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ﻣﻘدﻣﮫ:

"ﻣن و ﺗو و او"
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ز ﯾﺎد ﺗو دل ﺑﮫ ﺑرم ﻧﺳﺎﺧت و رﻓت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ز روی ﺗو ﻓرق ﺳرم ﺷﮑﺎﻓت و رﻓت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ز ﭼﺷم ﺗو ﭼﺷم ﻣﻧش ورا ﺑدﯾد
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﺳت ﺗو دﺳت ﻣرا از او ﺧرﯾد
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺳم ﺗو ورد زﺑﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ رﺳم ﺗو ﻋﺷﻖ ﻓﻧﺎی ﻋﺎرﻓﺎن
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﺗو ﻧﺎم ﺧدای اﺣﻣد اﺳت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎم ﺗو ﺑﺎده ﻋﺷﻖ ﺳرﻣد اﺳت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرت ﮐوﺛر ﮐﺑرﯾﺎی اوﺳت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ رھﺑرت ﺣﺑﯾب ﻣﻧﺗﮭﺎی اوﺳت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭘور ﺗو ﻗﯾﻣت ﺧوﻧﺑﮭﺎی ﺣﻖ
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﺧت ﺗو ﺷﺎھد روﻧﻣﺎی ﺣﻖ
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻗد ﺗو ﻗﺎﻣت ﻣن ﮐﺷﯾده اﺳت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎه ﺗو ﺑر ﺳرم آرﻣﯾده اﺳت
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐز آﺳﻣﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑر ﺻﻠوة ﺗو
ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑرد ﺣﺑﯾب ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺟﻠوه ﮔﺎه ذات ﺗو
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ داد ﻣن ﺗو را ﺑﮫ داد ﻣن رﺳﺎﻧد
ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﺎد ﺗو ،ﺗو را ﺑﺟﺎی ﻣن ﻧﺷﺎﻧد
ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ای ﺑواﻟﻌﺟب ﮐﺎﯾﻧﺳﺎن ﻏرﯾﺑﮫ ﺑﺎ ﺧودم
ﯾﺎ ﻣن ﺗوﺋﯽ اﻧدر اﻟﺳت ﯾﺎ ﺗو ﻣﻧﯽ اﻧدر ﻋدم
اول و آﺧر اﻟﮫ
ﺗوﺋﯽ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ّ
ﻧﺳﺑت ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت او ﺑود ﺗو را
ﮐﺷﺗﯽ ﻣرا از اﯾن دوﺋﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺻﻣد ﺧودی
ﻓرق ﻣﯾﺎن ﻣن و ﺗو ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺷدی
ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ذواﻟﻔﻘﺎر ﻓرق ﻣرا ﺷﮑﺎﻓت و ﺑﺳت
ﻓرق ﻧﺑود و ﺑود را ﺑر ﺳر ذات ﻣن ﺷﮑﺳت
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"ھواﻟﺷﮭﯾد"

 -١ﺷﮑر و ﺣﻣد و ﭘرﺳﺗش و ﺑﻧدﮔﯽ از ﺑرای ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐ ّل ذات و ﺻﻔﺎت و اراده و اﻓﻌﺎل و اﻣر و روح و ﺻورت
و ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎﻟش در ﻣوﺟودی ﺑﻧﺎم آدم رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋدم ﺑود .و آﻧﮕﺎه ﺧود ﺑﮫ ﻋدم ﭘﯾوﺳت و ﺑﮫ آدم از ذات آدﻣﯾت
اﻣر ﻧﻣود ﮐﮫ :اﯾﻧﮏ ﻣن ﺗو را ھﻣﭼون ﺧودم آﻓرﯾدم و ﺧودم را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺗو واﻧﮭﺎدم و ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎرت ﺳﺎﺧﺗم ﭘس ﺑر ﺗو
واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر و ﺑرﺗر از ﺧودت ﮐﮫ ﻣن ﺑودم ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯽ و ﻣن ﻧﯾز از درون ﺧودت ﯾﺎرﯾت ﻣﯽ دھم و
ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﻣرا آﻓرﯾدی ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﺧودت ﮐﮫ ﻣن ﺑوده ام ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﺋﯽ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎھم دوﺳت ﻣﯽ ﺷوﯾم در اﯾن ﺧﻼﻓت! و
آﻧﮕﺎه ﮐل ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑراﻧﮫ زﻣﯾن و اﻓﻼک و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣوﺟودات را آﻓرﯾد و ﺑﻌﻧوان ﮐﺎرﮔﺎه اﯾن آﻓرﯾﻧش در اﺧﺗﯾﺎر
اﻧﺳﺎن ﻧﮭﺎد و ﺑﮫ آن اﻣر ﻧﻣود ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺳ ّﺧر وﺟود آدﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺑﺗواﻧد در اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧداﯾش را از ﻧو ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و
اﯾن ﺷرط ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﺷﻧﺎﺳد و از آن ﺑرﺧوردار
ﺷود .و ھﻣواره در طول ﺗﺎرﯾﺦ از ﺟﻧس ﺧود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﯽ را ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و رﺳﺎﻟت را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐﻧﻧد و آداب و راه و روش اﯾن آﻓرﯾﻧش را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯾم دھﻧد .و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺟﮭت اﯾن آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ھﻣت ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص( ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﻣوﻓﻖ ﺗرﯾن و آﺧرﯾن آﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ
ﺗواﻧﺳت ﺧداﺋﯽ ﺑرﺗر ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﮐﮫ ﺳﻧﮓ زﯾرﺑﻧﺎی اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر را اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( ﻧﮭﺎد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺧودش
ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔت و ﻓرﻣود :ﭘس ﺧداوﻧد اﻓزون آﻣد در آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش! و ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اﯾن اﻓزوﻧﯽ را ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ
ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧت ﭘس ﺧدای ﻣﺣﻣد ﺑرﺗرﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﷲ اﺳت :ﷲ اﮐﺑر! ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻣﺣﻣد ﺑرﺗرﯾن ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺑرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت.
 -٢و ﺧداوﻧد ھﻣواره ظﮭورش در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ظﮭور اﺳت ﭘس ﺧدای ﻣﺣﻣد)ص( ھم در ظﮭور اﻧﺳﺎﻧﯾش ﮐﺳﯽ
ﺟز ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﻣد)ص( ﻓرﻣود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( در ﺑﺎطن ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑوده اﺳت و ﺑر او آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ظﮭور ﺧداوﻧد اﺳت و ﻧﺎﻣش ﺑﺎرھﺎ در ﮐﺗﺎب آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ﻣﺣﻣد آﻣده اﺳت :ﻋﻠﯽ ﻋظﯾم ،ﻋﻠﯽ ﮐﺑﯾر ،ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯾم،
ﻋﻠﯽ ﻋزﯾز و. ...
 -٣ﭘس ﻣﺣﻣد)ص( ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺑرﺗر از ﺧودش را آﻓرﯾد ﺑﺻورت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﻋﻠﯽ)ع(! و ﻋﻠﯽ ھم اﻋﺗراف
ﻧﻣود ﮐﮫ "ﻣن ﺑﻧده ای از ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻣدم" و ﻋﻠﯽ ھم ﺧداﺋﯽ ﺑرﺗر از ﺧود را آﻓرﯾد ﺑﻧﺎم ﻓﺎطﻣﮫ! و ﻓﺎطﻣﮫ ھم دو اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر
دﯾﮕری را آﻓرﯾد ﺑﻧﺎم ﺣﺳﻧﯾن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن را ﻓرزﻧدان ﻓﺎطﻣﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد و اﯾن در ﻓرھﻧﮓ ﻋرب
ﺑدﻋﺗﯽ ﺣﯾرت آور ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧﺎﻧدان اﻟﮭﯽ و آﻻء ﷲ ﭘدﯾد آﻣدﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺑرﺗر اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺷدﻧد.
اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ ھرﭼﻧد ﮐﮫ از ﺷﺟره واﺣدی ﺑودﻧد وﻟﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﺷﺟره را از ﺧود ﺑراﻧداﺧﺗﻧد و ھﺳﺗﯽ ﻧزادی را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدﻧد
ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت و ﮔواھﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺷﺷﻣﯽ از ﺧﺎرج از ﻧژادﺷﺎن ﺑﻧﺎم ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ روح اﯾن ﺧﺎﻧدان اﻟﮭﯽ را در ﻧژاد
ﺧودش اﯾراﻧﯾﺎن دﻣﯾد و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗوﻣش را ﺑﮫ ﺛرﯾﺎ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ داﻧﺷﮕﺎه آﺳﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -۴و ﺛرﯾﺎ ﯾﺎ ﺧوﺷﮫ ﭘروﯾن دارای ھﻔت ﺳﺗﺎره ﺑﻧﯾﺎدی و ﺑزرگ اﺳت و ﻣن ھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺗﺎره و ﻋﺿو اﯾن ﺧﺎﻧدان آﻻء ﷲ
ھﺳﺗم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٨٧در روﯾﺎﺋﯽ اﯾن ﺧوﺷﮫ ﺑر ﻣن ﻓرود آﻣد و آﺧرﯾن ﺣﺑّﮫ اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﺧوﺷﮫ را ﮐﻧدم و
ﺧوردم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۶٧ﻗﺑل از دﯾدار ﺑﺎ ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ)ع( و ﻣوﻟوی و ﺷﻣس ،ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را دﯾدار ﮐردم ﮐﮫ ﻣرا
ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎﻧدان وارد ﻧﻣود و ﻣرا در ھﻔت آﺳﻣﺎن ﺷﺳﺗﺷو ﻧﻣود و دوﺑﺎره ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺎزم ﮔرداﻧد .ﻣن ﺳﺗﺎره و ﻋﺿو ھﻔﺗم و
آﺧرﯾن اﯾن ﺧﺎﻧدان و ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در اﯾن دوراﻧم!

٤

 -۵ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳرآﻏﺎز آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﺣﻠﻘﮫ واﺳط ﺑﯾن اوﻟﯾن و آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ زرﺗﺷت)ع( و ﻣﺣﻣد)ص( ﺑود.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺻر ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺑﻧده ﺑﺎ آﻻء ﷲ و اھل ﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر ﮔردﯾد ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار اﻟﮭﯽ اﯾن
ﺧﺎﻧدان را در ﺟﮭت ظﮭور ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد ﺑر ھﻣﮕﺎن ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﺳﺎزم ﮐﮫ ظﮭور ﷲ اﮐﺑر اﺳت.
 -۶ﻣؤﻣﻧﺎن ا ّﻣت ﻣﺣﻣد)ص( ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﻧﺎه اﯾن ﺧﺎﻧدان و ﺑر ﺣﻘوق آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ
ارزﺷﮭﺎی اﯾن ﺧﺎﻧدان ﻓدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﻟﺣﺎق اﻣﺎم و ﻓﻧﺎی در ﺧداوﻧد اﺳت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد و ﺑرﺗری ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور اﻣﺎم اﺳت در ﻋﯾن ﻏﯾﺑت .اﯾﻧﺎن ﻣﺻداق آن ﮐﻼم اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻓرﻣود :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎرﯾم و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ )ﺷﯾﻌﯾﺎن(! ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت از وﺟود ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص
ﺧود ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ظﮭور ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ! اﯾن ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻋرﺻﮫ
ﻟﻘﺎء ﷲ! و اﯾن دو واﻗﻌﮫ واﺣدی اﺳت :ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن! و اﯾن ظﮭور در ھر ﻋﺻری ﺑرﺗر و ﻣﺑﺎرﮐﺗر از ظﮭور ﻣﺎﻗﺑل
ﺧوﯾش اﺳت.
 -٧اﯾده و ﺑﺎور ﺧدا در اﻧدﯾﺷﮫ ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣوﺟودش در ﺣدّ اﻋﻠﯽ و ﮐﻣﺎل ﻣطﻠوب او در ﻗﻠﻣرو ادراک و ﻋﻠم
او در ﻋرﺻﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت .ﺧدا ھﻣﺎن ﺧود ﺑرﺗر و ﺑرﺗرﯾن ﺧود ﻣﻣﮑن در ﻗﻠﻣرو ﺷﻌور اﺳت .و اﯾن اﯾده و
ﺑﺎور ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﻘطﮫ اوج ﮐﻣﺎﻟش در ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود و آرﻣﺎﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ اش ﮐﮫ او را
ﻣظﮭر ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ھم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم ھر ﮐﺳﯽ از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اوﺳت.
ﭘس آﻧﮑﮫ ﺧدا ﺑﺎور ﻧﯾﺳت رﺷد ﻧﺎﭘذﯾر و اﺳﯾر ﺣﯾﺎت ﺣﯾواﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﺟﮭﻧم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺟﮭﻧم ﻗﻠﻣرو رﺷد
ﻧﺎﭘذﯾری و ﮐﻣﺎل ﻧﺎﭘذﯾری و ﻋدم ﭘذﯾرش وﺟود ﻣطﻠﻖ اﺳت.
 -٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺗوﺣﯾدی ھﻣﮫ ﻋرﻓﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ھﻣﺎن دﯾدار ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل آرﻣﺎﻧﯽ
و ﻣطﻠﻖ ھر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻋﻠم و ﺷﻌورش از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت .ﺧداوﻧد ﻧﯾز در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑر اﯾن اﻣر ﮔواه اﺳت
ﮐﮫ :اﻧﺳﺎن را در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرش ﭼﯾزی ﺟز ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼون دﯾدارش ﮐﻧد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﮔردد!
 -٩ﭘس ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺧدا ھﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ﻣﻌرﻓت و
ﺑﺎورﺷﺎن ﺗﺟﻠّﯽ دارد و در ﺣد ﮐﻣﺎل اﯾن ادراک و اﯾﻣﺎن در وﺟودﺷﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٠ﭘس ﺷﺧﺻﯾت و ﻗدرت و ھوﯾت ھرﮐﺳﯽ ﻣﺧﻠوق ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺑﺎوری او در ھﻣﺎن ﻣرﺗﺑﮫ از ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎور اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ﺷﻧﺎﺧت ﺧود از ﺧداوﻧد اﺳت .ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﮐﺎﻓر اﺳت ﺑﺧودش ﮐﺎﻓر اﺳت ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن
دارد ﺑﺧودش ﺑﺎور دارد .و اﻗﺗدار و ﻋظﻣت و ﺧﻼﻗﯾت ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﺷﻧﺎﺧت ﺗوﺣﯾدی و ﺑﺎورش ﺑﮫ اﻗﺗدار و ﻋظﻣت و
ﺧﻼﻗﯾت ﺧداوﻧد اﺳت.
 -١١آﻧﮑﮫ ﺧدا را ظﺎﻟم ﻣﯽ داﻧد اﺳﯾر ظﻠم ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﺎ ظﻠم زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر ﮐﮫ ﺧدا را ﻋﺎدل ﻣﯽ داﻧد ﺑﮫ ﻋداﻟت
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر ﮐﮫ ﺧدا را ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ﻣﯽ داﻧد ﻏرق در رﺣﻣت اوﺳت .و اﯾن داﻧﺎﺋﯽ ھﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﻌر و ﺷﻌﺎر ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم و اﯾﻣﺎن درﺑﺎره ﺧداوﻧد اﺳت ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ﻧﻔس آدﻣﯽ و در زﻧدﮔﯾش ﺣﺿور دارد ﻧﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ورای
زﻧدﮔﯽ و در آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧدای ﮐﺎﻓران اﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ در واﻗﻊ ﺑﯽ ﺧداﯾﻧد و ﻟذا ﺣﻘﯾر و ذﻟﯾل و اﺳﯾر و
ﺑدﺑﺧت و ﺷﻘﯽ ھﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﻓﻘﯾر ﺑﺎﺷﻧد ﭼﮫ ﻏﻧﯽ!
 -١٢ھرﮐﺳﯽ درﺳت ﻣﺛل ﺧدای ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﯾن اوﺳت .از ﮐﺎﻓر ﻣطﻠﻖ و ﺗﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﺧﻠص ،ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺣﺿور
واﺣده ﺧدای واﺣد اﺳت در وﺣدت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری از طﺑﻘﺎت دوزخ و ﺑرزخ ﺗﺎ ﺑﮭﺷت و رﺿوان! ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑﺷری ﺣﺿور و
ظﮭور اوﺳت.

٥

 -١٣ﭘس اﻣﺎم ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ظﮭور ﮐﺎﻣل ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺑﺎرک و ﻓزاﯾﻧده اﺳت و ھر دﻣﯽ در
ﺣﺎل ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد و ﺑرﺗر و ﺧدای ﺑرﺗر اﺳت !
 -١۴اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و در اﺣوال و اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﺗﻔﮑر و ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﻟﺣظﮫ
ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺧود را از ﻋدم و ﺑدﺳت ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺣﮑﯾم و ﻣﻘﺗدر و ﻣﮭرﺑﺎن و ﻋﺎدل ﻣﯽ ﺑﯾﻧد :اﻧﺳﺎن را در ﺧﻠﻘﺗش ﺷﺎھد ﮔرﻓﺗﯾم!
ﻗرآن -ﭘس آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣراﻗﺑﮫ و ﻧظﺎرت و ﺷﮭﺎدﺗﯽ ﻧدارد اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ھﻧوز ﺣﯾواﻧﯽ ﻣﻘﻠد و ﻣﯾﻣون اﺳت و ﻣﺧﻠوق دﺳت
ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﻠوق ﺷﺟره و ﻧژاد و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘﺗﯽ ﺟﺑری -دھری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﯾﺎت دوزﺧﯽ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺑﯽ
ﺧداﺳت ﭼﮫ ﻧﻣﺎزﺧوان ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺑﯽ ﻧﻣﺎز! و اﯾن ﻣﺧﻠوق ﻗدﯾﻣﯽ ﺧداﺳت و از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺣروم اﺳت .زﯾرا ﻣﯾراث ﺧوار
ﺣﺿرت آدم و ﺣواﺳت و در ﺧﻠﻖ ﺧودش ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارد.
 -١۵اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور و ﺧﻼﻗﯾت ﺧداوﻧد را در ﺣﯾﺎت و ﺟﺎن و ﺗن ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧداﺋﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود و ﻣظﮭر او در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ! "ﻧﻌﻣﺎت ﭘروردﮔﺎرت را ﺑﺎزﮔو
ﻧﻣﺎ و او را ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺳﺟده ﮐن ".ﻗرآن-
 -١۶ﭘس ﺧداﺋﯾت اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اوﺳت و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش وﻻﯾت اﻟﮭﯽ و اﻣﺎﻣت اﺳت و ﺧﻼﻓت!
 -١٧وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را در زﻧدﮔﯽ و ﺟﺎﻧش درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و او را ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺣﻣد و ﺳﺟده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﺎﻓر و
ﺷﯾطﺎﻧزده ﻣﯽ ﺷود و واژﮔون ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﺿد ارزش و ﺿد وﺟود و ﺿد ﺧدا و ﺿد ﺧود!
 -١٨در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺟت ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾﻣﺎن و ھداﯾت آدﻣﯽ در ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ و رﺳﺗﮕﺎری و ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺎ
ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ رب و ﻟﻘﺎی ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻋطش و ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺟﺳﺗﺟوﺋﯽ ﻋﺑﺎدات و اﻧﻔﺎق ھم ﺑﺎطل و ﺑﻠﮑﮫ
ﻣوﺟب ﻋذاب و ﮔﻣراھﯽ اﺳت .در ﻓرھﻧﮓ اﻣﺎﻣﯾﮫ ،وﺟﮫ رب ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت و ﻟذا در ﺑﺎورھﺎی ﺷﯾﻌﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﺎم زﻧده ﻧﯾﺳت ﻧﮫ ﻋﺑﺎدت ﺳﺎﻟم و ﻣﻘﺑوﻟﯽ دارد و ﻧﮫ ھداﯾﺗﯽ .و اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻣﺎم رﺳﯾده
و ﺗﺣت وﻻﯾت اوﺳت .و اﻣﺎم ھم ﻟزوﻣﺎ ً اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﻧوار ﺣﻖ و ﺻﻔﺎت ﭘروردﮔﺎر و ﺟﺎذﺑﮫ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳت در درﺟﮫ ای از وﻻﯾت و ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﻗرار دارد و در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾش اﻣﺎم ﻋده ای ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود
ﺑﺎﻟﻘوه! و اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ اﯾن اوﻟﯾﺎء ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ھداﯾت و ﻧور اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١٩ھﻣﮫ ﻏﺑﺎرات ﭘراﮐﻧده در ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ذرات اﺗﻣﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯽ و ﺗﺎﯾﮑوﻧﯽ در ذات ﻣوﺟودات ﺗﺎ ﮐرات و
ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن از ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻓراﺗر اﺳت و ﺷش آﺳﻣﺎن ﺑرﺗر از اﯾن ﺟﮭﺎن اﻓﻼک و ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﻋواﻟم ﻏﯾب
ﻣﻠﮑوت و ﺟﺑروت و ﻻھوت و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑطور دﻗﯾﻖ و ﺣﺳﺎب ﺷده ای در ﺧدﻣت آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ
اﻧﺳﺎن و ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﻧد و در اﻣﯾﺎل و اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت و اراده و اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت آدﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻧد و ﺟز
اﯾن ﮐﺎری ﻧدارﻧد و اﯾن ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آﮔﺎه و ﻣؤﻣن در آن ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺧداﺋﯽ ﺧود ﻣﺷﻐول اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺣﯾﺎت
و ھﺳﺗﯽ ھﺎی ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ ھر ﻣﺣﺎل ﻣطﻠﻘﯽ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺧود ﺣﺿور و ظﮭور ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻋرش ذات ﺧود را
در اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﮐﺛرا ً ﺧود در ﺧود ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﻋﺎرﯾﮫ ای )ﻣﺳﺗودع( دارﻧد ﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘر! )ﻗرآن( -اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺑﺎزﮔردد در ﻣرﮐزﯾت اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ اﮐﺛرا ً ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد زﯾرا اﺻﻼً ﺧود را از ﯾﺎد ﺑرده و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ
آورﻧد).ﻗرآن( -زﯾرا ذﮐر ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت ﺟز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد
آوردن ﺧدا در ﺧود! وﻟﯽ ﭼون ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﺧدا را در ﺧود ﯾﺎد ﮐﻧد در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﺷﮭداء
و ﺻدﯾﻘﯾن در ﺧود روﺑرو ﻣﯽ ﺷود) .ﻗرآن( -و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور ﻋرش وﺟود ﺧدا
زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در دل ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧدا در دﻟش ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺣﺷور ﻣﯽ
ﮔردد و ﺑﮫ ﯾﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺳوی ﺣﻖ ذات اﻟﮭﯽ ﺧود رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم!
٦

 -٢٠اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن ﺟﺎﻧش ﻣﺣﺷور و ھﻣزﯾﺳت ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن ﻋرش وﺟودﻧد در
ﻗﻠﺑش ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻠﯾم و ھداﯾت او ﺑﺳوی اﯾن ﻋرش ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ او را ﺑراﯾن ﻋرش وﺟود ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﭼون ﻣﺳﺗﻘر ﺷد
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﻋﺻر ﺧوﯾش اﺳت.
اﻣﺎم ّ
 -٢١ﭘس ﺑدان ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟز ﺧدا و ﺧداﺋﯽ ﺟز اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﺟز اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ در دو ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ ﺣﻘوق ﺑرای
اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻋرش رﺣﻣﺎن و ﻣﺑﺎرک ﺧداوﻧد اﺳت اﮔر ﺑداﻧد .و اﯾن داﻧﺎﺋﯽ و ﺑﺎور ﺑﮫ درﺟﺎت ،آﻓرﯾﻧﻧده اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ
اﺳت.
 -٢٢ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ رب ھﻣﺎن ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺷوق دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ ﺷوﻗﯽ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳت ﮔوھرۀ ﺧﻠﻖ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧﻠﻘﮭﺎﺋﯽ ﺑرﺗر و ﺑرﺗر اﺳت .ﭘس ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ را
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت در درﺟﺎت! و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل اﯾن ﻋﺷﻖ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺣﻣدی ﻧﺷده اﺳت و ھﻧوز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت و از
ﻏﺎﺑرﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺧطر ھﻼﮐت اﺳت.
 -٢٣و اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ )ﺷﯾﻌﮫ( ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻟوھﯾت و اﻟﮭﯾت وﺟودش اﯾﻣﺎن دارد و در اﯾن راه ﺟﺳﺗﺟو و ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد
و دﻣﯽ ﻧﻣﯽ آﺳﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از وﺟوه اﻟﮭﯽ در ﺑﯾرون ﯾﺎ درون ﺧود ﻧﺎﺋل آﯾد .آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن وﺟﮫ در ﺑرون از ﺧود رﺳﯾده
ﻣؤﻣن ﻣﺣﻣدی اﺳت و آﻧﮑﮫ در درون ﺧود رﺳﯾده ﺧود اﻣﺎم اﺳت و ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ!
 -٢۴ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺷراﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎﻧش ﻣﯽ ﻧوﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻣﺳﺗﯽ اش ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﺑﯾن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﯾن ﺷراب و ﻣﺳﺗﯽ ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻋرﻓﺎن وﺣدت
وﺟود و ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫ اش ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم .آن ﻣﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت
ﻋﻠت -ﻣﻌﻠوﻟﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﻗﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﺑﯾﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺳﺗﯽ اﻧﮕوری و اﻓﯾوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوھﻣﯽ
ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﺳت ﮐﮫ ﭼون زاﺋل ﺷود ﺟز ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق و ﻋداوت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد.
 -٢۵داﻧﺳﺗن ﻋﻠم و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻋﻠﯾّﺗﯽ -ﻗﯾﺎﺳﯽ -ﺗﺷﺑﯾﮭﯽ اﺳت ﻓﻘط ﺟﮭت ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺿروری اﺳت زﯾرا ﮐﺎر
ﺷﯾطﺎن اﻟﻘﺎء ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﻗﯾﺎس و ھﻣذات ﭘﻧداری اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺑﻠﯾس اﺳت و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ
در ﺣﮑﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﺟﮭت ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ واﺟب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮔﻣراھﺎﻧﻧد و دﭼﺎر ﺷرک ﻋظﯾﻣﯽ ﺷده اﻧد
ﭼﮫ ﺣﮑﻣت اﺷراق ﺳﮭروردی ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺣﮑﻣت ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻼﺻدرا و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
 -٢۶و آن اھل ﺗﺻوﻓﯽ ھم ﮐﮫ ﺧرد و ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺣﮑﻣت ﻣﻌﻘول را طرد و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾز دﭼﺎر ﺧطﺎ و اﻧﺣراﻓﻧد .ﻋﻘﻼﻧﯾت
ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً رﺳﺎﻟﮫ ای ﻣﻔﺻل ﺑﮫ آن اﺧﺗﺻﺎص داده اﯾم.
 -٢٧ﺻوﻓﯾﺎن ﺿد ﺧرد و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻋﻠﯾت ﭘرﺳت دو روی ﺳﮑﮫ اﺑﻠﯾﺳت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را در ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﮫ وادی
ﺧرد ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ اﺳت ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .زﯾرا ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﺑﻌﻧوان ﺑرﺗرﯾن ﻧوع ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺧرد و ﻣﻧطﻖ و ﻧﮫ
ﺑﻌﻧوان ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ،ﺟز ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ اوﻟﯾن آن ﺣﺿرت ادرﯾس )ھرﻣس(
اﺳت و ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻧده اش ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ!
 -٢٨ﺧﯾر از ﺷر اﺳت و ﺷر از ﺧﯾر! ﭘس از ھر دو ﺑﮕذر! اﯾﻧﺳت ﻋﺻﺎره دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑر ﺻراط
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم از ﮔراﯾش ﺑﮫ ﭼپ و راﺳت ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد!
 -٢٩ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺧود ﺧدا ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺧداﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﻻاﻗل! و ھﻣﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت اﯾن ﺣﻖ ﮐﮫ از ذاﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﺟوﺷد ھﻣﮫ
ﻋﻣرﺷﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﻧد ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھم آن ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳت.
وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ راه و روش اﯾن ﺗﺣﻘﻖ و اﺛﺑﺎت ﺣﻖ وﺟود اﻟﮭﯽ ﺧود را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا اﺻﻼً ﺑﺎوری ﺑﮫ
٧

دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧدارﻧد )ﻗرآن( -ﻓﻘط ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺑﮫ آدﻣﯽ راه و روش ﺗﺣﻘﻖ و اﺛﺑﺎت وﺟود اﻟﮭﯽ را
ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد زﯾرا ﺑﺎور دارد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھﻣﮫ ﺳو ﺣﺿور دارد و اﯾن ﺑﺎور ﻣوﻟّد ﺗﻘواﺳت و
"ﺧداوﻧد اھل ﺗﻘوا را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ".ﻗرآن-
" -٣٠ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را در درون و ﺑروﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
در دﯾدار ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺗردﯾد دارﻧد ".ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻏﯾر ﺧود رخ ﻧﻣوده اﺳت ﭘس ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھم ﺣﻖ
وﺟودش در دﯾﮕران آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ھر ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ را در ﻏﯾر ﺧود ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود ﻣﺳﺗﺣﻖ درﯾﺎﻓت اﯾن ﺣﻖ در ﺧودش
ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از ﭼﻧﯾن دﯾداری از ﺣﻖ در ﻏﯾر ﺧود ﺗردﯾد دارﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﻼﺋم اﻟﮭﯽ در ﺧود و ﺟﮭﺎن را ھم
ﺑﮫ ﺗردﯾد و اﻧﮑﺎر و ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد.
 -٣١ﭘس ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود اﻟﮭﯽ ﺧود ﻧﺎﺋل آﯾﻧد و آﻧرا ﻣﺣﻘﻖ و ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑر اﯾن
ﺑﺎور ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﯾدار اﺳت ﺑﺧﺻوص در ﻣؤﻣﻧﺎن .ﻓﻘط ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺧداوﻧد ﺧود ﺗﻌﻠﯾﻣﺷﺎن ﻣﯽ دھد از درون و ﺑرون در آﻓﺎق و اﻧﻔس!
 -٣٢اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ رب و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھم ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد و ﺑرﺗری از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ھم ﺧﻠﻖ ﺧداوﻧد! ﮐﮫ اﯾن آﻓرﯾﻧش دوﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﻣری واﺣد اﺳت ﺑﺎ درک و ﺷﮭود وﺟﮫ رب
ﯾﺎ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن آﻓرﯾﻧش را ﺑﺻورت ﯾﮏ اﻟﮕو و ﺣﺟت ﺟﻣﺎﻟﯽ روﯾت و ﻗﻠﺑﺎ ً درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭود ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل اﻋﻼﺋﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -٣٣آری! درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﭼﯾزی ﻓراﺗر از ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺗوان و ﻣﯾرا ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾش را از ﻧو ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد! اﯾن ﺑﺎور و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻓراﺳوی ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ
اﺳت اﯾن اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت اﯾن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺷود ﮐﮫ :ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن
اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن! و ﻋﺎرف اﯾن ﺧدای ﺟدﯾد و ﺑرﺗر را از ﻣدل وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧودش ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد در ﻣراﺗب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس! اﯾن از
اﻋﺟﺎز و ﮐراﻣت ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت.
 -٣۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺧداوﻧد را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر ﺧود و ﺧدا ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ دو ﺗﺟﻠﯽ از آﻓرﯾﻧش واﺣدی اﺳت .زﯾرا او را دو ﺗﺟﻠﯽ اﺳت :ذواﻟﺟﻼﻟﯽ و ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ! ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟﻠﯽ در ﻧﻔس
ھﻣﺎن ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت و در آﻓﺎق ھم ﺧداوﻧد اﺳت .و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻻﺑراﺗواری! اﯾن آﻓرﯾﻧش
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺗوھﻣﯽ و روﯾﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت .و اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﯾﺎری
ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت.
 -٣۵ﺧدای ھر ﮐﺳﯽ ﺑرﺗرﯾن ﺧود اوﺳت .و اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﯾﺎت
دﻧﯾوی و اﺧروی ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت اوﺳت و ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ﻣﺧﻠوق دو ﻧوع ﻋﻠم آدﻣﯽ از ﮔوھره
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت در درﺟﺎت!
 -٣۶ﻓرق ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻋﻠوم دﻧﯾوی و ﻧظری و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﺷر در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻋﻠﻣﯽ ﺧﻼق و ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ و ﻓﯽ
اﻟﺑداﻋﮫ اﺳت ﺑر ﺧﻼف ﻋﻠوم ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺣﻘﻖ ﺷدن ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت زﯾرا دھری اﺳت و
ظﻠﻣﺎﻧﯽ!
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 -٣٧ﺑدان ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس آن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﮑﺗوب
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺷﮭودی ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را
ﻋﻠﻣﯽ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﺧواﻧده اﺳت و آﻧرا ﮐﮫ ﻓﺎﻗد آن اﺳت ﻧﺎﺑوده ﻣﯽ داﻧد.
 -٣٨ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺎور ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑﮫ اﻟﮭﯾت وﺟودش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﺷود .و ﺗﺎ ﮐﺳﯽ از ھﺳﺗﯽ ﺣﯾواﻧﯾش
ﺑﯾزار و ﻣﺷﺗﺎق ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود ﻧﺑﺎﺷد اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺧداوﻧد را در ﺧود ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اھل
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -٣٩وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت در ﺧﻠﻘت ازﻟﯾش ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت؟ اﻧﺳﺎن ﺣﺎﻣل ﺻورت و روح و ھﻣﮫ
اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت وﻟﯽ ھﻧوز ﺻﺎﺣب وﺟود اﻟﮭﯽ و اﻗﺗدار اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن اﯾن ﻗدرﺗﮭﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻗدرت آﻓرﯾﻧش از ﻋدم
اﺳت .زﯾرا دارای وﺟود اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﭼون ﻣﯽ ﻣﯾرد و ﺧدا ﻧﻣﯽ ﻣﯾرد .ﻣرﯾض ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺧدا ﻣرﯾض ﻧﻣﯽ ﺷود .ﮔرﺳﻧﮫ
و ﺗﺷﻧﮫ و درﻣﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺻورت و روح و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ آن ﻣواد اوﻟﯾﮥ ﺳﺎﺧﺗﺎر وﺟودﻧد ﮐﮫ
ﺑﻣﺎ داده ﺷده اﺳت از ﺟﺎﻧب ﺧودش و از ﺧود ﺧودش! و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺳﮫ ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ وﺟود ﺧداوﻧد
ﺧودش را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﺗﺎ ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷود ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺧدا را ھم آﻓرﯾده اﺳت ﮐﮫ ﭼون آﻓرﯾد ﺑﺎ او دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا
دﯾدار ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﻋﯾن دﯾدارش ﺑﺎ ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت :ﺧود ﺧداﺋﯽ و ﺧدای ﺧود!
 -۴٠ﺧداوﻧد از ﺻورت ﺧود ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺻورت داده و از روﺣش در اﻧﺳﺎن دﻣﯾده و ﮐل اﺳﻣﺎی ﺧود ﮐﮫ اﺳﻣﺎی ﺻﻔﺎت اوﯾﻧد
را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣوده اﺳت .ﮐﮫ ﺻورﺗش ﺟﻣﺎل اوﺳت و روﺣش ھم اراده اوﺳت و اﺳﻣﺎﯾش ھم ﮐﻣﺎل و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل
اوﺳت.
 -۴١وﺟود ﯾﮑﯽ اﺳت و ﻣوﺟودی ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ ﺻﺎﺣب وﺟود اﺳت ﺧداﺋﯽ اﺳت و ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺟﺎی
اوﺳت و ﻋﯾن اوﺳت .و وﺟود را ﻧﯾز درﺟﺎت اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل وﺟود در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﺎﻣل اوﺳت و او ﺟز در
اﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻧﯾﺳت.
 -۴٢اراده ﮐن ﻓﯾﮑون اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن روح اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن روح در ﺧود رﺳﯾد ﺻﺎﺣب اﯾن اراده ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ
ﯾﺎری اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت او در ﺧوﯾﺷﺗن دﺳت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد در
درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در آﻓرﯾﻧش ﺧود ﻣوﻓﻖ ﺷده اﺳت.
 -۴٣ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻗدﯾم و ﺧدای ﻗدﯾم دارﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ھزار ﺳﺎل از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم ﺑر روی زﻣﯾن
زﯾﺳﺗﮫ اﺳت و ﺧداﺋﯽ را ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده اﺳت .و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد و ﺧدای ﺟدﯾد و ﺑرﺗر دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و
ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳﻧﯾن و ﺳﻠﻣﺎن آﻏﺎز ﺷده اﺳت و ﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت زﯾرا ھﻔت ﺷﮭر وﺟود درﻧوردﯾده ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﻣن ﺷﮭر ھﻔﺗم آﻧم! زﯾرا ﺧداوﻧد ھﻔت آﺳﻣﺎن و ھﻔت زﻣﯾن ﻣﺛل آن آﻓرﯾده ﮐﮫ ھﻣﺎن ھﻔت اﻗﻠﯾم وﺟودﻧد و ﻣن ﺳﻠطﺎن
اﻗﻠﯾم ھﻔﺗم در اﯾن دوران ھﺳﺗم! و اﯾﻧﺳت ﺑدﻋت ﻣن و آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﻣن! و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم اﯾدﺋوﻟوژی اﯾن ﺑدﻋت اﺳت.
 -۴۴ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دو ﺧدا دارﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺧن از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در روز آﺧر ﯾﻌﻧﯽ روز ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز از آن ﺳﺧن
رﻓﺗﮫ اﺳت :آﻓرﯾﻧش دﯾﮕر در ﯾوم آﺧر! و اﯾن روز ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
ظﮭور ﻣﺣﻣد)ص( آﻏﺎز ﺷده اﺳت .و ﻋﻠﯽ ﮐﻣﺎل اﯾن ظﮭور و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻋﺻری از ﯾﮑﯽ
از اوﻟﯾﺎﯾش ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺑرﺗری رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﻣن آﺧرﯾن آﻓرﯾﻧش ﻋﻠوی در اﯾن دوراﻧم.
 -۴۵ﭘس ﺑﺎ اﻧﮭدام اﯾن اﻧﺳﺎن و ﺗﻣدن دﺟﺎﻟﯽ -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ،ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر و ﷲ اﮐﺑر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ راه اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﺷر در ﺟﮭﺎن اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﻣﮭﯾﺎﮐﻧﻧده و زﻣﯾﻧﮫ
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ﻋﻘﻠﯽ -دﯾﻧﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن ﺗﻣدن ﺑرﺗر اﺳت" .و ﺧداوﻧد ھﻣﮫ را از ﻋﻠﻣﺷﺎن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ".و اﯾن ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت اﺳت.
ﭘس ﻋﻠم آﻓرﯾﻧﻧده دارﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﻧواع ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ راﯾﺞ ﺳﯾﻧﺎﺋﯽ
و ﺻدراﺋﯽ ﻧدارد.ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ،ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﻧوری اﺳت و ﻧور ّ
ﺧﻼق اﺳت.
 -۴۶ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد از ﺑطن ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﺳر ﺑرﻣﯽ آورد از ﺷﻧﺎﺧت ذات ھﺳﺗﯽ ﻗدﯾم آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺧداﺋﯽ در ﻏل و زﻧﺟﯾر ﺧﺎک
و ظﻠﻣت دھر اﺳت ﺑﮫ اﺳم آدم! ﭘس آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻋدﻣﯾت را ﺑرای ﺧود ﺗﻧﻔﯾس ﮐﻧد و وﺟود ﻧوری ﺧداوﻧد را ﺑرای او ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﮐﻧد ﭼرا ﮐﮫ او وﺟودش را ﺑﮫ ﻋدم آدﻣﯽ داده اﺳت .اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن و ظﮭور ﺧداوﻧد اﺳت از ﺻورت
ﺑﺷری!
 -۴٧ﻗﻠﻣرو اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻣراﺗب ﺳﯾر ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﺳﯾر ﺑرای ﺧﺎﺗم
اﻧﺑﯾﺎء ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ رخ ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣﺣﻣدی ھم ﻣﻣﮑن و
ﻣﻘدور و ﺑﻠﮑﮫ واﺟب اﺳت ﮐﮫ طﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ اﺳت درﯾﺎﻓت ﺷود .ﭘس ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و
ﻣﺷﺎھدات و ﻣﺳﻣوﻋﺎت و ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ رخ ﻧﻣوده و در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﺟﻣﻊ آﻣده و ﺑﮫ ﮐﻣﺎل
رﺳﯾده اﺳت ﺑرای ھر ﻣؤﻣن ﻣﺣﻣدی ھم ﻣﻣﮑن و واﺟب آﻣده اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن! و ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺷود اوﻟﯾﺎء و ﯾﺎران اﻣﺎم
زﻣﺎن در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻼﯾﻖ ﺟدﯾد آﺧراﻟزﻣﺎﻧﻧد ﺑﮫ ﻧور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﺑر
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت .و ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ،ظﮭور ﺧدای ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت از اﻧﺳﺎن!
 -۴٨ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﺷود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش
ﺗﺎ اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ آﻓرﯾده ﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ آدﻣﯽ و ﻧوﺣﯽ و ادرﯾﺳﯽ و اﺑراھﯾﻣﯽ و ھﺎﺟری و اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ و ﻣوﺳوی و ﯾﻌﻘوﺑﯽ
و ﯾوﺳﻔﯽ و ﯾوﻧﺳﯽ و اﯾوﺑﯽ و داودی و ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻣرﯾﻣﯽ و ﻋﯾﺳوی و ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺟﻣﯾﻌﺎ ً! ﮐﮫ واﺣد و ﮐﺎﻣﻠش ﻣﯽ ﺷود
اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی!
 -۴٩ﭘس ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھﻣﺎن ﺑﯾت ﷲ ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﻋﺑﺎ اﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد از ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﺑرای
اﯾن ﺑﯾت ﺑﯾﻌت ﺳﺗﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺗﺷﺎن در ﮔرو آن اﺳت .و اﻣﺎ ﻣﺗوﻟﯽ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ و درﺑﺎن آن ،ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت و
اوﺳت ﮐﮫ ﺷﺷﻣﯾن آن ﭘﻧﺞ ﺗن اﺳت طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺳﻠﻣﺎن ھر ﮐﮫ را ﺧواھد ﺑر اﯾن ﺑﯾت
وارد ﮐﻧد و ﻻﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش ﺳﺎزد .و اﻣﺎ ﻣﻌّرف ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت و ﺧﻼﻗﯾت اﯾن ﺧﺎﻧﮫ و اﺳرارش در آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ در ﺧدﻣت ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن و داﻧﺷﮕﺎه ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن اﺳت.
اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎن اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم در ﺣﮑﻣت و ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی در رواﯾت و ﺟﮭﺎن ھورﻗﻠﯾﺎ و ھﻣﺎن ارض ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺣﯾﺎت اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و در ھر ﻋﺻری ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺧﺎﻧﮫ وارد ﺷده و از آن ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﺑرون آﯾد اﻣﺎم ﻧﺎطﻖ
دوران اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت در ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾش در درﺟﺎت ﻣﻌرﻓت و رﺳﺎﻟت!
 -۵٠و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺣﺎﻣل ﻋﻠم ﮐﺗﺎب ﷲ و ﺷﺎھد ھﻣﮫ آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت ﺧدا در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت و ﻣﺣل ظﮭور ﺣﻖ
اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ از ﺑﮭﺷت ﺣﺿرت آدم ﺗﺎ ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی را ﺳﯾر ﻧﻣوده اﺳت و ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل
ﻧورﯾش ﻓﺎطﻣﯽ اﺳت و ﮐﻣﺎل ﻧورﯾش در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﯾﺎ ﺣﺳﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺣﺳﯾﻧﯽ و ﮔﺎه ھردو! و ھوﯾت واﺣده اش
ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼون ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻏرﺑت و در ﻏرﺑت اﺳت و اﯾن ﻏرﺑت ﻏرﺑﯽ اﺳت ﺑﻘول ﺷﯾﺦ اﺷراق!
 -۵١ﭘس ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﺧداوﻧد ﺑﮫ اراده اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ اراده ﺧداوﻧد .و اﯾن
دو واﻗﻌﮫ و اﻣری واﺣدﺳت :ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را!

