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"-١ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺣﻖ ﻗدرش ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ او ﻗوی و ﻋزﯾز اﺳت .ﺧداوﻧد از ﻣﯾﺎن ﻓرﺷﺗﮕﺎن و ﻣردﻣﺎن ﺑرای
ﺧودش رﺳوﻻﻧﯽ را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎﺳت ﻣﯽ داﻧد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘس و ﭘﯾش آﻧﮭﺎﺳت و ﺑﺳوی
ﺧدا ھر اﻣری ﺑﺎزﻣﯾﮕردد .ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد رﮐوع و ﺳﺟود ﮐﻧﯾد و ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن را .و اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن را ﺑﮫ
ﺧﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد .و ﺟﮭﺎد و ﺟﮭش ﮐﻧﯾد در ﺧدا ﺑﮫ ﺣﻘش ﮐﮫ او ﺑرﮔزﯾد ﺷﻣﺎ را و در دﯾن ﺑراﯾﺗﺎن
ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻗرار ﻧداد ﮐﮫ دﯾن ﭘدرﺗﺎن اﺑراھﯾم اﺳت ﮐﮫ او ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺷﻣﺎ را ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ در آن رﺳول ﺷﺎھد
و ﺷﮭﯾد ﺷﻣﺎﺳت و ﺷﻣﺎ ھم ﺷﺎھد ﺑر ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﯾد ﭘس ﺑرﭘﺎ دارﯾد ﺻﻠوة را و ﺑدھﯾد زﮐﺎت را و ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ او ﺧوب ﻣوﻻ و ﯾﺎوری ﺑرای ﺷﻣﺎﺳت ".ﺣﺞ" -٧٧-٧٣ﭘس روی ﮐن ﺑﺳوی دﯾن ﺣﻧﯾف ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣردﻣﺎن را ﺑر ﻓطرت
اﻟﻠّﮭﯽ اش آﻓرﯾد و ﻓطرﺗﺷﺎن ﺑﺧﺷﯾد و ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾل و ﺗﻐﯾﯾری در آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﺳت دﯾن ﺑرﭘﺎ و ﺟﺎری وﻟﯽ اﮐﺛر
ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ آن ﻋﻠم ﻧدارﻧد .ﭘس ﺑﺳوی او ﺑﺎزﮔردﯾد و ﺗﻘوا ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﻧﻣﺎز را ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزﯾد و از ﻣﺷرﮐﯾن ﻧﺑﺎﺷﯾد".روم-٣٠-٢٩
"ﺧداوﻧد ﻣﻧزه اﺳت از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺻﻔش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﮕر ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻣﺧﻠص ﺧدا ".ﺻﺎﻓﺎت١۶٠-
 -٢آﯾﺎت ﻣذﮐور ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن دﺳﺗﮫ از ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋرﻓﺎن را ﯾﮏ
ﺑدﻋت و اﻟﺗﻘﺎط در دﯾن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﻣﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻟذا ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ را
ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن را ﻣرﺗد و زﻧدﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.
 -٣در ﺳوره روم آﺷﮑﺎرا درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑر ﻓطرت ﺧودش آﻓرﯾده اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش ھﻣﺟﻧس
اﺳت و ھوﯾت اﻟﮭﯽ دارد از ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﺋﯽ از اﺣﺎدﯾث ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻧﺑﯽ اﮐرم و اﺋﻣﮫ ھدی ﭘدﯾد آﻣده اﺳت
ﮐﮫ:ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت! ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﻓطرﺗش را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل
آدﻣﯾﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯾﺷﺎن از ﻓطرت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت وﻟﯽ ﺧداوﻧد از ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑرﺧﯽ را ﺑرای ﺧودش ﺑرﮔزﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻐﯾر از
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﺣﺞ ﺷﺎھد ﺑودﯾم .اﯾن ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن اﻟﮭﯽ ﻣﺄﻣور ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﯾر
و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺟﮭﺎد در ﺳﻣت ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش! و اﯾن ھﻣﺎن راه و روش اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل و دﯾن
ﺣﻧﯾف اوﺳت ﮐﮫ در دﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺣﯾﺎء و ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾده اﺳت و ﻟذا ﺣﺻول ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧﺎﺗم ھم ﺟز از
طرﯾﻖ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳت :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد -رﺳول اﮐرم)ص( -و اﯾﻧﺎن
ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﻣﻌروﻓﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده و ﻓﻌل ﺧداﯾﻧد و ﻟذا
ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن اﺟر و ﺟزاﯾﺷﺎن ﻧﻣﯾدھد و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﻖ و ﻗدر ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻗﺎدر ﺑﮫ وﺻف
اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﺻﺎﻓﺎت ذﮐرش رﻓت .و ﺳﺎﺋر اھل اﯾﻣﺎن ﻧﯾز در ارادت و اطﺎﻋت از اﯾن ﻣﺧﻠﺻﯾن و
ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن ،وارﺛﺎن ﮐﺗﺎب ﷲ و ﺣﺎﻣﻼن روح ﷲ و
ﻣﺣل ﻧزول ذﮐرﷲ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻧور ھداﯾت ﺧدا در ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد" :اﻗﺗدا ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا ھداﯾﺗﺷﺎن
ﮐرده اﺳت ".ﻗرآن! اﯾﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺋل آﻣده اﻧد ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی ھم اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﻣدی
ھﺳﺗﻧد و ﻟذا اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن آﺋﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺟﻠّﯽ ﻋﺻﻣت و ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد از ﺑرای ھداﯾت ﺧﻠﻖ! ﭼرا ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود )اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(( -ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ،ﻣظﮭر ﺣﻖ و ﻗدر و ﺷﻧﺎﺧت ﺧداﺳت در
ﻣﯾﺎن ﻣردم! و اﮔر ﺗوﺻﯾف ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن درﺑﺎره ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﺗﻧﮭﺎ وﺻف ﺑر ﺣﻖ اﺳت ﭘس ﺷﻧﺎﺧت آﻧﺎن از ﺧداوﻧد
ھم ﺑﮫ اﻧدازه ﺣﻖ ﺧداﺳت .ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﺑرای اﻧﺳﺎن اﻣری ﻣﺣﺎل ﻧﯾﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ وﯾژه و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ! "ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ درﺑﺎره وﺟود ﺧداوﻧد ﺟدل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧداوﻧد را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ".ﻗرآن -و
ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا ﺣﺎﺻل ﺷﻧﺎﺧت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺣﺎﺻل اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ از ﺧدا و اوﻟﯾﺎی اوﺳت.
و اﯾن ھﻣﺎن ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﻣرﯾدی و ﻋﺷﻖ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾر و اﻣﺎم اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓطری در
ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن اﺳت اﯾن ھﻣﺎن راز اﻣﯾّت اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد زﯾرا ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﻓطرت ﻣﻣﮑن
٣

ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ﺣﻔﺎظﯽ ﺟز اﻣﯾت ﻧدارد و اﻣﯾّت ھﻣﺎن ﭘرده ﻋﺻﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓطرت را ﻣﺻون ﻣﯾدارد از
وﺳوﺳﮫ ھﺎ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ! و دﺷﻣن اﯾن ﻓطرت ا ّﻣﯽ ھم ﺟز اھل ﮐﺗﺎب و ﮐﺗﺎب ﭘرﺳﺗﺎن و اھل ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد" :و اھل
ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻣﯾّون ﭼﮑﺎر!" ﻗرآن -اﯾن ھﻣﺎن طﻌﻧﮫ و اﻧﮑﺎر ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای در ﻗﺑﺎل ﻋﺎرﻓﺎن ا ّﻣﯽ
ﻣﻌرف ﻧور ﺧدا ﺑرای ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد .زﯾرا ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر ﺣﺟﺎب و ظﻠﻣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن و ﺣﺎﻓظﺎن ﻓطرت ﷲ و ّ
از ﻋﻠم ﺣﺻوﻟﯽ و ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای ﻧدارد و ﻟذا رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻋﻠم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت .اﯾن ﮐﻼم رﺳول)ص(
ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر از آﯾﮫ ﻓوق اﻟذﮐر اﺳت ﮐﮫ :ﺑﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ درﺑﺎره ﺧدا ﭼون و ﭼرا ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮕو ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧداوﻧد را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻣﯾﭘرﺳﺗﯾم!
ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ﺑﯾواﺳطﮫ! و اﯾن ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﻓطری اﺳت زﯾرا ﻓطرت اﻧﺳﺎن ﻋﯾن ﻓطرت ﺧداﺳت
ﭘس ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﻓطری -ا ّﻣﯽ ھﯾﭻ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾﻧش ﻋﻠوم ﻣدرﺳﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﮐﻼم و ﻓﻘﮫ و ﺣدﯾث
و ﻓﻠﺳﻔﮫ! ﭘس ﺷﻧﺎﺧت و ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را از راه اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و
ﭼرا ﺑﮫ ﻓطرﺗش ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد :اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺎ )ﺣﺞ -(٧٧اﯾن ھﻣﺎن وادی ﻋﺻﻣت اﺳت و اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ در ﺧوﯾﺷﺗن
ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا! زﯾرا ھر ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﺣﺟﺎب اﯾن اﻋﺗﺻﺎم اﺳت و اﯾن راز اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت و اﯾن اطﺎﻋت
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ﺟدﻟﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯾدارد و ﻣؤﻣن را ﺑﮫ ﻓطرت و اﻣﯾّت و ﻋﺻﻣت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد
و ھﻣﮫ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺟدﻟﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﺷرﻋﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دھری را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴ﻣﺧﺎطب "اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺎ " ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و اوﻟﯾﺎی آﻧﮭﺎﺳت .و ﺧود اﯾن اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺣﺑل ﷲ
)طﻧﺎب ﺧدا ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن آوﯾﺧﺗﮫ( ھﺳﺗﻧد و ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن طﻧﺎب وﺻل ﺷوﻧد :اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺣﺑل ﷲ!
و ﮐل اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را در اﯾن آﯾﺎت ﺑوﺿوح ﺷﺎھدﯾم" :ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﯾﺎت ﺧدا ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و
رﺳول در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾش وﺻل ﺷود )ﯾﻌﺗﺻم ﺑﺎ ( ﭘس ﺣﻘﺎ ً در ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ای
ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد از ﺧدا ﭘروا ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺣﻘش و ﻧﻣﯽ ﻣﯾرﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد ﭘس وﺻل ﺷوﯾد ﺑﮫ طﻧﺎب
ﻋﺻﻣت ﺧدا )اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺣﺑل ﷲ( و ﻣﺗﻔرق ﻧﺷوﯾد و ﻧﻌﻣت ﺧدا را ﺑر ﺷﻣﺎ داﺋﻣﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد آرﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودﯾد
ﭘس ﺑﯾن دﻟﮭﺎﯾﺗﺎن اﻟﻔت ﻧﮭﺎد ﭘس ﺑﮫ اﯾن ﻧﻌﻣت ﺑﺎ ھم ﺑرادر ﺷوﯾد "...آل ﻋﻣران٩٩-٩۶
 -۵اﯾن اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی آﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﻧﻌﻣت ﷲ و ﻋﺻﻣت ﷲ و اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺎ و ﺣﺑل ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ رﺳول
ﺧدا ﻣﻘﯾم ﻗﻠوب آﻧﮭﺎﺳت و ﻟذا ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد و ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣﺑل ﷲ وﺻل ﺷوﻧد.
 -۶ﻣﻌﻧﺎی ﺻرﯾﺢ و ﻟﻐوی اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺎ اﯾﻧﺳت :ﻋﺻﻣت ﺧدا را در ﺧود ﺑﺟوﺋﯾد! اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺳﺗﺟوی ﻓطرت ﷲ در
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و اﯾن آﯾﺎت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎﻣﯽ و ا ّﻣﯽ ھﺳﺗﻧد! ﮐﮫ راه و روش اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺟﺳﺗﺟو و اﻋﺗﺻﺎم اﻟﮭﯽ
ھﻣﺎن ارادت و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت از ﺧدا )ﺑرای اوﻟﯾﺎﯾش( و از اوﻟﯾﺎی ﺧدا )ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش( .اﯾن ھﻣﺎن درﯾدن
ﭘرده ھﺎی ﺣﺟﺎب ظﻠﻣت و ﺟدل و ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ را در ﺑﺷر ﻣﺣﺎﺻره و
ﻣﺻﺎدره ﮐرده اﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ ﻻﻓﺗﯽ ّاﻻ ﻋﻠﯽ ﻻﺳﯾف ّاﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر اﺳت .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺻل ﺷده ﺑﮫ وﻻﯾت ﻋﻠﯽ و
آﻟش ﺣﺎﻣل ﺗﯾﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ظﻠﻣﺎﻧﯽ را در ﻧﻔس ﻣﯽ درد و ﻣؤﻣن را ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
" - ٧ﻓ َ َ
طر" در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھوﯾت ﺑﺧﺷﯾدن و آﻓرﯾﻧش ﻧﮭﺎد و ﻣﺎھﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺧﻠﻘت اﺑداﻋﯽ اﺳت .و آﯾﮫ ﻣذﮐور
در ﺳوره روم آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑر ﻓطرت ﷲ ﻗرار دارﻧد ﭘس اﯾن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن را از ﻓطرت
اﻟﮭﯽ ﺧود ﻏﺎﻓل و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐرده اﺳت" :و ﺷﯾطﺎن ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن اﻧداﺧت ﭘس ھﻣﮕﺎن از او ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ از
ﻣؤﻣﻧﺎن!" ﻗرآن -در ﮐﺗﺎب "ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ" ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر آدﻣﯽ رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و او را از ﺧدای
ﻓطری ﺧودش ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﺳﺎزد! و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺧﺻم ﻣﺑﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣﻧﯽ او ﺑﯾﺎﻧﮕراﻧﮫ و ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠﻣﯽ
و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ اﺳت وﮔرﻧﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن ﺷﯾطﺎن ﻧﯾﺳت ﭘس "ﻣﺑﯾن" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﺷﮑﺎر ﺑودن
ﺷﯾطﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .ﭘس ﮐل ﺣﺟﺎب و ظﻠﻣت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﻓطرت اﻟﮭﯾش از ﺟﻧس ﺑﯾﺎن و ﮐﻼم و ﻣﻧطﻖ و ﭼون و
ﭼراھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن اﯾن ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ ھﻣﺎن ﻋﻠوم ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ! ﭘس اﯾﻧﮏ ﻣﻌﻧﺎی اﻣﯾّت را در اﻣﺎﻣت
ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺷﺎن ﻟدﻧﯽ و ﺣﺿوری اﺳت ﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ و دھری و ﻣدرﺳﮫ ای و ﺣﺻوﻟﯽ ﮐﮫ از راه ظﻠﻣت ﺗﺎرﯾﺦ
آﻣده و ﻟذا ﺑﻐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

٤

 -٨ﭘس ﻓطرت ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن ﭘﺎک و ﺣﻧﯾف و اﻟﮭﯽ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﭘﺳت ﻓطرت ﻧدارﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﻓطرت
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و اﻟﮭﯾت ﺧود را از ﯾﺎد ﺑرده اﻧد ﺑواﺳطﮫ اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾﻧﺷﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﻠم
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(!
-٩

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑوده آدﻣﯽ ھم ﺑوده اﺳت

در ھزاران ﺻورﺗش ﺑﻧﻣوده اﺳت

ﺗﺎ ﮐﮫ آﺧر ﺻورﺗش ﷲ ﺷدی

ﻓطرت ﷲ از دﻟش ﭘﯾدا ﺷدی

در آﯾﺎت ﮐﺛﯾری در ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﻓﻘط در اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ از ﻓطرت
ﺧدا ﭘدﯾد آﻣده اﻧد" :و ﻓطرت ﺑﺧﺷﯾدﯾم ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم! وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﺣل ظﮭور ﮐﻣﺎل
ﺟﻣﺎل ﻓطرت ﺧداﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد در ازل ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن ﺑود و آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺧود را آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﺳﺎزد و ﭼﻧﯾن ﻧﻣود! "ﮔﻧﺟﯽ
ﻧﮭﺎن ﺑودم ﺑﮫ ﻋﺷﻖ آﻣدم ﺗﺎ ﺧود را آﺷﮑﺎر و ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم ﭘس ﺧﻠﻖ را آﻓرﯾدم ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم ﭘس ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدم و
ﻣرا ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ".ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ -اﯾن ھﻣﺎن ﻓطرت اﺳت ﮐﮫ در ذات ھر ذره و ﮐره و ﻧﺑﺎت و ﺣﯾوان و اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧدای
ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﺑﮫ ﻓطرت ﺧود! و ھﻣﮫ در ﺗﺳﺧﯾر اراده اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟﻣﺎل اﯾن ﻓطرت را ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻟش
از ﺧود آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد" :ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر وﺟود اﻧﺳﺎن آوردﯾم ".ﻗرآن ﮐرﯾم! ﭘس ﻓطرت ھﻣﺎن
آدﻣﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺳﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟودش را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت" :ﭼرا
ﻧﭘرﺳﺗم ﺧداﺋﯽ را ﮐﮫ ﻓطرﺗش را ﺑﻣن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ".ﻗرآن! و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﯾت ذاﺗش ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت را ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﺧداﯾﺎﺑﯽ و ﺟﮭﺎن ﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت و ھﻣﮫ
ﭼﯾز را ﺷﻧﺎﺧت! زﯾرا ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﻣراﺗب آﻓرﯾﻧش از آﻏﺎز ﻋﺎﻟم ذر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ،ھﻣﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺣﻘﻖ ﻓطرت
ﷲ اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ھﺳت و ﺟﺎﻣﻊ ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟرﯾﺎن واﺣدﯾﺳت و آن ﺷﻧﺎﺧت ﻣراﺗب ﻓطرت ﷲ در ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺑروز اﺳت
ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش در آدﻣﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد آﻧﮭم در ﻣراﺗب و درﺟﺎت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد در رﺳول ﺧﺎﺗم اﺳت و
رﺳول ،ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد در اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم اﺳت و اﻣﺎم ھم ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد در ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص ﺧوﯾش اﺳت و اﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن ھم
ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد در ﻣﺳﻠﻣﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھم ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد در ﮐل ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم ﺑر روی زﻣﯾن! و اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب
ظﮭور و ﺑروز ﻓطرت ﷲ اﺳت در اﻧﺳﺎن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ﻣراﺗب در ﻧظﺎم طﺑﯾﻌت ھم ﺣﺿور دارد از ﻋﺎﻟم ذر ﺗﺎ
ﺑﺷر! ﭘس ﻓطرت و ﻓطرت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳﺎس ﻗﻠﻣرو اﺳﻼم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و وﺟودﯾﺎﺑﯽ! و اﯾن
ھﻣﺎن دﯾن ﺣﻧﯾف و ﭘﺎک و ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ در آن ﺷﯾطﺎن را رﺧﻧﮫ ای ﻧﯾﺳت زﯾرا وادی ارادت و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و
ﭼراﺳت .و ﺷﯾطﺎن ،ﺳﻠطﺎن ﭼون و ﭼرای ﺑﺷر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ﺑﻣﺎ اﻣر ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯾم :ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺟدل
ﮐﺎری ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ )ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ -ﺑﯾواﺳطﮫ -ﻓطری( ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم!
 -١٠ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺑود ﮐﮫ اراده ﮐرد ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧد و ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ اﺻﻼً ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد و اﺻﻼً ﻣﮑﺎن و
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد؟ زﯾرا اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻓرﯾد آﺳﻣﺎن ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾت! ﭘس ﺧداوﻧد در ازل ﻋﯾن ﻋدم ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﺧود را آﻓرﯾده اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب آﻓرﯾﻧش! و در اﻧﺳﺎن ،آﻓرﯾﻧش و ظﮭورش را ﮐﺎﻣل ﮐرد و ﺳﭘس در ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾدﺗری از روح و ﻋﻠم ﺧود ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾد و اﯾن ﮐﻣﺎل ظﮭور اوﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣت اﺳت .ﭘس ﻓطرت ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ
ازﻟﯽ -ﻋدﻣﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻗدرت ظﮭور در ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺣﺿور دارد و اﻧﺳﺎن ﺣﺎﻣل ﮐﻣﺎل اﯾن ﻗدرت
اﺳت زﯾرا ﺣﺎﻣل روح و ﻋﻠم اﺳﻣﺎء اﺳت و اﯾن ذات ﻓطرت اﺳت و ﻋدﻣﯾت وﺟود ازل!
 -١١و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎی ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﻋرﻓﺎی ا ّﻣﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت زﯾرا ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻋﻠﻣﺎی اھل ﮐﺗﺎب ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻗﺎﺋل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت و ھوﯾت ﺧداﺳت وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ظﮭور اﻧﯾّت و
ﻣن اﻟﮭﯽ از اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ أﻧﺎ! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻏﺎﯾت ظﮭور ﺣﻖ از اﻧﺳﺎن در ﻧظر ﻋﻠﻣﺎی اھل ﮐﺗﺎب
ھﻣﺎن ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ ھو اﺳت .و ﻣﺎ اﯾن ھر دو ﻣﻘﺎم را در ﻗرآن ﮐرﯾم دارﯾم از ﺑرای ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن! ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب ﻗﺑﻼً ﺑﮫ
ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم ﺑﺧﺻوص در ﮐﺗﺎب "ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ" ! و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻣﻘﺎم ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ أﻧﺎ را ادﻋﺎ
ﻧﻣود ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت در ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺎن و اﻓﺗﺧﺎر و ﺗطﻧﺟﯾﮫ! و اﯾن ظﮭور اﻣﺎﻣت ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ! ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﻖ
و ظﮭور ﻓطرت ﷲ!
٥

 -١٢ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ظﮭور ﺧداﺳت ﭘس ﺗﺎ ﺑوده اﻧﺳﺎن ھم ﺑوده اﺳت و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺟز در وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ذﮐر
روﺣﺎﻧﯽ درک و ﺷﮭود ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺳﺗﻐراق در ﻓطرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻘدرت اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺣﺑل ﷲ ﮐﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻋﺻﻣت
اﻟﮭﯽ ﻧور اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺟﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣﺗش ﻣﻘﯾم اﺳت و ھﻣﮫ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ظﻠﻣﺎﻧﯽ و
ﭘﻠﯾدی ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﻓطرت ازﻟﯾش را ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -١٣ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺻورت اﻟﮭﯽ دارد ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻓﺎﻗد ﻓطرت و روح اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن را ﺷﯾطﺎن اﺷﻐﺎل ﮐرده اﺳت
ﮐﮫ ﺧﺻم ﻣﺑﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﺗوﻟﯾد ﭼون و ﭼراﺳت و ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ا ّم و اﻣﯾّت ﻓطری
ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن را دو ﺷﻘﮫ ﮐرده اﺳت.
 -١۴ﭘس ﺑرای ﻓﮭم ﺑﮭﺗر و ﺗﺄﻣل ﻓطری ﺗر ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ازﻟﯾت ﻋدﻣﯽ ﺧود ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐرده و از ﮐﺟﺎ آﻣده اﺳت و
ﭼﮫ ﺑوده اﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود را آﻓرﯾده اﺳت.
" -١۵ﻣﺑﯾن" ھم ﺻﻔت و اﺳم اﻣﺎم اﺳت و ھم ﺧدا و ھم ﺷﯾطﺎن! ﻗرآن ﻣﺑﯾن ،اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و ﺧﺻم ﻣﺑﯾن و ﺣﻖ اﻟﻣﺑﯾن! ﺗﺎ
ﺑﯾﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ﺑﯾﺎﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت .ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﻓطرت اﻟﮭﯾش! ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧود ذاﺗﯽ! ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا! و ﺷﯾطﺎن در
اﯾن ﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﭼون و ﭼرا ﮐردن اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺑﯾن ھﻣواره ﺑﻣﺎﻧد و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗر ﮔردد و ھرﮔز وﺻﻠت و وﺣدﺗﯽ رخ
ﻧدھد!
 -١۶ﺑﯾﺎن و ﺑﯾّﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﻣوﺟب ﺗﻧوﯾر اﯾن "ﺑﯾن" اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﯾطﺎن ﻣوﺟب ﺗﺎرﯾﮏ ﮐردن اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ و راه
اﺳت راھﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﻓطرت اﻟﮭﯾش! و اﺑﻠﯾس ھم ﺑر اﯾن راه اﯾﺳﺗﺎده و
ﻧﺎﺷﮑران را ﺑﮫ ﻟﻐزش و اﻧﺣراف ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و از اﯾن راه ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن راه ﭼون و ﭼرا و ﺷﮑوه
و ﮔﻼﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺗﺳﻠﯾم و راﺿﯽ و ﺷﺎﮐر اﯾن راه و ﺣوادﺛش ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧده اﯾن ﭼون و
ﭼراھﺎ ھم ﺧود اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘس ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ؟ و ﻟذا اﻣﺎم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھر ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد "ﭘس ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ" از ﻣﺎ
ﻧﯾﺳت! ﯾﻌﻧﯽ از اﯾن ﺻراط ﺧﺎرج اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺳﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﻓطرت اﻟﮭﯽ
ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐﻧد و روی ﺑرﮔرداﻧد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ!
 -١٧در ﺳوره ذارﯾﺎت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وﻋده داده ﺷده در ﺑﯾﺎن و ﻧطﻖ ﺧود اﻧﺳﺎن
اﺳت اﮔر ﺑداﻧد .ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و طرز ﻓﮑر و ﺣرف زدﻧش! زﯾرا ﺗﻔﮑر ھم ﺗﮑﻠم ﺧﺎﻣوش اﺳت .ﭘس دو ﻧوع ﺑﯾﺎن و
ﻧطﻖ دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣوﺟب طﯽ طرﯾﻖ در ﺻراط ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ و وﺻﺎل ﺑﺎ ﻓطرﺗش ﻣﯾرﺳﺎﻧد و دﯾﮕری
ﻣوﺟب ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و ﺧروﺟش از راه ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﯾن ﺻراط و ﺑﯾن ھم از ﺟﻧس ﺳﺧن و ﻣﻧطﻖ و ﮐﻠﻣﮫ اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺟود ﻋدﻣﯽ -ازﻟﯽ ھم ﺟز ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺑوده اﺳت :ﺧداوﻧد در ازل ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود! ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ -و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ظﮭور اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ! و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ اﺳم اﻋظم
اﻟﮭﯽ اﺳت ،ﮐﻠﻣﮫ اﻟﺣﺎق و وﺻﻠت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ظﮭور! ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ اﯾن راه را طﯽ ﻧﻣﺎﯾد در اﻧﺳﺎن و ظﺎھر و ﺑﺎطن را ﯾﮑﯽ
ﺳﺎزد و اول و آﺧر را! اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﯾﺎ ﻋﺑﺎرت ﯾﺎ دﻋﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮭﻣﺗر از آن طرز و ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﯾﺎن و ادا ﻧﻣودن آن اﺳت
ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و ﮐﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﯾت و ﻣﻌرﻓت و اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾﻧﯽ ادا ﮐﻧد .ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﻣﺎ ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﷲ ﺑﮕوﺋﯾم ﯾﺎ رﺣﻣﺎن و ھر ﮐدام از اﺳﻣﺎی ﺣﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آورﯾم و ﺧداوﻧد را ﺑﺧواﻧﯾم ﯾﮑﯽ اﺳت و ﻓرق ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد
وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﺑﺳوی ﺧدا ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺑرد ﻋﻣل ﭘﺎک و ﺻﺎﻟﺣﮫ اﺳت ﻧﮫ ﻓﻘط ﮐﻠﻣﺎت و
اﺳﻣﺎءﷲ! ﻋﻣل ﭘﺎک و ﺻﺎﻟﺣﮫ ھﻣﺎن ﻋﻣل ﺧﺎﻟص اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای از ﺧدا و رﺳول و اﻣﺎم!
 -١٨ﺑﻧظر ﻣﺎ "اﻧﺳﺎن" ﻧﯾز از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ھﯾﭻ اﺳﻣﯽ ﭼون "اﻧﺳﺎن" ﻣوﺟب وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش
ﻧﻣﯾﺷود اﮔر ﻧﯾِّت ﺑر ﺣﻖ و ﺧﺎﻟص ﺑﺎﺷد و ﺑر ﻋﻣل ﭘﺎک اﺳﺗوار ﮔردد .زﯾرا اﻋﻣﺎل ﭘﻠﯾد ھﻣﭼون ﻗﻣﺎر ،ﺧﻣر ،رﺑﺎ ،ﺷرط ﺑﻧدی
و ﺗﺟﺳس و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺟﻣﻠﮕﯽ اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﻧد و ﻣوﺟب ﺗﯾرﮔﯽ و ﻓﺳﺎد راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯾش ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ او
را از اﯾن "ﺑﯾن" طرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد! زﯾرا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
"ھر ﮐﮫ ھداﯾت ﺷد ﺑﺳوی ﺧود ھداﯾت ﮔﺷﺗﮫ و ھر ﮐﮫ ﮔﻣراه ﺷد از ﺧودش ﮔم ﺷده اﺳت ".ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ
ھم ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻓطرﺗش ﺑﮑﺷﺎﻧد و ﭼﻧﺎن آدﻣﯽ را ﺑﺧودش ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮫ ای ﺑﺧود ﻣﻠﺣﻖ
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ﮔردد و ﺧود ﺷود ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ آﺧرﯾن و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن و وﺻﺎﻟﯽ ﺗرﯾن اﺳم ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﺎ اﺳم ﺧود در ﺧدا! ھر ﭼﻧد
ﮐﮫ ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺎک ﺑدون ﻧﯾّت آن ﮐﮫ ﺟز ﮐﻠﻣﮫ و ﻧطﻖ ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد .ﭘس ﮐل اﯾن راه و طﯽ طرﯾﻘش از
ﺑﯾﺎن اﺳت ﺑﯾﺎن ﺑﯾن!
 -١٩ﭘس ﮐل اﯾن راه )ﺑﯾن -ﺻراط( ﮐﻠﻣﮫ اﺳت و ﻧطﻖ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﺑﯾن اﻧﺳﺎن
و ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود ﺗﺎ ﺧودآ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺧود را ﯾﺎﻓت و ﺷﻧﺎﺧت ھم ﺧدا و ھم ﺟﮭﺎن را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت
و ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺷده اﺳت ﻋﯾن ﺟﮭﺎن! اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن اﺳت در اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن!
 -٢٠ﭘس ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﷲ ھﻣﺎن ﻓرق ﺑﯾن ﺧود ﺗﺎ ﺧودآ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ "آ" ھﻣﭼون آه! و ھر ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن آه را
ﺑﮫ ﺣﻘش و از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﻧش ادا و ﺗﻠﻔظ ﮐﻧد ﺑﮫ وﺣدت وﺟود رﺳﯾده اﺳت و ﻣظﮭر ﻓطرت ﷲ ﮔردﯾده اﺳت .ﭘس
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم ﯾﮏ آه اﺳت ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ،ﯾﮏ ﺻدا ،ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ ،ﯾﮏ اﺣﺳﺎس! در ﻋرﻓﺎن ھﻧدو اﯾن ﻟﻔظ "اوم" اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﺎن ا ّم اﺳت .در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھم "ھو" اﺳت و در ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ ھم "ﻋﻠﯽ" اﺳت و در ﻧزد ﺑرﺧﯽ ھم ﮐﻠﻣﮫ ﷲ
اﺳت .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﺳت و ﻧﯾﺳت! ﻋﻣل ﭘﺎک و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻟﻔظ را در ﻓطرت ﮐﺷف و ﺑﯾﺎن و ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری
ﻣﯾﺳﺎزد ﻋﻣل ﺑﻼﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻣر دوﺳت!
 -٢١در ﻗرآن ﮐرﯾم آﯾﺎﺗﯽ ﺣﺿور دارد ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻋرﻓﺎ و ﻣﺗﺻوﻓﮫ ،ﺷطﺢ آﻣﯾزﺗر اﺳت :ﺧدا از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ...ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾد او ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت .و ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ از اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ و ﻧﺑوی و ﻋﻠوی ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺧو ِد ﺧود
اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺧواﻧد و از ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ داﻧد .وﻟﯽ آﯾﮫ ﻓطرت ﷲ در ﺳوره روم ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ھﻣﮫ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻣﺎھﯾﺗﯽ واﺣد دارﻧد .ﭘس اﯾن ھﻣﮫ ﻓرق از وﺟود ﺗﺎ ﻋدم از ﮐﺟﺎﺳت؟ ﺟز از ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧود اﻧﺳﺎن از ﺧود! ھر
ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم و ﺑﺎ آن ﺳر و ﮐﺎر دارﯾم ﺣﺟﺎب ﺑﯾن ﻣﺎ و ﺧودﻣﺎن ﺷده اﺳت و ﻣﺎ
را از ﺧودآی وﺟودﻣﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم! و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺧداﯾش ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧد
ﺗﺎ اﯾن ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ وﺻﺎﻟﮭﺎ ﺳﺎزد .ﭘس ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠم اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ درﺑﺎره اش ﺟﺎھل
اﺳت ﺟز اھﻠش!
 -٢٢ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﺧﻼﻗﺗرﯾن ﻋﻠم اﺳت ﮐﮫ آدم ﻋدﻣﯽ را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد و درﺟﮫ ای ﻋﺎﻟﯽ از ﻋﻠم
روح و ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ اﺳت :ﻋﻠم روح ﮐﻠﻣﺎت! ﻋﻠم ﺗﺑدﯾل ظﻠﻣت ﺑﮫ ﻧور و ﺗﺑدﯾل ﻣﺎده ﺑﮫ روح! و اﯾن ﻋﻠم ال ﻻ ھﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﻠم ﮐﻠﻣﺔ ﷲ! و آن دو وﺟﮫ و دو ﻣرﺣﻠﮫ دارد :ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺗﻌﯾّن و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺗﺄوﯾل! اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور
اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠم را ﯾﺎﻓت اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل ﺑود .و ﻋﻠم اﻣﺎﻣت ،ﻋﻠم اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾش اﺳت و
اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘدرت روح اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
 -٢٣اﮔر ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ازل در ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوده ﺳﺋواﻟﯽ ﻋﺑث اﺳت زﯾرا ﻧﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑود و ﻧﮫ طوری و ﻧﮫ ﭼﯾزی و
ﻧﮫ ﮐ ّم و ﮐﯾﻔﯽ! و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑود! ھر ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﻧوع ﺑودن را درﯾﺎﺑد ذات وﺟود و ﻓطرت اﻟﮭﯽ را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺧودآﯾش را!
 -٢۴ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ وﺟود ﺧود و ﺧدا را از ھم ﺟدا ﮐﻧﯾم ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷرک ھﺳﺗﯾم .و ﻟذا در آﯾﮫ ﻓطرت ﷲ در ﺳوره روم
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از طرح اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﻓطرت ﺧدا و ﺑﺷر ﯾﮑﯽ اﺳت ﻣﺗذﮐر و ھﺷدار ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ از ﻣﺷرﮐﯾن ﻧﮕردﯾم! زﯾرا
ﺷرک وﺟودی ﺣﺎﺻل دوﺋﯾت وﺟود اﺳت .ﭘس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻧرﺳﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟز ﺧدا و ﺧداﺋﯽ ﺟز
اﻧﺳﺎن ﻧﺑوده اﺳت از ﺷرک رھﺎﺋﯽ ﻧدارﯾم! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا دوﺋﯾت و ﺷرک ﻣﯽ اﻧدازد ﻓﻘدان ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﻋﻠم
ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ھر دو ﻋﻠﻣﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ!
 -٢۵اﮔر در ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی ﻓﻘط ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﻘط در
ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم و ﺧداﯾش ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑس آﺷﮑﺎر و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻣﺑرھن اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد
ھﻣﺎن ﺧو ِد ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻻﻏﯾر! و اﯾﻧﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم و دﯾن ﺧﺎﻟص و آﺋﯾن ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم)ع( و ﻣﺣﻣد)ص(! و اﯾن
ﻋﯾن آﯾﮫ ﻓطرت ﷲ در ﺳوره روم اﺳت.
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 -٢۶ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ھرﮐﺳﯽ ﺧداﺳت ﺑﻠﮑﮫ درﺳت ﺑﻌﮑس ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾد و ﺧداﯾش را دﯾدار ﮐرد ﺗﺎزه آدﻣﯾﺗش
آﻏﺎز ﺷده اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھﻧوز ﺣﯾواﻧﯽ دوﭘﺎﺳت و ﺷرور! ﯾﻌﻧﯽ ﺧود اﻧﺳﺎﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا
ﺑﯽ ﺧود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﯾوان اﺳت و ﯾﺎ در ﺗﺻرف اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن! اﯾن اھﺎﻧت و ﺣﻘﺎرت و ﺑﯽ وﺟودی را اﮔر در ﺣﻖ ﺧود
ﺑﭘذﯾرﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﮕﯾزه اوﻟﯾﮫ ﺟﮭت ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺟوﺋﯽ ﺑﺎﺷد .و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﯾده ﺧدا در
ذھن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾده ﺧدا در ذھن ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن اﺳت.
 -٢٧ﯾﻌﻧﯽ آن ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎﺋﯽ از وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎزه اﻧﺳﺎﻧﯾﺗش آﻏﺎز ﺷده اﺳت و ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾدش ﺑﮑﺎر اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺗﺎزه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت در ﺳﻣت ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش! و "اﻧﺳﺎن" ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی
اﻋظم اﻟﮭﯽ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد وی را ﻗرآن و ﺑﯾﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد ﺗﺣت اراده اوﯾﻧد
و ﻧﺑﺎﺗﺎت وی را ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎ وی ﺗﺳﺑﯾﺢ و ذﮐر ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻣﻼﺋﮏ در ﻧزدش ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد).ﺳوره
رﺣﻣن(.
 -٢٨اﮔر ﺧداوﻧد را اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎن را ھم اﻟﮭﯽ ﺑداﻧﯾم از ﻗﻠﻣرو ﺷرک در ﺣﺎل ﺧروج ھﺳﺗﯾم و ﺳﺎﻟﮏ وادی اﺧﻼص و
دﯾن ﺣﻧﯾف!
 -٢٩اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اول و آﺧر وﺟودﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھم ﺑراﺑر ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد! و اﯾﻧﺳت ﺗوﺣﯾد وﺣدت وﺟود
و ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ از ﺷرک!
 -٣٠اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد! اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺷﯾﺦ اﮐﺑراﺑن ﻋرﺑﯽ ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻋﺗﻘﺎد ﻣﯽ داﻧد
ﻧﮫ واﻗﻌﯾت وﺟودی! وﻟﯽ ﻣﺎ آﻧرا ﻋﯾن واﻗﻌﯾت وﺟودی ﻣﯽ داﻧﯾم وﮔرﻧﮫ ﺑﺎز ھم ﺷرک ﺟﺎری ﺧواھد ﺑود ﺷرک اﻋﺗﻘﺎدی! اﯾن
ھﻣﺎن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت در ﻗرآن ﮐرﯾم!
اﻻول و
اول اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺧدای آﺧر اﺳت .ﺧدا ،ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ظﺎھر ﺧداﺳت :و ھو ّ
 -٣١ﺧدا ،اﻧﺳﺎن ّ
اﻵﺧر و اﻟظﺎھر و اﻟﺑﺎطن! ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را درﯾﺎﺑد ﺗﺎ اﺑد ﻣﺷرک ﻣﯽ ﻣﺎﻧد در اﯾن ﺛﻧوﯾت!
 -٣٢ﺧداوﻧد ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ و ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ﺧود اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن و ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت .و
ﺗﺎ اﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ ﻧرﺳد ھرﮔز ﺧداوﻧد را ﻧﺧواھد ﺷﻧﺎﺧت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود
ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ ﻋﻠﯽ اﺳت .ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﻋﯾن ﺣﻖ ﻧﮕردد ﺣﻖ ﺷﻧﺎس ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻟذا درﺑﺎره
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﺣﻖ ﺧدا را ﺑﮫ ﻗدر ﺣﻘش ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ".ﻗرآن!
 -٣٣ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﻋﺎﻟم ذر ﺗﺎ ﺑﺷر ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش ﺧداوﻧد ھم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و اﯾن دو اﻣری واﺣد اﺳت
اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ از ﻋدم ﻋﻣﺎﺋﯽ رخ ﻧﻣوده اﺳت از ﺑﺷر! و ﺑﺷر ھم رخ ﻧﻣوده اﺳت از ﺧدا! و اﯾن ﻣﺷﻣول ﺑﺷری ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺧداﯾش را ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﯾن ﺑﺷر ھﯾﭻ ﻧﺷﺎن اﻟﮭﯽ ﻧﺧواھد داﺷت و ﺣﯾوان دوﭘﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺑﻠﻌد!
 -٣۴اﺳﺗﺧﻼف ﺧدا و ﺑﺷر ﺑرﺟﺎی ﯾﮑدﯾﮕر در ﻗرآن ﮐرﯾم واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﯾن آﻓرﯾﻧش و روﯾش و ظﮭور ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت.
 -٣۵اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺄﻣور ﺧروج از طﺑﯾﻌت ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺷرﻧد و ﻣردﻣﺎن ﻣؤﻣن را ھم دﻋوت ﺑﮫ اﯾن
ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" :اﮔر ﺑﮭﻣراه او )رﺳول( ﺧروج ﻧﮑﻧﯾد ﺧداوﻧد ﮔروه دﯾﮕری را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ﭘس او را ﯾﺎری ﮐﻧﯾد"...
ﻗرآن!
 -٣۶ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗﺎﺋل ﺷدن ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا اﺳﺎس ﺗﺷرﯾﮏ اﺳت و اﯾن دو روی اﻣری واﺣد اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗﯽ ھم ﻧدارد .ﺗوﺣﯾد
ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋﻣﻠﯽ و ﻣﻣﮑن ﻓﻘط ﯾﮑﯽ داﻧﺳﺗن ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن وﺟودی واﺣد! از ﻣﻧظر
ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ھﻣﮫ ﺧداﺳت اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ھﻣﮫ اوﺳت .و از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت اﻟﮭﯽ ،ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت اول و
آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ھﻣﮫ اوﺳت .و اﯾن "او" ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ و اﺗﺣﺎد ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم
ﻣطﻠﻖ اﺳت.
٨

 -٣٧ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﻧﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دارد و ﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﮔر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد .ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ در آن
واﺣد ھم اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺣراﺳت و ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھم ﺗﮑﺑﯾر و ﺗﻌﺎﻟﯽ و وراﺋﯽ ذات ﭘروردﮔﺎر را ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﻣﯾرود ﺗﺎ در ﭘروازی دﮔر روح اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﺎﺋل ﺷده و ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﮔردد و ﭼون ﯾﮑﯽ ﺷد ﺑﺎز ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ
ﺑرﺗری در ﮐﺎر اﺳت ﺗﺎ اﺑد! ﭘس ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗوﺣﯾد دو ﺑﺎل ﻋروج اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی اﻟﮭﯾت ﻓطری ﺧوﯾش اﺳت .ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر اﯾن
واﻗﻌﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻋروج اﻧﺳﺎن از ﺧوﯾﺷﺗن و در ﺧوﯾﺷﺗن و ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﺳوی ﺧوﯾﺷﺗن اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش! و اﯾن
ﺳﻣت و ﺳوی ﺑﺎطﻧﯽ و ذاﺗﯽ دارد ﻧﮫ آﺳﻣﺎﻧﯽ و آﻓﺎﻗﯽ! زﯾرا آﻓﺎق و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗوﺣﯾد را ﻣﺣﻣد
ﻣﺻطﻔﯽ طﯽ ﻧﻣوده اﺳت و ﺑﮫ ﺑرﮐت و رﺣﻣت و ﮐرم ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗوﺣﯾد ﻓطری ﻣﻣﮑن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ
وﻗوع وﺣدت ﻣطﻠﻘﮫ اﻧﺳﺎن و ﺧدا در وﺟود ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ!
 -٣٨و ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺑرای ﺗوﺣﯾد و وﺣدت اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت وﮔرﻧﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻘﺻدی ﻧدارد و
ﺣﺎﺻﻠش ﺳﮑوﻻرﯾزم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟداﺋﯽ اﺑدی اﻧﺳﺎن از ﺧداﯾش! و ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺻﺣرای ﻋدم! و اﯾن ﮐﻔر ﻣﺣض
اﺳت" :ﮐﺎﻓران ،ﺧدای را از ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﭘس از ﮐﺟﺎ ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آورده اﻧد؟" ﻗرآن!
 -٣٩ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮭﯽ ﮐﮫ از ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد و وﺣدﺗﯽ ﺑرﺗر ﻧرﺳد ﻓﻘط ﻣوﺟب ﺟداﺋﯽ
ﻣطﻠﻖ اﻧﺳﺎن از ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧدای را ﺑﮫ ﻋرش اﻋﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد و ﺧود را در درک اﺳﻔل ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﻣﮑﺗب و
ﻣذھب و ﻋﺑودﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت.
 -۴٠واﻗﻌﮫ ﺣﺞ اﺑراھﯾﻣﯽ ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت ﺗوﺣﯾدی -ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭم اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﮭم ﮐل ﻣوﺿوع
ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣر اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار آﻧﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑر
ﻣﺣور ﺧﺎﻧﮫ ای اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑن ھﺎﺟر و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑوده و ﺑدﺳت اﺑراھﯾم و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷده اﺳت
ﺑﮫ اﻣر ﭘروردﮔﺎر! ﻣﺛﻼً ﭼرا اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﺳﺗﻣرار
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر دور ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ای اﻧﺟﺎم ﺷود ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا از ھم ﭘﺎﺷﯾدﻧد و ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﮔﺷﺗﻧد و
در ذات و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ذﺑﺢ ﺷدﻧد.
 -۴١اﺑراھﯾم در رؤﯾﺎﺋﯽ دﯾد ﮐﮫ ﭘﺳرش اﺳﻣﺎﻋﯾل را ﺑرای ﺧدا ذﺑﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ وارث و وﺻﯽ و ﺑﻘﺎی ﻧﺑوت و
رﺳﺎﻟت و اﻣﺎﻣت و ھوﯾت و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧودش را در ﺟﮭﺎن ﺑرون از ﺧود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟز ﻓطرت اﻟﮭﯾش ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﺎﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن ﺧروج از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ذات اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن! اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗوأﻣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗوﺣﯾد
را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل داراﺳت .ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون و ﺗوﺣﯾد و وﺣدت ﺑﺎ او در درون!
 -۴٢در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺧداوﻧد در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻋﯾن اﻟﮭﯽ ﮐردن ﺧود در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و آﻓﺎق ﻋﺎﻟم
اﺳت و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﺧود ﺑﺷری! ﭘس ذات ﺗﺳﺑﯾﺢ ھﻣﺎن ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﺗوﺣﯾد ﺟز از ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -۴٣در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺻﻠوة و زﮐﺎت ھﻣواره در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﺑﻠﮑﮫ در آﯾﮫ ای آﺷﮑﺎرا ﺳﺧن از زﮐﺎت در ﻧﻣﺎز
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺄن ﻧزوﻟش واﻗﻌﮫ زﮐﺎت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑر ﻧﻣﺎز اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﯾروﻧﯽ و ﺗوﺣﯾد دروﻧﯽ اﺳت.
" -۴۴وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺧدا و رﺳول اﺳت و آن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻧﻣﺎز ،زﮐﺎت ﻣﯽ دھﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﻣﺎز از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد
زﯾرا زﮐﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﮐﯽ اﺳت .آﻧﺎﻧﮑﮫ اھل ﻧﻣﺎزﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻋﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت دﻧﯾﺎ و اﺑﺗﻼﺋﺎت
ﻣﺎدی و ﺧﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎن و ﺑدھﮑﺎران و طﻠﺑﮑﺎران را ﺑﮫ ﺻف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس زﮐﺎت در ﺻﻠوة واﻗﻌﮥ
ﮐم ﻧظﯾر و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﺑّوﺣﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ھر ﮐﮫ دارای ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷد از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و وﻟﯽ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻧور ھداﯾت ﺧﻠﻖ! زﯾرا ﺻﻠوة ﻧور اﺳت و ﻧور ﭼﺷم رﺳول ﺧﺎﺗم اﺳت ﺑﻘول ﺧود آن ﺣﺿرت! ﭘس
ﻣؤﻣن اھل ﺻﻠوة ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻣﺣﻣدی ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﻘول رﺳول اﮐرم)ص( ،ﻧﻣﺎز ﻣﻌراج
ﻣؤﻣن اﺳت اﮔر ﻣؤﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷد .ﭘس ﻧور ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺻﻠوة ،ﺟﺎن ﻣؤﻣن را ﭘﺎک و ﺗزﮐﯾﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭘس
ﻧﻣﺎز ﻣؤﻣن ،زﮐﺎت وﺟود اوﺳت و ﺗﺳﺑﯾﺢ وﺟودش ﺑرای ﺧدا و ﭘﺎﮐﺳﺎزی وﺟود از دﻧﯾﺎ!

٩

 -۴۵ﻣﯾداﻧﯾم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ وﻗت ﺻﻠوة اﻧﮕﺷﺗرش را در ﺣﯾن رﮐوع ﺑﮫ ﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ از اﯾﺷﺎن طﻠب رزق ﮐرده ﺑود .اﯾن
اﻧﮕﺷﺗر ﺑرای ﻋﻠﯽ)ع( زﯾﻧت دﻧﯾﺎ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ھدﯾﮫ ای از رﺳول ﺧدا ﺑود و ﻟذا اﯾن اﻧﮕﺷﺗری ﺑرای آن ﺣﺿرت ﻋﯾن
ﭘﺎﮐﺳﺎزﯾش در دﻧﯾﺎ و درﺑﯽ ﺑﺳوی آﺧرت ﺑود وﻟﯽ در دﻧﯾﺎ .و ﻟذا ﻋﻠﯽ)ع( اﯾن دﻧﯾﺎی اﺧروی و آﺧرت دﻧﯾوی را ھم از ﺧود
ﺟدا ﮐرد و ﺑﺧﺷﯾد .ﯾﻌﻧﯽ از ﻧﻣﺎزش ھﯾﭻ اﺛر و ﻧﺷﺎﻧﮫ دﻧﯾوی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت و از آﺧرﺗش ھم ھﯾﭻ اﺛر دﻧﯾوی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت
و ﻧﻣﺎزش را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎطﻧﯽ و ﻓطری و ﺳﺑوﺣﯽ ﺳﺎﺧت .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی زﮐﺎت ﻧﻣﺎز و ﯾﺎ زﮐﺎت در ﻧﻣﺎز و ﻧﻣﺎز ﺑﺎ زﮐﺎت! و اﯾن
ﺗﺣﻘﻖ داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ذﮐر و ذاﮐران اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﺣﺎﻣل ﻋﻠم و ﻧور وﺣﯽ اﺳت وﺣﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﻓطری!
 -۴۶زﮐﺎت دادن در ﻧﻣﺎز در ﺣﺎل رﮐوع ﺑﮫ ﺳﺎﺋل ،ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺻﻠوة اﻣﺎم اﺳت ﺑر ﺧﻠﻖ ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل و ﻧﺎﻗل ﻧور ھداﯾت و ﺻﻠوة ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ اﺳت" :اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑرد ".ﻗرآن! اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻧور ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ا ّﻣت اﺳت ﺑﻘدرت ﺻﻠوة و
زﮐﺎت ﺻﻠوة!
 -۴٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾد ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﺻﺣرای ﺳوزان ﺣﺟﺎز و ﺳﭘس ذﺑﺢ ﻓرزﻧد ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎد ﻣﺎﻧدﮔﺎر و آﺷﮑﺎر از واﻗﻌﮫ
ﻧژادزداﺋﯽ و دھرزداﺋﯽ از ﻧﻔس اﺳت در آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف ﮐﮫ از ﺷﻌﺎﺋر طراز اول اﻣﺎﻣت اﺳت ﻋﻣل اﻧﻔﺎق اﻧﮕﺷﺗر ﺑر
ﻧﻣﺎز ﺑدﺳت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ھم ﻧﻣﺎدی از ﺻﻠوة اﻣﺎم ﺑر ﻣردم اﺳت و از ﺷﻌﺎﺋر اﻣﺎﻣت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :زﮐﺎت ﺻﻠوة! زﯾرا
اﻧﮕﺷﺗری ﮐﮫ در دﺳت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ﻧﻣﺎدی از ﻧور ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی ﺑود! و اﯾن زﮐﺎت ﺻﻠوة از وﺟود اﻣﺎم ھﻣﺎن ﺗﺣﻘﻖ ﺻﻠوة
ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت زﯾرا اﻣﺎم ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ ﺻﻠوة ﺧدا و ﺧﻠﻖ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻗﻠﻣرو وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ در
وﺟودش ﺧدا و ﻣردم ﺑﮫ وﺣدت ﻣﯾرﺳﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣود :ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺳﯾﻧﮫ
ﻣن ﻋرش ﺧداﺳت! ﭘس در وﺟود اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﻘﯾم اﺳت و در ھﻣوﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ھم ﺑر ﺧداوﻧد ﺻﻠوة و ﭘرﺳﺗش
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن وﺟود
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس وﺟود اﻣﺎم ،ﺣﺟﻠﮫ وﺻل ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در وﺟود اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ّ
ﺑﮭم ﻣﯾرﺳﻧد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در وﺟود او ﮐل اﻣور ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺗدﺑﯾر و
رھﺑری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟودش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺄوﯾل ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ذات ازﻟﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد.
ﭘس ازﻟﯾت و اوﻟﯾت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ﺧداﺳت و آﺧرﯾّت و اﺑدﯾﺗش ھم اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﺧدای
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
" -۴٨ﻓطرت ﷲ اﻟﺗﯽ ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ" :آﻓرﯾﻧش ﺧدا ھﻣﺎن ﭼﯾزﯾﺳت ﮐﮫ ﻣردم را ﺑر آن آﻓرﯾده! در اﯾن آﯾﮫ ﺣﯾرت آور
ﭼﻧد ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ھم اﮐﻧون ﻣﺗوﺟﮫ آﺷﮑﺎرﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾش ﮔﺷﺗم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻗرآن اﺣﺳن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﺳت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﺗﻔﺳﯾر
ﺑﺷری! ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ دارای وﺟدان ا ّﻣﯽ و ﻓطری ﺑﺎﺷد و ھﻣﺎن ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧود ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ :ﺑراﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد
ھم آﻓرﯾده ﻣﯾﺷود در ﺟرﯾﺎن آﻓرﯾﻧش ﺑﺷری! و اﯾن دو آﻓرﯾﻧش واﺣد و ﺗوأﻣﺎن اﺳت :آﻓرﯾﻧش ﻣردم ﺑﮫ دﺳت ﺧدا و آﻓرﯾﻧش
ﺧدا در ﻧﻔس ﻣردم! و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﻓطرت ﻏﯾر ﺧﻠﻘت و ﺑدﻋت اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ آﻓرﯾﻧش ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﺟوھری و
ﻣﺎھوی اﺳت .و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺗوأﻣﺎن ﺧدا و اﻧﺳﺎن در ﯾﮑدﯾﮕر و ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮑدﯾﮕر اﻣری ﺻرﻓﺎ ً ﻋﻘﯾدﺗﯽ -ذھﻧﯽ -ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت
آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﺑﻠﮑﮫ آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺟوھری و ھوﯾﺗﯽ اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﮑﻣﯽ و ﮐﻼﻣﯽ وﻋﻘﻼﻧﯽ ھم ھﺳت و ﺟز
ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل درک ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن آﯾﮫ ﻣذﮐور ﻗرآﻧﯽ را ﻣﯾﺗوان ﻧور ﻋﻘل ﻋﻠﯽ ﻋﻘل اﻟﮭﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق
را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑراﺳﺗﯽ آﯾﮫ ای ﺳﺣراﻧﮕﯾز و ﺑﻐﺎﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ اﺳت .در اﯾن آﯾﮫ ﺳﺧن از دو آﻓرﯾﻧش و
ھوﯾت و ﺟوھره وﺟود اﺳت :ﺧداﺋﯽ و ﺑﺷری! و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﺑﺷر از روی آﻓرﯾﻧش ﺧداﺳت و ﺧدا در ﺣﯾن
آﻓرﯾﻧش ﺧود در ظﮭور و ﺗﺟﻠﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و آﻓرﯾﻧش ﺑﺷری و اﻟﮭﯽ ﺟرﯾﺎن واﺣدﯾﺳت.
 -۴٩ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻧظور از "ﻓطرت ﷲ" ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش ﺑﺷر ﺑدﺳت ﺧداﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﻣﻌﻧﺎی آﯾﮫ
ﻣذﮐور ﻋﺑث و ھﺟو ﻣﯽ ﮔردد ﺑدﯾن ﺻورت :آﻓرﯾﻧش ﺑﺷر ﺑدﺳت ﺧدا ھﻣﺎن ﭼﯾزﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را ﺑر آن آﻓرﯾده اﺳت!؟ آﯾﺎ از
اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺣت اﻟﻠﻔظﯽ ﺟز ﺑﯾﮭودﮔﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ درک ﻣﯽ ﺷود؟ ﭘس ﺳﺧن از دو آﻓرﯾﻧش و ﭘﯾداﯾش اﺳت ﭘﯾداﯾش ﺧدا و ﺑﺷر!
و اﯾﻧﮑﮫ اﺻل ﺑر ﭘﯾداﯾش ﺧداﺳت در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻘت و ﭘﯾداﯾش ﺑﺷر ھم ﻣﺣﺻول ﭘﯾداﯾش ﺧداﺳت .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ از آﯾﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧده
ﺑﺳﯾﺎری از اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ و اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی و وﻟوی ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن
ﺧودش را آﺷﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ اﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ھﻣﺎن ﻓطرت ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾداﯾش ﺑﺷر ھم ﺑر ھﻣﯾن ﭘﯾداﯾش ﺧدا و ﻣﻌﻠول و
١٠

ﻣﺧﻠوق آن اﺳت .و ﺗﺗﻣﮫ آﯾﮫ ﻣذﮐور دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﺎور ھﻣﺎن دﯾن ﺣﻧﯾف و ﺧﺎﻟص اﺳت و ﻏﯾر از اﯾن
ﺷرک اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم اﯾن ﺣﻘﯾﻘت از آﻓرﯾﻧش ﮐﻧﻧد ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
روم٣٠-٢٩
 -۵٠اﻟﺑﺗﮫ ﻓطرت ﷲ واﻗﻌﮫ ای ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻋدم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎﺑودن ﺣﺎﺻل ﺷود زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد .ﻓطرت ﷲ ﻏﯾر ﺑدﻋت اﺳت ﺑدﻋت ﻣﺧﺗص ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺷر ھم ﺟز ظﮭور ﺣﻖ ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑﺷر ،ﻣظﮭر ﻓطرت ﷲ
اﺳت .ﺑدﻋت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎن اﺳت از ﻓطرت ﷲ! اﻧﺳﺎن ﺑدﻋت ﺧداﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ﻓرق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھﻣﺎن
ﻓرق ﺑﯾن ﻏﯾب و ظﮭور ذات اﺳت .و اﯾن ﻓرق ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯾرود از ﺟﻧﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد و ادراک
ذھﻧﯽ! وﻟﯽ از ﺟﻧﺑﮫ وﺟودی راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد طﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺟﮭﺎد اﮐﺑر در ﻧﻔس و ﻓطرت ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم آﻧرا ﺟﮭﺎد
اول طﯽ
ﻓﯽ ﷲ ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘب و اﺳﺗﻐراق در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن و آﺧر و ّ
طرﯾﻖ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن طرﯾﻘت اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳت.
 -۵١اﻧﺳﺎن از ظﺎھر وﺟود ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺎطن ﻧﻘب ﻣﯽ زﻧد و از آﺧر ھﺳﺗﯽ ﺑﺳوی اوﻟش طﯽ طرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد )ﺗﺄوﯾل( و ﺧداوﻧد
ھم از ﺑﺎطن و اوﻟﯾت و ازل ھﺳﺗﯽ ﺑﺳوی آﺧر و ظﺎھر وﺟود ﻣﯽ آﯾد و اﯾن دو ﺑر ﺻراط ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﺳﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را
دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" :ﺧداﯾم در ﺻراط ﺑر اﻧﺗظﺎر اﺳت ".ﻗرآن! اﯾن ﺻراط ھم ﺟﺎده ﺑﯾن ذھن و دل اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن
ذھﻧﯾت اﺳت و ﺧداوﻧد ھم ﻣﻘﯾم ذات دل اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﺳوی ذھن در ﺣرﮐت اﺳت و دﯾﮕری از ذھن ﺑﺳوی دل! دﯾدار
اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑر ﺻراط ﺳرآﻏﺎز وﻻﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت! و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﯾﺎ
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن!
ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﻗﻠﻣرو وﺣدت وﺟود و اﺗﺣﺎد ّ
 -۵٢اﻧﺳﺎن در ﺟرﯾﺎن ﻣراﺗب آﻓرﯾﻧش ﺧود ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧدای را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد زﯾرا اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن در ﺣﺎل آﻓرﯾﻧش
ﺧوﯾش اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی آﺷﮑﺎر آﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ :ﻓطرت ﷲ اﻟﺗﯽ ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ! ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾداﯾش ﺑﺷر ﺑر ﺟرﯾﺎن ﭘﯾداﯾش
ﺧداﺳت و اﯾن دو ﭘﯾداﯾﺷﯽ واﺣد اﺳت .و آﻧﮑﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺧداﯾش را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﺧدا ھم ﯾﺎرﯾش ﻣﯽ دھد و در اﯾن راه
ﻗدرت و ﺛﺑﺎﺗش ﻣﯽ ﺑﺧﺷد) .ﻗرآن(-
 -۵٣ﻓطرت در ﻟﻐت ﻋرﺑﯽ و ﻗرآﻧﯽ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﺎﺧﺗن و ﭘرداﺧﺗن و ﭘﯾداﯾش اﺳت و ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﻔﺟﺎر و ﺷﮑﺎﻓﺗن اﺳت.
ﻧوع اوﻟش از آن ﺧداﺳت و ﻧوع دوﻣش از آن اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺟرﯾﺎن ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ و ﺗﺄوﯾل و اﻧﮑﺷﺎف ﻧﻔس ﺧود ﮐﮫ ﺑﺳوی
ﺧدا در ﺣرﮐت اﺳت .ﺧداوﻧد از ﺑﺎطن ﺑﺳوی ظﺎھر ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ آﯾد و اﻧﺳﺎن از ظﺎھر ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺎطن وﺟودش در ﺣﺎل
اﻧﮑﺷﺎف و اﻧﻔﺟﺎر و ﺷﮑﺎﻓﺗن طﺑﻘﺎت ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت .اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر و ﻓطرت ﺑﺷر در ﺧداﺳت .و ﻟذا
وادی طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ ﺑرای آدﻣﯽ ﺳراﺳر اﻧﻔﺟﺎر و ﺧراﺑﺎت ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﯾﻌﻧﯽ ظﺎھر دﻧﯾﺎﯾش را وﯾران ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا
ﺳﺎﻟﮑﺎن اﯾن وادی را ﻓﻘرای ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ ﻣﯽ ﺧواﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -۵۴اﻧﺳﺎن ،آﺧر ﺧداﺳت و ﺧدا ھم اول اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ،وﺟود ﺧداﺳت و ﺧدا ھم ﻋدم اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش درﺑﺎره اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﻗﺎﺑل درﮐﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت .ھر ﮐﮫ ﺗواﻧد اﯾن ﻣﻔﮭوم را در ﺧود ﺣل و
ﺟذب ﮐﻧد ھﻣﮫ ﻣﻌﻣﺎھﺎی وادی ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣوده اﺳت.
 -۵۵ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺗﻔﺎوت از ﻋدم ﺗﺎ وﺟود اﺳت و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻋدم وﺟودﻧﻣﺎ )اﻧﺳﺎن( و آن وﺟود ﻋدم ﻧﻣﺎ )ﺧدا(
ﺑدون ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد و ﻧﯾﺳﺗﻧد! و ﺑدون وﺟود اﻧﺳﺎن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرھوﺗﯽ ﺑﯽ روح و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﯽ ﺟﺎن اﺳت و
ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻧرا درک ﮐﻧد .ﺧداوﻧد ھم ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .و اﻧﺳﺎن ھم ﺑدون ﺧدا ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑرای
ﺧود ﻧدارد و وﺟودش ﺑراﯾش ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻧﯾﺳت.
 -۵۶اﻧﺳﺎن ،ﻣﺎده وﺟود ﺧداﺳت و ﺧدا ھم ﻣﻌﻧﺎی وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑﺎ ھم دﯾدار ﮐﻧﻧد اﯾن ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ
و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن دﯾدار ﺗﻼش ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ در اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ ﺧدا ﺑﺎﺷد ﺑﻘول
ﻗرآن!

