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ﻣﻘدﻣﮫ
-١ﺗﺎﮐﻧون ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓﻠﺳ ﻔﮫ ھ ﺎی اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﮫ ﻧﮕ ﺎرش آﻣ ده اﺳ ت از ﻓ ﺎراﺑﯽ ﺗ ﺎ ﺑ وﻋﻠﯽ و ﺳ ﮭروردی و ﺗ ﺎ
ﻣﻼﺻدرا ھﯾﭼﮑدام ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎ ﻧﮕرش ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم و ﻗرآن اﺳت و ارﺳطوﺋﯽ و
اﻓﻼطوﻧﯽ ﮐردن آن  .و ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر ﻧﮕرش اﺳﻼﻣﯽ و ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺳ ﻔﮫ ﯾوﻧ ﺎﻧﯽ اﺳ ت .ﻓ ﯽ اﻟﻣﺛ ل ﻓ ﺎراﺑﯽ و ﺑ وﻋﻠﯽ اﺳﺎﺳ ﺎ ً از
ﻧوع اول ھﺳﺗﻧد و ﺳﮭروردی و ﻣﻼﺻدرا ھم از ﻧوع دوم  .و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯾﻖ و اﻟﺗﻘﺎط و ﺗوازﻧﯽ از اﯾن دو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣﺎ ﺗ ﻼش
دارﯾم زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑرای ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗرآن ﭘدﯾد آورﯾم و در اﯾن اﻣ ر ﻋظ ﯾم از ﻋﻠ ﯽ ع ﮐ ﮫ درب ﻗ رآن اﺳ ت و از
ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﺷﮭر ﻗرآن اﺳت و از ﺧدای اﯾن دو ﮐﮫ ﻧﺎطﻖ و ﺻ ﺎﺣب و اراده ﻗ رآن اﺳ ت ﻣ دد ﻣ ﯽ ﮔﯾ رﯾم و اﻣﯾ د ﯾ ﺎری دارﯾ م
اﻧﺷﺎءﷲ .
 -٢در اﯾ ن ﮐﺗ ﺎب ﻣﻧظ ور از ﻟﻐ ت ﻓﻠﺳ ﻔﮫ ھﻣ ﺎن ﻣﻌﻧ ﺎی اﺻ ﯾل و اﺳﺎﺳ ﯽ ﻣوﺟ ود در ﺧ ود ﻟﻐ ت اﺳ ت در زﺑ ﺎن ﯾوﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﺑﻣﻌﻧﺎی "ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت"ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺗرﮐﯾ ب ﻓﯾﻠ و و ﺳ وﻓﯾﺎ ﺣﺎﺻ ل آﻣ ده اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻓﯾﻠ و ﺑ ﮫ ﻣﻌﻧ ﺎی ﺷ وق  ،ﻋط ش ،
ﻋﺷﻖ و اراده اﺳت و ﺳوﻓﯾﺎ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻖ و ﺣﻘﯾﻘت و ﺧرد و راز و ﻣﻌﻧﺎ اﺳت .
-٣ﭘس "ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻗرآﻧﯽ" ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺑ ﮫ ﺣﻘﯾﻘ ت ﻗ رآن ﮐ ﮫ ﻗ رآن ﭼﯾﺳ ت و ﭼ ون اﯾ ن را داﻧﺳ ﺗﯾم ﺣﮑﻣ ت اﺳ ﻼم را داﻧﺳ ﺗﯾم
ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑﻣت راه و رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ص آورد ﮐﮫ اﺣﯾﺎﮔر و اداﻣﮫ و ﻣﮑ ّﻣل ھﻣﺎن راه و رﺳم اﻧﺑﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺑود .
 -۴ﭘ س اﮔ ر ﺧداوﻧ د ﭘﯾ ﺎﻣﺑراﻧش را ﻓرﺳ ﺗﺎد ﺗ ﺎ راه و روش ﺧداﺷﻧﺎﺳ ﯽ و ﺧ داﯾﺎﺑﯽ و ﺧ داﺑﯾﻧﯽ و ﺧدارﺳ ﯽ را ﺑ ﮫ ﻣ ردم
ﺑﯾﺎﻣوزد ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻗرآﻧ ﯽ و ﺣﮑﻣ ت اﺳ ﻼﻣﯽ ھ م ﻧﮭﺎﯾﺗ ﺎ ً ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ ﺟ ز اﯾ ن ﻧﺑﺎﺷ د ﻣﻧﺗﮭ ﯽ ﺑ ﮫ زﺑ ﺎن ﻓﺎرﺳ ﯽ و ﻣﻧط ﻖ و ﻓﮭ م
اﻣروزﯾن .
 -۵ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻗرآﻧﯽ و ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﻧزول دﮔر ﺑﺎره ﻗرآن و اﺳﻼم ﻧﺑﺎﺷ د از ھ ر ادﻋ ﺎﺋﯽ ﺳ ﺎﻗط اﺳ ت  .و
ﯾﺎ ﻧزوﻟﯽ ﻧﺎزﻟﺗر و زﻣﯾﻧﯽ ﺗرو در دﺳﺗرس ﺗر  .و ﯾﺎ ﻧزوﻟﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳرآﻏﺎز ھزاره ﺳوم ﻣﯾﻼدی.
 -۶ﻗرآن ﯾﮏ اﺛر وﺣﯾﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺣﻘﯾﻘت آﻧرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﮐﺳﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر آﻧرا در ﻗﻠب ﺧ ود ﺑﯾﺎﺑ د .
ﻟذا اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﯾﮏ اﺛر اﺷراﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ و آﻧ ﺎ ً در دل ﻣ ﯽ درﺧﺷ د و ذھ ن ﻣﺑ ﺎدرت ﺑ ﮫ ﺧواﻧ دن
آن ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﺣﻣدی رخ ﻧﻣود .
 -٧ھر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻗرآن را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻣس ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎک ﺷ ده ﺑﺎﺷ د از دﻧﯾ ﺎ و از ﻣ ن
ﻓردی و دﻧﯾوی ﺧوﯾش  .و اﯾن ھﻣﺎن ﭘﺎک ﺷدن از ذھﻧﯾت ﻗﯾﺎﺳﯽ و ﺳوادی و اﺧﺑﺎری اﺳت ﺗ ﺎ دل ﺑﺗواﻧ د اﺷ راق وﺣﯾ ﺎﻧﯽ
ﻗرآن را درﯾﺎﺑد  .و ذھن ھم آﻧرا ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ﺑﺧواﻧد .
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 -٨اﯾن ﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻗرآن اﺳت و ﻧﮫ ﺗﺄوﯾل ﻗرآن و ﻧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗدﺑﯾر ﻗرآن و ﻧﮫ ﺗﻔﮑر در آﯾﺎت آن  .ﺑﻠﮑﮫ درﯾﺎﻓ ت دﮔ ر ﺑ ﺎره
آن از دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
-٩ھر ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟودش را ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﮕﺷﺎﯾد و ﺑﺧواﻧد ﻗرآن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﯾ ن ﻗ وﻟﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺧ ود
ﻗرآن داده اﺳت  .ﭘس ﻗرآن ﻣﺣﻣدی ﻣﻌرﻓت ﻗﻠب ﻣﺣﻣد اﺳت و اﯾن ﮐﺗ ﺎب ھ م ﻣﻌرﻓ ت ﻗﻠ ب ﺑﻧ ده اﺳ ت  .در واﻗ ﻊ ﺑ ﮫ ﺗﻌ داد
آدﻣﮭﺎ ﻗرآن ﻗﺎﺑل ﻗراﺋت و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳت .
 -١٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد در ھر دوراﻧﯽ و ﺑرای ھر اﻣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺗ ﺎب وﺟ ود دارد و آن ﻗ رآن آن دوران و آن
اﻣت اﺳت  .و اﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ﺳرآﻏﺎز ﻧﮕﺎرش آن ﻗرار دارم ﻧﯾز از اﯾن ﻧوع ﮐﺗﺎب اﺳت .
 -١١اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آﺛﺎرم ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﯾز اﺷراﻗﯽ و اﻟﮭﺎﻣﯽ و ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ﺑوده اﺳت و اﯾن ﮐﺗﺎب اﺷراق ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی طﻠوع دﮔرﺑﺎره ﻗرآن اﺳت .
 -١٢از ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ و رب آدم و ﻧوح و زردﺗﺷت و اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﺑودا و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳن
و ﺣﺳﯾن طﻠب ﻧور ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﻗرآن وﺟودم را ﺑﺧواﻧم  .آﻣﯾن !
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-١آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺟز ﻣن ﮐ ﮫ ﺧ دای ﺷ ﻣﺎﯾم ﮐﺳ ﯽ و ﭼﯾ زی و ﺟ ﺎﺋﯽ و ﮔ ﺎھﯽ ﻧﺑ ود ﻣ ن در ﺧ ودم ﺑ ودم و ﺧ ود ﺧ ودم ﺑ ودم وﻟ ﯽ
ﺧودم در ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺑودم زﯾرا اﺻﻼً ﻓﺿﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺑود  .ﭘس ﻣن ﮐﺟﺎ ﺑودم ؟ ﻣ ن ذات ﺧ ودم ﺑ ودم وﺟ ود ﻣﺣ ض ﺑ ودم و از
ﻣوﺟودﯾت و ﻣﮑﺎن و ﺗن و ﺟﻠوه ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺑودم  .ﭘس ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺑ ودم ﮐ ﮫ ﺷ ﻣﺎ ﺑ ﺎ ﻓﮭ م ﺧودﺗ ﺎن ﻣ را ﻧ ﺎﺑوده ﻣ ﯽ ﭘﻧدارﯾ د .
ﭘس اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﻣرا در ﻧﺎﺑوده ﮔﯽ و ھﻣﭼون ﻋ دم درک ﮐﻧﯾ د وﺣ داﻧﯾت ذات ﻣ را درک ﮐ رده اﯾ د و در ﺣﻘﯾﻘ ت ﺧودﺗ ﺎن را
در دوره ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﺷدن و ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﯾد زﯾرا ﻣن ﺷﻣﺎ را از ﺧودم آﻓرﯾده ام .
 -٢ﭘس آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز و ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ و ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺑود ﻣن ﺑودم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷم  .و ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ھﺳ ﺗم ﭘ س ھﺳ ﺗﯽ
ﻣن داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣض ﺑود  .ﻣن آﮔ ﺎھﯽ ﻣطﻠ ﻖ ﺑ ودم آﮔ ﺎھﯽ ﺑ ر وﺟ ود ﺑ ودم و وﺟ ودم ھﻣ ﺎن آﮔ ﺎھﯽ ﻣ ن ﺑ ر وﺟ ودم ﺑ ود  .ﻣ ن
ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض و ﺑودن ﻣطﻠﻖ ﺑودم ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺻﻔت و ﺧﺎﺻﯾت و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ  .و ﺑ ﯽ ھ ﯾﭻ ﭼ ون و ﭼﮕوﻧ ﮫ و ﭼ را و ﭼﯾﺳ ﺗﯽ
ﺑودم  .ﻣن ﭼﯾزی ﻧﺑودم ﻓﻘط ﺑودم  .ﺑودم ﭼون ﺑودم و ﺑودﻧم ﻋﯾن ﻧﺑودﻧم ﺑود  .آﻧﮕﺎه ﺑود و ﻧﺑود ﯾﮑﯽ ﺑود و آن ﯾﮑ ﯽ ﻣ ن
ﺑودم .
 -٣ﯾﮑﯽ ﺑود و ﯾﮑﯽ ﻧﺑود  .آﻧﮑﮫ ﺑود ھﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑود  .ﭘس ﺑود و ﻧﺑود ﯾﮑﯽ ﺑود و آن ﻣن ﺑودم و ﺟز اﯾن ﻧﺑودم .
-۴آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ذھن ﺧود ﺗﺧﯾل و ﺗﺻور ﻧﻣﺎﺋﯾد  .اﯾ ن ﺧﯾ ﺎل ﻣ ن ﺑ ودم اﻟﺑﺗ ﮫ ﺑ دون اﯾﻧﮑ ﮫ در ذھ ن ﮐﺳ ﯽ
ﺑﺎﺷم ﭼون ﺟﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺧﯾﺎل ﻣﺣض در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷد .
 -۵ﻣن ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﮐوﭼﮏ ﺑودم آﻧﻘدر ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﺑودم زﯾرا ﺟ ﺎﺋﯽ ﻧﺑ ود ﮐ ﮫ آن ﻧﻘط ﮫ در آن ﻣﮑ ﺎن ﺑﺎﺷ د .
ﺣﺗﯽ ﺧﻼﺋﯽ ھم ﻧﺑود .
 -۶اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﭼﻧﯾن وﺟودی را درک ﮐﻧﯾد ﻣرا در ازﻟﯾت ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن درک ﮐرده و ﺑﺎ ﻣن ھﻣراه و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﯾ د
و آﻧﮕﺎه دﺳت ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﻘت روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧم و زﯾر ﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ  ،ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺷﻣﺎ ﻣ ﯽ ﭘ ردازم و
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺎﻣل ﺷدﯾد ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣن در ﺟﮭﺎن ﺷده اﯾد و ﺑر ﺟﺎی وﺟود ﻣن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد .
 -٧و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه اراده ﮐردم و ﺑﮫ وﺟد آﻣدم ﮐﮫ ﺧود را ﻋﯾﺎن ﮐﻧم و ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧم  .آﻧﮕﺎه ﺳرآﻏﺎز زﻣﺎن ﺑود  .و ﻣ ن ﻗﻠ ب ﻋ دم را
ﻣﻧﻔﺟر ﮐردم و ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﭘدﯾد آﻣد ﺑﺎ اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ از ﻏﺑﺎر و دودی ﻣﺷﻌﺷﻊ  .اﯾن ذات ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد و آﺳﻣﺎن
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﻣﻣﻠو از ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺑود .
 -٨و اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺋﻠﮫ ذھن ﺷﻣﺎ ﺗ ﺎ اﺑ د اﯾ ن ﺧواھ د ﺑ ود ﮐ ﮫ ﻣ ن ﭼﮕوﻧ ﮫ و ﺑ ﺎ ﭼ ﮫ ﻗ درﺗﯽ ﻋ دم را ﻣﻌ دوم ﮐ ردم و ﺧ ودم را
ﺑوﺟود در ﻣﮑﺎن آوردم .
-٩اﮔر ﺑﮫ اﻧدازه ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎن ھم ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﯾروﺋﯽ ﺑر ﻋدم ﻓﺎﺋﻖ آﻣدم و ﺧودم را ﻋﯾﺎن ﮐ ردم ﺑ ﺎزھم
ﺳر اﯾن اراده و ﻗدرت ﻣن ﻧﺧواھﯾد رﺳﯾد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل در اﯾن ﺑﺎب ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد زﯾرا اﯾن ﺗﻔﮑر اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺷ ﻣﺎ را
ﺑر ذات و ّ
ﺑﻣن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﻣرا در ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻣن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  .ﭘس ﻧوﻣﯾد ﻧﺑﺎﺷﯾد اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑ ﮫ ﺣﻘﯾﻘ ت
ﻣن راه ﯾﺎﺑﯾد  ،ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧﻠﻘت ﺧودﺗﺎن راه ﯾﺎﺑﯾ د و ﭼ ون ﻣ ن ﺧ ّﻼق ﺷ وﯾد  .ﻣ ن اﯾ ن ﻗ درت ﻓﮭ م را ﺑﺷ ﻣﺎ ﺧ واھم داد  .اﯾ ن
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ﻗدرت ﻓﮭم ھﻣﺎن ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ ﻣن اﺳت ﮐﮫ از ﻋدم  ،ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾدم و ﻋدم را ﺑوﺟود آوردم و ﺧ ودم را ﻋﯾ ﺎن ﻧﻣ ودم ﺗ ﺎ در
ﺧﻠﻘت ﺷﻣﺎ ای آدم ﮐﺎﻣﻼً ﻋﯾﺎن ﺷدم و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﮔﺷﺗم ﺑﮫ ﺧودم و ﺷﻣﺎ .
 -١٠ﭘس اﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣﻧم ﮐﮫ ﺧودم را از ﻋدم آﻓرﯾدم و آدم ﻧﺎﻣﯾدم و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧودم ﺳﺎﺧﺗم ﮐﮫ ﺑ ر ﺟ ﺎی ﻣ ن
ﺑﺎﺷﯾد و ﻣن ھم ﺑر ﺟﺎی ﺷﻣﺎ .
 -١١ﭘس ﺷﻣﺎ ای آدﻣﯾﺎن  ،ﺻورت و روح و ﺗن ﻣن ھﺳﺗﯾد و اﻋﺿﺎء و ﺟوارح ﻣن ھﺳﺗﯾد و ﻣﮑ ﺎن ﻣ ن ھﺳ ﺗﯾد و ظ رف
ظﮭور ﻣن ھﺳﺗﯾد و ﭼﺷم دﯾدار ﻣن ﺑر ﺧود ﻣن ھﺳﺗﯾد و ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود ﻣن ھﺳﺗﯾد .
 -١٢ﭘس ﻣن در ازل و ﻣﺎﻗﺑل ﺧﻠﻘت ﻣﮑﺎن و ﮐرات و زﻣﺎن و اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی ﺟز "ﺧود" ﻧﺑودم ﺧود ﻣﺣض و ﻣطﻠﻖ .
 -١٣ﭘس ﻣن ﺧود ﺧودم ﺑودم و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﺧود آﻣدم و ﺧود-آ ﺷدم و اراده ﮐردم ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺗﺟﻠﯽ و آﺷ ﮑﺎر ﺳ ﺎزم ﺗ ﺎ ﺑﺑﯾ ﻧم
و ﺑﺷﻧوم و ﻟﻣس ﮐﻧم و ﮐﺎر ﮐﻧم و ﺧﻠﻖ ﮐﻧم و ﻟذا ﻏﯾ ر ﺧ ود را آﻓرﯾ دم ﺗ ﺎ ﺑ ر ﺧ ود ﺷ ﺎھد ﺑﺎﺷ د و ﻣ را ﺑﺷﻧﺎﺳ د  .اﯾ ن ﻏﯾ ر
ﺧودم ھم ﺧودم ﺑودم وﻟﯽ ﺧود ظﺎھری و ﺻوری و ﻣﺎدی .
-١۴ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اراده ﺑﮫ ظﮭور ﻣن اﺳت و ھر ﭼﮫ در ﺧود داﺷﺗم ﺑرون اﻓﮑﻧدم و ﻣﺣﻘﻖ ﺳ ﺎﺧﺗم  .و ﻟ ذا ﺧ ود را از
ﻣﺣﺗوا ﺗﮭﯽ و ﭘﺎک و ﺑﯽ ﻧﯾ ﺎز ﺳ ﺎﺧﺗم و ذات ﻣطﻠ ﻖ ﺧ ود را در ﺟﮭ ﺎن ﺧ ﺎرج ﮐ ردم و آﻧ را در آدم ﻣﺗﺟﻠ ﯽ ﻧﻣ ودم و ﻟ ذا آدم
ھﻣﺎن ﺻورت ذات ﻣن اﺳت و ﺣﺎﻣل روح و اراده و ﻗدرت ذات و وﺟود ﻣطﻠﻖ ﻣن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﺻ ﻔﺎت
ﻣن اﺳت .
 -١۵ﭘس ﻣن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ازل اﻧرژی ﺑودم و ﻗدرت و ﺣﺿور ﻣطﻠﻖ ﺑودم و ﻧور ﻧﺎب ﺑ ودم ﻧ ﮫ از ﺟ ﻧس ﻧ وری ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺑﯾﻧﯾ د
از ﺧورﺷﯾد و ﺳﺗﺎرﮔﺎن  .ﻣن ذات اﯾن ﻧور ﺑودم  .ﻧور ﺧورﺷ ﯾد ﻧﯾ ﺎز ﺑ ﮫ ﻓﺿ ﺎی ﻻﻣﺗﻧ ﺎھﯽ دارد ﮐ ﮫ ﺑﺎﺷ د وﻟ ﯽ ﻧ ور وﺟ ود
ﻣطﻠﻖ ﻣن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻣﮑﺎن و آﺳﻣﺎن ﺑود .
 -١۶ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻧور ﻣطﻠﻖ و وﺟود ﻧﺎب را ﻓﮭم ﮐﻧﯾد ﯾﺎرﯾﺗﺎن ﻣﯽ دھم ﺗﺎ ﻓﮭ م ﮐﻧﯾ د  .ﺗﺻ ور ﮐﻧﯾ د ﮐ ﮫ ﻧ ور
آﻓﺗﺎب ﺑﺳوی ﺧود آﻓﺗﺎب رﺟﻌت ﮐﻧد و آﻧﮕ ﺎه ﺧ ود آﻓﺗ ﺎب ﺑ ﯽ ﻧﮭﺎﯾ ت ﮐوﭼ ﮏ ﺷ ود ﺗ ﺎ ﯾ ﮏ ﻧﻘط ﮫ ﮔ ردد و آن ﻧﻘط ﮫ در ﻗﻠ ب
ﺧودش ﮔم ﺷود  .اﯾن ﻣﻧم در ازل .
 -١٧ﺑﻌد از ﻣرﮔﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً از ﺑدن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑودن ﻣﺣ ض ﻣ ﯽ ﺷ وﯾد  :در اﯾ ن
ﺣﺎﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ وﺟود ازﻟﯽ ﻣن ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﻣرگ ﺷﻣﺎ رﺟﻌت ﺷﻣﺎ ﺑﺳوی ﻣن اﺳت .
 -١٨ﻣن در ازل "ﻣن" ﺑودم ﻣن ﻣطﻠﻖ  .ﯾﮏ اﯾده ﻣﺣض ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در ﻣﻐزی ﯾﺎ ذھﻧﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣن ذھن ﻣﺣ ض ﺑ ودم ﺑ دون
ﻣﮑﺎﻧﯽ  .و آﻧﮕﺎه در ﺧودم ﯾﮏ ﻗﻠم و ﯾﮏ ﻟوح ﺳﻔﯾد ﻓ رض ﮐ ردم و ﮐﺗ ﺎب آﻓ رﯾﻧش را ﻧﮕﺎﺷ ﺗم و آﻧﮕ ﺎه ﺑ ﮫ اﯾ ن ﮐﺗ ﺎب اﻣ ر
ﮐردم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾش را آﺷﮑﺎر ﮐﻧد و ﺧﻠﻘت آﻏﺎز ﺷد .
 -١٩در ذھﻧم ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را از ذرات ﺗﺎ ﮐرات و ﻣوﺟوداﺗش و ﺷﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺟﻣﻌﺎ ً ﻣﺗﺻور ﺷدم و ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻ ور
و ﺧﯾﺎل ﺧودم اﻣر ﮐردم ﺗﺎ ﺑﺷود و ﺷد  .و دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم .
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 -٢٠و در ﮐﺗﺎﺑم ﺑر ھر ﭼﯾزی اﺳﻣﯽ ﻧﮭﺎدم و اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳﻣﺎی ﻣن ﺑود .
 -٢١و ﺳﭘس اﯾن ﮐﺗﺎب آﻓرﯾﻧش را ﺑﮭﻣ راه ﮐ ل اﺳ ﻣﺎء در اﻧﺳ ﺎن ﺑ ﮫ ودﯾﻌ ﮫ ﻧﮭ ﺎدم ﭼ ون ﻣ ﯽ ﺧواﺳ ﺗم ﮐ ﮫ اﻧﺳ ﺎن را ﻋ ﯾن
ﺗﺟﻠﯽ ذات ﺧود ﺳﺎزم و ﺟﻣﺎل ذاﺗم را در او ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم و او ھم ﺟﻣﺎل ﻣرا در آن ﻧﻘطﮫ ازﻟﯽ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد.