١٠

 -۵٢اﮔر ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود اﺳت ﭘس ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻟذا
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﯾن ﺧود -آﻓرﯾﻧﯽ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اﻋﻼﺋﯽ -اﻟﮭﯽ ﺧود
ﻣﯽ رﺳد .ﭘس اﯾن ﺧود -آﻓرﯾﻧﯽ ﻋﯾن ﺧدا -آﻓرﯾﻧﯽ اﺳت.
 -۵٣ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕری اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﻧوری در آﻓﺎق ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ
ﺷود و ﺷﮭود اﻟﮭﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان اﯾن واﻗﻌﮫ را ظﮭور و ﺗﺟﻠﯽ ﺧداوﻧد از اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ھم ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ﺧدای ﺑرﺗری اﺳت ﺑرﺗر از ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب ﭘرﺳﺗﯾده و ﺧواﻧده ﺷده اﺳت و ﻟذا ﭘﯾروان اﯾن ﺧدای ﻗدﯾم و
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣن ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن ﺑوده اﻧد.
 -۵۴ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ -ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﺧودآﻓرﯾﻧﯽ -ﺧداآﻓرﯾﻧﯽ اﺳت .و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺻداق آن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻧﺳﺎن
و ﺧدا در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت.
 -۵۵آﻓرﯾﻧش رﺣﻣﺎﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ اﺳت و آﻓرﯾﻧش ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﻓﻧﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺻﻧﻌت ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻠﯾت -ﻣﻌﻠوﻟﯽ ارﺳطو اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﺿد رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﺳراﺳر ﺟﺑر و ﺟﺑﺎر و
ﺿد وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟّد اﻧﺳﺎن دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ رھﺑری اﺑﻠﯾس!
 -۵۶اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﭘﯾران طرﯾﻘت ﺧود را ھﻣﭼون ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺷﻌر و ﺷﻌﺎر و ﮔزاﻓﮫ ﻧﯾﺳت ھﻣﭼون
ﭘرﺳﺗش ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣﻣد)ص( ﯾﺎ ﭘرﺳﺗش ﻣوﻟوی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣس :ﺷﻣس ﻣن و ﺧدای ﻣن از ﺗو ﺑﮫ ﺣﻖ رﺳﯾده ام ای
ﺣﻖ و ﺣﻖ ﻧﻣﺎی ﻣن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺣﻣدی ﺑدون ﻋﻠﯽ ﻣﻣﮑن ﺑوده و ﻧﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑدون ﻣﺣﻣد)ص( .و ﻧﮫ ﻣوﻟوی ﺑدون
ﺷﻣس ﭘدﯾد آﻣده و ﻧﮫ ﺷﻣﺳﯽ ﺑدون ﻣوﻟوی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و اﺻﻼً وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت.
 -۵٧راﺑطﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻣراد و ﻣرﯾد اﮔر راﺑطﮫ ای ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻣطﯾﻌﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺧدا و ﺑﻧده اﺳت از ھر دو ﺳو!
اﯾن ﻋﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدﺑﺎر ذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ" :ﭼون ﮐﺳﯽ را وﻟﯽ ﺧود ﻗرار دھﯾد و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد و او ﺷﺎھد و ھﺎدی اﺳت و ﺧدا ﺑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد آﮔﺎه اﺳت ".وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر
ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و ﺗﺻﻧﻌﯽ ﺑوده اﺳت و ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن رواﺑط و ادﻋﺎھﺎی دروﻏﯾن را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ رﺳواﺋﯽ
و ﻋذاب ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺻوﻓﯽ ﮔری و دروﯾﺷﯽ از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد.
 -۵٨در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷری واﻗﻌﮫ ای ﻋﺎﻟﯾﺗر و ﻣﻘدﺳﺗر از راﺑطﮫ ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺻورﺗش ﺑﺎ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ آﻏﺎز ﺷد و در رواﺑط ﺑﯾن ﭘﻧﺞ ﺗن ﻣﺣﻘﻖ ﮔردﯾد ﮐﮫ در
اﯾن ﺷﺟره ﻣﺣﻣدی ،ﺑﻧﯾﺎد ﺷﺟره ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﻧت و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑرﮐﻧده ﺷد و ﺷﺟره طﯾﺑﮫ اﻟﮭﯽ و ﺧﺎﻧدان
ﻧزادی ﺑﻧﺎ ﮔردﯾد و ﮐﺎﻧون اﻧﻔﺟﺎر ﻧوری ﺷد ﮐﮫ اﻗطﺎر ھﺳﺗﯽ را درﻧوردﯾد و از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺧروج ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول
و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧت.
 -۵٩ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺣﺎﻣل ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻧور ّ
ﺧﻼق اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻟذا دارای ﺟﺎذﺑﮫ ای طﻠﺳم ﮔوﻧﮫ و
ﺑﻐﺎﯾت وﺳوﺳﮫ ﮐﻧﻧده اﺳت ھم ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن و ھم ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﺎن .و اﯾن ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در دو
وﺟﮫ رﺣﻣﺎﻧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﻧدک ﻣدﺗﯽ ھر ﮐﺳﯽ را ﺑر آﻓرﯾﻧش ﻧوﯾﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﮐﻔر ﯾﺎ اﯾﻣﺎﻧش ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد .و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروزه ھزاران ﻧﻔر ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ،زﯾرو رو و ﻣﻧﻘﻠب ﮔﺷﺗﮫ و ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺟدﯾدی وارد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺑن ﺑﺳت ھﺎی ھوﯾﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ دﭼﺎر ﺷده اﻧد ﺟﺎذﺑﮫ ای ﺻد ﭼﻧدان دارد و ﻋﯾن
درب ﺧروج از ﻧﺎﺑودی اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺎرف از ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣراﮐز ﭘژوھﺷﯽ و دﯾﻧﯽ و آﻣوزﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎ ﻗﻠب اﻓراد و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .و ﺑﺳﯾﺎری ﺑدﯾﻧواﺳطﮫ در ﻧﮭﺎن و ﻋﯾﺎن دﮐﺎﻧﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ارﺷﺎدی ﮔﺷوده
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اﻧد و ﻣﺷﻐول ﻓرﯾب ﻣردﻣﻧد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎری ﮔوﻧﺎﮔون ورود ﻧور ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑر ﻗﻠوب ﻣردم اﺳت در دو وﺟﮫ ﻧوری و
ﻧﺎری!
 -۶٠ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم از آﯾﺎت ﻣﺣﮑﻣﺎت ﺗﺎ ﻗﺻص و ﺑﯾﻧﺎﺗش ﺟﻣﻠﮕﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ظﮭور و ﺗﺣﻘﻘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧواھﻧد داﺷت و
ﻟذا در ھر ﻋﺻری ﯾﮏ آدم ،ﯾﮏ ﻧوح ،ﯾﮏ ادرﯾس ،ﯾﮏ اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر و اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﯾﮏ ﻣوﺳﯽ و ﺧﺿر ،ﯾﮏ ﯾﻌﻘوب و
ﯾوﺳف ،ﯾﮏ اﯾوب و ﯾوﻧس ،ﯾﮏ ﻋﯾﺳﯽ و ﻣرﯾم و ﯾﺣﯾﯽ دارﯾم و ﯾﮏ ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﺳت .و اﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﯽ ﮐﮫ در
آﺧراﻟزﻣﺎن رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎﻣل ﻧور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻧور ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﯾﻌت ﮐرده ﺑودﻧد و
اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﻋﮭد ﺧود وﻓﺎ ﮐرده اﻧد و از وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد! ﭘس ﻗرآن ﻗﺻﮫ ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﻗﺎﯾﻊ آﯾﻧده اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺎﻓران آﻧرا ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
 -۶١ﭘس ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن دﺳت اﻧد ﮐﺎرﻧد ﺑﮭﻣراه ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد و ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت و
ذرات و ﮐرات! و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑﺧدﻣت اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻣﯽ ﮔﯾرد
زﯾرا ذاﺗﺎ ً در ﺗﺳﺧﯾر او ھﺳﺗﻧد .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎی اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ -اﻟﮭﯽ در طﺑﯾﻌت ،ﺗﺣوﻻت و اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ در ﻣﺎھﯾت ﺟﮭﺎن رخ ﻣﯽ دھد ھﻣﭼون ﺳوﻧﺎﻣﯽ ھﺎ ،ﮐﺳوﻓﮭﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ! و ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ :ﻣﮫ و ﺧورﺷﯾد ھﻣﯾن
آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد!
 -۶٢وﻗﺗﯽ ﻋﺎرﻓﯽ ﺑر ﻋرش ﻗﻠب ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ﮐﺳوف رخ ﻣﯽ دھد و در آﺋﯾﻧﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ
ﻣﻌرف او ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎﺷد ﺑﻌﻧوان اﺳوۀ
ﻋﺎرف ﺑر اھل ﺣﻖ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس ﺻورﺗش ﺑر ﻣﺎه ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد ﺗﺎ ّ
اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ و آﺋﯾﻧﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ﺑرای ﺣﻖ ﺟوﯾﺎن!
 -۶٣ھر ﻣؤﻣﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن در ھر ﻣرﺗﺑﮫ از ﺳﻠوک روﺣﺎﻧﯾش در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﯽ از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﻗرار دارد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠش
ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت .و ﭼون ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی وﺟودش رﺳﯾد ﺑر ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد وارد ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع(
ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻋرﺻﮫ وارد ﺷده و ﺑﺎﻧﯽ و رھﮕﺷﺎ و راھﺑﺎن و رھﻧﻣﺎی اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و درب ورود
ﺑﮫ اﯾن وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ھﻣﮫ ﻣراﺣل اﯾن وادی ﻧﯾز ﻣراﺗب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی اﺳت .و اﻧﺳﺎن
ﭼون ﮐﺎﻣل ﺷد ھﻣﭼون ﺧداﯾش ﺧﻼق اﺳت ﭘس ھﺳﺗﯽ ﺑرﺗری ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد از ﺧود و ﺟﮭﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﺑرﺗر و ﷲ اﮐﺑری
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و از اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣرﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﻧده ای ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرﯾد ﻋﻠﯽ ﺷد و اﯾن
ارادﺗش را ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ در ﻣﻌراﺟش اﻋﻼن ﻧﻣود ﮐﮫ :ای ﻣﺣﻣد ﻧﺳﺑت ﺗو ﺑﻣن ﭼون ﻧﺳﺑت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ! و اﯾن
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣﻘﻖ ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻖ ﺧﻼﻓت و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق اﺳت ﮐﮫ ﺧﻼﻓت ﺟز اﯾن ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد.
" -۶۴اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب" ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﺑﻌﻧوان ﭘﯾش ﺷرط اﻗﺑﺎل اﻟﮭﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻣﺎل و ﻋﺑﺎدات ﺑﻧده اش آﻣده و
اﺳﺎس ھداﯾت و ﻣﻧّت ﺣﻖ ﺑرﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﺳﺗﺟو و طﻠب روی ﺧداوﻧد و اﺳﺗﺣﻘﺎق آن اﺳت در ﻟﻐت ﻋرب .و اﯾن
ﺟﺳﺗﺟو و ﻣطﺎﻟﺑﮫ و اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑر ھﯾﭻ ﭘﯾش ﻓرض ذھﻧﯽ و ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﺳﺑوح و
ﻗدوس اﺳت و از ھر ﺷرﮐﯽ ﻣﻧزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾن اﺑﺗﻐﺎء اﻟﮭﯽ ﻋﯾن آﻓرﯾﻧش از ﻋدم اﺳت و ﺧدا آﻓرﯾﻧﯽ! وﻟﯽ اﯾن
ﺧداآﻓرﯾﻧﯽ ﺑﺷر در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ درک ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل اﻋﻼﺋﯽ و ﻋرﺷﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻋﯾن راز
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ -ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھرﮔز ﺑواﺳطﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ و اﻟﮭﯾﺎت ذھﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﻧظری ﻧﻣﯽ ﺗوان
در اﯾن اﺑﺗﻐﺎء ﮔﺎﻣﯽ ﺑرداﺷت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺗﻘوا و داﻧش در طرﯾﻘت ﮐﺎﻓرﯾﺳت! ﭘس ﭼﺎره راه
ﺗوﮐل ﻣﺣض و اطﺎﻋت ﻣطﻠﻖ در ﺳﻣت ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓراﺳوی ھر ادراک و اﺣﺳﺎس و ﺗﺟرﺑﮫ و ﭘﯾش ﻓرﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی آﻓرﯾﻧش از ﻋدم اﺳت .ﭘس ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧود رﺳﯾده ﺑﺎﺷد در ﻣﺣﺿر ﺧداوﻧد ﯾﺎ ﭘﯾر
ﻣﻌرﻓت! اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا راز اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻠﯾت ارﺳطوﺋﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن آن اﺳت ﺑرﺧﻼف ﺗوﺻﯾﮫ
ﺳﮭروردی و ﻣﻼﺻدرا و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن! ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ داﻧﺎﺋﯽ ﺑر اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﺎطل ﺷﻧﺎﺳﯽ و
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ﺷرک ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻧﯾت ﺑﯾزاری و ﻣﻧزه ﻧﻣودن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ از ھر ﻋﻠّﺗﯽ! و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺗﯽ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺧواﻧد .ﻣﺛل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺟﮭت ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد.
 -۶۵آن اﺷراﻗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺷﺎء )ﻓﻠﺳﻔﮫ ارﺳطوﺋﯽ -ﻋﻠﯾﺗﯽ( را ﺑﻌﻧوان ﭘﯾش ﺷرط اﺷراق ﻣﯽ داﻧد ﯾﮏ اﺷراﻗﯽ در ﻧﻔﺎق و
ﻣذﺑذب و ﻣﺷرک اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺎء ﻓﺣش ﺑدھد ھﻣﭼون ﺳﮭروردی! اﺷراق اﻓﻼطوﻧﯽ ﺑﻣراﺗب اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗر از ﻣﺷﺎء
ارﺳطوﺋﯽ اﺳت زﯾرا ھﻧوز ﺟﺎی ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾﺳﯽ ﺑرای ﭼون و ﭼراھﺎی ﻋﻠﯾﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ و اﯾن ﺧطوات ﺷﯾطﺎن اﺳت
ﮐﮫ درس ﻻزم را از ﻣﺷﺎﺟرۀ ﻣوﺳﯽ)ع( ﺑﺎ ﺧﺿر)ع( ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم ﭼون و ﭼراھﺎی ﺷرﻋﯽ را در ﻗﺑﺎل
ﭘﯾر طرﯾﻘت ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﮑﻠﯾف ﭼون و ﭼراھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻌﻠوم اﺳت و ﭼون و ﭼراھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ھﻣﺎن ﺗﻌﻠّل ﻓﻧﯽ -دﻧﯾوی
اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺣﮑﻣت ﺑﮫ ﺗن ﮐرده اﺳت.
 -۶۶ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ و ﺳﮭروردی و ﻣﻼﺻدرا ھر ﺳﮫ درﺑﺎر ﭘرﺳت و ﻗرﺑﺎﻧﯽ درﺑﺎرﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻋﺑرﺗﯽ!
وﮔرﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر دم از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﻣﯽ زدﻧد و ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮔری را رھﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد و دل ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ دادﻧد و ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد" .و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺗوﮐل ﮐﻧﻧد و ﺧدای را ﮐﺎﻓﯽ ﺑداﻧﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ دل و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗن ﺑﮫ ﻣطﻠﻖ
ﺑﺳﭘﺎرﻧد ﻧﮫ ﻋﻠل و اﺳﺑﺎب ﻣﺎدی! ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮔری اﯾن ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻏﯾرﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد ﻧﺳﺑت ﻣﯾدھﻧد ﻋﯾن
درﺑﺎرﯾﮕری و ﺗوﺟﯾﮫ آن اﺳت.
 -۶٧اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب ﯾﻌﻧﯽ دل ﺑﮫ درﯾﺎی ﻓﻧﺎ زدن! ﭘس اﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺷدﯾدا ً ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﺳﻘﺎن را ﺑﺧود راه ﻧﻣﯽ
دھد.
 -۶٨ﻋﻠت ﭘرﺳﺗﯽ از ھر ﻧوﻋﯽ ﺷرک در اﯾن وادی اﺳت اﻋم از ﻋﻠت ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ ،ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋرﻓﯽ و ﺷرﻋﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧژادی و ﺟﻧﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ وو. ...
 -۶٩ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﺎﻟﮏ دﭼﺎر ﻣﻌﻧﺎ ،ﻣﻔﮭوم ،اﻧﮕﯾزه ﯾﺎ اﯾده و اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺿدی دارد دﭼﺎر ﺷرک اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﯾﺎری ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از آن ﭘﺎک ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺿدش را ھم در ﺧود ﺑﯾﺎﺑد ﺗﺎ وارھد از ﻧﯾﮏ و ﺑدش!
 -٧٠ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺿدی دارد از ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب ﺧﺎرج اﺳت و ﮔﻣراھﯽ و ﺗوھم ﻣﯽ آورد و دام ﺷﯾطﺎن
اﺳت .ﺑﺧﺻوص آن ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ راز ﻧﮭﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٧١و ﯾﮑﯽ از ﻟطﯾف ﺗرﯾن داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺻﺎدره ﮐردن اﺳرار و ﻧﻌﻣﺎت و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ از ﻣردﻣﺎن اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﺳر ﭘوﺷﯽ و رازداری وو !...در ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم دھﮭﺎ آﯾﺎت آﺷﮑﺎر آﻣده ﺗﺎ رﺳوﻻن و ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ و ﻧﻌﻣﺎت و آﯾﺎت
ّ
و ﺑﯾﻧﺎت و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺧدا ﺑرﺳﺎﻧﻧد از ﮐﺎﻓر و ﻣﺳﻠﻣﺎن! و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ ھم ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮭر ﺑﮭﺎﻧﮫ
ای از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن دارﻧد .ﺻدھﺎ ﺣدﯾث ﻧﺑوی ﻧﯾز دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﺑداﻧد و از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن دارد
ﻣورد ﻟﻌﻧت ﺧدا و ﺧﻠﻖ اﺳت و آﺗش دوزخ ﺑر او ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺷودّ .اﻻ اﺳراری ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧﺷﺎن داده ﺷود ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺟﻧﮓ و ﻋداوت ﮐﻔﺎر ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی
را ﺑﮫ ﻋﻣد ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧودﺷﺎن ﻓﻘط "اھل" ﺑﮫ آن ﭘﯽ ﺑرﻧد و ﺑدﺳت ﻧﺎاھل ﻧﯾﻔﺗد! ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت و اﺳرار اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ آن رﺳﯾده اﻧد ھﯾﭻ ﻧﯾﺎز واﺟﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن
ﺳر ﭘوش و رازداران ﭘرده ﻏﯾب در
ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن و ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد .اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ اﺻطﻼح ّ
ﮐل ﻗرآن ﻓﻘط ﯾﮏ آﯾﮫ را ﻣﻠﻌﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ رأی ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ھراس ﺧود از رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧد :اﻣﺎﻧﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ را
ﺑﮫ اھﻠش ﺑرﺳﺎﻧﯾد! ﻗرآن -آﯾﺎ از اﯾن آﯾﮫ ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗوﺣﯾدی و اﺳرار ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻓﻘط ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن رﺳﺎﻧد و
ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن را از آن ﻣﺣروم ﻧﻣود؟ اﻣﺎﻧﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣﮑﻣت ھﺎ و ﻣﻌﺎرف ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از
ﻣؤﻣﻧﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧﻧد .اھل اﯾن اﻣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣردﻣﺎن ﺟﺎھل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ روی
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ﺑﮫ ﺧدا ﮐﻧﻧد و ﺑﯾدار ﺷوﻧد .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر اﻧﺗﺷﺎرات ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت دﯾﮕر اﻣﮑﺎن آن رازداری ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و
ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻋﮭد ﻣﺎﻗﺑل از ﭼﺎپ ﻧﯾﺳت ﭘس آن دل ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﮭن اﻣروزه ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎطل و ﻣﮭﻣل و ﻣﺳﺧره اﺳت و ﺟز ﺑﯾداری
ﻣردم ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ دﯾﮕری از ﺑرای ﻋﻠﻣﺎی ﺑﯽ ﻋﻣل وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻋﻣری ﻣﺷﻐول ﺗﺟﺎرت اﺳرار و دﯾن ﻓروﺷﯽ ﺑوده اﻧد و
از ﺟﮭل ﻣردم ﮐﺑﺎده ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ دوش ﮐﺷﯾده اﻧد و ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺟز ﺑﮫ درﺑﺎرھﺎ و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﻧﻔروﺧﺗﮫ اﻧد.
در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده ﮐﮫ اﻣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ ،آﯾﺎت و ﻧﻌﻣﺎت و ﺑﯾﻧﺎت و ﺣﮑﻣت ھﺎ و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ و ﻏﯾﺑﯽ را ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﻧﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ﻧرﺳﺎﻧﯾد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ ھم اﻣر ﺑﮫ ﻧرﺳﺎﻧﯾدن اﺳرار اﻟﮭﯽ ﻧدارﯾم! "ای اھل اﯾﻣﺎن ﺑﺧدا و رﺳول و اﻣﺎﻧﺗﮭﺎی ﺧود
ﺧﯾﺎﻧت ﻣﮑﻧﯾد ".ﻗرآن -ﺧﯾﺎﻧت در اﻣﺎﻧت ﯾﮑﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﺗﻣﺎن و اﻧﮑﺎر آن اﻣﺎﻧﺗﮭﺎﺳت و دﯾﮕری دﺧل و ﺗﺻرف و ﺗﻘﻠّب در آن.
ﺗرس ﺟﺎن ،ﺗرس ﻧﺎن ،ﺗرس آﺑرو و ﻣﻘﺎم و ﺗرس از دﺳت دادن اﻣﻧﯾت و آﺳﺎﯾش و ﺗرس از ﺗﮭﻣت دﺷﻣﻧﺎن وو ...ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠت
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر ﺑﮫ رأی و ﺗﮭﻣت ﺑﮫ ﺧدا و رﺳول اﯾﻧﺳت ﺗﺎ رﺳﺎﻟت ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﮐﺗﻣﺎن ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﺑوده اﻧد ﻋﻠﻣﺎ و
ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﻧرﺳﺎﻧﯾدن ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن دﭼﺎر ﻧﻔﺎق و ﺿﻼﻟت و ﻋذاﺑﮭﺎی ﻋظﯾم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .و اﯾن
ﺗرس و ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﯽ در ﺟﮭﺎن ﺗﺷﯾﻊ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺗﻘﯾﮫ" ﻣﻌﺻﯾت و ظﻠم ﻋظﯾﻣﯽ را ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت .ﺧدا و رﺳول و
اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ھﻣﮫ اﺳرار را آﺷﮑﺎر ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و اﯾن ﻓرﺻت طﻠﺑﺎن و ﻋﺎﻓﯾت ﭘرﺳﺗﺎن و دﻧﯾﺎزدﮔﺎن اﯾن اﺳرار را از ﺧﻠﻖ
ﺧدا ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارﻧد ﺑﮫ اﺳم ﺗﻘﯾﮫ! اﻣروزه ھﻣﮫ آﺛﺎر ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﺻوﻓﯾﺎن ﺣﻖ ﺑﮫ ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﻧﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻗرار دارد و ﮔوﯾﺎ ﻓﻘط ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن اﺳرار را ﺑﺧواﻧﻧد و ﺑداﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﻋﺎﻟﻣﺎن ﺑﯽ ﻋﻣل و
ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ زده ﻓﺎﻗد ﺣﮑﻣت و ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن رﺳوا ﻧﺷوﻧد و دﮐّﺎن دﯾن ﻓروﺷﯽ و اﺳرار ﻓروﺷﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﺎن ﺗﻌطﯾل ﻧﮕردد! ﺑﯾش از ھزار ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره ﻋﻠﯽ)ع( را از ﻣﺳﻠﯾﻣن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد
ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺗﮑﻔﯾر ﺷوﻧد و اﻣروزه ﻧﯾز از ﺗرس ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ و وھﺎﺑﯾﮭﺎ ﻣﺷﻐول ھﻣﺎن رﺳﺎﻟت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ
ﺑدﺳت ﭘﯾروان اﯾن ﻣذھب ﻧرﺳد .اﯾن ھﻣﺎن اﺳﻼم ﺿد اﺳﻼم و ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ و وھﺎﺑﯾﮭﺎی
ﺧوﻧﺧوار ﻗﺻﺎص ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻗﺻﺎص از ﺑﺎﺑت ﺧﯾﺎﻧت ﺑﺧدا و رﺳول و اﻣﺎﻧﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر و ﺗﺑدﯾل ﻣﻔﺎھﯾم
ﻗرآﻧﯽ و رواﯾﺎت ﻧﺑوی و ﻣﻌﺻوﻣﯾن .ھﻣﭼون ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﻌﺑﯾر "وﺟﮫ ﷲ" در ﻗرآن ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺿﺎی ﺧدا! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗرآن
ﻧﺎطﻖ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ آﺷﮑﺎرا و ﺑﺎرھﺎ ﻓرﻣوده ﮐﮫ وﺟﮫ ﷲ ﻣﺎﺋﯾم ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن! و ﺑدان ﮐﮫ وﺟوه اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن درﺑﮭﺎی ورود
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺣﻣدی اﺳت زﯾرا اﯾن وﺟوه ﺟﻣﻠﮕﯽ وﺟوه ﻣﺣﻣود ﭘروردﮔﺎرﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟوه
ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻣﺎل ،ﻓﺎطﻣﯽ و در ﮐﻣﺎل ،ﻋﻠوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٧٢و ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﻣری ﻣذﮐّر و ﻣﺧﺗص ﻣردان اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻣرﯾم)ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن زن ﺧﻼق در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾواﺳطﮫ ﻣردی ،روح ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ آﻓرﯾد و آن ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ)ع( ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ روﺣش ھر
اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﻣﺣﻣدی را در آﺧراﻟزﻣﺎن در اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﺑﺧﺷﯾد :ای اھل اﯾﻣﺎن
ھرﮔز از روح ﷲ ﻣﺄﯾوس ﻣﺑﺎﺷﯾد! ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٧٣و ﺑدان ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھر اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯾش ﺗﺎ ﻋﯾﺳوی ﻧﺷود و ﺑﮫ روح ﷲ
ﻧرﺳد ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی وارد ﻧﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ﻧﮫ اﻣری در ﻗﻠﻣرو ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ای از طرﯾﻘت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ آن اذﻋﺎن ﻧﻣوده اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ و ّ
ﺣﻼج و ﻣوﻟوی و ﻋطﺎر! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺟﮫ
ﷲ اﻋظم ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭدی ﻣوﻋود ھم ﻧﻣﯽ رﺳد اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری روح ﷲ! و ﻣﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎﺋل آﻣده اﯾم .آن
روﺣﯽ ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻘدرﺗش ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺣﻣدی وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻋﯾﺳﯽ روح ﷲ اﺳت .و اﯾن راز وﺣدت اﯾﻣﺎن
ﻣﺳﯾﺣﯽ و اﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣدی اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن! "ای اھل اﯾﻣﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از اھل ﻧﺻﺎری ھﺳﺗﻧد".
ﻗرآن -ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد و در
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳﻧد .ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺧﺎﺗﻣﯾت و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘرب و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣرﺳﻠﯽ را در
 -٧۴وﻗﺗﯽ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "ﻣرا ﺑﺎ ﺧداوﻧد اوﻗﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھﯾﭻ ﻓرﺷﺗﮫ ّ
آﻧﺟﺎ راه ﻧﯾﺳت" ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل و ﺟﺑراﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و اﺳراﻓﯾل و ﻋزراﺋﯾل ھم ﺑرای
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اﻧﺳﺎن وﺟود دارد .ﭘس اﮔر ﻋﺎرﻓﯽ را ﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﮫ از ﺣﺎﻻت و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻗدرﺗﮭﺎ و ﺑدﻋت ھﺎﺋﯽ ﺑرﺗر از آﻧﭼﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل
ﯾﺎﻓﺗﮫ و داﺷﺗﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﮑر و ﮐﺎﻓر ﻣﺷو ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ورای ﻧﺑوت و
رﺳﺎﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و آن ﻗﻠﻣرو اﻣﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾش ﻧﯾز ﺧود ﻣﺣﻣد)ص( و اﺳوه اش ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت و آن ﻣﻘﺎم
ﺗوﺣﯾد و ﻓﻧﺎی ﻓﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺷﻖ ھم ﺧداوﻧد و ھم اﻧﺳﺎن ﻓزوﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﮐﮫ
در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی رخ ﻧﻣوده اﺳت و آن ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ و ﷲ اﮐﺑر اﺳت .ﺧدا از ﮐﮫ و ﭼﮫ ﺑرﺗر ﺷده اﺳت؟ از ﺧﻠﻘش؟ اﯾن ﮐﮫ
از ﻗدﯾم ﺑوده اﺳت .اﯾﻧﮏ ﺧداوﻧد از ﺧداﺋﯾت ﻗدﯾﻣش در آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر آﻣده اﺳت آﻧﮭم در ﺧﻠﻖ ﺧودش ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و
ﻋﺎﺷﻖ ﺧود!
 -٧۵وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ در ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﯾد و در ﻣﻌﺻوﻣﯾن اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓت و در
ﻋﻠﯾﯾن در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت ﻣﺣﻘﻖ ﮔردﯾد ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ھﻣﮫ ﻧﺑوﺗﮭﺎ و رﺳﺎﻟﺗﮭﺎﺳت ﺣﺗﯽ ﺑرﺗر از رﺳﺎﻟت ﺧود ﻣﺣﻣد)ص(! و اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ در ﻋﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺷده و ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟﺗﯽ را ﺧﺗم ﻧﻣوده و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرده و اﻗطﺎر زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎن را درﻧوردﯾده و از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺧروج ﮐرده اﺳت و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ ﭘروردﮔﺎرش ﮔﺷﺗﮫ اﺳت! ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷود؟ ﮐﮫ ﺧدا
دوﺗﺎ ﺷود؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺻود ﺧدا از آﻓرﯾﻧش اﻣری ﻋﺑث و ﺗﮑراری ﺑوده اﺳت؟ ﺧﯾر! اﯾن راز ﷲ اﮐﺑر اﺳت .راز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﺳت! راز آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑدﺳت و اراده اﻧﺳﺎن آﻏﺎز ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺧدا ﮐرده و ﺧدا را ﺧداﺗر :ﷲ اﮐﺑر! "و ھﻔﺗﺎد
ھزار ﺟﮭﺎن ﺑرﺗر آﻓرﯾدم" ﻋﻠﯽ)ع( ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره! ﭘس ھﻣواره اﻧﺳﺎن ،اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺧداوﻧد ھم ﺧدا! اﻧﺳﺎن ،اﻧﺳﺎن
ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺧدا ھم ﺧداﺗر!
 -٧۶اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻓرﺷﺗﮕﺎن را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد از ﺑرای ﺧﻠﻖ ﺑرﺗر! وﮔرﻧﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﭼﮫ ﻧﯾﺎزی
ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷری دارﻧد زﯾرا ھﻣﮫ ﺑﮫ وﺣﯽ ازﻟﯽ ﻣﺟﮭزﻧد و وظﺎﯾف ﺧود در ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم را ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎ و
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و اﻣﺎﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺷرک راه ﻧدارد و ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾن ھر ﻧوع ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﺳراﺳر ﺷرک اﺳت و ﻟذا آﻧرا ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﻘﯾّﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد و ﺷرک ﻧﺷوﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ
ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره ﻋﻠﯽ)ع( را ھم ﻣﺟﺑورﻧد ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﭼﺎره ای ﺟز اﻧﮑﺎر اﻣﺎﻣت ﻧﺧواھﻧد داﺷت از ﺗرس
ﺗﮑﻔﯾر!
 -٧٧ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺷرح ﻧﻣودﯾم و ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﯾم ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ
ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد و ﺷرک و ﺗﺟﺳد و ﺣﻠول اﺳت.
 -٧٨و اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑرﺗر آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﺟز ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﮑران ﺣﻖ اﺷﺎﻋﮫ ﻧﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد اﺛﺑﺎت ﮐﻔر ﺧودﺷﺎن!
اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن رخ داده اﺳت.
 -٧٩ﺑﺳﯾﺎری ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷوﻧد دارای وﺟودی ﺑﺎارزش ﺷده اﻧد ﻣﺛل
ﻣﺳﯾﺢ ،ﺑودا ،ﻋﻠﯽ ﯾﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﺣﺗﯽ ﺧود ﺧدا .اﯾن ﻧوع ﺑﺎور ھﻧوز ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت زﯾرا ھﻧوز از ﺧودﺷﺎن
وﺟودی ﻧدارﻧد اﻻ ﺗوھﻣﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ و دھری ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻧواﺑﻎ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻋدﻣﯽ ﺗرﯾﻧش ﻋﻧوان ﺧداﺳت .آﯾﺎ
اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ ﭼﻧدﺗﺎ ﻗﺻّﮫ و رواﯾت ﮐﺳﯽ را در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷﻧﺎﺳد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﺗﺟرﺑﯽ ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮔرﯾزان اﺳت و در اﯾن ﻓرار از ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﺗوھﻣﯽ و ﺟﻧّﯽ ﭘﻧﺎه
ﻣﯽ ﺑرد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣن ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن ھﺳﺗم .ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺧواھد اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﺳت و در آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ھﺳت ﻣﻌﻧﺎ و روﺣﯽ ارزﺷﻣﻧد و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧم ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧودم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗم و ﻧﮫ
ﮐﺳﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﻣن اﺳت! ﭼرا اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺧواھد اﺣد و ﺻﻣد و ﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﺷد و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از ﺧود ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﮐس
دﯾﮕری ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت و ﻧﺧواھد ﺑود و اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن! ﮐﮫ ﺷﮭﺎﻣت و ﻗدرت ﺧود ﺑودن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺧودی ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻻﻣﮑرر! اﯾﻧﺳت وﺟود! آﯾﺎ آدﻣﯽ از ﺳﻧﮓ و ﮔﯾﺎه و ﺣﯾواﻧﺎت ﭘﺳت ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﻣﺎ ً
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻓﺗوﮐﭘﯽ از دﯾﮕران ﺑﺎﺷد؟ ﭘس ﺑدان ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺧود رﺳﯾد ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اﻋﻼﺋﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ
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ﺧود ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﻟﻘﺎء ﷲ! و ﻟﻘﺎء ﷲ ﯾﻌﻧﯽ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن! و ھرﮐﮫ ﭼﻧﯾن وﺟﮭﯽ از وﺟودش
را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﮫ وﺻﺎﻟش ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ھﻣﺎن وﺟﮫ ﷲ وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﺟودی از ﺧود رﺳﯾد
از ﻣﻧظر ﻧور آن ،ھﻣﮫ ﺻﺎﺣب وﺟودان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری را ﺧواھد ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر
ﯾﮏ ﺑﯽ ﺗﺎ و ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧوﯾﺷﻧد ﮐﮫ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن ھﻣﺎن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﻣﻧزه ﺑودن از ﺷﺟره
و ﻧژاد ﺧوﯾش و ﻣوﻟود زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﺑودن ﯾﻌﻧﯽ ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد!
 -٨٠ھﻣﮫ ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر اﻧﺑﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن آﻣده اﺳت ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧروﺟﺷﺎن از ﻋدﻣﯾت و
ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﺳت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از اﺳﺎرت اﺳﺑﺎب و ﻋﻠل و ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﭘﺎک ﺳﺎزد ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود وﺟﮫ اﻟﮭﯽ وﺟود
را ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده اﻧد ﮐﮫ دارای ﭼﮭﺎررﮐن ﺳوره ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺳوره وﺟود اﺳت .و ﺗﻌﯾّن و ﺗﺟﺳم اﯾن وﺟﮫ ﷲ ﮐﮫ ھﻣﺎن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﺗﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن را اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم در ﺻورﺗﯽ از اﻣﺎﻣﺗﺷﺎن ﺑرﺧوردارﯾم ﮐﮫ از اﻧﺳﺎﻧﯾﺗﺷﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑﯽ
ﺗﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﺑرﺧوردار ﺷوﯾم و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ھﻣﺗﺎﺋﯽ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﺋر اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در
اﯾﻧﺻورت ھﻧوز ھم ﺗوھﻣﺎت ﻋدﻣﯽ ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﮐﺎﻓرﯾم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻣﺎم زﻧده را ﺑرﺣﺳب ﺑﺎورھﺎی ﺗوھﻣﯽ
ﺧود از اﻣﺎﻣﺎن ﻣرده ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم .زﯾرا از روی ﻣرده ﻧﻣﯽ ﺗوان زﻧده ﺷد و ﺑدان ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔرھﺎ و ﻧﺎﺑودﯾﮭﺎ و ﻣرﮔﮭﺎ ،ﺣﺎﺻل
ﭘرﺳﺗش اﻣﺎﻣﺎن ﻣرده اﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣرده ﺑرﺣﺳب اﻟﮕوھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﺷﯾﻊ ﺣﺎﮐم در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﭘرﺳﺗش
ﻗﺑر اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ طﻼ و ﻧﻘره ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
 -٨١ﭘس آﻧﮑﮫ از طرﯾﻖ ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻠﻘﯾن و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕران در ﺟﺳﺗﺟوی وﺟود اﺳت ﺟز ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻧﻣﯽ رﺳد
ﺑﺧﺻوص اﮔر اﯾن دﯾﮕران ﺑﯽ ﺗﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﻧد اﻋم از ﻣرده ﯾﺎ زﻧده .ﭘس آﻧﮑﮫ ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﺑﯽ واﺳطﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت
ﺟز اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺗﺎ ،راھﯽ ﺑﺳوی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺳﺑﯾﺢ و
ﺗﻧزﯾﮫ اﺳت .اطﺎﻋت ﻣﺣض و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﯾﮏ ﺑﯽ ﺗﺎ ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت.
 -٨٢ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ،ﺧداوﻧد را در ذات ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ
ﭘرﺳﺗد و در ھﻣﮫ ﺣﺎل او را در درون ﺧود ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر و ﻣرﯾد ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﺑﯾرون ھم او را ﻓﺎﻋل و ﻣﻔﻌول ھﻣﮫ
اﻣور ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھرﮐﺎری ھﺳت و ﻟﺣظﮫ و ﺟﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن ھﻣﺎن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺑراھﯾﻣﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ دارای طﻠوع و ﻏروﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً ﺧدا ﻧﯾﺳت ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ او ﺧود اﯾن طﻠوع و ﻏروب ھم ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھم ﺷرﻗﯽ ﺑﺎﺷد ھم ﻏرﺑﯽ :اوﺳت ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ! طﻠوع و
ﻏروب از ﺑرای اوﺳت! "ﻣﺷرق و ﻣﻐرب از ﺑرای ﺧداﺳت و ﺑﮭر ﺳو ﮐﮫ رو ﮐﻧﯾد روی اوﺳت و او ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت و ﻣﯽ
داﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٨٣و ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھﻣﭼون ﺻﻠوات ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ،ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر را در دل اھﻠش ﻣﻧور ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ھرﭼﻧد ﮐﮫ
ﺻﻠواﺗﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﮐﻼم ﺑﺎﺷد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺻﻠوات ﻣﺣﻣدی ھﻣﺎن ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی اﺳت و اھل ﺻﻠوات در اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة
)و ﻧﮫ ﻗراﺋت ﻧﻣﺎز( وﺟﮫ اﻟﮭﯽ را دﯾدار ﻣﯾﮑﻧد.
 -٨۴ھر واژه ،اﺻطﻼح و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دارای دو ﻣﻔﮭوم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎد اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم و آن
ھﻣﺎن ﺷرﻗﯽ -ﻏرﺑﯽ ﺑودن رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر اﺳت در ھر اﻣری از ﺑرای دو ﻧوع اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن ﮐﮫ ھر دو را از دو
وﺟﮫ ﻧوری و ﻧﺎری ﺑﺳوی ﺧود راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺣﻖ از ﻓراﺳوی اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻘدرت
ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ! ﮐﮫ ﻋﻣل اﯾن ﻓراﺳوﺋﯽ از ﻣﻧطﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ اﺳت ﻧﮫ
ﻏرﺑﯽ! و آن وادی وﻻﯾت ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ از ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﻓﻧﺎی در ذات ﺧوﯾش اﺳت و از ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن ھم ارادت و اطﺎﻋت
ﻣﺣض از ﭘﯾر طرﯾﻘت اﺳت.
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 -٨۵ﺣﺿور ﺗﺿﺎد ﻣﻔﮭوﻣﯽ در آﯾﺎت ﻗرآن و رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﺑﺧﺻوص ﺣدﯾث ﻧﺑوی و وﻟوی ﺻد ﭼﻧدان آﺷﮑﺎرﺗر و ﻓﻌﺎﻟﺗر
اﺳت زﯾرا ﺗوﺣﯾدی ﺗر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑﺎﻓﻧده ﺗر و ﻓﺎﻟﻖ ﺗر اﺳت و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧش را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و ﻣﺷﺎرق و ﻣﻐﺎرب
ﻧﻔس را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﻔوس را ﻗطﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ! و اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود اﺳت .وﻟﯽ اﻧدﮐﻧد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗوان ﺑرﺧﺎﺳﺗن دارﻧد :ﺗو ﺧود ﺣﺟﺎب ﺧودی از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯾز! و اﯾن ﺑرﺧﺎﺳﺗن از ﺧود و ﻓﻧﺎی ﺧود
از ﻣﻧظر ﻣﻧطﻖ و ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺷﻌور ﺟز ﻓرا رﻓﺗن از اﺿداد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎ ﻧﯾﺳت .و ﺗﺎ آدﻣﯽ ھر ﺿد ارزﺷﯽ
را ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ارزش ﻧﺑﯾﻧد از اﯾن اﺿداد دل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و دل ﮐﻧدن از اﯾن اﺿداد ﻋﯾن دل ﮐﻧدن از ﺧود اﺳت زﯾرا ھر ﺧودی
ﺣﺎﺻل ﺿد ﺧود اﺳت و ﺑﻌﮑس!
 -٨۶و آن ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺳﯾر در وﺟﮫ ﷲ اﺳت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی اﺿدادی ﯾﺎ ارزﺷﮭﺎی ﺷرﻗﯽ -ﻏرﺑﯽ
اﺳت ﺑﻘول ﺳوره ﻧور در آﯾﮫ ﻧور!
 -٨٧و راه ﺣل اﺟراﺋﯽ و ﻋﻣﻠﯽ اﯾن ﭘﺎک ﺷدن و ﻓرا رﻓﺗن از ارزﺷﮭﺎی اﺿدادی ھﻣﺎﻧﺎ ﻧژادزداﺋﯽ و دھرزداﺋﯽ از ﻧﻔس
اﺳت ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﺣﺿرت اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎدش در ﺻﺣرای ﺣﺟﺎز ﮐﺎﻣل ﺷد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎﻧﮫ
ﺧدا ﮔردﯾد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻠﮫ اﺑراھﯾﻣﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ آﻓﺎق اﺳت در ﺑرون ،ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ
ﻋﺎرف دل از ﻧژاد ﭘﺎک ﻧﻣوده و از ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ رﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﮫ ﻣﺷﺎھدات ﺟﻣﺎﻟﯽ وﺟﮫ رب ﺑرای اﯾن ﺑﻧده ﻧﯾز از ﺳﻣت
آﺳﻣﺎن ﻗﺑﻠﮫ رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻣﺣﻣدی و دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠوی ﺑوده اﺳت و ﺳوﻣﯽ ھم ﺑﮫ ﻧور ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺣﻣد-
ﻋﻠﯽ در واﻗﻌﮫ ﮐﺳوف ﺑزرگ دوران در ﻣﺷﮭد ﻣﻘدس رخ ﻧﻣود ﮐﮫ وﺟﮫ اﻋﻼﺋﯽ -اﻟﮭﯽ ﺧودم ﺑود :وﺟﮫ ﺷﻣﺳﯽ ،وﺟﮫ ﻗﻣری
و وﺟﮫ ﺷﻣﺳﯽ و ﻗﻣری ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره رﺣﻣن ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ ﺑر
ﭼﮭﺎر رﮐن ﻗرآن و ﺑﯾﺎن و ﺷﻣس و ﻗﻣر اﺳﺗوار اﺳت.
 -٨٨اﮔر ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻧﻔوس ﺧﻠﻖ ﺑﺳوی ﺧﺎﻟﻖ راھﮭﺎﺋﯽ وﺟود دارﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﻧﻔﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﺎ
و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ از ﻧﻔس واﺣده اﻧد .و اﯾن واﺣد ﺑودن ﻧﻔوس ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑراﺑری ﮐﮫ درﺳت ﺑﻌﮑس ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻧﻔوس اﺳت .و درک اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ درک ﻣرز ﺑﯾن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﺿﻼﻟت و ھداﯾت و ظﻠم و ﻋداﻟت اﺳت .و
ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر اﯾن ﺳﺧن رﺳول اﮐرم)ص( اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدای ھرﮐﺳﯽ ھم ﻣﺧﺗص ﺧود اوﺳت و ھر ﮐﺳﯽ او را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل
ﻣﺧﺗص ﺑﺧودش دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و دو ﺗﺟﻠﯽ ھﻣﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﯾﮑﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘروردﮔﺎر اﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾن او ﯾﻌﻧﯽ ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ادراﮐﺎت آﺣﺎد ﺑﺷری در ﻣورد ھر ﭘدﯾده ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻧﯾز ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﺳت .ﭘس ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی و ﺑراﺑرﺳﺎزی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﻣردﻣﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﺗم و ﻣﻌﺻﯾت در دﯾن ﺧداﺳت و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑرﺗر
ھﻣﺎﻧﺎ ﺑراﺑرﺳﺎزی ﻣﻌﻧوی و ﻓﮑری و اﻋﺗﻘﺎدی و دﯾﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ اﺳت.
 -٨٩ﭘس ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﻣﺷرﮐﺎن ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗوﺣﯾد را ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﮑﺗب اﺟراﺋﯾش ﺗﻘﻠﯾد در دﯾن
و دﻧﯾﺎﺳت وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن آﻧرا ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻋﯾن ﻋداﻟت و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻋﯾن ظﻠم اﺳت .و اﯾن اﺳﺎس ﻋﻠم ﻓرﻗﺎن
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﺑراﺑری و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ در ﺗوﺣﯾد!
 -٩٠ﭘس ھر ارزﺷﯽ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ دارای ﺿدارزش ﻣﯽ ﺷود ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت و ﻣﺷﺎﺑﮫ اش ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺑراﺑری
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺳﺎﺋر ارزﺷﮭﺎ در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت :ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت اﺳت و
دوﻣﯽ ﻋﺻﻣت و از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ و ﺷﮭود
ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ و ﺗﻔﺎوت اﺳت ﮐﮫ اوﻟﯽ ﺗﻣﻠﮏ و ﺳﻠطﮫ و ﻓﺳﻖ اﺳت و ّ
اﺳت .ﻋﺷﻖ در ﻗﻠﻣرو ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﻌﯾﺷت ،ھﻧر ،ﻗدرت ،اﻋﺗﻘﺎد و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و دﯾن ﯾﺎ از ھﻣﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ!
اوﻟﯽ ﺑﮫ ﺿﻼﻟت و دوﻣﯽ ﺑﮫ ھداﯾت ﻣﯽ رﺳد! و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﺧدﻣت ﯾﮑدﯾﮕر درﻣﯽ آﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اوﻟﯾﺎء ﻋﻣرﺷﺎن را
ﺻرف ﺧدﻣت اﺷﻘﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺷﻘﯾﺎء ھم ﺑطرزی ﺣﯾرت آور ﻣﺷﻐول اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻌﺎرف اوﻟﯾﺎء ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع(
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻧد!

١٧

 -٩١در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده ﮐﮫ ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ ﮐوھﮭﺎ و درﯾﺎھﺎ و دره ھﺎ آدﻣﯽ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮐﺛرا ً اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را دال ﺑر
ھداﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و آدرس ﻣﻧﺎزل و اﻣﺎﮐن و ﺷﮭرھﺎ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ھداﯾت ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑواﺳطﮫ ﻗطب ﻧﻣﺎ ھم ﻣﯽ
ﺗوان ﻣﺳﯾر را ﯾﺎﻓت .در اﯾن آﯾﮫ ﺳﺧن از ﺳﯾر در اﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ در آﻓﺎق رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و آﻓﺎق ،آدرس ﺑﺎطﻧﯽ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎزل ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ روح را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد و ﻣﻧﺎزل اﻓﻼﮐﯽ در آﺳﻣﺎن ھم ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺻور ﺑﯾروﻧﯽ و آﻓﺎﻗﯽ ﺑﺎطن ﺳﺎﻟﮏ ھﺳﺗﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از اﻧﺳﺎن ﺻﻐﯾر و ﺟﮭﺎن ﮐﺑﯾر اﺳت و ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر و
ﺟﮭﺎن ﺻﻐﯾر!
 -٩٢ﺗﺟرﺑﮫ و درک اﻧﺳﺎن از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ﺻﻔﺎت و ﭘدﯾده ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﻘدر اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧد ﻧﯾﺳت و ﻧدارد و ﻧﻣﯽ
ﺳر ﺑو ِد ﻧﺑود و ﻓﮭم ﻧﻔﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟب وﺟود و ﻣﻌرﻓت ﺷوﯾم .و ﺑس اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وادی ﭼﻧﯾن طﻠﺑﯽ
ﻓﮭﻣد .و اﯾن ھﻣﺎن ّ
ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھﻣﮫ ﻋﻣرﺷﺎن را ﺻرف ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾن ﺑرزخ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرزﺧﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن اﺳﺎس
ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎزﯾﭼﮕﯽ و ﺑﺎزﯾﮕری )ﻟﻌب و ﻟﮭو( اوﺳت .ﺑود ﻧﺑود و ﻓﮭم ﻧﻔﮭﻣﯽ ﻣﻧطﻖ ﺑﺎزی اﺳت و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در اﯾن ﺑﺎزی
ﮔم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻣﺛﺎل اﺳت ﻋﻣده ﻣردﻣﺎن ﮐل زﻧدﮔﯽ و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ھﻣﭼون ﯾﮏ اﺳﺑﺎب
ﺑﺎزی درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾن راﺳت و دروغ اﺳت ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود!
ﺳر وﺟود و اﻣرش در اﯾن ﺑﯾن اﺳت )ﺑﯾﻧﮭنّ ( ﮐﮫ ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﮔردد :اوﺳت ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ اﻣرش را ﺑﯾن زﻣﯾن و
 -٩٣و ﮐ ّل ّ
آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ او ﺑﮭر ﮐﺎر ﻣﺣﺎﻟﯽ ﻗﺎدر اﺳت .ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن "ﺑﯾن" ﻓرود ﻣﯽ
آﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرﺗر از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣری ﻣﺣﺎل اﺳت و ﺧﻠﻘﯽ دﮔر و ﺑرﺗر! و
ﻟذا از رﺳول اﮐرم)ص( ﻧﻘل ﺷده ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﯾن آﯾﮫ اﮔر آﺷﮑﺎر ﺷود ﻣوﺟب ﺗﮑﻔﯾر و ارﺗداد و ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺗﺄوﯾﻠﮕرش
ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﮐﺛر ﻣﺳﻠﻣﯾن از درﮐش ﻋﺎﺟزﻧد و آﻧرا ﺑدﻋت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷﺎھدات و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻋﺎرﻓﺎن از
اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت زﯾرا ﻣرزداران و ﻣرزﺑﺎﻧﺎن "ﺑﯾﻧﮭنّ " ھﺳﺗﻧد و ﻧظر ﺑر ﺑﯾن اﻣور اﺿدادی دارﻧد و ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻗﻠﻣرو ﺑو ِد ﻧﺑودﻧد
ﺳر اﯾن "ﺑﯾن" در ﻧزد آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳرار از اﯾن "ﺑﯾن" اﺳت و اﺻﻼً اﺻﺣﺎب اﻋراف و ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﺎﻓظﺎن اﺳرار ﺑﯾن
و ّ
ھﺎ ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺑﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر ﻣﺎورا اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎورای ﺧﯾر و ﺷر ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ،ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن وو ...و ﺑود و ﻧﺑود!
 -٩۴و در ﻋﯾن ﺣﺎل داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺳراﺳر ﻗﻠﻣرو ﺑود ﻧﺑود )ﺑرزخ( اﺳت ﭘس ﺳراﺳر و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ظﮭور اﺳرار ﺣﻖ
اﺳت .ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت اﯾن ﺟﮭﺎن را ﺗﺣﻘﯾر و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از آن روی ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد دﭼﺎر اﺷد ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ اﺷد ﻋذاﺑﮭﺎ را ﺑﮭﻣراه دارد و ﭘﺳت ﺗرﯾن زﻧدﮔﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت.
 -٩۵ﭘس ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن روﺑروﺋﯾم ﺑﺎ ھوﯾت ﺑرزﺧﯽ و ﺑود ﻧﺑودﯾش ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و
ﻧﺎﺑﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻋرﺻﮫ ظﮭور اﺳرار وﺟود ﺣﻖ اﺳت و ھر ﻟﺣظﮫ از آن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار و ﺟﺑران اﺳت و ﺑﯾﮭوده
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘس از ﻣرﮔﺷﺎن اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﮫ
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑرﮔردﻧد ﺗﺎ ﺟﺑران ﻣﺎﻓﺎت و ﻏﻔﻠﺗﮭﺎی ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آن اﻣﮑﺎن و ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ ھﺳت ﭘس از ﻣرگ
ﻧﯾﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﭼﮫ اﻣﮑﺎن و ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﺧرت ﻧﯾﺳت؟ ﺑو ِد ﻧﺑود! ﺑﯾﻧ ُﮭنّ !
 -٩۶ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود در ﻣﻌﻧﺎ ھﻣﺎن ﷲ )ال -ﻻ( اﺳت ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﮐﮫ در آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓﻧﺎﺳت و در روز ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑﺳﺎطش ﺑرﭼﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑو ِد ﻧﺑود!
" -٩٧ﺑود" ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟود داﺷﺗن اﺳت و ﻧﺑود ھم ﻋدم اﺳت وﻟﯽ ﺑو ِد ﻧﺑود ﺳ ّر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑود اﺳت ﻧﮫ
ﺳر! و اﻧﺳﺎن ھم ﻣﺄﻣور ﺑﮫ
ﻧﺑود و ﯾﺎ ھم ﺑود اﺳت و ھم ﻧﺑود! و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻋرﺻﮫ ای اﺳت ﻋرﺻﮫ ّ
ﺳر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن! و
ﺳر اﺳت ﮐﮫ ﭼون در اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت ﻣوﻓﻖ ﺷد ﺧود ﺟﻣﺎل ّ
رازﮔﺷﺎﺋﯽ از اﯾن ّ
)ع(
ﺳر اﺳت
ﺳر ّ
ﺳری ﮐﮫ ّ
ﺳر اﺳت و ﺑﯾﺎن ﻧﺷود ﺟز ﺑﮫ ّ
در اﯾﻧﺟﺎ آن ﺳﺧن ﻣﻌروف اﻣﺎم ﺑﺎﻗر را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ" :اﻣﺎﻣت ﻣﺎ ّ
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ﺳر اﺳت ".و اﯾن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﯾﺎ ﺟﻣﺎل ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ظﮭور اﻣﺎم را ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ
ﺳر ّ
ﺳر ّ
و ﭼون ﻋﯾﺎن ﺷد ّ
ﷲ ﮔوﯾﻧد.
ﺳرﻧﻣﺎﺋﯽ ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ وادی اﻣﺎم
ﺳرﮔوﺋﯽ و ّ
ﺳرﭘوﺋﯽ و ّ
ﺳرﺟوﺋﯽ و ّ
ﺳر و ّ
 -٩٨و اﻣﺎ ﺳﻣت و ﺳو اﯾن ّ
ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ!
ﺳر ﺑود ﻧﺑودی ﺣﻖ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﺎﺋل ﻧﯾﺎﻣده اﻧد در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﮐﮫ ﺑﺳﺎط ﺟﮭﺎن
 -٩٩و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻻاﻗل ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از اﯾن ّ
ﺳر ﺣﻖ ﻣﺗﺟﻠﯽ و ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎب دﯾدﻧش را ﻧدارﻧد و ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون
ﺑرﭼﯾده ﺷده و ﺟﻣﺎل ّ
ﺳر آن ﻓرﺻت و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ وﺟود دارد ﻧﮫ آن دﻧﯾﺎ! ﭘس در دو ﺟﮭﺎن و در ھﻔت زﻣﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺳت ّ
ً
و آﺳﻣﺎن ﭼﯾزی ﮔراﻧﺑﮭﺎﺗر از ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ دارﯾم وﺟود ﻧدارد .و اﺻﻼ وﺟود ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﻣﻠﮑوت و
ﺟﺑروت و ﻻھوت و ﺑﮭﺷت و رﺿوان و طﺑﻘﺎت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ آن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺧﺎطر وﺟود ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن در
ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺳوت اﺳت .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻧظر ﺑر اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺳوﺗﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن دارﻧد و ﻣﺳ ّﺧر اوﯾﻧد
طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش!
 -١٠٠ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﻟﯽ دارد و ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش زﻧده دارد ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم )اﻋﯾﺎن ﺛﺎﺑﺗﮫ( ﻣظﺎھر ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل
ﺳر وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ
ﭘروردﮔﺎرﻧد ﻣطﻠﻘﺎ ً! وﻟﯽ ﺣﻖ اﯾن ﺟﮭﺎن و ﻣوﺟوداﺗش ﺑﺳﯽ ﺑرﺗر از اﯾﻧﺳت و آن ّ
ﺳرﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻻﯾﻖ ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن در اﯾن راه اﻣﺗﺣﺎن داده و
ﺳرﻧد ﮐﮫ ﻧور ّ
ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ اﯾن ّ
ﺳر اﺳت ﮐﮫ
ﺳر ﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .و ﷲ اﮐﺑر ﻧدا و ذﮐر و ﺣﻘﯾﻘت اھﺎﻟﯽ اﯾن ّ
ﺳرﺑﻠﻧد آﻣده اﺳت ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را ھم اھل ّ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد از ﺧدا ﺑرﺗر ھم ھﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را اﮐﺑر و اﻋﻠﯽ ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﺑﺎرک! ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن ھم اﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ از اﻟﻠﮭﯾت ﻓراﺗرﻧد ھﻣﭼون ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﮔﻔت ﮐﮫ :ﻣن از ﺧدا ﺑرﺗرم!
ﺳر ﷲ اﮐﺑر ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد!
اﯾﻧﺎن ّ
ﺳر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺳر ﺑو ِد ﻧﺑود از وﺟود ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﺳت .و آﻧﮑﮫ ّ
 -١٠١و ھﻣﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ﺣﺎﺻل ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ّ
ﺳر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداﺳت و ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر اﺳت :ھم ﺧدا ھﺳت و
ﺳر ﻣﯽ ﺷود ّ
ﺑو ِد ﻧﺑود را درﯾﺎﻓت ﺧود ﻣظﮭر و ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ّ
ﺳر ﺑودن اﺳت ھم در
ھم ﻧﯾﺳت .ھم ﺑﺷر اﺳت و ھم ﻧﯾﺳت! اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﯾﺎ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن! "ﻣﺑﯾن" ﺑودن از ﺑﺎﺑت ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ّ
ﺳﺧن و ھم در ﺻﻔﺎت!
 -١٠٢ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑراﻧﮫ از ذرات ﺗﺎ ﮐرات و از ﻧﺑﺎت و ﺣﯾﺎت ﺗﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﯾﮑﺳره ظﮭور ﺑود ﺧداوﻧد ازل و ﺳرﻣد اﺳت
وﻟﯽ ﭼون اﯾن ﺧداوﻧد ﻗدﯾم و ازﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺳﺎﻧﯽ از وﺟودش ظﺎھر ﺷود وﺟود ﻧﯾﺳت ﷲ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺟود ﺑرﺗر ،ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد و ﷲ اﮐﺑر اﺳت و اﯾن ﻣﺻداق ﻓزوﻧﯽ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺳت!
ﺳر ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﮐﮫ درﮐش ﺟز ﺑﮫ
 -١٠٣و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ھﻣﺎن ظﮭور ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﷲ اﮐﺑر و ّ
ﺧرد و ﻣﻧطﻖ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
ﺳر ظﮭور ﷲ از اﻧﺳﺎن اﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻋﺻﻣت ذاﺗﯽ ﯾﺎ اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ! و ﺑدان ﮐﮫ
ﺳر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ّ
 -١٠۴ﭘس ّ
ﻋﺻﻣت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﺑرﺗر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ظﮭور ﺧدا از اﻣﺎم ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ از ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ظﮭور اﻣﺎم از ﺷﯾﻌﮫ
ﺧﺎﻟص ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺻﻣت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ رﺳﯾده ظﮭور ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣدی
در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧزد ﺧدا ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﭘﯾﺎﻣﺑران دارﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ھﺳﺗﻧد!
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 -١٠۵و ﺑدان ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو اﻣﺎﻣت ،ﻏﯾﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺎل ظﮭور اﺳت ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟﻣﻠﮫ ظﮭور
ﻋﺻری اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ رخ ﻧﻣﺎﯾد آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑراﺳت .ﭘس ﺑﮫ
آن ظﮭور ﻧﮭﺎﺋﯽ ﭼﻧدان دﻟﺧوش ﻣﺑﺎش ﮐﮫ ظﮭور ﻗﮭﺎر اوﺳت.
 -١٠۶ﻋدم در آدم ﺗﺟﺳم و ظﮭور ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا آدم ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋدﻣﯾت ﺧود ﺑﻘدرت ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس آﮔﺎه ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور ﺑود از ﻧﺑود اﺳت!
ﻋدم ﮐﺎﻣل اﺳت .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف در ﻣرﺣﻠﮫ
 -١٠٧ﭘس اﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻋﺎرف ھﻣﺎن ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺳت و اﯾن ِ
ﻧﺧﺳت ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺳت و اﯾن ظﮭور ﻋدم و ﻋدم آﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﷲ اﮐﺑر!
ﺳر ﺳﺧن ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ :ﻣن از ﺧدا
 -١٠٨ﭘس اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﷲ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣظﮭر ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ّ
ﺑرﺗرم!
 -١٠٩ﺑدان ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻟﮭﯾت ﻣﯽ رﺳد و ﻣﺗﺄﻟﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ از ﺳوره ﻧﺣل ﮐﮫ :ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣن
ﺳر ﷲ اﮐﺑر در وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل! و اﯾن ﻣﺻداق ﻣﻘﺎم
ﻧﯾﺳت! وﻟﯽ ھرﮔز ﷲ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ّ
ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر در ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑرﺗر از ﺧودش ﻗرار داده و او را ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ)ع( را ﻣرﯾدی ﻧﻣود :ای ﻣﺣﻣد ﻧﺳﺑت ﺗو ﺑﻣن ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ! ﺣدﯾث ﻣﻌراج -و اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧدا ﺑﮫ اراده
اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧودش! ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾداﯾش ﷲ اﮐﺑر از اﻧﺳﺎن! ﮐﮫ اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد از ﻟﻘﺎء ﷲ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎرف را
ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﻣﯽ ﺳﺎزد!
 -١١٠ﻋﻘل ھداﯾﺗﺑﺧش ﺟز ﺑﮫ اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧدا رﺷد و ﻧﻣو ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و دﯾن ﺧدا ﺟز ﺑﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن رﯾﺷﮫ ﻧﻣﯽ دواﻧﻧد و
ﺗﺣﮑﯾم ﻧﻣﯽ ﮔردد و اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن ھم ﺟز ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻣﻌرﻓت ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی راه ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑد و ﭘﺎﻻﯾش ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی ھم ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠم وﺣدت اﺿداد ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻋروج ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھم ﺑﮫ ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣوﺟب اﺷراق و ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ از اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔردد و آدﻣﯽ را ﺑﮫ ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﻧور ﻣﯾﺳﺎزد و
ﻧوری ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﻧور اﻟﮭﯾت در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭼون در ﺟرﯾﺎن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﺑرای ﺧداوﻧد ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮔردد
ﺳر اﻣﺎﻣت!
ﺳر ّ
ﺳر ﷲ اﮐﺑر و ّ
ﺧﻠﻖ ﺑرﺗر اﻟﮭﯽ از اﻧﺳﺎن ظﺎھر ﺷده و ﻣظﮭر ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور ّ
 -١١١ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن از ھر ﻣذھب و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﺻﻼً ﻋﺎرف
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر اﺳرار ﻏﯾب و ﻗﯾﺎﻣت ﻋﺎﻟم و ﺷﺎھد ﻧﺷده اﻧد .وﻟﯽ از ﻣﯾﺎن اﯾن ﻗرآﻧﯾﺎن ،ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ اھل ﺑﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد و
ﻋﻠم ﺑﯾﺎن را ھم ﭘس از ﻗرآن در ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﻋﺻر
ﺧوﯾش ﺗﺎ ﻗرآن را ﺑﮫ زﺑﺎن دوران ﺧود ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد از ﺑرای ﻣردﻣﺎن" :و ﻣﺎ ذﮐر را ﺑﮭﻣراه ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑرﺗو ﻧﺎزل ﮐردﯾم ﺗﺎ
ﺣﻖ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷده ﺑر اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﻔﮑر ﻧﻣوده و ھداﯾت ﯾﺎﺑﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب اﯾن آﯾﮫ
ﺳری از اﻣﺎﻣت اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ و ﻏﺎﯾب اﺳت در ھر ﻋﺻری!
ھﻣﺎن ﻋﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﻋﻠم ﺑﯾﺎن و ﻗﻠم اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ّ
و اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا در اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ رﺳول ﺧدا ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻣﺣﺷور اﺳت :رﺳول ﺧدا در ﺷﻣﺎﺳت و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻗﻠوﺑﺗﺎن را از ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﭘﺎک داﺷﺗﮫ اﺳت ...ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس اﯾن ﻋﺎرف ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻧﯾز ھﺳت.
 -١١٢ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑرراً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟز وﺟﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﻓﺎﻧﯽ اﺳت .و ﻟذا ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ﻣﯾرﺳد و
ﺟﻣﺎﻟش را روﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ذات ﺣﻖ ﺷده و ﻣظﮭری از اﯾن وﺟﮫ اﺳت ﭘس ﺻﺎﺣب ﻗدرت
ﺧﻼﻗﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾز ھﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧور و ﻗدرت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در ﺧداوﻧد اﺳت و
ﺳر ﷲ اﮐﺑر اﺳت.
ﻋرﺻﮫ ﺗﺟﻠّﯽ ّ
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 -١١٣ﺧداوﻧد در ھر ﭼﯾزی ﺷﮭﯾد اﺳت و ﺑر ھر ﭼﯾزی ﻣﺣﯾط و ﻣﻣﺎس اﺳت و ظﺎھر و ﺑﺎطن ھر ﭼﯾزی اﺳت) .آﯾﺎﺗﯽ از
ﻗرآن ﮐرﯾم( و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ھر ﭼﯾزی اﺳت" :و ﺧدای را در ﺟﮭﺎن ﻣﺛﻠﮭﺎﺋﯽ اﻋﻼء اﺳت ".و آدﻣﯽ اﮔر ﭼﺷم دﯾدن ﺣﻘﯾﻘت
اﺷﯾﺎء را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .و ﺳﺟده ﻣؤﻣن ﺑر ﺧﺎک ﻋﯾن ھﻣﯾن ﭘرﺳﺗش اﺳت زﯾرا
ﺟﮭﺎن ارض از ﺧﺎک اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﺟده ﺑرای اھل ﺷﮭود وﺻﺎل ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت .و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل در ﺣﺎل ﺳﺟده ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﻣﻧزه اﺳت ﭘروردﮔﺎرم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗر اﺳت! و اﯾن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗر و ﺑرﺗر اﺳت در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد
و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ آن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ از وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﷲ اﮐﺑر اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ﻣﺛل اﻋﻼی ﺧداوﻧد اﺳت.
 -١١۴اﮔر درﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ﻣرﯾد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑرﺗری از ﻣرادش ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و ﻋﺎﺑد ﺑر ﺟﺎی ﻣﻌﺑود ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻣﻌﺑو ِد
ﻣﻌﺑودش ﻣﯽ ﮔردد ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ھم ظﮭور ﺑرﺗری از ﺧداوﻧد اﺳت و ﻣرﯾد و ﺷﯾﻌﮫ اﯾن اﻣﺎم ھم
ﺳراﻻﺳرار ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش در ﺑﻧدﮔﺎن
ﻣظﮭر و ﺗﺟﻠﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗری از اﻣﺎم ﺧوﯾش اﺳت و اﻟﯽ آﺧر! و اﯾن اﺳت ّ
ﺳر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓر اﺳت و
ﺳر ﻋﺷﻖ اﺳت .و آﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ّ
ﻣؤﻣن! و ھﻣﮫ اﺳرار ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از ّ
ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد از ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾﺳت.
 -١١۵از ﻣﯾﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ھﯾﭼﮑس ھﻣﭼون ﻋﻼﻣﮫ ﺳﯾد ﺣﯾدر آﻣﻠﯽ ﺣﻖ اﯾن ﻣذھب را ﺗﺑﯾﯾن ﻧﮑرده اﺳت و
ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔردش اﺛﺑﺎت ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺗﺷﯾﻊ ھﻣﺎن ﺗﺻوف و ﻣذھب ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺗﺻوف ﺣﻘﮫ ھم ﺟز ﺗﺷﯾﻊ و
ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾﺳت و ھرﮐﮫ در اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﻧﯾﺳت ﻏﺎﻓل از اﯾن ﻣذھب اﺳت .و ﻣﺎ ﻧﯾز اداﻣﮫ دھﻧده و اﺣﯾﺎﮔر راه اﯾن ﻋﺎرف
ﮐﺎﻣﻠﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣذھب را ﺑﮫ زﺑﺎن ا ّﻣﯽ و ﻋﺎﻣﯽ و زﻣﺎﻧﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﻣدرن و ﺣﮑﻣت
ازﻟﯽ ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻋﺻر ﮐﮭن را ﺑﮭم ﭘﯾوﻧد زده اﯾم و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻗرآﻧﯽ آﻧرا ﻧﯾز ﻧﺷﺎن داده اﯾم.
" -١١۶ﺑﮕو ﮐﮫ ﺷرق و ﻏرب از ﺑرای ﺧداوﻧد اﺳت و ھرﮐﮫ را ﺧواھد ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را
اﻣت وﺳط ﻗرار دادﯾم ﺗﺎ ﺷﺎھد ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد و رﺳول ھم ﺷﮭﯾد ﺑر ﺷﻣﺎ .و ﻗﺑﻠﮫ را ﺗﻐﯾﯾر ﻧدادﯾم اﻻ ﺑرای اﻣﺗﺣﺎن
ﻣردم "...ﺑﻘره -١۴۴-١۴٣اﯾن اﻣت وﺳط ،ا ّﻣت ﻣؤﻣﻧﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
رﺳول ﺷﮭﯾد در آﻧﮭﺎﺳت و اﻣﺎ اﯾن "وﺳط" ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋداﻟت اﺳت و ﻧﮫ ﻣﯾﺎﻧﮫ روی و ﻣﻌدّل ﮐ ّﻣﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﻓرا رﻓﺗن از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷرق و ﻏرب و ارزﺷﮭﺎی اﺿدادی و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﺑﻘدرت ﺣﮑﻣت ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ ورای ﺧﯾر و
ﺷر اﻣور ﻋروج ﻧﻣودن و ﺑر ﮐل ﺧﻠﻖ ﺧدا ﺷﺎھد ﮔﺷﺗن و ﺷرق و ﻏرب را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﺗوﺣﯾد ﻗرار دادن و ﺷﻔﺎﻋت
ﻧﻣودن! اﯾن ھﻣﺎن ﻋروج در ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﺳﯽ ﺟز اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع(!
 -١١٧ﭘس "ا ّﻣت وﺳط" ھﻣﺎن ﺣزب ﷲ و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺎرف و ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر و ﺑود و ﻧﺑود ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ اﺻﺣﺎب اﻋراف!
و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(" ،اﻋراف" ھﻣﺎن وﺟود اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی و ﺑود ﻧﺑودی
اﺳت ﭘس اﺻﺣﺎب اﻋراف ھﻣﺎن اوﻟﯾﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور او ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﻧد ﮐﮫ در درون ﻣﺣﻣدی و در ﺑرون ھم
ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد دروﻧﯽ ھﻣﺎن رﺳول ﺧﺎﺗم اﺳت و ﻣﺣﻣد ﺑروﻧﯽ ھم اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾﻧﺎن ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﮐﺗﺎب زﻧده ﭘروردﮔﺎرﻧد :و ﻣﻘرﺑﯾن در ﮐﻣﺎل ﻗرب ﺑﮫ ﻋﻠﯾﯾن ﻣﯾرﺳﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﭘس آﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ﻋﻠﯾﯾن ﭼﯾﺳت؟ ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -١١٨ﭘس ﺗﺎ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ﻣؤﻣن ﻧﺑﺎﺷﯽ و در ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن دﯾدار ﻧﺑﺎﺷﯽ درﯾﺎﺋﯽ از آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت و ﻣﻌﺟزات ھم
ﺳر ﷲ
آدﻣﯽ را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد زﯾرا ھﻣﮫ ﺣﺟت ھﺎ و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﷲ و ّ
اﮐﺑرﻧد وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﺎوری ﻧدارﻧد) .ﻗرآن ﮐرﯾم( -زﯾرا ﺧداوﻧد از وﺟود ﻋﻠﯾﯾن درک و دﯾدار
ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﮐﺎﻓر ﮔوﯾﻧد در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ!
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 -١١٩آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا در ﻣﻧطﻖ ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ھداﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت "ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر" ﺷرط ﻻزم ﺟﮭت ﺣﺻول
ﺣﻘﯾﻘت و اﺳﺗﺣﻘﺎق ھداﯾت و ﻗﺑول طﺎﻋت و ﻋﺑﺎدت اﺳت و ﺻﺑر و اﺧﻼص در ﺻﻠوة ﮐﮫ دھﮭﺎ آﯾﺎت ﻗرآن در ﺗﺄﮐﯾد و
ﺗﺻرﯾﺢ آﺷﮑﺎر ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺑﺗﻐﺎی ﻟﻘﺎی رب!
 -١٢٠در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد ﭼرا از ﻣﻧظر ﻗرآن ﮐرﯾم و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،آﻧﮑس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟو وﺟﮫ ﷲ و ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرش
ﻧﯾﺳت اھل اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت و ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﻣؤﻣن ﻧﯾﺳت و ﻟذا اھل ھداﯾت و رﺷد و ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز اھل ﻗرآن ﻧﯾﺳت؟
ﺣﯽ اﺳت ﭘس ﻟﻘﺎی وﺟﮫ رب ھم دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻧده اﺳت و اﺑﺗﻐﺎی
 -١٢١در ﻓرھﻧﮓ ﺷﯾﻌﮫ ،وﺟﮫ ﷲ و وﺟﮫ رب ھﻣﺎن اﻣﺎم ّ
وﺟﮫ رب ھم ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﺎم اﺳت و طﺑﻖ ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﻌﯽ ﻓﻘط اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درک ﺑﺎطﻧﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ وﺟود اﻣﺎم و ﻟزوم دﯾدار ﺑﺎ او ﻣﯽ رﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف! ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣن ﻗرآﻧﯽ و ﺷﯾﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﭼون
ﺳرش!
ﺑﮫ ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت وﺟود اﻣﺎم رﺳﯾد و دﯾدارش ﻧﻣود ﻋﺎرف واﺻل ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺷﯾﻌﮫ اﻣﺎم و ﻣظﮭری از ﻧور و ّ
 -١٢٢اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم! و ﻣؤﻣن ھم ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺑش در ﺗﺳﺧﯾر ﺧداوﻧد اﺳت و در ﺑﺎور ﺑﮫ
ﺟﺎن و دﻟش ﺑﮫ اوﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت آدﻣﯽ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس و ﺑﺎور و ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﻣﺷﺗﺎق دﯾدارش ﻧﺑﺎﺷد و او را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﮑﻧد؟ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎﻧش ﻋﺎرﯾﮫ ای و دروﻏﯾن اﺳت و ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ ﺑﺎور
ﻣوروﺛﯽ ﯾﺎ ذھﻧﯽ ﻣﺣض و ﯾﮏ ﻣﺻﻠﺣت اﺳت .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﺑﺧدا ﺑﺎﺷد در ﺟﺳﺗﺟوی ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرش ﺑﮫ اﻣﺎم زﻧده
ای ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣظﮭری از ﭘروردﮔﺎر اﺳت.
 -١٢٣ﭘس ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﻓطری و ﻣﻌﻘول و طﺑﯾﻌﯽ اﺳت از ﺑرای آدﻣﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣذھب ا ّﻣﯽ اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم از ا ّم اﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد طﺑﻖ ﮐﻼﻣش ﻓطرت اﻧﺳﺎن را از ﻓطرت ﺧودش ﻗرار داده اﺳت اﮔر
اﻧﺳﺎﻧﯽ ا ّﻣﯽ و ﻓطری ﺑﺎﺷد و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﺧودﺑﺧود ﻣؤﻣن ﺑﺧداﺳت و در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧداﯾش ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎﻣت و اﻣﯾّت
ذاﺗش ﻣﯽ رﺳد و در ﺑﯾرون ھم ﺑﺎﻻﺧره دﯾدارش ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس اﯾﻣﺎن ،اﻣﺎﻣت و ﻟﻘﺎء ﷲ اﻣر واﺣدی اﺳت در ﻓطرت و اﻣﯾّت
ﺟﺎن آدﻣﯽ!
 -١٢۴ﭘس ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ظﮭور ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣذھب ﻓطری ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﻣذھب آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز اﯾن ﻣذھﺑﯽ ھداﯾﺗﺑﺧش و ﻧﺎﺟﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ا ّﻣﯽ و
ﻓطرت ﺟﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن روز ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﺑﺎطن ھﺎ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﻣذھب ظﮭور ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب اﻧﺳﺎﻧﯽ -ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن! و اﯾن
ظﮭور اﻧﺳﺎن اﺳت! ﭘس ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﻣذھب اﺻﺎﻟت اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت! و اﻣﺎﻣت ھم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻼم و ﻣﻧطﻖ و ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﺑﺧﺻوص ﻋﻠﯽ)ع( ،ﯾﮏ ﻣﻧطﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻓراﻣذھﺑﯽ اﺳت .و ﻟذا ﻣذھب
اﻣﺎﻣﯾﮫ ھم ﯾﮏ ﻣذھب ﻓراﻣذاھب اﺳت زﯾرا ﺣﺎﻣل ﺧرد ﺑود ﻧﺑودی اﺳت .ﭘس ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﻣذھب ﻟﻘﺎء اﻟﻠﮭﯽ اﺳت!
 -١٢۵ﭘس ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧود اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﻧﮑر ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت ﺣﺗﯽ در
ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا! ﭘس آن اھل ﺳﻧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ﺑﺎورﻣﻧد اﺳت ﺷﯾﻌﮫ ﺗر اﺳت از ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻧﮑر ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت .و اﯾن ﻧﯾز
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ -ﺳﻧّﯽ اﺳت ﮐﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن ظﮭور ﺑود ﻧﺑود در ﮐﺎﻟﺑد اﺳﻼم اﺳت.
 -١٢۶ﭘس ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﻗﻠب اﺳﻼم و روح دﯾن اﺳت در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺗﺑﯾﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗر و واﺿﺢ ﺗر و
ﻣﻌرف و
ﻣﻌﻘوﻟﺗر و ﻗرآﻧﯽ ﺗر و ا ّﻣﯽ ﺗر و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر از ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن را ّ
ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻧوز از طﻠﯾﻌﮫ ﺳﺣر اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺑرای اھل ﺗﻘوای ﻓزاﯾﻧده و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر
ﮔﺷﺎﯾﻧده درﺑﮭﺎی ﺑﮭﺷت ﭘروردﮔﺎر اﺳت .و اﻣﺎ ﺑرای ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺑوﻟﮭوﺳﺎن و ﻣﺷرﮐﺎن و ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ھم ﮔﺷﺎﯾﻧده درﺑﮭﺎی
دوزخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن دو وﺟﮫ از ظﮭور اﺳت!
٢٢