١١

 -۵٧ﺧدا ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ )انّ ﷲ ﻣﻌﻧﺎ -ﻗرآن( در ﺧود ﻣﺣﺷور اﺳت و در آن ﺗﺄﻣل و
ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳوﯾش اﻧﻔطﺎر ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﻧﻔس ﺧود را ﻣﻧﻔﺟر و ﻣﻧﮑﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺣل ظﮭور و ﺣﺿور وﺟودی ﺧدا از
ﺧود ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎﯾش! و اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎ! و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺧودآﺋﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -۵٨اﻧﺳﺎن ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋﺑودﯾت و اطﺎﻋت و ارادت ﺑﺳوی ﺧداﯾش طﯽ طرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ اﯾن راه را
ﻣﯾﺧواھد ﺑواﺳطﮫ ﻓوت و ﻓن طﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اوﻟﯽ ﺑﺧدا ﻣﯾرﺳد و دوﻣﯽ ﺷﯾطﺎن! آﻧﮑﮫ ﺧدای را در درون ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و
آﻧﮑﮫ در ﺑرون از ﺧود ﻣﯽ ﺟوﯾد!
 -۵٩و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑراﺳت ﭼﯾزی ﺟز ظﮭور ﺧدا ﻧﯾﺳت از اﻧﺳﺎن! ﭘس ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری
ﭼﯾزی ﺟز ﻣراﺣل اﯾن ظﮭور ﻧﺑوده اﺳت از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ!
 -۶٠آدﻣﯽ ﺧداﯾش را ﺑواﺳطﮫ ﻋواطف و ﺷﻌور و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺑﺷری ﺧودش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﺑﮫ او ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻋﻘل و ﻋواطف ﺑﺷری ﺑﺎ ﺑﺷر ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت از طرﯾﻖ اﻧﺑﯾﺎی
ﺧود! ﭘس ﺧدا ،اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺧدای ﻧﺎﻗص و ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز در وﺟودش ﮐﺎﻣل
ﻧﺷده اﺳت .ﭘس ﺧﻠﻘت و ﻓطرت ﺑﺷری از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺟرﯾﺎن و ﺗﮑﺎﻣل اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ
ﺑﺷری درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
 -۶١ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ادراﮐﯽ درﺑﺎره وﺟود ﺧداوﻧد ھﺳﺗﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﭼﻧﯾن ﻣوﺟودی از ازل و ﻗﺑل از ﺟﮭﺎن و آدﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻋﻠم و اﻗﺗدارش وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺎﻣل و
ﻣطﻠﻖ ﺑوده اﺳت ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻋﺎﻟﻣﺗر و ﻣﻘﺗدرﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر ﺷده ﺑﺎﺷد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺑدو ﭘﯾداﯾش ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺳت و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻣل ﻣﺛل اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ھم ھرﮔز در ﮐﻣﺎل ﺧوﯾش ھم دارای اﻗﺗدار و
ﻋﻠم ﺧداﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﻻاﻗل در اﯾن ﺟﮭﺎن! ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم را اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧواﻧد و اﻧﺳﺎن را ھم اﻟﮭﯽ؟!
 -۶٢ﻓﮭم ﻣﺎ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺳﺗﯽ ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﺧﺎﻟﻘﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ دارد ﮐﮫ در ﻋﻠم و اﻗﺗدار و رھﺑرﯾش ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و
ﮐﻣﺎل و ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻋﻠم و ﻗدرت آدﻣﯽ ﺑﮭر درﺟﮫ ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻧﺧواھد ﺑود از ﻧوع ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوﯾش! ﺣﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوان ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ راﺑطﮫ ای ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت و ﺧداﺋﯽ ﺷد و ﺑﮫ ﺧﻼﻓت رﺳﯾد؟
 -۶٣ﭼﮕوﻧﮫ ﻣوﺟود ﻓﺎﻧﯽ و ﺣﻘﯾر و ﺟﺎھل و درﻣﺎﻧده و ﻣﺣﺗﺎﺟﯽ ﮐﮫ از ھر ﺣﯾث درﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﺟﺎﻧداران ﻧﯾز ھﺳت ﺗوان
ﺷﻧﺎﺧت و ارﺗﺑﺎط و ﺧﻼﻓت ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ را دارد؟
 -۶۴آدﻣﯽ ﻓﻘط در ﻗﺑﺎل ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻋدﻣﯾت را درک ﻣﯽ ﮐﻧد آﻧﮭم در ﻣﺎھﯾت ﺧوﯾﺷﺗن! زﯾرا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺧداوﻧد را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﻋدﻣﯾت ﺧود را ھم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم و ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻣرگ و ﻓﻧﺎی ﺧود وﺟود ﺳرﻣدی او را درک
ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﺑواﺳطﮫ ﺟﮭل و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود ﻋﻠم و ﻗدرﺗش را ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﯾن ﻓﮭم و درک ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او اﻣری ﺳﻠﺑﯽ اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ او را ﺑواﺳطﮫ ﻓﻘدان آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او دارد و ﻣﺎ ﻧدارﯾم درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﮐﻼم ﻋﻠﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐل اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت
ﮐﮫ :ﺧدای را از اﯾن رو ﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﮫ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم!
 -۶۵ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از راه ﺟﮭل و ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت ،ﭼﯾزی را ﺷﻧﺎﺧت .ﻣﺎ ھﻣﮫ اﺷﯾﺎی ﺟﮭﺎن را از طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم
ﺟز ﺧداوﻧد را ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺟﮭﻠﻣﺎن ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت؟ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺟود ﺳرﻣدی را ھم ﺑواﺳطﮫ
ﻣوﺟودﯾت ﻋدﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺧدا ھﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا ھﺳت اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .و اﯾن ﺷﻧﺎﺧت
و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﺳﺧت و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻓﮭم ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻋﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت.
 -۶۶اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧدا ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل و ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳوﯾش راه ﻣﯽ ﺟوﯾد در ﺷﻧﺎﺧت ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﻧﺎﮐﺎﻣﺗر
ﺷده و او را ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻓرق ﺧود و او را ﻋﯾن ﻓرق ﻋدم و وﺟود ﻣﯾﯾﺎﺑد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل او را ﺑﮕوﻧﮫ ای
ﮐﮫ اﺻﻼً ﻗﺎﺑل ﮔﻔﺗﮕو و ﻓﮭم ﻧﯾﺳت ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣد ﺧوﯾﺷﺗن و ﻋﯾن ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش! و اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑس
ﺣﯾرت آور اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻧﺎﺧت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد! و اﯾن وﻗوع ﻋﺑودﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﺎﮐﺎم اﺳت در اوج ﺑﺎور ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت و
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ﺟﮭل ﻣطﻠﻖ و اﺑدی ﺧوﯾش! و در اﯾﻧﺟﺎ آن ادﻋﺎی ﺑس ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن اﺑن ﻋرﺑﯽ را ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ از ﻋﻠم
اﻟﮭﯽ ﮔﻔت :ھر ﭼﮫ در ﺧود ﮔﺷﺗم ذره ای رﺑوﺑﯾت ﻧﯾﺎﻓﺗم و ﺟز ﻋﺑودﯾت ﻧﯾﺎﻓﺗم! ﯾﻌﻧﯽ در ﻣن ھﯾﭻ اﺛری از ﺧدا ﻧﺑود و ھﯾﭻ
ﻧوری از وﺟود ﻧﺑود! اﯾن ﺳﺧن و ادﻋﺎی ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل و اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ اﺳت و ﺧﻠﻔﺎﯾش در ﺟﮭﺎن! اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﮫ؟
 -۶٧ﭘس "ﻓطرت ﷲ اﻟّﺗﯽ ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ" ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ اﮔر ﻓطرت و ﺟﺎن و ھﺳﺗﯽ ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﯾﮑﯽ اﺳت ﭘس ﭼرا ﺧدا
ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت و وﺻول وﺟودی ﻧﯾﺳت و اوﻟﯾﺎی او اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ اﯾن ﭼﮫ ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋظﻣﺗش ﮐﻣر ھر ﭼﮫ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت را ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و
ﺟزﻋﺑودﯾت ﻣطﻠﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻧﮭد! و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت اﯾن درﺟﮫ از ﻋﺑودﯾت ﻣﺣﺻول ﻋﻣری ﺟﮭﺎد ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣطﻠﻖ در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﺻل ﻋدم! اﯾن ﮐﺷﺗﯽ ﺷﮑﺳﺗﮕﺎن و در ھم ﭘﺎﺷﯾدﮔﺎن ﺧراﺑﺎﺗﯽ،
ﺧﻠﻔﺎی او ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧود را از اﯾن ﺧراﺑﺎﺗﯾﺎن ﺑر ﺧﻼﯾﻖ آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ظﮭور وﺟود
از ﻋدم اﺳت ظﮭور ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﻗدرت و ھداﯾت اﻟﮭﯽ از اﺷد ﺟﮭل و ﺿﻌف و درﻣﺎﻧدﮔﯽ! ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﻧظری ﺑر زﻧدﮔﺎﻧﯽ
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﺑﯾﻧدازﯾم ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﺣﺟت ﷲ و ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑوده اﻧد! اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﭼرا ﺧداوﻧد اراده
ﮐرده ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را وارﺛﺎن ﺧود در ﺟﮭﺎن ﺳﺎزد؟ ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺟﮭل و ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﻋدم ﺧود آﮔﺎه
و ﻣﻌﺗرف ﺷده و اﯾن ﻣﻘﺎم را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد!؟
 -۶٨در ﻧزد اوﻟﯾﺎء و ﺧﻠﻔﺎی اﻟﮭﯽ ادﻋﺎﺋﯽ دروﻏﺗر از ﻋﻠم و ﻗدرت و وﺟود ﺑرای آدﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت! و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن از
ﺗﻣﺎﺷﺎی ھﻣﯾن ﻋدﻣﯾﺎن و ﻋدم ﭘذﯾران و ﻓﻧﺎﭘرﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد! ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﻧده ﻋدم
ﺧود و وﺟود ﺧداﯾﻧد و ﭘذﯾرای ﺟﮭل ﺧود و ﻋﻠم او و ﻏﺎﯾت ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود و ﻗدرت او! ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ آدم در ﺣد ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت و
اﯾﻣﺎن و ﻋﺑودﯾﺗش ﺗﺎزه ﻣظﮭر ﻋدﻣﯾت ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺟﺳم ﻋدم در ﺟﮭﺎن! ﻋدﻣﯽ ﻣﺟﺳم ﺑر آﺳﺗﺎن وﺟودی ﻏﺎﯾب! ﻋدﻣﯽ
ﺣﺎﺿر و وﺟودی ﻏﺎﯾب! اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋدم و وﺟود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن
را! و در اﯾن ﺑﯾن )ﻓﺎﺻﻠﮫ( اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﯾّﻧﺎت اﻟﮭﯽ در ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧدا!
و اﯾن ﺑﯾن و ﺑﯾّﻧﺎت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو وﺣدت وﺟود و ﺣﺟﻠﮫ وﺻﺎل و ﺗوﺣﯾد اﺳت.
 -۶٩ﭘس ھﯾﭼﮑس در ھﯾﭻ ﻣﻘﺎم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم از ﺧود ،در ﺧود ،ﺑﺎ ﺧود ،ﺑرای ﺧود و ﺑﻧﺎم ﺧودش ،وﺟودی ﻧدارد و اﯾن
ﺳﻧت ﺧدا در آﻓرﯾﻧش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت ﷲ! و ﻟذا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﯾن آﯾﮫ ھﺷدار داده ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا از ﻣﺷرﮐﯾن ﺑﺎﺷﯾم.
روم -٣٠زﯾرا "ﺧود" ﯾﺎ "ﻣن" ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﺷرک اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت در وﺟود! و ﻟذا ﻣن ﻣﯽ داﻧم ،ﻣن ﻋﺎرﻓم ،ﻣن ﻣؤﻣﻧم و
ﻣن ھﺳﺗم ﻋﯾن ﺷرک اﺳت و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل و رﺳواﺋﯽ! و ﻟذا ھر ﮐﮫ ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧﺎ ،ﺧوﻧش رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﭼﮫ ﺑﮫ اﻣر ﺧدا و ﯾﺎ ھوای ﻧﻔس! وﻟﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ "ﻣن" ﻓﻧﺎی در ھو ﻣﯽ ﺷود ﻋﯾن ھو ﻣﯽ ﺷود در ﭼﺷم ﺷﺎھدان!
 -٧٠ﭘس ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا و ﻧﯾز ﺑﯾن راﺑطﮫ ﻣردم و اﻣﺎﻣﺷﺎن ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ھر ﮐﻔران ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺷﮑری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺑﺗﻼی اﺑﻠﯾس و ﻣوﺟب ﺳﻘوط از ﺻراط اﺳت" :اﺑﻠﯾس ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑر ﺻراط ﻣﯽ اﯾﺳﺗم و از ﭼﮭﺎرﺳو
ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽ ﮐﻧم و آﻧﺎن را ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎزم زﯾرا اﮐﺛرﺷﺎن ﻧﺎﺷﮑرﻧد!" ﻗرآن-
 -٧١ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم ،ﻣﺑﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾّن )ﺑﯾﺎﻧﮕر -آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده ﻓﺎﺻﻠﮫ وﺟود و ﻋدم( اﺳت و وﺟود ﺧودش ﺗﺎ ﻣردم
ھم اﯾن "ﺑﯾن" آﺷﮑﺎر در آﻓﺎق و ﻣﮑﺎن اﺳت ﭘس ھر ﺷرک و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق و ﻧﺎﺷﮑری در اﯾن راﺑطﮫ ﻣوﺟب ﺳﻘوط از اﯾن
راه )ﺻراط( اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود ﺻراط ھﺳﺗﯾم!
 -٧٢ﭘس ﺧود و ﺧودﯾت ﻋﺎرف ،ﻋدم اﺳت در ﻧزد ﺧودش! و اﯾن ﻋﯾن ﮐﻣﺎل ﻋﺑودﯾت ﻋﺎرف اﺳت ﺑر آﺳﺗﺎن ﭘروردﮔﺎرش!
وﻟﯽ ھوﯾﺗش در ﻧزد ﻣردﻣﺎن ﻋﯾن ﺣﻖ و ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت.
 -٧٣ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺎرف را ﻣﺗﺻل ﺑﮫ رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر و وﺟود ﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻋﺑودﯾﺗش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻋﺑودﯾت ﻋدم اﺳت
ﺑر رﺑوﺑﯾت وﺟود ﺧداوﻧد! اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت اﺳت ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻋدم و وﺟود! و اﯾن ﻋﺑودﯾت و ﺻﻠوة ﻋﯾن اﺧﻼق ﷲ
اﺳت در ﮐﺎر آﻓرﯾﻧش زﯾرا آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن و ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎن ،ﻣﺧﻠوق ﺻﻠوة ﺧدا )وﺟود( ﺑر ﻋدم آدم اﺳت و ﺻﻠوة اﻣﺎم ﺑر
ﻣؤﻣﻧﺎن! اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ زﮐﺎت اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎک ﺷدﮔﯽ از ﻋدﻣﯾت! ﮐﮫ ﺧداوﻧد را از ﻗﻠﻣرو ﻋدﻣﯾت ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺑر
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ﻋرﺻﮫ ظﮭور وارد ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ از ﻣﻧظر ﺻﻠوة و زﮐﺎت ،آﯾﮫ ﻓطرت ﷲ اﻟﺗﯽ ....را
ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت اﺟراﺋﯽ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت ﺧدا و ﺑﺷر در ﺻﻠوة و زﮐﺎت اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن!
 -٧۴اﺻﻼً ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت اﯾن "ﺑﯾن" وﺟود و ﻋدم آدﻣﯽ ﺟز "ﺧود" ﯾﺎ ﻣﻧﯾت ﻧﯾﺳت و آﻧﮑﮫ ﺗﺎ اﺑد ﺟﺎھل و ﻧﺎﺗوان
و ﻣﻌدوم اﺳت ھﻣﯾن "ﻣن" ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼون زاﺋل ﺷود ھﻣﮫ اوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدای را ﺑﺷﻧﺎﺳد و
درﯾﺎﺑد و ﺑﮫ وی ﻣﺗﺻل ﮔردد و او ﺷود .اﯾن ﻣﮑﺗب "ﻻادری" ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻣﺣض
اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن آن در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻧﯾﭼﮫ اﺳت .ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ آﺛﺎر ﻧﯾﭼﮫ را از اﯾن ﻣﻧظر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم و ﻗدرت اﺳﺗﮑﺑﺎری و
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣرﮔﺑﺎرش را درﯾﺎﺑﯾم ﺗﺎ راز ﺳﻘوطش در ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم را ﺑﮭﺗر ﻓﮭم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﮑﺗب "اراده ﺑﮫ ﻗدرت" ﺷد ﮐﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن دﺳﺗﺎوﯾز ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑرای ﻓﺎﺷﯾزم ھﯾﺗﻠری ﮔردﯾد .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﯾﭼﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﮐﺗﺎب "ﭼﻧﯾن ﮔﻔت زرﺗﺷت" ادﻋﺎ ﮐرد
ﮐﮫ :اﻧﺳﺎن آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧود ﻓﺎﺋﻖ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ "ﺧود" را ﻣﻧﮭدم ﮐﻧد .اﯾن ﺧود و ﻣﻧﯾت ھﻣﺎن وﺟود ﻋﻣﺎﺋﯽ و ﻋدﻣﯽ ﻗﺑل از
آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا اﺑﻠﯾس ﮐﮫ ﺧﺻم اﻧﺳﺎن اﺳت ﺣﺎﻣﯽ و ﺑﺎﻧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ﺧودﭘرﺳت ھرﮔز از ﻻک ﻋدﻣﯾت ﺧود اﻣﮑﺎن ﺧروج و رھﺎﺋﯽ و ظﮭور ﻧدارد.
 -٧۵وﻗﺗﯽ درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎل از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ و ﺻﻠوة و زﮐﺎت ﺧداﺳت ﺑر آدم ،ﺑﮫ ﮐل راز ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن دو
ﻓطرت ﻣﯽ رﺳﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﻓﻘط ﻣﺧﻠوق ﺻﻠوة و زﮐﺎت ﺑﺷر اﺳت ﺑرای ﻏﯾر! ﺑﺧﺻوص زﮐﺎت ﺻﻠوة! "ای
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺧدا و رﺳول اﺳت و آن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺻﻠوة در ﺣﺎل رﮐوع زﮐﺎت ﻣﯽ دھﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ
زﮐﺎت ﺻﻠوة ھﻣﺎن زﮐﺎت روح و وﺟود و ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد از ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﭼﻧﯾن ﺻﻠوة و زﮐﺎﺗﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﺟز ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( و اوﻟﯾﺎی ﺑر ﺣﻘﺷﺎن در اﻋﺻﺎر ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﺑﮫ ﻣردﻣﺎﻧﻧد!
 -٧۶و اﻣﺎ ﻋﻠم ﺗﺣﻘﻖ ﻓطرت ﺑﺷری ﺑر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﭼﯾﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ؟ ﮐ ّل ﺷﯽ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﻠﮫ! اﺳراء -٨۶ﭘس اﮔر ھر
ﭼﯾزی ﺑر ﺷﮑل و ﺻورﺗش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺳﺎن ھم ﺑر ﺻورت ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺻورت ﺧداﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎطن و ﺳﯾرﺗش ﻧﯾز اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ﺣﻘوق اﯾن ﺟﻣﺎل ﺧود را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .و اﻣﺎ اﯾن ﺣﻘوق ﭼﯾﺳﺗﻧد؟ ھﻣﺎن
ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی!
 -٧٧ﭘس اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﻧﺳﺎن ،ظﺎھر ﺧداﺳت ﻋﯾن واﻗﻌﯾت ﺻوری ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ از ﺧداﯾش ﺻورت دارد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن
ﺻور ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺻورت اﻟﮭﯽ ﺧود را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧرا ﭘﺎک ﻣﯽ دارد ﺑﺎطﻧش ھم اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد
و ﻓطرت ﷲ در وی ّ
ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود .ﺳﺧن از ﻋﺻﻣت اﺳت" :روی ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم روی ﺧدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﺧدا ھﻣﺎن
ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﺑر آن ﻗرار دارد ".روم -٢٩ﯾﻌﻧﯽ روی ﺑﺳوی ﺑﺎطن ﺧود ﮐﻧﯾد و در اﻧﺗظﺎرش ﺑﺎﺷﯾد ﻧﮫ
اﯾﻧﮑﮫ روی ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻧﻣﺎﺋﯾد در ﺟﻠوه ﮔرﯾﮭﺎ و ﺧودﻓروﺷﯽ ھﺎ! و اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
اﺳت .و ﻟذا ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓطری ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﮑم ﺧداﺳت در ﮐﺗﺎﺑش!
 -٧٨اﻣر ﺑﮫ "ﺗﺳﻠﯾم روی ﺧود ﺑﮫ روی ﺧدا" در ﻗرآن ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت و اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن روﯾﮑرد ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در ﺑﯾرون ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ﷲ در آﻓﺎق و
ارض اﺳت" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن روی ﺧودم را ﺗﺳﻠﯾم روی ﮐﺳﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺧش آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن اﺳت و ﻧﯾﺳﺗم از
ﻣﺷرﮐﯾن ".اﻧﻌﺎم -٧٩ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﻗرآن ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﺷرک ھﻣﯾن روﯾﮑرد ﻓطری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺳوی ﺧداﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت ،ﺟﻣﺎل و اﺧﻼص در آﯾﺎت ﮐﺛﯾری در ﮐﻧﺎر ھم ﺟﻣﻊ آﻣده اﻧد و اﻣر واﺣدی را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼون اﮔر ﻓطرت
اﻧﺳﺎن ﻓطرت ﺧداﺳت ﭘس روی ﮐردن ﺑﮫ روی ﺧدا ھﻣﺎن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻓطرت ﺧوﯾش اﺳت.
 -٧٩ﺣﺎل اﯾن ﺳﺧن ﺣﯾرت آور ﻋﻠﯽ)ع( را ﯾﮑﺑﺎر دﮔر از ﻣﻧظر آﯾﮫ ﻓطرت ﷲ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ :ﺗﺎ ﺑوده اﻧﺳﺎن ھم
ﺑوده اﺳت! ﭘس اﯾن اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ازل ﺑوده اﺳت .و ﺧود ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓت و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ
را درﺑﺎره ﺧودش ادﻋﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ از ﺧدا دوﺳﺎﻟﯽ ﮐوﭼﮑﺗر اﺳت .ﮐﮫ اﯾن دوﺳﺎل ھم دﻻﻟت دارد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧود آن
ﺣﺿرت دو ﺳﺎل دﯾﮕر ﻣﺎﻧده ﺑوده ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن و وﺟود اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺋل آﯾد از زﻣﺎن ﺑﯾﺎن اﯾن ادﻋﺎ!
 -٨٠وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﻓطرت ﺧدا را در ﻓطرت ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻋﺎرف واﺻل اﺳت وﻟﯽ دﯾﮕران ﻓطرت ﺧدا را و ﻓطرت ﺧوﯾش
را در وﺟود ﭼﻧﯾن ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر اﯾن ﻓطرت و آﺋﯾﻧﮫ آﻧﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھم ﻓطرت اﻟﮭﯽ
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ﺧود را در وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد" :ھر ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت در وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن! ﭼرا ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﮐل ﺟﮭﺎن را ھم ﺑر ھﻣﯾن ﻓطرت آﻓرﯾده اﺳت" :اوﺳت ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﻓطرت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ".ﻗرآن!
" -٨١وﺟﮫ ﷲ" ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً اﻣر ﺷده ﮐﮫ روی ﺑﺳوی آن ﮐﻧﯾم ﮐﺟﺎﺳت؟ وﺟﮫ ﷲ ﺑﻣﻌﻧﺎی روی ﺧدا و ﺳوی ﺧداﺳت .آﯾﺎ ﺳوی
روی ﺧدا ﮐدام ﺳﻣت اﺳت ﺟز ﺧود اﻧﺳﺎن ﮐﮫ دارای ﺻورت ﺧداﺳت! ﭘس اﻣر ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﮐردن روی ﺧود ﺑﮫ روی ﺧدا ،ﺟز
اﻣر ﺑﮫ روی ﮐردن ﺑﮫ ﺧود و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗﺄﻣﻼت دروﻧﯽ و اﺳﺗﻐراق ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧود
ﺑﺎ ﻟﺷﮑری از اﺟﻧﮫ و ﺧﻧﺎﺳﺎن روﺑرو ﻧﺷود و ﻧﮕرﯾزد!
 -٨٢و اﻣﺎ ﺟﻣﺎل ﻓطرت ﷲ در دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم ﮐﯾﺳت؟ ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل در ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎ
اﯾن ﺟﻣﺎل روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺗﺟﻠﯽ ﺷﻣﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻣری! ذواﻟﺟﻼﻟﯽ ﯾﺎ ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ! و اﯾن ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺟﻣﺎل ﺧدا و اﻧﺳﺎن راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﺷﻣﺳﯽ -ﻗﻣری اﺳت در واﻗﻌﮫ ﮐﺳوﻓﯽ! و در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﻣﺎل
اﻋﻼی اﻟﮭﯽ ﺧود روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ از ﺳوره ﻟﯾل ﮐﮫ :اﻧﺳﺎن را در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرش ھﯾﭻ ﺧﯾر و ﻧﻌﻣﺗﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد اﻻ ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش را ﮐﮫ ﭼون دﯾدار ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ رﺳد! و اﯾن ﺟﻣﺎل ذات اﺣدﯾﺳت ،ﺟﻣﺎل
"ھﺎ" اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﻣﺎل ھو -ھﯽ )ذو -ذی( ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد.
 -٨٣ذات ﻗﻠﺑﯽ -روﺣﺎﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل و ﺿدﯾت ﺑﺎ ذات ذھﻧﯽ -ﻣﺎدی او ﻗرار دارد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ظﺎھر و ﺑﺎطن
ﺳر وﺟودی ﻧﮭﻔﺗﮫ
و اول و آﺧر ھوﯾت آدﻣﯽ در راﺑطﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد و راز ﺗﻘوا و از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ھم ﺑر ھﻣﯾن ّ
اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺣﻖ ﻧدارد از ﺧود ﻣﺎدی -ذھﻧﯽ -ارادی ﺧود ﭘﯾروی ﮐﻧد اﮔر طﺎﻟب ﺣﻖ وﺟود و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھر ﮐﮫ ﺧودش را ﭘﯾروی ﮐﻧد ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺷﯾطﺎن ھم ﺿد اﻧﺳﺎن اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﻣرﯾد ﺧود ﺷود ﻋﺎﻗﺑت ﺿد ﺧود ﻣﯽ ﺷود و در آﺧرت در دوزخ ﻧﺎﺑودی اﺳت.
 -٨۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زن و ﻣرد ﺑﻌﻧوان ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕر ھم ﺿد ﺣﻖ وﺟود و اﯾﻣﺎن ھﻣدﯾﮕرﻧد و ھر ﮐﮫ ﻣرﯾد ھﻣﺳرش ﺷود
ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن ﺷده اﺳت طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ!
 -٨۵ﭘس ھﯾﭼﮑس ﺣﻖ ﻧدارد ﻣرﯾد اﻣﯾﺎل و اﻟﻘﺎﺋﺎت و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺎطﻧﯽ ﺧود ﺷود اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ا ّﻣﯾت و ﻋﺻﻣت رﺳﯾده
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و اوﻟﯾﺎی ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﯾن اوﻟﯾﺎء ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
 -٨۶راﺑطﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﯾن ﺻورت و ﺳﯾرت آدﻣﯽ و راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻏﯾب و ﺷﮭود در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻓطرت اﻟﮭﯽ از ﺑﺷر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ھر اﯾن -ھﻣﺎﻧﯽ دارای اﺷد ﺿدﯾت اﺳت ﺑﺧﺻوص آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﺗﺻﻧﻌﯽ و ارادی
ﺑﺧواھد ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ و اﺣﺳﺎس ﻓطری را در ھوﯾت دﻧﯾوی ﺧود ﺑروز دھد دﭼﺎر اﺷد ﺗﻧﺎﻗض و رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود از ﺟﻧس آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﮐراﻣﺎت ﻧﻣﺎﺋﯽ و ﻋرﻓﺎن ﮔراﺋﯽ ﺻوری در ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ اﺳت و ﮐﺷف و ﺷﮭودھﺎی رﯾﺎﺋﯽ و ھﻣذات
ﭘﻧداری ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻣﻌرﻓت!
 -٨٧اﮔر ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ھﯾﭻ زﺣﻣت و ﺗﻼﺷﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﺷر ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺷر ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ
ﻧﻣﯾداﺷت و اﺻﻼً ﺟﮭﺎد ﻣﻌﻧوی ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﺑود و ﺗﻘوا ﻋﺑث ﻣﯽ ﮔﺷت .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد اﯾن داﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺷر ﻋﯾن
ﻓطرت ﷲ اﺳت دﯾﮕر آﻧﮭﺎ را از ھر ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎدی ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ :ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد دﻟت ھﻣﺎن ﮐن و ھر ﭼﮫ ﮐﻧﯽ
ﺣﻖ اﺳت؟! اﯾن ﭘﻧدار ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر اﮐﺛر ﻣﮑﺎﺗب ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ
ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرﺳد طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش.
 -٨٨وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ "ﺑراﺳﺗﯽ آﻧﮑﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت" ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد
و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺧدا ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :ﻣن ﮐﮫ ﺧودم را ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﭘس ﺧدا را ھم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ
ﻋﯾن ﺧود ﻣن اﺳت ﭘس ھر ﭼﮫ ﮐﻧم ﺑر ﺣﻖ و ﺧداﺋﯽ اﺳت!؟" اﯾن ادﻋﺎ و ﭘﻧدار ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ ﮐﺎذب و ﻧﺎﺣﻖ اﺳت ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت
اﺳت .ﺧدای ھر ﮐﺳﯽ اﺳوه ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اوﺳت ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺧود را ﺧدا و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧد در ﺧود ﻣﯽ ﮔﻧدد و
ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾش را ﺑرای ﺧود ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯾﮑﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را ﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ راه
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺳﯾر در ﺳﻣت ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﺳراﺳر از ﻣﺳﯾر ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻓرد را ھم داﺋﻣﺎ ً ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
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ﺧدای ﻣﻧﯽ ﺷده در ﻧﻔس ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺿد ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن ﺧدای ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ را
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .و ﺑدﺗرﯾن ﻧوع ﺧودﭘرﺳﺗﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم ﺧدا ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻋﯾن ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .وﻟﯽ آن
ﻧوع ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم ﺧدا و ﻋرﻓﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺳرﻋت اھﻠش را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﮐﻔرش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﺧود ﻣﯽ آورد و اﯾن
آﺳﺗﺎن ﺗوﺑﮫ ای ﺧﺎﻟص اﺳت.
 -٨٩وﺟود آدﻣﯽ دارای دو ﺑﺧش اﺳت :وﺟﮫ ﻣﺎدی و ﻣﻔﮭوم و ﻣﺣﺳوس و ارادی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ و وﺟﮫ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻏﯾر
ارادی و ﻧﺎﻣﻔﮭوم و ﻏﯾﺑﯽ! وﺟﮫ اول ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش ﺑﺷری )ﻓطراﻟﻧﺎس( اﺳت ﮐﮫ ﺑر وﺟﮫ دوم ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت ﷲ ﻗرار دارد و
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر آن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ ھم ﻣﺧﻠوق اﯾن ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﺳت" :ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ و ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن را
آﻓرﯾد ".ﻗرآن! اﯾن ﻣﺧﻠوﻗﯾت وﺟﮫ اول ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻘﯾت وﺟﮫ دوم )ﻓطرت ﷲ( ﯾﮏ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺧطﯽ و
ﻋﻠت -ﻣﻌﻠوﻟﯽ! "اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ اراده ﻣﯾﮑﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ اراده وﺟﮫ اول وﺟود آدﻣﯽ ،ﻣﻌﻠول و
ﻣﺧﻠوق دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اراده ﺧدا در ﻓطرت اﺳت .اﮔر اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑطور ﻋﻠت -ﻣﻌﻠوﻟﯽ و ﺧطﯽ ﻓﮭم ﺷود ﺣﺎﺻﻠش اﯾن ﻗﺿﺎوت
اﺳت ﮐﮫ :ھر ﭼﮫ از اﻧﺳﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد ﻋﯾن اراده و اﻣر ﺧداﺳت و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﺣﻖ اﺳت! از اﯾن ﻣﻧظر
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺧﺗﯾﺎر آدﻣﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﺣل و ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت! ﺑرﺧﯽ از ﻣﮑﺎﺗب ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﻗﺎﻋده ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺟﺑرﯾﮫ و ﻣرﺟﺋﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎﻟش ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺑرﺋﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ھﻣﮫ ﺳرﻧوﺷت آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﮔردن ﺧدا ﻣﯽ اﻧدازد .از اﯾن ﻣﻧظر اﻣر ﻣﻌﺎد و ﻗﯾﺎﻣت و ﺟزا و ﭘﺎداش و ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ﺑﮑﻠﯽ
ﺑﯾﮭوده و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘﯾروان اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑرای ﺧود اﺳﺗدﻻل و آﯾﺎت و رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر ھم دارﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آن ذﮐر ﺷد
از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن آﯾﮫ" :ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ اﺳت ".ﻗرآن -وﻟﯽ ھﻣﯾن ﺑﺧش آﮔﺎه و ارادی و ﻣﺎدی ﺣﯾﺎت و ھوﯾت
ﺑﺷری دارای ﻗوه اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ھم ھﺳت ﮐﮫ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻗﺑﺎل ﻧزوﻻت ﺑﯾروﻧﯽ و اﻟﻘﺎﺋﺎت دروﻧﯽ ﻓطرت ،ﻣرﯾد و
ﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﺷد و ھم اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾد و ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﻋﻧﺻر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﻣﯾزان اطﺎﻋت ﯾﺎ اﻧﮑﺎر اﯾن ﻧزوﻻت ﺑﯾروﻧﯽ و
ﺑﺎطﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت و اﯾﻣﺎن درﺑﺎره ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﻣور اﺳت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﺟﺑر
ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﻠﻖ در ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ دو اﻧﺣراف و ﺿﻼﻟت آﺷﮑﺎر اﺳت ﻓﻘدان ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت .آن ﻣﮑﺗب
ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎورای ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺳوی ﺣﻖ راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻧورش را ﺟز اھﺎﻟﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد در ﭘرﺗو وﻻﯾت ﻋﻠوی! اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻘل و ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ
ﺗﺄوﯾﻠﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﯾﺎ ﻓطرت ﺧدا و ﻓطرت ﺑﺷر را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد.
وﻗﺗﯽ ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻣری واﺣدﻧد )ھﻣﭼون ﺧﯾر و ﺷر( ﭼﮫ راھﯽ ﺟز ﺧروج از اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯾﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻧور ﺗوﺣﯾد وﺣدت وﺟودی ھم اﺟر اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و
ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت" :ﺑﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ درﺑﺎره وﺟود ﺧدا ﺟدل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮕو ﻣﺎ ﺧداوﻧد را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم!" ﻗرآن -ﭘرﺳﺗش
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ھﻣﺎن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﻣﺎورای ﺧﯾر و ﺷر و ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت.
 -٩٠ﻓطرت ﷲ در ﺟﺎن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﮔوھره "ﺑودن" )ﮐن( اﺳت و ﻓطرت ﺑﺷری ھم ﻗﻠﻣرو "ﺷدن" )ﻓﯾﮑن( اﺳت .و ﻧﮑﺗﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠم ﻟﻐت اﯾﻧﮑﮫ در ﻋرﺑﯽ و ﻟﻔظ ﻗرآﻧﯽ ﻣﻔﮭوم ﺷدن ﯾﺎ ﻓﯾﮑن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "در ﺑودن" اﺳت :ﻓﯽ
ﮐُن! اﯾن ھﻣﺎن ورود ﻓطرت ﺑﺷری در ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﺗﺄوﯾل در ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎد ﺗﺄوﯾﻠﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم "ﺟﮭﺎد در ﺧدا" )ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ( ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺟﮭﺎد در ﺑودن!
در اﯾن ﺗﺄوﯾل ﻟﻐوی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻧدﯾش! در ﺑﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﯾﺗوان اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻣﺗرادف ﺗداﺧل و ورود ﻣﺎھﯾت در وﺟود ﻧﺎﻣﯾد ﯾﻌﻧﯽ
ﻓﻧﺎی دﻧﯾﺎ در آﺧرت! ﻓﻧﺎی ظﺎھر در ﺑﺎطن! ﻓﻧﺎی ﭼﯾﺳﺗﯽ در ھﺳﺗﯽ! ﻓﻧﺎی ﺷدن در ﺑودن! اﯾن ھﻣﺎن رگ و رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻗرآﻧﯽ
ﺣﮑﻣت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﮑﻣت اﺷراق ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت.
 -٩١ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ ﺻرف و ﻧﺣو ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻓﯾﮑن رﺑطﯽ ﺑﮫ "ﻓﯽ ﮐن" ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ "ف ﯾﮑن" اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘس
ﺷدن! ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐوی در ﻣﯾﺎن اﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ "ﮐن" و "ﮐﺎن" در اﺻل ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺑودن اﺳت ﭘس "ﯾﮑن" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑوده ﺷدن اﺳت و ﻟذا "ﻓﯾﮑن" دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول "ﺷدن" ﺑﮫ "ﺑودن"
اﺳت و ﻣﯽ ﺷود ورود ﻓطرت و ﻣﺎھﯾت ﺑﺷری در ذات ﻓطرت ﷲ! و اﯾن ورود ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و ﻟﻐت ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة
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اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺻﻠوة ﺑﻧده در ﻓطرت ﷲ! اﯾن ﺻﻠوة ﺑرای ﮐﺎﻣﻼن اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن اﺳﺗﻐراق در ذات ﺧوﯾش
اﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﯾن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﭘﯾر و اﻣﺎم ﺣﯽ اﺳت.
 -٩٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره روم دﯾدﯾم در ﻓطرت و ﺧﻠﻖ ﺧدا ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑودن ﻣطﻠﻖ اﺣدی اﺳت وﻟﯽ ﺧﻠﻖ و
ﻓطرت ﺑﺷری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر و ﻓﺳﺎد و ﺷدن اﺳت .ﭘس اﯾن ﺷدن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﺑودن ورود ﮐﻧد و در آن ﻓﻧﺎ ﮔردد .اﯾن ھﻣﺎن
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻠوة اﺳت .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک و ﮐﺎﻓر ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﮑوس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت اﻟﮭﯽ را در ﻧﻔس
ﺧود ﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
 -٩٣ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﺟرﯾﺎن آﻓرﯾﻧش و ﭘﯾداﯾش ﺧود دﭼﺎر ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﮐﻼم ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن
اﻟﮭﯽ رﯾﺷﮫ در ھﻣﯾن آﯾﮫ از ﺳوره روم دارد )روم (٣٠-٢٩ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﺟرﯾﺎن ظﮭور ذاﺗش ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ
اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﮑﺎﻣل دارد .ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﮑﺎﻣل ﻓطرت ﺑﺷری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از اﺣدﯾت ﻻﺗﻐﯾر و ﺛﺎﺑت و اﺑدی ﻓطرت
ﷲ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﺻل و اﺳﺎس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﯾﺎ ﻓطرت اﻟﻧﺎس و ﻓطرت ﷲ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ
ﺗﺣوﻻت ﻣﻌﻧوی و ھوﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ دارای ﻣﻔﺎھﯾم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ وﺣدت اﺿداد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
آﻧرا اﺣدﯾت اﺿداد ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﻧﮫ وﺣدت اﺿداد! زﯾرا از ﻟﻔظ وﺣدت اﺿداد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑراﺑری اﺿداد اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﺷود
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اھل ﻣﻌرﻓت دﭼﺎر ﭼﻧﯾن اﻧﺣراف ﻋظﯾﻣﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﺗوﺣﯾد را ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .وﻟﯽ اﺣدﯾت
اﺿداد ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و آن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذات اﺿداد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾر از ﺷر اﺳت و ﺷر از ﺧﯾر! ﺑود از ﻧﺑود اﺳت و
ﻧﺑود از ﺑود! وﻟﯽ ﺧﯾر و ﺷر ﺑراﺑر ﻧﯾﺳت و ﺑود و ﻧﺑود ھم!
 -٩۴ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ اﺳت و ﺑراﺑری و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓرﻗﯽ ﻧدارد! ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ارزﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ذاﺗﯽ
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑراﺑرﻧد! ﻣﺛل ﺑراﺑری زن و ﻣرد! اﯾن ادﻋﺎ و ادراک ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧرد و ﺣﮑﻣت
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻓراری ھﺳﺗﻧد .ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺳراﺳر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﺑدون ﻋﻘل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺿداد و وﺣدت ذاﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات ﭘﯽ ﺑرد و آﻧرا ﻓﮭم ﻧﻣود" .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻧدارﻧد ﮔوﺷﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ
ﮐر اﺳت ".ﻗرآن -و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی ﺑﺷری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺗﺿﺎدﻧد.
 -٩۵ﻋﻘل در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎﻓﺗن اﺳت ﯾﺎﻓﺗن وﺟود! و وﺟود در ﺻﻔت ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی ﺧﯾر و ﺣﻖ و ﻋﺎﻟﯾﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺟز ﺿﻌف و ﺷر و ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺟﮭل و ﺑﯾوﺟودی ﻧدارد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ارزﺷﮭﺎی ﺿد ﺧودش را ﺑﯾﺎﺑد ﺟز ﺑﮫ ﺧرد
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺿدﯾﺎﺑﯽ و وﺣدت اﺿداد اﺳت .ﭘس ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﺟز ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت و آﻧﮑﮫ ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧدارد
ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ھم ﻧدارد و ﻟذا ﺧداوﻧد اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن را ﻓﺎﻗد ﺗﻌﻘل ﺧواﻧده اﺳت.
 -٩۶اﻧﺳﺎن ،ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد وﺟود ﯾﺎﺑد و اﯾن ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت ﭘس ﻋدم ﺑﺎﯾد وﺟود را درک ﮐﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻋدم ﻗﺎدر ﺑﮫ درک وﺟود اﺳت؟ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻋدم دارای ذات وﺟودی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت
اﻟﻧﺎس و ﻓطرت ﷲ اﺳت و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود و ﻋدم! ﭘس ﻋدم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﺟود را در ذات ﺧودش ﮐﺷف ﮐﻧد ﺑﮫ ﻗدرت اﻧﻔطﺎر!
اﻧﻔطﺎر ﮐﮫ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی آﻓرﯾﻧش و ﭘﯾداﯾش و ﺳﺎزش اﺳت و ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﻔﺟﺎر و ﺷﮑﺎﻓﺗن و ﺗﺧرﯾب! ﭘس راه وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﻋدم
ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در ﺧوﯾﺷﺗن راھﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب "ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ" ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ
ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت وﺟودﻧد دارای ذاﺗﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و اﺿدادی ھﺳﺗﻧد و ھر اﺳﻣﯽ در ﻣﻌﻧﺎ دارای دو
ﻣﻔﮭوم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎد اﺳت درﺳت ﻣﺛل ﻓطر و ﻓﺎطر و ﻓطرت و اﻧﻔطﺎر! ﭘس اھل ﻣﻌرﻓت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﮔر ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋﻘل
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﻧﺑﺎﺷد اﻣﮑﺎن ھﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ در اﯾن راه ﻧدارد.
 -٩٧ﭼرا ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﮑررا ً ﻓﺎﻗدان ﺗﻌﻘل را ﮐور و ﮐر و ﻏﺎﻓل و ﻧﺳﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣرده اﻧد و ﮔوﺋﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد؟ ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﻣﻔﮭوم راﯾﺞ آﻧﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن را ﻓﺎﻗد ﻋﻘل
ﻣﯾداﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﭘﻧدار راﯾﺞ ﺑﺷری ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری را ﻓﺎﻗد ﻋﻘل ﯾﺎ دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .زﯾرا در ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ﺻﺎﺣب ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ﺣواﺳش در ﺟﮭﺎن ﺷﺎھد آﯾﺎت ﺧداﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد درﺻد از
ﻣردﻣﺎن اھل دﯾن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد و در ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧدا را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏرق ﺗﻐﯾﯾر و
ﻓﺳﺎد اﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳرﻣدی و اﺣدی و ﺟﺎوﯾد ﺣﻖ را ﺷﮭود ﮐرد ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻧور درﯾﺎﻓت
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وﺟود از ﻋدم و ﺑﻘﺎ از ﻓﻧﺎ و ﺣﻖ از ﺑﺎطل! اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﺣﻘﻖ اﻧطﺑﺎق و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت اﻟﻧﺎس و ﻓطرت ﷲ اﺳت در
ﺳوره روم! و ﻓﻘط ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﭼﻧﯾن ﺧردی اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺷرک ﻧﯾﺳت زﯾرا ھر ﺷرک و اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﺑﯾن ارزﺷﮭﺎی
اﺿدادی رخ ﻣﯾدھد .وﻗﺗﯽ ﺣﻖ اﺿداد ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد اﺻﻼً ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﺷرک ﺑﺎﺷد.
 -٩٨اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﮔﻔﺗﮕوی ﮔﮭرﺑﺎری ﺑﺎ ﮐﻣﯾل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑزرگ روﺑرو ﺷدی آرام ﺑﺎش و ﺧﻣوش ﺷو
ﺗﺎ ﻧور آن ﺣﻘﯾﻘت در ﺟﺎﻧت طﻠوع ﮐﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی اﺷراق و ﺣﮑﻣت ﻣﺷرﻗﯽ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺄﻣل و ﺻﺑر و ﺣﻠم و
ﺧﻣوﺷﯽ و ﻧظر ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎن در ﻗﺑﺎل ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺗﺎ ﻧور اﯾن ذات در ﺻﻔﺎت و ﻓطرت ﺑﺷری
ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮔردد و از ﺑﺎطن ﺑﮫ ظﺎھر آﯾد اﯾن ھﻣﺎن ﻓﯾﮑن اﺳت در ﻗﺑﺎل ﮐُن اﻟﮭﯽ! ﻣﺎھﯾت ﻓﻧﺎﺋﯽ ﺑﺷر اﺳت در ﻗﺑﺎل وﺟود ﻣطﻠﻖ
اﺣدی! ﻋدم اﺳت ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ وﺟود!
 -٩٩ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﯾﺎ ﻓطرت ﺑﺷری و ﻓطرت ﷲ ھﯾﭻ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑر ﺳر ﯾﮏ اﺧﺗﻼف و ﺧﻼﻓت اﺳت و
ف(! اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﻣﯽ ﺧواھد ﮔردد ﺗﺎ ﻋﯾن ﻓطرت ﷲ ﺷود" :زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻣﺧﺎﻟﻔت ) َﺧﻠَ َ
آﻧﮕﺎه روی ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن! اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺿد ﺧود ﺷود ﺗﺎ ﺧداﺋﯽ ﺷود! ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧﻼف ﺧود ﮔردد ﺗﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﮔردد!
اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺧﻼﻓت واﻗﻌﮫ ای واﺣد اﺳت .اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺻورت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﯾن ﺧود و ﺧداﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻗﺳم
ﺧورده ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧرد و ﺣﮑﻣت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب و اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ دﯾن ھﺳﺗﻧد! ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای
آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻧﮑران ﺧدای زﻣﯾﻧﯽ و ﻓطری ﺑﺷر! زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ راه ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدای زﻣﯾﻧﯽ و ﻓطری ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت
در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺳﺎن از ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم اﺳت و اﯾن ﺧدای ﮐﻔر و ﮐﺎﻓران اﺳت
ﺑﻘول ﻗرآن! ﻣﻧﺗﮭﯽ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﻔر آﻧﮭم در ﻟﺑﺎس دﯾن اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ ﻧدارد ﺷرک ﺗﻧﮭﺎ روش اﯾﻧﮕوﻧﮫ دﯾﻧداری اﺳت .و ﻗرآن
ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷرک ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺻﯾت ﺑﺷر در دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯾده و ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ ﺑﮫ آﺗش
ﻋذاب!
 -١٠٠ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘط دﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓطری اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻓطری اﺳت و ﻋﯾن ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿورش در
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل درک و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺗﻌﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ ﺗﻘوا در ﻗﻠﻣرو دﯾن اﺟراﺋﯽ و
ﺷرﯾﻌت اﺳت .و اﮔر ﺗﻘوا ﺑﺎ اﯾن ﻋﻘﻼﻧﯾت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ درک ﻧﺷود ﮐل ﺷرﯾﻌت و اﺣﮑﺎم دﯾن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در ﻧزد ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع و
ﻣردﻣﺎن واروﻧﮫ و ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺑﺎ را ﺑﻌﻧوان ﺣراﻣﺗرﯾن ﻓﻌل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﻼل ﮐرده اﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎت
ﮔوﻧﺎﮔون ﺷرﻋﯽ و ﻓﻘﮭﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم! از ﮐﺳﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﭼرا در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن روزه ﻧﻣﯽ ﮔﯾری؟ ﮔﻔت :روزه ﺷﺎﻣل
ﺣﺎل ﻣﺳﺎﻓر ﻧﻣﯽ ﺷود! ﭘرﺳﯾدﻧد ﺗو ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ﺷﮭر ﺧوﯾﺷﯽ! ﮔﻔت :اﻧﺳﺎن ﮐﻼً در دار دﻧﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓر اﺳت و دﻧﯾﺎ ھم ﻣﺳﺎﻓرﺧﺎﻧﮫ
اﺳت! اﯾن ﻧوع ﺗﺑدﯾل ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﮭﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣوﻟد ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷده ﮐﮫ دﯾن و دﻧﯾﺎی ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎد
داده و از ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﻧﻔﺳﺷﺎن ھﯾﭻ ﺑر ﺟﺎی ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت ھﻣﭼون ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھرﻣﯽ و ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ ﮐﮫ دارای
ﭘﺷﺗواﻧﮫ ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﻓﻘﮭﯽ و ﺷرﻋﯽ در ﻧزد ﺑرﺧﯽ ﻣراﺟﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھﻣﭼون ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺗﺑدﯾل ﺟﻧﺳﯽ و ھورﻣوﻧﯽ
و ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ!
 -١٠١در آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ راز آﺧراﻟزﻣﺎن دﯾن و ﺷرﯾﻌت آﮔﺎه ﺷوی ﮐﮫ ﭼرا در اﯾن دوران دﯾن ﺑدون ﺣﮑﻣت
و ﻋرﻓﺎن و ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و وﺣدت وﺟودی ﻣﺣﺎل اﺳت و ﻣﮭد اﺷد ﺷرارت و ﻓﺳﺎد و ﺳﺗم ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ اﺳم دﯾن ھﻣﮫ
ﺣﻼﻟﮭﺎ ،ﺣرام و ﺣراﻣﮭﺎ ،ﺣﻼل ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﮑﮫ آن ﺷرﯾﻌت و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺷﻧﺎﺧت رﺑوﺑﯾت ﺣﻖ ﻧرود و ﻣﻘﺻودش
ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳت زﯾرا دﯾن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎﻻی ﻣﺣض دﻧﯾوی ﻣﯽ ﺳﺎزد و آﯾﺎت
اﻟﮭﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ آﯾﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٠٢ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ﻣﻘدم ﺑر دﯾن و راه ورود آن اﺳت وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﻘل را از اﺳﻼم
ﺟدا ﮐردﻧد و آﻧرا ﻋﻘﯾم و ﺑﯽ روح ﺳﺎﺧﺗﻧد .و ﻟذا آﻧﭼﮫ ھم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﻘل در ﻋﻠم ﻓﻘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ
اﺳت و ﻧﮫ ﻋﻘل! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﻘﺎھت ھم از رﯾﺷﮫ ﺧﺷﮑﯾده و اﺟﺗﮭﺎد را ﻧﺎﺑود ﮐرده اﺳت و ﺣﺎﺻل ﮐﺎر آﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘط ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧده ﺗﻣدن طﺎﻏوﺗﯽ ﻏرب ﺷده اﻧد ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾری آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣرﯾف ﺷده و ﯾﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﻣﺻﺎﻟﺢ زﻣﺎﻧﮫ و ﺟﺑر روزﮔﺎر! و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻠﻣﺎ ھم ﻏرق در ﺳﮑوت و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﻘﯾّﮫ ھﺳﺗﻧد! ﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان
١٨

"در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﻘل" ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ھﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣل وﺟود و ﻋدم اﺳت ﭘس ﺳراﺳر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﻓﻘط
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت ﷲ و ﻓطرت اﻟﻧﺎس را درﯾﺎﻓت.
" -١٠٣ﻓطرت ﷲ اﻟّﺗﯽ ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ" از ﺑرﺗرﯾن ﻣﻌﺟزات ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺗرﺟﻣﯾن و
ﻋﻠﻣﺎی ﮐﻼم در ﺗﻌﺑﯾرش ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧده اﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺳﯾرش!
 -١٠۴ﻓطرت ﷲ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺧﺷﯾده ﻣردم را ﺑر آن -آﻓرﯾﻧش ﺧدا ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾده ﻣردم را ﺑر آن -ﻓطرت ﺧدا
ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻣردم را ﺑر آن آﻓرﯾده اﺳت .ﺧداوﻧد ﻣردم را ﺑر آﻓرﯾﻧش ﺧود آﻓرﯾده اﺳت -ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ھر ﮐﺳﯽ را ھﻣﭼون
ﺧودش آﻓرﯾده اﺳت و ھر ﮐﺳﯽ ﯾﮏ ﺧداﯾﮕوﻧﮫ اﺳت و ﺧداوﻧد را ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .ﭘس ﺧداوﻧد ﺑﮫ
ﺗﻌداد ﺑﺷرﯾت از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ،ﺗﺟﻠﯽ و ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ﺗﺎ ﮐﻔّﺎر و اﺷﻘﯾﺎء ﻣظﺎھر ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی ﻣﮭری
و ﻗﮭری ﭘروردﮔﺎرﻧد در درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ! ھﻣﮫ ﻣظﺎھر ﻓطرت ﺧداﯾﻧد و در اﯾن آﻓرﯾﻧش ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ﻧﯾﺳت) .ﻗرآن(
 -١٠۵ﻧﮑﺗﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ در آﯾﮫ ﻣذﮐور ﻟﻔظ "ﻋﻠﯾﮭﺎ" اﺳت ﮐﮫ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی "ﺑر" اﺳت و ھم "ﺧﻼف"! ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت
ﻧﺎس ﺑر ﻓطرت ﺧداﺳت وﻟﯽ ﺑر ﺧﻼف آن! ﮐﮫ اﯾن ﺧﻼف ھﻣﺎن ﺧﻼﻓت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ھم ﻣظﮭر اﺷد
اﺳﺗﺿﻌﺎف اﺳت ﻧﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر! آﻧﮑﮫ ﻣظﮭر ﻓطرت ﷲ اﺳت در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺿﻌﯾﻔﺗرﯾن ﻣوﺟودات اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درﺳت ﺑر ﺧﻼف
ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾز ﺗﺎ اﺑد ﺑﻣﺎن!
 -١٠۶ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧداﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﺧودش ﺑر ﺧﻼف ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء
و ﺻﻔﺎت اﺳت" .و او را ھﯾﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن -و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺷﺎق ﺧداﺳت ﺑﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرای ﺧود و ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧدا
ﺑرای ﺧﻠﻖ! اﯾن راز "ﻋﻠﯾﮭﺎ" اﺳت :ﻓطرت ﷲ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺧﺷﯾده ﻣردﻣﺎن را ﺑر آن و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن! آﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
واﺿﺣﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر از اﯾن در ﻗرآن و ﮐﻼم اﻟﮭﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت در راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا؟! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗرس و ﺗﻘوای
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣوﺟب ﻧزدﯾﮑﯽ و ﺗﻘرب ﺑﺳوی او ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده" :ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﺧودش ﺑر
ﺣذر ﻣﯽ دارد ".ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت :ھر ﮐﮫ را ﺑﺧواﻧد ﺑراﻧد!
 -١٠٧ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از اﯾن ﻣﻧظر ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر آﯾﮫ ﻓطرت را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ :ﻓطرت ﻣردم ﺑر ﻓطرت ﺧدا و ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ آن اﺳت .و اﯾن ﺗﻘوا و ﺗﻘرب ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻧﻔس ﻣردم اﺳت ﺗوأﻣﺎن! اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻓطرت ﻣردم اﺳت
ﺗوأﻣﺎن! اﯾن ھﻣﺎن ﻓﺳﻖ و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻧﻔوس اﺳت ﺗوأﻣﺎن! اﯾن ھﻣﺎن ال ﻻ ه ﻓطرت اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻟﻔظش ﺣﺎوی
ﺣرف ﻋرﻓﮫ و ﻧﮑره ﺗوأﻣﺎن اﺳت! ال -ﻻ!
 -١٠٨ﺑﻧده ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن ﻋﻠم و اطﻼﻋﯽ از زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﻋرب ﺑواﺳطﮫ ﺗﻌﻠﯾم
ﻗﮭﺎری از ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ)ع( آﻣوﺧﺗم ﺑﮫ :ال ﻻه! وﻟﯽ ھﻣﯾن اﻣروز در ﻓرھﻧﮓ ﻟﻐت ﻋرﺑﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻧﺎﺑﻐﮫ زﺑﺎن و ادب ﻋرب رﯾﺷﮫ و ﻣﺻدر و ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﮫ ﷲ را ﻟﻔظ "ﻻه" ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ آﻣوزه ھﺎﺋﯽ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در
اﺧﺑﺎر و اﺣﺎدﯾث ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻻی ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ از وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋرﻓﺎت ﻣﯽ آﯾد و ال ﻻه ﻣﯽ ﺷود .ﭘس
ﺧداوﻧد "ﻻ" اﺳت و اﻧﺳﺎن "ال"! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻟﻔظ ھم ال و ﻻ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس ھﺳﺗﻧد اﯾن دو ھم ﻣﻧطﺑﻖ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر و
ﺑر ﺟﺎی ﯾﮑدﯾﮕر و ﺧﻼف ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .وﻟﯽ ﭼون اﯾن ﻋرﻓﺎت رخ ﻧﻣﺎﯾد ﺟﺎی ال و ﻻ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد "ال" اﺳت و
اﻧﺳﺎن ھم ﻻ! وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل ﮐﻠﻣﮥ ال ﻻه اﺳت! و اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ال و ﻻ اﺳت.
 -١٠٩دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ال و ﻻ ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻏﯾب و ﺷﮭود ﯾﺎ ﻋدم و وﺟود اﺳت و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ "ﻋﻠﯾﮭﺎ" در راﺑطﮫ ﻓطرت ﷲ و
ﻓطرت اﻟﻧﺎس! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "ﻋﻠﯾﮫ" در ﻋرﺑﯽ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑر ،ﺑﺎ ،ﺑﮭﻣراه ،ھﻣﺳوﺋﯽ و ﻣﻌﯾّت اﺳت و ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔت و
اﻧﮑﺎر اﺳت :ﻓطرت ﷲ اﻟّﺗﯽ ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ!
 -١١٠از ﻓطری ﺑودن ﺧدا در اﻧﺳﺎن ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﺧدای را از ﮐودﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻠﻘﯾن و
آﻣوزه ای! ﭘس ﺧداوﻧد در آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ آرﻣﺎﻧش در آﻓرﯾﻧش ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ﺧوﯾش ﺑوده اﺳت
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﯾده ﺷود و در ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺳوﺳﺎت درک ﮔردد .و اﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎطﻧﯽ و ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اﺳت .و ﺣﺟﺗﯽ ﺑرﺗر و ﻗﺎﺑل
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ﺗﺄﻣﻠﺗر از اﯾن ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﺳت .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣﻧﮑران وﺟود ﺧدا ھم ﺟز اﻧﮑﺎر ﻓطرت ﺧود ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا در
ﺟداﻟﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﻧد ﺟداﻟﯽ ﻣﮭﻠﮏ و دﯾواﻧﮫ ﮐﻧﻧده!
 -١١١اﯾن ادراک ﻓطری ﺧدا در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل ازﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﯾواﺳطﮫ ﺣواس و ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد.
ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای را ﺑدون آﯾﺎﺗش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ھﻣﯾن ﺳﺋوال ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن اﺳت دال ﺑر اﯾن ﻋﻘل ﻓطری و
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓطری اﺳت ﮐﮫ :ﻣن از ﮐﺟﺎ آﻣده ام و ﻣرا ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﮐرده اﺳت! ﮐﮫ اﯾن ﺳﺋوال آﺷﮑﺎرا دال ﺑر اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
وﺟود ﺧﺎﻟﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺧوﯾش! ھﻣﯾن اﻣر ﺑﮫ وﺿوح و ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل آﯾﮫ ﻓطرت را ﺗﺄوﯾل و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن از ﻓطرت ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧداﯾش ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دارد و درﺳت ﺑر ﺟﺎی اوﺳت وﻟﯽ
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺧداﯾش درﮔﯾر و در اﻧﮑﺎر و ﺟدال اﺳت و از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن ﺟدال اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر و ﻓراﻣوش
ﻧﺎﺷدﻧﯽ دﻟﯾل ﻣﺣﮑﻣﺗری ﺑر ﻓطری ﺑودن ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت و ﺣﺿورش در ﻣردﻣﺎن ﮐﮫ" :ﺑراﺳﺗﯽ از رگ ﮔردن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت "...ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -١١٢ﺧداوﻧد ﻓﺎطر اﺳت و ﻣﺎ ﻣﻔطور! ﻣﻔطور ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻓرﯾده ﺷده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾش از آن ﺑﻣﻌﻧﺎی در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و
درﯾده ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﻋدﻣﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده و ﺷﮑﺳت ﺧورده اﯾم! ﻓطور ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺷﮑﺎف و رﺧﻧﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﺷﮑﺎف و رﺧﻧﮫ ای
در ﻗﻠب ﻋدﻣﯾم! ﺑﻘول ﺳﻌدی ﺑزرگ :ﭼون دوﺳت ،دﺷﻣن اﺳت ﺷﮑﺎﯾت ﮐﺟﺎ ﺑرﯾم! زﯾرا ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻧﯾز
ھﻣوﺳت .و اﯾن رﺧﻧﮫ ﻧﯾز ﻣﻧظر و ﻣدﺧل اوﺳت ﺑر ﻋدم! و ﻣﺎ ھﻣﯾن رﺧﻧﮫ و ﺷﮑﺎﻓﯾم! ﺑﯾن! ﭘس ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﺑﯾن را ﭘر ﮐﻧد ﯾﺎ طﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ ﺑﮭم آورد و ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﺑدراﻧد و از ھم ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺟدا ﺳﺎزد وﺟود را از ﻋدم! اﯾﻧﮭﺎ ھر ﭼﻧد ﺑظﺎھر
ﺗﻌﺎﺑﯾری ﺷﺎﻋراﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺳوژه ھﺎی ذاﺗﯽ ﻋﻘل ازﻟﯽ اﺳت و ﻟذا ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘل ﻟب ﺑﮫ ﺳﺧن ﺑﮕﺷﺎﯾد
ﺷﺎﻋراﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭼون ﺳﻌدی و ﺣﺎﻓظ و ﻣوﻟوی و اﺑن ﻓﺎرض و ﻋراﻗﯽ و ﻋطﺎر و ﺣﻼج! ﻧور ﻋﻘل
ﻓطری در ھﯾﭻ ﻣﺗﻧﯽ ھﻣﭼون ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧدرﺧﺷﯾده اﺳت در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری! و اﯾن ﮐﻼم ﻋﻘل ﻋﻠوی و
ﻋﺷﻖ اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد اﯾن "ﺑﯾن" اﻧﺳﺎن و ﺧدا را ﭘر و ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻣﺎﻣﺎن
ﺷﯾﻌﮫ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( در رأﺳﺷﺎن ﻗرار دارد ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن "ﺑﯾن" دﺳت اﻧﺳﺎن و ﺧدا را ﺑﮭم ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
ﭘس ﻣﻔ ّ
طر اﯾن ﺷﮑﺎف )ﻓطرت( ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت و اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠوی! و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﻧد!
ﻏم زﻣﺎﻧﮫ ﺧورم ﯾﺎ ﻓراق ﯾﺎر ﮐﺷم  /ﺑﮫ طﺎﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧدارم ﮐدام ﺑﺎر ﮐﺷم!
 -١١٣ﻓطرت و ﻓطرت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓطری و ﻋﻘل ﻓطری در ھﯾﭻ ﻣﻧطﻖ و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ادﺑﯽ ﭼون
ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﯽ ﺗرﯾن و ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از اﯾن "ﺑﯾن" را ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن
ﺟﺑران و ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺑﯾن و ﺷﮑﺎف ﻓطرت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺟز ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻗرآﻧﯽ طﯽ طرﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود و
ﺳﺎﻟﮏ را ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻟﻘﺎء ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﭼون درد دل ﺑﯾﺎن ﺷد درﻣﺎن و ﻣرھم آن ﺷد! و اﯾن ﺑﯾﺎن ھم ﺳراﺳر وﺣدت اﺿدادی
و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﻟذا ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺟز ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﯾﻌﻧﯽ درک و درﯾﺎﻓت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻓطرت ﷲ و ﻓطرت اﻟﻧﺎس ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﭼﻧﯾن ﺧرد و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﺎن و ﺗﺿﺎد را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯾدارد .و اﯾن
ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت در ﺳوره رﺣﻣن ﮐﮫ ﺑﮫ دو رﮐن ﻗرآن و ﺑﯾﺎن اﺳﺗوار اﺳت .ﺑﺎ ﻗرآن اﯾن ﺗﺿﺎد و "ﺑﯾن" ﺧواﻧده
و ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود و ﻓرﻗﺎﻧش ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ھم اﯾن "ﺑﯾن" ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻣﺣو ﻣﯾﮕردد .و اﯾن اﻋﺟﺎز ﺧﻼﻗﮫ ﻋﻠم
ﺑﯾﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت" :ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﺳراﺳر ﺗﻧﺎﻗض اﺳت وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﺻل ﺧرد رﺳﯾده اﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد
ﻟب ﺧرد و ﻋﻘل ﻓطری ھم درک ﻋﻠم وﺣدت
ب ﺧرد اﺳت و ّ
ﮐﮫ اﻣر واﺣدی اﺳت ".ﻗرآن! اوﻟواﻻﻟﺑﺎب ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻟُ ّ
اﺿداد اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود! زﯾرا اﮔر ﻗرار اﺳت ﻓطرت ﺧدا و ﺑﺷر ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟز در ﺗوﺣﯾد ﺑود و ﻧﺑود
ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت .ﭘس ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋﻠم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋﻠم ﻓطرت اﺳت.
وﻗﺗﯽ آدم ﻋدﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﺣﺿور ﺧﺎﻟﻖ ﺳرﻣدی را در ﺧود ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﺷود )ﻓﯾﮑن( ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد از ﻋدم ﺧود ،وﺟود ﯾﺎﺑد و اﯾن
ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﺷﺎن داده اﯾم و ﻧﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕﻠﯽ و اﻓﻼطوﻧﯽ! زﯾرا
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕﻠﯽ و اﻓﻼطوﻧﯽ از ﻋرﺻﮫ ذھن و اﯾده ھﺎ ﻓراﺗر و ﻓروﺗر ﻧﻣﯽ رود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛل اﻓﻼطوﻧﯽ و روح ھﮕﻠﯽ
ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ و اﯾده آل ھﺳﺗﻧد!
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 -١١۴وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯽ واﺳطﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﻓﻠﺳﻔﮫ و آﻣوزش و وراﺛت ،ﺣﺿور ﺧداوﻧد را در ﺧود اﺣﺳﺎس و درک
ﻧﻣﺎﯾد اﯾن ھﻣﺎن ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر اﺳت و ﻓطرت ﺑﺷر ﮐﮫ ﺑر ﻓطرت ﷲ اﺳﺗوار اﺳت و دﯾن ﻗﯾّم و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھم ﺟز
اﯾن ﻧﯾﺳت و در اﯾن اﻣر ھم ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت )روم -(٣٠-٢٩و اﯾن ﻋرﻓﺎن ا ّﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم)ع( ﺑر آن ﺑﻧﺎ
ﺷده اﺳت و ذات و ﻣﻘﺻد دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ھم ھﺳت ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم! ﭘس ﻋرﻓﺎن ﻓطری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﻋﺗﯽ در اﺳﻼم و ﻗرآن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟز اﯾن ﺑدﻋت و اﻧﺣراف اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣذاھب و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮑﯽ )ﻣدرﺳﮫ ای( در
ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﺗﺑﺎھﯽ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد و دﯾن ﺧدا و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻘت را ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده و ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده اﻧد.
 -١١۵آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت ﷲ و ﻓطرت ﺑﺷر ﻧﯾﺳت؟
اﯾن ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن و ﺑﯾﺎن ﻓطری دﯾن و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣدّ ﻧظر آﯾﮫ ﻓطرت در ﺳوره روم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! و ﻏﯾر از اﯾن راه
ﺷرک و ﺑطﺎﻟت و ﻋذاب اﺳت .وﻟﯽ ھﻣﯾن آﯾﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠم ﻧدارﻧد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
روی ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی ﻓطری و ا ّﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻣدرﺳﯾن!
 -١١۶در ھﻣﯾن آﯾﮫ ﻓطرت ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد اﯾن ﻓطرت ﺧدا در ﻣردﻣﺎن ھﻣﺎن دﯾن و ﺳﻧّت ﻓﻌﺎل و ﺟﺎری در ﺟﮭﺎن
اﺳت ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ھم ﻧﯾﺳت ﭘس ﻣردﻣﺎن ھم ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن را ﺑﺧواھﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد زﯾرا اﮐﺛرا ً ﺑر ﺣﻘﯾﻘت اﯾن
ﺳﻧّت ﺟﺎری ﻋﻠم ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾﻣش ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا ﻓﻘط ﺷﺎﮐﯽ و در ﺟداﻟﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺎرھﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت.
 -١١٧درک ﻓطرت ﺧدا در ﺑﺷر ﻓﻘط اﻣری ﻓردی و ﺑﺎطﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر ھم ﺻورﺗﯽ از ﻓطرت
ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن دﯾن ﻗﯾّم و ﺟﺎرﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﯾن ھر آن در واﻗﻌﯾت ﺟﺎرﯾﺳت و ھر
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑر اﯾن ﺣﻖ ﻋﻠم دارﻧد و ﻟذا ﺗﺳﻠﯾﻣش ھﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﮐر .ھر
ﭼﻧد ﮐﮫ ﺻورﺗﯽ ﻓﺟﯾﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﻓطرت ﺧدا ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن آﻓرﯾﻧش ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر اﻧﻔطﺎر و اﻧﻔﺟﺎر و
ﺷﮑﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳت ﺗﺎ از ﻣﻧظر اﯾن رﺧﻧﮫ ھﺎ رخ ﻧﻣﺎﯾد ﺣﻘش .ﮐﮫ اﯾن اﻧﻔطﺎر در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ اوﺟش رﺳﯾده اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳوره اﻧﻔطﺎر ﺳراﺳر ﺑﯾﺎن اﻧﻔﺟﺎرات آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت" :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﺷﮑﺎﻓد و ﺳﺗﺎره ھﺎ ﻓرو رﯾزﻧد و
درﯾﺎھﺎ ﺳررﯾز ﺷوﻧد و ﻗﺑرھﺎ زﯾر و رو ﮔردﻧد و ...و در آﻧروز ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑدرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﮑوﮐﺎران در
ﻧﻌﯾم ھﺳﺗﻧد و ﺑدﮐﺎران در ﺟﮭﻧم ...آﯾﺎ داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﯾﺳت ﯾوم اﻟدﯾن روزی ﮐﮫ ھﯾﭼﮑﺳﯽ ﻣﺎﻟﮏ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت و ﻓرﻣﺎن
در ﭼﻧﯾن روزی ﻓﻘط از آن ﺧداﺳت ".ﺧﻼﺻﮫ ای از ﺳوره اﻧﻔطﺎر -و اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور ﮐﻣﺎل ﻓطرت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻓطرت ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﺎھﯾت ﺧداﺳت و ھم ظﮭورش از ﺧﯾر و ﺷر و ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم .و ﺟﺎﻟﺑﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در
ﭼﻧﯾن روزی ﮐﮫ ﯾوم اﻟدﯾن اﺳت ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼرا اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد و اﯾن ﻋﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺑﺷر ﺑر ﻓطرت
اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت .وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن ﻓطری ھﺳﺗﻧد ﺑﮭﺗر ﻣﯽ داﻧﻧد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔذرد
دارای ﭼﮫ ﺣﻘﯽ اﺳت.
 -١١٨ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه در آﺣﺎد و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺟرﯾﺎن دارد و رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﻧﻔطﺎر ﻓطرت ﷲ در ﻣردم اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯾش را در ﺳرآﻏﺎز اﯾن ﺳوره ﺷﺎھد ﺑودﯾم :ﭘﺎره ﺷدن ﻻﯾﮫ اوزون ،ﺑﺎرش ﻣﺳﺗﻣر ﺳﺗﺎرﮔﺎن و
ﺷﮭﺎب ﺳﻧﮕﮭﺎ و ﺳوﻧﺎﻣﯽ ھﺎ و زﻟزﻟﮫ ھﺎی ﭘﯾﺎﭘﯽ ﮐﮫ ﻗﺑرھﺎ را زﯾر و رو ﻣﯽ ﮐﻧد و دوزﺧﯽ ﮐﮫ ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت و ﺧود -آﮔﺎھﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری! و ھر ﻓرد و ﮔروھﯽ ﺣﺿور ﺧدا را در زﻧدﮔﯾش ﻧظﺎره ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﻣﮭر ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﮭر ،دوزﺧﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺷﺗﯽ.
و ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ را ﺗوان ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﯾن اﻧﻔطﺎر ﻧﯾﺳت.
 -١١٩ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﻧﯾز وﻗوع ﻣطﻠﻖ اﻧﻔطﺎر ﻓطرت ﷲ از ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﺟﻣﺎل واﺣد اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺧداوﻧد رخ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ طﺑﻖ ﺣدﯾﺛﯽ از رﺳول اﮐرم در ﭼﻧﯾن روﯾدادی ﻓﻘط ﻣﺷرﮐﺎن از ﺗﺻدﯾﻖ و ﺳﺟده اﺑﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻣﯾﮕوﯾﻧد :ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ ﺧداﯾﻣﺎن ﺷرک ﺑورزﯾم!؟ اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﮔروھﯽ از ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت اﻟﮭﯽ و ﻓطرت
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺎور ﻧدارﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗوان اﻧﮑﺎرش را ھم ﻧدارﻧد و ﻟذا ﺟز ﺷرک راھﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ھﻣﯾن ﺟﻣﺎﻋت
ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻣوﺣدﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ھﻣﭼون ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎی دوران ﻣﺎ ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن را
ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺷرک ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﭘس ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن و اﺧﻼص و ﮐﻔر و ﺷرک و ﻧﻔﺎق ،واژه ھﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﮐس ادﻋﺎ
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ﯾﺎ اﻧﮑﺎرﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺟودی ﺑﺷرﻧد و ﺣﺎﺻل اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی آدﻣﯽ در ﺳﻣت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت ﷲ و
ﻓطرت ﺑﺷر ،ﺟﮭﺎد ﮐرده اﺳت ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس!
 -١٢٠ﭘس اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ظﮭور از ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت ظﮭوری ﻧﺎری و ﻧوری ،رﺣﻣﺎﻧﯽ و
رﺟﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻌﯾﻣﯽ و ﺟﮭﻧﻣﯽ ،ﺷﺎﮐراﻧﮫ و ﺟﺎﺑراﻧﮫ! و ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ ھﻧوز ﻧﻣﯾداﻧﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﺎرف
ﻣﺎ ﺧواھﻧد داﻧﺳت! و ﺑﺷرﯾت در ﺳﮫ ﺟﻧﺎح ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود :ﻣﻘرﺑﯾن ،اﺻﺣﺎب دﺳت راﺳت )ﺑﮭﺷﺗﯽ ھﺎ( و اﺻﺣﺎب دﺳت ﭼپ
)ﺟﮭﻧﻣﯽ ھﺎ(! ﺳوره واﻗﻌﮫ -و اﯾن ﺳﮫ ﺟﻧﺎح ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ظﮭور ﻓطرت ﷲ اﺳت از ﺑﺷر!
 -١٢١ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﻧﯾز ﺟرﯾﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ظﮭور ﻓطرت ﷲ از ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم اﯾن ﺟرﯾﺎن وارد
ﻋرﺻﮫ اﻧﻔطﺎر ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﻔوس ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑﺧودآﺋﯽ اﯾن ﻓطرت و آﮔﺎھﯽ ﺑﺷر در
ﺣﻖ آن اﺳت .ﮐﮫ اﯾن اﻧﻔطﺎر اﻧﻔﺟﺎری در ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑﺎطن ﺑﺷری ﻣوﺟب ﮔﺷﺎﯾش ﻧﻌﯾم و ﺟﻧﺎت آن اﺳت و در
ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ھم ﻣوﺟب ﮔﺷﺎﯾش ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﻔﺟﺎرات اﺳت .ﮐﮫ از اﯾن دو اﻧﻔﺟﺎر ﻓطرت )اﻧﻔطﺎر(
ﺧﻠﻔﺎی اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻔﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدای را در اﯾن اﻧﻔطﺎر ﯾﺎری داده اﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺟدال و اﻧﮑﺎر
ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد :ظﮭور اﻧﺳﺎن از ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن و ظﮭور اﻧﺳﺎن از طﺑﯾﻌت! ظﮭور ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔطﺎر در ﺧوﯾﺷﺗن و
ظﮭور ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔطﺎر در طﺑﯾﻌت! ظﮭور اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و ظﮭور ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﯾن! ظﮭور ﻧور و ظﮭور آﺗش! ظﮭور اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و
ظﮭور ﺑﻣب اﺗم! اﻧﻔطﺎر رﺣﻣﺎﻧﯽ و اﻧﻔطﺎر رﺟﻣﺎﻧﯽ! اﻧﻔطﺎری ﮐﮫ ﻣوﺟب ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾﻠﯽ در ﺧﻠﻖ ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺷود و اﻧﻔطﺎری ﮐﮫ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗرﮐﯾب و ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎن اﺳت .ﮐﮫ اوﻟﯽ اﻧﻔطﺎر اﻟﮭﯽ اﺳت و دوﻣﯽ ھم ﺷﯾطﺎﻧﯽ! "ﻓطرت ﺧدا ھﻣﺎﻧﺳت
ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺷر ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ در ﺧﻠﻖ ﺧدا ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آورد ".روم-٢٩
 -١٢٢ﭘس اﻧﻔطﺎر و ظﮭور اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ﻣوﺟب ﺗﺑدﯾل ﺑﺷر و طﺑﯾﻌت ﻋﺎﻟم ﻧﻣﯽ ﮔردد و ھﯾﭻ ﺗﺧرﯾب و ﻓﺳﺎد ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آورد
وﻟﯽ اﻧﻔطﺎر ﻧﺎری و ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣوﺟب ﺗﺑدﯾل ﺑﺷر و طﺑﯾﻌت ﮔردﯾده و اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎﻧش را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ
ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت و اﻧﻔﺟﺎر ﺗﮑﻧوﺋﯽ ﺑﺷر!
 -١٢٣ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب و ﻋرﻓﺎن ﻓطری و ا ّﻣﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن و اﺳوه ھﺎﯾش ھﻣﺎن
اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﭘﺎﺋﯽ و اﺣﯾﺎی دﯾن ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( در اﺳﻼم ﻧﯾز ﺟز در اﯾن ﻣذھب و ﻣﮑﺗب ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾش ھﻣﺎن ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﷲ ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﺑﺎب در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﺧﺻوص در رﺳﺎﻟﮫ "ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ" ﺳﺧن
ﻧﻣوده اﯾم .و اﻣﺎ ﺑرای درک اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در آﯾﮫ ﻓطرت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﻓطرت ﷲ را درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﮐﺟﺎﺳت :ﻋﻣﺎء!
 -١٢۴از رﺳول اﮐرم)ص( ﭘرﺳﯾدﻧد :آﯾﺎ ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن در ﮐﺟﺎ ﺑوده اﺳت؟ ﻓرﻣودﻧد :در ﻋﻣﺎء! ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﺎﻻ
دارد و ﻧﮫ ﭘﺎﺋﯾن! در ﺣﻘﯾﻘت رﺳول اﮐرم ﺑدﯾن ﺑﯾﺎن ﺑطرزی ﺑس ﻋﻠﻣﯽ و ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﻋدﻣﯾت و وﺟود ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر را
ﺗﺑﯾﯾن ا ّﻣﯽ و ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻓرﻣوده اﻧد .زﯾرا ﭼﯾزی ﮐﮫ زﯾر و زﺑر و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﯾزی در ﻣﮑﺎن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ
اﺻﻼً ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻣﺣﺳوس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھﻣﺎن وﺟود ﻣﺣض و ﻣطﻠﻖ ﻣﻧزه از ﺟﺎ و ﮔﺎه اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد
ﭘس از اﺑداع ﺟﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺧﺳت آﺳﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮑﺎن و ﻓﺿﺎ و ﺟﺎ را آﻓرﯾد .ﭘس ﻗﺑل از آن اﺻﻼً ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺑوده اﺳت.
 -١٢۵در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕر از رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( آﻣده اﺳت ﮐﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﮑراﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد وﺟود ﺧداوﻧد را در ﺧود ﺟﺎی دھﻧد
و ﻓرا ﮔﯾرﻧد وﻟﯽ ﻗﻠب ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻣﺎء ازﻟﯽ و ﻗﻠب ﻣؤﻣن را از ﯾﮏ ﮐﯾﻔﯾت
داﻧﺳت ﮐﮫ ﻓراﮔﯾر وﺟودی ﭘروردﮔﺎرﻧد .و ﻋﻠﯽ)ع( در ﺣدﯾﺛﯽ "ﻣؤﻣن" را ﻟﻘب اﻣﺎﻣﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﻠب ﺧود را
ﻋرش ﺧدا و ﺑدﻧش را ﮐرﺳﯽ او ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده اﺳت .ﭘس ﻗﻠب ﻣؤﻣن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ھﻣﺎن ظﮭور ﻋﻣﺎء ازل اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﯽ ﺟﺎی ﺧداوﻧد اﺳت :اﻟﻘﻠب ﺑﯾت ﷲ!
 -١٢۶اﮔر ﻋﻣﺎء ازﻟﯽ را در ﻓﮭم ﺑﺷری ھﻣﺎن ﻋدم ﺑداﻧﯾم ﭘس ﻗﻠب ﻣؤﻣن ظﮭور ﻋدم اﺳت ،ﻋدم ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﻣطﻠﻘﯽ ﮐﮫ
ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻣﺎده و ﻣﮑﺎن و ﺟﺎ و زﻣﺎن اﺳت ﺑرای ﻣوﺟودﯾﺗش! ﭘس ﻣؤﻣن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم ﻣظﮭر وﺟود ﻋدم ﯾﺎ ﺑود ﻧﺑود اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ال ﻻ! و ﻟذا اﻣﺎم را ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺧواﻧده اﻧد .ﭘس اﻣﺎم ظﮭور ﻓطرت ﷲ از ﺑﺷر اﺳت و ﻋﯾن اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ! ﺣﺎل
ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ زھرا)س( ﺑﻌﻧوان ا ّم اﻣﺎﻣت را ﻓﺎطره ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠّﯽ ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ ﺣﻖ اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﺑﻌﻧوان اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ،ﺗﺟﻠﯽ ذواﻟﺟﻼﻟﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت :ﻓﺎطر و ﻓﺎطره!
٢٢