 -٢٢ﭘس ﻣ ن و ﺗ و ای اﻧﺳ ﺎن ﯾﮑ ﯽ ھﺳ ﺗﯾم در دو ﺟﺎﯾﮕ ﺎه  .ﺗ و در ﭘﺳ ت ﺗ رﯾن ﭘﺳ ﺗﯽ ھ ﺎ ﻗ رار داری و ﻣ ن در ﻋ ﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ  .ﺗو ﺟﻣﺎل ﺧﺎﮐﯽ و ﻟﺟﻧﯽ ﻣﻧﯽ  .و ﻣن ﺟﻣﺎل ذات و اﻋﻼﺋﯽ ﺗوام  .ﻣن ﺧﺎﻟﻖ ﺗوام و ﺗو ﻣﺧﻠوق ﻣﻧﯽ .
 -٢٣ﺗو را درﺳت ﻣﺛل ﺧود آﻓرﯾدم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ ﻣرا ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ  .ﭘس اﮔر ﺑﮫ ﺧودت رﺟ وع ﮐﻧ ﯽ و در ﺧ ودت ﺗﻔﮑ ر ﮐﻧ ﯽ و در
ﺑﺎطن ﺧود ﻏرق ﺷوی ﻣرا ﺧواھﯽ ﺷﻧﺎﺳ ﯽ و ﻣ را ﺑ ﺎﻻﺧره ﺧ واھﯽ دﯾ د و ﻣ ن از ﺗ و آﺷ ﮑﺎر ﺷ ده و ﺧ ود را ﺑ ر ﺟﮭﺎﻧﯾ ﺎن
ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھم ﻧﻣود  .ﺗو در ﻣن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوی و ﻣن در ﺗو .
 -٢۴ﺣﺎل داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗو ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ و ﻣن ﮐﮫ ھﺳ ﺗم ؟ ﻣ ن ﺑ ر ﺟ ﺎی ﺗ و ﻗ رار دارم و ﺗ و ﺑ ر ﺟ ﺎی ﻣ ن  .ﭘ س ﭼ ون ﺑﺧ ودت
رﺟوع ﮐﻧﯽ ﻣرا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﭼون در ﻣن دﻗت ﮐﻧﯽ ﺧودت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .
 -٢۵ﺗو ﺟدﯾد ﻣﻧﯽ و ﻣن ﻗدﯾم ﺗوأم  .ﻣن اول ﺗو ھﺳﺗم و ﺗو آﺧر ﻣﻧﯽ  .ﺗ و ظ ﺎھر ﻣﻧ ﯽ و ﻣ ن ﺑ ﺎطن ﺗ وأم  .ﺗ و ﺗ ن ﻣﻧ ﯽ و
ﻣن ھﺎی ﺗوأم  .ﻣن  ،ﻣن ﺗوأم و ﺗو ھم ﺗوی ﻣﻧﯽ  .ﭼون ﻣرا ﺑﯾﺎد آوری ﻣن ﺗو را ﺑﮫ ﯾﺎدت آورم  .ﻣن ﻣﻧﺷ ﺄ ھﻣ ﮫ ﯾﺎدھ ﺎی
ﺗوام  .ﭼون ﻣرا از ﯾﺎد ﺑﺑری از ﯾﺎد ﺧودت ﻣﯽ روی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوی و ﻧﺎﺑوده  .و ﺑﮫ ھراس ﻣﯽ اﻓﺗﯽ ﭼ ون ﮐ ل ﺟﮭ ﺎن
ﺑﮫ ﺗو ھﺟوم ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی ﻣن ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺟﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﯽ ﺻ ﺎﺣب ﻣﺎﻧ ده اﺳ ت و اﮔ ر دﯾ ر ﮐﻧ ﯽ ﺑ ﮫ ﺗﺳ ﺧﯾر در ﻣ ﯽ آﺋ ﯽ و
ﻣﺟﻧون و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوی .
 -٢۶ﭘس ھﻣواره ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﻣرا ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗو را آﻓرﯾدم  .و ﭼﮕوﻧﮫ ﺗو را ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺎﻧدم و ﺑر ﺟﺎی ﺗو ﻧﺷﺳﺗم .
 -٢٧ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﮐﮫ آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ ﻧ ﮫ ﻣﮑ ﺎن ﺑ ود و ﻧ ﮫ زﻣ ﯾن و آﺳ ﻣﺎن ﺑ ود و ﻧ ﮫ زﻣ ﺎن ﺑ ود و ﻧ ﮫ ھ ﯾﭻ ﺧ ﺎطره ای ﺑ ود و ﻧ ﮫ
روﺷﻧﺎﺋﯽ و ظﻠﻣﺗﯽ ﺑود و ﻧﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﺑود و ﻧﮫ ظ ﺎھر و ﺑ ﺎطﻧﯽ ﺑ ود و ﻧ ﮫ ﺧ وب و ﺑ دی ﺑ ود و ﻧ ﮫ ﺑ ود و ﻧﺑ ودی ﺑ ود
آﻧدم ﻣن ﺑودم ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷم  .وﻟﯽ ﺑودم ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﺗﺎ ﺗو را ﺑﮫ ﯾﺎدت آورم در آن ﻟﺣظﮫ و ﺗﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر دﺳت ﺗو را
ﺑﮕﯾرم و از ازل ﺗﺎ اﺑد ﺳﯾرت دھم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آﻓرﯾده ﺷده ای و ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾده ای ﺗﺎ ﭼون ﻣن ﺧﻼق ﺷوی .
 -٢٨ﻣن ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﯾش ﻧﺑودم ﮐﮫ ﺧﯾﺎل ﺧود را ﺑواﺳطﮫ ﺧﯾﺎﻟم ﺧﻠﻖ ﮐردم  .ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ ﮐ ل ﺧﯾ ﺎل ﻣ ن ﺑ ود و ﺑ ﮫ ﺧﯾ ﺎﻟم اﻣ ر
ﮐردم ﺗﺎ ﺑﺷود و ﺷد .
-٢٩آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﺎء ﭼﯾﺳت ؟
آﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧره داﻧﺳﺗﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ن در ﻧﺑ ودﻧم ﭼﮕوﻧ ﮫ ﺑ ودم  .ﻋ دم را ﺧﯾ ﺎل ﮐ ن و ﺧﯾﺎﻟ ت را ﻋ دم ﺳ ﺎز ﺗ ﺎ ﻣ را در ﻋﻣ ﺎء ﺑﯾ ﺎﺑﯽ و
ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ ﻣرا ﻓﮭم ﮐﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑود ﻧﺑود ﻣرا .
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-٣٠آﯾﺎ ﺗو ﻗﺑل از ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدﻧت را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آوری ؟ اﯾن ﯾﮏ ھﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﻋﻣﺎء اﺳت  .ﺗو ﺑ ﮫ ﯾ ﺎد ﻧﻣ ﯽ آوری زﯾ را
ﻗﺑل از ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدﻧت ﺑر ﺧود آﮔﺎه ﻧﺑودی ﮐﮫ ﻧﺑودی  .وﻟﯽ ﻣن ﺑﮫ ﻋدم ﺧود آﮔﺎه ﺑودم  .ﻣن ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗم و ﻟ ذا اراده
ﮐردم ﮐﮫ ﺑوﺟود آﯾم در ﺑوﺟود آوردﻧم .
 -٣١ﺗو ﻧﯾز در ﺧﻠﻖ ﮐردن اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠ ﻖ ﻣﯾﺷ وی .ﺗ و ھﺳ ﺗﯽ وﻟ ﯽ ﺑ ر ھﺳ ﺗﯽ ﺧ ود واﻗ ف ﻧﯾﺳ ﺗﯽ و ﺑ ر آن اﺣﺎط ﮫ و ﻋﻠ م
ﻧداری و ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ و ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ زﯾرا ھﻧوز ﺧﻠﻖ ﮐردن را ﻧﻣﯾداﻧﯽ و ﭼﯾزی ﺧﻠﻖ ﻧﮑرده ای .ﺗو ﺑﺎﯾد ﻣ را ﺧﻠ ﻖ ﮐﻧ ﯽ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﺗو را ﺧﻠﻖ ﮐردم  .آﯾﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم  .ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ھﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣرف ﻣرا ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد .
-٣٢ﺗو ﺑﺎﯾد ﺧودت را ﺑﺷﻧﺎﺳ ﯽ ﺗ ﺎ ﻣ را ﺧﻠ ﻖ ﮐﻧ ﯽ در ﺧ ودت  .ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ ﻣ ن در ﺧ ود ﺷﻧﺎﺳ ﯽ ام ﺗ و را ﺧﻠ ﻖ ﮐ ردم از
ﺧودم .
 -٣٣ﻣن آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺷﻧﺎﺧﺗم ذاﺗم ﻗدرت آﻓرﯾﻧش ﯾﺎﻓت و آﻓرﯾدم و در آﻓرﯾﻧش ﺧودم ﺑود ﮐ ﮫ ﺧ ود را
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردم و در ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردن ﺧودم ﺑود ﮐﮫ ﺧودم را آﻓرﯾدم و آدم ﻧﺎﻣﯾدم .
 -٣۴ﻣن در ازل ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺧود ﻧداﺷﺗم و از ﺧود ﻏﺎﯾب و ﻣﮭﺟور ﺑودم دﻟم ﺑرای ﺧودم ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻧ ﮓ ﺷ ده ﺑ ود و داغ
ﻓراق و ھﺟراﻧم ﺑﮫ ﺣدی رﺳ ﯾد ﮐ ﮫ ﺑﻧﺎﮔ ﺎه ﻣﻧﻔﺟ ر ﺷ د ﻗﻠ ب ﻋ دم ﮐ ﮫ ﻣ ن ﺑ ودم  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧ ﮫ ﺧ ود را ﻣﻌ ﯾن ﮐ ردم و ﺟﻣ ﺎل
ﺑﺧﺷﯾدم و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﺎرج ﺷدم و ﺧودم را ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺻورت آﻓرﯾدم ﺗﺎ در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ﺑﮭر ﺳ و دوﺳ ﺗﯽ داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ م  .و
از ﻣﯾﺎن دوﺳﺗﺎﻧم آدم را ﻣﺣرم اﺳرارم ﮐردم و از آدﻣﯾﺎن در ھر ﻋﺻری ﯾﮑﯽ را ﻣﺣﺑوب ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھم .
-٣۵در ﻋﻣﺎء ﻣن ﺧود ﺧود ﺧ ودم ﺑ ودم و ﯾﮕﺎﻧ ﮫ ﻣطﻠ ﻖ ﺑ ودم ھﻣ ﮫ ﺻ ﻔﺎت و ﺣ واس و اﻓﻌ ﺎل و اﻗﺗ دارم در ذات ﯾﮕﺎﻧ ﮫ ام
ﻣﺳﺗﺣﯾل و اﻣر و ﻣﺎھﯾت واﺣدی ﺑود و آن "ﻣن" ﺑودم و اﺛری از اراده ﻣن و ﻗدرت ﻣن و اﻧواع ﺻﻔﺎت ﻣن ﻧﺑود ﻓﻘط ﻣن
ﺑودم  .و ﺑرای ﺑودن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﻧﺑود  .و ﻣن ﺣﺗﯽ از ﺑودن ﺧود ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺑودم و ﺑود و ﻧﺑود ﺑ راﯾم اﻟﺳ وﯾﮫ ﺑ ود
ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود ﺑودم  .وﻟﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻧﺑود را از ﺧود ﺟدا و طرد ﮐردم و آﻧرا ﺗﺣت ﻓرﻣ ﺎن ﺑ ود ﺧ ود ﻗ رار دادم و ﺑ ﮫ
او اﻣر ﮐردم ﮐﮫ ﺧﯾ ﺎل ﻣ را ﻣﺟﺳ م ﺳ ﺎزد و ﻟ ذا اول آﺳ ﻣﺎﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧ ﯽ ﻓﺿ ﺎی ﻻﻣﺗﻧ ﺎھﯽ ﺧﻠ ﻖ ﺷ د و ﺳ ﭘس ذرات و ﮐ رات  .و
ﺳﭘس ﺟﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت را و ﺳﭘس آدم را آﻓرﯾدم و اراده ﺧود را در آدم ﻧﮭﺎدم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧ د ﭼ ون ﻣ ن ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧ د و ﻣ را ﺻ ﺎﺣب
ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻻﯾﻖ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺧودم ﺳﺎزد  .ﭘس ﮐل آﺳﻣﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﮐرات و ﺳﯾﺎرات ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ھﻔ ت آﺳ ﻣﺎن اﺳ ت
ﻓﺿﺎ و اﺑﻌﺎد ذھن ﻣن اﺳت .
 -٣۶ﻣن ھﻣﺎﻧﺎ ﻣن ﺧودم را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾدم و او را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﻧﻣودم و آﻧﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻣن ﺧود را ﺑﻣن ﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﻣرا
ﺧﻠﻖ ﮐﻧد از اراده ﺧودم و از ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او داده ام  .و اﯾن اﺳت ﻋﮭد ﻣن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن .
 -٣٧ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑﺎ ﻣن وﻓﺎ ﮐﻧد دوﺳت ﻣن اﺳت و ﺑﮫ او اراده ﻣطﻠﻖ ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﻣن اﺳت و ھر ﮐﮫ
ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت و ﻣﮑر ﮐﻧد او را ﺑﮫ اﺷد ﺑﯽ اراده ﮔﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزم ﮐﮫ دوزخ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣن او را ﻧﺎﺑود ﻣ ﯽ ﮐ ﻧم  .و
ﺑﮭﺷت از آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺧود را ﺑﻣن وا ﻧﮭد ﺗﺎ او را ﺻﺎﺣب ﻣن ﺑرﺗر و اراده ﺧﻼق ﮐﻧم .
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 -٣٨آﯾﺎ ﻓﮭﻣﯾدی ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﻔﺗم ؟ ھر ﮐﮫ درﺑﺎره ﺳﺧن ﻣن ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل و ﺻﺑر ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣرا ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐﻧ د وھ ر ﮐ ﮫ ﻣ را
ﻓﮭم ﮐﻧد ﺧودش را ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد در ﻏﯾ ر اﯾﻧﺻ ورت ھﻧ وز ﺣﯾ وان اﺳ ت .ھ ر ﮐ ﮫ ﺑﻣ ن ﻓﮑ ر ﮐﻧ د
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺻﺎﺣب ﺧودش ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب اراده ﻣن ﻣﯽ ﺷ ود  .و ﻗ رآن ﻣ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺷ ﻣﺎ را ﺑﯾ ﺎد ﻣ ن ﻣ ﯽ
اﻧدازد و درﺑﺎره ﻣن ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ اﻧدازد و ﺻﺎﺣب ﻣن و اراده و روح ﻣﯽ ﮐﻧ د و آﻧﮕ ﺎه دﺳ ت ﺑﮑ ﺎر ﺧﻠ ﻖ ﻣ ن ﻣ ﯽ ﺷ وﯾد ﺗ ﺎ
ﻣرا دﯾدار ﮐﻧﯾد .
 -٣٩و ﺑﺎز ھم ﺷﻣﺎ را ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوم ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻗدرﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺟﮭﺎن را ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷم ﻣﻧ ﯽ
ﮐﮫ ﺧودم ھﺳﺗﯽ ﻋﯾﻧﯽ و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗم و ﻻﻣﮑﺎن ﺑودم  .ﻣﮑﺎن را آﻓرﯾدم و در ﻣﮑ ﺎن آﻣ دم  .ﺟ ﺎن را آﻓرﯾ دم و در ﺟ ﺎن
آﻣدم  .روح را آﻓرﯾدم و در روح آﻣدم  .اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾدم و در اﻧﺳﺎن آﻣدم .
 -۴٠ھر ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺑﯾزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ و ﺑﯽ ﭼﯾزی ﻣرا درک ﮐﻧد ﺑﮫ ذات ﻓﮭ م رﺳ ﯾده اﺳ ت
و ﻋﺎرف اﺳت ﺑر ھﺳﺗﯽ  .زﯾرا ذات ھﺳﺗﯽ در ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و آن ذات ﻣﻧم .
-۴١اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﻋدم را ﻓﮭم ﮐﻧﯾد ﻣرا ﻓﮭم ﮐرده اﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد ﻣرا و ذات ﻣرا و وﺟود ﻣرا  .و اﯾن ﻓﮭم ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﯾ دار
ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﻓﮭم ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻣرا ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﺷﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐردم .
-۴٢ﭼون ھﻣﮫ ﻣوﺟودات و ذرات و ﮐرات و ﺻﻔﺎت و ﺣﺎﻻت و ﻣﺣﺳوﺳﺎت را از ذھن ﺧود ﺑزداﺋﯾد ﺗ ﺎزه ﺑ ﮫ ﻓﺿ ﺎی ﺧ ﺎﻟﯽ
و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻣﯽ رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﺣض ﻣن  .و آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕر ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺑﻣن ﺑرﺳﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﮑﺎن ﺗﮭ ﯽ
از ھر ﭼﯾز را ھم از ذھن ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧﯾد  .در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣرا ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑﯾ د  .ﯾﻌﻧ ﯽ در ﻋ دم ﺑ ﺎ ﻣ ن ﻣواﺟ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ وﯾد ﺑ ﺎ
وﺟود ﻣطﻠﻖ و ﻧوراﻟﻧور و ھﺳﺗﯽ ﻓوق ھﺳﺗﯽ و وﺟود ﻓوق ﭼﯾﺳﺗﯽ .
 -۴٣ﭼﯾﺳﺗﯽ را ﭼون از ھﺳﺗﯽ ﺑزداﺋﯾد ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣن ﻣﯽ رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ذات ﺧودﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد .
 -۴۴ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻧطﻖ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋدم را ﻓﮭم و ﺗﺻور ﮐﻧد اﮔر ﺑﺗواﻧد ﯾ ﺎ آن ﻋ دم ﻧﯾﺳ ت و ﯾ ﺎ ﺷ ﻣﺎ ﻣﻌ دوم ﻣ ﯽ
ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻓوق ﭼﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧم ﻣﯽ رﺳﯾد  .وﻟﯽ اﯾن ﻓﮭم در دل ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﻧظر ﻣن اﺳت .
-۴۵ﺑدان ﮐﮫ ﺑرای ﻓﮭم ﺣﻘﯾﻘت ذھن ﺗو ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋدم را ﻓﮭم ﮐﻧد و ھﻣﺎﻧطور ﮐ ﮫ ﻧﻣ ﯽ ﺗواﻧ د
وﺟود ﻣﺣض را درک ﮐﻧد  .ﭘس ذھن اﺳﯾر ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﻣﺎدﯾﺎت اﺳت و ﻣوﺟ ودات ﻏﯾﺑ ﯽ را ﻧﻣ ﯽ ﺑﯾﻧ د و ﺟﮭ ﺎن ﻣ ﺎورای
طﺑﯾﻌت را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧ د  .اﻻ اﯾﻧﮑ ﮫ ﻣ ن ﺑﺧ واھم  .ﭘ س از ﻣ ن ﺑﺧ واه ﺗ ﺎ ﺑﺗ واﻧﯽ ﻣ را درک ﮐﻧ ﯽ  .و ﺑ ر اﯾ ن ﺧواﺳ ﺗﮫ ات
ﻣﺻر ﺑﺎش .
ﺻﺑور و
ّ
 -۴۶اﯾن را ﺑدان ﮐﮫ اﮔر ﻣرا ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای و اﮔر ﻣن ﺗو را در ﯾﺎﺑم از ھﻣﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺷده ای و اﮔ ر ﺑ ﺎ
ﻣن ﺑﺎﺷﯽ ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧت از ﺗو ﻣﯽ ھراﺳﻧد .
 -۴٧و ﺑدان ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﻧزدﯾﮑﺗر از ﺧود ﺗو ھﺳﺗم ﭘس ﻣن ﺑر ﺗو واﺟب ﺗرم از ھر ﭼﯾز دﯾﮕری از ﺟﻣﻠﮫ ﺧود ﺗو  .ﭘ س
ﻣرا ﺑر ﺧودت ﺗرﺟﯾﺢ ﺑده  .و در ھر اﻣری ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ آن اﻣر ﺑرﺳﯽ زﯾرا ﻣن ﺣﻖ ھر ﭼﯾزی ھﺳﺗم  .ﭘ س ھ ﯾﭻ
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ﭼﯾزی را ﺑﺎ ﻣن و ﺑﮭﻣراه ﻣن ﻣﺧوان و ﻣﺧواه زﯾرا ﻣن ﺑرای ﺗو ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗم  .ﭘس در ھر اﻣری ﺟز ﻣ را ﻣﺧ واه و ﺑﮕ ذار
ﺗﺎ ﻣن ﺑرای ﺗو ﺑﺧواھم .
 -۴٨ﺑدان ﮐﮫ ﻣن ﺑود ِﻧﺑود ﺑودم و ﺗو را از ﻧﺑود ﺧودم آﻓرﯾدم ﺑﮫ ﻗدرت ﺑود ﺧودم  .ﭘس ﺗو ﻧﺑود ِ ﺑود ِ ﻣﻧﯽ  .و ﺑ ﮫ ھﻣ ﯾن
ﻋﻠت ﺑﮫ ظﺎھر ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣن و ﺑﮫ ﺑﺎطن ﻧﯾﺳﺗﯽ  .ﭼون ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود روی ﮐﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﻣ را ﻣ ﯽ ﯾ ﺎﺑﯽ و از ھﺳ ﺗﯽ
ﻣن ﺧودت را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺧﻠﻘت ﻗدﯾﻣت ﺗو را آﻓرﯾدم .
 -۴٩ﺣﺎل اﮔر ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎطن ﺧود رﺟ وع ﮐﻧ ﯽ و در آن ﻗ رار ﮔﯾ ری روح و اراده ﺧ ودم را ﺑ ر ﺗ و ﻧ ﺎزل ﻣ ﯽ ﮐ ﻧم و آﻧ ﮏ
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣﻧﯽ و ﭼون ﻣﻧﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻘﺎم ﺻدق  .و ﺑدان ﮐﮫ ظ ﺎھر و ﺑ ﺎطن ﺗ و ﻣ ﻧم  .و اول و آﺧ ر ﺗ و ﻣ ﻧم  .و ﺻ ورت و
ﺳﯾرت ﺗو ﻣﻧم  .و ﺑود و ﻧﺑود ﺗو ﻣﻧم .
 -۵٠ﭘس ﺑر ﺣذر ﺑﺎش از ﻣن ﺧودت در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾﻧﺳت ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ در ﺗو ﮐﻣﯾن ﮐرده و اﻣ ر را ﺑ ر ﺗ و ﻣﺷ ﺗﺑﮫ ﻧﻣ وده
اﺳت و ﻣﻐرورت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .و ﺗو را ﺟز او دﺷﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺗوﺳت .
•