 -١٢٧رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد و ﻋﺷﻖ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ او ﺑﮫ اﻧﺳﺎن در ھﯾﭻ اﺛر و ﻣﮑﺗﺑﯽ ھﻣﭼون ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ و ﻣﮑﺗب اﻣﺎﻣﯾﮫ
رخ ﻧﻧﻣوده اﺳت و اﯾن ظﮭور ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت" :ھﻣﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﺧود را ﻧﻣوده اﻧد و ﻣﺎﻧده اﺳت ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن!" ﻗرآن
ﮐرﯾم -ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن و ظﮭور ﺷﻔﺎﻋت و رﺣﻣت ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت در ظﮭورش از اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل!
 -١٢٨و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت آﻧﮑﮫ ﺑر اﯾن ﭘﻧدار اﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻧﻣوده اﮔر اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( را دﯾدار ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد
ﭘروردﮔﺎرش را ھم دﯾدار ﻧﮑرده اﺳت .و ﻧﯾز ﺑﻌﮑس اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑر اﯾن ﭘﻧدار اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( را دﯾدار ﻧﻣوده اﮔر
ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد اﻣﺎم زﻣﺎن را ھم دﯾدار ﻧﮑرده اﺳت .اﯾن دو دﯾدار اﻣر واﺣدﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ذواﻟﺟﻼل و
ذی اﻟﺟﻼل اﺳت طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش! و اﯾن دﯾدارﯾﺳت ﻧﮫ در ﺧواب و روﯾﺎ و ﺗﺻورات ﮐﮫ در اوج ﺑﯾداری و
ھوﺷﯾﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﯾﺣﮫ آﺳﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دل و ﺟﺎن را از ھر ﺗوھم و ﺧواب و روﯾﺎ ﻣﯽ زداﯾد و ﺑﮫ اوج ھوﺷﯾﺎری
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑرای دﯾدارش ﻣﻌﻠوم ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺎ ﻣﺳﻠّم ﮔردﯾده اﺳت .و ﺗﺎ ﮐﺳﯽ
ﺑﮫ اﯾن وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺋل ﻧﯾﺎﻣده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﯾﻘﯾن و رﺿﺎ دو ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺑدی روﯾت وﺟﮫ رب
اﺳت.
 -١٢٩ﺗﺎ ﯾﻘﯾن و رﺿﺎ در ﻗﻠب ﻣؤﻣن ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺗوان دل ﮐﻧدن از ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی دھری و دﻧﯾوی را دارد و ﻧﮫ
ﺷﮭﺎﻣت ﺗن دادن ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و دل ﺑﮫ درﯾﺎی ﻓﻧﺎی ﺧود ﺳﭘردن! و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻل ﻟﻘﺎی وﺟﮫ رب و دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم اﺳت.
 -١٣٠ﻗرآن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺗوﺣﯾدی و ﻓراﺳوی دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳت و آﻧﮕﺎه اﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﺎ را
ﺑﮫ ﻗرآن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﺑﺎ ﻗرآن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻗرآن ﻧﺎطﻖ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﻋﻠﯾﯾن اﺳت.
 -١٣١آدﻣﯽ ﺗﺎ ﻧﻣﯾرد روی ﺑﺧدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗوان ﻟﻘﺎی رب را ﻧدارد و اﯾن ﻗول اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻋﻠﯾﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از
ﻣرگ ﺟﺑری ﺗن ﻻاﻗل ﯾﮑﺑﺎر ﻣرده اﻧد و ﻟذا دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﻣﯾرﻧد و اﯾن ﻧﯾز ﻋﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯾﯾن ﻋﺎرف ﮐﮫ
در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ رﺳﯾده اﻧد در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ اﻗﺎﻣت دارﻧد و ﺑﺎ ھر ﻣوﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑرﺗری راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد
و ﻟذا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﻘﯾم ارض ﻣﻠﮑوت آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼون ﻣﺳﯾﺢ)ع( و ﺧﺿر)ع( و اﯾﻠﯾﺎ)ع( و ادرﯾس)ع( طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻘﯾﻘت
را راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑر روی زﻣﯾن از ارض ﻣﻠﮑوت! اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم)ع( ﻧﯾز اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .و اﯾﻧﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ
در ﺟﮭﺎﻧﻧد و ﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن!
 -١٣٢ﺑﻧده ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷش ﻣوت ﮐﺎﻣل در دوران زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯾم ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻋﻠﯾﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﺷور ﮔﺷﺗﮫ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدم را
ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧﯾده ام .ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧﻠﻖ ﺳرﻣدی اﺳت و ﻟذا ﻣرگ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی اﯾن ﻣوﺗﮭﺎ آﻧﺳت ﮐﮫ
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﺟﺎن آدﻣﯽ را از دوﮔﺎﻧﮕﯾﮭﺎی ﻧﯾﮏ و ﺑد ﻗﻠﻣرو دھر ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻣﯽ
رھﺎﻧد و از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧد .و اﯾن ﺗﺣﻘﻖ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ در ﻗﻠﻣرو ﻣﻧطﻖ ﻧﻔس اﺳت.
 -١٣٣در ھر ﻣوﺗﯽ ،روح آدﻣﯽ از طﺑﻘﮫ ای از طﺑﻘﺎت ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﻧﻔس ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣده ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم ﻧﻔس و
ﻗﻠﻣرو ذات اﺳت ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ھﻣﺎن آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺟﺎن و درب ﺧروج از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳت .و اﯾن ﺳﯾر ﺑﺎطﻧﯽ روح
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن ﺳﯾر در آﻓﺎق و درﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم ﻧﻔس ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺟﺎن اﺳت ﺑﺳوی
آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷو د .و اﯾن ﻣﻌراج ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾش رﺳول ﺧﺎﺗم رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٣۴و ﺑدان ﮐﮫ از ﭘس ھر ﻣوﺗﯽ دﯾداری از ﺗﺟﻠﯽ ﭘروردﮔﺎر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن
طﺑﻘﮫ از ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻣوت را ﭼﺷﯾده اﺳت .ﮐﮫ اﯾن دﯾدارھﺎﺋﯽ اﺳت از ﺣﻘﯾﻘت وﺟﮫ ﻧوﺣﯽ ﭘروردﮔﺎر ،وﺟﮫ اﺑراھﯾﻣﯽ
ﭘروردﮔﺎر ،وﺟﮫ ﻣوﺳوی ،ﻋﯾﺳوی و ﻣﺣﻣدی! ﮐﮫ ﺷﺷﻣﯾن وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن آﻧﺳت وﺟﮫ ﻋﻠوی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ
ﮐﺑﯾر! و در دﯾدار اﯾن ﺷﺷﻣﯾن وﺟﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑر ﺧﻠﻖ ﷲ اﮐﺑری وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ او ﻣﯽ آﯾد.
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 -١٣۵و ﺑدان ﮐﮫ طﺑﻘﺎت ﻧﻔس ظﮭور ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد از ﻧﻔس اﻣﺎره ﺗﺎ ﻧﻔس واﺣده! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ ھم ظﮭور
ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻣدﯾﮕرﻧد و ﻧﯾز ﻋﻠﯾﯾن در ﮔردش دوراﻧﮭﺎ! ﭘس ھر ظﮭوری ﻋﺎﻟﯾﺗر از ظﮭور ﻗﺑل اﺳت .و اﻣﺎ ﻧور ّ
ﺧﻼق و
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ اﯾن ظﮭورات ﻋﻠﯾﯾن در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن وﺟود ﻣﻘدس اﻣﺎم زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم دوازدھم از ﺑرﮐت ﻏﯾﺑﺗش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .و ﻓﻘط آﺧرﯾن ظﮭور ﮐﮫ ظﮭور ﺧود ﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ در وﺳﻌت ﺟﮭﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و آﺧرﯾن
ﺳﺎﻟﮭﺎی روز ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ اﺳت.
 -١٣۶و ﺑدان ﮐﮫ ھر ﭼﮭﺎر ﻣﻠﮏ ﻣﻘرب اﻟﮭﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺣﻖ ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دارﻧد زﯾرا ﺧود
ﺣﺎﻣﻼن و ﻓﺎﻋﻼن و واﺟدان درﺟﺎت روح ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣر ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﻠوب ﻋﺎرﻓﺎن اﻗﺎﻣت ﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد و ﺧود ھﻣﺎن
روح ھﺳﺗﻧد در درﺟﺎت ﻗرب و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻖ! ﺣﺿرت ﻋزراﺋﯾل ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻣوﺗﮭﺎی اراده ﻧﻔس در ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت و ﺣﺿرت
ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ﮐﮫ روح ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﺣﻖ اﺳت و ﺣﺿرت اﺳراﻓﯾل ﮐﮫ ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔوس اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺣﺿرت ﺟﺑراﺋﯾل ﯾﺎ
روح اﻟﻘدس ﮐﮫ روح رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻋﺷﻖ ﭘروردﮔﺎر در ﺟﺎن ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﻣﺣﻣدی اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺧود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾن ﭼﮭﺎر ﻣﻠﮏ اﻟﮭﯽ و ﭼﮭﺎر وﺟﮫ ﺣﻖ ﻣﺣﺷور و ھﻣزﯾﺳت اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﭼﮭﺎر روح ﺑزرگ اﻣر ﺣﻖ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ارﮐﺎن وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻠﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ او ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( درﺑﺎره ﻣﻘﺎم ﺧوﯾش ﻓرﻣوده ھم ﻣﺣﯽ و ﻣﻣﯾت
اﺳت و ھم وﺣﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد و ھم ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔوس و ھم ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﭘروردﮔﺎرش ﺑرای
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﻣﺎ ﻣﻌﻠّم ﻣﻼﺋﮏ ھﺳﺗﯾم! و ﻧﯾز اﯾن ﺣدﯾث ﮐﮫ از رﺳول ﺧﺎﺗم ﻣﻧﻘول اﺳت
ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرﺧﯽ در ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻧوﺣﯽ و اﺑراھﯾﻣﯽ و ﻣوﺳوی و ﻋﯾﺳوی ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ اﺳراﻓﯾﻠﯽ و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾﻠﯽ
وو. ...
 -١٣٧وﻗﺗﯽ اﯾن رﺳوﻻن ﺑزرگ و ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب را ﺣﺎﻣﻼن ﻋرش اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﭘس اﮔر ﻣﻘﯾم در ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد آن ﻗﻠب
ﻋرش اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر اﺳت و آن اﻧﺳﺎن ھم ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﺑﻠﮑﮫ ﷲ اﮐﺑر اﺳت .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻣدی اﺳت از
ﺑرﮐت رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن! و اﯾن ﻣﻌﺎرف ﮐﻔر و ارﺗداد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑر ﺑﺷر
اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن رﺣﻣت را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑر ﻣﺣﻣد)ص( و آل ﻣﺣﻣد)ص( ﮐﺎﻓر و ﻣرﺗدﻧد و دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﻧﮭﺿت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﮑﻔﯾر
ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد و ﻣرﯾد دﺟﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد .دﺟّﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳت راﺳﺗش ﺑر دﮐﻣﮫ ھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﻣﺣﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﺳت و ﺑﺎ دﺳت ﭼﭘش
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧد و ورد ﻣﯽ ﺧواﻧد از ﺑرای ﺷﯾطﺎن! زﯾرا دﺟّﺎل ﺣﺎﺻل اﺗﺣﺎد ﻋﻠم ﺑدون ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑدون ﻋﻠم اﺳت.
 -١٣٨ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐﮫ ﺑر ﻓرﻗﺎن )ﺗﺷﺧﯾص ﻓرق ﺑﯾن ﺧﯾر و ﺷر( اﺳﺗوار اﺳت اﺟر ﺗﻘواﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺧودش آﻧرا ﺑﮫ ﻣﺗﻘﯾن اﻋطﺎء ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد .ﭘس اﮔر ﻋﺻرﻣﺎ ﻋﺻر اﻧﮭدام ﻋﻘل اﺳت ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان ﺗﻘواﺳت .و ﻧﺷﺎن
داده اﯾم ﮐﮫ اﺳﺎس ﺗﻘوا ﮐﮫ ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﺧود اﺳت ﺑﺻورت ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد و آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت
زﻧدﮔﯾش در ﺟﮭت رﺿﺎی ﺧﺎﻧدان اﺳت ﻣﺷﻐول ﺧود -ارﺿﺎﺋﯽ و ﺧود -ﭘرﺳﺗﯽ ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت .ﭘس اﺳﺎس ﺗﻘوا ﺑر ﺳﻧت و
آﺋﯾن اﺑراھﯾﻣﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻧت ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت زﯾرا ﺑر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳﺗوار ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت .و ﻟذا ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺗﮭﺎی ﻧﻔس در ھﻣﯾن ﺟﮭﺎد رخ ﻣﯽ دھد و ﻧﻔس آدﻣﯽ از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻣﯾرد و روی ﺑﮫ
ﻧزاد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻟﻘﺎی رﺑش ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد.
 -١٣٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دو ﻧوع ﺧﻠﻖ دارﯾم :ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش دھری -ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﮭد ﻧژاد اﺳت .و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﮐﮫ
ﺣﺎﺻل ﺧروج از ﻧژاد و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻧزاد اﺳت .آﻓرﯾﻧش از ﺑطن ﻣﺎدر )ا ّم( و آﻓرﯾﻧش از ﺑطن اﻣﺎم! آﻓرﯾﻧش از ﺑطن دﯾﮕری و
آﻓرﯾﻧش از ﺑطن ﺧوﯾش! زاﯾش ﺣﯾواﻧﯽ و زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
 -١۴٠ﺑﮫ ﺗﻌداد طﺑﻘﺎت ﻧﻔس ،دل ﻧﯾز طﺑﻘﺎت و درﺟﺎت دارد .و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھر طﺑﻘﮫ ای از ﻧﻔس را دﻟﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐزﯾت و ا ّم آن اﺳت و ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺻدر ،ﻗﻠب ،ﻓوأد ،روح ،ھو و ذات اﺳت .ﭘس
ظﻠﻣﺎت دھر و ﻧژاد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھﻣﮫ اﯾن دﻟﮭﺎی ﻧﻔس زدوده ﮔردد ﺗﺎ ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻣﺳﺗﻌد و ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﮔردد و اﻧﺳﺎن
اﻟﮭﯽ از ﺑطن اﻧﺳﺎن ﺣﯾواﻧﯽ رخ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن
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ھﺳﺗﻧد ﺑﺧﺻوص ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﻣذھﺑﯽ و ﺑﺧﺻوص ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺷﺟره ﻣﺣﻣدی و ﻓﺎطﻣﯽ! و ﻟذا ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن
دﺷﻣﻧﺎن ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮔروھﯽ از ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(!
ﭘس ﺷﺟره ﻣﺣﻣدی ھم ﻣﮭد ظﮭور ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت و ھم ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾطﺎن اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯽ ﻗدﻣت و ﻧژاد ﻧﯾز اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر اﺳت .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﺣرﺑﮫ ﻣﻧطﻘﯽ اﺑﻠﯾس ﺑرﻋﻠﯾﮫ آدم
ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑود ھﻣﺎﻧﺎ ﺣرﺑﮫ ﻗدﻣت و ﺟﻧﺳﯾت ﺧودش ﺑود ﮐﮫ :ﻣن ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرم در ﭘرﺳﺗش و ﻧﯾز از ﺟﻧس آﺗش ﻧﺎب ھﺳﺗم!
ﻗرآن-
 -١۴١ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣل روح ﻣوروﺛﯽ از ﭘدرﺑزرگ ﺣﺿرت آدم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺧداﯾش روح ﯾﺎﻓت و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺣﻖ ﮔردﯾد .وﻟﯽ
اﯾن روح ﺧدا در ﺳﯾر دھر و از ﭘﺷت ﭘدران ﻧﺳل ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ رﻓت و ﮔوﺋﯽ روح در ذات آدﻣﮭﺎ ﻣدﻓون ﮔردﯾد و از
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و دﯾواﻧﮫ ﺷدﻧد .و ﺑرﺧﯽ ھم روح ﺧود را ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﮭد و اﻣﺎﻧت ﺧدا در ﺑﺷر ﺑود در رواﺑط ﺑﺎ ﺳﺎﺋر آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ
ﺗﺟﺎرت ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻓروﺧﺗﻧد و ﮐﺎﻓر ﺷدﻧد" :ﻋﮭد اﻟﮭﯽ را ﻣﻔروﺷﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد ".ﻗرآن -ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗﺟﺎرت روح
و ﺧودﻓروﺷﯽ ھﻣﺎن ﻧژاد اﺳت ﮐﮫ از راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ آﻏﺎز ﺷده و در ﭘس و ﭘﯾش ﻧژاد از دﺳت ﻣﯽ رود .ﭘس آدﻣﯽ در
رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﯾن رﺟﻌت ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺳﯾر ﻧژادزداﺋﯽ و ﻏﯾرزداﺋﯽ از ﺧوﯾش! وﻟﯽ اﯾن رﺟﻌت ﺑﮫ ذات و روح ازﻟﯽ ﺑﺧودی ﺧود ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری
ﺣﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺳم روح
ﯾﮏ روح ﻧو ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﺎ از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟددا ً ﻧﺎزل و اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ از ﺟﺎﻧب اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﷲ اﺳت.
 -١۴٢ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﯾﮏ دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن دو روح اﺳت :روح ازﻟﯽ و روح ﻧوﯾن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻣﺎق ذات ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و دﯾﮕری از ﺑﯾرون آﻣده اﺳت .و اﯾن ﯾﮏ دﯾﺎﻟوگ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﻗﺎﺑل ھداﯾت و درک ﻧﯾﺳت :دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ روح ازﻟﯽ )ﻗدﯾم( و روح ﺟدﯾد! ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ھر دو روح ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت .وﻟﯽ
روح ازﻟﯽ در آدﻣﯽ ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ دھر و ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد اﺳت وﻟﯽ روح ﺟدﯾد اﻣری اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت :روح ﻧﺧﺳﺗﯾن و
ﺑﺎطﻧﯽ و روح آﺧرﯾن و ﺑﯾروﻧﯽ! "و اوﺳت اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ".ﻗرآن-
 -١۴٣آن روﺣﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾرون ﺑر ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود از اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل روح ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت .و ﺑﮫ
ﯾﺎری اﯾن روح اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺳوی روح ازﻟﯽ در ذات ﺧوﯾﺷﺗن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾن دو روح در ذات ﺳﺎﻟﮏ
ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن دﯾدار ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﯾروﻧﯽ در آﻓﺎق ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ
ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ در دﯾدار ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺗردﯾد دارﻧد) .ﻗرآن(-
 -١۴۴وﻟﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن در اﯾن دوران ﮔﻣﺷدﮔﺎﻧﻧد )ﺿﺎﻟّﯾن( ﯾﻌﻧﯽ روﺣﺷﺎن را در ﺟﺎﺋﯽ ﮔم ﮐرده اﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﺣﺿوری در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﻧدارﻧد و اﯾن راز ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ ﺑودن آﻧﮭﺎﺳت و اﮔر ھم ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺳم ﺷﻧواﺋﯽ و
ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﮔوﯾﺎﺋﯽ دارﻧد از ﺧودﺷﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده و در
آﻧﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھوش و ﺣواﺳﺷﺎن را ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺧودﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ھﻣﭼون ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻧدارد و دزدﯾده
ﺷده اﺳت .ﭘس ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھﻣﭼون ﻋﻠم ﺣﺿور ﻧﯾﺎز ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﭘﯾدا ﮐردن روح ﺧود .و اﯾن روح را در
ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﺧود ﺣﺎﺿر ﺳﺎﺧﺗن و ﻣﻘﯾم ﻧﻣودن.
 -١۴۵وﻟﯽ آﯾﺎ روح اﻧﺳﺎن ﻣدرن در ﮐﺟﺎ و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرﻗت رﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﮔم ﺷده اﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ؟ ھﻣﮫ ﮔﻣﺷدﮔﺎن ظﻠﻣﺎت
دھرﻧد در ﻗﻠﻣرو ﻣﮑﺎﻧﯾت ﻧژاد ﺧوﯾش .زﯾرا دھر ھرﮐﺳﯽ ﻧﯾز ھﻣﺎن ﻋﻣر ﺣﯾﺎت ﻧژادی اوﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺣﮑم اﻟﮭﯽ
ﺑﮫ ﺗﺎزه ﻣؤﻣﻧﺎن ،اﻣر ﺑﮫ ھﺟرت از ﻧژاد اﺳت ﮐﮫ دو ﻣرﺣﻠﮫ دارد ھﺟرت ﻣﮑﺎﻧﯽ )آﻓﺎﻗﯽ( و ﺳﭘس ھﺟرت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ .و در
ﺟرﯾﺎن اﯾن دو ﺟﮭﺎد اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐﺷﺗﯽ روﺣش را از ﺑﺎﺗﻼق ﻧژاد ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﮐﺑﯾر ﻧﯾز ﺑدون ﯾﺎری
ﺣﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﻘدرت روح ﺧود روح ﺗو را از اﯾن ظﻠﻣﺎت ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷد.
اﻣﺎﻣﯽ ّ
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 -١۴۶و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﺟﮭت ﻧﺟﺎت روح ﺧود از ظﻠﻣﺎت ﻧژاد دﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﻣﮑری ﻧﻣﯽ زﻧﻧد
ﺑزودی ﺣﺿرت اﺑراھﯾم و آﺋﯾن و ﮐﻼم ﻣﺷﮭورش را در ﺧود ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ :ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻧﻧد .ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن
دﺷﻣﻧﯽ ﻧژاد اﺳت ﺑﺎ ﻧزاد .و دﺷﻣﻧﯽ ظﻠﻣت اﺳت ﺑﺎ روﺷﻧﺎﺋﯽ .و دﺷﻣﻧﯽ ﺗن اﺳت ﺑﺎ روح .و دﺷﻣﻧﯽ ﺷﻘﺎوت اﺳت ﺑﺎ ﻣﺣﺑت.
زﯾرا در ﻗﻠﻣرو ﻧژاد ﻣﺣﺑت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر وﺟود اﺳت و ﻟذا ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن اﯾن ﻋداوت ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ
ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ دروﻏﯾﻧﯽ از ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر در ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻧژادھﺎی ﺑﺷری ﺑرﭘﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑر و ﺷﻘﺎوت اﺳﺎس ھﻣﮫ ﺷرارﺗﮭﺎ و
ﺟﻧﮕﮭﺎ در ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس ھر ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﻣﻘﺎوﻣت ورزد ﺑﺗدرﯾﺞ ﻧﻘﺎﺑﮭﺎی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻧژادی ﻓرو ﻣﯽ اﻓﺗد و
آﻧﮕﺎه آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ دﺷﻣن اھل اﯾﻣﺎﻧﻧد و ﻣﺣﺑت ﻓﻘط از آن ﺧدا و اوﻟﯾﺎی اوﺳت .و اﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑزرگ
ﺣﯽ .زﯾرا اﯾن روح ھﻣﺎن ﮔوھره رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و
ﺳرآﻏﺎز ﭘﯾدا ﺷدن روح اﺳت و ﺷﻧﺎﺧت اﯾن روح در ذات و ﻧﯾز در اﻣﺎم ّ
ﻣﺣﺑت اﺳت.
 -١۴٧اﮔر ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﯾزی ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن ﭼﯾز را ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾﻧﺳت ﺗﻌرﯾف ﻋﻠم
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑوﺟود آﻣدن و ﺑوﺟود آوردن اﺳت .آﯾﺎ ﻋﻠوﻣﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در ﺗﻣدن ﻣدرن ﺣﺎﮐم اﺳت دارای ﭼﻧﯾن ﻣﺎھﯾﺗﯽ
اﺳت و ﻗدرت آﻓرﯾﻧش دارد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﻣﺧرب و ﻧﺎﺑودﮔر ﻣوﺟودات و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت؟ ﭘس اﯾن ﻋﻠم ﺿد ﻋﻠم اﺳت!
 -١۴٨ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺧود آن ﻓرد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .و اﯾن ﺳﺧن از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن
اﺳت .ﻋﻠم ھرﮐﺳﯽ از ﺧودش و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و ﻧﯾز ﻋﻠﻣش درﺑﺎره ﺧداوﻧد اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻋﻠوم ﻣدرن ﺑﺷری ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی ﺧود ﺑﺷر و ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت ﭘس ﻋﻠﻣﯽ ﺿد وﺟود و ﻋﻠﻣﯽ ﺿد ﻋﻠم اﺳت ﮐﮫ
دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑرﭘﺎ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺎﺑودﮔری ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم آﻧرا ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﺧواﻧده ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﺧل و
ﺳﻠطﮫ ﮔری و اﻧﮭدام اﺳت.
 -١۴٩ﭘس ﻋﻠم دو ﻧوع اﺳت ﻋﻠم رﺣﻣت و ﺑﺧﺷش و آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز در وادی
ﺳت و ﻋداوت و ﻧﻔرت و وﯾراﻧﮕری و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﮐﮫ ﻋﻠم ﮐﺎﻓران اﺳت .ﻋﻠم
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .و ﻋﻠم ﺑﺧل و ﺧ ّ
اﻟﮭﯽ ﺗﮑوﯾﻧﯽ و اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت و ﻋﻠم ﮐﺎﻓران ھم ﻋ ّل◌ّ ﯾﺗﯽ و ﻓﻧﯽ اﺳت.
 -١۵٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دوزخ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﮫ دارای ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺧودﭘرﺳت و ﺑﺧﯾل اﺳت .و ﺑﮭﺷت،
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ دارای ﻋﻠم رﺣﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺳﺧﯽ و ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و ﻟذا آﻓرﯾﻧﻧده! و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﻓرﻣوده ھرﮐﮫ در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ و ﺟﺳﺗﺟو ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ آﻣده و ﮐﺟﺎﺳت و ﺑﮫ
ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﺧداﺳت .ﭘس ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠم رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠوم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧده اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﺧﻼﻗﻧد! و ﻟذا
ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑر ﺑﺷرﻧد.
 -١۵١ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد ﺟﮭﺎن ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧّﺗﯽ! و اﯾن ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت در ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯾﺎ
رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑر ھﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣرﯾد و
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﻠوﺑﺷﺎن را آزﻣوده و ﺳرﺑﻠﻧد از اﯾن اﻣﺗﺣﺎن آﻣده اﻧد .اﯾن ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم ﻋﺎرﻓﺎن
اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﯾطره وﺟود آﻧﮭﺎﺳت در آﻓﺎق! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دوزخ دو ﺟﮭﺎن ھم ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﮐﺎﻓران و ﺳﯾطره
وﺟودﺷﺎن در آﻓﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١۵٢ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم از ﺟﻧس روح و ﻧورﻧد و ﺟﮭﻧم ھﺎ ھم از ﺟﻧس ظﻠﻣﺎت و آﺗش! ﺑرﺧﯽ در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ آﺧر و
آﺧرت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻧﺎﺋل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ ﭘس از ﻣرﮔﺷﺎن! وﻟﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ آﺧرت ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑر ﺑﺷرﯾت
اﺳت ﮐل ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ وﺟوھﯽ از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧودﺷﺎن در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﭼﮫ ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﭼﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ!
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 -١۵٣ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت و رﺿواﻧﯽ .و ﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﺟﮭﻧم اﺳت و درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن!
 -١۵۴اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮕرف را ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ ﻣﻌﺗرﻓﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳرار ﻗرآﻧﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﻔس
ﺧود را ﻣﺧﺎطب ﻗرآن ﻗرار دھﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﺗوﻓﯾﻘﯽ ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد ﻗﻠب ﺧود را آﺋﯾﻧﮫ ﻗرآن ﺳﺎزد و در
واﻗﻊ ﺧﻠﯾﻔﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ ﻗرآﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺳول در
ﺷﻣﺎﺳت !...ﭘس اﯾن رﺳول ﺑﺎطن ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب ﻗرآن واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و از اﯾن ﺧﻼﻓت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻗرآن دﺳت ﯾﺎﺑد و ﻗرآﻧﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن وارد ﮔردد و ﺳﭘس ﻗرآن زﻣﺎن را
ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻣردﻣﺎن زﻣﺎﻧﮫ! ﭘس ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻘول ﺷﯾﺦ ﺳﮭروردی ،ﻗرآن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑر
ﺧودش ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻣﺣﻣدی ﺑﺎﺷد! ﺷﯾﺦ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺷﮭﯾد ھﻣﯾن ﺣﻖ ﺷد ﭼون آل ﻣﺣﻣد ﺑود و ھﻣﮫ آل ﻣﺣﻣد
ﺷﮭﯾدﻧد!
 -١۵۵و ﺑدان ﮐﮫ ﻣﺣﻣدی ﻧﺧواھﯽ ﺷد و ﺧﻠﯾﻔﮫ او ﻧﺧواھﯽ ﮔﺷت ﻣﮕر ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ از وﺟود
ﻣﺑﺎرﮐش ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده اﺳت .و ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷﯽ ﻻﯾﻖ ﺧﻠﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﻧﺧواھﯽ
ﺑود .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻋﻠم ﮐﺗﺎب ﺧداﺳت و وارث ﮐﺗﺎب ﷲ در ھر ﻋﺻری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣظﮭری از اﯾن رﺣﻣت
ﻣﺣﻣدی در دوراﻧﮭﺎ .و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب زﻧده ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﺑرﭘﺎدارﻧدﮔﺎن ﻗرآن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن!
" -١۵۶اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب" ھﻣﺎن ﺧداﺟوﺋﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ و ﻋطش ﺑرای ﭘﯾداﮐردن ﺧدا و دﯾدار ﺑﺎ اوﺳت و ھﻣﭼون داﺳﺗﺎن آن
ﺷﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺛﻧوی ﻣوﻟوی ﮔرﻓﺗﺎر ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻟﺣﺎد اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن درﮔﯾری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋرﻓﺎ و
ﻓﻘﮭﺎﺳت .ﻓﻘﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از دﯾن و اﺳﻼم و ﻗرآن ﻓﻘط ﻓوت و ﻓن ھﺎی رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻏراﯾز را آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد .و ﻋرﻓﺎﺋﯽ ﮐﮫ از
دﯾن و ﻗرآن آداب اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب را طﻠب ﮐرده اﻧد .ﯾﮑﯽ ﺑدﻧﺑﺎل ﺧدا و دﯾﮕری ﺑدﻧﺑﺎل ھوای ﻧﻔس ﺧود اﺳت .ﯾﮑﯽ ﺧواھﺎن
ﺟﻣﺎل اﺳت و دﯾﮕری ﻣﺷﺗﺎق اﻣﯾﺎل ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ اش! ﭘس اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ و ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ را
ﺑﺎ ﭘﯾروان ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﺟﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻋورت ﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﭘرﺳﺗﺎن در ﺟﻧﮕﻧد! ﭼرا؟ اﯾن ﺟﻧﮓ ﺧو ِد ﻧژادی ﺑﺎ
ﺧداﺳت.
 -١۵٧در ھﻣﮫ ﻋﻣرم آرزو داﺷﺗم ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳم "ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﮫ" ﺑﻧوﯾﺳم و ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ
ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره ﻋﻠﯽ)ع( روﺑرو ﺷدم و دﯾدم ﮐﮫ او ﺧودش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت و ﻟذا اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ را ﺑﮫ
اﺳم "ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﮫ" ﻣﻧﺗﺷر ﮐردم .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺧت و ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ﺧودش ﺗﻼش ﮐﻧد و ﺟز
اﯾن ھرﮐﺎری ﮐﻧد ﻋﻣرش را ﺗﺑﺎه ﮐرده اﺳت .و اﯾن ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﯾﺎن ﺧود ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .اﯾن
ﺑﯾﺎن و ﻗﻠﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧده اﺳت اﮔر ﻗرآﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻧﯾز ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه ﻧﺎآﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری را طﯽ ﻧﻣوده
اﺳت و ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود ﻣن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر ھم وارد ﺷده و ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش ﺧوﯾش
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .زﯾرا اﯾن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﺎﺋﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻘل ﻗرآﻧﯽ درک و ﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود.
" -١۵٨ﻣن ﮐﯾﺳﺗم!" درب رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در ھر ﺑﺷری اﺳت اﮔر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﻣﺳﺗﻣر ﺷود و اﯾن
ھﻣﺎن وادی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﻋﺎرف ﻣﺧﻠوق "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم" اﺳت .و اﯾن ﺳﻔﺎرش رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﺑﮫ ﻣﺣﺑوﺑش ﻋﻠﯽ
ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ" :ای ﻋﻠﯽ وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ ﻣﺷﻐول ﻋﺑﺎدت ھﺳﺗﻧد ﺗو ﻣﺷﻐول ﻣﻌرﻓت ﺑﺎش!" و ﻧﯾز ﻓرﻣود" :اﮔر ﻣردم اھل
ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑودﻧد ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را از ﻋﺑﺎدت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﻧﻣود!" ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻘﺻود از ﻋﺑﺎدت ﺧدا ﺷﻧﺎﺧت اوﺳت و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن
راه ﺷﻧﺎﺧت او ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع(! زﯾرا ﻋﺑودﯾت ﺟز ﺣﺎﺻل ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺑﺎدت ﻟزوﻣﺎ ً
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت ﭘروردﮔﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا در دل و ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﻋﺑودﯾت آﻧﺳت ﮐﮫ ﺗن و دل و ﺟﺎن و اﻋﺿﺎء و ﺣواس و ھوش آدﻣﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﺧداوﻧد را ﺣﻣد و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﺧداوﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑﺎطن ﺧوﯾش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد و از ﻋدﻣﯾت ﺧود ﮐﺷف ﺷده و ﮐل
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وﺟود ﻓرد ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺟز او ،ھﻣﮫ ﻋدم ﺑﺎﺷد .ﭘس ﻋﺎرف از ﻋدم ﺧود وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ظﮭور اﯾن وﺟود از
ﻋدم آدﻣﯽ ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و ﷲ اﮐﺑر!
 -١۵٩ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺧر ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر طول و ﻋرض ﻋﻣر اﻧﺳﺎن اﻓزوده اﺳت و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻧﯾز ﻣﯽ
اﻓزاﯾد و ﭼﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ارزﺷﯽ ﺑرﺗر از ﻋﻣر اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی و داﻧﺷﻣﻧدان ھﻣﭼون ﺧداﯾﺎن ﻗﺎﺑل
ﭘرﺳﺗش ھﺳﺗﻧد آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت! در اﯾﻧﺟﺎ دو ﻣﮑر و طﻠﺳم و ﺳرﻗت ﻋظﯾم در ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺷﻔش ﻓﻘط ﯾﮏ ﺟو ﻋﻘل
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔوھره اﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی از اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳرﻗت ﺑرده اﺳت وﻟﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎﻧده
ﺑﺎﺷد درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی آن ﻣﻘدار زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑر طول و ﻋرض ﻋﻣر ﺑﺷر ﻣدرن اﻓزوده ﺧودش ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯽ ﺑرد
و ﻣﯽ ﺑﻠﻌد .و اﻣﺎ ﺳرﻗﺗﯽ ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗر و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﺗر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اراده و روح اﻧﺳﺎن را ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﻣﯽ رﺑﺎﯾد و ﺧود ﺑر ﺟﺎﯾش
ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی از طرﯾﻖ آزادﺳﺎزی زﻣﺎﻧﯽ و اﻓزاﯾش وﻗت ﺑرای ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘس زﻣﺎن آزاد ﺷدۀ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﯾﮏ دام اﺳت ﯾﮏ طﻌﻣﮫ ﺑرای ﺑﻠﻌﯾدن ﻋﻘل و اراده و روح اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس ﺗﮑﻧوﻟوژی،
ﻋﻘل و ﻋﻣر و اراده اﻧﺳﺎن ھر ﺳﮫ را از وی ﻣﯽ رﺑﺎﯾد و از اﻧﺳﺎن رﺑﺎﺗﯽ ﺧدﻣﺗﮕذار ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ
وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎن در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ و آﺧرت آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ دھد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود را ﻧﺎﺟﯽ
اﻧﺳﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺧود دﺟﺎل و ﺧر اوﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﺧود
)اﻧﺳﺎن( را ﻣﺧﻠوق و ﺑﻧده و ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﻼﻗﯾت ﮐﺎﻓراﻧﮫ آدﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻘش را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺑود ﺷده اﺳت .و
اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻧﺎری -ﺷﯾطﺎﻧﯽ -ﻋﻠﯾﺗﯽ -ﺑﻐﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ آن طﺑﯾﻌت و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود و ﺟﮭﺎﻧش را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﭘس اﯾن ﺧﻠﻘﺗﯽ ﺿد ﺧﻠﻘت اﺳت.
 -١۶٠آن زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای آدﻣﯽ آزاد ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻋرض ﻋﻣر آدﻣﯽ ﻣﯽ اﻓزاﯾد
زﻣﺎن دوزﺧﯽ و ﻧﺎری و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ذاﺗش ﺑر ﻓرﯾب و ﺗﺳﺧﯾر ﺷدن اراده و روح اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی!
آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ از طﺑﯾﻌت و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯽ رود.
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ آدﻣﯽ وﻋده ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ در دﻧﯾﺎ را ﻣﯽ دھد و ﺑﮭﺷت اﺑدی! و اﯾن ھﻣﺎن وﻋده اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آدم و
ﺣوا در ﺑﮭﺷت داد و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ را از ﺑﮭﺷت روح ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻗط ﺳﺎﺧت.
 -١۶١زﻣﺎن آزاد ﺷده ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ در اﻧﺳﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ آﺗﺷﯾن اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط ﻣﯾل ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور و طﻐﯾﺎن و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و
ﺳﻠطﮫ و ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ را در اﻧﺳﺎن ﺑرﻣﯽ اﻧﮕﯾزد و آزادی ﻣطﻠﻖ ﻋﻣل! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳراﺳر ﻋﺻر آزادﯾﺧواھﯽ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ﺑﺷر اﺳت ﺗﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد ﺑﮑﻧد! و اﯾن آزادی ﻣﻌﻠول آن زﻣﺎن
آزاد ﺷده ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط آزادی وﯾراﻧﮕری و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت.
 -١۶٢ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧده زﻣﺎن دھری -ﻧژادی ﺑﮫ زﻣﺎن ﺟﮭﻧﻣﯽ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧده زﻣﺎن
دھری -ﻧژادی ﺑﮫ زﻣﺎن اﻟﮭﯽ -ﻧزادی ﯾﻌﻧﯽ اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت.
 -١۶٣از طرﯾﻖ ﻣﺎﺷﯾن ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻌﺗر ﻣﯽ رﺳﯾم و وﻗت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺑﺎر
ﻣﯽ آﯾد وﻟﯽ اﯾن وﻗت اﺿﺎﻓﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ از ﻣﻧظر ﺣﮑﻣت ﺑﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھرﮔز ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻧﺷده
اﺳت اﻻ در ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر ﻣﺎ! در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﺑدﯾل ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺑﻐﺎﯾت ﻧﺎﻣرﺋﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻋﻣر و زﻣﺎن زﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺷر را ذاﺗﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت و اﯾن ﻣﺎھﯾت از زﻣﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﮐل راز ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن ﻣدرن و ﻣدرﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻓﮭم آن
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز ﻣدرﻧﯾزم و آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘﯽ ﺑرد .زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن دھری ﺑﺷر را ﺳوزاﻧده و ﻧﺎﺑودﮐرده و ﺑﮫ
آﺧر رﺳﺎﻧده اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن دوزﺧﯽ ﺑﺷر اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭼﯾز دﯾﮕرﯾﺳت و از ﺟﻧس
ﻧور اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت وﻟﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن دوزﺧﯽ از ﺟﻧس ﻧﺎر اﺳت و روح را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد.
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 -١۶۴زﻣﺎن آزاد ﺷده ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺛل دزدی اﺳت ﮐﮫ ﮐل زﻣﺎن ﻋرﻓﯽ -ﻧژادی -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر را ھم ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و ھﻣﭼون
وﯾروﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟﺎن دھری را آﻟوده و دﯾواﻧﮫ و آﺗﺷﯾن ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﻣﺎن آزاد ﺷده ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﻣﺎن زﻣﺎن رﺑﺎﺋﯽ
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺑﺎ ،آﺗش اﺳت و ﮐل زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ﺟﺎن را
ﻣﯾﺳوزاﻧد و اﻧﺳﺎن رﺑﺎﺋﯽ ﻣﺛل اﻧﺳﺎن ﻏﺷﯽ اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی زده ھم ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻏﺷﯽ -ﮐﻣﺎﺋﯽ -دﯾواﻧﮫ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ
اﺻﻼً ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم ﺑﻐﯽ اﺳت و ﺑﻐﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣرص و ﺑﺧل و ﺳﻠطﮫ و زﯾﺎده ﺧواھﯽ اﺳت و ﻟذا ذات ﺗﮑﻧوﻟوژی
رﺑﺎﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻓرآورده ھﺎی آن ھم آﺗﺷﯾن و ﺳوزاﻧﻧده اﺳت ﺑﺧﺻوص زﻣﺎن آزادﺷده ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ! و ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﺗﺟﺳم اراده رﺑﺎﺋﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺷﺗﺎب و زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ﻓزاﯾﻧده ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻧدارد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﺻﻼً ﭘدﯾده ﺗورم ﮐﮫ ھﻣﺎن
رﺑﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﯾﮏ ﭘدﯾده ﮐﺎﻣﻼً ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳرﺑرآورده از ﻧظﺎم ﺻﻧﻌﺗﯽ -ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳت.
 -١۶۵زﻣﺎن ﻧژادی ،زﻣﺎن ﮐﺎھﻧده و ﻗﺣطﯽ زده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ اﯾن ﻗﺣطﯽ را ﺟﺑران ﮐﻧد
وﻟﯽ ﺑﮑﻠﯽ از دﺳت ﻣﯽ رود .ﻣﺛل آدم ﮐم ﭘول و ﺑدھﮑﺎری ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﻗﺣطﯽ ﺑﺳوی رﺑﺎ ﻣﯽ رود و ﮐل ﺟﺎﻧش آﺗش
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -١۶۶ﭘس ﺳﮫ ﻧوع زﻣﺎن ﺑرای ﺑﺷر وﺟود دارد :زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻧژادی اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻧس ظﻠﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن رﺑﺎﺋﯽ و آﺗﺷﯾن و دﺟّﺎﻟﯽ اﺳت .و زﻣﺎن ﻧوری ﮐﮫ زﻣﺎن اﻟﺳﺎﻋﮫ و اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣﺧﺗص
اﺻﺣﺎب اﻋراف اﺳت.
 -١۶٧زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﻧژاد اﺳت و ﻟذا ﻗﻠﻣرو ﭘرﺳﺗش ﻧژاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑر
ﻣﺣور ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻗرار دارﻧد .وﻟﯽ زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل طﺑﯾﻌت و ﻣوﺟودات طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ھﻣﭼون ﺗوﻟﯾد
اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﺟﺎی ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺗوﻟﯾد ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑﺟﺎی ﭘرﻧدﮔﺎن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﺑﺎت! و ا ّﻣﺎ زﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﯾﺎ اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾﮕوﻧﮫ و ﻣﺛل ﺧداﺳت :ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﻣﺛل ﻣن ﺷوﯾد) .ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ(-
 -١۶٨از اﯾن ﺳﮫ ﻧوع زﻣﺎن ﺳﮫ ﻧوع اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد :اﻧﺳﺎن ﻧژادی -ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ -آﺗﺷﯾن،
اﻧﺳﺎن اﻟﺳﺎﻋﮫ -اﻟﮭﯽ :اﻧﺳﺎن ظﻠﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻧﺎری ،اﻧﺳﺎن ﻧوری! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد )ﻧژادی( ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در اﯾده ھﺎ و آرزوھﺎی آﯾﻧده زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد )ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ( ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﮐﻧوﻧﯾت زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد )اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ(.
 -١۶٩اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻣرده و ﻣرده ﭘرﺳت اﺳت ،اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن ﺿد زﻧدﮔﯽ اﺳت ،و ﻓﻘط اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ زﻧده اﺳت :اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣوات ﺧود زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا
زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد :اﻧﺳﺎن ظﺎﻟم ،اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف :اﻧﺳﺎن ﻋورت ﺳﺎﻻر ،اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻر ،اﻧﺳﺎن ﺧداﺳﺎﻻر!
 -١٧٠ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﻠﻌﻧده زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻧژادی ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺷر را ﺟﺑرا ً ﺑﮫ آﺧراﻟزﻣﺎﻧش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ در اﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن
ﯾﺎ ﺑﺳوی ﺧداﯾش ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ در آن ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن آھن و ﻗﯾر و ﺑﺗون! اﯾن ھﻣﺎن ﺳﻘوط
اﻧﺳﺎن ﻧژادﭘرﺳت و ﺳﻧﺗﯽ در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣدرﻧﯾزم ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻧﮫ ﻧژاد دارد و ﻧﮫ ﻧزاد )ﺧدا(!
ﻣﮕر در ﺧروج از ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﺳوی وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎرش اﻣﺎم زﻣﺎن! و اﯾن ﺧروج از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷرق و ﻏرب اﺳت ،ﺷرق
ﺳﻧﺗﯽ -ﻧژادی و ﻏرب ﻣدرن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ!
 -١٧١در ﺣدﯾﺛﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺳﺧن از زﻣﺎن دﺟﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﮔﺎه ﯾﮏ روز ﯾﮑﺳﺎل اﺳت و ﯾﮑﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﻋت
اﺳت و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و اﯾن زﻣﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر اﺳت .و اﯾن ﺳﺧن از طﻠﺳم و ﻓرﯾﺑﻧدﮔﯽ زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣدن
ﻣدرن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﯾده ھﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و
ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ و ده ﺳﺎﻟﮫ و ﺻدﺳﺎﻟﮫ و ﻏﯾره! و در رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی دﺟّﺎل
٢٩

