﺳت و ﺑﻌﮑس ﻧﯾز .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط اﻧﺳﺎن دارای اﻣﺎم ﭼﻧﯾن ﺑﺎری را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎر وﻻﯾت اﻣﺎﻣت اﺳت و آن اﻣﺎﻧت
اﻟﮭﯽ .و "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ھﻣﺎن ﻧور ﻣراﻗﺑت ﺑر اﯾن اﻣﺎﻧت اﺳت و اﯾن ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ھﻣﺎن ﻧور ﺗﺳﺑﯾﺢ و
ﺗﻘدﯾس اﺳت و ھرﮐﮫ اﯾن ﻧور را ﻧدارد در ﻣﺣﺎﺻره ﺷﯾطﺎن اﺳت زﯾرا "ﻣن" ﺷده اﺳت" .ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ﺷﺎھراه ﺗﺳﺑﯾﺢ و
ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس اﺳت و ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت و ﺷﺎھراه رﺣﻣت .زﯾرا "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از "ﻣن ﻧﯾﺳﺗم" اﺳت و ﻣن ﻧﯾﺳﺗم ذات
ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت و ﻟذا اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت ﺧواﻧده اﺳت.
" -١۴ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ﻧور ﺧﻼﻗﯾت اﻧﺳﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ھوﯾت ﺳرﻣدی اﺳت .اﯾن ﻧور ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ازﻟﯾت وﺣداﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر
را در ﺧود ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺧر و اول وﺟود را ﺑﮭم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن ﺑﻼﻏت ﮐﺎﻣل و ﻋﻘل ﮐﺎﻣل اﺳت و اﯾن ﻧور اﻣﺎﻣت
اﺳت" :و اﺑراھﯾم را ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺑﺧﺷﯾدﯾم و ﺧﻠﯾﻔﮫ و اﻣﺎم ﻗرار دادﯾم ".ﻗرآن-
" -١۵ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ھﻣﺎن ﮔوھره ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﭘس ﻧور ﻋﻘل ﺟز در ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻓﻌﺎل ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌﻘل
ھم ﺟز ﺗﺄﻣﻼت در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺣﻖ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﻣﯾرﺳﺎﻧد" :ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد
ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺑرﺣﻖ اﺳت ".ﻗرآن-
 -١۶ﭘس ﺗﻔﮑر در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﻣﯾرﺳﺎﻧد و اﯾن رﺳﺎﻧﺎﺋﯽ ھﻣﺎن ﺑﻼﻏت اﺳت
ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺗﻌﻘل ﺟز در ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﻓﻌل ﻧﻣﯽ آﯾد .و اﯾن ﻋﻘل ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود.
 -١٧رﺳول ﺧﺎﺗم ﻧﯾز راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧش را ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت و ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧش ھﻣﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﭘروردﮔﺎرا ﻣرا ﺑر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯾﺎء ﺑﯾﻧﺎ ﻓرﻣﺎ! و اﯾن ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل
ﮐل اﺳت.
 -١٨ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻋﻘل ﺧﻼق و رﺳﺎ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧود ﻣﯾرﺳﺎﻧد در ﺧود و ﺑﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد در ﺟﮭﺎن ﻏﯾر
ﺧود! اﯾن ﺧود ﺧداﺋﯽ ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت و اﻣﺎﻣت!
 -١٩ﻋﻘل راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧود در ﺟﮭﺎن اﺳت و راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن در ﺧود! در اﯾن راه اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت درک و
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ دﯾدار ﻣﯽ ﮔردد.
 -٢٠اﯾن ﺟﮭﺎن ﺧودی و ﺧود ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت .ﭘس ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل راه و روش رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺑﮭﺷت اﺳت زﯾرا ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣرو اراده ﮐن ﻓﯾﮑن اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ اﻧﺳﺎن ھرﭼﮫ اراده ﮐﻧد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ھﻣﺎن وﺻﺎل
اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت ﺑرای اﻧﺳﺎن رﺳﯾده ﺑﮫ ﺟﮭﺎن در ﺧود و رﺳﯾده ﺑﮫ ﺧود در ﺟﮭﺎن! ﭘس ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣرو ﻋﻘل ﮐﺎﻣل و ﮐل
اﺳت  .ﺑﮭﺷت ﻏﺎﯾت ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻣﻧزﻟﮕﮫ ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٢١و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻧﻌﻣت ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ارض ﺳﮑوﻧت اﻣﺎم! در اﯾﻧﺟﺎ اﻣﺎﻣت ھﻣﺎن
ﻗﻠﻣرو وﻻﯾت و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋﻘل اﺳت و ﻗﻠﻣرو اﺗﺣﺎد اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺗﺣﺎد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود اﺳت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣن
ﮐﯾﺳﺗم!

٦

 -٢٢در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﻣظﮭری از اراده ای در اﻧﺳﺎن اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ "ﻣن" ﮐل ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﻣن اﺳت .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘدرت ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل آﻣده اﺳت.
 -٢٣ﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻋﻘل ﮐل در آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت و ﺑﺎﻋﺛش ھم ﻋﻠﯽ)ع(! و ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ظﮭور اﯾن ﻋﻘل ﮐل ھم
اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ﻣن ازﻟﯽ در اﺑدﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺟﻣﺎل ﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرد!

ﻓﺎطﻣﮫ)ع(

 -٢۴و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻋﻘل و وﺟود ﺧود و ﺟﮭﺎﻧش رﺳﯾد ﺑﮫ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد .ﻋﻘل
در ﺧود ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﯾرﺳد و در ﺑﯾرون از ﺧود ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯾرﺳد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ،ظﮭور ﻣﺣﻣد اﺳت .و ﭼون اﯾن دو ﻧور
ﻋﻘل ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷود ﻓﺎطﻣﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢۵آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی در ﺑﺷر اﺳت و آﻧﮑﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﮫ "اﯾن ﻣﻧم" ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠوی
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( ﻓرﻣود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻧور ﺑﺎطن ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣن رخ ﻧﻣوده اﺳت.
 -٢۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم)ص( ﻓرﻣوده :ھرﮐﮫ در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﯾﺳت و از ﮐﺟﺎ آﻣده و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود ﺑر رﺣﻣت
ﺧدا وارد ﺷده اﺳت .و ﻣﺣﻣد ھم ﺟﻣﺎل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت .اﯾن ھﻣﺎن رﺣﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﻣﻘﺻود ﺧدا از
آﻓرﯾﻧش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ ھﺳﺗﻧد.
 -٢٧ﻣﺣﻣد)ص( ،ﭼﯾﺳﺗﯽ ﻋﻘل اﺳت.
و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش!

ﻋﻠﯽ)ع(

ھم ھﺳﺗﯽ ﻋﻘل اﺳت .و

ﻓﺎطﻣﮫ)ع(

ھم ﻣﺳﺗﯽ ﻋﻘل اﺳت و ﻟذا او را ﮐوﺛر ﺧواﻧﻧد

 -٢٨ﻣﺣﻣد ،دﯾن ﻋﻘل اﺳت .ﻋﻠﯽ ھم ﺣﺟت ﻋﻘل اﺳت و ﻓﺎطﻣﮫ ،ﺟﻣﺎل ﻋﻘل اﺳت.
 -٢٩ﻋﻘل ،اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧداوﻧد اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل اﺳت
ﮐﮫ از ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ آﯾد و اﯾن راه ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺧواﻧﺎﺋﯽ و ﻣﻧطﻘش ﻗرآﻧﯽ اﺳت .و ﻗرآن ھم
ﻣﻧطﻖ ﻋﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﮔوﯾﺎ!
 -٣٠آﻧﮑﮫ ﺧود را در ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﭼون ﺧود را ﯾﺎﻓت ﻋﻠوی اﺳت و ﭼون ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﺷد ﻓﺎطﻣﯽ
اﺳت :ﭼﯾﺳﺗﯽ ،ھﺳﺗﯽ ،ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش! و اﯾن ﺳﮫ درﺟﮫ از ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت.
 -٣١وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺧود را در ﺑﯾرون از ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻏﯾر ﺧود ﮔم ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن راه ﺑﯾرون از ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﺎن راه ﺟﮭﺎﻟت و ﻏﻔﻠت و ﺿﻼﻟت اﺳت.
 -٣٢آدﻣﯽ ھم ﺑر روی زﻣﯾن در ﺣرﮐت و ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ھم در درون ﺧوﯾش! و زﻣﯾن ﻧﯾز ھم ﺑﮫ
دور ﺧوﯾش و ھم ﺑر ﻣدار ﺧورﺷﯾد در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت .و ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ ھم در ﺑطن ﮐﮭﮑﺷﺎن راه ﺷﯾری در
ﺣرﮐت و ﺟﺳﺗﺟوﺳت .و ﺧود ﮐﮭﮑﺷﺎن راه ﺷﯾری ھم در ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ در ﺣرﮐت و ﺟﺳﺗﺟو ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾش اﺳت و
ﮐل اﯾن ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز رواﺑط ذرات و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت در درون ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود
ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺑطن آن در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾﺷﻧد و ﺧود اﯾن ﻓﺿﺎ ھم در درون ﺧوﯾش ﺗﮭﯽ از ھر
ﭼﯾزی اﺳت اﻻ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﻧد و ﺣﻖ ﺧود را در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﺳﺗﯽ را از
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣش ﺟﺳﺗﺟوی ھﺳﺗﯽ از
ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗن! اﯾن ھﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧود از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ،ﻣن و ﭼﯾﺳﺗﯽ! زﯾرا "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ﺑﯾﺎن
"ﻣن ﻧﯾﺳﺗم" اﺳت .ﻣن ھﻣﺎن "ھﺳﺗﯽ" اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ و ﻣﻌﻧﺎی ﺧود را در "ﻧﯾﺳﺗﯽ" ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﺷﺎﯾد ھم ﺑﻌﮑس!
٧

 -٣٣وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧود روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و ﻧظر ﺑر دﻟش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد دو ﮐس ﯾﺎ دو ﭼﯾز در ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ھﺳت و دﯾﮕری
ﻧﯾﺳت و ﺟﺎی اﯾن ﺑود و ﻧﺑود ھرآن ﻋوض ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻌﻘل ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .ﻓﻘط
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻋﻘل ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﭘﯾداﯾش ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف و ﺣﮑﻣت ھﺎ و اﺳﺎطﯾر و اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﭘﺎﯾدار
ﺑﺷر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت.
 -٣۴ﭘس اﮔر ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﭼﯾزی ﺟز رﻓت و آﻣد روح آدﻣﯽ ﺑﯾن ﺧود و ﻏﯾر ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﭘس اﺻول و
ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺣﺻوﻻت ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺻل ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت وﺟودی ﮐﮫ در
ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھﻣﮫ ﮐس و ھﻣﮫ ﺣﺎل ھﺳت وﻟﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن اﯾﻣﺎن ﻋﯾن ﻋﻘل اﺳت و ﻟذا ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﺎﻗﻼن دﯾﻧش را ﻣﯽ
ﭘﯾﻣﺎﯾﻧد.
 -٣۵ﺧﻼﺻﮫ و ﮐﻣﺎل و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﻋﻘل در ﮐﻠﻣﺔ ﷲ آﺷﮑﺎر ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﻘدرت ﻋﻘل آﻧرا ﺗﺄوﯾل ﻧﻣودﯾم ﺑﮫ ال ﻻ ه! و ﻟذا
اﻣﺎم ھم ﻣظﮭر اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﻋﻘل ﮐل ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺑود ﻧﺑود! و اﯾن ظﮭور اﻣروزه در آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷده اﺳت.
ﺳر ﺑود ﻧﺑود اﺳت .زﯾرا
ﺳر ﺗر ﻣﯽ آﯾد ﺑدﻟﯾل ّ
ﺳر ﷲ اﻋظم ﺧواﻧده اﻧد ﮐﮫ ھرﭼﮫ آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود ّ
 -٣۶و اﮔر اﻣﺎم را ّ
ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ از اﻣﺎم آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮔردد و "ال" ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻋرﻓﮫ و ظﮭوری ﯾﮏ "ﻻ"ی ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻧون
ﺳر اﻣﺎم ﮐﮫ
ظﮭور ﯾﮏ ھﺳﺗﯽ ﺑرﺗر و "ال"ی دﮔر اﺳت .اﻣﺎم ،ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻧﯾﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ،ھﺳت! اﯾﻧﺳت ّ
ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑود ﻧﺑود اﺳت.
 -٣٧ﷲ )ال ﻻ ه( ﮐﻠﻣﮫ ﻋﻘل ﮐل و ﮐل ﻋﻘل ﻣوﺟود در ﮐﻠﻣﺎت اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑرﺗرﯾن اﺳت ".ﻗرآن -ﮐﮫ در آﺛﺎر
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رخ ﻧﻣوده و در اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﻣﺎم ﻣﺗﺑﻠور و ﻣﺟﺳم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .و اﯾن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻘل
اﺳت ﮐﮫ ﮐل دﯾن و ﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺣﮑﻣت ھﺎ و اﺳﺎطﯾر ﻣﻠل و ﻣذاھب از راه ﻋﻘﻼﻧﯾت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺟﻠﯽ ﺑﮫ ﺛﺑوت
رﺳﯾده اﺳت و ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل و اﺳرار ﺑﺷری را ھم ﻣﻔﮭوم ﺳﺎﺧﺗﮫ و راه ﺧروج از آن را ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده اﺳت .ﻓﻘط در ﻣﻌﺎرف
ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﮐل دﯾن ،ﮐل ﻋﻘل ﮔﺷﺗﮫ و ﮐل ﻋﻘل ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ رﺳﯾده و ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯾش از وﺟود اﻣﺎم رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل
ﻋﻘل ﮐل اﺳت ﺟﻣﺎل ال ﻻ :ﺑود ﻧﺑود!
 -٣٨ﺣدود ﭼﮭﺎرده ﻗرن اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ را ﮐﮫ ﻗﻠب دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻏﺎﻟﯾﮫ ﮔری ﺳرﮐوب و ﮐﺷﺗﺎر ﮐرده اﻧد
و اﯾن ﮐﺷﺗﺎر اﻣروزه دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش رخ ﻧﻣوده اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﭘﯾروان اﯾن ﻣذھب ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر
ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﺎن ﺧود را ﺑرھﺎﻧﻧد و ﻣﻘﺑول اﺷﻘﯾﺎء ﮔردﻧد .ھﯾﮭﺎت ﻣن اﻟذﻟﺔ! ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺣﯾﺎت
و ّ
ﻋزت ﺷﯾﻌﮫ در اﺑراز ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ اﻋﺗﻘﺎداﺗش ﺑوده اﺳت و ﻧﮫ در ﮐﺗﻣﺎﻧش! آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﺷﯾﻊ اﻣروز در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﮕر ﭼﮫ
ﻋﻘﺎﯾد ﻏﺎﻟﯾﮫ ای را اﺑراز ﮐرده ﮐﮫ ﻣورد ﻗﺗل ﻋﺎم ﺟﮭﺎن ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﻋرﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﮕر ﺗﺷﯾﻊ اﻣروز ﺟز ﻣﻘﺎﺑر
اﻣﺎﻣﺎن ﺧود ﻧﺷﺎﻧﯽ از اﻣﺎﻣت ﺑﺎ ﺧود دارد؟ و اﻣروزه ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﺟرم ﻗﺑرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟرم ﭘرﺳﺗش اﻣﺎم
ﻣرده و ﻧﮫ اﻣﺎم زﻧده! آﯾﺎ اﯾن رازی ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل ﻧﯾﺳت؟ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺷﯾﻊ ﻣذھب اﻣﺎم زﻧده اﺳت ﻧﮫ اﻣﺎم ﻣرده! ﻓرق ﺷﯾﻌﮫ از
ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ﻋﺎﻟم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ ﻣذاھب دارای ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣرده ھﺳﺗﻧد .ﺷﯾﻌﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ای
ﮐﺷﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از آﻧش ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن ﮐﮫ ﮐل راز ھﻣﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راز ﮐﺷﺗﺎر ﺷﯾﻌﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ!
زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن زﻧده ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﺗﺳﻠﯾم دﺷﻣن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻗﺑرﺷﺎن ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﮫ اﯾن اﺗﮭﺎم
ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﯾﺎ اﯾن ﻋﺟﯾب اﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﺳت! ﺷﯾﻌﮫ ﻋﻘﻠش را طﻼق داده و در زﻧدﮔﯽ از ﻋﻠوم ﮐﻔﺎر و ﻋﻘﺎﯾد ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن
ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺑﺎﺑت اﯾن ﭘﯾروی ﮐﺷﺗﺎر ھم ﻣﯽ ﺷود!؟ ﻋﻘل ﺷﯾﻌﮫ اﻣﺎم اوﺳت وﻟﯽ اﻣﺎم زﻧده و ﻧﮫ اﻣﺎم ﻣرده! وﻟﯽ
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از ﮐﻼم و ﻣﻌﺎرف اﻣﺎﻣﺎن ﻣرده ھم ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ اﯾن ﮐﻼم را ﺑﺎور دارﻧد ﻏﺎﻟﯾﮫ ﻣﯽ
ﺧواﻧﯾم و ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺧود ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﺷوﯾم! اﯾن ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻣﻌﻘول اﺳت آﯾﺎ ﻧﯾﺳت!
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 -٣٩ﺷﯾﻌﮫ ،ﻣذھب ﻋﻘل ﮐل اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐل و رﺣﻣت ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻘﮫ! ﺑرﺧﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﺧﻔﯾف و ﮐﺗﻣﺎن و
ﺗﻌدﯾل اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ راه ﺻواب و ﻋداﻟت ﻣﯽ روﻧد .اﯾن ﺷﯾﻌﮫ ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎل و ﻣﺧﻠوط و اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﻓﺳﺎد و
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑر ﭘﯾﮑر ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺦ و ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻌل زده اﺳت و ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺳﻼطﯾن ﺟور ﮐﻧﺎر
آﻣده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ آن ﺧدﻣت ﮐرده اﺳت .ﺗﺷﯾﻊ اﻣوی و ﻋﺑﺎﺳﯽ و ﺳﻠﺟوﻗﯽ و ﻏزﻧوی و ﺻﻔوی وو ...ﺑﯾﺎﻧﮕر ﭼﻧﯾن ﺷرک
و ﻧﻔﺎق ﻋظﯾم ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑطن اﯾن ﻣذھب اﺳت .ﺗﺷﯾﻊ ﺧﯾﻠﯽ در ﺣﻖ ﺧود ﺑد ﮐرده اﺳت .ﺣﻖ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟز اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾروان ﺧود را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﯾن را اﻣر ﺑﮫ ﻗﺗﺎل و ﺷﮭﺎدت ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺳﯾن ﺧود ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳوه ﮐﺎﻣل اﯾن اﻣر اﺳت.
 -۴٠در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧداوﻧد از ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳﺧن ﻧﻣوده ﮐﮫ از آدﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌﮭدات اﻟﮭﯽ در ﻓطرت ﺑﺷر
ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﮐﺷف و ﻓﮭم ﻣﯽ ﮔردد .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﺗﻌﮭدات اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺷﯾطﺎن ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾم .و
ﺷﯾطﺎن ﺟز اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﺗوھﻣﺎت و آرزوھﺎی ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﻧﺎﻣﻌﻘول ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻧﺟوا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﯾطﺎن ﻧﺎﻣﻌﻘول اﺳت
و ھر اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻘول ﻧﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺧود دور و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزد
ﻧﺎﻣﻌﻘول اﺳت .اﻣر اول ﻋﻘل رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن ﮐﮫ ﻋﯾن ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن ﺧداﺳت" :ھرﮐﮫ ﺧدای را
از ﯾﺎد ﺑﺑرد ﺧدا ھم او را از ﯾﺎد ﺧودش ﺑﺑرد ".ﻗرآن -و اﯾن ذﮐری ﮐﮫ ﮐل ﻗرآن ﺑﮫ آن ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد اﻣر اول ﻋﻘل اﺳت و
ﻋﻘل اول!
ﺣﯽ روی ﺑﺧود ﮐﻧد و ﺧدای را در ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎد آورد .زﯾرا اﻣﺎم ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
 -۴١و آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﻧور اﻣﺎم ّ
ﻧور ﺑﺧودآﺋﯽ! "وﻟﯽ اﮐﺛرا ً ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﻧد ".ﻗرآن-
 -۴٢اﺻﻼً ذﮐر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧداوﻧد ﺧودﺑﺧود ﺣﺎﺻل روﯾﮑرد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔوھره و ﻧور
ﺻﻠوة ھم ذﮐر اﺳت و ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻧﻣﺎز را ﺑرای ذﮐر ﺑرﭘﺎ دارﯾد .ﭘس ﻧﻣﺎز ھم ﯾﮏ ﺑﯾداری ﻋﻘﻠﯽ و اﻣر ﻣﻌﻘول اﺳت و ﺗﻌﻘل
را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻋﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﻋﻘل اﺳت.
 -۴٣ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺑور ﻣﻌﺻوﻣﯾن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺧوﯾﺷﺗن و ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ
ﺧداوﻧد و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻧوی اﻣﺎم را ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن زﯾﺎرت ﻧﯾز ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای اﺣﯾﺎی ﻋﻘل اﺳت .زﯾﺎرت
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺑﯾره اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ظﮭور ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﭘروردﮔﺎر اﺳت آﻧﮭم ﻋﻘل
ﺧﻼق و ﻧﮫ ﻋﻘل ﺻرﻓﺎ ً ﻧظری! ﭘس اﯾن زﯾﺎرﺗﮭﺎ ھم اﮔر ﺟز ﺑﮫ ﻧﯾّت اﻋﺗﻼی ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد و ﺗﻘرب
اﻟﯽ ﷲ ﺑﺎﺷد ﺑﺎطل اﺳت .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾن زﯾﺎرت ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺧود اﻣﺎم ﺗﺻرﯾﺢ ﻓرﻣوده
اﺳت .و ﻟذا زﯾﺎرت ﻗﺑور ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻟذا اﮐﺛرا ً ھم ﺑﮫ ﻧﯾت ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی ﺑﮫ
زﯾﺎرت ﻣﯾروﻧد.
 -۴۴ﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣﺳﻠﻣﺎن طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا در دﻟش ﺑﺎﺷد .ﭘس ﻣﻐﺿوﺑﯾن ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو
ﺣﺿور دارﻧد و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدای را در دل ﯾﺎد ﮐﻧد ﺑﺎ اوﻟﯾﺎء و ﻣﺧﻠﺻﯾن ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷود! ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ھﻣﺎن وادی اﻟﺣﺎق و ﺣﺷر ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧوار ﻋﻘول اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را اﻋظم ﻋﻠوم
و ﺷﺎھراه ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ و ﺧﻠﻖ ﺧواﻧده اﺳت .اﯾن ﻣﺻداق آن ﺣدﯾث اﺳت ﮐﮫ" :ﻣﺎ از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧود ﭘﯾﻣﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
دﯾدار ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد ".ﮐﮫ اﯾن دﯾداری ﺷﮭودی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس وﻋده داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت در زﯾﺎرت ﻗﺑور اﺋﻣﮫ ﺣﺎﺻل ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﺑﻧده در زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( رخ ﻧﻣود.
" -۴۵و ﮔﻔﺗﻧد اﮔر ﮔوش ﻓراﻣﯾدادﯾم و ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐردﯾم از اھﺎﻟﯽ آﺗش ﻧﻣﯽ ﺷدﯾم ".ﺳوره ﻣﻠﮏ -١٠ﺷﻧواﺋﯽ اوﻟﯾن ﻣﺟرا و
روش ﺗﻌﻘل اﺳت .ﺷﻧﯾدن و ﺗﻌﻘل ﮐردن ،دﯾدن و ﺗﻌﻘل ﮐردن ،ﺑوﺋﯾدن و ﺗﻌﻘل ﮐردن وو . ...اﮔر ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺗﻌﻘل ﻧﺷوﻧد
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺎدات و اﺑﺗﻼﺋﺎت و رﺧوت و اﺳﺎرت در طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭼﺎھﮭﺎی روح اﻧﺳﺎن در طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺷوﻧد و
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روح در آﺗش ﺟﻣﺎدی ﺟﮭﺎن ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن دوزخ اﺳت .و ﺗﻌﻘل ﻣوﺟب اﻋﺗﻼء و ﻋروج روح در طﺑﯾﻌت ﺷده و
ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب را ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ارض ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل ﻋﻘل ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم اﺳت.
 -۴۶ﺑﺎ اﻧدک ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﻣﺗن و ﻣﺣﺗوای زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺑور ﻣﻌﺻوﻣﯾن و ﻧﯾز ادﻋﯾﮫ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت و ادراک ﺑﺷری روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺗون را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻓﮭم ﻧﻣﺎﺋﯾم و
ﺧود را ﻣﺧﺎطب و ﻧﺎطﻖ آن ﺑداﻧﯾم .اﮔر ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﺗون ﺑﮫ ﻋﻘل درک و ﺑﺎور ﺷوﻧد وﺟوه ﻏﯾﺑﯽ ﻋﺎﻟم را ﺑروی اﻧﺳﺎن
ﮔﺷوده و ﺑر ﺷﮭر وﺟود اﻣﺎﻣﺎن وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت.
 -۴٧اﯾﻧﺟﺎﻧب ھرﭼﮫ از ﺧرد و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن در زﻧدﮔﯽ ﮐﺳب ﮐرده ام از ﻧور دﯾدار اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت .ھر
دﯾداری درب ﻧوﯾﻧﯽ از ﻋﻘﻼﻧﯾت و دﯾدن و ﻓﮭﻣﯾدن را ﺑر ﻣن ﮔﺷوده اﺳت .از دﯾدار ﺑﺎ ﺧﺿر)ع( ﺗﺎ دﯾدار ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ)ع( و
ﻋﺎﻗﺑت دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ از داﻧﺎﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻌﻘل را ﺑراﯾم ﺑﮭﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دﯾداری ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( در زﯾﺎرت ﻣﺷﮭد ﻣﻘدس رخ ﻧﻣود .اﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﻋﯾن ﺑﯾداری و ھوﺷﯾﺎری رخ داده اﺳت وﻟﯽ ﺣﺗﯽ
روﯾﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آن اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ دﯾدار ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد ﺣﺎﺻل ﻧوری از ﻣﻌرﻓت و ﺑﺻﯾرت ﺟدﯾد اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﭼﻧﯾن دﯾداری
در روﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن دﺳت داد ﮐﮫ دﺳﺗم را ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﯽ ﮐل ﺟﮭﺎن را ﮐﺎﻟﺑد ﺧود ﯾﺎﻓﺗم .اﯾن روﯾﺎ ﻣوﺟب ﭘدﯾد آﻣدن
ﺣﻘﯾﻘت ارض ﻣﻠﮑوت ﮔردﯾد ﮐﮫ رﺳﺎﻟﮫ ای ھم در اﯾن ﺑﺎب ﺗﺄﻟﯾف ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺷف ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت.
 -۴٨ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود و اﻋﻣﺎل و اﺣوال و اﻣﯾﺎل و ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود و آدﻣﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود اﺳت .و
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر! اﯾن ﻣرور و ﻣراﻗﺑﮫ و ﺑررﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر و ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا ﻣﯽ رﺳد
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ از وﺟود اﻣﺎم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و ﭼﻧﯾن ﺑررﺳﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧدا ﺑرﺳد ﺑدون ﻧور وﻻﯾت و ھداﯾت
ﻋﺎرﻓﯽ زﻧده ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻋﺎرﻓﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ!
 -۴٩اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎم ﺑﺎوری و اﻣﺎم ﺟوﺋﯽ از ﻏﺎﯾت ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧودﺑﺎوری و ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘت ﺧود ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد.
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ را ﻣذھب ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺑﻘول ﻋﻼﻣﮫ ﺳﯾد ﺣﯾدر آﻣﻠﯽ ﺗﺻوف را ﻋﯾن ﺗﺷﯾﻊ و ﺗﺷﯾﻊ را
ﻋﯾن ﺗﺻوف ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺻوﻓﯽ ﻣظﮭر ﺻوﻓﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ اﺳت.
" -۵٠ﻋﻘل" در رﯾﺷﮫ ﻟﻐت ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﺑﮑﺎر آﻣده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎﻓﺗن و اﺣﺎطﮫ و ﺗﺳﻠط اﺳت :ﯾﺎﻓﺗن ﺧود و
اﺣﺎطﮫ و ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ﺑر ﺧود! ﭼﮕوﻧﮫ؟ ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس! و اﯾن ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﻘوای ﮐﺎﻣل اﺳت .ﭘس ﻋﺎﻗل ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﻘﯽ و
ﻋﺎرف! و ﺻوﻓﯽ ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت و ﻋﻘﻼﻧﯾت اﺳت .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺻوﻓﯽ ﮐﺎﻣل ﺧود اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن و
ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت.
 -۵١و ﻓﻘﺎھت در ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯾش ﮐﮫ ادراﮐﯽ ﻗﻠﺑﯽ از ﺣدود اﻟﮭﯽ اﺳت ﻧﯾز ﺷﻌﺑﮫ ای از ھﻣﯾن ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۵٢ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﻋﻘوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۵٣ﻋﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی درﯾﺎﻓﺗن اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺧود را درﯾﺎﻓت ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮭﻣﺎن درﺟﮫ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت :ھرﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ
ﭼﯾز را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھرﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ھﯾﭻ ﭼﯾز را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و ﻓﻘﺎھت ﮐﮫ ﻋﻠم اﺷﯾﺎء در رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت
ﺷﻌﺑﮫ ای از ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ اﺧﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ!
 -۵۴وﻗﺗﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :اﮔر ﻋﻣر ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ اﻋراب ﻓﻘﯾﮫ ھﺳﺗﻧد! ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﺎھت ﻧﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ
ﻋرﺑﯾت و زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ دارد و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺗب وﺣﯽ ﺑودن دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘﺎھت ﻧﮫ زﺑﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺧﺑری! زﯾرا ﻋﻣر
ھم ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد طراز اول ﻋرب ﺑود و ھم از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر اﺻﺣﺎب ﮐﺑﺎر رﺳول ﺧدا ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن رواﯾﺎت و آﯾﺎت را
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از ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷﻧﯾده و ﺳﻧت ﻣﺣﻣدی را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ درک ﮐرده ﺑود .ﭘس ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﯽ ،ﻓﻘﺎھﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺟز ﻋرﻓﺎی ﺣﻘﮫ
ﺷﯾﻌﯽ ﺣﺎﻣل ﻋﻠم ﻓﻘﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﻧزد اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس!
 -۵۵ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﺷﯾﻌﯽ و اﻣﺎﻣﯽ ﺟز ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻘل و ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و ﻣِ ن ﻋﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﺣﺿوری ھم
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﻠم از ﻧزد ﺧود اﺳت ﺧود اﻟﮭﯽ! و اﯾن ﺧود اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ ھﻣﺎن ﺧود اﻣﺎﻣﯽ اﺳت
ﯾﺎ ﺧود ﻋﻠوی و ﻋﻠﯾﯾﻧﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ:
ﺑراﺳﺗﯽ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎﺋﯾم و اﻋراف ﻣﺎﺋﯾم!
 -۵۶ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت و اﻧدﯾﺷﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﺑﺧﺻوص آن ﮔروه از ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت آﺳﺎﯾش و ﺟﺎن ﺧود ﭘرده ﺗﻘﯾﮫ
را درﯾده و اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﮑﺗب ﺧود را آﺷﮑﺎرا ﺑﯾﺎن ﮐرده اﻧد و ﺗﮭﻣت ﻏﺎﻟﯾﮫ و ﻗرﻣطﯽ را ﺑﺟﺎن ﺧرﯾده اﻧد و ﺗﯾﻎ
ﺗﮑﻔﯾر و اﻟﺣﺎد را ﺑر ﺧود ﮔوارا ﻧﻣوده اﻧد درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ارزش ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑرای آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی
اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ اﻓﻼطوﻧﯽ ھم ﺟﺳﺎرت ﺑﯾﺎﻧش ﻧﺑوده ،در ﻗﺎﻟب ﻋﻘﺎﯾد و ﻋﺑﺎدات ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺗﺻوﯾر ﺷده ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن ﺧداﯾﮕوﻧﮫ اﺳت .ﺟواﻣﻊ و ﮔروھﮭﺎی ﺷﯾﻌﯽ ھرﮔﺎه ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ارزﺷﯽ ﺧﺎص ﺧود
را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﭘدﯾد آوردن ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗر از ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ اﻓﻼطون ﺑوده اﺳت .در ﻗرون
ﭼﮭﺎرم و ﭘﻧﺟم و ﺷﺷم ھﺟری در ﻣﺻر و ﺷﺎم و ﯾﻣن و ﺑﺣرﯾن و دﯾﻠﻣﺎن اﯾران ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﺷﯾﻌﯽ رخ ﻧﻣود ﮐﮫ
ﺑﻌدھﺎ اﻟﮕوی ﺳﮑوﻻری دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم و ﺑراﺑری ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﻣﻐرب زﻣﯾن ﺷد و اروﭘﺎ را از
ﻗرون وﺳطﯽ ﻧﺟﺎت داد .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﮐﺛر اﯾن ﮔروھﮭﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﭘﯾرو ﻣذھب اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن را
ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد و ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ داﻧﻧد ﻧﮫ ﻓﻘط دﻋﺎ و ﻧﺎﻟﮫ و زاری! ﮐﮫ در رأس ھﻣﮫ اﯾن رھﺑران ﻣﺟﺎھد و ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ ﺑﻧﺎم
ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﯽ از ﻣذھب ﭘدرﯾش ﯾﻌﻧﯽ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑﮫ ﻣذھب اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ
ﮔراﺋﯾد زﯾرا ﺑﻘول ﺧودش ﺷﺎھد ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺗﻔﮑران و ﻋﻠﻣﺎی اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﻣﺷﻐول ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ
ﻗﺎﺗﻼن اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد .و ﺣﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﭼون ﺳﯾدرﺿﯽ و ﭘدرش ﮐﮫ ﻣؤﻟﻔﺎن ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ھﺳﺗﻧد در درﺑﺎر
ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن دارای ﻣﻧﺎﺻب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﺑودﻧد و در وﺻف ﺧﻠﻔﺎی ﺟور ﻗﺻﯾده ﻣﯽ ﺳرودﻧد و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺧودﻓروﺷﯽ و ذﻟّت
را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻏﯾﺑت اﻣﺎم دوازدھم ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد ﻻﺑد! وﻟﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ داﺷﺗﻧد و ھﻣﭼون
اﻧﺗظﺎر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در رﺟﻌت ﻣﺳﯾﺢ از آﺳﻣﺎن و ﺳوار ﺑر اﺑر دﭼﺎر آﻧﮭﻣﮫ ﺧراﻓﮫ و ﺟﮭل ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﭼﮭﺎرﺻدﺳﺎل درﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد زﯾرا ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ھم دﻋوی ﺷﯾﻌﯽ و ﻋﻠوی ﮔری داﺷﺗﻧد و از اﯾن طرﯾﻖ ھﻣﮫ
ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﺗﻔﮑرﯾن اﺛﻧﯽ ﻋﺷری را ﺟﻠب ﺧود ﻧﻣودﻧد و ﺑﺧدﻣت اﺳﺗﻣرار ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟور ﮔرﻓﺗﻧد وﮔرﻧﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس اﮐﺛرا ً
ﻋﯾﺎﺷﺎن داﺋم اﻟﺧﻣر و ﻻاﺑﺎﻟﯽ و ﺑرﺧﯽ آﺷﮑﺎرا دﯾواﻧﮫ ﺑودﻧد و ﺗوان اداره ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻣدن آن
دوران را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷد ﻧداﺷﺗﻧد.
 -۵٧در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﻓﻘط در ھﻣﯾن ﭼﻧد ﺳده اﺧﯾر ﭼﻧد ﻧﻔر ﻋﺎﻟم راﺳﺗﯾن در ﭘﯾروی از ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﮐﻣر ھﻣت
ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺣﮑوﻣت ﺷﯾﻌﯽ ﺑﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﮔری و ﻗرﻣطﯽ ﮔری و ﺑدﻋت ھم ﺷدﻧد! ﺷﺎه اﺳﻣﺎﻋﯾل اول
ﺑﺎﻧﯽ ﺻﻔوﯾﺎن ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺑش از ﺑﻘﯾﮫ ﺷﺎھﺎن ﺻﻔوی ﺑﮑﻠﯽ ﺟداﺳت .و ﺳﭘس ﻣﯾرزا ﮐوﭼﮏ ﺧﺎن و ﺑﺎﻻﺧره اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧداﯾﺷﺎن ﻏرق رﺣﻣت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ذﻟّت ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری را ﭘﺎﯾﺎن دادﻧد و آﺑروی از دﺳت رﻓﺗﮫ ھزارﺳﺎﻟﮫ را اﻋﺎده
ﻧﻣودﻧد و ﻣذھب اﻧﺗظﺎر را ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣذھب زار ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﻣذھب اﻧﻘﻼب ﺗﺄوﯾل ﮐردﻧد .و اﯾن ﺑﯾداری ﻋﻘل اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت و
ﺑر ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾداری را ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻘﻠﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﻣوده و ﻣﻌﺎرف ﻣﻔﻘوده و ﺗﺣرﯾف ﺷده ﺷﯾﻌﯽ را زﻧده ﮐﻧﻧد.
ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑﮫ ھﯾﭻ اﻣری ھﻣﭼون ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﻘﻠﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﻧدارد.
 -۵٨اﯾن از ﺑﯽ ﻟﯾﺎﻗﺗﯽ و ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺎق ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑود ﮐﮫ ﺷش اﻣﺎم آﺧرﺷﺎن ھﻣﮫ ﻋﻣرﺷﺎن را در زﻧدان
ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ﭘوﺳﯾدﻧد و در ﺣﻘﯾﻘت ﻏﯾﺑت ﺣﻘﯾﻘﯽ از اﻣﺎم ھﻔﺗم آﻏﺎز ﺷده ﺑود.
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 -۵٩وﻗﺗﯽ از ﺑﯽ ﻟﯾﺎﻗﺗﯽ و ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم از ﻓﻘدان ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن
اﻣﺎﻣﯾﮫ در ﻧزد اﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم .زﯾرا ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﺣﺎﺿر و ظﺎھر ﺷﯾﻌﮫ ﺟز اﻣﺎم ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد .و اﮔر
اﻣﺎم را ﻧور ﻋﻘل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﭘس اﻣﺎم ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻘل ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .اﮔر ﺑﻘول اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ،اﻣﺎم ﻣﻌﻧﺎی
ﺧداﺳت اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺟز ﺑﮫ ﻋﻘل ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻧﯾﺳت .و اﮔر اﻣﺎم ﻣﻌﻧﺎی ﺧداﺳت و ﻧﮫ ﻣﺎده ﺧدا ،ﭘس ﻏﯾﺑت و ظﮭور اﻣﺎم ،ﺟز
ﻏﯾﺑت و ظﮭور ﻋﻘل در ﻧزد ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻧﯾﺳت .ھرﮔﺎه ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻘل آﻣدﻧد و ﻋﻘل ﯾﺎﻓﺗﻧد اﻣﺎم را ھم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺷﯾﻌﯽ اﺳت .ﺷﯾﻌﮫ ﺑﯾش از ﻧﺎن ﺷب و ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺣش ﻣﺣﺗﺎج ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت .اﻣﺎم ،ﻋﻘل ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﺑﯽ
ﻋﻘل را اﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ ھﻣﭼون ﺗﺷﯾﻊ ﺟﮭت ﺗﺑﯾﯾن و اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﻋظﻣت آرﻣﺎن و ﻋﻘﺎﯾدش از ھﻣﮫ ﻋﻘول و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﺣﮑﻣت
ھﺎی ﺷرق و ﻏرب ﻋﺎﻟم ﺑﮭره ﻧﺑرده اﺳت .اﯾن از اﻓﺗﺧﺎر ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﺎﯾش ﺷﺎھد ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ھﻣﮫ
ﻋﻘول ﮐﮭن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾم از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﮑﻣت اﯾراﻧﯽ و ھﻧدی! و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑزرگ و
ﻣﺎﻧدﮔﺎر در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم را ﻣﺗﻔﮑرﯾن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﭘدﯾد آورده اﻧد و اﻣﺎﻣت ﮐﻣﺎل اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود از ﻓﺎراﺑﯽ و
ﺑوﻋﻠﯽ ﺗﺎ اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﺳﮭروردی و ﻣﻼﺻدرا! اﯾن واﻗﻌﯾت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺷﯾﻊ ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻋﻘل اﺳت و ﻣﺗﻔﮑرﯾن
اﻣﺎﻣﯾﮫ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻘول ﺑﺷری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭره ﺑرده اﻧد ﺗﺎ ﻣذھب ﺧود را ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧد و ﭼﻧﯾن ﭘدﯾده ای در ھﯾﭻ ﻣذھب
دﯾﮕری رخ ﻧداده اﺳت .اﯾراد ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺑزرﮔﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻋﻘول و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺑﺧدﻣت
اﻣﺎﻣت و اﺳﻼم و ﻗرآن آورﻧد ﺑﻌﮑس ﻋﻣل ﮐرده اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ظرف و اﺳﺎس را اﻣﺎﻣت و ﻗرآن ﻗرار ﻧدادﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ
و اﺳﻼﻣﯽ را در ظرف ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ رﯾﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش اﻧﺣراف اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ و اﻧﻘﯾﺎد اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑوده اﺳت.
 -۶٠اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋﻘل اﺳت و ﻟذا ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺳ ّﺧر وﺟود او ﮔردﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳ ّﺧر ﻧور ﻋﻘﻠش!
و اﮔر اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﺣور ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل اﺳت .و اﮔر ﺑﮭﺷت ﻓﻘط از ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم
اﺳت :آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺑﮭﺷت ﺧدا وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را از ﻋﻠﻣﺗﺎن آﻓرﯾده اﯾم .ﻗرآن-
 -۶١ﻧور ﻋﻘل آدﻣﯽ را ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑرﺗر ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗدرت و رﺳﺎﻟت ﻋﻘل آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑش ﻗدرت ﻓرا
رﻓﺗن از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﮫ ﻗدرت ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺧروج ﮐﻧﯾد
وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﻠطﺎﻧﯽ! ﺳوره رﺣﻣن -ﮐﮫ اﯾن ﺳﻠطﺎن ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ در اﻣﺎم ﻣﻧور ﮔردﯾده اﺳت.
ﭘس اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل اﻣﺎﻣش ﺑر ﺟﺑر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺑر ﻏﯾﺑت و ﺟﺑر ﻗﯾﺎﻣت ﻓﺎﺋﻖ آﯾد و ﻣﯽ آﯾد .آﻧﮑﮫ در اﯾن
ﺟﮭﺎن ﻗﯾﺎﻣﺗش را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد در واﻗﻊ از ﺟﺑر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻓرا رﻓﺗﮫ اﺳت .و اﮔر ﻋﻠﯽ)ع(
را ﻗﺎﺋم ﻗﯾﺎﻣت ﺧواﻧده اﺳت )رﺳول اﮐرم( ﺑﻘدرت ﻋﻘل و ﻋﻠم اﺳت و ﻧﮫ ﺑزور ﺑﺎزو!
 -۶٢وﻟﯽ ﻋﻘل و ﻋﻠم ﻋﻠوی ،ﻋﻘل و ﻋﻠم ﻓﻧﯽ و ﻋﻠّﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺳﺑﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐن ﻓﯾﮑﻧﯽ اﺳت .اﯾن ﻋﻘل و ﻋﻠم ﻧوری اﺳت ﻧﮫ
ﺳوادی و اﺧﺑﺎری و ﻓرﻣوﻟﯽ!
 -۶٣ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و ﺗدﺑﯾر در آدﻣﯽ ﻣﺣﺻول ﻧﯾﺎز اﺳت و ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﺿطراری ﺗر ﺑﺎﺷد ﺗﻔﮑر
و ﺗﻌﻘل ھم ﻋﻣﯾﻘﺗر و آﻧﯽ ﺗر و ﺧﻼﻗﺗر اﺳت .و ﺗﻌﻘل ﻣﺣﺻول ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ از اﺳﺎرت ﺗن و ﭼﺎه طﺑﯾﻌت و ﺟﺑر
زﻣﺎن اﺳت و ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزی ﺣﺎﺻل ﺧودآﮔﺎھﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﺗﺎ آدﻣﯽ روح اﻟﮭﯽ ﺧود را درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺎن در ﻗﺑر ﺗن
ﻣﺣﺑوس اﺳت .ﭘس ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل ﺧودآﮔﺎھﯽ روﺣﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .ﺗﺎ اﻧﺳﺎن
اﻟﮭﯾت روﺣش را درک و ﺑﺎور ﻧﮑﻧد ﺗﻌﻘﻠﯽ ﺧﻼق ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت.
 -۶۴اﮔر ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر ﻣﺎ ﺷرح و ﺑﯾﺎن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻓﻼﮐﺗﮭﺎ و ﻧﺎﺑودﯾﮭﺎی اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺷﺎﯾد ﻏﯾرت ﻋﻘل ﺑﺟﻧﺑد و ﺗﻌﻘل آﻏﺎز ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﺳت رھﺎﺋﯽ! ﺗﺎ آدﻣﯽ از ﯾﮑﺳو اﻟﮭﯾت روﺣش را درک ﻧﮑﻧد و از ﺳوی
دﯾﮕر ﻧﺎﺑودﯾش را در ﺗن و ﺧﺎک اﺣﺳﺎس و ﺑﺎور ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ﻋﻘل ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻗﻠﺑش ﻣﻧﻘﻠب ﻧﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﻗدرت ﺗﻌﻘل از ﻗﻠب
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اﺳت ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﺣﺳﺎﺑﯽ! ﺣﺗﯽ ﺷدت و ﻋﻣﻖ و ﺧﻠوص دﻋﺎی ﻓرج ھم ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ادراﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود آﺳﺗﺎﻧﮫ
و ﻣﻘدﻣﮫ ﻋﻘل اﺳت.
 -۶۵ﻓرج اﻣﺎم ھم ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ دل را ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و روﺷن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﯾﭻ ﻓرﺟﯽ در ﺑرون از
ﻓرد ﺑﺷری ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺳوزد .اﻣﺎم ﺑﮫ ھر ﮐس ﻧظر ﮐﻧد وی را ﻋﺎﻗل و ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺳﺎزد
و اﯾﻧﺳت ﺳرآﻏﺎز ﻧﺟﺎت! ﻋﻘل ،ﻧور ﺧروج اﺳت ﺧروج از ﺗن و اﺳﺎرت ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن!
 -۶۶ﻋﻘل ﯾﻌﻧﯽ درﯾﺎﻓﺗن! درﯾﺎﻓﺗن وﺟود! زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ از ﻋدم ﺑرآﻣده وﻟﯽ ھﻧوز وﺟود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا
ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ در دﻧﯾﺎ را ﺑرزخ ﻧﺎﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﻧﺎﺑﯾن! ﭘس اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧود،آﮔﺎھﯽ ﻧﯾﺎﺑد وﺟودﯾﺎب ﻧﻣﯽ ﺷود .و وﺟودی
ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻋﻘل ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ اش وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را! و اﻣﺎم اﺳوه و ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﭘس ﻣظﮭر ﻋﻘل ﮐل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧور وﺟود اوﺳت .ﭘس ﻧور وﺟودش را ھم ﺟز ﺑﮫ ﻋﻘل ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﯾﺎﻓت.
 -۶٧ﭘس ﻋدم آﮔﺎھﯽ ،ﻋﻘل اول اﺳت ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن آﮔﺎھﯽ ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی وﺟود ﻣﯽ رود و
وﺟود را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﻋﻘل دارای دو ﻗطب اﺳت :ﻋدم و وﺟود! و ﻧور ﻋﻘل در ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن دو ﻗطب رﻓت و آﻣد ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻟذا ﻧور ﻋﻘل دارای ھوﯾت ﺑود ﻧﺑودی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ھوﯾت ال ﻻ اﺳت!
 -۶٨اﮔر ﺧدا ھﻣﺎن وﺟود اﺳت ﭘس ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا ﻧﯾﺳت ﻋدم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و زﻧدﮔﯽ ﺧود
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻧﯾﺳت ﻋدﻣﯾت اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ آﻧرا وﺟود ﻣﯽ داﻧﯾم و در واﻗﻊ ﺧدا را ﻋدم ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم .ﭘس ﻋﻘل ﻣﺎ
واروﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﭼﺎر اﻧﻘﻼب و واژﮔوﻧﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن اﺻل اول ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل و ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳت :وﺟود ،ﻋدم اﺳت و ﻋدم ھم وﺟود اﺳت!
" -۶٩ھﺳﺗﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت" اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(! اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻌﻠﯾم اﻣﺎم اﺳت ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش! اﯾن ﻋﻘل اول اﺳت .ﺧود اﻣﺎم ھم
ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل اﯾن ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ راز ﻏﯾﺑت او ﺑﯾﺎﻧﮕر ھﻣﯾن اﺻل اول ﻋﻘل اﺳت زﯾرا او ﺑﺎ ﻏﯾﺑﺗش ﻣﻧﺟﯽ ﻋﺎﻟم ﺑﺷری
اﺳت و ﺑرای ﮐﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﺻل اول ﻋﻘل را درﯾﺎﻓﺗﮫ و اﯾﻣﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺧود ﮐرده ﺑﺎﺷد .زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن ﮐﮫ ظﺎھر
ﺑودﻧد از ﭼﺷم ادراک ﻣردﻣﺎن ﻏﺎﯾب ﺑودﻧد و اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﻏﺎﯾب ھﺳﺗﻧد اﻣﮑﺎن ظﮭور دارﻧد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻل اول ﻋﻘل
ﻟﺑﺎس اﯾﻣﺎن و ﻋﻣل ﭘوﺷﺎﻧده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﺻل اول اﻣﺎﻣت و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ھﺳت.
 -٧٠اﯾن اﺻل اول ﻋﻘل اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺿد اﻣﯾﺎل و اراده و ادراک ﻣﺣﺳوس ﺧود ﺑﺎﺷﯾم زﯾرا آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ ھﺳﺗﯽ ﻣﯾﯾﺎﺑﯾم
ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾد ﺿد ﺧود ﺑﺎﺷﯾم .و اﯾن اﺻل دوم ﻋﻘل و ﻋﻘل دوم اﺳت ﮐﮫ دوﻣﯾن اﺻل اﻣﺎﻣت و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺳت!
ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻓرﻣوده "ھرﭼﮫ ﮐﮫ دﻟم ﺧواﺳت ﺑرﺧﻼﻓش ﻋﻣل ﮐردم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم ".ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود رﺳﯾدم و ﻣوﺟود
ﮔﺷﺗم .و ﻟذا ﻋﻠﯽ را "ﻣوﺟود" ھم ﻟﻘب داده اﻧد :ﻣوﻻی ﻣوﺟود!
 -٧١اﯾن اﺻل دوم ﻋﻘل ،اﺳﺎس ﺗﺷﯾﻊ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾرو و ﻣرﯾد اﺳت ﮐﮫ از ﻣوﻻی ﻣوﺟود ﺧود ﭘﯾروی ﮐﻧﯾم ﻧﮫ از ﺧود! ﯾﻌﻧﯽ
از وﺟود اطﺎﻋت ﮐﻧﯾم ﻧﮫ از ﻋدم! اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺷﯾﻊ ﯾﺎ ﻣرﯾدی!
 -٧٢ﻗرآن ﮐرﯾم اﻧﺳﺎن را در ﺧﻠﻘش ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم و ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﯾن ﺑدﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ واروﻧﮫ اﺳت و ﻋدم را ﭘﯾروی
ﻣﯾﮑﻧد و ﺿد وﺟود اﺳت و ﭼﮫ ظﻠﻣﯽ ﺑدﺗر از اﯾن! "ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن ".ﻗرآن" -ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ اﻧدﮐﯽ ".ﻗرآن-
 -٧٣اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم را ﮐﺎﻓر ﺧواﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺿد وﺟود! و ﮐﺎﻓران را ھم ﺟﺎھل ﺧواﻧﻧد :آﻧﮑﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم از دﻧﯾﺎ ﺑرود
ﺟﺎھل از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت .رﺳول اﮐرم)ص( -زﯾرا اﻣﺎم ﻧور ﻋﻘل و وﺟود اﺳت.
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 -٧۴از اﯾﻧﺟﺎ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ھم ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود :اﻣﺎم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳوه ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻖ ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺧود ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﺳوه
ﻋﻘل ﺑﺎﺷد! زﯾرا ﻋﻘل ﻋﻣﻠﯽ و ﻓﻌﺎل ھﻣﺎن ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺧود اﺳت.
 -٧۵ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣذھب اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯾﮕﯾر و ﻣداوم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﺗﺷﯾﻊ ﻣذھب اﻧﻘﻼب اﺳت
اﻧﻘﻼب ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود و ﻧﮫ دﯾﮕران!
 -٧۶ﭘس ﻣﻌﻧﺎی اﻧﻘﻼب ھم در ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﺿد اﻧﻘﻼب اﺳت در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در ﻋرف ﺑﺷری ﺗﻌرﯾف ﺷده
اﺳت.
 -٧٧و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد اﻣﺎم ﺣﯽ ﮐﮫ در اطﺎﻋت ﻣﺣض او ﺑﺎﺷد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﺷﯾﻌﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣدﻋﯽ رﯾﺎﮐﺎر
اﺳت.
 -٧٨زﯾرا ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧودی ﺧود ﺿد ﺧود ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺧود ھرﮐﺳﯽ ﺧودﭘرﺳت اﺳت و اﯾن ﺧودﯾت ﯾﺎ ﻣﻧﯾت ھﻣﺎن
ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت زﯾرا ﻣﺧﻠوق ادراک و ﺷﻌوری واروﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋدم را وﺟود ﻣﯽ داﻧد و اﯾن واژﮔوﻧﯽ ذات
ﻣن ھر ﺑﺷری اﺳت .و ھرﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺧودش ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﺧود را ﻓرﯾب داده اﺳت و ﻣﻔﺎھﯾم را در ذھن ﺧود
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﮫ ﻋﻣﻠش را!
 -٧٩ﻓﻘط ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﻻﯾت اﻣﺎم و ﺑﮫ اﻣر اﻣﺎم ﻣﯽ ﺗوان ﺿد ﺧود ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺿد ﻋدم ﺷد و روی ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣود .و
اﻣﺎم ﻧور ﺿد ﺧود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻋﻘل اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم را ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺧواﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ رھﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود
ﻣﯾﭘرھﯾزﻧد و ﺑﮫ اﻣر ﻋﻘل ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺿد ﺧود ﺷوﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺿد ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣظﮭر ﻧور ﻋﻘل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
ھﻣﺎن اﻣﺎﻣت اﺳت.
" -٨٠ﺧود ،ﻧﺎﺑودﮔرﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﺳت ".ﻋﻠﯽ)ع( -ﭘس اطﺎﻋت از اﻣﺎم ﮐﮫ ﻧور وﺟود اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﺑردی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋدم و
ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻔس اﺳت .و ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻣﺣﺑت و وﻻﯾت و ﮐرم و اﻗﺗدار وﺟود اﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻧﺑرد ﺿد ﻋدﻣﯽ را ﺑﮫ
ﭘﯾروزی وﺟود رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﻧور ﻋﻘل ازﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧور ذات اﺣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻧور اﻣﺎﻣت!
 -٨١در ﺣﻘﯾﻘت ﻋدم و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻔس ﺑﺷر ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾﺎت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺻﻔﺎت ﭘرﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﮐﮫ
اطﺎﻋت ﻣﺣض از اﻣﺎم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋدﻣﯾت اﺳت ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎھﯾت و ﻣﺎھﯾت زداﺋﯽ از ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت ﺗﺎ ﻧور ذات
ازﻟﯽ ﺣﻖ رخ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﺟود ﻣطﻠﻖ و ﺻﻣدی اﺳت وﺟود ﺑﯽ ﻣﺎھﯾﺎت! از ﻣﻧظر ﺧرد ﻓﻠﺳﻔﯽ ،اﯾن ﻧﺑرد ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺻﺎﻟت وﺟود
)اﺷراق( ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺻﺎﻟت ﻣﺎھﯾت )ﻣﺷﺎء( اﺳت ﯾﺎ ﻧﺑرد ﺑﯾن اﻓﻼطون و ارﺳطو ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن
اﺳﺗﻣرار دارد .و اﯾن ﺑﯾﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﭘﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ
ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺻﻔﺎﺗش ﻋﯾن ﺷرک اﺳت! ﭘس ﭘﯾﺎم ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾت زداﺋﯽ از وﺟود اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن دﻧﯾﺎزداﺋﯽ از
ﺟﺎن اﺳت و ﺷرک زداﺋﯽ از اﯾﻣﺎن و ﻧﯾﺳﺗﯽ زداﺋﯽ از ھﺳﺗﯽ و ﮐﻣﯾّت زداﺋﯽ از ﮐﯾﻔﯾت و ﻣرگ زداﺋﯽ از زﻧدﮔﯽ!
 -٨٢ﭘس ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻘل ،ﻧور ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن از ﻣﺣﺎق ﻋدم و ظﻠﻣت اﺳت ﺑﺳوی ﻧور ﻣطﻠﻖ وﺟود! اﯾن ھﻣﺎن
ﻣﺧﻠوﻗﯾت زداﺋﯽ از ﺧﻠﻖ اﺳت ﺗﺎ ﺧﺎﻟﻖ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد! ﭘس ﻋﻘل ،ﻧور ظﮭور ﺧﺎﻟﻖ از ﻣﺧﻠوق اﺳت.
 -٨٣ﭘس اﮔر ﻋﻘل او ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ وﺟود ،ﻋدم اﺳت و ﻋدم ھم وﺟود اﺳت ،ﭘس ﻋﻘل ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن راز ﺧﻠﻘت
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ راز اﻧﺳﺎن را ﺑﻌﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧدا ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻋدم ﺑر ﺟﺎی وﺟود ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت! و اﯾن ﺣﻖ
ﺳراﻻﺳرار آن اﺳت .و ﻟذا ﻓﻘط اھل ﺗﻌﻘل ،اھل
ﺧﻼﻓت و راز رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ﻧور دﯾن و ﺑﯾﺎﻧﮕر ّ
دﯾن ﺧدا ھﺳﺗﻧد )ﻗرآن( -زﯾرا ذات دﯾن و اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر راز ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون درک
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اﯾن راز و اواﻣر اﻟﮭﯽ ﻓﮭم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻋﻠم ذاﺗﯽ ﺷرﯾﻌت اﺳت و ﺷرﯾﻌت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻋﻘل اﺳﺗوار
اﺳت زﯾرا ﺑر ﺣﻖ ﺧﻼﻓت اﻧﺳﺎن و ﺧدا اﺳﺗوار اﺳت.
 -٨۴ﻋﻘل ،ﻧور وﺟود اﺳت و اﻣﺎ ﻣﺎھﯾت اﯾن ﻧور ﭼﯾﺳت؟ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﻧور ﻋﻘل ﻣﺗﺻﺎﻋد از دو ﻗطب ﻋدم و
وﺟود اﺳت .ﭘس ﻣﺎھﯾت ﻋﻘل و ﻣﻧطﻖ ذاﺗﯽ آن ھم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت و ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻣﻧطﻖ ﺟز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﺑود .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را در رﺳﺎﻟﮫ "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل آﺷﮑﺎر ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ وﺟود ﺑرای ﺧدا و ﺗﻧﻔﯾس
رب اﺳت و اﻣﺎم!
ﻋدم ﺑرای ﺧود و روﯾﮑرد از ﻋدم ﺑﺳوی وﺟود ﮐل ﮐﺎرﮐرد ﻋﻘل در ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و اطﺎﻋت از ّ
 -٨۵ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ در ﺣدﯾث دروﻧﯾش ﭼﯾزی ﺟز ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم ﻧﯾﺳت و ﺧود ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺣﺎﺻل ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن
وﺟود و ﻋدم اﺳت .و اﯾن ﮔوھره ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑود و ﻧﺑود ﮐﮫ ﻋﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
داﻧﺎﺋﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت و ﻧور و ظﻠﻣت!
 -٨۶ﭘس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت و ﻣﻧطﻖ ﻋﻘل اﺳت در ﮐﻣﺎﻟش ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺗوﺣﯾد ﻣﺣض اﺳت از وﺟود اﻣﺎم
ﻣﺑﯾن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﺣدت وﺟود و ﻋدم و ظﮭور ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ارزﺷﮭﺎی اﺿدادی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٨٧ﭘس ذات ﻋﻘل ،رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت زﯾرا ﻣوﺟب وﺣدت ارزﺷﮭﺎی اﺿدادی اﺳت و اﺿداد را ﺑﮭم رﺳﺎﻧده و ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﯾﺳﺎزد .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ اﺳت.
 -٨٨ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل آدﻣﯽ را ﻓطرﺗﺎ ً و ﻻﺟرم ﺑﺳوی رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا آدﻣﯽ را ﺑﺎ ﻋدﻣﯾت ﺧود و ﻋدم
ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧود ﺑراﻧدازی روﺑرو ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺟز رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر ﭘﻧﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -٨٩اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓرﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن روی زﻣﯾن و ﻣﺳﺗﮑﺑرﺗرﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ روﻧد ﻧﺎﺑودی اﯾن ﺗﻣدن را
ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ آن ﻣﻌﺗرﻓﻧد ﮐﮫ ﺑﺷر در ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺳوی ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رود .ﭘس ﺗﻌﻘل ﮐﺎﻓراﻧﮫ ھم راھﯽ ﺟز رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد اﮔر ﺑﺎ ﺧود ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد!
 -٩٠اﺻﻼً اراده ﻋﻠﻣﯽ -ﻓﻧﯽ -ﺻﻧﻌﺗﯽ -زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﺑﺷر اراده ای ﺿد رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺎور ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا در اﻣر رزق
و ﻣﻌﯾﺷت و ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻓرآورده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ -ﻓﻧﯽ ﺿد ﺳﻼﻣت و آﺳﺎﯾش و ﺣﺗﯽ رﻓﺎه ﻣﺎدی ﺑﺷر از
آب درآﻣده اﻧد و ﺑﺷر را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑﺷری ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺧداوﻧد وی را آﻓرﯾده ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻋﻣرش را ﺻرف ﻧﻣردن و
ﻧﺎﺑود ﻧﺷدن ﺧود ﺳﺎزد و ﻟذا ﻧﮕﺎه و اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺷری ﺑﮫ ﺧدا و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺷﻘﯾﺎﻧﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و
ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ دارد و ﺿد رﺣﻣت اﺳت .ﺑﺷری ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﺟز ﺗﻼش ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ھدف دﯾﮕری از ﺧﻠﻘت و ﺣﯾﺎت ﺧود
در ﺟﮭﺎن ﻧدارد ﺑﺷری ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم و ﺿد رﺣﻣت اﺳت و ﺧدای ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھم ﺑس ﺷﻘﯽ و ﺑﯾرﺣم اﺳت .اﯾن ﺧدا در واﻗﻊ
ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ و زﯾﺎده ﺧواھﯽ و ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳت زﯾرا ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻗﺣطﯽ و
ﻋدﻣﯾت اﺳت.
 -٩١ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻋﻘل دارای ذات رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ھر درﺟﮫ از ﻋﻘل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از درﺟﮫ ای از رﺣﻣت
و رﺣﻣت طﻠﺑﯽ و رﺣﻣت ﺟوﺋﯽ اﺳت.
 -٩٢ﻋدم ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان وﺟود ﯾﺎﺑد ّاﻻ ﺑﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﻋظﯾم! اﯾن اﺳﺎس ﻋﻘل اﺳت :ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ،ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ
ﻋدم ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﻗدرت وﺟودی ﺧﻼق ﺑرﺳد و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﮔردد! رﺣﻣت ،ﺟوھرۀ ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل ھم ﻣﻧطﻖ و روش
رﺣﻣت اﺳت.

١٥

 -٩٣ﻋﻘل ھﻣﺎن اراده ﻋدم ﺑﮫ وﺟود ﯾﺎﺑﯽ ﻣطﻠﻖ و ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ اﯾن اراده ﻧﯾز از ﺟﺎﻧب وﺟود ﻣطﻠﻖ )ﺧداوﻧد( ﺑﮫ آدم ﮐﮫ
ﺳﺧﻧﮕوی ﻋدم اﺳت اﻟﻘﺎء و وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا آدم ،ﺧﻠﯾﻔﮫ وﺟود در ﻋدم اﺳت و از وﺟود ﻓﻘط ﻣﻌﻧﺎی وﺟود را ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت ﺗﺎ آﻧرا طﻠب ﮐﻧد .ﻣﻌﻧﺎی وﺟود در آدم ھﻣﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓرق وﺟود و ﻋدم را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد و وﺟود را
ﺗﻣﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧدی! اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل اﺳت .ﻋﻘل ،وﺣﯽ و اراده اﻟﮭﯽ ﺑﺳوی ﻋدم اﺳت ﺟﮭت ھﺳﺗﯽ
ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ آن! و آدم ﺑﺎراﻧداز اﺑدی اﯾن درﯾﺎﻓت اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ،ﺧﻠﯾﻔﮫ اراده اﻟﮭﯽ در آدم اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت
اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت.
 -٩۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "ﻋﻘل" در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎﻓﺗن ،ﮐﺳب ﻧﻣودن ،ﻣﮭﺎرﮐردن و ﻣﺳﻠط ﺷدن اﺳت "وﺟود" ھم در ﻟﻐت ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن و ﭘﯾدا ﮐردن .ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻋﻘل وﺟود اﺳت و ﻧور وﺟودﯾﺎﺑﯽ و ﻣوﺟود ﺷدن و ﺻﺎﺣب وﺟود
ﮔﺷﺗن و ﺑر وﺟود ﺧود اﺣﺎطﮫ ﯾﺎﻓﺗن.
 -٩۵ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از وﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل درک و درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود و آدﻣﯽ
ﺑدﯾن طرﯾﻖ اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ درﺟﮫ ای! وﻟﯽ آن ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل وﺟود اﺳت اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ
وﺟود اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن در وﺟودش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور وﺟود ﻣﯽ ﮔردﻧد :ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را
ﺑزودی ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم در درون و ﺑروﻧﺷﺎن ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت و ﺑﮭر ﭼﯾزی ﺷﮭﺎدت دارد و ﻣﺣﯾط اﺳت.
وﻟﯽ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺷﮏ دارﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٩۶ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺣﺎﻣل ﺣﻖ وﺟود ھﻣﮫ ﻣوﺟودات در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻣردﻣﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ اﯾﻣﺎن و
اﺗﺻﺎل دارﻧد و از ﻧور اﻣﺎم ﮐﮫ ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﺑرﺧوردارﻧد در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت
وﺟود ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣوﺟود ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ در دﯾدار ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد! ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ؟ از
وﺟود اﻣﺎم! زﯾرا اﻣﺎم ﻧور وﺟود اﺳت و ﻧور ﻋﻘل! و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ از وﺟود اﻣﺎم ﺑﺎﺷد ﻧور وﺟود اﻣﺎم
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ اﯾن ﻧور ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧور وﺟود ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور
وﺟود اﻣﺎم ﮐﮫ ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﻣﯽ ﺗوان از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟوداﺗش وﺟود ﯾﺎﻓت زﯾرا ھﻣﮫ ﻣوﺟودات از وﺟود اﻣﺎم اﺳت
ﮐﮫ ﻧور وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد :ھرﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻗرآن -اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﻗدر
وﺟود! ﭘس ﺑدون ﻧور اﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻗدر وﺟود ﯾﺎﻓت و ﻣوﺟودی ﻗﺎدر ﮔﺷت و ﻗدﯾر!
 -٩٧وﻗﺗﯽ درک و ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﺟودی ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ دارای وﺟود ﺑﺎﺷد ﺧداﺋﯽ و ﺧﻼق و ﻗﺎدر و ﻣﺗﻌﺎل و ﺻﻣد
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ ﮔردد ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺣﻖ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺟز ﺑﺎ ﭼﻧﯾن رﺣﻣﺗﯽ اﻣﮑﺎن وﺟودی
ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت .ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن وﺟود ﺧداﺋﯽ ﯾﺎﺑد ﭘس آﯾﺎ ﺧدا دوﺗﺎ و ﭼﻧدﺗﺎ ﻣﯽ ﺷود؟ ﺧﯾر! ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻓرا ﻣﯾرود
و اﮐﺑر و ﺳﺑوح و ﻗدوس ﻣﯽ ﮔردد و ﷲ اﮐﺑر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾﻧﺳت راز اﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش :ﭘس ﺧداوﻧد ﺑرﺗر آﻣد از
آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﻠﻘش! ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ،ﷲ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣظﮭر ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﻣﻔﮭوم ﺧدا
آﻓرﯾﻧﯽ ﺑﺷر و ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧدا و اﻧﺳﺎن!
 -٩٨روﺣﯽ را ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﺧودش ﺑﮫ آدﻣﯽ اﻋطﺎ ﻧﻣود در ﻧزد ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن و اﺷﻘﯾﺎء ﺻرف ﺗوﻟﯾد ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧﯽ
ﺑﺧﯾﻼﻧﮫ و ﺳﻠطﮫ ﮔراﻧﮫ و ﻧﺎﺑودﮔراﻧﮫ ﺷد و ﻣوﻟّد ﺗﻣدن ﻣدرن ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت را ﺑر روی زﻣﯾن ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﻧﮭدام ﮐرده و ﺧود
را ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮫ اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻋظﻣت رﺣﻣت و ﮐراﻣت و ﺧﻼﻗﯾت ﺧداوﻧد را درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺗﻣدن اﺳوه ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل
ﺣﻣﺎﻗت و ﻧﺎﺷﮑری و ﺷﻘﺎوت ﺑﺷر در ﻗﺑﺎل رﺣﻣت ﺧداﺳت و ﻋﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾن رﺣﻣت! ھﻣﭼون ﻓرزﻧدی ﻧﺎﺧﻠف ﮐﮫ از
ﻣﺣﺑت و ﮔذﺷت و ﺛروت و اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻟدﯾﻧش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب و طرد و ﻟﻌن واﻟدﯾن دﭼﺎر
ﺷده و ﻋﺎﻗﺑت ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺣﺑس اﺑد در زﻧدان ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .و اﯾﻧﮏ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ اوﻟﯾﺎﯾش ﺑﺳوی اﯾن
زﻧداﻧﯾﺎن اﺑد ﻣﯽ رود در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺷﻔﺎﻋت ﻧﻣوده و ﯾﮑﺑﺎر دﮔر اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧدا و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد را
ﺑﮫ آﻧﺎن اﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
١٦

 -٩٩ﭘس ﻋﻘل ﭼﯾزی ﺟز ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﮐﺷف و درک رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در ﺟﮭﺎن و در ﻗﺑﺎل اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﺗواﻧﺎﺋﯽ درﯾﺎﻓت
اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺑﮑﺎرﮔﯾری آن در ﺧدﻣت وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎودان و اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن!
 -١٠٠ﻋﻘل ،درک وﺟود اﺳت و ﭼون ذات وﺟود ﺟز رﺣﻣت ﻧﯾﺳت ﻋﻘل ﮐﺎﻣل و واﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود رﺳﯾد ﻣظﮭر رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ھوﯾت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر و ﻋﯾﺎﻧﮕر اﯾن وﺟود و رﺣﻣت اﺳت.
 -١٠١ﭘس اﯾن اﺣﺎدﯾث ﺑظﺎھر ﻣﺗﻧﺎﻗض اﯾﻧﮏ ھوﯾت واﺣدش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ :اول ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻓرﯾده ﺷد ﻋﻘل ﺑود ،اول
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧدا آﻓرﯾد ﻗﻠم ﺑود ،اول ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧدا آﻓرﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺑود .ﮐﮫ اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻋﺎﻟم وﺟود در آﺧراﻟزﻣﺎن
رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد در وﺟود اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل رﺣﻣت و ﻋﻘل و وﺟود ﭘروردﮔﺎرﻧد و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ!
 -١٠٢ﭘس اﮔر ﻋﻘل ذاﺗﺎ ً ﮐﻣﺎل ﭘرﺳت و ﻣطﻠﻖ ﺟو اﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ذاﺗش رﺣﻣت اﺳت و ذات رﺣﻣت ھم ﻣطﻠﻖ
اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣطﻠﻖ ﻧﺑﺎﺷد رﺣﻣت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺳﺎب و ﺗﺟﺎرت اﺳت.
 -١٠٣اﮔر رﺣﻣت اﻣری ﻣﻘﯾّد و ﻣﺣدود و ﻣﺷروط ﺑﺎﺷد ﭘس اﻣر اول و ذاﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻣری ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﺣﻣت اﻣر اول و ﻋﯾن ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺧداوﻧد رﺣﻣت را ﺑر ﺧودش واﺟب ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ذات و وﺟود ﺣﻖ ﭼون ﺧواﻧده و درک و درﯾﺎﻓت ﺷود رﺣﻣت اﺳت .و ذات ﺧدا ﻣطﻠﻖ اﺳت ﭘس
رﺣﻣت ﻧﯾز اﻣری ﻣطﻠﻖ اﺳت.
 -١٠۴اﯾن ﻣطﻠﻘﯾت رﺣﻣت در رواﺑط ﺑﺷری ھم ﺣﺿور دارد .رﺣﻣت ،ﺟوھره ﻣﺣﺑت اﺳت ﭘس اﮔر ﻣﻌﺷوﻗﯽ از ﻋﺎﺷﻘش
ﭼﯾزی طﻠب ﮐﻧد و ﻋﺎﺷﻖ در ﺻورت ﺗواﻧش از آن اﻣﺗﻧﺎع ورزد ﻣﻌﺷوق در ﻋﺷﻖ ﻋﺎﺷﻘش ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺣﻖ اﺳت
زﯾرا ﻣﺣﺑت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺑروز ھﻣﺎن رﺣﻣت اﺳت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﻣطﻠﻖ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑت ﻗﻠﻣرو ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﻟذا
در دﻋوﯾﮭﺎی دروﻏﯾن ،ﻣﺣﺑت ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی ﻋداوت ﻣﯽ رود و رﺳوا ﻣﯽ ﮔردد .و ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﺳﺗﯽ اھل رﺣﻣت
و ﻣﺣﺑت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ذات ﭘروردﮔﺎر و ﺻﺎﺣب وﺟود ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ادﻋﺎﺋﯽ ﮐﺎذب
اﺳت و ھﻣواره ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗرﺣم
ﺗرﺣم آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾﺳت زﯾرا ّ
 -١٠۵ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﺎ ً از ﺟﻧس ّ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾر و ذﻟّت و ﺑﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﺣﻣت ﺑﮫ ّ
ﻋزت و ﺗﻌﺎﻟﯽ و آزادی ﻣﯽ رﺳد.
 -١٠۶ﭘس ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ رﺣﻣت را ﻋﻧﺻر ذاﺗﯽ ﺧود ﻧﯾﺎﺑد و ﺑﺳوی ﻣطﻠﻘﯾت رﺣﻣت در ﺣرﮐت ﻧﺑﺎﺷد ﻋﻘل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوھم و
ﺣﺳﺎب و ﺑﺎزی و ﻣﮑر اﺳت.
 -١٠٧ﻋﻘل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﺷف و درک ﮐﻧﻧده و ﯾﺎﺑﻧده رﺣﻣت اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣدﯾر و ﻣدﺑّر و ھﺎدی رﺣﻣت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣوﻟّد ﻋﻠم
رﺣﻣت ،ﺣﮑﻣت رﺣﻣت و ﻋرﻓﺎن رﺣﻣت اﺳت و آﺋﯾن و ﺷرﯾﻌت رﺣﻣت! ﯾﻌﻧﯽ راه و روش آﻓرﯾﻧش رﺣﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯾز ﭘدﯾد
ﻣﯾﺂورد ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن دﯾن ﺧدا در دو ﻗﻠﻣرو ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت اﺳت.
 -١٠٨ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل و ﻋﻠّت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷر ﻣدرن رﺣﻣت ﻧﻔﮭﻣﯽ اوﺳت و ﺳﭘس ﻓﻘدان ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن
و آﺋﯾن و ﺷرﯾﻌت و ﺗرﺑﯾت رﺣﻣﺎﻧﯽ! ﺑرﺧورد ﺑﺷر ﻣدرن در ﻗﺑﺎل رﺣﻣت وﺟود ھﻣﭼون ﺑرﺧورد ﮔرگ ھﺎری در ﻗﺑﺎل ﯾﮏ
ﻻﺷﮫ اﺳت .راﺑطﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﺎ ﺧودش ﻧﯾز ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ و ﺷﻘﯽ و اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺳت .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ دال ﺑر ﻓﻘدان ﻋﻘل و
ﺗﻌﻘل اﺳت .و اﯾن ﺳﺧن ﭘﯾر طرﯾﻘت ﺧواﺟﮫ ﻋﺑدﷲ اﻧﺻﺎری اﻣروزه ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐل ﻣﺎﺟراﺳت ﮐﮫ :ﺧداﯾﺎ آﻧرا ﮐﮫ ﻋﻘل دادی ﭘس
ﭼﮫ ﻧدادی و آﻧرا ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧدادی ﭘس ﭼﮫ دادی!