 -١٢٧و اﻣﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻋﺻﻣت ذاﺗﯽ و ﻣﺎدرزادی و ﻧص اﻣﺎﻣت ﻧﯾﺳت ﺟﮭت ﺣﺻول ﻓطرت ﷲ از ﻓطرت ﺧودش ﺑﺎﯾد
ﺟﮭﺎد ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔ ّ
طر ﺧوﯾش ﺑﺎﺷد! ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠب ﺧود را از ھر ﭼﮫ دﻧﯾﺎ و ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم و ﺗﻌﻠﻘﺎت و ﻋواطف ﻣﻣﮑﻧﮫ ﭘﺎک و
ﻣﻧزه ﮔرداﻧد .زﯾرا ﻗﻠب ﻓﯽ اﻟذاﺗﮫ ﮐﺎﻧون ھﺳﺗﯽ ﻻﻣﮑﺎن ﺣﻖ در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻏﯾر اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت .ﻗﻠب ﻓﯽ
اﻟذاﺗﮫ ھﻣﺎن ﻋﻣﺎء ازل اﺳت و ﺣﺿور ازﻟﯽ ﺧداوﻧد و ﻓطرﺗش در ﻋﺎﻟم! و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ
در ﺑﺷر ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻠب اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺿد ارزﺷﮭﺎ!
 -١٢٨اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از اﺧﻼق ﷲ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ارﮐﺎﻧش در ﺷرﯾﻌت ﻧﺑوی ﺣﺿور دارد ﺑﺳوی ﻓطرت ﷲ در
ذاﺗش در ﺣرﮐت اﺳت" :از ﻣن ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﻣن ﺷوﯾد ".ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ از ﻗول اﻟﮭﯽ!
 -١٢٩ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﯾش از ﺧورد و ﺧواب اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓطرت
اﻟﮭﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻋﯾد رﻣﺿﺎن را ﻋﯾد ﻓطر ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﯾد ﻓطر اﻟﻠّﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت  .و ﻧﯾز آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد
و ﺷب زﻧده داری ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ دارﻧد ﺳﺣرﮔﺎھﺎن در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓطرت ﷲ ﻧﻔس ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺟﻣﺎل ﻓطرت ﷲ را در
ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﻠﯾﺎت ذواﻟﺟﻼﻟﯽ ﯾﺎ ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" :و ﺑﮫ وﻗت ﺳﺣر ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﮭود ﻣﯽ رﺳﯾد ".ﻗرآن-
 -١٣٠دﯾﮕر از ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺳﺧﺎوت و رﺣﻣت و ﺻﺑر ﺑر ﻣﺣﻧت و آزار و ﺟﻔﺎی اطراﻓﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن را ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ
در ﻧﻔس ﺧوﯾش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﮑررا ً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺻﺎﺑران اﺳت ،ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣﺗﻘﯾن اﺳت ،ﺧداوﻧد ﺑﺎ
ﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت و ...اﯾن ﻣﻌﯾت اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻣﻌﯾّت ﻓطرت اﻟﻠّﮭﯽ اﺳت.
 -١٣١ﺧدا ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ھﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺑﺷر ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت .ﭘس اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﻧﯾﺳت
زﯾرا دﻟش ﺑﺎ ﻏﯾر ﺧداﺳت .ﭘس ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ دل را از ﻏﯾر ﺧدا ﻣﻧزه ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧداﯾش را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓطرت
ﺧودش و ﻋﯾن ﺧودش و ﺧو ِد ﺧودش! ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آن ﺧود ﺳﺎﺑﻘش را ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻋدﻣﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن واﻗﻌﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت از ﻋدﻣﯾت ﺧوﯾش! ﻋدﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯾت ﻋدﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ اﺷﯾﺎء و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﻧﺎھﻧده ﺷده ﺑود ﺗﺎ
وﺟود ﯾﺎﺑد و ﻧﺎم اﯾن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را ﻋﺷﻖ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﭘس ﻣﺣور ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﺑرای ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر ﻓطرت ﷲ
ھﻣﺎﻧﺎ ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺑر اﯾن ﻋﺷﻖ ﮐﺎذب و اﯾن وﺟود ﺟﻌﻠﯽ و دزدﮐﯽ اﺳت و رھﺎﺋﯽ از آن! ﻣوﺟودﯾت و ھوﯾت دزدﮐﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺷﻖ ھﺎی دروﻏﯾن و ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی ﮐذاﺋﯽ ﻣﺎدی و ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣﻌﻧوی! ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و درﯾوزه ،ﺑﺎورھﺎی
ﺑﯽ رﯾﺷﮫ وﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣوروﺛﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی ﺳطﺣﯽ و دﻣدﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎ ﻣرگ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣﺟﺎب
و ﻣﺎﻧﻊ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻓطرت ﺑﺷری و ﻓطرت ﷲ ھﺳﺗﻧد .و ﮐل ارﮐﺎن دﯾن ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم)ع( ﺑراﻧدازی اﯾن ﻋﺷﻖ و اﯾﻣﺎن و
ﻣﺎﻟﮑﯾﺗﮭﺎی ﮐﺎذب اﺳت" :روی ﮐن ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ ﮐﮫ اﯾﻧﺳت دﯾن ﺣﻧﯾف زﯾرا ﻓطرت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺷر ﺑﮫ آن اﺳﺗوار اﺳت
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در ﺧﻠﻖ ﺧدا ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾﻧﺳت دﯾن ﭘﺎﺑرﺟﺎ و ﺟﺎری وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن درﺑﺎره اش ﻋﻠم ﻧدارﻧد .ﭘس ﺑﺳوی او
ﺑﺎزﮔردﯾد و ﺗﻘوا ﻧﻣﺎﺋﯾد و اھل ﺻﻠوة ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ از ﻣﺷرﮐﯾن ﻧﮕردﯾد ".روم ٣٠-٢٩
 -١٣٢اﯾن آﯾﮫ از آن آﯾﺎت و ﺣﮑﻣﺗﮭﺎی ذاﺗﯽ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ آن روی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم از ﻧو ﮐﺷﻔش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرﺗر و دﮔر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﺑطون ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗرآﻧﯽ در ھﻣﯾن ﯾﮏ آﯾﮫ ﻣﺗﻣرﮐز و آﺷﮑﺎر اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد ﻣﻌﺎرف اﮐﺛر ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﺣدﯾث "ﮐﻧز" اﺳت :ﮔﻧﺟﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺑودم...
 -١٣٣ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر ھﻣﺎن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ آﻧرا ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد :ھﻣﭼو ﻣﺎر
ﺧﻔﺗﮫ ای ﺑر ﮔﻧﺞ ﺧوﯾش!
 -١٣۴دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳﺗﺿﻌﺎف -اﺳﺗﮑﺑﺎر در ﺟرﯾﺎن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن و ﺣﺻول ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﺣﯾرت آور و ﺟدال اﻧﮕﯾز در اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺑﺗدﯾﺎن اﯾن وادی را ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت زﯾرا
ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺣﺻول ﻓطرت ﷲ و ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﺔ ﷲ از ﺑرای ﻣن ﺧوﯾﺷﺗن و در ﺧدﻣت اراده ﻓردی و دﻧﯾوی اﺳت و ﺟﮭت
ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ زدن و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺑر ﺧﻠﻖ ﺧدا! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻓﻧﺎی ﺧود و اﻣﺣﺎی ﻣﻧﯾت ﻓرد اﺳت و
ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ آن از ﺑرای ﻣردﻣﺎن اﺳت ﺗﺎ از ﻧور ﺑرﮐت و ﮐرم و رﺣﻣت و ﻋﻠم و ﻣﺣﺑﺗش ﺑرﺧوردار و ھداﯾت ﺷوﻧد .و ﻟذا ھﻣﮫ
ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺧود را ﻓﻘرای اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺳﻼطﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻓﻘﯾرﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن آﺣﺎد ﻣردﻣﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول
ﺧﺎﺗم ﻓرﻣود :اﻟﻔﻘر ﻓﺧری!
٢٣

" -١٣۵ﻣن" ﻗرار ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﻧﺎ ﺷود ﺗﺎ ﻣظﮭر ﺧدا ﮔردد از ﺑرای ﻏﯾر و ﻧﮫ ﺧوﯾش! و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از اﯾن
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﯾد ﻋﺎرﻓش ﻣﯽ ﮔردد )در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ( ﻓﻘط دﯾدار ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑس! و اﯾن ھﻣﺎن ﮔوھره دﯾن ﺧﺎﻟص و ھوﯾت
ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت" :ﺑﮕو ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘروردﮔﺎرﻣﺎن را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم!" ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ﭘس
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم! و اﯾن درک ﺟﻣﺎل ﻓطرت ﷲ اﺳت ﮐﮫ از آن ﻋﺎرف و ﻣﺧﺗص اوﺳت وﻟﯽ ﮐﻣﺎﻻت و ﺻﻔﺎت و ﻧﻌﻣﺎت و
ﮐراﻣﺎت دﻧﯾوی اﯾن ﻓطرت در وﺟود ﻋﺎرف از آن ﻣردﻣﺎن و طﺎﻟﺑﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾوه ھﺎی دﻧﯾوی اﯾن ﻓطرت ﺑدﺳت و دھﺎن
ﻋﺎرف ﻧﻣﯾرﺳد و ﻟذا در ﻗرآن درﺑﺎره اﺻﺣﺎب اﻋراف )ﻋﺎرﻓﺎن( آﻣده" :اھل ﺑﮭﺷت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد در
ﺗﻔرج اﺳت و ﺑس ﻣﯾوه ﻧﻣﯾدھد ﺑﮫ
آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد ".ﺳوره اﻋراف! اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﮐﻼم ﺳﻌدی ﺑزرگ ھم ﻋﯾﺎن آﻣده اﺳت ﮐﮫ :ﺑﺎغ ّ
ﮐس! و اﯾن ﻣﻘﺎم رﺿوان اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﻌرﻓت و ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل ﺣﻖ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١٣۶ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر آﯾﮫ ﻓطرت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﻣﮑﺎﻧﯾت وﺟود آدﻣﯽ آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﮑﺎﻧﯾت وﺟود آدﻣﯽ ھم در ذات ﺧدا آﻓرﯾده ﻣﯾﺷود .اﯾن دو ﻧوع آﻓرﯾﻧش ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﯾﺎرﯾﮕراﻧﮫ را ﻓطرت ﮔوﯾﻧد و اﯾن ﻣﺗﻔﺎوت
از ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺑدﻋت اﺳت .ﭘس آﻓرﯾﻧش ﻓطری و آﻓرﯾﻧش ﺧﻠﻘﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﺗﻔﺎوت را درﻧﯾﺎﺑﯾم ﮔﻣراه
ﻣﯽ ﺷوﯾم .و ﻟذا آﻓرﯾﻧش ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑدﺳت ھﻣدﯾﮕر در اﻣر ﻓطرت اﺳت ﻧﮫ ﺧﻠﻘت اﺑداﻋﯽ!
 -١٣٧ذات اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھر دو ﺑدﯾﻊ اﺳت زﯾرا اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت ﷲ و ﻓطرت اﻟﻧﺎس اﻣری ازﻟﯽ و ذاﺗﯽ ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌرﻓت و ﺑﺎ آن ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد ﺧود را اﺑداع ﺷده و اﻣر ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد .زﯾرا اﮔر ﻋدﻣﯾت آدﻣﯽ
ھﻣﺎن ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧدا ﻗﺑل از آﻓرﯾﻧش اﺳت ﭘس ذات اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھر دو ﯾﮑﯽ و ﺑدﯾﻊ اﺳت و ازﻟﯽ و ﺑﯽ آﻏﺎز! زﯾرا ﭼون
ذات ﺧدا ،ازﻟﯽ -اﺑدی و ﺳرﻣدی اﺳت ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ذات ﻣﻠﺣﻖ ﺷود ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾت را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد از ﺟﻣﻠﮫ ﻓطرت ﺑﺷر ﮐﮫ
از ﻓطرت ﺧداﺳت .و اﮔر ﺑﺷر ھم ھﻣﭼون ﺧدا دارای ﻓطرت اﺳت ﭘس دارای ﻗدرت آﻓرﯾﻧش اﺳت آﻓرﯾﻧش ﻧوری و ﻧﺎری!
آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ! ﺧود را ﺑﺳﺎن ﺧدا آﻓرﯾدن ﯾﺎ ﺑﺳﺎن ﺷﯾطﺎن آﻓرﯾدن! ﺧودآ ﺷدن ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧود ﺷدن! و ﻓطرت از
ﺧودآﺋﯽ و ﺧودآﮔﺎھﯽ روﺣﺎﻧﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن و ﺷﯾطﻧت ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺑﯽ ﺧودی و ﻧﺳﯾﺎن و ھذﯾﺎن و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت و ﮔﻣﺷدﮔﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ!
" -١٣٨ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ آﻓرﯾدﯾم ﮔروه ﮐﺛﯾری از اﻧس و ﺟن را از ﺑرای ﺟﮭﻧم .ﮐﮫ اﯾﻧﺎن را دﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اش ھﯾﭻ
ﻧﻣﯾﻔﮭﻣﻧد و ﭼﺷم و ﮔوﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد .آﻧﮭﺎ ﭼون ﺣﯾواﻧﺎت ھﺳﺗﻧد و ﮔﺎه ﺑدﺗر از ﺣﯾواﻧﺎت در ﻏﻔﻠت و
ﻧﺳﯾﺎن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ".اﻋراف " -١٧٨و ﻧﯾز ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ را آﻓرﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺣﻖ و ﻋدل ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد ".اﻋراف-١٨٠
ﺑﺳﯾﺎری آﯾﺎت ﻓوق اﻟذﮐر را دال ﺑر ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻗرآﻧﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾز اﯾن آﯾﺎت را ﺑﻧﺎی ﻣﮑﺗب ﺟﺑرﯾﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺿﻼﻟت و ھداﯾت دو ﺟﺑر در آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋده ای ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ و ﺟﮭﻧم ﺷدﻧد و ﻋده ای
ھم ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ھداﯾت ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑﺳوی ﺑﮭﺷت راﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻟﯽ آﯾﮫ ﻓطرت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷر ﺑر ﻓطرت
اﻟﮭﯽ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﻠﻘت ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳت وﻟﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن دو ﻧوع اﻧﺗﺧﺎب ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث دو ﻧوع ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت دوزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ .و ﻟذا ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺧداوﻧد ھم در ھر
ﯾﮏ از اﯾن دو اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎرﯾش ﻣﯽ دھد ﺑواﺳطﮫ ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن .و اﻣﺎ آن ﮔروھﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺑرﮔزﯾده ﺷدﻧد اﺷﻘﯾﺎء و ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن و دﯾدن ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارﻧد و از ﻓﮭم
آن ﻧﯾز ﺑﯾزارﻧد .ﭘس ﻣﯾزان ﺧﻠﻖ ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺟدال ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟدال ﻣوﺟب ﺷﻘﺎوت دل ﻣﯽ ﺷود و دل را ﺳﻧﮓ
ﻣﯾﺳﺎزد و ﭼﻧﯾن دﻟﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣﺑش را ﻧﺎﺑود ﻧﺳﺎزد ﺑﮫ آﺗش دوزخ اﻓﮑﻧده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻧرم ﮔردد و ﺷﻧوای ﺣﻖ ﺷود
ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود را ﭘذﯾرا ﮔردد .ﭘس ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد وﻟﯽ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﯾﺎ دوزﺧﯽ ﺷدﻧﺷﺎن
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻋﻣر آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﮭم و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺷﺎه
ﮐﻠﯾد درک درﺳت ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻣوﺟب ﻓﮭﻣﯽ ﮔﻣراه
ﮐﻧﻧده اﺳت از ﻧوع آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ذﮐرش ﮔذﺷت .ﭘس آﯾﮫ ﻓطرت ﯾﮑﯽ از ﺷﺎه آﯾﺎت ﻗرآن ﮐرﯾم در درک ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ در آﻓرﯾﻧش
اﺳت.
 -١٣٩در ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣﺷﮭور ﻗرآﻧﯽ در ﺑﺎب آﯾﮫ ﻣذﮐور از ﺳوره اﻋراف ،دﯾدم ﮐﮫ ﻣﻔﺳرش ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن ظﻠم ﺧدا
در آﻓرﯾﻧش اﯾن ﮔروه ﮐﺛﯾر از ﻣردﻣﺎن )اﺳﺗﻐﻔرﷲ( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ :ﺧداوﻧد ﭘس از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا درﺑﺎره اﯾن ﮔروه از ﻣردﻣﺎن ﮐﮫ
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دوزﺧﯽ و ﮐﺎﻓر آﻓرﯾده ﺟﺑران ﺧواھد ﮐرد!؟ ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا از اﯾن ﻧوع ﺗﻔﺎﺳﯾر ﺷﯾطﺎﻧﯽ .ﮐﮫ اول ﺧداوﻧد را ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و
ﺳﭘس ظﻠﻣش را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١۴٠ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻓﮭم ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﮐل راز ﺑرﺧورداری از اﯾن ﻓطرت اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش در ﻋﻠم ﺑﯾﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا را ﺑﮭم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﮐل وﺻﺎل اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧﮫ
ﭼﺷﻣﯽ ﺑرای دﯾدن ﺣﻖ دارﻧد و ﻧﮫ ﮔوﺷﯽ ﺑرای ﺷﻧﯾدن آن دارﻧد در واﻗﻊ ﻣﻧﮑر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد ﭘس آﺗش ﮐﻔر و
اﻧﮑﺎر را ﺑرﮔزﯾده اﻧد و ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﮭل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳوزد .زﯾرا آﻧﮑﮫ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﮭم ﺣﻘﯾﻘت
ﻧدارد روی ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت .و ﭼﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرﺗر از ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت! ﭘس ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ھداﯾت ﮐﻧﻧده ﺗر از ﻋرﻓﺎن وﺣدت
وﺟودی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻻﯾﻖ ﺑﮭﺷت ﻣﯾﮑﻧد .ﭘس ﻣﻧﮑران اﯾن ﺣﻘﯾﻘت روی ﺑﮫ ﮐﻔر و دوزخ دارﻧد .ﭘس ﺧداوﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را
ﮐﮫ ﻧﮫ دل ﻓﮭﯾم و ﻧﮫ ﭼﺷم ﺑﯾﻧﺎ و ﻧﮫ ﮔوش ﺷﻧوا ﺑرای ﺣﻘﯾﻘت دارﻧد ﺑرای ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ ﺑرﮔزﯾده اﺳت.
 -١۴١اﺻﻼً درک و ﺑﺎور ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ،اﺻل و اﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﺑﮭﺷت و دوزخ و ھداﯾت و ﺿﻼﻟت
اﺳت .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺻل ﺑﺎور دارد در راھش ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎدی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺣﻖ ﺟوﯾﺎﻧﮫ! ﭘس آﯾﮫ
ﻓطرت ﺑراﺳﺗﯽ ﻗﻠب ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت و ﯾﮑﯽ از ﺷﺎه ﮐﻠﯾدھﺎی ﺗوﺣﯾدی ﻋﻠم اوﻟواﻻﻟﺑﺎب اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺑﯾﯾن و ﻓﮭم وﺣدت وﺟود اﺳت.
 -١۴٢ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺗﺻرﯾﺢ دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را از ﻧﻔس واﺣده آﻓرﯾده اﺳت.
ﮐﮫ اﯾن ﻧﻔس واﺣده ﺟز ﺧود ذات ﺑﺎرﯾﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت .ﻓﮭم و ﺑﺎور اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ازﻟﯽ و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت
ﮐﮫ ھﻣواره و اﺑدا ً ﺑوده اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎری ﮐﺑﯾر و ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻣﺣﺎل اﺳت .وﻟﯽ ﺑوده اﻧد اﻧدک ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻓﮭم و ﺑﺎوری
رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾﻧﺷﺎن ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت .ﮐﮫ ﭘس از او و ﻓرزﻧدان ﻣﻌﺻوﻣش ﮐﺳﯽ ﺑرﺗر از ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ
ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ او ﻧﯾز ﻣﻘﺎم ﺧود را در ﻣﻌرﻓت ھﻣطراز ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﻣﯽ داﻧد ﺑﺎ درﯾﺎﺋﯽ از ﻣﻌﺎرف وﺣدت وﺟودی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظﯽ ﮔوﺋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺻﯾل ﺧطﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ظﮭور ﻓطرت ﷲ از ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت!
 -١۴٣ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف و ﺣﮑﻣت وﺣدت وﺟودی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر از ﺷرق ﺗﺎ ﻏرب ﻋﺎﻟم در ﯾﮑﺳو ﻗرار دارد
و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﮐﻔﮫ دﯾﮕر ﺗراز و ﺑﻣراﺗب ﺳﻧﮕﯾﻧﺗر اﺳت .اﯾن اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺑﻐﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻖ و
وﺳﻌت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧش ھﻧوز ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﻧﺎﻣﻌﻠوم و ﻣﮭﺟور ﻣﺎﻧده اﺳت و ﺑﻧده ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ روم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﻋظﻣت اﯾن اﺑرﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت اﻟﮭﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرم و ﺧدای را ھزاران ﺑﺎر ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺎ اﯾن اﻧﺳﺎﻧش ﻣﺣﺷور
ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺑﯾن ظﮭور ﻓطرت ﷲ از ﺑﺷر اﺳت و ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﻣﻌﺎرف اﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻋظﻣت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ و ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره اش ﭘﯽ ﺑرد و ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾﺗش!
 -١۴۴اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از اھﺎﻟﯽ دﯾن و ﺷرع ﺑس ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﮭﯽ و اﻣﺎﻣت را ﺑرای ھﻣﮫ
آﺣﺎد ﺑﺷری ﻣﻣﮑن و ﺑﻠﮑﮫ واﺟب ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت را از ﮐﺎخ اﺷراﻓﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن
ﺧﺎرج ﮐرده و در دﺳﺗرس ﻋﺎﻣﮫ ﻗرار داده اﯾم و ﺑﺳﯾﺎری اﯾن اﻣر را ﻋﯾن ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد و ارﺗداد ﺗﻠﻘﯽ ﮐرده اﻧد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﭘﯾرو
ﻓطرت و ﻗرآﻧﯾم و اﯾن ﺣﮑم ﺧداﺳت ﺑر ﺑﺷر و ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن!
 -١۴۵ﭘس اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از ازل ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش ﺧوﯾﺷﺗن ﺑوده اﺳت و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺗﺎ اﺑد اداﻣﮫ دارد
ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا! و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎی ﮐﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ﭘﯾش از ﻣﺎ در ﮐﺎر ﺑوده اﺳت و ﺑﺎز ﺧﻠﻘﯽ دﮔر آﻏﺎز ﺷده
اﺳت .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ :ﺗﺎ ﺑوده اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت و ﺧواھد ﺑود و ﻧﯾز ﺟﮭﺎن ھﺎﺋﯽ دﮔر و ﺑرﺗر! ﭘس اﯾن اﻧﺳﺎن
و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣدود ھﻔت ھزار ﺳﺎل اﺧﯾر در ﺟرﯾﺎن ﺑوده ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺟﮭﺎن ھﺎی ﻣﻣﮑن اﺳت .ﻗﺑل و ﺑﻌد از اﯾن
ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺎز اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯽ دﮔر ﺑوده و ﺧواھد ﺑود.
 -١۴۶ﭘس ای اﻧﺳﺎن ﮐﻼھت را ﺑﺎﻻﺗر ﺑﻧﮫ و ﺑدان ﮐﮫ ﺗو و ﺟﮭﺎﻧت ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﺻور ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ازل ﺑﯽ آﻏﺎز ﺗﺎ اﺑد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﭘدﯾد آﻣده و ﺧواھد آﻣد .ﭘس ھرﮔز ﻧﺑوده ﮐﮫ ﻋدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎﺑودن ،ﺑوده ﺑﺎﺷد
ﺗﺻور ﻧﯾﺳت.
و ﻧﯾز ﻧﺧواھد ﺑود .ﻋدم ﺟز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت و
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 -١۴٧اﯾن ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﯾﮑراﻧﮫ را آﻓرﯾده ﺗﺎ ﺧود را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و ﭼون آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﻋﯾن
اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس ﺧدا ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺧدای ﺻﻐﯾر اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا آن ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن
زﻣﯾﻧﯽ و ﺻﻐﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎم آن اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر و ﺧﺎﻟﻖ ﺑرﺳد و اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن او ﯾﮑﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه ﺑﺎز ھم ﺧﺗم
ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ھرﮔز اﻧﺳﺎن ﺧود را ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ھم ﺑﺧواھد ﺧدا ﻧﻣﯽ ﮔذارد .ﭘس اﯾن اﻧﺳﺎن اول و آﺧر ﻣﺗﺣدا ً
اﻧﺳﺎﻧﯽ دﮔر و ﺑرﺗر را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﮔر و ﺑرﺗر و ﺑﺎز ﺧﻠﻘﺗﯽ دﮔر و ﺑرﺗر ﺑر ھﻣﺎن ﺳﻧت و ﺷﺎﯾد ھم ﺳﻧﺗﯽ دﮔر و
ﺑرﺗر!
 -١۴٨در ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ را ﭘدر ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﻧﺳﺎن را ھم ﭘﺳرش! ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳﺑﺗﯽ در ﺧور ﺗﺄﻣل اﺳت وﻟﯽ
ﺧداوﻧد در ﻗرآن اﯾن ﻧﺳﺑت را ﮐﻔرآﻣﯾز و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺑﺎھﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھم ﮐﺎﻣﻼً درﺳت اﺳت
اﻻ ﭘدر و ﭘﺳری ﮐﮫ ھﯾﭻ راﺑطﮫ دھری -ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﺑﺎ ھم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت دﯾﮕر ﭘدر و ﭘﺳر داﻧﺳﺗن ﺧدا
و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود اﻻ در ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﮐن ﻓﯾﮑﻧﯽ!
 -١۴٩اﮔر ظﮭور ﺧدا ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن زﻣﯾﻧﯽ ھم ﺧداﺋﯽ ﻧﺎﻗص اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧود ﺧداﺋﯽ اش را
ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺳوﯾش راه ﻣﯽ ﺟوﯾد ﮐﮫ راھﯽ رﺟﻌﯽ و ﺗﺄوﯾﻠﯽ اﺳت .ﻣﺎده ﺑﺳوی ﻣﻌﻧﺎی ﻣطﻠﻖ ازﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رود و وﺟود
ازﻟﯽ اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺳوی ﻣﺎدﯾت ﺑﺷری در ﺣرﮐت اﺳت .و اﯾن دو ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑر ﺻراط دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :اﻧﺳﺎن ﭘدر و اﻧﺳﺎن
ﭘﺳر ،اﻧﺳﺎن ﺧﺎﻟﻖ و اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ،اﻧﺳﺎن ﻏﯾﺑﯽ و اﻧﺳﺎن ﻋﯾﻧﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻖ و اﻧﺳﺎن ﻣﻘﯾّد ،اﻧﺳﺎن اول و اﻧﺳﺎن آﺧر،
اﻧﺳﺎن ظﺎھری و اﻧﺳﺎن ﺑﺎطﻧﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی و اﻧﺳﺎن ﻋدﻣﯽ ،اﻧﺳﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎن زﻣﯾﻧﯽ ،اﻧﺳﺎن اﻋﻼﺋﯽ و اﻧﺳﺎن
اﺳﻔﻠﯽ! وﻟﯽ ھﻣو در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﻣﺎ ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓطرت ﷲ و ﻓطرت
ﺑﺷر! اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻔﺎوت اﻧﺳﺎن اﻟﺳﺎﻋﮫ و دھری اﺳت:ﮐن و ﻓﯾﮑن! آﻧﮑﮫ ھﺳت و آﻧﮑﮫ دارد ﻣﯽ ﺷود! اﯾن ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ و
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ازل ﺑوده و ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را ﺗﮑﺛﯾر ﮐﻧد .اﯾن ادراﮐﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻓطری اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدای ھر
ﮐﺳﯽ در ادراﮐش ھﻣﺎن ﺧود ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻖ و ﻗدار و ﻋﺎﻟم و ھﻣﮫ ﻓن ﺣرﯾف و ﻗﺎدر ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ھر ﮐﺳﯽ
آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ھﺳت ھﻣﺎن ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺳوی ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋﯾن او ﺷود.
 -١۵٠ﭘس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ دھر و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد و ﭘرﺳﺗش ارزﺷﮭﺎی ﻣوروﺛﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ
اﺳت .ﭘس ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ﺧﺻﻣﯽ ﺟز ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻧدارد و ﮐل ارزش و ﻗدر و ﻋظﻣت و اھﻣﯾت آﺋﯾن ﺣﻧﯾف
اﺑراھﯾم ﺑراﻧدازی اﯾن ظﻠﻣت ﻧژاد از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت" :ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﺑرﮔزﯾده ﺗﺎ در ﺧدا ﺟﮭﺎد ﮐﻧﯾد ﺑﺣﻖ او .و ﭘﯾرو دﯾن
ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم ﺑﺎﺷﯾد ".ﻗرآن .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﺑراھﯾم را ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﺎﻣل و ﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺧود
را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺳﻠﯾم ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش ﮐرد.
 -١۵١ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﮐل اﺻل و اﺳﺎس و ﻣﺣور ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺣﻖ و ﺑﺎطل و اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر و ﻋدل و ظﻠم ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﯾن ﻓطرت
اﻟﮭﯽ و ﻓطرت ﻧژادی -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﺣﺎﺻل ﺟدال و اﻧﮑﺎر آدﻣﯾﺎن ﺑﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش! ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ھﯾﭻ دﯾن
و ﻣذھﺑﯽ ھﻣﭼون اﺳﻼم و ظﮭور اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی در ﻋرﺑﺳﺗﺎن آﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺑرد ﺑﯾن اﺷد ﻓطرت اﻟﮭﯽ و ﻓطرت ﻋرﺑﯽ
اﺳت ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز و ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا اداﻣﮫ دارد.
 -١۵٢ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺣوﻻت ﻣﻌﻧوی اﯾﻧﺟﺎﻧب از زﻣﺎن ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻧﯾز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻣﺣور ﻧﺑرد ظﺎھری
و ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺎ ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﻣﯾﺎل و ﺑﺎورھﺎ و ﻋواطف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑوده اﺳت.
 -١۵٣ﺑرای ﺑﻧده ﮐﮫ زادﮔﺎه ﻧژادی و ﻧزادﯾم ھر دو دازﮔﺎره ﺑوده اﺳت اﯾن ﺟﮭﺎد ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و اول و
آﺧر ھر درﺟﮫ و ﺣﺎدﺛﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در زﻧدﮔﯾم از دازﮔﺎره و ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده اﺳت.
 -١۵۴دازﮔﺎره از ھﻣﺎن دوران ﮐودﮐﯽ ﺑرای ﻣن ﻣﮭد ھﻣﮫ ﺣوادث و ﻋﺑرﺗﮭﺎی ﺑزرگ اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت .دره ای ﺗﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺻرف ﭘدران ﻣﺎ درآﻣده ﺑود و از آﻏﺎز اﯾن اﺳﮑﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن ﺑﯾن ﻓطرت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت و اﯾن ﻧﺑرد ﻣﺳﺗﻣراً
ﺧوﻧﯾن ﺗر ھم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت در اداﻣﮫ ﺟﻧﮓ ﺧوﻧﯾن ﺑﯾن ھﺎﺑﯾل و ﻗﺎﺑﯾل! ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺑرادران و ﻋﻣوزاده ھﺎ در اﯾن دره ﮐوﭼﮏ
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ آب زراﻋﺗﯽ ﯾﺎ وﺟﺑﯽ ﺧﺎک و ﻣﺷﺗﯽ ﻋﻠف ﮐﮫ ﮔوﺳﻔﻧدان ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه از زﻣﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﭼرﯾده اﻧد و. ...

٢٦

 -١۵۵ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم در ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎ در دازﮔﺎره ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردم در ﯾﮏ روز آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎراﻧﯽ ﮔرﻓت و ﺑﯾش از
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋت ﻧﺑﺎرﯾد وﻟﯽ ﭼﻧﺎن ﺳﯾﻠﯽ ﺑراه اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ آﻧرا ﺗﺎﮐﻧون از ﻧزدﯾﮏ ﻧدﯾده ام ھﻣﭼون طوﻓﺎن ﻧوح آب از ھﻣﮫ
ﺟﺎ ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد و ﮐل آن دره را ﺳﯾل ﻓرا ﮔرﻓت و دازﮔﺎره ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ درﯾﺎﭼﮫ ای ﺳﯾﺎه ﺷد و ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣزروﻋﯽ و ﺧرﻣن
ھﺎی ﮔﻧدم و ﺑﺎﻏﺎت و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺳﯾل ﻓرو رﻓﺗﻧد و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮑﻠﯽ دﮔرﮔون ﺷد ﺑطورﯾﮑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾد ﮐﮫ
ﺣد و ﻣرز زﻣﯾﻧﮭﺎ و ﺑﺎﻏﺎت را از ﻧو ﻣﻌﯾن ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧوﻧﯾن ﻧژادی در ﻣﯾﺎن ﻓرزﻧدان ﺧﺎﻧﺟﺎن ﺑر
ﺳر وﺟﺑﯽ اﺧﺗﻼف در ﺗﻌﯾﯾن ﺣد و ﻣرز زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣوروﺛﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺳل اﻧدر ﻧﺳل ﺑﯾن وارﺛﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷد .در ﻣﺎﺟرای آن
ﺳﯾل ﻋظﯾم ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻧزول ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﺑود ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ ھﻣﮫ ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯾﮭﺎ ﻧﺎﺑود ﺷد ﺣﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﮔوﺳﻔﻧداﻧﺷﺎن ھم ﺑﺎ ﺳﯾل
رﻓت و ﮐل ﻣﺣﺻول ﮐﺷﺎورزی آن ﺳﺎل ﻧﺎﺑود ﺷد.
 -١۵۶اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر زﺑﺎﻧﯽ اﻟﮭﯽ ﺑودﻧش ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد اﻧدﮐﯽ ﻋﺑرت ھم ﺑرای ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎورد و ﻋداوﺗﮭﺎ
ﻋﻣﯾﻘﺗر ﮔردﯾد ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻓﺎﺟﻌﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗری ﺑودم .ﺣدود ظﮭر ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺷﺎھد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﮐرﮐس و
ﻻﺷﺧور در آﺳﻣﺎن دازﮔﺎره ﺷدﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﭼرﺧﯾدﻧد .در ﻋرض ﺣدود دو ﺳﺎﻋت ﺗﻣﺎم آﺳﻣﺎن دازﮔﺎره ﭘوﺷﯾده از ﮐرﮐس ﺷد ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ھوا ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺷت .ﺧدا ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻓراﺧوان ھﻣﮫ ﮐرﮐﺳﮭﺎی روی زﻣﯾن ﺑود .و ﺑﻧﺎﮔﺎه اﯾن
ﮐرﮐﺳﮭﺎ ﺑﺳوی زﻣﯾن و ﻣراﺗﻊ ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدﻧد و ﮔﻠﮫ ھﺎی ﮔوﺳﻔﻧد اھﺎﻟﯽ را ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﮐردﻧد .ﮔروھﯽ از ﮐرﮐس ھﺎ
ﮔوﺳﻔﻧدان را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﮔروھﯽ ﮔوﺳﻔﻧدان را ﺑر ﻟﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎھﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧدﻧد و در دره ھﺎ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐردﻧد .و
ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﮔوﺳﻔﻧدان را ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑرﺧﯽ را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺑردﻧد و ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ ﮐوﺑﯾدﻧد .اھﺎﻟﯽ
دازﮔﺎره ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ دارای ﺳﻼح ﮔرم ﺑودﻧد آﺳﻣﺎن را ﺑﮫ رﮔﺑﺎر ﺑﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺟﻣﻌﯾت اﻧﺑوه ﮐرﮐس ھﺎ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﻧﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ
ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧدﻧد و در اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗرک ﮐردﻧد .اﯾن ﻧﯾز ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻧزول ﯾﮏ ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﺑود
ھﻣﭼون ﺣﻣﻠﮫ اﺑﺎﺑﯾل ﺑﮫ ﻟﺷﮑر ﻓﯾل ﺳوار اﺑرھﮫ! وﻟﯽ ﺑﺎز ھم ﮐﺳﯽ ﻋﺑرت ﻧﮕرﻓت و ﻋداوت و ﺷﻘﺎوت و دﺳﯾﺳﮫ ﺑﯾن اﯾن
ﺑرادران و ﺑرادرزادﮔﺎن رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﺻر اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد ﺷﺎه رﺳﯾد ﮐﮫ اﺟرای دﮐﺗرﯾن ﮐﻧدی در ﻣﺳﺗﻌﻣرات آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑود .در اﯾن ﻣﺎﺟرا دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرده ﻣﺎﻟﮏ در ﺳراﺳر اﯾران ﻧﺎﺑود ﺷده و ﺑﺻورت ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻧﺷﯾن ﺷﮭرھﺎ و ﮐﺎرﮔران روزﻣزد
ﺻﻧﻌﺗﯽ از روﺳﺗﺎھﺎ آواره ﺷﮭرھﺎ ﮔﺷﺗﻧد اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ داﻣﻧﮕﯾر ﻓﺎﻣﯾل ھم ﮔردﯾد و ھﻣﮫ را از دازﮔﺎره ﺑﯾرون
راﻧد و ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﮐﺷﺎﻧد و آواره ﺷﮭرھﺎ ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯾد .در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧﺧﺳت اﻧﻘﻼب ،دازﮔﺎره
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﮭﯽ از ھر ﺳﮑﻧﮫ ای ﺑود و ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧواﻧﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺣوﯾل ﺷده ﺑود و او ھم ھﻣﮫ اﻣﻼک و زﻣﯾﻧﮭﺎ را
رﺳﻣﺎ ً ﺗﺻﺎﺣب ﮐرده ﺑود ﺗﺎ ﻣﺎ از آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺗﯾم و ﻣﻘﯾم دازﮔﺎره ﺷدﯾم و ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷراﯾط اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧواﻧﯾن
ﺟرﯾﺎن داﺷت اﻣﻼک دازﮔﺎره را از آن ﺧﺎن زﻣﯾن ﺧوار ﭘس ﮔرﻓﺗﯾم و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﺑﺎزﮔرداﻧﯾدﯾم و آﻧﮭﺎ را دﻋوت ﺑﮫ ﺗﻘوا
و ﺧداﺗرﺳﯽ و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐردﯾم ﺗﺎ دﺳت از راه و روش ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﭘدران ﺧود ﺑﮑﺷﻧد و در ﮐﻧﺎر ھم ﺑﮫ رﺣﻣت و ﻋداﻟت زﻧدﮔﯽ
ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ واﻗﻌﮫ ای دﯾﮕر آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﻓﺎﻣﯾل را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت و آن اﺗﺣﺎدﺷﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﺑﻧده
ﺑود ﺑﮫ رھﺑری ﯾﮑﯽ از ﺛروﺗﻣﻧدان ﻓﺎﻣﯾل ﮐﮫ رﺋﯾس ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن اﯾران ھم ﺑود و ھﻣواره از ﻗﺑل و ﺑﻌد اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت و ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻗدرت و ﺛروت زد و ﺑﻧد داﺷت و ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐردﻧد ﺗﺎ دازﮔﺎره را ﺗرک ﮔوﺋﯾم آﻧﮭم ﭘس از وﻗﺎﯾﻊ ﻧزول روح و ذﮐر
اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٣٧۴ﺗﺎ  ١٣٧۶اداﻣﮫ داﺷت .ﻣﺎ از آﻧﺟﺎ رﻓﺗﯾم و ھﻣﮫ اھﺎﻟﯽ دازﮔﺎره ﺑر ﻣﺣور آن ﻓرد ﻣذﮐور ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد
و ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ ای ﭘدﯾد آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت را واداﺷت ﺗﺎ ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ را ﻣﺻﺎدره و ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﮫ
را از آﻧﺟﺎ ﺑراﻧد و ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﺣﺻور ﻧﻣﺎﯾد .ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ و ﻋداوﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت رھﺑری ﻓرد ﻣذﮐور در ﺧﺎﻧواده ھﺎی
اھﺎﻟﯽ دازﮔﺎره ﭘدﯾد آﻣد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ اﻓراد ﻓﺎﻣﯾل را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ دﻋواﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن در
دادﮔﺎھﮭﺎ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑرادری ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑرادری ﺑﮫ ﻋداوﺗﯽ ﺧوﻧﯾن ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﯽ ﻋداوت ﺧوﻧﯾن ﺑﯾن ﻓرزﻧدان و
ﭘدران و ﺧواھران و ﺑرادران ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧژاد ﺑدﺳت ﺧود ﻣﻧﮭدم ﺷدﻧد و
ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﭘﯾﺎﭘﯽ در اﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺟز ﻧزول ﻋذاﺑﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﺎم دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑر آن ﮔذاﺷت.
 -١۵٧اﯾن ﺧﻼﺻﮫ ای از ﻧﺑرد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در دازﮔﺎره و ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ
ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ در طول زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺷﺎھدش ﺑودﯾم و ﺳﺧﻧﮕوی ﻓطرت اﻟﮭﯽ در اﯾن ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﮐل ﻓﺎﻣﯾل را ﺑرای
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رﺣﻣت و اﻟﮭﯾت روح و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧت و ﻓروﭘﺎﺷﺎﻧد ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ! و اﯾن ﺗﺄﺳﻔﯽ اﻣﯾدﺑﺧش و
ﻋذاﺑﯽ رھﮕﺷﺎ ﺑرای آﯾﻧدﮔﺎن اﺳت ﺗﺎ دﺳت از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑردارﻧد و ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺑﭘرﺳﺗﻧد .آن زﻣﯾن و ﻣزارع و
٢٧

ﻣراﺗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطرش ﻧﺳل ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﯾﺎه ﻧﺷﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره ﺑدﺳت دوﻟت اﻓﺗﺎد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ارث ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت اﺑدی ﺑود .ﺑرای ﺧود ﺑﻧده ﻧﯾز زادﮔﺎه ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯾم )دازﮔﺎره( ﮐﺎﻧون ھﻣﮫ ﺟﮭﺎدھﺎی
اﮐﺑر و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﮭﺎی ﻣﻌﻧوی در ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم روﺣم را از اﯾن ﺧﺎک ﻧژاد و ﺗﺎرﯾﺦ و دھرﯾت ﻧﻔس ﭘﺎک
و ﻣﻧزه ﺳﺎزم ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﺑﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﻗّﮫ ﺗر ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﭘرﺳﺗﯽ دﭼﺎر ﻧﮕردم و اﯾن ﺧﺎک را
ﺳﮑوی ﻋروج روح ﺧود ﺳﺎزم ﻧﮫ دوزخ ﺳﻘوط.
 -١۵٨ھﻣﮫ ﻧﺑردھﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ آدم و ﺣوا ﺑﯾن ھﺎﺑﯾل و ﻗﺎﺑﯾل آﻏﺎز
ﺷده اﺳت ﺑرای ﺗﻣﻠﮏ ﻣﺷﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧﺎک ﺑوده اﺳت .اﯾن ﻧﺑرد از درون ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺗﺎ ﻣﻠت ھﺎ و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ اﻣروزه
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ﻧﺑرد ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب ﺧﺎک ،ﺣﮑﻣت و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑزرگ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
در ﺟﮭﺎن ،ﺧﺎﮐﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ ﮐﮫ ﺧﺎک ﻓرزﻧدان آدم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ زﻣﯾن ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ اﯾن دﻋواھﺎ ﺑر ﺳر
ﺗﺻﺎﺣب ﻗﺑر آﺑﺎء و اﺟداد اﺳت .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
 -١۵٩اﻣﻼک و ﺧﺎک ﻣوروﺛﯽ در ﻧزد ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ھزارﺑﺎر ﻣﻘدﺳﺗر و ﺑﺎ ارزﺷﺗر اﺳت ﺗﺎ اﻣﻼک و زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ از راه ﻏﯾر
ﻣوروﺛﯽ ﺑدﺳت آﯾد .و ﻟذا ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ و ﺧﺻوﻣﺗﮭﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑر ﺳر ﺧﺎک ﻣوروﺛﯽ در ﺧﺎﻧداﻧﮭﺎ و اﻗوام ﺑﺷری اﺳت.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﺎﺟرای ﻓﻠﺳطﯾن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﮐل ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷرﯾت را دﺧﯾل ﻧﻣوده و رﻗم
ﻣﯾزﻧد ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﺎک ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻘط ﺧﺎک ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن دو ﻗوم اﺳراﺋﯾﻠﯽ و ﻋرﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻗواﻣﯽ ﺑرادرﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﺧﺎک ﺻدھﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﮫ ﻗﺑرھﺎﯾﺷﺎن در اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﺳت اﺻل دﻋواﺳت ﮐﮫ اﯾن دﻋوا را ﻗداﺳت و ﺑﻠﮑﮫ اﻟوھﯾت داده اﺳت
ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن دﻋوا در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻋرﺑﯽ ﻣﺛل ﻋراق ھم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
 -١۶٠ﭘس ھﻣﮫ دﻋواھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷری ﺑر ﺳر ﺗﺻﺎﺣب ﺧﺎک اﻣوات ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﻔﺗﮫ
در ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺧﺎک و ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﯾن دﻋوا درﺑﺎره ﺧﺎک اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ھزار ﭼﻧدان ﺷدﯾدﺗر
ھم ﻣﯽ ﺷود زﯾرا رﺳﻣﺎ ً ﻗداﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘس ﮐل اﯾن ﻣﺎﺟرا ﭼﯾزی ﺟز ﻗﺑرﭘرﺳﺗﯽ و ﻣرده ﭘرﺳﺗﯽ و دھرﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در
اﯾن ﭘرﺳﺗش و ﺗﻣﻠﮏ اﺣﺳﺎس وﺟودی ﺟﮭﻧﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑر ﻗﺣطﯽ وﺟودﺷﺎن ﻣﯽ اﻓزاﯾد و اﯾن راز ﺣرص و
ﺣﺳد و ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺷر ﻧژادﭘرﺳت و دھرزده اﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن! ﮐﮫ
اﻣروزه اﯾن ﻧﺑرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود رﺳﯾده و ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﻧش آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم ﮐوره ھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺟﻧﮓ ﺑر روی زﻣﯾن و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺷﻧﺞ و وﺣﺷت و ﻋداوت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺣول ﻣﻘﺎﺑر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣﻌﺎﺑد ﺑزرگ اﺳت:
ﻓﻠﺳطﯾن ،ﻋراق ،ﺣﺟﺎز! ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﻗﺑر ﺑزرﮔﺎن دﯾن ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗر ﺷده اﻧد! و
ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﺧﺎک اﯾن ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﻘدس ﺑﺎ ﺧون آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود و ﺑر ﺳر ھر وﺟب از ﺗﻣﻠﮏ اﯾن ﺧﺎک ﻗﺗل ﻋﺎﻣﮭﺎ
ﻣﯽ ﺷود .ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ و ﻣﻌﺑد ﺳﻠﯾﻣﺎن )ﻣﺳﺟد اﻻﻗﺻﯽ( ﮐﮫ دوﺗﺎ از ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣﻌﺎﺑد و ﻣﻘﺎﺑر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ھزار
ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻏرق در ﺧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧوﻧﺑﮭﺎﯾش داﻣﻧﮕﯾر ﮐل ﺑﺷرﯾت ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ
ﻗﻠﻣرو ارﺿﯽ ﻣﻌراج رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣﺳﺟداﻟﺣرام و ﻣﺳﺟداﻻﻗﺻﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ از ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو ﻓطرت
اﻟﮭﯽ ﮐﺷف و ﺷﮭود ﺷده اﺳت و ﺑﺎ رﺳوﻟش ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ و ﺑﺷرﯾت را ﻓراﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از آن
روﯾﮕرداﻧﻧد! و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﺳرﻧوﺷت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑر روی زﻣﯾن در ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو رﻗم ﻣﯽ ﺧورد! و ﺑﻧﯽ
اﺳراﺋﯾل را ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ ﺧﺎک ﻗﺑر اﻧﺑﯾﺎﯾش ھﻼک ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ داﻋش را ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ ﺧﺎک ﻗﺑر آﺑﺎء و اﺟدادش در
ﻋراق و ﺷﺎم! از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان راز وﺣدت ذاﺗﯽ داﻋش و اﺳراﺋﯾل را درک ﻧﻣود.
 -١۶١و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺷف و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺣﻘﻖ ﻓطرت ﷲ ﯾﻌﻧﯽ اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل و ﺧﺎﻧواده اش ھم در ھﻣﯾن
ﻓﺎﺻﻠﮫ در رﻓت و آﻣد ﺑودﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻓﻠﺳطﯾن و ﺣﺟﺎز!
 -١۶٢اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺎﻣﻼن ﻧور وﺻل ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ ھﺳﺗﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﺗزﮐﯾﮫ ﺷده ﻣؤﻣﻧﺎن در
ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺳﯾراﻟﯽ ﷲ! وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن اﯾن اﺗﺻﺎل را در ﺧﺎک ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺧﺻوص ﺧﺎک ﻣﻘﺎﺑر
ﺑزرﮔﺎن دﯾن! "ای اھل اﯾﻣﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺳول در ﺷﻣﺎﺳت "...ﻗرآن -اﯾن راه ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ اﺳت وﻟﯽ
ﻗﺑرﭘرﺳﺗﯽ و ﺧﺎک ﭘرﺳﺗﯽ راه و روش ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ اﺳت و ﻟذا ﺳراﺳر ﺷﻘﺎوت ﺑﺎر و ﻋذاب آور
و دوزﺧﯽ اﺳت" .ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷﺎرق و ﻣﻐﺎرب ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وﻋده داده ﺷدﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت "...ﻗرآن-
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ﭘس ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت و اﻣﺎم ،اﯾن ﺗﺄوﯾل را در ﻣﺳﯾر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺳﺎﺋر ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ
ﻓطرت اﻟﮭﯽ و ازﻟﯽ را در ﻗدﻣت ﺧﺎک و ﻗﺑر اﻣوات و ﺑزرﮔﺎن ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﮭﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺳﻧت ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
و ﭘرﺳﺗش ﻗدﻣت اﻣور و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﮔراﺋﯽ! و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻗﺑر ﺧﻔﺗﮫ اﻧد ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ".ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ
ﭘرﺳﺗش ﻗﺑر ﺑزرﮔﺎن دﯾن در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ راه ﻗﺑر راه وﺻول اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم
دﯾن ﺑر ﺳر ﻗﺑر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﺑرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺷرﮐﯾن و ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ھﺳﺗﻧد .زﯾرا رﺳوﻻن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻗﻠوب
ﻣؤﻣﻧﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑرﺷﺎن! ﻓﻘط ارواح ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت در ﻗﺑرﺷﺎن ﻣﺣﺑوس اﺳت ﺑﻘول رﺳول اﮐرم)ص(!
و ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر زﯾﺎرت ﻗﺑور ﻣردان ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ زﯾﺎرت اھل ﻗﺑور از اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧﯾرات ﮐﺛﯾری دارد ھﻣﭼون ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﮐﮫ ﻣﻌراج ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﺋﯾﻧﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﻓطرت ﷲ!
 -١۶٣ﺧﺎک ﻗﻠﻣرو رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر و ﺗﻣرﯾن و ﺗﻌﻠﯾم ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻣت وﺟﮫ ﷲ ذات
ﺧوﯾﺷﻧد .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺧﺎک ﻣﺷﻐوﻟﻧد ﺑﺧﺻوص ﺧﺎک آﺑﺎء و اﺟدادی!
 -١۶۴ﺧﺎک ﯾﺎ ﻋﺎﻟم ﻣﮑﺎن ﺗﺟﺳد دھر و زﻣﺎن اﺳت .و ﺧﺎک ﭘرﺳﺗﺎن ھﻣﺎن دھرﭘرﺳﺗﺎن و ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣرگ
ﭘرﺳﺗﺎن و ﻣرده ﭘرﺳﺗﺎن! ﭼرا ﮐﮫ ﺧﺎک ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺑﻧﯽ آدم اﺳت.
 -١۶۵ﺧﺎک و ﺣﯾﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻘﺻودی ﺟز ﺷﻧﺎﺧت ﻋدﻣﯾت ﺧوﯾش ﻧدارد ﺗﺎ آدﻣﯽ از ﺑﯾرون دل ﺑﮑﻧد و روی ﺑﮫ
درون ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺧﺎک را آﺋﯾﻧﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺧﺎک زﯾر ﻧظر ﻋﺎرﻓﺎن ،ﮐﯾﻣﯾﺎ ﻣﯽ ﮔردد
و ﻣﺎده ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ! ھﻣﯾن ﺧﺎک ﺑرای ﺧﺎﮐﺑﺎزان و ﺧﺎک ﭘرﺳﺗﺎن و ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ﻣﺎده ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺟﮭﻧﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ و دوزخ ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١۶۶ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ،ﮐﻣﺎل ﭘرﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت .و ﻟذا ﮐﺎﻓر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻘد ﺧود از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اش را
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻟذا ھﯾﭻ رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧدارد و ﺧداﯾش ﻧﯾز ھﻣطراز ﺧود اوﺳت و ﺑﺎزﯾﭼﮫ او! ﻧﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ھﻣﺎن
ﺷﯾطﺎن اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ "ﻧﻣﯽ داﻧم" را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺣﻖ آﻧرا ادا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺧدای را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد زﯾرا ﺧدا ھﻣواره ﺑرﺗر
اﺳت از ادراک ﻣﺎ! ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز در ﻧزد ﮐﺎﻣﻼن اﻟﮭﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺳﻣت و ﺳوی ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟﮫ ﷲ! ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ھم
ﭼﻧﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ﻧﻣﯽ داﻧم ھﺎﺳت و اﯾن ﻋﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت .ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ داﻧم ھﺎ ،ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت .ﭘرﺳﺗش
داﻧﺳﺗﻧﯽ ھﺎی ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ﺷﯾطﻧت و ﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻔری ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﻧﻣﯽ داﻧم ھﺎی
ﺧود دارد ﻧظر ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ دارد و اﯾن اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و اھل رﺷد و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت.
 -١۶٧ﻓﻘط آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ و ھﺎدی و رزاق و ﻣدﺑر ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾم ﺟﮭل و ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺣﻘﺎرت ﺧود
را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻋدﻣﯾت و ھﯾﭼﯽ و ﭘوﭼﯽ! اﯾن از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از ﺗﺄﻣل
درﺑﺎره وﺟود ﺧدا ﮔرﯾزاﻧﻧد زﯾرا ﺗﺣﻣل اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﮭل و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود را ﻧدارﻧد و اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! ﺟز ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن
ﻋﺎﺷﻖ او ﮐﮫ از ﺑزرﮔﯽ ﻓزاﯾﻧده ﺧﺎﻟﻖ ﺧود و ﺣﻘﺎرت ﻓزاﯾﻧده ﺧود در ﻣﻘﺎﺑﻠش و اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻟطﺎﻓش ﺑﯾﺷﺗر دوﺳﺗش ﻣﯽ دارﻧد.
 -١۶٨آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد و در ھر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻧوی ﮐﮫ ﺑﺳر ﺑرد ﺑﺎز ھم ﺑدﻟﯾل ﺿﻌف و ﺑﯾﻣﺎری و ﭘﯾری و ﻣرﮔﯽ ﮐﮫ در
اﻧﺗظﺎر اوﺳت و ﺟﮭﻠﯽ ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑدﻟﯾل رﺷدش ،ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﻗﺑﺎل ﺧدای ﺟﮭﺎن ﮐوﭼﮑﺗر و ﻋﺎﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻓرق اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن وﻋﺎﻟم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل اﺳت.
 -١۶٩اﯾن از ﻋﺟﺎﯾب اﯾﻣﺎن و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺧداﯾش دارد و درﺑﺎره اش ﺗﻔﮑر و ﻣﻌرﻓت
ﻣﯽ ورزد ﺧود را ﻣﺳﺗﻣرا ً ﮐﺎﻓرﺗر و ﺟﺎھﻠﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻗﺑل از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺧود ﻋﺎرﻓﯽ ﺑودﯾم
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺟز ﮐﻔر و ﻓﺿﺎﺣت و ﺣﻘﺎرت در ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم اﯾن ﭼﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت!
 -١٧٠اﺻل و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺧدا -ﮔرﯾزی ﺑﺷر ھﻣﯾن ﻋدم ﮔرﯾزی اوﺳت ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﯾن ﻋدﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدا در ﺧود
ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺑر اﯾن ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻗرار ﮔﯾرد و آﻧرا ﭘذﯾرا
ﺷود ﺗﺎ طﻠب وﺟود اﻟﮭﯽ ﮐﻧد.