و ﺧر دﺟّﺎل ﻋﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و ارزﺷﮭﺎی ﺗوھﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر آن! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾن دوران
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﺎن ﻓﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ھﺳﺗﻧد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯾوم ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﭘروژه ھﺎی ﻋظﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و دﺟﺎﻻن و
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑر ھﻣﯾن ﺗوھم و طﻠﺳم زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت آﻧﯽ و ﻧﺎﺑودی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .زﻣﺎن
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن ﺗرﻓﻧد ﺷﯾطﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑر ﺳر ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻧد.
 -١٧٢ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ )دﺟﺎﻟﯽ( ﺣﺎﺻل ﺗﻧﻔﯾس زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻧﺟوﻣﯽ اﺳت در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻠوم ﺑﺷری
ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ دارد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زﻣﺎن اﻟﮭﯽ )اﻟﺳﺎﻋﮫ( ﺣﺎﺻل ﺗﺳﺑﯾﺢ زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻧﺟوﻣﯽ اﺳت از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن!
 -١٧٣اﻧﺳﺎن اﻣروزﯾن دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﻧژاد ﺧود و ارزﺷﮭﺎ و ﺳﻧن ﻧژادی و ﻣذاھب ﻧژادﯾش ﺑﺎﺷد زﯾرا ھﻣﮫ
ﻧژادھﺎ در ﺣﺎل ﺳﻘوط در آﺗش ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن در ﮐوره ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
" -١٧۴و در آﻧروز ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻔﯾﻊ و ﭘﻧﺎه ﻋزﯾزان ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺟز ﺧدا ﭘﻧﺎھﯽ ﻧﯾﺳت "...ﻗرآن -وﻟﯽ اﯾن ﺧدا،
ﺣﯽ و ﻗﯾوم اﺳت ﮐﮫ از وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن و اوﻟﯾﺎﯾش
دﯾﮕر آن ﺧدای آﺑﺎء و اﺟدادی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺎه ﺧﻠﻖ اﺳت .اﯾن ﺧدای ّ
ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﺎن را ﺑﮫ رﺣﻣﺗش ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد .زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن رخ ﻧﻣوده اﻧد ﺧداوﻧد ﻧﯾز ظﺎھر
ﺣﯽ و ﻗﯾوم و ظﺎھر و ﻣﺗﺟﻠﯽ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﺧدای ﻣوھوم و ظﻧّﯽ ﻣذاھب
ﺷده اﺳت از اوﻟﯾﺎﯾش! و ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺧدای ّ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد آﻧﺳت.
 -١٧۵و ﺑدان ﮐﮫ ظﮭور ﺣﻖ ﭼﮫ از آﻓﺎق و ﭼﮫ از اﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳرآﻏﺎز ﺧروج از آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ -ﻗرآﻧﯽ
اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎﺑﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧداﺳت .ﭘس ﻟﻘﺎء ﷲ ﺳرآﻏﺎز ﺑﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗن اﺳت ﺑﮫ ﺑﻘﺎء ﷲ ﺑﮫ ﻧور ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﮐﮫ
ﺑﻘﺎی ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت .و ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﻧﮫ رﻧﮓ و ﺑوی ﻧژادی دارد و ﻧﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ! ﻧﮫ ﺳﻧﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻣدرن! ﻧﮫ
ﺷرﻗﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ! اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺳﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ! و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺳﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ!
" -١٧۶وﺟﮫ ﷲ" در ﻟﻐت دو ﻣﻌﻧﺎی ﺑظﺎھر ﻣﺗﺿﺎد دارد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ظﺎھری آن ﺻورت و ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت و ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ اش
ذات ﺧداﺳت .و ﻟذا ﻣﺗرﺟﻣﯾن و ﻣﻔﺳرﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ اش ﻧظر داﺷﺗﮫ اﻧد و ﻣﻌﻧﺎی ظﺎھرﯾش را ﮐﻔر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣوده
و ﺑﮑﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧدا ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ذات اوﺳت ﭘس ﺟﻣﺎل و ذات او ﯾﮑﯽ اﺳت و آن از اﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر
ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺻﻔﺎﺗش در ﺳﺎﺋر ﺧﻠﻘش ﺑﺎرز ﺷده اﺳت در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن! و اھل اﯾﻣﺎن و ھداﯾت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در
ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار وﺟﮫ ﷲ ﺑﺎﺷد .و ھرﮐﮫ اﯾن وﺟﮫ اﻟﮭﯽ را در ھر ﺗﺟﻠﯽ و درﺟﮫ ای دﯾدار ﮐﻧد ﺑﮫ ذات ﺧدا ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت
و ﻟذا ﺑﮫ ﻧور ﺧﻼﻗﯾت او ﻧﺎﺋل آﻣده اﺳت و ﺣﺎﻣل ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت او ﮔردﯾده و ﻓطرت اﻟﮭﯽ او زﻧده و ﻓﻌّﺎل ﻣﯽ ﺷود در
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ! و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -١٧٧و ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣظﺎھر ذات ﭘروردﮔﺎرﻧد وﻟﯽ ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت و اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن ﺑﮫ اﯾن ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑﺎور
ﮐرده ﺑﺎﺷد ﻣﺣل ﺗﺟﻠﯽ اﯾن ﻧور اﺣدی ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد و آن ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل اﺳت .و ھرﮐﮫ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻠﯽ را دﯾدار ﮐﻧد ﺧداوﻧد را
دﯾدار ﮐرده اﺳت و ﻟذا از ﻟﺣظﮫ دﯾدارش ﺳرﻧوﺷﺗش ﺑﮫ ﻣدار دﮔری ﻣﯽ اﻓﺗد ﺑطرزی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ! و اﮔر ﺣﻖ اﯾن ﻟﻘﺎء را ادا
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺷود و وﺟﮭﯽ از وﺟوه او و ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧوری ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت ﺧﻠﻖ
ﻧﻣﺎﯾد ﺑزودی ﻣظﮭر ّ
اﺳت.
 -١٧٨ﭘس ﺗﻣﺎم ﺟﮭل و ﻏﻔﻠت و ﮐﻔر آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﺧداﻧﺎﺑﺎوری ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﯾﻘﯾن ﮐﮫ ﺟﻣﺎل و
روح و ذات و ھﻣﮫ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻣن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود از ﺧداﺳت ھزاران درﺟﮫ دارد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧﺎﺋل آﻣد ﺑر
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش وارد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ظﮭور را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐ ّم و ﮐﯾف ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ
اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ درﺟﺎﺗﯽ از اﯾن ظﮭورﻧد و ﮐل دﯾن ﺧدا ،راه و روش ﺣﺻول ﭼﻧﯾن ﯾﻘﯾﻧﯽ اﺳت و ﮐﺳﯽ
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ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﯾﻘﯾن رﺳﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل دﯾن و اﺳﻼم رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ زان ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﮐﻧد ﺑﻘول
ﻋﻠﯽ)ع( .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺟﻠوه ھﺎﺋﯽ از اﯾن ﺧروج ھﺳﺗﻧد و ﻟذا در ﭼﺷم اھﺎﻟﯽ دﯾن ،ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﮔﺎه ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ارﺗدادﻧد.
 -١٧٩دﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی راه اﺳت راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن! و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﯾده و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدﺷﺎن ﮐﮫ ظﮭور و
ﺧروﺟﺷﺎن از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻋرﺻﮫ ﺑدﻋت اﺳت زﯾرا ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر اﺳت و ظﮭور ﷲ
اﮐﺑر!
 -١٨٠آدم ﺑﺎﯾد طوری زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ وﻗت ﭘﯾری و ﻣرﮔش ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺧود ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ :ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷد ﺑﮭﺗر از اﯾن ﺑﺎﺷم ﭼون
ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎﺷم ﺑودم آﻧﮭم ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﮐﮫ در ﺗﺻورم ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﯾد .ﭘس رﺣﻣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﮭﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑودم و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﻣن ھﻣواره ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر و ﺑﮭﺗر از ﭼﯾزی ﺑودم ﮐﮫ ﺑودم و !...ﺳﺧن از
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو درک و ﺷﮭود و ظﮭور ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺑدﻋت و ﮐراﻣت و
ﻣﻌﺟزه و ﺣﯾرت اﺳت و ﺗﺟﻠﯽ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ از ھر ﻣرﺗﺑﮫ از ھوش و درک ﺑﺷری ﺑرﺗر اﺳت و از ھر
درﺟﮫ از طﻠب و آرزو و آرﻣﺎﻧﯽ! ﭘس اﮔر اﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺟﮭش ھﺎی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از ﻏﺎﯾت ﺧود
ﻧﺑﺎﺷد و ﻋﻠم ﻓرا رﻓﺗن ﻣداوم از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود ﻣﻌﻧوی ﺧود ﻧﺑﺎﺷد از اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر و ﻧور
ﺳﺑّوﺣﯽ ﷲ اﮐﺑر ﻏﺎﻓل و ﻣﺣروم ﺧواھﯾم ﻣﺎﻧد .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد در ھﻣﮫ ﺣﺎل از ﺧودش ﺑﮭﺗر و ﺑرﺗر ﺑﺎﺷد ﺑطرزی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ و ﻓراﺳوی ھر آرزو و آرﻣﺎن ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠّﯾﺗﯽ! و اﯾن اﺗﺻﺎل ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا و ﺗوﮐل ﺑﮫ ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ :ﺧداوﻧد در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر و ﻣﺎورای ﺗﺻور و ادراک ﻣﺎﺳت از ھر ﺣﯾث! اﯾن ھﻣﺎن
ﮔوھره اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻏﯾب اﺳت ﻏﯾب ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن ﺳ ّﺑوﺣﯽ!
" -١٨١ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ اﯾد ﺧداوﻧد اﺟﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﭘس ﺧداوﻧد را اﺟﺎﺑت ﮐﻧﯾد "...ﻗرآن -اﺟﺎﺑت ﮐردن
ﺧداوﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺧدا ﺟز ﺧدا ﻧﺧواھﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾرو ﻣﮑﺗب ﷲ اﮐﺑر ﺑﺎﺷﯾم! ﺧداوﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و آرزوھﺎی ﻋﻠّﯾﺗﯽ ﻣﺎ را
اﺟﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﺗﺎ از او ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﻓوق ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﻣطﻠﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﻣطﻠﻖ اﯾن ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود اوﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ "ﻋﻠﯽ" اﺳت!
" -١٨٢ﺧداوﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺟز او ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن -اﯾن اوﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت ﷲ ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ ﷲ ﺷده و ﻣﺣل ظﮭور ﷲ اﮐﺑر اﺳت و ﻓﻘط ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ و ﺑرﺗری و ﺑدﻋت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت زﯾرا ھر ّ
ﻋزت و ﻋظﻣت و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﺣدود و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ای ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﻌﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش ﺧود را از دﺳت
ﻣﯽ دھد .اﯾن "او" اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ظﮭورات ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺑدﯾﻊ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ در ھر ظﮭوری ﺑﺳﯾﺎر
ﺑرﺗر از ظﮭور ﻗﺑل و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧزه و ﻣطﻠﻖ از ﺗﺟﻠﯾﺎت ﭘﯾﺷﯾن اﺳت :ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺑﮭﺷت ﭼﯾزھﺎﺋﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ
ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮔوﺷﯽ ﺷﻧﯾده و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﭼﺷﻣﯽ دﯾده و ﻧﮫ ھﯾﭻ ھوﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺻورش را دارد .ﻗرآن-
 -١٨٣و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻓﻘط از وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧﯽ و ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر
ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﻧﮫ ﷲ!
 -١٨۴اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﺧداوﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟز او ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت ".و ﻧﻔرﻣوده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺟز ﺧودش ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺧداوﻧد در ظﮭورش ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت و ظﮭورش در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و او
در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻠش ،ﺧود و ﻣن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ "او" اﺳت.
 -١٨۵ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ داﺋﻣﺎ ً ﻣﺷﻐول ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧداوﻧد در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺧداوﻧد را از ھر ﻓﻌل و ﺻﻔﺗﯽ ﻣﻧزه و
ﻣﺑرا ﻧﻣﺎﯾد و او را ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﷲ اﮐﺑر ﺑﺎﺷد و از ﺷرک ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧد زﯾرا آدﻣﯽ ھر ﻓﻌل و ﺻﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧداوﻧد
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ﻧﺳﺑت دھد ﺟﻧﺑﮫ و ﻗدری از آن اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت را در ﺧودش ھم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﭘس ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ﭘرﺳﺗش ﺧدا از طرﯾﻖ ﺻﻔﺎﺗش ﻣﺻداق ﺷرک اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐردن ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد ﻣﺷﻐول ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺷﻌور
و ﻣﻌرﻓت ﺧودش ھم ھﺳت و ﺧود را ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺟﮭش ﻣﯽ دھد و روی ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﷲ اﮐﺑر اﺳت.
 -١٨۶ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑرای ﺧودش ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﺎﻟﻖ و ﻣرﺑّﯽ و رزاق و آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﺳرﻧوﺷت دو دﻧﯾﺎی
اوﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣش آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن و ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠم و ﺷﻌور ھر ﮐﺳﯽ
درﺑﺎره ﺧدای ﺧوﯾش اﺳت .ﺧود ﻧﮭﺎﺋﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﻋﯾن ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ ﺑرای ﺧود ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓران ھم ﺑﯽ ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺧدای ﮐﺎﻓران در اﻧدﯾﺷﮫ آﻧﺎن در ﺟﺎﺋﯽ دور و دورﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﮐﺎﻓران از آرﻣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود اﯾده ال و ﮐﺎﻣل ﺧود دورﻧد! و اﯾن دوری از
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧوﯾش اﺳت از ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺧوﯾش!
 -١٨٧ﭘس ﺳرﻧوﺷت ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠوق ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اوﺳت و اﯾن ﻋﻠم و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺳرﻧوﺷت آﻓرﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ در
طول زﻧدﮔﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘس ﺗﺄﻣل و ﺗﺣول در ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ھر ﻓردی ،ﻣﺣور ﺳرﻧوﺷت اوﺳت .و ھر ﮐﺳﯽ ﻣظﮭر و
ﻣﻌرف ﺧدای ﺧود و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا ھر اﻧﺳﺎن و ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت .ﭘس ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل
ّ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗش از ﺧدا و ﺧداﺑﺎورﯾش ،ﺑزرﮔﺗر ،ﻋﺎﻟﯾﺗر ،رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗر ،ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﻣطﻠﻖ ﺑﺎﺷد.
 -١٨٨ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﯾﮑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟﻠﯽ دارد در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ! ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدای ھرﮐﺳﯽ ﻣﺧﻠوق
ﺧﺎﻟﻖ ِ◌ ﻣﺧﻠوق ﺧوﯾش اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﺗﻔﮑر و ﺷﻌور اوﺳت و ھﻣﯾن ﺧدای ﻣﺧﻠوق،
ِ
اﻧﺳﺎن و ﺧدا در ﻗرآن ﮐرﯾم! و اﯾن ﺧﺎﻟﻘﯾت و ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﯾﺎری
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﮔرﻧﮫ در ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم و ازﻟﯽ ،ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺣض اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﻣﺧﻠوق ﻣﺣض! و ﻓﻘط در ﻋرﺻﮫ
ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق اراده و ﻋﻠم ﺧوﯾش اﺳت
ﻣﺧﻠوق ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن از ﻋﻠم و اراده و رﺣﻣت ﺧدا! و اﯾﻧﺳت ﻋﻠم ﺧﻼق و ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ!
 -١٨٩ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ ﻗواﻧﯾن ﺣﻔظ و ﺣراﺳت و ﺣﻘوق ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم اﺳت و ھرﮐﮫ ﺣﻘوﻗش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ادا ﻧﻣود ﻻﯾﻖ
طرﯾﻘت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وادی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺣﺎﺻل از ھﻣﯾﺎری اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت :اﮔر ﺧدای را ﯾﺎری ﮐﻧﯾد
اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -١٩٠ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﯾﺎری دادن ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻏﯾر از ﯾﺎری دادن ﺧود و ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﺧدا در دﯾﻧش ﺑرای ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﻣﺑرات و ﺻدﻗﺎت و اﻧﻔﺎق و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺧدا ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺧداوﻧد
ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ و ﻋﺑﺎدات و ﺗﻘوا و ﺧﯾرات و ّ
ﻣطﻠﻘﺎ ً از ﺧﻠﻘش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﭘس ﯾﺎری ﻧﻣودن ﺧدا اﻣری ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و از ﻣوارد ﻣذﮐور ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼﯾﺳت؟
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن اھل اﯾﻣﺎن و ﻋﻘﻠﯽ در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف واﺟب و ﻣﺳﺗﺣب اﯾن اﺣﺳﺎس را ﻧدارد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را
ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﭘردازد و ﯾﺎ ﺧودش را در دﯾن ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اھل
ﯾﺎری ﮐردن ﺧداوﻧد اﺳت ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺎ او ارﺗﺑﺎط و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دارد ﭘروردﮔﺎرش
ﺣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ
را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد و اﯾن ارﺗﺑﺎط و ﺗﻌﺎﻣل و ﻧﺻرت دادن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺟز در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﺑﺎور ﻣذھب ﻣﺎ ،ﺧداوﻧد ﻓﻘط در وﺟود اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎﯾش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﻠﮑﮫ دﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب اﺣﺎدﯾث ﻓراواﻧﯽ
آﻣده اﺳت .ﭘس ﻧﺧﺳﺗﯾن ﯾﺎرﯾﮕر ﺧداوﻧد ﺧود اوﻟﯾﺎی ﮐﺎﻣل او ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن و ﻣظﮭر اراده و ﻓﻌل او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺳﭘس
ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اوﻟﯾﺎء را ﯾﺎری ﻣﯽ دھﻧد .و اﯾن ﯾﺎری ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﺻرت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
اﻣری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت .زﯾرا اﻧﺳﺎن در ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣطﻠﻖ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺑرای ﺧداوﻧد ،ﮐل وﺟودش را ﻣظﮭر ظﮭور اراده و
ﻓﻌل و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧداوﻧد ﻧﯾز از اﻧﺳﺎﻧﯾت ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑطور ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣظﮭر
ظﮭور ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣﯽ آﯾﻧد و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﯽ ﻧﺻرت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و
ﺧدا ﮐﮫ اﻣری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧدا را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺗﯽ از
٣٢

ﻣﻌﺻوﻣﯾن ھرﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﺑّﺎت را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑرای ﺧداﯾش اﻧﺟﺎم دھد ﺧداوﻧد او را ﻣورد ﻣﺣﺑت ﺧود ﻗرار داده و ﭼﺷم و ﮔوش
و ھوش و اﻋﺿﺎء و ﺣواس او ﻣﯽ ﺷود  .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﺑّﺎت ﻓﻘط آن اﻣور ﻣﻌروﻓﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺷرع ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺗﺣب ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻟﻐت آﺷﮑﺎر اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی طﻠب ﻣﺣﺑّت ﺧداﺳت و ﺑرای ﻣﺣﺑّت او زﯾﺳﺗن .آﻧﭼﻧﺎن
زﯾﺳﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻋﺷﻖ آورد و ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎزد و اﯾن زﯾﺳﺗﯽ از ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت و ﻣﻌرﻓﯽ و ظﮭور ﺧداﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾّت
ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺣﻘش ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺑﺷری را ﺑﭘرﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣرز اﯾن دو اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﺋﯽ ﺑﻧد
اﺳت .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﻏﻠب ﺟرﯾﺎﻧﺎت راﯾﺞ دروﯾﺷﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﺎھدﯾم ھﻣﺎﻧﺎ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻣردم را ﺑﮫ ﺧود ﺧواﻧدن
اﺳت .و اﯾن ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺧطری اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و اﺳرار ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭘﯾش روی ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧش
ﮔﺳﺗرده ﺷده اﺳت و اﮐﺛرا ً ﺑﮫ داﻣش ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.
 -١٩١ﯾﺎری دادن ﺧدا ﻣﺗرادف اﺳت ﺑﺎ ﺿدﯾت ﺑﺎ ﻧﻔس ﺧود ،ﮐﮫ اﯾن ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺧود از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ رﺑﺷﺎن ﺧداوﻧد اﺳت
اﮐﺛرا ً ﺑﺧﺻوص در ﻣواﻗﻊ اﻣور ﺑزرگ ﺑواﺳطﮫ ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻘدور ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻋﺎرﻓﺎن
ﺣﯽ و ﭘﯾر طرﯾﻘت دارﻧد اﯾن ﯾﺎری ﮐردن ﺟز در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون
ﮐﺎﻣل ﺧود از ﺧداوﻧد طﻠب ﺑﻼ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﻣﺎم ّ
و ﭼرا ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ ھم در ﺻورت اﻋﻣﺎل اﺳت و ھم ﻧﯾّﺎت .و اﯾﻧﺳت ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
 -١٩٢دﯾدارﮐﻧﻧدﮔﺎن وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ﺑﮭر درﺟﮫ از ﺗﺟﻠّﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺻرت دھﻧدﮔﺎن ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﻧﺻرت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧداوﻧد
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و اﯾن دﯾدار ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ از اﯾن ﻧﺻرت اﺳت زﯾرا ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و ﯾﻘﯾن ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ :ﺧدا
ﺑراﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳت و ﻋﯾن ﺧود اوﺳت! ﭘس ﭼﮫ ﯾﻘﯾن و رﺿﺎ و ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن! "ﭘس ﭘروردﮔﺎرت را ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐن
ﺗﺎ ﯾﻘﯾن ﻓرارﺳد ".ﻗرآن -ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐردن ﺧداوﻧد در ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻋﯾن ﻧﻔﯽ اراده و اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت ﺧوﯾش اﺳت.
ﭘس اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻗﻠب ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت" .اﮔر ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮑﺷﯾد ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد "...ﻗرآن-
 -١٩٣در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ،اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧد در ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ای از ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر! ﭘس اﯾن
ﻧﺻرت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺳراﺳر ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻟﻔظ آﻓرﯾﻧش ،ﺑوﺟود آوردن و ﺧﻠﻘت ﻣﺗﻘﺎﺑل
ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻣﻠﺣداﻧﮫ آﯾد .وﻟﯽ اﮔر ﻣﻔﮭوم ﻋدم در اﻧدﯾﺷﮫ و آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﺧوﺑﯽ درک ﺷود اﯾن ﺷﺑﮭﮫ
ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﻋدم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎﺑودن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻏﯾب اﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﮭود و ﻣوﺟودﯾت ﻗﺎﺑل درک!
 -١٩۴ﺧداوﻧد از ازل ﺑﯽ آﻏﺎز وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت از ﺑرای ﺧود و در ﻧزد ﺧود و ﺑﺎ ﺧود! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھم از
آﻏﺎز ﮐودﮐﯽ از ﺑرای ﺧود و در ﻧزد ﺧود و ﺑﺎ ﺧود وﺟود دارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ظﮭور اﺳت ظﮭور ھوﯾت ﻏﯾﺑﯽ و ﺧودی
از ﺑرای ﻏﯾر! و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋرﺻﮫ ﭼﻧﯾن ظﮭوری اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻣدّن و ﻋﻠوم و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻓﻧون و ﺻﻧﺎﯾﻊ و
ھﻧرھﺎ و ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺑﺷر ھم ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻏﯾب ﺑﺷر اﺳت .ﭘس ﺑودن ﻣﺣض از ﺑرای ﻏﯾر ﻋﯾن ﻧﺑودن
اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ از ﺑرای ﺧود ھم وﺟودی رﺿﺎﯾﺗﺑﺧش ﻧﯾﺳت وﮔرﻧﮫ ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﻧﻣﯽ
زد .ﭘس ھر اراده و ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻘط ﺑرای ظﮭور ﮐردن اﺳت از ﺑرای ﻏﯾر! و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻓرد از ﺧود ﺑﮕذرد و
ﺿد ﺧود ﺷود .اﯾن ظﮭور ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻓﻼﺳﻔﮫ آﻧرا "ﺷدن" ﻧﺎﻣﯾده اﻧد.
 -١٩۵اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را در ﻏﯾر ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد راﺿﯽ ﺑﮫ ﺑودن ﺧود ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺳﻧت ﺧدا در آﻓرﯾﻧش اﺳت
ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت و ﻟذا از اوﻟﯾﺎی ﺧود ﮐﮫ ﻣظﺎھر اراده و اﻣر و ﺻﻔﺎت اوﯾﻧد راﺿﯽ و ﺧﺷﻧود اﺳت و ﺑﺧود ﺗﺑرﯾﮏ
ﻣﯽ ﮔوﯾد .و ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ظﮭور در ﻏﯾر ،ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑدﯾﻊ و ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت و اﻓزوﻧﯽ وﺟود
اﺳت و ﻧﮫ ﺗﮑرار و ﻣﺷﺎﺑﮫ وﺟود ﮐﮫ اﻣری ﻋﺑث اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﮐﺎر ﺧﻠﻘت ھﯾﭻ ﺗﮑرار و ﻋﺑث ﻧﯾﺳت.
 -١٩۶ﺣﺎل اﮔر ﺑرﺧﯽ اﻧﺳﺎن را ﺧداﺋﯽ و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﺑﺧﯾل و ﻋدو ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن اﺣﺳﺎس
ھﻣدردی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺷﮑل ﺧودﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﺎ آﺗش دوزخ ﻋﻼج ﻧﻣﯽ ﺷود.
٣٣

 -١٩٧وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﻘط ﺧداﯾﮕوﻧﮫ و ﺧﻼﻓت اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ او و ﻋﯾن او ﺷدن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺗر از ﺧدا ﺷدن اﺳت
ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا! و ﺑﺳﯾﺎری ھم اﯾن ﯾﮑﯽ را دﯾﮕر ﺗﺎب ﻧﻣﯽ آورﻧد و ﭼﻧﯾن رﺣﻣﺗﯽ را در ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎز ھم ﻣﺷﮑل ﺧودﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎﻧرا ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ھﻣدرد و ھﻣﺳو ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٩٨ﺣﺗّﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎورﻣﻧدان ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳﻼم و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی ﺣداﮐﺛر ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑرای
اﻧﺳﺎن و رﺣﻣت ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺋﻠﻧد و ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﺑرﺗری اﻧﺳﺎن
ﺑر ﺧداوﻧد! و اﯾن را دﯾﮕر ﻋﯾن ﺑدﻋت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ارﺗداد از اﺳﻼم و ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن در دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( و ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ طﺑﻖ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﮐﺛﯾری ﻧﺷﺎن داده اﯾم
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ در اﺳﻼم و ﻗرآن وﺟود دارد .و اﺻﻼً ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن درﺟﮫ از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷر را ﻣﺎ ﺑدﻋت
ﻧﮭﺎده و ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن و ﺑﺷﺎرت آورده اﯾم ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﯾم و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی را ﻏﺎﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺧدای ﻣﺣﻣدی را در
رﺣﻣﺗش ﻧﮭﺎﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت .و اﺻﻼً ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﮐرم آدﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾﮕران را ﺑر ﺧودش ﺗرﺟﯾﺢ دھد و دﯾﮕران
را ﺑرﺗر از ﺧودش ﺑﺧواھد و آﻧﺎن را ﻣرﯾدی ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑر و ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺣﺑﺗﯽ در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺟود دارد
ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ً در ﺧداوﻧد ھم وﺟود دارد زﯾرا ﻓطرت اﻧﺳﺎن از ﺧداﺳت .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﺷﻘﺗر و ﮐرﯾﻣﺗر
اﺳت .و آن ﺷﻔﺎﻋت ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ذﮐرش رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺣﻘﻖ ﻧﺷده ﺑود ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و
ﻗﻠم و ﻣﻌرﻓت ﻣﺎ در آﺧراﻟزﻣﺎن از ﺟﺎﻧب ﺣﻖ ﻧﺎزل ﺷده اﺳت :ھﻣﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﮐردﻧد وﻟﯽ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻗرآن -ﭘس آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را آن ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﻧﺎزل ﺷده اﺳت.
 -١٩٩ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھزاره ﺳوم ﻣﯾﻼدی ،ﻣﺣل ظﮭور ﺷﻔﺎﻋت و رﺣﻣت و ﮐرم و
آﻓرﯾﻧش ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت و ﺣﮑﻣت ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ! ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑﻣت در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻋﺷﻖ،
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﺣدﯾث وﺟود و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑروز ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن اﺳت
ﭘس ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺟدال و اﻧﮑﺎر ﺑرﻧﺧﯾزﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﻠﯾس ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﺷﻘﺎوت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﺑر ﺧود واﺟب ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد!
 -٢٠٠ﺷﮏ دارم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﭼون ﻣﺎ در اﯾن ﻋﺻر درﺑﺎره ذات ﺧداوﻧد و ﺣﺿور و ظﮭور و ﻣﻌﻧﺎی ﭘروردﮔﺎر در ھﻣﮫ ﻋﻣر و
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل ﺑوده و ﺟز اﯾن ھ ّم و ﻏ ّﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﯾن ﺧدای ﻣورد ﺗﻔﮑر و ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﺎ در
ﺧود ﻣﺎ ﺑود و ﻧﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ! ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر ﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﺧودﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی او در ﺧود
ﺑرآﻣدﯾم زﯾرا ﺑزودی ﺑﮫ اﯾن ﯾﻘﯾن رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧود ﻣن ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﻋﯾن ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎرش "ﻣن" اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣن ،اوﺳت! و اﯾن ﺑﺎور ﺑﺗدرﯾﺞ او را در آﻓﺎق و ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ھم ﺑر ﻣن ﻣﻌﻠوم و ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻧﻣود .ﭘس ﻣن از
راه ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم و ﺧداوﻧد را ﻋﯾن ﻓطرت ﺧود ﯾﺎﻓﺗم و اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ ﺧداوﻧد
ﻧﺻﯾﺑم ﻓرﻣود .ﭘس ﻣن از راه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻼﺳﯾﮏ و وراﺛت ﺑﮫ ﺧدا ﻧرﺳﯾدم زﯾرا آﻧرا داﺷﺗم و ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ از اﯾن ﺧدا
و دﯾن ھﯾﭻ آﺑﯽ ﮔرم ﻧﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ﺧود ﯾﺎﻓﺗم ﻣرا ﺑﺗدرﯾﺞ ﮔرم و ﮔرﻣﺗر ﻧﻣود و ﺑﺟوش آورد و ﭼون
آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ ﻣﻧﻔﺟر ﺷدم.
" -٢٠١ﺧدا" ﺑرای ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﯾﮏ اﯾده ﻣﺣض اﺳت وﻟﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺟﺎھدان ﻣﻌرﻓت
اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﯾده ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺷده ﺗﺎ ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺷﮭودی ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﻣﺎﻣﯾت زﻧدﮔﯽ! و اﯾن ﺳﯾر
ﭘﯾداﯾش ﯾﺎ آﻓرﯾﻧش ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن اﺳت و آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در ﭘﯾداﯾش و ﭘرورش و آﻓرﯾﻧش ﺧدا در اراده و اﻧدﯾﺷﮫ
و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا و دﯾدارش ﺑرﻣﯽ آﯾد و ﺧداﯾش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺧود را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و اﯾن دو اﻣری واﺣد اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد در وﺟود آدﻣﯽ ﻣﻧزل ﮔزﯾده اﺳت و از ھﻣو رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺻورت و روح و اﺳﻣﺎی ﺧود را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ وی ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﻧﮭﺎده اﺳت .اﯾن اﻣﺎﻧت ﯾﺎ ﺣﻘش ادا
ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ از دﺳت ﻣﯽ رود.

٣٤

 -٢٠٢ﺻورت و ﺳﯾرت و روح و اراده و ﺻﻔﺎت آدﻣﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺧداﺳت و ﻋﯾن ھوﯾت اوﺳت وﻟﯽ اﯾن وﺟود ﻋﻣﺎﺋﯽ-
ﻋدﻣﯽ ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻧﯾز ﻣوﺟودﯾت ﻋدﻣﯽ اﻧﺳﺎن از ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور آﯾد و
ﻣﺣﻘﻖ ﮔردد ﺑﺎ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎﺗش! اﯾن ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت .اﯾن ﮐل راز ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ
اﻧﺳﺎن در زﻧدﮔﯾﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻣﻌﻧﺎ زﻧدﮔﯾش را ھداﯾت ﻧﮑﻧد ﻋﻣرش را ﺗﺑﺎه ﮐرده اﺳت و از ﺧﺎﺳرﯾن و ﻏﺎﻓﻠﯾن
اﺳت و ﮐﺎﻓرﯾن!
 -٢٠٣اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از اﯾده ﺧدا و از ﺧدای ذھﻧﯽ ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ روﻧد و ھﻣﮫ ﻋﻣرﺷﺎن را ﺑﺎ آن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن
ﮐﺎرﺑری اﯾن اﯾده ﻣواﻗﻊ اﺿطرار و ﺧطر و ﻣرگ و ﻓﻧﺎﺳت و در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣراﺣل زﻧدﮔﯽ ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ اﯾده ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ و ﺗزﺋﯾﻧﯽ
در ﺣﺎﺷﯾﮫ زﻧدﮔﯾﺳت .اﯾن اﯾده اﮔر ﺑﮑﻠﯽ از ﯾﺎد ﻧرود و از ذھن ﭘﺎک ﻧﺷود ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳوﭘرﻣن ﻓرد ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن ﮐﺑر و ﻏرور و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ و ﺧراﻓﺎت اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣذھب ﺷرک اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم
ﺑزرگ ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧرا ظﻠم ﻋظﯾم ﻧﺎﻣﯾده اﺳت" :اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺧداوﻧد را ﺟز ﺑﮫ ظن ﺧود ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ
ھﻣﺎن ھوای ﻧﻔس آﻧﮭﺎﺳت و اﯾن ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد اﻻ ﺑﮫ ﻋذاب ...و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ از ظن ﺑﮫ
ﺣﻖ ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ".ﻗرآن-
 -٢٠۴ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾده ﺧدا ﻧﻘطﮫ ﻋدﻣﯾت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﻋدم آﮔﺎھﯽ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﭘس ھرﮔز دادرس آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت و
اﺟﺎﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷدﯾدﺗرﯾن ظﮭور و ﺑروز اﯾن اﯾده در ﻣواﻗﻊ اﺣﺳﺎس ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن اﯾده
ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘطﮫ ﭘرﮔﺎر ﺗﻔﮑرات و ﺗﺄﻣﻼت و ﺗﻌﻣﻖ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﻧدﯾﺷﮫ و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ در ﺧود ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت
ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺧودش ﺑرﺳﺎﻧد و طﺎﻟب وﺟود ﺳﺎزد .آﻧﺎﻧﮑﮫ از اﯾن اﯾده ﺑﻌﻧوان ﺧدای دادرس ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﭼون ﭘﺎﺳﺧﯽ
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد دﭼﺎر ﯾﺄس ﺷده و ﺑﮫ دام اﺑﻠﯾس ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾده ﺧدا ﻣﻧزﻟﮕﺎه اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻧون
اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻏرور ﻧﻔس اﺳت و وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن اﺑﻠﯾس ﺟﮭت ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن! اﯾده ﺧدا ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﭘﯾداﯾش اﻧواع ﺧراﻓﺎت
اﺳت زﯾرا ﺳﻠطﺎن ﺧراﻓﮫ ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾده ﺧدا ،ﺧدا ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺟز ﻋدﻣﯾت ﻧﯾﺳت ﭘس
ھﻣﮫ ﺑﺎورھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن اﯾده ھم ﺧراﻓﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮭﺎت دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾده ﺧدا ھﻣﺎن ﻣﻼﯾﺎن ﺷرک ﻣذاھب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﯾن اﯾده ﺟﮭت ارﺗزاق و ﻣﻧﺎﻓﻊ دﻧﯾوی
ﺧود ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
 -٢٠۵اﻣروزه ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ و آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺗﺟرﺑﯽ ﺑر ﻣﻐز آدﻣﯽ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﻣرﮐزی اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری و اﯾده آل ﺳﺎزی
ﺑﺷری ھﯾﭼﯾﮏ از دو ﻧﯾﻣﮑره ﻣﻐز ﯾﺎ ﻣﺧﭼﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ آن ﻧﻘطﮫ ﻣرﮐزی و ﺧﻼء ﻣطﻠﻖ ﺑﯾن دو ﻧﯾﻣﮑره اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از
ﮐﺎﻧون ﻋدﻣﯽ ﻣﻐز اﺳت ﮐﮫ ھر اﯾده و ﻓﮑر و ﻣﻌﻧﺎی ذھﻧﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد .و ﺑدون ﺷﮏ ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن و ﺑرﺗرﯾن اﯾده ای ﮐﮫ از اﯾن
ﺧﻼء ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد اﯾده ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه اﯾده آﻟﯾزم ذھن اﺳت ﮐﮫ ﺧط ﺑطﻼن ﺑر ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﺷد و در
ﻋطش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﺎی اﯾده آل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ذھن اﺳت.
 -٢٠۶اﻣروزه در ﻗﻠﻣرو رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺟرﺑﯽ ﺑﺧﺻوص در ﻣﮑﺗب ﭘﺎوﻟوف و اﺳﮑﯾﻧر ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﻌل و
اﻧﻔﻌﺎﻻت رواﻧﯽ و رﻓﺗﺎری ﺑﺷر ﻣﺷروط و ﻣﻘﯾد و واﮐﻧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ در ﻗﺑﺎل ﮐﻧش ھﺎی ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﻓرد اﺳت
و ﺑرﺧﯽ ھم ﮐﻧش ھﺎی وراﺛﺗﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم! از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و اراده در
اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﺧراﻓﮫ و دروغ و ﺗوھم ﻣﺣض اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور و ﻣﻔﻌول ﮐﺎﻣل اﺳت در اﻓﮑﺎر و رﻓﺗﺎرش! و اﯾن ھﻣﺎن
اﻧﺳﺎن دھری در ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم اﺳت ﮐﮫ اﺳﯾر ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺑرھﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و اراده
ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﻧدارد ﻣﻌدوم اﺳت .و ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﺻﺎﺣب اراده ﻣﺳﺗﻘل و آزاد اﺳت ﮐﮫ ﺧﻼق و اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اراده ﺧدا در ﺧود
رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ :اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد اراده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗرآن -و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﺧود
در ﺧود رﺳﯾد دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾده ﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺑﺎوری ﻧرﺳﯾده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺧود رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ اراده ای اﺣدی
و ﺻﻣدی و ﻧزادی و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺧﻼق اﺳت .و در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﻓرق و ﻣرز و دوﺋﯾﺗﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع(-
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 -٢٠٧ھر ﻧﯾﺎزی در ﺑﺷر ﻧﯾﺎز ﻋدم اﺳت ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺟودی ﺑﯽ ﻧﯾﺎز! زﯾرا وﺟود ھﻣﺎن ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻣطﻠﻖ اﺳت ﻧﮫ
ﻧﯾﺎزھﺎی ارﺿﺎء ﺷده! اﯾده ﺧدا ﮐﺎﻧون طﻠب ارﺿﺎی ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋدﻣﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺗﺎ اﺑد اﺳﯾر ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋدﻣﯽ ﺧود
ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ وﺟود ﻧرﺳد و ﻟذا اﯾن ﮐﺎﻧون داﻣﮕﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط وﻋده ﻣﯽ دھد و وﻓﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑرآورﻧده ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋدﻣﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﮫ اﯾده ﺧدا )ﺷﯾطﺎن( ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ از ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﮫ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺷری را! و ﺷﯾطﺎن از ﻣﻧﺷﺄ اﯾده ﺧدا ﭼﻧﯾن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن اوﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋدﻣﯽ ﺑﺷر را اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٢٠٨ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دھری -ﻧژادی ﺑﺷر ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻋدﻣﯾت ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری
اﯾن درک ﻋدﻣﯽ و ﻋدﻣﯾت ادراک ذھﻧﯽ ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ واژﮔوﻧﯾﮭﺎی ﺑﺷر ﮐﺎﻓر اﺳت
ﮐﮫ وﺟود و ﻋدم را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻋوﺿﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا و ﺷﯾطﺎن را! وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﯾﮑﯽ وﺟود را درﯾﺎﺑد ھﻣﮫ
ﻋدﻣﯾﺎن و ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎن را ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ت طﻠب وﺟود اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده اﯾم.
 -٢٠٩ﺷﮭﺎﻣ ِ
و طﻠﺑﯽ ﮐﻣﺗر از اﯾن ﮐﻔر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر ﭼﻧﯾن رﺣﻣﺗﯽ! زﯾرا آدﻣﯽ ﺗن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﺻﯾت و ﮔﻧﺎه و ظﻠﻣﯽ ﻧﻣﯽ دھد ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎرش ﮐﺎﻓر اﺳت و ﺑﻘول ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﺎن ﺧدا ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺳﭘس رﺑﺎ را ﺑر ﺧود ﺣﻼل ﻣﯽ
ﺳﺎزد و رﯾﺎ و زﻧﺎ و دزدی و ﺧﯾﺎﻧت و ﺗﺟﺎوز را ﺑرﺧود ﻻزم ﻣﯽ داﻧد .ﻧﺎﺑﺎوری ﯾﺎ ﯾﺄس از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل
ﺗﺳﻠﯾم اﻧﺳﺎن ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎ و وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎن و ﺣﻼل ﺷﻣردن ﻣﺣرﻣﺎت و ﺗﻘدﯾس ﻣﻌﺎﺻﯽ اﺳت .و آدﻣﯽ ﺗﺎ اﯾن ﻧﺎﺑﺎوری
ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ ﺧداوﻧد را ﺑرای ﺧود ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﺑﯾﯾن ﻧﮑﻧد دﺳت و دﻟش ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﻣﯽ رود .ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎن و
ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ ﺧداﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھر ﻣﻌﺻﯾت و ﺷرک و ﺷرارﺗﯽ را در اﻧﺳﺎن ﺑرﻣﯾﮑﻧد و ﺷﯾطﺎن را از
اﻧﺳﺎن دور ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻟﮭﯾت ذات ﺧود و ﺣﺻول ﺑﮫ ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ آن ﺑﺎور و اﻣﯾد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﻣﻌرض
وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن و ﺗوﺟﯾﮫ ھر ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ اﺳت .ﭘس ﭼﻧﯾن ﺑﺎور و ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳﺎس ﻓطرت و ﻋﺻﻣت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .و
ﻧور وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﺣﻖ در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن! ﻓطرت آدﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻋﺻﻣت ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت اﯾن ﺑﺎور
ھﻣﺎن ﻧور رﺳﺗﮕﺎری و اﻟﺣﺎق اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت .و اﻣروزه ﻓﻘط ﺑﺎور ﺑﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد درﺑﺎره اﻧﺳﺎن و ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺷر ﻣدرن را از ھﻼﮐت ﺣﺗﻣﯽ ﺑرھﺎﻧد .ﭘس ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﯾدﺋوﻟوژی ﻗدار
و ﻗﮭﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺳﯾطره ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن و دﺟﺎل ﻓﺎﺋﻖ آﯾد.
 -٢١٠ﺟﮭﻧم و ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت و ﻋذاﺑﮭﺎﯾش ﻣﻌﻠول ﻧﺎﺑﺎوری و ﯾﺎ ﺗردﯾد در رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت :ای ﻓرزﻧد آدم ﭘس ﮐﯽ
روی ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣن آوری و ﺧود را ﻻﯾﻖ ﺑﮭﺷت ﻣن ﺳﺎزی! ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
 -٢١١آﻧﮑﮫ ﺑرای ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﺑﻐﯾر او روی ﻧﮑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ از ﺧود او ﻧﯾز ﺟز او را ﻧﺧواھد و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻣﺗر از ﺧداﯾش ﺑرای
ﺧود از ﺧداﯾش طﻠب ﻧﮑﻧد ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ او اﯾﻣﺎن آورده اﺳت و ﭼون ﺑر اﯾن رﺣﻣت و طﻠب ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧد و
ﺻﺑور ﺑﺎﺷد و ﻣﻘﺎوﻣت ﺟوﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺻد رﺳد زﯾرا ﺧداوﻧد ﻓﻘط و ﻓﻘط آدﻣﯽ را دﻋوت ﺑﮫ ﯾﮏ ادﻋﺎ و طﻠب از ﺧود ﻧﻣوده
اﺳت و آن ادﻋﺎی وﺟودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود :ﻣرا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐﻧم! ﻗرآن -وﻟﯽ ھرﮔز
ﻧﻔرﻣوده ﮐﮫ از ﻣن ﻧﺎن و آب و ﺛروت و ﺷﮭرت و ﻗدرت و ﻣﻘﺎم ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺑدھم! زﯾرا ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺑر
ﺣﻖ آدﻣﯽ را ﺑدون طﻠﺑش اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ھر ﻣطﺎﻟﺑﮫ ای از ﺧدا ﺑﻐﯾر از ﺧواﺳﺗن وﺟودش ،ﮐﻔر اﺳت و اﺟﺎﺑت ھم ﻧﻣﯽ
ﺷود اﻻ ﺑﮫ ﻧداﻣت! ﺧراﻓﺎت ﮐﮫ ﻋﻘل و اراده ﺑﺷر را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋذاب ﻏﯾر ﺧدا ﺧواﺳﺗن از ﺧداﺳت.
 -٢١٢اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداﯾش ﭼﻧﯾن ﺳﺧن ﮐﻧد ﮐﮫ" :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﮕر ﺗو ﻧﮕﻔﺗﮫ ای ﮐﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎن! واﻟدﯾن ﻣن ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق ﺗو ھﺳﺗﻧد ﻣرا ﺑر ﺟﺎی ﺧودﺷﺎن و ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺗر از ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﭘس ﺗو
ﮐﮫ از آﻧﺎن ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗری ﻣرا ﺑر ﺟﺎی ﺧودت و در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﺧودت ﻗرار ده و ﻣرا از ھر ﻧﯾﺎزی ﻣﻧزه ﮔردان ھﻣﭼون
ﺧودت! و ﻣرا ھﻣﭼون ﺧودت ﺧﻼق و ﮐﺎﻣل ﻗرار ده و ھﻣﭼون ﺧودت ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ﺳﺎز و آﻓرﯾﻧﻧده ﺟﮭﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑرﺗر و
ﺑﮭﺗر! و ﻓﻘط در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗو را ﺑطور ﻣطﻠﻖ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم ﭘرﺳﺗش ﮐﻧم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ! در ﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت ﭘرﺳﺗش و ﻋﺑﺎدت ﻣن ﻧﯾز ﺣﻘﯾر و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و دروﻏﯾن ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧده ﺣﻘﯾر و درﻣﺎﻧده و ﻣﺣﺗﺎج و
ﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗم!" و اﯾن دﻋﺎی ﺧروج از ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم و ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﻧزادی اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ دﻋﺎ و طﻠﺑﯽ ﮐﻣﺗر
از اﯾن ﺑدرﮔﺎه ﺧداوﻧد ،ﮐﺎﻓراﻧﮫ و دروﻏﯾن اﺳت و ﻧﯾز ھر ﻋﺑﺎدت و ﭘرﺳﺗﺷﯽ! و اﯾن دﻋﺎ و ﭘرﺳﺗش ﺣﺎﺻل از ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺣﻣدی اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻣدی ﺣﻖ ﻧدارد ﮐﻣﺗر از اﯾن ﺑﺎﺷد ﺑﺧﺻوص اﮔر ﺷﯾﻌﮫ ھم ﺑﺎﺷد!