١٧

 -١٠٩ﺗﻌﻘل ﺟرﯾﺎن ﺗﺄوﯾل آﺧرﯾن ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ در درون ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت :ﯾﺎﻓﺗن ﺟﮭﺎن در ﺟﺎن! ﭘس ﺗﻌﻘل واﻗﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐردن ﺟﮭﺎن اﺳت و روﺣﺎﻧﯽ ﮐردن اﺟﺳﺎم و ﺧودی ﮐردن ﺟﮭﺎن ﻏﯾر! اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﻣﻌﻧﺎ ﮐردن ﭘدﯾده ھﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎدی
زﻧدﮔﯾﺳت و ﻧوری ﮐردن ﺣوادث و ﻣوﺟودات طﺑﯾﻌﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ اﻋم از ﺧوب
و ﺑد! ﭘس ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ او را از ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐرده اﺳت .ﺗﻌﻘل ،ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﻧﺳﺎن اﺳت و واﻗﻌﮫ اﻟﮭﯽ ﺷدن ﺑﺷر و اﺑدی ﺷدن اﯾن ﻣوﺟود ﻓﺎﻧﯽ! و ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﺗﻌﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺄوﯾل ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎدی و طﺑﯾﻌﯽ
ﺧود اﺳت ﺑﮫ ﻧور ازﻟﯾت ﺟﺎن! ﺗﺑدﯾل ﺗن ﺑﮫ روح! ﺗﺄوﯾل ﺧود ﺑﮫ ﺧدا و ﺗﺑدﯾل ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و اﻣﯾﺎل و اﺣوال و اﻓﻌﺎل ﺧود ﺑﮫ
ذات! اﯾن ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻠوی اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره ﻣﮑﺗب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﺗﺄوﯾل دھر ﺑﮫ اﮐﻧوﻧﯾت و اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺧداﯾش روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١١٠ﺗﻌﻘل ،روح آدﻣﯽ را ﺑﮫ ازﻟﯾت ھﺳﺗﯽ اش رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﺗﻌﻘل ﻣﺎھﯾﺗﯽ ارﺟﺎﻋﯽ دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾن ﺧدا
اﻣر ﺑﮫ رﺟﻌت اﺳت :و اﮐﺛرا ً ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﻧد! ﻗرآن-
 -١١١ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر! ﺗﻌﻘل اﻣر ﺑﮫ ذﮐر اﺳت .ﭘس ﯾﮏ ﺟﮭﺎد ﻣﺳﺗﻣر اﺳت در
ﺧوﯾﺷﺗن! ﺟﮭﺎد روح!
 -١١٢و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻣرﮐب اھل ﻋﻠم و ﻗﻠم را از ﺧون ﺷﮭﯾدان ﺑرﺗر ﺧواﻧده اﺳت زﯾرا ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎد اﮐﺑر در
راه ﺧدا آﻧﮭم در ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت.
 -١١٣ﻋﻘل ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ روح آدﻣﯽ ﺳوار ﺑر آن ،ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس را ﺑﺳوی ذات ازل طﯽ طرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺗﻌﻘل راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ
در ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣﺎت را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻧور ﺣﻖ وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻧوری ﻣﯽ ﮔردد .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور
ﺑﺎطن رﺳﯾد در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ھم ﺑﮫ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم وارد ﺷده اﺳت و درﺟﺎت رﺿوان اﻟﮭﯽ! و اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -١١۴ﭘس ﺗﻌﻘل روش ذﮐر اﺳت و راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ذات اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن و ﺑر اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن و ﺻﺎﺣب وﺟود ﮔﺷﺗن
ﺟﮭت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺗﺟﻠّﯽ ﷲ اﮐﺑر از ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺷری!
 -١١۵ﭘس ﭼﯾزی ﺑرﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر و ﻣطﻠﻖ ﺗر و ﻣﻘدس ﺗر و ﺧداﺋﯽ ﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و ﺗوﺣﯾدی ﺗر از ﻋﻘل در ﺟﺎن ﺟﮭﺎن
ﻧﯾﺳت .و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻋﻘل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﺣﯽ و اﻣر اﻟﮭﯽ را درک ﮐﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻗﺑﺎل آن ﮐورﮐوراﻧﮫ اطﺎﻋت ﮐﻧد
ﻋﻘل را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ذات وﺣﯽ و اﻣر ﺣﻖ اﺳت و وﺣﯽ و اﻣر ﺧداوﻧد ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل درﯾﺎﻓت ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد
ﻋﻘل را ﺷرط واﺟب ورود ﺑﮫ دﯾﻧش داﻧﺳﺗﮫ اﺳت دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ظﮭور وﺣﯽ و اواﻣر اوﺳت .ﭘس ﻋﻘل ﻣﻘدم ﺑر وﺣﯽ و ﺟوھره
ﺳﯽ ھم ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻋﺎﻟم ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل
آن اﺳت .و اﯾن ﺧرد ﻋﻠﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺷﻌور ﻓﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت و ادراک ﺣ ّ
درک ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ھر درﯾﺎﻓت و ادراﮐﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت .ﻋﻘل ﻧور ادراک اﺳت.
 -١١۶اﻟﻔﺎظ ،ﮐﻠﻣﺎت و اﺻوات ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل درک و ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋطرھﺎ ،ﻣزه ھﺎ ،ﺻور و رﻧﮕﮭﺎ و اﺑﻌﺎد ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺧﺎطرات ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﺟدﯾدی ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋواطف و
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠوب وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ از ﻗﻠوب ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻋﻘل ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ
وﺟود ﻣوﺟودات را ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺑﮫ اھﻠش وﺟود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﺑزرﮔﺗرﯾن ھدﯾﮫ ﻋﻘل ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
ﻋﺎﻗل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻋﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻟذا ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ وادی
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﻋﻘل ،ﺣﺿور ﺧدا در ﻣوﺟودات و ﺑﯾن ﻣوﺟودات و ﺑر ﻣوﺟودات اﺳت" :او ﺑﮫ ﻋﻠﻣش ﺑر ھر ﭼﯾزی
اﺣﺎطﮫ دارد ".ﻗرآن-
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 -١١٧ﻋﻠم ،ﺷﻧﺎﺧت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت! "وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺗﻌﻘل
ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ".ﻗرآن-
 -١١٨آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ اﮔر ﻋﻘل ﻧور ادراک اﺳت ﭘس ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻧور ادراک را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش و ﭼون و ﭼراﺋﯽ
و ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﻘﺎﺑل ﮐﺷﯾدن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ! ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﻘﺎﺑل و روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﻘل ﺑﺎ ﻋﻘل اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن
ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﮐﻣﺎل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ! زﯾرا ﺧودی ﺟز ادراک آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﭘس ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ روﯾﺎروﺋﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺧود! اﯾن
ھﻣﺎن وادی ورود ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ وادی ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دھﮭﺎ ﺣدﯾث دال ﺑر ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت .و اﯾن ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ازﻟﯾت و اﺑدﯾت ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ اول و آﺧر ﺟﺎن را ﺑﮭم
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻗﯾﺎﻣت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﻣﺣﻣدی در ﻣﻌراج اﺳت .و
ﭼون دﯾن ﻣﺣﻣد ،دﯾن ﻣﻌراج و ﻟﻘﺎء ﷲ و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﭘس ﺟز ﺑﺎ ﭼﻧﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﻘل ﺑﺎ ﻋﻘل ﮐﺷف ﻧﻣﯽ ﺷود :زﯾن ﭘس
ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد .رﺳول اﮐرم)ص(-
 -١١٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط در دﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﺎھد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دﻋوی ﻟﻘﺎء ﷲ ﮐرده اﻧد زﯾرا ﻧور ﻣﺣﻣدی ﻧور ﻟﻘﺎء
اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﭼون ﺣﺎﻣل ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻗدرت روﯾﺎروﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﻘل ﺑﺎ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﺎن روﯾﺎروﺋﯽ ﺧدا ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻋﺎرف!
 -١٢٠ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﯾﺎ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﺣﺎﺻل اﺳﺗﻣرار و ﺟﮭﺎد و اﺳﺗﻘﺎﻣت در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﺳت ﮐﮫ :ﻋﻘل ﭼﯾﺳت!
 -١٢١ﻣﻌراج ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﻓﮭم اﺳت ﯾﺎ ﺗﻌﻘل در ﺑﺎب ﻋﻘل!
 -١٢٢ﺗﻌﻘل ،ﻟطﯾف ﺗرﯾن و روﺣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺗﻌﺎﻣل روح ﺑﺎ روح اﺳت در اﻧﺳﺎن!
 -١٢٣ﺗﻌﻘل ﯾﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ،ﮐﺷﺗﯽ ﮔرﻓﺗن و ھﻣﺎﻏوﺷﯽ و وﺻﺎل روح ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻋﺎرف!
 -١٢۴ھﻣﮫ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ اﻧﺳﺎن در زﻧدﮔﯽ ﭼﯾزی ﺟز وﺟود آزﻣﺎﺋﯽ و آزﻣون ﻣوﺟودات و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ
اﺷﯾﺎء ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺗﻌﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﻘل آزﻣﺎﺋﯽ اﺳت و آزﻣون آزﻣوﻧﮭﺎ! و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧور ﺣﺿور ﺧداﺳت ﭘس ﺗﻌﻘل ﻋﯾن
روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ اوﺳت .و اﯾن ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﻘرب اﻧﺳﺎن ﺑﺧداﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑرﺗرﯾن
ﻋﺑﺎدت ﺧواﻧده اﺳت زﯾرا ﻋﺑﺎدات ﻧﯾّﺗﯽ ﺟز ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻧدارﻧد .ﭘس ﺗﻌﻘل ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﻋﺑودﯾت ﻣﺣض
اﺳت ﻋﺑﺎدﺗﯽ در دل و ﺟﺎن و در ذات ﻋﻘل و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻓرﻣوده اﮔر ﻣردﻣﺎن ھﻣﮫ اھل ﻋﻘل و
ﻋﻠم ﻣﯽ ﺑودﻧد ﺧداوﻧد ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ داد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺣﺎﺿر ﺷدن در ﻣﺣﺿر ﺣﻖ اﺳت و ﺣﻖ
ﯾﺎ ﺧدا در ﺷﻌور آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ادراک اﺳت ﭘس در ﻋﺑﺎدات ﺣﻘﯾﻘﯽ )و ﻧﮫ ﺳﮭوی و ﻋﺎدی( ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺷﻌور و ﻋﻘل
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اوج ﻋﻘل و ﺷﻌورش ﺳﺧن و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﻣﺎھﯾت ﻋﺑﺎدات ھم ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﻘل ﺑﺎ
ﻋﻘل ﮐل اﺳت .ﭘس ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﻠب ﻋﺑﺎدت اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ و ﻓﻘﮭﺎ
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ درک و ﭘذﯾرش آن ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا ﻋﺑﺎدات و ﺻور ظﺎھری ﺷرع را ﻣﻘﺻود دﯾن ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و ﻋﺑﺎدت ﭘرﺳﺗﯽ
ﺣﺎﺻل ﺷده ﮐﮫ ﻟطﯾف ﺗرﯾن و اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن ﻧوع ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗش ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣض و ﺳﺟده ﺑر ﺧوﯾش اﺳت .و
از ﭼﻧﯾن ﻧوﻋﯽ از ﻋﺑﺎدت اﺳت ﮐﮫ اﺑن ﻣﻠﺟم ھﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد :ﻋﺑﺎدت ﺑرای ﻋﺑﺎدت! اﯾن ھﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳﯾت در ﻗﺎﻟب ﺷرﯾﻌت و
ﻋﺑﺎدت اﺳت :دﺟّﺎل!
 -١٢۵ﭘس اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر ﺳﻠطﮫ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧواع دﺟﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ھﻧری و ﺷرﻋﯽ اﺳت ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﻖ را از ﺑﺎطل و اﻣﺎم را از دﺟﺎل ﺷﻧﺎﺧت و راﺳت را از دروغ!
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 -١٢۶و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اھل ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی رﺳﯾده اﻧد در ظرف ھر ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھﺑﯽ! ﻣﺛل ﻧﯾﭼﮫ ،ھوﺳرل ،ھﺎﯾدﮔر ،ﻣﺎرﺳل ،ﯾﺎﺳﭘرس ،اﻧﯾﺷﺗن،
ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون ،ﮐورﺑن و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر از ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی رﺳﯾده و
اﺳرار آﺧراﻟزﻣﺎن را ﻓﮭم ﻧﻣوده و ﻣﺎھﯾت اﯾن دوران را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
 -١٢٧آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و درک و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؟ ﺗﺄﻣل در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻗﻠب و ﻣﻘﺻد دﯾن و ﻋﺑﺎدات اﺳت و ﻣﺣور دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن! ﺑدون ﻓﻌﺎل ﺑودن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
آدﻣﯽ ،وﺳواس ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺧﻧﺎﺳﯽ و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎی دﺟّﺎﻟﯽ روح اﻧﺳﺎن ﻣدرن را ﻣﯽ رﺑﺎﯾد و ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل ﮐﮫ ﻣﻐز و روح دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( و ﻣﮑﺗب وﻻﯾت اﻣﺎم اﺳت .در اﯾن ﺑﺎب ﺻدھﺎ ﺣدﯾث از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و اﺋﻣﮫ ھدی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻧزد ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺟور و ﻣﺷﮑوک و ﻣﺳﮑوت اﺳت و ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را در آﺛﺎرﻣﺎن
ﺑﮫ ﻣﺣﮏ زده و راﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن اﺣﺎدﯾث را ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده اﯾم .اﻣروزه ﻓﻘط دﯾﻧﯽ ﭘﺎﯾدار و ﯾﻘﯾﻧﯽ و
ﻧوری و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش و ﻓطری اﺳت ﮐﮫ از راه ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣذاھب و ﺑﺎورھﺎی ﻣوروﺛﯽ و
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻣروزه ﺑر ﺑﺎد ﻓﻧﺎﯾﻧد .و ﻣﺎ اﻣروزه ﺑﺎﻧﯽ و اﺣﯾﺎﮔر دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ و ﻋرﻓﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻓطری ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﮐﻠﻧﮓ
ﻧﺧﺳﺗﯾن اﯾن ﺑﻧﺎ را در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻧﯾﭼﮫ ،ھﮕل ،ھوﺳرل ،ھﺎﯾدﮔر ،ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون ،ﮐورﺑن ،ﺗﯾﻠﯾﺦ ،ﯾﺎﺳﭘرس،
ﻣﺎرﺳل ،ﮐرﯾﺷﻧﺎﻣورﺗﯽ ،اﻗﺑﺎل ﻻھوری و دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﻣﻧﺎطﻖ ﮔوﻧﺎﮔون ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑر زﻣﯾن دﯾن و ﻓطرت ﮐوﺑﯾده اﻧد و ھر
ﯾﮏ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣواج و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓطری دﯾن را ﭘدﯾد آورده اﻧد و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن اﻣواج اﮐﺛرا ً در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺗﺷر و ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ھوﯾﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻓطری و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و رﯾﺷﮫ در ﺟﺎن آدﻣﯽ دارد.
 -١٢٨اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺗﻌﻘل اﺳت و ھر ﻣوج ﺟدﯾدی از ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ﺟدﯾدی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﻣن ھر ﮐﺳﯽ ﻋﺻﺎره و ﺟﺎﻣﻊ ادراک و ﺣواس و ھوش و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻣﻌﻧوی
اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل اوﺳت .ﭘس ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﭼﯾﺳت! و اﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻌﻧوی در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺟﺎﻣﻊ ﺗرﯾن
اﻧﻘﻼﺑﺎت! اﯾن اﻧﻘﻼب زﻣﯾﻧﮫ ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی آن اﺳت.
 -١٢٩آﺧرﯾن ﺳﺧن ﻣﮑﺗوب ﻧﯾﭼﮫ ﻗﺑل از ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺑزرﮔش اﯾن ﺑود :آﯾﺎ راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾم!؟ راﺳﺗﯽ آزﻣﺎﺋﯽ ﺷﻌور و ھوﯾت
ﻣﻌﻧوی ﺧوﯾﺷﺗن ﺳرآﻏﺎز اﯾن اﻧﻘﻼب و ﺟﻧﺑش ﻓطری و ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺑﺷر اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾﭼﮫ ای اﻣروزه ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺷده اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎورھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻘﻖ ﺷده ﺧودش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﺷﮑﺳت و
رﺳواﺋﯽ و اﺑطﺎل رﺳﯾده اﺳت ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗوھم و دروﻏﯽ ﺑزرگ ﺑوده اﺳت .آﯾﺎ اﺳﺎس اﯾن دروغ ﺑزرگ
ﺑﺷری ﭼﯾﺳت؟ ﻓﻘدان ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت و ﻗراردادھﺎی ﻋﻠﻣﯽ -ﻓﻧﯽ -ﻋﻠﯾﺗﯽ -ﻓﻠﺳﻔﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺟﺎی ﻋﻘل ﻗرار
دادن!
 -١٣٠ﮔﻣﺷدﮔﯽ ﻋﻘل و ﻋﻘل ﺑﺎﺧﺗﮕﯽ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت .اﻣروزه رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻣﻌﺎدﻻت
رﯾﺎﺿﯽ در ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﺑﺎورھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ و آﻣوزﺷﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑر ﺟﺎی
ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ دﯾن و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ھم ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ در ﺧدﻣت اﯾن ﻣﻌﺎدﻻت و ﺗوﺟﯾﮭﺎت رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد
ﻣﻘﺑول اﺳت .رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎدﻻت و ادراک رﯾﺎﺿﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾن و ﺧﺻم ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل در ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت.
رﯾﺎﺿﯾﺎت ،اﺑﻠﯾس ﺗﻌﻘل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺟﺳم رﯾﺎﺿﯾﺎت ھم ﻣظﮭر دﺟﺎل اﺳت و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ
ﻣﯾزﻧد.
 -١٣١رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﺟﻧﺎﯾت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﻋﻘل و ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت.

٢٠

 -١٣٢رﯾﺎﺿﯾﺎت از طرﯾﻖ ﻣﻌﺎدﻻﺗش ،اﻧﺳﺎن را ﻣﺳﺎوی ﻏﯾر اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻋﯾن اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی
ﻣﺣﺑوس و ﻣﻧﺟﻣد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺳﻘوط اﻧﺳﺎن در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺑﺎ طﻧﺎب رﯾﺎﺿﯾﺎت در اﯾن ﭼﺎه ﺳﻘوط
ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٣٣رﯾﺎﺿﯾﺎت در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل و ﻣﺳﺎوی ﮐردن ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘرداﺧت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﻗرون اﺧﯾر از
طرﯾﻖ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﯾت را ھم وارد اﯾن ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود و اﻧﺳﺎن را ﻣﺳﺎوی اﺷﯾﺎء ﺳﺎﺧت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ھم
ﻣﺳﺎوی ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﻣود .و ﻟذا دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺳت .و اﯾن اﻧﮭدام ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻋﻘل ﺑود .زﯾرا
ﻋﻘل ،ﻧور اﺣدﯾت و وﺣدت وﺟود اﺳت و ﻟذا رﯾﺎﺿﯾﺎت ھم ﺑﺎ ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﺣﯾﻠﮫ ھﺎ ﺧود را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻋﻘل ﻧﻣود ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
را ھﻣﺎن ﺗﺳﺎوﯾﮕری ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻘل را از ﺑﻧﯾﺎد ﺑرﮐﻧد و ﺑر ﺟﺎی ﻋﻘل ﻧﺷﺳت.
 -١٣۴ﻋﻘل ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ را ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ذات اﺣدی ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و رﯾﺎﺿﯾﺎت ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ را ﻣﺳﺎوی ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﻣوده و در اﯾن
ﺗﺳﺎوﯾﮕری اﻧﺳﺎن را ھم ﺑﮫ ﻣﯾدان آورد و ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ اﺷﯾﺎء ﺳﺎﺧت آﻧﮭم ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺟﻣﺎدﯾت ﻣﺣض اﺷﯾﺎء ﻧﻣود و اﯾن ﺗﺑدﯾل
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﻧﮓ و ﺳﺧت ﺗر از ﺳﻧﮓ اﺳت :و ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﭼون ﺳﻧﮓ و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺧت ﺗر از ﺳﻧﮓ اﺳت .ﻗرآن -و اﯾن اﻧﺳﺎن
رﯾﺎﺿﯽ -دﻣوﮐراﺗﯾﮏ -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ اﺳت.
 -١٣۵ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم از ذرات واﺣد و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﺗم ﯾﺎ ﺳﻠول ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﭘس ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺑراﺑرﻧد :اﯾن اﺳﺎس
ﻣﻧطﻖ رﯾﺎﺿﯽ -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘول ﺑﺷر ﻣدرن را ﻧﺎﺑود ﮐرده اﺳت .ﻣﻧطﻖ رﯾﺎﺿﯽ -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات
ﻋﺎﻟم را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ذرات ﻋدﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﻋدم ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺿد ﻣﺎده ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ذرات ﻣﺎدی اﺳت.
 -١٣۶ﻋﻘل ﺗﺄوﯾل ﮔر و ﻋﻘل ﺗﺑدﯾل ﮔر! ﻋﻘل ﺗﺄوﯾل ﮔر ﻋﻘل ﻓطری و اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﻋﻘل ﺗﺑدﯾل ﮔر ھم ﻋﻘل ﺻﻧﻌﺗﯽ-
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذات وﺟود ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﻋﻘل ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻋﻘل ﯾﺎﺑﻧده ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻘل ﺑﺎزﻧده اﺳت ﭘس ﻋﻘل ﺿد ﻋﻘل اﺳت.
 -١٣٧ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺧﻠوق رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺳت و ارض ﻣﻠﮑوت )ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم( ھم ﻣﺧﻠوق ﻋﻘل اﺳت .رﯾﺎﺿﯾﺎت ،وﺣﯽ اﺑﻠﯾس ﺑﮫ
ﺑﺷر اﺳت و ﻋﻘل ھم وﺣﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت.
 -١٣٨اﻧﺳﺎن ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎرش و ﺣﺳﺎب و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋددی )رﯾﺎﺿﯾﺎت( ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧش راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺳب وﺟود
ﮐﻧد و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻋﻘل! و ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ھرﮔز از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎرش ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﻣن ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ".ﻗرآن -ﺑﻠﮑﮫ ﻗدر وﺟود
و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟودی و ﮐﺳب وﺟود از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻣدار ﻧور وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود" :ھر ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت
در وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن -زﯾرا اﻣﺎم ،ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٣٩ﭘس ﻋﻘل ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ روش ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت و ﯾﺎ در ارﺗﺑﺎط
ﻗﻠﺑﯽ و ﻣطﯾﻌﺎﻧﮫ در ﻗﺑﺎل اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﻧور ﻋﻘل اﺳت.
 -١۴٠ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻧور ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی ﺧود اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ اﺑراھﯾم و ﯾوﺳف
و دﯾﮕران اﻋطﺎ ﻓرﻣوده اﺳت .اﯾن ﻋﻘل ﺧدا دادی و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و در ﻧزد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وارﺛﺎن ﮐﺗﺎب ﷲ ھﺳﺗﻧد .و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧور ﻋﻘل را از اﯾن اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .و ﻏﯾر از اﯾن ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯾﺳت.
 -١۴١ﺗﻌﻘل در ھر ﭘدﯾده ای ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄوﯾل آن ﭘدﯾده ﺑﮫ اﻣری ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺧداوﻧد .و ﮐﻣﺎل اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣﺎﻧﺎ دﯾدن ﺗﺟﻠﯽ و ﺟﻣﺎل
اﻟﮭﯽ در ھر ﭘدﯾده ای اﺳت .اﯾن ﮐﻣﺎل ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﻘل اﺳت .ﭘس ﺗﻌﻘل و ﺗﺄوﯾل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧداﺋﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺧﻠﻖ اﺳت .و اﯾن واﻗﻌﮫ
ﯾﺎ در ﺑﺎطن ﺧوﯾﺷﺗن رخ ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺑﯾن!
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 -١۴٢ﺧداﺋﯽ دﯾدن ﭘدﯾده ھﺎ در ﻋرﺻﮫ ﻋﻣل ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭼﮫ واﮐﻧﺷﯽ در اھﻠش ﻣﯽ ﺷود؟ ﺗوﮐل و ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎی ﻣﺣض!
راﺿﯾﺔ ﻣرﺿﯾﮫ! و اﯾن ﻣﺎھﯾت و ﻋﻣﻠﮑرد اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل اﺳت .زﯾرا ﻋﻘل ھﻣﮫ اﻣور را ﺑﺳوی ذات ﺧداوﻧد ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ
اﺳت ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻗﺑﺎل رﺣﻣﺗش ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم و آرام و ﻣرﯾد و ﺧوﺷﻧود ﺑود و ﻣطﻣﺋن! و اﯾن راه و روش
ورود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧداﺳت :ای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن رﺳﯾده ای اﯾﻧﮏ در ﮐﻣﺎل رﺿﺎﯾت ﺑر ﺑﮭﺷت ﺧدا وارد ﺷو ای ﭘرﺳﺗﻧده
ﻣن! ﻗرآن-
 -١۴٣ﭘس ﻋﻘل ﻧور رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت در ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت .ﻧور رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا در ﺧﻠﻖ! ﻧور رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت در ھر
وﺿﻌﯾﺗﯽ! ﻧور رﺳﯾدن ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن و ﯾﻘﯾن در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن! ﻧور رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در دﻧﯾﺎﺋﯽ ﻓﺎﻧﯽ!
 -١۴۴ﻋﺎﻗﻼن روﺷﻧﺎﺋﯾﮭﺎی روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﺑﻘول اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(! زﯾرا ﻋﺎﻗﻼن اﻧوار ﺗﺟﻠﯽ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و ﻣطﻠﻖ در ﻋرﺻﮫ
ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻖ را ﻧور ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد.
 -١۴۵رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ ﻋﺷﻖ و روش وﺻﺎل اﺳت.
ﭘس ﻋﻘل ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﺷﻖ ھﺎی ﺑﺷری ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و
ﺧﯾﺎﻧت و ﻋداوت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد زﯾرا ﺑﮫ وﺻﺎل ﻧﻣﯽ رﺳد .ﭘس ﺗﻌﻘل روش وﺻﺎل در ﻋﺷﻖ اﺳت.
 -١۴۶ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﺷﻖ ﻧﯾز ﺑدون ﻋﻘل راه وﺻﺎل ﻧدارد ﭘس ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ دو روی اﻣری واﺣدﻧد.
و اﻣﺎم اﺳوه ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ اﺳت.
 -١۴٧ﻋﻘل ،ﻧور ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن اﺳت ﭘس ﻋﻘل ،راه و روش ﺻدق ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١۴٨ﻋﻘل ،ﻧور اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﭘس ﻋﻘل ﻧور ﺻﻠﺢ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و روش ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ!
 -١۴٩ﻋﻘل ،ﻧور رﺳﯾدن ﺑﺧود و اﺳﺗﻘرار در ﺧود و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ،ﻧور ﻋداﻟت ﻧﯾز ھﺳت.
 -١۵٠ﭘس ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ،راه و روش ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﺻﺎﻟﺣﺎن و ﺻﺎدﻗﺎن و ﻋﺎدﻻن و ﻣوﺣدان اﺳت و ﮐﺎﻣﻼن ﻋﻘل ھم ﺣﮑﯾﻣﺎن
و ﻋﺎرﻓﺎن و ﻋﻠﯾﯾن و اوﻟﯾﺎی اﻣﺎم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن وﺟودﻧد.
 -١۵١ﻋﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻠﯽ و روﺣﯽ اﺳت از ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ روح وﺟود آن ﭼﯾز ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل از ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺟﻧﺑﮫ و درﺟﮫ ای از وﺟود ﺣﻖ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و ﺻﺎﺣب وﺟود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ از وﺟود ﺣﻖ را ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗوان از وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﯾﺎﻓت و
ﺻﺎﺣب وﺟود ﺣﻖ و ﺣﻖ وﺟود ﮔردﯾد و ﻣوﺟود ﺷد .و ﻣوﺟود ھﻣﺎن ﻋﻘل ﮐل و ﺻﺎﺣب ﻣطﻠﻖ وﺟود اﺳت و او اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﻟﮭﯽ و ﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١۵٢در زﺑﺎن ﻻﺗﯾن واژه  Conceptﻣﺗرادف ﺗﻌﻘل در زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ و ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻠﯽ و ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺗرادف ﻋﻘل ھﻣﺎن "درﯾﺎﻓﺗن" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن درب وﺟود در ھر ﻣوﺟودی .و آن درب
در ﻟﻔظ ﻗرآﻧﯽ ھﻣﺎن وﺟﮫ ﷲ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻼم ﻣﺷﮭور اﻣﺎم ﮐﮫ :ﻧظر ﮐﻧﯾد ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ! اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب ﯾﺎ وﺟﮫ
ﷲ در ﻗرآن ھم ھﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ ﺗﻌﻘل اﺳت و اﯾن درب از دل اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳوی ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن! و ﻟذا ﻣﺎ
ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﺟز از راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻓﻘط اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎرش را
در ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑر آن ورود ﻣﯽ ﮐﻧد و از ھر ﭼﯾزی ﻧور وﺟود ﺣﻖ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﯾﺎﻓﺗن ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺗن
ﻣﻧور ﻧﻣﯽ ﺷود
 Conceptionاﺳت :وﺟودﯾﺎﺑﯽ! وﻟﯽ راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﻌﻧﯽ راه دل ﺟز ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎم ﮔﺷﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ّ
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و ﻏﯾر از اﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود از ﺟﻧس رواﻧﮑﺎوی و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎدی رﻓﺗﺎرھﺎ و اﻣﯾﺎل ﺑﺷری
اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻌﻘل و وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﮔردد.
 -١۵٣رواﻧﮑﺎوﯾﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻏرﯾزی -ﺟﺎﻧوری ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر ﻧﯾﺳت آﻧﮭم ﺑﻘﺻد ﺗﻘدﯾس و ﺗوﺟﯾﮫ
و ﭘرﺳﺗش ﻧﻔس اﻣﺎره!
 -١۵۴ﻣﮑﺎﺗب رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻏرب ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣﻘﯽ ﺟز اﻣﯾﺎل ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷری ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ
ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ و ﺳﻠطﮫ و ﻋﯾﺎﺷﯽ و آزادی ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط در ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﻔس
اﻣﺎره ،ﻧﻔس ﻋدﻣﯽ و ﻋدم ﭘرﺳت و وﯾراﻧﮕر اﺳت و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن طﺑﻘﮫ از ﻧﻔس ﺑﺷر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣدرن ﻏرب اﯾن ﻧﻔس ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت .ﻧﻔس اﻣﺎره ﭘرﺳﺗﻧده ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺷر اﺳت و آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد
در ﺣﻘﯾﻘت ﻋدم ﭘرﺳت اﺳت و ﻟذا ﻣﮑﺎﺗب رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻏرب ،ﺑﺳوی ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ دﯾن و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﻣﯽ روﻧد زﯾرا دﯾن
ﺧدا اﻣر ﺑﮫ ﺗﻘوا و ﺗوﺑﮫ از ﻧﻔس اﻣﺎره و اراده ﺑﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت .ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﻣدرن ﻗرار دارد و ﺿد آن اﺳت.
 -١۵۵ﭘس ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﻧظر ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ ﮐردن در ھر ﭼﯾزی و در ھر اﻣر و ﺣﺎدﺛﮫ و اﻗداﻣﯽ! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻧظر ﮐردن ﺑﮫ ھر
ﺣﯽ و ﻋﺎرﻓﯽ ﺻﺎﺣب وﺟود! زﯾرا ﻋﺎرف ﺗﺟﺳم وﺟﮭﯽ از وﺟﮫ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درب
ﭼﯾزی از ﻣﻧظر اراده و اﻣر اﻣﺎﻣﯽ ّ
وﺟود!
 -١۵۶ﺣﮑﺎﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﯽ ﮔﻠﯽ را دﯾد و ﮔﻔت :ﭼﮫ ﮔل زﯾﺑﺎﺋﯽ! ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺳروش ﻏﯾﺑﯽ ﻧداﯾش ﮐرد ﮐﮫ :زﯾﺑﺎ اوﺳت ﻧﮫ
ﮔل! اﯾن ﺳروش ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ وﺟﮫ ﷲ ﻣﯽ ﮐﻧد در ھر ﭼﯾزی!
 -١۵٧ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺧﺻوص ﺷﯾﻌﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھر ﭼﯾز
ﺳم و ﻧور وﺟﮫ
ﺧﯾر و زﯾﺑﺎ و ﺑرﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺻﻠوات ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﺑﻔرﺳﺗﻧد .زﯾرا ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ،ﺗﺟ ّ
ﷲ در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣن را در ھر اﻣری ﻣﺗوﺟﮫ و ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﯾن ﻧور و ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺻﻠوات ھم
ﯾﮑﯽ از وﺟوه اﻟﮭﯽ و درب وﺟود و ﻧدای ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و دﻟش را ﻣﺗوﺟﮫ وﺟﮫ ﷲ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ھر
ﭼﯾزی ﻧور وﺟود ﯾﺎﺑد.
 -١۵٨در ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ ﻣﺎ درﯾﺎﺋﯽ از اذﮐﺎر و اﺷﺎرات وﺟود دارد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن را روی ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻘول ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﮑﯽ ھﻣﯾن اھﻣﯾت ذﮐر ﺻﻠوات اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﺷﮑﺎل ﮐﺛﯾر و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد ﻣﺛﻼً در ﻓرھﻧﮓ ﺷﯾﻌﯽ
ذﮐر "ﯾﺎﻋﻠﯽ" در ھر ﻧﺷﺳت و ﺑرﺧﺎﺳﺗﯽ ﯾﮏ ذﮐر ﻣﻌﻘول اﺳت ﮐﮫ دل را روی ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ طﺑﻖ رواﯾت ﻣﺳﺗﺣب
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧوﺷﯾدن آب ﺑﮫ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن)ع( ﺳﻼم و درودی ﻧﺛﺎر ﺷود و ﺑرﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎزھﺎی ﯾوﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﺧﮭﺎی وﺟﮫ ﷲ در دل و ﺟﺎن اھل اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎزی ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻋﺎدت و ﺗﺟﺎرت .در ﺣﻘﯾﻘت
آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯾش ﺧداوﻧد و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻘل اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻏﺎﻓل و
ﺟﺎھل اﺳت و اﮔر ﻧﻣﺎز ﺑﯽ اﻣﺎم ھم ﻣﻘﺑول ﻣذھب ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎزی ﻣﻌﻘول ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻓﺎﻗد وﺟﮫ ﷲ
اﺳت زﯾرا ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ارزش وﺟودی ھر ﭼﯾزی در ﺟﺎن اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ و وﺻول اﺳت.
 -١۵٩ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﺳ ّﺧر اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺳﺧﯾر در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق و
ﻣوﺟود ﻣﯽ ﮔردد و اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر و ﺟﮭﺎﻧﯽ واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور وﺟود و ھﺳﺗﯽ
ﺑﺧش و ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺟﺎن آدﻣﯽ!

٢٣

ﻣﻧور و روﺣﺎﻧﯽ و
 -١۶٠ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﺗﺟ ّ
ﺳد ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺳدّ ،
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾن ﻧور ﺟز از وﺟود اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﻗﺎﺑل وﺻول ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺑﻧده در روﯾﺎﺋﯽ ﺻﺎدﻗﮫ ﭼﻧﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ را از
وﺟود ﺧود در ﮐﺎﺋﻧﺎت روﯾت ﻧﻣودم ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت و اﻓﻼک و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﻋﯾن ﺑدن ﻣن ﺑود.
 -١۶١ﻣوﺟودﯾت ﺧﺎﮐﯽ اﻧﺳﺎن ھم ﻋﺻﺎره ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻋرش ﺧدا و ﺧﺎﻧﮫ اوﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑر ﺻﺎﺣﺑش
آﺷﮑﺎر و ﻧﻘد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﻌﻘل ﻧﺎﺷﯽ از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن روی ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﺟود ﻋﺎرﻓﯽ
واﺻل!
 -١۶٢ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ از ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻧﻘد و ﺧﻼق
ﻧﻣﯾﺷود اﻻ ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل در ﺧوﯾﺷﺗن! "ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺑر ﺣﻖ
اﺳت ".ﻗرآن -ﺑر ﺣﻖ ﺑودن ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺟز در ﮐﺷف ﻧور ﭘدﯾده ھﺎ در ﺧوﯾﺷﺗن درک ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت
و اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﺑث و ﺑﺎزی آﻓرﯾده ﻧﺷده و ﺑرای ﺗﮑوﯾن و ﺗﮑﺎﻣل وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و
رﯾﺷﮫ در اﻧﺳﺎن دارد و ﺟز ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﺣﻖ وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .در اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
ﮐل ﺑﺣث اﯾن رﺳﺎﻟﮫ اﺛﺑﺎت ﺷده اﺳت.
 -١۶٣وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﺧود در ﺟﮭﺎن ،ھر ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز ﺗﻌﻘل و ﺗﻔﮑر در ﺧوﯾﺷﺗن!
و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺟﮭﺎﻟت و ﺣﻣﺎﻗت آدﻣﯽ!
 -١۶۴وﺟود آدﻣﯽ در دﻧﯾﺎ ﺑدﻟﯾل ﺛﻘل ﻣﺎدی دارای ﻧﯾروﺋﯽ ﮔرﯾز از ﻣرﮐز و ﺧود -ﮔرﯾزی اﺳت و داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﻓرار از
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی دارد ﺟز ﺧودش اﻻ در ﻣواﻗﻊ ﻧﯾﺎزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﮭم اﮐﺛرا ً واﮐﻧش دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻏﯾرﮔراﺋﯽ
اوﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﮐﺎذب و ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﺷﮭواﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ! ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ وارد ﮐردن ﻏﯾر ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﻣوﻟّد
ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ھوس و ﺣرص و ﺷﮭوت و اﺑﺗﻼء ﺑﮫ اﺟﻧﮫ و ﺧﻧﺎﺳﺎن اﺳت .اﻣور ﻋﺑﺎدی
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺿد ﺣواس ﭘرﺳﺗﯽ و ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن در روان اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد اﮔر ﺑﺎ ﻧﯾﺗﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد و ﺳﮭوی و
رﯾﺎﺋﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻣت ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ،دل اﻧﺳﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷود و ﻧﮫ آﺳﻣﺎن! ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -١۶۵اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﭘس از ﻣرﮔش ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد و ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧدﮔﯾش ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺑدﻟﯾل ﺑر زﻣﯾن ﻧﮭﺎدن ﺛﻘل
ﺗن و رھﺎﺋﯽ از اﯾن ﻗوه ﮔرﯾز از ﻣرﮐز اﺳت .زﯾرا ﺗن آدﻣﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻋﺎدات و اﻧﻘﯾﺎد و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل
ﻏﻔﻠت از ﺧوﯾش! ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎدت ﺷﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ھﻣﺎن راز ﺗﻘواﺳت .و ھﺟرت ﺑزرﮔﺗرﯾن
اﻗدام ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎدات ﻧژادی و ﻓرھﻧﮕﯽ و زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ اﻣر اول از ﺑرای ھر ﻧو -اﯾﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم اﻣر ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة و زﮐﺎت و ھﺟرت و اﻧﻔﺎق ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﺟز ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺑﯾدار و ﺑﺧود آﻣده اﺳت ﺑﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن و وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده و ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل! و ھﻣﮫ اﯾن اواﻣر اﻟﮭﯽ
دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺑﺧود آورﻧده و ذاﮐراﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل زا و ﻣﻌرﻓت آﻓرﯾن!
 -١۶۶ﻋﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑرداﺷﺗن و درﯾﺎﻓﺗن ﺑﺎر وﺟود و آن اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﭘذﯾرش آن ﺳرﺑﺎز زدﻧد اﻻ آدﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑرداﺷت وﻟﯽ از روی ظﻠم و ﺟﮭﻠش! ﯾﻌﻧﯽ ﻧداﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﭘس از ﺑرداﺷﺗن اﯾن ﺑﺎر آﻧرا
واﻧﮭﺎد و ﮔرﯾﺧت و ﻟذا وﺟودش ﺑﮫ ﺗﺻرف ﻏﯾر درآﻣد .ﭘس ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻌﻘل ﺟﮭت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺧود و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺟﺎن از ﻏﯾر
اﺳت ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن وﺟود ﺧوﯾش! اﯾن ﻗدرت رﺟﻌت و ﭘﺎﮐﺳﺎزی و ﺗﺣوﯾل وﺟود ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل اﺳت .و اﮔر ﺟز آدﻣﯽ ﺑﺎر
وﺟود اﻟﮭﯽ را ﻧﭘذﯾرﻓت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ آدﻣﯽ دارای ﻗدرت ﺗﻌﻘل ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﺑرداﺷﺗن و ﯾﺎﻓﺗن و ﺣﻣل ﺑﺎر وﺟود!

٢٤

 -١۶٧ﺧداوﻧد ﺑﮫ ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن ﻧور ﻋﻘل اﻋطﺎ ﻓرﻣوده اﺳت و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑود ھرﮔز او آدﻣﯾﺎن را ﻣؤاﺧذه ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﻣﺳﺋول
اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷﺗﺷﺎن ﻗرار ﻧﻣﯽ داد .و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻣؤاﺧذه و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ آدﻣﯾﺎن در ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﺎن ارزﺷﮭﺎ و
اﺧﻼق اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﺧود ﺧداوﻧد ﻣﯾزان اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ اﯾن وﺟود ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﻋﻘل ﺑﮫ آدﻣﯽ داده
ﺷده اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای اﻋﻣﺎل و اراده اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﺑﺎﺑت ﻏﯾر اﻟﮭﯽ ﻋﻣل ﮐردن و
ﻏﯾر اﻟﮭﯽ زﯾﺳﺗن ﻣؤاﺧذه ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻋﻘل ﻧور درک و درﯾﺎﻓت اﻟﮭﯾت وﺟود و وﺟود اﻟﮭﯽ اﺳت.
 -١۶٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط آدﻣﯾﺎن دارای ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب و ﻋﻘﺎب و اﺟر و ﻋذاب در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرﻧد زﯾرا دارای ﻧور وﺟود
ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﭼرا ﮐﮫ دارای ﻗدرت درﯾﺎﻓت اﯾن وﺟودﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗدرت ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت.
 -١۶٩اﻋﻣﺎل ﻧﺎﺣﻖ و ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻣظﺎﻟم و ﻣﻔﺎﺳد و ﻓﺳﻖ و ﺷرک و ﮐﻔر و ﺗﺑﺎھﯾﮭﺎی ﺑﺷری ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﮭﯽ و ﻏﯾر
وﺟودی ھﺳﺗﻧد و ﭼون اﻧﺳﺎن دارای ﻧور وﺟود ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﺣﻖ ارﺗﮑﺎب ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﺧداﺋﯽ را ﻧدارد .زﯾرا اﻋﻣﺎل
ﻏﯾر ﺧداﺋﯽ و ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺷری ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻣﺎل ﻏﯾر وﺟودی و ﺿد وﺟودی و ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻘﻠش را ﺑﮑﺎر ﻧﮕرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﺑﻘدرت آن ﺑﺗواﻧد از وﺟود اﻟﮭﯽ ﺧود ﺣراﺳت ﻧﻣﺎﯾد و ﻗدرش را درﯾﺎﺑد و ﺑﺎ اﯾن ﺗﻘدﯾر اﻟﮭﯽ زﯾﺳت ﮐﻧد.
 -١٧٠ﭘس اﯾﻧﮏ واﺿﺣﺗر ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻋﻘل و وﺟود ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﻋﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗدرت وﺟودﯾﺎﺑﯽ و وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣوﺟود
ﺷدن ﺑﮫ وﺟود ﭘروردﮔﺎر!
 -١٧١در ﻗرآن ﮐرﯾم آﯾﺎت ﮐﺛﯾری درﺑﺎره ﻏﻔﻠت آدﻣﯽ از ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی اوﺳت .و ﺗﻌﻘل
اﻧواع و درﺟﺎت دارد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺗﻔﮑر ،ﺗذﮐّر ،ﺷﻌور ،ﺗﻔﻘﮫ ،ﺗدﺑﯾر ،ﺗﺷﮑر ،ﺗﻘدﯾر ،ﺗﻣﺟﯾد ،ﺗﺳﺑﯾﺢ ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت! و ﻧﯾز
ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ دارد ھﻣﭼون ﻋﻠم ،ﺣﮑﻣت ،ﻣﻌرﻓت ،اﯾﻣﺎن ،ﯾﻘﯾن ،ﻧﺑوت ،وﻻﯾت ،ﺷﻔﺎﻋت ،ﮐراﻣت ،ﻣﺣﺑت ،وﺣدت ،اﻣﺎﻣت،
ﺧﻼﻓت و وﺟود اﻟﮭﯽ و ﻋﺎﻗﺑت وﺟود ﷲ اﮐﺑری!
 -١٧٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣواس ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻧوز وﺟود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻧﺎﺻری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑواﺳطﮫ آن ﺑﻘدرت ﻋﻘل،
وﺟود را ﯾﺎﻓت .ﻋﻘل اﯾن ﻋﻧﺎﺻر را در اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده ھﺎ و ﺑﺎورھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎ و اراده آﻓرﯾﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد و در دل ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﻗدرت ﻋﺷﻖ ﺧﻼﻗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ روح ﮐﮫ اﻣر ﺧداﺳت وﺟﮫ و ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﻣﺷﺎھده
ھﻣﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻗدﯾم ھم ﺑﮫ ادراک ﻏﯾﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد و زان ﭘس رﻧﮓ و ﺑو و ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی اﻟﮭﯽ را در ھر
ﭼﯾزی اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و از اﯾن ﺣس ﺑرﺗر اﻟﮭﯽ دﺳت ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷوﻧد و از اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﷲ از وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ آﯾد و ھﻣﮫ اﯾن ﻣراﺣل و ﻣراﺗب ادراک و آﻓرﯾﻧش از
ﻗدرت ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت.
 -١٧٣ﻋﻘل ،ﻣﺣﺳوﺳﺎت )رﻧﮕﮭﺎ ،ﺑوھﺎ ،ﻣﺳﻣوﻋﺎت و ﺷﮭودات و ﻣﻠﻣوﺳﺎت( را در اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻓﮑﺎر و اﯾده ھﺎ
ﻣﯾﺳﺎزد و اﯾن اﻓﮑﺎر را در ﻗﻠوب ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطف و ﻋﺷﻖ و ﻧﻔرﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت را در روح
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻﻔﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺻﻔﺎت روﺣﺎﻧﯽ را در ذات ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ھوﷲ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای از اﯾن
ﺗﺑدﯾﻼت و ﺗﺄوﯾﻼت و ﺗﺣوﯾﻼت ھم در ﻗﻠﻣرو ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯽ )آﻓﺎق( ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن آﯾﺎت و
ﺑﯾﻧﺎت ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود اﺳت .و درک و ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﺟﻠوه ھﺎی آﻓﺎﻗﯽ ھم ﮐﺎر ﻋﻘل اﺳت .و
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن رﺳﺎﻟت ﻋﻘل ﺗطﺑﯾﻖ و ﺗﺻدﯾﻖ ھوﷲ ذات ﺑﺎ ھواﻟﺣﻖ اﻣﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درک اﯾن -ھﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم در ﺑﯾرون و ﺧداوﻧد
در درون! "ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧودﻣﺎن را در درون و ﺑروﻧﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت و ﺑﮭر
ﭼﯾزی ﻣﺣﯾط اﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺷﮏ دارﻧد ".ﻓﺻﻠت -۵٣-۵۴ﭘس ﮐﻣﺎل ﻋﻘل دﯾدار ﺑﺎ
ﺧدا در وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن!

٢٥

 -١٧۴ﻧور ﻋﻘل اﺣدی در ھر ﻋﺻری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر و در ھر دوره از ظﮭور ﺣﻖ از وﺟود اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﺟﻠﯽ
ﺑرﺗری داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﺗﺟﻠﯽ در ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی -ﻋﻠوی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رﺳﺎﻧﯾده و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻗﺑت
اﻧﺳﺎن را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧﺎﻟﻘش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺑرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن وﻻﯾت و ﻧﺑوت
اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺻورت ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻋﻘل ﻧﺑوی )ﻓﻘﺎھت -ﺷرﯾﻌت( و ﻋﻘل وﻟوی )ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت(
ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﮐداﻣﯾن ﺑرﺗر و ﺣﻖ ﺗر اﺳت" .ﺧداوﻧد از ﺷﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﭘﯾروی از ﷲ ﺣﻖ ﺗر
اﺳت ﯾﺎ ﭘﯾروی از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا ھداﯾﺗش ﮐرده اﺳت "...ﻗرآن -ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣوﻟّد ﯾﮏ ﻧﺑرد
ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺧوﻧﯾن ﺑوده اﺳت .ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﭘﯾروی از ﷲ ﺑر ﺣﻖ ﺗر اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﭘﯾرو اﺻﺎﻟت ﻋﻘل ﻧﺑوی ھﺳﺗﻧد و
ارﺟﺣﯾت آن .و ﮔروه دﯾﮕری ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﭘﯾروی از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھداﯾت ﺷده اﻟﮭﯽ اﺳت ﺣﻖ ﺗر اﺳت و اﯾن اﺻﺎﻟت ﻋﻘل وﻟوی
و اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻋﻘل ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺑﺷر ﮐﮫ ﻋﻘل ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٧۵آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﻋﻘل ﻧﺑوی و ﻋﻘل وﻟوی )ﻋﻠوی -اﻣﺎﻣﯽ( ﭼﯾﺳت؟ ﻋﻘل ﻧﺑوی ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻣﻌﻧﺎی "ﻧﺑﺄ"
ﭘﯾداﺳت ﻋﻘل ﺧﺑری اﺳت از ﺑﯾرون ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ اوﻟﯾﮫ اش ﻣﻼﺋﮏ و ﺑﺧﺻوص ﺟﺑرﺋﯾل اﺳت و اﯾن ﻋﻘل از راه ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﺗﺎب و
ﻣدرﺳﮫ و آﻣوزش ھم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﻗﻼﻧش ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻠم ﺣدﯾث ھﺳﺗﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻘل
ﻣﻧﻘول اﺳت .وﻟﯽ ﻋﻘل وﻟوی ﻋﻘل ﻧﺎﺷﯽ از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗﺄﻣﻼت دروﻧﯽ و اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت.
 -١٧۶ﻋﻘل ﻧﺑوی ،ﺳﺧن ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻣﻼﺋﮏ و از ﺑﯾرون اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل وﻟوی ،ﺳﺧن ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﻧﺳﺎن
ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و از طرﯾﻖ ﻓطرت و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ از راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود.
 -١٧٧اﮔر ﻋﻘل ،ﻧور وﺟودﯾﺎﺑﯽ و ﺑوﺟود آﻣدن اﺳت در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﺎن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در اﻣر ﮐن ﻓﯾﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن
ﮐﻼم اﻟﮭﯽ دو ﻧوع ﻧﺑوی و وﻟوی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ واﺳطﮫ و ﺑﯾواﺳطﮫ!
ﺳﯽ اﺳت و ھم ﻧور ﻧﮭﻔﺗﮫ در
 -١٧٨ﻋﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧور درک و درﯾﺎﻓت وﺟود ،ھم ﻧور ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻣﺎھﯾت ﺣواس و اﻋﺿﺎی ﺣ ّ
ﻣﺎھﯾت ذھن و دل و روح و ھم ﻧور درک ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﯾن ﻗﻠﻣروھﺎی ادراﮐﯽ اﺳت و ھم ﻧور ﺗﺑﺎدل اﯾن ادراﮐﺎت و ھم ﻧور
ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ در ﻣراﺗب ﺟﺎن و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن از ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺗﺎ ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎت و ذات! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﺑﻣﺎن!
 -١٧٩ﻧور ﻋﻘل در ذرات ﺗن و ﺟﺎن و روان آدﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر اﺳت و ﺣواس و اﻋﺿﺎء و ﺟوارح را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن
ﻧور ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ )ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ( ﯾﺎ ﻋﻘل ﻋﻘل ،ﻋﯾن واﻗﻌﮫ روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر
اﺳت وﻟﯽ ﻧﮫ آن ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﻠﯾﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻗرآﻧﯽ! و اﯾن ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﮐﻣﺎل ﺗﻌﻘل
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﻘل در ﻋﻘل ﻣﯽ رﺳد و ﻋﻘل ﻋﻘل!
ﺳﯽ و ﻣﻐز و دل ﻣﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑدون اراده ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﻣد ﻣﺎ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول درک و درﯾﺎﻓت ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
 -١٨٠اﻋﺿﺎی ﺣ ّ
وﺟود در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑﯽ دﺧﺎﻟت و آﮔﺎھﯽ ارادی ﻣﺎ .ﭘس ﺗﻌﻘل ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت و درﺑﺎره ﭼﮫ؟ درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت و ﻋﻣﻠﮑرد
اﯾن ﻋﻘل در ﺣواس و ھوش و اﺣﺳﺎس ﺧوﯾﺷﺗن! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل در ﻋﻘل! ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ! و اﯾن ﻣﻐز
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت رب ﻣﯽ رﺳد و ﻟﻘﺎی وﺟﮫ اﻟﮭﯽ!
 -١٨١ﭘس ھر آﻧﭼﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و ﻣﻌﺎدﻻت و ﺗدﺑﯾرھﺎ و ﭘﻧدارھﺎ و آرزوھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزﯾﮭﺎی ﻣﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﺎ ﺟرﯾﺎن دارد ﺗﻌﻘل و ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺳﺎﺑﮕری و ظن و ھوای ﻧﻔس اﺳت .ﺗﻌﻘل ﺟز ﺗﻔﮑر در
ﻣﺎھﯾت ادراک و ﺣواس و ھوش و ﻋواطف ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل در ﻣﺎھﯾت ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل ﻋﻘل!

٢٦

 -١٨٢ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻣﻖ و ﺗﺄﻣل در ﻣﺎھﯾت ادراک ﺧوﯾﺷﺗن اﻋم از ادراک ﺣﺳﯽ ،ذھﻧﯽ ،ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ و آﮔﺎه و
ﻧﺎآﮔﺎه ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧﮫ دﯾﮕران! ﺗﻔﮑر اﻟﺳﺎﻋﮫ در ﻣﺎھﯾت و ﺟرﯾﺎن ﭘﻧدارھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﯾﮏ و ﺑدی ﮐﮫ ھم اﮐﻧون در ﻣﺎ
ﺟﺎرﯾﺳت .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھﻣﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و رواﻧﮑﺎوﯾﮭﺎی راﯾﺞ ﻏرﺑﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗب ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ از
ﻧوع اﻓﻼطون و دﮐﺎرت ،ﮐﺎﻧت ،ھﮕل و اﻣﺛﺎﻟﮭم.
 -١٨٣رﺳﺎﻟﮫ "ﺗﺄﻣﻼت" اﺛر دﮐﺎرت ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣدرن ﻏرب ،ﺑﻧظر ﻣﺎ ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن و ﻣﻌﻘوﻟﺗرﯾن اﺛر ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻐرب زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﮏ و ﻧﻣﯽ داﻧم ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرآﻏﺎز
ﺗﻌﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﮑر در ﻣﺎھﯾت ادراک و ھوش و ﺣواس! و اﯾن آﺳﺗﺎن ﮔﺷوده ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر ﺑﮫ ﻧور
ذﮐر اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗوﺣﯾدی و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ! و اﯾن ھﻣﺎن ﻧوری ﺑود ﮐﮫ در دﮐﺎرت ﻧﺑود و ﻟذا وی را ﺟﮭت ﻓرا رﻓﺗن از
اﯾن ﺷﮏ و ﻻادری ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﮫ دام رﯾﺎﺿﯾﺎت اﻧداﺧت و رﯾﺎﺿﯾﺎت را ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻘل ﯾﻘﯾﻧﯽ ﭘﻧداﺷت و ﻟذا دﮐﺎرت را ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺻﺎﻟت رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ﻓﻘط اﻋداد و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧﺳﺎن را از
ھر ﺗردﯾد ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑرھﺎﻧﻧد! و اﯾن ﻋﻘل ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از وادی ﻧﻌﻣت ﺧداوﻧد ﮐﮫ وادی ھداﯾت اﺳت ﻏﺎﻓل و
ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھرﮔز ﺑواﺳطﮫ ﻋدد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را درﯾﺎﺑﯾد.
 -١٨۴دﮐﺎرت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﺎﺑﻐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد اروﭘﺎﺳت ﻧﺗواﻧﺳت از ﺷﮏ ﻣﻘدس
ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﻓراﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر رود و ﺑﮫ ﯾﻘﯾﻧﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و روح ﺧود ﺑرﺳد و ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﭘﻧﺎه ﺑرد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺟﺎزی و اﻧﺗزاﻋﯽ و ﻗراردادی ﮐﮫ ھﯾﭻ راﺑطﮫ ﻣﻌﻧوی ﺑﺎ روح آدﻣﯽ ﻧدارﻧد .ﭼرا؟
 -١٨۵ﻋﺑرت دﮐﺎرﺗﯽ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑدون ﻧور ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﻧﻣﯽ ﺗوان در
ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ رﺳوخ ﮐرد و ﻧﻘب زد و ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل اﻟﮭﯽ در ﺧود رﺳﯾد و ﺟﻣﺎل آﻧرا دﯾدار ﮐرد.
 -١٨۶ﻋﺑرت و ﺣﺟت ﺑزرﮔﺗر دﯾﮕر اﯾن دوران در وادی ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﻘل ﻋﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﯾﭼﮫ اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره اش
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم .ﻧﯾﭼﮫ ﻧﯾز ﭼون دﮐﺎرت ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﮑﯽ ﻋظﯾم و ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﻣرﺷﮑﻧﯽ رﺳﯾد و در ﺧود ھﯾﭻ و ﭘوچ
ﮔﺷت وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗوﺣﯾدی ﯾﻌﻧﯽ زرﺗﺷت)ع( از اﯾن ظﻠﻣﺎت ﺑرون رﻓت و ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﮑوت
و ﺧﻣوﺷﯽ ده ﺳﺎﻟﮫ آﺧر ﻋﻣرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .او ﺑﮫ اﯾن ﻧور در ﮐﺗﺎب "ﭼﻧﯾن ﮔﻔت زرﺗﺷت" دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .وﻟﯽ اﯾن ﻧوری
ﻧﺑوی ﺑود و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﺟﺎت روح اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻧﺑود و ﻟذا ﻧﯾﭼﮫ در اﯾن ﻗﻠﻣرو روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺣﻘﯾﻘت
دﭼﺎر ﺧﻣوﺷﯽ ﻣطﻠﻖ ﺷد و ﻧﺗواﻧﺳت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آﻓرﯾﻧد زﯾرا ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد از ﻋﻠم ﺑﯾﺎن اﺳت و او اﯾن ﻋﻠم را ﻧﯾﺎﻓت و ﻟذا ﮐل
ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از وی ﻓﻘط ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧراﺑﺎت ﻣﻐﺎن ﯾﺎ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻣﺣض اﺳت .ﻧﯾﭼﮫ از ظﻠﻣﺎت دھر ﺑﯾرون رﻓت وﻟﯽ ﻣوﻓﻖ
ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻧﮕﺷت زﯾرا ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻧور ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن در ﺧﻠﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧرﺳﯾد .وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از
ﭘﯾروان و اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﭼﮫ در ﻏرب ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درک ﻧور ﻣﺣﻣدی ﺷدﻧد از وادی ﻋﻘل ﻋﻘل و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣطﻠﻖ ،ھﻣﭼون ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون و ﮐورﺑن و ﯾﺎﺳﭘرس و ھﮕل و ھوﺳرل و دﯾﮕران ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺣﻣدی را در اﺑﻌﺎدی
درک ﻧﻣﺎﯾﻧد .و ھر ﯾﮏ وﺟﮭﯽ از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾﺎن ﻧﻣودﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﯾﭼﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن و ھﺎﯾدﮔرﺷﻧﺎﺳﺎن و
ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون ﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾن ﻋﺻر در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم رخ ﻧﻣودﻧد ھﻣﭼون اﻗﺑﺎل ﻻھوری و دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧور
ﻣﺣﻣدی و ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی آﺷﻧﺎ ﺑودﻧد.
 -١٨٧اﻣروزه در ﻋﺻر ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺷﻧﺟﺎت ﻗوﻣﯽ و ﻧﺑردھﺎی ﺧوﻧﯾن ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﺷرﯾت را از ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺿﺎد رھﺎﻧﯾده و ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد و دﯾن و ﻋﻘل واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺳﺎﻧد ﻧور ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی و ﺷﻧﺎﺧت
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠوی و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧده ﻧﺷود و اﯾن راه را ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
ذاﺗش طﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘل اﻟﻌﻘل ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﺳت.

٢٧

 -١٨٨ﻧور ﻋﻘل ﻧﮭﻔﺗﮫ و ﺟﺎری در ﺣواس و ھوش و دل و روان و ﺗن و ﺟﺎن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺧداﺳت ﮐﮫ دﻣﺎدم ﺑﮫ
آدﻣﯽ در ﺧود آدم ﺣﯾﺎت و وﺟود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد زﯾرا ﻋﻘل ﻧور درک و درﯾﺎﻓت وﺟود اﺳت .وﻟﯽ آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧور ﻋﻘل در
ﺧودش ﻣﻠﺣﻖ ﻧﺷود و ﺑﺎ آن روﺑرو ﻧﮕردد ﺻﺎﺣب ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧﻼق اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و از ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺿﺎدھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن
ﮐﮫ ﻣﮭﻠﮏ اﺳت ﻧﺟﺎت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﺧود ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -١٨٩ﭘس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﻘل در ﺟﺎن و ﺗن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻧور ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ از درون و ﺑرون ﺑر
اﻧﺳﺎن اﺣﺎطﮫ دارد :و ﺧدا ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣش ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی اﺣﺎطﮫ دارد .ﻗرآن-
 -١٩٠ﭘس درک ﮐردن و ﻓﮭﻣﯾدن و اﺣﺳﺎس ﻧﻣودن و ﺣس ﮐردن ھﻣﺎن اﻟوھﯾت ﭘروردﮔﺎر در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻋرش اﻟوھﯾت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت .و ﻧﯾز ﺧداوﻧد در ﻗرآن
ﮐرﯾم در ﺳوره ذارﯾﺎت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :آﻧﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد
ﺑﺧدای ﻣﺷﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻧطﻖ ﺷﻣﺎﺳت ".آﯾﺎ واﺿﺣﺗر از اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ درک ﺑﺎطﻧﯽ
اﻧﺳﺎن و ﻧطﻖ او ھﻣﺎن ﺣﺿور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھﻣﮫ وﻋده ھﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺣﻖ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت.
 -١٩١ﭘس ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل و ﺷﻌور و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﺟﺎھﻼن و ﻏﺎﻓﻼن را ﮐﺎﻓر
ﺧواﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺧدا و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را در ﺧود ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ در دور دﺳت ھﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد.
 -١٩٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ در ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻓﯾزﯾﮏ و ﺷﯾﻣﯽ و ﻧﺟوم و زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﻓﻠﺳﻔﮫ وو ...رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب ﻋﻘل و دﯾن و ﺧدا در اﻧﺳﺎن! "ﻋﻠم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر
اﺳت ".رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(-
 -١٩٣اﯾن ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب وﺟودﯾﺎﺑﯽ در اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﺻم ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺿد
وﺟودﻧد ﭘس ﺿد ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد!
ﺳﯽ دارﯾم و ﻋﻘل ذھﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ! و اﻣﺎ ﻋﻘل ﻋﻘل در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
 -١٩۴ﭘس ﻋﻘل ﺣ ّ
اﯾن ﻋﻘول رﺳﺎﻧﯾده و اﯾن ﻋﻘول را ﺑﮭم ﻣرﺑوط ﻧﻣوده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧوری ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐرده و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋﻘل ھوﺋﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ
ذات ﺣﻖ در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر اﯾن ﻋﻘل ھﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن و ﮐﺎﻧون ﻗدر وﺟود ھﻣﮫ ﻣوﺟودات
ﻋﺎﻟم اﺳت ﺑﻘول ﻗرآن!
 -١٩۵ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و در ذھن و دل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺎور و اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﯽ ﺷود ﺑﻣﺎ
اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑدون اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ھﯾﭻ ﺣس ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ در ﺧود ﻧدارﯾم .ﭘس اﯾن ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﯾن اﺣﺳﺎس وﺟود ﻏرﯾزی و ﺟﺎﻧوری و ﺑﺷری را ﺑﻣﺎ اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد در ھﻣﮫ ﺣﺎل! وﻟﯽ اﯾن ﻋﻘل ﺣﺿوری در ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
و ﺑﺻورت ﻧوری واﺣد درک و ﺣﺎﺿر ﻧﺷود و ﺑﮫ ﺣﺿورش ﻧرﺳﯾم دارای وﺟود اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻻﯾﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﺧواھﯾم ﺑود .و
اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم ﺑﻘدرت ﺗﻌﻘل رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل و ﺗﻌﻣﻖ در ﻣﻌﻧﺎ و ﺟوھره اﯾن ﻋﻘول ﺟزﺋﯽ از اﺷﯾﺎی ﺟﮭﺎن
ﭘﯾراﻣون!
 -١٩۶ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل ﺑﮫ ﻣﺎ وﺟود ﺑﺧﺷﯾده و ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻋﻘل وﺟود ﺧود را درک و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﺣﺿور او در ﻣﺎﺳت .وﻟﯽ ﺗﺎ ﺧود ﻣﺎ او را ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل را ﺑﮫ ﺗﻌﻘل درﻧﯾﺎﺑﯾم ﺻﺎﺣب وﺟود ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾم و ھﻧوز واﺟد
ﻧﺷده اﯾم و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﻣﻌﻘول و ﻣوﺟود ھﺳﺗﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔﻌول .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻼق ﻧﯾﺳﺗﯾم!
ﺣس وﺟود دارﻧد وﻟﯽ اﮐﺛرا ً ھﻧوز ﻋﺎﻗل ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻋﺎﻗل ﺑودن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﻘل
 -١٩٧ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘوﻟﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ّ
در ﻣﺎھﯾت وﺟود ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺗﻌﻘل در ﻣﺎھﯾت ﻣﻌﻘوﻻت و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺑﺧود در ﻣﺎ
٢٨

ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﺑﺧود ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﮐﮫ اﯾن داده اﻟﮭﯽ ﺑﻣﺎﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺗﻌﻘل اﯾن داده را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﺑﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﻐت ﻋﻘل ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻧﺎ ﺷده اﺳت :ﯾﺎﻓﺗن!
 -١٩٨اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل اﻧﺳﺎن واﺟد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "وﺟد" ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾدا ﮐردن و ﯾﺎﻓﺗن و ﺑوﺟود آوردن اﺳت ﭘس از
ﺟﻧس ﻋﻘل اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن وﺟود اﺳت زﯾرا ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺳﯽ و ذھﻧﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺧود اﺣﺳﺎس وﺟود
ﻣﯾﮑﻧﯾم و وﺟود را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺗﻔﮑر ﮐن و ﺑﻣﺎن ﮐﮫ ﮔوھره ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت.
 -١٩٩ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا طﺑﻖ ﺣدﯾث ﻧﺑوی اوﻟﯾن ﻧوری ﮐﮫ آﻓرﯾده ﺷد و آﻓرﯾد ،ﻧور ﻋﻘل ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧور
ﻣﺣﻣدی اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ از ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷد و ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﭘدﯾد آورد و در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ظﮭور رﺳﯾد و آن ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﺑود ﮐﮫ وی را ﻋﻘل ﮐل ﻋﺎﻟم ﻧﺎﻣﯾم! ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘل ﮐل ﻋﺎﻟم در وادی
ظﮭورش ﺑﮫ ﺟﻼل اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن وﺟود ﺑرﺗری را ﮐﮫ آﻓرﯾد ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ﮐﮫ ظﮭور وﻟوی و ﻓطری و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل
ﻋﻘل اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ﻋﻘل ﺧﺑری )ﻧﺑوی( ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻧﺎزل ﺷد و ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ظﺎھر ﮔردﯾد .و ﻋﻠﯽ ﮐﮫ
ظﮭور ﺑﺎطن ﻣﺣﻣد اﺳت اﯾن ﻋﻘل ﮐل ﺧﻼق را ﮐﮫ ﻋﻘل ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت در ﻓطرت ﺧوﯾﺷﺗن ﯾﺎﻓت و ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎﺧت و
ﺑﯾﺎن ﻧﻣود و در اﯾن ﺑﯾﺎن ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر ﷲ اﮐﺑری ﮔردﯾد.
 -٢٠٠ﭘس اﯾﻧﮏ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻘل ﻋﻘل ﯾﺎ ﺗﻌﻘل در ذات ﻋﻘل و ﺣس وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ورود ﺑر ﻋﻘل ﮐل
ﻣﺣﻣدی و ﻋﻘل ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت اﮔر ﺣﺎﻣل ذره ای از ﻧور ﻣﺣﻣدی -ﻋﻠوی ﺑﺎﺷﯾم و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة و ﺻﻠوات ﺑر
ﺳر ﻋﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت و اﯾن ﺻﻠوة ﻋﺎرﻓﺎن
ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺑﻣﺎن ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ّ
)ع(
)ص(
ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت .اﯾن ﻋﻘل رﺣﻣت و ﺗﻌﻘل ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد  ،ﻧزول ﻋﻘل ﮐل ازﻟﯽ اﺳت و ﻋﻠﯽ ھم ظﮭور
ﻋﻘل ﮐل از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻣﺣﻣدی و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی از ذات ﺧود! ﭘس ﻧور ﻋﻘل ﮐل
ﺟز ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت ﻋﻠوی در ﻓطرت آدﻣﯽ ﻣﻧور و ﺧﻼق ﻧﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐل در آﺧراﻟزﻣﺎن ذات
ﻋﻠوی دارد و ﻋﻘﻼی ﮐل ﺑﺷرﯾت در اﯾن دوران ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و زﻧده اﻧد )ﻗرآن ﮐرﯾم( -و ﺑﯾﺎن
دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ھر ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻋﻘل و ﻋطش ﻓﮭم ﻓﮭم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠوی اﺳت و ﺑﮫ ﻧور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯾﺷود.
 -٢٠١وﻟﯽ آﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﻣﺣض ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣورد ادﻋﺎﯾﻣﺎن درﺑﺎره ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﻠﯾﯾن
ﻧﺎﺋل آﻣد؟ زﯾرا ﻣﺎ ادﻋﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﻣﺣض ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن و ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﻧور ﻋﻠوی
رﺳﯾد و ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﮐرده و ﺑﮫ اﺛﺑﺎت آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺳﯾر زﻧدﮔﯾﻣﺎن
ﭼﮫ ﺣﺟت ﻋﻘﻠﯽ دﯾﮕری در اﯾن اﻣر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﻘل ﻣﺣض را ﻋﯾﺎن ﺳﺎزد؟
 -٢٠٢از ﻣﻧظر ﻋﻘل ﻣﻧﻘول و ﺧﺑری ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد و ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠوی ﺑوده اﻧد ﮐﮫ از ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﻗﺑل
از اﯾن دﻋوی ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻋﻘل اﺳﺎس دﯾن و ﻣﻘﺻود آن اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻘل ﻋﻘل )ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس( راه وﺟود ﯾﺎﺑﯽ
اﺳت و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ از ھﯾﭼﮑس دﯾﮕری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘل ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺣﺎدﯾث ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اﻣر در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ و
ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن دو ﺳﺧن از ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ" :زﯾن ﭘس ﻓﻘط
رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ".و "ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود اﺳت ".ﭘس راه رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺟود
و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷدن و ﺗﻧﮭﺎ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﮐﺎﻣل ﺣﻖ ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل در ﻋﻘل ﯾﺎ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت .زﯾرا ﻋﻘل
ﻋﻘل ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت زﯾرا ﻧﻔس آدﻣﯽ در ھر ﻣرﺗﺑﮫ و طﺑﻘﮫ ای ﭼﯾزی ﺟز ﻧطﻖ
و ﻧﺟوای ﻧﻔس ﻧﯾﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣطﻠﻘﺎ ً درک ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -٢٠٣و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت را در ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻗرار داده اﺳت
ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت در دو آﯾﮫ ﻣﺷﮭور ﮐﮫ ذﮐرﺷﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت :ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن
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و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺑر ﺣﻖ اﺳت ...ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷﺎرق و ﻣﻐﺎرب و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭼرا ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧطﻖ ﺷﻣﺎﺳت ...ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ وﺟود ﺟﮭﺎن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درک و ﮐﺷف ﮔردد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت.
 -٢٠۴و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن اﺣﺎدﯾث و آﯾﺎت ﺗﻌﻘل و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﮐرده اﻧد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ آن رﺳﯾده و آﻓرﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد در دوراﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﺎن و ﺳﭘس ﻋﻠوﯾﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﯾن ﻣﮑﺗب .وﻟﯽ ﺑرای ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﺑرﺗرﯾن ﺣﺟت ﻋﻘﻠﯽ
در ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻋﻘﻠﯽ اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﺧود اﯾن ﺑﻧده و ﮐل زﻧدﮔﯾم ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﺑﺳﺗر ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑوده و ﺑر ھﻣﯾن
روﻧد ﺑﮫ وﺟود اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﻋﻘل اﻟﮭﯽ در ﺧود رﺳﯾده و ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺑﯾرون ھم دﯾدار ﮐرده ام و ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻋﻘل ﮐﮫ ﺻﺎﺣب و
ﺧﺎﻟﻖ و ذات ﻧور ﻋﻘل اﺳت .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑطور ﺗدرﯾﺟﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﮫ
ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﺑﻌﻧوان ﻧور ﻋﻘل ﮐل اﻟﮭﯽ رﺳﯾده اﯾم و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻧور ھﻣﯾن ﻋﻘل ﮐل اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺣﻣدی
و ﻋﻠوی ﻧﺎﺋل آﻣده اﯾم .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ آﺷﮑﺎرﺗرﯾن ﺣﺟت ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت و ﺣﻘﺎﻧﯾت ظﮭور ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﻘل ﮐل در
ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ! و اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﻋﻘل در ﻣﻌرﻓت و آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺑﯾﺎن درآﻣده اﺳت و ﮐﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧش
ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ اﺳت و ﮐﺗﺎب اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در ھر ﻋﺻری و ﮐﺗﺎب ﻋﻘل ﮐل و ﻋﻘل ﻋﻘل!
 -٢٠۵و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾر اﯾن ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت ﻣﺎ را ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
رﺳﺎﻧﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﻣوﺟودات و اﺻل وﺟود و ﻧور ﻋﻘل اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺟز اﯾن راھﯽ
ﺑﺳوی دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت .و ﻧﯾز ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را دﯾدار ﮐرده اﻧد ﺣﺟت ھﺎﺋﯽ دﯾﮕر ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻋﻘل ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد
زﯾرا ﻋﺎرف ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﮐل ﺧداﯾش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺣﺟت دﯾﮕر ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﺑﻌﻧوان ﺗﺟﻠﯽ ﻋﻘل ﮐل اﻟﮭﯽ
اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را دﯾدار ﮐرده اﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻗرآﻧﯽ و ﻣﺣﻣدی و ﻋﻠوی ﺑوده اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻟﻘﺎء ﷲ ﺣﺎﺻل
روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﻘل ﺑﺎ ﻋﻘل اﺳت :ﻋﻘل ﻋﻘل!
ﺳﯽ از ﺷﻧﯾده ھﺎ
 -٢٠۶ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن از ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن در آﻓﺎق و اﻧﻔس روﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺟﻧس ھﻣﺎن درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﺣ ّ
و دﯾده ھﺎ و ﺑوﺋﯾده ھﺎ و ﻣﻠﻣوﺳﺎت و رﻧﮕﮭﺎ و ﺻور و ﻋطرھﺎ و زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﺗﺟﻠﯽ در ﺟﻣﺎل واﺣد
آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﻧوری ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ھوش و ﺣواس ﻋﺎرف را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺧود ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﮐل! ﻋطر ھﻣﮫ ﻋطرھﺎ ،رﻧﮓ ھﻣﮫ رﻧﮕﮭﺎ ،ﺟﻠوه ھﻣﮫ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ و ﻟطف ھﻣﮫ اﻟطﺎف ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن! و ﻧور ھﻣﮫ
اﻧوار و ﻋﻘل ھﻣﮫ ﻋﻘول و ﯾﺎﻓت ھﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ در اﻣری واﺣد و ﺟﻠوه ای واﺣد و ﻧوری واﺣد و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن ﺟﺎن و
ﺟﻣﺎل ﻋﺎرف اﺳت در ﻋظﻣت و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ و ﻗداﺳﺗﯽ ﻓوق وﺻف! ﭘس اﯾن ﺧود ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺧودش
ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﻋﻘل ﺑﺎ ﻋﻘل روﺑرو ﻣﯽ ﺷود در درﺟﺎت ﺗﻘرب و ﺗﺟﻠّﯽ و وﺣدت و ﻓﻧﺎ!
 -٢٠٧و اﯾن ﺣﺿرت ﮐﺑرﯾﺎی ﻋﻘل ﮐل وﺟود ،آﺧرﯾن رﺳوﻟش را ﺣﺎﻣل ﮐل ﻧور ﺧود )ﻧور ﻋﻘل ﮐل( ﺳﺎﺧت و ﺑﺳوی ﺑﺷرﯾت
ﻓرﺳﺗﺎد ﺑﮭﻣراه ﺣﺟﺗﯽ آﺷﮑﺎر از ظﮭور ﺟﻼﻟﯽ و ﺟﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﻧور ﻋﻘل ﮐل :ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ!
 -٢٠٨ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﺧﺻوص در ﻣرﺣﻠﮫ و ﻗﻠﻣرو ﻋﻘل ﻋﻘل ﮐﮫ ﻋﻘل ھوﺋﯽ واﺣدی در ﺟﺎن ﻋﺎرف اﺳت ھﻣﺎن ﻋﻘل وﻟوی
)ﻋﻠوی -اﻣﺎﻣﯽ( اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻋﻘل ﻧﺑوی -ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ از ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎﻣت ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑوت ﻣﺣﻣدی اﺳت طﺑﻖ ﻗول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(.
 -٢٠٩ﻋﻘل ﻧﺑوی ﺑﺧﺻوص در ﻧﺑوت ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻧﺑوت اﺳت ھﻣﺎن ﻋﻘل روح اﺳت زﯾرا از ﺟﺎﻧب روح اﻟﻘدس
)ﺟﺑرﺋﯾل( ﺑﮫ ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎء ﺷده اﺳت .ﺣﺎل ﻣﺣﻣد)ص( ھم اﯾن ﻋﻘل روﺣﺎﻧﯽ ﺧود را از وﺟود ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑرﺗری
رﺳﺎﻧﯾده ﮐﮫ ﻋﻘل ھوﺋﯽ )ذاﺗﯽ( اﺳت .و در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠﯽ در ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺑﻌﯾت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اش از ﻣﺣﻣد)ص( اﯾن ﻋﻘل
روﺣﺎﻧﯽ و روح ﻣﺣﻣدی را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و در ﺧود ﺗﻌﻘل ﻧﻣوده و ﻣﻧﺷﺄ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ازﻟﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب
ﺧداوﻧد ﻣوﺟب آﻓرﯾﻧش ﻋﺎﻟم و آدم ﺷده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧور ﻣﺣﻣدی ﺑود اﯾﻧﮏ از ﺟﺎن ﻋﻠﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﻧﻣوده و ﻣوﺟب آﻓرﯾﻧش
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دﮔر و ﺑرﺗری ﺷده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺧﻼﻗﯾت ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻋﻠوی دارد و ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﺗﺑﻌﯾت ﻣﺣض از ﻣراد اﺳت.
 -٢١٠ﺣدود ھﻔﺗﺻدﺳﺎل ﭘﯾش ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی در ﮔوش ﻣوﻟوی طرح ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﻧﻣود ﮐﮫ او را دﭼﺎر ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﻘﻼب
ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻋﺻر ﺧود ﺳﺎﺧت و آن ﺳؤال اﯾن ﺑود ﮐﮫ :آﯾﺎ ﻧﺑﯽ ﺑرﺗر اﺳت ﯾﺎ وﻟﯽ؟ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر آﯾﺎ ﻧﺑوت ﺑرﺗر اﺳت ﯾﺎ
وﻻﯾت؟ و ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر آﯾﺎ ﻋﻘل ﻧﺑوی ﻋﺎﻟﯾﺗر اﺳت ﯾﺎ ﻋﻘل وﻟوی؟ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ھﻣﮫ
ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ رخ ﻧﻣوده و ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﺟﮭش روﺣﺎﻧﯽ و ﻋروج ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
وادی وﻻﯾت و ﻋﻘل ﻋﻘل رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯾﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﷲ
اﮐﺑری اﺳت.
 -٢١١ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺣﮑم ﻋﻘل آن ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ از درون اﻧﺳﺎن ﺑﺟوﺷد ھم اﺻﻠﺗر و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺗر اﺳت ھم ﻣﺳﺗﻣرﺗر و ﭘﺎﯾدارﺗر
اﺳت و ﺧﻼق اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾرون ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داده ﺷود .ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف ﺑﺷری ،ﻋﻘل ﺣﺿوری
ﺑرﺗر از ﻋﻘل ﺣﺻوﻟﯽ و اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ اﺳت .و ﻋﻘل وﻟوی اﻣری ﺣﺿوری و ﺧودی اﺳت و ﻋﻘل ﻧﺑوی اﻣری ﺣﺻوﻟﯽ و داده
ﺷده اﺳت و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﺧداوﻧد اراده ﮐﻧد ﻧﺑوت و ﻋﻠم ﮐﺗﺎب و اﯾﻣﺎن را از ﻧﺑﯽ ﺑرﻣﯾدارد اﮔر ﻧﺑﯽ دﭼﺎر
ﺷرک ﮔردد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل وﻟوی ﺑدﻟﯾل ذاﺗﯽ ﺑودﻧش ھﯾﭻ ﺷرﮐﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد زﯾرا ﻣﺳﺗﻘر در روح و ﻋﯾن روح اﺳت.
ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻋﻘل و روح ﻋﻠوی ھﻣﺎن ظﮭور ﻋﻘل و روح ﻣﺣﻣدی اﺳت.
 -٢١٢در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﺑرﺗری ﻋﻘل ﻋﻠوی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﺣﻣد)ص( ھم در ﮐﻣﺎل ﻧﺑوﺗش ﺑﮫ وﻻﯾت و
اﻣﺎﻣت رﺳﯾده اﺳت ھﻣﭼون اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( .و وﻻﯾت ﻣﻘﺎم ﻧﺑوت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس در
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾش ﺑﮫ روح اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد .و اﻣﺎ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑدون ﻧﺑوت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﻣﺣﻣد)ص( درﺑﺎره اش
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ای ﻋﻠﯽ ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻣن ﺑودم ﺗو ﺑودی ھر ﭼﮫ دﯾدم ﺗو دﯾدی و ھر ﭼﮫ ﺷﻧﯾدم ﺗو ﺷﻧﯾدی! و اﯾن ﺑﻘدرت ﻋﻘل
ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ در وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﭼون ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳد ﻋرﻓﺎن ذات ھوﺋﯽ ﻋﺎرف اﺳت.
 -٢١٣در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻣﺎل ﻋﻘل ﻧﺑوی ﮐﮫ در رﺳول ﺧﺎﺗم رخ ﻧﻣود ﻋﻘل روح اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درک و درﯾﺎﻓت ﻋرﻓﺎﻧﯽ روح ﮐﮫ
ﻣوﺟب ﺧودی ﺷدن روح ﮔﺷﺗﮫ و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ذات ﺧود ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣظﮭر ھواﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٢١۴ﻣﺣﻣد)ص( ﺑﮫ ﯾﺎری روح اﻟﻘدس ﺗواﻧﺳت روح ﺧود را ﺑﻔﮭﻣد و ﺑﺧواﻧد و درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧش ھﻣﺎن ﻗرآن اﺳت .در واﻗﻊ
ﻗرآن ھﻣﺎن ظﮭور ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل روﺣﺎﻧﯽ ﺑرﺳد ﻣﺣﻣدی و ﻗرآﻧﯽ
ﻣﯾﺷود و ﭼون ﺑﮫ ﺑﯾﺎن و ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺻﯾل )ﺗﻌﯾّن( ﻗرآن وﺟودش در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻋﺻر ﺧود ﺑﭘردازد ﺑﮫ ﻋﻘل وﻟوی
رﺳﯾده اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ﻋﻘل وﻟوی )ﻋﻘل ﻋﻘل( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی از ھر اﻧﺳﺎن ﻋﺎرﻓﯽ در ھر ﻋﺻری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد.
 -٢١۵در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﺧن از رﻧﮓ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن رﻧﮕﮭﺎ ،رﻧﮓ اوﺳت .ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻘل درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﺻداھﺎ و ﺳﯾﻣﺎھﺎ و ﻋطرھﺎ و ﻟﻣس ھﺎ و طﻌم ھﺎ و ﻟطﺎﻓﺗﮭﺎ و ﻣﺣﺳوﺳﺎت ھم ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ و ﻋطر و طﻌم اوﺳت .ﭘس ھر
ﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺣﺿور و ﻧﺷﺎن اوﺳت وﻟﯽ ﺧود او را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﻣﺣﺳوﺳﺎت و در ﺟﻣﺎل واﺣدی ھﻣﭼون اﻧﺳﺎن دﯾدار ﮐﻧﯾم زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﯾن ﻣﺣﺳوﺳﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن آﻧﮭﺎ را
ھم ﺑﺧدﻣت ﻣﯽ ﮔﯾرد و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺣﺳوﺳﺎت اﺳت .ﭘس ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم در ﻋرﺻﮫ
ظﮭور ﻣوﺟودﯾﺗش دارای ھوﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺗﮭﯽ در ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ ای ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﮫ ﻋﻘل اﻧﺳﺎﻧﯽ درک ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﻋﺎﻟﯽ و اﯾده آل و ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ھم ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت
ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ،اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ دﯾدار ﭘروردﮔﺎرش ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و رﺿﺎ ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ﺧداﯾش را ھﻣﺎن ﺧود ﮐﺎﻣل
و ﻋﺎﻟﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣطﻠﻖ و ﺻﺎﺣب ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد وﻟﯽ ﻧدارد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن دﯾدار ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
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اﻧﺳﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾﻧﺳت راز ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و رﺿﺎی ﭘس از دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد!
وﮔرﻧﮫ اﯾن دﯾدار ھرﮔز ﻣوﺟب رﺿﺎی ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﻣوﺟب ﺣﺳرت اﺳت ﻣﺛل ﺣﺳرت ﭘس از دﯾدار ﮔداﺋﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه! ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮔدا در اﯾن دﯾدار ﺑر وادی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ورود ﮐﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻧﺟر
ﻣﯾﺷود و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر ﺧوﯾﺷﺗن! زﯾرا ﺧداوﻧد ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد! ﺧداوﻧد
اﻟﮕوی ﺧود -آﻓرﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اراده و ﻋﻠم ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل درک و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -٢١۶وﻗﺗﯽ از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه و روش ﺗﻌﻘل و ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﻣﻌﻧﺎی درﯾﺎﻓت وﺟود از ﺟﮭﺎن
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﻏراﯾز ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺗﻔﮑر و اﺣﺳﺎﺳﺎت و درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی روﺣﺎﻧﯽ! درﯾﺎﻓت وﺟود ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی درﯾﺎﻓت ﺧداﺳت از ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻓرﯾده اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھر ﺣس و ﻓﮑر و ﻣﻌﻧﺎ و ﻋﺎطﻔﮫ و ﺷوق و
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﺧداوﻧد را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ ﷲ اﺳت در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا در ﺟﮭﺎن!
آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد درﺻد ﻣردﻣﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و زﻧدﮔﯽ راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻣﯽ
ﺷﻧوﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾﻧد و ﻣﯽ ﭼﺷﻧد و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓﮑر و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد؟ "اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺗﻌﻘل ﻧدارﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ
اﮐﺛر ﻣردم در ﺟﺳﺗﺟوی وﺟود ﺧدا در زﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا ﺗﻌﻘل ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﻋﻘل ﻋﻘل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد.
 -٢١٧اﯾن ﺧود ﺧداوﻧد در ﺟﺎن و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ رﻧﮓ و ﺑو و ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ و
ﻣﻌﻧﺎ و اﺣﺳﺎس! ﭘس اﮔر اﯾن درک ﮐﻧﻧده )ﻋﻘل( را درک ﮐﻧﯾم ﺧدا را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم! و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل اﺳت و ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﯾﺎری
ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧدا!
 -٢١٨در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد در ﺟﺎن و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ اﻧواع ﺣواس و ﺗﻔﮑر و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﮫ آدﻣﯽ راه و روش
ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد .ﺣﺿور ﻋﻘل در اﻧﺳﺎن ﺗﻌﻠﯾم دھﻧده ﺗﻌﻘل اﺳت .اﯾن ﺗﻌﻘل ﻋﯾن ھﻣﯾﺎری و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺧدا در
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺟﮭت ﺣﺻول وﺟود ﮐﺎﻣل اﻟﮭﯽ! و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ دارای اﯾن ھﻣﯾﺎری و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺧدا )ﺗﻌﻘل( ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ در
ﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺧود ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و ﮐرﺧت ﺷده و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﮔردﻧد و از اﺑﺗداﺋﯽ
ﻗﺑﺎل ادراﮐﺎت ﺣ ّ
ﺗرﯾن ادراک ﺣﯾواﻧﯽ ھم ﺳﺎﻗط و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺷر ﻣدرن دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺳﻘوطﯽ در ﺣواس و ھوش طﺑﯾﻌﯽ ﺧود ﺷده
اﺳت" .ﮐور و ﮐر و ﻻﻟﻧد و ﺑرﻧﻣﯽ ﮔردﻧد ".ﻗرآن -ﭼون ﺑﺧود ﺑرﻧﻣﯽ ﮔردﻧد ھﻣﺎن ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﻧطﻖ ﺣﯾواﻧﯽ ﺧود را
ھم از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺧود ھﻣﺎن اﻣر ذﮐر و ﺗﻌﻘل در ﻗرآن اﺳت :ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺧود و ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﺄﻣل در ادراﮐﺎت
ﺧود!
 -٢١٩ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھر ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی اﺻل
و ﮐل و ﮐﻣﺎل و ﺳرﻣدﯾت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺧود ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٢٢٠ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﯾت وﺟود
اﺳت.
" -٢٢١ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﭼرا ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﺑﻘره -ﯾﻌﻧﯽ ﭼرا در ﻗرآن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی وﺟود ﺧود
ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﺧود را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد و ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﯾد زﯾرا ﻗرآن ﺑﯾﺎن ﻋﻘل ﮐل اﺳت" .و ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد زﯾرا ﺗﻌﻘل
ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ".ﻣﺎﺋده -زﯾرا ﻧﻣﺎز ﻣﮭﻣﺗرﯾن واﻗﻌﮫ طﻠب وﺟود ﺧداﺳت" .و ﺗو ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺷﻧواﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد".
ﯾوﻧس -ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑدون ﺗﻌﻘل و ﺑدون ﺷﻧﯾدن دوﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺷﻧﯾده )ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺷﻧﯾده ھﺎ( ﮐر اﺳت و ﺑدون ﺑﮫ ﯾﺎد
آوردن دوﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً دﯾده و ﮔﻔﺗﮫ ،ﮐور و ﻻل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل در ﺑﺳﺗر ذﮐر رخ ﻣﯽ دھد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن در ﺑﮫ ﯾﺎد
آوردن ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده )ﻋﻣر ﮔذﺷﺗﮫ( و ﺗﻌﻘل در زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت .ذﮐر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ﻋﻘل ذاﮐراﻧﮫ درﺑﺎره ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ درک ﺣﺿور ﺧداوﻧد در ﺧود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد اﺳت" .و در ھر ﭼﯾزی ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد اﺳت اﮔر ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾد ".رﻋد-
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" -٢٢٢و ﺧداوﻧد ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ".ﯾوﻧس -زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود ﻏﺎﻓل و
روﯾﮕردان اﺳت و ﺗﻌﻘل ﻧدارد ﺧود را از ﯾﺎد ﺑرده و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن اﻧﺳﯽ و ﺟﻧﯽ درﻣﯽ آﯾد و ﻏﺎرت و ﺗﺑﺎه ﻣﯾﮕردد و
ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٢٣ﭘس ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود ﺧداﺋﯽ و ﺧدای ﺧود در ھر ﭼﯾزی .و اﯾن ﻋﻘل اول اﺳت .و ﻋﻘل دوم و ﺑرﺗر از آن
ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا در ﺧود اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋﻘل ﻣﺣض اﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ "ﺧود" ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻌﻘوﻻﺗش
ﻧﯾﺳت ﭘس ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا در اﯾن ﻣﻌﻘوﻻت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﻘل ﻋﻘل و ﺻﺎﺣب ﻋﻘل ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺿر و ﻓﺎﻋل و ﺧﺎﻟﻖ
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮔوش دادن و ﻧظر ﮐردن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗو و از ﮔوش و ﭼﺷم ﺗو ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .و ﺣس ﮐردن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
در دل ﺗو اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﮭم ﮐردن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ذھن ﺗو ﻣﯽ ﻓﮭﻣد .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل اﺳت!
 -٢٢۴ﻣﺎ ھر روزه و در ھر ﻟﺣظﮫ ﺑواﺳطﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوﯾم و اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﯾن
ﺧود ﻋﻘل ﻓطری ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻐول وﺟودﯾﺎﺑﯽ و وﺟود ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﻣﺎﺳت و او ﺟز ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻓرﻣوده ﮐﮫ
ﻓطرت اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﯾﮑﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﯾﮑﯽ اﺳت .ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن اﯾن ﻋﻘل ﻓطری و طﺑﯾﻌﯽ و ﺧود ﺑﺧودی
را در ﺧود درﯾﺎﺑد و در آن ﺗوﺟﮫ و ﺗﺄﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﯾﺳت ﺑﮫ ﺧدای ﻋﻘل ﻣﯽ رﺳد و ﻋﻘل ﻋﻘل!
 -٢٢۵ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﻘل ﻓطری و طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎ )ﻣﺣﺳوﺳﺎت و اﺣﺳﺎﺳﺎت( ﻣﯽ ﯾﺎﺑد آﯾﮫ ای از اوﺳت وﻟﯽ ﺧود او ﻧﯾﺳت .ﺧود
او ھﻣﺎن ﯾﺎﺑﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﻋﻘل ﮐﮫ واﺟد اﺳت! در واﻗﻊ آﻧﮑﺳﯽ را ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ "ﺧود" ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺧداﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣواره از اﯾن ﺧود ﺧداﺋﯽ ﺣذر و ﭘرھﯾز ﻧﻣود و ﻣﺗﻘﯽ ﺑود و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎھد و ﻣراﻗب ﺑر اﯾن ﻣن ھوﺋﯽ ﺑود .و
اﯾن اﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺧن ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣراﻗب ﺧداﯾﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد! اﯾن ﻧظﺎرت و ﻣراﻗﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧور ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ اﺳت.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد .ھرﮔز راﺑطﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن وﺿوح و ﺳﺎدﮔﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﺷده اﺳت
ﺳر ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﺑﮫ اﯾن روﺷﻧﯽ رخ ﻧداده ﺑوده اﺳت.
و ّ
 -٢٢۶ھر ﺣس ،ﻣﻌﻧﺎ و ﻋﺎطﻔﮫ و ﻣﯾل و روﺣﯾﮫ ای ﮐﮫ در وﺟود آدﻣﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ ای ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت ﭘس از ﻣﻌﻘوﻻت
اﺳت وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻘول ﻋرﻓﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ -طﺑﯾﻌﯽ و ﺧودﺑﺧودی اﺳت ﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ! اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻣﻌﻘول ﺧود
ﺑﺧودی دال ﺑر ﺣﺿور ﻧور ﻋﻘل و ادراﮐﯽ اﻟﮭﯽ و ﻓطری در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋﺎت دھری و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣوروﺛﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و آﻣوزﺷﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ اﺳت ﭘس اﯾن ادراک و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺎب و ﺧﺎﻟص و
ﺑﯾواﺳطﮫ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ آﻧرا ﻣﻌﻘوﻻت ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ﮐﮫ ﭼون ﮔردش ﺧون و ﺗﻧﻔس در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
اﻧﺳﺎن ﺟﺎرﯾﺳت و ﺑدون ﺣﺿور اراده آﮔﺎھﺎﻧﮫ آدﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣور ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺷر را ﺗدﺑﯾر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن
ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم و دھری اﺳت .اﯾن ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل دھری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ آﺣﺎد ﺑﺷری از آن ﺑطور ﯾﮑﺳﺎن ﺑرﺧوردارﻧد وﻟﯽ
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻓرھﻧﮓ و ﻧژاد ﺧوﯾش ﺗﻔﺎﺳﯾر و درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی وﯾژه ﺧود را دارﻧد.
 -٢٢٧ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﻋﻘل ﻋﻘل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ﮐﮫ از راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﺗﻌﻘل درﺑﺎره
ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل دھری -ﻧژادی اﺳت ﭘس ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻘﻠﯽ ﺑرﺗر در ﻣﻘﺎم ﺷﺎھد اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﻗدﯾم را ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ
ﻋﻘل ﺷﺎھد ﺑﺎ ﻋﻘل ﻣﺷﮭود اﺳت ﯾﺎ ﻋﻘل ﻓﺎﻋل ﺑﺎ ﻋﻘل ﻣﻔﻌول ﯾﺎ ﻋﻘل ﻋﺎﻗل ﺑﺎ ﻋﻘل ﻣﻌﻘول و ﯾﺎ ﻋﻘل ﻋﺎرف ﺑﺎ ﻋﻘل ﻣﻌروف
)ﻋرﻓﯽ( و روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﺑﺎ ﻋﻘل دھری -ﺗﺎرﯾﺧﯽ -وراﺛﺗﯽ!
 -٢٢٨و اﻣﺎ آﯾﺎ ﻋﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ )ﻋﻘل ﺷﺎھد و ﻋﺎرف( از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﻘل دھری را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧودش ﻣﻧور ﻣﯽ ﺳﺎزد؟
ھر ﮐﺳﯽ دارای ﻧور ﻋﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻧﯾﺳت اﯾن ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺷﮭﺎدت اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﻏﯾﺑﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ
داده ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرﻓﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻋﻘل وﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ را ﺗﺣت وﻻﯾت و
ﻣراﻗﺑت و ﻧظﺎرت ﻗرار ﻣﯽ دھد و اﻣﺎﻣت و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻋﻘل ﺳﻠوﮐﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺑﺎ
ﻋﻘل دھری ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت زﯾرا اﯾن ھر دو ﻋﻘل از ﺟﻧس ﻧورﻧد :ﻧور ﻗدﯾم و ﻧور ﺟدﯾد!
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 -٢٢٩اﯾن ﻋﻘل ﻋﻘل ﻣوﺟب ﺑﮭم رﺳﯾدن اول و آﺧر وﺟود و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔردد در ﺟرﯾﺎن ﺳﯾر و ﺳﻠوک
ﻋرﻓﺎﻧﯽ! ﻋﻘل ﻋﻘل ﻣوﺟب ﺗﺟدﯾد ﺣﯾﺎت ﻋﻘل ﻗدﯾم و ﺗﺄوﯾل ﻋﻘل ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن وﻗوع ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت ﮐﮫ در
ﮐﻣﺎﻟش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٣٠از واﻗﻌﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر )ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور( ﻋﻘل ﺳوﻣﯽ ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻘل ھوﺋﯽ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل ﻗدﯾم
ﺣﯽ
ھﻣﺎن ﻋﻘل دھری اﺳت و ﻋﻘل ﺟدﯾد ھم ﻋﻘل روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻌﮫ ﻧزول ﯾﺎ اﻟﻘﺎی روح از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد و ﯾﺎ اﻣﺎم ّ
ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود :ﻋﻘل دھری ،ﻋﻘل روﺣﯽ ،ﻋﻘل ھوﺋﯽ!
 -٢٣١ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻋﻘل روﺣﯽ )اﻟﺳﺎﻋﮫ -وﻻﺋﯽ( ھر ﯾﮏ از ﻣﻌﻘوﻻت ﻋﻘل دھری ھﻣﭼون ﯾﮏ آﯾﮫ و ﺑﯾﻧﮫ اﻟﮭﯽ درک
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھوﯾت اﻟﮭﯽ دﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود ھﻣﮫ ﻣﻌﻘوﻻت و ﭘدﯾده ھﺎﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق آﯾﺎت  ۵۴و  ۵٣ﺳوره
ﻓﺻّﻠت ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت .و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﻧوﯾر ﻋﻘل ھوﺋﯽ اﺳت.
 -٢٣٢ﻋﻘل دھری ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻣﺷﮭود اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ ،ﻋﻘل ﺷﺎھد اﺳت و ﻋﻘل ھوﺋﯽ ھم ﻋﻘل ﺷﮭﯾد اﺳت:
ﻣﺷﮭود -ﺷﺎھد -ﺷﮭﯾد! ﻋﻘل اول -ﻋﻘل دوم -ﻋﻘل ﺳوم!
 -٢٣٣ﻋﻘل ﺳوم )ﻋﻘل ﺷﮭﯾد( ﺳﻧﺗز ﻋروﺟﯽ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﺑﯾن ﻋﻘل اول و دوم اﺳت و ﺑدون ﺗﻌﻘل ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ-
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ،ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻘل ﺳوم درک ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -٢٣۴از ﺗﻌﺎﻣل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن اﯾن ﺳﮫ ﻋﻘل واﻗﻌﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور اﺳرار ﮐﻠﻣﺔ ﷲ
اﺳت .در اﯾن ﺑﺎب در ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم.
ﺳر ﺣﻖ اﺳت ﮔردھم آﯾﻧد و اﺳرار در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﻧد ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻋﻘل آﺷﮑﺎر ﺷود ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐﻠﻣﺔ
 -٢٣۵ﭼون اﯾن ﺳﮫ ﻋﻘل ﮐﮫ ﺳﮫ ّ
اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق ﺳوره ﻣﺟﺎدﻟﮫ :ﭼون ﺳﮫ ﻧﻔر راز در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﻧد ﭼﮭﺎرﻣﯾن آﻧﮭﺎ اوﺳت و ھﻣواره ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧواھد ﺑود
ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت را ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد!
 -٢٣۶ﭘس ﻋﻘل ﭼﮭﺎرم ﯾﺎ ﻋﻘل اﻟﻠﮭﯽ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳرار واﻗﻌﮫ ھﺳﺗﯽ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و ھر ﭼﯾزی در آﻧﺟﺎ
ﻣظﮭری از ﺟﻼل ﭘروردﮔﺎر اﺳت :و در آﻧروز ھر ﭼﯾزی در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺑرای ﺧداوﻧد رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻗرآن -و اﯾن ﻋﻘل
ﻗرآﻧﯽ -ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻋﻘل ھواﻟﻠﮭﯽ اﺳت.
 -٢٣٧و اﻣﺎ ﻣظﮭر و ﻣﺻدر ﻋﻘل ﭼﮭﺎرم )ﻋﻘل اﻟﻠﮭﯽ( وﺟود ﺧود ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ﺣﺿور و ظﮭور اﺳرار ﮐﻠﻣﺔ ﷲ
ﻣﯽ ﮔردد و او ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯾﯾﻧﯽ اﺳت و ﻧور ﭘﻧﺟم ﻋﻘل را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧور اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻣوﺟودات زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧورش ﻣوﺟودﯾت و ﻗدر وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺳرﻣدی و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد :ھر ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت در
وﺟود اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺑﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻗرآن -اﯾن ﻣﻘدر و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷدن ﺳرﻣدی ﻣوﺟودات ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﮐل اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
از وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﮐﮫ ﻋﻘل ﭘﻧﺟم اﺳت و ﻋﻘل ﻻھوﺗﯽ!
 -٢٣٨ﻋﻘول ﭘﻧﺟم روی زﻣﯾن ﮐﮫ ﻋﻘول ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﭼون ﮔردھم آﯾﻧد و ﻣﺗﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷوﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﻋﻘل
ﺷﺷم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ظﮭور اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ و ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ اﻟﮭﯽ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و اﯾن ﻋﻘل
ھﺎھوﺗﯽ اﺳت!
 -٢٣٩و ﭼون ﻋﻘل ﺷﺷم در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش رخ ﻧﻣﺎﯾد ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺳﺎط ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دھری ﺑرﭼﯾده
ﺷده و ھﻣﮫ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ و ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل اﺣدی ﺧداوﻧد از آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧور ﻋﻘل ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ
آﻧرا ﻋﻘل ھﯽ ھﺎ ھوﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم .در اﯾن ﺑﺎب ﺑﮫ ﻓﺻل "ھﯽ ھﺎ ھو" از ﮐﺗﺎب ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ از اﯾﻧﺟﺎﻧب رﺟوع ﮐﻧﯾد.
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 -٢۴٠ﻋﻘل ھﻔﺗم ھﻣﺎن ظﮭور ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻧور ﻋﻘل اول اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت و اوﺳت اول و آﺧر و
ظﺎھر و ﺑﺎطن! ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﯾن ﻋﻘل اﻧﺎ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت.
 -٢۴١در ظﮭور ﺧورﺷﯾد ﻋﺎﻟﻣﺗﺎب ﻋﻘل ھﻔﺗم )ﻋﻘل اﻧﺎ اﻟﻠﮭﯽ( ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﺷﮭود و ھﻣﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻘول
ﺷﺷﮕﺎﻧﮫ و ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن ﺑﺻورت ذرات اﻧوار اﯾن ﻋﻘل ھﻔﺗم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻓﻧﺎی ﻓﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و
ﺳرﻣدی ﮔﺷﺗﮫ اﻧد!
 -٢۴٢ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣراﺗب اﯾن ﻋﻘول ﻣذﮐور و درﺟﺎت و طﺑﻘﺎت و ﺗﺑﻌﺎت دروﻧﯾﺷﺎن ﻣظﺎھر اﻧواع ﮐﻼم اﻟﮭﯽ و
اﺳﻣﺎء ﷲ ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣراﺗب ﻋﻘل دارای ﮐﻠﯾد واژه ای اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن
ﺣﯽ ،ﻋﻠﯽ ،اﻟﮫ ،رب و ﷲ!
و رﺑوﺑﯾت ھﻔت اﺳم اﻋظم ﭘروردﮔﺎرﻧد :اﺣد ،ﺻﻣدّ ،
 -٢۴٣و ﻧﯾز ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھر ﯾﮏ ﻣظﺎھر و ﻣﺻﺎدر ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد ﭘس ﻣرﺗﺑﮫ ای از ﻋﻘل
را ﺑرای ﺑﺷر ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده اﻧد .وﻟﯽ رﺳول ﺧﺎﺗم ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص( ﺣﺎﻣل ﻧور ﮐل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎوی ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻣﺎء
و ﻋﻘول ﺣﻖ اﺳت .ھﯾﭻ ﻋﺎرﻓﯽ ھﻣﭼون ﺷﯾﺦ اﮐﺑر ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن اﺑن ﻋرﺑﯽ در اﯾن ﺑﺎب ﺗﻌﻘل و ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب
ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﺷﺎﯾش اﯾن ﻋﻘول اﺳت ھر ﭼﻧد ﻧﮫ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری!
 -٢۴۴و ﻧﯾز ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﮑﺗوب و ﮐﻼم ﺑرﺧﯽ از ﺑزرﮔﺎن ﻣﻌرﻓت از ﻋﻠﯾﯾن ﺣﺎﻣل اﻧوار ﻋﻘول اﻟﮭﯽ ﺑرای طﺎﻟﺑﺎن
ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺷﻧﮕﺎن ﻋﻘل ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎ اﯾن اﻧوار اﻟﮭﯽ ﺗﻧوﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﺛﺎر ﻣﺎ ﻧﯾز از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد
ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ھﻣﮫ اﻧوار ﻋﻘول ﺗﺎ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢۴۵ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻧوﯾر ﺣﺎﺻل از ﻋﻘول اﻟﮭﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر زﻧده ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣوﺟب روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺗن و دل و اﻧدﯾﺷﮫ
ﺷده و وﺟود ﻓرد را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻋﻣل ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺗﻘواﺋﯽ روز اﻓزون ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس وای ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﭼﻧﯾن ﺗﻧوﯾری
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی زﻧدﮔﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت اﯾن اﻧوار در ﺟﺎﻧش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺛﻘل و
ﻏل و زﻧﺟﯾرھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا! "ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﻧﺷود ﻏل و زﻧﺟﯾری ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﮔردن ﺻﺎﺣﺑش ﺗﺎ روز
ﻗﯾﺎﻣت ".رﺳول اﮐرم)ص(-
 -٢۴۶ﻋﻘل اول ﻣوﺟب ﺗﺷﺧﯾص ﺧﯾر و ﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اھل ﺗﻘوا آﻧرا درﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻋﻘل دوم ﻣوﺟب ﺗﺷﺧﯾص ﺧﯾرﺗرﯾن و
ﺷرﺗرﯾن اﺳت و ﺑﺳوی ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﻋﻘل ﺳوم ﻣوﺟب ﺗﺷﺧﯾص وﺣدت وﺟود اﺳت .ﻋﻘل ﭼﮭﺎرم ﻣوﺟب ﺗﺷﺧﯾص
ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﻘل ﭘﻧﺟم ﻣوﺟب روﯾت ﭘروردﮔﺎر در ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻘل ﺷﺷم اﻟﮭﯾت و رﺿوان وﺟود اﺳت و
ﻋﻘل ھﻔﺗم اﻧﺎ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت.
 -٢۴٧ﺑدان ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی روی زﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﻣراﺗب ﻋﻘول ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اﻧد و ھر ﯾﮏ ﺳﺧﻧﮕو و ﺣﺎﻣل ﻣرﺗﺑﮫ ای از آن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ھم ﻧور ھﻣﮫ اﻧوار ﻋﻘول اﺳت و ﺟﻣﺎل ﻋﻘل ﮐل!
 -٢۴٨ﺑدان ﮐﮫ ﻋﺎﻗﻼن رﻧدان اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎﻧﻧد و ﻣردﻣﺎن از ھر ھزاران ﯾﮑﯽ را ھم ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻋﺎﻗﻼن ﺻﺎﺣﺑﺎن
رﺳﺎﻻت اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﻧد و ﺧﻠﻔﺎ و اوﺻﯾﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣرﺳل! ﭘس ﻋﺎﻗﻼن ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎﻧﻧد در ﺗﻌﻠﯾم ﻋﻘول!
 -٢۴٩ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻘل ﺑرﺗرﯾن ﻧور اﺳت و ﺑﻧﯾﺎد و ﺑﺳﺗر داﺋﻣﯽ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﺷﻌور و ﻓﻘﺎھت و ﺗدﺑﯾر و ﺗﻔﮑر
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭘس ﺑﯽ ﻋﻘل را ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻼﻣﮫ دھر و داﻧﺷﻣﻧد ھﻣﮫ ﻋﻠوم ﺑﺎﺷد ﺟز ﺣﺎﻣل ظﻠﻣﺎت و ﺗﻔﻧن وﯾراﻧﮕر
ﻧﯾﺳت.
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 -٢۵٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﺗﻔﮑر و ﻓﻘﮫ و ھﻧر را در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ آدﻣﯽ رﯾﺷﮫ دار و ﺧودی و اﺻﯾل و ﺧﻼق
ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت .ﺑدون ﻋﻘل ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی دھر اﺳت .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠوم و ﺣﮑﻣت و
ﻋرﻓﺎن و دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل ﻓطری ﺗدﺑﯾر و ﺗﺄﻟﯾف ﺷده اﺳت ﭘس ﻗﺎﺑل
ﺑرﺧورداری ﺑرای آﺣﺎد ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ا ّﻣﯽ ﺗرﯾن ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﻣوده اﺳت .و
ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺣﺟت ﻋﻘﻼﻧﯾت را ﺑر ﺑﺷر ﻣدرن ،ﮐﺎﻣل و ﺑﺎﻟﻎ و رﺳﺎ ﻧﻣوده اﺳت.
 -٢۵١در ﺧرد ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻓﻘط ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ذھﻧﯽ و اﯾده آل ﺑﺷری را ﻋﻘل و ﻣﻌﻘوﻻت ﻧﺎﻣﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﻘوﻻت اوﻟﯾﮫ ھﻣﺎن
ﻣﺣﺳوﺳﺎت ھﺳﺗﻧد و ذھﻧﯾﺎت ﺑﺷری ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗرﮐﯾب و ﺗﻠﻔﯾﻖ و اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺣﺳوﺳﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﻋواطف و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺳﭘس ﺻﻔﺎت و روﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻘوﻻت ﺛﺎﻧوی و ﺛﺎﻟﺛﮫ و راﺑﻌﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
وﺟودی ﺗر و ﮐﻠﯽ ﺗر و رواﻧﺗرﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً روان ﺑﺷری را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد.
 -٢۵٢رﺳﺎﻟت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﻏرﺑﯽ ﻓﻘط در ﻣﺣدوده ﻣﻌﻘوﻻت ذھﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣدوده ذھن را از ﻗﺑل و ﺑﻌدش ﻣﻧﻔﮏ
ﻧﻣوده و ﺷﻌور اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی اﯾده اﻟﮭﺎی ھذﯾﺎﻧﯽ و ﻧﺳﯾﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻗﺣطﯽ زده و ﻋدم ﭘرﺳت
و وﯾراﻧﮕرﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺗﺟﺳﻣﯽ اﯾن ﻋﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ ھﻣﺎن ﻋﻠوم و ﻓﻧون اﺳت ﮐﮫ دوزخ ھوش و ﺣواس و ﻋﻘل ﺑﺷر اﺳت.
 -٢۵٣ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﮐﮫ ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻘل ﻣوﺟود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺗﻔﮑران ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھم ﻗﺑوﻻﻧده اﺳت ﻋﻘﻠﯽ
ﻋﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ در وﺟود آدﻣﯽ ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ روان اﻧﺳﺎن ﺣرﮐت ﻧﻣوده و ﺿد
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن ﮐﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ھﺳﺗﻧد ﺷﺎھدﯾم.
 -٢۵۴ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯾش ارﺳطو ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد اﯾده آﻟﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺑرون
اﻓﮑﻧﯽ و ﺳﻠطﮫ ﮔری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﺳوق ﻣﯽ دھد .ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ،ﺗﻌﻘل ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر ﻣﻧﻔﮏ از ﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎت ﻧﻔس ﻣﯾﺑﺎﺷد
و ﻟذا ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻋﻘﯾم اﺳت و ﻟذا ﺟﺑرا ً ﺑﺳوی ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ ﮐﺳب وﺟود ﮐﻧد وﻟﯽ دﭼﺎر دوزخ
ﻧﺎﺑودﮔری ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﯽ در ذھن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده ھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ اﯾن اﯾده ھﺎ ﮐﺳب وﺟود ﮐﻧد و
 -٢۵۵ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ،ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
ﭼون ﮐﺳب وﺟود ﻧﻣﯾﮑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ و ﻋدﻣﯾت ﻣﯽ ﺷود ﻣﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﮐل اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را در ﻓﻠﺳﻔﮫ
و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ارﺳطو ﭘدر اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ وﺿوح درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺳﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده ھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن اﯾده ھﺎ را ﮐﻼﺳﮫ و
 -٢۵۶ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﻣدﻋﯽ دروﻏﯾن ﻋﻘل ﺑﺷری ،ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوﺳﺎت! و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ھﻣواره ﻣرﯾد ﺳﻼطﯾن و
ﺟﮭﺎﻧﺧواران و ﺟﺑﺎران ﺑوده اﺳت از ارﺳطو ﺗﺎ ﺑوﻋﻠﯽ و دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧت!
ﺳﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور وﺟود ﺳرﻣدی ﺳﺎزد و ﻟذا دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ ﮔﺷﺗﮫ و
 -٢۵٧ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
ﺟﮭﺎﻧﺧوار ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺛل ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ دﻧدان ﻧدارد و ﻏذا ﺧوردن ﻧﻣﯽ داﻧد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺧﺎم و ﻧﺟوﯾده ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و دﭼﺎر
ﺳوء ھﺎﺿﻣﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ اﻓﺗد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن اﺳﺗﻔراغ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء اﺳت.
 -٢۵٨ھر اﯾده ای ﯾﮏ ظﻠﻣﺎت ﻋدﻣﯽ و ﺟﮭﺎﻧﺧوار اﺳت زﯾرا ھر اﯾده ای ذاﺗﺎ ً ﯾﮏ "ﺑﺎﯾﺳﺗن" اﺳت و ﻧﮫ ھﺳﺗن! و ﻟذا
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﺎﺳت و اﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﺎ وﯾراﻧﮕر ﺟﮭﺎن اﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدر و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﭘﯾداﯾش ﻣﻌﻘوﻻت
ﺳﯽ اﺳت .و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ذاﺗﺎ ً ﺿد وﺟود و ﺧﺎﺋن اﺳت.
ﺣ ّ
 -٢۵٩ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء را ﺑﺎ دل و روح و ﺟﺎن آدﻣﯽ ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً آﻧرا ﻣﻧﮑر اﺳت و ﺣداﮐﺛر دل و روح و ﺟﺎن
را ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده ھﺎﺋﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا را! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ذاﺗﺎ ً ﮐﺎﻓر اﺳت و ﺑﺎﻻﺧره ھم ﭘس
٣٦

از دو ھزار و ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﮐﻔرش را اﻋﺗراف ﮐرد ﭼون ﭼﺎره ای ﺟز اﯾن ﻧداﺷت ﺟﮭت اﺳﺗﻣرار و ﺑﻘﺎی ﺧودش! و ﻟذا ھﻣﮫ
ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻗرون اﺧﯾر آﺷﮑﺎرا ﮐﺎﻓرﻧد و اﯾده ﺧدا در آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﺻﺎدﻗﺗرﯾﻧﺷﺎن طﺑﯾﻌت ،دھر ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﻣﺗرادف ﺧدا ﻗرار داده اﻧد ﻣﺛل ھﯾوم ،ﻻک ،ﻣﺎرﮐس و ھﮕل! و ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎت را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻣﺛل راﺳل!
 -٢۶٠ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺑﺧﺻوص ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﺣﺎﺻل رﮐود و ﺟﻣود در ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ ذھن و ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت .و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ،ﻋﻘل ﮐﻔر ﯾﺎ ﮐﻔر ﻋﻘل اﺳت.
 -٢۶١اﻧﺳﺎن ،ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت را ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻘوﻻت و ﮐﺳب وﺟود اﺳت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎری اﺳت .ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧور وﺟود رﺳﺎﻟت ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﺎر ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم
در رﺳﺎﻟت ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت .ﺳﻼطﯾن ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻧوری ،اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺳﻼطﯾن ﻋﻘل ﻧﺎری ھم
ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن! رﻓﺎﻗت ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﻓﻠﺳﻔﮫ و درﺑﺎر ﭘﯾﺎم آور ﻣﺎھﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺳﻼطﯾن آن ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ،رﻓﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن و ﺗوده ھﺎی ﻣﺳﺗﺿﻌف ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد.
" -٢۶٢ﻣﺷﺎء" در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﻣدی ،ارادی و ﺗﺻﻧﻌﯽ و ﺟﺑری اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾرواﻧش ﻧﯾز اھل ﺟﺑر و ﺟﺑّﺎرﯾت
ھﺳﺗﻧد و ﺻﻧﻌت! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﻘل ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎ و ﺗوﮐل و ﻋﺑودﯾت و اﺷراق و ﺗﻧوﯾر اﺳت و ﻋﺎرﻓﺎن اراده
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ ﺑﮫ اراده ﺧدا :اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﮫ اراده ﺧدا .ﻗرآن-
 -٢۶٣اھﺎﻟﯽ ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ذﮐر و ﻋﺑودﯾت و اﺳﺗﻐراق و ﺑﻧدﮔﯽ و ﺗوﮐل و ﺗﻘوا و ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﺻﺑر ﺑر ﺑﻼﯾﺎ و
ﻣراﻗﺑﮫ ﺑر ﺧود ،ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻋﯾن ﺻﺑر و ﻣراﻗﺑﮫ ﺑر ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺧدا ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺎری ﺑس ﺑزرگ اﺳت .ﻗرآن-
 -٢۶۴ﺗﻌﻘل در ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯾت اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯾت ﺗوﻟﯾد اﯾده ای ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑواﺳطﮫ اش ﻧﻔس اﻣﺎره
را ﺑﮫ آرزوھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯾش رﺳﺎﻧﯾد و ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﺳﻠط ﮐرد و ﻣﺎﻟﮏ اﺷﯾﺎء ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑدﯾن طرﯾﻖ اﺣﺳﺎس وﺟودی ﺣﺎﺻل ﺷود
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ آﺗش!
 -٢۶۵ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ،ﺗﻌﻘل ﺑرون اﻓﮑﻧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﭘس ﻋﻘل ﺿد ﺗﻘواﺋﯽ اﺳت و ﻓﺎﺣﺷﮫ و وﻟﮕرد و ﺳﻠطﮫ ﺟو
و ﻓﺎﺳﻖ!
 -٢۶۶ذات ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﺗﻘوا و ﺗﻘﯾﮫ و درون اﻓﮑﻧﯽ و درون ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﺑﺳوی دل و ﺟﺎن و روح و ذات اﺳت.
 -٢۶٧ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ ،اﻧﺳﺎن را در اﺷﯾﺎی ﺑﯾرون از ﺧود ﻣﯽ ﺟوﯾد وﻟﯽ ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺟوﯾد و
ﺧود را در ﺧود ﻣﯽ ﺟوﯾد ﻧﮫ ﻏﯾر ﺧود! و ﻟذا ﻋﺎرف ،ﺟﺎن ﺟﮭﺎن را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ ﭘﯾروان ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﺟﺎن ﺧود را در
ﺟﮭﺎن ﮔم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﺗﻌﻘل ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی و آﺷﮑﺎرا دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت.
 -٢۶٨ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻋﻘﻠﯽ را ﺻﺑوراﻧﮫ و ﻣﺗوﮐﻼﻧﮫ ﺗﺎ ذات اﻧﺳﺎن ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧرا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور اﺣدی
ﺳﯽ را ﺧﺎم و ﻧﯾﻣﮫ ﺟوﯾده دوﺑﺎره ﺑﺳوی ﺟﮭﺎن اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را
ﺳﺎزد .وﻟﯽ ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﺷد" :ﮐﺎﻓران زﻣﯾن و درﯾﺎھﺎ را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾدﻧد ".ﻗرآن-
 -٢۶٩ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻋﺟوﻻﻧﮫ ،ﺷﺗﺎب ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و دﻧﯾﺎطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت و ﻟذا در ﻗﻠﻣرو ﺗﺣﻘﻖ اﯾده ھﺎﯾش ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺗﺎب ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮭﺷت اﯾده آﻟﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﻧم از آب درآﻣده اﺳت.

٣٧

 -٢٧٠ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ اﻓﻼطون و ارﺳطو و ھﯾوم و ﻻک و ﺑوﻋﻠﯽ و دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧت و ھﮕل اﺳت .و ارض
ﻣﻠﮑوت ھم ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
ﺳﯽ
 -٢٧١ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺻﻼً ﺗﻌﻘل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌﻠّل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠت -ﻣﻌﻠول ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ھر ﺣس و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺣ ّ
را در ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﻟذا اﯾده ھﺎ را ﺑﮭم ﺗﺑدﯾل ﮐرده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺷﯾﺎء را ﺑﺻورت ﻋﻠت -ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑدل
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌت اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را دوزخ ﮐرده اﺳت.
 -٢٧٢ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن ) !(Conceptدر ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻌﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻓﻘط اﯾده ھﺎ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﭘدﯾده ای ﻣﯾﺎن
ﺗﮭﯽ و ﻗﺣطﯽ زده و آﺗﺷﯾن و ﺑﺎﯾﺳﺗﻧﯽ اﺳت .و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣوﻟد ﺟﮭﺎن ﺟﺑرھﺎ و ﻣﺟﺑورﯾﺗﮭﺎﺳت و اﯾن ھﻣﯾن ﺟﮭﺎن
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ،ﻣﺟﺑور و ﻣﻌﻠول و ﻣﻔﻠوک آن اﺳت و اﯾن ﺗﻌرﯾف رﺳول ﺧدا از ﺟﮭﻧم اﺳت :اھل دوزخ اھل
ﺟﺑر اﺳت!
 -٢٧٣ﻓﻠﺳﻔﮫ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾده ھﺎ و ﺗﺑدﯾل اﯾده ھﺎ ﺑﮫ ﻓﻧون و ﮐﺎﻻھﺎی آﺗﺷﯾن و ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت .ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﺷﯾﺎی آﺗﺷﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت و اﯾن ﻧﺎﺑودی اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ!
 -٢٧۴ﭘس ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ )ﻋﻠﯾّت( ﻋﻘل ﺿد وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﺿد ﻋﻘل!
 -٢٧۵و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻣﺣﺻﻠﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟز ﺧودﺷﺎن را ﻓﺎﻗد ﻋﻘل ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و طﺑﻌﺎ ً اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را
ھم اﺳوه ھﺎی ﺟﮭل! و ﺧﯾﻠﯽ ھم ﮐﮫ ﻟطف ﮐﻧﻧد ﻣردان ﺧدا را ﻧواﺑﻎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻣﺎﻣﺎن را ھم ﻓﻼﺳﻔﮫ ای
ﺑزرگ!؟ ﮐﮫ اﯾن دﯾﮕر ﻋﯾن ﻧﻔﺎق ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم راﯾﺞ اﺳت.
 -٢٧۶ﻓﻠﺳﻔﮫ ،ﺗﻌﻠل اﺳت ﻧﮫ ﺗﻌﻘل! و ﻟذا ھر ﭼﯾزی را ﻋﻠت ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﭼﯾز دﯾﮕر ﻗرار ﻣﯾدھد و ﻟذا ﺑﺧود اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ را ﺑﮭم ﺗﺑدﯾل و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗرﮐﯾب ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن روﻧد اﻓﺳﺎد در ﺟﮭﺎن اﺳت.
 -٢٧٧ﺗﻌﻘل ،ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺗﻌﻠل )ﻓﻠﺳﻔﮫ( ھم اﻧﮑﺎر ھﺳﺗﯽ اﺳت و اﺑداع ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﺎ )اﯾده ھﺎ(! ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ آﺷﮑﺎرا،
ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﺟﮭﺎن اﺳت.
 -٢٧٨ﻋﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ دارای اراده و ذات ﺑﮫ ﺗﺻﺎﺣب و ﺗﻣﻠﮏ و ﺳﻠطﮫ اﺳت و دارای ذات ﺣﻖ ﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﺣﻘﯾﻘت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ دارای ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺗﻌﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت وﺟود واﺣدی ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑر آن ﺑﻧﺎ ﺷده و در
ﺟﮭﺎن ﺳﺎری و ﺟﺎری اﺳت .ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﮭﯽ از ﺗﻌﻘل اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﻌﻠّل اﺳت.
 -٢٧٩ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﮑﺛ ّر اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل ،ﻣوﺣد اﺳت .و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣوﺟب ﺟﮭﺎن ﺗﮑﺎﺛری ﺷده اﺳت و اﺳﺗﮑﺑﺎر!
 -٢٨٠ھر اﯾده ﻓﻠﺳﻔﯽ ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﺗﮭﯽ از ﻧور وﺟود و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد وﺟود و ﺑﯽ ﺧداﺳت .و ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن اﯾده ﻓﻠﺳﻔﯽ ھم اﯾده
ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐرب زﻣﯾن و ﻧﯾز در ﭘس ﭘرده ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺷرﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ھزاران ﺳﺎل ﻗﺗل ﻋﺎم ﺑﺷری ﮐرده اﺳت
ﺗﺎ ﮐل ﺟﮭﺎن را ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧد.
 -٢٨١اﻣروزه ھر رﺷﺗﮫ و ﺗﺧﺻص ﻋﻠﻣﯽ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﯾﮏ اﯾده ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﺻد ﺗﺻﺎﺣب ﺟﮭﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑرای ﺧود ﻣزدوران و ﭘﯾرواﻧﯽ ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ھﻣﮫ وﻋده ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ دھد! و اﻣروزه ھر ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ای
ﯾﮏ ارﺳطوی اﺳﮑﻧدراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳودای ﺗﺻﺎﺣب ﮐل ﺟﮭﺎن اﺳت آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت! ﭘس ھر ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ای ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ
از دوزخ ﻋدﻣﯽ و ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت.

٣٨

 -٢٨٢ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭل و ﺗوھم ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺑﺷر ﻣدرن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ را ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﮐﺳب ﻋﻘل ﻣﯽ ﭘﻧدارد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﮐﺳب ﺟﮭل ﻣرﮐب و ﺗﺣﺻﯾل ﻧﺎﺑودی اﺳت.
 -٢٨٣ﺑﺎﻗراﻟﻌﻠوم ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ،ﻋﻘل و ﻋﻠم را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﻧﻣوده اﺳت :آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش را اﺻﻼح ﻧﮑﻧد )ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﻧﮑﺷﺎﻧد( ﺟﮭﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻋﻠم ﺑﮫ ﺗن ﮐرده اﺳت .ﭘس ﻋﻘل و ﻋﻠم ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت ﮔراﯾﺎﻧﮫ دارد.
 -٢٨۴ﭘس اﻣروزه ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻘل ﭼﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﻋﻘل ﻧﯾﺳت ھﻣواره ﷲ از راه ﻻ اﻟﮫ
ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺧود دور ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧود واﺑﺳﺗﮫ و درﯾوزه و اﺳﯾر و ﺑﻧده ﺳﺎزد و ﺑﮫ
ﺟدال ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮑﺷﺎﻧد ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻋﻘل راه دﯾن ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر ﻧﻣوده و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﺗر
و ﺻﺎﻟﺢ ﺗر و راﺿﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﮫ درﯾوزه ﺗر و ﺟدﻟﯽ ﺗر و ﺷﺎﮐﯽ ﺗر و دﯾواﻧﮫ ﺗر! اﯾن ﺗﻌرﯾف از ﻋﻘل و ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯾز از
ادراک ﻋﻘل ﻓطری ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺷر ﻓطرﺗﺎ ً ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی را ﺑر درﯾوزﮔﯽ و اﺧﺗﯾﺎر را ﺑر ﺟﺑر و ّ
ﻋزت را ﺑر ذ ّل◌ّ ت ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯾدھد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧور ﻓطرت اﺳت و ﺑرای ﮐﺳب آن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻏﯾر ﻧﯾﺳت .ﻋﻘل را ﻧﻣﯽ ﺗوان از دﯾﮕران ﮐﺳب ﻧﻣود.
دﯾﮕران ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺎ را ﺑﺳوی ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋﻘل ﺑدھﻧد .ﻋﻘل دادﻧﯽ و ﮔرﻓﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻧور ﻓطرت اﺳت و ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن رو ﮐﻧﯾم!
 -٢٨۵ھر اﻣری ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﺗﮑﺎء ﻧﻔس و ّ
ﻋزت و آرام و ﻗرار در ﺧود و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ و رﺿﺎﯾت و
ﺷﮑر ﺳوق دھد ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﻓطری اﺳت .و از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧدا را ھم ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑرﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﯾم زﯾرا ﺑﮫ
ھﻣﯾن اﻣر دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺑدون ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ھم دﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻ ﺧراﻓﮫ و ﺟﻧون و ﺷﯾطﻧت و ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎوت!
 -٢٨۶دﯾن ھم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻓطری اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ ،ﻓطری و ﻣﻌﻘول ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل
ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ ،وﻓﺎ ،ﮔذﺷت ،ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ،ﻣردم دوﺳﺗﯽ ،ﺧدﻣت ،ﺧﻠوص ،ﺻداﻗت ،ﻋداﻟت ،آراﻣش ،ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ،ﺑﮭﺷت وو. ...
 -٢٨٧ھر اﻣری ﮐﮫ ﻣوﺟب روﯾﮑرد و ﻧزدﯾﮑﯽ و ﺻداﻗت و دوﺳﺗﯽ و آﺷﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻧﺎﺧت آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﺧودش ﺷود ﻓطری و
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت ﭘس ﻧور ﻋﻘل ﻧور رﺟﻌت ﺑﺧود و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺗﻌﻘل اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس اﺳت .ﭘس ﺗﻌﻘﻠﯽ ﺟز از راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت! و ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺷر ﻣدرن ﺣﺎﺻل ﮔﻣﺷدﮔﯽ اﺳت و ﮔم ﮐردن ﻓطرﺗش ﮐﮫ
ﺧداﺳت.
 -٢٨٨ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻣراه ﺳﺎزی ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺑﺧﺻوص ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳب ﻋﻘل دﻋوت ﺑﮫ آﻣوزش و ﻣدرﺳﮫ و
ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑرای ﮐﺳب ﻋﻘل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧزد دﯾﮕران ﺑرود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﯾﮏ اﻣر اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻓطری ﻧﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑر اﺻﺎﻟت ﻣدرﺳﮫ ﻗرار دارد و ﻋﯾن ﻣﮑﺗب اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻣر ﺑﮫ
از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﺣﺎد ﺑﺷری ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس اﻣر ﺑﮫ ﺿدﯾت ﺑﺎ ﻋﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻓﻼطون و ارﺳطو
ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ اﺳﺗﺎدﺷﺎن ﺳﻘراط اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر اﻣر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﮑﯾﮫ دارد و رﯾﺎﺿﯾﺎت را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ﻋﻘل ﻣﯽ داﻧد.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ ﺿد ﻋﻘل اﺳت ﺿد دﯾن اﺳت و ﺿد ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٢٨٩ﭘس ﯾﮑﺑﺎر دﮔر از راه ﻋﻘل ﻓطری ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻘل و ﺧرد و ﺣﮑﻣت ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﺗرﯾن ﺧﺻم آن اﺳت و ﻣﺻداق ﻋﻘل ﺿد ﻋﻘل ،ﺧرد ﺿد ﺧرد و ﺣﮑﻣت ﺿد ﺣﮑﻣت اﺳت ﭘس دﺟﺎل ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ دﺟﺎﻟﯽ
ﺗرﯾن آن ھم ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد :دﺟّﺎل اﺳﻼﻣﯽ!
 -٢٩٠ﯾﮑﯽ از ﺣﺟت ھﺎی ﻋﻘﻠﯽ -ﻓطری اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﮐﺳب ﺟﮭل ﻣرﮐب و ﺟﻧون و
اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺧودﺑﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑﺷرﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﮐردﮔﺎن داﻧﺷﮕﺎھﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ،ﻧﺎﺗواﻧﺗرﯾن و ﻧﺎداﻧﺗرﯾن
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اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ اﻧدک ﮔرﻓﺗﺎری ﺑﮑﻠﯽ از دﺳت ﻣﯽ روﻧد و اﺳوه ھﺎی ﺑزدﻟﯽ و ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و
ﺧودﻓروﺷﯽ!
 -٢٩١ﺗﻌﻘل ،ﻧظر ﮐردن و ﻣراﻗﺑﮫ ﺑر ﺣواس و اﺣوال و اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل و اﻣﯾﺎل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗرﮐﯾب
و ﺗﻠﻔﯾﻖ و ﺟﻣﻊ و ﺗﻔرﯾﻖ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﻧﮫ ﭘرﺳﺗش و ﯾﺎ ﻟﻌن آﻧﮭﺎ! ﺑﻠﮑﮫ ﻓﮭم آﻧﮭﺎ! و اﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺻﺑر و ﺗﺄﻣل و
اﺳﺗﻐراق اﺳت .ﺗﻌﻘل در ﻣراﺗب ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اش ﻗﯾﺎﻣت ﺳرای رﻧدان ﺷب زﻧده دار و ﻗﻠﻧدران ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن روزی ﻣﯽ ﺧورﻧد و از دﺳﺗش ﺷراب ﮐﺎﻓوری و زﻧﺟﺑﯾﻠﯽ و طﮭوری ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد ﮐﮫ
ھر ﯾﮏ ﻣوﺟب ﺟﮭﺷﯽ از ﻣرﺗﺑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﺑرﺗر آن اﺳت و ﺟﮭﺷﯽ از ﻣرﺗﺑﮫ وﺟود ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﺑرﺗری از آن.
 -٢٩٢ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭼﯾزی ،ﮐﺳﯽ ،ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﺳب وﺟودی ﺟدﯾد و ﺑرﺗر ﻧﻣﺎﯾد و
ارﺗﻘﺎی وﺟود ﯾﺎﺑد دﻟﯾﻠش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﺗﻌﻘل ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟود اﺳت و ھر
روز و ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎء اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣروزش ھﻣﭼون دﯾروز ﺑﺎﺷد از ﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
زﯾرا ﻋﻘل ﻧدارد ﭘس دﯾن ﻧدارد و ﻣﻌرﻓت ﻧدارد ﭘس اﻣﺎﻣﯽ ﻧدارد زﯾرا ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻧور ﻋﻘل ،اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ دو روی دارد ﮐﮫ
ﯾﮏ روﯾش ﻓطرت ا ّﻣﯽ ﺑﺷر اﺳت و روی دﯾﮕرش وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت.
 -٢٩٣وﻗﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ،ﻓزوﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﭘس وﺟود آن ﭼﯾز را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ در راﺑطﮫ
ﺑﺎ آن ﭼﯾز ﺗﻌﻘل ﻧداری و ﻟذا وﺟود آن ﭼﯾز را در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻟﮭﯾت آن ﭼﯾز را در ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ زﯾرا
از اﻟﮭﯾت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘل ﻧداری!
 -٢٩۴ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﮑررا ً ﺗﺻرﯾﺢ ﻓرﻣوده ﮐﮫ در ﺧﻠﻖ ھر ﭼﯾزی اﻓزون ﻣﯽ آﯾد :ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ !...ﭘس
ھر ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﺣﺎﻣل وﺟودی ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺻل ﮔردد و آن ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﮭﻣراه ﺧﺎﻟﻘش در ﺧﻠﻖ
ﺟﮭﺎن دﻣﺎدم اﻓزون ﻣﯽ آﯾد و ﻣﺑﺎرک ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق ﻗدﯾﻣﯽ و راﮐد و ﺗﻣﺎم ﺷده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دﻣﺎدم
در ﺣﺎل ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و اﯾن ﻧور ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ،ﺟدﯾد و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺟﮭﺎﻧﯽ و
اﻟﮭﯽ!
 -٢٩۵طﺑﻖ ﮐﻼم اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم ھر ﭼﯾزی را ظﺎھری اﺳت و ﺑﺎطﻧﯽ! ﭘس اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت را ھم ظﺎھر و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت .اﻣﺎم و
اﻣﺎﻣت ظﺎھری و ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و اﻣﺎ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ﺑﺎطﻧﯽ ھﻣﺎن ا ّم ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن
اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﺷف و درک و در ﺟﺎن ﻋﺎرف اﺣﯾﺎء و ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔردد و آن ھﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت
ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻣﺎم ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐﮫ ﻗﻠب ﺑﯾﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﯾروﻧﯽ را ﺑﺎﯾد اﻣﺎم ﻣﻌﯾن ﺧواﻧد .و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ
طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ،ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن در اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧور
وﺟود ﻋﺎﻟم در ﻗﻠب ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮔردد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق در اﺻول ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی را
اﻣﺎﻣﯽ اﺳت و اﻣﺎم وﺟود آدﻣﯽ ﻗﻠب اوﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت.
 -٢٩۶و اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ اﻣﺎﻣت ﺑﺎطﻧﯽ ﻋﺎرف ﮐﮫ در ﮐﻣﺎل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﮐرده اﺳت
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ اﯾن ﺣﺻول ﻋظﯾم ﺑواﺳطﮫ ﺗﻌﻘل ﻋﺎرف ﺑﺎ اﻣﺎﻣت ﻓطری ﺟﺎﻧش ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧور ﺷﮭﺎدت و
ﺳﯽ ﺟﮭﺎن درﯾﺎﻓت
ﻋﺎﻗﻠﯾت آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل طﺑﻘﺎت ﻧﻔﺳش ﻧﯾز ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ از وﺟود اﻣﺎم ظﺎھری )اﻣﺎم ﻣﻌﯾن( در واﻗﻌﯾت ﺣ ّ
ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس واﻗﻌﮫ ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﻣﺑﺎدﻟﮫ و روﯾﺎروﺋﯽ ﻧور دو اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت اﺳت ﺑﯾن اﻣﺎم ظﺎھری و اﻣﺎم ﺑﺎطﻧﯽ! در اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن و ﺑﯾﻧدﯾش!
 -٢٩٧ﭘس در ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﻌﺎﻣل و روﯾﺎروﺋﯽ و دﯾﺎﻟوگ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﺑﯾن اﻣﺎم ظﺎھر و اﻣﺎم ﺑﺎطن ﮐل ﺟرﯾﺎن
ﺗﻌﻘل و درﺟﺎت آﻧﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب و ذات ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷری اﻣﺎﻣت وﺟود اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت
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ﻧﻔس واﺣده اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﮔذار از ﺷش طﺑﻘﮫ دﯾﮕر ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد .وﻟﯽ ﻣﻌرﻓت ﺑر ھر طﺑﻘﮫ ای از ﻧﻔس ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع ﺟﺎذﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﯾن دو اﻣﺎﻣت ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣراﺗب ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل اﯾن ﺟﺎذﺑﮫ ﺑﯾن اﻣﺎم ظﺎھر و ﺑﺎطن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را دو اﻣﺎﻣﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕرﺳت ".ﺣﺟر-٧٩
 -٢٩٨ﻧور اﻣﺎم ﺑﯾروﻧﯽ و ﭘﯾر طرﯾﻘت ﺑر ﺟﺎن ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﺟﺎﻧش را ﺷﺎھد و ﻋﺎﻗل و ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھوﯾت ﺷﮭﺎدت
و ﻧطﻖ ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﯾن ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ را ﺗﻧوﯾر و ﻣﻌﻘول ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺳرارش را ﮔوﯾﺎ و ﺑﯾﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧد .و در ﺗﻧوﯾر ھر طﺑﻘﮫ ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ از ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﺳرار ھﻔت طﺑﻘﮫ آﺳﻣﺎن وﺟود ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و
آﺳﻣﺎن زﻣﯾﻧﯽ در ﺟﺎن ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و اﻣر ﺧدا ﺑﯾن اﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن )ﻧﻔس ﺳﺎﻟﮏ و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ( ﻣﺳﺗﻣرا ً در
ﺣﺎل ﻧزول اﺳت طﺑﻖ آﯾﮫ  ١٢از ﺳوره طﻼق!
 -٢٩٩در ﺣﻘﯾﻘت ھﻔت طﺑﻘﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ آدﻣﯽ ﻣﺣل ﻧزول و درﯾﺎﻓت اﺳرار وﺟود از ھﻔت آﺳﻣﺎن اﺳت ﺑﻘدرت ﺗﻌﻘل و
دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن اﻣﺎﻣت ظﺎھر و ﺑﺎطن! ﻧﻔس اﻣﺎره ،ﻧﻔس ﻟواﻣﮫ ،ﻧﻔس ﻣﻠﮭﻣﮫ ،ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ ،ﻧﻔس راﺿﯾﮫ ،ﻧﻔس ﻣرﺿﯾﮫ و
ﻧﻔس واﺣده ﻣﺣل ﻧزول اﻧوار و اﺳرار ھﻔت طﺑﻘﮫ وﺟود از آﺳﻣﺎن ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اﺳت :ﻧﺎﺳوت )آﺳﻣﺎن اول -دﻧﯾﺎ( ،ﻣﻠﮑوت،
ﺟﺑروت ،ﻻھوت ،ھﺎھوت ،ھﯽ ھﺎھوت و آﺳﻣﺎن اﺣدﯾت ذات ﷲ اﮐﺑر!
 -٣٠٠در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﻣﺑﺎدﻟﮫ و دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن زﻣﯾن ھﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﻓﻼک
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺳم آن ھﻣﺎن ھﻔت ﺳﯾﺎره ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﺑﺎﺑش ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم ﮐﮫ ﻧزول ھﻔت آﺳﻣﺎن در ﻋﺎﻟم
ارض ﻧﺎﺳوت اﺳت .و اﯾن ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻧﺎم دارد در اﻧوار ﻧور اﻣﺎﻣت ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮑﺳرش اﻣﺎم ﻣﻌﯾن در ﺑﯾرون
و ﺳر دﯾﮕرش اﻣﺎم ﻣﺑﯾن در درون اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ در ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﻌﯾن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در ﺳﻣت اﻣﺎم ﻣﺑﯾن
)ﺑﺎطن( دارای اﯾن ﺗﻌﻘل اﺳت و وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﺳﺎس ﺟدﯾد ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ
ﻧوﯾن اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و آﻏﺎز دﮔر از ﺑرای ﺧدا و ﮐﺎﺋﻧﺎت و اﻧﺳﺎن! اﯾن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﻌد از ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده اش ﻋﺎرف اﺳت در ھر ﻋﺻری ﺑﻘدرت ﻋﻘل اﻣﺎﻣت ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ!
" -٣٠١آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ھر ﭼﯾزی ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ".ﻧﺣل -۶٧اﺻ ً
ﻼ ﺗﻌﻘل ﺟﮭت ﯾﺎﻓﺗن آﯾت ھﺎی
ﺧداوﻧد در ﺟﮭﺎن اﺳت و اﯾن آﯾﺎت ھﻣﺎن ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﻧور وﺟود ﺳرﻣدی ﺧداوﻧد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ھم در
ﮐﻣﺎل ﻣﻌراﺟش ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ﮐﺑﯾر اﻟﮭﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻣﯾت و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ
ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣت از وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت اﺳت .ﭘس او ﺑﮫ ﻋﻘل ﮐل ﻋﺎﻟم رﺳﯾد و ذات ھﺳﺗﯽ را درﯾﺎﻓت و در
ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ارث ﻧﮭﺎد ﮐﮫ ھﻣﺎن راز رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ او ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت و آن ﻗدرت وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣٠٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( ﺑرای ﺑﺷرﯾت اﻧﺟﺎم داد ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﻧور ﻋﻘل ﮐل و اﻣﺎﻣت در ﻓطرت ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑود و ﻟذا ﮐل
ﺑﺷرﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘوه اﻣت ﻣﺣﻣدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی اﺳت" .ای ﻣﺣﻣد ﺗو را ﺑرﻧﮕزﯾدﯾم
اﻻ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرای ﮐل ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﺷﯽ ".ﻗرآن -ﭘس ﺧود ﻧور و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﻘﯾم اﯾن ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷرﯾت اﺳت
ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣﺗش اﯾن ﻧور را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻧور اﻣﺎﻣت و ﻋﻘل ﮐل اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺳول در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت "...ﻗرآن -و
آﻧﮑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻧور ﻣﺣﻣدی در ﻓطرت ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﻠﯾﯾن دوراﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣﻌﯾن و
ﺑﯾروﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﺎﻣت دروﻧﯽ را ﺗﻧوﯾر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺧﻼق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از طرﯾﻖ ﺑرﮔرداﻧﯾدن ﻧﮕﺎه ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳوی ﻗﻠﺑﺷﺎن! و اﯾن
ھﻣﺎن ذﮐر و ﺑﺧودآﺋﯽ اﺳت و رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن :وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﻧد .ﻗرآن-
" -٣٠٣و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را دو اﻣﺎم ﺑﯾﺎﻧﮕر اﺳت ".ﺣﺟر -٧٩و ﻋﺎرﻓﺎن در ﺑﺎطن ،ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد و در ظﺎھر ھم ﻋﻠوی! و
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم ،ﻋﻠﯽ)ع( ظﮭور ﻧور ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت و اﯾن دو ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻧور اﻣﺎﻣت و ﻋﻘل ﮐل ھﺳﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت را ﺑﺳوی اﻟﮭﯾت وﺟودﺷﺎن رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐل ﺟرﯾﺎن ﺗﻌﻘل ﭼﯾزی ﺟز
راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن اﯾن دو ﻧور ﺑﯾﺎﻧﮕر ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درک ﮐﻧﯾم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ظﮭور ﺑﺎطن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم
٤١