٢٩

 -١٧١ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺧﺻوص ﺑرای ﺑﺷر ﻣدرن در اﻣر ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻔر ﻋظﯾم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ھﻣﯾن ﻋﻠوم
ﺗﺟزﯾﮫ ای -ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ -ﺗﺑدﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧداوﻧد ھم ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون آﻓرﯾده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ
ﺧداوﻧد ھم ﯾﮏ ﺷﯾﻣﯽ دان و ﺑﯾوﻟوژﯾﺳت و ﻣﮭﻧدس اﺗﻣﯽ ﻧﺎﺑﻐﮫ و ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳت؟ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻼﺳﻔﮫ دارای
ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠوم ﺗﺑدﯾﻠﯽ ھﻣﺎن ﻋﻠوم اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﻧزد اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ﺑود .و اﯾﻧﮏ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ
آن دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ و ﺑﺧﺻوص ﺷﺎﮔردﺷﺎن ﻣرﺗﺿﯽ ﻣطﮭری از ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری
ﺑوده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎور اﺳﺎس ﻏرب ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎور ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻼﺻدرا ﻧﺳﺑت
داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﺑﯾش ھﻣﯾﻧطور اﺳت .اﻣﺎ در ﺗﻣدن ﻣﻐرب زﻣﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری در ﺳرآﻏﺎز ﻋﺻر رﻧﺳﺎﻧس ﭘدﯾد آﻣد وﻟﯽ
ﺗدرﯾﺟﺎ ً رﻧﮓ ﺑﺎﺧت و اﻣروزه ﭘﯾرواﻧﯽ ﻧدارد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺑﯾﮑن ،ھﯾوم ،ﻻک و دﯾﮕران از ﺑﺎﻧﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری در ﻏرب
ﺑودﻧد و ﻣﻼﺻدرا ھم در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ اﯾن ﺑﺎور را ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت .ﮐﺷف و درک ﻓطرت ﷲ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺎزﻣﻧد
اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ اﺳت در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻧزد ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻟﺣﺎد ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻋرﻓﺎن
ﻧظری در ﻋﺻر ﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷده اﻧد.
 -١٧٢در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺧداوﻧد را در ﻗﻠوﺑﺗﺎن ﯾﺎد ﮐﻧﯾد در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ روﺑرو و ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷوﯾد
ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء و ﺷﮭداء و ﺻدﯾﻘﯾن ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎران و ﻧدﯾﻣﺎن و رﻓﯾﻘﺎن ﺧوﺑﯽ از ﺑرای ﺷﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ
ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر اﺳت و واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﮐﻼم اﺋﻣﮫ ھدی اﺳت ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد اﻣﺎﻣش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
ﯾﻌﻧﯽ در روﯾﮑرد ﻗﻠﺑﯽ و ﻗﻠب ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن در ﺑﺎطن ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣؤﻣن را ﺑﺳوی اﻣﺎم ﻣﻌﯾن در ﺑﯾرون
ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ اﻣﺎم ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻓطرت ﷲ ﺷده اﺳت و ﻋﯾن اوﺳت .ﭘس ﻣﺎ ﻓطرت ﺧدا را در ﺧود
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم اﻻ ﺑﮫ ﻧور ﺣﺿور اﻣﺎﻣﺎن و رﺳوﻻن ﺑزرگ ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن :رﺳول در ﺷﻣﺎﺳت -ﻗرآن! ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ،ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ و
وﺻﻠت ﺑﯾن ﺧدا و ﺑﺷر اﺳت و ﻋﯾن ﺣﺟﻠﮫ وﺻل اﺳت" :ﺧدا ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ".ﻋﻠﯽ)ع( -ﯾﻌﻧﯽ
ﻣؤﻣﻧﺎن در وﺟود اﻣﺎم ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﻧد .ﭘس اﻣﺎم دارای ﻣﻘﺎم "ﻣﻔ ّطر" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت ﺑﺧش!
 -١٧٣و اﻣﺎم ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﺳت آﻧﮭم ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ! ﯾﻌﻧﯽ ﻋدﻣﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻣﺳﺗﻘر
اﺳت و ﻟذا آﺳﺗﺎن وﺟود ﺧداﺳت .وﺟود اﻣﺎم واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﺻداق و ﺗﻌﯾن آﯾﮫ ﻓطرت اﺳت ﮐﮫ :ﻓطرت ﷲ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻓطرت
ﻣردم ﺑر آﻧﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ "ﻓطرت ﷲ" را ﻋﯾن وﺟود اﻣﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ او ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﺧود را
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و از ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رھﻧد.
 -١٧۴ﭘس ﻣﻧﯾت اﻣﺎم ،ﻋدﻣﯾت اوﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ھوﯾت اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﷲ اﺳت .ﻟذا اﻣﺎم ﻣظﮭر ﺳﺑّوح و ﻗدوس
ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣظﮭر ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣطﻠﻖ اﻟﮭﯽ! ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﺎم در واﻗﻌﮫ ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ اﻣر ﺷود ﺑﮫ دﻋوی ﻻ اﻟﮫ اﻻاﻧﺎ! ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ در ﺧطﺑﮫ ﺑﯾﺎن و اﻓﺗﺧﺎرﯾﮫ! ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﯾز ھﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣردﻣﺎن! ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﭼون ّ
ﺣﻼج
و ﺑﺎﯾزﯾد ھم ﻣﺄﻣور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻣری ﺑوده اﻧد .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از آﻧﮭﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ ﮐرده اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن
ھﻣﮫ ﺗﻘﻠﯾدھﺎ ،ﺧﻼﻗﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت و ﻣﻘﻠّد را ﺑﺳرﻋت و ﺷدت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﻋدﻣﯾﺗش ﻣﯾرﺳﺎﻧد .زﯾرا آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﮐﻧد ﺑﮫ
ﻋﮑﺳش ﻣﯽ رﺳد و اﯾن از ﺧﺎﺻﯾت ذاﺗﯽ ﺗﻧﻔﯾس اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﻋدﻣﯾت ﻋﻣﺎﺋﯽ ﻗﺑل از آﻓرﯾﻧش و
ظﮭور اﺳت و آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﺗﺳﺑﯾﺢ و از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .ﭘس ھر دﻋوی و ﻣﻧﯾّﺗﯽ ذاﺗﺎ ً
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل و اﻧﺣطﺎط و ﻋدﻣﯾت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ ﺗﺟﻠﯽ و ظﮭور وﺟود ﺣﺎﺻل ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﻣن ﺑرای اوﺳت :ﯾﺎ
ﻣن ھو!
 -١٧۵ﭘس وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓطرت ﷲ ھﻣﺎن ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت اﯾن -ھﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ﻣن-
ﺗوﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﺄوﯾل ﻣن ﺑﮫ ھو اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت ﺑﺷری در ﺟرﯾﺎن ﺗﺄوﯾﻠش ﺑﮫ ھو ،ﻣظﮭر ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ھرﮔز "ﻣن" ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺗﺄوﯾل و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﻣری ﺻرﻓﺎ ً ﮐﻼﻣﯽ و ادﻋﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻧظر و ﺑﺎور
ﺑﺎطﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﻧﮫ ادﻋﺎ و ﺗواﺿﻊ و ﺧﺷوﻋﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﮐﻼﻣﯽ -رﻓﺗﺎری از ﺟﻧس زھد رﯾﺎﺋﯽ! ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﻧﻔس
و اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎﺳش ﯾﺎ "ﻣن" اﺳت ﯾﺎ ھو!
 -١٧۶اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از اھﺎﻟﯽ ﻧوﭘﺎی ﻣﻌرﻓت ،ﺷﻌﺎر و ادﻋﺎ و ﺑﺎﯾدھﺎ را ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ و واﻗﻌﯾت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﻣﺛﻼً ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺑداﻧﻧد و ﺑﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ذات "ﻣن" ،ھوﺳت ﭘس ﻻﺑد ﻣظﮭر ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺷده اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
٣٠

وﺟودی از ﻣن ﺗﺎ ھو در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﮐل راه ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ در ﺟرﯾﺎن ھﻣﮫ ﻋﻣر ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﻣؤﻣن
اﺳت .اﯾن ﻧوع اﻓراد ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﻟوح ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﺷﯾّﺎد! اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺻور و ﺗوھﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷده ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎرف وﺣدت وﺟودی ﺑﺧود اﯾن اﺟﺎزه را ﺑدھﻧد ﮐﮫ دﯾن و ﺣدود اﻟﮭﯽ و ﺷرﯾﻌت را زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﻧد و ﺗﻘوا را
ﻣزاﺣم ﺗوﺣﯾد ﭘﻧدارﻧد .اﯾن ﯾﮏ ﺗوھم ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی دﺟﺎﻟﯽ ﺑﺑﺎر آورده اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ ﺑﺎ
ﺧود ﺧدا در ﺳﺗﯾزﻧد!
 -١٧٧ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣده ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت ﺣﮑﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت را ﺑداﻧد ﯾﺎ ﺑﺧواﻧد ،ﺣﮑﯾم و ﻋﺎرف ﺷده اﺳت .ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﺿﻼﻟت ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻌﺎرف وﺣدت وﺟودی در ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺷﻧﯾدن ﺗﺎ ﻓﮭﻣﯾدن ،از ﻓﮭﻣﯾدن ﺗﺎ دﯾدن و از
دﯾدن ﺗﺎ ﺗﺣﻘﻖ وﺟودی ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ،از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳت :اﺧﺑﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،درک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺣﻘﻖ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﺎن آدﻣﯽ ھر ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ای دﮔر اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن اﯾن ﻣﻌﺎرف را ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑدون آﻧﮑﮫ
ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺷﻧﯾده ﯾﺎ ﻓﮭﻣﯾده ﺑﺎﺷﻧد و ﺣداﮐﺛر ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷﻌﺎر و ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺻﺎر را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﮭت ﺗوﺟﯾﮫ ﺟﮭﺎﻟﺗﮭﺎ و ﺿﻼﻟﺗﮭﺎی
ﺧود! ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺑرﯾده ھﺎی ﺷﻌﺎرﮔوﻧﮫ و ﺷﺎﻋراﻧﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب اﻟﮭﯽ در ﻧزد اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺗﺑﮭﮑﺎر و
ﮔﺎﻧﮕﺳﺗر و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ ﺟﮭت ﺗﻘدﯾس ﻣﻔﺎﺳد و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﮑﺎر ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮭن اﺳت ﮐﮫ از ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓراﻣﺎﺳوﻧری ﺗﺎ
ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷﺑﮫ دروﯾﺷﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از اﯾن ﮐﺎرﺑری ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردارﻧد .اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺑﻠﯾس دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧورده و رﺳﺎﻟت ﯾﺎﻓﺗﮫ ای از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را در ﺟﮭت
وﺻول ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد و ﻧﺎﻻﯾﻘﺎن و ﺟﺎھﻼن و ﺑﺎزﯾﮕران و ﻣﺷرﮐﺎن را رﺳوا و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﻧد اﯾن ﻣﻌﺎرف وﺣدت
وﺟودی و ﻓطری ﺑﯾش از ھر ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم و ﺷرﯾﻌت و ﻣذھب دﯾﮕری ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎ و اﺑﺗﻼﺋﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﻧزدﯾﮏ اﺳت" :اﮔر ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن را از ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾم ﺷﯾطﺎن اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺷر را ﻧﻣﯾداﺷت".
ﻗرآن -ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣؤﻣن از ﻏﯾر ﻣؤﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓطرت ﺧدا و ﺑﺷر اﯾﻣﺎن دارﻧد و زﻧدﮔﯾﺷﺎن
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ ﻋظﯾم اﺳت از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺧدﻣت ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ وﺟود را ﺑﮫ ﻣﮑر و ﺑﺎزی و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺧود آﻟوده اﻧد ﺗﺎ ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯽ و اﻣﯾﺎل اﺳﺗﮑﺑﺎری ﺧود را
ارﺿﺎء ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳﺗﮫ دوم ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ اﻣر ﺧدا! و ﻋﺎﻗﺑت رﺳوا و ھﻼک ﻣﯽ ﮔردﻧد و دﺳت از اﯾن ﻣﻌﺎرف
ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
 -١٧٨ﻣن ﻣﺄﻣور ﺑوده ام ﮐﮫ اﯾن راه از ﺑﺷر ﺗﺎ ﺧدا را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻋﻘل ﺑﺷری ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم طﯽ ﮐﻧم و
ھﻣﮫ ﻣراﺣﻠش را ﺑﮫ ﻋﻘل ﻋﺎﻣﮫ و ا ّﻣﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧم .اﯾن ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭده ﻓطرت ﺑﺷرﯾم
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ اﯾن دو را ﺑﮭم ﺑرﺳﺎﻧم و ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﮔزارش ﮐﻧم ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ و زﻧده و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ! و ﻟذا ﮐل
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣن اﺳت زﯾرا زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣن ﺟز اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت ﻓطری ﻧﺑوده اﺳت ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﻗدرت اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و اراده ﻣرا ﻣﺗﺣدا ً ﺑﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت و ﮐل ﻋﺷﻖ ﻣن ﺑﮫ زﻧدﮔﯾﺳت و زﻧدﮔﯽ ﺟز اﯾن ﺑراﯾم
ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﻣن در آﺛﺎرم زﻧدﮔﯽ ﮐرده ام و آﺛﺎرم ﻋﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣن اﺳت .زﻧدﮔﯾم ،زﻧدﮔﯽ ﻗﻠم ﺧداﺳت .ﻣن ﺧود
ﻗﻠم ﺑوده ام ﻗﻠﻣﯽ در ﺻورت ﺑﺷری! ﮐل زﻧدﮔﯾم ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل ﺳوره ن و اﻟﻘﻠم اﺳت .زﯾرا اﯾن ﻗﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر
را ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .راه از ﺑﺷر ﺗﺎ ﺧدا ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﻗﻠم اﺳت .اﯾن راه ﻗﻠم اﺳت .راھﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﻣرﮐب
ﻗﻠم طﯽ ﻣﯽ ﺷودَ .ﻣرﮐﺑﯽ ﮐﮫ ﻧورﯾﺳت :ﺑراﻗﯽ! و ُﻣرﮐّﺑﯽ ﻧﮫ از آب و دود ﮐﮫ از ﺧون و آﺗش اﺳت" :و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑر
ﺧﻠﻖ ﻋظﯾﻣﯽ! و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد ".ﺳوره ﻗﻠم! اﯾن آﯾﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ اﺳت ﺑﮫ آﯾﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ :آﯾﺎ
اﻧﺳﺎن را ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﻧﺎ و آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺧﯾر! ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن را ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد!
 -١٧٩ﻓطرت ﷲ اﻟﺗﯽ ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ! ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر اﯾن آﯾﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ :ﻓطرت ﺧدا ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن آﻓرﯾﻧش ﺑﺷر اﺳت!
ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻋﯾن وﻗﺎﯾﻊ و ﺟرﯾﺎﻧﺎت زﻧدﮔﯽ ھر ﮐﺳﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت اﮔرﺑداﻧد و در آن ﻧظر ﮐﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ از دو وﺟﮫ ﻣﮭری ﯾﺎ
ﻗﮭری! ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .آﻧﮑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ را ﺑرای ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣورد ﻗﮭر و ﻏﺿب اﯾن ﻓطرت ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت و اﯾن ﻋﯾن ﻗﮭر و ﻏﺿب اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﮐﺎﻓران را ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود و زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﻏﺿﺑﻧﺎک ھﺳﺗﻧد و ﮔوﺋﯽ از ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧﻧد .و اﯾن ﻋﯾن ﮐﻼم اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( اﺳت ﮐﮫ
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ﻓرﻣود :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻋدﻣﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﻣورد ﺧﺷم ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد .و ﺧﺷم ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدﻣﯽ
ھﻣﺎن ﺧﺷم اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -١٨٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﻗﻠم دﯾدﯾم اﺻل و اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﻋظﯾم و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﻓطرت ﮔراﺋﯽ در ﺑﺷر ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و
اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐل دﯾن و ﻣﻌﺎد و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ھم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﺑود اﺻﻼً اﺟر و
ﺟزا و ﻣﻌﺎد ﻋﺑث ﻣﯽ ﺑود و ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﺑﯽ ارزش و ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﻣود .ﭘس اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻣﻌﻧوی ﺳﻧﮓ
زﯾرﺑﻧﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ھم ﮐﮫ ﻋﺻﺎره آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ اﺳت ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻖ ﺗوﺣﯾد در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ
اﮐراه در دﯾن را ﻣﯾزان اﻧﺣطﺎط ﻗرار داده اﺳت و ﺿﻼﻟت!
 -١٨١ﭘس ﺣﻘوق ﻓطری ﺑﺷر ھم ﻋﯾن ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت و اﯾن دو ﺣﻖ ﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺗﻧﮫ درﺧت اﻧﺗﺧﺎب اﺳﺗوار
اﺳت و اﯾن اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑش ﻣﺗﻌﮭد و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد
و ﻟذا ﺑﺎرھﺎ ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ :ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺧدا وﻓﺎ ﮐﻧﯾد! اﯾن ھﻣﺎن ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ﻋﮭد وﺻﺎل اﻧﺳﺎن ﺑﺎ
ﺧدا!
 -١٨٢اﯾن ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ﻓﻘط ھم ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺣﺗواﺋﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﺧروی ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ از ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ آﺛﺎر و
ﻋوارض آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﻗدرت ھوﯾﺗﯽ و ﻋزت روﺣﺎﻧﯽ و اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔس در ﺑﺷر ﮐﮫ از ارزﺷﮭﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣﻘوق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر در ھﻣﮫ ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب اﺳت ھﻣﯾن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﮐﮫ ﻓرد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را ﺑﮫ
ﻋزت و اﻗﺗدار و ﻋظﻣت در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧد .و ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ دارای ﭼﻧﯾن ّ
ّ
ﻋزت و اﻗﺗداری ھﺳﺗﻧد دارای ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب
ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﺗرﻧد.
 -١٨٣اﮔر ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ و ﺑﺧﺻوص ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣرﯾﮑﺎ دارای ﺟﺎذﺑﮫ و اﻗﺗداری ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﮐل ﺑﺷرﯾت اﺳت ﺑدﻟﯾل رﻋﺎﯾت
ﺣداﻗل ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﻣر دﯾن و اﻋﺗﻘﺎد و ﻣﻌﻧوﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﺋر ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﮭﺎن ﮐﻣﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷود.
اﻗﺗدار اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وﺟﮭﯽ از ھﻣﯾن ﺣﻖ اﺳت ﺣﻖ آزادی اﻧﺗﺧﺎب در دﯾن و دﻧﯾﺎ! اﯾن
ﺣﻖ ھﻣﺎن وﺟﮭﯽ از ﺣدﯾث رﺳول اﮐرم)ص( اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود :وای ﺑر ﻣﺳﻠﻣﯾن در آﻧروز ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ
ﺑر آﻧﺎن ﺳﺑﻘت ﺟوﯾﻧد! و اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﻋﻣده ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﮔردﯾده
اﺳت و ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دارای ﻓطرت اﻟﮭﯽ زﻧده ﺗری ھﺳﺗﻧد زﯾرا اﺳﻼم ﭼﯾزی ﺟز اﺣﯾﺎء ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن
دﯾن ﺣﻧﯾف و ﺧﺎﻟص اﺳت.
 -١٨۴ﺧود اﯾن ﺑﻧده در دوراﻧﯽ ﮐﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻌﻧوان داﻧﺷﺟو ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردم ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺷدم و از
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺷرﻣﺳﺎر ﮔﺷﺗم .زﯾرا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑراﺳﺗﯽ دارای ﻓطرﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﺗر و ﻣؤﻣن ﺗر ﺑودﻧد و ﺣﺗﯽ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ھم اﻟﮭﯽ ﺗر و ﺑﺎ ّ
ﻋزت ﺗر و ﭘﺎﮐﺗر ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد و دﯾﻧﺷﺎن ﺧﺎﻟص ﺗر ﺑود و آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور در
ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎﯾﺷﺎن ﻣﻌﻧوﯾت و روح ﻗوﯾﺗری را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ در ﻣﺳﺎﺟد ﺧودﻣﺎن! و اﯾن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺣﻖ ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدّﯾن
در ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ و ﺑﺧﺻوص آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﺎ ھر ﻋﻘﯾده و دﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد واﻋﺗﻘﺎدات
ﺧود را ﺗﺑﻠﯾﻎ و اﺷﺎﻋﮫ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن آزادی ﻋﻘﯾده و ﺑﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﻖ ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن و اﺳﻼم اﺳت .ﭼون آن دﯾن و
ﻣﮑﺗب و ﻋﻘﯾده ای ﮐﮫ در آزادی ﮐﺎﻣل اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﺧﻼﻗﯾت و رﺷد و ھداﯾﺗﯽ ﺑﮭﻣراه ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب
ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن و ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻧوع ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﻔس ﻣﯾﺷود .ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده ﺗر از ﻋﻘﺎﯾد اﮐراھﯽ و اﺟﺑﺎری و ﻣوروﺛﯽ و
ﺣﮑوﻣﺗﯽ و رﯾﺎﺋﯽ و ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر اﺳﻼم ﻧﺎب و ﻋرﻓﺎن ﺧﺎﻟص ﺣﻖ ﺑﺎﺷد! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﮐل دﯾن و اﺳﻼم ھم ﺑر
ﺣﻖ ﺗر اﺳت اﻧﺗﺧﺎب آزاداﻧﮫ آن اﺳت و ﻟذا ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳت و اﻧﺗﺧﺎب و ﮔزﯾﻧش ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧﻧﺎن و
ﻣﻌﺎرف ﺑﺷری ھم از ارﮐﺎن ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم دارای ﻧص ﺻرﯾﺢ اﺳت" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﮔوش ﻣﯽ دھﻧد
و ﺑﮭﺗرﯾﻧش را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن و رﺳﺗﮕﺎرﻧد ".ﻗرآن!
 -١٨۵ھر دﯾن و آﺋﯾﻧﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗر و ﺗوﺣﯾدی ﺗر و ﻓطری ﺗر اﺳت ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑرﺗر ﻧﯾز ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ
ﻓﮭم و ادراک ﻋﻣﯾﻘﺗر و ﻓطری ﺗر! زﯾرا ھداﯾﺗﯽ ﺟز ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﯾﺳت و ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﯾده دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﺣﻖ آزادی
ادراک و ﻓﮭم اﺳت زﯾرا ﻗدرت و ﻋﻣﻖ ھر اﻋﺗﻘﺎدی ھﻣﺎن ﻗدرت و ﻋﻣﻖ درک و ﻓﮭم آن اﻋﺗﻘﺎد اﺳت .ﭘس اﮐراه و اﺟﺑﺎر و
٣٢

رﯾﺎی در دﯾن و اﻋﺗﻘﺎدات ﻋﯾن ﺳرﮐوﺑﯽ ﻗدرت ﺗﻔﮑر و ﺷﻌور و ادراک ﺑﺷر اﺳت و ﺳرﮐوﺑﯽ وﺟدان! و ظﻠﻣﯽ ﺑرﺗر از اﯾن
آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت؟
 -١٨۶ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب اﻋﺗﻘﺎداﺗش را ﻧدارد در واﻗﻊ اﻣﮑﺎن ﻓﮭﻣﯾدن را از دﺳت داده اﺳت .و اﯾن ﻧﺑردی آﺷﮑﺎر ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر اﺳت و ﺟﻧﮓ ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺑﺎ ﺧدا در اﻧﺳﺎن! ﮐﮫ اﯾن ظﻠم ﻋظﯾم و ﺟﻧﮓ ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺑﺎ ﺧدا اﻣروزه در
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣوﻟد ﺟﮭﻧم روی زﻣﯾن ﺷده اﺳت ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﻋﻘﯾده ﻧﻣﯾدھد و ﺧوﻧش را
ﻣﯾرﯾزد .و ﻟذا ﺧود اﯾن ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ﻣظﺎھر اﺷد ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون و ﺟﮭل و ظﻠﻣت ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﺗن ﺑﮫ ﺗن
ﺑﺎ ﻓطرت ﺧدا در ﺑﺷرﻧد! و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎن را ظﮭور ﺷﯾطﺎن در ﻟﺑﺎس اﺳﻼم ﻣﯽ داﻧﯾم زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن
ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت.
 -١٨٧ﭘس ﺟﺑﺎران ﻋﻘﯾدﺗﯽ و دﯾﻧﯽ ،ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷرﻧد زﯾرا ﺧﺻم ﺷﻌور و ﻗوه ﻓﮭﻣﯾﮫ و ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد.
 -١٨٨اﺻﻼً ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ و ﻣﻘﺻد ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم و ﻣﻔﺎﺳد ﺑﺷری ﺳﻠب اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در اﻣر
اﻋﺗﻘﺎدات و ﻋواطف دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﺗﻼش ﺟﮭت اﻟﻘﺎی ﺟﺎﺑراﻧﮫ اﻋﺗﻘﺎدات و ﻋواطف ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران! و ظﻠم و
ظﻠﻣﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﻓﻘط ﭼﻧﯾن ظﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ظﻠﻣت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و اﻧدﯾﺷﮫ و دل و روح را دﭼﺎر
ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا ﺣﻖ و اﻣﮑﺎن اﻧدﯾﺷﮫ و ﻓﮭم و ﺑﺎور و درک ﻣﻐزی و ﻗﻠﺑﯽ را از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋﯾن
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧود ﺧداﺳت و ﻟذا ﺟﺑﺎران و ﻣﺳﺗﺑدﯾن ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ،ظﺎﻟﻣﺗرﯾن ظﺎﻟﻣﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎﻧﯾﺎن ظﻠم ﮐﺑﯾرﻧد! از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز ﺗﺑﺎھﯽ و ذﻟّت ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯽ
ﺑرد زﯾرا ﻣﮑﺗب ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻻ اﺧﺗﯾﺎر ﻓﯽ اﻟدﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﺣﮑّﺎم و ﻋﻠﻣﺎی ﻣزدور اﺳﻼﻣﯽ از ھﻣﺎن ﺻدر
اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز!
 -١٨٩ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ آزاد اﻧدﯾﺷﯽ و آزادﯾﺧواھﯽ ﻋﻘﯾدﺗﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺧﺻوص ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺋﻣﮫ ھدی
ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎ رﺳﯾد ﻣوﺟب ﻧﺟﺎت اروﭘﺎ از ظﻠﻣت اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ﻗرون وﺳطﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷد وﻟﯽ ھﻣﯾن آزادی
در ﺧود ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺣﮑﺎم و ﻋﻠﻣﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺳرﮐوب ﺷده اﺳت و ﻧظﺎم ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد و ﻋواطف در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت .و ﻟذا آزاداﻧدﯾش ﺗرﯾن دﯾن ﺧدا ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﺑﺎرﺗرﯾن
ﻣذاھب ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﺧﺻوص در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ اﺳﻼم را دﯾن ﺗرور ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ دﯾن زور و ﺟﺑر و وﺣﺷت
اﻓﮑﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺻم ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺻم ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم دﯾن اﺳت و اﯾن
ﻣذھب ﺷﯾطﺎن اﺳت.
 -١٩٠ﻓﻘط ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻧﺗﺧﺎب ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و اﻧﺗﺧﺎب ﺣﻖ در ﺟداﻟﻧد ﭘﯾروان
ﺷﯾطﺎﻧﻧد! و اﯾن رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺟز رﺣﻣت ﺧدا ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧود
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻟذا درﺑﺎره ﮐﺎﻓران و ﭘﯾروان ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ھرﮔﺎه ﮐﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ﮐﺎﻓران ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ اﯾن رﺣﻣت
ﻣﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن -اﯾن ﻣﮑر ﺑﺎ رﺣﻣت اﺳﺎس اﻧﮑﺎر ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و اﻧﺗﺧﺎب ﺣﻖ اﺳت .اﯾن اﻧﮑﺎر و ﻣﮑر ﺑﺎ رﺣﻣت در
آدﻣﯽ اﺳﺎس ﮐﻔر و ﺟﺑر و ﺳﺗم اﺳت ﺑﺎ ﺧودش و ﺑﺎ دﯾﮕران!
 -١٩١اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔرﻓﺗﺎری و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻓﻘر و زﺟر و ﺟﺑرھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون زﻧدﮔﯾش اﺳﯾر اﺳت ﭼﮫ اﻣﮑﺎن و ﺗوان اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
دارد در ھر اﻣری!؟ ﭘس زﻣﯾﻧﮫ اراده ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب آزاد و ﺑرﺣﻖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ھﻣﺎن رﺣﻣت اﺳت .و ﮐﺎﻓران رﺣﻣت اﻟﮭﯽ را ﺑر
ﺧودﺷﺎن اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑرﺷﺎن! و ﯾﺎ اﯾن رﺣﻣت را از دﯾﮕران ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ زور و ﺗزوﯾرﺷﺎن ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب را
ﻧﻔﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﻧﻔﯽ اﺻﻼً دﯾن ﺧدا و ﺣﻘﺎﻧﯾت رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎء و ﻣﻌﺎد و ﻋداﻟت را ﻧﻔﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻣﺟﺑور ﺑودﯾم و ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری ﻧداﺷﺗﯾم ﭘس ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ھم ﻧدارﯾم ﭘس ﻋداﻟﺗﯽ ھم وﺟود ﻧدارد و ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت .و اﯾن آﺷﮑﺎرا اﻧﮑﺎر ﻓطرت اﻟﻠﮭﯽ ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﻓرق ﺑﻧﯾﺎدی اﻧﺳﺎن از ﺳﺎﺋر ﺧﻠﻖ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت در اراده ﺧدا!
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 -١٩٢ﭘس ﺧدا آزادﮔﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن از ھر ﻣذھب و ﻣﺳﻠﮑﯽ را ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﺋر ﻣردﻣﺎن دوﺳت ﻣﯾدارد زﯾرا ﺑﮫ ﻓطرت او
ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد و ﺑﮫ اراده اش در آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧﯾرھﺎی اﻟﮭﯽ درﺑﺎره ﺑﺷر ھم از اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺷر ﻣﺣول ﮐرده و ﺑﺷر ھم ﺣﻘﺷﺎن را درﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﯾر و اﺧﺗﯾﺎر ھر دو از رﯾﺷﮫ واﺣدی ھﺳﺗﻧد و ﺧﯾّر و
ﻣﺧﺗﺎر ﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر دو از ﺻﻔﺎت ﺧداﺳت.
 -١٩٣و اﻣﺎ ﺷرﯾﻌت ھﺎ و اﺣﮑﺎم ﺷرع اﺳﺎﺳﺎ ً و ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻣر و ﻧﮭﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷرﻧد ﭘس ﻧﻔس اﻣﺎره را ﺟﺑر و
ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺑرھﺎی اﻟﮭﯽ را اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ! وﻟﯽ آﯾﺎ ﺷرﯾﻌت ھﺎ در ﺧدﻣت
ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن از ﺧدا و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت؟ آﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺷرﻋﯽ ﺧدا ﻣﻣﮑن اﺳت؟ آﯾﺎ ﺧداوﻧد در وادی ﺷرع ﻗﺎﺑل
ﺷﻧﺎﺧت اﺳت؟ آﯾﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺗﺟرﺑﮫ ﺷرﻋﯽ ﻗﺎﺑل درک اﺳت؟ از اﯾن وادی ﺧدای را ﻧﺧواھﯾم ﺷﻧﺎﺧت اﻻ از وﺟﮫ
ﺳﻠﺑﯽ و ﻻاﻟﮭﯽ! ﯾﻌﻧﯽ در اﯾن وادی ھﻣﯾﻧﻘدر ﺧدای را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .اﯾن ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن ﺳﻠﺑﯽ و ﻏﯾر
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد :ﺧدای را از اﯾن رو ﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﮫ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم! ﻋﻠﯽ)ع( -وﻟﯽ ﻗﻠوب ﻣﺗﻘﯾن ﺑﮫ وﺟود
ﺧداوﻧد ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺑﯾﻧد .و ﻟذا ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا ﺳرآﻏﺎز طرﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺷرﯾﻌت آﻏﺎز
ﻣﯾﺷود :ای اھل اﯾﻣﺎن ﭼون ﺣﻘوق اﺳﻼم را ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻟش ادا ﻧﻣودﯾد از آن ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﮐﻧﯾد! ﻋﻠﯽ)ع( -اﯾن ﺧروج و
طرﯾﻘت وادی ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در آﯾﺎت آﻓﺎﻗﯽ و اﻧﻔﺳﯽ و ﺷﮭودی!
 -١٩۴ﭼرا ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت و ﺗﻘوا ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اھل اﯾﻣﺎن ﺑر ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﺷود روی در روی وﺟود ﺣﻖ! و
طرﯾﻘت وادی ﺣرﮐت ﺑﺳوی اوﺳت ﭘس از ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﭘرھﯾز و دور ﺷدن از اوﺳت" :ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﺧودش ﺑر
ﺣذر ﻣﯾدارد ".ﻗرآن! و ﻟذا اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺧودی ﺧود و ﺑدون ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و اﺑطﺎل ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد!
 -١٩۵ﺷرﯾﻌت وادی ﻋﻠم ﻓرﻗﺎن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻓرق و ﻣرز ﺑﯾن ﻓطرت اﻟﮭﯽ و ﻓطرت ﺑﺷر را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد .وﻟﯽ طرﯾﻘت
روﯾﮑرد دوﺑﺎره ﺑﺳوی ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن! "ﺧداوﻧد اھل ﺗﻘوا را ﻋﻠم ﻓرﻗﺎن ﻣﯽ آﻣوزد ".ﻗرآن!
در ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘط ﻣﺗﻘﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺻﻼً ﺣﻘﯾﻘت ﻓطرت اﻟﮭﯽ و ﻓطرت ﺑﺷری را ﮐﺷف و درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھم ﻓرﻗش را و ھم
ھوﯾت ﯾﮕﺎﻧﮫ اﯾن دو ﻓطرت را و اراده ﺑﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را! "آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻘوا ﻣﯽ ﮔزﯾدﻧد و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧت
ﻧﮭﺎده و رﺳول ،اﻣﺎم ﯾﺎ ﺷﺎھدی را ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ھداﯾت ﮐﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ طرﯾﻘت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ آﻏﺎز
ﻣﯾﺷود ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن! و اﯾن ﻣﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر اﯾن ﻣﺗﻘﯾن ﻣﯽ ﻧﮭد ھﻣﺎن ﻧطﻔﮫ اوﻟﯾﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﻓطرت ﺑﺷری ﻧﺷﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود.
 -١٩۶ﭘس ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺷر ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت" :و ھر ﮐﺳﯽ را ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن! و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ از طرﯾﻖ اﻧﮑﺎر رﺣﻣت ﺧدا ﺑﮫ اﻧﮑﺎر اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﻣﯽ ﭘردازﻧد زان ﭘس ﻣﺟﺑورﻧد" :و آﻧﺎﻧرا
ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن! ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ھر ﺧﯾری را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﻘﺎوت را
ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد! و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد رﺣﻣت را ﺑرﮔزﯾده اﺳت و ﺑﮫ ﻗدرت آن ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ و ﺳرﻧوﺷﺗش را ﺑر
ﻋﮭده ﻣﯾﮕﯾرد و اﯾن راه ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت .ﭘس ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب راز اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﺳت.
 -١٩٧اﺑن ﻋرﺑﯽ ادﻋﺎﺋﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﻗﺑل از او ھﯾﭼﮑس ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ را اﯾﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر ﺑر زﺑﺎن ﻧﯾﺎورده اﺳت" :ﻋﺎرف ھر
ﭼﮫ ﺑﺧواھد ﺧود ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد!" ﮐﮫ اﯾن ﻗدرت آﻓرﯾﻧش در ﻋﺎرف ﺣﺎﺻل اﻟﺣﺎﻗش ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ اﺳت و آﻓرﯾﻧش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً
آﻓرﯾﻧش ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ھﻣﯾن آﯾﮫ ﻓطرت آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﻟﺣﺎق ﺑﺷر ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾﻠﯽ در
ﺧﻠﻘت ﻧﻣﯽ ﺷود درﺳت ﺑﻌﮑس آﻓرﯾﻧش ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺷر در ﻗﻠﻣرو ﻋﻠوم و ﻓﻧون دوزﺧﯽ!
 -١٩٨اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺷده در ﻓطرﺗش درﺳت ﻣﺛل ﭘروردﮔﺎرش ﺑﯽ ﻣﺛل و ﺑﯽ ﺗﺎﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎی
ﺧودش را ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده اﺳت" :و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ آﯾد وی ﻏﻔور و رﺣﯾم اﺳت ".اﻧﻌﺎم -۵۴ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و
وﺣدت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن درآﯾد و ﺑﮫ وﺣدت وﺟود رﺳد ﻣظﮭر ﻓطرت ﷲ اﺳت و درﺳت ﻣﺛل ﺧداﺳت و ﻣظﮭری از ﻣﺛل
اﻋﻼی اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎز ﻓرﻣوده "ﻟﯾس ﮐﻣﺛﻠﮫ ﺷﯽء" ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛل ﻣﺛﻠش ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت )ﺷوری (٩ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻣﺛل ﺧداﺳت ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﻧظور اوﻟﯾﺎء و ﺧﻠﻔﺎی ﻓطرت ﷲ ھﺳﺗﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود را وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﮐﮫ اﯾن
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اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ وﻻﯾت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد و در ﺳوره ﺷوری دو ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺗﺻرﯾﺢ ﻓرﻣوده اﺳت" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ را از ﻏﯾر
ﺧدا ،وﻟﯽ ﺧود ﻗرار داده اﻧد ﺧدا ﺧودش وﻟﯽ و ﻣﺣﺎﻓظ آﻧﮭﺎﺳت و ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﺷوری۴و-٧
 -١٩٩و ﺑﺎز ھم ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺷده ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش ھﻣﺎن اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( اﺳت و ﺧﺎﻧداﻧش .و
ﻟذا ﺧداوﻧد ﺧﺎﻧﮫ او را ﺧﺎﻧﮫ ﺧودش ﻗرار داده و ھﻣﮫ ﭘﯾرواﻧش را اﻣر ﻧﻣوده ﮐﮫ او را ﺑر ﮔرد اﯾن ﺧﺎﻧﮫ و در ﺳﻣت آن در
ﻣﮑﮫ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧد و ﺷﮭر ﻣﮑﮫ را ﮐﺎﻧون اﻣن ﺧود ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار داده و در اﯾن اﻣر در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﺎرھﺎ ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﻣوده
اﺳت :ھر ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺷﮭر وارد ﺷود اﯾﻣن اﺳت! ﭘس ﻋظﻣت و اﻣﻧﯾت اﯾن ﺷﮭر از ﺑﺎﺑت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت.
ﭘس وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم زﻣﺎن و ﭘﯾرواﻧش در ﺣﺎل ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدن ﺑدﺳت ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن ﺷﮭر ھﺳﺗﻧد اﯾن ﺷﮭر دﯾﮕر
اﻣﻧﯾت اﻟﮭﯽ ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروز آﻧﮭم روز ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ﺷﺎھد ﻋذاﺑﯽ ﻋظﯾم در اﯾن ﺷﮭر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﯽ
ھﯾﭻ اﺑزار و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺎدی ﺣدود ھﺷت ھزار ﺗن از ﺣﺟﺎج آﻧﮭم در ﺣﯾن ﻣراﺳم رﻣﯽ ﺷﯾطﺎن ﺑواﺳطﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺧﻔﮫ و ﻟﮫ ﺷدﻧد
و ﺧرﻣﻧﯽ از اﺟﺳﺎد ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در ﻋﻠﺗش ﺣﯾراﻧﻧد! و ﻋﺟب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ اﮐﺛر اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻧﺎ ﺑﻌﻠت ﮔرﻣﺎی ﺷدﯾد و
ﺗﺷﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐرﺑﻼﺋﯽ! وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ! اﯾﻧﮏ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر در راز ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﮔذاﺷﺗن
ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺑواﺳطﮫ ﺣﺳﯾن)ع( ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد! ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرگ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﯾﮏ ﺗوﻓﯾﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت وﻟﯽ
وای ﺑر ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺑرت ﻧﮕﯾرﻧد!
 -٢٠٠وﻗﺗﯽ ﺧﺎدﻣﯾن ﮐﻌﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﻗﺗل ﻋﺎم و ﺑﻣﺑﺎران ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و ﭼﻧد ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺳﻌودﯾﮭﺎ
آﺷﮑﺎرا ﺷﯾﻌﯾﺎن ﯾﻣن را در ﺷﮭرھﺎ ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﺎﺋر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھم ﺻداﯾﺷﺎن درﻧﻣﯽ آﯾد و ﺑﺧﺻوص ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﺗﯽ
ﺗﺣرﯾم ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺳﻌودی را ھم درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺳﻌودﯾﮭﺎ ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺑﺟﺎی ﻣﯽ آورﻧد ﺧداوﻧد ﺣﻔﺎظت ﺧود از اﯾن ﺷﮭر
را ﺑرﻣﯾدارد" :ﮐﺎﻧون ﺧﯾر از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﯾن ھﻣﺎن ﺑﻘﯾﺔﷲ اﺳت و ﻣن ﺑر ﺷﻣﺎ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻧدارم ".ھود !٨٨و ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم
ﺣﮑوﻣت اﻣوی ﯾﮑﺻدم ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ را ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻣراﺳم ﺣﺞ را ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره رھﺎ ﮐرد ﺑﻌﻧوان
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑر ﺷﮭر ﻣﮑﮫ ﺳﻠطﮫ ای ھم ﻧداﺷت .وﻗﺗﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻗﺑور
اﻣﺎﻣﺎن ھﻧوز ھم در ﻣﺣﺎﺻره و ﺣﺑس ﻗرار دارد و ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﮔردد و اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻏﯾﺑت اﺳت و اﺑراھﯾﻣﯾﺎن اﻧﮑﺎر ﺷده
اﻧد ﺧﺎﻧﮫ اﺑراھﯾم در ﻣﮑﮫ ﭼﮫ ّ
ﻋزت و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷت از ﺑرای ﺣﺎﺟﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧده
و ﻓﻘط ﻧﮕران ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ -ﻋﺑﺎدی ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .ارزش ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ ﻓطرت اوﺳت ﺑر زﻣﯾن او! وﮔرﻧﮫ ﺧدا ﮐﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ای ﻧدارد! اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻣردﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﻧده ﻓطرت او در اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻓطرﺗش ﺟز در اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود.
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل!
 -٢٠١ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﺟز ﺑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺛﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﺷود وﮔرﻧﮫ ﻣﯾزان ﺣﮑم اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷر ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯾﻣﺎﻧد و اﯾن ﺑر ﺧﻼف وﻋده و ﺳﻧت ﺧدا و ﻋدل و رﺣﻣت اوﺳت .ﭘس ﻋﺟﺑﺎ ﺑر ﻋﻠﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺗدﻻل و ﺣﺟت ﻋﻘﻠﯽ در ﺑﺎب
اﺣﮑﺎم ﺷرع را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد و ﺷرﯾﻌت را ﻋﯾن ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻋﺑودﯾت! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ
در ﺑﻧده ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ ﮔردد وﮔرﻧﮫ ﻓﻘط ﻋﺎﻣل ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت را در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ
ﻋﺑودﯾت ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻋﻘل اﺳت و ﺑس! و اﻣﺎ ﻣراﺳم ﺣﺞ ﮐﮫ در رأس ھﻣﮫ ﻋﺑﺎدات ﻗرار دارد و ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺑﺎدﺗﮭﺎﺳت
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﯽ ﻧور ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ارزش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺟرﯾﺎن ﺣﺞ و ھوﯾت ﺣﺎﺟﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺿد ارزﺷﯽ و ﺿد دﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت زﯾرا ﺳﻧت و ﻣراﺳم ﻣﺣض اﺳت ھﻣﭼون ﯾﮏ ﺗﺋﺎﺗر ﻋﺑﺎدی و ﻓرﻣﺎﻟﯾزم ﻣﺣض
ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺑﺎطن و ﻣﻌﻧﺎ و ﻓطرﺗﯽ ﮐﮫ دﺧﯾل ﺑﺎﺷد و ﻓﺎﻗد ھر ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﺧدا رﺣﻣت ﮐﻧد ﻋﻼﻣﮫ ﺟﻌﻔری را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘﺳرش ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗﺷرف ﺑﮫ ﺣﺞ از ﭘدرش رﺧﺻت و ﺣﻼﻟﯾت ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮔﻔت :اﮔر ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺣﺞ ،ﮐﺗﺎب ﺣﺞ دﮐﺗر
ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﻧﺧواﻧﯽ ﺣﻼﻟت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم!؟ اﯾن ﯾﮏ ﺣﻼﻟﯾت ﺣﻘﺎ ً ﺷرﻋﯽ اﺳت زﯾرا ﺷرع ﺑﯽ ﻋﻘل ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٠٢اﻣروزه اﮔر ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﯾدار ﺟﮭﺎن و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﺷﯾﻌﯾﺎن ،ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺳﻌودی را ﺗﺣرﯾم ﮐﻧﻧد ﺿرﺑﮫ ای ﮐﺎری ﺑر اﻗﺗﺻﺎد و
ﺣﯾﺛﯾت آل ﺳﻌود وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧط ﺣﻖ از ﺑﺎطل را ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﻗﻠب ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ! ﺷﺎﯾد ھم ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﮐﮫ آل
ﺳﻌود ﺷﯾﻌﯾﺎن را رﺳﻣﺎ ً ﻣرﺗد و ﻣﻠﺣد و ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻼن ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﯾزﯾد ،ﺣﺳﯾن و ﯾﺎراﻧش را در ﺟرﯾﺎن ﻧﯾﻣﮫ
ﺗﻣﺎم ﮔذاﺷﺗن ﺣﺞ ،ﻣرﺗد ﺧواﻧدﻧد و ﺧوﻧش را ﻣﺑﺎح ﮐردﻧد .اﯾن ﺑد اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺷﯾﻊ در ﻗﺑﺎل ﯾزﯾدﯾﺎن آل ﺳﻌود
ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﺗﮑرار واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﯾﻣن را ﮐﮫ از دﻟﯾرﺗرﯾن و ﻣؤﻣن ﺗرﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن در
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طول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑوده اﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ زﯾر ﺑﻣﺑﺎران آل ﺳﻌود ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد! و اﯾن ﺣدﯾث رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﮐﮫ :ﻧﺳﯾم رﺣﻣﺎن
از ﺳوی ﯾﻣن ﻣﯽ وزد! ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﯾﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻏﺎﻟﯾﮫ ﮔری ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼون ﻋﺑدﷲ ﺳﻧﺎن و ﻋﻣﺎرﯾﺎﺳر و
اوﯾس ﻗرﻧﯽ و دﯾﮕران! ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ از اھﺎﻟﯽ ﯾﻣن و ﯾﺎ اﺻﺎﻟت ﯾﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
" -٢٠٣ھرﮔز ﮐور و ﺑﯾﻧﺎ ،ﻧور و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺳرﻣﺎ و ﮔرﻣﺎ و ﻣرده و زﻧده ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ در ﻗﺑر اﺳت
ﻧﻣﯾﺗواﻧﯽ ﺑﺷﻧواﻧﯽ ".ﺳوره ﻓﺎطر .٢٢-١٨آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم و ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺗﺿﺎد را ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺧﻼﻓش را ھﺷدار داده اﺳت؟ از اﯾن ﻧوع آﯾﺎت ﮐﮫ در ﻧظر ﻋﺎﻣﮫ ﺳﮭل و ﻣﻣﺗﻧﻊ و ﮔﺎه ﻣﮭﻣل ﻣﯽ آﯾد در ﻗرآن ﮐرﯾم
ﺑﺳﯾﺎر اﺳت وﻟﯽ اھل ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﺳرار ﺑﺎطﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
در ﺣﻘﯾﻘت ﮐور اﺳت و زﻧده ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ادراک و ﻓطرﺗش ﻣرده اﺳت و ﭼون ﻗﺑری ﻣﺗﺣرک و ﺟﻧﺑﺎن ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ را
درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد :زﯾرا ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻗدرت ﻓﻘﺎھت ﻧدارد! ﻗرآن -ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ آن ﻓﻘﮭﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ھﻧرش ﺗﺑدﯾل آﯾﺎت و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ اﺳت
ﮐﮫ رﺑﺎ را ﺑﯾﻊ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،زﻧﺎ را ﻣﺗﻌﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و رﯾﺎ و دروغ را ﺗورﯾﮫ! ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﻧظری ﺑﮫ ﮐﺗﺎب "ﻣﮑﺎﺳب" ﺑﯾﻧدازﯾم ﮐﮫ
از ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻓﻘﮫ ﺣوزه اﺳت و ﻧﺑوﻏﯽ ﻋﺟﯾب در واژﮔوﻧﺳﺎزی دﯾن ﺧدا ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﺳت در اﻧﮭدام ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر آﻧﮭم
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﮫ! ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا از آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﮔﻧﺎھﺎن را ﺗطﮭﯾر و ﺗﻘدﯾس و ﺗﻔﻘﯾﮫ
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﮐل اﯾن ھﻧر و ﻧﺑوغ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻘل زداﺋﯽ از ﺷرع ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و آﺷﮑﺎرا ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ھﯾﭻ ھوﯾت ﻋﻘﻠﯽ ﻧدارد و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﻌﺑدی اﺳت ﭘس ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ظﺎھر ﺷرع ﺣﻔظ ﺷود ﺑﮫ ھر ﻓوت و ﻓﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن ﺷود .و اﯾن ﻧوع ﻓﻘﮫ و ﻓﻘﺎھت ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺑداع اﻧواع ﻓوت و ﻓن ﺟﮭت ﺗﺑدﯾل ﺑﺎطن دﯾن ﺑﺎ ﺣﻔظ ظﺎھرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼم ﺷﯾﺦ اﻧﺻﺎری در ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ از دروس واﺟب ﺣوزه ﺑرای طﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﻔﺑﺎی ﻓﻘﺎھت را
ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑر دو اﺻل ﺧود-ﻓرﯾﺑﯽ و ﻓرﯾب ﻣﺧﺎطب ﻗرار دارد و اﯾن اﻣر را ﻧﺎﺣﻖ ﻧﻣﯽ داﻧد زﯾرا ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺣﻼل
و ﺣرام ﺑودن اﻣوری ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑدﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﮑم ﺧداﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ،
زﻧﺎی ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و رﺑﺎ و رﯾﺎی ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻓﻘﺎھت ﺷده اﺳت و اﺻﻼً ﻓﻘﺎھت ﺟز اﯾن ﻧوع اﻣور ﮐﺎرﺑری دﯾﮕری
ﻧدارد .اﯾن ھﻣﺎن ﻓﻘﮫ "ﺗورﯾﮫ" اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب اﺟراﺋﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧظرﯾﮫ ﻓﻘﮭﯽ ﻓﻌّﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑدون آن ﮐل ﻓﻘﺎھت از ھر ﻧوع ﮐﺎرﺑری ﻓﻌّﺎل در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی
ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس اﺳت ﺑﻘول ﺷﯾﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود از ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﮫ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻓطرت زداﺋﯽ از دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن اﻣﺎم
زداﺋﯽ از اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎل ﻣظﮭر ﻓطرت ﷲ و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﻋﻘل ﮐل و اﻋراف اﺳت .و اﯾﻧﮏ ﺑﺎر
دﮔر ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺻف ﻣﻘدم دﺷﻣﻧﺎن و ﻣﻧﮑراﻧش ،ﻓﻘﮭﺎ و ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ﻗرار
دارﻧد طﺑﻖ رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "ﺗورﯾﮫ" در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺑدﯾل ،دﮔرﮔون ﺳﺎﺧﺗن ،ﻓرﯾب دادن ،ﻓﺗﻧﮫ ﮔری ،ﻣﺧﻔﯽ
ﮐﺎری ،دور زدن ،ﭘﯾﭼﯾده ﺳﺎﺧﺗن ،ﻣﻐﺎﻟطﮫ و رﯾﺎﮐﺎری اﺳت) .اﻟﻣﻧﺟد(-
 -٢٠۴آﯾﮫ ﻓطرت آﺷﮑﺎرا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺷر ﻣﻧطﺑﻖ ﺑر ﻓطرت ﺧداﺳت و ﺑر ﺧﻼف آن! ﭘس آﯾﺎ آدﻣﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧد
اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻓطرت ﺧدا و ﺑﺷر را درﯾﺎﺑد و ﺑر آن ﻣﺣﻘﻖ ﮔردد ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻓطری! و راﺑطﮫ ﺑﯾن
اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد ھم ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﺣﮑﺎم و دﯾﻧش ﻧﯾﺳت ﭘس اﯾن ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑراﺳﺎس ﺷرﯾﻌت و اﺧﻼق اﻟﮭﯽ ﺑﺷر
اﺳت .ﭘس آن ﻓﻘﮭﯽ ﮐﮫ دﯾن و ﺷرﯾﻌت را از ﻋﻘل ﺗﮭﯽ ﻣﯾﺳﺎزد اﻧﺳﺎن را از ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺗﮭﯽ و ﻧﮭﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﭘس اﯾن
ﯾﮏ دﻋوی و ﺑﺎور ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﺟز ﺷﯾطﺎن ﮐﺳﯽ دﺷﻣن ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﻧﯾﺳت و ﺧﺻم ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن! و
اﯾن ﺧﺻوﻣت ﺷﯾطﺎن ھم از ﺟﻧس ﺑﯾﺎن اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ،ﺷﯾطﺎن را ﺧﺻم ﻣﺑﯾن ﺧواﻧده اﺳت .ﭘس آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
اﯾن ﻧوع ﻓﻘﺎھت وﺟﮭﯽ از ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﯾن اﺳت.
 -٢٠۵ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﮭﺎ و ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﺟﺎھد ﻋﺻر ﻣﺎ آﯾت ﷲ دﮐﺗر ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮭراﻧﯽ ھﻣﺗﯽ ﻋظﯾم ﻧﻣود و ﻋﻣده اﯾن اﺣﮑﺎم
و ﻓﺗوای ﻓﻘﮭﯽ ﮐﮫ ﺟز واژﮔوﻧﺳﺎزی اﺣﮑﺎم و اواﻣر اﻟﮭﯽ و دﯾن ﺧدا رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻧداﺷت را از ﻣﺗن ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﯽ اﺳﺗﺧراج و رﺳوا
ﻧﻣود و ﭘﺎ از اﯾن ﺣد ھم ﻓراﺗر ﮔذاﺷت و داﻧﺷﮕﺎھﯽ در ﻗم ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣود ﮐﮫ ﻓﻘﮫ ﻗرآﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔروه
ﮐﺛﯾری ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل از ﻣﻠل ﮔوﻧﺎﮔون از اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم رواﻧﮫ ﺷدﻧد و دھﮭﺎ ﺟﻠد ﮐﺗﺎب و ﺗﻔﺳﯾر
ﻓﻘﮭﯽ ھم ﺑر ھﻣﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﻋرﺿﮫ ﺷد و اﯾن ﻧﮭﺿت ﺑﺎ ارزش ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎل اﺳت .وﻟﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣﺟﺎھدت
ﻋظﯾم و ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺿت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻧوی ،ﻓﻘﮭﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و
٣٦

ﺷﯾﻌﯽ را ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ آن اﻧﺗظﺎر داﺷت و ﺷﻌﺎرش را ﻣﯽ داد .وﻟﯽ ﺧروﺟﯽ اﯾن ﻧﮭﺿت ﻋظﯾم ﭼﯾزی ﺟز ھﯾﭻ
ﻧﺑود .ﭼرا؟ زﯾرا ﮐل ﻧظﺎم ﻓﻘﺎھت ﺣﺎﮐم ﺑر روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﺗﯽ ﺷﯾﻌﮫ ﺟز اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزﯾﮭﺎی ﻓﻘﮭﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ھﯾﭻ ﺧﺎﺻﯾت و
ﮐﺎرﺑری و ﺟذاﺑﯾت دﯾﮕر در ﺟواﻣﻊ ﺷﯾﻌﯽ ﻧدارد .ﭘس ﺑﺎ ﺣذف اﯾن وﺟﮫ از ﻓﻘﺎھت واژﮔوﻧﮫ ﮔوﺋﯽ ﮐل ﻓﻘﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺎ ﻋﻘﯾم
اﺳت .و ﻟذا ھﻣﺎن ﻓﻘﺎھت واژﮔوﻧﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﺷﯾطﺎﻧﯾش در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷﻐول اﺳت و اﯾن اﻧﻘﻼب ﻗرآﻧﯽ در
ﻓﻘﺎھت ھم ﺟز ﺑر روی ﮐﺎﻏذ و در ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻓﻘﮭﯽ ﮐﺎرﺑری دﯾﮕر ﭘﯾدا ﻧﮑرد .و ﺟﺎﻟﺑﺗر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب ﻓﻘﺎھﺗﯽ ﮐﻣﺗرﯾن
واﮐﻧﺷﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﺗﯽ ﺑرﻧﯾﻧﮕﯾﺧت زﯾرا ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ اﺳت.
 -٢٠۶ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻘﺎھت ﺣﺎﮐم ﺑر ﺣوزه ھﺎ و روﺣﺎﻧﯾت اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﯾﮏ ﻋﻠم ﻓطری و ﭘوﯾﺎ و ﻗﯾّم و زﻧده و
واﻗﻊ ﻧﮕراﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻋﺎرﯾﮫ ای و دھری اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﻘﮭﯽ ﻧﺎﻣﯾد .و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺎرﺑری اﯾن ﻋﻠم ﻋﻘﯾم و ﻋﺗﯾﻘﮫ ھﻣﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯾم و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺧدﻣت ﺷﯾطﺎن و ﻧﻔﺎق در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺑدﯾل دﯾن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﺣرام اﺳت و ﺗﺑدﯾل ﺣرام ﺑﮫ ﺣﻼل! اﯾن راز ﻋﻘﯾم ﻣﺎﻧدن
ﻣﺟﺎھدت ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ آﯾت ﷲ دﮐﺗر ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮭراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھم ﻣﺟﺎھدی ﻓﻘﯾﮫ و ﻣﺟﺗﮭدی اﻋﻠم ﺑود و ھم اﺳﺗﺎد اﻟﮭﯾﺎت در
داﻧﺷﮕﺎه و روﺣﺎﻧﯽ ﻣدرن و ﻣﺑﺎرز و ﺟﮭﺎﻧﺷﻧﺎس! اﯾن ﺑزرﮔوار ﮔوﺋﯽ درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻓﻘﺎھت در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﻠم
ﻗﻠﺑﯽ و ﻟدﻧﯽ اﺳت و از آن ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺣﮑم اﻟﮭﯽ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﻧزد ﭘروردﮔﺎر
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻧوری ﮐﮫ از ﻧزد اﻣﺎم زﻣﺎن در دل دارﻧد ﭘس اﺻل ﻓﻘﮫ و ﻓﻘﺎھت در ﻧزد اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود ﮐﮫ اﮔر ﻋﻣر ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ اﻋراب ﻓﻘﯾﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘﯾﮭﯽ ﺟز ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻓﻘﮫ ،ﻋﻠم اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ و ﮐﺗﺎﺑﯽ و
ﻣدرﺳﮫ ای ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﯽ زﻧده و ﭘوﯾﺎﺳت و وﺟﮭﯽ از "دﯾن ﻗﯾّم" اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻓطرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﮑررا ً در
ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھدﯾم .و دﯾن ﻓطرت دﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻓﻘﮭﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا "ﻗﻠوﺑﺷﺎن دارای ﻗدرت ﻓﻘﺎھت
ﻧﯾﺳت ".ﻣﻧﺎﻓﻘون" -٣روی ﮐﻧﯾد ﺑﮫ دﯾن ﭘﺎک ﮐﮫ ﻓطرت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑر آن آﻓرﯾده ﺷده اﺳت".روم-٢٩
 -٢٠٧ﭘس اﮔر ﻓطرت ﺧدا و ﺑﺷر ﯾﮑﯽ اﺳت دﯾن ﺧدا و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ھم اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻘول و ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت
وﻋﺑودﯾت ھم ﺟز ﺣﺎﺻل درک ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯾﺳت وﮔرﻧﮫ ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐور و ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت زﯾرا ﺷﯾطﺎن
ﺑر ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﮭل وارد ﻣﯽ ﺷود و اﻟﻘﺎی ﻓﺳﻖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘل ﻧدارﻧد
ھرﮔز ﭘﺎک ﻧﻣﯾﺷوﻧد ".ﻗرآن-
 -٢٠٨ﭘس از وﻗوع ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻧﺎ و ﻗﺗل ﻋﺎم ﺣدود ھﺷت ھزار ﺣﺎﺟﯽ ﻣظﻠوم ،ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺣﺎﺟﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ زﻧده ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود
ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺣﺞ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯾون ﻓﻘﯾﮫ ﻣﺷورت و اﺳﺗﻔﺗﺎ ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺎران ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﯾﻣن ﺑواﺳطﮫ ﺧﺎدﻣﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ،آﯾﺎ اﯾن ﺣﺞ ﻣﺳﺋﻠﮫ و اﯾرادی ﻧدارد؟ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﻓﻘﯾﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده اﺳت و ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ
اﯾن دو ﻣوﺿوع ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧدارد و اﻣر واﺟب ﺣﺞ را ھﯾﭻ اﻣر دﯾﮕری ﻣﻠﻐﯽ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد! در اﯾن اﻣر ﻓرق ﺑﯾن
دﯾن ﻓطری ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻓﻘﯾﮫ و ﻓطرت واژﮔون ﺷده ﯾﮏ ﻓﻘﯾﮫ دھری آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز در ﻣﮑﺎن
ﻏﺻﺑﯽ ﺑﺎطل اﺳت وﻟﯽ ﺣﺞ در ﺳﯾطره ذﻟت ﺑﺎر و ﺿد ﺷﯾﻌﯽ آل ﺳﻔﯾﺎن )آل ﺳﻌود( اﯾرادی ﻧدارد آﻧﮭم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن
ﺑﯽ دﻓﺎع ﯾﻣن ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺷﺧﯾص اﯾن اﻣر ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ ﻋﻘل ﻓطری ﻣﯽ طﻠﺑد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل ﻓطری در دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻘﺎھت دھری و ﺑﯾروح و ﺿد ﻋﻘل ﺣﺎﮐم ﺑر ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﺗﻌطﯾل اﺳت.
 -٢٠٩آل ﺳﻌود ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯾﺎن در ﻣﻧﺎ ھﻣﺎن ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ در ﮐرﺑﻼ! ھﻣﮫ از ﺗﺷﻧﮕﯽ ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد زﯾرا ﻋﻣدا ً ﺑﮫ ﺣﺎﺟﯾﺎن آب
ﻧرﺳﺎﻧدﻧد و از آﺑرﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕران ھم ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐردﻧد! آﯾﺎ اﯾن ﺗﮑرار ﮐرﺑﻼ ﻧﯾﺳت؟ ﮐرﺑﻼﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺗوای ارﺗداد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻣﺎم
آﻏﺎز ﺷد ﺑدﻟﯾل ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﮔذاﺷﺗن ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺑواﺳطﮫ اﻣﺎم! و ﻧﺳﺑت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﻣﺎم از ھﻣﯾن ﺧروج از ﺣﺞ ﭘدﯾد آﻣد! اﯾن
ﻓﺗوای ارﺗداد و ﺧروج از دﯾن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺧﯾﺎﻧت ﮐوﻓﯾﺎن اﺳت .اﯾن ﻓﺗوا ﺑدﺳت ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻓﻘﯾﮫ ﮐوﻓﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت
ﮐوﻓﮫ ﻧﯾز ﺑود اﺳﺎس ﻓﻘﮭﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐرﺑﻼﺳت ،ﺑدان! و اﯾن ﺳرآﻏﺎز روﯾﺎروﺋﯽ ﺧوﻧﯾن دﯾن ﻓطری و دﯾن ﻓﻘﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
روﯾﺎروﺋﯽ اﻣﺎﻣت و ﺣﮑوﻣت! و ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﮐوﺑﮕر ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن
ﺑوده و ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾده ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠطﮫ ﻓﻘﺎھت دھری و ﻏﯾر ﻓطری اﺳت زﯾرا اﯾن ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ﺑدون
ﺣﻣﺎﯾت اﯾن ﻓﻘﺎھت اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و ﺗوان آﻧﮭﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺑﮫ اﺳم اﺳﻼم! روﯾﺎروﺋﯽ ﻓﻘﺎھت دھری و
اﻣﺎﻣت از ھﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم و ﺣﮑوﻣت ﻋﻠﯽ)ع( آﻏﺎز ﺷده اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻧﺑود ﻓﺗواھﺎی اﺑوﻣوﺳﯽ اﺷﻌری،
٣٧

ﺣﮑوﻣت ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﺎﻗط ﻧﻣﯽ ﺷد .ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ اﻣوﯾﺎن ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧوردﻧد اﺑوﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﻣد و ﺑﺎ ﻓﺗواھﺎﯾش ﻗدرت
را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد .ﺣﺿور ﻓﺗواھﺎی اﯾن ﻓﻘﯾﮫ در ھر ﺳﮫ ﺟﻧﮓ ﺟﻣل و ﺻﻔﯾن و ﻧﮭروان ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺳﺗﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣل
اﺻﻠﯽ اﯾن ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﯽ)ع( اﯾن ﻓﻘﯾﮫ دھری و واژﮔوﻧﺳﺎﻻر ﺑود! اﯾن ﺟرﯾﺎن در ﻋﺻر ھﻣﮫ اﺋﻣﮫ ھدی ﭘﻧﮭﺎن و
آﺷﮑﺎر ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﮑﺎم ﺟﺑﺎر و طﺎﻏوت ﺑدون ﻓﺗواھﺎی اﯾن ﻓﻘﮭﺎ ھرﮔز اﻣﮑﺎن آﻧﮭﻣﮫ ﺟور و ﺟﻧﺎﯾت ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و
ﺗوان آﻧﮭﻣﮫ ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﮫ اﺳم دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺳرﮐوﺑﯽ و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣؤﻣﻧﺎن!
 -٢١٠ﺣﮑوﻣت ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺳراﺳر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓﻘﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ دﯾن ﺿد ﻓطری و ﻋﻘل ﺿد ﻓطری! و اﯾن ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﮑم و ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت .ﺷرﯾﻌت و ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺣﺎﮐم ﺑر اﺳﻼم رﺳﻣﯽ -ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣروز ھﻣﺎن دو ﺟرﯾﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮫ!
 -٢١١ﺑﻧده ھﻣﮫ ﻋﻣرم در ﺣﯾرت ﺑوده ام و درک ﻧﻣﯾﮑردم ﮐﮫ ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،طﻼب و روﺣﺎﻧﯾون و ﺣوزه
ھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟور و ﺳﺗم ﺣﮑﺎم ﺳﺎﮐت و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت زﯾﺳﺗﮫ اﻧد و ھر ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ اﻋﺗراض ﻧﻣوده ﻣورد طرد و
ﻟﻌن ﺣوزه ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت )ﻣﺛل ﺳﯾد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﺳدآﺑﺎدی ،ﻣﯾرزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐرﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯾرزا ﮐوﭼﮏ ﺧﺎن ﺟﻧﮕﻠﯽ ،اﻣﺎم
ﺧﻣﯾﻧﯽ ،طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم( ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺳب را ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ -ﺷﯾﻌﯽ در ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺳت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردم
و ھﻣﮫ ﺳﺋواﻻﺗم ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓت زﯾرا دﯾدم ھر ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﮐﮫ از ارﮐﺎن دروس ﺣوزوی اﺳت ﺑﯾﺎﻣوزد ﺑرای واژﮔوﻧﺳﺎزی
ﻋﻘل و دﯾن ﻓطرﯾش ﮐﺎﻓﯾﺳت و ﻣرگ دل و وﺟداﻧش! زﯾرا روح ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن ﮐﺗﺎب ﺣﻼل ﺳﺎزی ﺣراﻣﮭﺎ و واروﻧﮫ ﺳﺎزی
واﺟﺑﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﻣﺛل ھﻧر دروﻏﮕوﺋﯽ ﺷرﻋﯽ ،رﺑﺎﺧواری ﺷرﻋﯽ ،زﻧﺎﮐﺎری ﺷرﻋﯽ ،ﺑرده داری ﺷرﻋﯽ ،ﺗﺟﺳس
ﺷرﻋﯽ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷرﻋﯽ و ...ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺗﻌﮫ ،ﺗورﯾﮫ ،ﻣﺿﺎرﺑﮫ ،ﺑﯾﻊ ،ﺗﻌزﯾر و ...و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ از رﺑﺎ و زﻧﺎﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗورم و رﺷد ﻓزاﯾﻧده طﻼق و ﮐﺎھش ازدواج! ﮐﮫ اﯾن ھر دو رﯾﺷﮫ در ﻓﻘﺎھت "ﺗورﯾﮫ"
دارد ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺳب ھر طﻠﺑﮫ ای ﺑﮫ آن ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دور زدن اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ و ﺗﺑدﯾل رﺑﺎ و زﻧﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻊ
و ﻣﺗﻌﮫ اﺳت.
 -٢١٢ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﻓﻘﺎھت ﻣﻼﯾﺎن درﺑﺎر اﻣوی و ﻋﺑﺎﺳﯽ و ﺻﻔوی ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا
آﻧﮭﺎ ﻣوﻓﻖ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧور اﻣﺎم را از ﻗﻠوب ﻣردم ﺑزداﯾﻧد! ھرﮔز ھﻣﭼون آﯾت ﷲ دﮐﺗر ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷف و
ﺣذف اﯾن ﮐﻼه ﺷرﻋﯽ ھﺎی ﻓﻘﮭﯽ از ﻣﺗن ﻓﻘﮫ ،ﻣﺷﮑل ﺣل ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻠم ﻓﻘﮫ ﭘﺎﮐﺳﺎزی و ﺷﯾطﺎن زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا
ﻣﺎھﯾت اﺻل اﯾن ﻧوع ﻓﻘﺎھت ﻋﻘﯾم و ﻣرده و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﭘوﯾﺎﺋﯽ و ﺣﯾﺎت و ﺧﻼﻗﯾت ﻋﻘﻠﯽ -ﻓطری ﻧدارد زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻼش
ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺟﮭت زﻧده ﺳﺎزی اﯾن ﻓﻘﮫ ﻣرده در ﻧزد ﻓﻘﮭﺎ و ﻣدارس ﻓﻘﮭﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم را ﺟز از راه ﺗﺎرﯾﺦ و اﺧﺑﺎر و رواﯾت
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل و ﻣﺳﺦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزﺷﮭﺎی
اﺧﻼﻗﯽ و ﻓطری و اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون ﺻداﻗت ،وﻓﺎ ،ﺗﻘوا ،رﺣﻣت ،ﻋداﻟت ،اﻧﺻﺎف ،ﺳﺧﺎوت ،اﺧﺗﯾﺎر ،ﻣﻌرﻓت ،ﮐراﻣتّ ،
ﻋزت،
اﻋﺗﻣﺎد ،ﺗوﮐل ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ،ﻣﺣﺑت و ﭘﺎﮐﯽ و . ...ذات ﻧﺎﯾﺎﻓﺗﮫ از ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش /ﮐﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺷود ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش! ذات زﻧده و
ﺧﻼق ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﺎن ﻧور وﻻﯾت و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﻋﻘل اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﻧور وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﺷﺋت ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﻻﻏﯾر! ﻓﻘﮫ ﻓﺎﻗد ﻧور ﻋﻠم اﻣﺎم ﺑدﺗر از ﻓﻘدان ﻓﻘﮫ اﺳت زﯾرا ﻓﻘط ﺧﺎدم و ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺑﻠﻎ و ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧده طﺎﻏوت اﺳت و از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺳراﺷﯾﺑﯽ دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی در ﺣﺎل ﺳﻘوط ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه ﺧدﻣت دﯾﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن از
ﻣﺟرای ﻋﻠوم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﯾن ﺗﺑدﯾل و ﻣﺳﺦ دﯾن اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺳﻘوط در ﺟﮭﻧم ﺑﺎ وﺟداﻧﯽ آﺳوده و ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ و ﻣﺗﺷرﻋﺎﻧﮫ
ﺻورت ﮔﯾرد و اﯾن را ﻓﻘﮫ ﻣدرن ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣﺎ ﻓﻘﮫ ﺟﮭﻧم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎری ﺟز ﺗطﮭﯾر و ﺗﻘدﯾس ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ و ﺣراﻣﮭﺎ ﻧدارد.
 -٢١٣ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣطﻠﻖ ﻧﮕری را ھﯾﭻ ﺧﯾری ﻧﯾﺳت! ﭼرا ،ھﺳت :اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب! ﮐﮫ اﻣر ﻣﮑرر ﺧدا
ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت در ﮐﺗﺎﺑش ﮐﮫ اﻣری ﻣﻘدم ﺑر ھر ﻋﺑﺎدت و ﺣﮑم و اﯾﻣﺎن و ﺻﻼﺣﯽ اﺳت .اﮔر "وﺟﮫ رب" ﻧﺑﺎﺷد رﺑوﺑﯾﺗﯽ
ھم ﻧﯾﺳت و ﻓﻘﺎھت ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن رﺑوﺑﯾت اﻟﮭﯽ در ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺷرط ﻻزم و واﺟﺑش در آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗن
"وﺟﮫ رب" ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻧده اﺳت" :ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎﺑود اﺳت ّاﻻ وﺟﮫ رب ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺗﺟﻠﯾﺎت و ﮐراﻣت اﺳت ".رﺣﻣن-٢٧-٢۶
ﭘس ﺟز از وﺟﮫ رب ﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻓﻘﮭﯽ و ﻧﮫ ﻋﺑﺎدﺗﯽ و ﻧﮫ ھداﯾت و ﺳﻌﺎدﺗﯽ! و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب
ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺧود درﺟﮫ ای از وﺻول ﻧور اﻣﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﻋﻘل و ﻓﻘﮫ و ﻣﻌرﻓت و
اﯾﻣﺎن اﺳت.
٣٨

 -٢١۴ﻓﻘﮫ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻋﻠم اﺷﯾﺎء از ﻣﻧظر دﯾن ﺧداﺳت .وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓطری ﻣﮭد ﺣﻘﺎﯾﻖ ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء و
ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت" :ﻓطرت ﺑﺧش ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت را ﻣﺳ ّﺧر
وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را اھل ﺗﻔﮑر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ".ﻗرآن! ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻓطرت ﺧود ﺗﻔﮑر و ﻧظر و
ﻣﻌرﻓت دارد ﺑﮫ ﻓﻘﮫ ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء و ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﯾرﺳد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف! و اﯾن ﺑدﻟﯾل وﺻول ﻧور اﻣﯾّت و اﻣﺎﻣت
اﺳت.
 -٢١۵ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ از اﮐﻣل ﻋرﻓﺎ و ﻓﻘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺣﻘﮫ ھر دو ﻓرﻗﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺻدﯾﻘش
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "اﻧﺳﺎن" از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﻣل و اﺟﻣﻊ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮫ او در ﺟﮭﺎن اﺳت و
ھﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﻣظﺎھر اﺳﻣﺎی اوﯾﻧد ﻣﺳﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد ﭘس اﻧﺳﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻣﺎء ﷲ اﺳت .ھﻣﯾﻧطور ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ
ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺣﺟﺎب ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن را ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ ای و اﯾﻣﺎن و ﻣﻌﺎرف اﺧﺑﺎری و ﻣدرﺳﮫ ای ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺧﺻم اﻣﯾّت
و ﻣﺎﻧﻊ درک اﻣﺎﻣت ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾﻧش ﻓﻘﺎھت اﺧﺑﺎری و ﺗﻘﻠﯾدی اﺳت .و ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن را اﻣر ﮐرده ﮐﮫ ﺧدای
ﺣﯽ و ﻗﯾّوﻣﯽ و اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت و ﻧﮫ اواﻣر اﺧﺑﺎری
ﺣﯽ و ﻗﯾوم را ﺑﭘرﺳﺗﻧد و اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻣﺳﺗﻠزم اطﺎﻋت از اواﻣر و اﺣﮑﺎم ّ
ّ
و ﺗﺎرﯾﺧﯽ! وﮔرﻧﮫ ﺧداوﻧد آﻧﮭﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﻋﺎﻗﺑت ﻧﺑوت را ﺑﺎ رﺳول ﺧﺎﺗﻣش ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﮐرد ﺑواﺳطﮫ ﻧور اﻣﺎﻣﺗﯽ
ﮐﮫ در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﻧﮭﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺟز از طرﯾﻖ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ راه ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و ﺣﺟﺗش
ھم اﻣﺎم زﻧده در ﺟﮭﺎن ﺑرون!
 -٢١۶اﯾن ﻓﻘﺎھت دھری و واژﮔوﻧﺳﺎﻻر ﻣﺟوز ارﺗﮑﺎب و ھر ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﺳم ﺧدا و رﺳول و دﯾن اﺳت و اﯾن
واﺿﺣﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﺷرک اﺳت ﺷرک ﻓﻘﺎھﺗﯽ! اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎﻧون اﺷد ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم
ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرﺗرﯾن ﻣظﮭرش ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾر اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﮐل ﺟﮭﺎن را درﮔﯾر ﮐرده
اﺳت .ﻣﺛﻼً اﮔر اﻣروزه ﺑﺎﻧﮑداری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﺎﺋﯽ ﺗر از ﺳﺎﺋر ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷده اﺳت ﺑدﻟﯾل ﺗﻘدﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻣﺎﻟﮏ
اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺎﻧب ﻓﻘﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﯾﻌﻧﯽ رﺑﺎ ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت .ﺳﺎﺋر ﺣراﻣﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ھﻣﭼون
ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھرﻣﯽ ﮐﮫ دارای ﻓﺗوای ﻓﻘﮭﯽ از ﺟﺎﻧب ﺑرﺧﯽ ﻣراﺟﻊ ﺑود.
 -٢١٧اﮔر ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣﺣوری ﺗرﯾن ھﻧر ﺷﯾطﺎن در ﺑﺷر ،زﯾﺑﺎﺳﺎزی زﺷﺗﯽ ھﺎﺳت ﭘس ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺷﯾطﻧت ﻧﯾز ﺗﻘدﯾس
ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ و ﺣﻼل ﺳﺎزی ﻣﺣرﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ در ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ روی داده اﺳت .ﭘس اﯾن ﻧوع ﻓﻘﺎھت ،ﻣﺟرای رﺳوخ ﺷﯾطﺎن
آﺧراﻟزﻣﺎن در ﭘﯾروان دﯾن اﺳﻼم اﺳت و ﻓﻘﺎھت اﺳﻼﻣﯽ! ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ظﮭور اﯾن ﺷﯾطﺎن را در ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾر ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﻣﮑﻧﮫ را ﻓﻘﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورد از ﺟﻣﻠﮫ اﻧواع ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻣﺛﻠﮫ ﮐردن را!
 -٢١٨ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھﯾت و ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن
ارﺑﻌﮫ ﻓﻘﮫ اھل ﺳﻧت از ﺷﺎﮔردان اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺧﺻوص اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( و ﺻﺎدق)ع( ﺑودﻧد .اﻓﺗراق اﯾن دو ﻧظﺎم ﻓﻘﮭﯽ در ﻗﺑﺎل
اﺷﺗراﮐﺷﺎن ھﯾﭻ اﺳت.
 -٢١٩ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻓﻘﺎھت ﭘوﺳﺗﮫ ﺑﯾروﻧﯽ و دﻧﯾوی دﯾن ﺧداﺳت و ﻟذا ﻋﺻری و دوراﻧﯽ اﺳت و ھر ﻋﺻری ﻓﻘﮭﯽ
وﯾژه دارد و ﻟذا ﻓﻘﺎھت ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده از اﺋﻣﮫ ھدی)ع( ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻋﺻر ﺑوده اﺳت .و ﻟذا اﮐﺛر اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮭﯽ ﺑر ﺟﺎی
ﻣﺎﻧده از ﺻدر اﺳﻼم ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺷده اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗواﺋﯽ ﻣﻧﺳوخ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و در ﻋوض
ھزاران ﻣوﺿوع و ﻣﻔﮭوم ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ارﺗﺑﺎطﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﻣوری ﺑدﯾﻊ ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﻧﮕرش و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻓﻘﺎھﺗﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺗص آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾن اﺳﻼم
اﺳت و ﻋﺎﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﺳت ﮐﮫ ﭼرا دوازده اﻣﺎم ﻣﺎ ﮐﮫ ﺣدود
ﺳﯾﺻد ﺳﺎل ﺑر روی زﻣﯾن زﯾﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻓﻘﮭﯽ و رﺳﺎﻟﮫ ﻋﻣﻠﯾﮫ ﺗﺄﻟﯾف ﻧﮑردﻧد ﺗﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮔﻣراه و ﻓرﻗﮫ و ﻓرﻗﮫ
ﻧﺷوﻧد ﺑﺧﺻوص در دوره ﻏﯾﺑت ﮐﺑرای اﻣﺎم!
 -٢٢٠ﺿرورت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎی ھر دو ﻓرﻗﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﮔردھم آﯾﻧد و ﻓﻘﮫ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﻧد ﮐﮫ آﻧﮭم
ﺑدون ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ارﮐﺎن و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾن
ﻣﻌرﻓت را ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣوده اﺳت.
٣٩