٣٦

 -٢١٣ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در درﺟﺎت ﻣﺧﻠوق ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﺑﺻورت ﻓردی و ﮔروھﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ! و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻗدﯾم و
دھری اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾری ﻗﮭﻘراﺋﯽ و ﻧﺎﺑودﮔراﻧﮫ دارد و ﻟذا اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در اﯾن ﻗﻠﻣرو از ﺧﻠﻘت ﺧوﯾش ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا دﺳت ﺑﮫ ﺧودﺑراﻧدازی ﻣﯽ زﻧد.
 -٢١۴در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ و در وادی وﻻﯾت ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻧﯾز اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ در اﯾن ﺧﻠﻘت ھر
ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﺑرﺗر از ﺧﺎﻟﻖ ﺧوﯾش اﺳت و اﯾن ﺳﯾری اﺳﺗﻌﻼﺋﯽ و ﻋروﺟﯽ دارد .و ﻟذا ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﺑرﺗر از ﻋﺎرف ﻗﺑل از ﺧوﯾش
و ﻋﺎﻟﯾﺗر از ﻣراد و ﭘﯾر و اﻣﺎم ﺧوﯾش اﺳت.
 -٢١۵ﺑﯽ ﺗردﯾد ھم در آﻓرﯾﻧش دھری و ھم در آﻓرﯾﻧش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺟز ﭘروردﮔﺎر ﯾﮑﺗﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از وﺟود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و
ﺑدﺳت آﻧﺎن ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازد ﺑﺎ واﺳطﮫ ﯾﺎ ﺑﯽ واﺳطﮫ! ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ،آﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎه!
 -٢١۶ﭘس ﺑﺎزھم ﺑﺎر دﮔر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺟز ﻋﻠم رﺣﻣت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت و رﺳﺗﮕﺎری و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ھداﯾت و طرﯾﻘت و اﻣﺎﻣت اﺳت .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻠوم ،ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑودﮔری ھﺳﺗﻧد! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻖ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر در ﻗرآن ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ دارای دو رﮐن ﻗرآن و ﺑﯾﺎن اﺳت .و ﻟذا آﻧﮑﮫ در ﻗرآن ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺷف
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺷد ھﻧوز ﻗرآﻧﯽ ﻧﺷده و ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳت.
 -٢١٧و ﻻﯾﻘﺎن ﻋﻠم رﺣﻣت ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداﺧواھﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ از ﺧودﺧواھﺎن! ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﺧدا ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و
ﺧداﺋﯽ ﺷدن! و اﯾﻧﺎﻧﻧد ﻻﯾﻘﺎن ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و ﺣﮑﻣت و اﻣﺎﻣت و ﻧﯾز اوﻟواﻻﻟﺑﺎب و راﺳﺧون در ﻋﻠم و ﻧﯾز راﺷدون! ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﺎﻧﮑﮫ دﺳت و دل از واﻟدﯾن و ﻧژاد و ﺗﺎرﯾﺦ و دھر ﺷﺳﺗﮫ و روی ﺑﮫ ﺧدا ﻧﻣوده اﻧد.
 -٢١٨و اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﮫ ﮐداﻣﯾن ﺳوی و ﺑﮫ ﭼﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ و آداب و ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ از ﺧداوﻧد رﺣﻣت ﻣطﻠﻘش
را طﻠب ﮐﻧﯾم؟ ﺧود ﭘﺎﺳﺧش را ﻓرﻣوده اﺳت :ﺑﮭر ﺳو ﮐﮫ رو ﮐﻧﯾد روی اوﺳت و ﺑﮭر وﺳﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺧواﻧﯾدش راﺿﯽ اﺳت
و او ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت! ﻗرآن ﮐرﯾم -زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘش را ﻣﯽ ﺧواھد رﺣﻣت ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ و ھر زﻣﺎﻧﯽ
او را در ھر ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط! ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او را ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺧواﻧد! و اﯾن ﺧواﻧدﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت زﯾرا
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘش ﺟز ﻋﺷﻖ او ﻧﯾﺳت و ﺧطﺎب ﻣوﻟوی ﻧﯾز ھﻣﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ :ھﯾﭻ آداﺑﯽ و ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﻣﺟو ھرﭼﮫ ﻣﯾﺧواھد دل
ﺳر ﻋﺷﻖ اوﺳت.
ﺗﻧﮕت ﺑﮕو! و اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﺧواﻧدﻧﯽ ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳت از ﻓرط آﺳﺎﻧﯽ ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد! اﯾن ّ
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺟرأت دارد او را از ﺧودش ﺑﺧواھد! اﯾن ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﭘﮭﻠواﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ طﻠﺑد ﮐﮫ ﭘﮭﻠواﻧﯽ رﺳﺗم دﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎﻟش ﺑﺎزی
اﺳت .اﯾن ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﺧﺳرواﻧﯽ و ﺑوداﺋﯽ و ﻣﻐﺎﻧﯽ و ﺧﻠﯾﻠﯽ و ﻋﻣراﻧﯽ و ﻣﺣﻣدی و ﺣﯾدری را ﻣﯽ طﻠﺑد و ﺣﻼﺟﯽ و طﯾﻔوری
و ﺻﺑّﺎﺣﯽ! ﺑﮫ زﺑﺎن آوردﻧش ﺣﺗﯽ از روی ﺳﮭو ھم ﮐﺎر ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت! ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﺑﯾر
و ﺑس ﺳﮭل و ﻣﻣﺗﻧﻊ اﺳت .ﭘس ﺣﺗﯽ ﺑر زﺑﺎن آوردن ﭼﻧﯾن دﻋﺎ و طﻠﺑﯽ ﻧﯾز ﻟﯾﺎﻗت و اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋظﯾﻣﯽ را طﻠب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
ﺑرآﻣده از اﯾﻣﺎن ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ رﺣﻣت اوﺳت ﮐﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ او راﺳت اﺳت ﻧﮫ ﺷوﺧﯽ!
 -٢١٩اﯾن ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺧود را ﻣﺧﻠوق و ﺑﻧدۀ ﻣﺣﻣد)ص( ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣوﻟوی ھم ﺧود را ﺑﻧده و ﻣﺧﻠوق
ﺷﻣس ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ھر ﻣرﯾد ﺧﺎﻟﺻﯽ ﺧود را ﻣﺧﻠوق ﻣرادش ﻣﯽ داﻧد .و ﻣرﯾد ﺻﺎدق آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد از ﭘﯾرش طﻠب
وﺟودش را ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻧﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﮑر و ﺗﻘﻠﯾد و ﮔﻣراھﯽ و ﻋداوت ﺑﺎ ﭘﯾرش دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود و دزد ﻣﯽ ﮔردد.
 -٢٢٠وﻗﺗﯽ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ،ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ)ع( را ﭘوﺳت و ﮔوﺷت و ﺧون ﺧود و ﻣظﮭر ﻧور ﺑﺎطﻧش ﻣﯽ ﺧواﻧد ﭘس ﺳﺧن
از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( از ﺧودش ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗر از ﺧود اوﺳت .و ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
ھرﮔز از ﻣﻘﺎم ﺧودش ﻧﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ای ﻋﻠﯽ اﮔر ﺗو را ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ﺗو را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد! و
ﺳﭘس ﻋﻠﯽ)ع( را اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣرﮔش ﺣﻘﯾﻘت ﺧود را ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد و ﻋﻠﯽ ھم در ﭼﻧد ﺧطﺑﮫ در آﺧرﯾن
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻣرش اﯾن وﺻﯾت رﺳول ﺧدا را ﻣﺣﻘﻖ ﻓرﻣود ﮐﮫ ﻋﻠت ﺷﮭﺎدﺗش ﻧﯾز ھﻣﯾن اﻣر ﺑود ﮐﮫ وی را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣودﻧد و
ﻣﻠﺣد ﺧواﻧدﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑر ﺳﺟﺎده ﺑودﻧد و ﻋﻣری را در ﻣﯾدان ﻗﺗﺎل ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ ﺳﭘری ﮐرده ﺑودﻧد و ﺗﺎ
ﭼﻧدروز ﻗﺑﻠش در رﮐﺎب ﺧود ﻋﻠﯽ)ع( ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد.
 -٢٢١ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﯾن اﻣروز ھم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑر ﻣﻧﺑر ﺧطﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎرﯾﮫ و ﺗطﻧﺟﯾﮫ و ﺑﯾﺎن را ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧود ﺑﺧواﻧد ﺑﺎز ھم
ﺗﮑﻔﯾرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧوﻧش را ﻣﯽ رﯾزﻧد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم زﻧدﯾﻖ و ﺻوﻓﯽ و ﻣﻠﺣد! و اﯾﻧﺳت راز ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن! زﯾرا ھﻣﮫ
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اﻣﺎﻣﺎن ﻣظﮭر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﻣردﻣﺎن ھم دﺷﻣن و ﻣﻧﮑر ﭼﻧﯾن رﺣﻣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺧﺻوص ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎن!
زﯾرا اﯾﻧﺎن ﺧﺑر و اﺛر اﯾن رﺣﻣت را دﯾده و ﺷﻧﯾده اﻧد و ﻣﻧﮑرﻧد و اﯾﻧﺳت راز اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋذاب و ﻓﻼﮐت ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎن در
ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺧﺻوص ﭼﻧﯾن اﻧﮑﺎری اﺳت.
 -٢٢٢رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط و ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺳﺎب
اﺳت آﻧﮭم ﺑرای ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﻧﺎزل ﺷده از درب وﺟود ﻣﺣﺑوﺑش ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص(!
 -٢٢٣ﺳﮫ ﻧوع و درﺟﮫ از رﺣﻣت ﻣﻣﮑن اﺳت -١ :ﺑﺧﺷﯾدن ﮐل داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدش -٢ .ﺑﺧﺷﯾدن ﮐل وﺟود ﺧود
ﺑﮫ طﺎﻟﺑش -٣ .اﻋطﺎ ﻧﻣودن ﮐل داﺷﺗﮫ ھﺎ و وﺟود ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕری ﺑﮭﻣراه اﻣﮑﺎن وﺟودی ﺑرﺗر آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ طﺎﻟﺑش ﺑﺧواھد!
و اﯾن ﺳوﻣﯽ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ اﺳت!
 -٢٢۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧداوﻧد ﻓﻘط داﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣﺳوس و ﻣﻌﻠوﻣش ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن را ﺑﺧواھد در ﺣﻘﯾﻘت
ﻋدم ﺧود را ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﻣﺣض و روزی ﺑرﻧده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻧﺎﺑود ﻧﺷود ﭘس ﻋدﻣﯾت اﺑدی
را ﺑرای ﺧود ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .و اﯾن اراده ﺑﮫ داﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت اﺳت و از ﺑرای ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧدا ﻏﯾر
ﺧدا را ﻣﯾﺧواھد ﯾﻌﻧﯽ دھﻧدﮔﯽ و رزاﻗﯾت را! و اﯾن رﺣﻣت و ﺑﺧﺷش ﻧوع و درﺟﮫ اول اﺳت .و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﻧوع
ﺗرﺣم طﻠﺑﯽ!
ﺗرﺣم ﺧواﻧد و ّ
از رﺣﻣت را ّ
 -٢٢۵رﺣﻣت درﺟﮫ دوم و ﺑرﺗر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﮐﺳﯽ ﻣﺎھﯾت و ﺻﻔﺎﺗش را ﺑﺧواھﯾم و او ﮐل ﻣﺎھﯾﺎت و ﺻﻔﺎت ﺧود را ﺑﻣﺎ
اﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻼﻗﯾت و رزاﻗﯾت ﺧود را! وﻟﯽ طﻠب ﻣﺎھﯾت و ﺻﻔت دﯾﮕران ﭼﯾزی ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟودطﻠﺑﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا
وﺟود ﯾﺎﻓﺗن ذات ﺧود ﺷدن اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﺗﺎ ﮔﺷﺗن در ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات! ﭘس ﭼﻧﯾن طﻠﺑﯽ ﺳراﺳر از ﺣﻘﺎرت و ﺑﺧل و
ﻋداوت اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن از ﺟﻧس ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﭼون ﮐﺳﯽ ﻣﺛل دﯾﮕری ﺷد دﯾﮕر ﭼﺷم دﯾدﻧش را ﻧدارد و
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺻم درﺟﮫ اوﻟش ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧدا ﺷدن و دﻋوی ﺧداﺋﯽ را ﻓﻘط در دﯾواﻧﮕﺎن و ﮐﺎﻓران ﻣطﻠﻖ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﯽ ﺧواھم ﻣﺛل ﺗو ﺷوم دﺷﻣن ﺟﺎﻧﯽ ﺗوﺳت! و ﻟذا ھرﮔز از روﺑرو ﭼﻧﯾن طﻠﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑﻠﮑﮫ در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﭘردازد زﯾرا دﺷﻣن اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺧﺻوﻣﺗش آﺷﮑﺎر ﺷود! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻘﻠدان ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ
اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﻣراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد در دﯾن و دﻧﯾﺎ! ﭼﮫ ﺗﻘﻠﯾد دﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ دﻧﯾوی و ﻣﺎدی!
 -٢٢۶ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺎھﯾت و ﺻﻔﺎت ﺗو را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﻗﺑﺎل ﺗو دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﺷده اﺳت ﭘس دﭼﺎر
ﻋداوت و ﻧﻔرت اﺳت و ﻣﯽ ﺧواھد از طرﯾﻖ ﮐﺳب ﮐردن ﺻﻔﺎت ﺗو ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺗو و ﺳﺎﺋرﯾن ﺑﭘردازد .ﭘس او طﺎﻟب وﺟود
ﻧﯾﺳت و از اﯾن ﺻﻔﺎت وﺟودی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻧﺎﺑودﯾش ﻣﯽ اﻓزاﯾد .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم درﺑﺎره ﺑﺧﯾﻼن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺧل ﻣﯽ ورزﻧد از ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺎھﻧد!
 -٢٢٧ﭘس ﻧﮫ رزق طﻠﺑﯽ و ﻗدرت و ﺛروت طﻠﺑﯽ ﻣوﺟب وﺟود ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻣﺎھﯾت طﻠﺑﯽ و ﺻﻔﺎت ﺟوﺋﯽ از دﯾﮕری! اﯾن
ھر دو ﻧﺷﺎن از ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ھر دو از ﺑﺧل و ﻧﻔرت اﺳت و ﺑوﺋﯽ از رﺣﻣت ﺑﺎ
ﺧود ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑودﮔری اﺳت.
 -٢٢٨ﭘس آﯾﺎ آدﻣﯽ از ﺧداﯾش ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﻣوﺟب وﺟودش ﮔردد و ﺳراﺳر رﺣﻣت ﺑﺎﺷد؟ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧو ِد ﺧود ﺧداﯾش
را طﻠب ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ذات اﺣدی و ﺻﻣدی و ﻧزادی و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ او را! و اﯾن طﻠب از ﺳوره ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺳوره وﺟود اﺳت.
 -٢٢٩و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﺧداﯾش وﺟود ﺑﯽ ﺗﺎی او را ﺑﺧواھد ﺗﺎ ھﻣﺗﺎﺋﯽ از ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ او ﺷود .زﯾرا ﺑﯽ
ﺗﺎﺋﯽ ھرﮔز ھﻣﺗﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد! و اﯾن طﻠب ذات اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف و ﺗﻌرﯾف ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑرای ﺑﺷری ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از وﺟود ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد ﭘرﺳﺗش ﻣطﻠﻖ او! و اﯾن ﭘرﺳﺗش
ﻣطﻠﻖ اوﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﻧور وﺟود اﺣدی و ﺻﻣدی اوﺳت .و ﭼﻧﯾن طﻠﺑﯽ ﺟز از ﭘرﺳﺗش و
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ او ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده " :اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد!" ﯾﻌﻧﯽ آﻓرﯾﻧش وﺟود ﺑﺧش
ﺣﺎﺻل ﭘرﺳﺗش ﻣطﻠﻖ ذات اﺣدی اوﺳت .ﭘس رﺣﻣت او را ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد طﻠب ﮐﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ او را دوﺳت ﺑدارد و
ﺑﭘرﺳﺗد .و رﺣﻣت او واﺳﻌﮫ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﻣطﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﺑﺧش اﺳت وﺟودی ﮐﮫ در ﺳوره ﺗوﺣﯾد آﻣده اﺳت.
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 -٢٣٠و ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺧﻼق ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﺷد و ﻧزاد و ﯾﮑﺗﺎ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز! و وﺟود ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋدم اﺳت.
آﻧﮑﮫ وﺟود دارد وﺟودآﻓرﯾن و وﺟود ﺑﺧش ﻧﯾز ھﺳت وﺟودی ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﺗﺎ!
 -٢٣١ﭘس وﺟود ﻋﯾن رﺣﻣت اﺳت و رﺣﻣت ھم ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﮐﺳﯽ آﻧرا دارد ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ ﺑﺎﺷد و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز! و ﮐﺳﯽ
آﻧرا ﻣﯽ طﻠﺑد ﮐﮫ اﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ و رﺣﻣت را دوﺳت ﺑدارد! وﻟﯽ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ طﺎﻟب رﺣﻣت ﺑﺎﺷد! اﻓﺳوس ﮐﮫ ھﻣواره ﺑس اﻧدک
و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد طﺎﻟﺑﺎن رﺣﻣت! اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن طﺎﻟب ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑودﮔری ھﺳﺗﻧد!
 -٢٣٢ﺧود ذات ﺧداوﻧد ھﻣﺎن رﺣﻣت اﺳت :ﺧداوﻧد رﺣﻣت را ﺑر ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .ﻗرآن -ﭘس ھرﮐﮫ روی ﺑﮫ ذات اﺣدی
او ﻧﻣﺎﯾد رﺣﻣﺗش را ﻣﯽ ﺧواﻧد و از اﯾن ﺧواﻧدن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ذاﺗش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و طﺎﻟب ذاﺗش ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﻣطﻠﻖ
اﺳت و ﻣﺑرای از ھر ﺻﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻋﯾن ﻓﻧﺎﺳت .ﭘس طﺎﻟب رﺣﻣت ﺣﻖ ،طﺎﻟب ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾف و
ﻣﺣﺳوس ﻧﯾﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش اوﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻻﯾﻖ آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٢٣٣ﭘس رﺣﻣت ھﻣﺎن وﺟود اﺳت و وﺟود ھم ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت و ﻋﻠم رﺣﻣت ھم ﻋﻠم ﺑﯽ ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و طﻠب رﺣﻣت ھم
طﻠب ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت .و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻗﻠﻣرو آﻓرﯾﻧش ﻧو و ﺑدﯾﻊ اﺳت .آﻧﮑﮫ وﺟود دارد وﺟودآﻓرﯾن اﺳت و آﻓرﯾﻧش ھر ﭼﯾزی ھم
ﺑدﯾﻊ و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت زﯾرا در آﻓرﯾﻧش ﺗﮑرار و ﻋﺑث راھﯽ ﻧدارد .ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎزی ،ﺻﻧﻌت اﺳت ﻧﮫ ﺧﻠﻘت! و ﺻﻧﻌت
ﻋرﺻﮫ ﻧﺎﺑودﮔری ﺑﺷر اﺳت و ﺷﻘﺎوت!
 -٢٣۴ﭘس آﻧﮑﮫ ﻣﯾﺧواھد ﭼﯾزی ﺷود ﮐﮫ اﯾده اش را در ﺳر دارد ﻧﮫ اھل رﺣﻣت اﺳت و ﻧﮫ ﭘرﺳﺗش و ﻧﮫ آﻓرﯾﻧش! ﺑﻠﮑﮫ
ﺷﻘﯽ ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت.
ﯾﮏ ﺑﺧﯾ ِل
ِ
 -٢٣۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑود .ﭘس ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ رﺣﻣت و ذات اﺣدی
ﺣﻖ رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺷﺑﺎھت زداﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾس زداﺋﯽ و ﺧود -زداﺋﯽ اﺳت.
 -٢٣۶ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕری ﺷود ھﻧوز ﻏرق ﻧﺎﺑودی و ﺷﻘﺎوت و ﺑﺧل و ﮐﻔر اﺳت ﺣﺗّﯽ اﮔر آن دﯾﮕری اﻣﺎم
ﯾﺎ ﺧدا ﺑﺎﺷد.
 -٢٣٧و ﺑدان ﮐﮫ ﺧداوﻧد رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش را در ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎده اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ ھوﯾت
ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد اﺳت وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻧدرت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳﻣت اﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ وﺟودش ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑودی
ﻣﯽ ﺷود و ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﻏرق در ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑودﮔری اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﻣﺛل ھﻣدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا دﺷﻣن ھﻣدﯾﮕرﻧد.
 -٢٣٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران ﺷود ﺧود ﺑﮫ ﺧود دﭼﺎر ﺑﺧل و ﻋداوت و ﺗﻘﻠﯾد و دزدی و رﯾﺎﮐﺎری و
دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﯾن ﺻﻔﺎت آﺗﺷﯾن و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اراده ﺑﮫ ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران ﺷدن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوی ﯾﮏ اﻟﻘﺎء ﺷﯾطﺎﻧﯽ و وﯾراﻧﮕر اﺳت و ﺑﻧﯾﺎدش ﺑر دروغ و ﻧﺎﺣﻖ اﺳت.
 -٢٣٩ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﻧﻔس ﺑﺳوی اﺣدﯾت ﺑﯽ ﺗﺎی ﺣﻖ دﭼﺎر اﺑطﺎل و ﭘوﭼﯽ و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺧرد و ﺣﻘﯾﻘت
ﻧﺷوﯾم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣواره ﯾﮑﯽ از وﺟوه اﻟﮭﯽ را ﮐﮫ ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ دارد و ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت داﺋﻣﺎ ً ﻣدّ ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و
اﯾن ﯾﮏ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرﻣود :ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ او ﻧﯾﺳت و او ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎﺳت .ﮐﮫ ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ
دال ﺑر ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش از وﺟود اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﺻورت ذات ﺑﯽ ﺗﺎی
ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﺟﻣﺎل ﺧود ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ھوﯾت ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺿور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ در اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﻟذا در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﭘدﯾده ای ﻣﻘدس ﺗر از ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭری از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺣدی ﭘروردﮔﺎر اﺳت در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟﻠﯽ .و اﯾن اﺳﺎس ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻋﺷﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت .و ھرﭼﮫ ﺟز اﯾن ﻧﺎﺑودﮔری اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣذھب ﺷرک و ﺧراﻓﮫ .زﯾرا ﻓﻘط ﺟﻣﺎل
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھت و ﺷرﯾﮑﯽ ﻧدارد .ﭘس وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن ﻣظﮭر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد و وﺟود اﺣدی ﺣﻖ را
در ﺧود و ﯾﺎ دﯾﮕران ﺑواﺳطﮫ اﻧواع آراﯾﺷﮭﺎ و ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ وﯾران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﻣظﺎھر ﺷﻘﺎوت اﯾن دوراﻧﻧد ﮐﮫ
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ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد از ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت اﻧدر ﭼﻧﯾن ﮐﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﻣﯽ
دھﻧد.
 -٢۴٠ﭘس ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس ﺑر درﯾﺎی ﺣرﮐت ﺟوھری ﺑﺳوی ذات اﺣدی و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ
ﺣﯽ ﯾﺎ ﭘﯾر طرﯾﻘت اﺳت ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و
اﻟﮭﯽ ﺧود در درون ﺑدون داﺷﺗن ﺟﻣﺎل اﯾن ذات در ﺑﯾرون ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻورت اﻣﺎم ّ
ﺳﺎﻟﮏ دﯾر ﯾﺎ زود دﭼﺎر اﺑطﺎل و ﺗﻌطﯾل و رﮐود در اﯾن راه ﻣﯽ ﺷود و ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﭘس ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﻣطﻠﻖ،
ﺳﻣت اﻧﻔﺳﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﺟﻣﺎل ﭘﯾر ھم ﺳﻣت آﻓﺎﻗﯽ آن! و ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ از ﻣﯾﺎﻧﮫ اﯾن دو ﺳﻣت و
دو ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻟﻘﺎء ﷲ ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﻘﺎء ﷲ
و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺑﻘﯾﺔ ﷲ اﻋظم ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﺧداوﻧد در ﻋﺎﻟم ارض و آﻓﺎق اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﻣطﻠﻖ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اوﺳت
و ظﮭور ذات اﺣدی!
 -٢۴١ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯾد راه ﺷﻘﺎوت و ﻋدﻣﯾت و ﺿﻼﻟت اﺳت در طرﯾﻘت ﺣﻖ! در ﺷرﯾﻌت ھم ﭼﻧﯾن اﺳت و ﻟذا در ﻗرآن
ﺣﯽ! ﺗﻘﻠﯾد ھم ﭘﯾروی
ﮐرﯾم و اﺣﺎدﯾث ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺳﺧن از ﺗﻘﻠﯾد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺧن از اطﺎﻋت اﺳت اطﺎﻋت از اﻣﺎم ّ
ﮐورﮐوراﻧﮫ و از راه دور و طﺑﻖ ھوای ﻧﻔس اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اطﺎﻋت و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺳراﺳر از ﯾﻘﯾن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﮑﻣت و
ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﮔر اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا را ﻣﺗرادف اطﺎﻋت ﮐورﮐوراﻧﮫ داﻧﺳﺗﯽ از ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ای!
ﺣﯽ در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺣﺎﺻل درﯾﺎﺋﯽ از ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾﮭﯽ ﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم
زﯾرا اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای از اﻣﺎم ّ
را ﺑﮫ ﻋﻘل و ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﭼون و ﭼرا ﮐﺷﯾده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺻول ﯾﻘﯾﻧﯽ دﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .زﯾرا ﺑزرﮔﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ
ﺗﺑدﯾل دﯾن ﺑﮫ ﻋﻘل ﺑوده اﺳت و ﻋﻘل ﺑﮫ دﯾن! و اﯾن ﺑدﻋﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ اﺳت.
 -٢۴٢ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾت و ﺑﺧﺻوص ﻋﻠّﯾت ﭘرﺳﺗﯽ در دﯾن ﭼون ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود ﺑرﺳد اﺑطﺎل ذاﺗﯾش ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد و از اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎ
آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد ھﻣﭼون ﻏزاﻟﯽ و ﻣوﻟوی ،و ﯾﺎ ﮐﺎﻓر ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﻣﺗدﯾن ﺧراﻓﮫ ﭘرﺳت از آب
درﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻋذاب رﺳواﺋﯽ ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾت و ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ اﺳت .و اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف از ﭘﯾداﯾش ﺧراﻓﺎت در ﺑﺷر
اﺳت.
 -٢۴٣ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾت و ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ و ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی ،ﻣﻧطﻖ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ،ﺳﻠطﺎن اﻧﺳﯽ
آﻧﺳت و ﺷﯾطﺎن ھم ﺳﻠطﺎن ﺟﻧّﯽ آن! ﭘس ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﻔس ﻟواﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺑﮫ از ﻣﻧطﻖ ﻣذﮐور اﺳت و روﯾﮑرد ﺑﮫ
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺗوﮐل اﻟﮭﯽ! ﭘس رﺣﻣت در ﻗﻠﻣرو ﻣﻧطﻖ ،ﺧﺻﻣﯽ ﺟز ﻋﻠﯾت و ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻧدارد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن واﺣدﯾﺳت
زﯾرا از طرﯾﻖ ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم و از طرﯾﻖ ﺗﺷﺑﯾﮫ ھم ﺑﮫ ﻋﻠﯾت! و اﯾن ﻣﻧطﻖ ﺧﺻم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﮐن
ﻓﯾﮑوﻧﯽ در اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت.
 -٢۴۴رﺣﻣت و رﺣﻣت طﻠﺑﯽ از ﻣﻘﺎم دوﺳت داﺷﺗن و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن دوﺳت داﺷﺗن اﺳت .دوﺳت داﺷﺗن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺟﮫ و ﺗﻌﻠﻖ
و ارادت ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑﺧﺎطر وﺟود ﻣﺣض آن ﭼﯾز ،ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ھﺳت و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ھﺳت و ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدی و دﻧﯾوی از آن ﭼﯾز ﺣﺎﺻل آﯾد .و آدﻣﯽ از اﯾن اﺣﺳﺎس دوﺳت داﺷﺗن اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺣﯽ اﺳت.
ﺳراﺳر ﻋزت و ﻟذت و اﻣﻧﯾت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی روح اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ در رأس و ﻣﺣور ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ھﻣﺎن وﺟود اﻣﺎم ّ
وﻟﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺧود اﻣﺎم و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺑﺎل ﻋﺎﻟم و آدم وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از درک و ﺷﮭود اﻟﮭﯽ
اﺳت در درون و ﺑرون.
 -٢۴۵ﭘس دوﺳت داﺷﺗن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺑﺎط و اﻟﺣﺎق اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ذات ﺑﯽ ﺗﺎی ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ
وﺟود اﺳت و ﻋﯾن وﺟود .و اﯾن ھﻣﺎن اﺗﺻﺎل ﺑﮫ رﺣﻣت اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣؤﻣن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻋﺎرف واﺻل .و از اﯾن ﻣﻘﺎم
اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت آﻓرﯾﻧش ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻗدرت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -٢۴۶آﯾﺎ ﻓرق دوﺳت داﺷﺗن و رﺣﻣت از ﻧﯾﺎز و اﺑﺗﻼء و ﻋﺎدت ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ دوﺳت داﺷﺗن ﯾﮏ ﻧﯾﺎز اﺳت؟ اﮔر ھم ﻧﯾﺎز
ﺑﺎﺷد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻌرﯾف وﺟود اﺳت زﯾرا آﻧﮑﮫ ھﺳت ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ﭼﯾزی ﻧدارد از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧودش.
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 -٢۴٧ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺟز اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ھر درﺟﮫ ای از رﺣﻣت و دوﺳت داﺷﺗن دارای اﺑﺗﻼﺋﺎﺗﯽ ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی آﻧﮭﺎﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻣراﺣل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،وادی ﻓراق ﮐﮫ ﭘس از ﻋﺷﻖ ﭘﯾش
ﻣﺣب و ﻣﺣﺑوب از
ﻣﯽ آﯾد در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﻣﺗﺣﺎن و آزﻣون ﻣﯾزان ﺧﻠوص در دوﺳت داﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ّ
ﻣﺣب دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺑﺎﺷد در وادی ﻓراق ﺷﮑوﻓﺎ ﺷده و او را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد وﺟود ﻣﯽ
ھم ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﮔر در ﻓرد
ّ
رﺳﺎﻧد و ھﻣﮫ اﺑﺗﻼﺋﺎت را زاﺋل ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﮔر دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻋﻣر اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﺑﻠﮑﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﻋداوت ﻧﯾز ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد.
 -٢۴٨ﭘس اھل رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﺑودن اﺣﺳﺎس و ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ از ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺟﺎن اﺳت در
درﺟﺎت .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮫ ﺧﻠﻖ ﺧدا را در ﻣراﺗب دوﺳت ﻣﯽ دارد ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھت و ھﻣﺳوﺋﯽ ﺑﺎ او ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺿد اوﯾﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً دﺷﻣﻧﺎﻧش را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﻣﯽ دارد زﯾرا ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﺑﺎھت را
ﺑﺎ او دارﻧد ﭘس او را ﺑﯽ ﻣﺛﺎل ﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣردان ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺟب ﻣﻌرﻓﯾﺷﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد .و اﯾن راز ﺑزرﮔﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ راز دﺷﻣن -دوﺳﺗﯽ!
 -٢۴٩ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ دوﺳت داﺷﺗن ﻏرﯾب ﺗرﯾن و ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت و رﻓﺗﺎرھﺎﺳت زﯾرا ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺟﺎن
اﺳت و ﻟذا اھل رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت و ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط از آن دم ﻣﯽ زﻧﻧد .و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت را از
ﺟﻧس ﮔروه ﺧون ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﮐﻼً ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ از آن ھﯾﭻ ﺑﮭره ای ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﮭوات و ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺷﻘﺎوت آﻧﮭﺎﺳت و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ظﻠﻣﺷﺎن.
 -٢۵٠ﺑﮭﺗر آﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧودش از ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھرﮐﺳﯽ ﺑﺗرﺳد و از ﻓﮑر و ﺑﯾﺎﻧش ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷد
درﺳت ھﻣﭼون ﺗرﺳﯾدن و ﺑرﺣذر ﺑودن از ﺧداوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧودش ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ از او ﺑﺗرﺳﯾم و
ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷﯾم ﭼرا ﮐﮫ ﺧدا و ﻣﺣﺑّت ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ﭘس وای ﺑر دﻋوی ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﺷﻖ!
 -٢۵١ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ اھل ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ ھﻣﺎن اھل ﷲ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺧداﯾﻧد ،در ﺧداﯾﻧد و ﺧداوﻧد در
ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .و در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ آن آﯾﮫ ﻣﺷﮭور ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾﮕری را دوﺳت ﻣﯽ دارد اﮔر
راﺳت ﺑﮕوﯾد ﺧداوﻧد را ﺷدﯾدﺗر دوﺳت ﻣﯽ دارد! ﭘس اﻧﺳﺎن ﻓﺎﺳﻖ را ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﮐﺎری ﻧﯾﺳت زﯾرا اھل ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ﺧداﺳت و
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا ،ﻓﺳﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٢۵٢ﭘس ھر ﮐﮫ را در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑور و رﺳوا و ھﻼک دﯾدی ﺑدان ﮐﮫ ﺑﮫ دروغ دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻧﻣوده ﺑﺧﺻوص ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
ﺧدا! زﯾرا دﻋوی ﻋﺷﻖ ،دﻋوی وﺟود اﺳت و آﻓرﯾﻧش! ادﻋﺎﺋﯽ ﺑزرﮔﺗر و ﻣﻘدﺳﺗر و اﻟﮭﯽ ﺗر از دوﺳت داﺷﺗن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ
رﺳد ﺑﮫ ﻋﺷﻖ! اﯾن ھﻣﺎن دﻋوی رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ :ﻣن اھل رﺣﻣت ھﺳﺗم و رﺣﻣت را دوﺳت ﻣﯽ دارم! ﮐﯾﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت را
دوﺳت ﺑدارد!
 -٢۵٣وﻟﯽ ﺑدان ﮐﮫ در اﻧدرون ﻧﺎﭘﯾدای ھر دل و در ﭘس ﭘرده ﺳﺣرآﻣﯾز ھر راﺑطﮫ ای ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ
ﺣﺿور دارد وﮔرﻧﮫ آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐس و ﭼﯾزی در ﻋﺎﻟم ﻣرﺑوط ﺷود .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻓﺎﻗد ﻋﻠم
رﺣﻣت و ﻓﺎﻗد ﺗﻘوای ﻻزم ﺟﮭت ﺗﺣﻘﻖ ﺣﻘوق اﯾن ﻋﻠم اﺳت و ﻟذا ﻧور رﺣﻣت را در ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﺎر ﺷﮭوت و ﺳﻠطﮫ و
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺷﯾطﺎﻧﯽ آدﻣﺧوار ﻣﯽ ﺷود ،و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﻼق ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﯾوی ﻧﺎﺑودﮔر ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۵۴اﻧﺳﺎن وﻗﺗﯽ ﺑر ﺣﻘﯾﻘت راﺳﺗﯽ و ﻧﺎراﺳﺗﯽ ھﺎی ﺧود آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود از راﺳﺗﯽ و ﻧﺎراﺳﺗﯽ اﻣور ﻓرا ﻣﯽ رود و
اﯾن ﻓرا رﻓﺗن ﺑﺳوی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﺷﯽ
اﻟﮭﯽ -اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑﺳوی آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﻓوق ﺧدا و اﻧﺳﺎن در ﺣرﮐت اﺳت ﮐﮫ در آن دﺳت ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود و
اﯾن آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺑدﯾﻊ و دﮔر اﺳت از اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻟﮭﯽ و ﺧداﺋﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ! و ﺧدا و ﺑﺷرﯾت ھر دو ﻣرﯾد ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ او را
اﻣﺎم ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺻﻠوة ﺧدا و ﺧﻠﻖ اﺳت.
 -٢۵۵آری ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣظﮭر و آﻓرﯾﻧﻧده ﺑرﺗری از اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑرﺗر ﺑﺎﺷد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧداﯾش را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ای دﮔر و ﺑرﺗر ﺑﮫ ﻋرﻓﺎت ﺑرﺳﺎﻧد و ﺧود ﻋﯾن ﷲ اﮐﺑر ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎھزاده ﻣﺳﯾﺣﯽ در روم ﺑﻘدرت ﻋﺷﻖ
ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ در دل ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﮭد ظﮭور ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻟﻘﺎء ﷲ ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد .ﻣﻧظور ﻧرﮔس
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ﺧﺎﺗون)ع( ﻣﺎدر اﻣﺎم دوازدھم)ﻋﺞ( ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﻘدرت روﯾﺎﺋﯽ ﺻﺎدﻗﮫ ﺑطرزی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای از روم ﺑﮫ ﺣﺟﺎز ﻣﯽ آﯾد و در ﻟﺑﺎس
ﯾﮏ ﮐﻧﯾزک ﺑﮫ ھﻣﺳری اﻣﺎم ﯾﺎزدھم درﻣﯽ آﯾد و ﻣﮭد ظﮭور ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﺷود .روﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ وی
ﮐﺎﻧون و ﻣﺣل ﺣﺷر ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ و ﺣوارﯾون او و رﺳول ﺧﺎﺗم و ﯾﺎزده اﻣﺎم ﻣﺣﻣدی اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ)ع( و ﻣﺣﻣد)ص( و
ھﻣﮫ ﻗدﯾﺳﺎن و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم در وﺟود دﺧﺗری ﮐﮫ دارای ﻋﺷﻖ ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ اﺳت ﺟﻣﻊ ﻣﯽ آﯾﻧد و او را از ﻗﺻرھﺎی
اﻣﭘراطوری روم ﺑﮫ ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﺗﺑﻌﯾد و زﻧدان ﺳﺎﻣرا ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺟﺎی ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﭘراطور ﺑﮫ ازدواج ﺟواﻧﯽ
زﻧداﻧﯽ در ﺳﺎﻣرا درآﯾد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺳﺗﺿﻌﺎف و ﻓﻘر و درد و رﻧﺞ و ﺷﮑﻧﺟﮫ اﺳت.
 -٢۵۶اﯾن روﯾﺎھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻓردی را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ اراده ﺑﮫ ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ و اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ اﻟﮭﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اراده ﺑﮫ
ﺧﻠﻖ ﺑرﺗر ﻣوﻟّد اﯾن روﯾﺎھﺎی ﺻﺎدﻗﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻌﻧوان راھﻧﻣﺎی اﯾن ﺟﺳﺗﺟو! و روﯾﺎھﺎی ﻧرﮔس ﺧﺎﺗون از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد!
 -٢۵٧روﯾﺎھﺎی ﺣﯾرت آور و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ در زﻧدﮔﯽ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺣﺿور دارﻧد وﻟﯽ ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎم اﯾن روﯾﺎھﺎ را
درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾﺷﻧد و ﺣﻘﯾﻘت را در ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺣﻘﯾﻘت ﺟز ﺣﻘﯾﻘت
ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑرای ھوای ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﺎ آن را ﺑﺧدﻣت اراده و ﻗدرت درآورﻧد ﻧور ﭘﯾﺎم اﯾن
روﯾﺎھﺎ را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾن روﯾﺎھﺎ ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺻد و ﻧﯾّت اوﻟﯾﮫ در اﻣر ﺟﺳﺗﺟوی
ﺣﻘﯾﻘت از ﺧود اﯾن ﺟﺳﺗﺟو و از ﺧود ﺣﻘﯾﻘت ﻣﮭﻣﺗر اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت در ﺧدﻣت ﺧود ﯾﺎ ﺧود در ﺧدﻣت ﺣﻘﯾﻘت!؟ از اﯾﻧﺟﺎﺳت
ﮐﮫ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت روﺷﻧﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﮭم و درک ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ﺑﻌﻧوان ھدف ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ ﺑﺷر ﺗﻧﮭﺎ اﻧﮕﯾزه و
ﻧﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد :ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت و ﺧدﻣت ﺑﮫ آن ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻓﻧﺎی در ﺣﻖ! و
اﯾن اﻧﮕﯾزه و ﻣﻌﻧﺎ در ﻣﻧظر اھﺎﻟﯽ ﻋﻠّﯾت اﻣری ﺟﻧوﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن اﻧﺑﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ را دﯾواﻧﮫ و ﮔﺎه
ﺳﻔﯾﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا از راه و روش زﻧدﮔﯽ ﺧود ھﯾﭻ ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ و دﻧﯾوی را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﺑدﺗرﯾن ﺳرﻧوﺷت ھﺎ را
ﮐﺳﺎﻧﯽ دارﻧد ﮐﮫ در اطراف ﺣﻖ ﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﺎدی ﺧود ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﺛﺎل ﯾﮭودا و اﺑن ﻣﻠﺟم ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻧﯾن ﻋواﻗﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢۵٨در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﺗّﯽ واﻗﻌﮫ ﮐﺑرای ﻣﻌراج ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھم ﺑﮫ "روﯾﺎ" ﺗﻌﺑﯾر ﺷده اﺳت .ﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر
ﻓراﺗر و ﺑرﺗر از ﺣﺗﯽ ﻣﻌراج و ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت و آن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر اﻧﺳﺎن اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷرﺣش ﻧﻣوده اﯾم.
 -٢۵٩ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ و ﺣﮑﻣت ھﺎ در ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾدز و ﻧﻔت و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﻓزاﯾﻧده و
ﺳﻠطﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﺑﮫ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ آﯾد!؟ ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﭼﻧﯾن دوراﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ھﻣﺎن ﺣﯾﺎت
ﺟﺎﻧوری روز ﺑﮫ روز ﻣﺣﺎﻟﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺟﮭﻧم از ھﻣﮫ ﺳو ھﺟوم آورده و دﯾﮕر ﺟﺎی ھﯾﭻ ﻋﯾﺷﯽ ھم ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﯾن ﺣﮑﻣت ھﺎ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺑرﻣﺗر و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗر و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾرﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﯾن ﻧﺎﺑودی و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺧﯾّر
ﻣﺎﻧده اﺳت و اﯾن ﯾﮏ ﺗوﻓﯾﻖ اﺟﺑﺎری ﺑرای ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن! ﯾﻌﻧﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دھری ﺑﺷر
ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﺟز ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود راھﯽ ﺑرای اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﻧدارد! اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾد دﺳت ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ﺧود ﺷود و ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺎﺑودی ﺧود ﮔردد!
 -٢۶٠ﺗﺷﯾﻊ اﻣﺎﻣﯾﮫ )و ﻧﮫ ﺗﺷﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺷﯾﻊ رﺳﻣﯽ ﺣﺎﮐم در ﺣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﺎ ﻗرآن ﺳروﮐﺎری دارﻧد و ﻧﮫ ﺑﺎ
وﺟود زﻧده اﻣﺎم( ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب و ﻣﮑﺗﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺻدﯾﻖ و ﺟدﯾش را ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑواﺳطﮫ ﻧور اﯾن
اﻣﺎﻣت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺣزﺑش ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد و از ﯾﺎران او ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﻧﺎﺑودی و ھﻼﮐت ﺣﯾﺎت دھری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺎﻗط ﺷده و ﺑﮫ اﻧواع ﻓﻧون ﺗﺟزﯾﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
ب ﻋﻠﯽ)ع( آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺑّﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف و ﻓوق ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﻓراﮔﯾر و ﻣﺳﺗﯽ زاﺳت
 -٢۶١ﺗﺷﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯽ از ُﺣ ّ
ﺣب ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻋداﻟت طﻠﺑﯽ ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺣﯾﺎت ﻓرد ﻓﻌّﺎل ﻣﯽ ﮔردد و
اﯾن
ﺷود.
ﻣﯽ
ﺷﺎﻣل
ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺑﻌﺎد ﺣﯾﺎت ﻓرد را
ّ
او را در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺧﺻوص ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻗوﻣﯾش دﭼﺎر اﻧﻘﻼﺑﺎت و اﺧﺗﻼﻻت ﻋظﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ
ارﮐﺎن ﺣﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد ﯾﺎ ﺑطﺎﻟﺗش اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮔردد و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ ﻣﯽ
ﮔراﯾد و ﺳﺎﻟﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠوی ﻣﯽ ﺷود و در طﯽ طرﯾﻖ ﻣراﺗب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﮫ آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎﺗﯽ در آﻓﺎق ﻧﺎﺋل ﺷده و ﺑﺗدرﯾﺞ
ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﯽ از وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن آﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.

٤٢

ُب ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﮏ اﻟﻘﺎی ﻣوروﺛﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻧوع ﻋواطف آﻓت و اﻧﺣراﻓﺎﺗش ﺑﯾﺷﺗر از
 -٢۶٢ﺣ ّ
ُب ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﺎﺻل ﻧظر ﻟطف ﺧداوﻧد ﺑر ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻدﯾﻖ و ﺑﺎﺗﻘواﺳت ﮐﮫ در اﻣور دﻧﯾوی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾر
ﺧﯾرات آن اﺳت .ﺣ ّ
را ﺑر ﺧود ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد وﻟﯽ در اﻣور ﻣﻌﻧوی ﺑﺎ ھﯾﭼﮑس ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺟﺎﻧﺷﺎن در ﻋطش اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ
رب و دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن اﻣری
ﺣب ﻋﻠﯽ)ع( ﺑدون ﺷوق ﻟﻘﺎی وﺟﮫ ّ
ﺳوزد و اﯾن ﮔوھره اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ اﺳتّ .
ﻣوھوم و ﻣوروﺛﯽ اﺳت.
ﺣب ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺻداﻗت و ﻋداﻟت و ﻣﺣﺑت و ﻣﻌرﻓت ھﺳﺗﻧد و ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ذﮐری از ﻋﻠﯽ و اﺳﻣﯽ از
 -٢۶٣ﺣﺎﻣﻼن ّ
رﺳﻣش ﺑﺎﺷد ﻣﻧﻘﻠب و طوﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﺟﺎﻧب اﯾن واﻗﻌﯾت را در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ آزﻣوده ام در ﻣﯾﺎن ھﻧدوان ،ﺳرخ ﭘوﺳﺗﺎن و اروﭘﺎﺋﯾﺎن!
ﺣب ﻋﻠﯽ ﺑﻌﻧوان ﮔوھرۀ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھﻣواره ﺣﺎﻣل اراده ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﺗﻐﯾﯾر ﮐردن و ﮐن ﻓﯾﮑون ﻧﻣودن ﺳرﻧوﺷت
ّ -٢۶۴
ﺧوﯾش اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ﻣذاھب ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در رأس آن ﻋرﻓﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ارواح ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺿورﺷﺎن در ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری ﻣﻧﻘﻠب ﮐﻧﻧده اﺳت زﯾرا ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و ﻟذا اﺳم و ذﮐر ﻋﻠﯽ ،ﻣﻧﻘﻠب ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن اﺳﻣﺎء و اذﮐﺎر اﺳت .و ﻟذا دﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﯾن اﺳم و ذﮐر
ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣرده اﺳت.
 -٢۶۵ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯾش ﺑﮫ راه ﺻداﻗت و ﻋداﻟت ﻣﯾرود و ﺑﮫ ﺷوق ﻣﻌرﻓت ﺑرﺗر ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارد ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ روز ﺑﮫ
روز ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻧور اﺳم و ﯾﺎد ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﻧﻘﻠب ﺗر ﻧﮕردد و ﻋﻠوی ﺗر ﻧﺷود .و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎﻣﮭﺎ در راه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﻋﻠﯽ اﺳم آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ اﺳت و اﺳم ظﮭور اﻟﮭﯾت! و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در اﺣﺎدﯾث ﺷﯾﻌﯽ ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ "ﻋﻠﯽ" اﺳم
آﻓرﯾﻧش و ظﮭور ﭘروردﮔﺎر در آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌطوف اﺳت ﺑﮫ اﯾن آﯾﮫ ﻗرآﻧﯽ :اوﺳت اول و آﺧر و ظﺎھر و
ﺑﺎطن!
 -٢۶۶و ﻣﺎ ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب و اﯾدﺋوﻟوژی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻗرآن و ﺣدﯾث و ﻋﻘل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر در ھزاره
ﺳوم ﻣﯾﻼدی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾم و ﺧود ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳوه اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در اﯾن دوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم! آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﻏﯾردھری،
ﻏﯾرﻧژادی ،ﻏﯾرﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻏﯾرﻋﻠﯾﺗﯽ! و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد در ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺗدرﯾﺞ رخ ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﮫ ھﻣﺎن
ظﮭور ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺳوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺎز اﯾن ظﮭور در اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن
رخ ﻧﻣود و دوﻣﯾن ﻓﺎزش ھﻔت ﻗرن ﺑﻌد در ﮔروھﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ آﻏﺎزش ﺑﺎ ّ
ﺣﻼج ﺑود و در اﺑن ﻋرﺑﯽ و
ﻣوﻟوی و روزﺑﮭﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﮔﺷت .و ھﻔﺗﺻدﺳﺎل ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم اﯾن ظﮭور آﻏﺎز ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﯽ و اﺳوه
آﻧﯾم .و اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ھﻣﮫ اﯾن ظﮭورات ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻣطﻠﻖ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٢۶٧ھﻣﭼون ﺻدر اﺳﻼم و ﻗرن ھﻔﺗم ﻋﻧﻘرﯾب ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﮔروھﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑرﺗری در ﺟﮭﺎن ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ
ﺣﺎﺻل ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺑود و ﻣظﺎھر ﺣﻖ ﻣﺎ! اﯾﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﷲ اﮐﺑری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﺑرﺗر و ﺑدﯾﻌﺗری از
ﻋﺎرﻓﺎن ﻗرن ھﻔﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﺑﺎطن اﻣﺛﺎل ّ
ﺣﻼج و اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﺳﺧن ﻣﺷﮭور ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﮐﮫ :ﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺧود را ﺑﮭر ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم ﺣﺗﯽ اﮔر ھزارﺳﺎل ﺑﻌد از
اﯾن ﺑﺎﺷد!
 -٢۶٨اﮔر ﻣﺣﻣد)ص( ﻣظﮭر رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﭘس ﻣظﮭر ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ذات در ﻋﻠﯽ رخ ﻧﻣوده و
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑر ھر ﺧﻠﻘﯽ و در ھر ﻋﺻری آﺷﮑﺎر و ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣظﺎھر اﯾن ذات ھﺳﺗﻧد و
ﻟذا ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣظﺎھر ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد در ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻣراد و ﻣرﯾد.
 -٢۶٩اﯾن رﺣﻣت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از وﺟود ﻣﺣﻣد ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺗﺎﺑﯾده ﮐل ﺑﺷرﯾت را در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ا ّﻣت ﻣﺣﻣدی ﻣﻠﺣﻖ ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ ذات ﺧداﺳت ھﻣﺎن ﻗدرت ّ
ﺧﻼق اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑﮫ ﻗدرت ﺧﻼق اﻟﮭﯽ رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .وﻟﯽ
ﮐﺎﻓران از اﯾن ﻗدرت ّ
ﺧﻼق اﻟﮭﯽ ،دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی را آﻓرﯾده اﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم از اﯾن ﺧﻼﻗﯾت ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش درک اﺳﻔل
اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺷده اﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن ھم رﺿوان را آﻓرﯾده اﻧد.

٤٣

" -٢٧٠رﺣﻣت" ﻋﯾن وﺟود ﺳرﻣدی ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اﻗﺗداری و ﺧﻼﻗﮫ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﯾش! وﻟﯽ رازی دارد و آن
از ﺧود ﮔذﺷﺗن اﺳت از ﺑرای دﯾﮕران! آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن وﺟودی را ﺑرای ﻏﯾر ﺧود ﺑﺧواھد ﺧود ﻧﯾز ﻻﯾﻘش ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ذات
وﺟود و رﺣﻣت اﺳت :ﺗرﺟﯾﺢ دادن دﯾﮕران ﺑرﺧود! و اﯾن ﻋﯾن ﺿدﯾت و ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطﻘش ھﻣﺎن
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ و ﻋﻠم رﺣﻣت اﺳت و درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻧطﻖ و ﻋﻠم آﻓرﯾﻧش اﺳت :ﺧود را ﺑرای ﻏﯾر
ﺧواﺳﺗن! و ﻋﮑس اﯾن ﻣﻧطﻖ ھم ﺷﻘﺎوت و ﻧﺎﺑودﮔری اﺳت .اﮔر ﺧداوﻧد رﺣﻣت را ﺑر ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﭘس ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻋﯾن رﺣﻣت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ! ﭘس ھرﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد رﺣﻣت را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ھرﮐﮫ رﺣﻣت را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺧدای را
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻋﻠم آﻓرﯾﻧش اﺳت!
 -٢٧١ﻋﺎرف در ﺟرﯾﺎن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود و ﻋدم ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﯽ ﻋدم ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و وﺟود
ﺧداوﻧد را! و در ھﻣﺎن دم ﺧود را ﻣوﺟود و ﺧداوﻧد را ﻣﻌدوم و ﻣﻔﻘود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و اﯾن دو ﺧﻠﯾﻔﮫ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و اﯾن ﻋﯾن
رﺣﻣت و رﺣﻣت ﺷﻧﺎﺳﯽ و وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﭼون ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧﮕرد ﻋدم اﺳت ﭼون ﺑﺧدا ﻣﯽ ﻧﮕرد وﺟود اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﺧود و ﺧدا ھﻣﭼون وﺟود و ﻋدم دو روی واﻗﻌﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐدام اﺳت .اﯾن ﺧﻼﻓت
ﺳﺣرآﻣﯾز ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت و ذات اﺳت و ﺑود و ﻧﺑود! اﯾن ﺳﺣر ﺧﻼﻗﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻋﺷﺎق ﭘﺎک از اﻣﺗﺣﺎﻧش
ﺳرﻓراز ﻧﻣﯽ آﯾﻧد اﯾن ھﻣﺎن اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ در ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻻﯾﻖ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ! اﻣﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن
اﻣﺎﻧت و ﻣﺣﺑت اﺳت .ﮐﮫ آﯾﺎ از ﭘس ﺗﺳﺑﯾﺢ ذات ﺣﻖ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺑرﻣﯽ آﯾﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧرا ﺑرای ﺧود ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد :ﻣن ﺧداﯾم! و اﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘس اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرآﻣدﻧد آﻧﮕﺎه اﻣر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ :اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣن
ﻧﯾﺳت) .آﯾﮫ  ٢ﺳوره ﻧﻣل( اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻣﺎﻣت و اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد!
 -٢٧٢ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻠول و ﺗﺟﺳد و ﺗﻧﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ظﮭور اﻣﺎم و ﻋﯾن او ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم درﺑﺎره ﻋﻠﯽ
ﻣرﺗﺿﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﻋﻠﯽ ظﮭور ﻧور ﺑﺎطن ﻣن و ﭘوﺳت و ﮔوﺷت و ﺧون ﻣن اﺳت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود اﻣﺎم ھم ﺗﺟﺳد و
ﺣﻠول ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن اوﺳت ظﮭور ﺧود اوﺳت و ﺟﻣﺎل رﺣﻣت او ﮐﮫ ذات اوﺳت .درک و ﺑﺎور اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐل ﺣﮑﻣت
و ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺧود ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را
ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﻟذا آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در آﻓﺎق و اﻧﻔس را ھم ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣرﯾف و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﻗرار ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ :او ﺣﻖ اﺳت!
ﻓﺻﻠت-۵٣-۵۴
 -٢٧٣وﻟﯽ ﺳوال و ﭼون و ﭼرای ﻓﻠﺳﻔﯽ اھﺎﻟﯽ ﻋﻠﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺧﻠوق از ﺧود ﻓﻧﺎ ﺷده و ﻋﯾن ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯽ ﺷود!
اﯾﻧﺎن از درک آﻓرﯾﻧش ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﺟزﻧد و اﺻﻼً آﻓرﯾﻧش ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل
دھری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ دھری ھﺳﺗﻧد و دھرﭘرﺳت! از اﻓﻼطون و ارﺳطو ﺗﺎ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑن رﺷد و ﺑوﻋﻠﯽ و
ﻣﻼﺻدرا و ﺣﺗﯽ ﺳﮭروردی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر از ظﻠﻣت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء رھﺎﺋﯽ ﻧدارد و آﻧرا ﻣﻘدﻣﮫ ای واﺟب ﺑر ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ
داﻧد.
 -٢٧۴از ﻣﻧظر ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ ھر اﻣر ﻣﺣﺎﻟﯽ ﻋﯾن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﻣﺎﻣت اﺳت و اﯾن ﻋﯾن ﺗﻌرﯾف
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( از اﯾﻣﺎن و اﻣﺎﻣت اﺳت در ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧوراﻧﯾﮫ و ﺑﯾﺎن! زﯾرا ﻋﻠﯽ)ع( ﭘس از اﯾراد ﺧطﺑﮫ و دﻋوی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺑر اﯾن اﻣر ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد ﺑر ﻣن ﻣرﺗد اﺳت و ھرﮐﮫ ﺑرﻣن ﻣرﺗد ﺑﺎﺷد ﺑر ﺧدا ﻣرﺗد اﺳت.
 -٢٧۵ﭘس در ﺣﮑﻣت و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ھﯾﭻ اﻣرﻣﺣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت و ﻓﻘط ﻣﺣﺎل اﻣری ﻣﺣﺎل اﺳت .و اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت در دﯾن ﻣﺣﻣد و وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع(!
 -٢٧۶آدم)ع( ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ و ﮐﺎﻣﻠﮫ ﺧداوﻧد ﺑود ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ در ﻧوح و اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻣﺳﯾﺢ ﻧزول
اﺟﻼس ﻧﻣود و در ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣل ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﮔردﯾد و در ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﯾد .و اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﺣﻣد)ص( ،ﻋﻠﯽ را ظﮭور ﻧور ﺑﺎطن ﺧود ﺧواﻧده ﺑﯽ آﻧﮑﮫ او را ﻧﺑﯽ ﺑﻧﺎﻣد از ﻋظﻣت اﯾن ظﮭور اﺳت ﻧﮫ ﮐﺎھش آن! زﯾرا
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺎﻧون ﻧزول ﺣﮑﻣت اﺳﻣﺎء ﷲ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑﻣت در ﻣﺣﻣد)ص( ﺟﻣﻊ و ﮐﺎﻣل ﺷد و در ﻋﻠﯽ ﺧﻼق ﮔردﯾد و ﺑﮫ
ظﮭور رﺳﯾد .و ھﯾﭼﮑس در ﺑﺎب ﺣﮑﻣت اﺳﻣﺎﺋﯽ وﺟود اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت و
ﻟذا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ او را ﭘﯾﺎﻣﺑر ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ ﺧواﻧد .وﻟﯽ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم از ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ ﺧﻼﻗﮫ اﻣﺎم و
اﻣﺎﻣت و از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در ﻧزد اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺧن ﻧﮕﻔت.