ھر ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗن آﻓرﯾﻧش را روزی ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺧواﻧد ﺑﮫ روز ﭼﮭﻠم ﻣرا ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﺧود .

١٣

اﺷراق دوم

اﺑﻠﯾس

١٤

 -١ﭘس ﺗ و را آﻓرﯾ دم از ﺗﻣﺎﻣﯾ ت ﺧ ودم و ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ ﮐ ﮫ ﮐ ل ﺻ ﻔﺎت ﻣ ن ﺑ ود ﺑ ﮫ ﺗﺳ ﺧﯾر ﺗ و در آﻣ د و ﺗ و را ﺳ ﺟده و
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد ﭼرا ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻣن ﺑود و اﯾﻧﮏ از ﺗو و در ﺗو اﺳت و ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺻورت ﺳﯾرت ﺗوﺳت .
 -٢و ا ّﻣﺎ از ﺻﻔﺎت ﻣن ﮐﻔر ﻣن ﻣ را در اﯾ ن اﻣ ر ﭘﯾ روی ﻧﮑ رد و ﻟ ذا ﺗ و را ھ م اﻧﮑ ﺎر ﮐ رد ﮐ ﮫ ﺻ ورت و ﻧ ﺎم ﺑﯾروﻧ ﯽ او
اﺑﻠﯾس ﺑود  .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ او ﺑﻣن ﻗدﯾم ﺗر از ﺗو ﺑود و ﺗ و ﺧﻠ ﻖ ﺟدﯾ د ﻣ ن ﺑ ودی او ﺧ ود را ﺑرﺗ ر از ﺗ و داﻧﺳ ت و ﺗ و را
اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﮐرد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرا در ﺧﻠﻘت ﺗو ﺑﻌﻧ وان ﺟﺎﻧﺷ ﯾن اﻧﮑ ﺎر ﮐ رد  .ﺑﮭرﺣ ﺎل او ﺻ ﻔﺗﯽ از ﻣ ن ﺑ ود ﮐ ﮫ در
ﺿدﯾت ﺑﺎ ظﮭور ﻣن ﺑود و ﺣﺎﻣﯽ ﻧﺑود ﻣن ﺑود و ﭼون ﺗ و ﺗﺟﺳ م وﺟ ود ﻣ ن ھﺳ ﺗﯽ و ظﮭ ور ﻣﻧ ﯽ ﭘ س ﺗ و را اﻧﮑ ﺎر ﮐ رد
ﯾﻌﻧﯽ ﺧروج ﻣرا از ﻋرﺻﮫ ﻋﻣﺎء و ﻗﻠﻣرو ﺑود ﻧﺑود  ،ﻣواﻓﻘت ﻧﮑرد و اﯾن ﺣﻖ و ﻗﺎﻋده او ﺑود  .و ﻣن ھم ﺑﮫ او اذن اﯾن
اﻧﮑﺎر را دادم زﯾرا ﺧﻠﻘت ﻣن ﺑر ﺣﻖ اﺳت و ﮐﻔر ھم ﺣﻖ اﺑﻠﯾس وﺟود ﻣ ن اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻧﺑ ود ﻣ ن اﺳ ت و ﺗﺟﻠ ﯽ ﻣ را ﺿ دﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣اﺑﻠﯾس ھم ظﮭور ﮐﻔر ذات ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ظﮭور ﻧدارد ﭘس ﺣﻘ ﯽ از ﺣﻘ وق ظﮭ ور اﺳ ت و آن ظﮭ ور ﺿ د ظﮭ ور
اﺳت  .ﭘس ﺑﺎﯾد ﺧﺻم وﺟود ﺗو ﺑﻌﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣ ن ﺑﺎﺷ د  .اﻻ آﻧﮕ ﺎه ﮐ ﮫ از ﻣ ن آدﻣ ﯽ ﺧ ودت ﭘ ﺎک ﺷ وی و ﺷ رﯾﮏ ﻣ ن
ﻧﺑﺎﺷﯽ و دﻋوی ﺧداﺋﯽ ﻧﮑﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻧﺎی در ﺧﺎﻟﻖ ﺧود ﺷوی ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﻟص ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ دو ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻧﺑﺎﺷد .
 -۴ﭘس ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﻋ داوت اﺑﻠ ﯾس ﺑﺎﯾ د ﻣ را از ھﻣ ﮫ ﺻ ﻔﺎﺗﯽ ﮐ ﮫ از ذاﺗ م ﺑ رون اﻓﮑﻧ دم ﺗﺳ ﺑﯾﺢ ﮐﻧ ﯽ ﺗ ﺎ ذات و ھﺳ ﺗﯽ
ﻣﺣض ﺑﺎﺷم ھﻣﭼون ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ و ازﻟﯽ .
 -۵ﺑدان ای آدم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺧل اﺑﻠﯾس از ﻋﻠم اﺳ ﻣﺎﺋﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣ ن در ﻧ زد ﺗ و ﻧﮭ ﺎدم  .ﭘ س او دﺷ ﻣن ﻋﻠ م ﺑ ﺎطﻧﯽ و ﻟ دﻧﯽ
ﺗوﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ آن ھﻣﮥ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺻﺎﺣب اﺳرار ﻣﻧﯽ و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻣرا ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ذاﺗ م را
در ﺧود ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎزی و ﺟﻣﺎﻟم را آﺷﮑﺎر ﮐﻧﯽ .
 -۶دﻟﯾل دﯾﮕر اﻧﮑﺎر اﺑﻠﯾس ﻏﯾرت او ﺑود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ذاﺗم و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ام و او ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻏﯾر ﻣن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷ ﻧﺎﺧت و دﯾ دار
ﻣ ن ﺑﺎﺷ د  .ﭘ س ﺗ و ای آدم ﺑﺎﯾ د او را ﻧﯾ ز درک ﮐﻧ ﯽ و ﺣﻘ ش را ادا ﻧﻣ ﺎﺋﯽ و ﺑ ﺎ ﻧﺎﻣﺣرﻣ ﺎن ﻧﺑﺎﺷ ﯽ و ﺣ ﻼل و ﺣ رام ﻣ را
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯽ و در دﯾن ﻣن ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ او ﻧﯾز راﺿﯽ ﺷده ودﺳت از ﻋداوت ﺑﺎ ﺗو ﺑردارد .
 -٧اﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ ﺑﮭر ﺣﺎل ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﺑﻠﯾس ﻣرﯾد اراده ﻣن اﺳت زﯾ را ﻣظﮭ ری از ﺻ ﻔﺎت ذات ﻣ ن اﺳ ت ﻧﺑ ود ﺑ ود ﻣ ن
اﺳت و ﭘرده دار ذات و ﺟﻣﺎل ﻣن اﺳت و ﺣﺟﺎب ﻣن ﺑر ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن اﺳت  .ﭘس ﻧﺎﻣﺣرم ﻣﺑﺎش ﺗﺎ از ﻋداوت اﺑﻠﯾس ﻣﺻ ون
ﺑﻣﺎﻧﯽ  .ﭘس "ﻣن" ﻣﺑﺎش و ﻣن ﺧودت را در ﻣ ن ﺧ ﺎﻟﻖ ﻓﻧ ﺎ ﺳ ﺎز  .اﺑﻠ ﯾس دﺷ ﻣن ھ ر ﻣﻧ ﯽ ﻏﯾ ر ﺧ ﺎﻟﻖ اﺳ ت و ﻣ ن ھ ﺎی
آدﻣﯽ را رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎطل  .و اﯾن ﺑﮫ اﻣر ﻣن اﺳت و او ﺑﮫ اﻣر ﻣن ﺑﺳوی آدﻣﮭﺎی ﺻﺎﺣب ﻣﻧﯾت ﻣﯽ رود .
 -٨ﭘس اﯾن را ﻓﮭم ﮐن ﮐﮫ ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﺑﻠﯾس ﻋﯾن اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ او ﺑﺎ ﻣن اﺳ ت و اﯾ ن از ﻣﮭﻣﺗ رﯾن ﻋﻠﻣ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ د
در آن ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷﯽ و ﻟﺣظﮫ ای از ﯾﺎدش ﻣﺑری ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣن ﺑﺎﺷ ﯽ و از ﻋﺷ ﺎق ﻣ ن  .زﯾ را اﺑﻠ ﯾس ﻧﯾ ز ﭼﻧ ﯾن اﺳ ت
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﻘﺎم ﺗو را ﻧدارد زﯾرا ﻧﮫ ﺻورت ﻣرا دارد و ﻧﮫ روح و اراده ﮐﻠﯽ ﻣرا و ﻧﮫ ﻋﻠم اﺳﻣﺎء ﻣرا .