" -٢٢١ﻓﻘﮫ" در ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوﯾش ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم رﯾﺷﮫ اﻧدﯾﺷﯽ و آﻓﺎق ﻧﮕری اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺟز در ﻣﮑﺗب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ
ﭼﯾز را ﺷﻧﺎﺧت و ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻧﺷﻧﺎﺧت! اﯾن اﺳﺎس ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﯽ اﺳت!
 -٢٢٢ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﺋﻣﮫ ھدی ﻓﻘﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻓﻘﮭﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﻧﮫ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮭﯽ ﮐﮫ در ﺻﺣت و ﺳﻘم آن ھﯾﭻ
ﺣﺟﺗﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت و ﻋﻠم رﺟﺎل ھم ﻓﻘط اﯾن ﻣﻌﻣﺎ را اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﮐﮫ در ﻗﻠب ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﻘﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ ،اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف اﯾن ﻣذھب اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم وﺟﮫ رب اﺳت و
اﺑﺗﻐﺎی آن! اﯾن ھﻣﺎن اﻣرﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن ﺳﭘرده اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﮐﻣﺑودھﺎﯾش را ﺑﮫ ظﮭور اﻣﺎم
زﻣﺎن واﻧﮭﺎده ﺗﺎ ﺣﻠش ﮐﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺧواھد ﺑود زﯾرا اﻣﺎم در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش ﺑﺳﺎط ﮐل اﯾن ﺗﻣدن ﺟﮭﻧﻣﯽ را ﺑر
ﺧواھد ﭼﯾد و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾﻣش را ﺑر ﭘﺎ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻓﻘﮫ ﻧدارد!
 -٢٢٣ﻋﺟﺑﺎ و اﺳﻔﺎ ﮐﮫ از اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و ﺑﯾﮑراﻧﮫ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻓﻘط ﻓﻘﺎھﺗش را آﻧﮭم در ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن وﺟﮫ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف ﻗدﺳﯽ را اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﻔﯾر ﮐرده و ﺧود را در ظﻠﻣﺎت ذﻟّت و ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﺣﺑوس ﮐرده اﻧد و ھﻣﮫ
اﯾن ﻣظﺎﻟم را ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد و رﺳوﻟش! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺧود را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
 -٢٢۴اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺳﻧﯽ ﻣذھب )ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وراﺛت( اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻣده ﻋﻠوم ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﻌﺎرف ﻟدﻧﯽ را از ﺧطﺑﮫ ﺑﯾﺎن اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺗﺧراج و ﺗﺄوﯾل ﮐرده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻣده ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﺎم اﯾن ﺧطﺑﮫ را ﻧﺷﻧﯾده و ﯾﺎ اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻓﻘط ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره و اﻧﮑﺎر ﺷده ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﮫ دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺷﯾﻌﮫ را ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد و ﺳﻌﺎدت دو دﻧﯾﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن
را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد و ھﻣﮫ ﺑﯾراھﮫ ھﺎ را رﺳوا ﺳﺎزد.
ﺗﺣری ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎﻣت و ھداﯾت اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد
 -٢٢۵ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب و ّ
)ع(
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻋﻠﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺧودش را ﺑر وی آﺷﮑﺎر ﮐرده و او را از ظﻠﻣت ﻋظﯾﻣﯽ
رھﺎﻧﯾده و ﺑﮫ ﺳﺎﺣل رھﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﯾده اﺳت.و ﺳﭘس ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :اﮔر ﺑﮫ ﻋﻠﯽ اﺑن اﺑﯾطﺎﻟب)ع( ﻧرﺳﯾده ﺑودم وای ﺑر ﻣن از آﻧﮭﻣﮫ
ﺿﻼﻟت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ام! و اﯾن ﺳﺧن را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ﺣﯾن ﺗﺄﻟﯾف ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ اﺳت در ﺣﯾن ھﻣﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻋظﯾم
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن آﺧرﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑزرﮔش در اواﺧر ﻋﻣرش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻗﺑل از اﯾن
رﺳﺎﻟﮫ ﻧﯾز ﻋﺎرﻓﯽ طراز اول و ﻓﻘﯾﮭﯽ ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده و ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم را ﻧوﺷﺗﮫ ﺑوده اﺳت.
" -٢٢۶ﻋﻠم ﯾﺎﺑﯾد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟز او اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ".ﻣﺣﻣد -١٩اﯾن اﻣر ﺧدا ﺑﮫ ھوﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ھوﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺟز اﻣﺎم
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و
ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﻠم اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد اﺳت در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺧﺎﺻّﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺣﻠﯽ از
اﻋراب دارد؟ ﻓﻘدان اﯾن ﻋﻠم در ا ّﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﮫ و اﺣﮑﺎم و ﺗﻔﺳﯾر و ﺣدﯾث و ھﻣﮫ ﻋﻠوم رﺳﻣﯽ و ﺣوزوی را واژﮔوﻧﮫ و
ظﻠﻣﺎﻧﯽ و وﯾراﻧﮕر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﻣﺎﻣﯾت دﯾن ﺧدا و اﺳﻼم و ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﮑﻔﯾر و
ﺧود -ﺗﮑﻔﯾری ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت .اﻣروزه ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾری ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗﯾﺎﻣت ﻓطرت واژﮔوﻧﮫ ا ّﻣت اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
ﻓﻘﺎھت واژﮔوﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ﻋﯾن ﺧود -ﺗﮑﻔﯾری ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﭘس طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧدﻣت دﺷﻣﻧﺎن اﺳﻼم درآﯾد ﮐﮫ ﻗﺻد
ﻧﺎﺑودﯾش را دارﻧد .ﻓﻘﺎھت واژﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت واژﮔوﻧﮫ اﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﻓطرت ﻣﺣﻣدی در ا ّﻣت اﺳت .زﯾرا
ﻓطرت اﻟﻧﺎس در اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﺑر ﻓطرت ﷲ ﻣﻧطﺑﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -٢٢٧اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﺑش ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑر ﭘﯾروان و ﻣﻌﺗﻘدﯾن ﺑﮫ ﻓﻘﺎھت و روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﺗﯽ
ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣوﺟب ﻓروﭘﺎﺷﯽ و اﺑطﺎل ﮐل ﺑﺎورھﺎ و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﻣﻌﺎرف را ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد و
ﺧﺻم دﯾن و ﻓﻘﮫ و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺳﺑﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ آﺛﺎرﻣﺎن ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﭼﮫ دﯾن و ﻓﻘﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدﻧش ﻣوﺟب اﺑطﺎﻟش ﻣﯽ ﮔردد! ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺟﮭل و ﻧﻔﮭﻣﯽ! ھر اﻣری ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻔﮭوﻣﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و
ﺑﻐرﻧﺟﺗر ﺑﺎﺷد ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدﺳﺗر اﺳت! اﯾن ﻣذھب ﺷرک و ﺷرک ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﺑطن و ﻣﺗن ﻣذاھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﻣرﺷﺎن ﺑﺳر رﺳﯾده اﺳت .ﭘس اﻣروزه ﺟز دﯾن ﺧﺎﻟص و ﺣﻧﯾف ﮐﮫ دﯾن ﻓطری و ﻋرﻓﺎن ﻓطرت اﺳت دﯾن
دﯾﮕر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓطرت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷد زﯾرا اﻣروزه ﻋﺻر ﻗﯾﺎﻣت ﻓطرت اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣذاھب
٤٠

و ﻣﮑﺎﺗب و آﺋﯾن ھﺎ و ﺷرﯾﻌت ھﺎ و ﻣراﺳم و ﻋﺑﺎدات ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺑﺎﺷد ﺑﺧودی
ﺧود ﯾﺎ در ﺑﺷر ﻧﻔﯽ و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﻣﺻﺎﺋب و ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﻣذﮐور
اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ از اﻣر رﺳول )اﻣﺎم( ﺳر ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﺑﺎدات و ﺧدﻣﺎت در ﻣﺳﺎﺟد و ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا
ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﺧداوﻧد ﻋذاب و رﺳواﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد! و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ اﺻل اول ﺷرﯾﻌت اﻣر وﻻﯾت اﺳت و
اﻣر وﻻﯾت ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺗر از ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻣری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺎ اﯾن اﻣر
ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣؤﻣن راه ﻧﯾﺎﺑد دﯾﻧش ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و در ﺳطﺢ دﻧﯾﺎ در ﻣﻌرض ﺗﺑدﯾل و اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﺑطن ﻓﻘﺎھت روی داده اﺳت و وﺟﮭﯽ از ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -٢٢٨وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺷر از ﻓطرت ﺧود اوﺳت ﭘس ھﻣﮫ اواﻣر اﻟﮭﯽ دارای ھوﯾت ﻋﻘﻼﻧﯽ و
ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷرﻧد .ﭘس اﯾن اﺳﺗدﻻل ﺷﯾﺦ اﻧﺻﺎری ﻣؤﻟف ﻣﮑﺎﺳب و ﺳﻠطﺎن ﻓﻘﮫ ﺣوزوی ﻣﺎ دال ﺑر
اﯾن اﻣر ﮐﮫ اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً دﻻﯾل ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارﻧد و اطﺎﻋت از آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻرف اطﺎﻋت ﻣﺣض ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا
از ﺧداﺳت ،ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﺎطل اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﻣﺑرھن اﺳت زﯾرا ﻓﻘﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ادراک و ﻓﮭم ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ
اﺳﺗوار اﺳت.
 -٢٢٩ﻋﻼوه ﺑر اﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺎﺑد و ﺗﺎﺑﻊ اﻣر ﺧدا را ﺑﮫ ﭼون و ﭼراھﺎی دﻧﯾوی و ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣﺷرک ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﮭل
و ﻏﻔﻠت او از ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻋﻘﻠﯽ -ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻣﺎھﯾت اﺣﮑﺎم اﺳت .ﭘس اﺧﻼص و اطﺎﻋت ﻣﺣض ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا
از اﻣر ﺣﻖ ﺟز ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم ﯾﻘﯾﻧﯽ )ﻗﻠﺑﯽ( در ﺣﻘوق اﯾن اﺣﮑﺎم ﻧﯾﺳت .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت در دﯾن و
ﻋﺑﺎدات و اﺣﮑﺎم و اﺧﻼق اﻟﮭﯽ را ﺷرک ﻣﯽ داﻧﻧد ﭘرﺳﺗﻧده ظﻠﻣت و ﺟﮭل ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد! ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﻓﻘﮭﺎی ﺑزرگ درﯾﺎﺋﯽ از آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش را ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و ﺗﻌﻠم و ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره آﯾﺎت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮭم ﻣﯾﮑﻧﻧد!؟ ﺷﺎﯾد ھم ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺟز ھﻣﯾن ﻧوع از ﻓﻘﺎھت ﺳراغ ﻧدارﻧد و ﻟذا ﻋﺎﻟﻣﯽ ھم ﺟز ﻓﻘﯾﮫ
ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد! و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻓﻘﮭﺎ اﻣروزه ﭼﮕوﻧﮫ ﮔداﺋﯽ ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ ﻣﻐرب زﻣﯾن را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑدون اﯾن ﻋﻠوم ھﯾﭻ
ﻓﺗواﺋﯽ ﻧدارﻧد ﺟز ﺳﮑوت! از اﯾن ﻣﻧظر ﻓﻘﮭﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻓﯾزﯾﮑداﻧﮭﺎ ،ﺷﯾﻣﯾﺳت ھﺎ ،زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﺎن،
اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ،اطﺑﺎء ،ﻣﯾﮑروﺑﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﻣﻧﺟﻣﯾن ،ﻣﮭﻧدﺳﯾن و ﻏﯾره! اﯾن ھﻣﺎن ﻧظرﯾﮫ ﻣرﺣوم ﻣرﺗﺿﯽ ﻣطﮭری اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻠوم ﻣدرن ﻏرﺑﯽ را ھﻣﺎن ﻋﻠوم ﻟدﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺳﻠف ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺗﻣدن
اروﭘﺎﺋﯽ ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری! ﺣﺎل اﮔر ﻋده ای ﺑﺟﺎی ﺻﻠوات ﻓرﺳﺗﺎدن ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ،ﺑر ﻧﯾوﺗن و
ﭘﺎﺳﺗور و ﻻوازﯾﮫ و اﻧﯾﺷﺗن و ادﯾﺳون ﺻﻠوات ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺧطﺎ رﻓﺗﮫ اﻧد؟! ھر ﮐﮫ اﯾن ﺻﻠوات را ﺧطﺎ ﺑداﻧد اﯾن ﻓﻘﮭﺎی ﻣﺎ
و ﭘﯾروان ﻣﻼﺻدرا و ﻣطﮭری ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﻧدارﻧد! اﯾﻧﮏ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ راز اﯾن ھﻣﮫ ﻏرب ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﭘرﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧظﺎم ﻣﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ ﭼﻘدر رﯾﺷﮫ در ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و ﻓﻘﺎھت ﻣﺎ دارد! و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم
ﺑر ﻧظﺎم ﻣﺎ ﻧﯾز اﻧدﯾﺷﮫ و آرای ﻣطﮭری اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم داده ﻣﯽ ﺷود!
 -٢٣٠ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻋﻠوم ﻏرﺑﯽ ﻋﻧﺎدی ﻧﯾﺳت وﻟﯽ اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠوم ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﻋﯾن ﮐﻔر و
ﺗﺣرﯾف و واژﮔوﻧﺳﺎزی ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﯾش را ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮭﺎده اﻧد از ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ھﻣﺎن ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ
و ﻗرآﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن واژﮔوﻧﯽ از ھﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم در ﺧﻼﻓت اﻣوی و ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑدﻋت ﻧﮭﺎده ﺷد ﺑﮫ ﯾﺎری
داﻧﺷﻣﻧدان و ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻓﻘﮭﺎی ﻣزدوری ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑﻣت و ﻋﻠم اﺋﻣﮫ ھدی)ع( ﻗرار داﺷﺗﻧد!
" -٢٣١از ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ﻓﻘط ﻋﻠﻣﺎ از او در ھراس و ﺧﺷوﻋﻧد ".ﻓﺎطر -٢٨ﭘس ﺗرس و ﺧﺷوع ﮐﮫ از ﻟوازم ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻧﻔس
ﺑﻧده در ﺑﻧدﮔﯽ و ﻋﺑودﯾت اﺳت ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﻋﻠم ﺑﻧده در ﺣﻖ اوﺳت و ﻧﮫ ﺟﮭﻠش! و اﮔر ﻓﻘﮫ ،ﻋﻠم اطﺎﻋت و ﺑﻧدﮔﯽ ﺧداﺳت
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻋﻠم در اﺣﮑﺎم اوﺳت و ﻧﮫ اطﺎﻋت ﮐور و ﺟﺎھﻼﻧﮫ! آﻧﮑﮫ ﻋﻠت و ﻣﻔﮭوم ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﯽ و
ﮔﻧﺎھﺎن را ﻣﯽ داﻧد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓرﯾب ﺧود در ﺗﺑدﯾل اواﻣر ﺣﻖ ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و زﻧﺎی
ﺷرﻋﯽ و رﺑﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘدﯾد آورد و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ را دور ﺑزﻧد و ﺗورﯾﮫ ﺳﺎزی ﮐﻧد زﯾرا ﺑﮫ ﻋﻠم درﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﻖ ھر ﺣﮑﻣﯽ
در ﻓطرت ﺑﺷری رﯾﺷﮫ دارد و ﺗﺑدﯾل و ﺗﺧرﯾب اﺣﮑﺎم ﻋﯾن ﺗﺑدﯾل و ﺗﺑﺎھﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت" :دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾد اﻻ ﺑﮫ ﺧود!"
ﻗرآن ﮐرﯾم -اﯾن آﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗورﯾﮫ را ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﺳﺎزد! و طﻠﺑﮫ ھﺎی ﻋزﯾز ﺑﺧوﺑﯽ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را درک
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و رﺑﺎ و زﻧﺎی ﻣﺗﺷرﻋﺎﻧﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اول ﺑﮫ ﺧودش دروغ ﺑﮕوﯾد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻓطرت اﻟﮭﯽ
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ﺧود را واژﮔون ﮐﻧد" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﮑر ﮐردﻧد ﺳرﻧﮕون ﺷدﻧد ".ﻗرآن! و ھﯾﭻ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر و ﻓطری ﺗر از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺑواﺳطﮫ ﻓﻘﮫ و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧدا واﺿﺣﺗر از اﯾن ﻣﺻداﻗﯽ ﻧدارد" :و ﻣﮑر ﮐردﻧد ﺑﺎ ﺧدا .و ﺧدا در ﻣﮑر
ﺳرﯾﻌﺗر و ﺑرﺗر اﺳت ".ﻗرآن! ﭘس اﯾن ﻧوع ﻓﻘﺎھت ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ واژﮔوﻧﯽ ﻓطرت ﻣﯽ ﺷود در
ﻣﮑرﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش! اﯾن ﻧﯾز راز دﯾﮕری از واژﮔوﻧﯽ ﻓطرت در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺑﺎھﯽ از ﮐل ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺳﺑﻘت
ﺟﺳﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﺳﺎﺋر ﻣﻠل ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ دﺳت از دﯾن ﺧدا و ﻣﮑر ﺑﺎ آن ﺑرداﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ ﮐﻔر آﺷﮑﺎر روی ﮐرده اﻧد
و ﻟذا از ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻣﺗر و ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑر ﻣﺎ ﺳﻠطﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑدﻟﯾل ھﻣﯾن ﺻداﻗت و ﻋدم ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧدا و دﯾﻧش!
زﯾرا ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺗرﺟﯾﺢ داده اﺳت.
 -٢٣٢آدﻣﯽ ﺧدای را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺎ او راﺑطﮫ ای ﺑرﻗرار ﮐﻧد اﻻ از طرﯾﻖ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی او! و ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻏﯾر از
اﯾن طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھوای ﻧﻔس و ﺑﻠﮑﮫ اﺑﻠﯾس اﺳت .اﯾن اﺻل و اﺳﺎس ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و
ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﮫ و اﻟﮭﯾﺎت ﺣﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .و ﻟذا دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﺷرﯾﻌت و ﻓﻘﺎھت و آﺋﯾﻧﯽ ھم ﺟز از اﯾن طرﯾﻖ ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد
ﺿﻼﻟت اﺳت .ﺳﺧن از وﻟﯽ زﻧده ﺧداﺳت ﻧﮫ زﯾﺎرت ﻗﺑور اوﻟﯾﺎء" :ﺑداﻧﯾد آﻧﮑﮫ در ﮔور اﺳت ﻧﻣﯽ ﺷﻧود ".ﻗرآن ﮐرﯾم! اﯾن
ﻧﻔﯽ زﯾﺎرت ﻗﺑور ﻧﯾﺳت وﻟﯽ زﯾﺎرت ﻗﺑور اوﻟﯾﺎء ،ﻣوﺟب ھداﯾت و اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺷﻔﺎﻋت و ﮐراﻣت اﻣر دﯾﮕرﯾﺳت ﮐﮫ از
ﺗوﺳل ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ رﺣﻣت آﻧﮭﺎﺳت وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود ﻧﻌﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً
طﺎﻟﺑش ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﭼون روی ﻧﻣﺎﯾد روﯾﮕرداﻧﻧد!
 -٢٣٣ﺧداوﻧد ﺷدﯾدا ً اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل و ﻣطﻠﻖ! ﺧداوﻧد از ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر اﺳت و اﯾن ﻋﯾن ﮐﻼم
ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ :ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺧو ِد ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت )ﻏرراﻟﺣﮑم(! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اراده و اﻣرش را در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
از وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺻﺎدر و اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و از وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻠﻘش ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﻠﻘش را ھداﯾت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
ﺑﮭر ﺳوﺋﯽ ﮐﮫ ﺧواھد و ﺧواھﻧد!
 -٢٣۴و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش ﺳﺧن ﮔوﯾد ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت و اﯾن ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﺟز در
وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﭼﯾزی ﺟز ﮔﻔﺗﮕوی ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ -ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﺧدای
ﺧوﯾش و ﺑﺎ اﻟﮭﯾت ﺟﺎﻧش! ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾش ﻋﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧداﺳت" :ﻣرا ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺟواﺑﺗﺎن دھم ".ﻗرآن!
 -٢٣۵ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد در آﺧرﯾن ﻧﺎﻣﮫ اش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن )ﻗرآن( ﭘﯾﺎم داده ﮐﮫ وﺟودﻣﺎن را ﺑﮫ ﻏﯾر او ﻧﻔروﺷﯾم ﮐﮫ ﺿرر
ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗدر و ﻗﯾﻣت ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ را ﻓﻘط ﺧود ﺧدا ﻣﯽ داﻧد زﯾرا درﺳت ﻗدر ﺧود اوﺳت و درﺳت ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل آدﻣﯽ را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﮐرده اﺳت و از اﯾن ﻣﻧظر ﺣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗدر و ﻗﯾﻣت وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺣﺗﯽ ﺑر
اﻟوھﯾت ﺧودش ﺑﯾﺷﺗر ﻗرار داده اﺳت و ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﻋدم ﻓﮭم و ﺑﺎور ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و ﻟذا ﺧودش
را ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐم ﻣﯽ آورد آﻧﻘدر ﮐم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس آدﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﻟﮭﯾت ﺧوﯾﺷﺗن
ﻧﺎﺑود اﺳت و ﻧوﻣﯾد از ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش و اﯾن ﺳرآﻏﺎز روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧورده ﺧوﯾش
اﺳت" :روی ﮐن ﺑﮫ دﯾن ﺣﻧﯾف ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓطرت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺑر آن آﻓرﯾده ﺷده اﻧد و در آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری
ﻧﯾﺳت ".روم -٣٠-٢٩ﭘس اﯾن دﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و وﺣدت وﺟود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧرا دﯾن ﭘﺎک
ﻣﺣﻣدی ﺧواﻧده اﺳت و ﺟز اﯾن دﯾﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .ﻗرآن!
 -٢٣۶در اداﻣﮫ آﯾﮫ ﻓطرت ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ "اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارﻧد ".ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠم ﺟز ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از آن ﺑﯾزارﻧد .وﻟﯽ آن اھل اﯾﻣﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ روی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑدون اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة و ﺗﻘوا ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻋظﯾم ﻧﯾﺳﺗﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﭼﯾﺳت؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد ھﻣﺎن ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻧﯾﺳت وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اھل ﻓطرت و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت
و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺟز راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻧﯾﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﻓرق ﺑﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة و ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن
اﺳت .اﯾن ﺗﺣﻘﻖ ﺳوره ﺣﻣد در ﻧﻣﺎز اﺳت اﯾن وﻗوع ﺻﻠوة اﺳت ﺻﻠوة روح ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور و اﻗﺎﻣت اﻣﺎم در ﻣﺄﻣوم! ھﻣﮫ
اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت و اواﻣر اﺧﻼﻗﯽ و اﻣور ﺗﻘواﺋﯽ در دﯾن ﺧدا ﭼون ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس وارد ﺷوﻧد ﻣوﺟب اﺣﯾﺎء و ﺧﻼﻗﯾت
ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر ﻣﯽ ﺷود و ھر اﻣری در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔردد و ﺣﻘش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل ﺷرﯾﻌت
ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت در ﻣﺳﯾر طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ ﮐﮫ ﺗﺣول ﻓطرت ﺑﺷری ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﺳت و ھﻣﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﺄوﯾﻼت و
٤٢

ﺗﺣوﻻت ﻧﻔس ﺑﮫ ﻗدرت ﻧور ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت" :اﮔر در ﺧود ﺗﻔﮑر ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺑر ﺣﻖ
آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﻖ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون در درون ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن
ھﻣﺎن وﻗوع ﺗﺄوﯾل ﻣﺧﻠوق ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻗص ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ!
 -٢٣٧ﺑﺎز ھم ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ آن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و اﺧﻼص و اﺳﻼم و ﺷرک و ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ از آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﻣطﻠﻘﺎ ً
ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎی ﺷرﻋﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی و ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮑﺎر اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻣﯽ آﯾد و ﻧﮫ ﻣﺣﺎﮐم ﻗﺿﺎﺋﯽ و اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷرﻋﯽ!
 -٢٣٨ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ھر ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد اﺷﮭدُ اَنﱠ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ و ﻣﺣﻣداً رﺳول ﷲ ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت و ﭼون اﺷﮭدُ اَنﱠ ﻋﻠﯾﺎ ً وﻟﯽ ﷲ را
ھم ﺑﮫ آن ﺑﯾﻔزاﯾد ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و اﺧﻼص و ﻧﻔﺎق و ﺷرﮐﺷﺎن را ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ داﻧد و ھﯾﭻ ﮐس ھم ﺣﻖ
ﺗﺷﺧﯾص و اﻋﻼن ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻠﺑﯽ را ﻧدارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود رﺳول ﺧدا ھم ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣرش ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت اﻋﻼن ﻧﻔرﻣود و ﻋﻠﯽ)ع( ھم! "ﺟز ﺧدا ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﺳرار دﻟﮭﺎ آﮔﺎه ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن -ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﮑﻔﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﮏ
اﻣر ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﺟﻧﮕﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا و رﺳول! و ﺑﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ در ﺻدر اﺳﻼم ﺑﺳﯾﺎر ﺑودﻧد اﺻﺣﺎب ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﮫ
ﻣﮑرراً رﺳول ﺧدا را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯾدادﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رﺳوا و ﺑﮫ اﺳم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ رﺳول ﺧدا ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﻧﮑرد
ﺣﺗﯽ درﺑﺎره اﺑوﺳﻔﯾﺎن!
 -٢٣٩ﺑﺳﯾﺎری از ﻣورﺧﯾن و اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ اﮔر رﺳول ﺧدا ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻋﺻرش را ﻗﺑل از رﺣﻠﺗش اﻋﻼن
ﻣﯽ ﻧﻣود ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﮫ ﻣدار دﯾﮕری ﻣﯽ اﻓﺗﺎد و آﻧﮭﻣﮫ ﺧﯾﺎﻧت و ﺟﻧﺎﯾت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﯾن ﺧدا رخ ﻧﻣﯽ داد و از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﯾﺳﮫ
ﺳﻘﯾﻔﮫ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﯾن ﮔروه از ﻣﺣﻘﻘﯾن ھﻧوز رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی را درک ﻧﮑرده اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ آن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑواﺳطﮫ اﯾن
رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﭘس از رﺣﻠﺗش ﭼﻧﺎن ﮔﺳﺗﺎخ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﺗﮑﻔﯾر ﮐردﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد ﺑﮭﻣراه ھﻣﮫ
ﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻔﯾر ﻣﺟﺎل ھر ﺗوﺑﮫ ای را از اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻔﯾر ﺷده ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺧون ﺑﭘﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﺷﻣﻧﺎن ﻗﺳم ﺧورده اﺳﻼم
ﺗﻣﺎم ﻧﺷد و وﺣدت اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎﺑود ﮐرد و اﻣروزه ﻧﯾز در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷﺎھد ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﻣﮭﻠﮑﺗر از ھﻣﯾن دﺳت ھﺳﺗﯾم.
 -٢۴٠ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺗﮑﻔﯾرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود ﺗﮑﻔﯾر ﺷدﻧد و از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻏﺿب اﻟﮭﯽ
دﭼﺎر ﺷدﻧد .و اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻔﯾر ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘل و ﻋﻠم دﯾﻧﯽ ﺧود ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺳﻧﮕدل و ظﻠﻣت زده اﺳت و ﻗﻠﺑش از ﻧور اﯾﻣﺎن ﺑﯽ ﺑﮭره اﺳت زﯾرا اﯾﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس رﺣﻣت اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻔﯾری در
اﺳﻼم از ﺣداﻗل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﮭره اﺳت زﯾرا اﺳﺎس دﯾن اﺳﻼم ،ﮐﺗﺎب و ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗﻌرﯾف و ﺗﺑﯾﯾن و اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ
از ﻣﻧﮑر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻔﯾری از ﻗرآن ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺗﮑﻔﯾر ﺷود و ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۴١ﻗرآن ﮐرﯾم آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ورای ﻣذاھب اﺳﻣﯽ و رﺳﻣﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣؤﻣﻧﯾن ھﻣﮫ
ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣوده و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺣﺗﯽ ﺻﺎﺑﺋﯾن را ﮐﮫ ﻧﺟوم ﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد .و ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﺷﯾﻌﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ
وﺣدت ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی ﺳﺧت ﺑﺎور دارﯾم ﺑﺧﺻوص در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ظرف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎﻟﺑد ﺷرﯾﻌﺗﮭﺎی ﮐﮭن در ﺣﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯽ
اﺳت و دﯾن ﺧﺎﻟص ﻣﺟﺎل ظﮭور در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ دﯾن اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و طﺑﻖ رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺳﺧت ﺗرﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آن ﺣﺿرت را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺑدﻋت
ﻣﺣض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :اﯾن دﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺟدﯾد اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧدارد ".رواﯾﺗﯽ از رﺳول اﮐرم)ص(-
 -٢۴٢وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯾﮑﻧﻧد اﻣﮑﺎن ھر ﺗوﺑﮫ و اﺻﻼﺣﯽ را از او ﺳﻠب ﻧﻣوده و در ﺣﻘﯾﻘت
ﻗﻠب و روﺣش را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﺑدﺗر از ﻗﺗل ﻧﻔس ﻧﺎﺣﻖ اﺳت.
 -٢۴٣اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻔﯾری ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ھﻧوز ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺣﻣدی ﻧﺷده اﺳت زﯾرا رﺣﻣت را درک ﻧﮑرده اﺳت ﭘس ﺧود او ﺑﯾش از ھﻣﮫ
ﻣﺣﺗﺎج رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﺗﮑﻔﯾر ﺷدن! اﻧﺳﺎن ﻓطرﺗﺎ ً رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت و رﺣﻣت ﭘذﯾر! و دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ﻧﯾز دﯾن
ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت .آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودن دﯾن ﻣﺣﻣد ﺟز ﺑدﻟﯾل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣذاھب و ﻣﻠل
را ﺑﺎﻻﺧره ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺣﻣت ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺣﺗﯽ ﺷﯾطﺎن و دوزخ و دوزﺧﯾﺎن را!

٤٣

 -٢۴۴ﺷرﯾﻌت و ﺷﻌﺎﺋر اﻟﮭﯽ طﺑﻖ ﮐﻼم ﻗرآن دارای ﻗدرت و ّ
ﻋزت اﻟﮭﯽ در ﻧﻔوس ﭘﯾرواﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﮔر اﯾن ﻗدرت و
ّ
ﻋزت ﺣﻖ در ﺟﺎن ﭘﯾرواﻧش ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﮕردد و ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺑﻠﯾس ﻣﯾﺷود .و اﯾﻧﺳت راز اﺳﺗﮑﺑﺎری
ﮐﮫ ﮔﺎه در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺗﺷرع و ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻋﻼﺟﯽ ﺟز ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧدارد .اﻣروزه ھﻣﮫ اﻣراض
ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻗﺎﺑل ﺷﻔﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺟﻌت ﺑﮫ ﻓطرت اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺣﻧﯾف ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﺑواﺳطﮫ
ﻗرآن ﮐرﯾم!
 -٢۴۵ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن روﯾﮑرد اﻧﺳﺎن ﺑﺧود ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن
رﺟوع ﺑﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﻋﺑور ﺷود ﺑﮫ ﻗدرت ﻧور
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻋﻠوی! و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی راﯾﺞ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﻧﻔس اﻣﺎره و ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﻣﻔﺎھﯾم ذھﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ،
آﻧﮭم ﭘرﺳﺗش ﻧﻔس اﻣﺎره ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ آﯾد! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ راﯾﺞ در ﺑﺎزار و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ اﺳت .ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﺷوع و ﻋﺑودﯾت
ﺣﻖ ﻧﺷود ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﻠﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺷوع اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم! ﭘس زھد و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ
در آن ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﻔر و ﮐﺑر و ﻏرور و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﻧت ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۴۶ﻣﮑﺎﺗب ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ آن دارﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ اﺳت درﺳت ﻣﺛل
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ! و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ذھن ،آدﻣﯽ را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد!" ﻗرآن-
 -٢۴٧اﻣﯾّت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻓطری ﺟﺎن و روان اﺳت ﺑﺎ واﻗﻌﯾﺎت ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯽ راﺑطﮫ ای ﺑﯽ واﺳطﮫ و ﻏﯾر ﻣﺛﺎﻟﯽ و ﻏﯾر
اﯾده آﻟﯽ دارد .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺟﺎب ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎن ذھن ﭘرﺳﺗﯽ و اﯾده آﻟﯾزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾش
اﻓﻼطون و ارﺳطو ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس اﻣﯾّت روان ،اﺳﺎس
رﺋﺎﻟﯾزم ﺑﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﯾت ﺑﯾواﺳطﮫ اﯾده آﻟﮭﺎ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی اھل ﮐﺗﺎب را ﻣﻧﮑر
اﻣﯾﯾون و اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻣﯾﯾون ﭼﮑﺎر!
 -٢۴٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﯾّت وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗر از ﺳواد و ﺑﯽ ﺳوادی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﷲ ﻗﺑل از ﻧﺑوﺗش ﯾﮏ
ﻓﯾﻠﺳوف و داﻧﺷﻣﻧد ﻧﺧﺑﮫ و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداری ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺗﻌﮭدی ﻓرﻋون ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﭘس از ﮔذار از
ﺻﺣرای ﺳﯾﻧﺎ و ﺣدود ده ﺳﺎل ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﺷﻌﯾب)ع( از ھﻣﮫ اﯾده آﻟﮭﺎ ﭘﺎک ﺷد و ﺑﮫ اﻣﯾت رﺳﯾد و آﻣﺎده ﻧﺑوت ﮔردﯾد! و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺳوادی ﮐﮫ ا ّﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷد! اﻣﯾّت آن روان و ﺷﺧﺻﯾت و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻓطرت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون
ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺑﮑرﺗرﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﻔس ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻘﯾﻘت و ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﺳت .ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑﻠﺧﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ
ﻓﯾﻠﺳوف ﺷﺎﻋر ﻣﻔﺳر ﻗرآن و اﺳﺗﺎد ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﺑود و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻓﻼطوﻧﯽ و اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻣدت ﮐﻣﺗر
از دو ﺳﺎل در دﺳت ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﭘﺎک و ا ّﻣﯽ ﮔﺷت و ﺑر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﮔردﯾد .و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾده آﻟﯾزم و
ﻓﻠﺳﻔﯾﮕری ﻣوﻟوی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﺷرﻋﺎﻧﮫ و ﻗرآﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑود وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﺻﺎﻟت ذھن ﭘرﺳﺗﯽ او ﺣﺟﺎب درک و درﯾﺎﻓت
ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺑود و ﺗﺎ از اﯾن ﺣﺟﺎب ﭘﺎک ﻧﺷد ﺣﻖ اﻣﺎﻣش را ﻧدﯾد و ﻣوﻻﻧﺎ ﻧﺷد و ﻧور ھداﯾت ﺧﻠﻖ آﺧراﻟزﻣﺎن
ﻧﮕﺷت! ﭘس ﺑدان ﮐﮫ اﻣﯾّت ﻣﻘﺎم ﺑزرﮔﯽ اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﯽ ﮔری و ﺑﯾﺳوادی ﻧدارد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧد و ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ ﺑﮫ
اﻣﯾت ﺑرﺳد ﻗدرش ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از ﺑﯾﺳواد و ﮐم ﺳوادی اﺳت ﮐﮫ ا ّﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﭼون ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﺧود را واﻧﮭد و ﻓﻘر
ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎزد ﻣﺛل ﺟﻧﯾد ﺑﻐدادی ﯾﺎ اﺑراھﯾم ادھم و ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﷲ!
 -٢۴٩رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﭘﯾرواﻧش ﺑﮫ ھﻔﺗﺎد و ﺳﮫ ﻓرﻗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔرﻗﮫ و ﮐﺛرت اﻣﺗش را از
رﺣﻣت ﺧﺎﺻّﮫ دﯾﻧش ﻣﯽ داﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺳن ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮫ ﻗﺑﺢ! ﭼرا؟
 -٢۵٠ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ای در ﻣﮑﺎﺗب و ﻓرق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧواع اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﯾده آﻟﮭﺎ و ادراﮐﺎت ﺑﺷری
از ﻋﺎﻟم وﺟود در دﯾن ﻣﺣﻣد و ﭘﯾرواﻧش ﺟﻣﻊ آﻣده اﺳت و اﯾن دال ﺑر ظرﻓﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن دﯾن و رﺣﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن
ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮐﺳﯽ را در ﺑﯾرون ﺟﺎی ﻧﻣﯽ ﻧﮭد! زﯾرا ھر ﻓرد ﺑﺷری ﺟﻠوه ای از ﺗﺟﻠﯽ
ﻓطرت ﷲ ﺗﺣت اﺳﻣﯽ از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ در درﺟﺎت اﺳت ﭘس ﺟﺎﻣﻌﯾت رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻋﯾن ﺟﺎﻣﻌﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ آن در ﺟﮭﺎن اﺳت
٤٤

ﮐﮫ ﻋﯾن ﺟﺎﻣﻌﯾت ﻓطرت ﷲ در ﻓطرت اﻟﻧﺎس اﺳت .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﺣﺿور دارد .ﯾﻌﻧﯽ از ھر ﯾﮏ از
آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻣﺳﻠﮏ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺷرﯾﻌت ﻋﺑﺎدی ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻧﻣود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐرده اﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از داﻧﺷﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻣدت ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ﻓرﻗﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭش در ھﯾﭻ ﻣذھب
دﯾﮕری از ﺟﻣﻠﮫ اھل ﺳﻧت ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻧﯾز از رﺣﻣت ﻣﺿﺎﻋف ﻣﻐز دﯾن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر اﯾن
ﻓرﻗﮫ ھﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣوده اﻧد و اﯾن راز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺗﺷﯾﻊ اﺳت و دور ﻣﺎﻧدﻧش از ﻣﮭد اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ! در ﻣرﺣﻠﮫ
اول ،ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻔﯾر ھﻣدﯾﮕر ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺳﭘس اھل ﺳﻧت ھم ﮐل ﺗﺷﯾﻊ را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣود و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺷﯾﺦ ﺷﻠﺗوت اﺳﺗﺎد و رﺋﯾس داﻧﺷﮕﺎه اﻻزھر ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧد دھﮫ ﭘﯾش اﯾن ﺗﮑﻔﯾر را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ ﻋﻠﻣﺎی
ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﻣراوده و ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﭘرداﺧت.
ﺳر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﺷﯽ از
 -٢۵١ھﻣﮫ اﯾن ﺗﻔرﻗﮫ ھﺎی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و ﺗﮑﻔﯾری ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﻔﻠت ﻣﺳﻠﻣﯾن از ّ
ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت ﻻزم در ﺣﻖ ﺧﺎﺗﻣﯾت اﺳت و ﺳﭘس ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(! و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾن ﺗوﻓﯾﻖ و ﻓﺿل را اﻋطﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ
اﺣﯾﺎﮔر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش در دﯾن ﺧﺎﺗﻣش ﺑﺎﺷﯾم و ﻟذا روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ھﻣﯾن ﻧور رﺣﻣت واﺳﻌﮫ و ﻣطﻠﻘﮫ
ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺷﻘﯾﺎء را ﺑﮫ ﻓﻐﺎن آورده اﺳت .آﻧﮭم در ﻋﺻری ﮐﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در ﺷﻘﺎوﺗش ﻣﯽ ﺳوزد ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐﺷﺗﺎر در ﻣﻧﺎ ،ھﻣﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﺷﻣن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧود در اﺳﻼم ھراﺳﯽ و ﺷﻘﺎوت و ﺗوﺣش ﻣﺳﻠﻣﯾن را ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت رﺳﺎﻧﯾده اﻧد ﺗﺎ اﺳﻼم را ﺑﻌﻧوان دﯾن ﺗوﺣش و ﺷﻘﺎوت ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد .و از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺷﺗﺎر ﻣﻧﺎ
را از ﻣﻧظر اﻟﮭﯽ ﻋذاﺑﯽ ﺑر ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧود آﯾﻧد و دﺳت از ﺗﮑﻔﯾر ﯾﮑدﯾﮕر ﺑردارﻧد و روی ﺑﮫ رﺣﻣت
ﺧدا ﮐﻧﻧد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس اﺳﻼم را طرد ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻟﺑﺎس ﻋرﺑﯾت را از ﮐﺎﻟﺑد ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑدر ﮐﻧﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن
ﮐﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧﯾده اﯾم.
 -٢۵٢ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧظر ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻣﻠﮑوت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ﻧظر ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻣﻠﮑوت اﺷﯾﺎء
)ﺳوره ﯾﺎﺳﯾن( .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ دارای ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺷﮭود و ادراک اﺳت و ﻣﻠﮑوت ﻓطری ﺑﺷری
ھﻣﺎن ﻓطرت ﷲ اﺳت ﮐﮫ درب ﻣﻠﮑوت اﺷﯾﺎء و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت! ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ دﯾن ﺧدا و اﺣﮑﺎم و اﺧﻼﻗش را دور
ﻧزﻧﯾم و واروﻧﮫ ﻧﺳﺎزﯾم و ﺑﺎ او ﻣﮑر ﻧﮑﻧﯾم زﯾرا دﯾﻧش ھﻣﺎن راه ﺣﺻول ﻣﻠﮑوت اوﺳت در ﺟﺎﻧﻣﺎن! از اﯾن ﻣﻧظر ﺷرﯾﻌت
ﮐﺎﻓﯾﺳت و ھﻣﺎن اھﻠش را ﺑﮫ طرﯾﻘت و اﻣﺎﻣش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد اﮔر ﺻدﯾﻖ ﺑﺎﺷﻧد!
 -٢۵٣آﻧﮑﮫ طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ و راه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس را ﺳﺧت و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ داﻧد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھرﮔز در وادی ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ
ﺻدق ﮔﺎﻣﯽ ﺑر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و زﻧدﮔﯽ ﺷرﻋﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ای ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و دﯾن ﺧدا را ﺑﮫ اﺳم ﺧدا دور زده و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ
ﺧداﯾش ﻣﮑر ﮐرده اﺳت و ﺗورﯾﮫ! و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺧت ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن و ﻣﻧﮑران ﻋرﻓﺎن و ﻋرﻓﺎ ﺟﻣﺎﻋت ﻣﺗﺷرﻋﯾن
ﺗورﯾﮫ ای ھﺳﺗﻧد .زﯾرا اﺻل "ﺗورﯾﮫ" در ﻓﻘﮫ ھﻣﺎن اﺻل واژﮔوﻧﺳﺎزی اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ اﺳت! وﻟﯽ ﻋرﻓﺎ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻓطرت اﻟﮭﯽ
ﺑﺷرﻧد و ھﻣواره ﺣﻖ را ﺑر ﺟﺎﯾش ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .درب طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ ﺑرای اﯾن ﺑﻧده ﻧﯾز از دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎزی
آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش در ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﮔﺷت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﻣوﻻﯾﻣﺎن ﻋﻠﯽ)ع( ﺷد و اﯾن آﻏﺎز طرﯾﻘت
ﻣن ﺑود طرﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ و راھﺑﺎن و راھﻧﻣﺎﯾش ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت و ﻧور راھش و ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻودش! زﯾرا ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻘﮫ ﻓطرت ﷲ از اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺳوه ظﮭور ﻓطرت ﷲ اﺳت.
 -٢۵۴ﭘس ﺗﺿﺎد و ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻓﻘﮭﺎ و ﻋرﻓﺎ ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻓطرت و ﺿد ﻓطرت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ھﺳﺗﯽ و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ!
ﺟﻧﮓ ﺑﯾن رﺋﺎل و اﯾده! از اﯾن ﻣﻧظر ھﻣﺳوﺋﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻓﻘﺎھت ﺗورﯾﮫ و ﺗﮑﻧوﻟوژی را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻣﺗﺣدا ً ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋرﻓﺎن ﻓطرت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
 -٢۵۵ﯾﮑﯽ از دﻋواھﺎی ﺑﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب اﻋم از ﺷرﻋﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﮭﯽ ،درﺑﺎره ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺟﻣﺎل ذات اﺣدی ﺣﻖ را دﯾدار ﻧﻣود ﯾﺎ ﻧﮫ! ﺑرﺧﯽ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ دﯾدارش ﻓﻘط در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و ﺑﮫ ﺑﻌد ھﺳﺗﻧد
ﺑرﺧﯽ ھم ﻗﺎﺋل ﺑﮫ دﯾدارش در ھﻣﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﻣطﻠﻘﺎ ً دﯾدارش را ﻣﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﻧد ﺣﺗﯽ در آن ﺟﮭﺎن و ﭘس از
ﻗﯾﺎﻣت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ! ﮔوﺋﯽ ھﻣﮫ دﻋواھﺎ ﺑر ﺳر ﺧداﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺷد! اﮔر اﺳﺎﺳﯽ ﺗر ﺑﻧﮕرﯾم اﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ذاﺗﯽ ھﻣﮫ ﺗﻔرﻗﮫ ھﺎ و ﺗﮑﻔﯾرھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎی ﺑﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﯾن ﺑﺎور ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ
ﺧداﺳت در اﯾن دﻧﯾﺎ ﯾﺎ در آن دﻧﯾﺎ! در آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ھم ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺑﺎورھﺎ آﯾﮫ ای وﺟود دارد و ﭘﯾرواﻧش ﺑدان
٤٥

ﻣﺗوﺳﻠﻧد و آﯾﺎت ﻣﺗﻧﺎﻗض آﻧرا ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑراﺳﺗﯽ ﺟﻧﮓ ھﻔﺗﺎد و دو ﻣﻠت ﺑر ﺳر ﺧدا و از ﮐﺗﺎب ﺧود
اوﺳت .اﮔر ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن درک و اﻗرار ﮐﻧﻧد ﻻاﻗل ﺑر ﺳر اﺧﺗﻼﻓﺎت واﺣد ﺧود ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﻣﯽ رﺳﻧد و ھﻣﮫ
ﻋداوﺗﮭﺎ از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود زﯾرا وﺣدت درﺑﺎره ﺧود ﺧداﺳت آﻧﮭم اﻣﮑﺎن دﯾدار ﯾﺎ ﻋدم دﯾدارش! ﭘس اﯾن اﺧﺗﻼﻓﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
ﺳر اﺗﺣﺎد ﻣﯽ ﺷود.
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺧود ّ
 -٢۵۶ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﭘﯾروان ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ )ﻟﻘﺎء ﷲ( رﺑطﯽ ﻧدارد،
درﺳت اﺳت .وﻟﯽ رﯾﺷﮫ در اﺧﺗﻼف ﺑﺎﻧﯾﺎن و رھﺑران اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب دارد ﮐﮫ ﭘﯾرواﻧﺷﺎن از آن ﻏﺎﻓﻠﻧد زﯾرا ﺑﻧده
ﺗﻘﻠﯾدﻧد ﭘس ﺣﺗﯽ ﻋﻠت ﻋداوﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ھم ﺑر ﺧودﺷﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﻖ را ﺗﻘﻠﯾدﺷﺎن ﺑر ﺑﺎد داد!
 -٢۵٧اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻓطرت ﺧود را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﻣﺣﺗﺎج و ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ
رب ﻣﯽ ﭘردازد و از اھﺎﻟﯽ دﯾن ﺣﻧﯾف ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس اﯾن ﺑﺎوری ﺑرﺣﻖ و واﺟب و ﺑﻠﮑﮫ ﺿروری اﺳت و ﻟذا در ﺟﺎی ﺟﺎی
ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﺧن از وﻋده دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در اﮐﺛر ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯾر ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ﺑﮫ:
رﺿﺎی ﺧدا ،ﺑﻼی ﺧدا ،ﻋذاب ﺧدا و ...ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺿﺣﮏ اﺳت و ﺷرم آور!
 -٢۵٨رﺳول اﮐرم در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﻔﺻل اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑوﺿوح ﺷرح ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھر ﮔﺎه از ﻓطرت ﺧودی اﻧﺳﺎن
ﺗﺑری از ﺷرک ،اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھرﮔﺎه از ﺟﻣﺎل ﻏﯾر
ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﻣورد اﻧﮑﺎر اﮐﺛر اھل اﯾﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ّ
ﻓطرت رخ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺻدﯾﻖ و ﺳﺟده اش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﮫ ﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺧﺻم ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾش را ﺑﮭر
ﺻورت و ﺟﻠوه ای ﻣﯽ ﭘﺳﻧدد ﺟز از وﺟﮫ ﻓطرت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش!
 -٢۵٩ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣذﮐور را ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرش ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آورد و ھر ﺑﺎر راز
ﺑﮑری از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ و ﮐﻔر آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺗﺟﻠﯽ را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﺎرف ﮐﺑﯾر در ﺷرح
ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ﻓطرت ﺧدا در ﺑﺷر و ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت ﻓطری ،ﻋﺎرﻓﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑرﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻓطرت را در ھﻣﮫ
ﻓرﻗﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺗﺷﺎر داده اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻓرق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن ﺑزرگ ﻣدﯾون ھﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ روح ﺣﮑﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن ﻣرد ﺑزرگ را ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻧﺻر ﺛﻘل وﺣدت ﻣﻌﻧوی ﺟﮭﺎن اﺳﻼم داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣدار ﺣﻖ رﻗم
ﺧورده اﺳت و رازدان ھﻣﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻘﯽ ھﻣﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎ را ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل اﺳرار
و ﻣﻌﺎرف ﺣﯾرت آور اﯾن ﻣرد درﺑﺎره ﻣراﺳم ﺣﺞ و ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ و ﺣﺟراﻷﺳود ﺑﻘدری ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﺎک و ﻣﻘدس و ﻻھوﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﯾن ﯾﮏ ﻓﻘره ﻗﺎدر اﺳت ھﻣﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را از ﺣﻘﺎرت ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ و ﻋداوﺗﮭﺎی رذﯾﻼﻧﮫ ﺑرھﺎﻧد و ﺑﮫ وﺣدت
ﺑرﺳﺎﻧد!
 -٢۶٠اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻓﻘﮫ ،ﺷﯾﺦ اﻟﻣﺷﺎﯾﺦ ﻓرق اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و در ﺣﮑﻣت ،اﺣﮑم اﻟﺣﮑﻣﺎی ھﻣﮫ طرﯾﻘت ھﺎﺳت و در ﻋرﻓﺎن
ھم اﻋرف اﻟﻌرﻓﺎی ھﻣﮫ اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت در ﮐﻠﯾﮫ ﻓرق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﮔرد آﻣدن ﺑﮫ دور اﯾن اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﺗﻔرﻗﮫ و ھﻼﮐت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ،ﻻزم و ﮐﺎﻓﯾﺳت! زﯾرا ﭘدر ﺑس ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از رﺳول ﺧدا ﮐل ا ّﻣت را ﻣﺷﻣول
ﻋﻔو و رﺣﻣت و وﺣدت وﺟودش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﻘط ﺑﺷرط آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑﭘردازﻧد
و اھل ﻓطرت ﺷوﻧد و ﺑر ﮔرد ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد در ﭘرﺗو ﻧور ﻋﻘل! و ﺑرای اﯾن ﻧﺟﺎت ھم ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع و
روﺣﺎﻧﯾون ﻓرق ﺑﺎ ﻋﻘل ﺻﻠﺢ ﮐﻧﻧد و ﺷرﯾﻌت را ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﺣﮏ زﻧﻧد و ﻋﻘل را ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت! "و ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﮐﮫ ﺗﻌﻘل
ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ".ﻗرآن! ﭘس اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓﻼﮐت ﺟز ﺣﺎﺻل ﻋﻘل ﮔرﯾزی ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع و
ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﻋﻘل ﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓطری! و ﻋﻘل ﻓطری ﺣﺎﺻل ﺗﻔﮑر در
اﺣوال و اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش اﺳت.
 -٢۶١اﻣروزه ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺣﻖ ﺑﺟﺎﻧب ﺗرﯾن ﺣﺟﺎب ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﻓطرت اﻟﮭﯾش ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠوم و ﻓﻧون و
ھﻧرھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب و اﯾده ھﺎی ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣدرﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺑﺎس ﻓﻘﺎھت ھم ﭘوﺷﯾده اﻧد و اﯾن
ﺣﺟﺎﺑﯽ اﻧدر ﺣﺟﺎﺑﯽ دﮔر اﺳت و ظﻠﻣﺗﯽ ﻣﺿﺎﻋف ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﯾدز و اﺑوﻻ و ﺑﻣﺑﮭﺎی اﺗﻣﯽ و ﻧوﺗروﻧﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ
ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ! اﯾن ﺣﻖ آن ﺑﺎطل اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ،ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻏرﺑﯽ را ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ
رﺳول ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد و در واﻗﻊ ﻣدﻋﯽ ﺧود ﺗﻣدن ﻏرب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺗﮑﺑﺎر در ﻟﺑﺎس
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اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن را دﭼﺎر ﺧود -زﻧﯽ و ﺧود -ﺗﮑﻔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻏرب ﺑرای ﻧﺟﺎﺗﺷﺎن ﺑﮫ
ﻣﯾدان آﻣده و ﺷﮭرھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از ﺷر ﭼﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﺑرھﺎﻧد!؟ اﯾن ﺣﻖ ﮐﻔر اﺳت ﺑﮫ ﮔردن ﻧﻔﺎق!
 -٢۶٢ﺳﺎدﮔﯽ و اﻣﯾّت و ھﻣﮫ ﻓﮭﻣﯽ و ﺻراﺣت و ﺟﺳﺎرت ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﮐﺎت ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی ﮐﺑﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﺣﮑﻣﺗﮭﺎﯾش در طﯽ ھﺷﺗﺻد ﺳﺎل در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ اﯾن راه را ھﻣوار ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ
و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ھم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ! اﮔر اﺑن ﻋرﺑﯽ ھم ﭼون ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻراﺣت و ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﻧﻣود ھرﮔز ﻣﺟﺎل ﻧﻣﯾﯾﺎﻓت
رﺳﺎﻟﺗش را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرد و در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد .و اﯾن ﻧﮫ ﺗرس از ﺟﺎن ﮐﮫ ﺗرس از ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﺎﻧدن رﺳﺎﻟﺗش
ﺑود .و اﮔر اﯾن ﺑزرﮔوار ﺑﮭر ﻣﻧطﻖ و ﻣﮑﺗب و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺳﺧن ﻧﻣوده ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر و ﮔروھﮭﺎی ﻓﮑری و
ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻓﻘﮭﯽ را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از آﺛﺎرش ﺟز اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻧدارد و
ﻓﻘط اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ اﯾن ﻧوع آﺛﺎر و ﭘﯾﺎﻣش را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻻﻏﯾر! ﮐﮫ دو ﺟﻠد آﺧر ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ اش از اﯾن دﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!
 -٢۶٣زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ﺧود ﺷﯾﺦ اﮐﺑر ﺑرای ﺧود و در ﻧزد ﺧودش ھﻣﺎن زﺑﺎن ﻋﺷﻖ و اﺷراق و ﺗﺟﻠﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﺑﺎن
"ﺗرﺟﻣﺎن اﻻﺷواق"! وﻟﯽ او در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع ﺑزﺑﺎن ﺷرﻋﯾﺎت ﺳﺧن ﻧﻣوده و در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻓﻘﮭﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻘﮫ و در
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﺗﮑﻠﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻠم ﮐﻼم و در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﭘﯾروان ارﺳطو ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻣﺷﺎء و در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﭘﯾروان اﻓﻼطون ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ
اﺷراق و در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺷﻌرا ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﻌر ﺳﺧن ﻧﻣوده اﺳت .ﭘس او ﺑﮫ ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻣﻧطﻖ ھﺎ و ذوق ھﺎ و ﻋﻘﯾده ھﺎ
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن ھﻣﮫ ﺑﺷرﯾت ﺳﺧن ﮐرده اﺳت ﺣﺗﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اوﻟﯾﺎء و ﺧﻠﻔﺎی اﻟﮭﯽ! او ﻓﻘط ﺑﺎ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺳﺧن ﻧﻧﻣوده
ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺻر ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺣول ﺷد ﮐﮫ ﻋﺻر دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻣردم ﺳﺎﻻری اﺳت.
 -٢۶۴و اﮔر ﺷﯾﺦ اﮐﺑر ﺧود را ﺧﺎﺗم وﻻﯾت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ داﻧد ﻣطﻠﻘﺎ ً در ﻧﻔﯽ ﻣﻘﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﮭدی آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﭼرا ﮐﮫ
ﺧود ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧﺎطﻘﮫ آن ﺣﺿرت در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺗﺻرﯾﺢ ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﯾﮏ اﻣﺎم ﻏﺎﯾب
و ﺻﺎﻣت وﺟود دارد ﮐﮫ در ھر ﻋﺻری اﻣﺎم ﻧﺎطﻖ دارد ﮐﮫ زﺑﺎن او ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﺳت .و اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺣدود ھﺷت ﻗرن
اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ھداﯾت اﻣﺎﻣﺎن اﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﺳت در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت! و ﻟذا ھﯾﭼﯾﮏ از ﻋﻠﻣﺎ و اوﻟﯾﺎی ﻓرق ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺑوده
ﮐﮫ از درﯾﺎی ﻧور ﻣﻌرﻓت اﯾن ﺑزرگ ﺑﮭره ﻧﺑرده ﺑﺎﺷﻧد در طﯽ ﻗرون اﺧﯾر ﺑﯾواﺳطﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ واﺳطﮫ!
 -٢۶۵و اﻣروزه ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ھﻣﮫ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن از ﺑزرﮔﺗرﯾن درﯾﺎی ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺗوﺣﺎت
ﻣﮑﯾﮫ ﺑرﺧوردارﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﮔراﻧﻘدر و زﯾﺑﺎی ﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد ﺧواﺟوی ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻓﺿل ﻋظﯾم و اﺟر ﮐﺑﯾرش ﺑﺧﺷد و
ﺑﺎ ﻣرادش ﻣﺣﺷور ﻓرﻣﺎﯾد آﻣﯾن!
 -٢۶۶اﺑن ﻋرﺑﯽ رﺳول ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﺣﯾﺎی اﯾن ﻓطرت اﻣﮑﺎن درک و اﻟﺣﺎق ﻓرج اﻣﺎم
زﻣﺎن ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .و ﺑﺧﺻوص در ﻋﺻر ﻏوﻏﺎی ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ و ﻣﻌﺎرف ﺷﻘﯽ و ھﻧرھﺎی اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑدون ﻣﻌﺎرف وﺣدت
وﺟودی اﯾن ﻣرد ﺑزرگ اﻣﮑﺎن رھﺎﺋﯽ از دﺟﺎﻻن اﯾن دوران ﻧﯾﺳت .ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﻋﻠﯾرﻏم درﯾﺎﺋﯽ از ﺣﺟت ھﺎ و آﯾﺎت و
ﺑﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﮭﯽ در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺎرف و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﯾن ﺑزرگ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﺑوده ام و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد
ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾن ﻣرد ﺑﮫ ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن ﻧرﺳﯾده ام ﮐﮫ ﺧداﯾش ﻋﺎﺷﻖ ﺗر ﺑﺎد!
 -٢۶٧ﺧود اﯾن ﺑﻧده در ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی و اﺳرار ﻋﻠوی دﯾن ﺧدا ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣدی ﺗر و ﻋﻠوی ﺗر از اﺑن ﻋرﺑﯽ در
ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳراغ ﻧدارم! و ﻧﯾز اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺗر و ﻋﺎﻟﻣﺗر و ﺧﺎﺷﻌﺗر از او! و ﻧﯾز اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺗر از او! و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻟﮭﯽ ﺗر
از او! و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر از او! اﻟﻠّﮭم ﺻل ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺑن ﻋرﺑﯽ!
 -٢۶٨وﻗﺗﯽ ﯾﮏ رھﺑر ﻣﺷﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾﻌﮫ و ﻓﻘﯾﮫ ﺑﻐﺎﯾت ﻣﺗﻌﺻب و ﻣﺗﺷرﻋﯽ ھﻣﭼون اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﮫ
رھﺑر ﻣﻠﺣدان ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﮔورﺑﺎﭼف ،آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺷﯾﻊ اﺑن ﻋرﺑﯽ را ﺑﻌﻧوان
ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن ﺳﺧﻧﮕوی ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺗﺷﯾﻊ! و اﯾن ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌرﻓت و ﻓطرت
اﻟﮭﯽ ﺑﺷر در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻧور اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ﻧور ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ اﺳت! ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن ﺧدﻣت
اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﮐل زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧوﯾش ﺑوده اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﭼﺷم ﮔورﺑﺎﭼف را زرق و ﺑرق ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ﮐور ﮐرده
ﺑود و اﯾن ﻧور را ﻧدﯾد و ﻧﺧواﻧد!
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 -٢۶٩ﺣﺎل ﮐﮫ ﺳﺧن از اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﺻد ﮐرده ﺑودﯾم در اﯾن ﺑﺎب ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕوﺋﯾم
وﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راز ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رھﺑری آن ھﻣﺎن اﻣﯾّت و زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ﻓطری اﯾﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻠت را
درﯾﺎﻓت و اﺣﯾﺎء ﻧﻣود و ﻣﺗﺣد ﮐرد و ﺑرﻋﻠﯾﮫ طﺎﻏوت ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧد! ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﻧور ﻓطرت ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ
ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﮔراﺋﯾد و از ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺧت ﺑرﺑﺳت و ظﻠﻣت ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐم ﺷد!
 -٢٧٠ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻧور ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺟز ﻧور ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن و ﺷﻧﺎﺧت آن ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻧواب اﺻﻠﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت ﺻﻐرا ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن اﻣﯽ ﺑودﻧد و ﻧﮫ ﻓﻘﮭﺎ و ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ! ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد! اﯾن ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﻧﮫ
ﺷﻧﺎﺧت دﯾﮕری از ﻧوع ﻋﻠﻣﯽ ،ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ ،ﻓﻧﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم! اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺷراﻗﯽ -ﺷﮭودی اﺳت و ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ،ﺧداﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺧدا ،اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓرق ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧﻔﯾس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻓرق ﻣﻧﯾت و ھوﯾت! ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن وادی ﺳﺎﻗط ﺷده اﻧد اﯾن آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت و اﺷراﻗﺎت را ﺗﻧﻔﯾس ﮐرده اﻧد و اھل
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﺑوده اﻧد.
 -٢٧١ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕری ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ و ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻘﮫ ﮐﮫ آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ را در آﻓﺎق و
اﻧﻔس درک و ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﺣدت وﺟودی ھﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد زﯾرا در اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﺷﮭودی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟز
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود را درک و دﯾدار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس ﻋﺎرف ﻏﯾر وﺣدت وﺟودی ﻧدارﯾم و اﮔر ﺑﺎﺷد ﻋﺎرف ﻧﯾﺳت و ﺗوھم زده
اﺳت .و وﺣدت وﺟود ﭼﯾزی ﺟز ﺣﮑﻣت و ﺷﻧﺎﺧت ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش و ﻓطرت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧدا ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن
ﮔﺳﺗرده اﺳت ﺑﮫ درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎﺗش!
 -٢٧٢و ﻟذا ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری از ھر ﻣﻠﯾت و ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھﺑﯽ ﺟز در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﻣﮑﺎن ﺑﮫ وﺣدت رﺳﯾدن و ﻋداﻟت
را ﻧدارد .زﯾرا زﺑﺎن ﻓطرت زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری و ﺗﻧﮭﺎ زﺑﺎن واﺣده ﻧﻔس واﺣده ﺑﺷرﯾت اﺳت و آن واﺣد ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت .ﭘس
ﺑﺷر ﺟز ﺑر ﻣدار وﺟود اﻟﮭﯽ ﺧود ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺻول ﺣﻖ ﺧود در ﺟﮭﺎن و وﺣدت در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ﻋداﻟﺗﯽ ھم ﺟز اﯾن ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺑراﺑری! ﭘس وﺣدت وﺟود ھﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت و ﻣذھب و اﯾدﺋوﻟوژی و آﺋﯾن ﻧﺟﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر و دﯾن اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ﻣﮭد ﻋداﻟت و ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ! زﯾرا ﻓﻘط ﺑر اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺟﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎی ﺧداﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن! و اﯾن در ﻣﮑﺗب ﻋﻠﯽ)ع( ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻋداﻟت اﺳت :ﻗرار ﮔرﻓﺗن ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺟﺎی
ﺧودش! و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑر ﺟﺎی ﺧوﯾش ﻗرار دارد ﺟز اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻓراری ز ﺧوﯾش ﮐﮫ ﭼون ﺑﺧود آﯾد و ﺟﺎی اﻟﮭﯽ ﺧود
را ﺑﯾﺎﺑد و ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ﺟﮭﺎن را ﻋﯾن ﺣﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد" :ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑر ﺣﻖ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ".ﻗرآن! و اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﺎﻧﯽ و ﺑﯾّن اﯾن ﻣﮑﺗب اﺳت در
ﻋﺻر ﻏﯾﺑت! و ﻣﺎ آﺧرﯾﻧش ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور! ظﮭور ﺟﻣﺎل ﻣطﻠﻘﮫ ﻓطرت ﷲ از ﺑﺷر! ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻋﻠم و
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺣﻖ اﯾن ظﮭور را درﯾﺎﻓت و رﺳﺗﮕﺎر ﺷد و ھﻼک ﻧﮕﺷت!
 -٢٧٣ﻧﮕﺎه ﻓطری ﺑﮫ ﺧود و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧود و ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﻟﻠﮭﯽ اﺳت :ال ﻻه! ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ "ال" اﻧﺳﺎن اﺳت و
ﮐﻔر دﯾن! اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻟﮭﯾت ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ال
ﺧﯾر ﺷر ﯾﺎ ِ
"ﻻ" ﺧداﺳت :وﺟود ﻋدم ﯾﺎ ﺑود ﻧﺑود! ِ
ﻻھﯽ وﺟود ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮭﻣﺎن درﺟﮫ ﺟﺎی ال و ﻻ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻋوض ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻼﻓت ﻓطری
اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق آﯾﮫ ﻓطرت! و ھر ﻣوﺿوع و درﺟﮫ از ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻣﮑن
ﻧﻣﯽ ﺷود و ﮐﻠﯾﮫ اﯾن ﻋرﻓﺎن اﺳﻣﺎﺋﯽ ﻧﻔس ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ او ﻗرار دارد ﯾﻌﻧﯽ :ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم! ال و ﻻ
ﻣﺻدر رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای از ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺄوﯾل و ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن ﺧﻠﻘت
رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﺳوره رﺣﻣن ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر واﻗﻌﮫ ﺧواﻧدن ﻗرآن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت و
ﺑﯾﺎن ﻗرآن! و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺑﮫ ﻧور ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ در ﺟﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﮑوﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا در اﯾن ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎھد دﺧﺎﻟت ﻣﺎه
و ﺧورﺷﯾد ھم ھﺳﺗﯾم )ﺳوره رﺣﻣن( ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﻼﮐﯽ ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ اﺳت .ﮐﮫ ﺣﺟت و ﺑﯾّﻧﮫ ھر ﻣرﺗﺑﮫ از اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در
واﻗﻌﮫ ﮐﺳوف ﯾﺎ ﺧﺳوﻓﯽ ﺑر اھﻠش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل ذواﻟﺟﻼﻟﯽ ﯾﺎ ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ! ﮐﮫ درﺑﺎره ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار اﯾن
واﻗﻌﮫ ﻣﻘﺎدﯾر ﮐﺛﯾری از رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ ھم دﻻﻟت دارﻧد زﯾرا اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺣﻘﻖ اﻣﺎﻣت ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت
اﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻼﻓت ﻓطرت ﷲ و ﻓطرت اﻟﻧﺎس! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻓﻘط ﺧﻠﻔﺎی ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﻣردم ھم
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ھﺳﺗﻧد! "رﺳول ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد اﺳت در ﺷﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ھم ﺑر ﻣردﻣﺎن ".ﻗرآن! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھر ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎرﻓﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن
ﻋﻠوی و ﻋﻠﯽ وار اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮭود ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت و ﺧود ﺷﺎھد ﺑر ﻧﺎس! ﯾﻌﻧﯽ در آن واﺣد ھم ﺷﺎھد اﺳت و ھم ﻣﺷﮭود!
"و اوﺳت ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود" ﻗرآن! اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ھوﯾت ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ در وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت در ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .اﯾن
ھﻣﺎن ھوﯾت ﺷﻣﺳﯽ -ﻗﻣری ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺧﻼﺻﮫ ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ و
ﻋرﻓﺎن ﻓطری و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل در ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻠﯽ و ﺧﻼﺻﮫ ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾن وادی ﮐﺎﻓﯾﺳت
ﮐﮫ ﺳﺎده ﺗر از اﯾن ﻗﺎﺑل ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت.
 -٢٧۴اﮔر ﺷرﯾﻌت در ﻗﻠﻣرو اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺑﺎدی ﺑﮫ ﺻدق ﻋﻣل ﺷود ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﻓطرت اﻟﮭﯾش را ﺗدرﯾﺟﺎ ً از ﻣﯾﺎن
ﺑرﻣﯾدارد و راﺑطﮫ ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن و اول و آﺧر ﯾﺎ راﺑطﮫ ﺑﯾن ذھن و دل را ظﻠﻣت زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓرد را رو در روی
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ھداﯾت و وﻻﯾت ﭘﯾر ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﮏ را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﺳوی اﻟﮭﯾت ﺟﺎن رھﻧﻣود ﺳﺎزد زﯾرا آﯾﮥ ﻓطرت ﺑﻣﺎ ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓطرت
ﺑﺷری ﺑطرزی واژﮔوﻧﮫ ﺑر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﻗرار دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻧطﻖ و ﺧرد طرﯾﻘت ﻣطﻠﻘﺎ ً از ﺟﻧس ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت
ﻧﯾﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺑن ﺑﺳت راﺑطﮫ ﻣوﺳﯽ)ع( و ﺧﺿر)ع( اﺳت در ﻗرآن ﮐرﯾم! ﺑﺧش ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ ﻣراﺗب ﺗﺄوﯾل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﻧﻔس ﺑﺷری را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﯾم و ﻟذا ﺳﺎﻟﮏ در ارﺗﺑﺎط روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﺎرف
ﻗﺎدر ﺑﮫ طﯽ طرﯾﻖ اﻟﯽ ﷲ اﺳت" :ﻓطرت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺷر ﺑر آن و ﻋﻠﯾﮫ آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑر
آن ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم! و اﯾن ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺗﺑﯾﯾن ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت.
 -٢٧۵درﯾﺎی ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ طرﯾﻘت ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن راز و رﻣز و اﺷﺎره و ﺗﻣﺛﯾل
و ﺣﮑﺎﯾت! ﻣﺛل ﻣﺛﻧوی ﻣوﻟوی و آﺛﺎر ﻣﻧظوم ﻋطﺎر ﻧﯾﺷﺎﺑوری ،ﻋراﻗﯽ و دﯾﮕران! و ﯾﺎ آﺛﺎر ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑزرﮔﺎﻧﯽ ﭼون
ﺳﮭروردی و ﻣﻼﺻدرا و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺷﺎﮔردان اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد .اﯾن ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻣدرن
و ﻧﺳل ھﺎی ﺟدﯾد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً دﯾﮕر ﮐﺎرآﺋﯽ ﺧود را از دﺳت داده اﻧد و در اﻋﺻﺎر ﻗﺑل ھم ﻓﻘط ﺑرای ﻗﺷر وﯾژه ای از ﻣﺣﺻﻠﯾن
ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺎرآﺋﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و ھرﮔز ﺑﮑﺎر اﻣﯾﯾون و ﻣردم ﻋﺎدی ﻧﯾﺎﻣده اﺳت زﯾرا زﺑﺎن ﺷﻌر و ﻓﻠﺳﻔﮫ زﺑﺎن ﺧﺎﺻﺎن
اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر ﻓﻧﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑودن زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻓﺎﻗد ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﻣﯽ و ﻓطری و ﺑﯾواﺳطﮫ اﺳت
و ھﻣﭼﻧﯾن درﯾﺎﺋﯽ از ﻣﻌﺿﻼت و ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾده اﻧﺳﺎن ﻣدرن را ھم ﻓﺎﻗد اﺳت .ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗدﯾم ﻓﻘط ﺑﮑﺎر اﻧﺳﺎن ﺳﺎده
ﻗدﯾم ﻣﯽ ﺧورد و آﻧﮭم ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ﺷﺎﻋر و ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ واﻗﻌﯾت ﺷﮑن اﺳت .و ﻟذا ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗدﯾم ﻣﺎ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮑﺎر ھﯾﭻ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﺑردی اﺷراﻓﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ اﯾن ادﺑﯾﺎت ﺧوراک ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑرای داﻧﺷﮑده ھﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ھﻧرھﺎﺳت ﺟﮭت اﺗﺧﺎذ ﻣدرﮐﯽ ﺑرای ﻧﺎن و آب و ﻧﺎم و ﮐﺎﺳﺑﯽ ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
 -٢٧۶ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻌﺻب ﻗوﻣﯽ اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻋرﻓﺎی اﯾراﻧﯽ ﺧورﺷﯾدھﺎی ﺣﻘﯾﻘت و ھداﯾت ﺧﻠﻖ و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﻧد و در ﺟﮭﺎن ﻧظﯾر ﻧدارﻧد و ﻗدرﺷﺎن اﻣروزه در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﺋر ﻣﻠل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺗر از ﻣردم اﯾران اﺳت .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﭘرﺗو اﻧوار اﻟﮭﯽ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از آﺛﺎر ﻣﮑﺗوﺑﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮑﺎن و طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻘﯾﻘت را در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﺎری ﺷﻣس و ﻣوﻟوی در ﺳرآﻏﺎز ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﯾن ﺑﻧده ﻣﻘدﻣﮫ دﯾدارم ﺑﺎ ﻣوﻻ
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود و در اﯾن دﯾدار ﯾﺎرﯾم ﻧﻣودﻧد ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺑﺎرﮐﺷﺎن!
 -٢٧٧و ا ّﻣﺎ آﯾﺎ اﺑزار ادراک و اﺗﺻﺎل آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯾش ﭼﯾﺳﺗﻧد؟ ﺑدون ﺷﮏ ھﻣﯾن ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﺗﻌﻘل در
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﯾن ﻓطرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﮔر اﯾن ﺣواس ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ زﻧده و ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻧد و
ﻧﮫ ﻣﺻداق :ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﮔوﺷﯽ ﮐﮫ ﮔوش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ ﺷﻧود و ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣردﮔﺎﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ راه ﻣﯾروﻧد و ﺗو ﻧﺗواﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﻗﺑرﻧد ﺑﺷﻧواﻧﯽ)ﻗرآن( .و اﯾن ھوﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ -وراﺛﺗﯽ ﺑﺷر
اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑر او و ظﻠﻣﺎت ﺣواس و ھوﺷش ﮐﮫ ﺑﯾن او و ﻓطرت اﻟﮭﯾش ﺣﺎﺋل ﺷده اﺳت .آﻣوزﺷﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻋم از ﻋﻠﻣﯽ
و دﯾﻧﯽ ،و ﻧﯾز ﺑﺎورھﺎی ﻣوروﺛﯽ و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطف ﻧژادی ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺎن ﻗﺑری اﺳت ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر در آن ﺟﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺷر ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﺑر را ﺑﺷﮑﻧد و ﺟﺎن رھد! و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ آن ﭘﺗﮏ و ﮐﻠﻧﮓ و ﺑﻣﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻗﺑور را در ھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .اﯾن ھﻣﺎن زﯾر و رو ﺷدن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗﺑور اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده اﺳت.
٤٩