ﯾﮏ ظﮭور ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺛل زاﯾﻣﺎن و ﺧروج ﭼﯾزی از ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﺟز
رﻧدان ﺳﺑوﺣﯽ ﺣﻖ ﺑر ﻣﺎھﯾت آن ﻋﻠم ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن اﯾن دو ﻧور اﺳت.
 -٣٠۴رﺳول ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﻓرﻣود" :ای ﻋﻠﯽ ﻣن و ﺗو ﻧور واﺣدی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ازل آﻓرﯾد و اﮔر ﻧﺑودﯾم
ﺟﮭﺎن را ﻧﻣﯽ آﻓرﯾد ".اﯾن ﮐﻼم ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻرف اﯾﻧﮑﮫ از رﺳول ﺧﺎﺗم اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم ﻋﻘل ﺳﺧﻧﯽ ﺳﺧت ﺑزرگ و ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻘل
اﺳت در ﻋظﻣت و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن! ﺣﺎل اﮔر واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﺿور اﯾن دو اﻧﺳﺎن ﺑزرگ را
ھم ﻣﺷﻣول ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾم ﺑر اھﻣﯾت اﯾن ﺳﺧن اﻓزون ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻌﻘوﻟﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺗر و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب! ﺑﯾش و
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺷﻧوﻧده اﯾن ﺳﺧن را درﯾﺎﺑد اﯾن روح ﺧود ﺳﺧن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧوﻧده و ﺧواﻧﻧده اﯾن ﺣدﯾث را ﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ رھﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﺷﻌﺎع ﻧوری ازﻟﯽ از وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش را ﯾﺎﻓﺗﮫ و وﺟودش داده اﺳت.
 -٣٠۵ﻧور ﻋﻘول اﻟﮭﯽ ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋﻘل و دارﻧدﮔﺎن ﺗﻌﻘل را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و رھﺎﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﻖ ﺧود را ﺑﮫ آﻧﺎن ﻋرﺿﮫ و
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ھﻣﮫ ﻋﻣرم ﺷﺎھد ﺗﻌﻘﯾب اﯾن اﻧوار ﻋﻘول اﻟﮭﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود ﺑوده ام ﮐﮫ ﺑر ﺳر
ھر ﮔردﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ دادم رﺳﯾده و ﺧودﺷﺎن را ﺑﻣن رﺳﺎﻧﯾده و ﻣرا از ﺑرزخ و ﻋدﻣﯾت رھﺎﻧﯾده اﻧد ﺑواﺳطﮫ آﯾﮫ ای از
ﻗرآن ،ﺳﺧﻧﯽ از رﺳول و ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﯾﺎ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ!
 -٣٠۶و ﺑدان ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ و ﺧورﺷﯾد درﺧﺷش ﻋﻘول اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ،وﺟود اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻧورش را ﺑﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺎرف و ﻋﻠﯾﯾن دوراﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و آﻧرا ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻘول آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧودﺷﺎن!
 -٣٠٧ﺑدان ﮐﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ درﺧﺷﻧد ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﺎﺑﻧده اﻧوار ﻋﻘول اﻟﮭﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ اﻧوارﺷﺎن از ﺳراﺳر ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ ﻣﺎ رﺳﯾده و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اﯾن ﻣﻧظوﻣﮫ و از
آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻗﻣر زﻣﯾن ﻣﯽ رﺳد و از ﻣﺎه ﺑر ﻋﺎﻗﻼن ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻧزول ﻧﺟم در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی را ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد" :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺳﺗﺎره ﭼون ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔﻣراه ﻧﯾﺳت و از ھوای ﻧﻔس ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﻠﮑﮫ وﺣﯽ را وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﺳوره ﻧﺟم -ﭼرا ﮐﮫ "ﷲ
ﻧور اﺳت" و اﯾن ﻧور ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﺑر ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی را ﺑر
ﻗﻠوب ﻋﺎرﻓﺎن وﺣﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻘدرت ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی را درک و ﺧواﻧﺎ ﻧﻣوده و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
ﻣﯾﺂورﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول ﻗرآن در ھر ﻋﺻری اﺳت ﮐﮫ اﺳرار ھر دوره ای را ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ھﻣﺎن
"ﮐﺗﺎب ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ و ﻣﺛﺎﻧﯽ" در ﻗرآن اﺳت" :ﻣﺎ ذﮐر را ﺑﮭﻣراه ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑر ﺗو ﻧﺎزل ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺣﻖ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻧﺎزل
ﺷده را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﻔﮑر ﻧﻣﺎﯾﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ اﻧوار ﻋﻘول اﻟﮭﯽ از ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑر ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣﯽ ﺗﺎﺑد وﻟﯽ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن
ﺑﻘدرت ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﭘﯾﺎم اﯾن اﻧوار را درﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣردم ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ
در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و درﯾﺎﻓت و ﺑﯾﺎن وﺣﯽ وﺣﯽ! اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺻﯾل و ﺗﻌﯾن ﻗرآن ﻣﺣﻣدی در اﻋﺻﺎر و ﻗرون
اﺳت :و اﯾن ﺗﻔﺻﯾل ﻗرآن اﺳت از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗرآن-
 -٣٠٨ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑراﻧﮫ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن را آﻓرﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط آﺳﻣﺎن اوﻟش ﻣﺗﺷﮑل از ھزاران ﮐﮭﮑﺷﺎن ﺣﺎوی
ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺳﺗﺎره اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎزه ﮐوﭼﮑﺗرﯾن و ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺟﮭﺎن ھﺎﺳت .ﮐﮫ از ﺑﺎﺑت ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﻣل ﭘﯾﺎم ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ از
ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا ﺟﮭﺎن را ﺑرای اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺟوﻣﯽ ﺑﺷر ﺛﺎﺑت ﮐرده
ﮐﮫ ﺟز اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﺧردﻣﻧد و ﺻﺎﺣب ﻓﮭم در ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺳوت وﺟود ﻧدارد .ﭘس ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم از ذرات و ﮐرات و
ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺟﮭﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾب ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋﻘل و ﭘﯾﺎﻣﮭﺎﺋﯽ ﻣﻌﻘول ﺑرای ﺑﺷرﻧد و ﺟز اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟودی
دﯾﮕری ﻧدارﻧد" .ﺟﮭﺎن را ﺑرای اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن را ﺑرای ﺧودم آﻓرﯾدم ".ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ -ﭘس ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ،
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻘول و ﻗﺎﺑل درک و درﯾﺎﻓت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی ﺣﺎﻣل ﻧوری از ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻘدرت ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و اﻧﺳﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻗرآﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه و اﺣﺳﺎس و ﻣﻘﺻودی در زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ھﯾﭻ ﭼﯾزی را در ﺟﮭﺎن ﻋﺑث و ﺑﯾﮭوده ﻧﭘﻧدارد :آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻋﺑث و ﺑﺎزی آﻓرﯾده اﯾم "...ﻗرآن -و ﻟذا
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ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻧدارﻧد و ﭼﻧﯾن ﻧظر و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﺎﻟم ﻧدارﻧد ﮐﺎﻓرﻧد و ﻏﺎﻓل و ﺟﺎھل ﻧﺎﻣﯾده ﺷده
اﻧد در ﮐﺗﺎب ﺧدا.
 -٣٠٩ﭘس ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎم ﺑﻧﯾﺎدی ﺧداوﻧد در ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑراﻧﮫ ﺑرای آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ اﻣر ﺑﮫ ﺗﻌﻘل اﺳت و ﺗﻔﮑر در ﺧوﯾﺷﺗن ﺗﺎ
ﺣﻖ وﺟود ھر ﭼﯾزی را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﺳرﮔرﻣﯽ آﻓرﯾده ﻧﺷده اﻧد :ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ
ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺣﻖ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت .ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی ﺣﺎﻣل ﺣﻘﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آدﻣﯽ ﺣﻖ ﭼﯾزھﺎ
را در ﺧود و ﺑرای ھﺳﺗﯽ ﺧود درک ﻧﮑرده اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﺧﻠﻘت ﺧود ﻧﺎﺋل ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺟﮭت ﺣﺻول وﺟود
ﮐﺎﻣﻠش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻘوق ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑراﻧﮫ را درﯾﺎﺑد و اﯾن درﯾﺎﻓت ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﻌﻘل اﺳت .ﭘس آدﻣﯽ در
ﺟﮭﺎن ﮐﺎر و ﺑﺎر و رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﺗﻌﻘل ﻧدارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧود درﺳت ﮐرده ھﻣﮫ از ﺑﯾﮭودﮔﯽ و ﻏﻔﻠت و ﮐﻔر
اوﺳت ﺑﺧﺻوص رﺳﺎﻟت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﯾﺷت ﺧود ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﮐل رﺳﺎﻟت او از آﻓرﯾﻧش اﺳت ﮐﮫ اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن دﻟﯾل ﮐﻔر و ﺑﯽ
وﺟودی و ﻋدﻣﯾت آدم اﺳت و ﻟذا ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ اش در اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ﻓﻘط رزق ﮐرﯾم و طﯾﺑﮫ ﺧداوﻧد را ﺑر ﺧودش ﺣرام
ﮐرده اﺳت و رزق ﻧوری را ﻧﺎری ﻧﻣوده اﺳت.
 -٣١٠ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در دﻋﺎﺋﯽ از ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﭘروردﮔﺎرا ﺗن و دل و ﺟﺎن و اﻋﺿﺎء و ﺟوارح ﻣرا ﻧور ﻓرﻣﺎ!
ﺧود ﺧداوﻧد ھم ھﻣﯾن دﻋﺎ را ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ :ﭘروردﮔﺎرا ﻧورﻣﺎن را ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﻓرﻣﺎ! ﮐﮫ اﯾن ﻧوری ﺷدن
ﺟز از طرﯾﻖ ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود! ﺗﻌﻘل واﻗﻌﮫ ﻧور ﮐردن ﻋﺎﻟم ﻣﺎده اﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن! و اﺻﻼً اﻧﺳﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﺗﺑدﯾل
و ﺗﺄوﯾﻠﯽ اﺳت و ﺟز اﯾن رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯾش ﻧدارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﯾﮭودﮔﯽ اوﺳت.
 -٣١١آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑراﻧﮫ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﻣل ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﯽ از ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا ﺑﯾﺎﺑد؟ ﺑﮫ ھر
ﺣﺎل ﻋظﻣت و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑودن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ دال ﺑر ﻋظﻣت و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑودن اﯾن ﭘﯾﺎم و ﻋﻘل اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٣١٢ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣوﺿوع اﯾن ﭘﯾﺎم ﺧود ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد از طرﯾﻖ آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ﺧودش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد ﺧودش ﮐﮫ وﺟود ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺑرای وﺟودش ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧدارد و اﯾن ﺟﮭﺎن را ﻓﻘط ﻋرﺻﮫ
ﻋرﻓﺎﺗش ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻗرار داده اﺳت .و ﺑﯽ ﺗردﯾد ھﻣﯾﻧﻘدر ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻌﻧوان وﺟود ﻣطﻠﻖ ،ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﻣوﺟود ﺑودن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻓﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ذات ﺑﻘﺎﺳت .ﭘس ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻣراﺗب ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت زﯾرا وﺟود ﻣطﻠﻘش در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻋﯾن ﻋدم اﺳت ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ وﺟود اﺳت .ﭘس
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎم ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ را درﯾﺎﺑد و اﯾﻧﺳت ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﺗﻌﻘل،
ﯾﻌﻧﯽ درک ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺿداد ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .ﭘس ﺑو ِد ﻧﺑود ،ﻣﺣور و ﻏﺎﯾت ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن را در
ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻧﺷﺎن داده اﯾم .ﭘس ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺣﺎﻣل ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻋﻘل اﺳت و ﻧور ﻋﻘل ﮐل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺗﻌﻘل ﺑﺷری اﺑزاری ﺟز ﮐﻠﻣﺎت ﻧدارد و ﺑﻘول ﻗرآن ،ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت.
ﺳر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ای اﺳت
 -٣١٣ﭘس ﻣﻐز ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد در ّ
ﮐﮫ ﻣﺣﻣد از طرﯾﻘش ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ھﺳﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺷده و دﯾدارش ﮐرده اﺳت .ﭘس ﺗﻌﻘل در ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑو ِد ﻧﺑود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣوﺟوداﺗش ﺣﺎﻣل ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم
از طرﯾﻖ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺗوان در ھر ﻣوﺟودی ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﷲ را ﯾﺎﻓت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺑو ِد ﻧﺑود .ﭘس ﺑو ِد ﻧﺑود ﻋﺻﺎره ﻋﻘل
ﮐل اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﮐﺷف و ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻘﯽ ﻓطری و
ھﻣﮕﺎﻧﯽ .ﮐﮫ روش ﻣﻧطﻘﯽ اﯾن ﻋﻘل ﮐل ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت.
 -٣١۴ﺑو ِد ﻧﺑود ،ﮔوھره ﺗﻌﻘل اﺳت و ﻋﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑود و ﻧﺑود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر .و ﺑﺎ اﯾن ﻧور اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗوان ھر ﭼﯾزی را ﯾﮏ آﯾت ﷲ ﯾﺎﻓت .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣرﮐزﯾت اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
ﺑرﺗر از اﯾن ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﷲ اﮐﺑر اﺳت زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده در آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ﻓزوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺑر
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ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓزوﻧﯽ ﻣطﻠﻖ و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن از ذات اوﺳت .ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ ظﮭور اﯾن ﻣﺑﺎرﮐﯽ اﺳت
و آدﻣﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺑرﮐت و ﻓﺿل و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ داﺋﻣﺎ ً ﻓرا روﻧده ھﺳﺗﯽ وارد ﺷود و ﺧود ﻧﯾز ﻣﺑﺎرک
ﮔردد و اﯾن راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﮔﺷوده اﻧد و وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﯾز ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل اﯾن ﺑرﮐت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت
زﯾرا ﻧور ﺑو ِد ﻧﺑود را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺧود ﻣظﮭر آن اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﯾن ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اوﺳت ﺑﯾﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر از
اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑو ِد ﻧﺑودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻌﻧوان ﻧور ﻋﻘل ﮐل!
 -٣١۵ﻧور ﺑو ِد ﻧﺑودی ﻋﻘل ﻗﺑل و ﺑﯾش از ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﺷﻣول ﻧﻔس ﺧود ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺷود و ھوﯾت ﻓردی او ﮐﮫ ھر آن
ھﺳت و ﻧﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣن ﭼﯾﺳﺗم ﯾﺎ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ھﻣواره ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺟدﯾد و دم ﺑﺧت ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ھر
ﻣﻧﯽ ﺑﺎ ھر ﻧظری در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﻋﺎرف ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ھوﺋﯽ ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﻖ اﺳت.
وﮔرﻧﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺟﺎھل ھﻣواره ﻣن ﻣﻧﯽ اﺳت و او ھﻣﯾﺷﮫ دو ﻣن اﺳت ﮐﮫ در ﺟداﻟﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و از دﺳت ﯾﮑدﯾﮕر دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮔم!
 -٣١۶ﻣﺎھﯾت ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل در آدﻣﯽ ھﻣواره ھوﺋﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻣﻧﯽ! زﯾرا ﻣن ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش را ﺑﻧﮕرد و درﯾﺎﺑد و
ﻓﮭم ﻧﻣﺎﯾد .ﻣن در ﺧودش ﮔم اﺳت و اﯾن وﺻف ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣١٧اﻧﺳﺎن ﻓﻘط از ﻧﮕﺎه اﻣﺎﻣش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺧود ﻧظر و ﻣراﻗﺑﮫ و ﺗﻌﻘل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .ﻣن
در زﯾر ﻧﮕﺎه او آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺧود! و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺷﺗﯽ و رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت :ھرﮐﺳﯽ را در ﺧﻠﻘش
ﺷﺎھد ﮔرﻓﺗﯾم .ﻗرآن-
 -٣١٨وﻟﯽ اﯾن ﻧﮕﺎه ھوﺋﯽ ﺑر ﺧود ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای از آﻓرﯾﻧش و ھﺳﺗﯽ ﻧو ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھو و ﻣن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﯾﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھو ،ﻣن ﻣﯽ ﺷود و ﻣن ھم ھو ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﺻول اﻣﺎﻣت و ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ رﺳﯾدن
از اﻣﺎم ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت دروﻧﯽ اﺳت :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را دو اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت .ﻗرآن-
 -٣١٩آدﻣﯽ ﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺎ ﺧود ﺗﻧوﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳوﺧﺗن در ﺧود! ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺎ ﺧود ھﻣﺎن روش ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت
ﺳر ﭼﺷم در ﭼﺷم ﺧود دوﺧﺗن و ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺎﻧدن ﺗﺎ وﻗوع واﻗﻌﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧو! وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻣﯾل و ﺗوان ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻧﯽ
ﮐﮫ ّ
ﺑﺎ ﺧود را ﻧدارﻧد و در ﺧود ﻣﯽ ﺳوزﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ از ظﻠﻣت ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺟﮭﻧم! " ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐم ﻣﺷﺗری ﺗرﯾن ﻋﻠوم
اﺳت ".ﻋﻠﯽ )ع(-
 -٣٢٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﻣراﻗﺑﮫ" اﺳت ﮐﮫ ﺣرف اول و آﺧر ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﻌﻠﻣﯾن اﺧﻼق ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ھﻣﺎن ﻣﺎﻧدن در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﻌﻘل اﺳت و در ﻧرﻓﺗن از ﺧود!
ﻗوه ارادت و اطﺎﻋت از ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻧﻣﯽ ﺗوان در
" -٣٢١ﻣراﻗﺑﮫ" ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﺟز ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎﻣت و ّ
اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯾﻊ وﺟود ﻗرار ﮔرﻓت زﯾرا ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑس ﺑﻠﻧد و ﻟطﯾف و ﻟﻐزﻧده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺳﺗﻘرار ﺑر ﺻراط اﺳت ﮐﮫ:
ﭘروردﮔﺎرم ﺑر ﺻراط در اﻧﺗظﺎر ﻣن اﺳت .ﻗرآن-
 -٣٢٢ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣراﻗﺑﮫ ھﻣﺎن ﭘل اﻋراف اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ از ﻣو ﺑﺎرﯾﮑﺗر و از ﺗﯾﻎ ﺗﯾزﺗر اﺳت .اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﮐﻧوﻧﯾت و
اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻣرز ﺑﯾن ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده و ﺑود و ﻧﺑود ﻗرار دارد.
 -٣٢٣ﭘس ﺗﻌﻘل ﻣﻘﺎم اھل ﺣﺎل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﮭود اﺳت ھﻣﭼون دادﮔﺎه ﻗﯾﺎﻣت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھم ﻗﺎﺿﯽ
اﺳت ھم ﻣﺗﮭم و ھم ﺷﺎھد :ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود و ﺷﮭﯾد!
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 -٣٢۴ﺑﯽ ﺗردﯾد اﺳﺗﻘرار در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﮐﻧوﻧﯾت ﻣﺣض و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻓﻧﺎی از ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮭود اﻟﮭﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﭘس اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌراج روح اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف در ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ آﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
 -٣٢۵ﺳﺎﻟﮏ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣراﻗﺑﮫ و ﺗﻌﻘل در ھر آن ﯾﺎ اوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﯾﺎ ﺧودی اﺳت ﮐﮫ او را ﺷﮭود
ﻣﯾﮑﻧد .آن اوﻟﯽ ﺑس ﺳﺧت و ﺗﻠﺦ و ﺷﻘﯽ و ﻧوﻣﯾد ﮐﻧﻧده و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ آن دوﻣﯽ ﺳراﺳر رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و
ﻗداﺳت و ﺟﻣﺎل و ﺟﺑروت اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺟر آن اﺳت .ﺷﮭود ﻧﺧﺳﺗﯾن ،ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺷﮭود دوﻣﯽ ،رﺣﻣﺎن! اﯾن ﻧردﺑﺎن
ﺷﯾطﺎن و رﺣﻣﺎن ﯾﮑﯽ در ﻣﯾﺎن ﺗﺎ ﺧود ﻋرش اﻋﻼی ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اداﻣﮫ دارد .و ﻟذا ﻣراﻗﺑﮫ و ﺗﻌﻘل ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و
ﭘﮭﻠواﻧﯽ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت.
 -٣٢۶ﻧﮕﺎه او ﺑر ﺧود )ﻧﻔس( ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل ﻧﺑوی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس را ﺳراﺳر ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد )ﻣﻧﯾت را( وﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﺧود ﺑر او
ﮐﮫ اﺟر ﻧﮕﺎه اول اﺳت ﺗﻌﻘل وﻟوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ظﮭور آن اﺳت .ھﻣﭼون ظﮭور ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﺣﻣد)ص(!
 -٣٢٧اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ راز و اھﻣﯾت اﯾن دﻋﺎی ﻗرآﻧﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﻓرﻣﺎ! اﯾن ﻧظر ﻣوﻟّد ﻋرﻓﺎن
ﻧﻔس و ﺗﻌﻘل ﺧﻼق و آﻓرﯾﻧﻧده اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﺟﮭﺎن ﺑرﺗر اﺳت .زﯾرا وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺧود ﻧظر ﮐﻧد ﻓﻘط از ﻧﮕﺎه
اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر او ﻧظر ﮐرده اﺳت از ﻧﮕﺎه اوﻟﯾﺎی ﺧود!
 -٣٢٨وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن از ﭼﺷم ﺧدا )اﻣﺎم( ﺑر ﺧود ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗﯾﺎﻣت ﺧود را ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑر ﺧود
ﻣﻧﮑﺷف ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ھﻣﺎن وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﻋﻘل اﺳت.
" -٣٢٩ﻧﮕﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ آﻣد ﭘس آﻧﮑﮫ روی ﺑﺧود ﻧﻣود ﺧود را ﯾﺎﻓت و آﻧﮑﮫ روی ﺑرﮔرداﻧد ﮔم ﺷد "...ﻗرآن -و
در ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾن ﷲ ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت .اﯾن روﯾﮑرد ﺳرآﻏﺎز ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ و ﺧﻠﻖ ﻧوﯾن
اﺳت.
 -٣٣٠ﺳﺎرﺗر ﻣﯽ ﮔوﯾد وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن روی ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﯾﺎ ﺟز ظﻠﻣت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﯾﺎ ﺟز
ﺷﯾطﻧت و ﺷرارت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﭘس ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود ﭼون از ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﮔم ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺣﺎﺻل روﯾﮑردی
ﺑﯽ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻓﻠﺳﻔﯽ -اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ رواﻧﮑﺎوﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷرارت ﻧﻔس را ﺗﻘدﯾس و
ﺗوﺟﯾﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﯾﭼﮑدام ﺗﻌﻘل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر رﻓﺗﺎری و ﮐﻼﻣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
و ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ﻏﯾره اﺳت.
 -٣٣١ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻏرب ﺣﺎﺻل ﺟﺑری روﯾﮑرد آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺑﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت
زﯾرا ﺑﮫ اﻧواع ﺗﻘدﯾس ھﺎی ﻧﻔس اﻣﺎره رﺳﯾده اﺳت ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻏﯾره .ﭘس ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠوم ﻣدرن را ﺑﺎ ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﮐﺎری ﺑﺎﺷد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﻋﻠوم ﻣﻌﻘول
ﻣﯾﺧواﻧﻧد .اﯾن ﻋﻠوم ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر و ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧده ﻧﺎﺑودی ﺑﺷرﻧد و ﻟذا ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ رﺳﯾده اﻧد .ﭘس اﯾن
ﻋﻘول وﺟود ﯾﺎب ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋدم ﯾﺎب و ﻋدم ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد.
 -٣٣٢ﻧﺧﺳﺗﯾن طﺑﻘﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﮐﺑر و ﻏرور و دروغ و ﺗزوﯾر و ﺟﻧون و ﻓﺳﻖ و ﺷرارت و
ﻓﺳﺎد و درﯾوزﮔﯽ و ﻧﺎﺑودﮔﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از ﺗﻌﻘل و روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧود ﮔرﯾزاﻧﻧد زﯾرا از ﻧﮕﺎه رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﺎم ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺳﻣﺎ ً ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا
اﻣﺎم زﻧده ای ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾﺗش زﯾﺳت ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز دﻋﺎی ﻓرج ﺑﺧواﻧﻧد .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﭘﯾر طرﯾﻘﺗﯽ از
ﻋﻠﯾﯾن دارد ﭘﮭﻠوان ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺟﮭﺎد!
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 -٣٣٣وﻟﯽ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻏرب ھﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر را ﺗﻘدﯾس و ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺧودﺑﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ رود .و اﯾن ﻋﻘل ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ارﺳطو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣٣۴ﻧﻔس اﻣﺎره ﻧﻔس ﻣن ﻣﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ طﺑﻘﺎت ﻋﻣﯾﻘﺗر ﻧﻔس ﺑﺗدرﯾﺞ ھوﯾت اوﺋﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ھوﺋﯽ
ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس اﻣﺎره و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗوﺑﮫ از آن ﻓراﺗر و ﻓروﺗر رود و ﺑﮫ ﻧﻔس
ﻟواﻣﮫ ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻣﻧظر اﻟﮭﯽ اﺳت :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻟواﻣﮫ! ﻗرآن-
 -٣٣۵ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﻠﻌﻧده و ﻣﺳﺦ ﮐﻧﻧده و واژﮔون ﮐﻧﻧده ﻋﻘل ﻓرد اﺳت و ﻟذا ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧودی ﺧود ﺑﺎ آن روﺑرو
ﺷود و آﻧرا ﺑﯾﺎﺑد و ﺑر آن اﺣﺎطﮫ ﯾﺎﺑد اﻻ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻏرﺑﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺳﻠﺦ
ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد و ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن!
 -٣٣۶ﭘس ﺗﻌﻘل در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﻧﺟﺎت ﺧود از ﮔﻣﺷدﮔﯽ در دﻧﯾﺎ و ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﻓرھﻧﮓ
واژﮔوﻧﺳﺎﻻر ﻋﺻر ﺟدﯾد!
 -٣٣٧ﺑراﺳﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻣﺷده ﺑﺷر ﻣدرن ﻋﻘل اﺳت .ﮔﻣﺷدﮔﯽ اﯾﻣﺎن ھم ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان ﻋﻘل اﺳت زﯾرا اﯾﻣﺎن ھم ﺑواﺳطﮫ
ﻧور ﻋﻘل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود وﮔرﻧﮫ ھر اﺣﺳﺎس ﮐور و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﺗوان اﯾﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻟذا ﺟز
ﺧواﺟﮫ ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ھﻣﮫ ﺧود را ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺟز ﺑوﻋﻠﯽ ھﻣﮫ ﺧود را ﻋﺎﻗل ﻣﯽ داﻧﻧد.
 -٣٣٨آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﯽ داﻧم و ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﺑزرگ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯾرﺳد ﺳرآﻏﺎز ﺗﻌﻘل اﺳت ﺑر
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣراﻗﺑﮫ و اﻟﺳﺎﻋﮫ! ﮐﮫ ﺣﺻول ﭼﻧﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﯾز ﺣﺎﺻل و اﺟر ﻋﻣری ﺗﻌﻘل ﻋﻠّﯾﺗﯽ و ﺗﻌﻠّل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺳت.
 -٣٣٩در ﻋرﺻﮫ ﺗﻔﮑر ﻋﻠّﯾﺗﯽ ھم اﮔر ﺻداﻗت و ﺷﮭﺎﻣت ﺑﺎﺷد آدﻣﯽ ﺑﺳرﻋت ﺑﺧود ﻣﯾرﺳد و ﺧود را ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل
ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺗﻌﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ اﯾن اﻣر اﻟﮭﯽ ﮐﮫ :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺧود
ﺑﭘردازﯾد ﮐﮫ از ﺧود ﺷﻣﺎﺳت .ﻗرآن-
 -٣۴٠ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی دﯾن و اﺧﻼق ھم ﻋﻘل را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﻋﻘل ﻣﻌﯾﺷت و ﻋﻘل آﺧرت )دﯾﻧﯽ( ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده و ﻋﻘل
ﻣﻌﯾﺷت را ﻣﻘدﻣﮫ واﺟب ﺑر ﻋﻘل آﺧرت ﻗرار داده اﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾروان ﺧود را ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت در ﻋﻘل ﻣﻌﯾﺷت ﺑﮫ ﺑﻧد
ﮐﺷﯾده اﻧد زﯾرا ھرﮔز ﻣﺟﺎل ﻋﻘل آﺧرت ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ارﺳطوﺋﯽ ﻋﻘل در ﻣﻌرﻓت اﺳﻼﻣﯽ ھم رﺳوخ ﮐرده و
ﻋﻘل را ﺗﺑﺎه ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠﻣﺎ ﭼرا در ﻗرآن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﻌرﯾف ﻋﻘل ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد .زﯾرا ﻗرآن را اﺻﻼً
ﮐﺗﺎب ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﺣﺳﺎب ﻋﻘل را از وﺣﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﺟدا ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ وﺣﯽ ھﻣﺎن ﻧزول ﻋﻘل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻣﺛﻼً ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻧطﺑﻖ ﺑر ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﮫ ارﮐﺎن و اﺻول دﯾن ھم ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد و ﻣﺣﺻول
ﻋﻘل! اﺣﺗﻣﺎﻻ ً اﯾن آﯾﮫ را ﻧدﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﻘﻼء را اھل دﯾن ﻣﯽ ﺧواﻧد.
 -٣۴١ﺑدان ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺷت و رزﻗﯽ ﺟز ﻋﻘل ﺑرای ﺑﺷر وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﺷری را ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن در
ﻋﺻر ﺑﻠﻌﻧدﮔﯽ ﻣداﻣش ﻏرق در اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری و ﻗﺣطﯽ و ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ اﺳت و در ھراس از ﮔرﺳﻧﮕﯽ دﯾواﻧﮫ ﮔردﯾده اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻗﻧد ﺧون ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﻘدان ﻗﻧد در ﺑدن اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻗﻧد و ﺷﮑر ﻏوطﮫ ﻣﯽ ﺧورد و ﭼرﺑﯽ ﺧون
و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧﯾز! آﯾﺎ اﯾن ﻋﯾن ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻧﯾﺳت؟ اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮔم ﺷدن و ﻣردن در ﻗﻧد و ﭼرﺑﯽ اﺳت .ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺳم
ﻋﻘل ﻣﻌﯾﺷت دروغ اﺳت ﻋﻘل ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺷت و رزق ﺑﺷر اﺳت.
 -٣۴٢آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ در ﺗﻣدن ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣدرن و روﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس را ﯾﺎرای ﮐﻧﺗرل و اداره اش ﻧﯾﺳت
ھﯾﭻ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .اﯾن ﺗﻣدن آﺷﮑﺎرا ﺑﺷرﯾت را ﺑﺳوی ﻧﺎﺑودی ﻧﺳل ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد وﻟﯽ آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ را ﯾﺎرای
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ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﯾن ﻧﺎﺑودی ھﺳت؟ ﭘس اﯾن ﺗﻣدﻧﯽ اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و دﯾواﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾرواﻧش را در روز روﺷن ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی
ﻣﯽ ﺑرد .اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻓﻘدان ﻋﻘل در اﯾن ﺗﻣدن اﺳت زﯾرا ﻋﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن ،اﺣﺎطﮫ ﮐردن و رھﺑری ﻧﻣودن!
 -٣۴٣اﯾن ﺗﻣدن ﻋﻘﻠش را ﺑﮑﻠﯽ از دﺳت داده اﺳت زﯾرا آﺷﮑﺎرا ﺑﺳوی ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رود و ھﻣﮫ اھﺎﻟﯾش را ھم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی
ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد زﯾرا ﺻﺎﺣب ﻧدارد .ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﻗل ھم ﺻﺎﺣب اﺳت و ﻣﮭﺎرﮐﻧﻧده!
 -٣۴۴ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﺑﺷری ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ در اﺣﺎطﮫ و ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن ﻗرار دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﯾن
طﺑﻘﮫ از ﻧﻔس را ﺑرای ﺑﺷر ﺗﻧﻔﯾس و ﻣﻧﯽ ﻧﻣوده اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﯾن ﻧﻔس را ﻧﺳﺑت ﺑﺧود ﮐور و ﮐر و ﻻل و اﺣﻣﻖ ﮐرده
اﺳت .و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ راه ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر اﯾن دﺷﻣن ،ﺗﻘوا و ﮔذﺷﺗن از آن اﺳت.
 -٣۴۵آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻘﻧد ﺑﯾﺷﺗر از ﻋﻘل ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﻟوی داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻘش را در ﻣﺛﻧوی در ﺷش ﻣﻘﺎم ﻋﻘل
ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣود .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﺎﻗﻠﻧد از ﻋﺷﻖ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ھﻣﭼون ﺟﺎﻣﯽ و ﻋطﺎر و ﺣﺎﻓظ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ رﻧدان ﺧرد ﺑودﻧد و ﺑﮫ
درﯾﺎی ﻓﻧﺎی ﻋﺷﻖ زدﻧد زﯾرا ﻋﻘل ،وﺟودﯾﺎب اﺳت و ﺧودﯾﺎب و ﺧودﺷﻧﺎس ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ طوﻓﺎن ﻋﺷﻖ ھو ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد.
ﻋﺷﻖ ،ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل ھم ﺗﻘدﯾس ﻋﺷﻖ! و اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻘدﯾس ﺑود و ﻧﺑود اﺳت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر! ﻧرد ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی
ﺧود و ﺑﯽ ﺧودی! و آﻧﮑﮫ ﻋﻘل ﻧدارد ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻋﺎﻗﺑت آﻧرا ﻣﺗﮭم ﻧﻣوده و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .و
آﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﻧدارد ﻋﻘﻠش روی ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ رود و در ﭘول ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻘل ﻧردﺑﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﺷﻖ ھم ﻣﻘﺻود
ﻋﻘل .ﻋﺷﻖ ﻓﻧﺎی در ﺑﻘﺎﺳت و ﻋﻘل ھم ﺑﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗن در ﻓﻧﺎ! ﻋﺷﻖ ،ﻋﺷﻖ ﻋﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ وﺟودﯾﺎﺑﯽ و وﺻﺎل ﺑﺎ وﺟود!
ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ ھرﮔز از ھم ﺟدا ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ راه و رﻓﺗن!
 -٣۴۶ﻋﻘل ﺷرح ﻋﺷﻖ اﺳت و ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ﮐﮫ اﯾن دو را ﺑﮫ وﺻﺎل ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﺑدون آن ﺳراﺳر ﺳوء
ﺗﻔﺎھم و ﺗﮭﻣت اﺳت.
 -٣۴٧ﺗﻌﻘل روش وﺟودﯾﺎﺑﯽ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ وﺟود )ﭘروردﮔﺎر( اﺳت وﻟﯽ ﭘﯾش ﺷرطش و ﻧﯾز راھﯾﺎﺑﯾش ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت،
ﺳر
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ وﺟود ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻧﺎﺳت .ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن روش وﺟودﯾﺎﺑﯽ در وادی ﻓﻧﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑود ﻧﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ّ
ﻋﻘل اﺳت و ھم ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ!
 -٣۴٨ﻋﺷﻖ ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ وﺟود اﺳت ﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾﺗﮭﺎ! ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭼﯾﺳﺗﯽ! و ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل از
اﯾن ﻋﺷﻖ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .ﻧور ﺗﻌﻘل را ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻖ دھﻧد! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣوﺟودﯾﺗﮭﺎ رﺳد ﻓﺳﻖ اﺳت و ﺣﻣﺎﻗت ﮐﮫ
ﺟﻣﻌش ﻣﯽ ﺷود ﻣﻘﺎدﯾری ﭘول!
 -٣۴٩ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺑرت آور اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺳوژه ﻣورد ﺑﺣث ﻓﻠﺳﻔﯽ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت زﯾرا ﺟز ﻋﺷﻖ
ھﯾﭻ ﻣوﺿوع دﯾﮕری در وادی وﺟود )اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧس( ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺟود را ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺧﺷد و در ﻋﯾن
ﺣﺎل ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺧﺎص ﻧﺑﺎﺷد و ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .زﯾرا وﺟود ﺑراﺳﺗﯽ ﺟز ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻋﻘل ﮐﮫ وﺟودﯾﺎب اﺳت ﺟز
ﻋﻘل ﻋﺷﻖ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود و ﻟذا ﻋﻘل ﻏﯾرﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ را ﻋﻘل ﻣدان ﺑﻠﮑﮫ ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺑر ﺳر ﺗﺻﺎﺣب دﻧﯾﺎ ﺧوان و ﺗﺻﺎﺣب
ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺟﺳدش ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑود ﺑﺎﯾد ﻧﺑود! اﯾﻧﺳت ﻋﻘل ﻣﺣض ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت.
 -٣۵٠آﯾﺎ ﻋﻘل دارای ھﯾﭻ ﺣﺟت و ﻣﯾزاﻧﯽ ھﺳت؟ آﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺳﺧن ،ﻋﻣل ،واﻗﻌﮫ و ﻧظرﯾﮫ ای را راﺳﺗﯽ آزﻣﺎﺋﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﻣود؟ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻘل ﺑﻧﯾﺎد و ﺟوھره دﯾن اﺳت دﯾن ﻧﯾز ﺣﺟت ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻋﻘل اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل را
ﻣﯾﺗوان از راه و روش دﯾﻧﯽ زﻧدﮔﯾش ﺷﻧﺎﺧت و ارزﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﭼون ﭘﺎﮐﯽ ،ﺻداﻗت ،ﺳﺧﺎوت،
رﺣﻣت ،ﺷﮭﺎﻣت ،ﻋداﻟت ،وﻓﺎ و ّ
ﻋزت .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺣﮏ و ﺣﺟت راﺳﺗﯽ ﻋﻘل اﻧﺳﺎن اﺳت در درﺟﺎت .زﯾرا اﯾن ارزﺷﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ارزﺷﮭﺎی وﺟودی ھﺳﺗﻧد و رﺳﺎﻟت ﻋﻘل ﻧﯾز وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و دﯾن ﺧدا آداب زﻧدﮔﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و وﺟودﺑﺧش اﺳت .ﭘس ﻋﻘل
٤٧

و دﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺣﺟت و ﻣﯾزان ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن رذل و ﺷﻘﯽ و رﯾﺎﮐﺎر و ﺑزدل و ﺧﺎﺋن را ﻧﮫ ﻋﻘﻠﯽ اﺳت
و ﻧﮫ دﯾﻧﯽ و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان وﺟودی ﻧﯾﺳت .ﻋﻘل و دﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎطن و ظﺎھر ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﭘس ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﮑم ﺑﮫ ﺧﻼف
دﯾن و ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻘل ﻧﯾﺳت.
 -٣۵١ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﻣﻌﻧوی ﻋﻘل ،ﺗوﺣﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣدت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋواﻣل و ﻋﻠل و ﻋﻧﺎﺻر ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوی را در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺳوی اﺣدﯾت ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧور ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و
وﺣدت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﺎ ﺧودش و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن! ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻧور دﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺣﺿرت اﺣدی
ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن آﻣده اﺳت و او را ﺑﮫ اﺣدﯾﺗش ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻏﺎﯾت اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و ﺧﺎﻟﻖ و
ﻣﺧﻠوق!
 -٣۵٢و اﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و دﺟﺎل و ﺷﯾطﺎن ﻋﻘل ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻗﻠب ﺗﻌﻘل را ھدف اﻧﮭدام و ﺗﺣرﯾف ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر دﻋوی وﺣدت ﻣﯽ ﮐﻧد و آن ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ!
اﯾن ﻋﻘل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻘل ﺿد ﻋﻘل و ﺷﯾطﺎن ﻋﻘل اﺳت.
 -٣۵٣ﺗﻌﻘل روش اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ذات ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت .ﭘس ﺗﻌﻘل روش وﺻﺎل اﺳت ﭘس ﻣﻧطﻖ ﻋﺷﻖ ورزی
اﺳت زﯾرا روش و ﻣﻧطﻖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓﮭﻣﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟوﺋﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن اﺳت .ﭘس ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ و دﯾن اﻣر واﺣدﯾﺳت.
 -٣۵۴اﯾن ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ،اراده ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﻣﺣﺑوب اﺳت و ﻧﯾز ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد اﯾن وﺻﺎل و
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ واﻗﻌﮫ ای روﺣﺎﻧﯽ و ذاﺗﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و ﻧﯾز ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن روش دﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روش ﺗﻘوا و
ﺗﻘﯾﮫ و ﺻﺑر و ﻋﺻﻣت! ﭘس ﺑدون ﺗﻌﻘل ﻧﮫ ﻋﺷﻖ درک ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ دﯾن!
 -٣۵۵ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﻧور ادراک ﻋﻘل ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت .ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣدت ﺟوھری ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل را ﻧور اﺣدی وﺟود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﯾم و ﻟذا وﺟودﯾﺎب اﺳت ﯾﺎﺑﻧده وﺟود ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
 -٣۵۶ﭘس ﻋﻘل ھم ﻧور ﺧداﺳت و ھم ﺧداﯾﺎب و ﺧداﺷﻧﺎس و ﻋﺎﺷﻖ ﺧدا و ﻋﺎﺷﻖ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ او .زﯾرا از اوﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧور
ذات رﺣﻣﺎﻧﯽ اوﺳت! ﺧداوﻧد ﻧور ﻋﻘل را ﺑﺳوی ﻋدم ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﻋدم را وﺟود ﺑﺧﺷد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﺳﺎزد .ﭘس ﻋﻘل ﻧور
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﯾز ھﺳت.
 -٣۵٧ﺗﻌﻘل در ﻣﺣور و ﻣﻘﺻد ذاﺗﯾش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﯾﮕﺎﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟوﺋﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔوﺋﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن اﺳت
ﺳﯽ و ﻋرﻓﯽ و دھری ﺑطور
در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ! اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﺗﯽ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎﻗد ﺗﻌﻘل ھم ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺣ ّ
ﺧودﺑﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدون آن آدﻣﯽ ھر آن ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد.
 -٣۵٨اﮔر ﻋﻘل ﻧور ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟوﺋﯽ و وﺣدت اﺳت ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ )ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس( ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾن ﺟﺳﺗﺟوﺳت ﮐﮫ ظﺎھر و
ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧودش ﻣﺗﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد راﺑطﮫ و ﺗﻌﺎﻣﻠش
ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻏرق دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺿﺎد و ﺗﻔرﻗﮫ و اﻧﺷﻘﺎق اﺳت و ﺑﺳوی ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﮔﻣﺷدﮔﯽ در ﻋرﺻﮫ ﮐﺛرت ﻣﯽ رود.
 -٣۵٩اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻣت ﺻﻠﺢ و وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾز در ﺳﻣت ﺻﻠﺢ و
وﺣدت ﻣﯾرود و اﯾن اﺟر ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٣۶٠اﮔر ﻓطرت آدﻣﯽ ،ﻓطرت ﷲ اﺳت )ﻗرآن( ﭘس ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻧد و ﮐﺎو و ﻧظر ﺑر ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر در
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ و ھﺟرت ﻓﯽ ﷲ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت.
٤٨

 -٣۶١ﺗﻌﻘل ،ﻧﮕﺎه ﯾﮕﺎﻧﮫ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺣرﮐت و ھﺟرت و ﺟﮭﺎد در ﺳﻣت اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ آن
اﺳت ﺗﺎ اﯾن دو ﯾﮑﯽ ﺷود .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣۶٢و اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧظر ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذات را ﻣﺧﺎطب ﻗرار دھد و ﺑﺎ آن ﮔﻔﺗﮕو
ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺗﻌﻘل ﻣﺣض و ﮐﻣﺎل ﻋﻘﻼﻧﯾت در ﺑﺷر اﺳت.
 -٣۶٣ﻓﻘط در ارادت و ﺗﻌﺎﻣل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده )ﻋﺎرف واﺻل( اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻل
ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﮕری ،ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯽ ،ﯾﮕﺎﻧﮫ دوﺳﺗﯽ و ﺣس ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ! اﯾن ارادت ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﮑوﯾن ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل در
ﺳﺎﻟﮏ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ!
 -٣۶۴ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﺗﮑوﯾن ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل آﻏﺎز ﺷده و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻣﺷﻐول ﮐﺷف ﻣدارج ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ
روح ﺳﺎﻟﮏ ﺳوار ﺑر اﻣواج ﻧوری ﻋﻘل ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻋروج ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ دﯾدار ﺟﻣﺎل ﻋﻘل ﮐل ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد.
 -٣۶۵در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳوار ﺑر اﻣواج ﻧوری ﻋﻘل ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﻋﻘل ﮐل ازل ﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑد ﺧود روح
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭘس روح ھم ﭼﯾزی ﺟز روح ﻋﻘل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن
اﻣر و اراده ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت.
 -٣۶۶روح آدﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻓﻘط در ﻗﺑﺎل ﯾﮏ روح ﺧﻼق اﻟﮭﯽ در ﻋﺎرﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﻋﺎﻗل ﺷدن و ﺑﺧود آﻣدن دارد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺧود ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد .ﺗﻌﻘل راه رﺳﯾدن از ﺧود ﺑﮫ ﺧود اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺎطﻖ ﺷدن روح اﺳت.
 -٣۶٧ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﮐﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﻌﻘل اﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺗﻔﺎق در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻧوﻧش روح اﻧﺳﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧود ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -٣۶٨ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر ﺗﻌﻘل واﻗﻌﮫ ﺑﺧود آﻣدن روح اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷﺗﯽ ﮔرﻓﺗن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و
ﺑﻘول ﻧﯾﭼﮫ اﻧﺳﺎن آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧود ﻓﺎﺋﻖ آﯾد! اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد واﻗﻌﮫ ﺑﺧودآﺋﯽ
ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد! ﺧداوﻧد ﻧﯾز در ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻘﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد در واﻗﻌﮫ ﺑﺧود آﻣدن! ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ واﻗﻌﮫ ﺧودآﺋﯽ
ﺧدا ﯾﺎ ﺗﻌﻘل ازﻟﯽ ﺣﻖ اﺳت .ﺑزﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﺻوﯾر ﻋﻘل اﺳت ﺟﻣﺎل ﺗﻌﻘل اﻟﮭﯽ! ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧودﯾﺎﺑﯽ ﺧداوﻧد
اﺳت :ﮔﻧﺞ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ آﻣدم ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم و ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدم و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدم! ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
 -٣۶٩ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد در ﺳﮑوﺗﺷﺎن! اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺗﻔﮑر
ﺗﺻور و ﺗوھم اﺳت و ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﺟز اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑرای ﺗﻌﻘل و ﺗﻔﮑر ﻧدارد .وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ
و ﺗﺧﯾل و
ّ
ﺑﺎ ﺧودش ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﻋﯾن ﺗﻌﻘل اﺳت .ھﻣﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران در ﺧود ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد ﺑﺎ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و
ﺧﻧﺎﺳﺎن ﺧود ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﺑﺎ ﺧود! زﯾرا ﺧودی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﭘس آﻧﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺣرف ﻣﯽ زﻧد ﮐﯾﺳت؟ اﯾن
ھﻣﺎن روح ﯾﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد زﯾرا ھﻧوز ﻋﺎﻗل ﻧﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺧود ﻧﯾﺎﻣده
اﺳت و ﺟز ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ ﺑﺧود ﻧﻣﯽ آﯾد :ﻧﮕﺎه ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺳوﯾﺗﺎن آﻣد ﭘس ھر ﮐﮫ ﺧود را ﯾﺎﻓت رﺳﺗﮕﺎر ﺷد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺣرف ﺑزﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ روح ھﻣﮫ ﺳﺧن ﮔوﯾد ﻧﮫ ﺑﺎ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣردم!
 -٣٧٠و اﻣﺎ ﺑﺧودآﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﮔر و ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( آﻓرﯾد و
ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﮐﮫ ﺑﺧود آﻣدﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺗﻌﻘل ﻧﻣودﻧد و ﺑر ﺧود ﻣﺳﻠط ﺷدﻧد و ﺧود ﺷدﻧد .اﯾن
ھﻣﺎن ﮔﻔﺗﮕو و ﺗﻌﺎﻣل و دوﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺧداﺳت ﯾﺎ ﺧدا ﺑﺎ ﺧودش در اﻧﺳﺎن! اﯾن ھﻣﺎن وﻗوع اﻣﺎﻣت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن
اﺳت و اﻟﮭﯽ ﺷدن اﻧﺳﺎن!
٤٩

 -٣٧١ﺗﻌﻘل ﮐﺎرﮔﺎه ظﮭور اﻟﮭﯾت ﺧداوﻧد از اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﮭﻣراه آﻓرﯾﻧﺷﯽ دﮔر! ﺗﻌﻘل راه و روش ظﮭور
اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٣٧٢ﭘس ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮭﺗر ﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾدا ﺷدن و ﮔم ﺷدن روح اﻧﺳﺎن را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺗﻌﻘل روش ﭘﯾدا ﮐردن ﺧود اﺳت
ﭘس آﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘل ﻧدارد ﮔﻣﺷده اﺳت و در ﺟرﮔﮫ ﺿﺎﻟﯾن و ﻏﺎﻓﻠﯾن ﮐﮫ ﮐور و ﮐر و ﻻﻟﻧد ﮐﮫ ﺑﺧود ﻧﻣﯽ آﯾﻧد )ﻗرآن( -ﭘس اﯾﻧﮏ
ﮐل ﻗرآن را اﻣر ﺑﮫ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و راھﻧﻣﺎی ﻋﺎﻗﻼن!
" -٣٧٣ﺑﮕو اﮔر ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣن ھرﮔز اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑر ﺷﻣﺎ ﺗﻼوت ﻧﻣﯽ ﮐردم ﺗﺎ آﻧرا درﯾﺎﺑﯾد و ﻣن ھم ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ھﻣﭼون ﺷﻣﺎ ﺑودم ﭼرا ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾد ".ﯾوﻧس -١۶ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﻋﻘل اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﭼون ﻗرآن
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﺧودش روﺑرو ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧداوﻧد رﺳول را ﺑﺧودش آورد و رﺳول ھم اﯾن ﺧودآﺋﯽ را
ﺑﺻورت ﻗرآن ﺑﺳوی ﻣردم آورد .ﻗرآن ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﺎﻣل روح اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن روح اﻟﻘدس ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﺳﺧن
ﻣﯾﮕﻔت روح ﻣﺣﻣدی ﺑود ﮐﮫ از ﺑﯾرون ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت .و ﻟذا ﺳراﺳر اﯾن ﮐﺗﺎب اﻣر ﺑﮫ ﺗدﺑّر و ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل در آﯾﺎت
اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳت و ﺣﺗﯽ ﯾﮑﺑﺎر ھم اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و ھر ﮐﺟﺎ ھم ﺳﺧﻧﯽ از اﺣﮑﺎم و ﺷرﯾﻌت اﺳت ﺑﺎز
ھم ﻓرﻣوده از ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره اش ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾم .دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺑوت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و ﻟذا
ﻧﺑوت ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد)ص( ﺧﺗم ﮔردﯾده اﺳت .ﺧداوﻧد از ﺑﯾرون ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎی ﺧود ﺳﺧن ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ،ﺑﻐﺎﯾت و
ﮐﻣﺎل و اﺗﻣﺎم رﺳﯾد و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧداوﻧد از درون ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ ﺗﻌﻘل ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح و رﺣﻣت ﻣﺣﻣد
و آل ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد .و ﺑﻌﮑس ﻧﯾز درﺳت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ اھل رﺣﻣت و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣﻖ
ﻣﯾﺷود و از روح ﻣﺣﻣدی در ﺧود ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮔردد و روﺣش ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻗل ﻣﯽ ﺷود" .و ﮔروھﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﭼون ﻗرآن را ﺑر آﻧﺎن ﺗﻼوت ﮐﻧﯽ ﮔوش ﻣﯽ دھﻧد وﻟﯽ ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد زﯾرا ﺗﻌﻘل ﻧدارﻧد ".ﯾوﻧس-۴٢
 -٣٧۴ﭘس آن اﮐﺛر ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﮐور و ﮐر و ﻻل ﺧواﻧده ﺷده اﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﮔم ﮐرده و
ﺗوان دﯾدن ﺧود و ﺷﻧﯾدن ﺧود و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﺧود را ﻧدارﻧد وﮔرﻧﮫ ﺗوان ﮔوﯾﺎﺋﯽ و ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و
آدﻣﯾﺎن را دارﻧد .و اﯾﻧﺎن ﻓﺎﻗد ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا ﻗرآن را ھم درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا ﺳﺧن روح اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﺎ اﻧﺳﺎن!
 -٣٧۵ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﻼم ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣﺣﻣد)ص( و ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی روح ﺑﺎ ﻣﺣﻣد و ﺳﺎﺋر
ﻣردﻣﺎن اﺳت و روح ھم اﻣر ﺧداﺳت و ﻟذا روح ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻗرآن ﮐرﯾم ﮔﻔﺗﮕوی ﺧدا ﺑﺎ اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ
روح ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا اﯾن روح ﻧﯾز روح ﺧداﺳت و از اﯾن ﻟﺣﺎظ ھم ﻗرآن ﺣﻘﺎ ً ﮐﻼم ﷲ اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮐﻼم ﺧدا از زﺑﺎن
و روح ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم اﯾن ﮐﻼم را ﺑﺷر درک ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﮐﻼم ﺑﺷری و ﻣﻧطﻖ ﺑﺷری اﺳت.
درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﺳراﺳر ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧداوﻧد ھرﮔز ﺿﻣﯾر اول ﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳوم ﺷﺧص اﺳت ﯾﻌﻧﯽ "او"
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﮔﻔﺗﮕوی روح اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾن ﻋﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺧدا ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در اﻧﺳﺎن!
 -٣٧۶ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ روح اﻟﻘدس ﺑﺻورت ﺟواﻧﻣردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ درﻣﯽ آﻣد ﺑﺎ رﺳول ﺧﺎﺗم ﺳﺧن
ﻣﯾﻧﻣود و آﻧﮭم در ﻣوارد اﻧدﮐﯽ ﺑود و ﻟذا ﻋﻣده ﻗرآن از ﺑﺎطن ﺧود ﻣﺣﻣد ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧن روح ﻣﺣﻣد)ص(
اﺳت ﺑﺎ ﻣﺣﻣد)ص(! ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺣﻣد ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل! و ﻟذا ﻣﺣﻣد)ص( ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻧﺑﯽ ﺧدا ھم ھﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﻣﻘﺎم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮔزارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐل و ﮐل ﺗﻌﻘل روح اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺷر را ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻧور ﻋﻘل ﮐل
اﺳت.
 -٣٧٧ﺑرای اھﺎﻟﯽ ﺗﻌﻘل آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﻼوت و ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت
ﮐﮫ ﻗرآن ﺑراﺳﺗﯽ ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼوت ﮐﻧﻧده ﻋﺎﻗل را ﺑﺧود آورده و روﺣش را ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎ و ﮔوﯾﺎ
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ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن در ھر ﻋﺻر و در ﻧزد ﻋﺎﻗﻼن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ،ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ﻧوﯾﻧﯽ آﺷﮑﺎر
ﻣﯾﺳﺎزد و اﯾن ﺗﺎزﮔﯽ و ﺣﯾﺎت ﺧﻼق ﻗرآﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا اداﻣﮫ دارد و اﯾن ﺳﯾر ﻧزول اﺑدی ﻗرآن در ﻗﻠوب ﻣﺣﻣدﯾﺎن اﺳت.
 -٣٧٨و ﻟذا در ﻧزد اھل ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ،ﻗرآن ﻧﮫ ﻓﻘط ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﮐﺗﺎب روی زﻣﯾن ﮐﮫ ﺣﯾرت آورﺗرﯾن و ﺟﺎدوﺋﯽ
ﺗرﯾن ﭘدﯾده ﻋﺎﻟم اﺳت ﯾﮑﺎﯾﮏ آﯾﺎﺗش! و ﺣﯾرت آورﺗرﯾﻧش ھم ھﻣﺎن ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻋرش ﺧدا در
روح اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻓﺗﺗﺎح زﺑﺎن روح! آﯾﺎ اﺻﻼً ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم! روح اﺳت ،ﻋﻘل اﺳت .و ﺑﺎ
ﮐﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز ﺑﺎ ﺧودش! و ﻣﺧﺎطﺑش ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻗﻼن!
 -٣٧٩و ﺑدان ﮐﮫ ﭼﮭﺎرده ﻧوع زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ و ﺟﮭﺎن ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن روح اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮭﺎرده وادی
ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل! و ﭼﮭﺎرده ﻧوع ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد! ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﮐداﻣﯾﮏ از ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ﺑﺧود آﻣده
ﺑﺎﺷﯽ و زﺑﺎن روﺣت ﺑﮫ ﻧطﻖ ﺑﺎز ﺷده ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺣﺎﻓظ ﻣﺎ ادﻋﺎ دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺎرده رواﯾت ﮔوﻧﺎﮔون ﻗرآن را
ﺗﻼوت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑوده زھﯽ ﺳﻌﺎدت و ﮐﻣﺎل اﮐﻣل اﯾن اﺑر ﻣرد ﻋﺎﻟم آﺧراﻟزﻣﺎن! وﻟﯽ اﻓﺗﺗﺎح ﻧطﻖ روح و ﻋﻘل
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧور وﻻﯾت ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑوده اﺳت.
 -٣٨٠ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ﻓﻘط ﺑﮫ ھﻔت اﺳم ﻣوﺳوﻣﻧد ﮐﮫ ھﻔت ھوﯾت اﻟﮭﯽ و ھﻔت ﺑﺎب ﻋﻘل و ھﻔت ﺳﻠطﺎن
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ و ھﻔت ﻧور ھداﯾت ﮐﻧﻧده در ھﻔت طﺑﻘﮫ ﻧﻔس و ارواح ھﻔت طﺑﻘﮫ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی:
ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن و ﺟﻌﻔر و ﻣوﺳﯽ! ﭼﮭﺎر ﺗن از اﻣﺎﻣﺎن اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑﻧﺎم ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺳﮫ ﺗن ﺑﮫ
ﻧﺎم ﻣﺣﻣد و دو ﺗن ﺑﻧﺎم ﺣﺳن و ﯾﮑﯽ ﺣﺳﯾن و ﯾﮑﯽ ﺟﻌﻔر و ﯾﮑﯽ ﻣوﺳﯽ! اﯾﻧﺎن ھﻔت اﻣﺎم ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد و ﻓﺎﺗﺣﺎن ھﻔت ﻋﻘل
اﻟﮭﯽ ﮐﮫ دارای ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻔت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﺎﺣب اﻣﺎﻣت و ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :آدم ،ﻧوح ،اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ ،ﯾوﺳف،
ﺳﯽ و ﻋﻘل ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :ﮔوش ،ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ ،دھﺎن،
ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻋﯾﺳﯽ! ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻﺎﺣﺑﺎن و اوﻟﯾﺎی ھﻔت ﻋﺿو ﺣ ّ
زﺑﺎن ،ذھن و ﻗﻠب! از ﺳر ﻣﻧﺷﺄ ھﻔت ﺳﯾﺎره ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ ﻧورﺷﺎن را ﺑر طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻘل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻧد و طﺑﻘﺎت ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ را ﺗﻧوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﻧﻔس اﻣﺎره ،ﻟواﻣﮫ ،ﻣﻠﮭﻣﮫ ،ﻣطﻣﺋﻧﮫ ،راﺿﯾﮫ ،ﻣرﺿﯾﮫ و ﻧﻔس واﺣده! ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﭘس از طﯽ
طرﯾﻖ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾن ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻘل وﺟود ﺑﮫ ھﻔت ﺑﺎﻧوی ﺟﻣﺎل ﻋﻘل ﮐل ﻣﯽ رﺳﻧد :ﺣوا ،ھﺎﺟر ،آﺳﯾﮫ ،ﻣرﯾم ،ﺧدﯾﺟﮫ،
ﻓﺎطﻣﮫ و ﻧرﮔس ﺧﺎﺗون!
 -٣٨١ھﻣﮫ اﻣور ﺑﺷری ﻋﻘﻼﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﭼون ﺗﺎ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻧﯾﺳﺗﻧد و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﻧد و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد :ھﻔت
ﻋﺑﺎدت ﻋﻘل :ﻧﻣﺎز ،روزه ،زﮐﺎت ،ﺣﺞ ،ﺟﮭﺎد ،اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر! و ھﻔت اﺣوال ﻋﻘل :ﻋﺷﻖ ،ﻧﻔرت ،ﻗﺑض،
ﺑﺳط ،ﺷﮏ ،ﯾﻘﯾن و ﻣﺳﺗﯽ .و ھﻔت ﺻﻔﺎت ﻋﻘل :ﺻدق ،ﺻﺑر ،ﺷﺟﺎﻋت ،وﺣدتّ ،
ﻋزت ،رﺣﻣت و ﻗﮭر! و ھﻔت ﺟﻐراﻓﯾﺎی
ﻋﻘل :رود ،درﯾﺎ ،ﮐوﯾر ،دﺷت ،ﻗﻠل ،ﺟﻧﮕل و ﻏﺎر! و ھﻔت ﺟﺎن ﻋﻘل :ﻧﺑﺎﺗﺎت ،آﺑزﯾﺎن ،ﭘرﻧدﮔﺎن ،ﺧزﻧدﮔﺎن ،ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن،
ﺣﯽ ،اﺣد و ﺻﻣد! و ھﻔت آﻓت ﻋﻘل :ﮐﻔر ،ﺷرک ،ﻧﻔﺎق،
آدﻣﯾﺎن و ﻣﻼﺋﮏ! و ھﻔت اﺳم اﻋظم ﻋﻘل :رﺣﻣﺎن ،ﻋﻠﯽ ،رب ،اﻟﮫّ ،
رﯾﺎ ،رﺑﺎ ،زﻧﺎ ،ﯾﺄس! و ﻣﻌﻠﻣﯾن ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﻋﻘل :اﻧﺑﯾﺎء ،ﺻﺎﻟﺣﯾن ،ﺷﮭداء ،ﺻدﯾﻘﯾن ،ﻣﺧﻠﺻﯾن ،ﻣﺟﺎھدﯾن و ﻋﻠﯾﯾن! و ھﻔت
ﻣﺣﺻول ﻋﻘل :ﺗﻔﮑر ،ذﮐر ،ﺷﻌور ،ﻋﻠم ،ﺣﮑﻣت ،ﻓﻘﮫ و ﻋرﻓﺎن! و ھﻔت ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻋﻘل :ﺗﻘوا ،ﺷﮑر ،ﺣﻣد ،دﻋﺎ ،اﻧﻔﺎق ،ﺗﺳﻠﯾم
و رﺿﺎ! و ھﻔت ذوق و ذاﺋﻘﮫ ﻋﻘل :زﯾﺗون ،اﻧﺟﯾر ،اﻧﺎر ،ﺳﯾب ،ﺧرﻣﺎ ،اﻧﮕور و ﺑﮫ! و ھﻔت ﺷراب ﻋﻘل :آب ،ﺷﯾر ،ﻋﺳل،
ﺧﻣر ،ﭼﺎی ،ﻗﮭوه و ھوﻣﺎ! و ھﻔت ﻧﯾﺎز ﻋدﻣﯽ ﻋﻘل :ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،ﺗﺷﻧﮕﯽ ،ﺟﻣﺎع ،ﺧواب ،ﺑﺎزی ،ﺧﻧده و ﮔرﯾﮫ .و ھﻔت دﺷﻣن
ﻋﻘل :ﻧﺳﯾﺎن ،ﮐﺑر ،ﻏرور ،ﺑﺧل ،ﺧﺷم ،ﻗﯾﺎس و ﺑراﺑرﺳﺎزی! و ھﻔت ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﻋﻘل :ﭘدر ،ﻣﺎدر ،ھﻣﺳر ،ﺧواھر،
ﺑرادر ،دﺧﺗر و ﭘﺳر! و ھﻔت رﻧﮓ ﻋﻘل :ﺳﻔﯾد ،ﺳﯾﺎه ،ﺳرخ ،زرد ،ﺳﺑز ،آﺑﯽ ،ﺧﺎﮐﯽ! و ھﻔت ﻣزه ﻋﻘل :ﺷﯾرﯾن ،ﺗرش،
ﺗﻠﺦ ،ﺗﯾز ،ﺷورَ ،ﮔس و ﺑﯾﻣزه! و ھﻔت آﺷﻧﺎی ﻋﻘل :دﺷﻣن ،دوﺳت ،ﻣﻌﻠّم ،ﺷرﯾﮏ ،اﻣﺎم ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،رﻗﯾب!
 -٣٨٢ﭘس ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ و ظﺎھر و ﺑﺎطن زﻧدﮔﯽ دارﯾم ﻋﻘﻼﻧﯽ و از ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺑر دو ﻧوع ﮐﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﯾﺎ از ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﻋرﻓﯽ و ﻣوروﺛﯽ )دھری( اﺳت و ﯾﺎ از ﻋﺎﻗﻠﯾت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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 -٣٨٣ﺗﺎ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﻋﻘل درﻧﯾﺎﺑﯾم آﻧرا ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم و از اﯾن ﯾﺎﻓت اﺣﺳﺎس وﺟود ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم در اﻧواع و درﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗن ھﺎی
ﺳﯽ ،ذھﻧﯽ ،ﻗﻠﺑﯽ ،روﺣﯽ و ھوﺋﯽ! وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس وﺟود ذاﺗﯽ و ﻓراﮔﯾر و داﺋﻣﯽ و ّ
ﺧﻼق از طرﯾﻖ درک ﺧداوﻧد
ﺣ ّ
ﺑواﺳطﮫ ﻗﻠب و روح ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را از ﻣﺟﺎری طﺑﻘﺎت ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺳوی ﻧﻔس واﺣده رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﺣﺳﺎس وﺟود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن و
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و آدﻣﯾﺎن را از ﻧﻔس واﺣده آﻓرﯾده اﺳت ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﻔس واﺣده در ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﺷود ﺑﮫ ذات ھﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ
ﺷده اﺳت و اﯾن ﻋﻘل ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮐل اﺳت ﯾﺎ ﻋﻘل وﺣدت وﺟودی! زﯾرا اﯾن ﻧﻔس واﺣده ﺟز ذات اﺣدی ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت .ﭘس
ﺗﻌﻘل راه و روش ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧدا در ﺧوﯾش اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣده اش ﻣﻠﺣﻖ ﺷد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ و اﻟﮭﯽ ﺷده اﺳت
و ﺧود ﻣظﮭر ﻋﻘل ﮐل اﺳت و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ!
 -٣٨۴ﺳدّ آھﻧﯾن و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ ورود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ھﻣﺎن ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ درب ورود و طﺑﻘﮫ
دﻧﯾﺎﺋﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﻔس اﺳت .و ﻋﻠﯽ)ع( ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻓﺎﺗﺢ و ﺷﮑﺎﻓﻧده اﯾن ﺳدّ اﺳت از طرﯾﻖ ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔس
اﻣﺎره! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﻋﻣل ﮐردم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم! و ﻟذا ﻧور وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع(
ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﮐﺎﺷف و ﮔﺷﺎﯾﻧده ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ را "ﺑﺎب" ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣؤﻣن
ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن را ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی وارد ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا ﻣﺣﻣد)ص( ،ﻣﻘﯾم ﺑﺎطن ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت اﺳت و ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ،وادﯾﮭﺎی ﺷﮭر ﻋﻠم ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن وادﯾﮭﺎ دارای ﺳﻠطﺎن و ﺻﺎﺣب و ﻧوری از ﻣﻌﺻوﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھﻔت ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد :ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠﯽ ،ﺣﺳن ،ﺣﺳﯾن ،ﻓﺎطﻣﮫ ،ﺟﻌﻔر و ﻣوﺳﯽ! ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ھﻔت زوﺟﻧد ﺑر دو
ﺗﺟﻠﯽ ﺣﺳﻧﯽ و ﺣﺳﯾﻧﯽ ﯾﺎ ذواﻟﺟﻼﻟﯽ و ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ!
 -٣٨۵و آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣراﺣل ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ را طﯽ ﻧﻣود و ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣده ﻣﻠﺣﻖ ﺷد ﺑﺎ ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ﻣﺣﺷور اﺳت و اﯾن
ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﺣﻣدی اﺳت ﯾﺎ اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت ﻣﺳ ّﺧر
وﺟود او ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻗدرت اﯾن ﻋﻘول!
 -٣٨۶ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣراﺣل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧودﯾﺎﺑﯽ و وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﺎن ﻣراﺗب اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎﻣت ﯾﺎﺑﯽ در
ﺟﺎن اﺳت :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم را ﺷﻧﺎﺧت و ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت و وﺟود ﯾﺎﻓت .ﻋﻠﯽ)ع(-
 -٣٨٧ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺻداھﺎ و ﺳﯾﻣﺎھﺎ و ﻋطرھﺎ و طﻌم ھﺎ و ﻟﻣس ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده در ﺟﮭﺎن
ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎم ﯾﺎﺑﯽ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی اﺳت .ﮐﻣﺎل ﺧداﯾﺎﺑﯽ ﺟز اﻣﺎم ﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت .و اﯾن
ﻣﺻداق آن ﺷﻌر ﺑﺎﺑﺎطﺎھر اﺳت ﮐﮫ :ﺑﮫ ﺻﺣرا ﺑﻧﮕرم ﺻﺣرا ﺗو ﺑﯾﻧم ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑﻧﮕرم درﯾﺎ ﺗو ﺑﯾﻧم و !...و اﯾن راز رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ و ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی اﺳت در ﺟﺎن طﺎﻟﺑﺎن وﺟود!
 -٣٨٨ﯾﻌﻧﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن وﺟودی ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﺣﻣدی
اﺳت ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ راه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد .رﺳول
ﺧﺎﺗم)ص(-
 -٣٨٩ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋواطف و ﺣواس آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗدرت
وﺟودﯾﺎﺑﯽ دارد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺷود و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت آب در ھﺎون ﮐوﺑﯾدن و ھوا درو ﮐردن اﺳت ﮐﮫ
ﺟز ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻋﺎﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -٣٩٠ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺑﯾﻌت ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﭘﯾروان ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﻧﯾز اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع ﻧور رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮔردﻧد.
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 -٣٩١و از طرﻓﯽ دﯾﮕر اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ اﻣر اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎ زﻧﮭﺎﺋﯽ از ھﻣﮫ ﻧژادھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺷری ﻧور ﻧزادی و
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﻗﻠب ھﻣﮫ اﻗوام ﺑﺷری رﺳﺎﻧﯾده اﻧد ھﻣﭼون اﯾراﻧﯾﺎن ،روﻣﯾﺎن ،ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗﺎن و ھﻧدوان! اﯾﻧﻘدر
ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﺳر اﻣﺎم ﯾﺎزدھم ﯾﮏ زن روﻣﯽ ﺑود ،ﻣﺎدر اﻣﺎم ﻣوﺳﯽ ﮐﺎظم ﯾﮏ ﺳﯾﺎھﭘوﺳت ﺑود و ھﻣﺳر اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ھم ﯾﮏ
اﯾراﻧﯽ.
" -٣٩٢ای ﻣﺣﻣد ﺗو را ﺑرﻧﮕزﯾدﯾم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎھد و ﻧوﯾد ﺑﺧش و ھﺷداردھﻧده و رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷﯽ ".ﻗرآن-
درﺑﺎره ﺷﮭﺎدت در ﮐﺗﺎب "ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻋﺷﻖ" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﺷﮭﯾد ﺷدن اﺳت .ﭘس ﻣﺣﻣد ،ﺷﮭﯾد
در ﺑﺷرﯾت اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧوﯾد داده ﮐﮫ "ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ".اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت ﻣﺣﻣدی
اﺳت ﮐﮫ در اﻣﺎﻣت ﻣﺣﻣد)ص( در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺣﺎﻣل روح و ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی اﺳت
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧود روی ﻧﻣﺎﯾد و در ﺧود رﺳوخ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﻣول اﯾن رﺣﻣت ﺷود .و اﯾن راه ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ راه
ﺣﺻول ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!
 -٣٩٣ﺷﺎھد ﺑودن ﺑر ﮐﺳﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧظﺎرت ﺑر ﮐل زﻧدﮔﯽ و ﺳرﻧوﺷت و اﺳرار اوﺳت .و اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﺳوخ در
ﻣﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺿور در ﺑطن و ﻣﺗن زﻧدﮔﯾش! و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺷﺎھد و ﺷﮭﺎدت از ﻧظر ﻧور ﻋﻘل ﮐل اﻟﮭﯽ و رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ او ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧور ﻋﻘل و رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت ﻣﺳﺗﻘر در ﻓطرت ،ﻣﺷﮭودات ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺿور ﻣﺣﻣدی در
ﺑﺎطن ﺑﺷرﯾت اﺳت .اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻣﺣﻣدی ﺑر ﺑﺷرﯾت ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﺣﻣدی ﺷدن ﺑﺷرﯾت اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺷﺎھد ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋﻘل و
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﺎﺷد ﻋﯾن ﻣﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺷﮭود را ﻋﯾن ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٣٩۴و اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣواس و
ھوش و دل و ﺟﺎن و روح و اﻋﺿﺎء و ﺟوارﺣش را ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎن ﻣﺣﺑوب ﯾﺎ ھﻣﺳر ﻣطﻠوب اﺳت .و اﯾن
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن و ﺷدﯾدﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ اوج آن ھم در ھﻣﺎﻏوﺷﯽ ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود .و
اﯾن ﺟدّی ﺗرﯾن ﺗﻌﻘل و وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ارادی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟودش را در ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟﻔش ﺟﺳﺗﺟو
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ طﺑﻖ وﻋده اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش اﮔر اﯾن راﺑطﮫ ﺑر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد او دﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﺷﮭود
ﻣﯾﮕردد .و ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ در اﯾن راﺑطﮫ ھﻣﺎن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻔس اﻣﺎره و ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ﺳدّ ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺟﮭت رﺳوخ
در طﺑﻘﺎت ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﺗﺎ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣده در آﺋﯾﻧﮫ ﻣﺣﺑوب! وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺷری در اﯾن
ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﺑرای وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﺷود ﺑﺗدرﯾﺞ از ﻣﺣﺑوﺑش ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ
طﻼق ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﻧﺎﮐﺎم ﮔردد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮐﺎﻓر ﺷود در
ھﯾﭻ ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﻌﻘل دﯾﮕری ﮐﺎﻣﯾﺎب ﻧﺧواھد ﺷد زﯾرا در اﯾن راﺑطﮫ ﺑطور ﻓطری و ﻏرﯾزی ھﻣﮫ ﻋﻘول آﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه
وﺟود در اوج ﺧﻼﻗﯾﺗش ﺑﺳﯾﺞ و ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ھ ّﻣت ﻋظﯾم ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﮭﯾﺎ
ﮔردد .و اﮔر رﺳول ﺧﺎﺗم ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﺳﻧّت دﯾن ﺧودش ﻧﺎﻣﯾده ﭘس ﺳﻧت ﮐﻣﺎل ﺗﻌﻘل ﻣﺣﻣدی و ظﮭور ﻋﻘل ﮐل
اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣر ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ھﯾﭻ دﯾﻧﯽ ﭼون اﺳﻼم اھﻣﯾت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .زﯾرا اﮔر ﻋﻘل ﺑﺳﺗر دﯾن اﺳت
و اﺳﻼم ھم ﮐﻣﺎل دﯾن اﺳت ﭘس ﮐﻣﺎل ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل در اﻣر ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﺟﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت و ظﮭور دارد زﯾرا اﯾن ﻗﻠﻣرو
ﮐل ﻋﻘل اﺳت .ﭘس ﺳﻧت و اﺳﺎس اﺳﻼم ھم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ھر ﻧﯾﺎز و ﻏرﯾزه ای ﯾﮏ ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای وﺟود اﺳت و
ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن ﻏراﯾز ھم ازدواج و ﺟﺎﻣﻌﯾت ﺟﻧﺳﯽ اﺳت .زﯾرا ھر ﻏرﯾزه ای ﻣﮭد ارادۀ ﺑوﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ازدواج
اﯾن وﺟود را در اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ طﻠب و
ﺟﺳﺗﺟوی وﺟود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺷد ﻋﻘل و ﻣﯾل ﺑﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت.
 -٣٩۵ﭘس ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھر ﮐس ﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺷد اراده ﺑﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺷد ﺗﻌﻘل .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺑدﯾل اﯾن ﻋﺷﻖ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺗﻌﻘل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﺟودی ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻧﺎﺑودی ﺷدﯾدﺗری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ در ﺗﻌﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓرد ﻋﺎﺷﻖ در ﺣﯾن ﺗﻌﻘل اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﻣراﻗب ﻧﻔس اﻣﺎره
اش ﻧﯾﺳت و ﺑرﻋﻠﯾﮫ آن ﺟﮭﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺷﯾطﺎن ﻣوﺟود در اﯾن ﻧﻔس ،ﻋﺷﻖ ﻋﻘل را واژﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻌﻘل ﺑدون
٥٣

ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﺗﻘوا ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻘل ﺿد ﻋﻘل ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺑﺎره در ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺑﻌﻧوان ﻋﻘل ﻧﺎب
ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم.
 -٣٩۶ﺗﻌﻘل دو ﺑﺎل ﭘرواز دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻧﻔﯽ اﺳت و دﯾﮕری اﺛﺑﺎت :ال و ﻻ! ﭘس ھر ﺗﻌﻘﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺟﻧﺑش اﻟﻠﮭﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ھﻣﺎن ﺗﻌﻘل در ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧور اﻟﻠﮭﯽ را ﻧدارد اﺻوﻻ ً ﺗﻌﻘﻠش ﺑﺳرﻋت ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن رھزﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷود و واژﮔون ﻣﯽ ﮔردد .و ﻧور اﻟﻠﮭﯽ ﻋﻘل ھم ﺟز ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎﻣت ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧور "ﺑﯾﻧ ُﮭنﱠ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﻣرز ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس از راه ﻧﺑود )ﺗﻘوا و ﺗﺳﺑﯾﺢ( ﺑﮫ وادی "ﺑود" ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل اﻣﺎم را ﻣﺑﯾن ﻧﺎﻣﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن را.
 -٣٩٧ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻧظر ﻋﻘل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻓرد دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود و ﻣﻧﯾّت
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره اش را در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً طرد و ﻟﻌن ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ذات طرف ﻣﻘﺎﺑﻠش راه ﯾﺎﺑد .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻘوای
راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ از ارﮐﺎن ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت .زﯾرا "ﻣن" ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر "ﺗو" وارد ﺷود زﯾرا ھر ﺗوﺋﯽ ﺧود ﯾﮏ ﻣن اﺳت و
ﻣﺎﻧﻊ ورود ھر ﻣن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻘوا از واﺟﺑﺎت ﻋﻘل اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘدﻣﮫ واﺟب ھر ﺗﻌﻘﻠﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑدون آن ھر ﺟﺳﺗﺟوﺋﯽ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮔردد و آدﻣﯽ ھر آﻧﭼﮫ را ھم ﮐﮫ ھﺳت ،ﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٣٩٨ﮔوش دادن ،ﻧﮕﺎه ﮐردن ،ﺑوﺋﯾدن ،ﻓﮑر ﮐردن ،اﺳﺗﻐراق ،ﻋﺑﺎدت وو ...ھر ﯾﮏ از اﻧواع و درﺟﺎت ﺗﻌﻘل و ﺟﺳﺗﺟوی
وﺟود اﺳت در ﻏﯾر ﺧود! ﭘس دﺷﻣﻧﯽ ﺟز ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾت ﻧﻔس اﻣﺎره ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻣﻣﺎﻧﻌت
در ﺟرﯾﺎن ﺟﺳﺗﺟوی وﺟود در ﺧوﯾﺷﺗن واﺿﺣﺗر ﻣﻌﻠوم اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض روﯾﮑرد ﺑﺧودش ﺟز ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﮭﺎ و ﺑﺧل و
ﻋداوﺗﮭﺎ و ﺷﮭوات و ﺣﺿور اﺟﻧﮫ و ﺧﻧﺎﺳﺎن را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﻻ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺗوان آﻧرا "ﺧود" ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ
اول دﯾن
ھﯾﭻ ﻏﯾری در آن ﻧﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯾت ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﺗﻌﻘل اﺳت ﭼﮫ در ﺧوﯾش و ﭼﮫ در ﻏﯾر! و ﻟذا ﺗﻘوا ﮐﮫ اﻣر ّ
اول ﻋﻘل اﺳت.
اﺳت در واﻗﻊ اﻣر ّ
 -٣٩٩ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋدﻣﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺑر ﻋدﻣﯾت ﺧود ھﻣﺎن ﮔوھرۀ ﺗﻌﻘل ﺑﻌﻧوان اراده ﺑﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺳت
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؟ ﺑﮫ ﻧور ﺷﮭﺎدت ﻣﺣﻣدی در ﻗﻠوب ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن! ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧودش آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اراده وﺟودﯾﺎﺑﯽ )ﻋﻘل( ﻣﯽ ﺷود ﺧود ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت :ﺑداﻧﯾد
ﮐﮫ رﺳول در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت! ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ﻧور ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻧور ﻣﺣﻣدی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﺑﻖ ﺣدﯾﺛﯽ ﻧﺑوی ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷدﯾم
ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( ھﻣﺎن ﻧور وﺟود ازﻟﯽ و ﻧور ﻋﻘل اﺳت .ﭘس آن ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل وﺟود ھﻣﺎن ﻣﺣﻣدﯾت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋدﻣﯽ )ﻋدم -آﮔﺎھﯽ( و اراده ﺑﮫ وﺟود ﯾﺎﻓﺗن اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن!
 -۴٠٠وﻟﯽ آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن رﺳول و ﻣﺣﻣد ﺑﺎطﻧﯽ در ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی و ﻋﺎرف ﻣﺣﻣدی اﺳت
ﺑﻌﻧوان اﻣﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﺎم ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( ھم اﻣﺎم ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ھم ظﺎھر و ﺑﺎطن
ﯾﮑدﯾﮕرﻧد" .ای ﻋﻠﯽ ﻣن و ﺗو ﻧور واﺣدی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ازل ﺑﻌﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﻠﻖ آﻓرﯾده ﺷدﯾم ".رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( -ﭘس
آدﻣﯽ ﺗﺣت ﻧظر ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻋﻠوی ﺑﮫ ﺧود آﮔﺎھﯽ ﻋدﻣﯽ ﯾﺎ ﻧور ﺗﻌﻘل ﻣﯽ رﺳد و ﺷﺎھد ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﺷود و اﯾن آﻏﺎز ﺳﯾر و
ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ھﺟرت ﻓﯽ ﷲ در ﺧوﯾﺷﺗن!
 -۴٠١ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﭼﻧﯾن ﻧظری از ﺟﺎﻧب ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﯾﯾن زﻧده ﻋﺻر ،ﻋدﻣﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دروغ و ﻏرور ﺷﯾطﺎﻧﯽ
اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧﯽ! "ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھدﯾﮫ ای ﺟز ﻏرور ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧدارد ".ﻗرآن -و ﻏرور ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎور ﮐﺎذب! و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐذب اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋدﻣﯽ ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ وﺟود دارد و ﻟذا دﺳت ﺑﮫ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯾزﻧد ﻧﺎﺑودﮔری و ﻓﺳﺎد اﺳت .ﭘس
اﯾن ﺷﯾطﺎن ﻏرور ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧظر ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻋﻠوی ،رﺳوا ﻣﯽ ﺷود و رﺟﯾم ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻧور ﻧﮕﺎه ﻋﺎرف ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ و
ﻧور ﻋﻘل وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﺳوﯾﺗﺎن آﻣد ﭘس ھر ﮐﮫ روی ﺑﺧود ﻧﻣود ھداﯾت ﯾﺎﻓت و ھر ﮐﮫ اﻧﮑﺎر
ﮐرد ﮔم ﺷد .ﻗرآن ﮐرﯾم -و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ )ﻋﯾن ﷲ( ھﻣﺎن اﻣﺎم و ﻋﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
٥٤

 -۴٠٢طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﺧداوﻧد ﺷﺎھد ﺑر رﺳول اﺳت و رﺳول ھم ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد در ﻣؤﻣﻧﺎن )اﻣﺎﻣﺎﻧش( اﺳت و
ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺷﺎھد ﺑر ﻣردم ھﺳﺗﻧد .و اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺷﮭﺎدت ھﻣﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧظر اﻟﮭﯽ و ﻋﻘل اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت
ﺟﮭت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ" .ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﻓرﻣﺎ ...و ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻧظری آﻓرﯾد ...آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ
ﺑر ﺑﮭﺷت اﻟﮭﯽ وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ھر ﮐﺳﯽ را از ﻋﻠﻣش آﻓرﯾدﯾم ".ﻗرآن -ﭘس ﻋﻠم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠم ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﮭل ھم ﺧﺎﻟﻖ اﻧﺳﺎن ﺟﮭﻧﻣﯽ اﺳت.
 -۴٠٣ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠوی ﺷﮭﯾد در ﻣردﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﺗﻌﻘل در ﺟﺎن ھﻣﮫ ﺑﺷرﯾت ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ھر ﮐﮫ روی ﺑﺧود
ﮐﻧد آﻧﮭﺎ را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﺟﺎن ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﻘول ﺷﯾﺦ ﺷﮭﯾد ﺳﮭروردی!
 -۴٠۴ﺧون اﻟﮭﯽ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن در ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن ﺟﺎرﯾﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ،ﻋﻠﯽ از ﭘوﺳت و
ﮔوﺷت و ﺧون ﻣﺣﻣد اﺳت ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠوی ھم از ﭘوﺳت و ﮔوﺷت و ﺧون اﻣﺎﻣﺷﺎن ﻋﻠﯽ)ع( ھﺳﺗﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول
ﺧﺎﺗم)ص( ،ﻓﺎطﻣﮫ ﭘﺎره ﺗن ﻣﺣﻣد اﺳت ھﻣﮫ زﻧﺎن اھل ﻋﺻﻣت و ﺣﮑﻣت ﻓﺎطﻣﯽ ھم ﭘﺎره ﺗن ﻓﺎطﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ﭘس ﭘﺎره ﺗن رﺳول
ﺧداﯾﻧد .اﯾن ﻧﮫ ﺣﻠول و ﺗﻧﺎﺳﺦ و اﺗﺣﺎد اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ھوﯾت اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺟز در ﻋﻘل ﻋﺷﻖ و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻧﻣﯾﺗوان درﯾﺎﻓت .اﯾن واﻗﻌﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و روح اﻣر واﺣدﯾﺳت ﭘس ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ،ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﮫ
ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠوی ھم وﺟودی واﺣدﻧد در درﺟﺎت .زﯾرا روﺣﯽ ﺟز روح ﺧدا ﻧﯾﺳت و وﺟودی ﺟز او ﻧﯾﺳت .اﯾن اﺣدﯾت روح و
ﺟﺎن و وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺳرﻣدی اﺳت ﻧﮫ اﺗﺣﺎد و ﺣﻠول و ﺗﻧﺎﺳﺦ! آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻓﮭم اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﭘﻧدارھﺎی ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻔس واﺣده را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻼً ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﮑل ﺗوﺣﯾدی دارﻧد و ﻓﮭم ﺗوﺣﯾدی
ﻧدارﻧد .ﻓﮭم ﺗوﺣﯾدی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺻل و ﻗﻠب و روح ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺗوﺣﯾد را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ھﻧوز ﻓﺎﻗد ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی
اﺳت .ھﻣﮫ ﭘﯾروان اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻓﺎﻗد اﯾن ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ روی ﺑﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧور ﻣﺣﻣدی را در ﺟﺎﻧﺷﺎن درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ﭼون ﺑﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ھم ﺑﯽ ﺧودی ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﺎﺳﺦ!
 -۴٠۵ﭘس ﺑدون درک راز ﺷﮭﺎدت ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز ﻋﻘل و ﻣﺎھﯾت ﺗﻌﻘل ﺗوﺣﯾدی ﭘﯽ ﺑرد .ﺷﮭﺎدت اﺳﺎس ﺗﻌﻘل اﺳت اﺳﺎس
ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی! زﯾرا ﺷﮭﺎدت ﻧﺧﺳﺗﯾن ھوﯾت رﺳﺎﻟت ﻣﺣﻣدی اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺎرھﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت.
 -۴٠۶ﺷﮭﺎدت ﻋﻧﺻر و ﺟوھره و اﺳﺎس ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻘوا ھم ﻋﻧﺻر دﻧﯾوی و
اﺟراﺋﯽ آن اﺳت.
 -۴٠٧درک ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮭﺎدت در ﺑﻧﯾﺎد ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﻘل را از آﻓت اﻧﺎﻧﯾت و ﺗﻧﻔﯾس ﻣﺻون ﻣﯾدارد
و آﻧرا ﻣﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ﭘس ﻋﻘل را از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره ﮐﮫ در ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -۴٠٨درک ﺷﮭﺎدت در ﻣﺎھﯾت ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ﻓرد را ﺑﺳوی ھوﯾت اﻟﮭﯽ و ﺣﻖ ھوﺋﯽ ﺟﺎن ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد" :ﻧﺷﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺧود را در درون و ﺑروﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت ".ﻗرآن -او ﺣﻖ اﺳت ﻧﮫ ﻣن! و ﺷﮭﺎدت
ت ﻣن ﻣﯽ داﻧم ،ﻣن ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ،ﻣن ﮐﺷف ﮐردم وو ...ﭘﺎک
ﮔوھرۀ ھوﺋﯽ ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را از ﻣرض و ظﻠﻣﺎ ِ
ﻣﯾﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﺷﺎھدﯾت ﻋﻘل را از ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس اﻣﺎره ﻋﺑور ﻣﯽ دھد و
در اﯾن ظﻠﻣﺎت ﺳﺎﻗط ﻧﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -۴٠٩و ھﻣﯾن ﮔوھره ﺷﮭﺎدت ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﺷﮭودی را ﻓﻌّﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧور ﺳﺑّوﺣﯽ ﺣﻖ را ﺑر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﯾﺗﺎﺑﺎﻧد
و ﻣوﺟب ﺗﻘوا اﺳت .ﭘس ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎطن ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻗوه ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﻣﻧظر ﺣﺿور روح ﻣﺣﻣدی و ﻧور ﻋﻠوی در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ھوﯾت ﻋﻘل
 -۴١٠ﭘس ﻋﻘل و ّ
اﺳت و ﻋﻘل ھوﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﻣت و ﺳوی وﺟﮫ ﷲ در ھر ﭼﯾزی اﺳت.
٥٥

 -۴١١ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن روح اﻟﻘدس ﻣﻘﯾم در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ روح اﻻﻣﯾن ﻣﺣﻣدی ﺷده اﺳت و ﺑر
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﮏ ﺷﺎھد اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﻣراﻗﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣر اﻟﮭﯽ را ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ :ای ﻣؤﻣﻧﺎن از ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑر ﺷﻣﺎﺳت ﭘس ﻣراﻗب ﺧود ﺑﺎﺷﯾد!
" -۴١٢ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھر ﭼﯾزی ﺷﮭﯾد اﺳت ".ﻗرآن -اﯾن ﺷﮭﺎدت اﻟﮭﯽ در ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن اﺳﺎس ذﮐر و ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت ﮐﮫ راز ﺑﻘﺎﯾﺷﺎن اﺳت" :ھر ﭼﯾزی ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧودش را ﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ آﻧرا درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن-
 -۴١٣ﭘس اﯾن ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ روح ﻣﺣﻣدی -ﻋﻠوی در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻋﺎرف ،ﺗﻌﻘل و ﮐﺷف و رﻓﻊ ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻋﺎرف ھم اﯾن ﻋﻘل اﻟﮭﯽ را در ﺧودش ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت و ھوﯾت ﻣﺣﻣدی -ﻋﻠوی ﺗﻌﻘل! اﯾن
اوﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ھم ﮐﺷف او را ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ھر ﺗﻌﻘل و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل
ﻣﯾﺷود ھوﺋﯽ اﺳت :ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت! اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ از ارﮐﺎن ﻋﻘل اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت.
 -۴١۴ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا ھر ﭼﯾزی ﻗدر وﺟودش را در اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد )ﻗرآن( -زﯾرا
اﻣﺎم ،ﻣوﺟودﯾت ﺑﯾروﻧﯽ ﺷﮭﺎدت اﻟﮭﯽ در ھﺳﺗﯽ ھر ﭼﯾزی اﺳت .ﺧدا و اﻣﺎم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎطن و ظﺎھر وﺟودﻧد! و اوﺳت
ظﺎھر و ﺑﺎطن! ﻗرآن-
 -۴١۵ﭘس ﺗﻘوا ،ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﺷﮭد ،ارﮐﺎن وﺟودﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻘل اﻟﮭﯽ اﺳت در ﺑﺷر!
 -۴١۶ﭘس ﺗﺎ ﻣﺣﻣد دروﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺟرﯾﺎن ﻋﻘل اﻟﮭﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻼق ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم
دو ﻧوع ﺷﮭﺎدت اﺳت :ﺷﮭﺎدت ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﻣد رﺳول ﷲ اﺳت در درون و ﻋﻠﯽ وﻟﯽ ﷲ اﺳت در ﺑﯾرون! و اﯾن ھﻣﺎن
ﺷﮭﺎدت زﻧده ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﺑرای اھﺎﻟﯽ ﻋﻘل! و اﯾن ﺷﮭﺎدت ﺷﮭﺎدت اﺳت و ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ!
 -۴١٧و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم
وﺟودﻧد!

ﺻﺎدق)ع(

ذﮐر داﺋم ﺷﯾﻌﯾﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻋﻘل

 -۴١٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف ﻣﺣﻣدی ﺑﺎ ھر ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ و ﻋطر و ﻟطف و ﻣﻌﻧﺎ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑر ﻣﺣﻣد و
آل ﻣﺣﻣد ﺻﻠوات ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻋﻘﻠﯽ را ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﺷﮭد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﻧﻔﯾس و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯽ! و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس اﻣﺎره ﻋﺑور ﮐرده و ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻧﻔس واﺣده ﮐﮫ
در ﺑﯾرون ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ دﯾدار ﺑﺎ ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﻧور ﻣطﻠﻖ وﺟود اﺳت و ﻣظﮭر
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ! و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﺎل واﺣده وﺟود ﮐﮫ در ﺑﯾرون رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺟﻣﺎل واﺣده ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻠوه
ﻓﺎطﻣﯽ اﺳت در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش! زﯾرا ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ در ﻓﺎطﻣﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد!
 -۴١٩ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺣﺎﻣل ﻧوری از وﺟود اﻟﮭﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻘدرت ﺗﻌﻘل آن را
ﻣﯾﯾﺎﺑد و ﻣﺳﺗﻣراً ﺑر وﺟودش ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺗﺎ ﮐﺎﻣل ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣﺎل وﺟود در درﯾﺎﻓت و ﺷﻧﺎﺧت ﺟﺎن ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﺣﺎﺻل
ﻣﯾﮕردد ﯾﻌﻧﯽ در ﺗﻌﻘل ﻣﺣﻣدی! و اﯾن ﮐﻣﺎل ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت .زﯾرا ﻣﺣﻣد ،ﻧور ﻋﻘل ﮐل
اﺳت ﭘس ﻣﺣﻣدﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐل اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﺧودش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود! ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﻣﺣﻣد در ﺑﺎطن
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧودش در ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠﯽ اﺳت زﯾرا ﻋﻠﯽ ظﮭور ﻣﺣﻣد اﺳت .ﭘس
ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﻣﺎم ،ﻧور ﻋﻘل اﻟﻌﻘل اﺳت! و اﯾن ﮐﻣﺎل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت.
" -۴٢٠ﺷﺎھدا ً ﻣﺑﺷرا ً و ﻧذﯾرا ً" اﯾن ﺳﮫ ھوﯾت و رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧﺎﺗم در ﮐﺗﺎﺑش ﺣﺎﻣل ﮐل راه و روش وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت.
ﺷﮭﺎدت ﮐﮫ ﻧور وﺟود و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﺑﺷﺎرت ﮐﮫ ﺳوق دادن و اﻣﯾدوار ﮐردن ﺑﮫ اﯾن ﺟﺳﺗﺟو اﺳت و ﻧذارت ﮐﮫ اﺧطﺎر
و ھﺷدار و ﺗﻘوا و ﺧﺷﯾت در اﯾن ﺟﺳﺗﺟوﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻣل ﺗﺳﺑﯾﺢ روح اﺳت .اﯾن ﺑﺷﺎرت و ﻧذارت اﺳﺎس ﺗﻘرب و
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ﺗﻘواﺳت :ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺧدا در ﻋﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ ھوﯾﺗش! زﯾرا ﺑدون اﯾن ﻧذارت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﺟﺎی ﻧور وﺟود ،ﻧﺎر وﺟود ﻋﺎرض
ﻣﯾﮕردد.
 -۴٢١ﺑﺷﺎرت و ﻧذارت )اﻣﯾد و ﺗرس( دو روش و ﻗﺎﻧون ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھر ﺷﻧﯾدن و دﯾدن و ﺑوﺋﯾدن و ﭼﺷﯾدن
و ﻟﻣس ﮐردن و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن و ﺑﯾﺎن و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺗوأﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود :ﺗﻘرب و ﺗﻘوا!
ﺗﻘرب ﺗوأم ﺑﺎ ﺗﻘوا ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﺷروی در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﮫ در ﻏﯾر ﺧوﯾش! ﯾﻌﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھر ﮐس و ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺳوی
ّ -۴٢٢
ﺣﻖ وﺟودی آن در درون ﭘﯾﺷروی ﮐرد ﻧﮫ ﺑﺳوی ﻣوﺟودﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ آن ﭼﯾز ﯾﺎ ﻓرد! "ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر و ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺣﻖ اﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻖ ھر ﭼﯾزی ﻓﻘط در ﺑﺎطن ﺧود ﺗوان رﺳﯾد .و اﯾن ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی اﻣﺎم ذات ﺧودش رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم در اﯾن ذات ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ
ﻗدر وﺟود ھر ﭼﯾزی در اﻣﺎﻣت ذات اﻧﺳﺎن ﻗرار دارد و ﻧﮫ در ﺟﺳﻣﺎﻧﯾت آن! اﯾن ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﻗرآﻧﯽ و ﻣﺣﻣدی و ﻋﻠوی
اﺳت.
 -۴٢٣ﻗدر و ﺣﻖ وﺟود ھر ﭼﯾزی در دﻧﯾﺎﯾش ﻗرار ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ در آﺧر و آﺧرﺗش ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و اﻣﺎﻣت وﺟود اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن
آﺧر و آﺧرت ﮐل ﺟﮭﺎن اﺳت" .ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﺎزﯾﭼﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺑداﻧﯾد ﺣﻖ ﺣﯾﺎت در آﺧرت ﻗرار دارد ".ﻗرآن -و
آﺧر و آﺧرت ﺟﺎن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟﺎن اوﺳت ﮐﮫ ﻣراﺣﻠش در واﻗﻌﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس رخ ﻣﯽ دھد.
 -۴٢۴آن ﻧﻔس واﺣده ای ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن از آن آﻓرﯾده ﺷده و ﺑر آن ﺑﻧﺎ ﮔردﯾد و ذات ﻣوﺟودات اﺳت در ذات و
ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻗرار دارد و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ راه و رﺳم رﺳﯾدن ﺑﮫ آن اﺳت.
 -۴٢۵ﺟﮭﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾن ذات اﺣدی ﻣوﺟودات را وﺟود ﻣﺣض ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺣﮑﻣت آﻧرا ﺟوھر ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﻗرآن ﮐرﯾم آﻧرا
ذات ﯾﺎ ﻧﻔس واﺣده و ھوﯾت ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و وﺟﮫ رب! و ﻋﻘل راه و روش ﺣﺻول آن اﺳت.
 -۴٢۶ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻓطرﺗﺎ ً در ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن ذات ،ﻧﻔس واﺣده ،وﺟود ﻣﺣض ،وﺟﮫ رب ﯾﺎ ھوﯾت اﻟﮭﯽ و
ﺳرﻣدی ﯾﺎ ﺧدا ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧد .ﭘس اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺑطور
ﻓطری و ﻏرﯾزی و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻓﻌﺎل اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋرﻓﯽ ﯾﺎ دھری اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺟﺎن ﺧواﻧده
اﯾم وﻟﯽ اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ درﺑﺎره اﯾن ﺟﺳﺗﺟوی ﻏرﯾزی و ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺟﺎن ﺧود ﺗﻌﻘل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻗﻠﯾت و ﺷﮭﺎدت ﺑرﺳﻧد و در
ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷوﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر و ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و ﺟﮭل ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً اﯾن
واﻗﻌﯾت ﺗﻠﺦ را ﺑﮫ اھل اﯾﻣﺎن ﺗذﮐر ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد و ﺑﺎ اﯾن آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺑﭘردازﻧد و ﺗوﻗﻊ ﺣﻣﺎﯾت از
دﯾﮕران ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻠﮑﮫ در اﻧﺗظﺎر ﻋداوت اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ھم ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﮐﺛرا ً دﺷﻣﻧﺎن وﺟود ﺧوﯾﺷﻧد و ﭼون در
ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن ﻗرار دارﻧد ﺑﺎ ھر اھل ﻋﻘل و وﺟودی ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -۴٢٧اﺻﻼً ﻓرق ﺑﯾن ﻋﺎﻗل و ﺟﺎھل ﯾﺎ ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻗل ،وﺟود را در ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺧود را ﻋﻠت وﺟود ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﮐﺎﻓران وﺟود ﺧود را در دﯾﮕران ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻏﯾر را ﻋﻠت و ﺑﺎﻋث وﺟود و
ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ اھل اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﻋﻠﯾﮑم اﻧﻔﺳﮑم! ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺗﯽ!
 -۴٢٨وﻟﯽ ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود ﺧود را در ﺟﮭﺎن ﻏﯾر ﺧود و ﺳﺎﺋر ﺧﻠﻖ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧدا را ھم
در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺟﺎی دور و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮫ طﺎﻟب وﺟود ﺧود ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺧدا!
اﯾن واﻗﻌﯾت وﻗﺗﯽ آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد آﻧﮭﺎ را دﻋوت ﺑﮫ وﺟود و ﺧدای ﺑﺎطﻧﯽ ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾد و ﺧودﺷﺎن را
ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺧودﺷﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد :ﺧودﺗﯽ! ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ اﯾﻧﺎن دﺷﻣن ﺧود ھﺳﺗﻧد :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن دﺷﻣن
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آﺷﮑﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﻗرآن -آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ راز اﯾن ﻋداوت ﺑﺎ ﺧود ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ھﻣﺎن راز ﻋداوت ﺑﺎ ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت و
ﮔرﯾز از ﺧود!
 -۴٢٩روزی ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﺑﺎب ﻋﻘل و اﯾﻧﮑﮫ ﺧودش ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺳرﻧوﺷت و ﻣﺷﮑﻼت ﺧوﯾش اﺳت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ
ﻣﻧﻘﻠب ﺷد و اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد ﺑﺎ اﺣواﻟﯽ ﭘرﯾﺷﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای را اﻋﺗراف ﮐرد و ﮔﻔت" :ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﻌذرت ﻣن ھم اﮐﻧون ﻣﺗوﺟﮫ ﯾﮏ
ﻓرد دﯾﮕری در ﺧودم ﺷدم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﺣﺎﺷﯽ و اھﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮔوش ﺑﮫ ﺣرف او ﻧده او دﺷﻣن
ﺗوﺳت "...و ﻣن ھرﮔز ﺣﺿور ﮔوﯾﺎی ﺷﯾطﺎن را در ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن وﺿوح ﻧدﯾده ﺑودم ﮐﮫ اﯾﻧطور آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻋداوت ﮐﻧد .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﺟﯾب ﺗر دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻓرد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﺷف ﺑزرگ و ھوﻟﻧﺎﮐﯽ دﯾﮕر ﺑﻣن رﺟوع ﻧﮑرد ﺗﺎ او
را در ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ از اﯾن ﺷﯾطﺎن ﯾﺎری دھم و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت و رﻓت .ﻣﯽ داﻧﯾد ﭼرا؟ زﯾرا ﺷﯾطﺎن در او ﺑﺻورت
ﺧﻧﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺎﻟب ﺑﺷری اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻ ً در ھوﯾت و ﺻدا و ﻣﻧطﻖ و اﺣﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻧزدﯾﮑﺎن ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد
ﻣﺛل ھﻣﺳر ،واﻟدﯾن ،دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ و اﻣﺛﺎﻟﮭم! ﺧﻧﺎس ﻗﺎﻟب ﺑﺷری ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ ھم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت در
ﮐﺗﺎب ﺧدا!
 -۴٣٠ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن و ﻣﻧﮑر ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ و ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن
ﻣﻘﺎم ﮐﺷف و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔردد ﭘس ﻗﮭﺎرﺗرﯾن ﺧﺻم ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺧﺻوﻣت رﺳوا و ﻣﻧﻔورش
را در ﻟﺑﺎس ﻋواطف ﻧژادی و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻧﺎس ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻧزدﯾﮑﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺑﮫ اﺻطﻼح در ﻟﺑﺎس دﻓﺎع از ﻋﺷﻖ ،ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﻋﻘل ﺑﭘردازد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎﺳد و ﻓﺎﺳﻖ ھﻣواره اﯾﻧﮕوﻧﮫ
از اﻋﻣﺎل ﺧود دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﺳم ﻋﺷﻖ ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟدال ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری
و ﻧﯾز در ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺷﮭور اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟدال ﮐذاﺋﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ از ھﻣﯾن ﻧوع ﻣذﮐور اﺳت.
 -۴٣١آﺧرﯾن ﺣرﺑﮫ ﮔرﯾز از ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺟز اراده اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری ﺟﮭت ارﺿﺎی ﻧﻔس
اﻣﺎره ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ﺣس ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم ﻋﻘل اﺳت و ھر ﻋﮭد و وﻓﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺟز ﻋﮭد و وﻓﺎی ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت
ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺟز ﻋﻘل درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑدش!
 -۴٣٢ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ھم ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل درک و درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن و درک ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﮐﮫ در آن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .آن ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻓرق ﺑﯾن ﺟﺎذﺑﮫ و داﻓﻌﮫ ،زﺷت و
زﯾﺑﺎ ،ﻣطﻠوب و ﻣﻧﻔور را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﺟﺎذﺑﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﺧوﺑﯽ و ﻟطف را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﮔزﯾﻧش ﻋﺷﻖ
ﻣﯾورزد؟ ﻋﻘل! ﭘس ﺑدون ﻋﻘل ،ﻋﺷﻘﯽ ﻧﯾﺳت .و ﻧﯾز درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﻋﻘل و اﺷد ﻣﺟذوﺑﯾت ﻋﻘل اﺳت.
 -۴٣٣ﭘس آﻧﮑﮫ ﻋﻘل را اﻧﮑﺎر و ﻟﻌن و ﺧﺻوﻣت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻋﺷﻖ ،اﺷد ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل ﺧودش را طرد
و ﻟﻌن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺧﺻوص ﮐﻣﺎل ﺧود را!
 -۴٣۴ﻓﻘط اﯾن ﺧود ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ اﺳت و اﯾن دو را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و اﺑطﺎل ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﻋﺷﻖ را ﺑﺎ ﻓﺳﻖ و
ﺧﯾﺎﻧت و ﻋﻘل را ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس اﯾن ﻓﺳﻖ و ﺧﯾﺎﻧت!
 -۴٣۵ﺗﻌﻘل دو ﻣرﺗﺑﮫ ﮐﻠﯽ دارد:ﯾﺎﻓﺗن و ﺑﯾﺎن ﮐردن! ﯾﺎﻓﺗن ھﻣﺎن ﺧواﻧدن اﺳت و ﺑﯾﺎن ﮐردن ﺧواﻧده ﺷده ھﺎ)ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده ھﺎ(!
اﯾن ھﻣﺎن ﻗرآن و ﺑﯾﺎن اﺳت .ﯾﺎﻓﺗن و ﺧواﻧدن و ﻗرآن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﺑﯾﺎن ﮐردن آن ھم واﻗﻌﮫ آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر
اﺳت در ﺟرﯾﺎن وﺟود ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ دﯾﮕران! زﯾرا ﺑﯾﺎن ﺑرای دﯾﮕران اﺳت.

٥٨

 -۴٣۶ﻋﻘل ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﺗوﺣﯾد و وﺻول ﺣﻖ وﺟود ﭘﯾﺷﺗر و ﻋﻣﯾﻘﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر ﻣﯽ رود ﺷدﯾدﺗر و ﺟدّی ﺗر ﻣﯾﺷود
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺷﻖ ،ﺣس ﺗوﺣﯾدی ﻋﻘل اﺳت .ﻋﻘل ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺗوﺣﯾد و وﺣدت ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﻋﺎﺷﻘﺗر
ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺷﻖ درک وﺣداﻧﯾت ﺗﻌﻘل ﮐﻼن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﻘل ﮐل اﺳت ﮐﮫ وﺣدت ﻋﻘول اﺳت.
 -۴٣٧وﺟود ﯾﮏ داده اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺧودی ﮔردد و اﻧﺳﺎن را ﺻﺎﺣب وﺟود ﺳﺎزد و اﯾن
واﻗﻌﮫ ﺳراﺳر ﺗﻌﻘل اﺳت درﺑﺎره ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد وﺟود ﺧودش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
داده اﺳت ﭘس اﯾن ﺧودﯾﺎﺑﯽ و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﺧداﯾﺎﺑﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت.
 -۴٣٨و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾرش درﻣﯽ آﯾد زﯾرا ذات آدﻣﯽ ھﻣﺎن ذات ﺟﮭﺎن اﺳت و
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ اﻧﺳﺎن ذاﺗﯽ ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﺧودی ﻧدارد .و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت.
 -۴٣٩اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺟود ﺟﮭﺎن اﺳت ﺑدﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ ذات ﺟﮭﺎن اﺳت ﭘس ھر ﮐﮫ ذات ﺧود را ﯾﺎﻓت ﺟﮭﺎن را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
و ذات ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت.
 -۴۴٠ﭘس ﮐﺎر ﻋﻘل اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺎن و آب را ﺑﺟوﯾد زﯾرا ﻧﺎن و آب ﺧودش ﺑﮫ ﻗدر ﻧﯾﺎز ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد .ﮐﺎر ﻋﻘل
ذات ﺟوﺋﯽ اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻣرزوق اﺳت و اﯾن ﻣرزوﻗﯾت ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﻓطری و دھری ﺑﺷر اﺳت.
 -۴۴١ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ،ﻋﻘل اﺣﻣدی اﺳت و اﺣﻣد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺗﺎﯾﺷﮕرﺗرﯾن و ﭘرﺳﺗﻧده ﺗرﯾن! ﭘس ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ،ﻋﻘل ﭘرﺳﺗﻧده
وﺟود و ﺳﺗﺎﯾﺷﮕر ﻣطﻠﻖ آن ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ،ﺟﺳﺗﺟوﮔر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ وﺟود اﺳت و وﺟود را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴۴٢و ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﭼﯾزی دال ﺑر ﺷﻧﺎﺧت ﻋﺎﻟﯽ از آن ﭼﯾز اﺳت و آن ﭼﯾز را اﻣری ﺑس ﺑزرگ و زﯾﺑﺎ و ﻣﻘدس و
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﯽ داﻧد .و اﯾن ﮐﺎر ﻋﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
آﺧراﻟزﻣﺎن را ﻋﺻر دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻘول ﻧﯾﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﻧظر ﺑر ھﻣﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﺎطن ﺧود
ﻧﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ آﻧرا درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﭼﯾﺳت و ﮐﯾﺳت اﯾن ﻋﺎﺷﻖ! اﯾن ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ ﺟز ﺣﻘﯾﻘت و روح و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد در ﺧﻠﻖ ﺧداﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن! و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز ﻣﺣﻣد ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﻘول ﺳﻌدی:
ﺳﻌدی اﮔر ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻧﯽ و ﺟواﻧﯽ ،ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣد ﺑس اﺳت و آل ﻣﺣﻣد!
 -۴۴٣اﮔر اﻣروزه در ﺧود ھﯾﭻ ﻧوری از ﻋﻘل وﺟود و ﻋﺷﻖ وﺟود و ﻋﻘل ﻋﺷﻖ و ﻋﺷﻖ ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه
از ﺧود و ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻧﻣﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﯾم و در اﺷﯾﺎء ﮔم ﺷده و دﻓن ﮔردﯾده اﯾم.
 -۴۴۴اﮔر اﻣروزه ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ را ﻋﺎﻗل و ﻋﺎﺷﻖ و ﻋزﯾز و ﻣؤﻣن و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺑدﻟﯾل ﻏﻔﻠت از ﺧوﯾﺷﺗن و ﺧود-
ﻓراﻣوﺷﯽ اﺳت .ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻧظر و ﺗﺄﻣﻠﯽ ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺟﺎﻧش ﻣﺣﻣدی و رواﻧش ﻋﻠوی و ﺟﻣﺎﻟش اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد و
اﯾﻧﺳت رﺣﻣت ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
 -۴۴۵اﯾن ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ و ﺧود -ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را
ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت از ھﻣﯾن رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی و ھوﯾت ﻋﻠوی و ﻧور اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن را ﻣﻧور ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ
اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ روی ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻋﺷﻖ و ﻋظﻣت را درﯾﺎﺑد .و ﻟذا اﯾن ﻧور رﺣﻣت و ﻋﻘل
ﮐل ﻣﺣﻣدی ﺑﺟﺎی ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺻرف ﭘرﺳﺗش ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓرآورده ھﺎی ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ اش ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﮭﻠﮑﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻧور ﻋﻘل و رﺣﻣت و ﻋﺷﻖ
ﻣﺣﻣدی ﺑﺧدﻣت ﻋﻠم ﺑﻐﯽ در آﻣده اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﻧﺎﺑﻐﮫ اﯾن ﻋﻠم ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت.
٥٩

 -۴۴۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اطراف ھر ﻋﺎرف ﻣﺣﻣدی ﮔروه ﮐﺛﯾری از ﮐﺎﻓران و ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺟﺎھﻼن ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﻧور ﮐوس
اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد و در راه ﺷﯾطﻧت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮔوی ﺳﺑﻘت را از ھم ﻣﯽ رﺑﺎﯾﻧد و ﯾﮏ ﺷﺑﮫ راه ﺻدﺳﺎﻟﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت
را در دوزخ طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺧﻠف ﯾﺎد ﭘدر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ّاﻻ در ﻣﮭﻠﮑﮫ و ﻣﺳﻠﺦ ﻓﺳﻖ و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﺧوﯾش! و
اﯾن ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ ﮔروھﯽ از دوزﺧﯾﺎن را ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ از رﺣﻣت دارﯾد ﭼرا ﺑر دوزخ وارد
ﺷده اﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐرم ﭘروردﮔﺎر ﺧود ﻏره ﺷده ﺑودﯾم.
 -۴۴٧اﯾن ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ رﺷدی ﺟﮭﻧده و ﺳرﺳﺎم آور ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر
را ﺟﻧون آﺳﺎ ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺟﮭﻧم ﻓرو ﻣﯽ ﺑرد ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و ﺳوء ﺗﻔﺎھم از رﺣﻣت و ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزار اﯾن ﻋﻠوم و ﺗﻣدن ﺑﻐﯽ در ﻗرون و اﻋﺻﺎر ﭘﯾﺷﯾن اﮐﺛرا ً ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑوده اﻧد
ﮐﮫ اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﻣﺑﺎﻧﯽ آﻧرا ﺑرﮔرﻓﺗﮫ و اداﻣﮫ داده و ﺗﻣدن ﻣﻐرب زﻣﯾن را ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد .اﻣﺛﺎل ﺟﺎﺑر اﺑن ﺣﯾّﺎن ،ﻓﺎراﺑﯽ ،رازی،
ﺑوﻋﻠﯽ ،ﺑﯾروﻧﯽ ،اﺑن رﺷد ،اﺑن ﺧﻠدون ،ﺧﯾّﺎم و ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر و اﺑن ھﯾﺛم و ﻏﯾره! و اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣورﺧﯾن ﻏرﺑﯽ و
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻠم ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻣﻌﺗرﻓﻧد.
 -۴۴٨اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﺷﯾم ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻋﻠوم را ﻣﺳﺎوی ﻋﻘل و ﻣﻘﺻود ﻋﻠم و
ﺳﻌﺎدت ﺑﺷری ﻗرار دادن ﻋﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻋﻘل و ﻋﻠم و دﯾن و ﺳﻌﺎدت اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف دﻧﯾﺎ و ﻏراﯾز ﻣﺎدی
ﺑﺷر ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻏرﯾزه ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾم .و ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن ﮐﺎرﮔﺎه دﻧﯾﺎﺳﺎزی و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت و ﺟز اﯾن دﻧﯾﺎ و ﺳﻌﺎدت و ﻋﻘل و ﻋﻠﻣﯽ را ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت ،اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
 -۴۴٩ﻣﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﻏراﯾز طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺷر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻟدﻧّﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯽ ﮐﺷف و
ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣوده اﯾم ﮐﮫ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭوت و ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﻣذاھب ﻣطرود و ﻣﻠﻌون اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ ﻣوﺟود در ﻣﺎھﯾت ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی را آﺷﮑﺎر ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ورای ھﻣﮫ
ارزﺷﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت .ﭘس ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف و دﺷﻣن اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﺗﻣدن ﻣدرن ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ راه و روش ﺷﻧﺎﺧت و
ﺑرﺧورد و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ آﻧرا ﭘﯾش روی ﻧﮭﺎده اﯾم ﮐﮫ راه و روﺷﯽ ﻋﻘﻠﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -۴۵٠ھر ﺗﻌﻘﻠﯽ دو ﻣرﺗﺑﮫ دارد :ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن ﮐردن )ﻗرآن و ﺑﯾﺎن(! ھر ﯾﮏ از ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ )و ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺎ
ﺷﺷﮕﺎﻧﮫ ﺑﻌﻼوه ﺣس ﺟﻧﺳﯽ( وﺳﯾﻠﮫ ﺧواﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد .ﺻداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ،ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ﻋطری ﻣﯽ ﺑوﺋﯾم
و ﭼﯾزی ﻣﯽ ﭼﺷﯾم و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﯾن ﺻدای ﺑﻠﺑل اﺳت ،ﺟﻣﺎل ﻓﻼن ﻓرد اﺳت ،ﻋطر ﮔل ﻣرﯾم اﺳت
وو ...اﯾن ھﻣﺎن ﺧواﻧدن ﻣﺎﺳت .ﭘس ﺧواﻧدن ﻋرﺻﮫ اﺳﻣﺎء اﺳت و از اﯾن طرﯾﻖ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن ﺧواﻧدن ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ درﯾﺎﻓت وﺟود از ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺣﺎﻓظﮫ دھری و ﻣوروﺛﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮐﺛرا ً
ﭼﻧﯾن اﺳت و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻌﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن ﻓطرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﺗﻌﻠﯾم
اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت ﺧداﺳت .و اﯾن ﺧواﻧدن اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آدﻣﯽ از ﻧزد ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳﻣﺎی
ﻣوﺟودات را ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑواﺳطﮫ ذﮐر ﻋرﻓﺎﻧﯽ .و ﺑدﯾن طرﯾﻖ در ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ آﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
دوم ﺗﻌﻘل ﮐﮫ ﺑﯾﺎن اﺳت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺷﯾﺎء را ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ دو روش دھری ﯾﺎ
 -۴۵١و اﻣﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ّ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد .روش دھری ﺑﯾﺎن آن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ و ﺧواﻧده ھﺎ از طرﯾﻖ آﻣوزه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﮐﻼﺳﯾﮏ و
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋرﻓﯽ و ﻓﻧّﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی ﺗﺻرف و ﺗﻣﻠﮏ اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ طﺑﻊ ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت .وﻟﯽ روش
اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ،ھوﯾت اﻟﮭﯽ رخ دھد و اﻣر اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود درﯾﺎﻓت ﮔردد :اوﺳت ﮐﮫ اﻣرش را ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺑﮫ ھر
ﮐﺎری ﺗواﻧﺎﺳت )ﻗرآن( -اﯾن ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آن ﺧواﻧدن اﻟﺳﺎﻋﮫ ھم ﺧواﻧدن ﻗرآﻧﯽ اﺳت.

٦٠

 -۴۵٢اﻧﺳﺎن ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﺳﻣﺎی دھری و ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﺗﻔﺎﺳﯾر دھری ،ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﺎن
ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ )ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ( ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﺳﻣﺎی اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺧواﻧدﻧﯽ ذاﮐراﻧﮫ و ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﻣﯽ ﮔردد.
" -۴۵٣ﺑﮕو ﮐﮫ ﺷﻣﺎ )ﮐﺎﻓران( ﺧداوﻧد را ﺑﮫ اﺳﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﮐﮫ ﭘدران ﺷﻣﺎ ﺧواﻧده اﻧد و ﺑر آن ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ ﻧدارﯾد".
ﻗرآن -اﯾن ھﻣﺎن ﺧواﻧدن دھری -ﻧژادی -ﺗﺎرﯾﺧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
 -۴۵۴اﯾن ﺧواﻧدن ﯾﺎ از ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ذھن اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ از وﺟود ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ظن
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد ".ﻗرآن -و ﯾﺎ از ﮐﺎﻧون ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﺧواﻧدن اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت" .ﮐور و ﮐر
و ﻻﻟﻧد ...و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را دﻟﯽ ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓران از اﯾن ﺧواﻧدن ﻗﻠﺑﯽ و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﺣروﻣﻧد و ﭼﺷم و ﮔوش و
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﮭﺟور اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ دﻟﯽ ﻧدارﻧد" .و ﻣؤﻣﻧﺎن را دﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن
ﺑﯾﺎﻧﺷﺎن از ﺣﻘﯾﻘت ّ
ﻣﯾﺷﻧوﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد "...ﻗرآن-
 -۴۵۵ﭘس اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺟﮭﺎن را از ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش آﺑﺎء و اﺟدادش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن
اوﻟﯽ وﺟود
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ و دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﺷود .و ﯾﺎ از ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش اﻣﺎﻣش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧدّ .
دھری ﻣﺣدود در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و دوﻣﯽ ھم وﺟود ﻓوق ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﮐن
ﻓﯾﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" :ای اھﺎﻟﯽ اﻧس و ﺟن اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣﺻﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺧروج ﮐﻧﯾد .وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری
ﺳﻠطﺎن ".ﺳوره رﺣﻣن -و ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺳوره رﺣﻣن ﺷرح اﺳرار ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻗدرت ﻗرآن و ﺑﯾﺎن و ﺑﮫ
دو ﻧوع دوزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ!
 -۴۵۶ﭘس ﺷﻧﯾدن و دﯾدن و ﺑوﺋﯾدن و ﭼﺷﯾدن و ﻟﻣس ﮐردن و ﻋﺷﻖ ذھﻧﯽ دارﯾم و ﻗﻠﺑﯽ! ﮐﮫ ﻧوع ذھﻧﯽ اﯾن ﯾﺎﻓﺗن و
ﺧواﻧدن ﻧوع دھری و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺷود و ﻧوع ﻗﻠﺑﯽ آن ھم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺑﮭﺷت ﻧﻌﻣﺎت اﻣﺎم! اﯾن دو ﻧوع ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن دﻧﯾوی و اﺧروی اﺳت دو ﻧوع ﺗﻌﻘل ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ! دو ﻧوع وﺟودﯾﺎﺑﯽ
و آﻓرﯾﻧش ﻧژادی و ﻧزادی!
 -۴۵٧آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و ﺷﮑﺎﻓﺗن و اﺳﺗﺧراج ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎن آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دو روش ﺗﺄوﯾل
ﻋرﻓﺎﻧﯽ در دل و ﯾﺎ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎدی در ذھن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﺷﮑﺎﻓﺗن و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس و ﻟﻘﺎی
اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر ﺑﻣب اﺗم! از آن ﯾﮑﯽ ﻧور و از اﯾن ﻧﺎر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد.
 -۴۵٨اﺳم ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن ﺳﻣﺎی آن ﭼﯾز اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻣو و ﺳﻣﺎء دارای رﯾﺷﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واﺣدﻧد .ﭘس اﺳم ھر
ﭼﯾزی آﺳﻣﺎن آن ﭼﯾز اﺳت و ﻣوﺟودﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ آن ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ زﻣﯾن آن اﺳت .و ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺳوخ ﺑﯾن اﯾن
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت زﯾرا اﻣر اﻟﮭﯽ ھم در اﯾن ﺑﯾن )ﺑﯾﻧﮭنّ ( ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻠم آﻓرﯾﻧش ﺑدﯾﻊ و ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت.
 -۴۵٩اﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑر ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﻧﮭﯾم ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﺎ از آن ﭼﯾز اﺳت ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻧژاد اﺳت و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻧزاد.
در ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺣﺿرت آدم در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ آدم ﺑدﻟﯾل ﻋﻠم ﺑر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ اﯾن
اﺳﻣﺎء را ﺧداوﻧد در او ﻧﮭﺎده ﺑود .اﺳﻣﺎی ﻧژادی و دھری ،اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑﺎﻓﺗن ﻣﺎدّه ﺟﮭﺎن ﺳوق ﻣﯽ دھد ﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ
ﺣﻖ وﺟودش را از ﺟﮭﺎن درﯾﺎﺑد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﮐل ﺟرﯾﺎن ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟزﯾﮫ و ﺷﮑﺎﻓﺗن و ﻣﻧﻔﺟر ﮐردن ﺟﮭﺎن
طﺑﯾﻌت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش آﺗش ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣوﺟودات ،ﻧﻔس ﺧودش را
ﻣﯾﺷﮑﺎﻓد و ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺣﻖ اﺷﯾﺎء در ﺧودش ﻣﯽ رﺳد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﺳرار راﺑطﮫ ﺑﯾن
اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت .زﯾرا اﻣر ﺧداوﻧد ﻧﯾز در اﯾن ﺑﯾن ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن .و اﻧﺳﺎن ﻗﻠﻣرو آﺳﻣﺎﻧﯽ و اﺳﻣﺎﺋﯽ
ﺟﮭﺎن اﺳت.
٦١

 -۴۶٠ﺑﺎﯾد داﻧﺳت اﺻﻼً راز ﺧود ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن راز ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﺑﯾن "ﻓﺎﺻﻠﮫ" ﻧﻣﯾﺑود
ﻧﯾﺎزی ھم ﺑﮫ ﻋﻘل ﻧﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧواھد ﺣﻖ وﺟودش را از ﻣوﺟودات درﯾﺎﺑد .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻘل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﻋﻘل ﭼﯾزی ﺟز ﺑﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾن ﺑﯾن ﻧﯾﺳت .و ﻟذا ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در واﻗﻌﮫ ﺑﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ
اﺳرار ﻋﻘل آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ راز ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن .ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻧﻔس اﻣﺎره و ذاﺗش .و اﯾن دو ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮑﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ذات ﺧود رﺳﯾد ﺑﮫ ﺟﮭﺎن رﺳﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن را ﻋﯾن ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘس اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﺣﺎل
ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا اﺻل ﺗﻌﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﺳﺗﺟوی ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ھﯾﭻ ﮐس در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟودش در ﺟﮭﺎن
ﺑﯾرون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧود ﻧرﺳﯾده ﮐﮫ ﺧود ﻏرﯾزی و ﺣﯾواﻧﯾش را ھم ﮔم ﮐرده اﺳت .و ﺧداوﻧد ھم ﮐﮫ اﺻل وﺟود اﺳت در
ھﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ذاﺗش ﺣﺎﺋل اﺳت" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣﺎﺋل اﺳت ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن ".ﻗرآن -و اﯾن
ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر اﯾن ﺻراط در اﻧﺗظﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت و ھر ﮐﮫ او را در اﯾن ﺑﯾن دﯾدار ﮐرد ﻋﯾن
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود.
 -۴۶١ﭘس آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره ﺧودش را ﺑﺷﮑﺎﻓد و ﻣﻧﻔﺟر ﮐﻧد ﻧﮫ ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت را .و ﭼﺎﺷﻧﯽ ھﺎی اﯾن اﻧﻔﺟﺎر ھﻣﺎن
اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮭﺎده در ﻓطرت ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ در وادی ﺗﻌﻘل ﻧﻔس درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن اﺳﻣﺎء ﻧوری
از اﻧوار ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﻔس را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻧد و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ذاﺗش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﭼون اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾد ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
رﺳﯾده اﺳت .وﻟﯽ اﺳﻣﺎی ﻧژادی و دھری ﻓﻘط ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻧد و آﺗش ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﮭﻧم را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -۴۶٢ﭘس ﺗﻌﻘل و ﻋﻘل ﻣﺎھﯾت ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ دارد زﯾرا ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از "ﺑﯾن" اﺳت و ﺑﯾن ھﻣﺎن ﺑرزﺧﯾت و ﻋدﻣﯾت اﺳت .و ﻟذا
ﺗﻌﻘل را ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ راﺑطﮫ ای ﺣﯾرت آور اﺳت و ﯾﺎﻓﺗن ذات ھﺳﺗﯽ در اﯾن ﻧﯾﺳﺗﯽ!
 -۴۶٣ﭘس ﺗﻌﻘل روش ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر "ﺑﯾن" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻼء و ﻧﯾﺳﺗﯽ! ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑداﻧد .زﯾرا ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و اﺷﯾﺎء ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﭘﯾﻣودﻧﯽ ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﻋﻘل ﺑﻐﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﭘﯾﻣودن اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ
وﺟود در اﺷﯾﺎء ﻣﯽ رﺳد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳرﻋت و ﺷﺗﺎب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧدای ﻋﻘل و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن
ﻋﻘل اﺳت در ﻧزد اھﺎﻟﯽ دھر و دھرﭘرﺳﺗﺎن! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﺷﺎﺧﮫ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺟوم و ﻓﺿﺎﻧوردی
اﺳت زﯾرا ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟودش در ﺳﺎﺋر ﺳﯾﺎرات ﻗرار دارد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﺧود را در ﺳﯾﺎره وطﻧﯽ و
زادﮔﺎھش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و آﻧرا ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده اﺳت و در ﺣﺎل ﮔرﯾز از آن اﺳت.
 -۴۶۴ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ھر ﭼﯾزی در اﯾن ﺟﮭﺎن ﮐﮫ
در ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﻘل اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ از اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕذرد .اﺣﻣﻘﺎن اﯾن
ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺑﺎ ﭘﺎھﺎ و ﺑﺎ دﺳﺗﺎن و ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت .و ﻟذا
ھﻣﮫ ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ ﺗﻼش ﺑرای طﯽ ﻣﮑﺎن و ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و آﺗش زاﺳت و ﺟﮭﻧم آﻓرﯾن! ﻋﻠم
ﺑﻐﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آﺗش ﻧﺎﺑودﮔر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﯾﺎت ﻣﯾراﯾش را ھم
ﻣﯾﺳوزاﻧد.
 -۴۶۵اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن اﺳت از ﻋدم ﺗﺎ وﺟود! ﻋﺎﻗﻼن اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ را در ﺧود طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت رﺳﺎﻟت
ﻋﻘل ﮐﺷف ﻋدم اﺳت و آﻓرﯾﻧش از ﻋدم! ھﻣﭼون ﺧداوﻧد! و اﯾﻧﺳت آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ آدم ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ،ﻋﻘل را،
ذاﺗش را!
 -۴۶۶ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺧود ﺑﺎﺷد ﮐل ﺟﮭﺎن ھم ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﺧواھد ﺑود و ﺧود ﺟﮭﺎن ھم ﺟز اﻧﺳﺎن
ﻧﯾﺳت .و ﺗﻌﻘل روش رﺳﯾدن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧود و ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن ﺑر ﺟﺎی ﺧود اﺳت و اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋداﻟت وﺟود اﺳت .ﭘس ﻋداﻟت
ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻘل اﺳت.
٦٢

 -۴۶٧وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑر ﺟﺎی ﺧود و ذات اﻟﮭﯽ ﺧود ﻗرار ﮔﯾرد ﺳﺧن از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل راه ﺣﺻول اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت.
 -۴۶٨اﮔر در اﻋﺻﺎر ﮐﮭن ﺑرﺧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺑﺎدت و ﺗﻘوا و ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ ﺑر ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ وﺟود وارد ﻣﯽ ﺷدﻧد و ھداﯾت
ﻣﯾﮕﺷﺗﻧد وﻟﯽ اﻣروزه در ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ و ھﻣﮫ آﻧﯽ ﺷﯾطﺎن ،ﺑدون ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی
ﮐﺳﯽ ﺑﮫ وﺻﺎل ﺣﻖ ﻧﻣﯽ رﺳد و ﺻﺎﺣب وﺟود ﻧﻣﯽ ﮔردد .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋﻠم
ﮐﻼم و ﺣدﯾث و ﻓﻘﮫ ﻧدارد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اھل ﺗﻘوا ﺑﺎﺷد ﺧداوﻧد ﻓرﻗﺎﻧش ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و او را ﻣﺟﺗﮭد و ﻓﻘﯾﮫ زﻧدﮔﯾش ﻣﯽ ﺳﺎزد
وﻟﯽ ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت وﺟود ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﻣﯽ رﺳد و در ﺑﯾن راه ﻏﺎرت ﻣﯽ ﺷود.
 -۴۶٩ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ آن ﻧوری ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻧور وﺟود ھﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﻋﻘل ﻋﻘل ﯾﺎ
ﻓﮭم ﻓﮭم و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن درﺧت ،ﺣﯾوان ،ﮐوه ﯾﺎ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و ﻋﻣری ﺑﺎ آن ﺑﻌﻧوان
ﺑدﯾﮭﯾﺎت ﺷﻌور و ادراﮐم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .زﯾرا ھﻣﮫ اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ ،ﻣﯾوه ھﺎی ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﻋﻘل ﻣﻌﻘول و ﻋرﻓﯽ و دھری و ﻣوروﺛﯽ و ﻧﮫ ﻋﻘل ﻋﺎﻗﻠﯽ! اﯾن ﻋﻘل ﻣوروﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ در ژن ﻣﺎﺳت و ﺑﺎ آﻣوزﺷﮭﺎ و ﺗﻌﻠﯾم
ﺳﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ
و ﺗرﺑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻌﻘوﻻت و ﺑﺎورھﺎ و ﻓرھﻧﮓ ﻋرﻓﯽ ﻣﺎ ھم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
ﺳﯽ ھم از راه ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﭘدﯾده ھﺎ ﺗﻌﺎﻣل و زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺑﺎورھﺎ و آداب زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
وراﺛت ﺑﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد .ﭘس ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑﺎ ذات ﻣﺎ راﺑطﮫ ای ﻧدارد و ﻟذا ﺑﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز اﯾن زﻧدﮔﯽ و
ﻣﻌﻘوﻻﺗش راﺑطﮫ ای ﻗﻠﺑﯽ و ذاﺗﯽ ﻧدارﯾم زﯾرا ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾم! ﻗرآن ﮐرﯾم اﻧﺳﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ﺑرﻗراری ﭼﻧﯾن
راﺑطﮫ ﺑﯾواﺳطﮫ ای ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺧود اﻧﺳﺎن ﻧﻣوده اﺳت و از ﭘﯾروی ﺟﺎﻣﻌﮫ و آداب و ﺑﺎورھﺎی اﺟدادی ﻣﻧﻊ ﮐرده اﺳت.
ﻗرآن ﮐﺗﺎب دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧودی و ﺑﯾواﺳطﮫ! ﻗرآن راھﻧﻣﺎی ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و
ﻻﻏﯾر! ﺻدھﺎ آﯾﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﯾواﺳطﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و ﺗﻔﮑر در آن اﻣر ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن آﯾﺎت در آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣورد ﺗﺄﻣل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 -۴٧٠ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش و ﮐﻼم و ﺑﺎورھﺎی ﻣوروﺛﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻣرﺑوط ھﺳﺗﯾم و ﺑﺎ ﺣﺎﻓظﮫ ﺧود
درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺧود! از ﭼﺷم ﮔذﺷﺗﮕﺎن و اﻣوات ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﺑﺎ ﻋﻘول ﻓﻧﯽ آﻧرا ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ آﻧﮭم دھری و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .در واﻗﻊ ھوش و ﺣواس ﻣﺎ در ﺗﺳﺧﯾر ﻏﯾر اﺳت و ﮐﻼم ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﮑرار ﮐﻼم دﯾﮕران اﺳت.
اﯾن ﻣﺻداق ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ :ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد زﯾرا ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد !...اﯾن ﺑﯾﺎن از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
اﻧﺳﺎن اﺳت" .اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺟز ﺗوھﻣﺎت ﺧود را ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس از آﻧﺎن ﭘﯾروی ﻣﮑن ﮐﮫ در ظﻠﻣﺎت ﻣﯽ اﻓﺗﯽ و ظﺎﻟم
ﻣﯽ ﺷوی ".ﻗرآن-
 -۴٧١و ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن را ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﯾﻌﻧﯽ وﺟودﯾﺎﺑﯽ و وﺟودآﻓرﯾﻧﯽ را! وﻟﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب
را ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت اﻻ ﺑﮫ ﻧور ﺷﮭﺎدت و ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب وﺟود و ﻗرآﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن! ﻣطﮭرون ﮐﮫ ﯾﺎﺑﻧدﮔﺎن ﻗرآن
ھﺳﺗﻧد ﭘﺎک ﺷدﮔﺎن از اﻧﺎﻧﯾت ﻧﻔس اﻣﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺣت ﻧظر اﻣﺎم ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ اﺳت.
 -۴٧٢ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﻟﺳﺎﻋﮫ )ﻧﮫ ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ و ﺳرھم ﺑﻧدی اﯾده ھﺎ( ﺑﻣﯾزاﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ﻓﻌّﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺣﯽ و ﻗﯾوم و ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر و ﻓﺎﻋل و ﺣﺎﮐم و ھﺎدی ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت .و ﺑﻣﯾزان ﺑﺎور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷد .ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ّ
ﺧداﺋﯽ و ﺟﺳﺗﺟوی اوﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل در ﺗن و ﺟﺎن و روان آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺟوﺷد زﯾرا اﯾن ﻋﻘل ﺣﺿور ﺧود اوﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن رو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻘل را ﻧور اﯾﻣﺎن داﻧﺳت و راه دﯾن.
 -۴٧٣ﭘس ﻋﻘل اﯾﻣﺎﻧﯽ ﭘدﯾده ای ﮐﺎﻣﻼً زﻧده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧور زﻧدﮔﯾﺳت .ﻧور زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ھﻣﯾن ﺟﮭﺎن
ﺑﺎور و ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﮫ ورای آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑﮫ آﺧرﺗﯽ ﻣوھوم ﺗﺑﻌﯾد ﻧﮑرده اﺳت.
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 -۴٧۴ﭘس آن ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداﺋﯽ ﺑﺎﺷد و ﺣﺎﻣل ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﺧداوﻧد را درک ﮐﻧد ﮐﮫ اﺻل وﺟود و ﮐل وﺟود اﺳت و ﺟز او ﻣوﺟودی ﻧﯾﺳت .ﭘس وﺳﻌت ﭼﻧﯾن ﻋﻘﻠﯽ ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
وﺳﻌت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻋﻘل را ﻧور ازﻟﯽ ﺧواﻧده اﺳت زﯾرا ﻓﻘط ﭼﻧﯾن
ﻧوری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐل ھﺳﺗﯽ را درﻧوردد .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻋﻘل ﻧوری ﻣﻌراج ﻧﻣود و ﺑﮫ ﺧداﯾش
رﺳﯾد.
 -۴٧۵ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آدﻣﯽ ﻗﺑل از ﺣﺻول ﭼﻧﯾن ﻋﻘﻠﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﯾﻣﺎن آورده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﺑرود زﯾرا ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا ،ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﺎﭘﯾداﺗرﯾن و ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﺳت ﭘس اﯾن ﺟﺳﺗﺟوﺋﯽ ﻧوری اﺳت
ﮐﮫ ﯾﺎ ﮐل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﯾﺎ اﺻﻼً در ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -۴٧۶از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓطرت ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل ازﻟﯽ اﺳت ﭘس وﺟود آدﻣﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧداﯾش
اﯾﻣﺎن دارد و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓطرت در ﺑﺷر ﺑﯾدار و ھوﺷﯾﺎر اﺳت و دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﻧﮕﺷﺗﮫ اﯾن اﯾﻣﺎن ھم زﻧده اﺳت و
ﺻﺎﺣﺑش را ﺑﺳوی ﺧودش ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ اﯾن دﻋوت ﻓطری اﮔر اﺟﺎﺑت ﺷود ﺳرآﻏﺎز ﻋﺎﻗﻠﯾت و ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻋﻘل ﻋﻘل
ﺧواﻧده اﯾم :ای اھل اﯾﻣﺎن ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن را اﺟﺎﺑت ﮐﻧﯾد .ﻗرآن ﮐرﯾم -ﯾﻌﻧﯽ ﻧدای ﻓطرت ﺧود را ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﺋﯾد و ﺑﮫ آن روی
ﻧﻣﺎﺋﯾد و اﯾن ﻧدا را ﻣﺳﺗﻣرا ً ﯾﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن "ذﮐر" اﺳت و ذﮐر ذﮐر! و اﯾن ﯾﺎد ﮐردن ﯾﺎد ﺧدا ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻋﻘل ﻋﻘل
و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ذﮐر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ای اھل اﯾﻣﺎن ﺧدای را داﺋﻣﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -۴٧٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯾش دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﺗﺑﮭﮑﺎری و ارﺗﮑﺎب ﮐﺑﯾره ھﺎی ﮔﻧﺎه و
ﺑﺧﺻوص دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ دروغ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم در واﻗﻊ ﺑﺧود دروغ
ﻣﯾﮕوﺋﯾم و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم اﯾﻣﺎن ﻓطری ﺑﺷر دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾﺎﮐﺎری اﺳت ﺑﻘول
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(.
 -۴٧٨ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﺧﻼق دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور ﺗﻘوا ﻗرار دارد ﮔوھرۀ روﯾﮑرد داﺋﻣﯽ ﺑﮫ ﻓطرت ﺧوﯾش اﺳت و ﻗﻠﻣرو
ذﮐر ذﮐر و ﯾﺎد ﮐردن ﯾﺎد ﺧداﺳت و اﺳﺎس ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ! "اﮔر ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ".ﻗرآن -و اﯾن
ﺗﻌﻠﯾم ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل و روش ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت.
 -۴٧٩ﭘس اﯾﻣﺎن ﻓطری ﻧﯾز از ﺟﻧس ﻋﻘل اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ذات اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﻧﮭﺎده اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺗﻌﻘل ﺷود ﺗﺎ درک ﮔردد و ﺧواﻧده ﺷود و ﭼون ﺧواﻧده ﺷود ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻧور اﺳﻣﺎء ﷲ اﺳت و ھر اﺳﻣﯽ ﻧوری
از اﻧوار ﻋﻘل اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ذاﮐرش را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺑﯾﻧﺎت و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی وﺟود ﺧود اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ!
 -۴٨٠ﭘس ﺗﻌﻘل در آن وﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺎﻗﻠﯾت و ﻓﺎﻋﻠﯾت ارادی ﺑﺷر اﺳت ﻋﺑﺎرت اﺳت از روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ
ﺧوﯾش و اﺳﺗﻐراق در آن و اﺳﺗﻣﺎع آن و ذﮐر و ﯾﺎد و ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ آن ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﺎء ﷲ! ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺗﻌﻘل ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺷوع و ﺻﺑر ﻋظﯾم ھﻣراه ﺑﺎﺷد درک و ﺷﮭود آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ در ﺑﯾرون و آﻓﺎق و ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺧواﻧدﻧﯽ ﻗرآﻧﯽ اﺳت .و اﻣﺎ ﭼون اﯾن ﺧواﻧدن ﺑرای دﯾﮕران ﺑﯾﺎن ﮔردد وارد آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺧود در ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ وﺟودﺑﺧﺷﯽ و واﺟدﯾّت وﺟود ﻋﺎرف اﺳت و ﮐراﻣﺗش!
 -۴٨١ﻋﻘل ﭼون ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو وﺻﺎل ﺣﻖ رﺳد دﯾﮕر ﻋﻘل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن وﺣدت وﺟودی
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻋﺎرف ﺧود ﻣظﮭر ﻧور ﻋﻘل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.