٤٤

 -٢٧٧اﻧﺑﯾﺎء ﺣﮑﻣت را ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد وﻟﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﮑﻣت را ﻋﯾﺎن ﮐردﻧد و اﯾن ﺣﮑﻣت ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭدش اﻣﺎﻣت اﺳت.
 -٢٧٨و اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺑﯾﺎء ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾدﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﺣﮑﻣت ﺧﻼق ھم رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﻌﺟزات
ﺑروز ﻣﯽ ﮐرد ﻣﺛل ﻧوح)ع( و اﺑراھﯾم)ع( و ﻣوﺳﯽ)ع( و ﻋﯾﺳﯽ)ع(! ﭘس ﻣﻌﺟزه اﻣﺎﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت آﻧﮭﺎﺳت و اﯾن
ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ اﺳت.
 -٢٧٩ارزش دھر و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ارزﺷﮭﺎی دھری در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻔﮑر و ﺗﺣﻘﯾﻖ در آن ﺑﮫ ﺣﻖ آﻓرﯾﻧش
ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ ﺑرﺳد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﻧﺎﺋل آﯾد .و ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺟز از طرﯾﻖ
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧودی ارزﺷﮭﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ واژﮔوﻧﯽ آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧودی ﺧود
رﺳﯾد.
 -٢٨٠ﺧود ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎﺳت در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﭼون ﺑﮫ اﺻل ﺧود ﯾﻌﻧﯽ وﺟود روی ﻧﻣود در ﻓﻠﺳﻔﮫ
اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ رﺳﯾد و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻏرب ﮔردﯾد .و ﻋﺟب اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣوﻧﺗﺎژﮐﺎران اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھﻧوز ھم اﺳﯾر ﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ در اﻟﻔﺎظ ﻋرﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و
آﻧرا ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .ﺷﺎه اﺳﺗﻌﻔﺎ داده ﻧوﮐراﻧش اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻗﺻد ﺷﺎھﯽ دارﻧد! اﯾن ﺳﻠطﻧت اﮔر
ھم ﺑرای ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘدور آﯾد ﺑدون دﺳت ﮐﺷﯾدن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ از داﻣن ﭘﺎک ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘدور ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺷرک و
ﻧﻔﺎق ھرﮔز ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد! اﮔر ھم ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾدﻧد در ﻧزد ﺧود و در ﺧﻠوت ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن
ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑودﻧد و اﺳﻼﻣﯾت را ﻓﻘط ﺑر ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑر ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دادﻧد.
 -٢٨١ﮐﺑر و ﻏرور و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺻﻔت ﺑﺷر در ﻣﯾﺎن ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح اﻟﮭﯽ اﺳت و
اﯾن اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﮑﺑّر و ﮐﺑﯾر و اﮐﺑر اﺳت .وﻟﯽ آدﻣﯽ را اﯾن ﺣﻖ ﻧداده ﮐﮫ ﻣﺗﮑﺑّر و ﺑرﺗرﯾن طﻠب ﺑﺎﺷد و دﻣﺎغ ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن را
ﺑﺧﺎک ﻣﯽ ﻣﺎﻟد .ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﮐﺑﯾر و اﮐﺑر اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧدارد و اﺳﺗﮑﺑﺎرش از ﺣﻣﺎﻗت و ﻏﻔﻠت اﺳت و
ﺑﮫ ظﻠم ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎﺑودﮔری! اﻧﺳﺎن ﭼون ﺑﺧود ﺑﻧﮕرد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ در اوﺳت و از
اوﺳت و ﺑرای اوﺳت ﭘس ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺳروری و ﺗﮑﺑر ورزد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﮐﺑﯾر و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ! ﭘس ﺗﮑﺑر و اﺳﺗﮑﺑﺎر
آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت اﺳت و ﺣﻘﺎرﺗش از ﺣﻣﺎﻗت و ﺧودﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .زﯾرا آدﻣﯽ ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ و ﺳﻠطﺎن زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎن ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٢٨٢اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل و ﻏﺎﻓل از ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ذات ﺧوﯾﺷﺗن در ﻗﺑﺎل ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً آﻧرا ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﻘش را ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑد اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺟﺑران آن ﻣﺳﺗﮑﺑر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و ﻓﻧﯽ و ﺟﺎﺑراﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ
ﺟﮭت اﺛﺑﺎت ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺧود در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺧود ﺑزرگ اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺑزرﮔﯽ را در
اراده و ﺻﻔﺎت و اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻣﺳﺗﮑﺑر ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﺳﺗﮑﺑﺎر ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم و ﻣﻔﺎﺳد ﺑﺷر اﺳت ﻣﻌﻠول
ﻧﺎﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻏﯾر از ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﮐﻼﻣﯽ و ﺷﻌر و ﺳﺧﻧﺎن ﻗﺻﺎر اﺳت .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن
ﻧوع اطﻼﻋﺎت و اﺧﺑﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻋﻣﻠﯽ دو ﺻدﭼﻧدان ﻣوﺟب اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎه ﻓرد را
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﺗوھﻣﺎﺗش ﮔم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﺻرﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً از اﯾن ﺟﻧس اﺳت.
 -٢٨٣آدﻣﯽ ﺑﺎطﻧﺎ ً و ذاﺗﺎ ً ھﺳت و ﺣﯾﺎت ﺳرﻣدی و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ دارد وﻟﯽ در ﺣﯾﺎت ﺑﯾروﻧﯽ ﻣظﺎھری ﺟز ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺎرت و
ﻓﻼﮐت ﺧود را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺧﻼء و ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن را ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺟﺑران ﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮐﮫ ظﺎھرش
ﻋﯾن ﺑﺎطﻧش ﺷد ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣوﺣد و ﺻﺎدق ﺷده اﺳت و از اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺳﺗم و دروغ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
آدﻣﯽ ﺑرای ﺟﺑران اﯾن ﺗﺿﺎد ﻣرﮔﺑﺎر ﻣﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﺧواری و آدﻣﺧواری ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ و ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی و
ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد وو !...و ﮔﺎه ﺷرﯾﻌت وﺳﯾﻠﮫ اﯾن آدﻣﺧواری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﻣﯽ ﺷود ﺷرﯾﻌت ﻓﺎﻗد ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت
ﻋﻣﻠﯽ!
 -٢٨۴ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﮑﺎﻣل روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺣرﮐت از اﯾن ظﺎھر ﻋدﻣﯽ ﺑﺳوی ﺑﺎطن وﺟودی اﺳت از ظﺎھری
دﻧﯾوی ﺗﺎ ﺑﺎطن اﺧروی! از ﺑﺷرﯾت ﺗﺎ اﻟﮭﯾت! اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﯾزان ﺑﺎور ﺑﮫ آن ﺳرآﻏﺎز ﭼﻧﯾن ﺣرﮐت ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت .و
آﺷﮑﺎرا درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻋﯾن ﺑﺎور ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در ﺣﻖ ﺑﺷر اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑر در اﺣوال و
اﻋﻣﺎل و ﻣﺎھﯾت ﺧود را ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات و ﻣﺷﻣول ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن رﺣﻣت اﻟﮭﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( و ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ)ع(!
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ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﺧدا و ﻣؤﻣن ﺑﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ او داﻧﺳت و اﺻﻼً اھل اﯾﻣﺎن ﺧواﻧد
زﯾرا اﯾﻣﺎن ﺑﺧدا ﺟز از ﺑﺎور ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺑرﻧﻣﯽ ﺧﯾزد .ﭘس ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن
ﺣﯽ ﺑﻌﻧوان اﺳوه
ﺷﯾﻌﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد و اﺻﻼً ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ﻣذھب ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت .و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم ﺑﺎور ﺑﮫ اﻣﺎﻣﯽ ّ
اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(! در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و
ﻓطری ﺗرﯾن ﺣﺟت ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب زﻧده و رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾد ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﻣذھب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺷر! و زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺧود ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣﺟت
ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ادﻋﺎ در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت.
 -٢٨۵ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و اﻣری ﻓطری ﺗر و وﺟدان ﭘﺳﻧدﺗر از رﺣﻣت ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ظﮭور ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل دﯾن ﻓطرت
در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ دﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺑرای ﻧﺟﺎﺗش از ھﻼﮐت و ﺷﻘﺎوت اﺳت.
 -٢٨۶و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺷﻘﯽ ﺗر از آﻧﮑﮫ ﺑﺎ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در ﺣﻖ ﺑﺷر ،ﻋداوت و اﻧﮑﺎر ورزد! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﯾن
ﻣذھب در رأس اﺷﻘﯾﺎی روی زﻣﯾن ﻗرار داﺷﺗﮫ اﻧد از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن! و ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﻘﺎوﺗﯽ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻏﺎﯾت ﺣﻣﺎﻗت اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی آن ﮐﻼم ﻣﺷﮭور اﻣﺎم ﺣﺳﯾن)ع( ﮐﮫ ﻓرﻣود :ﺧداﯾﺎ ﺗو را ﺷﮑر ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن
ﻣﺎ را از اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﻗرار داده ای! زﯾرا ﭼﮫ ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﺑرﺗر از ﻋداوت ﺑﺎ رﺣﻣت! و اﺻﻼً ﻣﯾزان ﻋﻠم ﺟز رﺣﻣت
ﻧﯾﺳت .از ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن اﯾن ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ ﺷﻘﯽ و ﺑﯾرﺣم اﺳت ﺑﺎ اﻧﺳﺎن و ﻋﺎﻟم
ﺣﯾﺎت!
 -٢٨٧ذات آدﻣﯽ ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣوده ،ﺧدا ھﻣﺎن ﺧود ﺧو ِد اﻧﺳﺎن اﺳت  .و او ﺧود در ﮐﺗﺎﺑش
ﻓرﻣوده ﮐﮫ رﺣﻣت را ﺑر ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس ھرﮐﮫ روی ﺑﮫ ذات ﺧود ﮐﻧد روی ﺑﮫ رﺣﻣت ﻧﻣوده اﺳت .و ﻟذا ﻣذھب
اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣذھب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻣذھب رﺣﻣت اﺳت و اﯾن ﻣﻐز دﯾن اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ راه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس راه ﺣﺻول ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت.
 -٢٨٨و اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ﺑودن رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی در ﻗرآن ﮐرﯾم از ﺑﺎﺑت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﮏ راه و روش ﺟﮭﺎﻧﯽ و
اﻧﺳﺎﻧﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ا ّﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷرط ﻣﺎدی و ﻓﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﻣﯽ طﻠﺑد ﺟز طﻠب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
ﺧداوﻧد! ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﮫ ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی و ادﺑﯽ و ھﻧری ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﮫ آﻣوزش زﺑﺎن
ﻋرﺑﯽ و ﻋﺑری و ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت ﻣﯽ ﺧواھد و ﻧﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی آداب ھزاران ﻻی ﺷرﯾﻌت ھﺎ را! و ﻧﮫ ﺷرط ﺳﻧّﯽ و ﺟﻧﺳﯽ و
ﻧژادی و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ طﻠﺑد وو ﻧﮫ !....ﻓﻘط رﺣﻣت طﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ آﻧﮭم طﻠﺑﯽ ﻓطری و ذاﺗﯽ اﺳت و در ھر ﻣوﺟود زﻧده
ای ﺣﺎﺿر و ﻧﻘد اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ زﻧده ﺑﺎﺷد و ﻣرده ای ﺟﻧﺑﺎن ﻧﺑﺎﺷد! وﻟﯽ درﯾﻎ از اﻧﺳﺎن زﻧده! و ھﯾﮭﺎت از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧورده رﺣﻣت ھﺳﺗﻧد در ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن آرﯾل و ﺗﮑﻧوﻟوژی!
 -٢٨٩و ﻣﺎ اﺣﯾﺎﮔر و ﺑﺎﻧﯽ دﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻣردﻣﺎﻧﯾم در ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﻘﺎوت و ﺣﻣﺎﻗت و ﺳﺗم
ﭘرﺳﺗﯽ! ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﻋﻠم و ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺳﺗﻣﯽ ﺑﻧﺎم ﺑراﺑری! و ﻣﺎ اﯾن ﭘرﺳﺗش ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن
ﻣدرن را رﺳوا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم.
 -٢٩٠اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در ﺣﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد از وﺟودش اﻓزوﻧﯽ و
ﺑرﺗری ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﷲ اﮐﺑر ﻋﯾن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد .اﯾﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﻼک ﺷده آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ
را از ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .و ﻣﺎ ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ و اﺳوۀ ﭼﻧﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم! اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ،اﻧﺳﺎن را از ﺧودش ﺑرﺗر ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺟز اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد و ﺑﮫ ﮐﻣﺗر
از اﯾن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت .ﺧود ﺑﻧده زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در ﺧود رﺳﯾدم ﮐﮫ در ﻏﺎﯾت ھﻼﮐت ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻗرار داﺷﺗم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑودی ﺗﻧﮭﺎ آرزوی ﻣن ﺑود! در ﺣﻘﯾﻘت ﻣن ﻧﺎﺑودی را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل درک و اﺣﺳﺎس و
آرزو ﻧﻣودم و در ﺧود ﯾﺎﻓﺗم و از اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑود ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا را درک و ﮐﺷف ﻧﻣودم و طﻠب ﮐردم .ﺑﺎﯾد درک
ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﺑودی ﻣورد ﺑﺣث و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣن ﻣطﻠﻘﺎ ً رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺳﺎس و ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ھر دم ﻧﺎﺑود ﺷدن
را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﺎﺑود ﺷود و اﯾن ﻧﺎﺑود ﺷدن ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺎﺑودن ﺟﺎوداﻧﮫ! و در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ
ذاﺗش را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗم و آن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ او ﺑود! در ﺣﻘﯾﻘت وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ زﯾر اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﺎر ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و
ھﻧوز ھﺳت ﺧود را ﻣﺷﻣول رﺣﻣﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در ذاﺗش از وی ﺣراﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﻐﯾر از
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اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺷف رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ ﺧداوﻧد در ﺧود ﮔردد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺻوم ﺑﺎﺷد .ھرﭼﻧد
ﮐﮫ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻧﯾز ﺑﻣراﺗب ھوﻟﻧﺎﮐﺗر و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﺗر ﺑوده اﺳت ﺑﺧﺻوص اﻣﺎﻣﺎن آﺧر ﮐﮫ در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﻧﯽ
ﺗﺻور و ﺗوﺻﯾف ﺧﺎرج اﺳت.
ﻋﺑﺎس ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد .ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣوﺳﯽ ﮐﺎظم)ع( ﻣﺗﺣﻣل ﮔردﯾد از
ّ
زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻐﺎﯾت ذﻟّت ﺑﺎری ﮐﮫ اﻣﺎم ﺣﺳن ﻋﺳﮕری)ع( ﺗﺣﻣل ﻧﻣود ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز ھﻣﺳرش ﻧرﮔس ﺧﺎﺗون ﮐﮫ
روزی ﺷﺎھزاده روﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ھر روزه ﺑواﺳطﮫ ﺳرﺑﺎزان ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺗﺎ ﺑﭼﮫ اش را ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗوﻟد ﺑﮑﺷﻧد.
ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﺣﺗﯽ از وﺟﮫ ﺣﯾﺎت ظﺎھرﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺟز رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر وﺟودﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻧﺎن ﮐﮫ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔران و ﻗﺎﺗﻼن ﺧود را ﺷﻔﺎﻋت و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﺧش ﻋﻣده ای از اﺣﺎدﯾث ﻣﻌﺻوم ﺑواﺳطﮫ
ﻣﺄﻣوران ﺷﮑﻧﺟﮫ زﻧدان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﻣﺄﻣورﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﺎم ،زﻧده ﻣﯽ ﺷدﻧد و اﯾﻣﺎن
ﻣﯽ آوردﻧد و در ﺗﻘﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ﺗﺎ ﮐﻼم اﻣﺎم را ﺑﮫ ﭘﯾروان ﺧود ﺑرﺳﺎﻧﻧد .اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوم ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده از
درﯾﺎی ﺧون و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﮭدای رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎرﻧد ﺑﮫ رھﺑری ﻣﻌﺻوﻣﯾن! در آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن و ﺗﺄﻣل ﮐن ﮐﮫ اﯾن ﺳراﻻﺳرار ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ در ﺳطﺢ
ﻣردﻣﯾش ﺳراﺳر ﻣذھب ﻋزا و ﻣﺎﺗم اﺳت.
 -٢٩١ﭘس درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣظﺎھر ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑر ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد و ﺣﺗﯽ ﻗﺎﺗﻼن و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔران ﺧود
را ھم ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣظﺎھر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺑر ﺧودش ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد! اﯾن ﯾﮑﯽ از واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد اﺳت.
 -٢٩٢ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺑر ھﻼﮐﺗﮭﺎ و ﻓﻼﮐﺗﮭﺎ و دردھﺎ و ﺣﻘﺎرﺗﮭﺎ و ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎی ﺧود ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾد ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری
ﻋﯾﺎﺷﯽ ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺳﮑرات و ﻣﺧدرات ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری اﺷﺗﻐﺎﻻت ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری آﻣوزش و اطﻼﻋﺎت ،ﮔروھﯽ
ﺑﮫ ﯾﺎری ھﻧرھﺎ ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯾﮭﺎ ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﺋﯽ و ﺗﺣﻘﯾر دﯾﮕران ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻗدرت و
ﺳﻠطﮫ ﺟوﺋﯽ ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻋﺑﺎدات ،ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧﯾرات و ﺻدﻗﺎت وو ...وﻟﯽ اﻧدﮐﯽ روی ﺑﺳوی رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از او اﻟﮭﯾﺗش را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از اﻟﮭﯾت ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﻧد و از اھﺎﻟﯽ ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﭘﯾروان ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن از اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﭘﯾﺷﻘراوﻻن و ﭘﯾﺎم آوران و ﻣﺑﻠﻐﺎن اﯾن ﻣذھب
ھﺳﺗﻧد.
 -٢٩٣و اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻼ و ﻣﺣﻧت ﮐﺷﯽ ﺑرای ﺑﯾداری و ھداﯾت ﺧﻠﻖ و آن ھم از ﺑرای ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن
ﻣردﻣﺎن ﻣوﺟب ھداﯾت ﻋﺎرف ﺑﺳوی ذات رﺣﻣﺎﻧﯾش ﻣﯽ ﺷود و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد؟ وﻗﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺟز
ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت و ﺗﮭﻣت و دﺳﯾﺳﮫ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ آﻧﮭم از ﺟﺎﻧب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧود را ﺑرای ﺑﯾداری و ھداﯾﺗﺷﺎن ﻓدا ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
و ﺣﺗﯽ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن و ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧت ﺑﺎ ﺗو ﭘﯾدا و ﭘﻧﮭﺎن در اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ھﺳﺗﻧد ﺟز ﭘﻧﺎه ﺟﺳﺗن ﺑﮫ ﺧدای ذات
ﺧوﯾﺷﺗن راه و ﭼﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺟز رﺣﻣت ﻣطﻠﻘش ﻋﻼﺟﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .و اﯾن اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ذات اﺣدی او در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻧﺎﮔﺎه
در آﻓﺎق ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود و دﯾدار رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺑﯾرون ﻣوﺟب راﻧدن روح
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دروﻧش ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮔر اﯾن درون ﮔراﺋﯽ ﺑﮭﻣراه اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ذات اﺣدی و ﻗﻠب
ﻧﻔس واﺣده ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن در ﺧود ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻣﻘﯾم ذات ﻣﯽ ﮔردد و ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ذات ﻣﯽ ﺷود و از ذات ﺧود ظﮭور
ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ظﮭور ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﺑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣظﮭری از ﺑﻘﯾﺔ ﷲ
اﺳت.
 -٢٩۴ﺟز اﻧﺳﺎن ﻣﻌﺻوم ﮐﮫ ﺧودﺑﺧود ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ذات و ﻣﻘﯾم در ذات و ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺻدﯾﻖ اﺳت و ﺑرای در ﺧود ﻧﺷﺳﺗن و
ﻣوﺣد ﻣﺎﻧدن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﻼ و ﻣﺣﻧت و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺑری در ﺑﯾرون ﻧدارد ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ در ادﻋﯾﮫ اﺋﻣﮫ
ﻣﻌﺻوم)ع( ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧداوﻧد ﺑﻼ طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ای از وی ﻏﺎﻓل ﻧﺑﺎﺷﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن ادﻋﯾﮫ را
اﻣﺎﻣﺎن ﻓﻘط ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎﻣت و وﺻﺎﯾت اﻣﺎم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﻣﺎم و اﻣﺎم زاده ای ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ﺧﻠﻊ ﮔردد ھﻣﭼون ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل)ع( ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎﻣت اﺳت و ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺷﯾﻌﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧطﺎب ﺑﮫ
رﺳوﻟش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھد ﻧﺑوت و وﺣﯽ را از وی ﺑﺎزﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد و او را ﺑﮫ وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﻣﯾﮕرداﻧد و اﯾن در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ دارای ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ھﺳﺗﻧد ﺑﺧﺻوص اﻧﺑﯾﺎی ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب و رﺳﺎﻟت .و ﻋﺻﻣت در
ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﮕﮭداری و ﺣراﺳت و ﺧود -داری ذاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣﻘﺎم "ﺧود" ﺑودن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﻣردم ﺑﯽ ﺧود
ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺑﯽ ﺧودی اﺳﺎس ارﺗﮑﺎﺑﺷﺎن ﺑﮫ ﺷرک و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت .و ﺧود ﺑودن ﻋﯾن ذات ﺑودن و ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ذات ﺑودن
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اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن اﯾن ﻣﻘﺎم را ﺑطور ﻓطری و ﻣﺎدرزادی دارﻧد و ﺳﺎﺋر ﻋرﻓﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻘﺎم ﺑرﺳﻧد و ﻟذا ﮐﻣﺎﻟﺷﺎن اﻣﺎم اﺳت و اﻣﺎم اﺳوه اﯾن ﮐﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺎﯾد در ﭼﻧﯾن ﺳﻣت و ﺳوﺋﯽ ﺣرﮐت
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﻣت وﺟﮫ ﷲ اﺳت.
 -٢٩۵ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت آن راه و روﺷﯽ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺟﮭت ﺣﺻول ﻋﺻﻣت ذات و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود طﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻏﯾر از آن راه و روش ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی اﻣﺎﻣﺎن اﺳت زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻣﺎدرزادی دارای اﯾن ﻣﻘﺎم وﺟودی ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺎرف در ﮐﻣﺎﻟش ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎم از آﻏﺎز داراﺳت .و از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠوی و از ﻋﻠﯾﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھم ﺑر اﯾن ﻗﻠﻣرو وارد ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٩۶وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ذات و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ھوﯾت ﺧودی در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺟﮭت اﺛﺑﺎت و ظﮭور
ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎﺋﯽ ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده اﺳت .در ﺷراﯾط ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺳرﻣدی رخ ﻣﯽ
ﺳر ﺑﻼﺟوﺋﯽ اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی آﻧﮭﺎﺳت ﺗﺎ ﺣﻖ وﺟود را ﺑرای ﻣردﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧد.
ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ رﺳد .اﯾن ّ
"ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را در آﻓﺎق و اﻧﻔس ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٢٩٧ﭘس اﻣﺎم ،اﻣﺎم وﺟود اﺳت ﮐﮫ وﺟودش آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده ﺣﻖ وﺟود اﺳت و ﻧور وﺟودش ذات ﺳرﻣدی ﭘروردﮔﺎر را از
اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧﻼﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و آﻧﺎن را ﺑﺳوی اﯾن ذات رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﺑرﺗرﯾن رﺣﻣت ﻣﻣﮑﻧﮫ اﺳت زﯾرا ﻧور ﺣﯾﺎت
ﺟﺎوﯾد و ﺧﻼق ﺧداوﻧد از وﺟود اﻣﺎﻣﺎن رخ ﻣﯽ دھد و طﺎﻟﺑﺎن را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎم ذاﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .آﯾﺎ رﺣﻣت و
ﺧدﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت؟
 -٢٩٨وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺧواھد ﺣﻘﯽ را اﺛﺑﺎت ﮐﻧد در ﺣﯾن و در ﻋﯾن اﺛﺑﺎت آن ﺣﻖ از آن ﺣﻖ ﻓرا ﻣﯽ رود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﻧظر
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﺛﺑﺎت ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻔﯽ آن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺷود در ﺟﮭت ﭘﯾداﯾش ﺣﻘﯽ ﺑرﺗر ﮐﮫ ﺳرﺑرآورده از ﺣﻖ ﻣﺎﻗﺑل
ﺧوﯾش اﺳت .ﻣﺛﻼً اﻧﯾﺷﺗن ﺗﻼش ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧظرﯾﮫ ﺟﺎذﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾوﺗون را ﺑﮭﺗر درک و اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﭘﯾداﯾش ﻧظرﯾﮫ ﻧﺳﺑﯾت ﺷد ﮐﮫ در ﻋﯾن اﺛﺑﺎت ﺑرﺗری از ﺣﻖ ﻧظرﯾﮫ ﺟﺎذﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾوﺗون ﻣوﺟب اﺑطﺎن آن ﻧﯾز ﮔردﯾد .ﻧﺳﺑت
اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ﺑﮫ ﻧﺑﯽ و ﻧﺑوت ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺛﺎل ﻧﯾﺳت.
 -٢٩٩اﻧﯾﺷﺗن ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑرای ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﺗص ﺧود آن ﻣوﺟود اﺳت ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﺳرﯾﻌﺗر و
ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﮐﻧدﺗر اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ درﺑﺎره اﻧﺳﺎن ﺑﻣراﺗب ﭘﯾﭼﯾده ﺗر اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن دارای روح اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﺳرﻣدی اﺳت.
اﻧﺑﯾﺎء اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ اﻣﺎﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳرﻣدی و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻧﺑﯾﺎء را ﺑﺎ ﺧود دارا
ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ از آﻧﮭﺎ ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﻧد و آﻧﮭﺎ را ھم ﺳرﻣدی ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
 -٣٠٠اﻧﯾﺷﺗن ﺑﺎ اﺛﺑﺎت وﺟود ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ ھر ذره و ﮐره و ﺷﺋﯽ ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾﺗش در ﻓﺿﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای آﻧرا
ﺳوراخ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺳوراخ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ داﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﺑر ﻣدارش ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ آن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﺛل آﺑﮑش اﺳت و ھر ﭼﯾزی در اﯾن ﻓﺿﺎی ﺳوراخ ﺳوراخ ﺑﮫ ﻋدم ﺧود ﻣﻠﺣﻖ اﺳت و
اﯾن ﻋدﻣﯾت ﻣوﺟب وﺟود ھر ﭼﯾزی ﺷده اﺳت .ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷد ﻋدﻣﯾﺗش ﺷدﯾدﺗر اﺳت و ﻗدرت ﺟﺎذﺑﮫ و ﻋدم
ﺳﺎزﯾش ھم ﺑﮭﻣﺎن ﺷدت اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ دﯾﮕر از ﺧود ﻣن اﺳت و ﻧﮫ اﻧﯾﺷﺗن! ﻧظرﯾﮫ اﻧﯾﺷﺗن ﯾﮏ ﻧظرﯾﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻل از آن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر و ﺑرﺗر از ﻣﻔﺎھﯾم ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻧﺟوﻣﯽ
آن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﯾﺷﺗن ﻧظرﯾﮫ ﻧﺳﺑﯾت را ﺑواﺳطﮫ ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻋﻠﯾﺗﯽ -ﻋﻠﻣﯽ -ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺻورت
اﻟﮭﺎم درﯾﺎﻓت ﻧﻣود و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺑﯾﺎن رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ آن ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣد و ﻏﯾرﻓﻧﯽ اﺳت و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﯾﭻ ﮐﺎرﺑری
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
 -٣٠١زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن ﺣرﮐت از ﻧﻘطﮫ ای ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﯾﮕر! ﭘس وﻗﺗﯽ دﯾﮕر ﺣرﮐﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد و ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود
رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ھﺳﺗﯽ اش ﮐﺎﻣل ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻓﺎﻗد زﻣﺎن اﺳت .و اﯾن وﺿﻊ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ
در ﻣﮑﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ ذات ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ در ﻣﮑﺎن اﺳت و ﻧﮫ در زﻣﺎن! و ﻟذا اراده و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و
ﺧﻼﻗﯾﺗﮭﺎی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت و واﺳطﮫ و اﺳﺑﺎب و ﻋﻠﯾّت اﺳت .و اﯾن درﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ دھﻧد و ﻣردم را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ از وﺟود دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای اﯾن ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧود
ﺗن ﺑﮫ ھر ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑت و ﻣﺣﻧﺗﯽ ﻣﯽ دھﻧد زﯾرا ﻣردﻣﺎن ،وﺟود را ﻓﻘط در ﺷراﯾط ﻓﻧﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ زﻧدﮔﯽ را
٤٨

در ﺷراﯾط ﻣرﮔﺑﺎر! و اﮔر ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ھﯾﭻ رﻧﺞ و ﻋذاﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﭘﻧداری اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﮐﮫ ﺳرور اﻧﺑﯾﺎء و ﺻﺎﺣب ﻧور ﻣطﻠﻖ اﻣﺎﻣت اﺳت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮕو ﻣن ھم
ﺑﺷری ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﻣن وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود! ﺑﺷر در ھر ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﮐﺎﻟﺑد ﺗن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﮫ
ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺑﯾل ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺿﻌف و ﺑﯾﻣﺎری و ﻣرگ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ دال ﺑر
ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ :ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودم ﻏذاﯾم ﻧدادی ﺑﯾﻣﺎر ﺑودم ﺑﮫ ﻋﯾﺎدﺗم ﻧﯾﺎﻣدی! اﯾن ﺧدا در ﺗن اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮕﯽ و
رﻧﺞ و ﺑﯾﻣﺎری را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن از ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد ﮐﮫ ﻣﯽ اﻓزاﯾد .و
از اﺣدﯾت ﺻﻣدی ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد ﮐﮫ ﻣﯽ اﻓزاﯾد و در ھر دو وﺟﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ،رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد.
 -٣٠٢رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ رﻧﺟﯽ ﮐﮫ او ﮐﺷﯾده و ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣردﻣﺎن ﻣﺗﺣﻣل
ﮔﺷﺗﮫ از ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﻠف ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑری اﺳت ﮐﮫ اﻣت ﺧود را ﻟﻌن و ﻧﻔرﯾن ﻧﮑرده اﺳت )ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ)ع(( .ﭘس رﺣﻣت ﺧدا از رﺳول ﺧﺎﺗﻣش ﺑطور ﻣطﻠﻖ رخ ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از
ﺧﺎﺗﻣﯾت ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻣﺎل اﺳت و ﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧزول وﺣﯽ! زﯾرا ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣﺣﻣدی ﻣﺣل ﻧزول وﺣﯽ
ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ رﺳوﻟش ﻧﮫ ﺟﺑرﺋﯾل ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت .و ﻣﺣﻣد ﻣﻘﯾم ﻗﻠوب ﻣﺧﻠﺻﯾن اﻣت اﺳت و ﻟذا
وﺣﯽ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ وﺣﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و از درون اﺳت و اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳﻧد :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ ﺷوﻧد .رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(-
 -٣٠٣ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﭘرﺳﯾد اﮔر اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳﯾر در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼرا ﻣﺗﺣﻣل رﻧﺟﮭﺎی ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ وﯾژه ﻣﺣدودﯾت در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت .ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺧواھد از ﭼﺷم و
ﺣواس ھﻣﮕﺎن ﺧﺎرج ﺷود و ﯾﺎ ﺑﺎ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻏﯾﺑت ھﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن از اﯾن ﻧوع ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﭘس درﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑودن و ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ارﺗﺑﺎط داﺷﺗن ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
آﻧﮭﺎﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﻣﺣل ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد :ﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا ھﺳﺗﯾم و ظﮭور اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در
ﺷﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن)ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯾﻌﮫ( .اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع(-
 -٣٠۴ﭘس ﯾﮏ ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻋﺷﻖ ﻓزاﯾﻧده ای ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺎﻣش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺣل ظﮭور ﺣﻖ او ﺑﺎﺷد و ﺑﮭﻣراه آن
ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﻣﺣﻧت ھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی وارده از ﻣردﻣﺎن را ھم ﺑﺟﺎن ﺑﭘذﯾرد و در واﻗﻊ ﺳﭘر ﺑﻼی اﻣﺎﻣش ﺑﺎﺷد! اﯾن ھﻣﺎن
ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺑﻼی ﺧداﺳت و ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا! و اﮔر ﺑﮭﻣراه ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا و اﻣﺎم ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ھم
ﻧﺑﺎﺷد اﯾن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود! ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣل ظﮭور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﺎم ﺑرای ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﻗﮭﺎر اﻣﺎم زﻣﺎن! زﯾرا ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ،ظﮭور ﻗﮭﺎر اوﺳت .ﭘس ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
اﻣﺎم اﺳت از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن!
 -٣٠۵ﺗﺎ ﻗﺑل از ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻗﮭﺎر اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘرده ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﯽ رود و ﺷﻘﺎوت و ظﻠم و ظﻠﻣت ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﻗﮭرش
از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻣﺎل اﺳرار آﺷﮑﺎر ﻣﯽ آﯾد ،ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﻣرﮐز در وﺟود ﺧود ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣرﯾدان
ﺣﻘﮫ آﻧﮭﺎﺳت .ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت وﺟودﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ورود ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧﻼﻗﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺻورات ﻋﻠﻣﯽ -ﻓﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﻋﻠم و آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از رﺣﻣت و
-٣٠۶ﻋﻠم و آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﺗر از
ّ
ﻣﺣﺑت اوﺳت و ﺑرﺧﻼف ﻋﻠوم و آﻓرﯾﻧش ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺷر ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﯾﭻ ﻓن و ﻓرﻣوﻟﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺷر ﺑﺎ درﯾﺎﺋﯽ از ﻋﻠوم و ﻓﻧون
ﺣﯾرت آور و ﯾﺎ درﯾﺎﺋﯽ از ﻓرﻣوﻟﮭﺎ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑﻐﺎﯾت دﻗﯾﻖ و ﭘﯾﭼﯾده و ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻣﮭﯾب ﺧود ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺣﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﭘدﯾدآوردن ﯾﮏ ﺑرگ درﺧت ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮏ ﭘﺷﮫ ﻧﺑوده اﺳت .ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﭘدﯾد آورده ﺿد ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن
ﺑوده اﻧد و ﺿد ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻧوری ﺑر روی زﻣﯾن! ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺣﮑﻣت و ﻋﻠوم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻓوت و ﻓن و
ﻓرﻣوﻟﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﺳم ذﮐر و اﺳرار و اﺳم اﻋظم و طﻠﺳم و اﻣﺛﺎﻟﮭم ،از ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎن ﺧﻼق ﮐﻣﺗرﯾن ﺳﮭﻣﯽ
ﻧدارﻧد و ھﻣﭼون دزداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھدان زده اﻧد و دﯾواﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻋﻘل ﺟﺎﻧوری ﺧود را ھم ﮔم ﮐرده اﻧد و ﺑﺎﻻﺧره
ﺑﮫ اﻣر اﻟﮭﯽ ﺑﮫ دام اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و ھﻼک ﻣﯽ ﮔردﻧد.

٤٩

 -٣٠٧ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و ﺑﻐرﻧﺞ ﺑودن ﻣﻔﺎھﯾم ،ﻣﺧﺗص ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ و اﻓﮑﺎر ﺷﻘﯽ اﺳت .ﺧﻼﻗﯾت از ﺟﻧس ا ّﻣﯾت ،رﺣﻣت ،ﺳﺎدﮔﯽ و
ﺻﻔﺎی ﮐودﮐﺎﻧﮫ اﺳت .ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﺗﻣﯽ و ﻧﺟوﻣﯽ و ﻟﮕﺎرﯾﺗﻣﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ﮐواﻧﺗوﻣﯽ از ﻋﻘول ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از
درک و ﻟﯾﺎﻗت درﯾﺎﻓت ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ در ﻋﺎﻟم ﻣﺣروم ﻣﯽ ﺳﺎزد :ھرﮔز از طرﯾﻖ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و اﻋداد ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ دﺳت
ﻧﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت .ﻗرآن ﮐرﯾم -و ﺳﻠطﺎن و ﻗﻠب اﺟراﺋﯽ ھﻣﮫ ﻋﻠوم ﻣدرن ﺑﺷری رﯾﺎﺿﯾﺎت و اﻋداد اﺳت.
 -٣٠٨ﭘس ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھرﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در دﯾن و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺳوی اﻣور ﻋددی و ﺷﻣﺎرﺷﯽ
ﺳوق ﻣﯽ دھد ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ھﻼک ﮐﻧﻧده اﺳت.
 -٣٠٩اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧزه از ھر ﻋدد و ﺷﻣﺎرﺷﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد و ﺑﺎزی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻔس! ﭼﮫ ﺷﻣﺎرش
ﺳﺎﻋﺎت و روزھﺎ و ھﻔﺗﮫ ھﺎ و ﻣﺎھﮭﺎ و ﺳﺎﻟﮭﺎ و ﭼﮫ ﺷﻣﺎرش ﭘوﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﭼﮫ ﺷﻣﺎرش ﭘزﺷﮑﯽ ھﻣﭼون رﻗم
ﻓﺷﺎرﺧون و ﻗﻧد و اوره و ﮐﻠﺳﺗرول و اﻣﺛﺎﻟﮭم و ﭼﮫ ارﻗﺎم ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و آﻣﺎری!
 -٣١٠آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻼج ﮔرﻓﺗﺎری ،ﺑﯾﻣﺎری و ﻋذاﺑﯽ را ﻓﻘط ﻣﺷروط ﺑﮫ اﺳﺑﺎب و ﻋﻠل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻ ً ھم دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﺳﺧت ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ آﯾد اﻧﺳﺎن ﺑﯽ رﺣم و ﺷﻘﯽ و ظﺎﻟﻣﯽ ﻧﯾﺳت؟ اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻋددی
و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺷﻘﺎوت ﻏرق ﺷده و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺧﯾرات و رﺣﻣﺎت ﺧودش را
ﻧﯾز از آن ﺛروﺗﻣﻧدان و دزدان ﻧﻣوده اﺳت .و اﯾن ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﺷﻘﺎوت و ﻗﺳﺎوت ﻗﻠب اﺳت و ظﻠم ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ .اﯾن اﻧﺳﺎن
ﻋﻠﯾﺗﯽ اﺳت و ﻣﻌﻠول ﭘرﺳت و ﻋﻠﯾل .اﻧﺳﺎن ﺿد رﺣﻣت! اﻧﺳﺎن ﺑﻐﯽ!
 -٣١١دو ﻧوع ﻧﮕﺎه و ادراک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم وﺟود دارد :ﻧﮕﺎه رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺎه رﺟﻣﺎﻧﯽ! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ را ﺳراﺳر رﺣﻣت ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﺣﻣت ﺑرﺗری دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ اﺟر ﺷﮑر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم اﺳت و اﯾن ﻧﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آوردﻧد و
اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ھم ﺑراﺳﺎس اﯾن ﻧﮕﺎه و ادراک ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﻧﺎﺋل آﻣدﻧد ﮐﮫ ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم و رﺿوان اﻟﮭﯽ اﺳت .وﻟﯽ
اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ رھﺑری اوﻟﯾﺎی ﮐﻔرﺷﺎن ﮐﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و داﻧﺷﻣﻧدان ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و ﻓﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﮐﻔران ﺟﮭﺎن
ﺑرآﻣدﻧد و آن را رﺟم ﮐردﻧد و ﻟذا ﺧود رﺟم ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺷﯾطﺎن دﺳت ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌت و
ﻣدرﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ در ﻋداوت آﺷﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
 -٣١٢رﺣﻣت ﺧدا در آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺷﮑور و ﻣﺣﺑوب واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و در
اﯾﻧﺻورت رﺣﻣت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻌﻣت ﺷده و اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی ﺧﺎﻟﻘش ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﯾدارش ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و از اﯾن دﯾدار
ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗری ﻣﯽ ﺷود .و ﯾﺎ اﯾن رﺣﻣت ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺷﻣﺎرش و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ و ﺗﺷﺑﯾﮫ درﻣﯽ آﯾد و اﻧﺳﺎن را
دﭼﺎر ﺑﺧل و اﺣﺳﺎس ﻗﺣطﯽ و ﻣﯾل ﺑﮫ زﯾﺎده ﺧواھﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ رﺣﻣت را از دﺳت داده و ﺑﮫ ﺟدال و
اﻧﮑﺎر ﺟﮭﺎن ﺑرﻣﯽ آﯾد و آﻧرا ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧودش آﻧرا اﻓزون ﺳﺎزد و اﯾن آﻏﺎز رﺑﺎﺳت و آﺗش و ﭘﯾداﯾش
دوزخ ﺻﻧﻌت و ﺗورم و اﺳﺗﮑﺑﺎر!
 -٣١٣ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻠم رﺣﻣت و رﺣﻣت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳﺎس ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت و ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﺟز در وادی
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﻠم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت .ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻋﻠم
ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت .و رﺣﻣت ﺗﺎ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻧﺑﺎﺷد رﺣﻣت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺳﺎب و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت .رﺣﻣت ذاﺗﺎ ً ﺑﯽ
ﺣﺳﺎب و ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت .ﭘس رﺣﻣت را ﺟز در ﻣطﻠﻘﯾﺗش و در ﺑﯽ ﺣﺳﺎب ﺑودﻧش ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺷﻧﺎﺧت .ﭘس رﺣﻣت
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﻣطﻠﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻣطﻠﻖ ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﺧدا را ﺟز در ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﺗوان ﺷﻧﺎﺧت و ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ﻏﯾر
ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﺧدای ﮐﺎﻓران اﺳت زﯾرا ﺧود در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺧداوﻧد را در ﺟﺎﺋﯽ دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .و
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣدّ ﺧواﻧدن و ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺧدا در ﺧود اﺳت .و اﯾن دﻟﯾﻠﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻘﻠﯽ -ﻗرآﻧﯽ در ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﻌﻧوان ﻋﻠم
رﺣﻣت اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن!
 -٣١۴اﮔر ﺧداوﻧد رﺣﻣت را ﺑر ﺧودش ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﭘس ﺟز ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧواﻧده و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول
ﺧﺎﺗم)ص( ﻓرﻣوده ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﺋﯽ از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را در ﺧود ﺟﺎی دھد و ﻓراﮔﯾرد دل ﻣؤﻣن اﺳت .ﭘس ﺧدا را ﺟز
در دل ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت و ﺷﻧﺎﺧت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﻔﮑر درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﺧوﯾﺷﺗن
وادی رﺣﻣت اﺳت .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣوده ھرﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت و ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ
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ﭼﯾز را ﺷﻧﺎﺧت و ھرﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ھﯾﭻ ﭼﯾز را ﻧﺷﻧﺎﺧت .ﭘس ﺷﻧﺎﺧت رﺣﻣت ﺧدا در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟز در وادی
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد .ﭘس ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻋﻠم رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻋﻠم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن
در ھر ﻋﺻری اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر و دارای ارزﺷﮭﺎ و ﺻﻔﺎت ﺑدﯾﻊ و ﺟدﯾد ﺑوده اﻧد .ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ﻣظﺎھر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
ﭘروردﮔﺎر ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﻧوع ﻗﺿﺎوﺗﯽ دارﻧد .و اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣردم درﺑﺎره رﺣﻣت ﺧداﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧرا طﻠب ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺷﺎﮐرﻧد و ﯾﺎ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﻣﯽ ورزﻧد.
 -٣١۵ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎھدﯾم اﻗواﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺧود را ﻣورد آزار و ﺗﮭﻣت و طرد و ﻟﻌن ﻗرار دادﻧد ﺑﮫ اﺷد ﻋذاب و
ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ دﭼﺎر ﺷدﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن اﯾن واﻗﻌﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران واﻗﻌﮫ آزار و ﺗﺑﻌﯾد ﺑﮭﺎوﻟد ﭘدر ﻣوﻟوی از ﺑﻠﺦ ﺑود ﮐﮫ
در اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﻐول ﺷد و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﮭری ﮐﮫ ﻏﺎرت و ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷد ﺑﻠﺦ ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن آزار و ﺗﺑﻌﯾد ﺷﯾﺦ
ﻋطﺎر از ﻧﯾﺷﺎﺑور ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﻧﯾﺷﺎﺑور ﮔردﯾد.
 -٣١۶ﭘس ﻋﺎرف ﻣﺣل ظﮭور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ظﮭور ﺷﻘﺎوت ﻣطﻠﻘﮫ ﺷﯾطﺎن از ﺑطن
ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳت.
 -٣١٧در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻋﻠم رﺣﻣت و ھداﯾت اﻣر واﺣدی ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره ﺣﺿرت ﺧﺿر)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ او
را ﻋﻠم رﺣﻣت ﺑﺧﺷﯾدﯾم از ﻧزد ﺧوﯾش! و ﯾﺎ از رﺣﻣت ﺧود ﻋﻠﻣﯽ دادﯾم! ﭘس ﻋﻠﻣﯽ از ﻣﻧﺷﺄ رﺣﻣت ﺑﮫ ﺧﺿر اﻋطﺎ ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺑرﺗر از ﻧﺑوت ﻣوﺳﯽ و رﺳﺎﻟت ﻋظﯾم اوﺳت ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺳﯽ)ع( از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺻﺎﺣب ﻣﻌﺟزات ﺑزرگ و
ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد و ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب و ﺷرﯾﻌت اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل درﺑﺎره اﯾن ﻣﻌﺟزات و ﻣﺎھﯾت ﺷرﯾﻌت ﺧود ﻋﻠم ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑرای
ﮐﺳب ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﺣﺿرت ﺧﺿر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﺑدﻟﯾل ﺑﯽ ﺻﺑری و ﻓﻘدان طﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا
از ﺧﺿر ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اﯾن ﻋﻠم ﻧﮕردﯾد و از ﺧﺿر)ع( ﺟدا ﺷد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﺿر)ع( ﺑﮫ ﮔوھره آب زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ﺣﯾﺎت
ﺟﺎوﯾد در دﻧﯾﺎ رﺳﯾد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﺑر روی زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ را راه ﺑﻧﻣﺎﯾد و ھداﯾت ﮐﻧد .ﭘس
از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻧزد ﺧداوﻧد دارای ﻋﻠم رﺣﻣت و ھداﯾت اﺳت و ﺻﺎﺣب ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در
ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣذﮐور اﺳت .ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ اوﻟﯾﮫ و ذاﺗﯽ اﻣور اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذات آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ھم
رﺣﻣت اﺳت و رﺣﻣت ،ﺗﺄوﯾل ھﻣﮫ ﺗﺄوﯾﻼت اﺳت ﭘس ﻋﻠم رﺣﻣت ذات ﺗﺄوﯾل اﺳت .و اﯾن ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿر ﻧﯾز ﺗﺄوﯾل رﺣﻣت ﺧدا
در ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم و ﺟدﯾد اﺳت.
 -٣١٨ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻗﻠﻣرو طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﺗﺄوﯾل ﺷرﯾﻌت و ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم و اﻣور اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت و آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺟز ﺗﺄوﯾل ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت .ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺧﺿر)ع( و ﻣوﺳﯽ)ع( در ﻗرآن
ذﮐر ﺷده ھم ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﺗﺄوﯾل ﺷرﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺣﺳب ظﺎھر اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ را ﻣﻧﺗﻔﯽ و ﻟﻐو ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣوﺟب
اﻋﺗراض و ﺑﯽ ﺻﺑری ﻣوﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ اﯾن اﻟﻐﺎی ﺷرﯾﻌت در ﺗﺄوﯾل ﺧﺿر)ع( در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺛﺑﺎت ﺷرﯾﻌت ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣوﺳﯽ)ع( ﺗوان درﮐش را ﻧداﺷت و ﻟذا ﺑر آﺷﻔﺗﮫ ﺷد.
 -٣١٩ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺧﺿر)ع( در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ)ع( ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﮫ ظﺎھر ﺧﻼف
ﺷرع ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺳرﯾﻊ در اﺟرای ﺷرﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺟرای ﻋداﻟت و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣردم ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن
ﻣﻘﺻود ﺷرﯾﻌت اﺳت وﻟﯽ ﺷرﯾﻌت دارای ﻋﻣﻠﮑردی ﺗدرﯾﺟﯽ و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم اﺳت زﯾرا در ﮐﺎﻟﺑد زﻣﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ
طرﯾﻘت ﺑﺗدرﯾﺞ از ﻗﻠﻣرو ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺑر زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﮫ اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﭘس طرﯾﻘت
ﺧﺿر)ع( وﻗوع ﻏﺎﯾت ﺷرﯾﻌت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد طرﯾﻘت ھر آن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد .از
اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻖ طرﯾﻘت ﻋﻠوی و ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘﯽ ﺑرد .و ﻟذا در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣﻧﮭﺎی
طرﯾﻘت ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﺳﺎﺋل و ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺑﺷری ﻧﯾﺳت .و اﯾن راز ﺑن ﺑﺳت ﺷرﯾﻌت ھﺎی ﺻرﻓﺎ ً ﻓﻘﮭﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺑﺎدی در
دوران ﻣﺎﺳت .و اﯾن ﭘﯾﺎم داﺳﺗﺎن ﺧﺿر)ع( و ﻣوﺳﯽ)ع( ﺑرای اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧش ﻧﯾز
ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﻠﯽ)ع( ﺧود و اﻣﺎﻣﺗش را ظﮭور ﺧﺿر)ع( ﻣﯽ ﺧواﻧد.
" -٣٢٠آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻘوا و ﺻﺑر و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد اﻣﺎم ﯾﺎ ﺷﺎھدی را از ﻧزد ﺧودش ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ
ھداﯾﺗﺷﺎن ﻓرﻣﺎﯾد ".ﻗرآن -اﯾن ﻣﺻداق راﺑطﮫ ﺧﺿر)ع( و ﻣوﺳﯽ)ع( اﺳت .زﯾرا ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا و ﺻﺑر و
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اﺳﺗﻘﺎﻣت در ﺷرﯾﻌت ﺑود ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﺑرای ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ ﺑﮫ ﻧزد ﺧﺿر
ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و طرﯾﻘت!

)ع(

ﻓرﺳﺗﺎد .ﭘس ھداﯾت ﻗرآﻧﯽ ھﻣﺎن ﺳﯾر و

 -٣٢١ﭘس طرﯾﻘت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﻠﯾﯾن راه و روش ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ
ﺷود .و اﺻﻼً اﻣﺎﻣت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺿر)ع( ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﯾراﻟﯽ ﷲ
ﺑﮫ آن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻘﯽ ﺟﻧﺗﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت ﺗﺎ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(! و ﻟذا در اﯾن دوران ﻓﻘط ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ
و اھﺎﻟﯽ طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن در ﺷرﯾﻌت ھﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﻧﻔﺎق
و ﻋذاب ﻋظﯾم دﭼﺎر ﺷده و ﺟﺑرا ً دﺳت از آن ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .و اﯾن ﻋﯾن ﮐﻼم رﺳول ﺧﺎﺗم در اﺣﺎدﯾث ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از آن
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم!
 -٣٢٢ﭘس طرﯾﻘت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ﺑر ﺣﮑﻣت و روش ﻋﻠوی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا از ﺷرﯾﻌت
ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ھزارﺳﺎﻟﮫ را ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﺷر را از ﺟﺑر زﻣﺎن در دﯾن ﻣﯽ رھﺎﻧد و آﺧرﺗش را در دﻧﯾﺎ
ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺳﺑﻘت اﺳت و ﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘون و ﻣﻘرﺑون در ﻗرآن ﮐرﯾم! و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن
وادی از ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا ﮔﺷﺎﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﮫ از ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ!
 -٣٢٣و ﻟذا اھﺎﻟﯽ طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ از ﻣﻘﺎم ﺗﻘوا ﺑﮫ اﺧﻼص ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم واﻧﮭﺎدن اراده ﺧود ﺑﮫ اﻣﺎم اﺳت زﯾرا ارادۀ
ﻓردی ﺑﺷر در ﻣﻘﺎﺑل اراده ﺧدا ،ھﻣﺎن راز دھرزدﮔﯽ و ﻓﻠﮏ زدﮔﯽ و ﺿﻼﻟت اوﺳت .و اﯾن آﯾﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻟﺣﺎق "ﻣن " ﺑﮫ
اوﺳت :و اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا اراده ﻧﻣﺎﯾد! و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺧروج از ﺷرﯾﻌت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ دﯾن زﻧده و ﺧﺎﻟص و اﻟﺳﺎﻋﮫ
اﺳت در وﺟود اﻣﺎم! و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻧﯾز ﺣﺎﺻل اﯾن ﺧروج و اﻟﺣﺎق اﺳت :ﺧروج از دھر و اراده ﻣﻧﻔﮏ ﻓردی و
اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﻟﺳﺎﻋﮫ و اراده اﻟﮭﯽ در اﻣﺎم! و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت و ﻧظﺎرت و اراده ﺧود
اﻧﺳﺎن :و ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑر آﻓرﯾﻧش ﺧود ﺷﺎھد ﺑودﯾد .ﻗرآن -و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻧو ﺗﺎ ﻗﺑل از ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﺎم ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻘﯾﮫ اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎرﻓﯽ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﭘرده از اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود ﺑردارد و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺑر اﯾن
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﺎھد ﻗرار دھد .و اﯾن ﮐﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻣﺄﻣور ﺑوده اﯾم.
 -٣٢۴و ﭼﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از ﮐﺷف و ﺣﺻول ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد در دﻧﯾﺎﺳت! و اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در
ﯾوم اﻻﺧری ﯾﻌﻧﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در آن ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎل ﯾﮏ روز اﺳت .و اﯾن روزﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﯾران دھر ﯾﺎ ﭘﯾر ﻣﻐﺎن ھﺎ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد! روزی ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ،ﮐودﮐﺎن ﭘﯾر زاده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘﯾران ﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﻧد.
 -٣٢۵ﭼﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از اﺳﺎرت زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷود و در ھر روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎل زﯾﺳت و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد و
ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری را در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺧود ﺑز ّﯾد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن ھم ﻏرﯾزﺗﺎ ً در ﺧود اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا اﯾن ﺳﺧن ﺑﮫ ﮐرات ﺷﻧﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ" :ھرﭼﮫ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﻣن زﻧده ﺑوده ام در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر از آدم ﺗﺎ
ﺧﺎﺗم!" وﻟﯽ ﺑراﯾن اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎی ﺧود ھﯾﭻ ﻋﻠم و ﺑﺎوری ﻧدارﻧد و ﮔوﯾﺎ ﺧواب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺗﻌﺑﯾر ﺧواب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٣٢۶ﭘس طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻋﻠﯾﯾن ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻋﻠم رﺣﻣت و ﺗﺟرﺑﮫ رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ اھل ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و طﺎﻋت ﻣطﻠﻖ ﺑﺎﺷد و داﺋﻣﺎ ً ﺑر اراده ﻓردی ﺧود ﺗﯾﻎ ﺑﮑﺷد و ﺧود را ﺷﮭﯾد
ﺷﺎھد ﺧود ﺳﺎزد!
 -٣٢٧اﻣروزه ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر ﻣﺎ ﻧور اﻟﺳﺎﻋﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش را ﺑر ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد
داﻧﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ اﯾن ﻧور را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﯽ ﺗردﯾد اﮐﺛرا ً در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﻧور ﻣطﻠﻘﮫ را ﺑرای ﻧﻔس ﮐﺎﻓر و اﻣﺎره ﺧود ﺗﻧﻔﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑواﺳطﮫ آن ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ره ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺷﯾطﻧت
را طﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن اراده ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اراده اﺳﺗﮑﺑﺎری و ﻋدﻣﯽ در آﻧﮭﺎ ﻓرد ﭘﺎﺷد و اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺟﺑرا ً ﺑر
ﺳرﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .و ﺑﺳﯾﺎری از اھﺎﻟﯽ ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر را ﺑرای ﺧود ﺗﻧﻔﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧد و
دﮐﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳم ﻋرﻓﺎن ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﻣدﺗﯽ در زﯾر آوار اﯾن دﮐﺎﻧﮭﺎ دﻓن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد
اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﯾﺎﻓﺗﮫ و روﺣﺷﺎن رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﮔردد .اﻣروزه ﮐﺎﻓران و دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر ﻣﺷﻐول اﻧﺗﺷﺎر آﺛﺎر
ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧﯾز وﺟﮫ دﯾﮕری از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن را ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ روﺷﮭﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون!
٥٢