 -٢٧٨دﯾﮕر ﺳﭘری ﺷده آن ﻋﺻری ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و اﺳرار ﺣﻖ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اھﻠش ﮔﻔت و از ﻧﺎاھﻼن
ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣود .اﻣروزه ﺑﮭرﺣﺎل ﻋﺻر ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎرات و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺟﺎزی و ﻣﺎھواره ای ﺑﮫ آﻧﯽ ھر اﻣری را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ﭼﮫ اھل ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﺎاھل! اﯾن ﻧﯾز اراده اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ھوﻟﻧﺎک ﺗﻘﯾﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرده اﺳت .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎه
ﺗﻘﯾﮫ ،ﮔروه ﮔروه ﻣردﻣﺎن در ﺟﮭل ﺧود زﯾﺳﺗﻧد و ﻣردﻧد و ﻧداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ زﯾﺳﺗﻧد و ﭼرا ﻣردﻧد .و ھﻣﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎﻗﻼن
ﺑﺷری ﻣﺗواری و ﻣﺣﺑوس و ﻣﻘﺗول ﺑودﻧد و ﻣﮑﻔور! رﻧﺟﮭﺎ و ﺧوﻧﺑﮭﺎی اﯾن آزادﮔﺎن ﻣﻌﻧوی ﺑود ﮐﮫ ﻋﺻر ﺳﯾﺎه ﺗﻘﯾﮫ و
ﺗﻔﺗﯾش و ﺗرور ﻋﻘﯾدﺗﯽ را ﺧﺗم ﻧﻣود و اﻣروزه ھر راﺳت و دروﻏﯽ ﺑﮫ ﮔوش ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ رﺳد ﭘس ﻓﻘط آﻧﺎﻧﮑﮫ دارای ﻋﻘل
ﻓطری ھﺳﺗﻧد در اﯾن ﻏوﻏﺎی اﺧﺑﺎر و اﺳرار دﯾواﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس ﺑﺷر ھرﮔز ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺑرای ﻧﺟﺎت روح ﺧود ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﻓطرت و ﻋﻘل ﻓطری ﻧﺑوده اﺳت.
 -٢٧٩در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم و ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑر ﺧود ﺑﮫ ھر ﮐس و ﻧﺎﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯾدادﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺷﯾرﮐﺷﺎن
ﺣرف ﺧود را ﺑﮫ ﮔوش ﺣﺎﮐم وﻗت ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺑﺎ رﺣﻠت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺧﺳﺗﯾن دادﮔﺎھﮭﺎ و زﻧداﻧﮭﺎ و ﺗرورھﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﺷد و ﺗﻘﯾﮫ
را ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ اﯾن اﺻل را از ارﮐﺎن ﻣذھب ﺧود ﻗرار دادﻧد ﺗﺎ رﯾﺷﮫ اﯾﻣﺎن و ﻧﺳل ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑرﮐﻧده ﻧﺷود و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﻣﺎم ﺑﺗواﻧد ﭼﮭﺎر ﺻﺑﺎﺣﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﻣﺎﻧد و ھداﯾت ﮐﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﻌﺻوم ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﻘﺗول و ﺟواﻧﻣرگ ﺗر ﺷدﻧد و اﻣﺎم ﯾﺎزدھم در ﺑﯾﺳت و ھﺷت ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﮭﯾد ﺷد و اﻣﺎم آﺧر از ﺑدو ﺗوﻟدش
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ و ﻏﺎﯾب ﮔردﯾد! و ﻋﺻر ﺗﻘﯾﮫ ﻣطﻠﻖ آﻏﺎز ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻓﻘط ﻣوﺟب اﺷﺎﻋﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﮑﻔﯾر و ﺧﻔﻘﺎن ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑوده اﺳت
و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻓﻘط دﺷﻣﻧﺎن آزادی ﻋﻘﯾده و ﻓﮑر و ﻣﻌﻧوﯾت را ﺑﮭم ﻣرﺗﺑط و ﻣﺗﺣد ﮐرده اﺳت
و اﯾن آزادی ﺑﯾﺎن اﺳﺎﺳﺎ ً در ﺧدﻣت دﺷﻣﻧﺎن ﺑﯾﺎن اﺳت و در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺟز دروغ و ﺗﮑﻔﯾر و ﭘورﻧو را ﺗوﺳﻌﮫ ﻧداده اﺳت.
 -٢٨٠اﻣروزه اﯾﻧﺗرﻧت و ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻧﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑرای آزادی ﺑﯾﺎن و ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
ﺟﮭﺎن ﻗرار دارد ﮐﮫ در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﮭﻣﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻧﯾز ﺑواﺳطﮫ ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ و ھﮑرﯾﻧﮓ ﺗرورﯾﺳت ھﺎی
ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻣورد ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز و ﺑﻣﺑﺎران ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودﯾﺳت .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ظرﻓﯾت رﺷد آزادﯾﺧواھﯽ ﻓﮑری و ﻋﻘﯾدﺗﯽ از ﻗرون وﺳطﺎ ﻓرﻗﯽ ﻧﮑرده اﺳت ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ در ﻋﺻر دﻣوﮐراﺳﯽ زﯾﺳت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﯾن دال ﺑر ﺣﻘﺎرت و ﭘﺳﺗﯽ ﻓطرت ﺑﺷری ﺟدا ﻣﺎﻧده از ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در ظﻠﻣﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ اﺷد ﺛﻘل و
ﺷﻘﺎوت رﺳﯾده اﺳت و ﺗﻣﺎم ظرﻓﯾت ھﺎی وﺟودﯾش ﺑواﺳطﮫ اﯾن ظﻠﻣﺎت اﺷﻐﺎل و ﻧﺎﺑود ﺷده اﺳت .و اﮔر ﺷﯾطﺎن ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن
ﻗﺳم ﺧورده ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت اﻣروزه از طرﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣدرن ﺑر ھﻣﮫ درﺑﮭﺎ و ﻓروج ﺟﺎن اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن
رﺳوخ ﮐرده و ﻓطرﺗش را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣوده اﺳت )ﺷﯾطﺎن آرﯾل( و اﯾن ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺟﺎری ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﺧﯾر ﺣواس و ھوش و دل اﻧﺳﺎن! ﭘس رھﺎﺋﯽ از ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﺑﺎﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻗدام ﺟﮭت ﻧﺟﺎت ﻓطرت ﺑﺎﺷد .و
رھﺎﺋﯽ از اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن و ظﻠﻣﺎت آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز ﺑﮫ ﻗدرت ﻧور رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت و ﻣﺣﺑت ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و
ﭼﻧﯾن ﺗوﺳل و اﺗﺻﺎﻟﯽ ھم ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﻣﯾﺳر ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی در آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻗﻠﺑﯽ ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و دھری!
 -٢٨١اﮔر ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت و اﯾﻣﺎن ﻓطری ﻧﺑﺎﺷد ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﺣﺎل اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﺷﺎھدﯾم
ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯾون ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋﻼﺋم ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺳﺧره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و آﻧﮭﺎ
را دﺳﯾﺳﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺗﺻﻧﻌﯽ! ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن ﭼﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای
ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ً آن ﺣﺿرت را ﻣزدور آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد! اﯾن ھﻣﺎن ﺑﺎزﺗﺎب اﻧدﯾﺷﮫ "ﺗورﯾﮫ" اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻣر اﺣﮑﺎم و
ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ را ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎزی ﮐرده و ﺑﺎطل را ﻟﺑﺎس ﺣﻖ ﭘوﺷﺎﻧﯾده اﺳت اﻣروزه در ﻗﺑﺎل ﻧﺎﺟﯽ ﺧود ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﮑر دﭼﺎر
ﻣﯾﺷود: :دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾد اﻻ ﺑﮫ ﺧود و ﻣﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺎ ﺧود!" ﻗرآن -وﻗﺗﯽ ﺷﻌور و ﺧرد ﻓطری ﻧﺑﺎﺷد در ﻋﺻر
ﻏوﻏﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت دروغ و ﺟﻌل و ﺗزوﯾر و ﺗوطﺋﮫ و ﻧﻣﺎﯾش و دﺟﺎﻟﯾت ،وﺟدان ﺑﺷری دﯾواﻧﮫ و واژﮔون ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
دﺳت ﭼپ و راﺳﺗش را ھم ﻋوﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻣروزه ﻋﻘل و دﯾن اﺧﺑﺎری ،ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را در ﻻﺑﻼی درﯾﺎﺋﯽ از
رواﯾﺎت ﺿد و ﻧﻘﯾض ﮔم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود ﻧﯾز ﮔم ﻣﯽ ﺷود .رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ را ھم ﮐﺳﯽ ﺑﺣﻖ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﻓطری ﺑﻧﮕرد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺣﻔظ ﮐل ﻗرآن و رواﯾﺎت ھم ﺟز ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ و ﺧﺳران
٥٠

ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن را ﮔﻣراه ﺗر و زﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣروزه
ﺻدھﺎ ھزار ﻗﺎری و ﺣﺎﻓظ ﮐل ﻗرآن در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت و ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً در ﻗﺑﺎل ھر ﯾﮏ از
اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻠﺗﯽ ﺷﻔﺎﻋت و ھداﯾت ﯾﺎﺑد و رﺳﺗﮕﺎر ﺷود )طﺑﻖ ﻗول رﺳول ﺧدا( وﻟﯽ ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ظﺎھرا ً واروﻧﮫ اﺳت.
 -٢٨٢آﮔﺎھﯽ ﺑر ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﮐﺗﻣﺎن آن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟرم و ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ و ﺟزاﯾش آﺗش اﺳت از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ )طﺑﻖ ﻗول
رﺳول ﺧدا( .و اﯾن ھﻣﺎن ﻋذاﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه اﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺧﺻوص ﻋﻠﻣﺎﯾش دﭼﺎرﻧد زﯾرا ﺣﺟت ھﺎی دﯾن ﺧدا در
ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ ﭼون اﺳﻼم ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﮭﺎن ،آﮔﺎھﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺧوﺑﯽ
ﻋﻼﺋم آﺧراﻟزﻣﺎن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ روی ﺧود ﻧﻣﯽ آورﻧد .اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠل اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺑﻼﺳت ﮐﮫ
اﻣروزه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن درﮔﯾرﻧد وﻋﺑرت ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺷده اﻧد! "آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد آﻧﮑس ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﺑﺎ آﻧﮑس ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد ﯾﮑﺳﺎن
اﺳت ".ﻗرآن! اﯾن واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﺻداق ﮐﻔران رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻣوﺟب ّ
ﻋزت و ﺳرﺑﻠﻧدی و
ﺳروری ﻣﺳﻠﻣﯾن در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣﻌﮑوس ﺑﺑﺎر آورده اﺳت .دوراﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﯾن در آزاد ﻓﮑری و ﺑﻠﻧد اﻧدﯾﺷﯽ و ﻋﻠم
و ﻣﻌرﻓت ﻓﺧر ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﺑودﻧد و اﻣروزه درﺳت ﺑﻌﮑس! ھﻧوز ھم ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و آﺛﺎر آن ﻋظﻣت ﻣﻌﻧوی در ﺟﮭﺎن
ﺑرﺟﺎﺳت و ﻓرزاﻧﮕﺎن ﻋﺎﻟم را ﺑﺧود ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد :اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﺎ ،ﻣوﻟوی ھﺎ ،ﺑوﻋﻠﯽ ھﺎ ،ﻋطﺎرھﺎ و ...و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﮐﺛرا ً
اﯾراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد!
 -٢٨٣ﻓطرت ﷲ ،رﺣﻣت ﷲ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده ﮐﮫ رﺣﻣت را ﺑر ﺧودش واﺟب و ﻣﮑﺗوب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﻣﺣﻣد
ﻣﺻطﻔﯽ ﺟﻼل اﯾن رﺣﻣت و ﻓطرت اﺳت و ﻋﻠﯽ)ع( و اﺋﻣﮫ ھدی ھم ظﮭور ذات ﻣﺣﻣدﻧد و ﻓﺎطﻣﮫ)ع( ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﻣﺎل واﺣده و
ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن ظﮭور اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺟﮭت ظﮭور ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ،ﺧﻼﻗﺗر و رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗر از
ﻣﺣﻣد ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﻠﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا اﯾن ﺷﻧﺎﺧت اﺳت ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ را در اﻧﺳﺎن زﻧده و ﺷﮑوﻓﺎ و
ﮔوﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭼرا ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﺟز ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﺎﻗر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ را ﻋرش اﻟوھﯾت
ﺣﻖ در ﺑﺷر ﺧواﻧده اﺳت .و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت و ﺗﻌﻘل در ﺑﺎب اﯾن ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧطﻖ ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻧطﻖ ھﻣﺎن
ﺗﺣﻘﻖ اﻟﮭﯾت ﻧﻔس اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ذارﯾﺎت ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم :ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود
ﺷﻣﺎﺳت ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد و ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ رب زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﮐﮫ آن ھﻣﺎن ﻧطﻖ ﺷﻣﺎﺳت! زﯾرا ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ھﻣﺎن
آﺳﻣﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ آن وﻋده داده ﺷده اﺳت وﻋده ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ و وﻋده ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ!
 -٢٨۴ﭘس ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓطری و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ
اﺳت زﯾرا ﻣظﺎھر اﯾن ﻓطرت ھﺳﺗﻧد! ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﯾن ﻣظﺎھر ﻓطرت ﷲ ﻋﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺧوﯾش اﺳت زﯾرا آﻧﮭﺎ
ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌرض دﯾد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﻓﻘط ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧوری ﻣﯽ ﺗوان
ﺑر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش راه ﯾﺎﻓت و ﺳﺎﻟﮏ اﯾن وادی ﺷد ﮐﮫ طرﯾﻘت اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر طﯽ طرﯾﻖ در ﻣراﺗب رﺣﻣت
اﺳت و ﻋﺻﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ! ﮐﮫ ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل اﯾن ﻣراﺗب در آﻓﺎق )ﺟﮭﺎن ﺑرون( ﻣﺗﺟﻠﯽ و ﻣﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﻟﻘﺎی وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت در درﺟﺎت!
 -٢٨۵ﺑرای اذھﺎن و ﻣﻧطﻖ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ و ھﻣﮫ ﻋﻣرﺷﺎن ﻋﺎدت ﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﮔوﺋﯽ و راز ﭘردازی و اﺳﺗﻌﺎره
ﺳﺎزی و ﺗﻘﯾﮫ ﺑﺎزی دارد و در اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻓﺳﯾل و ﻣﻔﻠوک ﮔﺷﺗﮫ ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ ﻣﺎ ﻧوﻋﯽ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﺧدا و
رﺳول ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود ﺧداوﻧد رﺣﻣﺎن ھﻣﮫ اﺳرارش را در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن و ﺣﮑﻣت ﻋرﺑﯽ
آورده اﺳت و ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﺣﮑﻣت ﻋرﺑﯽ در ﻗرآن زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت و ﮐﻼم ﻋرب اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻣﻧظور ﻣﻧطﻖ ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕردی و ﭼوﭘﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎ ﻣﻧطﻖ ﻟُری و ﺳر راﺳت و ﻋرﯾﺎن و ﺑدوی! ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻖ ا ّﻣﯽ و
ﺑﯾواﺳطﮫ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش را ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑرﮔزﯾده اﺳت :ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕردان و ﭼوﭘﺎﻧﺎن ﻋﯾﺎر و ﺟواﻧﻣرد!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻣن از ﻧوﺟواﻧﯽ ﻋﯾﺎر ﺑودم و ﺑر ھﻣﯾن اﺻل ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﺑرﮔزﯾده ﺷدم!
 -٢٨۶ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﭼون ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و طﺑﯾﻌت ﻋرﯾﺎن ﻣوﺟب ﺻﯾﻘل ﻓطرت اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ را ﻧﻣﯽ درد! و ﭼون ﻧﻔس
آدﻣﯽ از ھر ﺣﺟﺎب و ظﻠﻣت و دھرﯾﺗﯽ ﭘﺎک ﺷد ﭼﺷم و ﮔوش و ھوﺷش ﺑﮫ ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل ﻓطرت ﷲ در طﺑﯾﻌت ﺣﺳﺎس و
ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯾﮕردد و "طﺑﺎع ﺗﺎم" را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد! ﻓطرت ﻋﯾن طﺑﯾﻌت اﺳت زﯾرا طﺑﯾﻌت ﻣﮭد ظﮭور اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺟز ﺑرای
٥١

اﯾن ظﮭور آﻓرﯾده ﻧﺷده اﺳت ظﮭور ﺣﻖ از ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ! و اﮔر ﺧداوﻧد را ھم در وﺟود اظﮭرش ﻋﯾن طﺑﯾﻌت ﻣﯽ داﻧﯾم
ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ طﺑﯾﻌت را ھم ﻣطﻠﻖ و ﺳرﻣدی و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣراﺗب ﻧﺎﺳوت و ﻣﻠﮑوت و ﺟﺑروت و
ﻻھوت و ھﺎھوت را در ﺧود ﻧﮭﻔﺗﮫ دارد و ﺑرای اھﻠش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻌراج رﺳول ﺧدا ھم در ذات ھﻣﯾن طﺑﯾﻌت ﺑود و
آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﻧﯾز ذات طﺑﯾﻌت اﺳت .و اﮔر ﺧداوﻧد ھﻣواره ﺑرﺗر از درک و ﺗوﺻﯾف اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑرﺗر از ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت
اﯾن ﺑرﺗری و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ھم در ذات طﺑﯾﻌت اﺳت زﯾرا ﺑﻘول ﺧودش ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾده ﺗﺎ ﺧودش را آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد و
ﻧﻣوده اﺳت ﺑرای اھﻠش! ﻓﻘط ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓطری -طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از اﺳﺎرت اﯾده ﺧدا و ﺧدای ظن ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻟﻘﺎی
ﺷﯾطﺎن اﺳت ﻣﯾرھﺎﻧد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﯾﻌﻧﯽ طﺑﯾﻌت را از رﺳوخ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺻون داﺷﺗﮫ اﺳت.
در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن و ﺑﯾﻧدﯾش!
 -٢٨٧وﺟود واﺟب ،وﺟود واﺟد ،وﺟود ﻣطﻠﻖ ،وﺟود ﻣﻣﺗﻧﻊ ،وﺟود ﻣﺣﺎل ،وﺟود ﻣﻘﯾّد و ...ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد ﮐﻼم اھل
ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود از ﻣﯾﺎن اﯾﻧﮭﻣﮫ وﺟودات ﺧداوﻧد را ﺗﮑﺑﯾر و ﺗﻧزﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و او را از ﻗﯾد و ﺑﻧد ﺧﻠﻘش ﺑرھﺎﻧﻧد
ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ ﺷرک و ﺗوھم ﺗوﺣﯾدی و ﺗوﺣﯾد ﻣﺗو ّھم و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺗﮑﻠﯾف اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ را در ﻗرآن ﯾﮑﺟﺎ
روﺷن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ :ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره وﺟود ﺧدا ﺟدل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮕو ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ )ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ( ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم
واﻟﺳﻼم! و ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ ﻓطری
اﺳت ﺑﮫ ﺣﺿور و ظﮭورش در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﺑﺧﺻوص از طﺑﯾﻌت ﺑﺷری و ﺧﺎﺻّﮫ از وﺟود اوﻟﯾﺎﯾش! اﯾﻧﺳت ﭘرﺳﺗش
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑرای اﺑد از دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ﻣوﻟوی و اﺑن
ﻋرﺑﯽ و آﺛﺎرﺷﺎن!
 -٢٨٨ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺧود ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ اھل ﺷﮭود در ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﺑﮫ اھل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ دام اﯾن وﺟودھﺎ و
ﻣوﺟودھﺎی ﻓرﺿﯽ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و ﮔوﺋﯽ از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت وﺟودی اﺻﻼً واﻗﻌﯾت و ﻣوﺟودﯾت ﻧدارﻧد و ذھﻧﯾت
ﻣﺣض اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود واﺟب ھﻣﺎن ذھﻧﯾت و ادراک ﺟﺑری و وﺟوب ﻋﻘﻠﯽ اﺳت و وﺟود ﻣطﻠﻖ و ﻣﻘﯾّد ھم دو ﻣﺎھﯾت از
ذھن و ادراک ﺑﺷر اﺳت درﺑﺎره ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧودش! و اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣدارج درک وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و آﻧﮑﮫ دﭼﺎر اﻧواع
اﯾن وﺟودھﺎی ﻓرﺿﯽ اﺳت در واﻗﻊ دﭼﺎر ﺷرک در ﺗوﺣﯾد و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و در ﻧظﺎم ﺗﻌﻘل و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش اﺧﺗﻼل و
ظﻠﻣﺎت ﻋظﯾﻣﯽ ﺣﺎﺋل اﺳت.
 -٢٨٩ﺣﺎل اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ وﺟود ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﺳت ﭘس اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻧواع و ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت وﺟودی در ﻋﺎﻟم ﻓﻠﺳﻔﮫ دال ﺑر اﻧﺷﻘﺎق و
ﻧﻔﺎق وﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﻧﻔﺎق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ،ﺷﻘﺎق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت و اﻧﺳﺎن
و ﻓطرﺗش! و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻓﻘط ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧده آن ھم ھﺳت و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھوﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ
ﻓﻠﺳﻔﮫ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾﻧش ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟود و آن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺑﯾﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺣﮑﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽ رود .ﻋﻠت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﻗﻠﻣرو دﯾن و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ از اﯾﻧروﺳت وﮔرﻧﮫ از ﻣﯾﺎن ﻋﯾﺎﺷﯽ ھﺎ و
ﻗﻣﺎرﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻓﮑری و ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ ھﯾﭼﯾﮏ وﺳوﺳﮫ اﻧﮕﯾزﺗر و ﺟذاﺑﺗر از ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺑﺧﺻوص ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟود ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﻋﯾش ھﺎ و ﻗﻣﺎرھﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎﻧﯾش ﺟﻧﺎب ارﺳطو را در زﻣﺎن ﮐﮭوﻟﺗش ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧودﮐﺷﯽ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﻣﺎن ﺷده ﺗرﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرب اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣورﺧﯾن ﻧﻘل ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺟﻣﻠﮫ
اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧودﺷﺎن ﻧﯾز ﻋﻣری ﺑﺎ اﯾن ﺧﯾﺎل در ﺟداﻟﻧد!
 -٢٩٠ﯾﺄس ﻣرﮔﺑﺎر ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ در ﺟﻣﺎﻋت اھل ﻓﻠﺳﻔﮫ از ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑس ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل ﺑرﺧوردارﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و
ﭼرا ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎب ﻣﻌﻧﺎی وﺟود و وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت وﺟود دﭼﺎر ﺑن ﺑﺳت ﺷده و ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت دﭼﺎر
ﻣﯾﮕردﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾن ﺣس ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ در ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧود
را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺧوﺑﯽ درک و ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ
از اﻧﻘطﺎع از رﺣﻣت ﺧداﺳت ﯾﮏ اﻟﻘﺎی ﺧﺎص اﺑﻠﯾس در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ھوﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ
ﻓﻠﺳﻔﮫ را درﯾﺎﻓت .و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ وﺟود و رﺣﻣت اﻣر واﺣدﯾﺳت زﯾرا وﺟودی ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت را ﺑر
ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧد رﺣﻣت را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ وﺟود را! ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ ،ﺿد وﺟود اﺳت
ﺑﺧﺻوص ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟود!
٥٢

 -٢٩١ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از راه ﻓﻠﺳﻔﮫ وارد ﻧﺑرد ﺷد و ﺑدون داﻧﺳﺗن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان آن را رد
ﮐرد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﯾن ﻧﯾز ﯾﮏ دام اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت زﯾرا ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺷﯾطﺎن را رد ﮐرد ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺗوان
ﺷﯾطﺎن را رﺳوا و رد ﻧﻣود و از ﺷرش رھﯾد!
 -٢٩٢ﺑﻧده ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﻓﻠﺳﻔﮫ از ﻧزدﯾﮏ ﺳﺧن ﻧﻣوده ام و دﯾده ام ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ھﻣﭼون ﻣوﺟودی اﻓﺳون
ﺷده و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ از ﺷر ﻓﻠﺳﻔﮫ رھﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑر ﺷرش آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزی و درک و ﺗﺻدﯾﻖ ھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻓﻘﺎھت ﺗورﯾﮫ ای و ﺗﺑدﯾل ﮔر ﻧﯾز دارای ھﻣﯾن طﻠﺳم اﺳت در ﻧزد ﮐﺎرﺑراﻧش! اﯾن دو ﻧوع ﻣﺳﺦ و واژﮔوﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و وﺟدان اﺳت .ھﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ ﺳﻔﺳطﮫ اﻧد و ﻧﺎﺑودﮔر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر و واژﮔوﻧﺳﺎز ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ! و ھﻣﮫ
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻓﻘﺎھت دھری -اﺧﺑﺎری ھم ﺑدون ﺗورﯾﮫ ﺳﺎزی اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ھﯾﭻ ﮐﺎرﺑری دﯾﮕری در اﯾن ﻋﺻر ﻧدارﻧد و ﻟذا
واژﮔوﻧﺳﺎز دﯾن ﺧدا ھﺳﺗﻧد وﺿﻊ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﻓﻘﺎھت اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺣﺟﺗﯽ ﺑر درﺳﺗﯽ اﯾن ادﻋﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
 -٢٩٣ﺧداوﻧد ،اﻧﺳﺎن اول اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺧدای آﺧر و اﺑدﯾﺳت .ﻓﮭم راﺑطﮫ اﯾن دو و ورود در ﻣﻌﻧﺎﯾش ﮐل راز آﻓرﯾﻧش
اﺳت .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎﻧﯾﺎت ﺑﺑرﯾد ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ در ﮐودﮐﺎن ﻧظری ﮐﻧﯾم ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز
ﺑواﺳطﮫ واﻟدﯾن دﯾواﻧﮫ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﺷده اﻧد و ﻣظﮭر ﻓطرت ﻋرﯾﺎن ﺧداﯾﻧد و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﮐوﭼﮏ و ﺑﮑر و ﻣﻌﺻوم و
ا ّﻣﯽ! ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺗﺎزﮔﯽ در ﺣﺎل آﻓرﯾﻧش ﺧوﯾش در اﻧﺳﺎن اﺳت اﮔر اﻧﺳﺎن ھم وی را در اﯾن آﻓرﯾﻧش ﯾﺎری ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘوا
ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻓطرت ﺑﺷری ﺑطور ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ ﺑر ﻓطرت ﺧدا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﮔر اﻧﺳﺎن در
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺧودش ﺑﺎﺷد ﻣواﻓﻖ ﻓطرت ﷲ ﺧواھد ﺑود در ﺧود! زﯾرا آدم ،ﻋدم اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾد ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﻋدﻣﯾت ﺧود ﺑﺎﺷد
ﺗﺎ وﺟود اﻟﮭﯽ ﯾﺎﺑد .و اﯾن ﻋدﻣﯾت ﭼون ﺑر وﺟود ﻗرار دارد دارای ﺧﻠﻖ و ﺧوﺋﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺿد وﺟودی اﺳت و ﺻﻔﺎﺗﯽ
ﭼون اﻧﮑﺎر و ﺑﺧل و ﻋداوت را ﺑروز ﻣﯽ دھد" :روی ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم روی ﺧدا ﮐﻧﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻓطرت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﮫ
آن آﻓرﯾده ﺷده و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن اﺳت وﻟﯽ اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردم ﺑر آن ﻋﻠم ﻧدارﻧد "...روم !٣٠-٢٩ﯾﻌﻧﯽ
اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن دﯾن ﺧدا و اطﺎﻋت را ﺗﺑدﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﻋﻣﺎل ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺗﺳﻠﯾم و اﺳﻼم را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺳر ﺧود ﻧﮑﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺛر ﻣردم دﯾن و ﺗﻘوا و ﻓﺿﯾﻠت و ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ و ﺑرﺣﻖ را ﻧوﻋﯽ ﺑﺎزی و
ﻧﻣﺎﯾش و رﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل در رﻓﺗﺎرھﺎی طﺑﯾﻌﯽ! و ﻟذا ﺧداوﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺑﯾﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻓطرت
ﺧدا و ﺑﺷر ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺑدﯾل در ﺧﻠﻘت طﺑﯾﻌﯽ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردم اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را درک
ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ دارای ﻋﻠم اﺳﻼم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺳﻠﯾم ﮐردن ﺧود ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت و اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر ﺳﻠطﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﻧﻣﺎﺳت اﯾن ﺗﺑدﯾل ﮔری ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی و ﻋﻠم و ھﻧر ﺑدل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺣﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎ و روﺣﺎﻧﯾون
و ﺳﺎﻟﮑﺎن طرﯾﻘت را ھم ﺑدام اﻧداﺧﺗﮫ و دﯾن و ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ھم ﻧوﻋﯽ ﺗﺋﺎﺗر و ﺑﺎزﯾﮕری
ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻣذھب دﺟّﺎل اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎری ﺟز ﺑدل ﮐﺎری ﻧدارد در طﺑﯾﻌت ﺑﺷر و ﺣﯾواﻧﺎت و ﻧﺑﺎﺗﺎت و
ﺟﻣﺎدات ﺗﺎ ذات ذره ھﺎ! اﯾن ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی دﯾن اﺳت و دﯾن دﺟّﺎﻟﯽ و ﻧﯾز ﻋرﻓﺎن دﺟّﺎﻟﯽ و اﺧﻼق دﺟّﺎﻟﯽ و ﻓﻘﮫ دﺟّﺎﻟﯽ
و ﺷرﯾﻌت دﺟّﺎﻟﯽ و ﻓطرت دﺟّﺎﻟﯽ! "ﭘس ﺗﻘوا ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ او اھل ﺗﻘوا را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ".ﻧﺟم-٣٢
 -٢٩۴ﻋﻠم ﺗﺳﻠﯾم ھﻣﺎن ﻋﻠم طرﯾﻘت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر آن و در ھر اﻣری در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾر طرﯾﻘت درک ﻣﯽ ﺷود در ارﺗﺑﺎطﯽ ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ و ظﺎھری و ﮐﻼﻣﯽ!
 -٢٩۵ﺷرﯾﻌت ،ﺗﻘﻠﯾد اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑر دو ﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺗﻘﻠﯾد ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ و از روی ﺑﺧل و
ﺣﺳد ،و ﺗﻘﻠﯾد از روی ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺑر اﺣﮑﺎم! ﮐﮫ اوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ رﺳد و دوﻣﯽ ﺑﮫ طرﯾﻘت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺳﻠﯾم
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺑودﻧش ﻧﯾز ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﯾﻘﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌرﻓت
رﺳﯾده ﮐﮫ راه ورود ﺑﮫ ﻗﻠب ﻓطرت ،ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣض ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا در ھر اﻣرﯾﺳت .و ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﯾﻘﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ در اﻣر
ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﻋﻘﻠﯽ -ﻣﻌرﻓﺗﯽ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﭘﺷت درب دل رﺳﯾده و ﻣدﺗﮭﺎ
در ﺟﮭت ورودش ﺗﻼش ﮐرده و ﻧﺎﮐﺎم ﮔردﯾده اﺳت و درک ﮐرده ﮐﮫ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺟز اراده ﺧودش در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت :ﺗو ﺧود
ﺣﺟﺎب ﺧودی ﺣﺎﻓظ از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯾز! و اﯾن ﮐﺷف ﺣﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت و اﺑطﺎل اراده ﻓردی ﮐﮫ اراده ﻋﻠﯾﺗﯽ اﺳت
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﻠب ﻓطرت وادی ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﭘس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد! اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺣﻘﻖ "ﻓطر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ"
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اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻓطرت ﺑﺷری ﺧود ﻗﯾﺎم ﮐردن و اﻗدام ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا ﻧﻣودن! "ﺑﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ درﺑﺎره ﺧداوﻧد
ﭼون و ﭼرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮕو ﻣﺎ ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ".ﻗرآن!
 -٢٩۶ﭘس ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر را ھﻣﺎن طﺑﯾﻌت ﮔراﺋﯽ ﻏرﯾزی و ﺣﯾواﻧﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ ﭘﻧدارﯾم ﮐﮫ درﮐﯽ ﮐﺎﻣﻼً
واژﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﻋﺻر ﻣﺎ دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺗوھﻣﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﻟذا ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ
ﻣﯾرﺳﻧد .اﯾن ﻣﮑﺎﺗب ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣدرن در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﻟﯾﺑراﻟﯾزم اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٢٩٧دﯾن ﺧدا ﺑس آﺳﺎن اﺳت زﯾرا ﻣواﻓﻖ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻓﻘط آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾن و ﺗﻘوا اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾد .و ﺑﺳﯾﺎر
ﺷﺎﻗﮫ و زﺟرآور اﺳت اﮔر اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد" :ھر ﮐﺳﯽ را ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ...دﯾن ﺧدا آﺳﺎن اﺳت و ﻧﮫ
ﺷﺎﻗﮫ ....آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﺳﺗورﺗﺎن دادم ھرﻗدر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺟﺎی آورﯾد و ﻣﺎﺑﻘﯽ را رھﺎ ﮐﻧﯾد "...آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن -اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن
ﺧدا را ﻓطری ﺧواﻧده اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻓردی دﯾن ﺧدا را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد دﯾن ﺑﮫ اﻣر و ﻗوه اﻟﮭﯽ در ﻧﻔﺳش ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔردد:
و ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد -ﻗرآن! ھر ﮐﮫ ھداﯾت را ﮔزﯾﻧد ﺧداﺳت ﮐﮫ او را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐﮫ ﺿﻼﻟت را
ﮔزﯾﻧد ﺑﺎز ھم ﺧداﺳت ﮐﮫ او را ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از آن اﻧﺳﺎن اﺳت ﻓﻘط اﻣر اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان رﺷد
اﻧﺳﺎن در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﯾﺎ ﮐﻔر و دﯾن اﺳت )آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ( .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾن ﺧدا را ﺑﻔﮭﻣد ﺣﺗﻣﺎ ً اﻧﺗﺧﺎﺑش ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺗﻧﮭﺎ
راه ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺟﺑر و ﺷرک و ﻧﻔﺎق در دﯾن ﻓﮭم دﯾن و ﺗﻌﺑدی ﻧداﻧﺳﺗن آن اﺳت زﯾرا ﺣﺗﯽ ﻋﺑﺎدت و ﻋﺑودﯾت ھم اﮔر ﺑر
ﻣﻌرﻓت ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﺷد ﻧﻔﺎق و ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد و اﻟﺑﺗﮫ ﻓﮭم و ﻣﻌرﻓت را در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از دﯾن ﻧﯾز درﺟﺎﺗﯽ اﺳت .و
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اطﺎﻋت و ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣض و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا در طرﯾﻘت ﻣﺳﺗﻠزم ﺑرﺗرﯾن درﺟﮫ از ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن اﺳت و آن ﻋﻠم و
ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره ﺣﻖ اﻣﺎم و ﭘﯾر اﺳت .اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا در دﻧﯾﺎ و در ﻋرﺻﮫ ﺣﮑوﻣت ھم اﮔر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
رﺋﯾس و ارﺑﺎب ﺑﻧﺎ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﺳرﻋت رﺳوا ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٩٨و ھر اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب اﻣری ﻣﻌﻠول ﺗﻌﻘل و ﺷﻧﺎﺧت ﯾﻘﯾﻧﯽ اﺳت در درﺟﺎت ﺷدت
اﻧﺗﺧﺎب! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻓﻘط ﻋﺎﻗﻼن را ﻻﯾﻖ دﯾﻧش ﻣﯽ ﺧواﻧد .و آﻧﺎﻧﮑﮫ در دوره ﺧﺎﺗﻣﯾت ﭼﮭﺎر رﮐن ﻗرآن-
ﺳﻧت -ﻋﻘل -اﺟﻣﺎع را ارﮐﺎن ھداﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻋﻣﻼً ﻋﻧﺻر ﻋﻘل را از دﯾن ﺣذف ﮐرده اﻧد و ﺳﭘس آﻧرا ﺑﻌﻧوان
ﺷرﯾﮏ و ّ
ﺣﻼﻟﯽ در ﮐﻧﺎر دﯾن ﻧﮭﺎده اﻧد .و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن ﺧود ﻗرآن و ﺳﻧت و اﺟﻣﺎع را ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!؟
ﻻﺑد ﺑواﺳطﮫ اﺧﺑﺎر ﻧﺑوی! و ﻋﻘل را؟ طﺑﻌﺎ ً ﻓﻠﺳﻔﮫ ارﺳطو ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ارﺳطو
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﻧده و ﻣرﯾد ﺗﻣدن ارﺳطوﺋﯽ ﻏرب ﻣﯽ ﺷود! ﭘﯾﻐﻣﺑری را ﮐﮫ ﻣرﯾد ارﺳطو ﮐرده اﻧد!؟ اﯾﻧﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد .واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﻗرآن ھﻣﺎن اﺳﺗﻧﺑﺎط و ﮐﻼم رﺳول ﺧدا درﺑﺎره آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ
ﺑواﺳطﮫ اﺻﺣﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﻘل ﺷده اﺳت .ﻣﻧظور از ﺳﻧت ھم راه و روش ﻋﻣﻠﯽ زﻧدﮔﯽ رﺳول ﺧداﺳت ﮐﮫ آﻧﮭم
ﺑواﺳطﮫ اﺻﺣﺎب رﺳول و ﺗﺎﺑﻌﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﻘل ﺷده اﺳت .ﻣﻧظور از اﺟﻣﺎع ھم در اﺻل ھﻣﺎن اﺟﻣﺎع اﺻﺣﺎب در اﻣور اﺳت ﮐﮫ
آﻧﮭم ﻧﻘل اﺳت .ﭘس اﯾن ﺳﮫ رﮐن اﺳﻼم و ﻓﻘﺎھت و ھداﯾت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ اﺧﺑﺎر و اﻗوال ﮔذﺷﺗﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﻣور و ﺣوادث و ﭘدﯾده ھﺎی ھﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺣﺗﯽ ﯾﮏ درﺻد از ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷر ﻣدرن ھم ﻧﯾﺳت .ﭘس
ﻓﻘط ﻋﻘل ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﺎره ﺟوﺋﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭم ﻋﻘل ﻗﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﺗﺷﺑﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﯾش را ارﺳطو ﻧﮭﺎده
اﺳت و ﺳﺎﺧﺗﺎرش ھم ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ اﺳت .ﭘس ﺗﻧﮭﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑر اﺳﺎس اﯾن ارﮐﺎن ارﺑﻌﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎن
ﻋﻘول و ﻋﻠوم ﻏرﺑﯽ اﺳت .ﺣﺎل اﮔر ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﭘدﯾده دﯾﮕری را ﺑﮫ اﺳم اﺳﻼم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در
ﭼﮭﺎرﭼوب اﯾن ارﮐﺎن ارﺑﻌﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن اﺳﻼم ﺗﮑﻔﯾری اﺳت ﮐﮫ در ﺳده اﺧﯾر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ ،در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم
ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﺳت .ﮐﮫ اﯾن اﺳﻼم ﻻﺋﯽ و ﻻاﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﷲ ﻧدارد اﻻ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ!
 -٢٩٩ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻣﺎی ھﻣﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾن ارﮐﺎن ارﺑﻌﮫ را ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه و رﺳم ﻓﻘﺎھت
و ھداﯾت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑول دارﻧد و ﻓﻘط ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﻗول اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر)ع( را ﺑﮫ ﻗول ﻧﺑﯽ و اﺻﺣﺎب اﻓزوده اﻧد و ﻟذا ﻓﻘﺎھت
ﺷﯾﻌﯽ داﻣﻧﮫ وﺳﯾﻌﺗری دارد ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ارﺑﻌﮫ اھل ﺳﻧت ﺑﺳﯾﺎری از اﻗوال اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ را ﺑرﮔرﻓﺗﮫ و در ﻓﻘﮫ ﺷﺎن
ﺑﮑﺎر ﮔﻣﺎرده اﻧد .ﭘس ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧّﯽ در اﺻل و اﺳﺎس ﻓﻘﮭﯽ ﻓرق ذاﺗﯽ ﻧدارﻧد و ﻟذا در اﯾن ﻋﺻر دارای ﺳرﻧوﺷت و
ﻋﻣﻠﮑردی ﮐﻣﺎﺑﯾش ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﺷﺎن ذاﺗﺎ ً ﮐﻼﻣﯽ و ﻗوﻣﯽ اﺳت ﻧﮫ در راه و رﺳم زﻧدﮔﺎﻧﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾروان اﯾن ھر
دو ﻣذھب ﻋﻣﻼً ﻏرﺑﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﮔر ﯾﮏ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷﯾﻌﯽ و ﺳﻧﯽ وارد ﺷود ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣش ﺑﯾن
٥٤

اﯾن دو ﻣذھب را در ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن دﺳﺗﺎن ﭘﯾرواﻧش ﺑر ﺳر ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻻﻏﯾر! ﺣﺎل ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔﺎوت
ﻧﺎﭼﯾز ﭼرا ﻣوﺟب ﺷده ﺗﺎ ﭘﯾروان اﯾن دو ﻣذھب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧون ھﻣدﯾﮕر ﺗﺷﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﮑﻔﯾر ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﯾﻌﮫ
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﯾﮏ اﻗﻠﯾت اﺳت و ﻟذا ﺗوان ﺗﮑﻔﯾرش ھم اﻗل اﺳت اﻻ در درون ﺧودش ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ھم ﻓﻌﺎل اﺳت .وﻟﯽ ﺗﮑﻔﯾر
ﺑﯾن ﻣذاھب ﻣﺧﺗص اھل ﺳﻧت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺟﮭﺎن را درﻧوردﯾده اﺳت.
 -٣٠٠اﮔر اﻣﺎم ﻧﺑﺎﺷد ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧّﯽ دﺳﺗش از ﻗرآن و ﺳﻧت ﮐوﺗﺎه اﺳت و از اﺟﻣﺎﻋش ھم ﺟز ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﮑﻔﯾر ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد و
ﻋﻘﻠش ھم ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ارﺳطو! و اﻣﺎم ﻗرآن ﻧﺎطﻖ و زﻧده ھر ﻋﺻری اﺳت ﮐﮫ ﺑزﺑﺎن ﻓطرت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﭘس ﻓﻘط اھل ﻓطرت ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺷﺎن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد و اھل ﻗرآﻧﻧد! زﯾرا ﻧﺑوت در اﺳﻼم ﺧﺗم ﻧﺷد ﺟز ﺑﻘدرت وﻻﯾت اﻣﺎم زﻧده
در ھر ﻋﺻری! ﭘس ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم ھﻣﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﯽ ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳت و ﺑﯽ ﻗرآن و ﺳﻧت و ﻋﻘل!
 -٣٠١ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﮭﺎن ﺣدود ﯾﮏ ﭘﻧﺟم ﺟﻣﻌﯾت ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد وﻟﯽ ﺗﻌداد ﻣﺳﺎﺟدﺷﺎن دھﮭﺎ ﺑراﺑر ھﻣﮫ
ﻣﻌﺎﺑد روی زﻣﯾن اﺳت اﻋم از ﻣﻌﺎﺑد ﺑوداﺋﯾﺎن و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ﺳﺎﺋر ﻣذاھب! ﭘس ظﺎھرا ً ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداﭘرﺳت
ﺗرﯾن ﻣﻠل روی زﻣﯾن ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ در اﯾن ﻣﺳﺎﺟد ﭼﮫ ﻣﯾﮕذرد؟ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز در اﯾن ﻣﺳﺎﺟد
ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯾﺷود و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ظﮭورش ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻗداﻣش ﺗﺧرﯾب ﻣﺳﺎﺟد ﺟﮭﺎن
اﺳت.
 -٣٠٢ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﻧﻣﺎزی ھم ﻧﯾﺳت ﭘس اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﺳﺎﺟد روزاﻓزوﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد
رﺳﺎﻟﺗﺷﺎن ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗض اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾش ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻣﺎی ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼرا ھﯾﭻ ﺧﻠﻖ و
ﺧو و ﺻﻔﺎت اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑرﻧﻣﯽ ﺧﯾزد! ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﯾن از ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺗرﻧد! اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را اﻣروزه اﮐﺛراً
زﻣزﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
 -٣٠٣ﯾﮑﯽ از اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ھر اﻣری اﻟﻘﺎی ﺷﺑﮭﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم و ھﻣﮫ را از دﯾن ﺑرﻣﯾﮕرداﻧﯾم! ﺷﺎﯾد ھم از ﺑﯽ دﯾﻧﯽ
و ﻧﻔﺎق ﺑرﻣﯾﮕرداﻧﯾم! اﻣروزه اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ را ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎ ﻓﻘط ﻋﻠل ﺑﺎطﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻗرآﻧﯽ و
ﻋﻘﻼﻧﯽ آﻧرا ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑس! ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﻓطرﺗش را از دﺳت ﻧداده ﺑﺎﺷد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯾﻔﮭﻣد
و ﻣﺎ اﯾن واﺿﺣﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم و راه ﺧروج از اﯾن ﺑﺣران را ﺟﺳﺗﺟو و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم :ﺑﺣران ﻓطرت! ﺑﺣران
ھوﯾت! ﺑﺣران اﯾﻣﺎن! ﺑﺣران ﻋﻘل! و ﺑﺣران ﺷﻧﯾدن و دﯾدن و ﻟﻣس ﮐردن! ﺑﺣران ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن! ﺑﺣران ﺑودن!
 -٣٠۴دﯾن راه ﻓطرت اﺳت و اﺳﻼم ظﮭور ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل اﯾن ﻓطرت اﺳت ﻓطرﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن طﺑﯾﻌت اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺣﯾواﻧﯾت.
طﺑﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺟز رﺣﻣت و زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻟطف و ﺑرﮐت ﻧﯾﺳت .و ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﻓطرت ﻋﯾن رﺣﻣت اﺳت ﭘس ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣظﮭر
رﺣﻣت و ﻟطف ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﺎﺷﻧد آﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﺳت؟ ﭘس ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل و اﻧﺣراف و واژﮔوﻧﯽ ذاﺗﯽ در
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ دﯾن ﮐﻣﺎل رﺣﻣت را ﺑرای ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ذﻟّت و ﺷﻘﺎوت و ﺷرارت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم و ﭼﻧﺎن در درون
ﺧود ﺣﻘﯾر و ﭘﺳت ﺷده اﯾم ﮐﮫ ﭘﺳت ﺗرﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی طﺎﻏوﺗﯽ را ﺑر ﺧود ﻣﺳﻠط ﮐرده اﯾم و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم و اﻣﯾد ﻧﺟﺎﺗﻣﺎن ﺑﮫ
آﻧﮭﺎﺳت.
 -٣٠۵از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓطرت ،رﺣﻣت طﻠﺑﯽ و ﺟﺳﺗﺟوی ﻟطف و ﻣﺣﺑت و وﺣدت اﺳت .و اﯾن از آﻣوزه ھﺎی ﻗرآن و
اﺳﻼم اﺳت .ﭘس ﻣﺣﺗﺎج ﺗوﺑﮫ ای ﺑزرگ ھﺳﺗﯾم و ﻧﺻوح! و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ھﻣﮫ ھﺳت و از رگ ﮔردن ﺑﮫ آدﻣﯽ
ﻧزدﯾﮑﺗر و ﻣﻘﯾم دل اﺳت و ﻋﯾن ﻓطرت اﺳت ﭘس ﺗوﺑﮫ ای درﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻ در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش و ﺑﮫ ﻓطرت
اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش! ﻣﺎ ﮔم ﮐردﮔﺎن ﻓطرﺗﯾم! و اﯾن رﺟﻌت ﺑﮫ ﻓطرت ﺳرآﻏﺎز ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت و ﻋﻘل اول!
 -٣٠۶و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزﮔردد ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن! و آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﺟﺑری
و ﺟﮭﺎﻧﯽ ظﮭور ﻓطرت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت ﷲ! ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رو ﺑﺧود و ﺑﺎ ﺧود ﻧﺑﺎﺷد در اﯾن رﺟﻌت ﻓطری -ﺟﺑری ﺑر ﺳر
ﺧود ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد.
 -٣٠٧ﺗﺑدﯾل و ﺟﻌل رزق ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﮐﻔر ﺑﺷر در ﻗرآن اﺳت )ﺳوره واﻗﻌﮫ( و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن رزق آدﻣﯽ ﻋﻘل اوﺳت .ﻋﻘﻠﯽ
ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل و ﺟﻌل ﺷود ﻓطرت را ﺟﻌل ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻋﻘل ﺑﺷر ﻣدرن ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ ﺟﻌل ﺷده اﺳت .اﻣروزه از ﻋﻘل ﻓطری
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ﺑﺷر ﺟز ﻣﻘﺎدﯾری آﻣﺎر و ارﻗﺎم و ﺟداول و ﻓرﻣوﻟﮭﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺑدﯾل اﺳت ﺗﺑدﯾل زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ
ﻣرگ ،ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ و ﻧﻌﻣت ﺑﮫ ﻧﻘﻣت!
 -٣٠٨وﻗﺗﯽ از اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯾش زﻧده ﺷده ﺑﺎﺷد از ﻣوﺟودی ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً
ﺑﺎل درآورده و ﻓرﺷﺗﮫ ﮔردﯾده و ﭼون ﻧوراﻓﮑن ﻧوراﻓﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد و اﻋﻣﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ...درک اﻧﺳﺎن
اﻟﮭﯽ را ﺟز اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ﻏﯾر اﻟﮭﯽ در ﻗﺑﺎﻟش ﺑﮭﻣﺎن ﺷدت ﮐﮫ ﺑﮫ رﺣﻣﺗش ﺟذب ﻣﯽ ﺷود اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی
ﮐرده و ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧﺻم ﻣﯽ ﮔردد اﮔر از ﻣﺗﻘﯾن ﻧﺑﺎﺷد .ﮐﺎﻣﻼن اﻟﮭﯽ ﮐﮫ اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻧورﺷﺎن ﮐﮫ
ﻋﺎﻟم ارض را ﺑﮫ ارث ﺑرده ﻣؤﻣﻧﺎن را درﯾﺎﻓﺗﮫ و زﻧده و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آن روﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﺑر ﺑرﺧﯽ از ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا
اﻟﻘﺎء ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را دﯾدار ﮐﻧﻧد روح اﻣﺎﻣﺎن اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋرﻓﺎن اﯾن ﺑﻧدﮔﺎن روح
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓطری اﺳت.
 -٣٠٩و ﺑدان ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋﺎرﻓﯽ ﺑدون ﯾﺎری ارواح طﯾﺑﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﺑﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد ﭼﮫ ﺑداﻧد و
ﯾﺎ ﻧداﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻏﯾﺑﯽ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ او را از ﺑرون و درون ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد در آﻓﺎق و اﻧﻔس ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت
)ﺳوره ﻓﺻﻠت( و ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎور دارد اﯾن ﺣﻖ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد وﻟﯽ اﮐﺛرا ً ﻓﺎﻗد ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ھﺳﺗﻧد زﯾرا
ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﭼون ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﺟز ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ رؤﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود اﻟﺑﺗﮫ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ھﯾﭼﮑس
ﻧﯾﺳت و ﺗﮑرار ﺷدﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی آﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن درﺑﺎره اش اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾﻧد :و ﻟﯾس
ﮐﻣﺛﻠﮫ ﺷﯽء! ﯾﻌﻧﯽ :ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﺛل ﻣﺛﻠش ﻧﯾﺳت! ﭘس ﻣﺛﻠش ھﺳت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :او را در زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎن ﻣﺛل اﻋﻼء اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ و ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﺋﯽ ﻋﺎﻟﯽ! وﻟﯽ اﯾن ﻣﺛل اﻋﻼء دﯾﮕر ﺗﮑراری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺛل ﻣﺛﻠش ﻣﺣﺳوب
ﮔردد! و اﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار ﺑودن ھر ﺗﺟﻠّﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛل اﻋﻠﯽ ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾن
ﺷﺑﺎھت ﺗﺟﻠﯽ او ﺟز ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻓﻘط اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺻورت ﺧود آﻓرﯾده اﺳت و ﺑر ﻓطرت ﺧود و روح ﺧود!
 -٣١٠ﺣﺎل اﮔر اﻧﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻣﺛل اﻋﻼی ﺧدا را از اﻣﻌﺎء و اﺣﺷﺎء و ﺷﮑم و زﯾر ﺷﮑم ﻣﻧزه ﺳﺎزﯾم ﺧود او ﻣﯽ ﺷود.
زﯾرا ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﺟﮭﻧم و ﻋدﻣﯾت اوﺳت ﺗﺎ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق اﺳت ﻧﮫ ﺧﺎﻟﻖ" :ﭼرا اﻗرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ
ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾده اﺳت ".ﻗرآن! ﭘس اﮔر اﯾن ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺑود ﭼﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ ﻋدﻣﯾت ﺧود را درک
ﻣﯽ ﮐرد و طﻠب وﺟود اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﻣود .وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ وﺟود اﻟﮭﯽ ﯾﺎﻓت و ﻋﯾن ﻓطرت ﺷد دﯾﮕر اﺳﯾر ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﻧﯾﺳت و ﯾﺎد
ﺧدا ﺳﯾرش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻘول رﺳول ﺧدا! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻣل اﯾن دوزخ ﻋدﻣﯽ در ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﺑﺎز ھم ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺧود
و ﺧﺎﻟﻘﯾت ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﻧد و اﻗرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ ﺑﮫ ﺳﮭو و ﺷﻌﺎر! "ﭼرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد ﮐﮫ ﻧﺑودﯾد و ﺧدا ﺷﻣﺎ را
آﻓرﯾد ".ﻗرآن -ﭘس ﻋدﻣﯾت ھم ﻗﺎﺑل ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت و ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ اﺛﺑﺎت ادﻋﺎی ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎﺑودن
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﻣطﻠﻖ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻣوﺟودﯾت و ظﮭور اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎد )ذﮐر( ﻧﺎﺑﺗرﯾن ذﮐر ﺧدا در دل ﺑﻧده اﺳت
ﮐﮫ ﺑﻧده را ﻋﯾن ﻓطرت ﷲ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗوﺣﯾد ﻓطرت ﷲ -ﻓطرت اﻟﻧﺎس در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ رخ ﻣﯽ دھد و ﭼون اﯾن روﯾداد در
ﻋﺎرف ﺑﮫ ﻧطﻖ آﯾد ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﻋﺎرف ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺎس و ﮐل ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷرﯾت ﺑر روی زﻣﯾن و ﺣﺗﯽ
در آﺳﻣﺎن! "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت و ھﻣﺎن ﻧطﻖ ﺷﻣﺎﺳت ...و آدﻣﯽ را ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ
ﺳر ﻗﻠم اﺳت ﻗﻠﻣﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﷲ را در
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد "...آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن -و اﯾن ّ
ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد!
 -٣١١ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺛ ً
ﻼ درﺑﺎره ﻓﻼن آﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ،ﺳﺎﺋر ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﭘس ﭼرا ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد! اﯾﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را ھﻧوز درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد! ﻋﺎرف ﺗﺎ ﺑدﯾﻊ و ﺧﻼق ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﺎﻣل ﻧﺷده
اﺳت و ﺣﻖ ﻓطرت ﷲ را در ﺧود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﮑور و ﻧﻌﯾم ﺑرﺳد .ﻋﺎرف ﺗﺎ ﻣطﻠﻖ ﻧﮕردد اﻟﻠﮭﯽ ﻧﺷده اﺳت و
ﻣﺻداق اﯾن ﺷﮭﺎدت ﺧداوﻧد ﻧﮕﺷﺗﮫ ﮐﮫ :ﺷﮭدﷲ اﻧّﮫ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ ھو!...
 -٣١٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺎرف ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﺳرﻧوﺷت و ﻓطرت ﺑﺷر ﻧوﺷﺗﮫ و ﺳرﺷﺗﮫ ﺷده و ﺗدرﯾﺟﺎ ً در ﻧﻔوس ﺑﺷر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻓرﺷﺗﮫ ﻧطﻖ و دﻋﺎ و اراده ﮔﺷﺗﮫ و ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﭘذﯾرد در ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺑدﯾﻊ و ﺟدﯾد! ﭼﮫ اﯾن ﮐﻼم ﻋﺎرف ﺑطور ﻣﮑﺗوب ﺑدﺳت
ﮐﺳﯽ ﺑرﺳد ﯾﺎ ﻧرﺳد .ﺧواﻧده ﺷود ﯾﺎ ﻧﺷود ،ﻓﮭﻣﯾده ﮔردد ﯾﺎ ﻧﮕردد ،ﺗﺻدﯾﻖ ﺷود ﯾﺎ ﻧﺷود و دﯾر و زود دارد وﻟﯽ ﺳوﺧت و
ﺳوز ﻧدارد .ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺎرف زودﺗر و ﺑرای ﺳﺎﺋرﯾن دﯾرﺗر رخ ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺑرای وﻗﺎﯾﻊ و ﺧﻠﻘت ﻣﺎﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣت اﺳت:
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"و اﻣﺎ در آﺧرت آﻓرﯾﻧﺷﯽ دﮔر در ﮐﺎر اﺳت ".ﻗرآن! اﯾن رﺳﺎﻟت وارﺛﺎن ﮐﺗﺎب ﷲ و ﻗﻠم ﺧداﺳت! ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھﻣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت .و ﻣﺎ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم اﻻ ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎم زﻣﺎن و ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ و ھداﯾﺗﮭﺎی ﭼﮭﺎرده
ﻣﻌﺻوم)ع( و ﯾﺎرﯾﮕری ﻣﺳﺗﻣر ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ ﭼون ارواح طﯾﺑﮫ ﻣوﻟوی و اﺑن ﻋرﺑﯽ و دﯾﮕران! ھر ﮐﮫ اﯾن ﺑزرﮔﺎن را ﻗﻠﺑﺎ ً
ﯾﺎد ﮐﻧد ﯾﺎرﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ اذن ﺧدا! دوران ﻏﯾﺑت را ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟﺑران ﮐرد و ﺟﺎن و دل ﺳﺎﻟم ﺑﮫ
در ﺑرد.
 -٣١٣وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد را اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم او را در ﺣد ﺧود ﭘﺎﺋﯾن ﻧﻣﯽ آورﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺧود را در ﺳﻣت او ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﯾم و اﺻﻼً
ﺷﮭﺎﻣت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺗﺎ او را ﯾﺎد ﮐرده و ﺑﺎ او ﺳﺧن ﺑﮕوﺋﯾم و از او ﭼﯾزھﺎی ﺑرﺗر و ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواھﯾم و از ﺣﯾواﻧﯾت ﺧود
ﺑﺎﻻﺗر آﺋﯾم و ﺧود را ﻻﯾﻖ ﺑﻧدﮔﯽ او ﮐﻧﯾم .ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اش ﺟز از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -٣١۴اﺻﻼً رﺳﺎﻟت رﺳول ﺧﺎﺗم ﻣﺧﺗص ﻋﻠم ﻗﻠم و ﺷﻧﺎﺧت ﮐرﯾﻣﺗرﯾن وﺟﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ در آﻏﺎزﯾن ﮐﻼم وﺣﯾش آﺷﮑﺎر
اﺳت" :ﺑﺧوان ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘروردﮔﺎرت ﮐﮫ آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را از ﻋﺷﻖ .ﭘس ﺑﺧوان ﮐرم ﺑرﺗر ﭘروردﮔﺎرت را ﮐﮫ ﻋﻠم ﻗﻠم آﻣوﺧت
ﻋﻠم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﻧﻣﯾداﻧﺳت ".ﻋﻠﻖ .۵-١و اﯾن وﯾژﮔﯽ دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﺎﯾد از اھل اﯾن ﻗﻠم ﺷﻧﯾد
ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﮐرم ﺑرﺗر ﭘروردﮔﺎرﻧد! و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺳوره ﭘس از ﻋﻠﻖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺎزل ﺷد ﺳوره ﻗﻠم ﺑود ﮐﮫ در
آن ﺳﺧن از ﻗﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎﻧش را اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺧداوﻧد اﯾن ﻧوع ﻣردم را ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﻣﻠﻘب ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧظﯾرش در ھﯾﭻ ﻣورد دﯾﮕری در ﻗرآن ﺗﮑرار ﻧﺷده اﺳت .ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﻗﻠم ﺧﺎص اﺳت و ﻗﻠم ﺳوادی و ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣﻔﺗون و ﻣﺟذوب و ﺷﯾﻔﺗﮫ اﯾن
ﻧوع اھل ﻗﻠم ھﺳﺗﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا آﻧﮭﺎ را ﻣظﺎھر ﻋﻠم و ﻓن و رﯾﺎﺳت و اﺳﺗﮑﺑﺎر و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ﭘس ھرﮔز ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠم ،آن ﻗﻠم ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻗﻠم ،دﺟّﺎل آن ﻗﻠم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﺣﻘﯽ در ﺟﮭﺎن دارای ﺟﻌل و
دﺟﺎﻟﯾﺗﯽ ﻧﯾز ھﺳت.
 -٣١۵ﻋﺟب اﺳت از ﺷﻘﺎوت و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﺧودﺷﺎن ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ ﮐﮫ وﮐﻼی ﻋﺷﻖ ﺣﻖ در ﻣﯾﺎن
ﺧﻠﻘﻧد ﺟﮭت دﻓﺎع از ﺣﻘﺷﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣرارﺗﮭﺎ ﺑﮑﺷﻧد و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯾﮭﺎ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣردﻣﺎن را راﺿﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت آﻧﮭم ﻧﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن! اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ آدﻣﯾزاده از ﮐﺟﺎﺳت؟ ﭼرا ﻣردﻣﺎن ﻧﻣﯾﺧواھﻧد
ﺑوﺟود آﯾﻧد و ﻋدﻣﯾت را رھﺎ ﮐﻧﻧد؟ ﺑدﺗر از ھﻣﮫ اﻋراب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺧﺎطﺑﺎن رﺣﻣت و ﮐرم ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ﺑوده اﻧد.
و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ھﯾﭻ اﻏراﻗﯽ اﻋراب در ﻋﺻر ظﮭور دﯾن ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻗوم روی زﻣﯾن ﺑوده اﻧد از ھر
ﺣﯾث! و درک اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﯾن اﻣروز ھم ﮐﺎر ﺳﺎده ای اﺳت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻋراب ﭘس از ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﺗﺎزه اﯾن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم! و ﺑﺎز ھم ﺑﮭﺗر درک ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا طﺑﻖ رواﯾت در ﻣﯾﺎن ﯾﺎران و وزراء اﻣﺎم زﻣﺎن در ظﮭورش ﺣﺗﯽ ﯾﮏ
ﻋرب ھم ﺣﺿور ﻧدارد .اﯾن ﺳﺧن ﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ً از ﺟﻧس ﻣﻠﯾت ﮔراﺋﯽ و اﺻﺎﻟت آرﯾﺎﺋﯽ و ﻋداوت ﻗوﻣﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﺎ
ﻋرب را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﻣﯾدارﯾم ﭼرا ﮐﮫ از ﻗوم ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد و ھم زﺑﺎن ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن و ﻣﮭد ﺣﮑﻣت
ﻋرﺑﯽ!
 -٣١۶آن ﻗوم ﯾﺎ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭد ظﮭور رﺣﻣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد اﮔر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﻗﯾﺎم ﻧﮑﻧﻧد
از اﯾن رﺣﻣت ﻣﺣروم ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا رﺣﻣت ﺧدا ﭼﯾزی ﺟز از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺷر ﻧﯾﺳت از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺗﺎ
ﺳر ﺣد ﻓﻧﺎی ﺧود! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم و ﺧدا ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ از ﺧود ﺑﮕذرﯾم ﺗﺎ او را ﺑﯾﺎﺑﯾم زﯾرا او در ﻣﺎﺳت :ﮔر ﺑﺗو
اﻓﺗدم ﻧظر ﭼﮭره ﺑﮫ ﭼﮭره رو ﺑﮫ رو /ﺷرح دھم ﻏم ﺗو را ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ ﻣو ﺑﮫ ﻣو! و اﯾن ﻓراق ﺧود اوﺳت از ﺧودش! و
ﯾﺎ ﻓراق ﺧود ﻣﺎﺳت از ﺧودﻣﺎن! و ﻓراق ﻣﺎ از او ﯾﺎ ﻓراق او از ﻣﺎ! ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣن و ﺗو و او ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ اﺳت و اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﮐﺛرت و ﺷﻘﺎوت و ﺗﺿﺎد ﺟز از ﺟﮭل ﻧﯾﺳت .و او اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎﯾش را ﻣﺄﻣور ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ اﯾن ظﻠﻣت را از ﻣﯾﺎن
ﺑردارﻧد و ﻓراق را ﺑﺳوزاﻧﻧد.
 -٣١٧ﯾﮑﯽ از اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ذﮐر ﻧﺎم ﺧداوﻧد و اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎﯾش ﺳﻼم و ﺻﻠوات و ﺗﻘدﯾس و ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻻزم
ﺑﻌﻣل ﻧﻣﯽ آورﯾم و ﻗداﺳت ﺣﻖ را ﺧدﺷﮫ دار ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم و اﯾن ﻋﯾن ﮐﻔر اﺳت!! ﺣرف ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎھﺎ ﮐﮫ در طﯽ
ھزاران ﺳﺎل ﺟز اﯾن ﺳﻼم و ﺻﻠوات و ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺻرﻓﺎ ً ﮐﻼﻣﯽ و رﯾﺎﺋﯽ ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ اﯾد ﺟز ﺑر ﻓراق و ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن
اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻧﯾﻔزوده اﯾد .و ﻟذا ﻣﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت و آﻓﺗﺎﺑﮫ ﻟﮕن ھزاران دﺳت را ﺣذف ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﻓرﺟﯽ ﺷود و ﺷده
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و ﺧواھد ﺷد! دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ﻣﮑﺗﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﺗوان ﺧدای را در ھر ﮐﺟﺎ و ﺑﮭر ﺳو و ﺷﮑﻠﯽ ﺧواﻧد و ﭘرﺳﺗﯾد و
دھﮭﺎ آﯾﺎت ﻗرآن دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت :ﺑرای ﺧدا ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐدام ﺳو او را ﺑﺧواﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ او را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺧواﻧﯾد و
ھر ﮐﺟﺎ و ھر ﺳو ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت ...و ﺑرای ﺗﻘرﺑش ﺑﮭر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭼﻧﮓ زﻧﯾد ...او از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت. ...
 -٣١٨و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺷﻌﺎﺋری وﯾژه ھم در ﮐﺗﺎب ﺧدا ذﮐر ﺷده ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑرای ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﯾﺷﺗر در دﯾن اﺳت
و ﻧﮫ ﭘرﺳﺗش اﯾن ﺷﻌﺎﺋر و آداب و ﺳﻣت و ﺳو! ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﻣﻧظور اﺳت و ﻧﮫ ﭘرﺳﺗش ﮐﻠﻣﺎت و اﻟﻔﺎظ و اﻣﺎﮐن و آداب!
اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ! ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﺎی ﭘرﺳﺗش ﺧدا ،اﻟﻔﺎظ و دﻋﺎھﺎ و ﻧﻣﺎز و اﻣﺎﮐن ﻣﻘدس و آداب را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و
ﻓوت و ﻓن ﻋﺑﺎدی را! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﯾﻣﺎی آﺷﮑﺎر ﻓطرت دﯾن و دﯾن ﻓطری آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر رﺣﻣت و
ﺳﮭوﻟت و ﺗﺳﺎﻣﺢ اﺳت و ﺧداوﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﯾن را ﺳﺧت و ﺷﺎﻗﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﻣﻧﺎﻓﻖ و دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﺧواﻧده اﺳت.
 -٣١٩ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﭘﯾﭼﯾده ﺳﺎﺧﺗن دﯾن زﻣﯾﻧﮫ واروﻧﮫ ﺳﺎزی و ﺗﺑدﯾل ﺣﻘﺎﯾﻖ و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت .و ﻣﻼﯾﺎن
ﺷرک ﻣذاھب ﮐﮫ دﯾن را وﺳﯾﻠﮫ اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت و ﻣﻔت ﺧواری و رﯾﺎﺳت و ﺳﻠطﮫ ﺧود ﮐرده اﻧد ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺎﻣﯽ دﯾن
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻼﯾﺎن دﺳت در دﺳت ﺳﻼطﯾن و ﺧواﻧﯾن ﺟﮭت
ﺗﺧدﯾر و ﻏﺎرت ﻣردﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﺳر ﭘس
ﭘرده ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ در واﺗﯾﮑﺎن ﻗرار دارد و ﭘﺎﭘﮭﺎ و اﺳﻘف ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘدرﺧواﻧدۀ ﭘدرﺧواﻧده ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ
ﺑوده اﻧد .ﻋﯾن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺷﮭودﺗر اﺳت ﭼرا ﮐﮫ در دﯾن اﺳﻼم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ھم
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﯾن ﭘدرﺧواﻧده ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺛروت و
ﻗدرت را ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐرده اﻧد و ھﻣﮫ ﻏﺎرﺗﮕران ﺛروت ﻣردم را ھم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﻼل ﮐردن و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻣﺎﻟﺷﺎن در
اﯾن ﻗدرت و ﻏﺎرت ﺳﮭﯾم ﻣﯽ ﻧﻣوده اﻧد و ﻓﻘﺎھت ﻣﻧﺎﺳب اﯾن ﺗﺑدﯾل را ھم اﺑداع ﻣﯽ ﮐرده اﻧد .و اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎی
ﺳﻌودی ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ در واﺗﯾﮑﺎن و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﯾﮭودی در آﻣرﯾﮑﺎ و ﻓﻠﺳطﯾن ﭼﮫ راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ دارﻧد در ﻗﺗل ﻋﺎم
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﮭﺎن!
 -٣٢٠اﮔر ﻓﻘﺎھت و ﺷرﯾﻌت ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﺑدﯾﻠﯽ در ﻣذاھب ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ھرﮔز اﯾن ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن
اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﯾدن و رﺷد روز اﻓزون ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت آﻧﮭم ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ و ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا!؟
 -٣٢١از ﺣدود ﯾﮑﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﭘدرﺧواﻧده ھﺎی ﮔﺎﻧﮕﺳﺗر و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ آن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻼل ﺳﺎزی و
ﭘﺎک ﻧﻣودن ﺛروﺗﮭﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺧوﯾش ﺑﮫ ﭘﺎپ واﺗﯾﮑﺎن رﺟوع ﮐردﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن اﯾن دو ﻗطب آﻏﺎز
ﺷد اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ وارد ﻋرﺻﮫ ای ﻧوﯾن ﺷد و ﻏﺎرت ﻣﻠل در ﻗﺎﻟب ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻣﻘدس ﯾﺎﻓت و ﮐﺷﺗﺎر
ﻣردﻣﺎن ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ اﻟﮭﯽ ﯾﺎﻓت و ﮐﺎر ﺑﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑوش رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐرد ﺗﺎ دﯾﻧش را ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزد و دﺷﻣﻧﺎﻧش را از روی زﻣﯾن ﺑراﻧدازد .ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣﻘدس اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد ﺑﺎ ﭘدرﺧواﻧده ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ھم راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑن ﻻدن و اﻟﻘﺎﻋده و داﻋش و طﺎﻟﺑﺎن و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣوﻟود اﯾن ازدواج ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .و
اﯾﻧﮏ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎن در ﺳﯾطره ﻣﺛﻠث ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯾﺎھﺎی ﻣﻘدس اﺳﻼﻣﯽ -ﻣﺳﯾﺣﯽ -ﯾﮭودی ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾرواﻧش آﻣوﺧت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اواﻣر و اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف دﯾن ﺧدا را ﺗﺑدﯾل و ﺗورﯾﮫ ﺳﺎزﻧد و رﺑﺎ را
ﺗﺟﺎرت )ﺑﯾزﯾﻧس( ،زﻧﺎ را ﻋﺷﻖ و رﯾﺎ و دروغ را ﺳﯾﺎﺳت و ﻣدﯾرﯾت ﺑﻧﺎﻣﻧد.
 -٣٢٢ﺑﻘول ﻣرﺣوم ﺷرﯾﻌﺗﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎه و ﺷﯾﺦ ﯾﺎ ﻗﯾﺻر و ﭘﺎپ در ﭘس ﭘرده ﻣﺗﺣد ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﺷرﯾت را از ﻓطرﺗش
ﺑرﮔرداﻧﻧد و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧودش اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧد.
 -٣٢٣آﯾﮫ ﻓطرت ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧﻼﻓت اﺳت در ﻋﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا! و اﯾن واﺿﺣﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف ﻋﺷﻖ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن در ﻋﯾن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و دﺷﻣﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش! و اﯾن وﺿﻊ اﻧﺳﺎن واژﮔوﻧﮫ و ﮐﺎﻓر اﺳت ﮐﮫ
درﺑﺎره راز و ﻣﻌﻧﺎی وﺟودش در ﺟﮭﺎن ﺟﺎھل اﺳت و اﺻل وﺟودش را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد ﯾﻌﻧﯽ دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن اﺳت" :ﭼرا ﺑﮫ
ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد ﮐﮫ ﻧﺑودﯾد و ﺧدا ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾد ".ﻗرآن! و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﮐﺎﻣل ،ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و
درﺟﺎت اﯾن ﯾﺎد ھﻣﺎن درﺟﺎت ﻋﺷﻖ ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺟود ﺧود را ﺑﮫ او ﺑﺧﺷﯾده و ﺧود ﻓﻧﺎ ﮔردﯾده
٥٨