١٥

 -٩اﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐ ﮫ اﺑﻠ ﯾس ﺣ ﺎﻣﯽ ﺑ ود ِ ﻧﺑ ود ﻣ ن و ﺗﻧﮭ ﺎ ﻣﺣ رم راز ﺗﻧﮭ ﺎﺋﯽ و ھﺳ ﺗﯽ ﻋﻣ ﺎﺋﯽ ﻣ ن ﺑ ود ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺧﻠﻘ ت و
ظﮭورم اﯾن ﻣﻘﺎﻣش را از دﺳت داد و ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت و ﺣ ﻖ دﯾﮕ ری ﺷ د و آن اﻣﺗﺣ ﺎن آدم در ﻣﻘ ﺎم ﺧﻠﯾﻔ ﮫ ﮔ ری اﺳ ت ﺗ ﺎ
آدم ﺑﺗواﻧ د ﺧ ﺎﻟﻘش را از ﺧ ود آﺷ ﮑﺎر و ﻣﻌرﻓ ﯽ ﺳ ﺎزد و ﻣﮑ ر ﻧﮑﻧ د ﯾﻌﻧ ﯽ ﺧ ودش را ﺑﺟ ﺎی ﺧ ﺎﻟﻘش ﻋرﺿ ﮫ ﻧ دارد و در
اﻣﺎﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او داده ام ﺧﯾﺎﻧت ﻧﮑﻧد  .ﮔرﭼﮫ ھر ﮐﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد اﺑﻠﯾس ﻣﺳ ﺋول اﺳ ت ﮐ ﮫ او را ﺑﺳ وی دوزخ ﺑ رد و ﻋ ذاب
ﮐﻧد و او را از اﯾن ﻣﻧﯾت و ﺧﯾﺎﻧت ﭘﺎک ﮐﻧد  .ﭘس اﺑﻠﯾس ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﺧدﻣت اﻧﺳ ﺎن اﺳ ت ﺗ ﺎ اﻧﺳ ﺎن رﺳ ﺎﻟت وﺟ ودی اش
را ﺑر ﺣﻖ اﻧﺟﺎم دھد و ﺧطﺎ و ﺧﯾﺎﻧت و ﻣﻌﺻﯾت ﻧﮑﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﻧم .

١٦

اﺷراق ﺳوم

ﺣوا

١٧

 -١ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﯾﺎدت ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﻣن ﺑود ﻧﺑود ﺑودم ﮐﮫ در ﻓﮑر و ﻓﮭم آدﻣﯽ ﻋﯾن ﻋدم اﺳ ت ﻣﻧﺗﮭ ﯽ ﻋ دﻣﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ر ﻋ دﻣﯾت
ﺧود آﮔﺎه اﺳت و ﺳﭘس ﺑﮫ آﻧﯽ ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾ دم ﭘ س در اﯾ ن ﺑ ﺎب ﺑﺳ ﯾﺎر ﺑﯾﺎﻧ دﯾش ھرﭼﻧ د ﮐ ﮫ ھ ﯾﭻ ﭘﯾﺷ رﻓﺗﯽ در
اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺑﺎﺷد و ﻣﻌﻣﺎﺋﯽ روﺷن ﺗر ﻧﺷود  .ھﻣﯾن ﯾﺎد ﻣﻧﺷﺄ ﻋﻠم ﻟ دﻧﯽ ﻣ ن در ﺗوﺳ ت و ﺑ ﺎﻻﺧره ﺧ واھﯽ ﻓﮭﻣﯾ د ﻣﻧﺗﮭ ﯽ
در ﻓﮭﻣﯽ ﺷﮭودی ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﺑﺎ ﭼﺷم روح اﺳت .
 -٢ﺗو را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل آﻓرﯾدم و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود و ﻣﺳﺟود ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐردم اﻻ اﺑﻠﯾس  .و ﺳﭘس از روح ﺧودﮐ ﮫ اراده ﺧﻼﻗ ﮫ ﻣ ن ﺑ ود
در ﺗو دﻣﯾدم و ﺗو ﺑﮫ واﺳطﮫ آن ﮐن ﻓﯾﮑون ﻧﻣودی و ﺑﮭﺷت را ﺑرای اﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎی ﺧود از ﻧزد ﻣن آﻓرﯾدی و اﯾن اوﻟ ﯾن
ﺧﻠﻘت و ﺑدﻋت ﺗو ﺑود از ﻧزد ﻣن اﯾن ﺑﮭﺷت ھﻣ ﺎن ﺣﯾ ﺎت ﻋﻣ ﺎﺋﯽ ﻣ ن در ذات و ﺑ ﺎطن ﻧﮭ ﺎن ﻣ ن در ﻋرﺻ ﮫ ﺑ ود ﻧﺑ ود ،
ﺑود  .و ﺗو آﻧﮏ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﻋﻣﺎء داﺷﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑ ﺎطن ﺗ و ﺗﻌ ﯾن ﯾﺎﻓﺗ ﮫ ﺑ ود و آن ﺑﮭﺷ ت ﺑ ود و
ﺗو ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﺑودی  .ﭘس ﺗو ﻧﺑود ﺧود را ﺑﮫ ﺑود آوردی و ﺣﯾ ﺎت ﺑﮭﺷ ﺗﯽ ﺗ و ھﺳ ﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ و ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ ھﺳ ﺗﯽ
ﺗو ﺑود  .وﻟﯽ در آﻧﺟﺎ ﻣرا از ﯾﺎد ﺑردی زﯾرا در ﻣن ﻣﯽ زﯾﺳ ﺗﯽ و ﻏ رق و ﻣﺳ ت ﻣ ن ﺑ ودی و ﻟ ذا دﭼ ﺎر اﺣﺳ ﺎس ﺗﻧﮭ ﺎﯾﯽ
ﺷدی .
 -٣ﺷﺑﯾﮫ ھﻣﺎن اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣن در ﻋﻣﺎء داﺷﺗم و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺗو درﻣن ﭘﯾدا ﺷ د  .ﻣ ن از ﺗﻧﮭ ﺎﯾﯽ در آﻣ دم وﻟ ﯽ ﺗ و ﺗﻧﮭ ﺎ
ﺷدی زﯾرا در ﻣن ﮔم ﺷدی  .و ﻟذا اراده ﺑﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ دﻟت راﭘﯾدا ﮐ ردی و ﺧواﺳ ﺗﯽ ﮐ ﮫ دو ﺗ ﺎ ﺑﺎﺷ ﯽ و دوﺳ ﺗﯽ داﺷ ﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯽ و ﻣن ﯾﺎرﯾت ﮐردم وﻣﻧﯽ را ﮐﮫ ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑودی از ﺗو ﺑﯾرون اﻓﮑﻧدم و زاﯾﺎﻧدم  .و آن ﺣوا ﺑود ﮐ ﮫ ﺧﻠ ﻖ ﺗ و از
ﺗو ﺑود و ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑودم ﻣﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﻏرق ﺑودی و از آن ﻏﺎﻓل ﺷده ﺑودی  .ﺣوا ﭼﻧﯾن ﻣوﺟودی ﺑود .
 -۴ﭘس ﺣوا ھﻣﺎن ﻧﻘش و ﺗﺻوﯾر روح ﻣن در ﺗو ﺑود ﮐﮫ اﯾﻧﮏ در ﻟﺟن اﻓﺗﺎده اﺳت  ،ﻧﻘش روح در ﻟﺟن و ﺗ و ﻋﺎﺷ ﻘش
ﺷدی و اورا ﻣن ﭘﻧداﺷﺗﯽ ھم ﻣن ﺧودت و ھم ﻣن ﻣن و اﯾن  ،ھم درﺳت ﺑود و ھم ﻧﺎدرﺳت.
 -۵اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮭﺷت ﺑدون ﺣوا ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺑود و ﺑرون اﻓﮑﻧ ﯽ ﮐﺎﻣ ل ﺑ ﺎطن ﺗ و ﻣﺣﺳ وب ﻧﻣ ﯽ ﺷ د ﺑﮭﺷ ت ﺑ رون اﻓﮑﻧ ﯽ اﻧﺑﺳ ﺎط
روح ﺗو ﺑود و ﺣوا ھم ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺧود روح ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل روح در ﻟﺟن .
 -۶ﭘس ﭘﺎﮐﺗرﯾن و زﯾﺑﺎﺗرﯾن اﻣر ﻣن ﯾﻌﻧﯽ روح ﺑرای ظﮭورش ﺑﮫ اﺷد ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و زﺷﺗﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑود .
 -٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدم  ،درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ذات ﺧداﺳت  .ﺣوا ھم درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن روح آدم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روح ﺧدا .
 -٨و ﺗو ای آدم ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺗﺟﺳم روح و اراده ﺧود ﭘرداﺧﺗﯽ و اﯾن ﺑﺧ ش زﯾﺑ ﺎی واﻗﻌ ﮫ اﺳ ت وﻟ ﯽ ﺗ و در اﯾ ن ﭘرﺳ ﺗش
دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ و ﻋطش و ﻓﻘدان ﻋظﯾم روح و اراده ﺷدی و ﺧواﺳﺗﯽ ﺗﺎ دوﺑﺎره آن را ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺧود ﺑ ﺎزﮔرداﻧﯽ و ﺻ ﺎﺣﺑش
ﺷوی و ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﮐل ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻋذاﺑﮭﺎی ﺗو از اﯾﻧﺟﺎ آﻏﺎز ﺷد و اﯾن ﻟطﯾﻔﺗرﯾن دری ﺑود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را ھ م ﺑ ر ﺗ و ﻣﺳ ﺗوﻟﯽ
ﺳﺎﺧت .
 -٩ای آدم ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧده ای ﺗﺎ از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯽ دوﺑ ﺎره ﺑﺑﻠﻌ ﯽ
زﯾرا او اﯾﻧﮏ ﻟﺟن و ﻣﺗﻌﻔن و ﻧﺎﭘﺎک و آﻟوده ﺷده اﺳت .

١٨

 -١٠آدم ﮐﮫ اﺳﺗﻔراغ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺧورد  .آدم ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺧود را دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮔرداﻧد ﺑﮫ ھﻣ ﯾن زودی
ﻧﺎدم ﺷدی از ﺧﻼﻗﯾت ﺧود و اوﻟﯾن ﻣﺧﻠوق ﺧود را ﺗﺣ ّﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ !
 -١١اﯾن اراده ﺑﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾدن ﺣوا ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه اوﻟﯾﮫ اش ﯾﻌﻧﯽ ﺑ ﺎطن و دل ﺧوﯾﺷ ﺗن و اﯾ ن ﻧﺎﭘ ﺎﮐﯽ و ﻧﺟﺳ ﯽ ﻋظ ﯾم و اﯾ ن
ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود – ﺧوری ﻣﯾل ﻧﻣود  ،ﺳر آﻏﺎز اﺑﺗﻼی آدم ﺑﮫ اﺑﻠﯾس ﺷد  .اﺑﻠﯾس ھم رﺳﺎﻟت داﺷت ﺗﺎ اﯾ ن ﻧﺎﭘ ﺎﮐﯽ
آدم را رﺳوا ﻧﻣوده و او را وادار ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣن ﺣواﺋﯽ ﺧود را از ﻣن ﺑزداﯾد و اﯾن ﺷرک ﻋظ ﯾم را ﭘﺎﯾ ﺎن ﺑﺧﺷ د .
ﺣوا اﮔر ﺧدا ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﺑﺎ او ﻧﻣﯽ ﺷﺎﯾﺳت و اﮔر ﺧدا ﻧﺑود ﭘس ﭼرا او را ﭘرﺳﺗش ﻧﻣود .
 -١٢اﯾ ن ﺑ ود ﮐ ﮫ ﻗﻠ ب و روح ﺑﮭﺷ ت ﯾﻌﻧ ﯽ ﺗﺟﺳ م روح آدم ﯾﻌﻧ ﯽ ﺣ وا ﺑ ﮫ ﺟﻧ ﮓ و ﻋ داوت ﺑ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺑش ﭘرداﺧ ت ﯾﻌﻧ ﯽ
ﺑﮭﺷت ﺑﺎ آدم در ﺗﺿﺎد اﻓﺗﺎد و از دﺳ ت رﻓ ت و اﯾ ن ﺑﻣﻌﻧ ﺎی از دﺳ ت رﻓ ﺗن روح و اراده ﮐ ن ﻓﯾﮑ ون و ﻗ درت ﺧﻼﻗ ﮫ آدم
ﺑود .
 -١٣اﺑﻠﯾس ھم از طرﯾ ﻖ ﻟﺟﻧﯾ ت ﺣ وا ﺑ ﮫ آدم ﻧزدﯾ ﮏ ﺷ د ﺗ ﺎ اﯾ ن ﺧط ﺎ و ﮔﻧ ﺎه را ﮐﺎﻣ ل ﺳ ﺎزد و ﺳ ﺎﺧت  .و آدم و ﺣ وا و
ﺗﺟﺳم روح و اراده اش در ﺣﯾن ﻧﺑرد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر از ﺑﮭﺷت ﺧﺎرج ﺷدﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﻗﻠﻣرو ﺧﻼﻗﯾت و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﺧ ﺎرج
ﺷدﻧد و اﻧﺳﺎن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻓراق اﻓﺗﺎد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻓراق در وﺻﺎل  .آدم ﺑر ﻟب آب وﻟﯽ ﺗﺷﻧﮫ ﻟب ﻣﺎﻧ د  .دوﺑ ﺎره ﺗﻧﮭ ﺎ ﺷ د و اﯾ ن
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻓراق ﺑﺳﯽ دردﻧﺎک ﺗر ﺑود از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺑل از ﭘﯾداﯾش ﺣوا .
 -١۴آدم روح و اراده ﺧﻼﻗﮫ و رﯾﺷﮫ و ذاﺗش و ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ اﻟﻧﻔﺳﮫ ﺧود را ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺟﺳم ﺣوا ﺑود از دﺳت داد و ﺑﻠﮑﮫ
آن را ﺧﺻم ﺧود ﯾﺎﻓت و ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺧودش  .وﻟﯽ از او رھﺎﯾﯽ ھم ﻧ دارد ﻣﮕ ر آدم ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د از روح و اراده ﺧ ودش
دﺳت ﺑﮑﺷد و ﻓراﻣوﺷش ﮐﻧد  .آدم ﻣﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧ د ﺧ ﺎﻟﻖ ﺧ ود را ﻓراﻣ وش ﮐﻧ د ﺧ ﺎﻟﻘﯽ ﮐ ﮫ اﯾﻧ ﮏ از ﯾ ﮏ ﻣﺧﻠ وق )آدم (
ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت و از ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ و ذات ﻣطﻠﻘﮫ در ﻟﺟن اﻓﺗﺎده اﺳت  .ﻣﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ روح اﺳﯾر در ﻟﺟن ﺧ ودت را رھ ﺎ
ﮐﻧﯽ و ﺑروی  .اﯾﻧﺳت راز راﺑطﮫ آدم وﺣوا .