٦٤

 -۴٨٢ﻋﻘل ﭼون در ﻗﻠﻣرو وﺻﺎل ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷطﺣﯾﺎت اﺳت ﮐﮫ اﺳرار دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ھر
ﺳر ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ آﻧرا وادی رﻧدان ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻋﺷﺎق
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ در آن واﺣد دو اﻣر ﻣﺗﺿﺎد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ظﮭور ّ
ﺣﻖ اﺳت.
 -۴٨٣ﺗﻌﻘل ﻧﮫ اﺳﺗدﻻل و ﭼون و ﭼرا ﮐردن اﺳت ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗرﮐﯾب و ﺗﺑدﯾل ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﻣور اﺳت و ﻧﮫ ﺗرادف و
ﺳﯽ! ﺗﻌﻘل ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﻧﺎظره و ﻣراﻗﺑﮫ و ذﮐر و اﺳﺗﻐراق و ﺣﺿور و ﺻﺑر اﯾن
ﺗﺿﺎد اﯾﺟﺎد ﮐردن ﺑرای ﻣﻔﺎھﯾم ﺣ ّ
واﻗﻌﮫ ﺗﺎ ﺣﺻول ﺻﻠوة ﺑر واﻗﻌﮫ و ﻣﻧﺟﻠﯽ ﮔﺷﺗن در آن!
 -۴٨۴ھدف ﺗﻌﻘل ،زﯾﺳﺗن در ﻧزد ﺧدا و ﻣﺣﺿر اوﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﺎل ﻋﻘل اﺳت .وﻟﯽ ﻣﻘدﻣﮫ ﺗﻌﻘل ﻧظر ﮐردن ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ
وﺟود ﺧوﯾش اﺳت :اﮔر ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در ﻧزد ﺧدا دارﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر اﺳت .ﻗﺻص -۶٠ﭘس ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ ﻧظر
ﮐردن ﺑر ﺧود اﻟﮭﯽ و ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن در ھر ﭼﯾزی!
 -۴٨۵در ھر ﺟﺎی ﻗرآن ﮐﮫ ﺳﺧن از ﺗﻌﻘل اﺳت آﺷﮑﺎرا از ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن و اﻟﮭﯾت ﺣﯾﺎت ﺑﺷری و آﺧرت ﺳﺧن رﻓﺗﮫ
اﺳت ﭘس ﻋﻘل در ﻗرآن ﮐرﯾم ﯾﮏ اﻣر ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﺳت.
 -۴٨۶ﭘس ﻋﻘل ﮔوھره و ﻣﯾزان اﻟﮭﯾت اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﮑر و ﺗدﺑﯾر و ادراک ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗدش ھﺳﺗﻧد در
ﺣﻘﯾﻘت ﻓﺎﻗد ﺣﺿور ﺧدا در زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﯽ ﺧدا زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﭘس ﻋﻘل روﯾﮑرد اﻟﮭﯽ ذھن و ھوش و ﺣواس و اﺣﺳﺎس اﺳت .ﭘس ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻘﻠﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗوﺣﯾدی
ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﻋﻘل ﻣﺎدی ﻧدارﯾم و ﻣﺎدﯾﮕری ﺑﺷر ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ وﺟودﯾش!
ﺳﯽ ﭼون ﺷﻧواﺋﯽ در اﻣر ﺗﻌﻘل ﻧﻘش ﺑﻧﯾﺎدی اﯾﻔﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻌﻘل
 -۴٨٧و اﻣﺎ از ﻣﯾﺎن ﺣواس ﺑﺷری ھﯾﭻ ﺣ ّ
ﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺷﻧواﺋﯽ اﺳت ﭼﮫ ﺷﻧواﺋﯽ ﺑﯾروﻧﯽ و ﭼﮫ ﺷﻧواﺋﯽ ﺑﺎطن!
ﺑﺷری ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء ھﺳﺗﻧد و ﺣ ّ
ﺣس ﻋﻘل ﻧﺑوی اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻋﻘل وﻟوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣس وﯾژه اش ﭼﺷم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﻧﺑوی ﺷﻧﯾداری اﺳت
ﮔوش،
ّ
و ﻋﻘل وﻟوی دﯾداری!
 -۴٨٨اﺑزار ﮐﺎر ﺗﻌﻘل ،ﮐﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا! ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرد ﺑﺎ ﮔوش ﺳر از
ﺑﯾرون ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺣﻖ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﮔوش ﺑﺎطن و دل اﺳت .و ﻟذا ﮐﻼم وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎء را ھم ﻓﻘط
ﺑﺎ ﮔوش دل ﺗوان ﺷﻧﯾد :ای رﺳول ﺗو ﮐران را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺷﻧواﻧﯽ زﯾرا ﮔوش دﻟﺷﺎن ﮐر اﺳت .ﻗرآن-
 -۴٨٩ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن ﺣﺗّﯽ ﮔوش ﺳرﺷﺎن )ذھن( ھم ﮐر اﺳت زﯾرا در ﺗﺳﺧﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔوﺷﺷﺎن ﻣﯾرﺳد ﺑواﺳطﮫ ﻧﺟوای اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﺗﺑدﯾل و واژﮔون ﻣﯽ ﺷود.
 -۴٩٠در ﻣﻧطﻖ ﻗرآن ﺗﻌﻘل ﺑر ﻣﺛﻠث ﮔوش و ﭼﺷم و زﺑﺎن اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑررا ً ﺑر اﯾن ﺳﮫ اﻣر ﯾﮑﺟﺎ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده
اﺳت .ﮔوش ﮐﻼم ﺣﻖ را ﻣﯽ ﺷﻧود ،ﭼﺷم ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل اﯾن ﺣﻖ را ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧد و زﺑﺎن ھم ﻓﺎﺻﻠﮫ "ﺑﯾن" اﻧﺳﺎن و ﺣﻖ را
ﺑواﺳطﮫ "ﺑﯾﺎن" از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد و اﯾن ﻋﻘل ﮐﺎﻣل اﺳت.
 -۴٩١اﮔر ﺗﻌﻘل ﺟرﯾﺎن ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳت ﻣﺎ ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ را ﮐﮫ از ﮔوش ﺳر )ذھن( درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾم ﺑﺳوی
ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﻧزد او ﺗﺄوﯾل ﺷده و ﺗﺣوﯾل ﮔوش دل ﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود و ﮔوش دل اﺳت ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل را ﺗﺣوﯾل
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﻣﺎ آﻧرا ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﺑﯾﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن
روﯾداد ﺑﮫ ﭼﺷم دل دﯾدار ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﮐﻣﺎل و ﻏﺎﯾت ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ از ﻋﻘل ﻧﺑوی ﺑﮫ ﻋﻘل وﻟوی ﻣﯽ رﺳد و ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت
و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد.
٦٥

 -۴٩٢و اﻣﺎ آﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﮔوش و ﭼﺷم دل ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮔردد؟ و ﻗﺑل از آن ﭼﮕوﻧﮫ ﮔوش و ﭼﺷم ﺳر از ﻣﺻﺎدره و
ﺗﺳﺧﯾر ﻏﯾر رھﺎ ﻣﯽ ﺷود؟ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ذھﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ظﺎھر
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔردد؟
و ﺑﺎطن و ﺧود و ﺧدا ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌ ّﯾن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ّ
" -۴٩٣ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ...آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧود ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﻣﯽ ﺷﻧود ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ...اﮔر ﺧداوﻧد ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ را از ﺷﻣﺎ ﺑﮕﯾرد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آﻧرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد...
اﯾﻧﺎن ﻣردﮔﺎﻧﻧد ﭘس ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد "...آﯾﺎت ﮐﺛﯾری از اﯾن ﻧوع درﺑﺎره ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧظر
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب اﯾن آﯾﺎت ﮐودﮐﺎﻧﻧد زﯾرا ھﯾﭻ ﻓﮑری را ﺑرﻧﻣﯽ اﻧﮕﯾزﻧد وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﯾن آﯾﺎت
ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار داده ﮐﮫ در اﯾن آﯾﺎت ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ھداﯾت ﺷوﯾم .ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ در اﯾن آﯾﺎت ﺳﺧن از ﺷﻧواﺋﯽ و
ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ دﯾﮕرﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ آﻧرا دارا ھﺳﺗﻧد ﮐﻼم ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐور و ﮐر و ﺑﯽ دل
و ﻣرده اﻧد.
 -۴٩۴در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣردﮔﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮔور ﺧﻔﺗﮫ اﻧد ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﮔورﻧد ﺗﺎزه ﺑﯾدار و ھوﺷﯾﺎر و
ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎ ﺷده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣردﮔﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ و آﯾﺎﺗش را ﻧﮫ
ﻣﯾﺷﻧوﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش ﺳر را ﺑﯾﻧﺎ و ﺷﻧوای ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻌﻘل اﺳت زﯾرا اﯾن ﺣواس و ﯾﺎﻓﺗﮫ
ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ و دﻧﯾوی و دھری را ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺗﻌﻘل ﺗﻼﺷﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ذھن و دل اﺳت ﮐﮫ ذھﻧﯾت را ﺑﮫ
دل ﺑرﺳﺎﻧد.
 -۴٩۵وﻟﯽ ﭘس از ﺗﺄوﯾل دﻧﯾﺎ ﺑﮫ آﺧرت و ظﺎھر ﺑﮫ ﺑﺎطن ﯾﺎ ذھن ﺑﮫ دل ،ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﺧروی و اﻟﮭﯽ اﺳت.
و اﯾﻧﮏ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺗوان اﯾن دو اﻣر را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﺑواﺳطﮫ درک اﻣر اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
اﻣور ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ در اﯾن واﻗﻌﮫ ،ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻧوﯾﻧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن ،ﻋﻘل ﺧﻼق اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧدن ﮐﻼم و آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ ھم ﻋﻘل واﺟد و وﺟودﯾﺎب اﺳت .ﭘس ﭼﺷم و ﮔوش و زﺑﺎن ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺛﻠث ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﭼﺷم و ﮔوش و زﺑﺎن و ﺣواس ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺧودی ﺧود
دال ﺑر ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻧور ﺧﻼق اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ھم ﺗﻌﻘل اﺳت.
 -۴٩۶ﮔوش ﺻدای ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧود و روح آدﻣﯽ را ﺑﺳوی ﺳﯾﻣﺎی ﺧدای ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون اﯾن ﺳﯾﻣﺎ در ﺗﺟﻠﯾﺎﺗش
ﺷﮭود ﮔردﯾد ﻋﯾن ﺳﯾﻣﺎی ذات ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧود -ﺧدا ﺟز در واﻗﻌﮫ ﺑﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ واﻗﻌﮫ
ﺗﮑوﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم اﺳت ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا! اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ!
 -۴٩٧ﺷﻧﯾدن و دﯾدن و ﺑﯾﺎن ﮐردن ﺑﻌﻧوان ﺳﮫ رﮐن اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻘل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮔوش
دادن ﺑﮫ ﭼﯾزی در ﺣﺎل ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن ﺷﻧﯾده ھﺎی ﺧود ھﺳﺗﯾم و در ﺣﺎل دﯾدن ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣﯾن
ﺑﯾﺎن ھم ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻣﺷﻐول ﺷﻧﯾدن و دﯾدن ھﺳﺗﯾم .ﯾﻌﻧﯽ در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳﮫ ﺿﻠﻊ ﺗﻌﻘل ،آن دوی دﯾﮕر ھم در ﻧﮭﺎن ﻓﻌﺎﻟﻧد.
ﺳﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯾدارد و ﺧﻠﻖ
 -۴٩٨وﻟﯽ ﺑﯾﺎن ﮐردن ﺗﺟﻣﻊ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ھﻣﮫ ﻣﻌﻘوﻻت اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
ﻧوﯾﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﺎﻗل و ﻣﻌﻘول ،ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود و ﺳﺎﻣﻊ و ﻣﺳﻣوع اﺳت.
 -۴٩٩ﺑﯾﺎن ،ﻋﻘل وﺣدﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﮐل! ﭘس ھﻣﺎن ﻋﻘل ظﮭوری از ﺳﺎﻗﯽ ﮐوﺛر اﺳت ﮐﮫ در ﻧوﺷﻧده اش ھﻣﮫ اﻣور
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﻣﺧﻠوق ،ﻓﻧﺎی در ﺧﺎﻟﻖ و ﻋﯾن او ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( در ﺑﺎب ﺷراﺑﯽ اﻟﮭﯽ ﻓرﻣوده اﺳت .ﭘس اﯾن
ﻋﻘل وﺻﺎل ﯾﺎ ﻋﻘل ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺑﻘول ﺳﮭروردی ﻋﻘل ﺳرخ! ﺗﺑﯾﯾن ﻣﻧطﻘﯽ اﯾن ﻋﻘل ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل آﻣده اﺳت .ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﻗرآن اﺳت در ھر ﻋﺻری ﺑرای ﻣردﻣﺎن! ﭘس ﺣﺎﺻل
رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف را ﺑﮫ ﻗﻠّﮫ ﻗﺎف ﺷﮭود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺳﻠطﺎن ﺷﮭﺎدت ﻋﺻر ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ طﻠوع
٦٦

ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد دھر را ﺑﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﻣﯽ ﺑرد .ھﻣﭼون ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ در ظﮭر ﻋﺎﺷورا رخ ﻧﻣود .ﺑﻧده اﯾن ﻣﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ
را روﯾت ﻧﻣوده ام ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺣﺳﯾﻧﯽ در ﻋﺎﺷورای  ١٣٧۴ھـ  .ش! "و در آﻧروز زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور
ﭘروردﮔﺎرش ﻣﺷﻌﺷﻊ ﻣﯽ ﮔردد ".ﻗرآن -اﯾن ھﻣﺎن ﺧورﺷﯾد ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺧورﺷﯾد ﻗﻣری! ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد
ﻣﯾزاﯾد .ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺧﺎﻟﻖ اﺳت.
 -۵٠٠ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ "ﺑﯾﺎن" ھم ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣواس را ﻣﯽ ﺧواﻧد )ﻣﻌﻘول ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﻧﺎﻣد( و ھم ﻧور واﺣد اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ
را ﮐﺷف ﻧﻣوده و اﻟﮭﯾت ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺎن را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن
ﻋﺎﻗل و ﻧور واﺣد ﺟﮭﺎن را از ﺑﯾن ﺑرﻣﯽ دارد و راز "ﺑﯾن" را ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑواﺳطﮫ درﯾﺎﻓت و ﺧواﻧدن اﻣر اﻟﮭﯽ ﮐﮫ
ھﻣواره در ﺑﯾن ھﺎ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد .ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ،ﻋﻠم ﺑﯾن ﺧواﻧﯽ و ﺑﯾن ﺑﯾﻧﯽ اﺳت.
ﺣس ﺷﺎ ّﻣﮫ
ﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﺑﯾﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﯾن ھﺎ را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯾدارد ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ
 -۵٠١ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﺣس و ﻋﺿو ﺣ ّ
ّ
ّ
اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑر ﺻورت ﺑﺷری در ﺑﯾن دو ﭼﺷم و دو ﮔوش واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
 -۵٠٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔوش ﻧﺑﯽ ﺣواس اﺳت ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﻋﺎﻟم وﺟود را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼﺷم ھم وﻟﯽ ﺣواس اﺳت ﮐﮫ آﺛﺎر ﻋﺎﻟم
وﺟود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺑﯾﻧﯽ ھم درﯾﺎﺑﻧده ا ّﻣﯾت و ﻓطرت و ﻋﺻﻣت ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﺧﺑﺎر و آﺛﺎر را ﺑر ھم ﻣﻧطﺑﻖ و ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﯾﺳﺎزد و ﻋﺎﻣل وﺣدت وﺟود اﺳت .ﮐﮫ اﺳوه ﮐﻣﺎل ﺷﻧواﺋﯽ را ﻣﺣﻣد)ص( داﻧﺳﺗﯾم و اﺳوه ﮐﻣﺎل ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ را ھم ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ
ﺧواﻧدﯾم ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی ﭘروردﮔﺎرش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﺳوه ﮐﻣﺎل ﺣس ﺷﺎ ّﻣﮫ را ﮐﮫ ﺣس وﺣدت و ﻋﺻﻣت اﺳت را ﻓﺎطﻣﮫ
اطﮭر ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺑوت و وﻻﯾت اﺳت و ﺟﻣﺎل اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت زﻧده ﺑﺷر اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳم
اﻟﮭﯽ ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ ھم ﻓﺎطره اﺳت .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﻋﺿو ﺗﻧﻔﺳﯽ و دم و ﺑﺎزدم و ﻣﺟرای ﺣﯾﺎت اﺳت .و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻧﯽ
ﺑر ﺻورت ﺑﺷری ،ﻣرﮐزﯾت ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧواﺋﯽ دو ﮔوش و ﻧﯾز ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ دو ﭼﺷم را ﺑر ھم ﻣﻧطﺑﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﺗرﯾن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﻋﺿو ﺣﺳﯽ در ادراک و ﺷﻌور ﺑﺷر اﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﺿو ﻓﺎطﻣﯽ در وﺟود ﺧود را ﺑﮫ دﻻﯾل
ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﺟﻠوه ﮔری ﺑواﺳطﮫ ﻓﻧون ﺟراﺣﯽ دﺳﺗﮑﺎری و ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﯾﺎﻧت را در ﻣﺎھﯾت اﻟﮭﯽ و ﺷﻌور
ﺗوﺣﯾدی ﺧود ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﺷد زﯾرا رﺧﻧﮫ ای در ﻋﺻﻣت اﺳت و اﺧﺗﻼﻟﯽ ﻋظﯾم در ﻋﻘل و
ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی! ﺑﯾﻧﯽ ﻣرﮐز داﯾره ﺻورت و ﺟﻣﺎل اﺳت و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺻورت آدﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻘل و ادراک اوﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ
اﻋﺿﺎی ﻣدرک را ﺟﻣﻊ آورده اﺳت ﭘس ﺑﯾﻧﯽ ﻣرﮐز ﺗﻌﻘل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرﮐز زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺟﻣﺎل اﺳت ﭘس زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺟﻣﺎل ﺑﮫ
ﻧور ﺗﻌﻘل اﺳت ﻧﮫ ﺟراﺣﯽ!
ﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺿوان اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻋﺿو ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﯾﺎن ھم
 -۵٠٣ﺑواﺳطﮫ ﺑﯾﺎن اﯾن ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
ﻟﺑﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دو ﻟب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دو درب ورود ﺑﮫ اﯾن رﺿوان ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺣﺳﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ رھﺑران ﺟواﻧﺎن اھل
ﺑﮭﺷت ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد .ﭘس ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﷲ ھﻣﺎن ﺧﺎﻧدان اﻧوار ﻋﻘل ﮐل اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﺎ اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺑﯾﻌت
ﮐرده ﺑودﻧد در ﻧزد ﺧدا.
 -۵٠۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دو ﻟب ﺑدون ﯾﮑدﯾﮕر ﺗوان ﺑﯾﺎن ﮐردن ﻧدارﻧد ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺳﻧﯽ و ﺣﺳﯾﻧﯽ ھم ﺑدون ﯾﮑدﯾﮕر ﻗﺎﺑل درک
ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻘت رﺣﯾﻣﯽ و ﻣﮭر و ﻗﮭر!
ﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺧدادادی در ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم اﺳت .ﭘس ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ﺟﻣﺎل ﻋﻘل
 -۵٠۵ﺻورت آدﻣﯽ ﻣﺗﺷﮑل از اﻋﺿﺎی ﺣ ّ
اﺳت زﯾرا ﭼﺷم و ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ و ﻟﺑﮭﺎ و دھﺎن ﺑﻧﯾﺎد ادراک و ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻌﻘل ھﺳﺗﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻟﻘﺎی ﺗﺟﻠﯾﺎت
ﭘروردﮔﺎر )وﺟﮫ رب( ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻋﻘل اﻟﮭﯽ و ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ و ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع آﺛﺎر و
ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ و ﮐل ﺟوھر ﻗﻠم ﻣﺎ ھم از ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﺷﺎھده ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ ھم ﻣﻌﺗرف
اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾن طواف ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﻣﻠﮑوﺗﯽ را دﯾدار ﮐرده ﮐﮫ ﺧودش را ﺣﺿرت "ﻋﻠم" ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرﻓﯽ "ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ" ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از اﯾن دﯾدار ﻧﺷﺋت ﮐرده اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ھم در
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ﻣﻌراﺟش ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﻋﻘل ﮐل دﯾدار ﻧﻣوده اﺳت ﺑﺻورت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ)ع(! ﭘس ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن
دﯾدار ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و "ﷲ" ھم ﮐﻠﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻧور ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ را داراﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣراﺣل ﺗﻌﻘل از ﺧواﻧدن ﺗﺎ ﺑﯾﺎن ﮐردن ﭼﯾزی ﺟز ﺗﮑﻠم ﻧﯾﺳت.
)ﻋﺞ(

 -۵٠۶طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ،ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ﻧﮭﺎده در ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری
ﺳﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺧود از اﯾن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن ﺧود اﺳﺗﺧراج ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑواﺳطﮫ ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت
ﺟﮭت ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣ ّ
ﻧﻣﯾرﺳد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت و واژه ھﺎ و ارزﺷﮭﺎﯾش را از راه ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد و ﺟﺎﻣﻌﮫ و وراﺛت دھری ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ھﻣﮫ
ﻋﻘول ﺑﺷری ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت.
 -۵٠٧دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت ﻓطری ﺟز از راه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻋﻠم
ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم.
 -۵٠٨ﭘس اﮔر ذات ﺧداوﻧد را ﻋﻘل و ﻋﻠم ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ داﻧﯾم در ﻋرﺻﮫ ﺗﺟﻠﯽ و ﻋرﻓﺎﺗش ﺑر ﻋﺎرﻓﺎن ھم ﺻورت اﻧﺳﺎﻧﯽ دارد
ﮐﮫ اﺳوه ﻧﺎﺳوﺗﯽ ﻋﻘل اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺳم و ﺗﻌﯾّن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -۵٠٩ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐور و ﮐر و ﻻل ﻣﺎدر زادﻧد دارای ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﮔوﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﺧﺎص ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و
اﯾن ﺣﺟﺗﯽ ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ذاﺗش ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎ و ﮔوﯾﺎﺳت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و زﺑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ
اﯾن اﻋﺿﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠوق آن ﻧور ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﮔوﯾﺎﺋﯽ ذات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و راه ﺗﻌﻘل ،راه رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﺣواس
ﺳﯽ! رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش
ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺳﯾدن ﺑﮫ اﺻل و اول و اﺳﺎس ھر ﺣ ّ
و زﺑﺎن دل و روح و ذات!
 -۵١٠ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ظﮭور ذات ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻘل و ﻋﻠم ازﻟﯽ اوﺳت .ﭘس اﮔر اﯾن
ذات اوﺳت و ﺻورت اوﺳت ﭘس اﯾن ﭼﺷم و ﮔوش و زﺑﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ھم از ﺧود اوﺳت .و او اﯾﻧﮏ از طرﯾﻖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧود و
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾد و ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺑﺎراﻧداز ھﻣﮫ اﯾن ادراﮐﺎت اﺳت .و اﯾن ﺣﺿور آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن اﺳت :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ
رب زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت اﮔر در ﺧود ﺑﻧﮕرﯾد و اﯾن ﺣﻖ ھﻣﺎن ﺳﺧن
ﮔﻔﺗن ﺷﻣﺎﺳت .ذارﯾﺎت-
 -۵١١و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺗواﻧد از طرﯾﻖ ﭼﺷم و ﮔوش و زﺑﺎن او در ﺧود ،ﺷﻧﯾده ھﺎ و دﯾده ھﺎ و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾش را
درﯾﺎﺑد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او را ﯾﺎری دھد ﺗﺎ ﯾﺎری ﺷود .و اﯾن ﯾﺎری ھﻣﺎن ﺗﻘوا و ذﮐر و ﺗوﺟﮫ و ﺗﻌﻘل ﻧﻔس و ﺻﺑر ﺑﺎ او در ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت.
 -۵١٢و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣواس او ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧش داد و ﺳﺗد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾش راه ﻣﯽ رود و
اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ ﺑﮫ اراده او! "و ﺧداوﻧد دﺳت و ﭘﺎ و ﭼﺷم و ﮔوش و اراده اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود "...ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
 -۵١٣اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺧداوﻧد در ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم و آدم ،در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺳﯽ ﺟز ﺧودش را ﻧﯾﺎﻓرﯾده و آﺷﮑﺎر ﻧﮑرده اﺳت:
"ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن ﺑودم و دوﺳت داﺷﺗم ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوم ﭘس آﻓرﯾدم و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدم ".ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
 -۵١۴و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠﻣش ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد ﭘس اﯾن ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم در ھر ﭼﯾزی ﺟرﯾﺎن دارد و ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎل اﯾن ﻋﻘل اﻟﮭﯽ اﺳت ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ھﻣﮫ ﻋواﻣل اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت و روح و
اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ و ﮐﻠﻣﺎﺗش! ﭘس اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت.
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 -۵١۵ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﺛروت ﻣوروﺛﯽ ﺧود را ﺑﮫ ھدر ﻣﯽ دھد و ﻗدرش را ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺿد ارزش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود را ﺑواﺳطﮫ اش ﺗﺑﺎه و ھﻼک ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧدادادی اﻧﺳﺎن ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .ﺗﺎ ﻓرزﻧد
ﺧود ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻧﮑﻧد ﻗدر ﺛروت ﭘدری را ﻧﻣﯽ داﻧد .ﺗﺎ اﻧﺳﺎن دﺳت ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧوﯾش ﻧﺷود ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ
ﺧود را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗﻘوا و ﺗوﺟﮫ و ذﮐر و ﻣراﻗﺑﮫ و ﺟﮭﺎد و ﺻﺑر و ﺗﻌﻘل ﺗﻼش ﺑرای اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -۵١۶و اﺻﻼً ﮐل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣوروﺛﯽ اﺳت و ﺑﺷر ﺟز اﯾن ھﯾﭻ درک و ﻓﮭﻣﯽ از ﺧود ﻧدارد
و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن دھری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ظﻠﻣﺎت دھر را در ﻧﻔس ﺧود ﺑﺷﮑﺎﻓد و ﺣﯾﺎت ﻧو ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد .ﺣﯾﺎت ﻣوروﺛﯽ
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ھﻼﮐت اﺳت و در ﻻی ﭼرﺧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -۵١٧ﭘس اﮔر ﺟﻣﺎل ﺑﺷری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﻣﺎل ﻋﻘل اﺳت ھﻣﮫ زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی ﺑﺷری ھم از ﻋﻘل اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد ﺗﻌﻘل ﺑﺳرﻋت ھﻣﮫ
زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی ﺧود را در ظﺎھر و ﺑﺎطن از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ ﮔﻧدد .و اﮔر ﺑﺎرزﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺟواﻧﯽ اﺑدی
اﺳت ﺑدﻟﯾل ﻋﻘل و ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد :آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺑﮭﺷت ﺧداوﻧد وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ھر
ﮐﺳﯽ را از ﻋﻠﻣش آﻓرﯾدﯾم .ﻗرآن-
 -۵١٨ﺳر آدﻣﯽ )ﺟﻣﺟﻣﮫ( ﻗﺎب و ﻗﺎﻟﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣواس ادراﮐﯽ را در ﺧود ﺟﺎی داده و ﻣدﯾرﯾت و ھﻣﺎھﻧﮓ و ﺧواﻧﺎ
ﺳﯽ و ﻋرﻓﯽ و ﻣوروﺛﯽ ﺧود ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ را در
ﻣﯾﺳﺎزد .وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣدّ از ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣ ّ
ﺳﻣت دل و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺗﺄوﯾل و ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﺗﻌﻘل ﭼﯾزی ﺟز ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗﺄوﯾل و ھداﯾت ذھﻧﯾﺎت در ﺳﻣت
ﻗﻠب ﻧﯾﺳت .ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﻘل راه ﺑﯾن ذھن و دل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر آن در اﻧﺗظﺎر اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
ﺳﯽ در ذھن اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت
ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣﺎﺋل ﺑﯾن ظﺎھر و دل اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﻗرآن -و ظﺎھر ھﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎﺋﯽ ﺣ ّ
ﮐﮫ طﯽ طرﯾﻖ در اﯾن راه )ﺑﯾن( ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻣﺎم ھداﯾت اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن طرﯾﻘت اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم در اﯾن راه ﮔم ﺷده و
ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد" :و اﺑﻠﯾس ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑر ﺻراط در ﮐﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧم ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی ﺟﮭﻧم ﺑرم زﯾرا اﮐﺛرﺷﺎن
ﻧﻌﻣت اﻟﮭﯽ را ﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن -و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧور ﻧﻌﻣت ﷲ ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ھﺳﺗﻧد :ﻧﻌﻣت
ﷲ را ھرﮔز از ﯾﺎد ﻣﺑرﯾد .ﻗرآن-
 -۵١٩ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری دارای ﺳﮫ ﻋﻧﺻر ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﮔوﯾﺎﺋﯽ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣراً در ﯾﮑدﯾﮕر ﺗداﺧل
ﻣﯾﮑﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ﺗﻔﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﺷﻐول ﺷﻧﯾدن ﺳﺧﻧﺎن ﮐﺳﯽ در ﺧود ھﺳﺗﯾم ﺑﮭﻣراه ﻣﻧﺎظری از آدﻣﮭﺎ و ﺣوادث و طﺑﯾﻌت! و
ﺑﮭﻣراه اﯾن ﺷﻧﯾدن و دﯾدن ذھﻧﯽ ﺧود ﻧﯾز ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و اﯾن ﺳﺧﻧﺎن و ﻣﻧﺎظر ذھﻧﯽ را ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن ھﻣﺎن ﮔوش
و ﭼﺷم و زﺑﺎن ذھن )ﺳر( اﺳت .ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﯾن اﻣر در دﻟﻣﺎن ﻧﯾز ﺟرﯾﺎن دارد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ذھﻧﯽ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﻗﻠﺑﯽ
ﻣﻠﺣﻖ ﺷود و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﮔوﯾﺎﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود و ﺗﺎ ذات طﯽ
طرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻋﻘل ﮐل اﻟﮭﯽ در ﻣﺎﺳت .و ﭼون اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻋﻘول ﺑﮭم ﺑرﺳﻧد آدﻣﯽ ﺻﺎﺣب
وﺟود ﻣﯽ ﺷود وﺟودی ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧور ﻋﻘل اﺳت و آن ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮏ اﯾن
ﺧﻠﯾﻔﮫ اش ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﺧود و ﺧداﯾش را! و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﻘدرت ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت.
 -۵٢٠ﭘس ﺑﺎز ھم ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧور ﻋﻘل و رﺣﻣت از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟداﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذات اﻟﮭﯽ
ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم اوﺳت ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن ذاﺗش رﺣﻣت را ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﭘس ﺧداوﻧد ﺟز ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﮐل ﺧﻼق اوﺳت در ﻧزد ﺑﺷر! ﭼﻧﯾن ﻋﻘﻠﯽ را ﺟز ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﭼﻧﯾن
رﺣﻣﺗﯽ را ھم ﺟز ﺑﮫ ﻋﻘﻠش!
 -۵٢١ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر و طﺎﻏوت و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺻﮭﯾوﻧﯾزم و ﻣدرﻧﯾزم ﺑﻘدرت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﻔت و ﺑرق و ﺑﻣب اﺗﻣﯽ و
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﻣﺣﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻋرﺿﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺧود ﺷده و آﺷﮑﺎرا ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﺳت و ﮐوس
اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯾزﻧد وﻟﯽ دﯾن و اﯾﻣﺎن و اﺳﻼم ﻓﻘط وﻋده ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ا ُﺧروی ﻣﯽ دھد و ﻻﺟرم ﻣﺳﻠﻣﯾن و ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣذاھب
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ﺗوﺣﯾدی ﻋﻣﻼً ﺗﺳﻠﯾم اﯾن دوزخ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﮔر ھم ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اﻋﺗراض ﮐﻧﻧد ﺟز ﺧودﮐﺷﯽ راه دﯾﮕری
ﭘﯾش روی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن واﮐﻧش ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎﺳت .و ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎی ﺗﺄﺳف و ﺗﻌﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﻧوز
از ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﺎء و ﻣراﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ھﯾﭻ واﮐﻧش و ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﻣﯽ ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻓﻘﮭﯽ درﺑﺎره اﯾن ﻧﮭﺿت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده
اﺳت اﻻ ﺗﮑﻔﯾر ﮐﻼﻣﯽ ﮐل ﻧﮭﺿت .ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻣﻠﮑرد و ﻧﮕرش ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ در اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﻔﯾر اﯾن
ﻧﮭﺿت از ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود اﺗﮭﺎم ﺣﻣﺎﻗت و اﺳﻼم ﻧﻔﮭﻣﯽ و اﻓراطﯽ ﮔری اﺳت و ﯾﺎ اﺗﮭﺎم واﺑﺳﺗﮕﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ و ھﻣﯾن و ﺑس! وﻟﯽ ھرﮔز ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﭼﯾﺳت و راه ﺣﻠش ﺑرای
اﻧﺳﺎن ﻣدرن در ﺣﺎل ھﻼﮐت ﭼﯾﺳت و ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﯾن ﺗﻣدن ﺟﮭﻧﻣﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﻓرق ﺑﮭﺷت ﻣﻌﻧوی و ﺑﮭﺷت ﻣﺎدی
ﭼﯾﺳت و ﻧﯾز ﺗﻔﺎوت ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋﻠم ﺑﻐﯽ! ﻓﻘدان ﻋﻘل و ﻋﻠم اﺳﻼﻣﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﻠت ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود ﻣﺧﺗص آﺧرت اﺳت و ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن ھم از ﻋﻘل و ﺗوان ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎرج اﺳت و ﺟز ﺑﮫ دﻋﺎ و
زاری ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود وﺿﻊ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻓﺟﯾﻌﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﺟز اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﮐﻔر و ﺧودﮐﺷﯽ ﮔزﯾﻧش دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﮐﻔر و ﺗﮑﻔﯾر!
 -۵٢٢اﻣروزه ﺣواس ﺑﺷر ﯾﮑﺳره در ﺗﺳﺧﯾر ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و دﺟﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧﺎﺑودﮔر و ﻋﻠم ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧده ﺟﮭﺎن
اﺳت ﻧﮫ ﺷﻧﺎﺳﻧده آن! و ﺟز ﺧدﻣت ﺑﮫ طﺎﻏوت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑرای ﺧود رﺳﺎﻟت و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻟذا ﺣﺗّﯽ ﻋﻘل
ﺳﯽ -ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺷر ﻣدرن ھم روی ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رود و ﮔوش و ﭼﺷم و ﺷﺎﻣﮫ و ذاﺋﻘﮫ اش ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓرآورده ھﺎی
ﺣ ّ
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .و اﯾﻧﺳت ﻋﻠت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎ و آﻟرژﯾﮭﺎی ﺣﯾرت آور ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری و ﭼﺷﺎﺋﯽ
و ﺟﻠدی و ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑﺧﺻوص در ﻓﺻل ﺑﮭﺎر ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺣﯾﺎت اﺳت .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دﯾﮕر ﺳﺧن از ﺗﻔﮑر
ذھﻧﯽ ھم اﻣری ﻣﮭﻣل اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﺗﻌﻘل ﻗﻠﺑﯽ! زﯾرا ﻗرآن ﮐرﯾم اﻣر ﺗﻌﻘل را ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮫ ظن! ﭼرا
ﺳﯽ -ذھﻧﯽ ﺑﺳوی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗﻠﺑﯽ -روﺣﯽ اﺳت.
ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺗدﺑﯾر و ھداﯾت ﻣﻌﻘوﻻت ﺣ ّ
 -۵٢٣ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن ﻣدرن از دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻠوم ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﺟﮭت اﺣﯾﺎی ﺣواس
و ھوش و ذھن و دل ﺑرای ﮐﺷف و درک ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓرج ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم اﺳت.
 -۵٢۴ﻓﻘدان ﻋﻘل اﻟﮭﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗّﯽ ﻋﻘل ﻏرﯾزی -ﺣﯾواﻧﯽ در ﺑﺷر ﻣدرن ﮐﮫ او را از زﻧدﮔﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﮔرﯾزان ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﻣﻔﺗون و ﻣﺳﺦ زﻧدﮔﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﺟﮭﻧﻣﯽ ﻧﻣوده دال ﺑر ﻋذاﺑﯽ ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟت ھﺎی
اﻟﮭﯽ را دﯾده و ﮐﻔر ورزﯾده و ﺧداوﻧد ﺑر ﭼﺷم و ﮔوش و زﺑﺎن و ﻗﻠوﺑﺷﺎن ُﻣﮭر زده و در دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی داﺧل ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﻏذاﯾﺷﺎن ﭼرک و ﻓﺳﺎد و ﺳﻣوم و زﻗّوم اﺳت ﮐﮫ از ﺑطن ﻧﻔت ﻣﯽ ﺟوﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ،ﻏذای
اﺻﻠﯽ اھل دوزخ را ﻧﻔت ﺧواﻧده اﺳت .ﭘس ﺗﺎ اﯾن ﺑﺷر از ﮐﻔراﻧﮭﺎ و ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻣظﺎﻟم ﺧود ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ﻋﻘل
ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردد و دل و ذھن و ھوش و ﺣواﺳش ﺗﻌطﯾل اﺳت و در دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﮫ زﻧده اﻧد و ﻧﮫ ﻣرده ،ﻧﮫ
ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد) .ﻗرآن ﮐرﯾم(-
" -۵٢۵و ﺧداوﻧد اﮔر در ﺷﻧواﺋﯽ آﻧﺎن ﺧﯾری ﻣﯽ دﯾد آﻧﺎن را ﮐر ﻧﻣﯽ ﺳﺎﺧت ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﯾﻌﻧﯽ اﮔر اﯾن ﺳﺗﻣﮕران و
ﮐﺎﻓران را ﭼﺷم و ﮔوش و ﻋﻘل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑود آﻧرا ﺟز در ﺧدﻣت ﺷﯾطﻧت و رھزﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ھﯾﭻ ﺧﯾری
ﺑﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧدﻧد.
 -۵٢۶ﮐﻠﻔﺗﯽ ﭘوﺳت ﮐﺎﻓران در ﺟﮭﻧم ھﻣﺎن ﺿﺧﺎﻣت ﭘرده ای اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺣواس و ھوش و ادراﮐﺷﺎن ﮐﺷﯾده ﺷده و ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﺣس و ﮐرﺧت ﺷده اﻧد .ﮐﮫ اﯾﻧﮭم ﻋذاﺑﺷﺎن در ﺟﮭﻧم را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.
 -۵٢٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﺷﻧواﺋﯽ ھم ﻧﺧﺳﺗﯾن درب درﯾﺎﻓت و درک ﺟﮭﺎن اﺳت و ھم ﺑﺳﺗر داﺋﻣﯽ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
زﯾرا ﻋﻧﺻر ﺗﻌﻘل ﮐﻼم اﺳت و ﮐﻼم ھم ﺟز ﺑﮫ واﺳطﮫ ﮔوش درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ ﮔوش ﺑﯾروﻧﯽ ﯾﺎ ﮔوش ذھﻧﯽ و ﮔوش
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ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ! زﯾرا ھﻣواره ﺷﺎھدی در اﻧﺳﺎن و ﯾﺎ در ﺑﯾرون از وی ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺷﻧود اﯾن ﮐﻼم
ھﻣﺎن ﺳرآﻏﺎز ﺗﻌﻘل اﺳت .ﭘس اھﻣﯾت ﺷﻧواﺋﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم واﺿﺣﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺑدأ و ﺑﺳﺗر ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۵٢٨اﻣروزه ﮔوش ﺷﻧوا از ﻧوادر روزﮔﺎر اﺳت .ھﻣﮫ ﮔوﺷﮭﺎ دارای ﻓﯾﻠﺗر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﻧد و در ﺗﺻرف ﺷﯾﺎطﯾن
آرﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻧواع اﻣواج رادﯾوﺋﯽ ،ﺗﻠﻔﻧﯽ ،ﻣﺎھواره ای ،اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و ﭘﺎرازﯾﺗﯽ ﮔوﺷﮭﺎ را ﻓﻠﯾﺗر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﮐرده اﻧد .ﮔوش آدﻣﯽ ھرﮔز در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوﻣﯾﺎﺋﯽ و ﻻک و ُﻣﮭر ﻧﺷده ﺑوده اﺳت .آﻓﺗﮭﺎ و اﻣراض و وﯾروﺳﮭﺎی
ﺷﻧواﺋﯽ ﺑﯾﺷﻣﺎرﻧد .و اﻧواع ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮔوﺷﮭﺎ را ﻣﺻﺎدره و ﮐر ﻧﻣوده اﻧد" :اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد از ﺧدا و رﺳول ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را
از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺳوی روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑرﻧد و ﮐﺗﺎب و ﺣﮑﻣت آﻣوزﻧد و از ﺳﯾطره ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑرھﺎﻧﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -۵٢٩ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﮑﻠم و ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت ﭘس ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮔوﺷﯽ ﺷﻧوا و ﺗﯾز
و ﻟطﯾف و دﻗﯾﻖ و اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﻣﺎل ﺗﻌﻘل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎم ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت
از ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕو و ﺗﻌﻘل در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻣﻌﻠم و ﻣرﺑّﯽ و اﻣﺎم ﺑﯾروﻧﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
 -۵٣٠ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗﺎب ھم ﻧوﻋﯽ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺳﺧن ﻧوﯾﺳﻧده آن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ
واﺣد ،ادراﮐﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .و ﺑﻠﮑﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ را در ھر ﺑﺎر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و اﯾن ﺑدﻟﯾل درﺟﮫ دﻗت در ﺷﻧواﺋﯽ اﺳت .زﯾرا آدﻣﯽ در ﺣﯾن ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﮔوش ﺧودش ﻣﯽ ﺧواﻧد
و ﺧودش ھم ﮔوﯾﻧده و ھم ﺷﻧوﻧده اﺳت.
 -۵٣١اﻣروزه ﮔوﺷﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎ در ﺟدال و ﻋداوت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد
زﯾرا اﺻﻼً ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔوش ﻧﻣﯽ دھﻧد زﯾرا ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻧواﺋﯽ ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟدال و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ﺟﻧﮓ
ﺣﺎﺻل ﮐر ﺑودن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷﯾطﺎن از ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣوﺟب اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻔرﻗﮫ و
ﺟﻧﮓ در ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
 -۵٣٢اﮔر اﻧﺳﺎن اﺷرف ﺧﻠﻖ ﺧدا و ﺑزرﮔﺗرﯾن آﯾﮫ ﺣﻖ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﭘس ﺻدا و ﭘﯾﺎم و ﺳﺧن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم ﺣﺎﻣل ﺧداﺋﯽ
ﺗرﯾن ﻧور ﺗﻌﻘل و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت .و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣدرن ﮐرﺗرﯾن و ﻣﻧﮑرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﻗﺑﺎل ﮐﻼم ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﮔوش دل
ﺳﭘردن ﺑﮫ ﮐﻼم دﯾﮕران ﺣﺗﯽ اﮔر دﺷﻣن ﺑﺎﺷﻧد ﻣوﺟب ﺧﻼﻗﺗرﯾن ﻧور ﺗﻌﻘل در ﺷﻧوﻧده اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺳﺧرﮔﯽ و ﻟودﮔﯽ و ھﺟو
و طﻧز ﮐﮫ روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﮔوﯾش روزﻣره در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﻧﺷﺎن دھﻧده اﻧﮭدام ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﻌﻘل ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان دو ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و دو ﺣﺎﻣل روح و ﺻورت اﻟﮭﯽ!
 -۵٣٣در ﻋﺻر ارﺗﺑﺎطﺎت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﮔﻔﺗﮕوی آﺣﺎد ﺑﺷری ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺳراﺳر ﻋﺎﻟم ﺷﺎھد ﺟدال و ﺟﻧﮕﮭﺎ و
ﺗﺷﻧﺟﺎت روزاﻓزون در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾم از اﻋﻣﺎق ﺧﺎﻧواده ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری! و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺿد ارﺗﺑﺎط اﺳت و ﻟذا در اﯾن ﻧوع ارﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻘط ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺷده و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻟذا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺟﮭل و ﺟﻧون و دروغ و ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﮭﮑﺎری اﺳت ﻧﮫ ﻋﻘول ﺑﺷری!
 -۵٣۴ﺗﻔﮑر ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود ،ﺧدا ،ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎم ﺑﺎطن ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن ،ﺧﻧﺎﺳﺎن و آدﻣﮭﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺷﻧوده ھﺎی
ﺳﺎﺑﻖ اﺳت .ﭘس ﺳراﺳر ﺷﻧﯾدن و ﮔﻔﺗن اﺳت .ﭘس ﯾﮏ ﭘﺎی ﺛﺎﺑت اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻘل ﺑﺷری ﺷﻧواﺋﯽ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت.
 -۵٣۵آﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺣس ﺷﻧواﺋﯽ ﺑﯾروﻧﯽ و دروﻧﯽ را از اﯾﻧﮭﻣﮫ آﻓﺎت و ﻓﯾﻠﺗرھﺎ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ ﻧﺟﺎت داد و
از اﯾن ﮐری ﺗو در ﺗو ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓت؟
 -۵٣۶ﮔوﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻧزه از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ و اﻣراض و ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﺎﺷد ﺷﻧوای ﮐﻼم ﺧداﺳت و درﯾﺎﺑﻧده ﻋﻘل ﮐل ذات ﺧوﯾﺷﺗن!
و اﯾن ﮔوش ﻣﺣﻣدی اﺳت.
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ﺗﺻورات ﻣوھوم ﺑﺎﺷد ﭼﺷم ﻋﻠوی اﺳت و ﺑﯾﻧﻧده ﺧدا در ھﻣﮫ ﺳو!
 -۵٣٧و ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻧزه از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻏﺑﺎرات و
ّ
 -۵٣٨و آن ﺑﯾﻧﯽ و ﺷﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از ھر دﻣدﻣﮫ و ﺗﻧﻔس ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﺑﺎﺷد ﺷﺎﻣﮫ ﻓﺎطﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر دم و ﺑﺎزدﻣش ﺗﺣﻘﻖ
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت.
ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و ﻣظﮭر ﺣﯾﺎت ّ
 -۵٣٩و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﻧوار ﻋﻘول و وﺟود اﻟﮭﯽ از طرﯾﻖ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺎﻣل ﻗدرت آﻓرﯾﻧش ﮐن ﻓﯾﮑن
ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ھر ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد زﯾرا ﺧداوﻧد از زﺑﺎﻧش ﺗﮑﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد و او از زﺑﺎن ﺧداﯾش!
 -۵۴٠ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش اطﺎﻋت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از رﺳوﻟش را راه ﻧﺟﺎت ﮔوش از ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﭼﺷم
از ﺗﺻورات ﺷﯾطﺎﻧﯽ و زﺑﺎن از ﺗﻠﻘﯾﻧﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﭼرا؟ در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از راز و اﻋﺟﺎز ﻋﻣل ﺑﮫ ﺣﮑم ﺧدا
و رﺳول اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ﭘس از اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟدان ﻓرد را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﻣﯾرﺳﺎﻧد .ﭘس ،از اﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود .آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻖ و
واﻗﻌﯾﺎت ﺟﮭﺎن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﺻﺎدره ﻣﯽ ﺷود :ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﺳراغ ھر ﮐذاب ﻣﺗﮑﺑّری ﻣﯽ رود.
ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳراغ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻖ و واﻗﻌﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ رود .زﯾرا ﮔوش و ﭼﺷم و ذھن و دل
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﺷت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت ﭘس او ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺧودش را ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ و دﯾواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
اﻓﮑﻧده اﺳت و در اﯾن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯾرود .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -۵۴١ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ آﻧﻘدر ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯾت ھﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺟﮭﺎﻧش را ﮐﮫ ﻣواﻓﻖ ﻧﻔس اﻣﺎره و ﺟﮭل و ﮐﻔرش ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻧﮑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد و از آﻧﮭﺎ روی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ﺧود را ﺑر آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﻧدد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ و
دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن دﯾواﻧﮕﯽ ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ اﺳت.
 -۵۴٢وﻟﯽ اﻣر ﺧدا و رﺳوﻟش ﺑر ﺧﻼف ﻧﻔس اﻣﺎره و ﮐﻔر و ﻓﺳﻖ ﺑﺷر اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن را روی ﺑﮫ واﻗﻌﯾﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻗﻠﻣرو ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻘﻼﻧﯽ و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -۵۴٣اﻣروزه ﻓﻘط اﺑر ﻗدرﺗﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﮑﺑر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﻣﺗﮑﺑر و ﮐذاب ھﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾروان ﺗﮑﻧوﻟوژی و
ﻣدرﻧﯾزم دارای ﭼﻧﯾن ﻧﻔﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ ﻣﺗﮑﺑر و ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﮑرﻧد و ﻟذا ﮐور و ﮐر و ﻣدھوش و
دﯾواﻧﮫ اﻧد .ﭘس آﻧﺎن را ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯾﺳت .زﯾرا اﺻﻼً ﭘدﯾده اﺳﺗﮑﺑﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری اﺳت و
ﻣﻧطﻖ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﻧطﻖ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﭘس ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﻣوﻟّد اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت در ﻧﻔوس ھﻣﮫ
ﭘﯾرواﻧش! و اﯾﻧﺳت راز ﮐوری و ﮐری و ﮔﻧﮕﯽ و ﺟﻧون ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر!
 -۵۴۴و اطﺎﻋت از رﺳول ﻣوﺟب ﺗﻘوا و ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﻣﮭﺎر اﻣﺎرﮔﯽ و ﺳﻠطﮫ و ﮐﺑر ﻧﻔس اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن را روی
ﺑﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھوش و ﺣواس را از ﺳﯾطره ظﻠﻣﺎت و ﺷﯾﺎطﯾن و ﻧﺟواھﺎی اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻣﯽ رھﺎﻧد و ﭼﺷم و ﮔوش و
ھوش ھم ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾﻧد.
 -۵۴۵اﻧﺳﺎن ﻣﺗﮑﺑّر و ﮐﺎﻓر ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﻧﺳﺑت ﺑﺧودش ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﮑر اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺧواھد واﻗﻌﯾﺎت وﺟودی ﺧود و
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺿﻌف و ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﯾﺎزھﺎﯾش را ﺑﺑﯾﻧد و ﻣﺗواﺿﻊ ﮔردد و ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﯾﻧد .ﭘس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻘل و ھوش و
ﺣواﺳش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود .و ﺑﯾش از ھر ﭼﯾزی ﮔوش ﺧود را ﺑر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﻧدد ﺗﺎ ﻧﺷﻧود و ﺑﺧود ﻧﯾﺎﯾد زﯾرا ﺑﺳﺗر
ﺗﻌﻘل و ﻋﻧﺻر اوﻟﯾﮫ ﻋﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﻼم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺷﻧواﺋﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣﺗﮑﺑر ﮔوش و ﭼﺷم و
ھوش ﺧود را ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﻓرار از ﺧود ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺷﯾﺎطﯾن و اﺟﻧﮫ درﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ
ﺣواس او را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ وﺟودش را ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﮔوش ﺧودش را
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ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧدای وﺟدان و ﻓطرت اﻟﮭﯾش ﻣﯽ ﺑﻧدد ﺗﺎ دروﻏﮭﺎ و ﮔﻧﺎھﺎﻧش را ﺑﮫ او ﮔوﺷزد ﻧﮑﻧد و اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون و
ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐﺑر و ﻏرور ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺑر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻﻔت اﺑﻠﯾس و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت.
 -۵۴۶ﺣﮑم ﺧدا و رﺳول ھﻣﺎن ﺣﮑم وﺟدان و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت ﭘس آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم ﺧدا و رﺳول ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑﺎ وﺟدان و
ﻋﻘل اﻟﮭﯽ ﺧود ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ اﺳت .اﯾن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﭼﺷم و ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ و ھوش ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .اﯾن
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎ و ﺑوﯾﺎ و ﮔوﯾﺎ ﺷدن اﺳت .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐر اﺳت ﺑﯾﺎﻧش ﻧﯾز ھذﯾﺎن و ﻋرﺑده و ھﺟو اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻻل
اﺳت :ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم -و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺗﻌﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺄوﯾل و رﺟوع ھﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی
ﺳﯽ و ذھﻧﯽ ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾش اﺳت وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﮐﺑر و ﻏرورش ﺑﮫ ﻓطرت ﺧود ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد از
ﺣ ّ
ﺗﻌﻘل ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد :از رﺳول اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎن ﭘﺎک ﺳﺎزد .ﻗرآن-
 -۵۴٧اﻣروزه اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﻧﯾده ھﺎ و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ و ﻋﻘل ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻧﯾﺳت.
ﺷﯾطﺎن در ﮔوﺷﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎوراﻧد و ﻋﺎﻗﺑت از زﺑﺎﻧﺷﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۵۴٨ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھﻣﭼون ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓرآورده ھﺎﯾش در اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﺑر و ﻏرور ﮐﺎذب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم
راﻧﻧدﮔﯽ ﺑر ﺧود ﻧظری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺣﺎﻟﯽ دارﯾد و ﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺷت ﻣﯾز ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد اﺣﺳﺎس ﺧداﯾﺎن را
دارﯾد! ﺣﺎل اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ھر ﭼﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن اﺣﺳﺎس ﺷدﯾدﺗر اﺳت .اﯾﻧﮏ اﺣوال و اﻋﻣﺎل اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧود ﺻﺎﺣﺑش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺟﮭﺎﻧﺧواری
را
ّ
ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎﺋﯽ اﺳت .ﺣﺎل اﮔر ﺻﺎﺣب ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد و ﻋوارض و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺷﺎن از
اراده و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد! در ﻣﺳﺦ ﮐﺎﻣل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد.
 -۵۴٩ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن اراده و ﻋﻠم ﺑﺷری را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده و اﯾﻧﮏ ﺑﺷر ﻣرﯾد آن اﺳت و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎﻣل ھر ﺗﻌﻘل و
ﻣرگ ھوش و ﺣواس ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑر ﺳرﻋت و ﺷﺗﺎﺑش اﻓزون ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺷر در ﭘﯾروی از آن
اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺣد ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ را ھم از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﻣﻔﻌول ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن اﻧﮭدام اراده اﻧﺳﺎن
اﺳت در زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن آﺗﺷﯾن و دوزﺧﯽ اﺳت.
 -۵۵٠ﺑﺷر ﻣﯾﺧواﺳت از طرﯾﻖ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﮭﺎن را ﻓﺗﺢ ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺷﯾطﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ دام ﺗﮑﻧوﻟوژی ،اﻧﺳﺎن را ﻓﺗﺢ و
ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣود .ﭼﮫ ﭼﯾز اﻧﺳﺎن را؟ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش و ﻋﻘل و اراده و روح اﻧﺳﺎن را!
 -۵۵١از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮫ آﻣوزه ھﺎ ،ﻓرﻣوﻟﮭﺎ ،ﻧظرﯾﮫ ھﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزﯾﮭﺎ و وﻋده ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﺑﺷر را ھﻣﺎن
ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣواس و ھوش و ﻋﻘﻠش را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﺳت :ﺷﯾطﺎن ﻧﺧﺳت ﺷﻣﺎ را از ﻓﻘر و ﻓﻧﺎ
ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و آﻧﮕﺎه وﻋده ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﭼون در دوزخ ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧت از آن ﺑﺎﻻ
ﺧﻧده ﮐﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻧﻧﮓ ﺑر ﺗو ای ﻓرزﻧد آدم ﮐﮫ ﺧدا و رﺳوﻻﻧش را رھﺎ ﮐردی و ﻣرا ﭘﯾروی ﻧﻣودی ﮐﮫ در وﻋده ھﺎﯾم
ھﯾﭻ ﺣﺟت و ﺑرھﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗم! ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -۵۵٢اﻣروزه ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧدارد ﻓﻘط ﺑﯽ وﺟود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺿد وﺟود اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد.
 -۵۵٣ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻘل ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺗﻘﯽ و درون ﮔرا و ﺗﺄوﯾل ﮔر
اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را ﺑﮫ روح اﻟﮭﯽ و ﻣﺎده را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﺧﻼق اﺳت .وﻟﯽ
ﻋﻘل ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،اراده ﺑﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و اﻣﺎرﮔﯽ و ﺗﺑدﯾل روح آدﻣﯽ ﺑﮫ اﺷﯾﺎء اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﻌﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺎده اﺷﯾﺎء! و
اﯾن دو روﻧدی ﻣﻌﮑوس اﺳت :اﺣﯾﺎء )ﺗﻌﺎﻟﯽ( و اﻓﺳﺎد ،ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯾدن و ﻧﺎﺑودﮐردن ،ﻋروج و ﺳﻘوط!

٧٣

ﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﮫ ای
 -۵۵۴ﺑﯾﺎن ﮐردن ﮐﮫ ﺑﺎراﻧداز ﺗﻌﻘل اﺳت ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﮐردن و ﺧودی ﮐردن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣ ّ
اﺳت ﮐﮫ در آن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن از ﻣﯾﺎن ﻣﯾرود .ﻋﺎطﻔﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و ﺧودی ﺷدن اﻣور ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎی
ﺳﯽ در ﺳﻣت ﻗﻠب اﺳت .اﯾن واﻗﻌﮫ )ﺑﯾﺎن( دو ﻧوع ﮐﻠﯽ دارد ﮐﮫ
ﺑﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﺄوﯾل و ﺗﺣوﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ذھﻧﯽ -ﺣ ّ
ﯾﮑﯽ اﻣر ﻏرﯾزی و دھری و ﺧود ﺑﺧودی اﺳت و دﯾﮕری اﻣر ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ -ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت و ﻣﺧﺗص وﺟود ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای
روح ﺷﺎھد و ﺷﺎھدی روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺎطن ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی وﻻﯾت اﺳت .و ﻟذا ﺑﯾﺎن ﻧوع اول ﺑﮫ ﺗﻧﻔﯾس و ﮐﻔر و
دوم ھم ﻋﺎﻣل ﺗوﺣﯾد!
اوﻟﯽ ﺑﺎﻋث ﺷرک اﺳت و ّ
ﻣﻧﯾّت و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺑﯾﺎن ﻧوع دوم ﺑﮫ وﺣدت وﺟود ﻣﯽ رﺳد .ﭘس ّ
 -۵۵۵ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﺷﻖ ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎ ﻋﺷﻖ ﺗﻣﻠﮑﯽ -ﻧژادی اﺳت و ﯾﺎ ﻋﺷﻖ اﯾﺛﺎری -ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺷدن اﻣری ﻋﯾن ﺧودی ﺷدن آن اﻣر اﺳت .و ھر اﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ دل ﺑرﺳد ﺧودی و ﻓطری ﻣﯾﺷود ﯾﻌﻧﯽ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ آن اﻣر از ﺑﯾن ﻣﯾرود .زﯾرا ﺗﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ دل ﻧرﺳد ﺣﻖ وﺟودﯾش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯾت آن
ﭼﯾز ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت .ﮐﮫ اﯾن وﺻول ﻗﻠﺑﯽ ﯾﺎ دھری -ﻣوروﺛﯽ -ﻏرﯾزی اﺳت و ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ -روﺣﺎﻧﯽ -ﺷﮭودی!
 -۵۵۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣری را از ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺑﮫ ذھن و از ذھن ھم ﺑﮫ دل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﯾﺎ ﻓرھﻧﮓ و روح دھری -ﻧژادی
اﺳت و ﯾﺎ روح ﻋرﻓﺎﻧﯽ -وﻻﺋﯽ! اﯾن دو ﻧوع ﺗﻌﻘل اﺳت :ﺗﻌﻘل ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻧوری!
 -۵۵٧و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺟب ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺻرف وﺟود اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﺷود ﭘس اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ از
وﺟود را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﭘس ﻋﺎﻗﻠﯾﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﯾن ﻧوع ﺗﻌﻘل را اﺻﻼً ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم زﯾرا اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد
ﺑﻠﮑﮫ ﭼﯾزھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و اﻧﺳﺎن را ﺗﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -۵۵٨ﺑواﺳطﮫ ذھن ،ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوﺳﺎت را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم و ﺑواﺳطﮫ دل ھم اﯾن ﺧواﻧده ھﺎی ذھﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و اﯾن دو
ﻣرﺣﻠﮫ از ﺗﻌﻘل و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﯾﺳت؟ ﯾﺎ ھوﯾت دھری -ﻧژادی -ﻣوروﺛﯽ اﺳت و ﯾﺎ
ھوﯾت اﻟﺳﺎﻋﮫ اﻟﮭﯽ و وﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ روح ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﻌﻧوان ﺷﺎھد و وﻟﯽ در ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد.
 -۵۵٩ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر ﺑﯾﺎن ﮐردن ،ﺷﮑﺎﻓﺗن ﺑطن و ﻣﺗن ﭼﯾزھﺎﺳت ﭘس از ﺧواﻧدﻧﺷﺎن! اﯾن ﺷﮑﺎﻓﺗن )ﻓﻠﻖ( ﯾﺎ دھری اﺳت و ﯾﺎ
اﻟﺳﺎﻋﮫ! ﯾﺎ ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﻧوری! ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن واﻗﻌﮫ در دل واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻣور ﺑﯾروﻧﯽ ،دروﻧﯽ و
ﺧودی و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﯾﺎ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻧوری! ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دو ﻧوع ھوﯾت و ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
ﺗﻣﻠّﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرد را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ "ﻣن" از واﻗﻌﯾت ﺑﯾروﻧﯽ ﭼﯾزھﺎ ﻣﻧﻔﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﺗﻣﻠﮏ ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺗﻼش واﻣﯾدارد
ﮐﮫ ﺗﻼﺷﯽ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و وﺣدت وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻓرد را از واﻗﻌﯾت ﺑﯾروﻧﯽ ﭼﯾزھﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯾﮑﻧد
و ﻟذا اﯾن ﺑﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﺷﻖ اﯾﺛﺎری ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
 -۵۶٠ﺧواﻧدن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ درک و ﺷﻧﺎﺧت آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف و ﺷﮭود ﺑﯾّﻧﺎت ﻣﯽ ﮔردد.
آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت دو ﻣﺣﺻول ﺑزرگ ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -۵۶١رﺳﺎﻟت ﻋﻘل ،ﺧودی ﯾﺎﻓﺗن ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺧود! اﯾن ھﻣﺎن ذات "ﺑﯾﺎن" اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی از ﺑﯾن ﺑردن ﺑﯾﻧﮭﺎ!
و اﯾن از ﺑﯾن ﺑردن ﺑﯾن ،ﺑﻣﻌﻧﺎی دﯾدن ذات اﯾن ﺑﯾن اﺳت زﯾرا ذات ﺑﯾن ھﻣﺎن ﺧداوﻧد اﺳت :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣﺎﺋل اﺳت
ﺑﯾن ظﺎھر و دل اﻧﺳﺎن .ﻗرآن -ﭘس رﺳﺎﻟت ﻋﻘل از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﻓرق ھﺎﺳت و دﯾدن ﻓرق ھﺎ! ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﻓرق ھﺎ
را ﺑﮫ ﻋﻠم ﻓرﻗﺎن ﺷﻧﺎﺧت و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻋﻠم ﻗرآن از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷت و ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ھم ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات را دﯾد در
ﺧوﯾﺷﺗن و ﺧوﯾش را در ﻋﺎﻟم!
 -۵۶٢ﭘس ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ،ﺷﮑﺎﻓﺗن ﻓرق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت ﻓرق و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دل و ذھن )دﻧﯾﺎ(! و در اﯾن ﺷﮑﺎﻓﺗن و
ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﯾّﻧﺎت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎر ﺗﻌﻘل اﺳت.
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 -۵۶٣در ادراک ذھﻧﯽ ﺑﺷر ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ھر ﭼﯾزی و ﻧﯾز ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣوﺟودات از ﺟﻧس ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﭘس ﻋﻠم
ﺑﯾﺎن ،ﻋﻠم ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -۵۶۴ﻋﻘل ﻧور وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻘدرﺗش ﺑر ﻋدم ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ )ﻋدﻣﯽ( ﺧود
ﻓﺎﺋﻖ آﻣد و ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد و ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐرد.
 -۵۶۵ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻧﻘب در ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﻣﯾﺷود
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﺎرف در ﻗﻠب ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ رﺳد و ﻓرق و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم را طﯽ ﮐﻧد و اﯾن دو را ﯾﮑﯽ ﺑﯾﺎﺑد .ﻋﻘل
ﻧور ﺣﺻول ﺑﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت.
 -۵۶۶ھﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺷر در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎ از طرﯾﻖ دھر اﺳت و ﯾﺎ اﻟﺳﺎﻋﮫ! ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻧوع اول ﺧﻼق ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻣﺄﯾوس ﮐﻧﻧده و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در اواﺧر ﻋﻣرﺷﺎن از ﮐل ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎی ﺧود ﺟز
ﻋدم ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .وﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻل از ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﺧﻼق اﺳت و ﻧوری!
 -۵۶٧ﺗﻌﻘل ﻧﻘب در ﺧوﯾﺷﺗن و رﯾﺷﮫ دواﻧﯾدن در ذات اﺳت و ﺷﺟره وﺟود را ﺑﮫ ﺑﺎر آوردن! ﺷﺟره ای ﮐﮫ ﻧوری اﺳت از
ﻧور ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن!
 -۵۶٨ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧور ﻋﻘل در آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻓطرﺗﺎ ً از ﮐودﮐﯽ ﺑﺎ اوﺳت ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳؤال ھر ﮐودﮐﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :اﯾن ﺟﮭﺎن و ﻣرا ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آﻓرﯾده اﺳت! و اﯾن ﺑﺎوری ﻓطری اﺳت و ﻧﮫ وراﺛﺗﯽ و
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ! اﮔر آدﻣﯽ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﺎور را از دوره ﮐودﮐﯽ در ﺧودش ﺑرﭘﺎ و زﻧده و ﻓﻌﺎل ﻧﮕﮫ دارد و ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﻣراﺗب وﺟود و ﺗﻌﻘل راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد :اﻧﺳﺎن را در ﻧزد ﺧداوﻧد ﺟز طﻠب روی اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ داده
ﺷود ﮐﮫ ﭼون ﺑﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و رﺿﺎ رﺳد .ﻗرآن ﮐرﯾم -اﯾن ﺧدا ﻓﮭﻣﯽ و ﺧداﺑﺎوری و ﺧداﺟوﺋﯽ ﻓطری در ﺑﺷر ھﻣﺎن
ﺣﺿور ﻧور ﻋﻘل اﻟﮭﯽ اﺳت .اﯾن ﺧود ﺧداوﻧد در ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻖ و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد
ﺳر وﺟود در ﻓطرت اﻧﺳﺎن ﺣﺿور دارد و آدﻣﯽ در ذﮐر و روﯾﮑرد و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ آن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺷود
و ّ
و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روﯾﮑرد داﺋم ﺑﮫ اﯾن ﻧور ﻋﻘل ﻓطری! اﯾن روﯾﮑرد و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺗﻌﻘل ﻋﯾن ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و روﯾﺎروﺋﯽ و ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧدا در ﺧود اﺳت .اﯾن ﺧود
اوﺳت ﮐﮫ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ :ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ! و ﭼون ﻣﺎ ﻧﯾز از او ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ :ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ! ﻧور رﺣﻣﺗش را ﭘذﯾرا ﺷده اﯾم و
ھداﯾت ﻣﺎ در ﺳوی او آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺗﻌﻘل اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧودﯾﺎﺑﯽ ذات ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧداﯾﺎﺑﯽ اﺳت .و طﯽ
طرﯾﻖ اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧود و ﺧودآ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻋدم ﺗﺎ وﺟود اﺳت ﮐل ﻗﻠﻣرو ﻋﻘل ﺑﺷر اﺳت.
ﺳر ﻋﻘل و ﻋظﻣت و ﺳﮭوﻟت ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت .وﻟﯽ اﮐﺛراً ﻓﺎﻗد اﯾن
 -۵۶٩ﺻﺑر و ﺗﺄﻣل و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن "ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ" ﮐل ّ
ﺻﺑر ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﻧد .ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧدا در ﺧود اﺳت ﺻﺑر ﺟﻣﯾل! زﯾرا ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧدا ھﻣﺎن ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧود اﺳت و اﻧﺳﺎن
ﺟﻣﺎل ﺧدا در ﻋﺎﻟم اﺳت .و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﺎل ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﮐﻣﺎل ﻋﻘل اﺳت .ﭘس ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧود ھﻣﺎن ﺻﺑر ﺑﺎ ﻋﻘل و ﻋﯾن
ﺗﻌﻘل و ﻋﻘل ﻋﻘل اﺳت.
 -۵٧٠ﮐل ﺳﺧﺗﯽ و ﺗﻠﺧﯽ ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧود اﻟﮭﯽ از اﯾن روﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن ﺧود اﻟﮭﯽ را ﻋﯾن ﻋدم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا ھر ﭼﮫ
ﻣﯾﮑﻧد از اﯾن ﺧود ذاﺗﯽ ﺧود ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻘدش ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮑﺎر دﻧﯾﺎ ﺑرد .ﭘس اﯾن ﺻﺑر ﺑﺎ ﺑود ﻧﺑود
اﺳت! ﭘس ﺗﻌﻘل ﻧﯾز ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺑود ﻧﺑود اﺳت.
 -۵٧١ﭘس ﻏﺎﯾت ﻋﻘل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺧود اﻟﮭﯽ ذاﺗش ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺑود ﻧﺑود ،ﯾﮑﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮔردد.
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 -۵٧٢ﻓرق اﻧﺳﺎن ھوﺷﯾﺎر و ﻋﺎﻗل و زﻧده از اﻧﺳﺎن ﻏﺎﻓل و ﮔﻣﺷده و ﺟﺎھل ھﻣﯾن اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺧود اﻟﮭﯽ ذاﺗش
را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از آن ﻏﺎﻓل اﺳت .آﻧﮑﮫ اﯾن ﺧود اﻟﮭﯽ را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ﺧود ﺧودش را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و
اﯾﻧﮏ ﺑﺳوﯾش در ﺣرﮐت اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺳﻠوک و ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ اﺳت.
 -۵٧٣ﺗﻌﻘل ﻧﯾز ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﺟز اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﺑﺷری و دﻧﯾوی و ﺧود اﻟﮭﯽ و ذاﺗﯽ! ﭘس آﻧﮑﮫ اﯾن ﺧود ذاﺗﯽ
را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ را ﮐﺷف ﻧﮑرده اﺳت ھﻧوز ﻋﺎﻗل ﻧﯾﺳت و ﻏﺎﻓل اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از رگ ﮔردن ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﻣﻘﯾم ﻗﻠب اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن اﻣﺎم ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ﺑر ﻋرش ﻗﻠب اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی در ﻋﺎﻟم
در ﻧزدش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود) .ﻗرآن(-
 -۵٧۴ﻋﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎﻓﺗن و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷدن و ﮔرﻓﺗن و ﺻﺎﺣب ﺷدن ھﻣﯾن ﺧودﯾﺎﺑﯽ ذاﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﻧور ذات ﺧوﯾﺷﺗن
ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋدم اﺳت زﯾرا ﻧﮫ ﺣرﻓﯽ ﻣﯽ زﻧد ﻧﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺻﻔﺗﯽ از ﺧود ﺑروز ﻣﯽ دھد و ﻧﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ دارد ﻓﻘط ھﺳت:
ھﺳﺗم آﻧﭼﮫ ھﺳﺗم! اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش و ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺗو او را ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ او ﺗو را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و دﻣﺎدم
ﻣﯾﯾﺎﺑد و ﻣﺎﻧﻊ ﮔم ﺷدن و ﻧﺎﺑودی ﺗوﺳت .اﯾن ﻧور ،ﺟﮭﺎن ﭘﯾش روی ﺗو را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﻣوﺟودی را آﯾﺗﯽ از ﺧداوﻧد
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﺷوق دﯾدارش در ﺑﯾرون دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳوی ﺑﯾّﻧﺎﺗش! "ھﯾﭼﮑس ﺟز ﺟﻣﺎل اﻋﻼی
ﭘروردﮔﺎرش ﭼﯾزی ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻧدارد ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗش ﺳﺎزد ".ﻗرآن-
 -۵٧۵اﯾن راه ﺟﺳﺗﺟو ھﻣﺎن "دﯾن" اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا! و ﻟذا ﺑدون ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑر اﯾن راه وارد ﺷد
ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش!
 -۵٧۶ﭘس ﺗﻌﻘل و ﻋﻘل ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺳﮭل و ﻣﺣﺎل ﺗرﯾن اﻣر در وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﯾﮭوده ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧود را ﻋﺎﻗل
و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻘل ﮐل ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ھم راﺳت اﺳت و ھم ﺧﻼف! زﯾرا ذات ﻋﻘل ،ھوﯾت ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت.
 -۵٧٧ﮐل ﻣﺎﺟراھﺎی ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ طﯽ طرﯾﻖ و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﯾن دو ﺧود اﺳت :ﺧود ﻣﻧﯽ و ﺧود اوﺋﯽ! و ﻟذا ﻣﺎھﯾت ﻋﻘل
ﺳر اﯾﻣﺎن و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت! و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت اﯾﻣﺎن و
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن ھوﺋﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯽ ﮐﮫ اوﺳت! اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐل ّ
ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺷرک اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷرک را ﭘس از اﯾﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت زﯾرا ﻗﺑل از اﯾﻣﺎن
ﺳراﺳر ظﻠﻣﺎت اﺳت و ﮐﻔر ﻣﺣض! زﯾرا ﺧداﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽ ﺧود را ﺷرﯾﮑش ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﮐس دﯾﮕری را! ﭘس ﻋﻼج
اﯾن ﺷرک ﺟز ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧزه ﺳﺎﺧﺗن او از ھر ﺻﻔت و ﻓﻌل و اراده ای ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯽ ﺗﺻرف ﮐﻧﯽ و ﻣﻧﯽ ﺳﺎزی!
 -۵٧٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﻣؤﻣن ﺑرای ﻣﻧزه ﻣﺎﻧدن از ﺷرک ﮐﮫ ﺧﺻم اﯾﻣﺎن و ﻋﻘل اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای روح اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد و
ﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﮐﮫ در ﺗﺑﻌﯾت او زﯾﺳت ﮐﻧد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻧﻔس اﻣﺎره ﺧود را ﺷرﯾﮑش ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﻣرﺗﮑب
ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -۵٧٩ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟدا ً در ھﻣﮫ ﻋﻣرش در ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ اﻋﻼی رب ﻧﯾﺳت ﻓﺎﻗد ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺣﯽ اﺳت اﯾﻣﺎن ﻧدارد .و ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن اﻣر واﺣدی ھﺳﺗﻧد .و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻋﻘل ،ذات اﻟﮭﯽ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﻣﺎم ّ
ﺣﯽ اﺳت :اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و اﻣﺎم ﻣﻌﯾن!
اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﯾزان و ﺣﺟت آن ھم اﻣﺎﻣﯽ ّ
 -۵٨٠زﯾرا ﺗﻌﻘل ﮐﺎری ﺟز ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﻧدارد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﺳﺗﺟوﺋﯽ ﻧدارد ﭘس ﻋﻘﻠش ﺗﻌطﯾل اﺳت
زﯾرا راھﯽ ﻧدارد و ﺳرﮔردان و ﮔﻣﺷده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﮔﻣﺷده اﺳت.
ﺳﯽ اﺳت و ﻟذا ﻗرآن ﮐرﯾم ﻓﺎﻗدان ﻋﻘل را ﮐور و ﮐر و ﻻل
 -۵٨١ﺗﻌﻘل راه ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﮐردن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ذھﻧﯽ و ﺣ ّ
ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ دﻟﯽ ﻧدارﻧد .زﯾرا ﺣواس آدﻣﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور دﻟش زﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت در ظﻠﻣﺎت
ﻗرار دارﻧد .و ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣورات دﻧﯾﺎ و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺳﯽ -ذھﻧﯽ ﺧود را در ﺳﻣت دﻟش ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣواس و ھوش
٧٦

ﺧود را ﺗﻧوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد اﮔر دﻟش زﻧده ﺑﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻧظر ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ! و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری دل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﻧﻔس اﻣﺎره و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ اﺳت و ﻟذا ھر ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﻓﺳﻖ و ﻓﺟوری را ﻋﺷﻖ ﺧواﻧده و ﺧود را
اھل دل ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .ﭘس اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ای ﺑﺎرﯾﮑﺗر ز ﻣوﺳت ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾن دل و ﻧﻔس اﻣﺎره!
 -۵٨٢اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن رﺳم ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل ﺷدﯾد و اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﺟﻧون آﻣﯾز و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ را ﺣﻣل ﺑر ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ اﮔر ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و دﯾن اﻣر واﺣدی در ﺑروز و ظﮭور اﺳت ﭘس ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ
و اﺧﻼق ﺣﺳﻧﮫ واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﻋﻘل و دل اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ھرﮔز ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ و ﻓﺳﻖ و ﺳﺗم و ﺧﯾﺎﻧت ﺣﮑم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۵٨٣و ﻓرق ﻋﺷﻖ و ﻓﺳﻖ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﻣوﺟب ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ّ
ﻋزت ﻧﻔس اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﺳﻖ ﻣوﺟب
ً
اﺷد ﻧﯾﺎز و درﯾوزﮔﯽ و ذﻟّت اﺳت .زﯾرا اﻣر دل ﮐﮫ ﻋﺷﻖ اﺳت از ذات اﺣدی و ﺻﻣدی ﻧﺷﺋت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﻣﺎﻣﺎ اﯾﺛﺎری و
ﺗﺻرﻓﯽ و ﺗﻣﻠﮑﯽ و آدﻣﺧواراﻧﮫ!
ﮐرﯾﻣﺎﻧﮫ و ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ اﺳت ﻧﮫ
ّ
 -۵٨۴ﻋﺷﻖ ،ﺗﻘﻠﯾب ﻋﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ و ﻋظﻣت ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ و ﺷﺟﺎﻋت ﭘﮭﻠواﻧﯽ اﻣر ﻋﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﺷﻖ ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺑﯾن
ﻋﻘل اﺳت .ﻋﺷﻖ ،ﻋﻘﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ذاﺗش ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت و ﯾﺎ در ﺑﯾﻌت ﺑﺎ اﻣﺎم زﻧده ای ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﺎت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳوره ﻓﺗﺢ ﺷﺎھدﯾم!
 -۵٨۵آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ ،ﻋﻘل و ﻋﻘﻼﻧﯾت در ﺟﻧﺎح ﻣﺎدﯾﮕری و ﮐﻔر ﻗرار ﮔرﻓت و ﺟﮭل و ﺣﻣﺎﻗت
ھم ﺑﮫ دﯾن و اﯾﻣﺎن و اﺧﻼق ﻣﻧﺳوب ﮔردﯾد .ھﻣﯾﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت در ﺟﻧﺎح ﮐﻔر و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺷﻘﺎوت و ﺑﯾرﺣﻣﯽ ھم از آن دﯾن اﺳت .اﯾن واژﮔوﻧﯽ و دروغ ﺑزرگ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣدرن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻓرھﻧﮓ و ﺑﺎوری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ از ﮐﺟﺎﺳت و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓران و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺧود را ھم ﻣظﺎھر ﻋﻘل
ﻣﯽ داﻧﻧد و ھم ﻋﺷﻖ .و ﺟﻣﻌﺎ ً اھﺎﻟﯽ دﯾن و اﯾﻣﺎن و اﺧﻼق را ﺑﮫ ﺟﮭل و ﺷﻘﺎوت ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن واروﻧﮕﯽ ﻋظﯾم در
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺻد ﭼﻧدان رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﻔﯾری ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ھم رﺳﯾده اﺳت اﺛﺑﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ!
 -۵٨۶ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻧوﯾت ﭼون دﭼﺎر ﺷرک و ﻧﻔﺎق و رﯾﺎﮐﺎری ﮔردد و ﻣﮑﺎراﻧﮫ در
ﺧدﻣت دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎدﯾﮕری درآﯾد ﻣوﻟّد ﺟﮭل و ﺟﻧون و ﺷﻘﺎوت و ﻣظﺎﻟم و ﺗوﺣﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر از
ﺧﺻﺎﺋل ﮐﻔر ﻣﺣض اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻓران در ﻗﺑﺎل اﯾن رﯾﺎﮐﺎران دﯾﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻋﻘﻼﻧﯾت و رﺣﻣت و ّ
ﻋزت و ﻣﻌﻧوﯾت
ﻣﯾﮑﻧﻧد و دﯾن و ﻣﻌﻧوﯾت اھل اﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳﺧره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھم
ھﺳت .اﯾن داﺳﺗﺎن روﯾﺎروﺋﯽ ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت و ﻧﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن! روﯾﺎروﺋﯽ ﮐﻔر ﻋﯾﺎن و ﮐﻔر ﻧﮭﺎن!
 -۵٨٧ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﮫ از روی ﻣﮑر و ﻓﺳﺎدش ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣوﻟّد ﺟﻧون اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﺎﻓری ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺎدﯾش ﻟﺑﺎس دﯾن ﺑﮫ ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد در اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﺑﮫ اﺷد ﻣﻔﺎﺳد دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور اﻧﺳﺎن ﺑﯾرﺣم و ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠﺑﯽ ﮐﮫ
ﻟﺑﺎس رﺣم و ﻣروت و ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﭘوﺷد ﺑدﻟﯾل اﯾن ﺗﺿﺎد ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺳوی اﺷد ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎ ﻣﯽ رود .زﯾرا دروغ و
رﯾﺎﮐﺎری و ﻣﮑر ،ﻗﻠب آدﻣﯽ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر و ﻋذاب ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯽ ﺷود و اﺷد ﺗﺷﻧﺟﺎت
و ﺗوﺣش ھﺎ را ﺑروز ﻣﯽ دھد و اﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﻧون وﺟودی اﺳت .ظﮭور ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺣﺎﺻل اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرون وﺳطﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ھم ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻧﻔﺎق در دﯾن ﻣﺳﯾﺢ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﮐﻔر ﺑﯽ رﯾﺎ از
ﺑطن اﯾن ﻧﻔﺎق ﮔردﯾد.
 -۵٨٨ﺑﺷرﯾت ﺑرای دﺳت ﮐﺷﯾدن از دروغ و رﯾﺎ و روی ﻧﻣودن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺧوﯾﺷﺗن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭﻠﮑﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت و ﻧﺳل ھﺎﺋﯽ را ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی اﯾن دروﻏش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﮐﻔر ﻧﻔس اﻣﺎره اش ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
روی ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن روﯾﮑردی ﻣﺑﺎرک اﺳت ھرﭼﻧد ﺟﺑری و دوزﺧﯽ وﻟﯽ ﺑﮭﺗر از ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت
ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺎﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود رﻓت ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑود و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻧﺑود! اﯾن ﺑﺳﺗر ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
٧٧