اﺳت .و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧدﮔﺎن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اول ﺧود ،ﺧدای را ﺑﮫ ﯾﺎد آورده و ﺳﭘس ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ
ﻣردم را ھم ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا آورﻧد و ﺧدای را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣردم! و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧده ﺑود ﮐﮫ ﯾﺎدش ﺑﮫ دﯾدار
اﻧﺟﺎﻣﯾد و اﯾن دﯾدار ﻓطرﺗش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ اﻟﮭﯾت ﺧﻼق و زﻧده ﻧﻣود .و او ھم از ﻓرط رﺣﻣﺗش اﯾن
ﻓطرت زﻧده و ﺧﻼق اﻟﮭﯽ ﺧود را در ﮐل ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺷﮭﯾد ﺳﺎﺧت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺳول در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ".ﻗرآن! ﭘس
اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓطرﺗﺎ ً ﻣﺣﻣدی ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻟﮭﯽ ﺷده اﺳت ﯾﺎ اﻟﮭﯽ -ﻣﺣﻣدی! ﭘس ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧود رﺟوع ﻧﻣوده
و در ﺧود ﺗﺄﻣل و ﻧظر ﮐﻧد" :آﻧﭼﮫ در آﺳﻣﺎن وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد ".ﻗرآن! ﺣﺎل
اﮔر اﯾن ﺗﺄﻣل و ﻧظر را ﺑﺎ ﻓﮑر و ذﮐر ﻣﺣﻣدی اﻧﺟﺎم دھد ﺣﺎﺻﻠش ﺻد ﭼﻧدان اﺳت" .زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ
ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ".رﺳول اﮐرم)ص(-
 -٣٢۴ﭘس ﮐل ﺑﺷرﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓطرﺗﺎ ً ﻣﺣﻣدی و ا ّﻣت ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت .ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد وارد ﺷود ﺑر
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود وارد ﺷده اﺳت و اﯾن راز ﺻﻠوات اﺳت ﮐﮫ ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﯾوﻣﯾﮫ ﻓﻘط ﻣرور
ﻧﻘﺷﮫ اﺟراﺋﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﻧﻘﺷﮫ را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﻣﺎم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻣدی
ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد و ﺑر او وارد ﺷود از طرﯾﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﯾش! او آﺋﯾﻧﮫ ورود ﺑر ﻓطرت اﺳت .ﭘس اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧردﺑﺎن ﺗﻌﺎﻟﯽ ورود ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد و ھر ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣﻣد و آل او وارد ﺷود ﺑر ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی
اﻟﮭﯽ وارد ﺷده و ﺑﺗدرﯾﺞ ﯾﮑﺎﯾﮏ آﻧﮭﺎ را در ﻓطرﺗش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﻧورﺷﺎن ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد از آدم ﺗﺎ
ﺧﺎﺗم! و ﭼون ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﺎﺗم رﺳﯾد ﮐﺎﻣل ﺷده و وﺟود ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد را درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺟت ﮐﺎﻣﻠﮫ اﯾن ظﮭور ﻓطرت ﷲ و
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﻣظﮭر ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻣﺎء ﷲ و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ و ﻣﯾزان وﺟود و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدارج آن" :ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت در
وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن! ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ھوﯾت و راز و ﺣﻖ وﺟود اﻣﺎم در ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس ﺑدون
وﺟودش در ﺟﮭﺎن ھﯾﭻ ﭼﯾزی اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧدارد ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎن! زﯾرا ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم از ﺑرای و ﺑﻘﺻد ﺧﻠﻖ
اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷده اﻧد ﭘس ھﻣﮫ ﭼﯾز اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و اﻣﺎﻣﯽ! و اﯾﻧﮏ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﻓطرت اﻧﺳﺎن
ﻋﯾن طﺑﯾﻌت ﮐﺎﻣل و "طﺑﺎع ﺗﺎم" اﺳت و طﺑﯾﻌت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ھم در ﭘرﺗو وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﯾت ﺧود را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" :و در آﻧروز ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن دﮔرﮔون ﺷده و ﺑرای ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن! و ﻟذا
ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ اﺣﯾﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯾش ﺷﺎھد ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت" :ﭘس ﭼرا ﻣﻠﮑوت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را
ﻧﻣﯾﻧﮕرﯾد ".ﻗرآن! اﯾن ھﻣﺎن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻓطرت اﺳت.
 -٣٢۵و ﻗرآن ﻧﯾز ﮐﺗﺎب ﻓطرت اﺳت و ﻟذا ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﭘﺎک ﺷدﮔﺎن ﺑﮫ آن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﯾﯾون! ﭘﺎک
ﺷدﮔﺎن از ﻋﻠوم و اﯾﻣﺎن ﻋﺎرﯾﮫ ای -ﺗﺎرﯾﺧﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب "ﺣﮑﻣت ﻋرﺑﯽ" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑﻣت ﺑﮑر
و ﺧﺎم و ﻓطری! ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐل ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم را دﻋوت ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗدﺑﯾر در آﯾﺎﺗش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و ﻧﮫ ﻋﻠﻣﺎ و
اھل ﮐﺗﺎب را! و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻗرآن در ھﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم ھم اﮐﺛرا ً اﻣﯾﯾون و ﺑرده ھﺎی ﺑﯾﺳواد و ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧدان و ﺑﯽ ﻧژاد را در اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﺑزرگ ﺳﺎﺧت و اﮐﺛر ﺑﺎﺳوادان و ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر و داﻧش و ﻋﺷﯾره ﺑﺎ ﻗرآن و اﺳﻼم ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾدﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻧﺎﻓﻖ ﮔﺷﺗﻧد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از اﺻﺣﺎب رﺳول
ﺧدا ﺑودﻧد .آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن راز اﻣﯾّت را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﻗرآن و اﺳﻼم ،ﮐﺗﺎب و دﯾن اﻋراب ﺑدوی
و وﺣﺷﯽ اﺳت و ﺑﮑﺎر اﻧﺳﺎن ﻣدرن و ﻣﺗﻣدن ﻧﻣﯽ آﯾد اﺳﺗﻐﻔرﷲ!
 -٣٢۶ﺣﻘﯾﻘت دﯾﮕری ﮐﮫ در ﻣﻌﻧﺎی اﻣﯾّت و ﻓطرت ﻧﮭﻔﺗﮫ ﻓرداﻧﯾت وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺣس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھم ﺗﻌﺑﯾر
ﻣﯾﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ا ّﻣﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎﺳت و ﻓرد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دارای ھوﯾت ﻓردی اﺳت و ﺧود را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣوﺟود واﺣد و
ﻣﺳﺗﻘل در ﺟﮭﺎن درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﯾن ﺣس ﻓردی در وﺟود ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ اﺣدﯾت ﻓطرت ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در اﯾن ﺳﻣت راه
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﻌﻧوی ﯾﮏ ﻋﺎرف ھم ﻣﻘﺎم ﺗﻔرﯾد و ﺗﺟرﯾد و ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﺣدت ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ﻣﯽ رﺳد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد .ﻓردﯾﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻔس واﺣده ﺑﺷرﯾت!
 -٣٢٧و ﻓردﯾت ﺣﺎﺻل ﻧژادزداﺋﯽ از ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دھر زداﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ زداﺋﯽ و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺗﺟرﯾد و ﺗﻔرﯾد ﻧﻔس
ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮑﮫ در ﻧژادش ﻓﻧﺎﺳت ﺗﻔرﯾد و ﺗﺟرﯾد ﻧﻔس ﻧدارد و ﻟذا از ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت .و اﯾن راز وﺟودی
ﺑردﮔﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اوج ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻓطرت رﺳﯾده اﻧد از ﻟﻘﻣﺎن و ﺳﻘراط ﺗﺎ ﺳﻠﻣﺎن و ﻋﻣﺎر و ﺑﻼل و ﻣﻘداد و ﻣﯾﺛم
٥٩

و راﺑﻌﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم! اﺻﻼً اﺳﺎس رﯾﺎﺿت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﮔﺳﺳﺗن از ﻧژاد و ﻧژادزداﺋﯽ از ﻗﻠب اﺳت .راز ﯾﺗﯾﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎری از
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز از ھﻣﯾن روﺳت .از اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( و ﻣوﺳﯽ)ع( ﺗﺎ ﺣﺿرت ﻣرﯾم)ع( و ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص(! و ﻓرار ﺑودا از
ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﮔرﯾزش از ﺧﺎﻧدان ﺧود ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ! اﺻﻼً ﺳﻧت داﯾﮫ ﮔرﻓﺗن ﺑرای ﻧوزادان در ﺣﯾن داﺷﺗن ﻣﺎدر ﺳﻧﺗﯽ
ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده از ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ از ﺷرق ﺗﺎ ﻏرب ﻋﺎﻟم اﺳت .اﯾن راز ﺣﻔظ و اﺣﯾﺎی اﻣﯾت و ﻓطرت و ﻓردﯾت
ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادزداﺋﯽ ﮐﮫ از ارﮐﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف
ﻣﺎﺳت از ھﻣﯾن ﺳﻧت اﺳت و در ﺧدﻣت اﺣﯾﺎی ﻓطرت ﷲ در ﻧﻔس ﺑﺷر!
 -٣٢٨ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻏﺎﯾت از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر اﺳت اﻣروزه ﺑﯾش از ھر ﻋﺻری در
ﺟﮭﺎن ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﮭد ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ از ارﮐﺎن اﯾدﺋوﻟوژی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭘدرﺧواﻧده ھﺎی
ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑوده اﺳت و ﺣﻔظ و ارﺗﻘﺎی ﻗدرت ﺧﺎﻧواده و ﺧﺎﻧدان و اﯾل و ﺗﺑﺎر! ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻧژاد ﺧود
ﻣﺗرادف اﺳت ﺑﺎ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺳﺎﺋر ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن! ﻓﯾﻠم ﭘدرﺧواﻧده ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﯾﮏ داﺳﺗﺎن واﻗﻌﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن
اﻣر دارد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در آﺧر ﻓﯾﻠم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺑطرزی رﻧداﻧﮫ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﻠطﯾف و
ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﮔردد ھﻣﭼون ھﻣﮫ آﺛﺎر ﺳﯾﻧﻣﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻠطﮫ ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑر
ﻧژاد ﺧود ﺣﺗﯽ اﻋﺿﺎی ﻧژادش را ھم ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﻣروزه ﻧﯾز ﮐل رھﺑری ﻣﺎﻓﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ
در ﭘس ﭘرده در دﺳت ﭼﻧد ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧﺎص ﻗرار دارد و ﻧژاد ﺧﺎص! ﺑوش ،ﺑن ﻻدن ،آل ﺳﻌود ،راﮐﻔﻠر ،ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ
اﻧﮕﻠﯾس ،ھﻠﻧد و اﻣﺛﺎﻟﮭم! دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ ﭘوﺷش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧدن ﻧﺎم اﮐﺛر اﯾن ﺧﺎﻧداﻧﮭﺎی
ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﭘدر ﺧواﻧده ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮔﺎدﻓﺎدر) (God fatherﯾﻌﻧﯽ
ﺧدا -ﭘدر! و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم اﯾﻧﻘدر اﺻرار ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭘدر ھﯾﭼﮑس ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧﺎﺗﻣش را ھم
ﻣﺷﻣول اﯾن اﻣر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و در ﻗرآن آﻣده ﮐﮫ :ﻣﺣﻣد ﭘدر ھﯾﭼﯾﮏ از ﭘﺳران ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت! اﯾن اﻣر ﺗﯾﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧون
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ -ﻋرﺑﯽ را رﯾﺧﺗﮫ اﺳت و ﻗداﺳت و اﺷراﻓﯾت ﺳﺎدات را ﻧﻔﯽ ﻧﻣوده اﺳت .و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎدات
ﭘرﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾن آﯾﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗطﮭﯾر ﮐرده اﺳت.
 -٣٢٩اﯾن آﯾﮫ ﻣذﮐور ﺗﯾﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس اﺳﻼم را ھﻣواره ﺣﺟﺎﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن آﯾﮫ دھرزداﺋﯽ از ﻧﻔوس
ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﻗراﺋت ﻗرآن وﺟود ﺧوﯾﺷﻧد .ھﯾﭻ اﻣری ھﻣﭼون ﭘرﺳﺗش واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ﺧﺻم ﻓطرت ﷲ در
ﺑﺷر ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد را دﺷﻣن اﯾﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻم اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا در دل ﺧوﯾش! زﯾرا
در دل آدﻣﯽ ﺗﺎ اﺛری از ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و واﻟدﯾن و ﻧژاد اﺳت ﺧداﺋﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود .دل ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻧژاد اﺳت و ﯾﺎ ﻧزاد!
ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﺟﺳﺗﺟوی ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﻏﯾر ﻧژادی وﺟود ﺧوﯾش اﺳت و در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﺑﮫ
ﯾﺎد ﻣﯽ آورد )در دل( ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺧدا آﻓرﯾده ﺷده و ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﺣﻖ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓطرت ﷲ!
 -٣٣٠ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧواده و ﻧژادش ﺧداﺋﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮔﺎدﻓﺎدر ﺑﺎﺷد ﺧﺻم ﺧدا و اﯾﻣﺎن اﻓراد ﺧﺎﻧدان
ﺧوﯾش اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯾﺗوان راﺑطﮫ ﭘﯾﭼﯾده و ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﺑﯾن اﯾن ﮔﺎدﻓﺎدرھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی و ﭘدران روﺣﺎﻧﯽ
در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن روﺣﺎﻧﯾت اﺳﻼﻣﯽ را درک ﻧﻣود زﯾرا ھر دو ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧدا ﺑﺎﺷﻧد آﻧﮭم ﺑرای دﯾﮕران و ﻧﮫ
ﺑرای ﺧود! و آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺧدای ﺧود را در ﺧود ﻧﯾﺎﺑد از اﻧواع ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾت و ﺟﻧون ﭘدر -ﺧداﺋﯽ رھﺎﺋﯽ ﻧدارد.
 -٣٣١ﺗﺑدﯾل ھوﯾت ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺎدﻓﺎدر ،ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺗﺑدﯾل اﺳت ﮐﮫ در رواﺑط ﻣﻌﻧوی ﻣردان ﺧدا ﺑﺎ
ﻣردﻣﺎن رخ ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم در ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯾت اﺳﻼﻣﯽ و ھم ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ھﻣواره در ﺟرﯾﺎن
ﺑوده اﺳت ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻋﺎﻟم روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯾر طرﯾﻘت ﯾﮏ ﮔﺎدﻓﺎدر ﺑﺳﺎزﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ در ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت و
طرﯾﻘت! ﭘﯾداﯾش ﻧﮭﺿت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻓراﻣﺎﺳون از ﺑطن ﺗﻣدن ﻣﺳﯾﺣﯽ اروﭘﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﻣﺎد اﯾن ﺗﺑدﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره در
ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ﻣﻠﺣﻖ ﺷد و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ "ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ" را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم -ﮐﻣوﻧﯾزم -ﺻﮭﯾوﻧﯾزم -واﺗﯾﮑﺎن -آل ﺳﻌود اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺣﺻوﻻﺗش ﺗوﻟﯾد اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺻﻧﻌﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑوده اﺳت ﺟﮭت ﺑراﻧدازی اﺻل اﺳﻼم!

٦٠

 -٣٣٢ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر اﯾن ﺗﺑدﯾل و اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ اﻧﺟﻣن اﺧوت در اﯾران ﺑود ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ دراوﯾش و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑود ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ ای از ﻓراﻣﺎﺳون اﯾراﻧﯽ ﺷد .ھﭼون اﺗﺣﺎدﯾﮫ واﺗﯾﮑﺎن و ﻣﺎﻓﯾﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﮭت ﺣﻼل ﺳﺎزی ﺛروﺗﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺑﮭﮑﺎری و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘول ﺷوﺋﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻣروز اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭش در ﻧزد ﺑرﺧﯽ ﻓﻘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ
ﺗﺑﮭﮑﺎران ﺑرای ﺣﻼل ﺳﺎزی درآﻣد ﺧود )ﭘول ﺷوﺋﯽ و ﻣﺷروع ﮐردن ﺗﺑﮭﮑﺎری( ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﭘرداﺧت وﺟوھﺎت ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ
ﻣراﺟﻊ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ اﺧﯾرش ﺟرﯾﺎن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھرﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺗوای ﺑرﺧﯽ ﻣراﺟﻊ ﺷروع ﺑﮑﺎر ﮐرد .اﯾن ﻣﺑﺎدﻟﮫ
و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و ﺟﻧﺎﯾت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳد و آﺷﮑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧدای ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر از ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﮔوش ﻣردﻣﺎن ﺑرﺳد ﻣﺛل وﺣدت اﻣوﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از اﺻﺣﺎب ﻣﺗﺷرع و زاھد آن ﻋﺻر ﻣﺛل اﺑوﻣوﺳﯽ
اﺷﻌری و ﺷرﯾﺢ ﻗﺎﺿﯽ و طﻠﺣﮫ و زﺑﯾر و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ُز ّھﺎد ﻧﮭروان ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻋﻠﯽ)ع( اﻧﺟﺎﻣﯾد .در ﺳطﺣﯽ دﯾﮕر ﻋﯾن
اﯾن اﺗﺣﺎد ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و ﺟﻧﺎﯾت را در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
درﺑﺎر و ﺳﺎواک ﺑﺎ رﺷوه دادن ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣراﺟﻊ از ﺑﺎﺑت درآﻣد اوﻗﺎف آﻧﮭﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻓﺗوای
ﺗﮑﻔﯾر و ارﺗداد ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳﮑﺗﮫ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺷد زﯾرا ﺑﺎورش ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ طﻼﯾﮫ دار اﯾن ﺗﮑﻔﯾر ﮐﺳﯽ ﭼون ﻣطﮭری
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ دوﺳت اﯾﻣﺎﻧﯽ -ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑود و ﺑرای ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﻘش ﯾﮏ ﭘدر ﻣﻌﻧوی را داﺷت .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣطﮭری از آن
دﺳﯾﺳﮫ ﻣﻧزه ﺑود وﻟﯽ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷد و اﮔر ھوﺷﯾﺎری رھﺑر اﻧﻘﻼب ﻧﻣﯽ ﺑود ﮐﻣر وﺣدت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﻗﺑل از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب
ﻣﯽ ﺷﮑﺳت!
 -٣٣٣اﯾن ﻋﺑرﺗﮭﺎی ﺑس ﻧﺎﮔوار و ﻣﮭﻠﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺑﺧﺻوص در ﻗﻠﻣرو ﻣذھب و اﯾﻣﺎن ﺑﺷری ﺑﮫ
اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎر دﮔر ھﺷدار ﻣﯾدھد ﮐﮫ زﻧﮭﺎر از دﯾن و ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻧور ﻓطرت و اﻣﺎﻣت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷرﯾﻌت و
ﻣذھﺑﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧده ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ! و اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﻗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﯾﮏ ﮔﺎﻧﮕﺳﺗر ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎﺑد و زاھد اﮔر ﻓﺎﻗد ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻓطری ﺑﺎﺷد! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن دو را در ﻣواﻗﻊ ظﮭور ﻓطرت
ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮭم رﺳﺎﻧﯾده و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن ظﮭور ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و دھرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت در ﻟﺑﺎس دﯾن ﯾﺎ دﻧﯾﺎ!
زﯾرا ﻓطرت ھﻣواره ﺑدﯾﻊ و ﻧو اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾن ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد در ظﮭورش ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ اﺳﻼم ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
ﺑدﻋت ﻣﯾﺷود و اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮔردد .ﻓطرت و دﯾن ﻓطرﺗﯽ ھﻣواره ﺧﻼق اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد! ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
اﯾن ﺟدﯾد ﺑودن ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺗﺟدد ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟدﯾدﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓرق ﻋﻠﯽ)ع( را در ﻧﻣﺎز ﺷﮑﺎﻓت ﺗﯾﻎ ﻧﻣﺎز
ﺷﯾطﺎن از زﯾر ﻋﺑﺎی ﻧﻣﺎز اﺑن ﻣﻠﺟم ﺑود .ﻧﻣﺎز ﺷﯾطﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻧﻣﺎز اﻧﺳﺎن ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾد ﺗﯾﻎ دھرﭘرﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻓرق
ﻓطرت اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻓرود آﻣد .ﺻﻠوة ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺻﻠوة ﻋﻠوی ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾد! ﺗﯾﻎ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻧزادﭘرﺳﺗﯽ ﻓرود
آﻣد! ﻋﻠﯽ)ع( ﻧور ﻓطرت ﷲ ﺑود و ھﻣﮫ ﻋﻠﯾﯾن! ﺧدای ﺑﯾﺧودی ﺑر ﺧدای ﺧودی ﺗﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﺷد! ﺷﯾطﺎن ﺑﯽ ﺧود اﺳت ﭼون از
ذاﺗش رﺟم و ﻟﻌن ﺷده اﺳت!
 -٣٣۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓطرت را زﻧده و زﻧدﮔﯽ را ﻧو و ﺧﻼق ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺷرﯾﻌت و ﻋﺑﺎدات ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای ﻋرﻓﺎﻧﯽ از وﺟﮫ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس اﺳت و ﻧﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟﺎت اﺳت.
 -٣٣۵ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯾﺎء ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﻧﺳﺎن آورده اﺳت و ﺟﮭﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن
اﺳت .وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن ،اﻟﮭﯽ اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن را ﻧﯾﺎﻓرﯾده ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ او را ﺑﭘرﺳﺗد )ذارﯾﺎت .(۵۶ﭘس ﻋﻠم اﺷﯾﺎء اﮔر ﺑﮫ
ﺧدﻣت اﻧﺳﺎن درﻧﯾﺎﯾد و اﻧﺳﺎن را در ﺟﮭت اﻟﮭﯾت ذات رھﻧﻣون ﻧﺷود ﻋﻠم ﺣﻖ ﻧﯾﺳت و ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و
ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .و ﻋﻠوم ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد زﯾرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺧدﻣت اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن را
ﺧﺎدم و ﺑﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و از ﺧود ﺑﯾﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧداﯾش ﺑﮫ ﺟدال و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد .ھﻣﯾﻧﻘدر از آﯾﺎت و
ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ در ﺗﺷﺧﯾص راﺳﺗﯽ و ﻧﺎراﺳﺗﯽ ﻋﻠوم ﮐﺎﻓﯾﺳت! ﻋﻠوﻣﯽ ﮐﮫ ﻓطری ھﺳﺗﻧد و ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾل در ﺧﻠﻘت
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋﻠوﻣﯽ ﮐﮫ ھم اﻧﺳﺎن و ھم ﺟﮭﺎن را ﺗﺑدﯾل و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﺿد ﻓطرت ھﺳﺗﻧد .ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠم اﺷﯾﺎء ھﻣﺎﻧﺳت
ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ در ﻣﻌراﺟش ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﻓرﻣود و ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺧود ﺗﻌﻠﯾم ﮐرده و
ﻣﯾﮑﻧد در اﺟﺎﺑت ﺑﮫ دﻋﺎی آن ﺣﺿرت ﮐﮫ :ﭘروردﮔﺎرا ﺣﻘﯾﻘت ﻣوﺟودات را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ! ﭘس ھر ﮐﮫ طﺎﻟب
ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء ﺑﺎﺷد آﻧرا ﺧواھد ﯾﺎﻓت" :ﻣرا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ".ﻗرآن! ﺟﮭﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن
ﺑرای ﺧدا! ﺟﮭﺎن ،اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم اﻟﮭﯽ!
٦١

ﺟﮭﺎن
 -٣٣۶ﭘس اﻧﺳﺎن ﺣﻖ ﻧدارد ﺧداوﻧد را ﺑواﺳطﮫ ﺻﻔﺎﺗش ﯾﺎد ﮐﻧد و ﺑﭘرﺳﺗد زﯾرا ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ در
ِ
ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش رخ ﻧﻣوده اﺳت و ﺻﻔﺎت ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺟﮭﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷرک اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھر
ﮐﺟﺎ ﺳﺧن از ذﮐر و ﯾﺎد ﺧداﺳت ﺳﺧن از ذﮐر ﷲ اﺳت ﮐﮫ ذﮐر ذات وﺣداﻧﯽ و ﻣطﻠﻖ اوﺳت زﯾرا ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت :ال ﻻ ه! و
ﺑود ﻧﺑود ھﯾﭻ ﺻﻔﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .اﻟﺑﺗﮫ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را ﺑواﺳطﮫ ھر ﯾﮏ از اﺳﻣﺎی ﺣﺳﻧﯽ
ﺑﺧواﻧد و دﻋﺎ ﮐﻧد وﻟﯽ اﻣر ذﮐر و ﭘرﺳﺗش ﻓﻘط ﻣﺧﺗص اﺳم ﷲ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﺎی
ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎﻟش در دل ﯾﺎد ﮐﻧد و اﯾن ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﮫ ﺧﺎﻟﻖ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ذﮐر و
ذاﮐرﯾن در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑس ﻋﺎﻟﯽ و از آن ﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدای را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و اھل ذﮐر ﺣﺎﻣل ﻋﻠم وﺣﯽ
ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت" :از ﺗو درﺑﺎره ﻋﻠم وﺣﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﺑﮕو از اھل ذﮐر ﺑﭘرﺳﯾد ".ﻗرآن! ﭘس ذﮐر
ھﻣﺎن وﺣﯽ ﻗﻠﺑﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺣﯽ ﻓطری ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرای ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﻘد و ﻣﻣﮑن اﺳت اﮔراھل ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس و ﻓطرت ﺑﺎﺷﻧد.
 -٣٣٧ذﮐر ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در ﺻورﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ذﮐر ﷲ و ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧداوﻧد در دل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﺷﮭود
وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎرش در آﻓﺎق )ﺟﮭﺎن( رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ وﺟﮫ ﷲ را در ﺧﻠﻘش درﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭘس ﺧﻠﻖ را از وﺟﮫ ﷲ ﯾﺎد
ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ذﮐر ﻣﺧﺻوص ﻋﺎرﻓﺎن اھل ﺷﮭود اﺳت ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی ﺧداوﻧد را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد!
 -٣٣٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن ذﮐر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﮔر ﻓﺎﻗد ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ذات ﺑﺎﺷد ﭼﯾزی ﺟز ورد ﻧﯾﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺷود
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﷲ ﷲ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ھﻣﮫ ﻋﻣر ﻣﺷﻐوﻟش ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ذﮐری در دل رخ
ﻧﻣﯽ دھد زﯾرا وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در دل ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﺎد ﺷود ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺷﺎھدات آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت را در آﻓﺎق ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد
ﭘس از ورد ﺗﺎ ذﮐر از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳت .و ﻧﯾز ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد وردﮔوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن و اﺟﻧﮫ ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻧون ﻣﯾﮕردﻧد .ذﮐر ﺑﯽ اﻣﺎم ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻧﻣﺎز ﺑﯽ اﻣﺎم و ﻗرآن ﺑﯽ اﻣﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون ﻓطرت! زﯾرا ارزش ذﮐر
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر را اﺣﯾﺎء و ﺧﻼق ﻣﯽ ﺳﺎزد و آدﻣﯽ ﺟز ﺑﮫ ﻧور اﯾن ﻓطرت اﺣﺳﺎس وﺟود ﺟﺎوﯾد ﻧدارد و ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و ﯾﻘﯾن ﻧﻣﯾرﺳد .و ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾن درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺷر از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ ﺟز ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓﻘط
ﺑﮫ اﻣﯾد ﺣﯾﺎت اﺧروی ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن دﻧﯾﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﮐﺷﺗﻧد ﺗﺎ از اﺳﺎرت ﻋدم ﺑرھﻧد و از ﺗﺟرﺑﮫ
ﻧﺎﺑود ﺷدن ﻓزاﯾﻧده رھﺎ ﺷوﻧد.
 -٣٣٩وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺟزﻋﻠوم و ﻣذاھب دھری و اﻣﯾﺎل ﻧژادی )ﻣوروﺛﯽ( ھﯾﭻ ﺣﺟﺎب دﯾﮕری ﺑرای اﻟﺣﺎق و وﺻﺎل
ﻓطرت اﻟﮭﯽ وﺟود ﻧدارد .ﮐﮫ اﯾن وﺻﺎل و اﺗﺻﺎل ھﻣﺎن ﺻ ّل و ﺻﻠوة و ﺻﻠوات ﻣﺣﻣدی اﺳت در ﺟﺎن! و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود
ﺣﺿرت ﺧﺎﺗم ﻓرﻣوده ﺻﻠوة ﻧور ﭼﺷم اوﺳت از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣﺗش! ھﻣﺎن ﻧوری ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اش ﻣﻌراج ﻧﻣود و ﺑرﺗرﯾن
ﺗﺟﻠﯾﺎت ﭘروردﮔﺎر را رؤﯾت ﻓرﻣود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺻﻠوة ﻣﻌراج ﻣؤﻣن اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ در آﺳﻣﺎن ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن!
ﭼرا ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ھﻣﮫ آن ﺗﺟﻠﯾﺎت را ﺑر زﻣﯾن آورده اﺳت و ﺑر دل ﻣؤﻣﻧﺎﻧش! و اﯾﻧﺳت راز ﻓطرت ﷲ در ﻓطرت ﺑﺷر
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وﻋده داده ﺷده اﯾد اﯾﻧﮏ در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭼرا در
ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد و ﻣﻠﮑوت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم! وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧظر ﮐردﯾم و دﯾدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ
اﯾن آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻋﯾن ﺣﻖ و ﻋﯾن ﯾﻘﯾن اﺳت و ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی اﯾﻧﮏ ﺑرای ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻣدی ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﮭﯾﺎﺳت ﺑﮫ
ّ
ﻣﺻﻼی اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﮕر ﺑرﺗرﯾن وﻋده و ﻧﮭﺎده اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺑﻧدﮔﺎﻧش
ﻧور ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
در آﺳﻣﺎن ﭼﯾﺳت ﺟز ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎﻟش! "آدﻣﯾزاد در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرش ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧد اﻻ ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل اﻋﻼی
ﭘروردﮔﺎرش ﮐﮫ ﭼون دﯾدار ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ رﺳد ".ﺳوره ﻟﯾل -ﭘس اﯾﻧﮏ آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن اﺳت و ﺧدا در
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی! و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی آﯾﮫ ﻓطرت اﺳت و ظﮭور آن!
 -٣۴٠ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺳرار را ﻧﺑﺎﯾد اﯾﻧﺳﺎن ﺳﺎده و رک و راﺳت ﺑﯾﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد ﻣردم اﺳت .ﺑﮭرﺣﺎل آﯾﺎ
ﺑﮭﺗر از ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻧﯾﺳت! و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن دﯾﮕر ﻣﮭﻠﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت از ﺑرای ﺑﺎزی ﺑﺎ دﯾن ﺧدا! ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت را ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻋﻘل و ﻓطرﺗﯽ در ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﭼون ﻧور ﻓطرت ﷲ از اﻣﺎم
زﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺷود ﺑرای ﻣﻧﮑراﻧش ﺑﺳﯾﺎر ﮔران ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺣداﻗل ﮐﺎری ﮐﮫ در اﯾن ﻓرﺻت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﯽ ﺗوان ﮐرد
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ﻻاﻗل ﺗﺻدﯾﻖ ذھﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﺗﺎ از ﺧﺎﺳرﯾن ﻧﺑﺎﺷﯾم" :ﺑدﺗرﯾن ﺑﺎزﻧدﮔﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود را ﺗﺑﺎه
ﮐرده اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود را ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم!
 -٣۴١اﻣروزه ﻓﻘط ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن روی زﻣﯾن ﺣﺎﻣل درﺟﮫ ای از ﻧور رﺣﻣت و ﻓطرت زﻧده اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ
ﻣردﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ﺷﻘﺎوت ﺗﻣدن ﻣدرن و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻏرب واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
ﺗوﺣش ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼم ھراﺳﯽ ﻏرب! وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾن واﮐﻧش و آﺗش داﻣن ﺧود ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن
ﺗﻣدن دوزﺧﯽ را ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﻌﻧوان ﻧﺎﺟﯾﺎن ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﭘرﭼم داران دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺻﻠﺢ و ﺣﻘوق ﺑﺷر وارد ﻣﯾدان ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﻣﺳﻠﻣﯾن را ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٣۴٢ﻓطرت و ﺻﻧﻌت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﺻﻧﻌت ﻣوﺟب ﺳرﮐوﺑﯽ و ﺛﻘل و ھﻼﮐت ﻓطرت ﺷده و اﯾن ﺧﻔﻘﺎن ﺑﮫ
ﺣدی ﺧﺎص ﮐﮫ رﺳﯾد ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯽ رﺳد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت اﯾن ﺗﻣدن ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﮔﺎه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎﺣب ﺧودش! اﻣروزه ﺗﮑﻔﯾر
و اﻧﺗﺣﺎر ﺻورﺗﯽ از اﯾن اﻧﻔﺟﺎر اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ﻏرب را ھم درﮔﯾر ﮐرده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی اﯾن
ﻧﮭﺿت اﻧﻔﺟﺎری ھﻣﮫ ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻏرﺑﯽ ھم ﺣﺿور دارﻧد .ﭘس اﯾن ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﻧﺳﺎﻧﯽ -ﻓطری ﺿد ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط
ﭘﯾﺷﺗﺎزاﻧش ﻣﺳﻠﻣﯾن ھﺳﺗﻧد.
 -٣۴٣ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم و ﻣﺳﯾﺣﯾت و ھر ﺟﻧﮓ ﻋﻘﯾدﺗﯽ -ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻣروز در ﺟﮭﺎن ﺷﺎھدش
ھﺳﺗﯾم و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ و ﻧﻣﺎﯾش دروﻏﯾن و ﺗﺻﻧﻌﯽ اﺳت و ھﯾﭻ رﯾﺷﮫ ای در ﻧﻔوس ﺟواﻣﻊ ﻧدارد .ﺟﻧﮓ
اﺻﻠﯽ در ﭘس ﭘرده ھﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻣﭘراطورﯾﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ -ﺻﻧﻌﺗﯽ -ﺑﺎﻧﮑﯽ -ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ -ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮭت اﺑﻘﺎء و ﻧﺟﺎت ﺧود از
ﻧﺎﺑودی ﺑﮭﻣراه ﺗوﺳﻌﮫ و ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣذھﺑﯽ ھم داﻣن زده و از آن در ﺧدﻣت ﺧود ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﻣردم ﺳﺎده ﻟوح را ﺗﺣت اﯾن ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﯾب ﻣﯽ دھد .ھﯾﭻ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﻌﺗﻘدی ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﻌﺗﻘدی دارای ﺗﺿﺎدی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ
ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋداوﺗﯽ ﺑﯾن اھل ﺳﻧت و ﺷﯾﻌﮫ ﻣﻌﺗﻘد وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧدارد .ﻓﻘط ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣذاھب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
ﺧدﻣت ﮐﻔر طﺎﻏوت ھﺎی ھر ﻋﺻر و ﮐﺷوری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ اﺳم ﻣذاھب ﻓﺗﻧﮫ و ﮐﺷﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﯾﺷﮕﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ اھل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑر آن واﻗﻔﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋداوﺗﯽ ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣذاھب ﻧﺑوده اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در ھر
ﻣذھﺑﯽ ھﻣواره ﮔروه ﺑس اﻧدﮐﯽ ﺑوده اﻧد طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش!
 -٣۴۴دﯾن و اﯾﻣﺎن در ﮐﺎﻟﺑد ھر ﻣذھﺑﯽ و در ظرف ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧردﺑﺎن درﺟﺎت ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ھﺳﺗﻧد و
ﻣؤﻣﻧﺎن ھر ﻓرﻗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﻠﮫ ھﺎی اﯾن ﻣراﺗب ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ھرﮔز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎﻓوق ﯾﺎ ﻣﺎدون ﺧود ﻋداوﺗﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ﺣداﮐﺛر رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم ھر ﻓرﻗﮫ ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ﻋداوت دارد و ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد او ﮐﺎﻓرﯾﺳت
در ﻧﻘﺎب دﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد رﺳوا ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ھر ﻣدرﺳﮫ ای ،ﺷﺎﮔردان ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣﺎﻓوق ﯾﺎ
ﻣﺎدون ﺧود ﻋداوﺗﯽ ﻧدارﻧد! ﭘس ﻋداوت ﻣذھﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد و ﯾﮏ ﻓﺗﻧﮫ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و دﺳﯾﺳﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣؤﻣن ،اﯾﻣن و
ﻣطﻣﺋن اﺳت ﭘس ھﯾﭻ ﺟﻧﮓ و وﺣﺷت و ﻋداوﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻧدارد اﻻ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﮭدﯾدش ﮐﻧﻧد" .ﮐﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ"
از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﮭﻣت ھﺎی ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮫ دﯾن ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎی رﯾﺷﮫ دار ،ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻏﯾر ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ!
 -٣۴۵اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑرای ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﻓﻘط ﯾﮏ دﺷﻣن واﺣد ﺑﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺳﺎﺋر دﺷﻣﻧﺎﻧش را در ﺧود ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده اﺳت آن
دﺷﻣن ھﻣﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو دھرﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﺳﯾﺎن اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در دھر ﺑر اﻧﺳﺎن دوراﻧﯽ ﮔذﺷت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﭼﯾز ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد ".ﻗرآن! ﭘس ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری و دھرﭘرﺳﺗﯽ و زﻣﺎن ﻣﺣوری ﻗﻠب ﻧﺳﯾﺎن و ﺧود-ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺷر اﺳت و
ﺑﺷر در آن دﭼﺎر ھذﯾﺎن و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت و ﻟذا ﺑﮭﺗرﯾن طﻌﻣﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت.
 -٣۴۶ﺧداوﻧد ﻣﻘﯾم ﺣﺿور اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر اﺳت و وﻻﯾت ﻓطرت ﷲ در ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔس ﺧﻼق اﺳت و ﻟذا ﻗرآن
ﮐرﯾم اوﻟﯾﺎء ﷲ را ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﮐﮫ از ﭘس و ﭘﯾش ﻣﻧزه اﻧد ﯾﻌﻧﯽ از دھر ﭘﺎﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺣﺳرت ﮔذﺷﺗﮫ و ﻧﮫ دﻏدﻏﮫ آﯾﻧده
دارﻧد ﯾﻌﻧﯽ از اھﺎﻟﯽ ﺣﺎل و اﮐﻧوﻧﯾت ھﺳﺗﻧد .و اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑس ژرف و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻋﻣری ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﺣﺎﺻل
ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﺧﻼص و طﮭﺎرت و ﻋﺻﻣت اﺳت.

٦٣

 -٣۴٧ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻرف ﺑﯽ ﺳواد ﯾﺎ ﮐم ﺳواد ﺑودن و ﺗﺣﺻﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻧداﺷﺗن دارای ﻣﻘﺎم اﻣﯾّت و
ﻓطرت ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب در اﻋﺻﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺟرﮔﮫ اوﻟﯾﺎء ﷲ ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺑوده اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ" :ای ﻓرزﻧد آدم ﻣن ﺗو را ﻧﯾﺎﻓرﯾده ام ﮐﮫ ھرﮔز ﮔﻧﺎه ﻧﮑﻧﯽ وﮔرﻧﮫ
ﺷﯾطﺎن را ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم .ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﻧﯽ و ﺳﭘس ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﺳوﯾم ﺗﻘرب ﺟوﺋﯽ! و اﮔر ﻣردﻣﺎن ھرﮔز ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد
ﺧﻠﻘﯽ دﮔر ﻣﯽ آﻓرﯾدم ﺗﺎ ﮔﻧﺎه ﮐﻧﻧد!!" و ﮔﻧﺎھﯽ ﺑزرﮔﺗر و ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر و ﺟﺎﻣﻌﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس را ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ دھر
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﻣﮭم اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دھر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺑﮫ از آن و ﺗﻼش ﺑرای ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗطﮭﯾر ﻧﻔس از اﯾن ظﻠﻣت و ﻧﺳﯾﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠم ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯾﺷود.
ﺳر ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﺑدون ﯾﺎری ﺷﯾطﺎن ﺗوان ﮔﻧﺎه ﮐردن ﻧدارد زﯾرا دارای وﺟدان و
 -٣۴٨در ﺣﻘﯾﻘت ّ
ﻋﻘل اﻟﮭﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت .و ﺷﯾطﺎن در اﯾن وﺟدان آدﻣﯽ دﺳﺗﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑطورﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﮔﻧﺎه را ﺛواب ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ﻣرﺗﮑﺑش ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ وﺟﮭﯽ از وﺟداﻧش دﭼﺎر واژﮔوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻓرﻣوده :آﻧﮑﮫ ﺑدی ﮐرد واژﮔون ﺷد! ﻗرآن -وﻟﯽ
ﭘس از ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﮔﻧﺎه دﭼﺎر ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود و ھر ﻋذاﺑﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻋدﻣﯾت و ﻧﺎﺑودی اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت
ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آدم ،ﻋدﻣﯾت ذاﺗﯽ ﺧود را ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎن ،آدﻣﯽ را ﺑﺎ
ذاﺗش روﺑرو ﮐرده و ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮐﻧد .آدﻣﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎه در ذات ﻋدﻣﯾش ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ اﺻل
ﺧودش دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋدم اﺳت و ﺑدون ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎه از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ" :ﭼرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آوردﯾد ﮐﮫ
ﻧﺑودﯾد و ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﺑوﺟود آورد ".ﻗرآن -ﭘس ﺷﯾطﺎن ﻣوﺟب ﺑﺧودآﺋﯽ ﻋدﻣﯽ آدم اﺳت .و آدﻣﯽ ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ
اﻣﮑﺎن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺑﮫ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﮔرﯾز از ﻋدم و ﭘﻧﺎه ﺟﺳﺗن ﺑﮫ وﺟود ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت .و ﻟذا ھر ﺳﯾر و
ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح و ﮐﺎﻣل آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺗواﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ
ﻧﺷده از ﺗوﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و اﮔر ھم ﺗوﺑﮫ ای ﮐرده ﺗوﺑﮫ از اﺻل ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺑﮫ از ﻋذاب و رﺳواﺋﯽ اﺳت .در
ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧده ﺧود ﺧداﺳت زﯾرا "ﺗواّب" از اﺳﻣﺎی او در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭘس اول ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺑﻧده ﮔﻧﺎھﮑﺎرش
ﺑﺎز ﻣﯾﮕردد و ﺳﭘس آن ﺑﻧده روی ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯾﮑﻧد" :ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﯾد و ﺳﭘس ﺷﻣﺎ ﺗوﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ".ﺳوره
ﺗوﺑﮫ! و ا ّﻣﺎ ﺧداوﻧد ﭼﮕوﻧﮫ روی ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗوﺑﮫ اش ﻣﯽ ﺷود؟ اﯾن روﯾﮑرد اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن
ﺑواﺳطﮫ ھﻣﺎن ﻓطرت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻓطری اﺳت و ﺑرای ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎن روﯾﮑرد ﻣردان ﺧدا و اوﻟﯾﺎء ﺑﺳوی ﻣردم
اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﻣﺎم ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد .و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺗواﺑﯾن را ﻣورد ﻣﺣﺑت ﺧود ﺧواﻧده اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﺗواﺑﯾن ﻣﺷﻣول ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن اﺣﯾﺎی ﻓطرت ﷲ اﺳت در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻼوﻗﻔﮫ درک و
درﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﺧود ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺧودﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺧدای را در ﻓطرت ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ اﻣر او ﮐوس ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد) .ﺳوره ﻧﺣل.(٢-١
 -٣۴٩ﻓﻘدان ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﺑر ﺳوره ﺗوﺑﮫ ﺑر ﺧﻼف ادﻋﺎی ﻋﺎ ّﻣﮫ ﻣﻔﺳرﯾن از ﺑﺎﺑت ﻗﮭر ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت ﭼرا ﮐﮫ در ﺗوﺑﮫ اﯾن ﺧود ﺧداﺳت ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺑﻧده ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻧﺎدﻣش ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ "اﺳم" او
ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧود او روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد" :اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻧده ﮔﺎن روی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ او روی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﺗوﺑﮫ -١١٨و اﯾن
ﻣﺻداق ﮐﻼم ﺧود اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗواﺑﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزد! ﭘس ﺳوره ﺗوﺑﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﯾزاری ﺧدا و رﺳول از ﻣﺷرﮐﯾن ،ﺳوره
ﻋﺷﻖ اوﺳت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷرک ﺑﯾزاری ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد ﺑﮭﻣراه ﺧدا و رﺳوﻟش!
 -٣۵٠ﻓطرت ﻋﯾن طﺑﯾﻌت و اﻣﯾّت ﺟﺎن اﺳت و در اﺳﻼم ﻓطرت واﺣده اﯾن ﻧور در ﮐﻣﺎل و ﺟﻣﺎﻟش ھﻣﺎن ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر اﺳت
ﮐﮫ ا ّم اﻣﺎﻣت و ﻋﺻﻣت و اﻣﯾّت و ﻓطرت ﺟﺎن اﺳت .ﭘس در وادی ﺗوﺳل ھﯾﭻ ﻧوری ﺧﻼﻗﺗر و ﻧﻘدﺗر و رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗر از اﯾن
ﻧور ﻓﺎطﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ظﻠﻣﺎت و ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و اھﻠش را ﺑﮫ ﻧور ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﯾن ﺗوﺳل
ﺟﮭﺎدی اﺳت و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﮐﻼﻣﯽ و ﺷﻔﺎﻋﺗﯽ! و ﻣﺣور اﯾن ﺟﮭﺎد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺎز و ﻣﮑر و ﮐﻔران رﺣﻣﺎت و ﻧﻌﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ
اھﻠش را ﺑر ﻓطرت ﷲ ﺟﺎن وارد ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ھﻣﮫ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی اﯾن ﻓطرت از ﻣﮑر و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻧس زن ﺑﺻورت
اﻧواع ﻧﺎزھﺎ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻔری ﻟطﯾف اﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر و ﻣﮑر زﻧﺎن از ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن و ﻧﺎﻓذﺗرﯾن ﮐﻔرھﺎﺳت ﮐﮫ
در ﻓطرت رﺳوخ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﮐﻔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻧﺎز ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺑدﺑﺧت و ھﻼک ﺷده
اﯾن ﮐﻔرﻧد!
٦٤

 -٣۵١اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺳﺧﻧﯽ ﻋﺟﯾب دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺗوﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن ﺗوﺑﮫ ﮐردن از ﺗوﺑﮫ اﺳت! وﻟﯽ ﺷرح اﯾن ﺣﮑﻣت را
از ﻣﻧظر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از ﻋذاﺑﮭﺎ ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋذاب ﻋﯾن ﺣﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺻل ﮔﻧﺎه اﺳت و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺗﻣرار ﮔﻧﺎه اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺣﻖ ﻋذاب را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و دﺳت از ﺗوﺑﮫ آن
ﻣﯾﮑﺷد در واﻗﻊ ﺑﮫ اﺻل ﮔﻧﺎه ﺧود آﮔﺎه ﺷده اﺳت و اﯾن ﺗﺎزه آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗوﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ از ﯾﮏ ﻓﮑر ﯾﺎ اﺣﺳﺎس
ﺧطﺎﺳت زﯾرا اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﻌﻠول ﻧﯾّﺎت ﭘﻧﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﻧﯾﮏ و ﭼﮫ ﺑد! و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ ﻣﺧﻠوﻗﻧد طﺑﻖ ﻗول
اﻟﮭﯽ! و ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ﺗوﺑﮫ ﮐرد .و آدﻣﯽ ﺟز آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﮐرده ﻧﯾﺳت )ﻗرآن( .ﭘس اﺻل ﺗوﺑﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر
آدﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد اﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺎﺷد اﺧﺗﯾﺎر اﻧدﯾﺷﮫ ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺣﻖ! و ﺧداوﻧد آدﻣﯽ را از ﻋﻠم ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد
)ﻗرآن( .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣل ھر ﮐﺳﯽ از ﻋﻠم اوﺳت .ﭘس اﻋﻣﺎل ﻋذاﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﻧﺎﺣﻖ ھﺳﺗﻧد ﭘس از ﻋﻠم و اﻧدﯾﺷﮫ
ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐرد" :و ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣﺷﺎن ﮔﻣراه ﺳﺎﺧت ".ﻗرآن -ﭘس اﺻل و اﺳﺎس ھر ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ
در طرز ﺗﻔﮑر و اﺣﺳﺎس و ادراک و ﺗﻌﻠﯾم ﻧﺎﺣﻖ ھر ﮐﺳﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﭘس اﺻل و اﺳﺎس ھر ﺗوﺑﮫ ﺣﻘﯽ ھم ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﮑری
و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺣﮑﻣﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت .ﺗوﺑﮫ از اﻋﻣﺎل ،ﺗوﺑﮫ ای ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ھرﮔز ھم ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و
ھر ﮐﮫ از اﯾن ﺗوﺑﮫ ،ﺗوﺑﮫ ﮐرد ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ آن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٣۵٢در ﻗرآن ﮐرﯾم ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺻورت اﻓﻌﺎل آﻣده اﻧد وﻟﯽ اﻧواع ﺻﻔﺎت و اﻓﮑﺎر و طرز ﻧﮕرش ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﺧﻣر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﺳﺗﯽ و ﻧﺷﺋﮕﯽ و ﺑﯽ ﺧودی اﺳت ﯾﺎ ﻗﻣﺎر ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ درآﻣدھﺎی ﮐﻼن و
ﺑﯽ ﺗﻼش اﺳت و ﺷرط ﺑﻧدی ﮐﮫ ﻧوع دﯾﮕری از ﻗﻣﺎر اﺳت و ﯾﺎ رﺑﺎ ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ زﯾﺎده ﺧواھﯽ اﺳت و زﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز
در ﻧواﻣﯾس ﻣردم اﺳت و دروغ ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ اﻧواع طرز ﻓﮑر ھﺳﺗﻧد و طرز ادراک در
زﻧدﮔﯽ! ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺧﻼف ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷرﻧد زﯾرا ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﺑر ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﻋﺻﻣت اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ اﻓﮑﺎر و
اﻣﯾﺎل و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺎدرﺳت ﺣﺟﺎب ھﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷرﻧد ﺑﮭﻣراه اﻧواع ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب دھری و ﻣﺎدی! وﻟﯽ ﺿد
ﻓطری ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش ﻋواطف و رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ھر ﺟرم و
ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺟرﻣﯾن و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺣرﻓﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻋﺷﻖ" ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ اﻋﻣﺎل و راه و روش
زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯾﭘردازﻧد ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھﻣﺳر و واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان و ﻏﯾره! ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎطﻧش ﭼﯾزی ﺟز ﺳﻠطﮫ ﻣطﻠﻘﮫ ﺑر ﺧﺎﻧواده
و ﺧﺎﻧدان و ﻗوم و ﻣﻠﯾت ﺧود ﻧﯾﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺎدﻓﺎدر ﯾﺎ ﭘدرﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗش ھﻣﺎن ﭘدر -ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﯾﻌﻧﯽ ﭘدری ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن ھم ﺧود را ﭘدر ﻣﻠت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد و ﺳﺎﯾﮫ ﺧدا و در واﻗﻊ ﺧود ﺧدا!
 -٣۵٣وﻟﯽ ﺑﺎﻧﯾﺎن و آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓطرت ﷲ از ﻧﻔس ﺑﺷر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧود را از ﻣﻘﺎم ھﻣﺳرﯾت و ﭘدرﯾت ﺧﻠﻊ
ﻣﯾﮑردﻧد در ﻋﯾن اﺷد ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان! ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل اﯾن ﻓطرت اﺳت و ﻟذا در ﻗرآن
ﮐرﯾم دﯾن اﺑراھﯾم دﯾن ﺣﻧﯾف )ﭘﺎک و ﺧﺎﻟص( ﺧواﻧده ﺷده اﺳت و ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻣر ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﭘﯾرو اﯾن آﺋﯾن ﺑﺎﺷﻧد:
"روی ﺧود را ﺑﺳوی ﺧدا ﮐن ﮐﮫ اﯾﻧﺳت دﯾن ﭘﺎک و ﺣﻧﯾف و ﺑدان ﮐﮫ ﻓطرت ﺧدا ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﺑﺷر ﺑر آن اﺳﺗوار
اﺳت و در اﯾن آﻓرﯾﻧش ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت "...ﺳوره روم!
 -٣۵۴و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻣده ﻣردﻣﺎن ﻗﺑل از ازدواج و ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده از ﻓطرت زﻧده ﺗری ﺑرﺧوردارﻧد و اﮐﺛر ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ
و ﻣﻌﺎﺻﯽ ﭘس از ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده رخ ﻣﯾدھد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در دﯾن ﻣﺣﻣد ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻧﮑرده )ﺑﮫ ﻋﻣد( اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻗص
اﺳت و ﻣﺣﻣدی ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯾﺷود و اﺳﺎس ارزش در ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﺗوﺑﮫ اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ
ﻣﻌﺻوﻣﯾت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﻣطﻠﻘﺎ ً از آن ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﻋوام و اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی ﻗﺷری ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﻧﯾﺳت .ﺑﻘول ﺷﺎﻋر:
ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﮐم ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﯾﺳت در دﯾوان ﻋﺷﻖ -ﯾوﺳف از داﻣﺎن ﭘﺎک ﺧود ﺑﮫ زﻧدان رﻓﺗﮫ اﺳت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﯾﮫ ﻓطرت
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﻣﻘﺎم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑودن ﻧﻔس اوﺳت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺄوﯾل ﺑودﻧش در ﻏﺎﯾت ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل در وادی
وﺣدت وﺟود ﮐﮫ در ﻧﻔس واﺣده رخ ﻣﯽ دھد ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن! زﯾرا وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ ﺷد دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﺗﺑدﯾل ﻧدارد زﯾرا ﻏﯾری ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻋﺻﻣت ﻣﻘﺎم اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﺣدﯾت ذات اﺳت در ﻏﺎﯾت ﺗﺄوﯾل وﺟود ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﺑﮫ ﺣﺿرت
ﺧﺎﻟﻖ! و اﯾن ﻓﻧﺎی "ﺧود" اﺳت ﭘس ﻏﯾر از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﺧطﺎﻧﺎﭘذﯾری ﺣﺎﺻل ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت زﯾرا اﺻﻼً اراده
ﻓردی در اراده ﺣﻖ ﻣﻧﺣل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل ﭼﻧﯾن ﻓردی ﻋﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در ﭼﺷم ﻣردﻣﺎن ﻧﺎﺣﻖ آﯾد.
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 -٣۵۵ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ﻓطرت اﺳت ﻗﺑل از ھر اﻣری ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺷﮭودی اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده
ﮐﮫ" :ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ اﺳت ...و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ ﻧﯾز ﻣﺧﻠوق اوﺳت ".ﭘس از اﯾن ﻣﻧظر ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ
از ھﯾﭼﮑس ﺳر ﻧﻣﯽ زﻧد و ھﻣﮫ ﻓﻌل اﻟﮭﯽ اﺳت .و ﻧزول ﺣﻖ ﺑر ﺧﻠﻖ! ﺑﺷرطﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ درک و ﺷﮭودی ﯾﻘﯾﻧﯽ از اﯾن
اﻣر رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت و ﻓطرت ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓردی ﺑرای ﺧود اراده ﻓردی و
ﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗﺎﺋل اﺳت ﻣﺷرک اﺳت و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻌﺻﯾت اﺳت ﺣﺗﯽ ﻋﺑﺎدﺗش ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ!
 -٣۵۶ﭘس از ﻣﻧظر ﻣذﮐور ﮐﮫ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗرآن اﺳت ﻋﺻﻣت و ﻣﻌﺻﯾت دو وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻣﻼً ﻣطﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط دو
ﻧوع آدم دارﯾم :ﻣﻌﺻوم و ﮔﻧﺎھﮑﺎر! ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓﮑﺎر و ﮐردارش اﻟﮭﯽ و ﭘﺎک و ﻓطری اﺳت و آدﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓﮑﺎر
و ﮐردارش ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت ﺣﺗﯽ ﻋﺑﺎداﺗش! ﮐﮫ اﯾن دو ﻓرق ﻣطﻠﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ از دوﻧوع ﻣﻌرﻓت اﺳت و
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ! ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧود ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺧودی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺣﺗﯽ ﺧدا را! آن ﻣﺧﻠص اﺳت و اﯾن ﻣﺷرک! ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ھر ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ھﻣﺎن
"ﺧود" و "ﻣن" ﻓرد اﺳت ﮐﮫ ذات ﺷرک اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن و اطﻣﯾﻧﺎن رﺳﯾده و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ھر اﻣری ﻣردد
و در ﺷﮏ اﺳت .ﺷﮏ اﺳﺎس ﺷرک و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت و ﯾﻘﯾن ھم اﺳﺎس ﻋﺻﻣت اﺳت.
 -٣۵٧ﭘس ﻋﺻﻣت و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ ھﻣﺎن ﺧداﺑﯾﻧﯽ و ﺧودﺑﯾﻧﯽ اﺳت .ﺧداﺑﯾﻧﯽ ھﻣﺎن ﻧﯾﮏ ﺑﯾﻧﯽ اﺳت و ﺧودﺑﯾﻧﯽ ھم ﺑدﺑﯾﻧﯽ
اﺳت .ﻓرق ﺑﯾن ﻧﯾﮏ و ﺑد ،ﻋﺻﻣت و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ ،ﺣﻖ و ﺑﺎطل ،راﺳت و دروغ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣطﻠﻘﺎ ً در ﺻورت ظﺎھر اﻋﻣﺎل
ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑدﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﺷری آدﻣﮑﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧدا ﻗﺗل ﻧﻔس ﺑر ﺣﻖ ھم دارﯾم ﮐﮫ ﻗﺗﺎل در راه ﺧدا و ﺑﮫ اﻣر
اوﺳت .ﭘس درﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌرﻓت و ﺑﺻﯾرت ﺣﻖ ﺑﯾﻧﯽ در ﮐﻠﯾﮫ اﻣور اﺳت و ﻧﺎدرﺳت ھم ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓت و ﺑﺻﯾرﺗﯽ
اﺳت در ﮐﻠﯾﮫ اﻣور!ﻣﺎﺟرای ﻣوﺳﯽ)ع( و ﺧﺿر)ع( در ﻗرآن ﺑﯾﺎﻧﮕر ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻣﻌﺻوﻣﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن
اھل ﺷﮭود ﺣﻖ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن ﻏرﯾزﺗﺎ ً و ﻓطرﺗﺎ ً ﺗﺣت وﻻﯾت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻓرادی دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد زﯾرا ﺑر درﺳت و
ﻧﺎدرﺳت اﻋﻣﺎل ﺧود ﻋﻠﻣﯽ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧدارﻧد و ﻟذا از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﺧود ھم ھراﺳﺎﻧﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺧواه و
ﻧﺎﺧواه ﻣﻘﻠدﻧد در دﯾن و ﮐﻔرﺷﺎن .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﻣﮫ وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻟﮭﯽ ھﯾﭼﮑس ﺑﯽ اﻣﺎم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ
در دﯾن و ﭼﮫ در ﺑﯽ دﯾﻧﯽ! و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﺳوی ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻓزاﯾﻧده ﻣﯽ روﻧد!
 -٣۵٨ﭘس ﺗﻘﻠﯾد ﻧﯾز ﭼﻧد ﻧوع و درﺟﮫ دارد :ﺗﻘﻠﯾدی ﮐﮫ از روی ﻣﮑر و ﻓﻘط ﺑﻘﺻد ﮔرﯾز از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش اﺳت،
ﺗﻘﻠﯾدی ﮐﮫ از ﺧداﺗرﺳﯽ و ﺗﻘواﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﻋﻘل ﺗﻘواﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﺗﻘﻠﯾدی ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت و از ﭘﯾر طرﯾﻘت ﺗﺑﻌﯾت
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﺗﻘﻠﯾد را اﺻوﻻً ارادت ﮔوﯾﻧد ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾد!
 -٣۵٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﻠﻣﺎ و ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﮔر اﯾن ﺗﻘﻠﯾد ﺗﻘواﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﺣﺎﻣل ﺣداﻗل ﻋﻘل دﯾﻧﯽ اﺳت
آﻧﻘدر ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ ﺧودش را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد! ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧوع ﺗﻘﻠﯾد ﺗﻘواﺋﯽ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ در ﺣﺎل اﻧﻘراض
اﺳت زﯾرا ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ در ﻣورد اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﻌﺿﻼت ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻣﺳﮑوت ھﺳﺗﻧد و ﻧظری ﻗطﻌﯽ ﻧدارﻧد و اﮔر ھم
دارﻧد طﺑﻖ ﻧظر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠوم ﻣدرن اﺳت ﭘس ﻣردﻣﺎن ﻋﺎﻗل و ﺻﺎدق ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً اﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن را ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:
ﭘزﺷﮑﺎن ،ﻣﺷﺎوران اﻗﺗﺻﺎدی ،رواﻧﮑﺎوان ،دوﻟﺗﻣردان و اﻣﺛﺎﻟﮭم! ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﻘﻠﯾد
در اطراف ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﮐﺷف ﺗورﯾﮫ ﺳﺎزی اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ رﺑﺎ و زﻧﺎ و ﻓرﯾﺑﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺑزرگ ﺧود را ﺣﻼل
ﺳﺎزی ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺣﻖ ﺣﺳﺎﺑﯽ ھم ﺗﺣت ﻋﻧوان زﮐﺎت ﺑﭘردازﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھم ﺷرع را دور ﺑزﻧﻧد و ھم ﻗﺎﻧون را!
 -٣۶٠ﻓطرت و طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺣﻘﯽ واﺣدﻧد و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ در طﺑﯾﻌت و دارای ﺣﯾﺎﺗﯽ طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮕرش
طﺑﯾﻌﯽ دارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ در طﺑﯾﻌت از ﻣﻧظر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ دارﻧد دارای ﻓطرﺗﯽ زﻧده ﺗر و اﻟﮭﯽ ﺗرﻧد و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﯾزان ﻋﺎﻗﻠﺗر و ﻣؤﻣﻧﺗرﻧد و ﻣطﻣﺋن ﺗر زﯾﺳت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﺑﺣراﻧﮭﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد .اﻣر اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در اﯾن ﺑﺎره ﻣﮑرر و ﺻرﯾﺢ اﺳت .طﺑﯾﻌت ﮔراﺋﯽ و ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ دو روی اﻣری واﺣدﻧد .ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از طﺑﯾﻌت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗوھﻣﺎﺗﯽ ﻣﮭﻠﮏ ﻣﯽ ﺷود .زﻧدﮔﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺧﺻم ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن
و اطﻣﯾﻧﺎن را در ﺑﺷر ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭼرا ﮐﮫ ﻓطرت ﺣﺎﺻل ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در ﺧﻠﻘت ﺗﺑدﯾﻠﯽ رخ دھد )ﺳوره
روم( در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺻﻧﻌت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻠم ﺗﺑدﯾل اﺳت .ﭘس دﻗﯾﻘﺎ ً در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻓطرت ﻗرار دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﺣﯽ و ﻗﯾّوم ﮐﮫ ﺑﻣﺎ ﻣﺗذﮐر ﺷده
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن! ﻓطرت ،ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت زﯾرا اوﺳت ّ
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ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧدای ﺣﯽ و ﻗﯾوم را ﺑﭘرﺳﺗﯾم ﻧﮫ ﺧدای ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ذھﻧﯽ و ﻓرﺿﯽ را! ﺧدای زﻧده و زﻧدﮔﯽ را ﺑﭘرﺳﺗﯾم ﻧﮫ ﺧدای اﯾده
و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻓرﺿﯾﮫ و آﻣوزه ھﺎ را!
ﺣﯽ و ﻗﯾّوﻣﯽ ﺑﺷر اﺳت ﻧﮫ ﺳﻧت اﺳت و ﻧﮫ ﻣدرﻧﯾزم و ﻧﮫ ﺗﻠﻔﯾﻖ و
 -٣۶١ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﮐﮫ ﻋﯾن طﺑﯾﻌت ّ
ﺗﻔرﯾﻖ اﯾن دو ﺑﻠﮑﮫ از ﻣﯾﺎﻧﮫ و ورای اﯾن دو رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن رﺟﻌت ﻓطری را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﺻر ﺣﺟر
ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﮐﻣﺗرﯾن درﮐﯽ از آن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد زﯾرا اﯾن رﺟﻌﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ رﺟﻌت ﺑﮫ ﻓطرت ﺑﺎطﻧﯽ و اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
واﻗﻌﮫ ای ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .و اﻣﺎ از وﺟﮫ رﺟوع ﺑﮫ ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺑﯾروﻧﯽ ھم ﺑدﻟﯾل ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر در ﻋرﺻﮫ
ﺻﻧﻌت و ﻣدرﻧﯾزم ،اﻣﮑﺎن زﻧدﮔﯽ ﻋﺻر ﺣﺟری ﻧﯾﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن روﻧد وﯾراﻧﮕر ﺻﻧﻌت و ﻣدرﻧﯾزم ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ زﻣﯾن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ و طﺑﯾﻌت و ﺻﻧﻌت ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺷر ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﺎﻧش
درﺑدر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻏﺎرھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺗروﮐﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﺻون ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد .ﭘس رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋﺻر ﺣﺟر و
ﻏﺎرﻧﺷﯾﻧﯽ ﻋﺎﻗﺑت ﺟﺑری اﯾن ﺣﯾﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺟﺎﺗش! زﯾرا اﯾن ﺑﺷر
ﻣدرن ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل از دﺳت دادن ﻏراﯾز ﺣﯾﺎﺗﯽ و ھوش طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﭘس در اﯾن رﺟوع ﺑﮫ ﻏﺎرﻧﺷﯾﻧﯽ ﺟز ﻣرگ در
اﻧﺗظﺎرش ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧو آﻏﺎز ﻧﻣﯾﺷود .زﯾرا ﻋﻣده زﻣﯾن زﺑﺎﻟﮫ دان ﻣرﮔﺑﺎر ﺻﻧﻌت اﺳت و ﺑﺷر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﭘﻧﺎه
ﺟﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻏﺎرھﺎ ھم ﭘﺧﻣﮫ ﺗرﯾن ﺑﺷر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷده اﺳت و ﺗوان ﺣﻔظ ﺣداﻗل ﺣﯾﺎت را ھم ﻧدارد و ﻏﺎرھﺎ ﻗﺑرھﺎﯾش ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮫ "اﻓﺳﺎﻧﮫ ﭘﺳﺎﻣدرﻧﯾزم" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم!
 -٣۶٢ﻋﻠوﯾﺎن و ﭘﯾروان ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣدﻋﯾﺎن ﻧﺟﺎت و ﺳﻌﺎدت ﺑﺷری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﻣدت ﭼﮭﺎرده ﻗرن
زﻧدﮔﯽ ﻣﺧﻔﯽ و زﯾرزﻣﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد و اﻣروزه ﺑﮫ روی زﻣﯾن آﻣده و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎص ﺧود را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد ﭘس اﮔر راه
ﺳوﻣﯽ را از ﻓراﺳوی ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻧﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﺧود و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻋرﺿﮫ ﻧﮑﻧﻧد ﺧودﺑﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﮑﺗب و
ﻣذھب ﺑدﺳت ﺧود از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣو ﻣﯽ ﮔردﻧد .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﻓﻌل آورده اﻧد ﭼﻧدان ﺟﺎی اﻣﯾدی ﻧدارد ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ اﺗﻔﺎق ﺗﺎزه ای رخ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ آن ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت.
 -٣۶٣اﻣروزه ﭘﯾروان ﻣذاھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣدرﻧﯾزم ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺣرﯾص ﺗر از ﺳﺎﺋر ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﻣرض ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯾدﮔﯽ ظﺎھرا ً ﻋﻼﺟﯽ ﻧدارد و ای ﮐﺎش ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾرﺗر ﻧﺷده ﺑﯾداری ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﺷﯾﻌﯽ رخ ﻧﻣﺎﯾد
و وارد ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺷود وﮔرﻧﮫ ﻣﺟﺎل ﺟﺑراﻧﯽ ﻧﺧواھﯾم داﺷت زﯾرا دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در ﭘﯾش روی
ﻣﺎ داﻣﮭﺎ ﻧﮭﺎده اﻧد ﺗﺎ ﻣﺎ را در اﯾن ﺣرص ھﻼک ﺳﺎزﻧد.
 -٣۶۴و ا ّﻣﺎ ﺑدﺗرﯾن ﺗﻼش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺳﻧت را ﻟﺑﺎس ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾم و ﯾﺎ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ را در ﺧدﻣت اﺷﺎﻋﮫ و اﺳﺗﺣﮑﺎم
ﺳﻧت ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ اﯾن ھر دو ﺗﻼش در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ در ﺣﺎل روی دادن اﺳت و ﺑﺧﺷﯽ از اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻓرق
اﺳﻼﻣﯽ از اﯾن دو ﺗﻼش ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ واﺣد دارﻧد ﻧﺷﺋت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﯽ ﮐﺎذب اﺳت و ھر دو ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯾرﺳﻧد و آن ﺑطﺎﻟت ﻓرھﻧﮓ و اﻋﺗﻘﺎد اﺳت و ﺑﺣران ھوﯾت!
 -٣۶۵ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﺳر ﺗﺑدﯾل ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﺻﻧﻌت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ رخ داده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و
ﺟﻧﺳﯽ ﻧوع ﺑﺷر ھم رﺳﯾده اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری ﺟراﺣﯽ ھﺎ ،ژﻧﺗﯾﮏ ،ﺑﯾوﻧﯾﮏ و ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی و ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎء و داروھﺎی
ھورﻣوﻧﯽ و رواﻧﮕردان! و اﯾن ﺗﺑدﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣذھب ظﮭور ﻓطرت ﷲ از
ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﺳوه ھﺎی اﯾن ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد! ﭘس ﭼﮫ ﻣذھﺑﯽ ﺟز اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻗﺎدر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را از اﯾن ﺗﺑدﯾل
ﻧﺎﺑودﮔراﻧﮫ ﺑرھﺎﻧد!
 -٣۶۶ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺗﺑدﯾﻠﯽ را از ﻗﻠﻣرو آﻣوزش و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺗﯾب و درﻣﺎن
و ﻓﻘﺎھت و ﻓرھﻧﮓ و ﺳﯾﺎﺳت و ﺻﻧﻌت ﺟواﻣﻊ ﺧود ﺣذف ﮐﻧﻧد" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺷﯾطﺎن ﻣﯾﺷوﻧد دﺳت ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل آﯾﺎت و
ﻣوﺟودات ﻣﯽ زﻧﻧد و در زﻣﯾن ﻓﺳﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود ﺻﺎﻟﺣﺎن ھﺳﺗﯾم!" آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن-
 -٣۶٧ﭘس ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون و آﻣوزه ھﺎی ﺗﺑدﯾﻠﯽ آﺷﮑﺎرا آﻣوزﺷﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺟز ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑر اﯾن ﻋﻠم
آﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﻧد و وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﻋﻼن ﮐﻧﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ھم وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﻋﻠوم و ﻓﻧون
را از ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺣذف و ﻟﻌن ﮐﻧﻧد .اﯾن واﺟب ﺗرﯾن اﻣرﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣوظف ﺑﮫ آن ھﺳﺗﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن!
٦٧