 -٣٢٨ﻣﺎ ﻧور اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ را ﺗﺎ اﻋﻣﺎق درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺟﺎزی و اﯾﻧﺗرﻧت ﻓرﺳﺗﺎدﯾم و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﺟﺎن ﺧود را در ﻣﻌرض آﺗش ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎ و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻗرار دادﯾم و ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﻣﺎ ﻓرﻣود :و اﯾﻧﮏ
ﺑﺳوز ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋزﯾز و ﮐرﯾﻣﯽ! ﻗرآن-
 -٣٢٩ﻋﻠم رﺣﻣت ،اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت ﺣﮑﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
اﯾن ھﻣﺎن وﺟﮭﯽ از ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و دھری اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن وﺟﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓرﺗرﯾن ﻧﻔوس را ﺑدﻧﺑﺎل ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد
ﺑﮫ ﺳودای ﮔﻧﺟﮭﺎی ﺑﺎدآورده ﻏﯾﺑﯽ و ﻋﻠوم ﺧﻔﯾﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
 -٣٣٠ﻋﻠم رﺣﻣت،ﻋﻠم اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﺣﺿوری و ﻟدّﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﻓظﮫ ﺧﺎرج اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠم ﺷﮭودی اﺳت و ﺑدﯾﻊ!
 -٣٣١ﻋﻠم رﺣﻣت ﻋﻠم ﺗﺣﻘﻖ ھر ﻣﺣﺎﻟﯽ در اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت .اﯾن ﻗدرت ﻣطﻠﻖ اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﻧزول ھﻔت آﺳﻣﺎن در زﻣﯾن اﺳت ﺗﺎ
ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﺎدر ﺑﮫ ھرﮐﺎری اﺳت زﯾرا او ﺑﺎ ﻋﻠﻣش ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﻣﺣﯾط اﺳت )ﺳوره طﻼق (١٢اﯾن ھﻣﺎن آﯾﮫ ای
اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم و زﻣﺎن ﺣﯾﺎت رﺳول اﮐرم و اﺋﻣﮫ ھدی ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﯽ را ﺑﮭﻣراه داﺷت و ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ھر ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت
اﯾن آﯾﮫ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﺑﮫ ﺟرم اﻟﺣﺎد و ارﺗداد ﺑواﺳطﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﺷود )ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑن ﻋﺑﺎس ﺑﮫ ﻧﻘل از رﺳول
ﺧدا( -اﯾن آﯾﮫ ﮐﺎﻧون ظﮭور ھﻣﮫ ﺑدﻋت ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑوده و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋرﻓﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺟرم ﻣذﮐور ﮐﺷﺗﮫ
ﺷده اﻧد ﺑﮫ ﺟرم ﺑدﻋت و ﺳﺣر و ﺟﺎدو!
 -٣٣٢ﺑﮫ ھرﺣﺎل اﮐﺛر اﯾن ﻣﺗﺷرﻋﯾن و ﻓﻘﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ ﮐﺎری ﺑﺎ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ ﻧدارﯾم و وظﯾﻔﮫ دارﯾم ﮐﮫ ھر ﺑدﻋﺗﯽ را
ﺗﮑﻔﯾر و ﺗﻌزﯾر و ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾم .ﮔوﺋﯽ اﯾﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ اﺳﻼم ھرﮔز ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺻدر اﺳﻼم ﺑروز ﮐرده،
ظﮭوری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد آﻧﮭم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺎدﯾث و اﺧﺑﺎر ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده اﺳت و آﻧﮭم آن اﺧﺑﺎر و اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط
ﺧودﺷﺎن ﻗﺑوﻟش دارﻧد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺧﺑﺎر و اﺣﺎدﯾث را ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺣدوده ادراک آﻧﮭﺎ از اﺳﻼم
اﺳت .در ﻧظر اﯾن ﻓﻘﮭﺎ اﺳﻼم و دﯾن ﺧدا ﭘدﯾده ای ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و اﯾن اﻣر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود .اﯾن ﻓﻘﮭﺎ ﻓﻘط ﭼﯾزھﺎﺋﯽ از اﺳﻼم را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺎن ﭘرﺳﺗﻧده ظﻠﻣﺎت
دھرﻧد و ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻗدﯾﻣﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺣﯾﺎء ﺑﺎﺷد! در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻧوع ﻣﺗﺷرﻋﯾن و ﻓﻘﮭﺎ و اھل ﺣدﯾث و اﺧﺑﺎر ﺧودﺷﺎن را
ﺗﻣﺎﻣﯾت اﺳﻼم ﻣﯽ داﻧﻧد اﺳﻼم ﻓﻘط ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ از اﺧﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﺷﺎن ﻗدرت ﺛﺑت و ﺣﻔظش را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﮔوﺋﯽ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻓﺳﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺗدرﯾﺞ ﺟز در ﻣوزه ھﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺣﻔظ و ﺣراﺳت از ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در
ﻣﯾدان ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﮐﺷﺗن و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮑﻔﯾر و اﻧﺗﺣﺎر! ﭘس ﺑرای ﺗﻧﺎزع ﺑﻘﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻓﺳﯾل ﺷد! "و ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﯾزی ﺟز اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﮭن ﻧﯾﺳت "...ﻗرآن -ﭘس از ﻧظر ﻗرآن اﯾن ﻧوع اﺳﻼم
و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت ﮐﻔر ﻋرﺑﯽ! اﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را اﺳﻼم ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺗﺎ ﺗﻘدﯾس ﺷود! اﯾن ﺷﻘﯽ
ﺗرﯾن دﺷﻣن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ از وﺟود اﻣﺎﻣﺎن رخ ﻧﻣوده و از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن در ھر ﻋﺻری اﺣﯾﺎء و اﻧﺗﺷﺎر
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اطﻼق رﺣﻣﺗش ﻣﺳﺗﻣرا ً آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ آﯾد.
" -٣٣٣ﻣن ﭼﯾزی را ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺗو ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ".ﻗرآن -اﯾن ﮐﻼم ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﺑﻠﯾس اﺳت در ﻗﺑﺎل ﻋدم ﺳﺟده اش ﺑر
آدم)ع(! زﯾرا اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻣن ﺧداﺋﯽ را ﮐﮫ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم! ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾن و اﺳﻼم و ﺧدا را ھﻣﺎن
ﻣﺣدوده ﻓﮭم ﻓردی ﺧودش ﻣﯽ داﻧد اﺑﻠﯾس زده و ﺷﻘﯽ اﺳت و درﺑﮭﺎی رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا را ﺑر روی ﺧود ﺑﺳﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻣرا ً آﻓﺎق ادراک و اﺣﺳﺎس و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﺷﮑﻧد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺧﺷد و ﺧدای را ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﻧﻣﺎﯾد از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﺣﻖ ﻣﺣروم اﺳت .و ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ آﻧﻘدر ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ وﺟﮫ اﻟﮭﯽ را ﺗﺟﻠﯾل و
ﭘرﺳﺗش ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺧداﺋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد و ﺑﺎز ﺧودش ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻣﯽ ﺷود ﺧدای ﺧودش! او ھم ﺑﮭﻣﺎن ﻣرض ﺷﻘﺎوت
دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﯽ اﻣﺎم ھﻣﭼون ﺗﻧﻔﯾس ﺷرﻋﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت و ھﻼﮐت اﺳت.
 -٣٣۴درب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ از ﺳﻣت اطﺎﻋت ﻣطﻠﻘﮫ در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﮔﺷﺎﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﺑﻠﯾس ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اطﺎﻋت از ﻗول اﻟﮭﯽ ﻗﺑل از
آﻓرﯾﻧش آدم)ع( ﺑود ﮐﮫ ﺑر آدم ﺳﺟده ﻧﮑرد زﯾرا ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﺑﻼً اﻣر ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻏﯾر او را ﺳﺟده ﻧﮑﻧﯾم ﭘس ﻣﺎ ﺗﺎ
اﺑد ﺑﮫ ﻏﯾر او ﺳر ﻓرود ﻧﻣﯽ آورﯾم! ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﺑﮫ اﻣر اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺧداوﻧد ﭘﺷت ﻧﻣود ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اطﺎﻋت از اﻣر ﻗﺑﻠﯽ او! ﭘس
اﺑﻠﯾس ھرﮔز از ﺧداﯾش اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﺧداﯾش را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺧودش را اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐرد ﺑﮫ اﺳم و
ﻋﻧوان اﻣر ﺧدا! اﺑﻠﯾس ﺻﻔﺗﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ،ھﻣواره ﻣرﯾد اﻣر و اﯾده دﯾروزﯾن اﺳت و ﭘرﺳﺗﻧده ﺧﺎطرات و ﺣﺎﻓظﮫ ﮐﮭن! و
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اﯾن ھﻣﺎن دھرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣرده ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻗداﺳت و ﻗدﻣت ﺑر ﺗن دارد و ﺑوی ﮐﮭﻧﮕﯽ اش
ﻣرﮔﺑﺎر اﺳت.
 -٣٣۵ﺧدای ﻗدﯾم ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣرده ،دﯾن ﮐﮭن وو ...ﻓﻘط اﯾده ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد در ﺧدﻣت ﺗﻧﻔﯾس ﺑﺷری! اﯾﻧﮭﺎ اﺑﻠﯾﺳﯾت ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻣﻌدوم ﺳﺎزی اﺳت .زﯾرا رﺣﻣت ﺿد ﻣن و ﻣﻧﯾت اﺳت و اﯾن اﯾده ھﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣن
ﺳﺎزی رﺣﻣت اﺳت ﭘس ﺿد رﺣﻣت اﺳت ﭼﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﺷرﻋﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋرﻓﯽ! ﭼﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ
ﻣدرن!
 -٣٣۶اﮔر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ را ھﻣﺎن ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﭘﻧدارﯾم واژﮔوﻧﮫ اﯾم .ﻣدرﻧﯾزم ﻗﻠﻣرو ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺟﺑری و ﻗﮭری دھرﭘرﺳﺗﯽ
و ارزﺷﮭﺎی دھری اﺳت ﺑﺧﺻوص ﻣذاھب دھری! ﻣدرﻧﯾزم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ اﺳت آﺗﺷﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی دھری و
ﻣذاھب دھرﭘرﺳت را در ﺧود ﻣﯽ ﺳوزاﻧد .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﺧراﺑﺎت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻧﻌت و ﻣدرﻧﯾزم ﺑﻧﺎ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
 -٣٣٧ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ دﻏدﻏﮫ و ﻋطش ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔوھره ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن!
و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺟر و ﻧﻌﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﻧﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود اﺟر ﻣﮭر و رﺣﻣت و ﺳﺧﺎوت و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( "رﺣم ﮐن ﺗﺎ رﺣم ﺷوی" ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﮭرآﻣﯾز و دوﺳﺗﺎﻧﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣورد رﺣﻣت و ﻣﮭر ﺧداوﻧد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋطش و ﻋﺷﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺎرﻓﺎن
ﮐﮫ ﺳﻼطﯾن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎن و ﺧوﺑﺎن ﺟﮭﺎﻧﻧد!
 -٣٣٨ﭘس ﺑدان ﮐﮫ رﺣﻣت ،ﻧور و ذات ھر ﻋﻠﻣﯽ از ﺣﻖ اﺳت رﺣﻣت ھﻣﺎن ذات اﻟذات اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده ﮐﮫ :ﻣﺎ
رﺣﻣت را ﺑر ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﯾم .و ﺧود اﻟﮭﯽ ﺟز ذاﺗش ﻧﯾﺳت .و ﻧﯾز ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺑﮭرﮐس ﮐﮫ ﺧواھد از ﺧودش ﻋﻠﻣﯽ اﻋطﺎ
ﻧﻣﺎﯾد از رﺣﻣﺗش اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .رﺣﻣت ،ﺟوھر ﻗﻠم ﻋﻠم اﺳت و ﻋﻠم ذات ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت و ﻋﻠم ﺧداوﻧد داﻧﺎﺋﯽ و ﻧظرﯾﮫ و
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻼق اﺳت و ﻗدرت ﺧﻼق اﯾن ﻋﻠم ھم رﺣﻣت اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ را درک ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دارای ﺳﮫ وﺟﮫ ﻋﻠم و رﺣﻣت و ﺧﻼﻗﯾت اﺳت ﮐﮫ ھرﺳﮫ ﻧور واﺣدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از وﺟود ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل
آﺷﮑﺎر ﺷده اﻧد و ﻟذا ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ھﻣﺎن ﮔوھره ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﻣﺣﻣد)ص( ﻣظﮭر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت.
ﭘس ﺑﺧﯾﻼن و ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و اﺷﻘﯾﺎء را ﺑﺎ دﯾن ﻣﺣﻣد ﮐﺎری ﻧﯾﺳت .اﻣت ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣت وﺳط ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ﻋﺎرﻓﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در وﺳط و ﻗﻠب ھﻣﮫ ﻣذاھب ﻗرار دارﻧد و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﻘﺎدی ﻓراﻣذھب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﮫ
ﻣذاھب و ﻣﻠل ﺟﮭﺎن را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ھﻣﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽّ ،
ﺣﻼج ،ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ،ﻣوﻟوی ،ﺣﺎﻓظ ،ﻋطﺎر و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
 -٣٣٩و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ،ادﺑﯾﺎت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد ﭘﺳﺎﻣدرن و ادﺑﯾﺎت رﺣﻣت و ادﺑﯾﺎت ﻣﺣﻣدی اﺳت و
ادﺑﯾﺎت اﻣت وﺳط و ﻓراﻣذاھب و ادﺑﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ!
 -٣۴٠ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﮫ از ﺷﻘﺎوت و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزی ﺟﮭﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﻧﮫ ﺑﮑﺎر آن ﻣﯽ آﯾد .ﭘس ﺑدان
ﮐﮫ ﻋﻠوم ﻣدرن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ،ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﺷﻘﯽ و دوزﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم اﻧﺳﺎن و دﯾن و رﺣﻣت اﺳت.
 -٣۴١در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی آﻓرﯾﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ و رﺣﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان ﺻﻧﻌﺗﯽ و
ﻋﻠﻣﺎی ﺑﻐﯽ ھم آﻓرﯾﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دوزﺧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -٣۴٢ﺟﮭﺎن ﮐﺑﯾر در وﺟود اﻧﺳﺎن ﺣﻘﯾر ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ﺑﺧدﻣت ﻋﺎرف ﻣﯽ آﯾد و او را در ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﺑﮫ اذن و ﮐرم ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن! وﮔرﻧﮫ ﺑرای ﭼﮫ ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اراده
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد؟ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﻧد؟ اﯾن ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن ﮐﺑﯾر در اراده اﻧﺳﺎن ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﮑررا ً ذﮐر ﺷده اﺳت ﺑرای ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﻧﺳﺎن اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن!
 -٣۴٣ھﻣﮫ آﯾﺎت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺑﮫ اﺳرار ﻣﻌروﻓﻧد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن و در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن آﺷﮑﺎر
ﺷوﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .و ﻓﻘط از اﯾن ﻣﻧظر آﯾﺎت ﻣذﮐور ﻗﺎﺑل درک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و "ھو" در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﮐﺳﯽ
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ﺟز اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد را ﺑﮫ رھﺑری اﻣﺎم ﻣﺧﺎطب ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ :ﺧداوﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھد اﻟﮭﯽ ﺟز "ھو" ﻧﯾﺳت! ﮐﺗﺎب
"ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ" ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺑﯾﯾن اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٣۴۴ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن آﻓرﯾﻧﻧده ﺟﮭﺎن ﺑرﺗر ﻧﯾز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺑﺎور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در دﯾن
ﻣﺣﻣد و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی اﺳت .ﭘس اﺷﻘﯾﺎء را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری راه ﻧﯾﺳت .اﯾن ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن دﯾن
ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﻣﺗر از ﭼﻧﯾن ﺣدّی از اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن ھﯾﭻ اﯾﻣﺎن و ﺑﺎوری ﻧﺧواھد ﺑود زﯾرا ھرﭼﮫ
ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت و ﻧوﻣﯾدی ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد اﯾﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻣﯾﻖ و ﮐﺎﻣﻠﺗر ﺷود ﺗﺎ ﻣوﺟب ﻧﺟﺎت ﮔردد .اﻣروزه
ﺟز در ﺑﺎور ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ھﯾﭻ اﯾﻣﺎن و ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از ﭼﻧﯾن رﺣﻣت و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان از دوزخ
ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾن دوران ﺧروج ﮐرد.
 -٣۴۵و آن اﯾده ای ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺟﺎت اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ را ھم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﭘر ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧد آﺧرﯾن ﮐﻣﯾﻧﮕﺎه ﺷﯾطﺎن و
دﺟّﺎل اﺳت.
 -٣۴۶ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑوﺿوح درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﯾﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ روح ﺑﺷر را ﻣﺳﺦ ﻧﻣوده
و ﻗﻠﺑش را ﺳﻧﮓ و ﻋﻘﻠش را دﯾواﻧﮫ و وﺣﺷﯽ و ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻓواﺋد ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ظﺎھری و اﺣﻣﻖ ﭘﺳﻧد و ﺑﭼﮫ
ﻓرﯾب و ﺷﻘﯽ ﭘرور اﺳت .و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﺗون و اﻓﺳون ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺷوﻧد در اﻧدک ﻣدﺗﯽ اﺣﻣﻖ و ﺷﻘﯽ و دﯾواﻧﮫ و
ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺷوﻧد و از ﻓطرت دﯾﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ و اﮔر اھل ﺷرﯾﻌت ﺑﺎﺷﻧد دﭼﺎر اﺷد ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮔردﻧد .آب ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم و ﻓطرت
و ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺟوی ﻧﻣﯽ رود .اﯾن ادراک و ﺑﺎور در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣرز ﺑﯾن ﮐﻔر و دﯾن و ھداﯾت و ﺿﻼﻟت اﺳت.
 -٣۴٧ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم ﻓواﺋدی دارد و ھم ﻣﺿراﺗﯽ! و ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم
از ﻓواﺋدش ﺑرﺧوردار ﺷده و از ﻣﺿراﺗش در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم! اﯾن ﺑﺎوری ﺑﻐﺎﯾت ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ و ﻣﮭﻣل اﺳت .ﻓواﺋد
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﺎن درب ﺑﺎغ ﺳﺑز ورود ﺑﮫ ﺟﮭﻧم اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ھم در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت دارای ﻓواﺋد و
ﻟذاﯾذی اﺳت ﮐﮫ ارﺗﮑﺎﺑش را آﺳﺎن و ﺑﻠﮑﮫ واﺟب ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺗوھم آﻧﯽ و اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٣۴٨اﮐﺛر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧواﺑﻎ و ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻠوم ﻣدرن در ﻣﻐرب زﻣﯾن در اواﺧر ﻋﻣرﺷﺎن ﺑﮫ اﺻل و اﺳﺎس اﯾن ﻋﻠوم ﺷﮏ
ﮐرده و آﻧرا ﯾﮏ دام ﻣﻧﮭدم ﮐﻧﻧده ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت آن ﭘﺷت ﮐردﻧد ھﻣﭼون اﻧﯾﺷﺗن و ادﯾﻧﮕﺗون و ﭘﻼﻧﮏ و
ھﺎﯾزﻧﺑرگ ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯾن ﭘﯾﺎم ﻋﻠﻣﯾﺷﺎن از ﺟﺎﻧب ﺗﻣدن ﻏرب ﺷﻧﯾده ﻧﺷد و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﻧوﻧﺷﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .آﻧﮕﺎه ﻋﻠﻣﺎی
دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن از اﻟﮭﺎم اﻟﮭﯽ و از ﺟﻧس وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎء اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮭﻣراه ﻧﻣﺎز و روزه و
ﺣﺟﺎب و زﮐﺎت ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺷرش ﺧﻧﺛﯽ ﮔردد!؟ ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺎ اﯾن اﻋﺗﻘﺎدی ﺳﺧت ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ
آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺟﺎﺑراﺑن ﺣﯾّﺎن و ﺑوﻋﻠﯽ و ﻓﺎراﺑﯽ و رازی و ﻣﻼﺻدرا ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋﻠوﻣﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﺷرک و اﻟﺗﻘﺎط
در ﺣﮑﻣت ﻧﺑوی ﭘدﯾد آوردﻧد و ھﻣﭼون ﺳﺎﻣری ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻔﺎق در دﯾن ﮔﺷﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﺎﻣری ھم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺟوھﯽ از
ﺣﮑﻣت ﻣوﺳوی ﻓﻧوﻧﯽ را ﭘدﯾد آورد و ﻗوم ﻣوﺳﯽ را ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﮔﻣراه ﺳﺎﺧت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣوﺳوی را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ﺳﺎﻣری ﺑدل ﮐرد .و ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺧطﺎر ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮔر ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺷرک آﻟوده ﺳﺎزﻧد ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋذاب
ﻧﺎر ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠوم و ﻓﻧون آﺗﺷﯾن اﺳت زﯾرا ﻣﺎھﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی آﺗش اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آﺗش ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎ آﺗش ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘردازد و ﻣوﻟّد ﮐﺎﻻھﺎی آﺗﺷﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻرﻓﺷﺎن ﻧﯾز آﺗش زاﺳت .و ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﻋﻠوم و ﻓﻧون
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آﺗﺷﯾن و آﺗش ﮔرﻓﺗﮫ و آﺗش اﻓروزﻧد .و اﯾﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎﻧﻧد!
" -٣۴٩ﺗرورﯾزم" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت وﺣﺷت اﻓﮑﻧﯽ ﺟﮭت ﺣﺻول ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد ﺳﻠطﮫ ﮔراﻧﮫ ،در ﻣﺎھﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی و ذات
آﻧﺳت و ھﻣﮫ ﭘﯾروان و ﺻﺎﺣﺑﺎﻧش ھم دارای ﭼﻧﯾن ﻣﺎھﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد اﻋم از اﻓراد ،ﮔروھﮭﺎ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ! ھر اﻧﺳﺎن
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺗرورﯾﺳت اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﻗﺗدار ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗرورﯾﺳت ھﺳﺗﻧد.
 -٣۵٠ھﻣﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻋﻠوم اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻗواﻧﯾن و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺗﻣﺎم
و ﮐﻣﺎل ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﯽ ﮐﻧد :رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻣطﻠﻖ ﻧﻔس اﻣﺎره ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و
اﻗﺗﺻﺎد ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻣطﻠﻖ ﻧﻔس اﻣﺎره ،ﻣدﯾرﯾت و ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره ﺟﮭت ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻓﻌﺎل
ﮐردن ﻧﻔس اﻣﺎره و !....ﭘس اﯾن ﻋﻠوم رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗن اﻧﺳﺎن ﻧدارﻧد اﻧﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ،اﻧﺳﺎن
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اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،اﻧﺳﺎن اﺗﻣﯽ ،اﻧﺳﺎن اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ وو . ...و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻣر ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣراﺣل
ﺗطور ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﺑوده اﺳت.
ﺗﮑﺎﻣل آن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش و ّ
 -٣۵١ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾن دوران ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺳﺎﺋر ﻋﻠوم در ﺧدﻣت ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻر ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺷر اﺳت ﺗﺎ ﻧﻔس ﺑﺷر را ھم
ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوﺗور ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺳﺗم و ﻓﺳﻖ ﺳﺎزد .ﭘس اﯾن ﻋﻠوم ﺑﮫ اﺻطﻼح اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎن
ﻋﻠوم ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ از اﻧﺳﺎن ﯾﮏ دﺟﺎل ﺑﺳﺎزد ﯾﺎ ﺧری ﺑرای دﺟﺎﻻن! اﯾن ﻋﻠوم ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ-
ﺷﯾطﺎﻧﯽ -ﻧﺎری در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن ﻏﺎﯾت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﯾوﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﻟّد اﻧﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ -ﻧﻔﺗﯽ -اﺗﻣﯽ -اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ -رادﯾوﺋﯽ اﺳت .و اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺧﻠﻖ
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن از ﺧودش! و اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور دﺟﺎل و دﺟﺎﻟﯾت در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از ھزاران ﺳﺎل ﻗﺑل در ھﻣﮫ
ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺷده اﺳت.
 -٣۵٢ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن اﯾن ﺧﻠﻖ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻓﻼﺳﻔﮫ و داﻧﺷﻣﻧدان ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﻣﮭﻧدﺳﯾن و ﻣﺧﺗرﻋﯾن ھﺳﺗﻧد .و
ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻠﻖ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ھم اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ
اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھﻣﺎن ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن و ﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧده و ﭘرورﻧده ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺎ ﻧﯾز آﺧرﯾن ﻣﺧﻠوق و ﻋﺿو ﺧﺎﻧدان آﻻء ﷲ در اﯾن دوراﻧﯾم و ﻣﺄﻣور ﺗﺑﯾﯾن ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﯾن
ﺧﻠﻘت ﻧوﯾن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری در ھزاره ﺳوم ﻣﯾﻼدی ﮐﮫ ﻋﺻر ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﻣﮑﺗب ﻋﻠوی و ﻣذھب
ﺷﯾﻌﮫ ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن از دﺟﺎﻟﯾت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ظﮭور اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی ﺑﻌﻧوان اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﺟﻠّﯽ ﷲ اﮐﺑر اﺳت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد!
 -٣۵٣ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ زﯾﺳﺗﮫ اﻧد و اﻧدک اطﺎﻋت و ارادﺗﯽ ﻧﻣوده اﻧد ﺑر
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ وارد ﺷده و آﻧرا در ﯾﮏ ﻣﺳﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن زﯾﺳﺗن در ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
ﺑوده اﺳت .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﮐﺛر اﯾن اﻓراد ﺑدﻟﯾل ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق اﯾن رﺣﻣت و ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد از اﯾن داﯾره ﺑﯾرون اﻓﺗﺎدﻧد و دوﺑﺎره
ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﻧژادی -ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻣرﺷﺎن را ﻓﻘط در روﯾﺎ و ﺧﺎطره اﯾن ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﻟﺑﺗﮫ
ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ای ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﮐﻧﻧد آن ﻧور و ﮔوھره ﻋرﻓﺎﻧﯽ در آﻧﮭﺎ دوﺑﺎره ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد
ﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺑﮭرﺣﺎل اﯾن ﮔوھره ھرﮔز ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺗوﺷﮫ ﺣﯾﺎت اﺧروی آﻧﮭﺎﺳت.
 -٣۵۴ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ام ﺧداوﻧد ﺑﯽ اراده ﺗرﯾن و ﺗﺑﺎه ﺷده ﺗرﯾن و اﺳﻔﻠﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻧژادھﺎ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗرار داده و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش را در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯾش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣﺟت را ﺑر آﻧﺎن و
ﻧژادﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﯾرﺳﺎﻧد و آﻧﺎن را ﺷﺎھد ﺑر ﻧژادﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر اﯾن اﻓراد و ﺧﺎﻧواده
ھﺎﯾﺷﺎن اﯾن رﺣﻣت اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﺑﺧدﻣت ﮐﻔر و ﺿﻼﻟت و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ارﺿﺎی ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﮭﺎی
زﻧدﮔﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﮭﻠﺗﺷﺎن ﺑﺳر آﻣده و اﯾن ﻧور را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و از آن ﺟﻧت ﻧﻌﯾم طرد
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ زﯾن ﭘس دﭼﺎر ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و ﻋﻧﺎد ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑرﺧﯽ دﮔر ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد و ﺑﮫ ﻧژادﺷﺎن روی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮭرﺣﺎل دﯾﮕر آن ارزﺷﮭﺎ و ﻟذاﯾذ زﻧدﮔﯽ ﻗدﯾﻣﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻣﺷﺎن ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔوار اﺳت زﯾرا طﻌم ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﻋزت اﻟﮭﯽ را
ﭼﺷﯾده اﻧد و ظﻠﻣﺎت ﺣﯾﺎت دھری اﯾن ﺑﺎر ﺑر اﯾﺷﺎن ﻋﯾن ﺟﮭﻧم ﺧواھد ﺑود ﭼون ﻓطرﺗﺷﺎن زﻧده ﺷده و دﯾﮕر ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗوان
ﺧودﻓرﯾﺑﯽ و ﺣﯾﺎت ﻧﺳﯾﺎﻧﯽ را ﻧدارﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋذاب ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ
ﻧﺗواﻧﻧد آن ارزﺷﮭﺎی ﻗدﺳﯽ را ﺑرای ﻓﺳﺎد و ﺿﻼﻟت دﯾﮕران ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﻧد" .اﮔر در ﺷﻧواﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﺧﯾری ﺑود ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را
ﮐر ﻧﻣﯽ ﺳﺎﺧت "...ﻗرآن-
 -٣۵۵ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﮐﻔران و ﺧﯾﺎﻧت و ﻋدم اطﺎﻋت و ﺗﻘوا ،از آن طرد ﺷده اﻧد ھﻣﭼون
ﺑﮭﺷت ﮔﻣﺷده و از دﺳت رﻓﺗﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ اﺳت .زﯾرا ﺧﻠﻘت آدم)ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﺑود ﮐﮫ ﺧداوﻧد روح
و ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺷر ﺑﺧﺷﯾد! و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدم و ﺣوا ھم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر دﭼﺎر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻋورت
ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﻧت ﮔﺷﺗﻧد و از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺳﺎﻗط ﺷدﻧد اﮐﺛر اﻓراد راﺑطﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت ﺳﺎﻗط ﮔﺷﺗﻧد! ﯾﻌﻧﯽ روح ﻧزادی
ﺣﻖ را در ﺧود ﺑﺧدﻣت ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و اﺳﯾر اﺑﻠﯾس ﺷدﻧد و از ﺑﮭﺷت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧﺻم
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودﻧد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ﯾﮏ اﻣر ﮐﺎﻣﻼً ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﺑدﻋت ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ آدم)ع( ،ﺣوا را از ﺑطن
ﺧودش آﻓرﯾد و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن آﻓرﯾﻧﻧده ﺑود .و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻓرﯾﻧش ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت در ﻏﺎﯾت
٥٦

ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﺟﮭﺎن در روز ھﻔﺗم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻋرش ﺧود ﮐﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑود ﻣﺳﺗﻘر ﮔردﯾد و ﺑﺎ ﺧﻠﻘش ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد و اﯾن
واﻗﻌﮫ اﺳﺗوی ﻋﻠﯽ اﻟﻌرش اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ھر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﺗﮑرار اﺑدی اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ﺗﮑراری ﮐﮫ ھﻣواره ﺑدﯾﻊ و
ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد و ﺑﯽ ﺗﺎﺳت و ﻏﯾرﻣﮑرر و ﺑﻠﮑﮫ ﻓزاﯾﻧده!
 -٣۵۶ﭘس ﺣﺿرت آدم ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ دﮔر از ﻧزد ﺧودش ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻋﯾن ظﮭور ﺧودش
ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدم)ع( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﺣﻖ از ﻗﻠﻣرو ﻋﻣﺎء و ﻋدﻣﯾت ﺻﻔﺎت ﺑود ﺣوا ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور آدم از ذات
ﺧودش ﺑود و اﯾن ظﮭور ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا اداﻣﮫ دارد و آﺧرﯾن ظﮭور ھﻣﺎن ظﮭور ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ظﮭور
ﷲ اﮐﺑر اﺳت از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎﻧش! و اﯾن آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﺑدﺳت و اراده و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ظﮭورش
در اﻧﺳﺎن دﯾﮕری ﺑﻌﻧوان ﻣرﯾد! و اﯾن ﮐل واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻘت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑدﺳت اﻧﺳﺎن! و اﯾن ظﮭور اﻧﺳﺎن ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ
ﻋرﺻﮫ ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ و ﷲ اﮐﺑر اﺳت.
 -٣۵٧ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺣﯾﺎت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣﺎی رزق و ﻣﻌﯾﺷت و اﻣﻧﯾت و ﻋزت و
ﺳﻼﻣت ﺣﯾرت آورﯾﺳت ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ در اﯾن ﻋرﺻﮫ زﯾﺳت اﻧد ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و در درک و ﻓﮭم ﻋﻠّﯾﺗﯽ
و ﻣﺎدی اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ دﭼﺎر ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﺎت و ﺗوھﻣﺎت و ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﺧراﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷوﻧد و از ﺷﮑر ﻋرﻓﺎﻧﯽ آن ﻋﺎﺟز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از اﯾن ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ طرد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﺑﺎوری
و ﺳرﮔرداﻧﯽ ﻣﻌﻠول ﻋدم اطﺎﻋت و ﺗﻘوای ﻻزم اﺳت .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﻋرﺻﮫ وارد ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧﺎﮔﺎه
ﺑطرزی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ از ھﻣﮫ دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﮭﺎ و ﺑدھﯾﮭﺎ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﺟﺎت
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ رزﻗﯽ ﮐرﯾم و ﺳﻼﻣت و اﻣﻧﯾﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋزﺗﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﮔر در ﺗﻘوا و اطﺎﻋت ﻻزم
ﻧﺑﺎﺷد و اﯾن ﺳﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ را طﯽ طرﯾﻖ ﻧﮑﻧد و ﻋﺎﻓﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎزد و اﯾن ﻧﻌﻣﺎت را ﺑرای ﺧود ﺗﻧﻔﯾس
ﮐﻧد و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﺑزﻧد از ﻋﻠم رﺣﻣت ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﺎﻻﺧره اﯾن ﻧﻌﻣت ﮐﺑﯾر و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ را از دﺳت ﻣﯽ دھد .و
ﺑرای اﯾن ﻧوع اﻓراد ﺗﺎ از اﯾن رﺣﻣت ﺑﯾرون ﻧﺷوﻧد آﻧرا ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧرا ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در واﻗﻊ اﮐﺛرا ً
دﭼﺎر ھﻣﺎن ﺧطﺎی آدم اﺑواﻟﺑﺷر ﻣﯽ ﺷوﻧد و از اﯾن اﺧطﺎر اﻟﮭﯽ ﻏﺎﻓﻠﻧد ﮐﮫ :ای ﻣؤﻣﻧﺎن از ﭘدرﺗﺎن آدم ﻋﺑرت ﺑﮕﯾرﯾد و
ﺧطﺎی او را ﻣرﺗﮑب ﻧﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن ﮔردﯾد و از ﺑﮭﺷت اﻟﮭﯽ راﻧده ﺷد ....ﻗرآن -اﯾن آﯾﺎت ﻣﮑرر در ﮐﺗﺎب ﺧدا
ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﺟز اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧدارد ﮐﮫ از روح اﻟﮭﯽ و اﺳﻣﺎء ﷲ و ﺑﮭﺷت ﺧدا ﺑرﺧوردارﻧد و ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ و
ﺳرور و رھﺑر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻧد و ﮐل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در ﺗﺳﺧﯾر اراده آﻧﮭﺎﺳت .اﯾن وﯾژﮔﯽ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
ﻣدﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﻣﯾرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻧرﺳﯾدﻧد ﭼون
اطﺎﻋت ﻻزم و اﺧﻼص و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺣﻖ ﻧﻧﻣودﻧد و دﭼﺎر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﻧﻔﯾس ﺷدﻧد زﯾرا ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد و ﺑرﺗر
ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﻠم اﻟﮭﯽ و ﻋﻠم ﺑﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن اﻣر ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺧدای رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را
و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و ﺗﻌﻠﯾﻣش ﻧﻣود ﺑﯾﺎن را و ...ﻗرآن ﮐرﯾم -ﺳوره رﺣﻣن ﺷرح ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن و ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت و ﺷﮭﺎدت ﺑر آﻻء ﭘروردﮔﺎر و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﻟﮭﯽ! وﻟﯽ اﮐﺛرا ً در ﻗﺑﺎل آﻻء اﻟﮭﯽ )اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ( ﺗﮑﺑر و
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ورزﻧد و از ﺑﮭﺷت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﺧﻠﻘت ھﻣﺎﻧﺎ ﺧروج ﮐﺎﻣل از دھر و
اﻗطﺎر زﻣﯾن و زﻣﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﺳوره ﺷﺎھدﯾم! و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﻖ ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر
اﺳت و ظﮭور اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی!
 -٣۵٨ﻗرآﻧﯽ ﺷدن ھﻣﺎن آﻓرﯾده ﺷدن ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت در ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و رﺣﻣن! وﻟﯽ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ،ﻗدرت آﻓرﯾﻧش
ﺑرﺗر ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻋﻠوی اﺳت در ﻗﻠم ﻋﺎرﻓﺎن ﻗرآﻧﯽ! ﺑﺎ ﻗرآن آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوی و ﺑﺎ ھﻣﺎن ھم ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯽ! و اﯾن ھردو
آﻓرﯾﻧش در واﻗﻌﮫ ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و رﺣﻣن اﺳت :ھرﮐﮫ ﺧدای را ﯾﺎری ﮐﻧد ﺧدا ھم او را ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾد و ھر اﻗدام و اراده
ای از ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﻘﻖ و اﺛﺑﺎت ﮐﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٣۵٩ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و ﻋﯾن ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ﺣﺿرت آدم
ّ
اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در آن ﺣﺿرت ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﻖ ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء ﷲ در وﺟودش ّ
"ﺧﻼق
ﺧﻼق ﮔردد ﺑﺧﺻوص اﺳم
ﺟدﯾد"! ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در وﺟود ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و اھل ﺑﯾﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﺣﻘﻖ ﮔردﯾد و ﻟذا ﻋﻠﯽ
ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑرﺗر ﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود آن ﺣﺿرت اذﻋﺎن ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ
اﺳوه و اﻣﺎم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷد و ﻟذا ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ را ﻋﻠﯾﯾن ﻧﺎﻣﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾﻧﺷﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﻘدرت ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﺑﮫ اﻣر ﮐن ﻓﯾﮑون ،ﻗﺎدر ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ در اﯾن دوران ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﯾﺎن
اﯾن ﻋﻠم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﺳت و ھﻣﺎن ﻋﻠم "ﺑﯾﻧ ُﮭنﱠ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﮭد ﻧزول اﻣر اﻟﮭﯽ
٥٧

و اﻣﮑﺎن ھر ﻣﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق آﯾﮫ آﺧر از ﺳوره طﻼق ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻣرش را ﺑﯾن )ﺑﯾﻧ ُﮭنﱠ ( زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻓرود ﻣﯽ
آورد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﻗﺎدر ﺑﮫ ھرﮐﺎرﯾﺳت .زﯾرا او ﺑﺎ ﻋﻠﻣش ﺑر ھر ﭼﯾزی ﻣﺣﯾط اﺳت .ﭘس ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺷﮑﺎﻓﺗن ﻣرز ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط
ﻣﺗ ّﻘﯾن و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻖ ﺑﮫ آن دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد وﻟﯽ ﮐﺎﻓران در اﯾن ﺳودا ﺑﮫ واﺳطﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ و
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد در اﻧدک ﻣدﺗﯽ و ﺑﻧﺎﮔﺎه!
 -٣۶٠و ﺑداﻧﮑﮫ اﻧﺑﯾﺎء اﻟﮭﯽ ،ﻣظﺎھر اﺳﻣﺎء ﷲ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﻣظﮭر ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی ذات ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﺗﺣﻘﻖ
ّ
ﺧﻼﻗﮫ آن اﺳم .و رﺳول ﺧﺎﺗم ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻣﯾت اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﻣﻌﯾت و ﮐﻣﺎل اﺳت و ﻟذا دﯾن
ﻣﺣﻣد دﯾن ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳوه ھﺎی آن ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎﻣﻼن ﻧور اﯾن ﮐﻣﺎل ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن
ﻣﺧﻠص ﺧود را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﺎﻟﯽ راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﺷور اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣظﮭر ھﻣﮫ
آﻧﮭﺎﺳت و ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ وی را در اﯾن ﮐﻣﺎل ﯾﺎری ﮐرده اﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ از اﻣت ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﺳﻠف ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣش
در ﻧزد ﺧدا ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد.
 -٣۶١و ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻋﻠم آﻓرﯾﻧش ﻧو ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ اﺳت از ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯾت ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن
اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم اﻣﺎم و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺧﻠوق اﯾن ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾن ﻋﻠم
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف اﻋطﺎء ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧﻼﻓت و اﻣﺎﻣت اﯾﺷﺎن
ﺷد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ دو وﺟﮫ دارد :ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن ﮐردن )ﻗرآن و ﺑﯾﺎن(!
 -٣۶٢ﺑدان ﮐﮫ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺣﺎﻣل ﺧﻼﻗﺗرﯾن ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺧود اﯾن ﺑﻧده را ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﯾﻘﯾن اﯾن ﻋﻠم و
رﺣﻣت رﺳﺎﻧﯾد .ﭘس در ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺗواﻧﯽ از ﺗﻘوا و ﻋﺑودﯾت و ﺗﺄﻣل و اﺳﺗﻐراق و ﺷب زﻧده داری و ذﮐر
را در ﺧود ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣﺎ و ﮐل ھ ّﻣت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آور ﺗﺎ از ﺷﻘﺎوت ﺧود ﺑرﺧﯾزی و ﻻﯾﻖ اﯾن رﺣﻣت ﺷوی و ﺑدان ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﻧرﺳﯾده ای ھﻧوز اﺳﯾر ﺷﻘﺎوت ﺧوﯾﺷﯽ.
 -٣۶٣اﯾن ﺑﻧده در ﺳوره رﺣﻣن ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷدم و در ﺳوره ﻧﺟم دﯾدارش ﮐردم و در ﺳوره طﮫ و واﻗﻌﮫ و
ﻗﯾﺎﻣت ﺑر ﻗﯾﺎﻣت ﺧود وارد ﺷدم و ﻗﯾﺎﻣﺗم ﺑرﭘﺎ ﺷد و او را در ﺟﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن دﯾدار ﻧﻣودم ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد .و در
ﺳوره ﺗوﺣﯾد او را ﺷﻧﺎﺧﺗم و ﺑﮫ اﺣدﯾﺗش ﻣﻠﺣﻖ ﺷدم و در ﺳوره ﺣﻣد از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑر ﺻراط ﺑﺎر دﯾﮕر دﯾدارش
ﻧﻣودم و ﺧود ﻋﯾن ﺻراطش ﮔردﯾدم .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺷرح اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ھرﮐس ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑر اﯾن ﺳﯾر و ﺳﻠوک
وارد ﺷود و ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣراه ﮔردد ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ وارد ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ آدﻣﯾت ﺧود ﻧﺎﺋل آﯾد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آدم اﺑواﻟﺑﺷر
ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺑرد ،ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد و آدم ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ّ
ﺧﻼق و آﻓرﯾﻧﻧده اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﮔر و ﺟﮭﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر! و اﯾﻧﺳت
اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﺷﯾﻌﮫ ﻋﻠﯽ)ع(! اﻟﻠّﮭم ﺻ ّل ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد!
 -٣۶۴اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺗﻔﺎوت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻋﺻر ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﺳﻧت دوران ﻋورت ﺳﺎﻻری ﭘﻧﮭﺎن اﺳت
وﻟﯽ ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﭘرده ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر رﻓﺗﮫ و ﻋورت ﺳﺎﻻری ﻋﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت .ﻋورت
ﺳﺎﻻری ﮐﮭن در ﭘس ﻧﻣﺎﯾش ﻣردﺳﺎﻻری ﭘﻧﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑﺎطﻧش رخ ﻧﻣوده اﺳت و زن ﺳﺎﻻر ﺷده اﺳت و ﻟذا ﻋﺻر
ﻣدرﻧﯾﺗﮫ را ﺗﻣدن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ای ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻣرداﻧش زن ﺻﻔت ھﺳﺗﻧد و زﻧﺎﻧش ھم ﻣردوارﻧد و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭘﻧﮭﺎن
زن ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎد ﻋورت آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﭘس ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ﻻﺟرم ﺑر دوش زﻧﺎن اﺳت و ﻣرد ﺟز ﺗوﻟﯾد
ﭘول ھﯾﭻ ﻧﻘش دﯾﮕری در رھﺑری ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻧدارد اﻻ ﭘرﺳﺗش ﻋورت زﻧﺎﻧﮫ .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ذﮐر
ﺷده ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ )ﻣﺎدﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ( اﺳﺎس ﭘﯾروی از ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﻟذا ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم ﻋرﺻﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت آﺷﮑﺎر ﺷﯾطﺎن ﺑر
اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر اﺳت ﺗﺣت وﻻﯾت ﺷﯾطﺎن .و اﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن در ﺻورت
ﺑﺷرﻧد ﭼﯾزی ﺟز ﻋورت ﻣﺣض ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ھر اراده ای ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ّاﻻ اراده ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑر ﺑﺷر ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد و ﻟذا ﺗﻣدن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ،ﺗﻣدﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﮑﻧوﭘرﺳت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺟﺳد ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .و اﯾن ظﮭور ﺷﻘﺎوت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘدرت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر را ﺗﺟﺳد ﻣﯽ ﺑﺧﺷد
ﮐﮫ ﺗﺟﺳد ﺷﻘﺎوت اﺳت .و اﻧﺳﺎن در اﯾن ﻋرﺻﮫ از ظﮭورش ﺟز ﺑطﺎﻟت و ھﻼﮐت و ﻧﺎﺑودی ﺑﮭره ای ﻧدارد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح ﺑرﺳد و از وﻻﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧروج ﻧﻣوده و ﺗﺣت وﻻﯾت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن رﺣﻣﺎﻧﯽ درآﯾد و ﺧود و
ﺧﺎﻧواده اش را ﺗﺣت وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ ﻋﺎرف ﺗرﺑﯾت ﻧﻣﺎﯾد و از اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷود.
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 -٣۶۵اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ﻧﮫ ﻣرد اﺳت ﻧﮫ زن .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ھم ﻣرد اﺳت و ھم زن! و دارای ھﻣﮫ ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر
اﺳت .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ از ھر ارزش و ﻣﻌﻧﺎ و ﺻﻔت و اراده ای ﺗﮭﯽ اﺳت و از ﺑﺷرﯾت ﻓﻘط ﻋورت را دارد ﮐﮫ
آﻧﮭم ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺷﯾطﺎن ﭘورﻧو ﻗرار دارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ اراده و ﻓﻌﻠش از ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و ﺑدون آن ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت.
 -٣۶۶اﻧﺳﺎن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻣوﻟود و ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺧﺎﻧواده ای ﻋورت ﭘرﺳت اﺳت ﮐﮫ وارد ﻋرﺻﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و ﺣﮑوﻣت آﺷﮑﺎر
ﻋورت )زن( ﺷده اﺳت .اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﮔر ﭘﺳر ﺑﺎﺷد ھﻣﭼون ﻓرﻣﺎﻧده و اﻣﺎﻣش ﮐﮫ ﻣﺎدر اوﺳت اﺳوه ﺟﻠوه ﮔری و
ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ اﺳت و در ﻋطش ﺗﺄﯾﯾد ﺷدن ﺑواﺳطﮫ ﻣردان و ﻣرﯾدی ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﻓﺎﻗد ھر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل
اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش! او ھﻣﭼون ﭘدرش ﻓﺎﻗد ھر اراده و ﻋﻘﻠﯽ اﺳت .ﭘس ﻣرﯾد ھر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻓرﻣﺎن دھد .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻧﺳل ﻣردان ﺻﺎﺣب اراده در ﺣﺎل اﻧﻘراض اﺳت و ﺗﻣدن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﺗﻣدن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﺳت ﭘس ﮐل اﯾن ﺗﻣدن ﺑﺳوی
ﻣرﯾدی ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ رود.
 -٣۶٧وﻟﯽ اﮔر اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ دﺧﺗر ﺑﺎﺷد از ﺟﻧﺳﯾت ﺧود ﺑﯾزار اﺳت و ﻣﯾل ﻣردواری دارد زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم و ﻣرﺑﯽ او
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدرش ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﺟﻧﺳﯽ ﺧود ھﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎدی زﻧدﮔﯽ را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﭘدرش از ھر
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻣﺑراﺳت .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض وی را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﻋﻘﯾم ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا ﻧﺎزاﺋﯽ وﯾژﮔﯽ زن ﻣدرن اﺳت.
اﯾن ﺗﻧﺎﻗض در ﭘﺳران ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻧﯾز ﻣوﺟب ﻋﻘﯾم ﺷدﮔﯽ و ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و اﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺳﯽ اﺳت .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﻣوﺟودی ﺳرﮔردان ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود ﺧوﯾش اﺳت .و اﯾن ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ﺑﯽ وﺟودﯾش وی را ﺑﻧده ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻋﻘل و اراده او ﻣﯽ ﺷود.
 -٣۶٨اﮔر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻋﺎﻣل ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر در اﻋﻣﺎق ﺧﺎﻧواده ھﺎﺳت ﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻣﺗﯾﺎز
درﺟﮫ ﯾﮏ ﻣردان را در ﻣردﺳﺎﻻرﯾﺷﺎن از آﻧﺎن ﺳﻠب ﮐرده اﺳت زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرﺟﺎی ﻗدرت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣرد ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و
ﻟذا زن را ھم از اﯾن ﻗﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرد رھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و در ﻋوض ﺑﮫ ﺑﻧد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺷﯾده اﺳت.
 -٣۶٩ﺳﻧت در ﻟﻐت اروﭘﺎﺋﯾش ﯾﻌﻧﯽ  Traditionﺑﻣﻌﻧﺎی داد و ﺳﺗد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺎرﯾﺦ داد
و ﺳﺗد زﻧﺎﺷوﺋﯽ را دﮔرﮔون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﯾﮑﯽ از آﺷﮑﺎرﺗرﯾن و ﻣﺣوری ﺗرﯾن داد و ﺳﺗد ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﺑﯾن ﻗدرت
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣرد و ﻟطﺎﻓت و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ زن اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ
ﻣرد از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﻣرداﻧﮕﯾش در ﻗﺑﺎل زن ﺳﺎﻗط ﮔردﯾده اﺳت و در ﻗﻠﻣرو ﭘرﺳﺗش و ﺑﻧدﮔﯽ راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﯾن ﯾﮏ
اﻣﺗﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زن اﺳت و آن ﭘدﯾده ﺑراﺑری زن و ﻣرد و آزادی ﺟﻧﺳﯽ زن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﺗﯾﺎز زﻧﺎﻧﮫ در ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم
ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﺳﻘوط ﻣﻌﻧوی زن اﺳت و ﺑﻧﯾﺎد زن ﺳﺎﻻری و زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾداﯾش ﺗﻣدن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ.
 -٣٧٠در ﻋﺻر ﺳﻧت ﻟطﺎﻓت و ظراﻓت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ زن ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺑزرگ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد و از ارﮐﺎن ﻣردﺳﺎﻻری ﺑود
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ رﺳﻣﺎ ً زن را "ﺿﻌﯾﻔﮫ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد وﻟﯽ در ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾن ﺿﻌف ﺗﺎرﯾﺧﯽ زن ﯾﮏ ﺷﺑﮫ
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣرﺑﮫ ای از ﻗدرت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣرد ﮔردﯾد و آن ﺣرﺑﮫ اﺻﺎﻟت ﺳﮑس اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور زن ﺳﺎﻻری ﻣدرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اﯾن ﺳﺎﻻری زن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮫ او ﮔردﯾده اﺳت و اﺳﺎس ﺗﻣدن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻋورت ﺳﺎﻻری زن اﺳت ﮐﮫ
زﻧﺎﻧﯾت و ﻣرداﻧﯾت ھر دو را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺑﺳوی اﻧﻘراض ﻧﺳل ﺑﺷر ﻣﯽ رود و اﯾن ﮐل ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﺑﺷر اﺳت.
 -٣٧١ﺗﮑﻧوﻟوژی زن و ﻣرد را از ﺑﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ﯾﮑدﯾﮕر رھﺎ ﮐرد و ھر دو را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺧود ﮐﺷﯾد .ﺗﮑﻧوﻟوژی
اﻟﻘﺎرﻋﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑر راﺑطﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل زن و ﻣرد ﻓرود آﻣد و آن را در ھم ﺷﮑﺳت ﮐﮫ در اﯾن
ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﮐﺛرا ً ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺗﮑﻧوﻟوژی درآﻣدﻧد و اﻧدﮐﯽ ھم ﺑﯾدار ﺷده و ﺗوﺑﮫ ﻧﻣوده و دﺳت از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺷﯾده و
ﻧزادﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐردﻧد و ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻘت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٣٧٢ﭘس ﺗﮑﻧوﻟوژی راﺑطﮫ ﺳﻧﺗﯽ و داد و ﺳﺗدی ﺑﯾن زن و ﻣرد را ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺑﯾن ﺷﮑم و زﯾرﺷﮑم ﺑود را ﺧﺗم ﻧﻣود
و زﯾن ﭘس اﻧﺳﺎن ﯾﺎ اﻧﮕﯾزه ای روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ و ﻧزادی ﺑرای اﯾن راﺑطﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ
اﺳت و ﯾﺎ زن و ﻣرد در ﺟﻧﮕﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی درﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن
اﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯾواﻟﮑﺗروﺳﺎﯾﺑرﻧﺗﯾﮏ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن رﺑﺎﺗﯾﮏ!
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 -٣٧٣ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن راﺑطﮫ ﺳﻧﺗﯽ و داد و ﺳﺗد ﺑﯾن ﺷﮑم و زﯾرﺷﮑم در راﺑطﮫ زن و ﻣرد و ﻋدم ﭘﯾداﯾش ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ
ای و روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ای از ھم ﭘﺎﺷﯾده و درھم ﮐوﺑﯾده ﺑواﺳطﮫ اﻟﻘﺎرﻋﮫ )ﺗﮑﻧوﻟوژی( اﺳت
ﮐﮫ ھر ﻋﺿوی از آن ﻣﺣﺑوس در ﻧﻔس اﻣﺎره ﺧوﯾش اﺳت و اﺳﯾر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ زﻣﯾﻧﮫ ھﻣﺟﻧس
ﮔراﺋﯽ و ﻋﻘﯾم ﮔﺷﺗن رواﻧﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن آﻏﺎز آن ﭘﺎﯾﺎن اﺳت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده و اﻧﺳﺎن ﻧژادی! ھرﭼﻧد ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﻧﮏ ﺟﺑرا ً ﺑرای ﺑرﻗراری راﺑطﮫ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟﻔش و ھوﯾﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﻗدر اﯾن ﺧراﺑﺎت ﺳﻧت را درﯾﺎﺑد و از اﯾن ﺧراﺑﺎت ﺑﮫ ﻧور ﺧدا ﺑرﺳد و ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
رﺣﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷود ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از رﺣم ﻣﺎدر و ﭘﺷت ﭘدرش ﺧروج ﮐرده و ﺑﮫ رﺣم
)رﺣﻣت( ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﻖ وارد ﺷده و در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎرور و از ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود زاﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن زاﯾش دوﺑﺎره اﺳت ﮐﮫ
ھرﮔز ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﯾﮑﺑﺎر در ﻗﻠﻣرو ﻧژادش ﻣرده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﻣﯾرد دﯾﮕر ھرﮔز
ﻧﺧواھد ﻣرد )ﻗرآن ﮐرﯾم( -و آدﻣﯽ ﺗﺎ ﻻاﻗل ﯾﮑﺑﺎر ﻧﻣﯾرد روی ﺑﮫ وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
)ﻗرآن( و اﯾن دﯾدار ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎن ﻓوق دھری اﺳت.
 -٣٧۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﺎرﮔﺎه ﻣرﮐزﯾش راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و آدم -ﺣواﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده و ﺳﭘس ﺟﺎﻣﻌﮫ
را ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺣﺗﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ را ھم ﺳﻣت و ﺳو ﻣﯽ دھد وﻟﯽ در ﯾﮏ ﻧظﺎم اﻟﻘﺎرﻋﮫ ای،
ﻓرھﻧﮓ ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ﺷﻌﺎر و ﺗﺋﺎﺗر ﺑرای ﺷﮑم ﺳﯾران و ﻋﯾﺎﺷﺎن اﺳت ﺟﮭت ﺗزﺋﯾن و ﺗﻘدﯾس اﻟﻘﺎرﻋﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی! ﻣﺛل
ﺧﺎﻧدان راﮐﻔﻠر و ھﯾوز و درﺑﺎرھﺎی ﻣﻧﻘرض ﺷده اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ داران آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و ھﻧری ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﻧﯾﺎن و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﻌت ﺧود اﻗوام و ﻣﻠل ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻗﺗل
ﻋﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓرھﻧﮕﮭﺎ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻣوزه ھﺎی ﺧود را از ﻗﺑﺎل اﯾن ﻧﺎﺑودی ﭘروار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٣٧۵ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻗدﺳﯽ ﺗرﯾن رﺳﺎﻟت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻟﻘﺎرﻋﮫ و ﻧﺎﺑودﮔری ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﻣﺣﺎل ﺳﺎﺧﺗن ﺷرک و اﻟﺗﻘﺎط ﺑﯾن ﺧود
و ﺧدا ،ﺣﻖ و ﺑﺎطل ،راﺳت و دروغ و ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد اﺳت و ﺑود و ﻧﺑود! زﯾرا ﺷﯾطﺎن ھم رﺳول ﺧدا ﺑر ﮐل ﺑﺷرﯾت و ﺣﺗﯽ
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑﮫ اذن اﻟﮭﯽ ﺑر رﯾﺎﮐﺎران ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ رﺳواﯾﺷﺎن ﮐﻧد) .ﻗرآن(-
 -٣٧۶اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود و ﺣﻖ و ﺑﺎطل و راﺳت و دروغ و ﺧود ﯾﺎ ﺧدا!
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣطﻠﻖ ﺷدن اﺳت ﭼون ذاﺗﺎ ً ﻣطﻠﻖ اﺳت ﭼون اﻟﮭﯽ اﺳت .اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺷﻘﺎوت ﻣطﻠﻘﮫ! ﺑﯾن ﮐﻔر
ﻣطﻠﻖ و اﯾﻣﺎن ﻣطﻠﻖ!
 -٣٧٧ﺑﻧده در ھﻣﮫ ﻋﻣرم در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺳرﮔردان ﺑودم ﮐﮫ ﭼرا ﺧداوﻧد ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧزدم ﻣﯽ آورد و در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣن ﻣدﺗﯽ را ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯾروﻧد! زﯾرا اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺗﻣدن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘدﯾده ﮐﺎﻣﻼً ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ
اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ارﺗﺑﺎط و ﺗﻌﺎﻣل روﺣﺎﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯾن ﭘدر و ﻣﺎدرش ﻧﯾﺳت و ﺟﺑرا ً ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ دﺳت ﻣﺎدر ﺧوﯾش
اﺳت و ﻟذا ﻣوﺟودی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﯾﮑﺳوﯾﮫ ،ﺗﮏ ﺑﻌدی ،ﺑﯽ اراده ،ﺧودﺷﯾﻔﺗﮫ ،ﺟﻠوه ﮔر و درﺑدر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﮔﻣﺷده ای ﮐﮫ ھر
ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺟوﯾد ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﭘدر روﺣﺎﻧﯽ ،وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ،ھوﯾت ﻓطری! ﻣن ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎرح و ﺑﺎﻧﯽ و
اﯾدﺋوﻟوگ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺷف راه ﻧﺟﺎت از اﯾن ﻧﺎﺑودی ﺑﺎﺷم! ﮐﺎﺷف وﻻﯾت ﺣﻖ ﮐﮫ وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘدر
روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت اﺳت ﭘدر ﯾﮏ ﺗﻣدن ﺑﯽ ﭘدر! و ﺑزﺑﺎن ﺷرﻋﯽ ﯾﮏ ﺗﻣدن ﺣراﻣﯽ و ﺣرام زاده )ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﻌذرت(
ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑر او ﺣرام ﺷده اﺳت و ﺑﺟﺎی ﺗﺳﺧﯾر ﮐردن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر آھن و ﻗﯾر و ﺑرق و ﺑﻣب درآﻣده
اﺳت.
 -٣٧٨درھم ﮐوﺑﻧدﮔﯽ و ﻧﺎﺑودﮔری ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑر روﺷﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﺑرق و ﻟﯾزر و ﺗﺷﻌﺷﺎت اﺗﻣﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و رادﯾوﺋﯽ و ﻧﺎﻧوﺋﯽ و ﭘﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔدازد و ﻣﯽ ﺳوزد :آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ
ﭼﯾﺳت اﻟﻘﺎرﻋﮫ! آﺗﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳوزاﻧد! ﻗرآن -ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺎﺑود ﺷدن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻧﺎری ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮔداﺧﺗﮫ و در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز و ھﻣﮫ ﮐس را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﯾﮏ اﻟﻘﺎرﻋﮫ )ﻧﺎﺑودﮔر( ﻣﯽ ﺷود!
 -٣٧٩ﺑﺎ اﻧدک دﻗﺗﯽ در ﻣﺎھﯾت ﺟﻧﮕﮭﺎی اﯾن دوران در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ھﻣﮫ اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ را ﺟﻧﮓ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ای ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن
ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺧودﺷﯾﻔﺗﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﯽ ھوﯾت و ﺑﯽ اراده ﮐﮫ ﻋﻘل و ﺟﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت
درآﻣده اﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و دﺟﺎﻟﯽ اﺳت .و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧژادھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن دﭼﺎر ﻣرگ و ھﻼﮐت
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﺑطرزی ﺟﻧون آﻣﯾز ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧود دﺳت ﺑﮫ ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد.
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 -٣٨٠اﻓﺳون و ﺟﺎذﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑرای ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ھزار ﭼﻧدان اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود را از ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ﺑﯽ
ﺑﻧﯾﺎدی ﻧﺟﺎت دھﻧد و اﮔر در اﯾن دوران ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺑرﻗدرﺗﮭﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎن از ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل آن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻐرب زﻣﯾن ﯾﮑﯽ دو ﻗرن زودﺗر از ﺳﺎﺋر اﻗوام ﺑﯽ ﭘدر و ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﺷد.
 -٣٨١از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت و رﺣﻣت و روح اﻟﮭﯽ در آدم ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و از آدم ﺑﮫ ﺣوا رﺳﯾده اﺳت ﭘس ﺣوا ﺑدون آدم
ﻓﺎﻗد ھر اراده ای اﺳت زﯾرا اراده اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﻻﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زن ﻣدرن و ﻣﺳﺗﻘل و ﻗطﻊ راﺑطﮫ از آدم،
ﻓﺎﻗد ھر رﺣﻣت و وﻻﯾﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد و اﺳوه ﺷﻘﺎوت و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا
ﻓرزﻧدی را ھم ﮐﮫ ﺑدون وﻻﯾت ﭘدری ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣوﺟودی ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و ﺑﯽ ھوﯾت و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد رﺣﻣت اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻓﻣﯾﻧﯾزم ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻣدن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدﻧﯽ ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺗﺧر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودﮔرﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ﺑﺗدرﯾﺞ زﻧﺎن ﺑﻘدرﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻣﻧﺻب ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎ
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و اطﻼﻋﺎت و اﻣﻧﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺷد ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ
زﻧﺎن ﻓﻣﻧﯾﺳت و ﻣردان ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ دﺳت ﭼﻧﯾن زﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﭼﻧﯾن ﺗﻣدﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﭘدر ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣﺎدر
ھم ھﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﺎطﻔﯽ .زﯾرا زن ﺗﺎ ھﻣﺳری ھﻣدل ﻧﺷود ﻣﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود و ﯾﮏ زن ﻓﻣﻧﯾﺳت از ﺟﻧﺳﯾت زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺧود و
ﺑﺧﺻوص طﺑﻊ ﻣﺎدری و زاﯾﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﻧزﺟر اﺳت و ﻟذا ﺑﭼﮫ اش را ﭘس از زاﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﭘرورﺷﮕﺎھﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد
زﯾرا ﻧﮫ ﺗوان و ﻧﮫ ﺷوق ﻣﺎدر ﺑودن دارد.
 -٣٨٢در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮑﺗﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻓﮭم ﻧﺷود ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت ﻋظﯾم اﺳت و آن ﺷﺑﺎھت ﺻوری ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﯾﮏ ﻣرد ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ و ﯾﮏ ﻋﺎرف ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﭘﯾروان ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی دﺟﺎﻟﯽ در
ﻋﺻر ﻣﺎ ھﻣﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود را ذاﺗﺎ ً ﻋﺎرف ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻋﺎرﻓﺎن ھﯾﭻ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﻧژاد
ﺧود ﻧدارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻋﺎرف از ﻧژاد رﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧزاد ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎی ﻋﺎرف ﭘﯾﺷﮫ از ﻧژاد
ﺑرﯾده و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درآﻣده اﻧد اﮐﺛرا ً .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﺧود ﻣﺎ را ﻧﯾز ﻣﺗﺣﯾّر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭼرا ھر ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ای
ﺧودش را ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﺳﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ دارای اﺣﺳﺎس ھﻣذات ﭘﻧداری ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺧن از
ﺷرﯾﻌت و اطﺎﻋت از اﻣر ﺣﻖ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ﻋدو ﺷده و ﻣﯽ ﮔرﯾزد.
 -٣٨٣اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺎﺑل درک اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻣﻧﯾزم و زن ﺳﺎﻻری ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺷﯾطﺎن ﺳﺎﻻری زﻧﺎﻧﮫ در ﻋﺻر ﻣدرن واﮐﻧش ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺢ ﭼﻧدھزار ﺳﺎﻟﮫ از ظﻠم ﻣردﺳﺎﻻری اﺳت ﻣردی ﮐﮫ در طﯽ ھزاران ﺳﺎل زن را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ظرف
ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷﮭوات و زﻧﺎﮐﺎری ھﺎی ﺧود ﺳﺎﺧت و ھر ﺣﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ را از وی درﯾﻎ ﻧﻣود .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت راه ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن ھرﮔز
از ﻣﺳﯾر ﻋداﻟت ﻧﻣﯽ ﮔذرد زﯾرا ﺑﻘول اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ھرﮔز ﺗوان ﻋداﻟﺗش را ﻧدارد و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٨۴از اﯾن ﻣﻧظر ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ راز اﻟﻘﺎب و ﺻﻔﺎﺗﯽ از اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط در اﯾن دوران ﺟﺎﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت:
ﺷوھر ﺑﯾوه زﻧﺎن و ﭘدر ﯾﺗﯾﻣﺎن و !...و اﯾن ارزش وﺟودی اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎه و ﻣﻧﺟﯽ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺷوھری
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻋﯾن ﺷوھرداری از وﻻﯾت و رﺣﻣﺗش ﻣﺣروﻣﻧد و ﭘدر ﺑﭼﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺣﯾن داﺷﺗن ﭘدر و ﻣﺎدر ھﯾﭻ
رﺣﻣت و ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .زﻧﺎن و ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻗﺣطﯽ رﺣﻣت دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﻧﻣﯽ زﻧﻧد و دل از ﻧژاد ﻣﯽ ﺷوﯾﻧد و
روی ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ھﻣﺳر و ﭘدر روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﺑرﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﮫ اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم
زﻣﺎن! ﻓﻘط اﯾﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻗدر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻻﯾﻘش ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻻﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ!
 -٣٨۵اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﮔراﯾﺷﺎت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ اﻋم از دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳر ﮐﮫ ﭘرورده طﻼق ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺎطﻔﯽ
ﺑﺎﺷﻧد از ﺟﻧس اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و از ﺟﻧس ھﻣﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾزﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺎدراﻧﺷﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺷﻘﺎوت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﭘس از ازدواﺟﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود در رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ
ھﻣﺳران و ﻓرزﻧدان ﺧود دارﻧد و اﯾن ﺑﻧﺎی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﺣت وﻻﯾت دﺟّﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن
ﺟﻣﺎﻋت را از ﻧزدﯾﮏ دﯾده ام ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از آﻧﺎن ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ ﺑرﻧد و اﯾن ھﻣﺎن
ﻋرﻓﺎن اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﺷﺎھدش ھﺳﺗﯾم از ا ُﺷو ﺗﺎ ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی
ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد و ظﮭور اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ.
 -٣٨۶اﻣروزه ھﻣﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی روی زﻣﯾن ﺑﺳوی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت در ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد و دﻣوﮐراﺳﯽ ھم
اﯾدﺋوﻟوژی اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺳرﭼﺷﻣﮫ ای ﺟز ﺗﮑﻧوﮐراﺳﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧدارد ﮐﮫ از ھﯾﭻ ،ارزش
٦١

ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و از دروغ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرﯾش ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﭘﯾروزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳت
و از ﻓرداﯾش ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﻣﯽ رود .ﻓرھﻧﮓ و روح دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ در وﺟود ﮐﺎﻧدﯾداھﺎﺳت و اﯾن ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ
ﺑواﺳطﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺳﺎطﯾری ﺗوھﻣﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ
دﯾﮕری را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑر ﻋرﯾﮑﮫ ﻗدرت ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد .ﺟواﻣﻊ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﺗوھﻣﯽ و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﻻ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﺟﻧون و ﻓرﯾب را ﺑوﺿوح درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺟﻧوﻧﯽ رازوار و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ھر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوھم و وﻋده ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﯾد .داﺳﺗﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ داﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﯾدن ﺑﭼﮫ
ﻧﻧﮫ ھﺎﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻣر دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓﻣﯾﻧﯾزم ﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻗﺎﻟب واژه ﻣدرﻧﯾزم ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﻓﻘط ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑراﺑرﻧد ھﻣﭼون ﺑراﺑری ﺻﻔرھﺎ و ﭘوچ ھﺎ! و
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺳت ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﭘدر و ﻣﺎدر!
 -٣٨٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دو ﻧوع اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﭘدر و ﻣﺎدر و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و در ﻧژاد دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻏول ﺑﭼﮫ ای ﺑﻧﺎم ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﺳت و
دﯾﮕری اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﻋﺎرف واﺻل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻧزادی و ﺣﯾﺎت ﺳرﻣدی رﺳﯾده اﺳت و از دھر و ﻧژاد ﻣﻧزه! دو ﻧوع
ﻣردم ﺳﺎﻻری ھم دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ و آدﻣﺧواران اﺳت و دﯾﮕری ﻣردم ﺳﺎﻻری ﻣﺣﻣدی و ﻋﻠوی و
اﻣﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن اﻣﺎﻣش ﺣﻣﺎل و ﻧوﮐر ﺑﯾوه زﻧﺎن و ﯾﺗﯾﻣﺎن اﺳت.
 -٣٨٨ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻣدن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭﯾﺎﺳت و ﻓﻘط ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﺑﮫ
ﺧودآﺋﯽ و ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﺎم ﻣﻠﺣﻖ ﺷود و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ﯾﺎﺑد و از ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن ﺑرھد! و
اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺷر اﻣروز اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر ﻣﺎ آن ﻧور ﺑﺧودآﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ظﮭور
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم را ﻓراھم ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن را از درک اﺳﻔل ﺑﮫ ﻋرش اﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
 -٣٨٩راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ ﻗﻠب ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷرﯾت را در ھر ﻋﺻری رﻗم زده اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ طﺑﻖ آﯾﮫ  ٢٢٣از ﺳوره
ﺑﻘره در راﺑطﮫ ای اﻟﮭﯽ از زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت .در راﺑطﮫ ﻋورت
ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻧژاد ﻣﺣور زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم ﺷﯾطﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﮐﺎرﮔﺎه
ﻣﺣوری اﯾن ھر دو واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺗﺄوﯾل و وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ و وﺣدت ذات ﺑﯾن اﯾن ﺧﺎﻟﻖ-
ﻣﺧﻠوق )آدم -ﺣوا( اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ اول و آﺧر اﻧﺳﺎن اﺳت اﻧﺳﺎن را در ﭘرﺳﺗش ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻧﻣوده
اﺳت وﻟﯽ ﻣرد ﺑﺧﺎطر ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ زﻧش را ﺑﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت او را ﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن ﻣرداﻧﯽ در
آﺧراﻟزﻣﺎن زﯾر ﭘﺎھﺎی زﻧﺎن ﺧود ﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود اﯾن زﻧﺎن ھم ﺑﮭﻣراه ﻟﮫ ﮐردن ﻣرداﻧﺷﺎن ،ﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٣٩٠اﮔر ﻣﺎ در ﺑﺎب ھر ﻣوﺿوﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ آدم و ﺣوا ﻣﯽ رﺳﯾم ﺗﺄوﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از ﮐﺗﺎب ﺧدا
آﻣوﺧﺗﮫ اﯾم و ﻋﻘل ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن اﺳﺎس ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد ﮐﮫ :ھرﮐﺳﯽ ﮐو دور ﻣﺎﻧد از اﺻل ﺧوﯾش -ﺑﺎزﺟوﯾد روزﮔﺎر
وﺻل ﺧوﯾش! ﺗﺄوﯾل ﻋﻘﻼﻧﯽ ھر اﻣر دﯾﻧﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد ھم ﺑﮫ اﻣر آدم -ﺣواﺋﯽ ﺑﺎزﮔردد
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺻل ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ!
 -٣٩١از ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﻔﺟﺎرات ﻓرھﻧﮕﯽ در اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﻣﺗﻔﮑران
ﻣﺳﺋول و ﺑﺷر دوﺳت در ھﻣﺎن ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ ﺧطر ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ای را ﭘﯾش ﺑوﺋﯽ ﻧﻣودﻧد و ﺑﻔﮑر ﭼﺎره ﺑرآﻣدﻧد از ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس و ﻧﯾﭼﮫ ﺗﺎ ھوﺳرل و ھﺎﯾدﮔر و اﻧﯾﺷﺗن و ﭘﻼﻧﮏ .و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم از ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﺳدآﺑﺎدی و ﻣﯾزرا
ﮐوﭼﮏ ﺧﺎن و ﻣﯾرزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐرﻣﺎﻧﯽ و اﯾن اواﺧر ھم ﺳﯾد ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ﺻدر و اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ و دﮐﺗرﺷرﯾﻌﺗﯽ! وﻟﯽ ھﻣﮫ آن
ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﯽ ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ھﻣﭼون ﻣﺳﮑّن ھﺎﺋﯽ ﻋﻣل ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط اﻓﮑﺎر را از ﺻورت اﺻﻠﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻣﻧﺣرف ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای رﺳوخ در رﯾﺷﮫ ھﺎ ﯾﺎﻓت و آن ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﯽ ھﺎ را ﻧﺎﮐﺎر ﺳﺎﺧت و آن ﭼﺎره
ھﺎ ﻧﯾز ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯾﮭﺎﺋﯽ ﺟدﯾد ﺷدﻧد و ﻣﺷﮑل ﺑر ﻣﺷﮑل و ﻣﻌﻣﺎ ﺑر ﻣﻌﻣﺎ اﻓزودﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺣﺗﯽ
ﻗﺑل از ﺷروع واﻗﻌﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣوده و ﭼﺎره ﻧﻣودﻧد ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( ﺑودﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
دﯾدﻧد و راه ﻧﺟﺎت از اﯾن ﻣﮭﻠﮑﮫ را ﭘدﯾد آوردﻧد ﮐﮫ راه ﮔذر از ﺣﯾﺎت دھری و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٣٩٢از ﻣﯾﺎن اﯾن ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﺎن ﺑزرگ ﻋﺻرﻣﺎ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ آﮔﺎه ﺷدﻧد و ﭼﺎره ای ﭘﯾش روی
ﻧﮭﺎدﻧد وﻟﯽ در ﻗﺑﺎل ﻋظﻣت و ﻋﻣﻖ اﯾن ﺗراژدی ﺑزرگ ھﺳﺗﯽ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و راه ﺣل ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳطﺣﯽ و ﻣوﻗﺗﯽ و
ﺗﺳﮑﯾﻧﯽ ﺑودﻧد .زﯾرا اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﯾﺎ ﺗراژدی از ﺟﻧس ﻗﯾﺎﻣت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﺑود ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ! و اﯾن ھﻣﺎن
٦٢

اﻣری ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ از آن ﻏﺎﻓل ﺑودﻧد زﯾرا درﮐﺷﺎن از ﻗﯾﺎﻣت ﻏﯾرﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺗوھﻣﯽ ﺑود .ﻧﮫ ﻗرآﻧﯽ ﺑود ﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
زﯾرا ھﻣﮫ ﻗﯾﺎﻣت را ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﺑﻌد از ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﭼون ﺗوﺣﯾد و ﻣﻌﺎد ﻓﺻل
ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﺑود وﻟﯽ ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﺗﻔﮑران اﯾن ﻣذاھب از آن ﻏﺎﻓل ﺑودﻧد و ھﻧوز ھم ھﺳﺗﻧد! ﺧداوﻧد ﺧودش ﻣرا
ﺑﺎ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ روﺑرو و آﺷﻧﺎ ﺳﺎﺧت و ﻋﻼﺋم و اﺳرارش را ﺑﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻓرﻣود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗرآن ﻣﺣﻣدی
و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی ﺑود! و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﺷم و ھوش ﻣرا ﺑر واﻗﻌﯾت در ﺣﺎل وﻗوع ﻗﯾﺎﻣت در ﺑطن ﻋﺎﻟم و آدم ﻣدرن ﮔﺷود و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟﮭﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎھم ﻗرآﻧﯽ ﻧﻣود و ﺳﭘس ﻣرا ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑﯾﺎﻧش ﺗﻌﻠﯾم ﻓرﻣود ﮐﮫ ﻋﻠم ﺧروج از اﯾن ﻣﮭﻠﮑﮫ اﺳت
و ﻋﻠم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ!
 -٣٩٣ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن در ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐﻣﺎل اﯾن
ﻣﻌرﻓت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻗرآن در ﺧوﯾش اﺳت و اﯾن ﻗراﺋت ﻗرآن در ﻻﺑﮫ ﻻی ھزاران ﺗوی طﺑﻘﺎت ﻧﻔس ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺧود -آﻓرﯾﻧﯽ ﻋﯾن ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن اﺳت" :اﯾﻧﮏ ﺑﺧوان ﮐﺗﺎب
وﺟودت را ﮐﮫ ﺧود ﺑر اﯾن ﺧواﻧدن ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ".ﻗرآن -و اﻣﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﯾﺎن ﻗرآن
وﺟود ﺑﮫ زﺑﺎن زﻣﺎن و ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻣردﻣﺎن اﺳت و اﯾن ﺟرﯾﺎن ظﮭور وﺟود ﺧوﯾش در آﻓﺎق اﺳت و از ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن .ﭘس ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﻠم ﻗرآن ﻧﻔس و ﻋﻠم ﺑﯾﺎن دو ﻣرﺣﻠﮫ از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٣٩۴اﮔر ﻧظری ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ اﻗوام ﺑﺷری و ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی در ﺟﮭﺎن ﺑﯾﺎﻧدازﯾم و از ﻣﻧظر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن آﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﮐل ھوﯾت اﻓراد و اﻗوام ﺑﺷری و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم در زﻣﯾن و
ھﻔت آﺳﻣﺎن در ظﺎھر و ﺑﺎطن در آﻓﺎق و اﻧﻔس از ﺟﮭﺎن ﮐﻔر ﺗﺎ ﺟﮭﺎن اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن ﺳراﺳر ﻣﺧﻠوق آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﻣﺛﻼً ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اھل اﯾﻣﺎن ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﺧﻠوق ﺟدﯾد اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺟﮭﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺧﻠوق
وﺟود اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻣﺎدی و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﺧﻠوق ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ از وﺟود ﻓﻼﺳﻔﮫ و
داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺎدی اﺳت.
 -٣٩۵وﻟﯽ ﺑدان ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در ﻋرﺻﮫ آﻓﺎق و ظﮭور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اھل ﻣﻌرﻓت ﺑرای
دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ اﯾن از وﯾژﮔﯽ ّ
ﺧﻼق ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻋرﻓﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺧود ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣردﻣﺎن
ﭘرداﺧﺗﻧد آﺛﺎری ﭘدﯾد آوردﻧد ﮐﮫ اﯾن آﺛﺎر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﭘس
از ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ و ﮐﻼم ﻣﻌﺻوم ﻣﯽ ﺗوان از آﺛﺎر ﻣﮑﺗوب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ّ
ﺣﻼج ،اﺑن ﻋرﺑﯽ ،ﻣوﻟوی ،اﺑن ﻓﺎرض،
ﻋراﻗﯽ ،ﻋطﺎر ،روزﺑﮭﺎن و ﺣﺎﻓظ و ﺳﻌدی ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺟﻣﻠﮫ و ﯾﺎ ﺑﯾﺗﯽ از اﯾن آﺛﺎر ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ در
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری .ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان از آﺛﺎر ﻣﮑﺗوب دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﺳل ﭘﯾﺎﭘﯽ را
ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ زﻧده ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در رأس ھﻣﮫ آﺛﺎرش ﮐﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن اﺛر او ﻧﯾز ھﺳت ﮐﺗﺎب "ﮐوﯾر" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﺛر اوﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺧوﯾش ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت و ھرﮐﺳﯽ از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن اﺛرش ﺑﮫ اﺣﯾﺎی
ﻓطرت ﺧوﯾش ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس ھرﮔز از ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ رود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧﻼﻗﺗرﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺧوﯾش ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ در رأس ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻗرار دارد ﺑدﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﺷد.
و اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﺑﯽ واﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺧوﯾش ﺑﮫ زﺑﺎن ھﻣﮕﺎن ﺑرﺗرﯾن رﺣﻣت و ﺧدﻣت و اﯾﺛﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﯽ در ﺣﻖ
ﺑﺷرﯾت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ھم ﺑدﻟﯾل ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﮐﮫ در ﺧدﻣت ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد و درب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ را ﺑﮫ روی ھﻣﮫ ﻣﯽ
ﮔﺷﺎﯾد و ھم ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را در ﻣﻌرض ﺗﮭﻣت و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ و ﺷﻘﺎوت اﺷﻘﯾﺎء ﻗرار ﻣﯽ دھد.
 -٣٩۶ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎی ﺣﯾرت و ﺗﺄﺳف اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﻣﺎ در اﯾن دوران ﺳﻠطﮫ ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت ،ﺑﻧدرت اھل ﻋﻠم و
ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗوﺟﮫ ای داﺷﺗﮫ اﻧد ﺟز ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔر ﮐﮫ ﻣورد ﻏﺿب ﺳﺎﺋر ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد .دﮐﺗر
ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﮐﺗﺎب ﮐوﯾر ،ﭼﮭﺎر زﻧدان اﻧﺳﺎن و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﺳﺎن ﻣدرن و
ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻌﻘول ،ﻧﺳل ﺟوان را ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻧﻣوده اﺳت .و ﻧﯾز ّ
ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﮫ ﮐوﭼﮏ و ﺑﺳﯾﺎر
ﮔراﻧﻘدرش ﯾﻌﻧﯽ وﻻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﺛری ﻣﻧﻘول اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻌﻘول ،ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺷﺎھراه ورود ﺑﮫ وﻻﯾت اﻣﺎم ھﻣﺎﻧﺎ
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻌداد دﯾﮕری از ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ در ﺑﺎب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﺄﻟﯾﻔﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن اراده و ﺷوﻗﯽ
ﺑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ را در ﻣﺧﺎطب ﺑرﻧﻣﯽ اﻧﮕﯾزد .و ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ در اﯾن دوران ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻗوام و ﻣﺗﻔﮑران
ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺑزرگ ﮔراﯾش دارﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﺻدھﺎ ﻣﮑﺎﺗب رﻧﮕﺎرﻧﮓ و
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳل ﺟوان را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و از ﺟﻣﻠﮫ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن ﻧوع
آﺛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﻧﺳل ﺟوان ﭘرﺧواﻧﻧده ﺗرﯾن آﺛﺎر اﺳت و اﯾن ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم
٦٣

اﺳت و ﺑﺧﺻوص در ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﺎھراه وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت" :ھرﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣش
را ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﻧﺎﺋل آﻣد ".اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع(-
 -٣٩٧ﺷﯾﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺣﺎﻓظ ﻗرآن اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد،
ﻗرآﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾد و ﻣﯽ ﭼﺷد و ﻗرآﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻗرآﻧﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون از ﺧود ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧش ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﯾدارش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و
اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٩٨ﻗرآن و اﻣﺎم ﺑﺎطن و ظﺎھر اﻣری واﺣدﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم را ﻗرآن زﻧده ﮔوﯾﻧد ﭘس ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﺑر وﻻﯾت وﺟودی اﻣﺎم وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺧودش اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﻣظﮭری از ﻧور اﻣﺎم زﻣﺎن .و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن ﺑﺎطن
را ﮐﮫ وی را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آﻓرﯾده ﺑرای دﯾﮕران ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﻠﻘﺗش در ﺧﻼﯾﻖ ﻧﯾز ّ
ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔردد و دﯾﮕران را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد زﻧده ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٣٩٩ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﺗﺎب آﻓرﯾﻧش اﺳت و اﻣﺎم ھم آﻓرﯾﻧﻧده اﻧﺳﺎن در اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳت ﭘس ﻗرآن و اﻣﺎم ﺟداﺷدﻧﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺟداﺋﯽ ﻣوﺟب ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق اﺳت ھﻣﭼون ﻧﮭرواﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﻗرآن را ﮔرﻓﺗﻧد و اﻣﺎم را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد و
ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ھﻣﮫ ھﻼک ﮔﺷﺗﻧد .و ﯾﺎ ھﻣﭼون ﻓرﻗﮫ ای از اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﮐﮫ اﻣﺎم را ﮔرﻓﺗﻧد و ﻗرآن را رھﺎ
ﮐردﻧد و ﻋﺎﻗﺑت اﻣﺎم را ھم از دﺳت دادﻧد .ﭘس آﻧﮑﮫ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده دارد اﮔر رھرو وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﺷود و ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم را
در ﺑﺎطن ﺧود ﻧﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻗرآن اﺳت ﺑزودی ﺑﺎ اﻣﺎﻣش ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳد و ﺧﺻم ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ﻣظﮭر
ﺧﻠﻘت ﻗرآﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ آورﻧده اش رﺳول ﺧﺎﺗم اﺳت ﮐﮫ او ﺧود ﻧور اﯾن
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت.
 -۴٠٠ھﻣﮫ ﻣﺗﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر درﺑﺎره ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن ﺗﺄﻣل و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐرده و ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد آﻓرﯾﻧﻧدﮔﺎن
ﺳرﻧوﺷت ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺑوده اﻧد از ﻧوع رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺟﻣﺎﻧﯽ .ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﺎرﮐس ،ھﮕل،
ﻓروﯾد ،ﻧﯾﭼﮫ و ھﺎﯾدﮔر ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳرﻧوﺷت ﻧوﯾن ﺗﻣدن ﻣﻐرب زﻣﯾن ﺑوده اﻧد .اﯾﻧﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﮐﺎوﻧدﮔﺎن ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود
ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون از ﺧود را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻧوﯾﻧﯽ آﻓرﯾدﻧد .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻓﺎﻗد ﭼﻧﯾن ﻣﺗﻔﮑراﻧﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺑوده اﯾم ﮐﮫ دارای اﻧدﯾﺷﮫ ای ّ
ﺧﻼق ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد .و اﯾن از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت
ﮐﮫ ﭼرا ﻣﺗﻔﮑراﻧش از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس روﯾﮕرداﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ از اﺻل اﺳﻼم و ﻗرآن روﯾﮕرداﻧﻧد و ﻟذا در
ﺳﯾطره ﺗﻣدن ﺷرق و ﻏرب ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از رﺣﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺣروم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد زﯾرا ﻣﺣور رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ھرﮐﮫ از اﯾن اﻣر روﯾﮕردان اﺳت دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت اﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا ﭘﯾروان دﯾن رﺣﻣت از رﺣﻣت
ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ﻣﺣروم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد؟ ﭼرا اﻣروزه ھﻣﮫ اﻗوام ﺑﺷری ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر از ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد؟ آﯾﺎ ﮐﻔر
ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت؟ آﯾﺎ ﺷرﯾﻌت ﮔراﺋﯽ اﻓراطﯽ ﻣﺳﻠﻣﯾن را دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺟﻣود و ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ ﻏرﺑﯾﺎن
ﺣﻖ ﻧدارﻧد اﯾن اﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را دﯾن ﺷﻘﺎوت ﺑﺧواﻧﻧد؟ ﭼرا اﻣروزه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣظﮭر ﺑﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗوﺣش و ﺷﻘﺎوت
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد؟ آﯾﺎ اﯾن ﺳؤاﻻت ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧدارد؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺧود را ﺑﻔرﯾﺑﯾم و ﺧود را ﻣؤﻣن و ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن را ﮐﺎﻓر
ﺑداﻧﯾم؟ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺳرﻋت در ﺣﺎل روﯾﮕرداﻧﯽ از اﺳﻼم ھﺳﺗﻧد و از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺟز آداﺑﯽ
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻋذاب آور اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن درد ﻣﺑﺗﻼﺳت .ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ھﻣﮫ
ﺑﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ھﺎ و ﻣﻔﺎﺳد ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﮐﻧﯾم و آن را ﺗوطﺋﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾم؟ اﯾن ﭼﮫ
دﺷﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب و روح و ﻓﮑر و ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑود ﮐرده اﺳت؟ اﯾن دﺷﻣن طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﺟز ﺷﯾطﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
اﯾﻣﺎن ﻣﺎ را زاﺋل ﮐرده اﺳت .و ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﮫ ﺳراغ رﯾﺎﮐﺎران و ﮐذاﺑﺎن و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽ رود ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم
دﯾن ﺧدا ﺑﺎﺷد .ﺣرﺑﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن ﺷﯾطﺎن اﻣروزه ﺟز ﺣرص و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه
اﺻﻠﯽ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻣدرن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ ﻏﺎﯾت ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .و اﯾن
راز اﻧﺣطﺎط و واروﻧﮕﯽ ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻏرب ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔرﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس اﺳﻼم اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎ را اﯾﻧﺳﺎن دﯾواﻧﮫ ﮐرده و ﻣورد ﻏﺿب اﻟﮭﯽ ﻗرار داده اﺳت .اﻣروزه ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت .و اﯾﻧﺳت راز ﺗﻣﺎم ﻓﻼﮐﺗﮭﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ در ﺳﯾطره ﺻدق ﮐﺎﻓران ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ آن ﻏﺑطﮫ
ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﭘس ﮐﺎﻓر ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر از ﮐﺎﻓر رﯾﺎﮐﺎر اﺳت .و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﮐﻔر ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﮫ درب رﺣﻣت
ﺧداﺳت ﻣﺷﺗﺎﻗﺗر از ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﺻل و ﻣﺣور دﯾن ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ ﺻدق اﺳت و ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن از اﯾن ﮔوھره دﯾن ﺗﮭﯽ
ﺷده اﯾم زﯾرا در دروغ و رﯾﺎی ﺧود ﮔم ﮔﺷﺗﮫ اﯾم و ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﺛری از ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﭘس ﺗوﺑﮫ ﻣﺎ از اﯾن
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دروﻏﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺑﺧود ﮔﻔﺗﮫ اﯾم و دروغ ﺧود را ﺑﺎور ھم ﮐرده اﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرآﻏﺎز ﻧﺟﺎت ﻣﺎ از
اﯾن ھﻼﮐت و ﺷﻘﺎوت ﺑﺎﺷد" :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺎ را از درب ﺻدق وارد ﮐن و از ﻣﺧرج ﺻدق ﺧﺎرج ﮐن!" ﻗرآن-
 -۴٠١ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن و ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن ﻋﺎﻣل از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و دﯾواﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟدا ﮔﺷﺗن روح از ﺟﺎن و ﺗن
اﺳت .و اﯾن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﮔﻣﺷدﮔﯽ اﺳت .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻟم رﺑّﺎﻧﯽ و ﻋﺎرف واﺻل ھم در ﻗﺑﺎل اﯾن طﻠﺳم ﺷﯾطﺎﻧﯽ در
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣت ھﻣﯾﺷﮕﯽ و ﻗطﻌﯽ را ﻧدارد و ﮔرﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ از وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﻟﻣس ھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﺑرا
ﻣﯽ ﺑودﻧد .ﻗدرت اﻓﺳوﻧﮕری و اﺑﺗﻼی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل از دﻧﯾﺎ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ اﺷدش ﻣﯽ رﺳد .ﻟﻌب و ﻟﮭو
ﻧﺎﺷﯽ از دﻧﯾﺎ در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﯽ رﺳد و ﮐل وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﭘﺎﮐﺗر و ﻣؤﻣن
ﺗر در ﻗﺑﺎل اﯾن وﺳوﺳﮫ ھﺎ و اﺑﺗﻼﺋﺎت رﻧﺟورﺗر و ﻣﻌذﺑﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا دﻟﯽ زﻧده ﺗر دارﻧد و ﻟذا ﮐﻣﺎل ﺷرﯾﻌت ﻣؤﻣﻧﺎن را
ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﮫ ﺣﺎل ذاﮐر ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺿد ذﮐر اﺳت و ﺿد ﻓﮑر و ﺷﻌور و اراده و
ﻋﻘل! ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺧر دﺟﺎل و ﻣﺟرای رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در ﻗﻠوب اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .و اﮔر ﭘﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷرع و ﺣﻔظ ﻧﻣﺎز و
روزه و ﺣﺟﺎب ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت از ﻓروج وﺟود ﺧوﯾش در ﻗﺑﺎل رﺳوخ ﺷﯾﺎطﯾن آرﯾل ھﺳﺗﯾم ﺳﺧت در اﺷﺗﺑﺎھﯾم و اﯾن ﮐل
ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﺣﺎﮐم ﺑر ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺑﺎ ﻣﺧﻠوطﯽ از دﺟﺎﻟﯾت و ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﺳﻌﺎدت دﻧﯾﺎ و آﺧرت رﺳﯾد.
 -۴٠٢ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻋﻧﺻر ﺷﺗﺎب در ﺣرﮐت اﺳت ﭘس ﻋﺎﻣل ﭘﯾﺷرﻓت اﺳت وﻟﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻊ و ﺷﺗﺎﺑﺎن در ﮐﺟﺎ؟ در ﻗﻠب
ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی! و اﯾﻧﺳت راز ﭘﯾﺷرﻓت و ﺷﻘﺎوت و ﺟﻣود و ﻧﺎﺑودی روح اﻧﺳﺎن در ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ! ﺗﮑﻧوﻟوژی روح
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﺳﺎرت و ﺣﺑس ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد آﻧﮭم ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی ﺳﺧت ﺗر از ﺳﻧﮓ ﯾﻌﻧﯽ آھن و ﺑﺗون و ﻗﯾر! "و
ﻗﻠوﺑﺷﺎن از ﺳﻧﮓ ﺳﺧت ﺗر اﺳت ".ﻗرآن -و اﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت :ﻗﻠوب و ارواح ﻓوﻻدﯾن!
 -۴٠٣و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ،آﻓرﯾده ﺷدن در ذات آھن و ﺑﺗون و ﻧﻔت و ﺑرق و ﺑﻣب و ﮐراک و
اﯾدز و ﭘورﻧو و ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ اﺳت ،اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ! اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ! آﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن و
ﻣؤﻣن و رﺳﺗﮕﺎر ﺑﺎﺷد! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠب و اراده و ﻋﻘل و روﺣش را از دﺳت داده اﺳت!
 -۴٠۴اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﺣراﻣﯽ و ﺑﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ
ﺷﯾطﺎﻧزاده ھﺳﺗﻧد و ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از ﻣﻘدﺳﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻗﺗل ﻋﺎم ﻓرﻗﮫ
داودﯾﮫ در ﻣﮭد آزادی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺟرم اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون و ﺳﯾﻧﻣﺎ و اﯾﻧﺗرﻧت و اﻟﮑل و رﻗﺎص ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺗﺣرﯾم ﮐرده ﺑودﻧد
و زﻧدﮔﯽ طﺑﯾﻌﯽ داﺷﺗﻧد ﺳﻧدی آﺷﮑﺎر ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎک ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن و زﻧﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋراﻗﯽ
و وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﻧﻧد .و ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ ﻓﻘط آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد آﻧﮭﺎ در دوره ای ﭘرﭼﻣدار آزادی ﻣﻠل ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓﻘط
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗرﻧد زﯾرا در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺗر و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر و ﺷﻘﯽ ﺗر و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗر ﺷده اﻧد .اﯾن ﺣرام زادﮔﯽ و
ﻋداوت ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾرﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺻﻔت و ھوﯾت ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳت ھﺎ و ﭘﯾرواﻧش ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠب و
روﺣش از ﺳﻧﮓ ھم ﺳﺧت ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ ﻏرﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺷرﻗﯽ ،ﭼﮫ ﻋرﺑﯽ ﯾﺎ اﯾراﻧﯽ ،ﻣﺳﯾﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن! ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎی
ﻧﻣﺎزﺧوان ھم ﺑﮫ ﻗدرت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺧود ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺣدّی از ﺷﻘﺎوت و ﺟﻧﺎﯾت رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ و اﺳراﺋﯾﻠﯾﮭﺎ را
ھم روﺳﻔﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻏرب ﭼﻧﺎن اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧود و
ﺳﺎﺋرﯾن ﻣﯽ زﻧﻧد ﺑواﺳطﮫ ھﻣﺎن ﺑﻣب ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ! ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾر ﻣﻌﻠول اﻟﺗﻘﺎط ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .ﺗﮑﻔﯾر
ﺣﺎﺻل ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﺎق ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺑرای ﻧﺟﺎت اﯾﻣﺎﻧش راھﯽ ﺟز ﻧﺎﺑودی ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼون
اﻧﺗﺣﺎر ﮔﻧﺎه اﺳت ﭘس ﺧود را ﺑﮭﻣراه دﯾﮕران ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﺟﮭﺎد ﻣﺣﺳوب ﺷود و ﺑﮫ ﺑﮭﺷت رود ﻧﮫ ﺟﮭﻧم! روﺣﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﺷﯾطﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﻠﻌﯾده ﺷده اﺳت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﻧﺎﺑود ﮐردن اﯾن ﺷﯾطﺎن ﺧود را ﺑرھﺎﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧودش ھم ﺑﺎ آن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷود .ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟودی داﻋش و طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﺷﺑﺎب و ﺑوﮐوﺣرام ﯾﮑﯽ اﺳت .و اﯾن آﺧرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﺟﺎت ﺷرﻋﯽ از اﺳﺎرت
ﺷﯾطﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت روح از اﺳﺎرت ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و اﺳﻼم ﻣﻧﮭﺎی ﻋرﻓﺎن
ﻧﻔس ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﺳت از طرﯾﻖ اﻧﺗﺣﺎر و ﯾﺎ دﺳت ﮐﺷﯾدن از دﯾن!
 -۴٠۵ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻋﻠم ﻏواﺻﯽ در اﻋﻣﺎق دوزخ اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﺟﮭت ﯾﺎﻓﺗن و ﺑرﮐﺷﯾدن روح و رﺟﻌت ﺑﮫ ﺟﺎن و
ﺗن ﺧوﯾﺷﺗن! و اﯾن ﻏواﺻﯽ ﺑدون ھداﯾت و ھﻣراھﯽ ﭘﯾر طرﯾﻘت و ﻋﺎرف واﺻل ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﺑﻘدرت روح اﻣﺎم ﻣﯽ ﺗوان
روح ﺧود را از دوزخ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد" :دﺳت در دوزخ ﻣﯽ ﮐﻧم و ھرﮐﮫ را ﺧواھم از آن ﺑﯾروم ﻣﯽ ﮐﺷم ".ﻋﻠﯽ)ع(-
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 -۴٠۶ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس در اﯾن دوران ﻗﺑل از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧودﯾﺎﺑﯽ ﺑﭘردازد و اﻧﺳﺎن را از ﮔﻣﺷدﮔﯽ ﺑرھﺎﻧد .ﯾﮑﯽ
روﺣش را در اﺗوﻣﺑﯾﻠش ﮔم ﮐرده و دﯾﮕری در ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﺑرﺧﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت و ﺑﺳﯾﺎری در ﺗﻠوﯾزﯾون و ھﻣﮕﯽ در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ و داروھﺎ و ﻣواد ﻣﺧدر و ...و ﻗﺑل از ھر ﺟﺎ و ﭼﯾز دﯾﮕری در ﻣدرﺳﮫ ھﺎ و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﻐزھﺎ را
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب روح اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان روح ﺧود را از اﺳﺎرت اﺷﯾﺎء و اﺑزارھﺎ و اﯾده
ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ رھﺎﻧﯾد.
 -۴٠٧ﺑﺷر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﺟﺎب و ظﻠﻣت و اﺳﺎرﺗﯽ ﺟز ﺟﺑر زﻣﺎن )دھر( ﻧدارد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ
اﺑزار ﺷﺗﺎب در زﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن وﻋده ﻧﺟﺎت از اﯾن اﺳﺎرت را داده اﺳت" .ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را از ﻓﻘر و ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و
ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ".ﻗرآن -و اﺣﺳﺎس ﻓﻘر و ﻓﻧﺎ در ﺑﺷر ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ اﺳﺎرﺗش در زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾری زا
و ﻣرﮔﺑﺎر اﺳت .اﺳﺎرت در زﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﯾن اﺳﺎرت در ﮐﺎﻟﺑد ﻣﮑﺎن و ﺗن اﺳت ﺟز ﺑﺎ ﻋروج روح ﻋﻼﺟﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺧروج از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺳرﻣدﯾت ﺟﺎن و وﺟﮫ ﷲ ﮐﮫ ﻧور اﻣﺎم اﺳت" .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎﺑود اﺳت اﻻ
وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ دارای ﺗﺟﻠﯾﺎت و ﮐراﻣﺎت اﺳت ".ﻗرآن-
 -۴٠٨ﺧﺎﺻﯾت دﯾﮕر ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓﮑر و ﻋﻠوم ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اراده ھﺎی ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﻋﯾﺎش و ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﻖ
را ﺷﮑﺎر ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻏل و زﻧﺟﯾر ﻣﯽ ﮐﺷد .ﭘس ﺗوﺑﮫ از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ،ﺷرط ﻻزم و زﻣﯾﻧﮫ
ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺧروج از اﯾن اﺳﺎرت اﺳت ﮐﮫ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﻣوده و ﺗﻘوا
و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐردﻧد ﺧداوﻧد اﻣﺎﻣﯽ را ﺑرای ھداﯾﺗﺷﺎن ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ".ﻗرآن-
 -۴٠٩ﭘس ﺑدان ﮐﮫ دو ﻧوع ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ دارﯾم :ﺧﻠﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣرﮐزﯾش وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻋﻠﯾﯾن
اﺳت .و ﺧﻠﻖ رﺟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎھش ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .از اوﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود و از دوﻣﯽ ھم اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ!
 -۴١٠اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧزد اﻣﺎﻣش روزی ﻣﯽ ﺑرد ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ رزق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوﯾش از ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت :رزق ﮐرﯾم و
زﻗّوم! رزق ﺣﻼل و ﺣرام ،رزق ﺑﮭﺷﺗﯽ و دوزﺧﯽ ،رزق ﻧوری و رزق ﻧﺎری ،رزق واﺳﻊ و ﺑﺎﺳط و رزق ﻗﺎﺑض و ﺛﻘﯾل!
رزق ﻗﺎﻧﻊ و ﻏﻧﯽ ﮐﻧﻧده و رزق ﻗﺣطﯽ زا و ﻧﺎﺑودﮔر!
 -۴١١ﺑﮭﺷت ھﺎ و ﺑرزﺧﮭﺎ و دوزﺧﮭﺎ و درﮐﺎت اﺳﻔل و رﺿوان اﻋﻼی اﻟﮭﯽ و طﺑﻘﺎت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ آن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم و
اراده و ﻋﻣل اﻧﺳﺎن اﺳت اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺧوﯾش آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم .ھرﭼﻧد
ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﯾن آﻓرﯾﻧش ھﺎی ﺟدﯾد ھﻣﺎن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺑراﺳﺎس ھﻣﺎن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧودآﺋﯽ و
ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺗوﺣﯾدی ﻣﯽ رﺳد و ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎری اﻟﮭﯽ ﺑﺎر دﮔر و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر ﮐﮫ ﺧود ﺑﺧواھد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و
ﯾﺎ ﺑر ھﻣﺎن اﺳﺎس ،ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دھری ﺧود را ھم از دﺳت ﻣﯽ دھد و در درک اﺳﻔل ھﻼک ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن دو ﻧوع
اﻧﺗﺧﺎب و دو ﻧوع ﻋﻠم اﺳت و ﺧداوﻧد اﯾن ھر دو اﺧﺗﯾﺎر را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﻋطﺎ ﻓرﻣوده اﺳت و در دﯾﻧش ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری ﻗرار
ﻧداده اﺳت و ﺑﮭﺷت و دوزخ دو ﻣﺣﺻول اﯾن دو اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋذاﺑﮭﺎی دوزﺧﯽ ﺟزای اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑردن اﯾﻣﺎن و ﺗوﺣﯾد
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺻول طﺑﯾﻌﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻔر اﺳت.
 -۴١٢آﻧﭼﮫ از ﺳﺧت اﻓزار ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﮭﻠﮑﺗر اﺳت ﻧرم اﻓزار آن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻐز و
روان آدﻣﯽ را ﺷﻘﯽ و ﻋﻠﯾل و ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻐﯽ و ﺑﺧﯾل و ﻣﺳﺗﮑﺑر و ظﺎﻟم! زﯾرا آﻣوزه ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس
رﯾﺎﺿﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ﻧﻌﻣﺎت و رﺣﻣﺎت اﻟﮭﯽ را اﺣﺻﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ روح اﻧﺳﺎن را ﻗﺣطﯽ زده و ﺟﮭﺎﻧﺧوار ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
"ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑواﺳطﮫ ﺷﻣﺎرش ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد ".ﻗرآن -و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم راه
ھداﯾت اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻣﺳﯾر ﺷﻧﺎﺧت ﻧﻌﻣﺎت و ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎت اﺳت ﭘس ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧظﺎم
ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت اﺳت زﯾرا ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را ﮐﮫ دارای رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎرﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﻣﯾّت ھﺎی ﻋددی و آﻣﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد
و اﯾن ھﻣﺎن ھﻼﮐت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺟﻣود روح اﻧﺳﺎن ﮐﮫ از ﺳﻧﮓ ھم ﺳﺧت ﺗر اﺳت .و اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺣرام ﺳﺎزی
اﻧﺳﺎن اﺳت و ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن ﺣراﻣﯽ و ﺣرام ﺳﺎز و ﺣرام ﭘرﺳت و ﺣرام ﮐﻧﻧده ﺣﻼﻟﮭﺎی اﻟﮭﯽ! اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺣرام زادﮔﯽ
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم ﻣﯾل ﺑﮫ ﺣرام دارد و ﺷﯾﺎطﯾن را در اﯾن راﺑطﮫ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد
و ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﻟﯾد اﻧﺳﺎن ﺣرام زاده اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺷﯾطﺎﻧزاده! زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﻋﻧﺻر ﺣراﻣﯽ در ﻧﻔس و اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷر اﺳت .و
٦٦

اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رزق ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھم رزﻗﯽ ﺣرام اﺳت و ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ھﯾﭻ رزق ﺣﻼل و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد و ﻣﺟﺑورﻧد ﺑﺎ ذﮐر ﺧدا ﺧود را ارﺗزاق ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۴١٣اﻣروزه ذات ﮐﻔر و ﺣراﻣﯽ در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد و ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن و ﺣراﻣﯾﮭﺎ و
ﻣﻔﺎﺳد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﺗورم ﺟﮭﺎﻧﯽ و رﺑﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان ارزش اﻓزوده! اﯾن ارزش اﻓزوده
ھﻣﺎن ﻋﻧﺻر ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد رﺑﺎ در ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﻠول ﻋﺻر
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﺑﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺻل ذاﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐرده اﻧد و ﺟواﻣﻊ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ از اﯾن رﺑﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ رھﺎﺋﯽ
ﻧدارﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﺟرا درآورﻧد ﺗﺎزه ﻣوﺟب اﺷد ﻧﻔﺎق و ﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ھﻣﺎن طﻠﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن دﭼﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻠﻔﯾﻖ ﺷرﯾﻌت و رﺑﺎﺳت
ﺗﻠﻔﯾﻖ دﯾن و ﮐﻔر!
 -۴١۴آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑﮑﻠﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت و ﺑﮫ ﻋﺻر ﺣﺟر ﺑﺎزﮔﺷت؟ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﺣﺎل اﺳت ﻻاﻗل ﺣﺎﻻ دﯾﮕر
ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺷده اﺳت! ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در ﺳطﺢ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻼن و اﺳﺗراﺗژﯾﮑش آﯾﺎ
ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن و اراده دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺧود ﺑﮕﯾرد و ﯾﺎ دﯾن را ﺑﺧدﻣت دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮔﯾرد
و ﺗﺑدﯾﻠش ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾن و دﻧﯾﺎ ھردو ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯾده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن در
ﻗرآن اﺳت :دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧدﻣت دﻧﯾﺎ درﻣﯽ آﯾد ﯾﺎ دﻧﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اﻣر دﯾن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد! ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺿد
اﺳﺗﻌﻣﺎری و آزادﯾﺑﺧش در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم دﭼﺎر ﻧﻔﺎق ﺷدﻧد ﯾﻌﻧﯽ دﯾن را ﺑﺧدﻣت دﻧﯾﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی درآوردﻧد و ﻣﻧﺣرف و
ﻧﺎﺑود ﮔردﯾدﻧد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق ،ﻟﯾﺑﯽ ،ﺳورﯾﮫ ،ﻟﺑﻧﺎن ،ﻣﺻر و ﻧﯾز اﯾران رخ ﻧﻣوده ھﻣﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ
اﺳت .و ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾر واﮐﻧﺷﯽ ﺟﻧوﻧﯽ در ﻗﺑﺎل اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳت و اﻣری اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ وﺿﻊ ﮐﺷور ﻣﺎ
ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑﻣﺎ ﻣﮭﻠت ﺑﯾﺷﺗری داده ﺗﺎ ﺷﺎﯾد در راه و روش آﻣده ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ اﺻول ﺑﺎزﮔردﯾم و
دﯾن را ﻓدای دﻧﯾﺎ ﻧﮑﻧﯾم و دﺳت از ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻏرب ﺑردارﯾم و ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺳﻧده ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ راه ﺧود
ﺑروﯾم .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت .آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺳوار اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﺗوﻣﺑﯾل ﺳوار اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد؟ در ﮐﺷور ﻣﺎ اﺗوﻣﺑﯾل
اﺳت ﮐﮫ ﺳوار ﻣردم ﺷده اﺳت و ﻟذا اﯾﻧﻘدر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ آﻣﺎرش در ﺟﮭﺎن دارای رﮐورد اﺳت .و اﯾن ﻧﺷﺎن از ﮐﻔر
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ دﭼﺎرش ﺷده اﯾم .ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻧﻔﺎق ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﻔر آﺷﮑﺎر و ﺑﯽ رﯾﺎﺳت .ھﻣﮫ
ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس
ِ
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوزی ﮐﮫ ﻣﺎ در طﯽ اﯾن ﭼﻧد دھﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم ھزﯾﻧﮫ رﻗﺎﺑت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﺑﺎ ﻏرب! ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ
ﭘﯾﺷرﻓت در ﺟﮭﻧم! ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣرگ و ﺗﺑﺎھﯽ دﯾن و دﻧﯾﺎ! در ﺧﻠﻘت رﺟﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ﺑﺳﯾﺎری اﻣور از ﻏرب ھم ﺟﻠوﺗر
اﺳت آﻣﺎرھﺎی ﺗﺑﺎھﯽ و ﻣﻔﺎﺳد و ﺟﻧوﻧﮭﺎ دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺦ اﺳت .ھرﮐﺟﺎ رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺑرﺗری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻔران ﻣﯽ
ﺷود ﺧﻠﻘت دوزﺧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ھم ﺑرﺗر اﺳت .اﮔر اﻣروزه ﻓرھﻧﮓ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺗرﯾن ﻓرھﻧﮕﮭﺎ در ﺟﮭﺎن
ﻓر و ﺟﻣﺎل ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺳت ﺳﻧدی آﺷﮑﺎر ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت .ﻓرھﻧﮓّ ،
 -۴١۵ﺑﺷر ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻌداد و ﻋﺷﻖ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﺳوﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌت را از دﺳت داد ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و
ﻋداوت رﺳﯾد و دﺳت اﻧدرﮐﺎر ﻗواﻧﯾن ﺿد طﺑﯾﻌت ﺷد ﺗﺎ ﺑر طﺑﯾﻌت ﻣﺳﻠط ﮔردد و ﺧودش را ﺑر طﺑﯾﻌت ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد و اﯾن
ﺳرآﻏﺎز اﻧدﯾﺷﮫ ﻓﻧﯽ و ظﮭور ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﺑود و ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ و ﺿدﺣﯾﺎﺗﯽ! اﯾن ﻗﻠﻣرو ﮐﻔر ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻠم ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ
دوزخ را ﺗﺟﺳد و ﻋﯾﻧﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟﻧﮓ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺧداوﻧد اﺳت .اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﮐﻧﺎر ﻧﻣﯽ آﯾم و ﺗﺳﻠﯾم ﻗواﻧﯾن آن ﻧﻣﯽ ﺷوم ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن را ﻣرﯾد اراده ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺑﺎ آن ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم
ﺑﮑﻧم .اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﭘدﯾد آورد .اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ اﺳت .ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ و
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺧﻠوق اﻧﮑﺎر و ﻋداوت اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻟﮭﺎم ﺑﺧش
اﯾن ﻋﻠوم ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر و اذن اﻟﮭﯽ اﯾده ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ داﻧﺷﻣﻧدان و ﭘﯾروان اﯾن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻏﯾر از طﺑﯾﻌت و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑﺳﺎزﻧد و در آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن دوزخ ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی و
ﻣدرﻧﯾزم اﺳت.
 -۴١۶وﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﺧدا و ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎﺗش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﻣل
ﺻﺎﻟﺢ ﮐﮫ ﻋﻣل ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ھﻣﺎن راه و روش ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت و دوﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداﯾش در ھﻣﮫ
ﻣوﺟوداﺗش ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر و ﻓﺎﻋل و ﺷﮭﯾد و ﻣﺣﯾط اﺳت و ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻟﮭﯽ و ﺟﻠوه ای از ذات اوﺳت .ﭘس
اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺗﺳﻠﯾم اراده و ﺣﺿور و ﺣﻖ ﺧداوﻧد در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا در ھﻣﯾن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾﻣﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﺧداﯾش را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺎﻻﺧره دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن دﯾدار ﺳرآﻏﺎز آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ﻓردوس و رﺿوان اﻟﮭﯽ
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اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻧدارد و رﺣﻣﺗش ﻣطﻠﻖ اﺳت .ﭘس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و ھﺳﺗﯽ ازﻟﯽ
ﭘروردﮔﺎر اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺟﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﯾزاری و ﺟدال اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت و آﯾﺎت ﺧداﺳت.
 -۴١٧ﺗوﺟﮫ و ﺷﻧﺎﺧت ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ و ﺷﺎﮐراﻧﮫ اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت و ﺣﯾﺎت ﺑﺷری در ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻠم و
ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﺷده و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻘش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺑرﺗری ﻣﯽ ﺳﺎزد .وﻟﯽ ﺗوﺟﮫ و ﺷﻧﺎﺧت
ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣﻧﮑراﻧﮫ و ﺑﺧﯾﻼﻧﮫ اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن و ﺧودش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و آﺗﺷﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
ھرﺣﺎل ﺗوﺟﮫ و ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻔﮑر اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﻣوﺟب آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗری ﺷده اﺳت و اﯾن دال ﺑر ﻣﺎھﯾت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن در
ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﻣﭼون ﺧداﯾش ّ
ﺧﻼق اﺳت.
 -۴١٨ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ از ﻧﯾّﺎت آﻏﺎزﯾن و ذاﺗﯾش ﺑراﺳﺎس اﻧﮑﺎر ﺟﮭﺎن و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا و ﺧﻠﻘش ﺷروع
ﺷده و در آﺧراﻟزﻣﺎن اﯾن ﻣﺎھﯾت آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود .اراده ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺗﻣﻠﮏ ﺟﮭﺎن و دﻋوا ﺑر ﺳر ﺗﺻﺎﺣب ﮐل
آن ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ و ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن ﻧﺑرد ﺟز ﺑﮫ ھﻼﮐت ﮐل اﯾن
ﮐﺎﻓران ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺟﮭﺎن را ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﺷﺎﮐرﯾن ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﺑرﻧد طﺑﻖ ﻗول و ﺳﻧت اﻟﮭﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ!
 -۴١٩ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷد و درک ﻧﻣود ﮐﮫ اﺳﺎس دﻧﯾﺎ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر در ھﻣﮫ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻠﯾش ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻣﻊ آوری
ﻣﺻﻧوﻋﺎت و ﺻﻧﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑوده اﺳت از ﮔردآوری ﺳﮑّﮫ ھﺎی طﻼ و ﻧﻘره و ظروف ﻓﻠزی و ﻣﻧﺳوﺟﺎت رﻧﮕﺎرﻧﮓ و
ﺗﺟﻣﻼت و اﺑزارھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ﻋﻠوم ﻣﺎدی و ﻓﻧون ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﮐﺎﺧﮭﺎی ﻣرﻣرﯾن و ﺟواھرات و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﮐﺷﻧده
ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺣﺻول ﭘﯾﺷرﻓت ﺻﻧﻌت در ھر ﻋﺻری ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻓراﮔﯾر و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده و ھﻣﮫ
اﻗوام و طﺑﻘﺎت ﺑﺷری را درﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﺧش ﻋﻣده ای از آن در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت در ﮐﻣﯾت و ﮐﯾﻔﯾت
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ .ﭘس دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ھﻣواره ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑوده اﺳت و ﻟذا ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﻣﺻﻧوﻋﺎت در اطراف
ﺳﻼطﯾن و اﺷراف ﻣﺗﻣرﮐز ﺑوده اﺳت و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ در ھﻣﮫ دوراﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در رأس اﻗﺗدار دﻧﯾوی و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن ھﻣﺎﻧﺎ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن و ﮐﺷﻧده ﺗرﯾن ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﻣﭘﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘدﯾده ای ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺻر ﺟدﯾد
اﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم و ﺳﺎﺋر ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯾز ﺑواﺳطﮫ آﺧرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در اﻋﺻﺎر ﮐﮭن
در ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﻣﺎدی و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر از ﺗﻣدن اﻣروز ﻣﺎ ﭘدﯾد آﻣده و
ﺑواﺳطﮫ ﻏﺎﯾت ﻓﺳﺎد و ﺳﺗﻣﺷﺎن ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد و ﺗﮑرار ﺣﯾرت آور ﻋﺑرت ﻗوم ﻋﺎد و ﺛﻣود در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ دارد ﮐﮫ ﻣﭘﻧدارﯾم ﺑﺷر اﻣروز ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﺑﺷر ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .اﻣروزه ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﻌﻠوم ﺷده ﮐﮫ ﺣدود ﭼﮭل ھزار
ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن در آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﻣدﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ دارای ﺻﻧﻌت ﻓﺿﺎﻧوردی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر از اﻣروز ﺑوده
اﺳت .و اﯾﻧﮭﺎ ﻋﺑرﺗﮭﺎﺋﯽ از ﺧﻠﻖ رﺟﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﺑﺷرﯾت اﺳت .ﭘس ﻣﺎ ﺳﺧن ﺟدﯾد و ﺑﮫ ﮔزاف
ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎن ﻋﺑرﺗﮭﺎی ﻗرآﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﻣروزی ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﻟوط و ﻋﺎد و ﺛﻣود و اﻣﺛﺎﻟﮭم را
در اﯾن دوران ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺣﻖ ﻧدارﯾم از اﯾن ﺗﻣدﻧﮭﺎی طﺎﻏوﺗﯽ و
دﺟﺎﻟﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت آﻧﺎن دﭼﺎر ﮔردﯾم.
 -۴٢٠ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺷر ﺑوده ﮐﻔر و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھﯾت ﺟز ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺗﻧوع ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺗﺟﻣل ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺷﺗﺎب ﭘرﺳﺗﯽ ،ﮐﺛرت ﭘرﺳﺗﯽ ،زرق و ﺑرق ﭘرﺳﺗﯽ ،ﮐﺎخ ﭘرﺳﺗﯽ ،زﯾﻧت ﭘرﺳﺗﯽ،
اﺳﺗﺣﮑﺎم ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺛﻘل ﭘرﺳﺗﯽ ،آھن ﭘرﺳﺗﯽ ،اﺳﻠﺣﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺳﻠطﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم را
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻓرزاﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ھر ﻋﻘﻠﯽ ﺗﮭﯽ ﺷده اﻧد و ﯾﺎ در دروﻏﮭﺎی ﺧود
ﮔم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .و ﮐﻼم آﺧر اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺎس ﺣﯾﺎت اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺳﺎده زﯾﺳﺗﯽ و طﺑﯾﻌت دوﺳﺗﯽ و ﻗﻧﺎﻋت و
ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑش ﻣؤﻣﻧﺎن را اﻣر ﻧﻣوده ﮐﮫ از طﺑﯾﻌت ﺑﮑر ﺧداوﻧد ﺟﮭت اﻣرار
ﻣﻌﯾﺷت ﺑﮭره ﮔﯾرﻧد .و اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﺳوه ھﺎی اﯾن ﻧوع زﻧدﮔﯽ ﺑوده اﻧد و ھﻣواره ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑر ھﻣﯾن ﺳﻧت
زﯾﺳﺗﮫ و ﺑﮫ دور از ﻏوﻏﺎی ﻣﻔﺎﺳد ﺷﮭری ﺑوده اﻧد و ﺟز ﺑرای رﺳﺎﻟت ﺧود ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ روی ﻧﮑرده اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ھﻣواره ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا و ﻣﺻﻠﺣﯾن ﺑزرگ از دھﺎت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد و ﻧﮫ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ.
 -۴٢١و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻘت رﺟﻣﺎﻧﯽ ھر دو ﺟﻠوه ای از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن
آﺧراﻟزﻣﺎن و از ﻧور ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻧﯽ آدم را ﺻﺎﺣب ﮐراﻣت ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ ﺑﺎ ھر ﻧظر و
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺧدای ﺧود ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ ﺑرﺗری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎﻓران اﯾن رﺣﻣت و ﮐراﻣت
را ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺧود ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ھﻣﮫ
٦٨

ﻣردﻣﺎن را اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮐﮫ رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎرش را دﺳت ﮐم ﺑﮕﯾرد زﯾﺎن ﮐرده اﺳت و ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از
ﺧداﯾش ﺟز ﺧداﯾش را ﻧﺧواھد و اﯾﻧﺳت آن ﺧواھﺷﯽ ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر را در اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻧﺳﺎن را
ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣظﮭر ﷲ ﮐﮫ ﻣظﮭر ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن!
 -۴٢٢ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ از ﺧداوﻧد وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ھﺎی ﺑرﺗری ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .و اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .ﻓﻘط ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺷر درﺑﺎره
اﯾن رﺣﻣت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد اﯾن ﺑﺎور و رﺣﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﯾﺎدآورﯾم ﮐﮫ
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺣﯾرت آور ﺣﺿرت ﺳﻠﯾﻣﺎن)ع( از ﺧداوﻧد را ﮐﮫ از وی ﺳﻠطﻧﺗﯽ طﻠب ﻧﻣود ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ اش ﺑﮫ
ﮐﺳﯽ داده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد و ﻧﯾز طﻠب ﺗﺣﻘﻖ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﭘروردﮔﺎر ﺑر روی زﻣﯾن ﮐﮫ ھردو اﺟﺎﺑت ﮔردﯾد .و اﯾن اﺟﺎﺑت ﺣﺎﺻل
اﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑود ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾز رخ ﺧواھد ﻧﻣود ﭼراﮐﮫ
دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن دﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﭘس ھر ﻣؤﻣن ﻣﺣﻣدی اﻣﮑﺎن ﭼﻧﯾن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ای را از
ﭘروردﮔﺎرش دارد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﻖ ﺳﻠطﻧت و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺳﻠطﻧت و ﺑﮭﺷت ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ در
ﺳر اﺳت و اﯾﻧﺳت رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن رﺣﻣت
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرای ھر ﻣؤﻣن ﻣﺣﻣدی ﻣﯾ ّ
ﺑﺎور دارﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎور و ﺗﺣﻘﻖ ﭼﻧﯾن رﺣﻣﺗﯽ ھﻣﭼون ﻋﺻر ﺳﻠﯾﻣﺎن)ع( ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻋظﯾم از وﺳوﺳﮫ ھﺎی اﺟﻧﮫ و
ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑﺷری وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﯾﺎطﯾن
آرﯾل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﺑﻖ ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎ ھرﮐﺳﯽ و در ھر ﺧﺎﻧﮫ ای زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آن ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳوار
ﺑر اﻣواج رادﯾوﺋﯽ و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﻣﺎھواره ای و ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﻘدرت اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و
ﺟﮭﺎد اﮐﺑر از اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﺳرﺑﻠﻧد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻻﯾﻖ اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻧد ھﻣﭼون ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺑﯽ)ع(! و داﺳﺗﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾﻣﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﭼون داﺳﺗﺎن ﺳﺎﺋر اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد و
از وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن در
ﻧﻔوس ﺑﺷری رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس ﺟز از راه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را در ﺧود ﺷﻧﺎﺧت و طرد و
رﺟم ﻧﻣود و رھﺎ ﮔردﯾد .زﯾرا آﻧﮭﺎ اراده ﺧود را ﺑﺟﺎی اراده آدﻣﯽ ﺑﮫ آدم اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه
ﮔذر از اﯾن ﻓﺗﻧﮫ ﺑزرگ آﺧراﻟزﻣﺎن و اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت .و ﺑﺟز ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع روح وﻻﯾت اﻣﺎم و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﭼﻧﯾن ﺷﻧﺎﺧت
و رھﺎﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .و اﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺧرد و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی و رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺎ ﻣﻧطﻖ و ﻗدرت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و دﺟّﺎﻟﯽ!
ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﻣوﺿوع ﻓﺗﻧﮫ و اﻣﺗﺣﺎن و اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﺑرﺧورداری از رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ ﻣﺣﻣدی ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧت
ﻣﺎھﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﺟّﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻖ و ﻗدرت ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ ﺧﻠﻘت رﺟﻣﺎﻧﯽ -دوزﺧﯽ اﺳت .و اﻧﺳﺎن
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻧﺻر د ّﺟﺎﻟﯽ ﭘﺷت ﻧﮑﻧد و آﻧرا رﺟم ﻧﮑﻧد ﻻﯾﻖ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود" .و
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘدری ﮐﮫ ﻣﯽ زاﯾد ".ﻗرآن -و اﯾن زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ از ﭘس اﯾن ﺗوﺑﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
ﺷود.
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
١٣٩۴/٠٢/٠۴
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