ظﮭور ﺑﯽ رﯾﺎی ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن طﺑﻘﮫ از ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ از ﺑﻌد از اﯾن ظﮭور ﺟﮭﻧﻣﯽ ﻧوﺑت ﭘﯾداﯾش
ﻧﻔس ﻟواﻣﮫ و ﻧداﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر و ﺷرﻣش از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻘل و دﯾن و رﺣﻣت ﺑﮫ رھﺑری
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(!
 -۵٨٩ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ و ذات ﻋﻘل ،ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ را ﺑرﺧﻼف ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد از اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﮭرۀ
ﮐﺎﻓﯽ و درﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﮫ ﻣﺎھﯾت ﻋﻘل را درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل ﺑﺧﺻوص در ﻗﻠﻣرو ﮐﻣﺎﻟش ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻘل
اﻟﮭﯽ و دﯾﻧﯽ اﺳت ﺟز ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻌﺎﻣل و ﭘﯾروی در ﺟرﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﻋﻘ ِل ﻋﻘل ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ دﯾﻧﯽ اﺳت ﻋﻣﻼً ﺟز درک رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ در ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﮐﻣﺎل اﯾن ادراک در ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻋﻘل ﮐل ﻋﺎﻟم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی
اﻣﺎﻣت اﺳت.
 -۵٩٠ﺑدون درک رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ،ﻋﻘل ﺑﺷری ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻌراج ﻧدارد و ﻟذا در ﺣﺻﺎر ﻣﺎدﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻣﯾرد
ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﺷﻘﺎوت اﺳت .زﯾرا ﺳﯾّﺎﻟﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻋﻘل ﺟز در ﺑﺳﺗر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻋﻘﯾدﺗﯾش
ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداﺳت ﻣطﻠﻖ اﺳت .ﭘس ادراک اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﯾز ﻣطﻠﻖ اﺳت
ﭘس درک ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻘل ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه آن را ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺟﺎھﻼن آﻧرا در ﺗﺿﺎد و
اﻧﮑﺎر ﻋﻘل ﻣﯽ داﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋروج ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل ﻋروﺟﯽ!
 -۵٩١اﮐﺛر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﭼون ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗﺎب "زﻧدﮔﯽ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣن" ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﻧﺎﮔﺎه دﭼﺎر ﺷُﮏ و
ﺗﺿﺎدی ﻋظﯾم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ و ﺳﺎﺋر آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺿﺎد ﺣﺎﺻل ﻋدم درک رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ در ﺟوھرۀ ﻋﻘﻼﻧﯾت
ﻣﻌﺎرف ﻣﺎﺳت .اﯾن ﮔروه ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺎﻓوق ﻋﻘل و ادراک ﺑﺷری ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ
آﺛﺎری دارد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺟرﺑﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺷر ﺑﻧﺎ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم آﺳﻣﺎﻧﯽ را زﻣﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ آن ﺣوادث ﻣﺎﻓوق طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺎورای ﺗﺟرﺑﮥ ﻋرﻓﯽ ﺑﺷری را در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ
ﺷرح و ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده اﯾم وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻋظﯾم در اﻧدﯾﺷﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ آﺳﻣﺎﻧﯽ
وﻏﯾﺑﯽ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﯽ و زﻣﯾﻧﯽ را ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﯾز وﺳﻌت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻋروج ﻋﻘل را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﻋﻘل ﺑﺷری از ﮐﺟﺎ آﻣده و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد.
 -۵٩٢ﺑﺳﯾﺎری ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺳﮑوﻻر ﻏرﺑﯽ ،دﭼﺎر اﯾن ﺑﺎور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﻣﻔﮭوم دﯾﻧﯽ و ﻣﺎوراﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺑﯾﯾن
ﻣﺣﺳوس و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﯾﺎﺑد ﻣﺎھﯾت آﺳﻣﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯾﺑﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧﯽ را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر و اﺑطﺎل
دﯾن و ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ اﺳت .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎ و ﺑﺧﺻوص ﺑﯾﺎن ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺑرﺧﯽ را دﭼﺎر ﺗﺿﺎد و
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﮑوﻻری اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺳﮑوﻻری از ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را در ﺳرﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .اﯾن
ﺑﺎوری ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑر ﻣﺗﻔﮑران ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻧﯾز ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ھر اﻣر دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎن
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﯾﺎﻓت از ﻗداﺳت و ﻣذھﺑﯽ ﺑودﻧش ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت و دﯾﮕر دﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت
و ﺑﺧﺻوص ﺷﯾﻌﯽ ﻧﯾﺳت و ﻋرﺻﮫ رﺷد و ﻧﻣو ھﻣﮫ ﺧراﻓﺎت و ﺑﺎورھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت زﯾرا اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھر ﻣﻔﮭوم دﯾﻧﯽ و
ﻣﻌﻧوی و ﻗدﺳﯽ در ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘوﻟش زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾداﯾش ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﺧراﻓﺎت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﺳﻣت
ﻧﺟوا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ واروﻧﮫ ﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯾم ﺗوﺣﯾدی ﻣﯽ ﭘردازد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻋﻘل ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت .ﭘس ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﮐردن دﯾن و ﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﯽ اﻣور ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﺷﺗن ﺷﺟره طﯾﺑﮫ اﻟﮭﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت و در دل
اﻧﺳﺎن .و اﮔر ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت آﺷﮑﺎر ﺷده وﻟﯽ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧده اﺳت ﺟز ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣردﻣﺎن درﺑﺎره ظﮭورات ﻏﯾﺑﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻣﺧﻔﯽ ﻣﺎﻧدن ﻗﯾﺎﻣت از ﭼﺷم ﻣردم ھﻣﺎن ظﻠﻣت ﺟﮭل و ﻓﻘدان ﻋﻘل
اﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﻓﻘط ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود .و ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾب را در
ﻋﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﺣﺳوﺳﺎت دﻧﯾوی را ﻋﯾن ظﮭور آﺧرت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
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 -۵٩٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣن ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﺷﺧﺻﯾم ﺑوده اﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن دروغ ﻋﺻر
ﺟدﯾد را رﺳوا و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﻗرار دادن ﻋﻘل و رﺣﻣت در ﺟﻧﺎح ﮐﻔر و ﻧﺳﺑت دادن ﺷﻘﺎوت و ﺑﯾرﺣﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن .و
ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻣﻘﺎم ﻗدﺳﯽ ﻋﻘل آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﮑﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﯾن ﺑﻧده در ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﻣﻘدﺳﺎت دﯾﻧﯽ رﯾﺷﮫ در ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯾﺑﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ دارد و ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺑﻧده ﻋﯾن دﯾن اﺳت و دﯾن ﺑﻧده ﮐل ﻋﻘل اﺳت و ﺟز اﯾن
ﻋﻘل و دﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ھرﮔز ﻧﺑوده اﺳت و ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻧوز ھم ﻋﻘل و دﯾن را ﺑر ﺧﻼف ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﯽ داﻧﻧد ﻧﺎﮔوار اﺳت و ﻣﺄﯾوس ﮐﻧﻧده.
 -۵٩۴ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد از ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر دﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺎ ﮐﺗﺎب "زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣن" ﻓرو
ﻣﯾﭘﺎﺷﻧد .زﯾرا ﻣﺎھﯾت ﻗدﺳﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻋﻘل و ﺗﻔﮑر ﺑﺷری از ھر درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد در آﺛﺎر ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت درﺳت
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﯾراﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ داﻧﯾم ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ
ﻣﻌﻧوﯾﺗﯽ ھﻣﭼون ﺗﻔﮑر ﮐردن در ﻣﺎھﯾت اﻧدﯾﺷﮫ ،ﺳﯾراﻟﯽ ﷲ را ﺳرﯾﻊ و ﮐوﺗﺎه ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ادﻋﺎی اﻣﺎم اول ﺷﯾﻌﯾﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت.
 -۵٩۵ﺑﺳﯾﺎری از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ و درﮔوﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد" :ﭼرا اﺻرار داری ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود
را ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﺧود ﺗوﺳت ﺑﮫ اﺳم ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﺳﻼم و ﻗرآن و اﻣﺎﻣﺎن رﻗم زﻧﯽ .آﯾﺎ اﯾن ﻧوﻋﯽ ﺗﻘﯾﮫ و ﻣﺻﻠﺣت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻧﯾﺳت زﯾرا اﯾن ﺣرﻓﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ در طﯽ اﯾن ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﮐﺟﺎ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗو آن را ﮐﺷف ﮐرده ای و". ...
ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺣرﻓﮭﺎی ﻣﺎ را ﻗﺑول دارﻧد و درﺳت ﻣﯽ داﻧﻧد وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺻﺎﺣﺑﺎن
و ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن اول و آﺧر اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﻣﯽ داﻧﻧد اﺻﻼً ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را ﺑدﻋت و ﮐذب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ
اﺳﻼم و ﺧدا و ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻧدارد و ﯾﮏ دﯾن ﻣن درآوردی اﺳت .دﺳﺗﮫ اول دﯾن را ﻣﻧﮑرﻧد و دﺳﺗﮫ دوم ھم ﻋﻘل را .وﻟﯽ ھر دو
ﮔروه اﯾن ﻣﻌﺎرف را دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک اﯾن ھر دو دﺳﺗﮫ ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن ،راه و روش زﻧدﮔﯽ
ﻋﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت.
 -۵٩۶در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرب و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻧﯾز ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ھﻣواره ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ اﻣوری
ﺟﺑری و ﺗﻌﺑّدی ﻣﺣﺳوب ﺷده و ﻟذا از ﻗﻠﻣرو ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺧﺎرج ﺑوده اﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ دﯾوار آھﻧﯾن ﺑﯾن ﻋﻘﻼﻧﯾت و
ﻣذھب ﮐﺷﯾده ﺷده و ﻣﺳﺗﻣرا ً اﯾن دﯾوار ﺑﻠﻧدﺗر و ﺿﺧﯾم ﺗر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﻓﻘط در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ اﯾن دﯾوار از ﻣﯾﺎن
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن ﻣﻌﺎرف ھم ﻓﻠﺳﻔﯾون را ﺑﮫ ﻓﻐﺎن آورده و ھم ﻣذھﺑﯾون را .ﻣﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ
ﻧور ﻋﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ھﻣﮫ اﺻول و ﻓروع دﯾن و اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ و ﻋﺑﺎدی و ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ را از اﻋﻣﺎق ﻓطرت ﺑﺷری
اﺳﺗﺧراج ﮐرده اﯾم و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻣﺣﻣدی را در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم ﺑﻌﻧوان ﺟﻣﺎل دﯾن و ﻧﻌﻣﺎت
اﻟﮭﯽ .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور آﺳﻣﺎن از زﻣﯾن اﺳت" :و در آﻧروز زﻣﯾن ﻧور ﭘروردﮔﺎرش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ".ﻗرآن-
 -۵٩٧اﮔر ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ،ﻧور وﺟودﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺷرﻧد ﭘس ھﻣﭼون طﺑﻘﺎت ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن دارای درﺟﺎت ھﺳﺗﻧد و
ﻣﻘﺎﻣﺎت .از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ از ﻣﻧظر ﻋﻘل طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﺑرﺗر ﺟﮭﺎن راه ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻧﺎﻣﻌﻘول ﻣﯽ آﯾﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻘل را ﺑﮫ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗری ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن آﺳﻣﺎن
ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس اﯾن ﺣوادث اﻧواری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻘل ﺑﺷری را ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد و در ﺟﮭت ﻓﮭم ﺧودﺷﺎن دﻋوت ﻣﯾﮑﻧﻧد
و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﻘل ﺑﮫ درﮐﺷﺎن ﻧﺎﺋل آﻣد اﯾن ﺣوادث دﯾﮕر ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ و ﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺧواھﻧد ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎر
ﻣﺎ ﺷﺎھدﻧد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭﺷﮭﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ در اﯾن آﺛﺎر در ﺟﺎھﺎﺋﯽ رخ داده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻘل درﺑﺎره ﺣوادث ﻣﺎورای
طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود و ﺳﺎﯾر ﺑزرﮔﺎن ﻣﻌرﻓت ﺑوده اﯾم و ﻟذا ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺗﺎب زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ذﮐر اﯾن ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ در
ﺟﺎی ﺟﺎی آﺛﺎرﻣﺎن ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧودﭘرﺳت آن را دال ﺑر ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﮔوﺋﯽ
دﯾﮕران را ﺑﮫ ﺧود دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﻧظر ﺧود ﻣﺎ ذﮐر اﯾن ﺣوادث در آﺛﺎرﻣﺎن ﺷﺎﻗّﮫ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﮐﺎر ﺗﺄﻟﯾف ﻣﺎ
ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﮑم اﻟﮭﯽ ﻣﺄﻣور ﺑﮫ ذﮐر اﯾن ﺣوادث ﺑوده اﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ذﮐر آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت و
رﺳﺎﻻت اﻟﮭﯽ ﺑرای اھﻠش از اھ ّم واﺟﺑﺎت اﺳت.
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 -۵٩٨ﻓﻘط ﺗﻔﮑرات ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣوادث و واﻗﻌﯾﺎت ﺟﮭﺎن و زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .وﻟﯽ
ﺑرای ﺗﻌﻘل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت زﯾرا ھر ﺟرﯾﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﻌﻘل درﺑﺎره واﻗﻌﯾﺎت و ﺣوادث زﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ را در ﮐﺷف ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺎدّی زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻣدرن راه ﻧﻣوده ھﻣﺎن ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺑوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﺣﺎﺻل ﻧوری ﺑوده ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن ﺗﺎﺑﯾده اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﺗﻣدن ﻣدرن را
درﯾﺎﻓﺗﯾم.
 -۵٩٩ﭘس ھﯾﭻ ﭘدﯾدۀ ﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ّاﻻ اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز ﺑﺷر ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درک آن ﻧﺷده اﺳت از اﯾن ﻣﻧظر ھﻣﮫ
ﻣﻌﺟزات اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و دﻟﯾل ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻣﯽ دارﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ دارای ﻋﻠﻣﯽ از ﻧزد ﺧداوﻧد ﺑود ﺗواﻧﺳت ﺗﺧت ﻣﻠﮑﮫ ﺳﺑﺎء را ﺑﮫ آﻧﯽ ﺑرای ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﺎﺿرﺳﺎزد.
 -۶٠٠ﻋﻘل ،ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز ّ
ﺧﻼﻗﯾت ﺑﺷر اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳراﺳر اﻋﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ اﻋﺟﺎز ﮐﺎﻓراﻧﮫ اش ﺟﮭﻧم
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳت و اﻋﺟﺎز ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اش ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت طﯾّﺑﮫ ﻣﺗّﻘﯾن اﺳت .و اﻣﺎ ﻋﺎرﻓﺎن
اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﻘل ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد از اﯾن دو ﻗﻠﻣرو ﺧﻼﻗﯾت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ﺧﺎرﺟﻧد و در ورای اﯾن دو
زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ اﻋراف اﺳت و رﺿوان اﻟﮭﯽ .و اﯾن ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ذات ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﻧور ﻋﻘل ﻣﺣض ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣظﺎھر ﮐل آن ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
١٣٩۴/٠٣/٢٩
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دوم
ﻓﺻل ّ

در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎ
"آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد؟"
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ﺑﺳم ﷲ اﻟﻣﺣﺻﯽ

"-١آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد؟" – "آﯾﺎ وﺟود ارزش ﺑودن دارد؟" ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
اﺷراﻓﯽ ﺑﻧظر آﯾﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط در اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻣﻌﻧوی ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑطور ﻓطری و طﺑﯾﻌﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ھر ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ و ﮐﺎﻓر و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧﺟوا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در
ﻣواﻗﻊ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ ﺻداﯾش ﺑﻠﻧدﺗر اﺳت .و در ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺷﮑم ﺳﯾرﯾﮭﺎی ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﻼﯾﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻏﯾر
ﻣﻧﺗظره روز ﺑﮫ روز ﺑﯾﺷﺗر و ﺷدﯾدﺗر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﯾن ﺳؤال ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ اﻗوام و
طﺑﻘﺎت ﺳﯾر و ﮔرﺳﻧﮫ ﺑﺷری ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓرﯾﺎدش ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد .و ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت ﻣﺗﻔﮑران اﯾن ﻋﺻر ﺑﮫ آن ﺑﮭﺎﺋﯽ داده و ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﻧد .ﮔوﺋﯽ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺳؤال و ﮔوش ﻓرا
دادن ﺑﮫ اﯾن ﻓرﯾﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ وﺟدان ﺑﺷری ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﮐﺑﯾر ﻣﯽ طﻠﺑد ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﯾﻣﯾﺎﺳت.
" -٢آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد؟" آﺧرﯾن ﺳؤال ھر ﺑﺷر ﻋﺎﻟم ﯾﺎ ﻋﺎﻣﯽ اﺳت در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از زﻧدﮔﯽ و از ﭘس ھر درد
و ﻓﺎﺟﻌﮫ ای! و ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳؤال ﺑطور ﺟدی و ﭘﯾﮕﯾر و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ
ﻋﻣﻠﯽ دﺳت ﻣﯾزﻧﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎر و ﺧوﻧﯾن و اﻧﺗﺣﺎری و ﺗﺧدﯾری! آﻣﺎر روزاﻓزون ﺟﻧﺎﯾﺎت در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺑﺻورت
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻗوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ و اﻗﺗداری و اﻧﺗﺣﺎری و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ ﺳؤال ﻣذﮐور
اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن رﺷد روزاﻓزون اراده ﺑﮫ ﺗﺧدﯾر و ﺟﻧون ھم ﭘﺎﺳﺧﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال اﺳت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ!
 -٣وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران ﻣﯽ زﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻣد ﺑﮫ ﺗﺧدﯾر روان ﺧود ﻣﯽ ﭘردازد و ﯾﺎ دﺳت ﺑﮑﺎری
ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﻣرﮔش را ﺑﮭﻣراه دارد در ﺣﻘﯾﻘت دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ را ﻗﺎﺑل زﯾﺳﺗن ﻧﻣﯽ داﻧد .ﺣﺎل اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ
ﯾﺎ دارای ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﺧروی و ﻣذھﺑﯽ ھم ھﺳت و ﯾﺎ ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ دارد
ﻓﻘط ﺑﮫ اﻣﯾد ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرگ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧد ﺣﺗﯽ زﻧدﮔﯽ دوزﺧﯽ ﭘس از ﻣرگ! ﻣطﺎﻟﻌﺎت رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ درﺑﺎره
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ زده اﻧد وﻟﯽ ﺟﺎن ﺑدر ﺑرده اﻧد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧده اﺳت.
 -۴در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد از رﺣﻣت ﺧدا در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﺄﯾوس ﺷده اﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ رﺣﻣت ﭘس از
ﻣرگ اﻣﯾدوارﻧد وﮔرﻧﮫ ﺗوان ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت اﯾن اﻣری ﻓطری و ذاﺗﯽ اﺳت .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﮭﺎﺋﯽ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ذاﺗش ﺑﮫ ﺳؤال ﻣذﮐور ﻣﺛﺑت اﺳت ﮐﮫ :زﻧدﮔﯽ ﺣﻘﺎ ً ارزش زﯾﺳﺗن دارد و وﺟود ارزش ﺑودن دارد!
ﯾﻌﻧﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ در ﺑﺷر ھرﮔز ﻣﯾل ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻧدارد و اﺻﻼً ﺗوان ﻧﺎﺑودی ھم ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن وﺟﮫ دوم ﻣﻘدم ﺑر وﺟﮫ اول
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و ھرﮔز ﻧﺎﺑود ﻧﺧواھد ﺷد و اﯾن ﺑﺎوری ﺑس ﻋﻣﯾﻘﺗر و ﻓراﺗر از ﮐﻔر و
دﯾن اﺳت .ﺣس و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود ﺗﻧﮭﺎ ﺣس و ﺑﺎور ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑراﺳت .اﯾن
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ﺑﺎور ﺣﺗﯽ در ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ھﺎ ھم ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎت دﯾﮕری اذﻋﺎن ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮭر روﺷﯽ ﺧود
را ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﻣﯾدھﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر و ﻗوﯾﺗر از ﺳﺎﺋرﯾن دارای ﺣس و ﺑﺎور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷﻧد ﭼﮫ ﻣؤﻣن!
 -۵ﯾﻌﻧﯽ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ذاﺗﺎ ً ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ذاﺗش ﺑﺻورت اﺣﺳﺎس ﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮫ و ﯾﺎ ﻏرﯾزه ﺟﺎرﯾﺳت
و اﯾن اﻣر در اﻧﺳﺎن آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧوع ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۶ﭘس ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد "زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن ﻧدارد" آﮔﺎھﺎﻧﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑﺎ اﯾن ادﻋﺎ ﻣﺷﻐول ﻣﮑر و ﺗﺟﺎرت
و ﺑﺎزی اﺳت.
 -٧ﭘس ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ و ﺧود -ﺗﺧدﯾرﯾﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﻠﺦ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻣدرن در
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ً ارزش زﯾﺳﺗن را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺗوان اﺳﺗﻣرار در ﮐﺎﻟﺑد دﻧﯾوی را ﻧدارد آﻧﮭم در ﻋﺻری ﮐﮫ ﺑﺷر از
ھر دوراﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾرﺗر و ﻋﯾﺎﺷﺗر و ﻣﺗﻧوﻋﺗر و ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ ﺗر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از آرزوھﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺷر در
ﺗﺎرﯾﺦ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﮑﺎم رﺳﯾده اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﺑﺷر از ﻓرط ﺑﮑﺎم رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ رﺳﯾده و ﻗدر و ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯾش در دﻧﯾﺎ
را از دﺳت داده اﺳت و ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو دﯾﮕری از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ وارد ﺷود زﯾرا در اﯾن دﻧﯾﺎ ﮔوﺋﯽ دﯾﮕر ﮐﺎری ﺑرای
اﻧﺟﺎم ﻧدارد ﮐﮫ ارزش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎی ﺑﺷری ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت دال ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت.
 -٨اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮐﺛرت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﻧوع طﻠﺑﯽ روزاﻓزون در ارﺿﺎی ﻏراﯾز و ﺟﻧوﻧﮭﺎی ﻧو و اﻣﯾﺎل و ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎی ﻧو
ﺑﮫ ﻧو ﺑﺷر ﻣدرن را ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دﻧﯾوﯾش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﭘوﭼﯽ رﺳﺎﻧده اﺳت و دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮐﺎر و ﻟذت و ﺑﺎزی
و ﻋﯾﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در اﻧﺟﺎﻣش اﺣﺳﺎس ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﮐﻧد ﺟز ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣرگ و ﺟﻧون و ﺗﺧدﯾر و ﻣﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺎﯾت!
" -٩آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد" ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳؤال ذاﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ ھرﮔز ھﻣﭼون اﻣروز از اﻋﻣﺎق ذات ﻧﻣﯽ ﺟوﺷد
و ﺑر زﺑﺎن ھﻣﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﺷری ﺟﺎری ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺑﺷر اﻋﺻﺎر ﮐﮭن آﻧﻘدر ﺑرای ﺳﯾر ﮐردن ﺷﮑم و
ارﺿﺎی ﻏراﯾز ﺣﯾﺎﺗﯽ دﻏدﻏﮫ و ﮐﺎر و ﺗﻼش داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﻧدرت ﻣﺟﺎل ﺧواﻧدن اﯾن ﺳؤال را از ﻓطرﺗش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت اﻻ
اﺷراف و درﺑﺎرﯾﺎن ﺷﮑم ﺳﯾر و ﻋﯾﺎش! و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ ﭘردازد ﻣﺧﺻوص طﺑﻘﺎت اﺷراﻓﯽ و
درﺑﺎرھﺎ ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺳرﻋت از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ذاﺗﯽ دور ﻣﯽ ﺷود و در ﻓروﻋﺎت ﮔم ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺳؤال را در
ﺳرآﻏﺎز ﮐﺎر ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑزرگ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم وﻟﯽ در اواﺧر ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدوﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد اﯾن ﺳؤال ﺑﮑﻠﯽ از ﯾﺎد
رﻓﺗﮫ و ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮔم ﺷده اﺳت زﯾرا روش ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﺑﮫ ﺧطﺎﺳت.
 -١٠ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺷر اﻋﺻﺎر ﻗﺑل ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣذﮐور ﮐﻣﺎﺑﯾش اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت :آری زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ
ﺷﮑم ھﺎ ﺳﯾر ﺑﺎﺷد رﻓﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﮔردد و ﺳﻼﻣت و ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﮔردد و ﻣﺟﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻋﯾش و ﺑﺎزی و ارﺿﺎی
ﻏراﯾز ﺑﺎﺷد وو ...وﻟﯽ اﻣروزه دﯾﮕر ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﺿﺣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺷر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ و
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﻧدرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا دﯾواﻧﮫ ﺷده و دﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ و ﺟﻧون و ﺳﻠطﮫ ﮔری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ
ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺑودﻧش ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟدﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧد.
 -١١آدﻣﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از ارﺿﺎی ﻧﯾﺎزھﺎی ﻏرﯾزی و ﺣﯾﺎﺗﯾش ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن رﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑرﺳد زﻧدﮔﯾش ﻏرق در ﻣﻌﻧﺎ
ﺷده و اﺣﺳﺎس وﺟودش ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺟﺎوداﻧﮕﯾش ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ آﯾد .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن آرزوھﺎی ﺧود ﻣﯽ رﺳد اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﯾش از
ﭘﯾش ﺣس ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﻗﺣطﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﺣرص و ﺑﺧل و ﺟﮭﺎﻧﺧواری و رﺑﺎ و ﻓزوﻧﯽ طﻠﺑﯽ
اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﻋﯾﺎﺷﯽ ھﺎی ﻧو ﺑﮫ ﻧو و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎ و ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻻﺧره ﺣس
وﺟود و روﺣﯽ ﺑﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻧد ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ!
 -١٢اﮔر ﺧودﮐﺷﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﭘدﯾده ای ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد و طﺑﻘﺎت ﺷﮑم ﺳﯾر و ﻋﯾﺎش اﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھرﭼﮫ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻏراﯾز ﺑﮑﺎﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯾش را در ﺧود ﮔم ﻣﯽ ﮐﻧد و از دل و اﻧدﯾﺷﮫ اش ﻣﯽ رود.

٨٣

 -١٣ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ،اﺣﺳﺎس وﺟود ،ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﻌﻣوﻻً ﭼﯾزﯾﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺑﮑﺎم رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺳﺑﯽ
در آدﻣﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻧوز ﻧﺎﮐﺎم اﺳت و در ﻗﺣطﯽ ﻏرﯾزی و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ اﮔر
ارﺿﺎء ﺷود ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﺎ وﺟود و ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و دﻟﯾل ﺑﯽ ھوﯾﺗﯾش اﯾن ﮐﻣﺑودھﺎﺳت.
 -١۴و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آدﻣﯽ در ﮐﻣﺑودھﺎ و ﻗﺣطﯽ ھﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﺑﻼﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣس وﺟود و ﻣﻌﻧﺎی روﺣﺎﻧﯽ از
ﺧودش را داراﺳت و ﻟذا ﻓﻘراء و ﻧدارھﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت ﺑﮫ ﻓﮑر ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و اﮐﺛرا ً ﺷﺎدﻧد ﯾﻌﻧﯽ دارای
ﺣداﻗل اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﻻاﻗل اﻣﯾدوارﻧد ﮐﮫ ﺑزودی ﺑﺎ ارﺿﺎی ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺣس
ﻣﻌﻧوی وﺟود ﺧواھﻧد رﺳﯾد زﯾرا اﻣﯾد ﺑﮫ وﺟود ،ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻣﻌﻧﺎ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﺎﻣل ﺣداﻗل درﺟﮫ ای از ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﮑﺎم رﺳﯾدﮔﺎن ﻓﺎﻗدش ھﺳﺗﻧد .اﻣﯾد ،ﺧود ﺻﻔﺗﯽ از وﺟود و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت.
 -١۵ﮔوﺋﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ ارﺿﺎء و اﺷﺑﺎع ﻣﯽ ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ظﻠﻣت و ﺛﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧدﯾﺷﮫ و ذات آدﻣﯽ
ﺣﺎﺋل ﻣﯽ ﮔردد و راﺑطﮫ اش را ﺑﺎ روح و ذات ﺟﺎوداﻧﮫ اش ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود و ﻓﻘدان ﻣﻌﻧﺎ و روح
ﻣﯾﺷود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ً وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺛروت و ﻣﮑﻧت و ﻋﯾش رﺳﯾدﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﺎد دوران ﻓﻘر و ﻧداری ﺧود اﺣﺳﺎس
وﺟود و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ دوران ﻧداری را ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١۶ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ﺑﺧﺻوص در دوره ﻧداری و ﮔرﻓﺗﺎری و ﻗﺣطﯽ و ﺑﺣران دارای
اﺣﺳﺎس وﺟود و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ در آن ﺣﺎل از اﯾن روح ﻏﺎﻓل و در ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﻟذا ھﻣواره ﯾﺎد ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺎﻣل روح و ﻣﻌﻧﺎ و ﺳﻌﺎدت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت ﺗﺎ ﯾﺎد وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود و ﺟﺎری! ﺣﺗﯽ در ﯾﺎد ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻣﺻﯾﺑت
ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ھم ﻧوری از ﻣﻌﻧوﯾت و روح و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﺣﺿور دارد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗوأم ﺑﺎ اﺷﮏ و اﻧدوه ﺑﺎﺷد.
 -١٧ﭘس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل آدﻣﯽ ﻏﻔﻠت و ﺣﺟﺎﺑش ﺑﺎ ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در اﮐﻧوﻧﯾت ھر آن و ھر ﻣرﺣﻠﮫ از زﻧدﮔﺎﻧﯽ! و
ھﻣﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯾش از ذات و روﺣش ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻣﻔﺎﺳد و ﻧﺎﺷﮑری و ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﺟرم و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت
اﺳت .اﯾن از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺻد ﭼﻧدان ﺷدﯾدﺗر ﺷده و ﻣﺳﺗﻣرا ً ھم ﺑرﻋﻣﻖ و ﻏﻠظت و ظﻠﻣﺗش اﻓزوده ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن ﺑدﻟﯾل زﻧدﮔﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و طرز ﻓﮑر ﻓﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠوب را ﺳﯾﺎه و ﺛﻘﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت
زﯾرا آدﻣﯽ از دل ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧوﯾت و روح و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٨اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣس وﺟود و روح ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻣﻌﻧﺎی ﺣﯾﺎت را در ﺧود از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﯾﺷود اﯾن ﻧدا را ﺑﺎ ﺻداﺋﯽ ﺑﻠﻧدﺗر از وﺟداﻧش ﻣﯽ ﺷﻧود ﮐﮫ :آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد؟ و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﯾﺷﺗر و ﺷدﯾدﺗر از ﺑﺷر اﻋﺻﺎر ﮐﮭن دارای ﻣﺷﻐﻠﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣﺳﺎﺋل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و در اﯾن ﺑﺎب ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺟﺳﺗﺟو
ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٩آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن اﺣﺳﺎس وﺟود و درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻧﺎ و روح زﻧدﮔﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑواﺳطﮫ ﭼﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ﺻﻔﺎت و
اﻋﻣﺎل و رواﺑطﯽ درک و درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود؟
 -٢٠اﻣﯾد ﺑﮫ آﯾﻧده ،اﯾﻣﺎن ﺑﺧدا ،ﺧدﻣت ﻣﻔﯾد ﺑﮫ دﯾﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻧد ،ﺧﻼﻗﯾﺗﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ھﻧری و ﻣﻌﻧوی ،ﻣﺣﺑت )دوﺳت
داﺷﺗن ﯾﺎ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷدن( ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻗدرت ،ﺛروت ،ﺷﮭرت ،ﺗﺣﺻﯾل وو ...اﻧواع ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺣس
وﺟود و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ دھﻧد و اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ :آﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد؟ وﻟﯽ
ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم و ﻋواﻣل ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﺳرﻋت و ﺷدت ﺗﻣﺎم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻓروﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد.
و ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻋﻣر ﮐوﺗﺎھﯽ دارﻧد .و ﻟذا ﻋﺻر ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺄس و ﭘوﭼﯽ و ﺗﺧدﯾر و ﻣﺳﺗﯽ و اﻧﺗﺣﺎر و ﺟﻧون و
ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی روزاﻓزون اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻓﻘدان اﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،وﺟود ،روح ،ﻣﻌﻧﺎ،
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ....اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ "ﺑﺣران ھوﯾت" ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! و از ﻣردﻣﺎن ﻓﻘط اﺣﻣﻘﺗرﯾﻧﺷﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﺑﺣران و ﭘوﭼﯽ و ﺟﻧون دﻟﯾل اﻗﺗﺻﺎدی دارد و ﻻﻏﯾر!
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 -٢١اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﯾﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫ و ﻋﻠت ﺑﯾروﻧﯽ دارد و ﯾﺎ ﺑﺎطﻧﯽ! ﺟز ﺑرای ﻣردان ﺧدا و ﻋﺎرﻓﺎن
واﺻل اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻋﻠل اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎدی دارد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﻣﺟﯾد دﯾﮕران ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺣس ﺳﻌﺎدت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن اﻣری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت و ﺑﮫ آﻧﯽ ﻣﻧﻘطﻊ ﻣﯾﺷود.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دﯾﮕران ﺑظﺎھر ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎرﺷﺎن ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣورد ﻟطف ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد اﺣﺳﺎس وﺟود ﺟﺎوداﻧﮫ دارﯾم
و ﺑﮫ ﻣﺣض ﻗطﻊ ﺷدن اﯾن راﺑطﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه در ﺑرزخ ﭘوﭼﯽ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷوﯾم.
 -٢٢ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ،ﻣﺣﺑت اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﻣﻌﻧوﯾت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺟز
ﻣﺣﺑوﺑﯾت را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﯾن اﺣﺳﺎس ھم ﻣوﻗﺗﯽ و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت و داﺋﻣﺎ ً در ﺧطر ﻧﺎﺑودی ﻗرار دارد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای از ﺑﯾن
ﻣﯽ رود .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺧود ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﺣﺑت و دوﺳت داﺷﺗن اﺳت و دﯾﮕران را ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط دوﺳت ﻣﯽ دارد ﺳرﭼﺷﻣﮫ
اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و وﺟود و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑرای دﯾﮕران اﺳت .و او ﺧود ﺑرای ﻣﻌﻧﺎی وﺟودش ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻏﯾر ﻧدارد زﯾرا
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و روح را در ﺧودش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ از اوﻟﯾﺎء و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت.
 -٢٣داﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﻣﺎھﯾﺎت و ﺻﻔﺎت ﻣطﻠوب در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣوﺟب اﺣﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻣﻌﻧﺎﺳت وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﮔذر
زﻧدﮔﯽ و ﺷراﯾط ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در ﺟﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺟوھره ھﺳﺗﯽ و روح زﻧدﮔﯽ و ذات ازﻟﯽ
ﺧود راه ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ از وﺟود رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز زاﺋل ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﺷروط ﺑﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺷراﯾط ھم
ﻧﯾﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧوﯾت و روﺣﺎﻧﯾت ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت در درﺟﺎت!
 -٢۴ﭼﯾﺳﺗﯽ ھﺎ )ﻣﺎھﯾﺎت( ﻣﺧﻠوق زﻣﺎﻧﮫ و ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻣﻌﻧوﯾت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﮭﺎ ﮔذرا و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت .آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد
ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض ﻣﻧﮭﺎی ﺻﻔﺎت و ﻣﺎھﯾﺎت و داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ در ﺧود ﺑرﺳد ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ظﺎھرا ً ﻓﺎﻗد ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﻋﻠﯾﺗﯽ اﺳت .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﻣﻌﻧوﯾت روﺣﺎﻧﯽ و ﺣس وﺟود ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺑﯽ
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣض و ﺑﯽ ﺻﻔﺗﯽ ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ از ذات آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺟوﺷد و ﭼون ﻧور ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺣﺎطﮫ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف و
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﻓروش اﺳت و ﻧﻣﺎﯾش!
 -٢۵ﺟز روح و ذات ﻣطﻠﻖ آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس وﺟودی ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﭘﺎﯾدار ﺑﺧﺷد ﮐﮫ در ﺷﺄن اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد .ﻏﯾر
اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻧﻣودن اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎی وﺟود از اﻧﺳﺎن اﺳت.
ﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮔذرد ﺑﮫ ﺧود ﺟﺎوداﻧﮫ اش ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻣﯾزاﻧﯽ
 -٢۶و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود دﻧﯾوی و ﺣ ّ
ﮐﮫ از ﭼﯾﺳﺗﯽ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮔذرد ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳد .ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﻠﻣرو ﺗﻐﯾﯾر و ﻣرگ و ﻓﻧﺎی ﺧود در دﻧﯾﺎ ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭد و ﺑﮭﻣﺎن درﺟﮫ اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را در آﻓﺎق ﺑﯾروﻧﯽ ھم درﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺳﯽ و ﺑﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺟﺎن ﺧود راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در آن ھﯾﭼﮑس و ھﯾﭻ
 -٢٧اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﻓوق ﺣ ّ
ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ و روﺣش راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻧور ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺣﺎطﮫ و ﮐﺳب و ﮐﺎر اﺳت .وﻟﯽ
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری از اﯾن ﻗﻠﻣرو ھراس دارد و آﻧرا ﭼون ﻓﻧﺎی ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎﺗﯽ را
دوﺳت ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد و ﺑر آن ﺗﺳﻠط ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ آن ھر ﮐﺎری ﺑﮑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺟﺎرت ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻣرض و ﮐﻔر و ﺣﻣﺎﻗت ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت.
 -٢٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻧوﯾت روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺣﺿور ﺧداوﻧد در ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺣﺎطﮫ و
ﺗﺳﻠط و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و دﺳﺗﮑﺎری! و ﺑﺷر ﮐﺎﻓر از ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی در ﺧود ﮔرﯾزان اﺳت و در ﻗﺑﺎﻟش
اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد .و ھﻣﯾن ﮐﻔرش وی را ﺑﮫ دام ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﺑﺎ آن ﺗوان ھر ﮐﺎر و ﺑﺎزی و
ﺗﺟﺎرﺗﯽ را دارد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑواﺳطﮫ آن ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷود.

٨٥

 -٢٩زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن دارد و وﺟود ارزش ﺑودن دارد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗوان از طرﯾﻖ اﯾن ﺣﯾﺎت ﮔذرا ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد
رﺳﯾد و از طرﯾﻖ اﯾن ﺗن ﻣﯾرا ﺑﮫ روح اﺑدی ﻧﺎﺋل ﺷد .و ﭼﻧﯾن اﺑدﯾﺗﯽ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧﺗﮭﯽ ﯾﺎ از راه ﻣﻌرﻓت
ﻧوری و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻧﺎری! ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮑر و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻔر! ﯾﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺑر!
 -٣٠ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل آدﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و ﺑر اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود ﻧﯾز آﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑﯽ و ذاﺗﯽ دارد وﻟﯽ در ﻗﺑﺎﻟش
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺑﮫ ﻗدر اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯾش ﻓﮑر و ذﮐر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧدارد و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺧرج ﻧﺎﺑودﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی آدﻣﯽ ﺟزای ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﺎ ﺣﯾﺎت ﻗدﺳﯽ و اﺑدی ﺧوﯾش اﺳت و ﮐﻔری ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت.
ﻏره ﺷدن ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت
 -٣١ﮐل ﺑدﺑﺧﺗﯽ آدﻣﯽ و ﻋذاﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻧﺎﺑودﮔﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼﺳت ﺟزای ّ
ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﮐﻧد ﺑﺎز ھم ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺗدرﯾﺞ در زﻧدﮔﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ در ﻗﺑﺎﻟش ﻣﺳﺋول ﻧﯾﺳت و
ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را در ﺧود از
اﯾن ﻗداﺳت ﻋظﯾم را ﻗدر ﻧﻣﯽ ﻧﮭد و ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﭘردازد .و ﻟذا ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾن
ّ
دﺳت ﻣﯾدھد و ﺑﮫ ھراس ﻧﺎﺑود ﺷدن دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﻧم اﺳت.
ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺑر آن ﻧﻣﯽ داﺷت اﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی را ﺑﯾﺷﺗر ﻗدر و ﻣﻧزﻟت ﻣﯽ ﻧﮭﺎد و
 -٣٢ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﮔر آدﻣﯽ
ّ
ﻏره ﺷدن ﺑﮫ ﮐرم ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ھم
ﮐﻣﺗر ﺑﺎزی و ﻣﮑر و ﮐﻔر ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺟدّی ﺗر ﻣﯽ زﯾﺳت .اﯾن ھﻣﺎن راز ّ
ﭼون ﺧودش ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﺧﺷﯾد و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن ﮐراﻣت اﻟﮭﯽ ﮐﻔر ورزﯾدﻧد و از آن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد و ﻟذا
ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را از دﺳت دادﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﮐﻔرﺷﺎن ﻣﺣدود و ﻣﮭﺎر ﮔردﯾد در ﺟﮭﻧﻣﯽ ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ
ّ
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
 -٣٣ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ و در آن ﺣﯾران اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ! و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﺧداوﻧد رﺳوﻻﻧﯽ را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ راه و رﺳم ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﯾﺎﻣوزﻧد وﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺎھد ﺑوده اﯾم ھﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھم ﮐﮫ ظﺎھرا ً رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑردﻧد ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و اﺧﻼق اﻟﮭﯽ ﺑﺎزی و ﻣﮑر ﮐردﻧد.
 -٣۴آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اش را ﺻرف اﻣوری ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و دل ﺑﮫ اﺷﯾﺎء و ﻣﺎھﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻓﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ،اﺳﯾر ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﻧم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺎطﮫ وﺟود ﺑواﺳطﮫ ﻋدم .ﭘس ﺗﻣﺎم ﻋﻠم و ھﻧر آدﻣﯽ اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ راه و رﺳم ﺟﺎوداﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزد و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎی دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓﻧﺎﺳت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﻧد.
 -٣۵ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﻧﺳﺎن دﯾﮕر ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺑدﻟﯾل ادا ﻧﮑردن ﻗدر و ﺣﻖ وﺟودش ﺑﮫ ھول و ھراس ﻧﺎﺑود ﺷدن
دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻋذاﺑﮭﺎی ﺟﮭﻧم اﺳت زﯾرا ﺟﮭﻧم ﻣﺄﻣور اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺑودﮔﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آدم آورد ﺗﺎ وی دﺳت از
ﭘرﺳﺗش اﻣور ﻋدﻣﯽ ﺑردارد و روی ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺟﮭﻧم ﻧﯾز رﺣﻣت دﯾﮕر و ﺑرﺗر ﺧداوﻧد در ﺣﻖ ﮐﺎﻓران اﺳت.
ﺣس
زﯾرا ﮐﺎﻓر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺧدا را ﺑﺎور ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻟذا
ّ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ھراس ﻧﺎﺑودی دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾن ﮐل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾش ﺑﺎ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧوﯾش ﺑﻐﺎﯾت رﺳﯾده اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت.
" -٣۶اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدﯾم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد ".ﻗرآن -اﯾن ﮐل راه و رﺳم ﺑﺣﻖ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت :ﭘرﺳﺗش
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋدم ،وﺟود ﺟﺎوﯾد اﻋطﺎ ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺑرﺣﻖ اﺳت .زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ
اش را ﺑﮫ ﻋدم ﺑﺧﺷﯾده ﺟز از ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻋﺷﻘش ﻧﺑوده اﺳت .ﭘس اﯾن ﻋﺷﻖ ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل ﻋدم ﺑﺎ وﺟود اﺳت ﭘس
اﻧﺳﺎن ھم ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾش ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و درﯾﺎﻓت و ﺑرﺧورداری از اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن
ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻘول اﺳت زﯾرا اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﻣﺎن ﺧداﺳت .ﭘس ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ھﻣﺎن راه و رﺳم ﺣﻔظ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .آﯾﺎ
ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت!
 -٣٧در اﯾﻧﺟﺎ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ در ﻣﻔﮭوم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧود را ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد ھرﮔز ﺑﺎزی
و ﻓﺳﻖ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن آداب و اﺧﻼق اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺧﻼق ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ
٨٦

ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎ و ﻓﺳﻖ و ﺳﺗم ﺑﺷری ﻋﻠﻧﺎ ً آداب ﻧﺎﺑودﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎﺑود ﮐردن ﺧوﯾﺷﺗن و ﺳﺗم در ﺣﻖ ﺧوﯾش اﺳت:
ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﮕر ﺑﺧودﺗﺎن! ﻗرآن-
 -٣٨ﭘس ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺟز ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾﺳت و ﻋﺷﻖ ﺑﺧوﯾﺷﺗن! زﯾرا ﺧداوﻧد از ﭘرﺳﺗش ﻣﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾن ﭘرﺳﺗش ھﺳﺗﯾم اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻻﯾﻖ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﯾم!
 -٣٩ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺣﻘﺎ ً ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﺑﺧود ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزد ﻧﮫ دروغ و رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور ﻧﮫ ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز و
ﻧﮫ ﺑﺎزی و ﻣﮑر! و اﯾن ھﻣﺎن راه و رﺳم دﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧداﺳت.
 -۴٠و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺧود آﻓرﯾﻧﻧده ﺧود ﻧﯾﺳت و رزاق و ﺣﺎﻓظ ﺧود ھم ﻧﯾﺳت و ﺻﺎﺣب ھﯾﭻ
ﭼﯾزی از ﺧودش ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ اوﺳت .ﭘس اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟز ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود
و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ از آب درﻣﯽ آﯾد و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﺳﺗم ﺑﺧوﯾﺷﺗن! ﭘس دﯾن ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ راه و رﺳم ﺧودﭘرﺳﺗﯽ
ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ و ﺑر ﺣﻖ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت.
 -۴١ﭼون آدﻣﯽ ﺑر ﺧود ﻧظر و در ﺧود ﺗﺄﻣل ﮐﻧد ﺑوﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺧودش اوﺳت ﻧﮫ ﻣن! اﯾن ﻧﮕﺎه ﻣن -اوﺋﯽ ھﻣﺎن
ﻧﮕﺎه ﺟﺎوداﻧﮫ ﺟوﺋﯽ و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺧوﺋﯽ اﺳت .اﯾن ﻧﮕرش ﺳﻌﺎدﺗﺑﺎر و ھوﯾت ﺑﺧش و روح آﻓرﯾن و ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﻻﻏﯾر!
 -۴٢اﮔر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﺣران ھوﯾت اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی از دﺳت دادن و از ﯾﺎد ﺑردن اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﺳﻣت و ﺳوی
ھوﺋﯽ ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ھوﯾت ھﻣﺎن اوﺋﯾت وﺟود اﺳت .ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ھم ﮐﺷف دوﺑﺎره اﯾن اوﺋﯾت وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺳﻣت ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﺎن اﺳت.
ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻗداﺳت و روﺣﺎﻧﯾت و ﺷرف و ّ
ﻋزت و ﺟدّﯾت و ﻣﺣﺑت
 -۴٣ﻓﻘط در ﺳﻣت و ﺳوی اوﺋﯾت ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ
ّ
ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و وﺟود را ﺗﻧوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘرﺳﺗش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﻖ آﻓرﯾﻧش اﺳت.
 -۴۴ﻓﻘط از ﻣﻧظر ھوﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود و ﻣردم و ﺟﮭﺎن را دوﺳت ﺑدارد .اﯾن دوﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﻧور
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت و ﺟوھره ﭘرﺳﺗش!
 -۴۵آداب دﯾﻧﯽ و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ و ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﻣرﯾن ﺟﺎوداﻧﮫ زﯾﺳﺗن اﺳت و ﺧداﺋﯽ زﯾﺳﺗن! ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﭘرﺳﯾد
آﯾﺎ ﻣﮕر ﺧداوﻧد ھم ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد؟ آری ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن و اھل ﻗرآن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻﻠوة ﮐﻧﻧده ﺧداوﻧد اﺳت
ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را از ھﻣﯾن ﺻﻠوة آﻓرﯾده اﺳت :ﺧداوﻧد ﺑر ﺷﻣﺎ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ آورد .ﻗرآن-
ﯾﻌﻧﯽ از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود آورد!
 -۴۶ﺷرﯾﻌت و اﺧﻼق و اواﻣری ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﺷر ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣوده ﺧودش ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ آن اﺳت .و ﺗﻼش آدﻣﯽ در
دﯾن ﺧدا ﺑرای اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾﻖ وﺟود اﻟﮭﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻔﮭﻣد و ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ وﺟود ﺟﺎوﯾد و ﻣطﻠﻖ ﺧداوﻧد راھﯽ
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً اﻣﮑﺎن طﯽ طرﯾﻘش ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺧﺎﺷﻊ و طﺎﻟب و ﻋﺎﺑد ﮔردد و ﭘرﺳﺗﻧده ای ﺧﺎﻟص ﺷود .ﻣؤﻣﻧﯾﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧداﻧﻧد در دﯾن دﭼﺎر ﻧﻔﺎق و اﺷد ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﺟﺎی ﺧدا دﭼﺎر ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺷد
ﻋدﻣﯾت اﺳت.
 -۴٧ﭘس اﮔر در دﯾن ﺧدا ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓت و اﺧﻼص و ﭘرﺳﺗش و ﺧﺷوع و طﻠب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺧود اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ ھر ﯾﮏ ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﺎوداﻧﮕﯾش!
 -۴٨ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ در ﻣﺟرﯾﺎﻧش ﻣوﺟب ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و زﻣﯾﻧﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ وﺟود اﻟﮭﯽ و ﭘﯾداﯾش طﻠب و ﺧﺷﯾّت در
ﻣﺣﺿر ﭘروردﮔﺎر اﺳت .وﻟﯽ در ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﯾروان ﺷراﯾﻊ اﻟﮭﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ اﺷد ﻏرور در ﻗﺑﺎل ﮐرم
اﻟﮭﯽ دﭼﺎر ﺷده و ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﻧد و ﺑﮫ ﺗﮑﻔﯾر و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣؤﻣﻧﺎن دﺳت زده اﻧد و اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺷﮭﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﻣﻼن ﻧور وﺟود اﻟﮭﯽ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت
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ﻣوﺟد و ﻣوﺟب وﺟود اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻋدﻣﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ از ﺧدا طﻠب وﺟود ﻧﻣﺎﯾد ﭘس ﺷرﯾﻌت
ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا روﺣﺎﻧﯾت رﺳﻣﯽ ھﻣﮥ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ را ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز اﺷد ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯾﯾﺎﺑﯾم
ﮐﮫ در ﺻف ﻣﻘدّم دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﺑﺎطن ﻣذھب ﻗرار داﺷﺗﮫ اﻧد و ھر ﻣﻌﻧوﯾت و روﺣﺎﻧﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐراﻣت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر
را اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﮐرده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ وﺟود اﻟﮭﯽ از ﺑﺷر ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﻧد و اﯾن واﺿﺣﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( در آﺧراﻟزﻣﺎن در واﻗﻌﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم
زﻣﺎن ،ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن اﯾن ظﮭور ﮔروھﯽ از ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ و اھل ﺷرﯾﻌت ھﺳﺗﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﻋﯾن ﻋداوت ﺑﺎ وﺟود اﻟﮭﯽ
در ﺑﺷر اﺳت زﯾرا اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣظﮭر ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﻖ اﺳت و ﻟذا او را ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺧواﻧﻧد.
 -۴٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻧﯾز ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در اﯾﻣﺎن و ارادت ﺑﺎ اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی ﺣﻖ ﻗرار دارﻧد
از دوزخ ﺑﺣران ھوﯾت و ﺑﯽ وﺟودی و ﻗﺣطﯽ روح در اﻣﺎن ھﺳﺗﻧد .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع وﻻﯾت و ﻧور وﺟود ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ
واﺻل از ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در وﻻﯾت وﺟودی اوﻟﯾﺎی ﻣﺳﯾﺢ)ع( و ﻋﻠﯽ)ع( و ﺑودا)ع( و ارواح طﯾﺑﮫ ﭘﺎﮐﺎن! ھر
ﭼﻧد ﮐﮫ اھل ﯾﻘﯾن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن از ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺧورﺷﯾد وﺟود ﺣﻖ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺗﻧوﯾر
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت.
 -۵٠و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻧور وﺟود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ از ﺑﯾرون ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ﮐﮫ راھﯽ ﺑﮫ ذات ﺗوﺣﯾدی در ﺧوﯾﺷﺗن ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﯾن ﻧور ذات ﺑﺗواﻧد ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻧور وﺟود را در ﺟﮭﺎن ﺗﺷﺧﯾص دھد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت راﺑطﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی وﺟود اﻟﮭﯽ
ﺟز ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﺧراﻓﮫ و ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ و ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺧواھد داﺷت.
 -۵١اﻣروزه راﯾﺟﺗرﯾن روش ﮐﺎﻓران ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ از ﺑﺣران ھوﯾت و ﻗﺣطﯽ وﺟود و ﻧﺎﺑودﮔﯽ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻣﺳﮑرات و
ﻣﺧدرات و روان ﮔرداﻧﮭﺎی طﺑﯽ و ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣردم ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻧوع ﻣﺳﺗﯽ و ﻧﺷﺋﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .از اﯾن طرﯾﻖ ﺑرای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ظﻠﻣﺎت اﺳﺎرت
ﻣﺎدﯾﮕری دور ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﺷم ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺗﻠﻘﯾن ھﺎی ﺷﺎﻋراﻧﮫ و ھﻧری و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﮫ
اﺣﺳﺎس وﺟودی ﮐﺎذب ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد .و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺷدت و ﻋﻣﻖ اﯾن اﺣﺳﺎس وﺟود ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد اﻋﺗﯾﺎد ﻧﺎﺷﯽ از آن ھم
ﻗوﯾﺗر اﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺛر ﮐذاﺋﯽ اﯾن ﻣواد و داروھﺎ ﻣوﻗﺗﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺣض ﻋﺎدی ﺷدن و ﺗﮑرار ﺑﯽ اﺛر ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺻرف ﺑﯾﺷﺗر و ﻗوﯾﺗری ﮔﺷﺗﮫ و ﺑزودی ﺧود اﯾن ﻣواد ﻣوﻟّد اﺷد ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس اﯾن ﺗوھﻣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت
ﻧﮫ اﺣﺳﺎس وﺟود و ﻣﻌﻧوﯾت! ﺑﻘول ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی :ﺑرﺧﯽ از ﯾﺎران در ﺳودای ﺳﺑزﯾﻧﮑﯽ دل ﺧوش داﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﺧﯾﺎل
ﺷﯾطﺎن اﺳت!
 -۵٢ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﻘدرت اﯾن ﻣواد ﻧﺷﺋﮫ زا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم و ﺷﻌور ﻣﺎدی ﺧود ﭘﺷت ﭘﺎ زﻧد و رواﻧش را
از اﺳﺎرت ﺛﻘل آھﻧﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی رھﺎ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت و اﺣﺎطﮫ اش ﺑر اﯾن ﻣﺎدﯾت اداﻣﮫ دھد و ھﺳﺗﯽ اﺳﻔﻠﯽ
ﺧود را ﺗﺎب آورد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﻌﻼﺟﯽ از ﺟﮭﻧم اﺳت و ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﻣﯾوه درﺧت زﻗّوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ وﻋده
ﺷﯾطﺎن ﺷﻔﺎﺑﺧش ھﻣﮫ دردھﺎی ﺟﮭﻧﻣﯽ اﺳت وﻟﯽ ﭘس از ﺗﺳﮑﯾﻧﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﺑر ﺷدت و ﻋﻣﻖ اﯾن دردھﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾد.
 -۵٣ھوﯾت ﮐﻔر ﻣدرن و ﺣس وﺟود ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐﺎﻓران در ﻋﺻر ﺳﻠطﮫ آھن و ﺑﻣب و ﻧﻔت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً زﻗّوﻣﯽ اﺳت و ﺑدون اﻗﺗدار
زﻗوﻣﯽ اﯾن ﺗﻣدن ﻧﺎﺑودﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ھﻣﮫ اﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﺧواراﻧﮫ ﻋرﺻﮫ ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی و
اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺣﺻول ﻧﺷﺋﮫ زﻗوﻣﯽ داﻧﺷﻣﻧدان و ھﻧرﻣﻧدان و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و
اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت ﺣﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی دﺟّﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھر روزه ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﻧد و آﺷﮑﺎرا ﻣﺑﻠّﻎ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -۵۴طﺑﻖ آﻣﺎری ﮐﮫ ﺣدود ﭼﮭل ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از دوﻟﺗﻣردان و ﺳﻧﺎﺗورھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑطور ﻣدام ﮐوﮐﺎﺋﯾن ﯾﺎ ال اس دی ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﻟﮑل ﮐﮫ ﺷرب روزﻣره و ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر ھﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن
اﺳت و دﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ھﻣﮫ دوﻟﺗﻣردان و داﻧﺷﻣﻧدان و رھﺑران و
ﻣﺗﻔﮑّرﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ طﺎﻏوت و دﺟﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی زﻗّوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﻣدن ظﻠﻣﺎﻧﯽ و
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اﺳﻔﻠﯽ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد و زﻗّوﻣﯽ ﺗرﯾﻧﺷﺎن ھم آﻧرا رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھوﯾت و ﻣﻌﻧوﯾت ﺑﺷر ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻر را ﺗﻌرﯾف و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۵۵زﻗّوﻣﯽ ﺑودن ﺗﻣدن ﻣدرن ھﻣﺎن ﺗﺧدﯾری و ﺗﺳﮑﯾﻧﯽ و ﻣﺳﺦ ﮐﻧﻧده ﺑودن آن اﺳت ھﻣﭼون ﻧﺷﺋﮫ و ﻣﺳﺗﯽ اﻟﮑل و ﺑﻧﮓ
و ال اس دی و ﻣرﻓﯾن و ﻣﺷﺗﻘﺎت داروﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ھﻧر و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣدرن و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ و ﻧظرﯾﮫ ﭘردازﯾﮭﺎی ﻣدرن و وﻋده ھﺎی ﻣﺳﺦ ﮐﻧﻧده و ﺗوھﻣﯽ اﯾن ﺗﻣدن و آﻣوزﺷﮭﺎ و ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن و
ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﻣدﯾرﯾت و ﺗﻔرﯾﺣﺎﺗش ﺟﻣﻠﮫ ﺗوھم زا و ﻣﺧدّر و ﻣﺳﺦ ﮐﻧﻧده اراده و ﻋﻘل و ھوش ﺑﺷرﻧد زﯾرا ﻣﺧﻠوق
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺧدﯾری و ﺗوھﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -۵۶ﭘس اﮔر ﭘﯾروان و ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓرآورده ھﺎی ﻣﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن ﺗﻣدّن ھم ﺑﺳوی ﺧود -ﺗﺧدﯾری ﻣﯽ روﻧد اﻣری
ﻣﻌﻘول اﺳت از ﮐوزه ھﻣﺎن ﺑرون ﺗراود ﮐﮫ در اوﺳت!
 -۵٧ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻌﻧوﯾت و روح و ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺗﻣدن از زﻗّوم اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺷﺟره
دوزخ اﺳت .اﯾن ﻣﻌﻧﺎی وﺟود اھﺎﻟﯽ و ﭘﯾروان اﯾن ﺗﻣدن زﻗّوﻣﯽ اﺳت.
 -۵٨آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﺗﻣدن ﻣﺎدی در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧوﯾت و روح و ﻋرﻓﺎن و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ درﺧت زﻗّوم
ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑﮫ دام اﻧواع داروھﺎی ﻣﺧدر و رواﻧﮕردان طﺑﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.
 -۵٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی دﺟّﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ھم از آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد آﺷﮑﺎرا ﻣواد ﺗوھم
زا ﻣﺛل ﻗﺎرچ ﭘﯾوت و ال اس دی را اﺳﺎس ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده اﻧد ﻣﺛل ﻋرﻓﺎن ﮐﺎﺳﺗﺎﻧدا و اوﺷو و ﭘﯾروان ﮐرﯾﺷﻧﺎﻣورﺗﯽ و
ﻋرﻓﺎن اﮐﻧﮑﺎر! و در ﮐﺷور ﻣﺎ ھم ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ ﺑﻌﻧوان ﺷﻌﺑﮫ ای اﻟﺗﻘﺎطﯽ از اﯾن ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑطور ﭘﻧﮭﺎن و
آﺷﮑﺎر از اﯾن ﻣواد ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد و ﭘﯾرواﻧش را ﺗﺧدﯾر ﻣﯽ ﮐرد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ روﺷﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺗر و طﺑﯽ ﺗر!
 -۶٠ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدر اﮐﺛر داروھﺎی اﻋﺻﺎب و روان ھﻣﯾن ﻣرﻓﯾن و ﺑﻧﮓ و ال اس دی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﺗدرﯾﺟﯽ و ﺑﺎ
ﻣﺻﺎرف ﮐﻣﺗری ﻣردم را ﺑدام ﻣﯽ اﻧدازﻧد و از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ دارﻧد ﻣﯾزان رﺳوخ و ﺗﺧرﯾﺑﺷﺎن در روان
و وﺟدان و آﮔﺎھﯽ ﺑﺷر ﺻد ﭼﻧدان ﻋﻣﯾﻖ ﺗر اﺳت ھﻣﭼون زﻧﺎ و رﺑﺎی در ﻟﺑﺎس ﺷرع!
 -۶١ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﺻرف داروھﺎی روان ﮔردان و ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺑر ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و اﻓﺳردﮔﯽ و ھﯾﭼﯽ و
ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ وﺟود ﺧود ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾﻧد و ﮔوﺋﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﻌﻧﺎ و وﺟود و روح و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺻرف
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ اﯾن ﻣواد ﻓرﻗﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧد و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻧﺷﺋﮕﯽ و ﺗﺧدﯾر و ﺗوھﻣﺎت ﺧود را ﺗﻘدﯾس ھم
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘزﺷﮏ ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد .زﯾرا رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻣﺻرف
ﺣﺷﯾش را در ھر ﻧوﺑﺗﯽ ﻣوﺟب ﻣﺣروﻣﯾت ﭼﮭل ﺷﺑﺎﻧﮫ روز از رﺣﻣت ﺧدا ﺧواﻧده اﺳت و ﮔﻧﺎه ھر ﺑﺎر ﻣﺻرﻓش را از ﮔﻧﺎه
ھﻔﺗﺎد زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ ﺑدﺗر داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از داروھﺎی اﻋﺻﺎب و روان و ﺿد اﻓﺳردﮔﯽ ﺣﺎﻣل
ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﺣﺷﯾش ھﺳﺗﻧد.
 -۶٢و ھر اﻧﺳﺎن آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻋﻣر و روﻧد رﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم ھﻣﺳو و ھﻣراه ﺑﺎ رﺷد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺻرف
ﻣﺧدرات و روان ﮔرداﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن دو از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾرﻧد اﯾن دو ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮑدﯾﮕرﻧد.
 -۶٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ،ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت را ﺗﺑدﯾل و ﺗﺧدﯾر و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺧﻣﯾر و ﺗرﮐﯾب ﻧﻣوده اﺳت ﻣﺻرف اﯾن ﮐﺎﻻھﺎی
ﺗﺑدﯾﻠﯽ ھم ﻣوﺟب ﺗﺧدﯾر و ﺗﺑدﯾل روان و ھوﯾت ﺑﺷر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
" -۶۴آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد ﮐﮫ ﻣﯾﺧورد و ﻣﺻرف ﻣﯾﮑﻧد ".اﻣروزه روان ﺑﺷر ھم ﻧﻔﺗﯽ و ﺑرﻗﯽ و ﻟﯾزری و
رادﯾواﮐﺗﯾوی و ﺗﺷﻌﺷﻊ زا ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧواع آﺗش ھﺎی دوزخ اﺳت ﮐﮫ روح را ﻣﯾﺳوزاﻧد و ﺑﺷر ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن
ﺧود ﺑﮫ ﻣﯾوه درﺧت زﻗّوم ﭘﻧﺎه ﺑرده اﺳت )ﺑﻘول ﻗرآن( .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺧدرات و ﻣﺳﮑن ھﺎ و روان ﮔرداﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﯾن
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اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی را ﮐﺎھش دھد و ﺑﻠﮑﮫ ﺣس وﺟودی دﮔر ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﻣﯾﺂﻓرﯾﻧد.
 -۶۵اﻣروزه ﻓﻘط ﻣردم ﻋﺎﻣﯽ و طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﻧواع اﯾن ﻣﯾوه ھﺎی زﻗّوﻣﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻠﮑﮫ رھﺑران و
داﻧﺷﻣﻧدان و دوﻟﺗﻣردان و ھﻧرﻣﻧدان و ﻣوﻟّدان ﻓرھﻧﮓ و اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ھم ﺑﮫ اﯾن ﻣﯾوه ھﺎ ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﯾوه
ھﺎﺋﯽ ﻣرﻏوﺑﺗر و ﺧﺎﻟص ﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭﻠﮑﺗر و ﻣﺧدرﺗر و ﺗوھم زاﺗر ھﻣﭼون ﮐوﮐﺎﺋﯾن و ﻣرﻓﯾن و ال اس دی و ﻏﯾره! و
آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﻧد ﺑﮫ اﻧواع ارزاﻧﺗر و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗرش دﭼﺎرﻧد.
 -۶۶ﭘس اﮔر اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﺗﻧوﯾر وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن ھم ﮐﺎﻧون ﺗﺷﻌﺷﺎت زﻗّوﻣﯽ و دوزﺧﯽ
وﺟود ﺑرای ﭘﯾروان ﺧوﯾﺷﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ را ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺿد وﺟود و
ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت و ﻓﻘط در اﯾن ﻧﺎﺑودﮔری ﺧود و دﯾﮕران اﺣﺳﺎس وﺟود ﺟﺎوداﻧﮫ دارﻧد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎﺑودی ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود اﺳت.
 -۶٧آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ وﺟود در آدﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود آﻧﮭم ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﯾرای آدﻣﯽ
ﺗﺣول ﻋدم ﺑﮫ وﺟود و وﺟود ﻣﯾرا ﺑﮫ وﺟود اﺑدی ﻧﯾﺎزﻣﻧد
در دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﻟّد ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺗﺑدﯾل و ّ
ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود را ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣض اﺳت درﯾﺎﺑد .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺑدی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻧﮑﺎه و ﻣﯾرای دﻧﯾﺎ ﺑﮫ روح ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ اﻟﮭﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۶٨ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻣﻌﻧﺎ از ﻣﺎده و اﯾﺟﺎد ﺟﺎوداﻧﮕﯽ از ﻣﯾراﺋﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻼش و ﻋﻣﻠﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دارای ﺟوھرۀ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﺑﺎﺷد .آﯾﺎ اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻼش و ﻋﻣﻠﯽ اﺳت .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺗﻼش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﯾراﺋﯽ و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐداﻣﯾﮏ از اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل ﻣﺎ
ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺿد ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ دارﻧد؟ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺑردی اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔردش ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣرﮐت زﻣﺎن را
از ﮐﺎر اﻧداﺧت؟
 -۶٩ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ و ﺗﻘواﺋﯽ و ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﺑردی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺑﺎ
ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی ﺧود ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم وﻗﺗﯽ ﺑرای دﻓﺎع از ﺣﻘﯽ ﻓردی ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ
ﻣﯽ زﻧﯾم و ﯾﺎ از ﻣﻧﺎﻓﻊ دﻧﯾوی و ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﻣﺎدی ﺧود ﻣﯽ ﮔذرﯾم در ﺣﻘﯾﻘت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﯾراﺋﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﺧود ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯾﮑﻧﯾم.
 -٧٠ﻧﻣﺎز و دﻋﺎ ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺗﻼﺷﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﮭت اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﺎن اﺳت .روزه و زﮐﺎت ﺗﻣرﯾﻧﯽ
ﺑرای ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از دﻧﯾﺎی ﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﺑرای ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﺗرﯾن ﺗﻼش ﺟﮭت رھﺎ ﮐردن دﻧﯾﺎی ﻓﺎﻧﯽ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﺑدﯾت
روح اﺳت.
 -٧١ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در آدﻣﯽ ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ذاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣری ﻣﻘدم ﺑر ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً دﭼﺎر ھراس از ﻣرگ و ﻧﺎﺑود ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻔری ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ھراس را در ھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧﯾم و ﺑر آن ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﺋﯾم و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﮔذارﯾم ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ذات از اﻋﻣﺎق وﺟودﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎﯾد و ﺻﻔﺎت و اﻓﮑﺎر و اراده ﻣﺎن را ﻧﯾز در ﺑرﮔﯾرد و در ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻﻔت ﮔردد و ﻓﻌﺎل
ﺷود .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در اﻣری ﺑرای دﻓﺎع از ﺣﻖ دﺳت ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ زﻧﯾم ﭼﻧﯾن ﺟوﺷﺷﯽ در ﻧﻔس ﻣﺎ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﮔردد
زﯾرا ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﮐﮫ ھراﺳﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ﻟﮕدﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و اﺻﻼً ﮐﻠﯾﮫ اﺣﮑﺎم ﺗﻘواﺋﯽ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره در درﺟﮫ
ﻧﺎزﻟﺗر ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻏرﯾزی و ﻣﺎدی ﻣﺎ را ﮐﮫ زﻧﺟﯾرھﺎی ﻣﯾراﺋﯽ و ﻓﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد از ھم ﻣﯽ ﮔﺳﻠد و
راه ﺟوﺷش ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد.
 -٧٢ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎ و رذاﻟﺗﮭﺎ و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎ و دروﻏﮭﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎﯾﻣﺎن )ﺳﺗم ﺑری و
ﺳﺗﻣﮕری( ﭼﯾزی ﺟز ﺗرس و ﺑزدﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھراس از ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی! و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر اﯾن ھراس ﻣوھوم
٩٠

و دروﻏﯾن ھﻣﺎن راھﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧدا ﺑواﺳطﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯾت اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ
ﭼﯾزی ﺟز درھم ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ھراس ﻣرﮔﺑﺎر ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﯽ داﻧﯾم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣرگ ﮐﺷﻧده ﺗر اﺳت ﺗرس از ﻣرگ اﺳت و
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﭘس ﺑﯾﺎﺋﯾم ﺑﮫ ﻋﻘل ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از دﯾن ﺧدا ﭘﯾروی
ﻧﻣﺎﺋﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑر ﺗوھﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓﺎﺋﻖ آﺋﯾم زﯾرا اﯾن ﺗوھﻣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧدا
ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن از طرﯾﻖ اﻟﻘﺎی ﺗرس از ﻓﻘر و ﻣرگ و ﻓﻧﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﺳﺗم وا ﻣﯽ دارد و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺎ را ﻓﻘﯾر و ﺣﻘﯾر و ﻧﺎﺑوده ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺗرﺳوﺗرﯾن و ﺑزدﻟﺗرﯾن
آدﻣﯾﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺑﮭﮑﺎران ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ از ﺗرس و ﻓﻘر و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن
را دﺷﻣن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
 -٧٣ﺑﺣث ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺣث ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ دﯾن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .زﯾرا ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن از ﺑﺎﺑت ﺗرس و ﺑزدﻟﯽ
ﺧود دﭼﺎر ﻋذاﺑﯽ ﻣﺳﺗﻣر و ﺟﺎوداﻧﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻋﻼﺟﯽ ﺟز دﯾن ﺧدا ﻧدارد ﮐﮫ راه اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع(
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد از ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ھراﺳﯽ ﺑﺳوﯾش ﺑرو .زﯾرا اول و آﺧر ھر ﺗرﺳﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗرس از ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم
در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ھرﮔز آدﻣﯽ ھﻣﭼون دوران ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﺎر اﯾﻧﮭﻣﮫ ھراﺳﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﺑوده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺗرس از ﻓﻘر و
ﮔرﺳﻧﮕﯽ در ﻋﺻری ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن دﭼﺎر اﻣراض ﭘرﺧوری ھﺳﺗﻧد ﺑﯾش از ھر دوره ای از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﺑﻌﻼوه اﻧواع
ﺗرﺳﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧدارد .ﭘس ﺑﺷر ﻣدرن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗرﺳوﺗرﯾن و وﺣﺷت زده ﺗرﯾن ﺑﺷر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷده اﺳت و از
ﺣس ﺣﯾﺎت را از دﺳت داده اﺳت و اﯾﻧﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺣران
اﯾﻧﮭﻣﮫ ھراﺳﮭﺎی ﮐﺛﯾر و ﻣﺳﺗﻣر در ﺣﻘﯾﻘت ﻣرده اﺳت و
ّ
اﻧﺳﺎن ﻣدرن.
 -٧۴اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر اﻧﻘراض و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣذاھب ﺳﻧﺗﯽ و ﺷرﯾﻌﺗﮭﺎی ﺗﻌﺑّدی اﺳت ﺑﺳﯾﺎری ﺑر اﯾن ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾری
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺷﮭﺎی رواﻧﮑﺎواﻧﮫ و ﯾوﮔﺎﺋﯽ و ﻣدﯾﺗﯾﺷن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر اﯾن ھراس و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﻧﺷﺎن
ﻣﺳﻠط ﮔردﯾده ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺟز ﺟﻧون و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣﯾوه درﺧت
زﻗّوم ﮐﮫ ﻣوﻟد ﭘﮭﻠوان ﭘﻧﺑﮫ ھﺎی اﯾن دوران اﺳت.
 -٧۵ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن روح ﭘﮭﻠواﻧﯽ ﺳرﻣدی ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس ﻋﺎرف ﭘﮭﻠوان
اﺳت ﮐﮫ اﺳوۀ ﮐﺎﻣﻠش ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت .ﭘس ﭘﮭﻠواﻧﯽ ظﮭور روح ّ
ﺧﻼق ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ از ﺟﺎن ﻋﺎرف اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ذره ای ﻋﻧﺻر رﺷﺎدت و ﭘﮭﻠواﻧﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
در اﮐﺛرﯾت اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﮐﺎذب ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ّ
 -٧۶ﺗﻘوای ﻋﻣﻠﯽ در روزﻣره زﻧدﮔﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻣﺣض دو ﻋﻧﺻر ﻣﻔﻘوده در ﭘﯾروان ﻣذاھب و ﺷراﯾﻊ اﻟﮭﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾروان را ﺑﮫ ﺳرﻋت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳوی اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر ﻣﺣض ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی دﺟّﺎﻟﯽ .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً
ﺷﺎھد ﺑوده اﯾم ﮐﮫ اﮐﺛر ﭘﯾروان ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از طﻠﺑﮫ ھﺎی ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ
ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﻧده ﭼﻧد ﺗن از آﻧﺎن را از ﻧزدﯾﮏ دﯾده ام ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درآﻣده اﻧد.
 -٧٧ﺑﺎ ﻧظری ﺑر ﭘﯾروان ﻣذاھب و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﻧوی و ﺷﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﮕﯾزه واﺣد ﻣﯽ رﺳﯾم و آن ﺗﻼش ﺑرای ﻓﺎﺋﻖ
آﻣدن ﺑر ھول و ھراس و دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣدرن اﺳت و از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺻود ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ھﻣﮫ اﯾن
ﺟرﯾﺎﻧﺎت دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﺳوی اﻧواع ﻣﯾوه ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ درﺧت زﻗوم ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ در ﺣﻘﯾﻘت
وﺟدان و ھوﺷﯾﺎری ﺧود را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد .زﯾرا ﻣﮑﺗب ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺗﻘوای ﻋﻣﻠﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﺎﺷد ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن
ﻣﯽ ﺷود و ﺷﯾطﺎن ھم ﮐﺎری ﺟز وﺣﺷت اﻓﮑﻧﯽ در ﺑﺷر ﻧدارد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾروان اﮐﺛر اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺷﺑﮫ ﻣﻌﻧوی و ﺷﺑﮫ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ را در دام داروھﺎی روان ﮔردان و ﻣﺧدرات ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم.
 -٧٨آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر وﺣﺷت ھﺎی ﻧو ﺑﮫ ﻧو و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت زﯾرا ﻋﺻر ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎﺳت از ﺑطن اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت و
ﺗﮑﻧوﻟوژی .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣذاھب ﺳﻧﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾروان ﺧود را ﺑﮫ ﺣداﻗل اﯾﻣﺎن و آرام و ﻗرار ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﭘس ﺑﺷر اﯾن
دوران ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧو از ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧﯽ اﺳت و ﻧﯾز ﻣﻌرﻓﺗﯽ از ﻋﺻر ﺧود و ﻣﺎھﯾت زﻣﺎﻧﮫ اش .زﯾرا دﯾﮕر اﯾﻣﺎن و
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ﻣذاھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺷﺎ و ﻣﻔﯾد ﻧﻣﯽ آﯾﻧد زﯾرا ﺑر ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن وارد ﺷده اﯾم ﭘس ھﯾﭻ ﻋﻠم و ﻣﻌﻧوﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻧﻣﯽ آﯾد .در اﯾن ﺑﺎب ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم.
 -٧٩اﻣروزه دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ راه و روﺷﮭﺎی ﮐﮭن ﻣذھﺑﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ارزش زﻧدﮔﯽ دﺳت
ﯾﺎﻓت و ﺣس ﺣﯾﺎت داﺷت زﯾرا زﻧدﮔﯽ و روح آدﻣﯽ در ھزاران ﺗوی اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺦ و ﮔم
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ھوش و ﺣواﺳش در ھزاران ﺳوی ھراﺳﮭﺎ و وﺣﺷت ھﺎی ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗﮫ اﺳت .آدﻣﯽ از
دﺳت و دل ﺧوﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت و ﺧود را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﻧﭼﮫ در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺑﺣراﻧﮭﺎ و دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ﭼﮫ ﮐﻧم
ھﺎ و ﺑن ﺑﺳت ھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣوﻟود ﺣﯾﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ و ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﺑﺷر ﻣدرن ﺣﺗﯽ
اﺻول و اﻟﻔﺑﺎی ﻋﻘل و اﻧدﯾﺷﯾدن را در ﺧود ﮔم ﮐرده اﺳت و ﻓﮑر ﮐردن ﻧﻣﯽ داﻧد زﯾرا ھوش و ﺣواﺳش را از دﺳت داده
اﺳت.
 -٨٠زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ھﻣﮫ ﺳو وﺣﺷت و ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎرد ﻣﻌﻧﺎ و ﺣس زﻧدﮔﯽ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﺎن
آدﻣﯽ ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣراً در ﺣﺎل ﺗﺣول و ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﺷد و ﻋروج و ﺧﻼﻗﯾت ﺟدﯾد ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﭼون اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت در ﻣﺎ ﻣﺗوﻗف ﮔردد ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود ".وﺿﻌﯾت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑطور ﮐﺎﻣل
ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ در اﯾن دوران ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﻌرﻓت و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ روز اﻓزون و ﻋروﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﯾن ﻋرﺻﮫ
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﮐﻣﺎل و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را ﭘﯾﺎﻣﺑر آﺧراﻟزﻣﺎن در ﻣﻌراﺟش ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﮐﺷف و ﻓﺗﺢ ﻧﻣوده و ﭘﯾش روی ﺑﺷر
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ ،ﻣﻌﻧﺎی ﻣطﻠﻖ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ اﺳت .و ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﯾن اﻣﮑﺎن ﺣﯾﺎت
ﻣﻌﻧوی در دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﻧﺧواھد داﺷت و ﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﺟﺎت روح ﺧود از اﯾن دوزخ! اﯾن ھﻣﺎن رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت
ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
ﺣس ﺣﯾﺎت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻓرا روﻧده و ﺧﻼق و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در
 -٨١در آﺧراﻟزﻣﺎن اﮔر ﻣﻌﻧﺎی وﺟود و
ّ
دوزخ ﻧﺎﺑودﮔر ﻣدرﻧﯾزم روح اﻧﺳﺎن را ﺣراﺳت ﮐﻧد و از اﯾن آﺗش ﺑرھﺎﻧد .و اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و روﺣﺎﻧﯾت
ﻋروﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ آﺳﻣﺎﻧﯾش ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت و ﮐﺎﺷف زﻣﯾﻧﯽ اش ھم ﻋﻠﯽ)ع(! ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧوار ﺷﻌﺎع اﯾن
ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗﺻل ﺷوﯾم.
 -٨٢ھﯾﭻ ﻣوﺟودی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻋظﻣت و زﯾﺑﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن درک و ﺷﮭود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا دارای ﺻورت و روح
ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت .و اﮔر آدﻣﯽ ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ھﻣواره ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺧود ﺗذﮐر دھد از ﺳﻘوط در ظﻠﻣﺎت
اﺷﯾﺎء و آﺗش ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ھﻼک ﻧﻣﯽ ﮔردد.
 -٨٣اﮔر ﺣﺗّﯽ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ھزاران ﺣﮑﻣت ھﺎی ﻗرآﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ در دل ﺛﺑت و ﺧﻼق ﮔردد ﺑرای ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن ﻣدرن
ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن وﺟﮭﯽ از رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی و ﺷﻔﺎﻋت ﻋﻠوی اﺳت.
 -٨۴ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﮔر ﻓﻘط ﻣﺣﺑت ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی ﻣﺣﻣدی و ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠوی در دل ﻗرار ﮔﯾرد از ﺳﻘوط در آﺗش ﻧﺎﺑودﮔر
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .و اﯾن ﻣﺣﺑت اﮔر ﺑﺎ اطﺎﻋت ھم ﺗوأم ﺷود ﺟﺎن را ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﮭﺎن و
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را دوﺳت ﺑدارد ﺣﺗّﯽ اھﺎﻟﯽ دوزخ را! و اﯾﻧﺳت رﺳﺗﮕﺎری!
 -٨۵دوﺳت داﺷﺗن دﯾﮕران ادﻋﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺷﻌﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ھﻣﮕﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎی اﻋظم
دوران اﺳت .دﻟﮭﺎی ﺑﺷر ﻣدرن ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗوان دوﺳت داﺷﺗن را از دﺳت داده و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ظرﻓﯾت دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷدن ھم
ﻣﺣب ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﻋﺻر ﻣﺎﺳت.
ﻧدارد و از
ّ
 -٨۶دوﺳت داﺷﺗن و ﻣﺣﺑت ﻣﻘﺎم اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت .وﻟﯽ اﻣروزه ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣﺣﺑت ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑرﺗﺎﺑد و
ھﺿم و ﺟذب ﻧﻣوده و ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷد رﺳﺗﮕﺎر اﺳت .و اﯾن ﻧﯾز در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﺑزرﮔﯽ اﺳت.