 -٣۶٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه طﺑﯾﻌت و ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده و ﻓطرت را ﺗﺑﺎه ﮐرده ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺎدر
اﯾن ﻋﻠوم ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﯾﻣﯽ و ﻓﯾزﯾﮏ ذره ای ﻣﺛل ژﻧﺗﯾﮏ ،ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی و ﻓﯾزﯾﮏ اﺗﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣروزه اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﮭد ﭘﯾداﯾش ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﻗﺗل ﻋﺎﻣﮭﺎ و ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ھﺎ و ﻋداوت ﺑﯾن دول ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﻠل را ھم درﮔﯾر
ﮐرده اﺳت .در اﯾن ﺑﺎره در ﮐﺗﺎب "ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم.
 -٣۶٩و اﻣﺎ ﺧطرﻧﺎﮐﺗر از اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﺗﺑدﯾل ﻣﻔﺎھﯾم آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾث ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ
ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺗﻘدﯾس ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﺷده اﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠوم ﺷﯾطﺎﻧﯽ را در ﺟرﮔﮫ ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺿل
اﻟﮭﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺗﺑدﯾﻼت را آﺷﮑﺎر و رﺳوا ﮐرده اﯾم ھم در ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و ھم دﻧﯾوی!
 -٣٧٠در ﻗرآن ﮐرﯾم ﭼﺎرﭼوب ﮐﻠﯽ دﺧل و ﺗﺻرف اھل اﯾﻣﺎن در طﺑﯾﻌت واﺿﺢ ﮔردﯾده اﺳت و آﺷﮑﺎرا ﺗﺑدﯾل در ﻣﺧﻠوﻗﺎت
و آﯾﺎت و رزق ﻧﮭﯽ ﺷده و ﻓﺳﺎد و ﮐﻔر ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺷﺗﮫ و اﻣری ﺑر ﺧﻼف ﻓطرت اﺳت .ﺑزﺑﺎن دﯾﮕر ﺳﺎده زﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﮫ اﻣور
از ارﮐﺎن دﯾن اﺳﻼم و ﺳﻧت اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﺳت .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎده زﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را اداره ﮐرد در ﺳوداھﺎی دﯾﮕری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻼف آﻧﺳت.
 -٣٧١ﭘس ﺳﺧن از دو ﻧوع ﺻﻧﻌت اﺳت :ﺻﻧﻌت اﺻوﻟﯽ و ﺻﻧﻌت ﺗﺑدﯾﻠﯽ! ﺻﻧﻌت اﺻوﻟﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ از اﺑزارھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
طﺑﯾﻌت وﺟود دارﻧد ﺑدون ﺗﺑدﯾل در ﻣﺎھﯾﺗﺷﺎن ﺟﮭت رﻓﺎه ﺑﮭره ﮔﯾرﯾم ﻣﺛل اﺳﺗﻔﺎده از آب و ﺧﺎک و ﺳﻧﮓ و ﭼوب در ﺳﺎﺧﺗن
ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ از ﻗدﯾم ﺗﺎﮐﻧون ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ و ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ﺻﻧﻌت ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻣﺎھﯾت اﺷﯾﺎء را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾدھد ﮐﮫ
روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ دارد ﻣﺛل ﺗﺟزﯾﮫ ،ﺗﺣﻠﯾل ،ﺗﺧدﯾر ،ﺗﺧﻣﯾر و ﺗرﮐﯾب! اﯾن ھﻣﺎن ﻓرق ﺑﯾن آب اﻧﮕور و ﺷراب اﺳت ﮐﮫ ھر
دو از ﯾﮏ ﻣﯾوه طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺑدﯾل رزق در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوه ﮐﺎﻓران اﺳت.
 -٣٧٢در ﺻﻧﻌت اﺻوﻟﯽ ھﻣﮫ اﺟزای دﺧﯾل در ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻓرآورده ،اﺻﺎﻟت ﻣﺎھﯾت ﺧود را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺎھﯾت ﻧﻣﯾدھﻧد.
 -٣٧٣ﺳﻧت اﺻوﻟﯽ ،ﻋﻘل اﺻوﻟﯽ ،ﻣذھب اﺻوﻟﯽ ،ﻓرھﻧﮓ اﺻوﻟﯽ و ﻋواطف اﺻوﻟﯽ ﻧﯾز وﺟﮫ دﯾﮕری از ﺣﻔظ و اﺣﯾﺎی
ﻓطرت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺗﺻور ﻋﺎﻣﮫ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻗدﻣت ﮔراﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری و دھرﭘرﺳﺗﯽ ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﻧﻘطﮫ
ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار دارد و دارای ھوﯾﺗﯽ ﻧوﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺑدﯾﻊ و ﺧﻼق اﺳت.
 -٣٧۴دھرﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل و ﺻور ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺛﯾری دارای ﺟﺎذﺑﮫ و اﻓﺳوﻧﯽ ﺑس ﻣﻘﺗدر در ﺑﺷر اﺳت ﺑﺻورت ﻋﺗﯾﻘﮫ
ﭘرﺳﺗﯽ ،ﯾﺎدﮔﺎرﭘرﺳﺗﯽ ،ﻗﺑرﭘرﺳﺗﯽ ،ﻣرده ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺳﻧت ﭘرﺳﺗﯽ ،رﺳوم ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش اﻓﮑﺎر و ﻋواطف و
راه و رﺳم آﺑﺎء و اﺟدادی! و اﯾن ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﺧﺻم ﻓطرت اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری اﯾن ﺟﺎذﺑﮫ ﺣﺟری و
ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری را ھم وﺟﮭﯽ از ﻓطرت اﻟﮭﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ذات ﻓطرت ﻣﯽ داﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم دھر را ﺟز ﻧﺳﯾﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن
ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺷری ﻧﯾز دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دام اﻧواع اﯾن ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد از
ﻋﻘل و وﺟدان و ﺷﻧﺎﺧت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﺟﺎری ﺧود ﻏﺎﻓل ﺷده و ﺑﺳوی ﺗﺑﺎھﯽ و ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی
ﻣﯾروﻧد.
 -٣٧۵ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ در ﻧوﺟواﻧﯽ دﭼﺎر اﻓﺳون ﺟﻣﻊ آوری ﺗﻣﺑرھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺷده ﺑودم و ﺣدود ﯾﮑﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧون
ﻣﺑﺗﻼ ﺑودم ﮐﮫ ﮐل اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ ام را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده ﺑود و ﺣﺗﯽ در ﺧواب ھم از آن رھﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗم و ﻣﻐز و اراده ام
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در اﯾن ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود آﻣدم و ﯾﮑﺑﺎره ھﻣﮫ ﮐﻠﮑﺳﯾون ﺗﻣﺑر ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ھدﯾﮫ ﮐردم و از
ﺷرش ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗم .و ﺳﭘس دﯾدم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ آﺗﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺟﺎﻧم اﻓﺗﺎده ﺑود و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم "ﺣﺟر" ﻋﻧﺻر
اﺣﺗراق دوزخ ﺑرای ﻣردﻣﺎن اﺳت" .ﺣﺟر" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری و ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی "ﺳﻧﮓ" ﮐﮫ
در اﮐﺛر ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ آﻣده اﺳت.
 -٣٧۶ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﻧﯾز ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻧﮫ در اﺷﯾﺎی ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده از
آﻧﺎن .و اﻟﺑﺗﮫ درک ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟدای اﯾن ﻣرض ﭘرﺳﺗش ﮔذﺷﺗﮫ و اﺷﯾﺎی ﻋﺗﯾﻘﮫ اﺳت و زﯾﺳﺗن
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ﺑﺎ ﺧﺎطرات اﻣوات و ﺗﻘﻠﯾد از آداﺑﺷﺎن ﮐﮫ در ﻗرآن ،ﻣذھب ﮐﻔر اﺳت" :ھرﮔﺎه ﮐﮫ رﺳوﻟﯽ ﺑﺳوی ﻣردم آﻣد ﮐﺎﻓر ﻧﺷدﻧد اﻻ
اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺎ ﺧود ﭘﯾرو ﺳﻧت ﭘدران ﺧوﯾش ھﺳﺗﯾم!" ﻗرآن-
 -٣٧٧ﺟﻧﮓ "ﺳﻧت -ﻣدرﻧﯾﺗﮫ" ﮐﮫ اﻣروزه در ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣﺟﺎدﻻت و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯾن اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ و طﺑﻘﺎت و
اﻗوام و ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﺑﺷری ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ ﭘدﯾده ھﺎی دھرﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﺣﺎﮐم ﺑر ﻧﻔوس ﺑﺷر در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر دو ﺟﻧﺎح ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾزم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷدت ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر رﯾﺷﮫ در اﻋﻣﺎق ﻧﻔوس
آﺣﺎد ﺑﺷری در ﺧﺎﻧواده ھﺎ دارد.
 -٣٧٨اﺻل اﯾن ﺟدل ،ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت و ﻧوﻋﯽ ﻋذاب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﮔوﺋﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣدرﻧﯾزم ﺑر ﺳﻧت ﺑﻧﺎ
ﺷده و ﺳﻧت ذات ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﺳت و در ﺟﮭت ﺗﺣﮑﯾم و اﺑدی ﺳﺎﺧﺗن ﺳﻧت ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ذات ﺧود ﺑﮫ ﺗﺿﺎدی ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل ﺣل رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺧود ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣدرﻧﯾزم در
ﻣﻐرب زﻣﯾن ﮐﻣﺗر از ﺟﮭﺎن ﺳوم و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن دﭼﺎر ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دو ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﺟﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑود و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻣوات اﻗوام اروﭘﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾن ﻧژاد ژرﻣن
و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳﺗﻌﻣﺎری -ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾن ﻧژادھﺎ ﻣﻌﻠول ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ دھری آﻧﮭﺎ درک
ﻣﯾﺷود.
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر
 -٣٧٩ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺟﻧون ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و دھری اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﻋوا ﺑر ﺳر ﮔذﺷﺗﮕﺎن اﺳت ﻧﮫ ﺑﯾن ﺑرﺗری ّ
و زﻧدﮔﺎن! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ ﻗﺎﺑل ﻋﻼج ﻧﯾﺳت زﯾرا اﻣوات ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم ﻣذاﮐره و ﺻﻠﺢ ﮐﻧﻧد .ﺑزﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر
ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ :ﭘدران ﻣﺎ ﺑرﺗر از ﭘدران ﺷﻣﺎﯾﻧد! ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ :ﻣﺎ ﺑرﺗر از ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم! ﺑطور ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ دو ﺗﺎ
ﻧژادﭘرﺳت و دھری ﺑﺎ ھم دﻋوا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر طﻌﻧﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻓﺣﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻗﺎﺑل ﻣذاﮐره اﺳت وﻟﯽ
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر و اﻣوات ﯾﮑدﯾﮕر اھﺎﻧت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺟﻧﮓ ،ﺧوﻧﯾن ﻣﯽ ﺷود .در اﻧدﯾﺷﮫ و وﺟدان ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ،ﻣرده ھﺎ
ﻣﮭﻣﺗر از زﻧده ھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﮭﻣﺗر از ﺣﺎل اﺳت .اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ :ﺑﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺣﯽ و ﻗﯾوم اﺳت!
در ﻗﺑر زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺷﻧواﻧﯽ! ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻧدای ﻓطرت را ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ﮐﮫ ّ
در اﯾن ﺑﺎره در ﺳﺎﺋر ﮐﺗب ﺑﺧﺻوص "ﻋرﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺦ" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ھر ﻋﺻری
ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر و آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾن ﻓطرت ﺑر روی زﻣﯾن و اﻗوام ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗﻧد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻧور ﻧﻔس واﺣده ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط ﺑر ﻣﺣور اﯾن ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ وﺣدت روﺣﺎﻧﯽ-
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد!
 -٣٨٠ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ دھرﭘرﺳﺗﯽ و ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗﻼش ﻧﺎﮐﺎم و ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ﻓطری آﻧﮭﺎ در ﺗﺄوﯾل اﻣور و اﺷﯾﺎء و ﮐل وﺟود و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ازﻟﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت! ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘدان
ﻧور ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ظﻠﻣت ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ ﺷده اﺳت .زﯾرا ﺗﺄوﯾل ﯾﮏ اﻣر ﻓطری در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﺧواھد ازﻟﯾت و اوﻟّﯾت ھر اﻣری را درﯾﺎﺑد و اول و آﺧر اﻣور را ﺑﮭم آورد .و ﭼون ﺑﮫ ﺧدا ﻧﻣﯽ رﺳد در اﻣوات و اﺟداد
ﺧود ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷود و آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و آﻧﮭﺎ را ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﻣور ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﻣری ﮐﺎذب و ﻧﺎﺣﻖ اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن!
 -٣٨١ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری و دھرﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن در دﯾن و دﻧﯾﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﺄوﯾل
ﺗﻌﯾﻧﺎت در ﺑﺳﺗر زﻣﺎﻧﯾت و ﻣﺎدﯾت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺗﺄوﯾل ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ﻧﺎﻣﯾد در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺄوﯾل ﻧوری و
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ! اﯾن اﻣر ﻣﺷﺗﺑﮫ از ﯾﮏ ﺣﻖ ﻋظﯾم )ارادۀ ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﺳﺑﯾﺢ( ،اھﺎﻟﯽ دﯾن و ﻋﻠم را ھم ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر
ﻣﺑﺗﻼ ﮐرده اﺳت و ﻟذا دﯾن دھری و ﻋﻠم دھری ھر دو ﺑﻐﯽ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠم و دﯾن ﻧوری ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﺗﺣدﻧد!
 -٣٨٢ازﻟﯾت و ﻣﺑدأ ﺟﺎن و ﺟﮭﺎن در رﺟﻌت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌﺎد و ﻏﺎﯾﺗش و ﻗﯾﺎﻣﺗش! ﻣﺑدأ و
ﻣﻌﺎد در ﺟﺎن ﻓطرت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن اول و آﺧر ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﺗﺄوﯾل
و ﺗﻌﯾّن اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻧور ﺗﺄوﯾل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد در اﺻرار ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ
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و اﺻول ﺧود ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ ﻣﺗﺣﺟّراﻧﮫ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺎ ھر ﭼﮫ ﭘدﯾده ﻧو ﻋداوت ﻣﯽ ورزﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ
ﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ ﺳﻧت و ﻗدﻣت! ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﮔوھره ﺳﻧت و راز ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﻘش درک
ﺷود و درک ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗرآﻧﯽ! و اﯾن ادراک ﻣوﺟب رھﺎﺋﯽ ﻧﻔس از اﺳﺎرت ﺳﻧت -ﻣدرﻧﯾﺗﮫ
و ﺗﺿﺎدھﺎی آن اﺳت .ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ،ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎطن ﺳﻧت اﺳت ﭘس اﯾن دو ﺿد ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت.
ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ،ﺳﻧت ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎی ﺟدﯾد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻧت ﺷﺗﺎﺑﺎن و ﺑﻐﺎﯾت! ﺳﻧت ھﺎی ﺟﺎھﻠﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ در
ﻗﻠﻣرو ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد و اﺑطﺎﻟﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻣوﺟب اﺑطﺎل ﺳﻧت ﺷده
ﺑﺎﺷد .ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ،ﻋرﺻﮫ اﺑطﺎل ﺳﻧت دھرﭘرﺳﺗﺎن اﺳت ﭘس ﻋﯾن ﺣﻖ اﺳت .و ﻟذا در ﭼﻧﯾن ﻋﺻری ﺑرای دﯾن و ﻣﻌﻧوﯾت و
اﯾﻣﺎن و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗدﺳﯽ راھﯽ ﺟز طرﯾﻘت ﺑﺎطﻧﯽ و ﻧور ﺗﺄوﯾﻠﯽ و ﺳﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل و
رﺳواﺋﯽ و اﻧﮭدام اﺳت و ﻣﻘﺎوﻣت در ﻗﺑﺎل اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﺟز اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ﭼﺎره دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ آﻧﮭم
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺧود -ﺑراﻧدازی اﺳت .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺟز ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ رﯾﺎ و ﯾﺎ دﯾن ﺧﺎﻟص ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﯾﭻ راه
و رﺳم دﯾﮕری ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .و ﮐﻔر اﮔر ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﻠﺑﯾس ﻣذھب ﺑﺎﺷد ﺑﺳرﻋت روی ﺑﮫ اﻧﮭدام در
ﺧود ﻣﯽ رود و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد دﯾن ﺧﺎﻟص و ﺗوﺣﯾد وﺟود اﺳت.
 -٣٨٣آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑر اﯾن ﭘﻧدار و دﻏدﻏﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺧﺻم ﺳﻧت ھﺎی دﯾﻧﯽ و اﺻﺎﻟﺗﮭﺎی ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﺑﺎ آن ﻣﯾﺳﺗﯾزﻧد
از ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد و دﯾن را ﺟز ﻣﻘﺎدﯾری اطوار ﻣوروﺛﯽ و رﺳوم ﻧژادی ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﻣدرﻧﯾزم ﺧﺻم ﻣذاھب دھری و
ﺳﻧت آﺑﺎء و اﺟدادی اﺳت ﻧﮫ ﺧﺻم دﯾن ﺧدا! ﻣدرﻧﯾزم ﭼون اﯾن ﻣذاھب و ﺳﻧن ﺟﺎھﻠﯽ را ﺑراﻧدازد ﺧودش ھم ﺑﺎ آن
ﺑرﻣﯽ اﻓﺗد زﯾرا ﻗﯾﺎﻣت و ﺑﺎطن ﺳﻧت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣذھب دھری و اﺧﻼق ﻣوروﺛﯽ اﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﯾّﺎت
ﺑﺷری در ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ھﻧرھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣوﻟد ﻣدرﻧﯾزم ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎن اﺧﻼق و ﻣذھب دھری و اﻣﯾﺎل ﻧژادی و
ﻣوروﺛﯽ اﺳت .ﻣدرﻧﯾزم ظﮭور و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره اﻧﺳﺎن دھری اﺳت .ﭘس اﮔر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺳﻧت -ﻣدرﻧﯾﺗﮫ درک
ﻧﺷود ﻋﺻر ﺟدﯾد ھرﮔز درک ﻧﻣﯾﺷود و راه رھﺎﺋﯽ از ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﮭﻠﮑش ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد .روﯾﺎروﺋﯽ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺳﻧت و
ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﺧﺻوص در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺑل ﮐﺎذب و ﻣﺧرب و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت از ھر دو ﺳو! اﯾن
ﺗﻘﺎﺑل و ﺗﺿﺎد ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺷﻧﺟﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺑرﻗدرﺗﮭﺎی
طﺎﻏوﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود و ﺟﯾب آﻧﮭﺎ را ﭘرﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﻠطﮫ ﺷﺎن را ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﺗر! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم
ﻣﯾﮕذرد ﺣﺎﺻل اﯾن ﭘدﯾده اﺳت زﯾرا ﻣﺳﯾر ﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻗﮭری اﯾن ﺗﻘﺎﺑل در ﻣﺗن ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﻗوﯾﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن
ﺳﻧت ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﻏﻠﺑﮫ ﻣطﻠﻘﮫ ﻣدرﻧﯾزم و طﺎﻏوت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾروزی ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ اﺳت ﺑر ھﻣﮫ اﻧواع ﺷرﮐﮭﺎ و
ﻧﻔﺎﻗﮭﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ -ﻓرھﻧﮕﯽ -ﻣذھﺑﯽ! و ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﻣطﻠﻖ ارزﺷﮭﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم و
ﻣذاھب ﮔردد .اﻣروزه ھﻣﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﻗﺗل ﻋﺎﻣﮭﺎ و ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﯾن روﯾداد ﻋظﯾم
ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺟﺎﻧب ﻗﺷرﯾون ﻣذھﺑﯽ و ﻣﻼﯾﺎن ﻓرﻗﮫ ھﺎ و رھﺑران دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﻗﯾﺎﻣت
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .روﺣﺎﻧﯾون و ﻋﻠﻣﺎی ﺣﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺟﺎی ورود ﺑر اﯾن ﺗﻧﺎزع ﻗﮭری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﯾن واﻗﻌﮫ
ﺑﭘردازﻧد و دﯾن ﺧﺎﻟص را ﺑرای ﻣردم روﺷن ﻧﻣﺎﯾﻧد زﯾرا اﻣروزه ﮐل ﺑﺷرﯾت در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﯾوم اﻟدﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﭘس اﮔر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم را ﻧﯾﺎﺑد ﻣﺷﻣول ﻏﺿب و ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺷود .و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺟز ﻧور
وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧوری ﻓراﺳوی ﺳﻧت -ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﺳت .و ﻧﮑﺗﮫ آﺧر اﯾﻧﮑﮫ اﺻل دﻋوای ﭘس ﭘرده ﺑﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن
ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻣوﺿوع ﻗدرت و ﺛروت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾزم ﻓﻘط ﺑرای ﻓرﯾب ﻋوام اﺳت ھﻣﭼون دﻋوای ﺑﯾن
ﺗﺎﺟران و دﻻﻻن ﭼﺎدر و ﻣﺎﻧﺗو و ﻣﯾﻧﯽ ژوب.
 -٣٨۴در اﯾن ﻗﺎﻋده ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ھر اﻣر ﻧو و ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﯾد ﮐﮭﻧﮫ را ﺑﯾرون ﻣﯾﮑﻧد .وﻟﯽ ﻣردم
ﻋﺎدی ﮐﮫ در ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﮭﻣﯽ ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺳﻠﯾم اﻣر ﻧو ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھرﮔز ﺗن ﺑﮫ ﺟدال و ﺟﻧﮓ
در اﯾن دﻋواھﺎ ﻧﻣﯽ دھﻧد و اﯾن اﻗداﻣﯽ ﺑرﺣﻖ و ﻓطری اﺳت .ﭘس ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن دﻋوا ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اﻧﺟﺎﻣﯾد دﯾﮕر دﻋوای
ارزﺷﯽ ﺑﯾن ﻧو و ﮐﮭﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻧﮕﯽ اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ -اﻗﺗداری اﺳت ﮐﮫ ﭘﺷت اﯾن دﻋوا ﭘﻧﮭﺎن ﺷده و اﯾن دﻋوا را
ﻣﻠﻌﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣردم را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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 -٣٨۵دﻋوای ﮐﮭﻧﮫ ﮔراﺋﯽ -ﻧوﮔراﺋﯽ ﯾﮏ دﻋوای دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣواره از ﮐﻧﺎر اﯾن دﻋوا
ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺧﻧدﻧد .و ﺑﺎ اﻧدک دﻗﺗﯽ در ﻣﺎھﯾت اﯾن دﻋوا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ وﺟﮫ ﻣﺳﻠط آن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﯾﮏ ﺗﺿﺎد و ﺟﻧﮓ
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ﺟﻧﮓ داراھﺎ و ﻧدارھﺎ! ﮐﮫ ﻧدارھﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﺟﻧﺎح ﺳﻧت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد وﻟﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان دﯾن و ﻗداﺳت و
اﺻﺎﻟت! وﻟﯽ واﻗﻌﯾت دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آن ﮔروھﯽ ھم ﮐﮫ اﻣروزه در ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻧت ﺑﺎﺷﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﺑﻘول ﺧودﺷﺎن ﻣﺗﺷرﻋﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺟﺑورﻧد ﮐﮫ ﭘوﻟدارﺗر ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ھزﯾﻧﮫ
ﮐﻧﻧد .اﻣروزه ﺳﻧﺗﯽ وﻟﯽ ﻣرﻓﮫ زﯾﺳﺗن ﺑﺳﯾﺎر ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوخ ﻋرب و آل ﺳﻌود ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرزی از اﯾن واﻗﻌﯾت
ھﺳﺗﻧد .ﺳﻧﺗﯽ زﯾﺳﺗن ﻣرﻓّﮫ در ﻋﺻر ﻣدرن ﻓﻘط از آن اﺷراف و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروﺗﮭﺎی ﺑﺎد آورده اﺳت .ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺗﻌرﯾف
ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ھﻣﺳر ﯾﮑﯽ از ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود ﺟﮭت رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن ﺷرﻋﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﻣﺟﺑور ﺷده ﺑود ﭼﻧد ﺑراﺑر ھزﯾﻧﮫ ﻣﻌﻣول ﺑﭘردازد .ﯾﮑﯽ از ﺧواص ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﻋﺻر ﻣدرن و ﻣدرﻧﯾزم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ رگ و
رﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻋﻘﯾدﺗﯽ را ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﮐﻔر ﺧﺎﻟص ﯾﺎ دﯾن ﺧﺎﻟص اﺳت .ﻣدرﻧﯾزم ،ﺣﻖ ﮐﻔر
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن!
 -٣٨۶اﻧﺳﺎن ﻓطرﺗﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻓری ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﭼون ﻓطرﺗش اﻟﮭﯽ اﺳت ﭘس ﻣدرﻧﯾزم ﻣوﺟب
روﯾﺎروﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻓطرت ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و ﭼﺎره ای ﺟز اﯾﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد اﯾﻣﺎن ﻓطری! ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺷرﮐﮭﺎ و ﻧﻔﺎﻗﮭﺎ
و رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎ و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر رود .و ﻣدرﻧﯾزم ﻗﮭرا ً ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را رﺳوا و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﮔر آدﻣﯽ
ﺧود ھم ﻧظﺎرت و ﻣراﻗﺑﮫ ای ﺑر اﯾن اﻣر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻼک ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٨٧ﭘس ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت و ﺗﺷﻧﺟﺎت ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻧﺗﯽ در ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐﮭﺎ و ﻧﻔﺎﻗﮭﺎی
ﺧوﯾش اﺳت و ﻣﻘﺎوﻣت در آن ﺟﮭت ﺣﻔظ آﻧﮭﺎ! ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺻورت ﻧﮭﺿت ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺗﮑﻔﯾری -ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧودﮐﺷﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت.
 -٣٨٨در ﻗﯾﺎﻣت ﻣدرﻧﯾزم ،ﺟز دﯾن ﺧﺎﻟص و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن دﯾن ﻓطرت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت دﯾن دﯾﮕری اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ ﻧدارد
و ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ آﯾد.
 -٣٨٩ﻣدرﻧﯾزم ،ﺑﻣﺑﺎران ﻓطرت دھری -ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر اﺳت و ﻣوﺟب ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺷود" :ﻗﯾﺎﻣت
آﻧروزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎن ﻧﻔس آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﺻدﯾﻖ و از آن ﺗوﺑﮫ ﮐرده
و ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑرد و ﺷﻘﯽ ھم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن! ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺷده از ﻧﻔس و
ﺗوﺑﮫ از آن و رھﺎ ﮐردﻧش و روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ،رﺳﺗﮕﺎری و دﯾن ﺧﺎﻟص ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﯾن ﺣﻧﯾف اﺳت ﮐﮫ
دﯾﻧﯽ ﻣﻧزه از ﻧژاد و دھر اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس را رھﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش آن
ﻣﯾﭘردازﻧد و ﺑﮫ داﻣش ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و در آن ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا درﺑﺎره اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارﻧد.
 -٣٩٠ﻣدرﻧﯾزم ﺳراﺳر ﺟﺑر و ﻗﮭر اﺳت )ﺑر ﺧﻼف ظﺎھر ﻟﯾﺑراﻟﯽ و آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ دارد( ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺟر ﻣﯾﺷود و رﺳﺗﮕﺎری! ﭘس ﻣدرﻧﯾزم ھم دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﻓﻘط اھل ﭼﻧﯾن ﺣﮑﻣت و
ﻣﻌرﻓﺗﯽ از ظﻠﻣﺎت و ﻗﮭرش ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﻣﯽ ﺑرﻧد .و ﭼﯾزی ﺧطرﻧﺎﮐﺗر از ﺳﻧت ﮔراﺋﯽ ﻣدرن و ﻣدرﻧﯾزم ﺳﻧﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺟز ھﻼﮐت و اﻧﺷﻘﺎق ﺟﺎن ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧدارد زﯾرا ﻣوﺟب اﺷد ﻧﻔﺎق اﺳت ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻘﺎق ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد! زﯾرا اﮔر ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ﺑﺎطن ﺳﻧت اﺳت ﭘس "ﺳﻧت ﮔراﺋﯽ ﻣدرن" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن اﻣری آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﭘس ﻣﺳﺗﻠزم رﯾﺎ و
ﻧﻔﺎق و ﻣﮑری ﻣﺿﺎﻋف و ﺑس ﭘﯾﭼﯾده اﺳت.
 -٣٩١ﻣدرﻧﯾزم ﻗداﺳت ﮐﺎذب ﺳﻧت ﭘرﺳﺗﺎن و ﻗﺷرﯾون ﻣذھﺑﯽ را ﺑر ﻣﻼ ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻋداوت اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺎ
ﻣدرﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋداوت ھم دروﻏﯾن و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ اﺳت زﯾرا ﭘرﺳﺗش اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر از
ﻣردم ﻻﻣذھب اﺳت.
 -٣٩٢ﺳﻧت ﭘرﺳﺗﯽ ﺟز ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت از ﻧوع ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ! و ﻣدرﻧﯾزم ﻋرﺻﮫ ﺗﺣﻘﻖ ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط آرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ﭘس ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﺷد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺳﻧت اﺳت و ﻟذا آﻧرا ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود رﺳﺎﻧده و ﺑﺎطﻧش را
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آﺷﮑﺎر و رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺟز ﺷﻘﺎوت و ﺳﻠطﮫ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺑوده اﺳت .و زﯾن ﭘس ﻣدرﻧﯾﺗﮫ از درون ﺗﮭﯽ و ﭘوچ ﺷده
و ﺑﮫ ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮔراﯾد ﮐﮫ ﮐﻔر ﻣﺣض اﺳت و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﺳت و آﻏﺎز ظﮭور ﻓطرت!
 -٣٩٣وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر و ﻗﮭر ﺣﺎﺻل آﯾد ﺑﮫ ﺧﯾری ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﻣوﺟب رﺳﺗﮕﺎری و ھداﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا "اﻧﺳﺎن را
ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن -در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎری ﻧﺑﺎﺷد ﺧﯾری ھم ﻧﯾﺳت .اﺧﺗﯾﺎر ﮐردن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻼف ﻧﻔس
اﻣﺎره ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﭘﯾروی از ﻧﻔس! اﮐﺛرﻣردﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎر و آزادی را ﺟز ﻣرﯾدی ﻧﻔس اﻣﺎره ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﻣدرﻧﯾﺗﮫ را ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ﻣﯾﭘرﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻﺎره ﻧﻔس اﻣﺎره ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ،ﭼﯾزی ﺟز ﺷﺗﺎب دھﻧده ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ
ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور ﺳﻧت اﺳت .دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺳﻧت -ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻣﺣور ھﻣﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﮭﺎی اﯾن دوران اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دو اﻣر
ﺑظﺎھر ﻣﺗﺿﺎد!
 -٣٩۴ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ را ﻏﺎﯾت و ﻗﯾﺎﻣت ﺳﻧت ﻧﻔﮭﻣد آﻧرا ھرﮔز ﻧﻔﮭﻣﯾده اﺳت ﭘس ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ درﺳت ﺑﺎ آن
ﻧﺧواھد ﺑود.
 -٣٩۵ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودﻣﺣوری را ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و آزادی اراده ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺳراﺳر ﺟﺑر ﻗﮭری ﻏراﯾز و ﺳﻧن و
وراﺛت اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب اﻣری ورا و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺧودﯾت ﻏرﯾزی ﺑﺷر اﺳت .اﯾن دو ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﺿﺎد از
اﺧﺗﯾﺎر و آزادی ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﮐﻔر و دﯾن و ﭘﯾرواﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :آزادی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و آزادی ﻋﻘﻼﻧﯽ! آزادی ﮐور
و آزادی ﺗﻘواﺋﯽ! وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﻧت ﭘرﺳﺗﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ ژﻧﺗﯾﮑﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﺷﻌﺎرھﺎی
دﯾﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧد و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﯾن ﭘﻧﮭﺎﻧﮑﺎری را ﺑﺎﻻﺧره رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد .و ﮐل دﻋوای ﺑﯾن ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن در
ھﻣﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﭘﻧﮭﺎﻧﮑﺎری و رﺳواﺋﯽ اﺳت :دﻋوای ﺑﯾن ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﺳﻧت ﯾﺎ ﺑﯽ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺳﻧت! ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن دﻋوا در
ﺳرآﻏﺎز ﻣدرﻧﯾزم در ﺟواﻣﻊ ﺳﻧﺗﯽ اوج ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗدرﯾﺟﺎ ً از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺑﯽ ﻧﻘﺎب ﺷدﻧد!
اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺻﻠوات و ﺣﺟﺎب ﺑﮫ ﭘﺎی اﯾﻧﺗرﻧت و ﻣﺎھواره ھﺎ ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺟﺎب و ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺳﮑرات و ﻣﺧدرات!
و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ از ﺷر ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑرﻧد )ﺑواﺳطﮫ اﻟﻔﺎظ( و ﯾﺎ از ﺗرس ﺧدا ﺗﺳﻠﯾم ﺷﯾطﺎن ﺷوﻧد! و
اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﻗﺑل از ﺳن ﻋﻘل و ﺑﻠوغ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن آرﯾل آﺷﻧﺎ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﻌد از آن! و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن دﻋواھﺎ ﮐﺎذب
و ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﻣﺣض اﺳت و ﻋﺎﻗﺑت ﮐﺎر ﯾﮑﺳﺎن اﺳت!
 -٣٩۶ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت :ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳم ﻣطﻠﻘﺎ ً و ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل آری ﯾﺎ ﻧﮫ!؟ ھر ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﭘﺎﺳﺧﯽ
رک و ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﺑدھد و ﯾﮑﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﻻاﻗل از ﻣﺧﻣﺻﮫ ﻣﮭﻠﮏ و ﮐذاﺋﯽ و دﻋوای ﺑﯾن ﺳﻧت و
ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺟﺎن ﺑدر ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﮫ ﮐﻔر ﺑﯽ رﯾﺎ ﯾﺎ دﯾن ﺧﺎﻟص ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟص
اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺟز ھﻼﮐت ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧدارد.
 -٣٩٧آﻧﮑﮫ ﻗﻠﺑﺎ ً و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ "ﻧﮫ" ﻣﯽ ﮔوﯾد روﺣش را ﻧﺟﺎت داده اﺳت زﯾرا در اﯾن ﻋﺻر ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﻧﮫ
ﺑﮕوﯾد ﺑﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﻧﮭﺎن در ﻟﺑﺎس ﺳﻧت ھم ﻧﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت در ﻋﻣل! و اﯾن ﺧروج از ظﻠﻣت دھر و ﺧﺳران ﻋﺻر
اﺳت و ورود ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن! و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﺻر ﺣﺟر و ﻏﺎرﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺧروج از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻧﯾﺳت اﯾن ﺧروﺟﯽ روﺣﺎﻧﯽ-ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻓﮑر و ﻓرھﻧﮓ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن طﺎﻏوت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺟوﻧﯽ از
ﺳﻧت و ﺗﺟدد اﺳت .ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻘدﯾس ﻣدرﻧﯾزم و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم اﺳت .و اﺻﻼً آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﻧﺗﯽ ﺗر ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻏرب زدﮔﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﻣﻌﻠول ھﻣﯾن ﺗﻠﺑﯾس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود ﻣردﻣﺎن ﻣﻐرب
زﻣﯾن اﺻﻼً ﭼﻧﯾن ﻋﺷﻘﯽ ﺑﮫ ﺗﻣدن ﺧود ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دارﻧد.
 -٣٩٨اﮔر ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم "ﻓطرت ﺑﺷر ﺑر ﻓطرت ﺧداﺳت و ﻋﻠﯾﮫ آن" ﭘس ﺑﺷر از طرﯾﻖ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧودش ﮐﮫ ﺗﻘوا
و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ اﺳت ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺣﺻول ﻓطرت ﷲ در ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود را واژﮔون ﺳﺎزد ﺗﺎ دﯾﮕر ﻋﻠﯾﮫ آن ﻧﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻟﯾﮫ آن ﺑﺎﺷد" :زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﮕﺎه روی ﺑﮫ ﺧداوﻧد
ﻣﯾﮑﻧﻧد" ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ھﻣواره ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾل ﻗﻠﺑﯽ ﺧود ﻋﻣل ﮐردم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم ".راﺑطﮫ
وﺣدت اﺿدادی ﺑﯾن ﻓطرت ﷲ و ﻓطرت اﻟﻧﺎس را در ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺷرح ﻧﻣودﯾم ﺗﺣت ﻋﻧوان
راﺑطﮫ "ﺧود" و "ﺿد ﺧود" در ﻧﻔس ﺑﺷر! دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻋﻠﻣﯽ -ﺣﮑﻣﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده در ﻧزد ﺣﮑﯾﻣﺎن
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اﻟﺋﺎت در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت ﻣﻐز ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﻘراط ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﺧﻧﮕوی آن ﺑود .و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﻋﻠم از اﻧﺳﺎن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ دور ﺷد و ﻓﻘط در ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻧطﻖ ﻣﺗﻣرﮐز ﮔردﯾد ﺑﮫ اﻧﺣراف رﻓت ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ اﯾن
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﻧﺣراف ارﺳطو اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺎرﮐس اﻣﺗداد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﻓﻘط در ﻧزد اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ در ﺧدﻣت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓطری ﺑﺷری درآﻣد و ﺑﺷر را ﺑﺳوی ﺧداﯾش رھﻧﻣون ﮐرد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺳﺧﻧﮕوی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘس از اﺋﻣﮫ ھدی ،اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،ﻣﻧطﻖ راﺑطﮫ
ﻓطرت ﺧدا و ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧطﻖ را ﻧﺷﻧﺎﺳد از ﺑﺷرﯾت راھﯽ ﺑﺳوی اﻟﮭﯾت وﺟود ﻧﻣﯾﯾﺎﺑد و در اﻣر ﺗﻘوا
و ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳد .و اﻟﺑﺗﮫ درک و درﯾﺎﻓت اﯾن ﻋﻠم و ﻣﻧطﻖ ﺟز در ﻗدرت ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﯾر
اﻟﯽ ﷲ ﻧﯾﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم از اﯾن ﻋﻠم اﻟﮭﯽ ﺟز ﺗﻧﺎﻗض و ﺳﻔﺳطﮫ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﯾن ﻋﻠم و ﻣﻧطﻖ ﺧﺿروی ﭘﯾر ﻣﻐﺎن اﺳت
ﻋﻠم ﭘﯾر طرﯾﻘت!
 -٣٩٩ﻣﻘﺎم آدﻣﯾت ﮐﮫ ﻣورد ﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ اﺳت و او را ﺧﻠﯾﻔﮫ در ﻋﺎﻟم ارض ﻧﻣوده اﺳت ﺣﺎﺻل روح اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر و ﻋﻠم
ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء اﺳت از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد! ﮐﮫ اﯾن دو روی اﻣری واﺣد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر اﺳت .و ﻋﻠم اﺳﻣﺎء ھﻣﺎن
ﻋﻠم روح اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣر ﺧداﺳت و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش! ﯾﻌﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم اﺳﻣﺎء
اﺳت ﮐﮫ روح ،درک و ﮐﺷف و ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون! اﯾن اﺳﻣﺎء ھﻣﺎن ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ
ﺑواﺳطﮫ آن ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺟودات ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﻧﮭﺎ را در ﺗﺳﺧﯾر ﺧود ﻣﯽ آورد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺿرت آدم)ع( ﺑﺎ ذﮐر ﻧﺎﻣﮭﺎی
ﻣﻼﺋﮏ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ ﮔردﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻼﺋﮏ ﺗﺣت اﻣر روﺣش ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﺟز اﺑﻠﯾس ﮐﮫ از اﯾن اﻣر و ﻋﻠم آدم
ﺳرﭘﯾﭼﯽ و اﻧﮑﺎر ﻧﻣود و ﮐﺎﻓر ﺷد.
" -۴٠٠اﺳم" از ﻣﺻدر "ﺳﻣو" و ھم رﯾﺷﮫ "ﺳﻣﺎء" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﺳﻣﺎن اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت اﺳم ھر ﭼﯾزی در ﻋﺎﻟم ارض
ھﻣﺎن ﻧور ﺳﻣﺎوی و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﻟﮭﯽ آن ﭼﯾز اﺳت و ﻟذا ﻋﻠم اﺳﻣﺎء ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و اﻟوھﯾت
اﺷﯾﺎء ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻏﯾﺑﯽ ﻋﺎﻟم ارض! و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺗﺄوﯾل آن ﭼﯾز در ازﻟﯾت ﺧﻠﻘت اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﺳﻣﺎوات را آﻓرﯾد و آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ آن وﺣﯽ ﻧﻣود .اﯾن وﺣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣﺎوات ھﻣﺎن
اﺳﻣﺎء ھﺳﺗﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ ھم ﺑﮫ ﮐرات آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺧﺳت ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء را آﻓرﯾد و ﮐﺗﺎب را.
و ﺳﭘس ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣر ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﻓرﻣود! ﭘس اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء ﺣﺎﻣل ﻧور و ﻗدرت ﺗﺄوﯾﻠﯽ و ﺧﻼﻗﮫ ﭘروردﮔﺎرﻧد .ﭘس اﯾن
ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء ھﻣﺎن ﻓطرت ﷲ در ﺧﻠﻘت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھم اﻋطﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ او و ﺳﺟود
ﻣﻼﺋﮏ اﺳت .ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ در رأس و ﻣﺣور ھﻣﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت ھﻣﺎن اﺳﻣﺎءﷲ ﻗرار دارﻧد و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
اﺳﻣﺎء اﺳت.
اول آن ﭼﯾز اﺳت ﮐﮫ آﺧرش ھم ﺗﻌﯾّن ﺷﮭودی آن در
 -۴٠١در ﺣﻘﯾﻘت ،اﺳم ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن ذات ازﻟﯽ آن ﭼﯾز اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ّ
ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس اﺳم و ﻣﺳ ّﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ھﺳﺗﻧد :و اوﺳت اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن! ﻗرآن-
 -۴٠٢ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺣﺿرت ادرﯾس)ع( ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ﺣﺿرت آدم)ع( ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﻠم درس اﺳﻣﺎء در ﻣﯾﺎن ﻣردم
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷد و ﻧﺎﻣﮭﺎی اﺷﯾﺎء و ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم را ﺑﮫ ﻣردم آﻣوﺧت ﮐﮫ :اﯾن آب اﺳت ،آن درﺧت اﺳت ،ﭘرﻧده اﺳت و...
و اﯾن در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻌﻠﯾم زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن ﺑود .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن آن ﺣﺿرت را آزارھﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻧﻣودﻧد و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﺎﻧﯾدﻧد و ﺑﺎز آن ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻗوه اﻟﮭﯽ زﻧده ﺷد و رﺳﺎﻟﺗش را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﻣرو اﺳﻣﺎء
ﻋروج ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ رﺳﺎﻟﺗش ﺑود .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﻣردم ﺑﺎ آن ﺣﺿرت در ﺗﻌﻠﯾم و ﺗذﮐر اﺳﻣﺎء ﭼﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎب ﺗﺣﻣﻠش را
ﻧداﺷﺗﻧد؟ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺿرت ادرﯾس ﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﻧﻣود زﯾرا ﻣﺑدأ و ﻣﻧﺷﺄ آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺷﯾﺎء را ﻣﺗذﮐر
ﻣﯾﺷد و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣردم ﻣﯽ آورد ﺗﺎ آﻧرا در ﺧود ﺑﯾﺎد آورﻧد زﯾرا ﻓطرﺗﺎ ً ﺣﺎﻣل و وارث اﯾن ﻋﻠم ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﯾﺎد ﺑرده ﺑودﻧد.
ﭘس در واﻗﻊ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ و ﻓطرت اﻟﮭﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدﺷﺎن آورده ﻣﯽ ﺷد و آﻧﮭﺎ ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ھﻣﭼون
اﺑﻠﯾس! و اﯾن ﺑدﻟﯾل اﺑﻠﯾس زدﮔﯽ ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾل اﻣور ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾل اﻣور و اﺷﯾﺎء ،ھوﯾت ﺑت
ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺗل و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﺷﯾﺎء و ﭘدﯾده ھﺎ در ﻧظر ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑت ھﺎی رواﻧﯽ
ﺷده و ﻧﻔوﺳﺷﺎن را ﺗﻣﻠﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧظر آدﻣﯽ ﺑت و ﻣﻣﻠوک ﮔردد از ﺳﯾﻼن روح و ﻣﻌﻧوﯾت ﺟدا ﻣﯽ ﺷود
و اﯾن ﻋﻠت اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺷری ﺑﺎ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﺳ ّﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﻣﺎی روﺣﺎﻧﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ اﺳت و ﮔوﺋﯽ در اﯾن ﺗﺄوﯾل
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ﻣﺎﻟﮑﯾت آن اﺷﯾﺎء و ﻣﺳ ّﻣﺎھﺎ را در ﺧود از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و
ﮐﺎذب اﺳت زﯾرا در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﻠّﮏ اﺷﯾﺎء درآﻣده اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻧﻔس
اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -۴٠٣از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﺳ ّﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣوﺟب وﺣدت وﺟود ﻣوﺟودات ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھم اﻣری ﺿد
ﻣﺎﻟﮑﯾﺗﮭﺎ و ﻣﻧﯾت ھﺎی ﻣﺎدی و ﺻوری اﺳت .اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت .زﯾرا راه
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﺳ ّﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در ﻓطرت ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ،ﻋﻠم
ﺗﺑدﯾل ﻣن ﺑﮫ ھو اﺳت ﭘس ھﻣﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﻧﯽ در ﺑﺷر ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن
ﺗﺄوﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ اﻟﮭﯽ ﺷدن ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدﻧش! و اﻧﺳﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن
ﻋﺎرف ﺗﺄوﯾﻠﯽ و وﺣدت وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﮐل ﺟﮭﺎن در ﺗﺳﺧﯾر اﻣر اوﺳت .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﻣوﺟودی ﻣﻣﻠوک و ﺗﺳﺧﯾر ﺷده اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن .زﯾرا اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر اﺷﯾﺎء ،ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش
ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑزرﮔﺗرﯾن دروغ ﺑﺷر ﮐﺎﻓر اﺳت.
 -۴٠۴ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﻣﻘﺎﺑل روی ﻣﺎ ﯾﮏ درﺧت ﻗرار دارد و ﮐودﮐﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ :آن ﭼﯾﺳت؟ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم "درﺧت"
اﺳت! ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ :درﺧت ﭼﯾﺳت؟ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﮔﯾﺎھﯽ ﺳرﺑرآورده از زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺳﺎﯾﮫ و ﻣﯾوه و
ھﯾزم ﻣﯽ دھد! اﮔر اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﮐودک را اﻏﻧﺎء و ارﺿﺎ ﮐﻧد او ﯾﮏ ﺧودﭘرﺳت و ﺻﻧﻌت ﭘرﺳت اﺳت و از وﺟود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ!
زﯾرا اﯾن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره درﺧت ﺑرﺷﻣردﯾم رﺑطﯽ ﺑﮫ درﺧت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺷر ﺑﮫ آن درﺧت دارد ﮐﮫ
درﺧت را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﭘس اﯾن ﺗوﺻﯾف وﺟود درﺧت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺻﯾف ﻧﺎﺑودی آن اﺳت ﺑدﺳت اﻧﺳﺎن! ﭘس آﯾﺎ
ﺑراﺳﺗﯽ درﺧت ﭼﯾﺳت؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﻣﺳﺗﻠزم ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء اﺳت و ﺟز ﺣﻖ ﺟوﯾﺎن و وﺟودطﻠﺑﺎن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوﯾش
ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن!
 -۴٠۵درﺧت ،درﺧت اﺳت! ﺳﻧﮓ ،ﺳﻧﮓ اﺳت! آب ،آب اﺳت و !...و ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء اﯾن اﺷﯾﺎء در ﺟﺎن اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﻣﮑن
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن ﺗﺄوﯾﻼت ﺑﯽ ﺗردﯾد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد :اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی درﺧﺗﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آﺑﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺳﻧﮕﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ﻧﺟوﻣﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب رخ ﻧﻣﺎﯾد و ﺣﻘﯾﻘﺗش
آﺷﮑﺎر ﺷود ﺑﺻورت اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ،ﻏﺎﯾت ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗذﮐر
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣردﻣﺎن را ھم ﺷﺄن ﺣﯾواﻧﺎت ﺧواﻧده و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر را ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﺎدی و اﻧدﮐﯽ را ھم ﻧوری و
آﺳﻣﺎﻧﯽ.
 -۴٠۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺎت و ﺣروف را اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯾداﻧد و ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺗﺄوﯾل "اﻟف" را ﺑﮫ اﻟﻔﺎظ ا -ل -ف و
ﺳﭘس ﺑﮫ وﺟود ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎطﻣﮫ)ع( ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ را ﺑﮫ ا -ل -ف ﺗﺄوﯾل
ﻣﯾﮑﻧد .ﮐﮫ اﯾن ذاﺗﯽ ﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن درﺟﮫ ﺗﺄوﯾل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﺣروف و اﻟﻔﺎظ! و اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ از ﺗﺄوﯾل
اﺳﻣﺎء اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل ﻓطرت ﺑﺷری ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ اﺳت.
 -۴٠٧ﻣﮑﺗب ﺣروﻓﯾﮫ در ﻗرن ﻧﮭم ھﺟری ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم ﻋﻠﻣﯽ-ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ در اﯾران ﺑود ﺑراﺳﺎس ﻋﻠم
ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء ﺷروع ﺷد وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ دﭼﺎر ﺷﺗﺎﺑزدﮔﯽ و اﻧﺣراف ﮔﺷﺗﮫ و اﯾن ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺟﻔر و اﺑﺟد و اﻋداد
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮔﺷت ﮐﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ :ای اھل اﯾﻣﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را ﺑواﺳطﮫ اﻋداد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﯾﺎﺑﯾد و
اﺣﺻﯽ ﮐﻧﯾد!
 -۴٠٨اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻘدس ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﺷﯾﻌﯽ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوج ﺧود ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﻣﺎﻟﯽ و ﺷﮭودی ﺣﯾرت آور و ﻧﺎﺑﯽ ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ
ﻧظﯾرﺷﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻧﻌﯾﻣﯽ و ﻧﺳﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﻧﯾﺎن آن ﺑودﻧد ﺑﮫ ﯾﺎری ﻓﻘﮭﺎی
ﻗﺷری و ﺑﮫ اﻣر ﺷﺎھﺎن ﺧوﻧﺧوار ﺗﯾﻣوری ﺑﮫ ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده و ﻣﺛﻠﮫ ﮔﺷﺗﮫ و ﺳوزاﻧده ﺷدﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ
ﺳرﻧوﺷت ﺣﺿرت ادرﯾس را ﺑر زﻣﯾن ﺗﮑرار ﮐردﻧد .ﻧﮑﺗﮫ ای ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل و ﺣﯾرت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن اﺻﯾل و ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺑدﻋت ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺗﺷﯾﻊ و ﺗﺄوﯾل ﻗرآن از اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﻣﺑﺎرزﯾن ﺳرﺳﺧت راه ﻋداﻟت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣردم را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﺧﻔﻘﺎن ﺷرﻋﯽ ﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ و ﻧوادﮔﺎﻧش ﺷوراﻧدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﺎھﺎن ﺧوﻧﺧوار ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺳﯾﺎه ﻣﺳﺗﯽ ﻗرآن را از ﺑر ﻣﯾﺧواﻧدﻧد
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ﺑﮫ ﯾﺎری ﻓﻘﮭﺎی ﻣزدور ،اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣودﻧد و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾروان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن ﻧﮭﺿت را ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ
ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐردﻧد و ﺑﮫ زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎﻧﺷﺎن ھم رﺣم ﻧﮑردﻧد ﺑﮫ اﺳم دﻓﺎع از دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم! و ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ
ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﮐل ﻗرآن ﺑود و ﻗرآن را ﺣﺗﯽ از آﺧر ﺑﮫ اول از ﺑر ﻣﯽ ﺧواﻧد از ﻓرط ﻣﯾﮕﺳﺎری ﺗرﮐﯾد و ﻣرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دھﮭﺎ ﻧﻔر
ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرش ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﺧودش! )ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐول در اﯾران -ﺧواﻧدﻣﯾر( -و ﺟﺎﻟﺑﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾن
ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣروﻓﯾﮫ ھم در ﻋﺻر ﺻﻔوﯾﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺷﺎه ﻋﺑﺎس داﺋم اﻟﺧﻣر ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد ﺑﮫ اﺳم دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻋﻠﯽ و
ﻣﮑﺗب ﺗﺷﯾﻊ و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع در اطراف ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﻣوﺟب ﺗﺑﻌﯾد
ﻣﻼﺻدرا ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎطن ﻣﻔﺎھﯾم دﯾﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ ﺗوﺟﮭﯽ داﺷت و در ﺗﺄوﯾل آﯾﺎت ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد.
 -۴٠٩ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ و ﺟﻣﺎﻟﯽ ھر اﺳﻣﯽ از ﻋﺎﻟم اﺷﯾﺎء و ﻣوﺟودات ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﻣوﺟودات در ﺗﺳﺧﯾر وﺟود اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻔﺎھﯾم ﻗرآﻧﯽ ﺑوﺿوح اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﮭد اﺳﻣﺎء اﺳت و اﺳﻣﺎء ھم ﺣﻘﯾﻘت ﻧوری و آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺷﯾﺎء اﺳت.
 -۴١٠اﯾن ادﻋﺎی ﺣﯾرت آور و ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻓﺿل ﷲ ﻧﻌﯾﻣﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب ﺣروﻓﯾﮫ ﮐﮫ "اﺳم و ﻣﺳ ّﻣﯽ ﯾﮑﯽ اﺳت" ﺑس ﺟﺎی ﺗﺄﻣل
و اﺳﺗﻐراق دارد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺟﻔری و اﺑﺟدی ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺟﺎذﺑﮫ
اﻓﺳون ﮐﻧﻧده ای دارد و ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫ ﺟﻧون ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘت ھداﯾت ﺑﺧﺷﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﻣﯽ ﺷود!
 -۴١١درک و ﺗﻌرﯾف ﺑﺷر از ﻣﺎھﯾت اﺷﯾﺎء ﭼﯾزی ﺟز درﯾﺎﻓت و وﺻف ﻧﺎﺑودی اﺷﯾﺎء ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧواص اﺷﯾﺎء ﺑرای
آدﻣﯽ ھم ﻗﻠﻣرو ﻓﻧﺎ و ﺗﺑﺎھﯽ اﺷﯾﺎء اﺳت و ھم آدﻣﯽ! زﯾرا آدﻣﯽ در ﻣﺻرف ﮐردن اﯾن اﺷﯾﺎء ھم آﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم
ﺧودش در ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﻣﻘﯾم و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت و از ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ! ﭘس اﺳم ھر ﺷﯽء ،ﮔوھره ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
آن اﺳت زﯾرا ﺑﯾﺎن ھوﯾت ﺳﻣﺎوی و ازﻟﯽ آﻧﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﺧﯽ را ﺑﮫ اﯾن وﺳوﺳﮫ اﻧداﺧت ﮐﮫ ﺧود اﺳﻣﺎء را ﺗﺟزﯾﮫ ﺑﮫ
ﺣروف ﻧﻣوده و ﺣروف را ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻋداد اﺑﺟدی ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧور ﺳﻣﺎﺋﯽ در اﻋداد ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘﯾروان اﯾن
ﻣﮑﺗب ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺟﻧون دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم در ﺳودای اﺳم اﻋظم و ﮔﻧﺞ ﮔﯾری ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
طﺑﯾﻌﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﮐردن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت.
 -۴١٢ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء ،اﻣری روﺣﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو اﺳﺗﻐراق و ذﮐر و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻣراﻗﺑﮫ و ﮐﺷف و ﺷﮭود
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ اﻣری ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن روﯾش ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ در ﻋﻠم ﺑﻐﯽ اﺳت و روش ﻧﺎﺑودی ﻧﻌﻣﺎت از
طرﯾﻖ ﺗﻌدﯾد و ﺷﻣﺎرش!
 -۴١٣در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﮫ اﻋداد ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ اﺳﺗﻌﺎره ای و ﻓرﺿﯽ و ﺗﺷرﯾﻌﯽ و ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ادراک
دھری و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷرﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء ﺑﮫ ﺣروف و اﻟﻔﺎظ و ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ اﻋداد اﺑﺟدی اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻧدارد
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً واژﮔوﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﮐﺛرت اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺄوﯾل ،ﻋﻠم وﺣدت وﺟود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺟوھری اﺳت .و اﯾن راز اﻧﺣراف و ﮔﻣراھﯽ در ﭘﯾروان ﻣﮑﺗب ﺣروﻓﯾﮫ اﺳت و ﻧﯾز راز اﻧﺣﻼل و اﻧﻘراض
اﯾن ﻣﮑﺗب .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎﻧش دارای ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﺑودﻧد و اھل ﺗﺄوﯾل! وﻟﯽ اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎﻧش ﺑﮫ اﻧﺣراف رﻓﺗﻧد!
 -۴١۴ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ،ﻋﻠم ھوﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ادراک ﻓردی و ﻣﻧﯽ ﺑﺷری ﺑﮫ ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ و ھوﺋﯽ ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا ھر اﺳﻣﯽ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی ذات اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اھل ﺗﺄوﯾل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﺎﺣب ھوﯾت ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻟﮏ وادی "ھو"
ﺑﺎﺷد و اھل ذﮐر "ﯾﺎ ﻣن ھو"! زﯾرا "ھو" ﺗﻧﮭﺎ اﺳم ذات اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء اﺳت و ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن دارای ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟش ﻧﯾز ﻋﯾن ھو اﺳت و اﯾﻧﺟﺎﻧب در واﻗﻌﮫ ﻧزول ھو ﺑر ﺟﺎﻧم ﺑﮫ ﺷﮭود ﺟﻣﺎﻟﯽ "ھو" ﻧﺎﺋل
آﻣدم ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﮫ ﺷﮑل ھو ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠﺑم ﻓرود آﻣد و ﺗﺎ ذاﺗم رﺳوخ ﮐرد و ذاﺗم را دوﺑﺎره ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧد و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ دارای ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﮔﺷﺗم و ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء! ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﭼﯾزی ﺟز ﺛﻣرات اﯾن ﻋﻠم و ھوﯾت ﻧﯾﺳت.
 -۴١۵ﻋﺎﻗﺑت ﺑس ﻏﻣﺑﺎر و ﺧوﻧﯾن ﭘﯾروان ﻣﮑﺗب ﺣروﻓﯾﮫ ﮐﮫ ﺷﻌﺑﮫ ای اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺗﺷﯾﻊ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑود
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺑرﺗﯽ ﻋظﯾم ﺑرای ﻣﺣﻘﻘﯾن و ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﺎﺷد و از ﻓﺗﻧﮫ و دام ﺗﻌدﯾد و رﯾﺎﺿﯾﺎت در ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺑر ﺣذر
ﺑﻣﺎﻧﻧد و اﯾن ﻋﺑرت را ﺗﺎ اﺑد ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧدد! ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻌدﯾد ﺣﻘﺎﯾﻖ و رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﮐردن آن ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﭘرﺟﺎذﺑﮫ
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ﺗرﯾن دام ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را درﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺷﮑر ﻧﮑردﻧد و ﻟذا
دﺳت ﺑﮫ ﺗﺑدﯾﻠش زدﻧد! و اﯾن ھﻣﺎن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑود ﮐﮫ در ﭘﯾروان ﻣﮑﺗب ﺣروﻓﯾﮫ و ﻧﻘطوﯾﮫ رخ ﻧﻣود.
 -۴١۶ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳﻣﺎء ﺷﺎھراه رﺳوخ در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ روش آن ﺗﻘوا و ذﮐر و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و اطﺎﻋت
ﺣﯽ اﺳت .و ھر ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻟﻘﺎﺋﯽ از وﺟﮫ اﻟﮭﯽ در آﻓﺎق ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺣﻘﯾﻘت
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ از ﭘﯾر طرﯾﻘت و اﻣﺎم ّ
اﻣﺎم اﺳت" :ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود در درون و ﺑرون ﺷﻣﺎ ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ اﮐﺛرا ً در ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺗردﯾد دارﻧد ".ﻓﺻﻠت -۵۴
 -۴١٧رﺳﺎﻟﮫ ﺣﺎﺿر ﮐﮫ در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻘدﻣﮫ و زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑر ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و ﺗﺟ ّﻠﯽ )ﺗﻌﯾّن( اﺳت ﮐﮫ اﻧﺷﺎء ﷲ
در آﺛﺎر ﺑﻌدی ﺑﮫ آن ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت ﮐﮫ ھﻣﺎن راه و روش ﺗﺄوﯾل ﻓطرت اﻟﻧﺎس ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ اﺳت .واﻟﺳﻼم-

ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
ﻣﮭرﻣﺎه ١٣٩۴
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