١٩

اﺷراق ﭼﮭﺎرم

دﻧﯾﺎ و آﺧرت

٢٠

 -١آدم ﺑ ﺎ اراده ﺑ ﮫ ﺗﻣﻠ ﮏ و ﺑﻠﻌﯾ دن ﺣ وا ﮐ ﮫ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﻧﺳ ﯾﺎن و از ﯾ ﺎد ﺑ ردن ﺧداوﻧ د ﺑ ود وارد ﻣرﺣﻠ ﮫ ﺟدﯾ د از ﺣﯾ ﺎت و
ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺷد و آن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑود  .ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﭘﺳﺗﯽ ﺑود .
 -٢ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر از ﻧزد ﺧودش ھم ﭼﯾزی آﻣوﺧت و ﺑﺧود آﻣد و آن ﮔﻧﺎه و ﺗوﺑﮫ ﺑود و از اﯾﻧﺟﺎ ﭘدﯾ ده
ﺟدﯾدی ﺑﻧﺎم دﯾن رخ ﻧﻣ ود  .ﯾﻌﻧ ﯽ آدم و ﺣ وا در ﺣﯾ ﺎت ﺧ ﺎرج از ﺑﮭﺷ ت ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ طﺑ ﻖ ﻗ ﺎﻧون و ﻣﻘ ررات ﺧ ﺎص ﺑﺎﺷ ﻧد و
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر اﺳﺎس اراده ﮐن ﻓﯾﮑون زﯾﺳت ﮐﻧﻧد زﯾرا اﯾن اراده از آدم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﺑﺎ او در ﺗﺿﺎد اﻓﺗ ﺎده ﺑ ود و
آن ﺣوا ﺑود .
 -٣و ا ّﻣﺎ دﻧﯾﺎ ﭼﯾﺳ ت ؟ دﻧﯾ ﺎ ﯾ ﮏ ﺣﯾ ﺎت و ھﺳ ﺗﯽ ﺟﻌﻠ ﯽ و ﻣﻔ روض و ﺑﯾﻧ ﺎﺑﯾﻧﯽ و ﺑرزﺧ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ در آن ھ ر ﭼﯾ زی ﻧ ﮫ
ھﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .ھم ھﺳت و ھم ﻧﯾﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﺑﺗﻼی ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺑود ﻧﺑود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﺟﻌ ت ﺑ ﮫ وﺿ ﻌﯾت ﻋﻣ ﺎﺋﯽ
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل  .دﻧﯾﺎ ﻋرﺻﮫ ﻧﺳﺑﯾت اﺳت  .آدم ھم ھﻣﯾﻧطور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ آدم ﺧﻠﯾﻔ ﮫ ﺧ دا و ﺣﺎﻣ ل روح و اﺳ ﻣﺎء
اﻟﮭﯽ و ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ ھﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .ﺣوا ھم ھﻣﯾﻧطور اﺳت ﻧﮫ ﺗﺟﺳم ﮐﺎﻣ ل روح و اراده آدم ھﺳ ت و ﻧ ﮫ ﻧﯾﺳ ت .
ﻣوﺟودی ﺑﯾن ﺧوﯾش و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و دوﺳت و دﺷﻣن  .اﯾﻧﺳت دﻧﯾﺎ !
 -۴اول ﻗرار ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺳ وزﻧد ﻋﺎﺷ ﻘﺎن  .وﻟ ﯽ ﻏﯾ رت ﺑ ﮫ ﻣﯾ ﺎن آﻣ د و آﺗ ش ﺑ ﮫ ھﻣ ﮫ آدم زد اﯾ ن ھﻣ ﺎن ﺧﻠﻘ ت ﺗﺷ رﯾﻌﯽ و
ﺗدرﯾﺟﯽ اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﭘﯾداﯾش زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﺗﺎ آدﻣﯽ ﻣﺟﺎل ﮐ ﺎﻓﯽ ﺑ رای درﯾﺎﻓ ت و ﻓﮭ م واﻗﻌ ﮫ داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د واﻗﻌ ﮫ
ای ﮐﮫ ﺧﻠﻘت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺷﻖ ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ازاﺑﻠﯾس ﺑود ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﻔر ذاﺗﯽ ﺧدا ﺑود ھﻣﺎن ﮐﻔری ﮐﮫ
ﻣﯾل ﺑﮫ ظﮭور ﺧدا ﻧداﺷت ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش و ﺗﺟﻠﯽ ذات ﻧداﺷت  .ﮐﻔر ھﻣﺎن ﻏﯾ رت ﺧداﺳ ت ﮐ ﮫ آﺗ ش ﺑ ر ﭘ ﺎﮐرد ﺗ ﺎ ھرﭼ ﮫ
ﻧﺎﻣﺣرم و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﺳوزد و ﻣﺎده اوﻟﯾﮫ اﯾن اﺣﺗراق ھم ﺧود ﺑﺷر اﺳت ﺑﺎ ﯾﺎری ﺳﻧﮓ  .و اﻣﺎ ﺳ ﻧﮓ ﭼ ﮫ ﮐ ﺎری ﺑ ﺎ آدم دارد
؟ ﺳﻧﮓ ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودﯾت و ﺟﺳﻣﺎﻧﯾت روح و ذات .
 -۵در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﺗﻘﺻﯾر ﻧﯾﺳت و ﺣﺗﯽ ﮔﻧﺎه ھم ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻧﯾﺳت ﺧود ﺧداوﻧد ھم ﮔﻧﺎھﮑﺎر را دوﺳت ﻣﯽ دارد ﺑﮫ ﺷ رط
ﺗوﺑﮫ  .ﺗﻘﺻﯾر اﺑﻠﯾس ھم ﻧﯾﺳت ﺗﻘﺻﯾر آدم و ﺣوا ھم ﻧﯾﺳت ﺳﺧن از ﻋظﻣت واﻗﻌﮫ و ﻗداﺳت و ﻋﺻﻣت ﺧداﺳ ت  .اﺑﻠ ﯾس
ھﻣﺎن ظﮭور ﻏﯾرت ﺧداوﻧد اﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺟزء ﺑﮫ ﺟزء ﺑﻔﮭﻣد و دﻧﯾﺎ ظرف و ﻣﺟﺎل ﻓﮭ م اﺳ ت زﯾ را
ﻓﻘط ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺎﻧﻊ ﺑروز ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺷد و ﺑﯽ ﻏﯾرﺗﯽ و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ .
 -۶دﻧﯾﺎ ﻧوﻋﯽ ﺗﻌﻠﯾﻖ و ﺗﻌوﯾﻖ و ﺗﻔرﯾﻖ و ﺗﻌﺷﯾﻖ اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﻣﺎﻣش ﺑﺎزی اﺳت در ﻗﺑ ﺎل ﻋظﻣ ت ﮐﺑرﯾ ﺎﯾﯽ اﺻ ل
واﻗﻌﮫ  .ھﻣﮫ ﭼﯾز رﯾﺎ و دروغ و ﻓرﯾب و دام اﺳت  .ھرﭼﯾزی ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ ھﺳت  ،ﻧﯾﺳت  .ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑ ﺎزی
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا اﮔ ر ﻣﻌرﻓ ت و ﺻ ﺑر و ﻋﺷ ﻖ و وﻓ ﺎ و ﯾ ﺎد اﺻ ل واﻗﻌ ﮫ ﻧﺑﺎﺷ د ﺣﯾ ﺎت دﻧﯾ ﺎ ﺑ رای آدﻣ ﯽ ﺟ ز ﺗﺟرﺑ ﮫ ﻧ ﺎﺑودی
ﻓزاﯾﻧده ﻧﯾﺳت و ﺑرای ﺧداوﻧد ھم ﺟز ﻧداﻣت  .ﻟذا اﮔر ﻧﺑﺎﺷﻧد ﻋﺎرﻓﺎن و ھم ﭘﯾﻣﺎﻧﺎن و دوﺳﺗﺎن ﺧدا در اﯾن واﻗﻌﮫ  ،ﺧداوﻧد
ھر آن ﺑﺳﺎط زﻣﯾن و زﻣﺎن و اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن را در ھم ﻣﯽ ﭘﯾﭼد و ﺷﺗر دﯾدی ﻧﮫ !
 -٧ﭼﮫ ﺷد ﮐﮫ آدم از ﺑﮭﺷت اﻓﺗﺎد در ﭼﺎه دﻧﯾﺎ  .از آن ﻋزت و اﻟوھﯾت ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﭘﺳﺗﯽ و ﻣﺳﺧرﮔﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷد و درد .
 -٨آدم را در ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم و ﻣوﻗﻌﯾت آﻓرﯾدﯾم و ﺳﭘس در ﭘﺳت ﺗرﯾن ﭘﺳﺗﯽ ھﺎ ﺳﺎﻗط ﮐ ردﯾﻣش ﺗ ﺎ ﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ از اﯾ ن ﭼ ﺎه
راه ﺧروج و ﭼﺎره ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ ﺑﺎز آﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺑﺎﻻی ﭼﺎه در اﻧﺗظﺎر ﺻﻌود او ھﺳﺗﯾم .
٢١

 -٩ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺷدت ﮐﻧد ﺷده اﺳت و ﻓﻘط ھﻣﯾن – ﻣﺛل ﯾﮏ ﻓﯾﻠم دو ﺳﺎﻋﺗﮫ ﮐﮫ آﻧﻘدر ﮐﻧد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ ﺳﺎل ﺑﮫ
طول اﻧﺟﺎﻣد  .ھر ﭼﯾز ﻣﻌﻠول اﯾن ﮐﻧدی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن ﮐﮫ آﻧرا ﭼﺷم زﺧم اﺑﻠﯾس ھم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﯾﺎ ﻏﯾرت ﺧود ﺧدا در
ﮐﺷف ﺣﺟﺎﺑش  .ﮐﺷف ﺣﺟﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾم ﻧظ ری رخ ﻧﻣ ود ﺑ ﮫ واﺳ طﮫ ﻏﯾ رت ﺣ ﻖ اﯾﻧﻘ در ﺑ ﮫ ط ول اﻧﺟﺎﻣﯾ ده اﺳ ت  .اﯾﻧﮭ ﺎ
ھﻣﮫ ﺑرای آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣرم از ﻧﺎ ﻣﺣرم ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود .
 -١٠ﺑﮭﺷت و دوزخ ﮐﮫ دو ﺻورت ﮐﻧد ﺷده اش در دﻧﯾﺎ ﺣﺿور دارد از ﺑرای ﻣﺣرم و ﻧﺎﻣﺣرم اﺳت .
 -١١آدم ھم ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﺣ وا ﭼﺷ م ﺑ د ﭘﯾ دا ﮐ رد و ھﯾ ز ﺷ د و ﻧ ﺎﻣﺣرم ﮔردﯾ د ﮐ ﮫ در ﻓ راق اﻓﺗ ﺎد  .در ﻓ راق واﻗﻌ ﮫ ﮐﺷ ف
ﺣﺟﺎب ﺣوا ھم ﺑﮫ روش دﯾﮕر ﻧﺎﻣﺣرم ﺷد و ﺑﮫ ﯾﺎری اﺑﻠﯾس ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﮔردﯾد و اﯾن ھﻣ ﺎن ﮐﯾ د ﻋظ ﯾم زن اﺳ ت .
زﯾرا اﺑﻠﯾس ﻣﺧﺎﻟف ظﮭور اﺳت از ﻓرط ﻏﯾرت .
 -١٢آری آدم ﺑﮫ دﯾن ﮐﮫ ﺣﻘوق رﻋﺎﯾت ﻣﺣرم و ﻧﺎﻣﺣرم اﺳت آﺷﻧﺎ و ﺑﯾدار ﺷد و از ﻗﻠﻣرو ﮐﺷف ﺣﺟ ﺎب ﺧ ﺎرج ﺷ د  .آدم
ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺣرم ﺷود و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﮐﺷ ف ﺣﺟ ﺎب ﺑ ﺎزﮔردد ﯾﻌﻧ ﯽ ﺑ ﮫ ﻋرﺻ ﮫ ﺣﻘﯾﻘ ت  .و
اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر اﺑﻠﯾس را ﺑﮫ آﻧﺎن راه و ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ﭼون ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷد ﻣﺣرم ﺷده اﺳ ت و
ﺑﮫ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳت .
 -١٣ﭘس آدﻣﯽ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد در ﭼﺎه دﻧﯾﺎ ﮐﮫ اﺳﺎرت زﻣﺎن اﺳت ﺻﺑر از ﮐف ﺑدھد و در ﺿﻣن ﻧﺑﺎﯾ د واﻗﻌ ﮫ ﮐﺷ ف ﺣﺟ ﺎب و
ﻟﻘﺎءﷲ را از ﯾﺎد ﺑﺑرد و از آن ﻣﺄﯾوس ﺷود وﮔرﻧﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دام اﺑﻠﯾس ﻏﯾور ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ دﺷﻣن ذاﺗﯽ ﮐﺷ ف
ﺣﺟﺎب اﺳت .
 -١۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻣراﺣل دﻧﯾﺎ رﺳﯾد و ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻣﺣرﻣﺎن و ﭘﺎﮐﺎن وارد ﺷد ﺑ ر آﺳ ﺗﺎﻧﮫ آﺧ رت رﺳ ﯾده اﺳ ت ﮐ ﮫ آﺧ ر
ﺻﺑر و دﻧﯾﺎ و ﺑرزخ اﺳت آﺧر ﻓراق اﺳت و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و آﺧر ﺗﻧﺑﯾﮫ اﺳت  .ﺣﺎﻻ دﯾﮕ ر ﺑ ر ﺣ وا ﻣﺣ رم ﺷ ده اﺳ ت و ﺣ وا ھ م
دوﺑﺎره ﻣظﮭر اراده و روح طﯾﺑﮫ او ﺷ ده اﺳ ت  .اﯾ ن آﺳ ﺗﺎﻧﮫ آﺧ رت اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺳ رآﻏﺎز ﺣﯾ ﺎت و ھﺳ ﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ
ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب و ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .
 -١۵آدﻣﯽ از راه دﯾن اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﻣﯾﺎن ﺑر ﻣ ﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾ د و ﺑ ﮫ آﺧ ر دﻧﯾ ﺎ و ﻓ راق و ﻧﺎﭘ ﺎﮐﯽ و ﻧ ﺎﻣﺣرﻣﯽ ﻣ ﯽ رﺳ د و ﺑ ر
آﺳ ﺗﺎﻧﯽ ﻣ ﯽ رﺳ د ﮐ ﮫ ھﻣ ﮫ ﭼﯾ ز ھﻣ ﺎن اﺳ ت ﮐ ﮫ ھﺳ ت ﺗ ﺎ اﺑ د  .ﺟ ﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳ ﺗﯽ و ﺣﯾ ﺎت ﺣﻘﯾﻘ ﯽ  .ﺳ ر آﻏ ﺎز راﺳ ﺗﯽ و
درﺳﺗﯽ اﻣور !
 -١۶آﺧرت ﻋرﺻﮫ ﺑود ﺑود اﺳت و ﭘﺎﯾﺎن ﺑود ﻧﺑود! و در اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن اﺳت ﮐ ﮫ ﺑﺎﯾ د ﺑﺎﺷ د و ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯽ ھﻣ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ
اﺳت و اﯾن ﭘﯾداﯾش دوﺑﺎره ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ روح و اراده ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت.
 -١٧ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطﺎ و ﮔﻧﺎه در دﻧﯾﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣور ،ﺟ دّی و ﺣﻘﯾﻘ ﯽ و اﺑ دی و راﺳ ت ﭘﻧداﺷ ﺗﮫ ﺷ ود و ﺗﺑ دﯾل ﺑ ﮫ اراده و
آرﻣﺎن ﮔردد.

٢٢

 -١٨ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺣداﮐﺛر ﺑﺎﯾد در ﺣد ﻟﻣس ﺑﺎﺷد و وﺻﺎل ھم در ﺣد ﺑوﺳﮫ  .از دﻧﯾ ﺎ ﺑﺎﯾ د ﮔذﺷ ت زﯾ را
ھر ﭼﯾزی ﻣﻌﻠﻖ اﺳت ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود  .و ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺑودن اﻣور دﻧﯾوی ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن .
 -١٩دﻧﯾﺎ ﻓﻘط و ﻓﻘط آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺻﯾﻐﮫ ﻣﺣرﻣﯾت اﺳت ﺗﺎ ﭘﺷت درب ﺣﺟﻠﮫ وﺻ ﺎل  .و ﺑ رای ﻣﺣ رم ﺷ دن ﺑ ﺎ ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ
ﺑﺎﯾد ﭘﺎک ﺷد آﻧﮭم ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭘﺎک .
 -٢٠ﮐل واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻘت از ﻣرﺣﻠﮫ ﻋﻣﺎء ﺗﺎ ﭘﯾداﯾش و ظﮭور و ﺧﻼﻓ ت و آدﻣﯾ ت و ھﺑ وط و دﻧﯾ ﺎ و ﺑﮭﺷ ت و دوزخ و ﺑ ود و
ﻧﺑود ﺑرای ھر ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن در درﺟﺎت دﯾن ﻣداری و ﻣﻌرﻓت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٢١ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭘﺳﺗﯽ و ﺑﺎزﯾﮕری و ﻓرﯾب و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی و دروﻏش ﻋرﺻﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﺗﻣ ﺎم ﺑ ود و ﻧﺑ ود اﺳ ت
در درﺟﺎﺗش  .ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮭﺷت و دوزخ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .

٢٣

اﺷراق ﭘﻧﺟم

اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ

٢٤

-١ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺣﺎﻣﻼن و ﻣﺑﻠﻐﺎن ﺻﻔﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﻘوا ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗ رس و ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﮔ رﻓﺗن از ﺧ ود و ﺧداوﻧ د اﺳ ت و
اﯾن ھﻣﺎن ﻓراق ﭘذﯾری از وﺟود اﺳت و ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻋدم ﺧوﯾش  .و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻖ ظﮭور و ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ در ﻏﯾ ر
اﯾﻧﺻورت ﺣﺎﺻﻠش ﻋذاب و آﺗش اﺳت ﮐﮫ ﻧوع دﯾﮕری از ﺣس ﻧﺎﺑودی و ﻓراق ﺑدﺗری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس اﻣ ر اول در ﺣﯾ ﺎت
دﻧﯾﺎ در دﯾن و روش اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻣرگ و ﻓﻧﺎ ﭘذﯾری و ﺗﻘﯾﮫ و ﮐﺗﻣ ﺎن و ﺗﺣﻘﯾ ر اراده ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت ﮐ ﮫ ھﻣ ﺎن اراده
ﺧداوﻧد اﺳت در اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺣﺿور روح ﺧدا ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑرون اﻓﮑﻧده ﺷده اﺳت در ﺣوا وﻟذا ﺧ ود ﭘرﺳ ﺗﯽ و ﭘﯾ روی
ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط از اراده ﺧود  ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺣوا ﻣﯽ ﺷود ﮐ ﮫ ﮐﻔ ر و ﺿ ﻼﻟت و دوزخ را ﺑ ﮫ ھﻣ راه ﻣ ﯽ آورد زﯾ را
ﺣوا ﺗﺣت ﺳﯾطره اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺿد ظﮭور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺣوا ﭘرﺳﺗﯽ ھم ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓراق و ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود
و اﯾن ﻗﺎﻧون ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺷﺎرﺣﺎن و ﺑﺎﻧﯾﺎن و اﺳوه ھﺎی اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٢در واﻗﻊ ﻗواﻧﯾن دﯾن اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق وﺿﻌﯾت ﺑرزﺧﯽ اﻧﺳﺎن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت ﮐ ﮫ ﺗ ﺎﺑﻊ ﻣﻧط ﻖ "ﺑﮑ ن
وﻟﯽ ﻣﮑن" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑﯾﺎن "ﺑﺎش وﻟﯽ ﻣﺑﺎش" اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﺑﯾﺎن ﺑود ﻧﺑود در وﺿﻌﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﺗر اﺳت.
 -٣اﻟﺑﺗﮫ دﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﯾز دارای ﻏﺎﯾت و ﺑرون رﻓت و رﺳﺗﮕﺎری ﻧﯾز ھﺳت ﮐ ﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗ ﺎ ً ﺗﻘ وی را
ﺗﻘرب " ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اذن ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺧود و ﺧداﺳت ﮐﮫ درﺳ ت
از ﻣﯾﺎن ﺑر ﻣﯽ دارد و وارد ﻋرﺻﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم " ّ
اﻣر ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺗﻘوا اﺳت و اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﺣﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﻘ رب اﺳ ت و ﭘﺎﯾ ﺎن ﻓ راق و واﻗﻌ ﮫ اﺗﺣ ﺎد ﺑ ﺎ
ﺧوﯾﺷﺗن و ﺧروج از ﺑرزخ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض و وﺻﺎل روﺣ ﺎﻧﯽ اﺳ ت  .ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﭘﯾ ﺎﻣﺑری ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﮐﻣ ﺎل اﯾ ن ﻣﻘ ﺎم
رﺳﯾد اﺑراھﯾم و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﮫ ھﻣراه ھﺎﺟر ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿوان اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗر از ﺑﮭﺷت ﮔﻣﺷده ﻣ ﯽ
ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓراق و ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن در وﺟود ﺣوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺷﺟره ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋ ﮫ اﺳ ت
ﮐﮫ در واﻗﻌﮫ ذﺑﺢ ﭘﺳر ﺑ ﮫ ﮐﻣ ﺎل رﺳ ﯾد  .اﯾ ن ھﻣ ﺎن ذﺑ ﺢ ﺗﻣﺎﻣﯾ ت "ﻣ ن" و ﺑراﻧ دازی ﺷ رک در ﻗﺑ ﺎل ﺧداوﻧ د و اﯾ ن ھﻣ ﺎن
ﺑراﻧدازی ﺷرک و اﻟﺗﻘﺎط ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .اﯾن ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل و ﯾ ﺎ ظﮭ ور وﺟ ود ﻣﺣ ض
و ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﺧدا در ﺑﺷر و اﻣﺣﺎی ﮐﻔر و اﺑﻠﯾس از راﺑطﮫ ﺧدا و اﻧﺳﺎن  .اﯾن ﻣﻘﺎم دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻧﯾز ھﺳت
ﮐﮫ ھﻣﺎن دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و ﻧﮫ اﻟﺗﻘﺎط و اﺷﺗراک ﺑﯾن اﯾن دو .
 -۴ﺑﺎ اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر ﺑﺷر وارد ﻋرﺻﮫ ﮐﺷف ﺣﺟ ﺎب و ظﮭ ور ﺷ د ﮐ ﮫ اﯾ ن واﻗﻌ ﮫ در رﺳ ﺎﻟت ﻣﺣﻣ دی ﺑ ﮫ ﻏﺎﯾ ت و ﮐﻣ ﺎل
رﺳﯾد و ﻧﺑوت ھم ﺧﺗم ﺷد ﮐﮫ زﯾن ﺑﻌد ﺑﺷر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﺑﯽ ﭼون و ﭼ را از اﺳ وه ھ ﺎی اﯾ ن ظﮭ ور و ﮐﺷ ف ﺣﺟ ﺎب و
وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن دﯾن اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣذھب ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت.
 -۵ﻋرﺻﮫ اﻣﺎﻣت ﻧﯾز ﮐﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﺎ آن واﻗﻌﮫ اﯾن ﮐﺷف ﺣﺟﺎب و ظﮭور ﺧدا در ﺑﺷر ﻧﯾز ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﻗﯾ د و ﺷ رط ﻣ ﯽ
ﺷود و آن ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ و ﻣﮭدی آﺧر اﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺳﯾﺢ اﺳت .
 -۶ﻗﺑل از ظﮭور آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ وﯾژه ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺟﺎﻧ ب ﺧ دا
در ﺣوا ) ﻣرﯾم ( ﭘﺎ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓوق ﻧژاد و ﻏﯾر ﺷﺟره ای و ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو زﻣﺎﻧﯾت و ﺗ ﺎرﯾﺦ وارد ﺑ ر
ﻋرﺻﮫ ھﺳﺗﯽ ﺷده و اﻧﺳﺎﻧﯽ "ﺑﯽ ﻣن" ﺑود ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻋرﯾﺎن روح و اراده ﺧدا ﺑود ﮐﮫ او ﺑﮫ دﺳت رھﺑران ﻣذھﺑﯽ ﻧژادش
ﻣﺻﻠوب ﺷد وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﺎﺑودش ﮐﻧﻧد زﯾرا ﻣظﮭر وﺟود ﻣﺣض ﺑود و از ﻋدم ھﯾﭻ رگ و رﯾﺷﮫ ای در ﺧود ﻧداﺷ ت و
ﻟ ذا ﻣ ﺎدر زادی رﺳ ول و اﻣ ﺎم ﺑ ود وﻟ ذا دارای ﺷ رﯾﻌت ﺗﻘ وی ﻧﺑ ود و ﻣ ذھب او ﻣ ذھب ﻋﺷ ﻖ و اﺧ ﻼص ﺑ ود از ھﻣ ﺎن

٢٥

آﻏﺎزش  .و ﻟذا ھﻣﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﭘﯾرواﻧش ﺑﺎ ﻣﺻﻠوب ﺷ دﻧش ﮐ ﺎﻓر ﺷ دﻧد اﻻ زﻧ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم ﻣ رﯾم ﻣﺟدﻟﯾ ﮫ ﮐ ﮫ وﺻ ﯽ دﯾ ن
ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﮔردﯾد .
 -٧ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧدﻣﺗﮕزاران ﺑﮫ او و ﺑﺷرﯾت ﺑودﻧ د و ﺧداوﻧ د ھﻣ ﮫ آﻧ ﺎن را ﺑ ﮫ دوﺳ ﺗﯽ ﺑ ﺎ ﺧ ود ﮔرﻓ ت  .وﻟ ﯽ
دوراﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺳر آﻣد و زﯾن ﭘس آدﻣﯽ ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت در ﻧﻔ س ﺧوﯾﺷ ﺗن راه آﻧﮭ ﺎ را در ﺧ وﯾش و
ﺑدون واﺳطﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ راه ﺑﯽ واﺳطﮫ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای اﻟﺣﺎق ﺑﮫ وﺟود ﻣﺣض و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻧﺎم اﯾن ﺟﻣﺎﻋت اﺻﺣﺎب اﻋراف ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣن اﯾن ﮔروه از ﺑﺷر را از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﻣﯽ دارم زﯾرا اﯾﻧﺎن از
ﻋدم ﺧوﯾش  ،ھﺳﺗﯽ ﻣ ﯽ آﻓرﯾﻧﻧ د و ﻣﯾزﺑﺎﻧ ﺎن ﻣ ن در وﺟ ود ﺧوﯾﺷ ﺗن در ﺣﯾ ﺎت دﻧﯾﺎﯾﻧ د  .اﯾﻧ ﺎن ﻋﺎﺷ ﻘﺎن ﺧ دای ﺧ وﯾش و
ﺧداوﻧد ھم ﻋﺎﺷﻖ ﺑر آﻧﮭﺎﺳت .

٢٦

اﺷراق ﺷﺷم

ﻗﯾﺎﻣت

٢٧

-١ﻗﯾﺎﻣت آن ﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن ﭘﻧﮭﺎن آدﻣﯽ ﻋﯾﺎن ﺷده و در ﻣﻘﺎﺑ ل روﯾ ش آﺷ ﮑﺎر ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﻧﻔ س آدﻣ ﯽ ﺑ ﮫ ﺗﻔرﯾ د و
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ رﺳد و در آن روز ھﯾﭻ ﯾﺎر و ﯾﺎوری ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳ ت و ھ ﯾﭻ ﮐ س ﻧﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﺷ رﯾﮏ ﺳرﻧوﺷ ت دﯾﮕ ری
ﺑﺎﺷد و ﺑﺎر ﮐﺳﯽ را ﺑر دارد در آن روز ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از او آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﻧﻣﯽ ﮔرﯾزد و اﻧﮑ ﺎرش
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾش ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﺧﺷوده ﻣ ﯽ ﮔ ردد و ﺑ دﺑﺧت ﮐﺳ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ از آﻧﭼ ﮫ ﮐ ﮫ از وی ﻋﯾ ﺎن ﺷ ده ﻣ ﯽ
ﮔرﯾزد و اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻗﯾﺎﻣت ھر آن ﻓرا ﻣﯽ رﺳد  .و آن روزی اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮫ  ،واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺣﻖ ﻓرود ﻣﯽ
آﯾ د و دروغ رﺳ وا ﻣ ﯽ ﺷ ود  .زﻣ ﯾن و آﺳ ﻣﺎﻧﮭﺎ در ﻧوردﯾ ده ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﻓ رو ﻣ ﯽ ﭘﺎﺷ د و ﺟﮭﺎﻧﯾ ﺎن ﺑ رای روی
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﮐﺎﻓران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از دﯾدار او اﮐراه دارﻧد و ﻟذا ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗ ش ﻣ ﯽ
اﻓﮑﻧﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺑﮭﺷت ﭘروردﮔﺎرﻧد ﺑﺎ ھﻣﺳران ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ھ م ﺷ ﮑل آﻧﮭﺎﯾﻧ د در ﻧ ﺎز و ﻧﻌﻣ ت و ھ ر ﭼ ﮫ اراده ﮐﻧﻧ د .
اﯾﻧﺳت وﻋده ﺧداوﻧد ﮐﮫ وﻓﺎ ﻣﯽ ﺷود .
 -٢ﭘس ﻗﯾﺎﻣت روز وﻗوع واﻗﻌﮫ واﻗﻌﯾت ھﺳ ﺗﯽ اﺳ ت و ھﺳ ﺗﯽ ﻣﺣ ض رخ ﻣ ﯽ ﻧﻣﺎﯾ د و ھ ر ﭼﯾ زی اﺑ دا ً و ﻣطﻠﻘ ﺎ ً و ﮐ ﺎﻣﻼً
ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﺳت و ﺑرزخ ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﮐﺎﻣل ﻣﯽ آﯾد و وﺟود آدﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ﯽ
ﭘ ذﯾرد و اﻧﺳ ﺎن ﭼ ون ﺧ دای ﻋﻣ ﺎء  ،ﯾﮑ ﮫ و ﺗﻧﮭ ﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﻣﺳ ﺋول ھﺳ ﺗﯽ ﺧ وﯾش اﺳ ت و ﺟﻣ ﺎل ھﺳ ﺗﯽ و ﻣطﻠ ﻖ ﻧﯾ ز
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣در آﻧروز اﺻل وﺟود رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻓرع ﻣطﺎﺑﻖ اﺻل ﻣﯽ آﯾد  .و ﺣ وای ھ ر ﮐﺳ ﯽ ھ م ﺻ ورت آدم اﺳ ت و ظ ﺎھر و
ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔردد  .و ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﺑر واﺣد وﺟود ﻣﻧطﺑﻖ و ھﻣﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد .
 -۴ﻋﺎرﻓ ﺎن اﯾ ن واﻗﻌ ﮫ ﻋظ ﯾم را در ﺣﯾ ﺎت دﻧﯾ ﺎ و ﭘﯾﺷ ﺎﭘﯾش ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑﻧ د و اﯾﻧ ﺎن ﭘرﭼﻣ داران و ﭘﯾﺷ ﺗﺎزان ﻗﯾﺎﻣ ت و ﻧزدﯾ ﮏ
ﺷدﮔﺎﻧﻧد  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و اﺟر ھر ﮐﺳﯽ اﻋﻣﺎل اوﺳت و در آﻧروز ھ ر
ﮐس ﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐرده اﺳت .
 -۵در آن وﻗت ﺑود و ﻧﺑود  ،ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر و ھﺳﺗﯽ و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳ ت و ﺟ ز او ﭼﯾ زی
ﻧﯾﺳت .
 -۶در آن روز ﺳﭘﺎس و ﺳﺗﺎﯾش و ﭘرﺳ ﺗش ھﻣ ﮫ از آن اوﺳ ت و ﺑ رای اوﺳ ت و از اوﺳ ت و ﺑﺳ وی اوﺳ ت و او اول و
آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن و ﺣﺎﺋل و واﺻل و زﻧده و ﭘﺎﯾ دار و ﺧ ﺎﻟﻖ و وﮐﯾ ل و دﻟﯾ ل و ﺣﺑﯾ ب و ﻣﻌﺑ ود و ﻗ دوس و ﺑ ﯽ ﻧﯾ ﺎز و
ﻣﮭر آﺷﮑﺎر و ﻣطﻠﻖ اﺳت و ھﺳﺗﯽ ﻧﺎب .
 -٧و ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺎﺟراھﺎی زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﯾم ﻧظری و آﻧﯽ ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﺑر اﻧﺳﺎن آﻧﮕوﻧﮫ ﮔذﺷت ﺗﺎ ﻣﺟﺎل ﺷﻧﺎﺧت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
و زﻣﺎن  ،ﻋداﻟت اوﺳت و ﻋﺷﻘش ﺣﺿور و ﺧﻠﻘت اوﺳت  .و آن روز ﻋروﺳﯽ ھﺳﺗﯽ اﺳ ت و وﺻ ﺎل ﺧ ﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠ وق و
اﻧﺳﺎن و ﺧدا  .وﺻﺎل ﺟﺎوﯾد ! و ھر ﭼﯾزی ﺷﻌﺎع ﻧوری از ﺟﻣﺎل اوﺳت و او ﻧوراﻟﻧور اﺳت .

٢٨

اﺷراق ھﻔﺗم

ﺗوﺣﯾد

٢٩

 -١ﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﺑﯽ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺑودن و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ  .ﻣوﺟودﯾ ت ﻣﻧﺷ ﺎء ھﻣ ﮫ ﺷ ﺑﺎھﺗﮭﺎ و
اﺻل اول ﺷﺑﺎھت و ﺷﺑﺎھت وﺟودی اﺳت  .و ﻟذا ﺧداوﻧد ﺑود ﻧﺑود اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت و اﯾﻧﺳت
ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠ ول ﺑ ودن و ﺑ ﯽ ﻧﯾ ﺎز ﺑ ودن ﺣﺗ ﯽ از وﺟ ود داﺷ ﺗن و ﯾﮕﺎﻧ ﮫ ﻣطﻠ ﻖ و ﺗﻧﮭ ﺎﺋﯽ
ﻣطﻠﻖ  .ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗوﺣﯾد ﻓﻘط و ﻓﻘط از ﻣﻌﻧﺎی ﺑود ﻧﺑود ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد و ﻻﻏﯾر  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم ﺷد ؟
 -٢ﺧﻠﻘت از ﻋدم ﻧﯾز ﮐ ﮫ دوم ﺻ ﻔت ﺧداوﻧ د اﺳ ت ﻓﻘ ط از ﺑ ود ﻧﺑ ود ﺑ ر ﻣ ﯽ ﺧﯾ زد و ﻻﻏﯾ ر  .ﻗ درت ﺧﻼﻗ ﮫ از ﻋ دم ،ﻓﻘ ط
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﭼﻧﯾن وﺟودی ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎﺳت .
 -٣ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﻔﯽ از ﺗوﺣﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺻﯾف ﮐﺎﻣل و ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت ﻗﺑل از اﯾن ھرﮔز اراﺋﮫ ﻧﺷده ﺑود و اﯾن ﺧود
دال ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﻌﻧوان ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻗرآن و اﺷراق وﺣﯾﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۴ﻓﻘط ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﺑود ِ ﻧﺑود اﺳت ﮐﮫ ﭼﮭﺎر رﮐن ﺗوﺣﯾد ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت  :اﺣدﯾت  ،ﺻﻣدﯾت  ،ﻟ م ﯾﻠ د و ﻟ م
ﯾوﻟد و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد ) .ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ  ،ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﻣﻧزه ﺑودن از ﻏﯾر  ،ﺑﯽ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺑودن و ﺑﯽ ﺗﺎ ﺑودن (
 -۵ﺑود ِ ﻧﺑود ھﻣﺎن آﮔﺎھﯽ ﺑر ﻋدم ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﮔﺎھﯽ ﺑر ﻣوﺟود ﻧﺑودن  .آﮔ ﺎھﯽ ﺑ ر ﺑ ﯽ ﻣﮑ ﺎﻧﯽ و ﺑ ﯽ زﻣ ﺎﻧﯽ و ﺑ ﯽ
ﺟﺳم و ﺑﯽ ﺷ ﺎھد و ﻣﺷ ﮭود ﺑ ودن  .و اﯾ ن اﺳ ﺎس اراده ﺑ ﮫ آﻓ رﯾﻧش و ﻗﻠﻣ رو ﺟوﺷ ش ﻗ درت ﺧ ﻼق و ﻋﺷ ﻖ ﺑ ﮫ آﺷ ﮑﺎر
ﮐردن ﺧوﯾش و ﻣوﺟودﯾت دادن ﺑﮫ ﺧوﯾش اﺳت .
 -۶آﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ﺑﮭﻣﺎن ﺷدت و ﻗوت آﮔﺎھﯽ و ﻋدﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ اراده ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﮐردن و ﻗدرت ﺧﻼﻗﯾت
در ذات اﯾن ﺑود ِ ﻧﺑود را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و اﯾن آﮔﺎھﯽ و اراده و ﻗدرت اﻣری واﺣد اﺳت  .اﯾن ﻣﺻداق آن ﮐﻼم اﺳت ﮐﮫ :
ﺗﺎ ﺑﺟوﺷد آﺑت از ﺑﺎﻻ و ﭘﺳت

آب ﮐم ﺟو ﺗﺷﻧﮕﯽ آور ﺑدﺳت

 -٧ﭘس ﺧود – آﮔﺎھﯽ ﻋدﻣﯽ اﺳﺎس آﻓرﯾﻧش اﺳ ت در اﻧﮕﯾ زه و ﻗ درت  .ﭘ س ﺗﻣ ﺎم ﺣﻘﯾﻘ ت در ﻋ دﻣﯾت اﺳ ت و آﮔ ﺎھﯽ ﺑ ر
ﻋدﻣﯾت  .اﯾن ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد در آﺳ ﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻘ ت اﺳ ت  .اﯾ ن ھﻣ ﺎن ﺣﻘﯾﻘ ت ﷲ اﺳ ت  :ال ﻻ ! و ﻻاﻟ ﮫ اﻻ ﷲ :
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت اﻻ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﯾﺳت و ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺳت  .ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳت .
 -٨و اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﭼون ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ و ﻣﻌرﻓت و ﻣﺎھﯾت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋرﺻﮫ ای ﺑرﺳ د ﺑ ﮫ ﻗﻠﻣ رو ﺗوﺣﯾ د رﺳ ﯾده اﺳ ت و ﺑ ر
ﺟﺎی ﺧدا ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ازﻟﯾت و ﻗدﻣت او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﻟﺣظﮫ ﺑدﻋت و ﺧﻠﻘت اﺳت .
 -٩ﺑود ِ ﻧﺑود ھﻣﺎن ذات و وﺟود ﻓﯽ اﻟذاﺗﮫ و ھﺳ ﺗﯽ ﻣطﻠ ﻖ و ازﻟﯾ ت و ﮔ وھره ﻣوﺟ ودات اﺳ ت و ﻧ ور اﻟﻧ ور و ھوﯾ ت و
ﺗوﺣﯾد اﺳت و رﺳ ﯾدن ﺑ ﮫ درک اﯾ ن ﻣﻌﻧ ﺎ ھﻣ ﺎن رﺳ ﯾدن ﺑ ﮫ ﺧ ود ذات و ﻋرﺻ ﮫ ﺗوﺣﯾ د و وﺣ دت وﺟ ود اﺳ ت  .در اﯾﻧﺟ ﺎ
ﻣﻌرﻓ ت ھﻣ ﺎن وﺟ ود اﺳ ت و وﺟ ود ﻣﻌﻠ ول ﻣﻌرﻓ ت اﺳ ت  .و ﺗوﺣﯾ د در ﻋرﺻ ﮫ ﺷ ﻧﺎﺧت ھﻣ ﺎن ﻣﮑﺗ ب اﺻ ﺎﻟت ﻣﻌرﻓ ت و
ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب اﯾن ﻣﻌرﻓت ھم درک ﺑود ِ ﻧﺑود اﺳت .