٩٢

 -٨٧اﻣروزه ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑدرﮔﺎه ﺣﻖ ﺷرﻣﻧده ﺗر ﺑﺎﺷﯾم از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺟﻧون و
ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ درﺑﮭﺎی ﺑﮭﺷت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ روی ﻣﺎ ﮔﺷوده اﺳت و ھزاران ﺷﻌﺎع اﻧوار رﺣﻣت ﺣﻖ ﻣﺎ را
ﻣﺧﺎطب ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑر درﺑﮭﺎی اﯾن ﺑﮭﺷت و در ﺳﻣت اﯾن اﻧوار دﮐﺎﻧﮭﺎی ﺧودﻓروﺷﯽ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و
ﺷﯾطﻧت ﮔﺳﺗرده اﯾم و ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ از آن ﻏﺎﻓﻠﯾم.
 -٨٨اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ھر ﯾﮏ درﺑﯽ از آﺳﻣﺎن ﻋروج و رﺿوان ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ﮐﻠﻣﺎت و ادﻋﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از اﯾن اﻧوار ﺣﻖ ھر
ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺣﯾﺎءﮔر ﻣردﮔﺎن و ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﯾﺎﻣت زﻧدﮔﺎن و ﺑﺎﻻﺑرﻧده ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ھﺳﺗﻧد اﮔر از
روی طﻠب و ﻣﻌرﻓت ﺧواﻧده ﺷوﻧد و ﻧﮫ ﺑرای ﺛواب آﺧرت!
 -٨٩ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺣﺑت و ارادﺗﯽ در ﺣﻖ اﺋﻣﮫ ھدی ،ﺑﺷر دوزﺧﯽ را ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ در ﺣﻖ
اﻣﺎﻣﺎن ھر ﺟﺎھﻠﯽ را از ظﻠﻣﺎت آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد و ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻼش در ﺟﮭت آﻧﺎن ﺑﮭﺷت ﺧدا را از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﻣﮑن
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٩٠در اﻋﻣﺎق دوزخ ﺻﻧﻌت و درھم ﮐوﺑﻧدﮔﯽ اﻟﻘﺎرﻋﮫ اﻗدام ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھر ﮐﺎر ﺧﯾر ھر ﭼﻧد ﮐوﭼﮑﯽ ﻣوﺟب رھﺎﺋﯽ و
ﮔﺷﺎﯾش اﺳت .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ آﺗش ﻋذاﺑﮭﺎی ﺟﮭﻧم ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود ﻧور ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾز ﻧزدﯾﮑﺗر و دﺳﺗﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺗر
ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ طﻠب رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﺷﻔﺎﻋت ﭼون ﺑر زﺑﺎن ﺑﻧده ای ﺟﺎری ﺷود در ھﻣﺎن دم ﮔﺷﺎﯾش آﻏﺎز ﮔردد.
وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﻘدری ﺷﻘﯽ و ﺳﻧﮕدل ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺣﺗّﯽ ﺗوان درﺧواﺳت رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت را ھم ﻧدارد و ﺑﺎ ھر
ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺗﯾزد.
 -٩١ﯾﮑﯽ از ﻋﺟﺎﯾب اﻧﺳﺎن ﻣدرن از ﻧظر اھل ﻣﻌرﻓت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺻﺑر و ﻣﻘﺎوﻣت اﺷﻘﯾﺎء و اھل دوزخ در ﻋذاﺑﮭﺎﯾﺷﺎن اﺳت:
"آﯾﺎ ﺣﯾرت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺻﺑر دوزﺧﯾﺎن ﺑر آﺗش ".ﻗرآن -ﮐﮫ راز اﯾن ﺻﺑر ﻋظﯾم ﺟز ﺣﺎﮐﻣﯾت رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ از
وﺟود رﺳول رﺣﻣت ﺑر ﻣردم آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﺗﺎ طﻠب و درﺧواﺳت اﯾن رﺣﻣت ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﻧﺷود ﮔﺷﺎﯾش و
ھداﯾت ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود" :ﺧداوﻧد ﺑر آﻧﭼﮫ در دﻟﮭﺎﯾﺗﺎن ﻣﯽ ﮔذرد آﮔﺎه ھﺳت وﻟﯽ اﮔر ﺑر زﺑﺎﻧش ﻧراﻧﯾد ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد".
ﻗرآن-
 -٩٢ﺑزرﮔﺗرﯾن راز ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ارزﺷﮭﺎ در اﻧدﯾﺷﮫ و روان اوﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ھر رﺣﻣت و
ﻣﺣﺑﺗﯽ را ﺗﺣﻘﯾر و ﺗرﺣم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و دﻟﺑری و طﻧﺎزی را ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت ﻣﯽ داﻧد .ﻟطﺎﻓت را ذﻟّت ﻣﯾداﻧد
و ﺷﻘﺎوت و ﺧﺷوﻧت را ّ
ﻋزت! ﺳﺎدﮔﯽ و ﺻﻔﺎ را ﺣﻣﺎﻗت ﻣﯽ داﻧد و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و رﯾﺎ را ﻋﻠم و ﻧﺑوغ! ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﺧداوﻧد
ﺑزﺑﺎن ﻣﺎدری را ﺷرک ﻣﯽ ﺧواﻧد و وردﮔوﺋﯽ و اﻋﻣﺎل رازآﻟوده را اﺧﻼص و ﻋرﻓﺎن! ﺑر زﺑﺎن آوردن ﻧﯾﺎز را ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ
داﻧد و دﻋوی ﻋﺷﻖ و ارادت دروﻏﯾن را ادب و ﺷﺧﺻﯾت! و ھﻣﮫ آداب و رﺳوم و ارزﺷﮭﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ واروﻧﮫ اﻧد .ﭘس ﭼﻧﯾن
اﻧﺳﺎﻧﯽ در درون ﺧودش واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺿد وﺟود و ﺿد ﺣﯾﺎت و ﺿد ﻣﻌﻧﺎ و ﺿد روح اﺳت .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﮔر ﺑﻘدرت ﺗوﺑﮫ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺧود را واژﮔون ﻧﺳﺎزد ﺟز ﺳرﻧﮕون ﺷدن در ﺟﮭﻧم راه ﻧﺟﺎﺗﯽ دارد؟
 -٩٣اﯾن ﺗﻣدن ﻣدرﻧﯽ ﮐﮫ ﺿدﯾﺗش ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﯾت از ھﻣﮫ ﺳو ﺑﺎرز ﮔردﯾده اﺳت وﻟﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻧﺎی وﺟود و ارزش ﺣﯾﺎت و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺧﺷد! ﺗوﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﻔﺎھﯾم و
آﻣوزه ھﺎ و ارزﺷﮭﺎی اﯾن ﺗﻣدن ﻣوﺟب واژﮔوﻧﯽ اﯾن واژﮔون ﺷدﮔﯽ و ﺟﻠوس ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮫ روﯾﮑرد ﺑﮫ
ﺣس وﺟود ﺟﺎوداﻧﮫ و رھﺎﺋﯽ از ھراس ﻧﺎﺑودی!
ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ و روح اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ّ
 -٩۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﺟﮭﻧم آﺷﮑﺎر و ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت ﺑﮭﺷت ھم ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور اﺳت :ﺟﮭﻧم آﺷﮑﺎر ﺷد و ﺑﮭﺷت
ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﮔردﯾد .ﻗرآن -وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ اﯾن ﺟﮭﻧم ﭼﻧدھزار ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اوج اﯾن
ﺗﻼش ھم ﺳﮫ ﻗرن اﺧﯾر ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺑﮭﺷت و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﻧت ﺧداوﻧد ﭼﻘدر ﺗﻼش ﻧﻣوده اﺳت و آﯾﺎ
اﺻﻼً آﻧرا طﻠب ﮐرده اﺳت؟ ﻣﺎ از ﺑﮭﺷت اﺧروی ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣوﺟود را ﻣدﻧظر دارﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ارض
ﻣﻠﮑوت وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت.
٩٣

 -٩۵وﻟﯽ ﺗﺎ از ﺟﮭﻧم ﻣوﺟود دل ﻧﮑﻧﯾم و ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی واروﻧﮫ اش ﭘﺷت ﻧﮑﻧﯾم روی ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم و در
ﺳﻣﺗش ﮔﺎﻣﯽ ﺑرﻧﻣﯽ دارﯾم .در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﮐل اﯾن راه طﯽ ﺷده اﺳت.
 -٩۶ﺗﺎ ﺑر واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﺷﻌور و ﻋﺎطﻔﮫ و اراده و ﻋﻣل ﺧود ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﯾﺎﺑﯾم و ﺧود را واژﮔون ﻧﮑﻧﯾم از اﯾن ﺟﮭﻧم
ﻧﺎﺑودی رھﺎﺋﯽ ﻧدارﯾم و ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ھراس ﻧﺎﺑودﺷدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﻣﺎ را ھﻼک ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٩٧اﮔر در ﺧود ﻧظر ﮐﻧﯾم ھﻣﮫ دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ھراس ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﻓزاﯾﻧده ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎورھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی ﻓرﯾﺑﻧده
ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋظﻣت و ﻗداﺳت و اﻓﺗﺧﺎر اﯾن ﺗﻣدن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
آﺧرﯾن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای و ﭘزﺷﮑﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ھراﺳﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼون ﻣﯾﮑروب
ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻓﯾزﯾﮏ ذره ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ،ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ،ﻧﺎﻧوﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﮐﯾﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﺿﺎﻧوردی ،اﻧرژی و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت
اﺗﻣﯽ ،ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﮫ ای ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و اﯾﻧﺗرﻧت و اﻣﺛﺎﻟﮭم! و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد اﺻﻠﯽ ھﻣﮫ اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺟﮭﺎﻧﺧوار اطﻼﻋﺎﺗﯽ -اﻣﻧﯾﺗﯽ -دﻓﺎﻋﯽ -ﺟﻧﮕﯽ اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ ﭘدﯾد آﻣده و ﺗﺣت رھﺑری ھﻣﺎﻧﮭﺎﺳت .ﭘس ذات ھﻣﮫ اﯾن ﻋﻠوم و
ﻓﻧون ﻣدرن از ﺗرور و وﺣﺷت و ﺟﻧﮓ و ﺟﻧﺎﯾت و ﺗﺟﺎوز و اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت .ﭘس ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣدن ذاﺗﺎ ً وﺣﺷت زا
و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺑودﮔر ﺑﺎﺷد و ﭘﯾرواﻧش را در اﻧواع ھراﺳﮭﺎ ﻏرق و دﯾواﻧﮫ ﺳﺎزد.
 -٩٨ﻣﺎ در ﮐﺗﺎب "ارض ﻣﻠﮑوت و ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(" راه و رﺳم ﺧروج از ﺟﮭﻧم آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی و ورود ﺑﮫ
ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ و ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧروج از ﺗﻣدن دھرﭘرﺳت و ﻧژادﭘرﺳت اﺳت و
ورود ﺑر ﻋرﺻﮫ اﻟﺳﺎﻋﮫ وﺟود و ﻧزادﭘرﺳﺗﯽ! ﺑﮭﺷت و دوزخ اﺧروی ﻧﯾز ﺑر ھﻣﯾن ﻣﯾزان اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧدا و
ﺳﻧت رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم.
 -٩٩در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ از ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑرﺧوردار ﺷده و از اھﺎﻟﯽ
طﺑﻘﮫ ای از ارض ﻣﻠﮑوت ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎی روﺷن و روح ﭘروری از ﺣﯾﺎت و ﻧوری از ھﺳﺗﯽ و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اھﺎﻟﯽ ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم اﺗﺻﺎﻟﯽ ﮐﻠﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ دارﻧد از ﺑﺎﺑت
ارادت و اطﺎﻋت!
 -١٠٠و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣﺗﻘﯾن ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎء و ﭘﯾران طرﯾﻘت ﮐﯾش ﺧود داﻧﺳﺗﮫ ﯾﺎ
ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﻗرار دارﻧد زﯾرا ﮐل ﺑﺷرﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن ا ّﻣت ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ
ﻧﯾز در راه و روش زﻧدﮔﯽ ﺑر اﺻول دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ﺳﻠوک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف اﺳت در ﻗﺎﻟب ﺷراﯾﻊ
ﮔوﻧﺎﮔون.
 -١٠١ﮔﺎه در ﺑوﺋﯾدن ُﮔﻠﯽ ،در ﻧﺳﯾم ﺳﺣری ،در ﺗﻣﺎﺷﺎی رودی ،در ﺷﻧﯾدن ﻧﻐﻣﮫ ﻣرﻏﯽ ،در ﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﻼم ﯾﺎر ﻏﺎری و ﯾﺎ
ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ در ﻧﯾم ﺑوﺳﮫ ز اھل دﻟﯽ ،روح و ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﮫ آﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ در ﺟﺎن ﺟﺎری و ﺳﺎرﯾﺳت
در اﻟﺣﺎﻗش ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺎن از ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوﺷﯽ دارد ﺑواﺳطﮫ دﻟﯽ ﮐﮫ اھل ادراک اﺳت .و اﯾن درﯾﭼﮫ ھﺎﺋﯽ
ﺑﺳوی ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت.
 -١٠٢اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر دل را ﭼون وارد در ﺑﮭﺷت ﮐﻧﯽ در آﻧﺟﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﻓرار از آن دﺳت ﺑﮫ ھر ﺟرم و
ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧد .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن در ﺟﮭﻧم ﻧﯾز ﺟﻧّت ﺟﺎﻧش را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﻧّت ﺟﮭﺎﻧش را ﺑﯾﺎﺑد.
ﺣس و ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﺑرای ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر دو ﻣﻔﮭوم و اﺣﺳﺎس ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎد اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
-١٠٣
ّ
ﻧﺳﺑت ﺟﻧون ﻣﯽ دھﻧد .ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﮐﺎﻓران را دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺧداوﻧد ﻧﯾز در ﮐﺗﺎﺑش ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺎﻣﯽ
ادراک اھل اﯾﻣﺎن اﺳت.
 -١٠۴ﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﯽ طﺑﯾﻌت ﺑﮑر ﺧدا را ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﭼﮫ ﮐوﯾر و ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﭼﮫ دﺷت و ﺟﻧﮕل و درﯾﺎ! ﺑﮭﺷت
ﻣوﺻوف در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻌﻼوه ھﻣﺳری ﭘﺎک و زﯾﺑﺎ و ﺑﺎوﻓﺎ و ﻋﺎﺷﻖ! و اﯾن ﻋﻧﺻر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮭﺷت
٩٤

اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ھﻣﺳری اﺳت ﮐﮫ اھل ﺷﺟره و ﻧژادﭘرﺳت و ﻋورت ﺑﺎز و ﺧودﭘرﺳت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ھﻣﺳر ﺧوﯾش
اﺳت .و اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ھوﯾت ﺑﮭﺷﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﺷدن از ﻧژاد و ارزﺷﮭﺎی دھری در ﺑطن و ﻣﺗن ﺧﺎﻧواده و
ﻧژاد و ﻧﮫ در ﻓرار از آن!
 -١٠۵ﯾﻌﻧﯽ درب ورود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ھر دو ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد اﺳت .آﻧﮑﮫ در ﻣﺗن ﺧﺎﻧواده و ﻧژادش ﺑﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد
زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و دل و ﺟﺎﻧش ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت" .آﻧﺎﻧﮑﮫ دل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ دھﻧد آﺗش ﺟﮭﻧم را ﺑرای ﺧود ﺑرﭘﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن-
 -١٠۶آﻧﮑﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻣرﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ارزﺷﮭﺎی ﺣﺎﮐم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺳو ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﺳت از ﺟﮭﻧم ﺑﯾرون
اﺳت .وﻟﯽ ﺑدون اﺗﺻﺎل ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﯽ زﻧده ﭼﻧﯾن ﺗواﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
 -١٠٧دﻟﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و ﺧﺎﻧدان اﺷﻐﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد در آﺗش ﻣﯽ ﺳوزد و ﻣﯽ ﻣﯾرد و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﺎﻓر دل
ب دﻧﯾﺎ ﻧﯾز
اﺳت ﭼﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎز ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺑﯽ ﻧﻣﺎز! ﭼﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﮔﺑر و ﯾﮭود و ﮐﻣوﻧﯾﺳت! و اﺻﻼً ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ُﺣ ّ
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و آدﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ھر ﭼﮫ ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺛﺎر ﺧﺎﻧواده اش ﺳﺎزد ﻣﺣﺑوﺑﺗر واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﮔﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎطل و ﺑﻠﮑﮫ واروﻧﮫ اﺳت .اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن در ﺧﺎﻧواده و ﻗوم ﺧوﯾش و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﺳﺎس ﻣرگ دل اﺳت و ھﻣﮫ اﻧواع
دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﻣﻔﺎﺳد! و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدای را در دل ﺑﭘرﺳﺗد ھرﮔز ﭼﻧﯾن اراده ای ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٠٨وﻗﺗﯽ از ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﻋﻠت ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﺣﻣﻘﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺑب ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ھﺎﯾﺷﺎن ﻧژادﺷﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﻧﻔس ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧودﺷﺎن ﮐﮫ ﻧژاد را ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد .ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻧژاد
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯾد ﺷدن ﺑواﺳطﮫ ﻧژاد اﺳت .در واﻗﻊ ﺑﺎطن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده
ﺷدن ﺑواﺳطﮫ ﻧژاد اﺳت و ﭼون اﯾن اراده ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت و اﻧﺗﻘﺎم از ﻧژاد اﺳت و ھﻣﯾن
اﻣر ﻋﻠت ﻣرگ دل در آﺗش اﯾن ﻧﻔرت اﺳت و درب دوزخ!
 -١٠٩اراده ﺑﮫ ﻣﺣﺑوب ﺑودن و آدم ﺧوب و ﻣطﻠوب و ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد دﯾﮕران ﺑودن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣرگ دل و ﺷﺎھراه ﺟﮭﻧم اﺳت
زﯾرا ﭼﻧﯾن اراده ای در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﮐﯾﻧﮫ از دﯾﮕران اﺳت و ھﻣﯾن ﮐﯾﻧﮫ ﺳوزاﻧﻧده و ﻣﯾراﻧﻧده دل اﺳت.
ﻣﯾزان اﻓﮑﺎر و ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار و راه و روش زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺧدا و رﺳول زﻧده اﺳت و ﯾﺎ ﻧژاد و ﻣردم و ارزﺷﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ! اوﻟﯽ راه ﺑﮭﺷت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ روح اﺳت و دوﻣﯽ راه ﺟﮭﻧم و ﺣس ﻧﺎﺑودی اﺳت.
اوﻟﯽ ﮐﻔر و
 -١١٠ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و
ﺣس و ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ اﯾده ای در آﯾﻧده اﺳت و ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎری در اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳتّ .
ّ
دوﻣﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت.
ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻣﻌﻧﺎی ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧظر ﮐردن ﺑر وﺟﮫ ﷲ در ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟز در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ
-١١١
ّ
ﻗدر وﺟود را در اﻧﺳﺎن ﻧﻘد ﻣﯽ ﺳﺎزد .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻧﯾن ﻧظری در اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و ﻓرار ﺑﮫ آﯾﻧده ای
اﺳت ﮐﮫ ھر دو ﻗﻠﻣرو ﻋدﻣﯾت اﺳت زﯾرا وﺟود ﻧدارد .و ﮐﺎﻓران ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﭼﻧﯾن اﺑﺗﻼی ﻋدﻣﯽ و ﻧﺎﺑودﮔری دﺳت ﺑﮫ
روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺻرف ﻣﺳﮑرات و ﻣﺧدرات و روان ﮔرداﻧﮭﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ
و ﺷﻐﻠﯽ و اﺷﺗﻐﺎﻻت ھﻧری و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از اﯾن ﺣس ﻧﺎﺑودی ﺑرھﻧد و ﺑﮫ اﮐﻧوﻧﯾت ﻧزدﯾﮑﺗر
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ اﺳت و ﻧﮫ ورود ﺑﮫ ﺣﺎﻻت اﻟﺳﺎﻋﮫ! وﻟﯽ ﮐﺎﻓران اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت را "ﺣﺎل" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد
و اھل ﺣﺎل! وﻟﯽ اﯾن ﺣﺎﻻت آﺗﺷﯾن اﺳت ﮐﮫ درب ﺟﮭﻧم را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد ﺗﺎ ظﻠﻣﺎت دھر را ﺑﺳوزاﻧد .اﻣروزه اھﻣﯾت اﻧواع
ھﻧرھﺎ و ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑدون ﻣﺻرف ﻣﺳﮑرات و ﻣﺧدرات ﻗﺎﺑل دوام ﻧﯾﺳت از ھﻣﯾن روﺳت :ﺧروج از
دھر و ورود ﺑﮫ آﺗش ﺟﮭﻧم! و اﯾن از وﯾژﮔﯽ ﮐﻔر آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١١٢ﻋﺻر ﺟدﯾد از ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ ﻋﺻر ﺑﺎزی اﺳت .اﻣروزه ھر روز ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﯾﮏ ﺑﺎزی و ﺳرﮔرﻣﯽ ﺟدﯾدی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ
ﺑﺧش ﻋﻣده آﻧﮭﺎ در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣردم را ﺑﺧود ﻣﺷﻐول ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن دو دﺳﺗﮕﺎه در ھر ﺧﺎﻧﮫ
٩٥

ای رﺳﺎﻟت وارد ﮐردن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن و دھرزدﮔﺎن ﺑﮫ آﺗش دوزخ را داراﺳت .دوزﺧﯽ ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت و
ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾطﺎن آرﯾل )ﺷﯾطﺎن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻣﺎھواره ای( دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ وارد دوزخ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -١١٣آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر دھرزدﮔﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺷر اﯾن دوران ﯾﺎ از درب اﻟﺳﺎﻋﮫ دل
ﺧوﯾش ﺑر ﺟﻧت اﻟﮭﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود و از ظﻠﻣﺎت دھر و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﺎ ورود ﺑر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﺗﻠوﯾزﯾون و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑر آﺗش وارد ﺷده و ﺑﺎ ﺳوﺧﺗن ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧوع ﭘﺎک ﺷدن ﺳراﺳر ﺟﻧون و ﺷرارت
ﺑﺎر اﺳت و ﻧﺎﺑودﮔری!
 -١١۴اﻣروزه آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن" اﺳت دو روی دارد ﮐﮫ ﯾﮏ روی آن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و
ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و وﺣدت اﺳﺗﺛﻣﺎری آﻧﮭﺎﺳت و روی دﯾﮕرش ﮐﮫ وﺟﮫ ﻣردﻣﯽ آﻧﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن
ﺑﺎزﯾﮕری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ورزﺷﮭﺎ ،ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری و ﻓﺳﻖ و ﻓﺟورھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﻣﺧدرات
ﺟﮭﺎﻧﯽ! و اﮔرر درک ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ راز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ ھم ﺑﺎزﯾﮕری ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت زﯾرا ﮐل ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﻗﻠﻣرو اﻧواع ﺑﺎزﯾﮭﺎﺳت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎزﯾﮕری در ﻣﺣور ھﻣﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎ ﻗرار دارد ﮐﮫ اﻧواع ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ را
ﺑرای اﻓراد و طﺑﻘﺎت ﺑﺷری ﻓراھم آورده اﺳت از ﺟﻧﮓ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری! از ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﺗﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮭﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و رﺑﺎﺗﯾﮑﯽ! زﯾرا ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن ﺟﺎذﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﺎ آن اﺳت و ﺑﺎزﯾﭼﮫ آن ﺷدن! ھﻣﮫ اﻧواع
اﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺑﮭﺎی ورود ﺑﮫ آﺗش دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﺟﮭت دھرﺳوزی و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوزی و زﻣﺎن ﺳوزی و ﻓرار
از ﻋذاب ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی!
 -١١۵آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘرﺗﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﺎن )ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻌر درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺣﯽ ﻋروج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺎﻓران
ھﻣﭼون ﻧﮭری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه آﺑﺷﺎر ﻣﯽ رﺳد .در ﻟﺣظﮫ اﯾن ﺳﻘوط ،ﻣؤﻣﻧﺎن دارای اﻣﺎم ّ
ﺧود را در ﻣﺳﺗﯽ و ﻧﺷﺋﮫ و ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﻧوﻧﯽ ﻏرق و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش ﺟﮭﻧم ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﮫ ﻗﻌر درک اﺳﻔل ﺳﻘوط ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻧور و ﮐﺎﻓران ﺑﮫ ﻧﺎر از دھر و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻓﻘط
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﮭﻣراه ﺳﻘوط ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﺳﯾل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯾروﻧد ﻧﮫ
زﻧده اﻧد و ﻧﮫ ﻣرده ،ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد) .ﻗرآن(-
 -١١۶ﺣﻖ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ از درون و ﺑرون و در آﻓﺎق و اﻧﻔس ،آدﻣﯽ را ھر دم ﻧدا ﮐﻧد ﮐﮫ :ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﮐﯾﺳﺗﯽ از ﺑﮭر
ﭼﯾﺳﺗﯽ! و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر ﺑرای ﻓرار از اﯾن ﻧدا دﺳت ﺑﮫ ھر ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﺗرﯾﻧش ﮔم ﮐردن ﺧود در اﺷﺗﻐﺎﻻت
ﮔوﻧﺎﮔون و ﮐﺎذب اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻧدا را ﻓراﻣوش ﮐﻧد و ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕوﯾد و در ﺑﺎﺑش ﺗﺄﻣل ﻧﮑﻧد .اﯾن ﻧدای ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺟودش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﯾﻧدﯾﺷد و در آن ﺑﻣﺎﻧد و ﺑر ﺧود ﻧظر ﮐﻧد .اﯾن وﺣﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت ﮐﮫ اھﻠش را ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن وﺣﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن و ﭘﯾرواﻧش را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﻣﺎﻣت وﺟود اﺳت :ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻗرآن -و اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن
ﻣﺣﻣدی ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻌﻧﺎﺑﺧش وﺟود ﺑرای ﻣردﻣﺎﻧﻧد زﯾرا ﺑﮫ ا ّم وﺟود رﺳﯾده اﻧد و اﺳم "اﻟﻣﺣﺻﯽ" )ارزﯾﺎب -ﻣﻌﻧﺎ
ﺑﺧش( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
" -١١٧ﻣﺣﺻﯽ" ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎده وﺟود را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺟرﯾﺎن روح ﺧﻼق ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧظری! ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظر ﺧﺎک را ﮐﯾﻣﯾﺎ ﮐﻧﻧد!
 -١١٨ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺎﺑودﮔری و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﻗﺣطﯽ وﺟود در اﻧﺳﺎن ﻣدرن ،رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﺣﺳﺎﺑﮕری اﺳت ﮐﮫ از اﯾن طرﯾﻖ
ﻧﻌﻣﺎت و داده ھﺎی اﻟﮭﯽ را ھﯾﭻ و ﭘوچ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺿد وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺑواﺳطﮫ ﺷﻣﺎرش ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﻧﻌﻣﺎت را درﯾﺎﺑﯾد .ﻗرآن ﮐرﯾم -و ﮐل ﺗﻣدن ﻣدرن و ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ارزﺷﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﮐﺎری ﺟز ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﻧﻌﻣﺎت و اﻟطﺎف و
داده ھﺎی اﻟﮭﯽ ﻧدارﻧد زﯾرا ﺑر ﻣﺣور رﯾﺎﺿﯾﺎت و آﻣﺎر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺻﻼً رﯾﺎﺿﯾﺎت ذات اﯾن ﺗﻣدن اﺳت و اﯾﻧﺳت راز
ﺑﺣران ھوﯾت و ﻗﺣطﯽ وﺟود در اﻧﺳﺎن ﻣدرن!
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 -١١٩ﺑﻘول ﻣﺣﺻﯽ اﻋظم ﻋﻠﯽ)ع( ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎرش ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود .ﻓرق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﻣﺎرش از ﭼﮫ راه و
روﺷﯽ ﺑﺎﺷد :ﺣﺳﺎﺑﯽ ،ھﻧدﺳﯽ ،ﻟﮕﺎرﯾﺗﻣﯽ ،اﻧﺗﮕراﻟﯽ ،ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،ﻧﺟوﻣﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﺛﺎﻟﮭم.
 -١٢٠ﻋدد و ﺷﻣﺎرش و آﻣﺎر درﺑﺎره ھر ﭼﯾزی ،ﻓﮭم زﻧده و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش آن ﭼﯾز را در روان آدﻣﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺷﻌور و ادراک آدﻣﯽ ﺧﺻﻣﯽ ﻣﮭﻠﮑﺗر از رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻧدارد .رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺿد ﻋﻘل اﺳت و درﮐﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺎﻗد ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!
رﯾﺎﺿﯾﺎت ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل وﺟود ﺑﮫ ﻋدم در ذھن اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭼﮫ ﺣﻖ ﮔﻔت ﺳﻘراط ﺣﮑﯾم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﺋﯽ )ﻓﻠﺳﻔﮫ( دﺷﻣﻧﯽ
ﺟز رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻧدارد .ﭘس آن ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑر رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﻧﺎ ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﻣﺻداق ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺿد ﻓﻠﺳﻔﮫ
اﺳت و درﮐﯽ ﮐﮫ از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﻋﺑث اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﻌﻧوﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺳت
ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ﺗﺟزﯾﮫ وﺟود و ﺗﮑﺛﯾر ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و ﻻﺟرم ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﺣض اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑر
دوﺋﯾت ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت :ﺟوھر و ﻋرض )وﺟود و ﻣﺎھﯾت(! و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش آوردن وﺟود اﺳت و وﺟود را ﺑﮫ ﻋدم
ﮐﺷﺎﻧﯾدن! اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺗﺑدﯾل ﯾﮏ ﺑﮫ دو اﺳت!
 -١٢١ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻌﻧﺎی ﻋﻣری ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ اﻗﺎﻣت دارﯾم ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗطﻌﮫ ای از زﻣﺎن در ﻗطﻌﮫ ای
از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺗن اﺳت ﮐﮫ واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن زﻣﺎن ﻣﺣدود در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺣدود ھﻣﺎﻧﺎ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﭘس
ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﺷود .ﭘس ﻣﻌﻧﺎﺟوﺋﯽ ﺑﺷر ﭼﯾزی ﺟز ﺧﻠﻖ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ از ﻣرگ
و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺧﻠﻖ وﺟود از ﻋدم!
 -١٢٢ﭘس ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ زﻧدﮔﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻ در ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی! ﺧﻠﻖ از ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟرﺑﮫ
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻋدﻣﯾت ﮔوھره آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا اﯾن ﻋدﻣﯾت از ﺗﺟرﺑﮫ وﺟود ﺣﺎﺻل ﺷده
اﺳت زﯾرا ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﯾﮏ وﺟود ﻋدﻣﯽ و ﺣﯾﺎت ﻣرﮔﺑﺎر اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ اﻣور ﺑﺎ ﻣرگ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد اﻻ ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﺣﺎﺻل از اﯾن وﺟود ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﺟز در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺧﻠﻘﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدﯾت وﺟود را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ذات ھﺳﺗﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت.
 -١٢٣از ﻣﯾﺎﻧﮫ ھﻣﮫ ﻧﺎﺑودﮔرﯾﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ و ﻋددی ﻧﺎﺑودﮔرﺗرﯾﻧش ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ
رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ -آﻣﺎری ﻋﻣر و ﺣﯾﺎت ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ و ده ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮫ وو...
و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻏرﺑﯽ و ﺗﻣدن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ -طﺎﻏوﺗﯽ ﻏرب ﻣﺧﻠوق اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳت.
 -١٢۴آﻧﮑﮫ اﯾﺎم و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻣرش را ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس آﻧرا ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﭼون ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
رزﻗش را ﻣﯽ ﺷﻣرد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی و ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ھم ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز و
زورﮔوﺋﯽ و رﺑﺎ و زﯾﺎده ﺧواھﯽ و آدﻣﺧواری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳت و ﻋﺎﻗﺑﺗش ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت! ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن
از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻋﻣرش ﺑﺳوی ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ رود و ﺟواﻣﻊ ﻣدرن ھم!
 -١٢۵اﯾن ﮐﻔر و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻧﺎﺑودﮔراﻧﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ﭘﯾری زودرس از دوران ﮐودﮐﯽ اﺳت و ھﻣﮫ اﯾده
ھﺎ و آرزوھﺎی ﺑﺷری در ھﻣﺎن ﻧﯾﻣﮫ اول ﻋﻣر ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﻧد ﻣوﻟّد ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ از ذات ﺗﻔﮑر رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ھوﯾت اﯾن ﺗﻣدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٢۶رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺗﻧﮭﺎ داﻧش ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾﺎت ﻣﺣﺳوس ﻋﺎﻟم و آدﻣﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﮐﺎری ﻧدارد و ﺑزﺑﺎن دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ داﻧﺷﯽ
اﺳت ﮐﮫ از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺑﯾرون اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ داﻧش ﻣﺣض آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت و اﮔر ﺗﻣدن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻣدن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن دوران اھل ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺑرای درک و درﯾﺎﻓت
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﻧطﻖ و درک و داﻧﺷﯽ ﺟز رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ادراﮐﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دوزﺧﯽ و آﺗﺷﯾن و ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت .و
ﻟذا ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺗﻣدن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دوزخ زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺷر ﺑواﺳطﮫ داﻧش رﯾﺎﺿﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت
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ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺷت زﻣﯾﻧﯽ و ارض ﻣﻠﮑوت ھم ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻋﻠم ﻋﻠﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺟوھرۀ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ﻋرﻓﺎﻧﯽ! ﭘس رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده و آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت و دوزخ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
 -١٢٧ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت دو ﻋﻠﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑرون از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و دﯾﮕری ھم ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ! ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻل ﺧروج ﻋروﺟﯽ اﺳت و دﯾﮕری ھم ﺧروج ﺳﻘوطﯽ!
ﻋروج ﺑﮫ ﻋرش اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن و ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن!
 -١٢٨ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﯾﺎن رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده ای اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻔﯽ آن
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده و ﺿد آن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﺣﺗّﯽ ﺗوﺣﯾد ﮐﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﺑﮫ "ﯾﮏ" ﺷود ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺟّﺎل ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد اﺳت.
 -١٢٩اﮔر ارﺳطو ﻓﻠﺳﻔﮫ را واژﮔون ﮐﻧﻧده واﻗﻌﯾت ﺧواﻧده اﺳت رﯾﺎﺿﯾﺎت ھم ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده واﻗﻌﯾت در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق اﯾن ﻧﺎﺑودﮔری ھم ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ھم ﻣﺧﻠوق ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت.
 -١٣٠ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت دو روش ﺣﺻول وﺟود در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣوﺟب درﯾﺎﻓت ﺳرﻣدﯾت اﺑدی و
ﺧﻼﻗﮫ روح اﺳت و دﯾﮕری ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی اﺑدی اﺳت :ﺑﮭﺷت ُﺧﻠد و ﺟﮭﻧم ُﺧﻠد!
 -١٣١وﺿﻌﯾت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺻداق اﯾن ﺳﺧن ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻓرﻣوده :ھﺷدار ﮐﮫ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﻘﺎی دﻧﯾﺎ ﭘﺎره ﺷد و از دﻧﯾﺎ ﺟز ﺳ ّم و زھراﺑﯽ ﻧﻣﺎﻧد ﭘس ﮐوﻟﮫ ﺑﺎر ﺑرﺑﻧدﯾد ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن !...ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت دو راه و روش ﺧروج از ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﮑﯽ ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن و دﯾﮕری در
اﻋﻣﺎق زﻣﯾن! ﯾﮑﯽ ﺑﺳوی ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رود و دﯾﮕری ﺑﺳوی ﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در دوزخ! ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﻘدرت ﻋﻠم
رﯾﺎﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺎده ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻠوم ذره ای ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻗﻠب درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣﺎدﯾت
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو آﺗش ﻧﻔﺗﯽ و اﺗﻣﯽ و ﻧﺎﻧوﺋﯽ و ﻟﯾزری و اﻟﮑﺗروﻧﯽ و ﻧوﺗروﻧﯽ اﺳت.
 -١٣٢ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻋﻠم رﯾﺎﺿﯽ و رﯾﺎﺿﯽ داﻧﮭﺎی ﺑزرگ ﻏرب ،رﯾﺎﺿﯾﺎت را ﺑﯾﺎن ھﻧدﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﮑوﯾن ھﻧدﺳﮫ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ھﻣﮫ اﯾن ﺑزرﮔﺎن ھم ھﻧدﺳﮫ و ﺑﯾﺎن ھﻧدﺳﯽ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد و
ﻣﻧظم ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧظﻣﯽ ﺟز ﻧظم ھﻧدﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ﺳراغ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً آﻧرا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھم ﺗﻌﻣﯾم داده اﻧد .و ﻣﯾداﻧﯾم
ﮐﮫ دو ﺷﮑل داﯾره و ﻣﺛﻠث ﻣﺗﺳﺎوی اﻻﺿﻼع دو رﮐن داﺋﻣﯽ ﻋﻠم ھﻧدﺳﮫ و رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﻣﭼون ﭘدر و
ﻣﺎدر آن ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان در ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﯾﻌت و ﮐﺎﺋﻧﺎت و اﺷﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ داﺋره ﮐﺎﻣل و ﻣﺛﻠث ﻣﺗﺳﺎوی
اﻻﺿﻼع ھم ﭘﯾدا ﮐرد؟ ﭘس ھﻧدﺳﮫ ھم ﮐﮫ داﻧﺷﯽ ﺟدای از واﻗﻌﯾت اﺳت ﺑر دو ﻗرارداد ﺗﺻﻧﻌﯽ و ﻏﯾر واﻗﻌﯽ اﺳﺗوار اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠم ﺣﺳﺎب ھم ﺑر دو ﻓرض ﻧﻘطﮫ و ﺻﻔر اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ رﯾﺷﮫ ای در واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﻧدارﻧد و دو
ﻗرارداد ذھﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم رﯾﺎﺿﯾﺎت ﮐﮫ ﺑر دو ﻋﻠم ﺣﺳﺎب و ھﻧدﺳﮫ اﺳﺗوار اﺳت ﻋﻠﻣﯽ ﻏﯾر واﻗﻌﯽ و
ﻣﻧﻔﮏ از ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد و ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺑرھوت ﻧﺎﺑودی ﺑﮑﺷﺎﻧد.
 -١٣٣ﺑﮭﺷت ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .وﻟﯽ ﺟﮭﻧم ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم
ﺑراﺑری اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .راﺑطﮫ ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ھﻣﭼون راﺑطﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑراﺑری اﺳت .ﭘس ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎرﯾﮑﺗر ز ﻣو در ﮐﺎر اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﻣوم اذھﺎن ﺑﺷری ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ھﻣﺎن ﺑراﺑری ﻣﯽ ﻓﮭﻣد .اﯾن
ﻓرق ﺑﺎرﯾﮑﺗر ز ﻣوی ھﻣﺎن ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ از ﻣوی ﺑﺎرﯾﮑﺗر اﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن ﻓرق را ﻓﮭﻣﯾد ﻓرق ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و
ﺟﮭﻧم ،ﺧدا و ﺷﯾطﺎن ،ﺣﻖ و ﺑﺎطل ،راﺳت و دروغ ،ﻋﺷﻖ و ﻓﺳﻖ و ﮐﻔر و اﺧﻼص را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻓرق ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم
و ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ را!
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 -١٣۴رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻋﻠم ﺑراﺑری اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻓﮭم را ﺑر دوﺋﯾت ﻗرار داده و اﯾن دوھﺎ را ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺳﺎزد .وﻟﯽ ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد
ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس وﺟود را ﺑر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﮭﺎده اﺳت ﺑﮫ ﺑﮭﺎی اﻣﺣﺎی ﻣﻧﯾت ﺑﺷری در ﻗﺑﺎل
وﺟود ﺣﻖ و ﺣﻖ وﺟود! درک ﺗﻔﺎوت اﯾن دو ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ درک روح ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎﺳت.
 -١٣۵ﭼون ﺧرد و ﻓﮭم ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑﺷر ﻧﺗواﻧﺳت ﺛﻧوﯾت ﻣن ﺧود و ﻋﺎﻟم وﺟود را ﺣل ﮐﻧد دﺳت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی زد ﺑﮫ ﯾﺎری
اﺑﻠﯾس و وﺣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﻣﻔروﺿﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟّد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻔروض و ﻣﻘروض و ﻗﺣطﯽ زده
و ﺿد وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی!
 -١٣۶ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺑﺷر آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه ،ﺟز در ﺟﮭت ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر ﺛﻧوﯾت ﺑﯾن ﺧود و
ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از دو راه و روش ﻣﺗﻔﺎوت اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ دو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﻧﺟر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷت و دوزخ ﮐﮫ
ﺑواﺳطﮫ دو ﻧوع ﻋﻠم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت :رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻋﺷﻖ!
 -١٣٧ﮐﺎﻓران ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﺧود و ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ﺣذف ﺟﮭﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑﮫ دام رﯾﺎﺿﯾﺎت اﻓﺗﺎدﻧد ﺗﺎ در اﯾن
ﺣذف ،ﺧودﺷﺎن ھم ﺣذف ﻧﺷوﻧد ﮐﮫ ﺷدﻧد )در ﺟﮭﻧم( .وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟﮭت ﺣل اﯾن ﺛﻧوﯾت و ﺗﺿﺎد ﺑﮫ ﺣذف "ﺧود" ﭘرداﺧﺗﻧد
وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود رﺳﯾدﻧد در ﺑﮭﺷت ،ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت.
 -١٣٨ﺑﮭﺷت طﺑﻖ ﮐﺗﺎب ﺧدا ﻋرﺻﮫ اﻣﺣﺎی ﺛﻧوﯾت و ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ در ﺑﮭﺷت دارای ﻗدرت
اراده ﮐن ﻓﯾﮑن اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ اراده ﮐﻧد ﺑﮫ آﻧﯽ واﻗﻊ ﮔردد ﭘس ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎﻧش ھﯾﭻ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت و اﻧﺳﺎن ﻋﯾن
ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﻌﯾن اراده اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺗﺄوﯾل ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﺄوﯾﻠﮕر
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دارای ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻋﯾن ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾش و ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت زﯾرا ﺧﺎﻟﻖ اراده ﺧوﯾش
اﺳت ﺑﮫ آﻧﯽ! و اﯾﻧﺳت اﻣﺣﺎی ﺛﻧوﯾت و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا!
 -١٣٩وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر ﺑواﺳطﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻋدد و آﻣﺎر و ﺷﻣﺎرش از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را از دﺳت
داد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳت اراده ﺧود را ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎزد
ﮐﮫ ﻣرﯾد ﻣﺧﻠوق ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧودش ﺣذف ﺷد .و اﯾﻧﺳت راز ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﻗﺣطﯽ زدﮔﯽ و ﺑﯽ ﺧودی
ﺑﺷر ﻣدرن!
 -١۴٠ﭘس دو ﻧوع اﻧﺳﺎن دارﯾم :اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺧود و ﺧداﯾش ،ﺧود را ﺑرﮔزﯾد و ﺧداﯾش را اﻧﮑﺎر ﮐرد .و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﺧداﯾش را ﺑرﮔزﯾد و ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم اﻣرش ﻧﻣود .اوﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﺑطﺎل و ﻧﺎﺑودی ﺧود رﺳﯾد و دوﻣﯽ ھم ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت و ظﮭور ﺣﻖ ﺧود! اوﻟﯽ روی ﺑﮫ ﺗﺳﺎوﯾﮕری ﻧﮭﺎد و دوﻣﯽ روی ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ! ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻋﺷﻖ!
 -١۴١و اﻣﺎ اﻧﺳﺎن ﻧوع ﺳوﻣﯽ ھم وﺟود دارد و آن اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﺧود و ﺧداﯾش را ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧود را
ﺑﺟﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .و اﯾن اﻧﺳﺎن ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧدا را رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ و ھﻧدﺳﯽ و ﺗﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﯾن اﻧﺳﺎن
ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣورد ﻧﻔرت ﺧداوﻧد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در طﺑﻘﮫ ھﺷﺗم دوزخ اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوزد و ﻧﮫ ﻣﯾﺳﺎزد.
 -١۴٢ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ھﯾﭻ و ﭘوچ ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را در روح و رواﻧش ﺣذف ﮐرده اﺳت.
زﯾرا آدﻣﯽ ﺑﻘدرت ﻋﻘل ﺗوﺣﯾدﯾش از ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن ،ﮐﺳب ھوﯾت و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس اﻧﺳﺎن
رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺟﮭﺎن و ﻓﺎﻗد ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ وﺟود اﺳت و ﻟذا در ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ ﺳوزد زﯾرا در ﺑرھوت زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ﺿد وﺟود اﺳت.
 -١۴٣زﯾرا ھر ﯾﮏ از ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻧﻌﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺳرﻣدی ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و
اﻧﺳﺎن رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ اﯾن ﻧﻌﻣﺎت را اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده اﺳت :ھرﮔز از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎرش ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﺧدا دﺳت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .ﻗرآن-
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 -١۴۴اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺑﻘدرت ﻋﺷﻖ ،ﺧود را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و ﺑر ﺑﮭﺷت ﺟﮭﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود .و اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ھم ﺑﻘدرت
رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و ﺑر ﺟﮭﻧم وارد ﻣﯽ ﺷود.
 -١۴۵ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم دو ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و در دﯾﮕری ھم اﻧﺳﺎن
ﺷﯾطﺎﻧﯽ! اﻧﺳﺎن ﻧوری و اﻧﺳﺎن آھﻧﯾن! اﻧﺳﺎن اﺣدی و اﻧﺳﺎن ﺣدﯾدی!
 -١۴۶اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﺷم دل ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﺷم ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرد :ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ!
 -١۴٧و ﺑدان ﮐﮫ ﭼﺷم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺟز ﭼﺷم ﻋﻠوی ﻧﯾﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن! و ﭼﺷم ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم ﻣﻧظر ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻧطﻖ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ اﺳت.
 -١۴٨ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺳﺧﻧﮕوی اﻟﺣﺎد ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺗراﻧد راﺳل ﺑﮭﻣراه ﮔروھﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻓﻼﺳﻔﮫ و
داﻧﺷﻣﻧدان و رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن ﻋﺻر ﮔرد آﻣدﻧد ﺗﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﻧطﻖ ﺑﺷری ﺳﺎزﻧد .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺎﺑﻐﮫ اﯾن
ﻣﺣﻔل وﯾﺗﮕﻧﺷﺗﺎﯾن ﮐﮫ ﺷﺎﮔرد و ﻣرﯾد راﺳل ﺑود ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﯾن ﺣرﮐت را ﮐﺷف ﻧﻣود و ﻧﺎﮔﮭﺎن از اﯾن ﺟﻣﻊ و از
ﻣرادش و از ﮐل ﻓﻠﺳﻔﮫ و داﻧش ﻣﻐرب زﻣﯾن ﮐﻧﺎره ﮔزﯾد و از دﯾو رﯾﺎﺿﯾﺎت روی ﺑﮫ رﯾﺎﺿت ﻧﻣود و ﻣرﺗﺎض ﮔﺷت و ﯾﮏ
ﺷﺑﮫ ﻋﺎرﻓﯽ روﺷن ﺿﻣﯾر ﺷد و ﺣﺟﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎھﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﮔردﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮫ رﯾﺎﺿﯽ ﺑود .او
در ﻋﺻر ﻣﺎ آن ﺳﺧن ﻗدﺳﯽ ﺳﻘراط ﺣﮑﯾم را ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧد ﮐﮫ :رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻧﺷﺋﮫ و طﻠﺳم ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن
اﺳت! و ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺳﺗﺎدش راﺳل اﯾﻧﻘدر ﺗواﺿﻊ ﺑﮫ ﺧرج داد ﮐﮫ درﺑﺎره ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ وﯾﺗﮕﻧﺷﺗﺎﯾن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮔﻔت:
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ را ﻧﺧواﻧد از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن اﺛر ھﻣﭼون ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ
ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣدن ﻏرب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 -١۴٩ﺳﺧن ﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻋﻣل اﺻﻠﯽ و ﺟدول ﺿرب را از ﯾﺎد ﺑﺑرﯾم ﺑﻠﮑﮫ اﻋداد و ﺣﺳﺎب و ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ و
آﻣﺎر و ارﻗﺎم را ﻣﯾزان ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺧود ﻧﺳﺎزﯾم و ﺑراﺳﺎس آن ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻧﮑﻧﯾم و ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮕﯾرﯾم و اراده ﺧود
را ﺑﮫ آن ﻧﺳﭘﺎرﯾم و ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن ﻧﺳﺎزﯾم.
 -١۵٠رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾت و دﺳﯾﺳﮫ و طﻠﺳم ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و روح اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھدﻓش
ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﻣﻌﻧﺎی اﻟﮭﯽ وﺟود در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ دﺟﺎل ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر ﺳوار ﺑر
ﻣرﮐﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻔر ﺑﺷری ﭼﯾزی ﺟز ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت
اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت و اﻣروزه اﯾن ﮐﻔران ﺑﺎ ﻣﻧطﻖ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر ھم اﺑﻠﯾس اﺳت :اﮔر ﻧﻌﻣﺎت
اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش آورﯾد ھرﮔز ﺑﮫ آن دﺳت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .ﻗرآن -و اﺑﻠﯾس از طرﯾﻖ اﻟﻘﺎی وﺣﯽ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎت ،دﺳت
اﻧﺳﺎن را از ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﮐوﺗﺎه ﮐرده و در ﻗﺣطﯽ دوزخ اﻧداﺧﺗﮫ و ﻣرﯾد ﺧود ﻧﻣوده اﺳت.
 -١۵١ﺷﻣردن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋددی ﻓﻘط ﻣﻌدود ﮐردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣدود ﮐردن ھم ھﺳت و ﻣﻧﻘﺑض و ﻣﻧﺟﻣد ﺳﺎﺧﺗن اﻣور! و
اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﺎﻗط ﮐردن اﻣور در درک اﺳﻔل اﺳت و ﺑﺳﺗن درﺑﮭﺎی رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت و ﮔﺷﺎﯾش و ﺑﺳط و ﺑرﮐت و ﮐرم ﺧدا
ﺑر روی اﻣور اﺳت.
 -١۵٢ارزش ﻋددی و رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ھر ﭼﯾزی ارزش ﺗﺟﺎری و ﻣﺑﺎدﻻﺗﯽ و ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ آن ﭼﯾز اﺳت و ﻧﮫ ارزش وﺟود آن ﭼﯾز
ﺑرای آدﻣﯽ! ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﯽ ھر ﭼﯾزی ﻧﻌﻣت وﺟودﺑﺧش آن ﭼﯾز را از دﺳت ﻣﯽ دھد و از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾﺷود
زﯾرا در ھر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋددی ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ رخ ﻣﯽ دھد و آن ﭼﯾز را ﻣﻌﺎدل ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن وﻗوع ﮐﻔران ﻧﻌﻣت اﺳت
و واﻗﻌﮫ ﺑراﺑرﺳﺎزی ﭼﯾزھﺎ ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣﻌدوم ﺳﺎزی آﻧﮭﺎﺳت .در اﯾن واﻗﻌﮫ ،اﺣدﯾت ذاﺗﯽ ﭼﯾزھﺎ ﮐﺗﻣﺎن و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔردد در
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ارزﯾﺎﺑش! و اﯾن ﻋﯾن وﺟودﮐُﺷﯽ اﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ھر آﯾﮫ ای ھم اﺣدی و ﺻﻣدی و
ﺑﯽ ﺗﺎﺳت .ﭘس ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ اﻣور ،اﻟﮭﯾت اﻣور ﮐﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود و از دﺳت ﻣﯽ رود.
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 -١۵٣ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﻧوع ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ در رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ وارد ﺷود و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷوﻧد اﺷد اﻧﮭدام و
ﻧﺎﺑودﮔری واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود در روان و دل ارزﯾﺎﺑش!
 -١۵۴اﻣروزه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ رواﺑط ﺑﺷری ﻣﺷﻣول ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ و آﻣﺎری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾﻧش در اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر،
دوﺳت ،ﺷرﯾﮏ ،اﺳﺗﺎد و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺻم ارﺗﺑﺎط ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻم ﻣﺣﺑت
و دوﺳﺗﯽ!
 -١۵۵ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣﻧطﻖ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﻣﻧطﻖ ﺿد ﻧﻌﻣت و رﺣﻣت و ﮐراﻣت اﺳت و ﺿد اﻟﮭﯾت
و روح! اﯾن ﻣﻧطﻖ اﺣدﯾت و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ وﺟود را ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ اﺻل و ﮔوھره وﺟود اﺳت.
 -١۵۶ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﺑﯾﮫ ،ﻣﻧطﻖ ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﻣﻌﺎدﻟﮫ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت ﻧﮫ ﻣﻧطﻖ وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧطﻖ وﺟود ﻓروﺷﯽ اﺳت.
 -١۵٧وﻗﺗﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﻓردا ﭼﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد .و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ھر ﮐﮫ
ﺑﮕوﯾد ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ ،از ﻣﺎ ﻧﯾﺳت" ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺎ را از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی و ارزﯾﺎﺑﯽ
رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .زﯾرا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﻋددی و ﺗﺷﺑﯾﮭﯽ و ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ اﺳت.
 -١۵٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻓرد ﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑواﺳطﮫ ﺷﻣﺎرش ،ﻗﯾﻣت ﮔذاری و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎری و ﺣﺳﺎﺑﯽ و ھﻧدﺳﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و
اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐُد و رﻗﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﮭد آﻧرا از ﺧود ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﯾﺗش ﺑﮫ ﻓروش و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺧودش ﻧﯾز
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﻋداد و ارﻗﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻرﻓﯽ دارد .و اﯾن راز اﻧﮭدام ھوﯾت و ﻣﻌﻧوﯾت ﺑﺷر
رﯾﺎﺿﯽ ﭘرﺳت اﺳت.
 -١۵٩ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻧواﺑﻎ ﻋﺻر ﮐﮭن ھﻣﭼون ﻓﯾﺛﺎﻏورس و اﻗﻠﯾدس ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻠم ﺣﺳﺎب و ھﻧدﺳﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺣﺗﯽ
ﺑرای اﻋداد ھم ھوﯾت اﻟﮭﯽ و ﻗدﺳﯽ ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻣروزه اﻧﺳﺎن را در ﺳطﺢ اﻋداد ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھر ﻓردی ﺑﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﻋداد و ارﻗﺎم و ﮐدھﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود :ﺳن ،ﻗد ،وزن ،ﮔروه ﺧون ،ارﻗﺎم ﺗﺟزﯾﮫ ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺧون ،ﺣﺳﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻧﻣره ،ﺗﻌداد رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان ،ﺿرﯾب ھوﺷﯽ و ﻏﯾره! و اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺳواﺑﻖ
ﺣﯽ و
اﺳت آﻧﮭم ﺳواﺑﻖ ﻣﺎدی و ﻣﺎدﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ھر ﻓردی ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﭘس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋددی ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻣوﺟودﯾت ّ
ﺣﺎﺿر آدﻣﯽ ﺳر و ﮐﺎری ﻧدارد .در واﻗﻊ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋددی ﻣﯽ ﺷود ﻣرگ و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ!
 -١۶٠ارﻗﺎم ﻓﻘط دھرﯾت وﺟود آدﻣﯽ و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﻼﮐت را! ھر ﻋددی ﺑر آدﻣﯽ ھﻣﭼون
ﺳﻧﮓ ﻗﺑر ﺣﯾﺎت ﮔذﺷﺗﮫ اوﺳت .رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠم دھر و دھرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ دھرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﯾدن
دوﺑﺎره دھر اﺳت دھر ﺧواری و ظﻠﻣت ﺧواری و ﻣرگ ﺧواری اﺳت.
 -١۶١ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﻏرق در ﺣﺳﺎب و ﻋدد و آﻣﺎر ھﺳﺗﻧد ﺷﺎھد ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺣﺗراق ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ
ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را در آﺗش ﺑﺧل و ﻋداوت و ﻗﺣطﯽ و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺳوزاﻧد .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻋددی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋدو اﺳت و ﺑﮫ
ﻋﺎﻗﺑت ﻗوم ﻋﺎد ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻗوﻣﯽ در ﮐﻣﺎل ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﺑود ﺷد.
 -١۶٢وﻗﺗﯽ اﺷﯾﺎء ،ﭘدﯾده ھﺎ ،ﺣوادث ،اﻣور و ﻟﺣظﺎت ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑراﺑر و ھﻣﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﭘس ﺷﻣﺎرش اﻣری ﺑﺎطل و
دروﻏﯾن و ﻣﺳﺦ ﮐﻧﻧده و ﺗﮭﻣت ﻣﺣض اﺳت .رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻧﺎﺑودی واﻗﻌﯾﺎت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ واژﮔوﻧﯽ واﻗﻌﯾت اﺳت.
 -١۶٣رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻋﺑث اﺳت .زﯾرا ﻋﺑﺛﯽ ﺟز ﺗﮑرار اﻣور ﻧﯾﺳت .رﯾﺎﺿﯾﺎت واﻗﻌﮫ ﻧور زداﺋﯽ از واﻗﻌﯾﺎت اﺳت.
در رﯾﺎﺿﯾﺎت ھﻣﮫ اﻣور در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓرو رﻓﺗﮫ و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺷﺑﺎﺣﯽ ھﻣﺳﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎ ﺣﺟﻣﮭﺎﺋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت! و آﻧﮕﺎه دﺳﺗﮫ
ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﮐﻣﯾّت ﻣﺣض!
 -١۶۴در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻓﻘط ﭼﻧد ﻣورد ﻋدد آﻣده اﻧد ﻣﺛل ھﻔت روز آﻓرﯾﻧش ،ﻗدر ھزار ﻣﺎه ﺷب ﻧزول ﻗرآن ،ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه
ھزارﺳﺎﻟﮫ و ﯾﺎ روز ھزارﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ روح ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد .ﮐﮫ اﯾن ھر ﭼﮭﺎر ﻋدد دارای ھوﯾت ﺗﺄوﯾﻠﯽ و
١٠١

ﺣﯽ و
ﺗﺄﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ! اﯾﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧﺟوﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﺑرای درک ﺣﻘﯾﻘت اﻟﺳﺎﻋﮫ و ّ
ﻗﯾوﻣﯽ ﭘروردﮔﺎرﻧد.
 -١۶۵از ﻣﻧظر اﯾن ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻣﻧطﻘش ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺎﺿﯾﺎت ،اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﯾﺳت .و
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش را دوﺳت ﺑدارد و اﯾن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ وﺟود اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﺳت
زﯾرا ﻓﻘط آن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم و روﺣﯽ از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﻣﻘﺑول ذاﺗش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﺣﺑوب ذاﺗش ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻗدر
ﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ارﺿﺎء ﮐﻧﻧده وﺟود ھر ﮐﺳﯽ در ﻧزد ذاﺗش ﻣﯾزان ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗش در ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﯾﮏ ﻗدر و
ﻣﯾزان ﻓطری اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس وﺟود و ﺳرﻣدﯾت ﺣﯾﺎت آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزان ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗش در ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﻓﻘط
ﺗﺻرف ﻧﯾﺳت .و ﮐل
اﻟﮭﯾت وﺟودش را ﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺳت ﺑدارد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ آﻣﺎر و ارﻗﺎم و ﻓرﻣول رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺎﺑل ﺑﯾﺎن و
ّ
ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ،ﻣﻧﻔورﯾﺗش در ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن راز ﻓرار و ﻧﺳﯾﺎن اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و
روﯾﮑردش ﺑﮫ اﻧواع روﺷﮭﺎی ﺧود -ﻓراﻣوﺷﯽ! ﻓرار از ﻧﻔرت و ﺧﺷم ذاﺗش!
 -١۶۶در ذات آدﻣﯽ ﮐﺳﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻘدّر و ﻣﺣﺻﯽ و ارزﯾﺎب وﺟود ھر ﮐﺳﯽ اﺳت در ھر آﻧﯽ! ﺑواﺳطﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﯾﺎ
ﺳﯽ
ﺗﮑذﯾب و ﻣﺣﺑت ﯾﺎ ﻧﻔرت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ اﺣﺳﺎس وﺟود و ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ھﯾﭻ ﺣ ّ
ﻧدارد.
 -١۶٧ﺗﺎ اوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ذات اﻧﺳﺎن اﺳت از اﻧﺳﺎن راﺿﯽ ﻧﺑﺎﺷد اﻧﺳﺎن ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺧودش راﺿﯽ ﺑﺎﺷد و اﺣﺳﺎس
وﺟود ﮐﻧد و ﺑﺎر وﺟودش را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧد.
 -١۶٨و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ دارای ﻣﻘدّر و ﻣﺣﺻﯽ و ﻣﯾزان و ارزﯾﺎب اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼن و
اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن دارای ﻣﺣﺻﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺑﯾرون از ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ اوﻟﯾﺎء ھﺳﺗﻧد
ﺷر! و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﺧود از اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎﻧﻧد دارای ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﻘﯾم در ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را داﺋﻣﺎ ً
اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﯾﺎ اوﻟﯾﺎی ّ
ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ و دروغ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -١۶٩ﭘس دو ﮔروه ﻗﻠﯾل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﻣﺣﺻﯽ و ارزﯾﺎب ﺑﺎطﻧﯽ در ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن! و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم ﺑواﺳطﮫ اﯾن دو ﮔروه ﻣذﮐور ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟودی ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮐﺎﻓران! اﯾﻧﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻠﻘﻧد :اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت
و ﺿﻼﻟت! ﮐﮫ دارای دو ﻣﯾزان ﻣﺗﻔﺎوت در ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟودﻧد :ﻣﺣﺑت و ﭘول!
 -١٧٠ﺗﺎ در دﻟﯽ ﻣﺣﺑت ﺧدا و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﺑﺎﺷد آدﻣﯽ اﺣﺳﺎس وﺟود ﺳرﻣدی و رﺿﺎﯾﺗﺑﺧﺷﯽ ﻧدارد و در ﻗﺣطﯽ و ﺣرص
و آﺗش اﺳت .زﯾرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ،ﻣظﺎھر ﻧور وﺟود ﺳرﻣدی ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد .و اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد ﭼﻧﯾن ﻧوری ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود
را دوﺳت ﺑدارد زﯾرا اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎﺑودی ﭼﯾز ﻣطﻠوب و ﻣﻘﺑول و ﻣﺣﺑوﺑﯽ ﻧﯾﺳت .و ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن اﯾن
ﻧور وﺟود ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧطﻖ رﯾﺎﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎدﯾت ﭘول ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣن اﻣﺎم ﻣؤﻣﻧﺎن
ھﺳﺗم و ﭘول ھم اﻣﺎم ﮐﺎﻓران اﺳت!
 -١٧١و دل اﻧﺳﺎن اﻣروز ﯾﺎ ﻋﻠوی اﺳت ﯾﺎ ﭘوﻟﮑﯽ! و اﻧﺳﺎن ﭘوﻟﮑﯽ در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش ﺑﻧده و ﭘرﺳﺗﻧده دﻻر اﺳت زﯾرا دﻻر
ﻣﯾزان ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﻧده رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن آن آﻣرﯾﮑﺎﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن اﻣروز ﯾﺎ
ﻋﻠوی اﺳت و ﯾﺎ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ! ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش اﺳت و ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﺷده ای ﻧﺎﺑودﮔر!
 -١٧٢ﻓرق دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﻣدرن در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن دﻧﯾﺎﭘرﺳت ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﭼون اﻧﺳﺎن ﺳﻧﺗﯽ ،ﺣوﺻﻠﮫ و
ﺻﺑر و ﺗوان و ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﮐﺳب آرزوھﺎﯾش ﻧدارد و ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﮏ ﺷﺑﮫ و ﺑﮫ آﻧﯽ ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾﻠﯾﺎردر ﺷود
زﯾرا وﻗت ﻧدارد زﻣﺎﻧش ﺑﺳر آﻣده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﻗد ﺻﺑر اﺳت ﭼون در آﺧراﻟزﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘوﻟدارھﺎی
ﻣدرن ﺗﺑﮭﮑﺎران ﺣرﻓﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ھم ورﺷﮑﺳت و ﻧﺎﺑودﻧد و ﻟذا ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺟز
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ﺧودﻓروﺷﯽ و آدﻣﻔروﺷﯽ و ﺟﻧﺎﯾت ﻧدارﻧد .دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑس ﭘرھزﯾﻧﮫ و ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺟودش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﮐل وﺟودش ﺑﮕذرد و آﻧرا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١٧٣اﻧﺳﺎن ﻣدرن از ﻓرط ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ ﮐل وﺟودش را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ھرﮐس و ﻧﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮔذارد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد
ﭘول ﻣﻔﺗﯽ ﺑﮫ ﮐف آورد و از ﺑﺎﺑﺗش ﭼﻧد روزی اﺣﺳﺎس وﺟود ﮐﻧد .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ز ﮐف داده اﺳت .و در اﯾن
ﺟﻧون ھﻣﮫ ﻋزﯾزاﻧش را ھم ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮔذارد .ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ارزﺷﯽ از ﺑﺳﺗر زﻣﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی دھری و ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ذات ﺗﮭﯽ ﺷده اﻧد .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -١٧۴ﻣﺎدﯾت ردﭘﺎی دھر اﺳت و ﻣﺎدﯾت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ از ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺳرﻣدی و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻻﯾﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد
ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدﯾت ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺗﻔﺎﻟﮫ دھرﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت و ظﻠﻣﺎت درک اﺳﻔل اﺳت .و ﻟذا
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺎده ای ،ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺟز ﻧﺎﺑودی ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﻟذا دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن اﯾن ﻋﺻر
ﻧﺎﺑودﮔرﻧد!
 -١٧۵ﻣﺎدﯾت دﻧﯾﺎ ﺑرای اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓﺎﻗد ھر ﻣﻌﻧﺎ و روح و ﺣس وﺟودی ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧش و اﻣﯾدزاﺳت
ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎدﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺟﻧس ﺳﻘر و زﻗوم و ﺛﻘل ﻣﺣض اﺳت و ﺗﺟﺳم درک اﺳﻔل! ﻣﮕر از
ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اھل رﺟﻌت و ﺗﺄوﯾل و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﺑﺎﺷد ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﺟود واﺻﻼن و ﮐﺎﻣﻼن اﻟﮭﯽ
ﮐﮫ اﻧوار ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل اﻧوار ھداﯾت و ﺷﻔﺎﻋت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺳﻠف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑﺳوی ﮐﻣﺎل و ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
 -١٧۶اﻣروزه ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم و ھوﯾﺗﮭﺎی اﺳﺎطﯾری اﻗوام و ﻣﻠل و ﻣذاھب ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن و از وﺟود اﻧﺳﺎن
ﻋﺎرف اﻣﮑﺎن ﺗﺟﻠﯽ و ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت از ﺑرﮐت ﺣﻘﯾﻘت و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی و وﻻﯾت ﻋﻠوی! ھﻣﮫ اﻟﮭﮫ ھﺎ و اﺳطوره ھﺎ و
ﺧداﯾﺎن ﻓرھﻧﮕﮭﺎ و ﻣذاھب دھری و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﮐﮭن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﻖ ﺗوﺣﯾدی ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی!
ھﻣﮫ اﻟﮭﮫ ھﺎی ھﻧد و ﭼﯾن و اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن و روم و ﯾوﻧﺎن و اﻟﮭﮫ ھﺎی ﻣﺎﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻼﺋﮏ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣذاھب ﺳﺎﻣﯽ و
اﺑراھﯾﻣﯽ ھﺳﺗﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن از ﺻورت اﻧﺳﺎن رخ ﺧواھﻧد ﻧﻣود ﺑﮭﻣراه ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ھﻣﮫ آﯾﺎت
و ﺑﯾّﻧﺎت اﺳرار آﻣﯾز و ﺣﯾرت آور ﮐﺗﺎب ﺧدا! و اﯾن ظﮭور و ﺑروز ﻧﻔس واﺣده اﺳت از ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن و آدﻣﯾﺎن ،آﻓﺎق و اﻧﻔس،
ﺑﮭﺷت و دوزخ ،طﺑﯾﻌت و ﺻﻧﻌت و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن! اﯾن ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن در
اﯾن ﻧور ظﮭورش اﺣﺻﺎء ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻗدر و ﻗﯾﻣت و ﻣﻌﻧﺎی وﺟودﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ظﮭور اﻋراف
اﺳت!
 -١٧٧ﭘس اﮔر ﺧود ﻋﺎرف واﺻﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﺎش و ﭼون ﯾﺎﻓﺗﯽ دل و ﺟﺎن و زﻧدﮔﯾت را ﺑﮫ او ﭘﯾوﻧد ﻧﻣﺎ
ﺗﺎ در اﯾن ﺑرھوت آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﻧوری از ﻣﻌﻧﺎی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑﯽ و از ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧﯽ!
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