٣٠

ﺗذﮐر  :و اﯾن ﺧود ذات وﺣداﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﺑود ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و ﺳﺧن ﮔﻔت در اﯾن ﮐﺗ ﺎب ﮐ ﮫ ﮐﺗ ﺎب وﺟ ود اﺳ ت و
ﭘرﺗوﺋﯽ از ﻗرآن و ا ّم اﻟﮑﺗﺎب  .اﯾن ﮐﺗﺎب ﭘس از ﺳﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﯽ ﺧواﺑﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺧواب ﺑودم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷ د  .دو
ﻓﺻل آﺧرش در ﻧﯾﻣﮫ ﺑﯾداری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد .
رﺳﺎﻟﮫ "اﺷراق ﻗرآﻧﯽ" ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﺻﺎره ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده اﺳت و ھر ﮐﮫ ﻓﻘط اﯾن اﺛ ر را ﺑﺧواﻧ د و ﻓﮭ م ﮐﻧ د ھﻣ ﮫ آﺛ ﺎرم
را و روح ﭘﯾﺎم ﻣرا ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑ ﮫ ﻣﺛﺎﺑ ﮫ ﻋﺻ ﺎره ﻣﺟﻣوﻋ ﮫ ادﺑﯾ ﺎت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ و وﺣ دت وﺟ ود اﺳ ت ﮐ ﮫ در ﮐ ل
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﻣﮑن  .ذﮐری ﻧﺎﺑﺗر از اﯾن ھرﮔز ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .

ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
 ١٣٨٧ه .ش
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ﻣﺑﺎﻧﯽ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ

٣٢

ﺑﺳم ا ّ اﻟﻣﺑدی

 -١ﺧودآوﻧد زﯾﺑﺎ و ﻣﮭرﺑﺎن را ﺳﭘﺎس و ﺳﺟده و ﻓﻧﺎ ﮐﮫ آﻧﻘدر ﺑر ﻋﻣرم اﻓزود ﺗﺎ ﻣﺟﺎل دﯾﮕری و ﺗوﻓﯾﻖ ﺑرﺗری ﺑرای
ورود ﺑﮫ ﮐﺎخ آﺋﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺑروت او ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﻣﺑﯾن ﺣﺎﺻل آﻣد  .رﻣﺿﺎن ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﮫ ﻗﺻد و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻗرآن ﺑﺳوﯾش
آﻣدم و در طﯽ اﯾن ﯾﮑﺳﺎل ﺑﯾش از ﺻد رﺳﺎﻟﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ از اﻋﻣﺎق آن اﺳﺗﺧراج ﺷد و اﯾﻧﮏ ﺑﺎز ﺗوﻓﯾﻖ ﻟﻣﺳﯽ دﮔر دﺳت
داده اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ در ﺛﻣر آﯾد و ﭼﮫ در ﻧظر آﯾد .
 -٢ﻗرآن ﮐﺗﺎﺑﯽ ا ّﻣﯽ و ﻋﺎﻣﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ  .آﻧﻘدر ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده و ﺳﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در دل ﮔﻔﺗم ﮐﮫ
ﻣﻧظور ﺧدا از ﮔﻔﺗن اﯾن ﺣرﻓﮭﺎی ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ و ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده و ﮐودﮐﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﯾدم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ﺧود ﻣﻧم  .ﻗرآن آﺋﯾﻧﮫ اﺳت و درﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻏﺑﺎرات روی آﺋﯾﻧﮫ و ﮐﻔﮭﺎی روی آب اﺳت و ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت
اﺳت  .و ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اھل ﮐﻼم را در ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻗرآن از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﮔﻣراه ﺷده اﻧد .
 -٣در ﺳرآﻏﺎز ﭼﻧدﯾن ﺳوره از ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻗرآن اﺳت " ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ در دﺳت
دارﯾم ﻗرآن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳرﻧﺦ ھﺎﺋﯽ از ﻗرآن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ اﯾن ﮐﺗﺎب و ﮐﺎﻏذ و ﻣرﮐﺑﯽ ﮐﮫ ﻗرآن
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  ،ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻗرآن رﺳﯾد ﯾﺎ ﻧرﺳﯾد  .وﻟﯽ ﺑﮭرﺣﺎل ﺑﯽ ﺗردﯾد از طرﯾﻖ ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺎت و ﮐﻠﻣﺎت ﭼﮫ از ﻧوع
ادﺑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻓﻘﮭﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﮫ ﺿﻼﻟت آن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﭘرده ظﻠﻣﺎﻧﯽ را درﯾد و در آن ﻓﻧﺎ
ﺷد و ﮐل آﯾﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم را از ﺧود ﭘﺎک ﮐرد و ﻣطﮭر ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻟﻣس آن رﺳﯾد و در اﯾن ﻟﻣس ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرد .
 -۴اﮔر ﮐرﯾم و ﺣﮑﯾم و ﻋزﯾز و ﻣﺑﯾن و ﻋﻠﯽ و ﻣﺟﯾد و ھﺎدی از ﺻﻔﺎت و اﻟﻘﺎب ﻗرآن اﺳت ﭘس ﻗرآن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن
اوراق ﮐﺎﻏذی و ﻣرﮐب ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﻣوﺟود ھوﺷﻣﻧد و زﻧده اﺳت ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ھم ﺑﮫ دﯾدارم آﻣد در ﺟﻣﺎل ﺑﺎﻧوﺋﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ .
 -۵ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﮐﻼم ﷲ اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﮐﻠﻣﮫ " ﷲ " ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﷲ رﺳﯾد و اﯾﻧﺳت راز وﺟود ﻗرآن  .و اﯾن
آﻣوزه اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﯾرت آورﺗرﯾن آﻣوزه در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ آﻣوزش اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان از اﺳم ﺑﮫ ﻣﺳﻣﺎ رﺳﯾد و از ﻧﺎم ﺑﮫ
وﺟود رﺳﯾد و از ﯾﺎد ﺑﮫ دﯾدار رﺳﯾد  .و اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺟﮭﺎد و ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن اﺳت ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ " ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ " اﺳت :
ﺟﻧﮓ در ﺧدا .
 -۶ﺑراﺳﺗﯽ ﺟﻧﮓ و ﻧﺑرد در ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﮐﮫ ﻗرآن از آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﮭﺎدی اﺳت  .ﺟﮭﺎد ﻓﯽ
ﺳﺑﯾل ﷲ ﯾﮏ ﺣرف ﻣﻌﻘوﻟﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﭼﯾﺳت ؟

 -٧ھر ﻣﺧﻠوق و ﻣوﺟودی در ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ از وﺟود ﻣطﻠﻖ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ
ﭘدﯾده اﺳت .
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 -٨ﮐﻠﻣﮫ " ﷲ " و ﮐل ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﻧﯾز ﯾﮏ ﭘدﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در آن ﺟﮭﺎد و ﻧﺑرد ﻧﻣود ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ .
 -٩ﮔوﯾﻧد ﺗﻔﮑر در ذات و وﺟود ﺧدا ﮐﻔر اﺳت و ﻣوﺟب ﺟﻧون  .وﻟﯽ اﯾن ﺧوب ﮐﻔر و ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﺧطرش ﻣﯽ
ارزد ﺣﺗﯽ اﮔر دوزخ ﺑﺎﺷد  .ﺑزرﮔﺎن ﻣﺎ را ﻣﻧﻊ ﮐرده اﻧد از اﻧدﯾﺷﯾدن درﺑﺎره وﺟود ﺧداوﻧد  .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺟز او ﭼﮫ ﭼﯾزی
ارزش اﻧدﯾﺷﯾدن دارد .
 -١٠در ﻗرآن ﺣﺿرت اﺑراھﯾم از ﭘدرش ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ " آﯾﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ؟ " اﯾن ﺳﺧن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ اﻧدازد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت  :ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗم ﭼرا ﮐﮫ اﺑراھﯾم اوﻟﯾن اﻣﺎم ﺑود ﮐﮫ ﺧدا را دﯾد و ﭘرﺳﺗﯾد و
ﻋﻠﯽ ھم آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻣﺎم اﺳت و زان ﺑﻌد ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺧدا ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﯾﯾن و ﻋﻠﯽ واران ھﺳﺗﻧد.
 -١١و اﺑراھﯾم ﭘس از اﯾن ﺳﺋوال از ﭘدرش ﮐﮫ ﺑﯽ ﺟواب اﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد " ھﻣﮫ دﺷﻣن ﻣن ھﺳﺗﻧد ﺟز ﺧدای ﻣن" و اﯾن
ﺣرﻓﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت  .اﯾن ﺳرﮔذﺷت اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﯾﯾن و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد
ﮐل ﺑﺷرﯾت و ﻋزﯾزان و ﯾﺎران ﺧود را ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ
ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -١٢آری اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﭘدرش ﺟﻧﮕﯾد  ،ﺑﺎ ھﻣﺳرش ﺟﻧﮕﯾد و ﺗﺑﻌﯾدش ﮐرد ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺣﺟﺎز  .و ﺑﺎ ﭘﺳرش ھم ﺟﻧﮕﯾد و
ﺳرش را ﺑرﯾد  .زﯾرا ھﻣﮫ دﺷﻣن او ﺑودﻧد ﭼون او ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد اﯾن ﻣذھب اﺑراھﯾم اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﻣد ﺑﮫ
ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت و در ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎﺗرﯾن و ﭘردﺷﻣن ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن و
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن دﺷﻣن او ﺧود او اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑر ﺧود ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾد .
 -١٣ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯾﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﺑت ﺑﺟﺎی ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت و اﯾن ﭘﻧداری اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺳت .ﺑت
ﭘرﺳﺗﺎن را ﻣﺷرک ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻧﮫ ﮐﺎﻓر ﻣطﻠﻖ  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﺑﮭﻣراه ﯾﮏ ﺑت ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﺑدون ﺑت ﺧداوﻧد
را ﻗﺎﺑل درک و ﭘرﺳﺗش و ﺳﺟده ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﺷرک ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن  .و از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم از ﭘدرش ﻣﯾﭘرﺳد ﮐﮫ:
آﯾﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ؟ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﻧظور ﺑت ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑت را ﻣﯽ دﯾدﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ در
ﺑت ھﺎ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ و اﯾن ھﻣﺎن ﮔﻧﺎه ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘدر را ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﻋداوﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺳر
اﻧداﺧت ﮐﮫ راﺿﯽ ﺷد او را در آﺗش زﻧده ﺑﺳوزاﻧد  .اﯾن ﻧﺑرد و ﻋداوت ﺑرﻋﻠﯾﮫ اراده ﺑﮫ دﯾدار ﺧداﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺟﻧﮓ
ﺑﺎ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺑﺎ آن روﺑروﺳت و ﺧدا ھم ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧﯽ ! و ﻟذا ﮐل ﺟﮭﺎن و
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺗﺎ او را ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎزد و ﻻﯾﻖ دﯾدار ﮐﻧد .
 -١۴ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﺑت را ﺧدا ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺿروری اﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت
ﻗرار ﺑر اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ در ﺑت ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧش ﺑﺎ او دﯾدار ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ:
آﯾﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ؟ و ﭼون ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧود ﺑت ﺟﺎی ﺧدا را ﮔرﻓت .
 -١۵و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺑت ﺷﮑن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺑت ﺳﻧﮕﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ آن ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﺑود
ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻧﻔر ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش آﻣده اﻧد و ﺑر دور ﺧﺎﻧﮫ اش ﭼرﺧﯾده اﻧد وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐﺳﯽ
ﺗﺎﮐﻧون او را ﺑر درب ﺧﺎﻧﮫ اش دﯾدار ﮐرده اﺳت ؟ آﯾﺎ ھرﮔز از ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑرای دﯾدار ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧش ﺑﯾرون آﻣده اﺳت ؟
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آﯾﺎ ﮐﺳﯽ او را آﻧﺟﺎ دﯾده اﺳت ؟ اﺻﻼً ﺣﺎﺟﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺟت ﺧدا  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دﯾده ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ھﻧوز ﮐﺳﯽ ادﻋﺎی
دﯾدارش را در ﺣرﯾم آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮑرده اﺳت  .آﯾﺎ ﮐرده اﺳت ؟ درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧود ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﺷده
اﺳت  .و ﭘس از اﻧﮭدام ﺑت ھﺎ ﺑدﺳت ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﺑﺎز ﺧود ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑت اﻋظم در ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷده اﺳت .
 -١۶وﻟﯽ ﺣدود ﭼﮭﺎر ھزار ﺳﺎل ﭘس از ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا  ،زﻧﯽ وارد اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎردار ﺑود ﮐﮫ در آن زاﯾﻣﺎن
ﻧﻣود و ﺑﺎ ﭘﺳرش ﺑﯾرون آﻣد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻋﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت  :ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗم و در ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرم ﺟز
ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم .
 -١٧ﮔوﺋﯽ آﻧﻘدر ﺑر دور ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﭼرﺧﯾدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺧدا از ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﯾرون آﻣد و دﯾدﻧﯽ ﺷد و ﺑﻌد او را ﮐﺷﺗﻧد .
 -١٨آری ﺑﺟز ﺧدا ھﻣﮫ دﺷﻣن اوﯾﻧد  .و ﻟذا ﻏﺎﯾب ﺷد از ﺑس ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد  .ﺗﺎ ظﮭورش ﮐﮫ آﻧﻘدر از ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﺷد
ﮐﮫ در ﺟوی ھﺎ و رودھﺎ ﺧون ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣردم ﭼﺷم دﯾدن او را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .
 -١٩ﺑراﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﺷم دﯾدن ﺧدا را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﭼﺷم در ﮐﺟﺎ اﻓﺗﺎده اﺳت در ﮐﺟﺎ ﻣدﻓون اﺳت در ﮐﺟﺎ ﮔم
ﺷده اﺳت .
 -٢٠آری اھل ﺳﻧت  ،ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﻣﺷرک ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن ﺧود را ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﺑﮭﻣراه ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد
و اﯾن ﮐﺎﻣﻼً ﺗﮭﻣﺗﯽ ﺑرﺣﻖ و درﺳت اﺳت  .اﮔر اﻣﺎم ﺧود ﻣظﮭر ظﮭور و ﺣﺿور و ﺗﺟﻠﯽ ﺧداوﻧد ﻧﺑﺎﺷد ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد
ﻣوﺟب ﺷرﮐﯽ ﻋظﯾم و آﺷﮑﺎر اﺳت و ھﯾﭻ ﺗﻔﺳﯾری ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﻔﯽ اﯾن اﺗﮭﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -٢١ﺧود ﻋﻠﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :ﺳﯾﻧﮫ ام ﻋرش ﺧدا و ﺑدﻧم ﮐرﺳﯽ اوﺳت و ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯾﺷود.
و اﯾن ﻋﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﭼﻧد درﺻد از ﺷﯾﻌﯾﺎن ،ﻋﻠﯽ و ﺳﺎﺋر اﻣﺎﻣﺎن را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .اﮐﺛر ﺷﯾﻌﯾﺎن،
اﻣﺎﻣﺎن را واﺳطﮫ و دﻻل و راﺑط و ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺧدا و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و ﻣﺣل اراده و ﺣﺿور و ظﮭور
او .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧود ﺧداوﻧد ھﻣﮫ دﺷﻣن ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و اﻣﺎﻣﺎن  .و اﯾن ﺳﺧن اﺑراھﯾم در ﻗرآن ﮐﻼم ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن و
ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت .
 -٢٢رﺳﯾدن از ﭘدﯾده ﺑﮫ ﭘدﯾد آورﻧده  ،رﺳﯾدن از آﯾﮫ ﺑﮫ ﷲ  ،رﺳﯾدن از ﻧﻣود ﺑﮫ ﺑود و رﺳﯾدن از ﺻﻔﺎت ﺑﮫ ذات و
رﺳﯾدن از ﮐﺛرت ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد اﺳت  .و ﮐل ﻗرآن آﻣوزش اﯾن راه اﺳت .
 -٢٣و اﻣﺎم ﻣظﮭر ھﻣﮫ ﺿﻌف ھﺎﺳت زﯾرا از ﺧود ﺻﻔت زداﺋﯽ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ذات وﺣداﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر از وﺟودش آﺷﮑﺎر
و ﻓﻌﺎل ﺷود .
 -٢۴ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑدﺗر از ﺷرارت ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﯾﮑوﮐﺎری اﺳت  .زﯾرا آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺷرارﺗﮭﺎی ﺧوﯾش ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺷرﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷود
ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾﻖ اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ ﺧود ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺷرک ﻣﯽ ﮔردد و ﻣرﺗﮑب ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت زﯾرا ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎل
ﻧﯾﮏ ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ﺑر ﻣردم ﺧداﺋﯽ ﮐﻧد .
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 -٢۵اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ دزدی ﺑر ﻣردم ﻣﻧّت ﻧﻣﯽ ﻧﮭد ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾﻖ ﺧﯾرات و ﺧدﻣﺎﺗش ﻣﻧّت ﻣﯽ ﻧﮭد و اﯾن ﺷرک اﺳت
زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ او را ﺑﭘرﺳﺗﻧد .
 -٢۶ﻣﻧّت ھﻣﺎن ﺷرک اﺳت ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﺷدن در ﻣردم  .ﻣﻧّت ﺑر ھﻣﺳر  ،ﻓرزﻧد  ،واﻟدﯾن  ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن  ،دوﺳﺗﺎن و ...
ﻗﻠﻣرو ﺷرک اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻗﻠﻣرو ظﻠم اﻧﺳﺎن .
 -٢٧ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ  ،ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠوم و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺣﺎﺻل از ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و ﺷرک زداﺋﯽ و ظﻠم زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن
در ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﺣﺎﺻل ﻣﻧّت زداﺋﯽ از ﻣردم و ﻣن زداﺋﯽ از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ
ﭘدﯾده ﻣﺣل ظﮭور اراده و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٨ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطﻖ اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﺎن ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ھر آﯾﮫ ای ﺻﻔت
زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻻاﻟﮫ ھﻣﺎن ﺳﻠب ﺻﻔﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻻﷲ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﺣرﯾم ذات اﺳت .
 -٢٩ﻻاﻟﮫ ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣود ) آﯾﮫ ( را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و ﺑود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 " -٣٠ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ دﺷﻣن ﻣن ھﺳﺗﻧد " اﯾن ﺳﺧن اﺑراھﯾم ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻗﻠﻣرو رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و ﮐﺎرﺑرد ﻻاﻟﮫ
اﻻﷲ در رواﺑط و ﻋواطف اﺳت .
 -٣١ھر ﭘدﯾده و آﯾﮫ و ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﺑت اﺳت ﯾﮏ اﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﮑﻧد در
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﻗدرت ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﺧﺎﻟﻖ .
 -٣٢و ﺑت را در ﺟرﯾﺎن ﭘرﺳﺗش ﺗوان ﺷﮑﺳت اﺑراھﯾم وار  .ﻣﻌﺑودھﺎ و ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎ را ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺳت اﺑراھﯾم وار  .ﭘدر را ،
ھﻣﺳر ﻣﺣﺑوب را و ﻓرزﻧد ﻣﺣﺑوب را .
 -٣٣آﻧﮑﮫ در ﻋطش دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت ﻻﺟرم ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ھﻣﮫ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی ﭘدﯾده ھﺎ و آﯾﺎت و ﻣوﺟودات اﺳت و آﻧﻘدر ﺑﺎﯾد اﯾن
ﺑت ھﺎی ﻣﺣﺑوب را ﺷﮑﺳت ﺗﺎ ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯽ ﺧداوﻧد آﺷﮑﺎر ﺷود  .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎی ﺧود ﺟﻧﮕﯾد در ﺧوﯾﺷﺗن
ھﻣﭼون ﺧﺻم .
 -٣۴ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا را ﭼﻧﺎن ﻋﺑﺎدت ﮐن ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .ﭘس ﻋﺑﺎدات ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺷﻖ ورزی ﺟﻣﺎﻟﯽ
اﺳت و ﻏﯾر از اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳت .
 " -٣۵ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ " ﺑﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﻣﺛﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل اﻣﺎم اﺳت .
 -٣۶ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ﺣ ّﯽ و ﭘﯾر طرﯾﻘت در وادی ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﮑوی ﺟﮭﺷﯽ از ﻋﺎﻟم ﭘدﯾده ﺑﮫ ﭘدﯾدآورﻧده
اﺳت ﻧردﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﻣود ﺑﺳوی ﺑود ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود  .ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ﺳﮑوی ﻋروج از آﯾﮫ ﺑﮫ ﷲ اﺳت  .ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ھﻣﺎن وﺟﮫ
ﷲ اﺳت ﮐﮫ از ﻋﺎﻟم ﻋﯾن ﺑﮫ ﻏﯾب ره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .

٣٦

 -٣٧اﮔر آﯾﺎت و ﻗﺻص ﻗرآﻧﯽ ﺗرﺗﯾب و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻋﻠﻣﯽ – ﻣﻧطﻘﯽ – ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﻧدارﻧد ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھر آﯾﮫ و واﻗﻌﮫ و
ﮐﻼم و ﮔزارﺷﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﮫ اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ زﻧﺟﯾره ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ  .ﯾﮏ ﺳﮑوی ﭘرﺗﺎب اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
و ﺗﺑدﯾل اﻣور ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر .
 -٣٨درک آﯾﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم و ﻗﺻص ﻗرآﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﺎی ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻠﯾت  ،اﺳﺎس ﮔﻣراھﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن اﺳت .
 -٣٩ﻗرآن ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن  ،ﻗﺎﺑل ﻓﮭﻣﯽ ﺗوﺣﯾدی و ﺣﻘﯾﻘﯽ و ھداﯾت ﺑﺧش ﻧﯾﺳت  .ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻣﯽ – ﻓﻧﯽ –
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻗرآن ﺟز ﮔﻣراھﯽ ﻧﯾﺳت .
 -۴٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره اﮐﺛر وﻗﺎﯾﻊ و آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ اﻣر ﺑﮫ دﯾدن و ﻧظر ﮐردن ﺷده اﺳت و درﺑﺎره ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ھم اﻣر ﺑﮫ
ﺗﻔﮑر ﺷده اﺳت و ﺗدﺑﯾر  .ﮐﮫ دﯾدن و ﻧظر ﮐردن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣر ھداﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و ﺗﻔﮑر و ﺗدﺑر ھم اﮐﺛرا ً
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻول اﺧﻼﻗﯽ و دﻧﯾوی اﺳت ﮐﮫ اﻣر ھداﯾت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧظر ﮐردن اﺳت و اﯾن اﺳﺎس ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺣور ﮐﺷف و ﺷﮭود روﺣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۴١ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم زﻧده دارد اﯾن ﻧظر ﮐردن ھﻣﺎن ﻧظر ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻻﷲ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﻧظر ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ﺑﮫ آﯾﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻗرآﻧﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗن  .وﻟﯽ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رﺑش ﷲ اﺳت اﯾن ﻧظر ﮐردن از ﭼﺷم
دل اﺳت ﭼرا ﮐﮫ دﻟش ﺑﯾت ﷲ اﺳت  .و اﯾن ﻧﮕﺎھﯽ ا ّﻣﯽ ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت .
 -۴٢ارﺗﺑﺎط آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻋﻠﯾﺗﯽ – ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ھر آﯾﮫ ای ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣﺳﺗﻘل اﺳت و از ﺑطن ھر آﯾﮫ ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ آﯾﮫ ﺑﻌدی راه ﯾﺎﻓت و اﯾن ﺑطن از ﻣﺗن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﻠﻣﯽ آﯾﺎت .
 -۴٣ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾن ﮔﻣراھﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺳﯾﺎھﯽ ﺳواد ﮐﻼﻣﯽ آﯾﺎت اﺳت .
 -۴۴و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد  .روزی ﯾﮏ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﻧﮑر ﺣﻖ اﻣﺎﻣﺎن در ﺟﮭﺎن و اﻣر
ھداﯾت ﺑود و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻗرآن ﺑﺧودی ﺧود ﺑرای ھداﯾت ﮐﺎﻓﯽ اﺳت  .او را ﺑﺎ آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن
روﺑرو ﮐردم ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎﺳت .ﺑﻧﺎﮔﺎه
دﯾواﻧﮫ ﺷد و ﮔﻔت  :ﺧدا ھم ﯾﮏ ﻧژادﭘرﺳت و ﻓﺎﺷﯾﺳت اﺳت و اﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻗﺎﺋل ﺷده اﺳت !!
 -۴۵ﺧود ﻗرآن ﻧﯾز ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺑﻐﺎﯾت ﺣﯾرت آور و ﺟﺎدوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟودش در اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﯾﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﺗﻌﯾن و
ﺗﺟﺳم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی " ﻗرآن ﻧﺎطﻖ " اﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﻋﻠﯾﯾن اﺳت .
 -۴۶ﻗرآن در ﯾﮏ ﮐﻼم اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺧروی و ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻣش ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧودش را در اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن را
ﺑرای ﺧودش ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐل زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ھم وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای اﯾن ﺗﻌرﯾف و راﺑطﮫ ﺑﯾن
اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت .
 -۴٧ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر ﮐل ﻗرآن ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ رﺣﻣت و ﻣﮭر و ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت  .ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺷﻖ!

٣٧

 -۴٨از اﯾن ﻣﻧظر اﺻﻼً ﺧود ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت  .و ﻟذا اﯾن
ﻣﮑﺗب و ﻋﻠم ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳت  .ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﻋﻠم ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﺎﮔردان اﯾن ﻣﮑﺗب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -۴٩ﭘس ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط از درب رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم ﻣﯽ ﺗوان ﺑر آن وارد ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن
واردش ﺷوﻧد .
 -۵٠از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﺟود ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ اﺳت ﭘس ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -۵١ﭘس ﻗرآن ﻣﻧطﻖ ﻋﺷﻖ اﺳت  .و ﻋﺷﻖ ھم ﻣﻧطﻖ ﻗرآن اﺳت  .و ﻋﺎﺷﻘﺎن واردش ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﮭرون ﮐﮫ ﭘﺎک
ﺷده از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵٢آب ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻣﺳﺗﻣرا ً از ﻏﺑﺎرات ﺑﯾروﻧﯽ دﻧﯾﺎ ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ را دﭼﺎر وﺳواس ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ
اﺣﺳﺎس ﻧﺟﺳﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ آب  ،ﭘﺎﮐﯽ را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻏﯾر ﻋﺎﺷﻘﺎن ھم ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را.
 -۵٣و ﻋﺎﺷﻖ را ﻏﯾر ﺧدا ﺟﻣﻠﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ اوﻟﯾﺎی ﺧدا .
 -۵۴و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗد آﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﻓﻘط
ﻧﺎدﯾده ﺑودن او و ﻧﺎﺑودن او را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد  .ﭘس اﯾن ﺧﺻوﻣت ﺑﯾن وﺟود ﭘرﺳﺗﺎن و ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎن اﺳت.
 -۵۵آﻧﮑﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺧداوﻧد را ﻻاﻗل در ﯾﮏ دﯾدار درک ﮐرده اﺳت در ﺧواب ﯾﺎ ﺑﯾداری  .ﮐﮫ ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد و از ﯾﺎدش ﺑرده اﺳت و در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار دوﺑﺎره اوﺳت .
 -۵۶آﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرده اﺳت ھﻣﮫ را دوﺳت ﻣﯽ دارد زﯾرا در ھر ﭼﯾز و ﮐﺳﯽ ﻧﺷﺎﻧﯽ از او ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و اﯾن
ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۵٧و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺣﻧت و اﻣﺗﺣﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد را دﺷﻣن ﺧوﯾش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﻋداوت ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼون ﻣﺎری در آﺳﺗﯾن ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﻧﯾش زدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -۵٨ﺧود ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ آﻧﮑﮫ ﺧدا را ﻋﺎﺷﻖ اﺳت دﯾﮕران را ھم دوﺳت ﻣﯽ دارد .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ﺧدا را ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﯾﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣدی را دوﺳت ﺑدارد اﻻ ﺑﮫ ھوس و ﻧﯾﺎز و ﺟﻧون .
 -۵٩ﭼرا ﻋﺎﺷﻘﺎن ِ ﺧدا را اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم را ھم دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد و ﺟز اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻣردم
را دوﺳت ﻧدارد  .ﭼرا اﮐﺛر ﻣردم ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺧﺻوﻣت دارﻧد ﺑﺎ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﭘﺎک و ﻋﺎری از ﻧﯾﺎز و ﻣﻧّت و ﻣﮑر
و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﺗﺟﺎرت ﺑﺎﺷد .
 -۶٠اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑرﺧﻼف ادﻋﺎﯾﺷﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻟص ھﺳﺗﻧد و ھﻣﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻋﺷﻖ را ﺷﻌﺎر زﻧدﮔﯽ ﺧود
ﻗرار داده اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ آن در ﺧﺻوﻣﺗﯽ آﺷﮑﺎرﻧد .

٣٨

 -۶١و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋزﯾزان و اھﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻧژادﻧد  .ﭼرا ؟ اﯾن ﺳراﻻﺳرار
دﯾن و دل و دﻧﯾﺎی اﻧﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت  .اﯾن راز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت  .اﯾن ﻣﻐز ﮐﻔر و ﺟﮭل و ﺷﻘﺎوت
ﺑﺷر اﺳت .
 -۶٢و اﺑراھﯾم ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻋﺷﻖ ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾد ﺑر ﺣﻠﻘوم ﺧﺎﻧدان ﺧوﯾش  .آﻧﮭم ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ
ﺧدا ﺑودﻧد و ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﻋﺷﻖ اﺑراھﯾم  .و اﯾن ﻋﺷﻖ ﻗﺗّﺎل در ﻣﮑﺗب اﻣﺎﻣت ﮐﺎﻣل ﺷد و ﻟذا ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر اﻣﺎﻣت ﻣطﻠﻖ
اﺳت ﺑدون ذواﻟﻔﻘﺎرش ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد .
 -۶٣اﯾن ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﻠب ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۶۴اﯾﻧﮑﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم اﻧﺳﺎن را در طﺑﯾﻌت و ذاﺗش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم و ﻧﺎﺳﭘﺎس و ﺟﺎھل ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑدﻟﯾل ھﻣﯾن
ﺧﺻوﻣﺗش ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﺧداﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﺧودش  .و اﯾن ﻋﯾن ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد
در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮐﺎﻓران را ﺟﺎھل و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -۶۵در ﺣﻘﯾﻘت ﻋداوت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری اش در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ذات ھﺳﺗﯽ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ
ﻣﺣﺻول ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑﮫ ﻋدم اﺳت  .ﭘس اﯾن ﻋداوت ﻋﯾن وﺟود ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت زﯾرا وﺟود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -۶۶ﭘس ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری ذات ﮐﻔر و ﻋدﻣﯾت و وﺟود ﻧﺎﭘذﯾری ﻋدم اﺳت .
 -۶٧ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟطف و ﮐرم اﻟﮭﯽ وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺑﺎ وﺟود ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود ﻋداوت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﻠت وﺟود و
ذاﺗش ﻋداوت دارد و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺧود را ﺑﭘذﯾرد و ﺧود را ﻣﺧﻠوق ﺑداﻧد و ﺗﻌﮭد وﺟودی ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ
ادا ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ وﺟود ﺧود ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠش ﺑﮫ ﻋداوت ﻣﯽ رﺳد و در واﻗﻊ دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود  .اﯾﻧﺳت
راز ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری اﻧﺳﺎن ﻣﻧﮑر ﺧﺎﻟﻘش .
 -۶٨آدﻣﯽ از ھر ﺣﯾث ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد از ﻣﺣﺑت ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت و در اﯾن ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﻋدﻣﯾت ذاﺗﯽ ﺧود را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و ﻟذا ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﺑت را در ﺧود اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺧود را اﻧﮑﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺷر ﻣﻌﻠول
ﮐﻔر اوﺳت و ﻋذاب اﯾن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﺳت .
 -۶٩اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﮑر ﺧدا ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺣﻘوق ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻘش ادا ﮐﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﺑت دﯾﮕران اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت
و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻟص ﺗر و اﻟﮭﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد اﯾن اﺣﺳﺎس ﺷدﯾدﺗر اﺳت و اﯾن ﺗﺿﺎد او را دﯾواﻧﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﺑت و اﻧﮑﺎر ﻣﺣﺑت ﮐﮫ ﻧﺎز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود اﺻل ﮐﻔری ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ در ﺑﺷر اﺳت .
 -٧٠ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﮑر ﺧدا ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺣﻘوق ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ را در اطﺎﻋﺗش ادا ﻧﻣﺎﯾد در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑت
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻣﺧﻠﺻﯾن دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻋدﻣﯾت ذاﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ اﻓﺗد و اﯾﻧﺳت راز
ﺧﺻوﻣت اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن را ﺑرای ﺧدا دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد و ﻧﮫ ﺑرای ﻧﯾﺎز ﺧود .

٣٩

 -٧١درک و ﭘذﯾرش و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﺣﺑت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ادای ﺣﻘوق آن ﮐﮫ ھﻣﺎن اطﺎﻋت از ﺧداﺳت ﻣوﺟب اﻧﮭدام ﻋدﻣﯾت
در ذات ﺑﺷر ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﺻﺎﺣب وﺟود و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣطﻠﻖ و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 -٧٢ﻣوﺟودﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ – ﺟﺎﻧوری ﺑﺷر ﻣوﺟودﯾت ﺑﯽ ذات اﺳت و ﻟذا ﻏرق در ھراس ﻧﺎﺑودی اﺳت و اﯾن ﺑﯽ ذاﺗﯽ
ﻋﻼﺟﯽ ﺟز درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﺣﺑت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اطﺎﻋت از آﻧﮭﺎ ﻧدارد .
 -٧٣ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ذات اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺻﻣدﯾت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت .
 -٧۴ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧداﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت.
 -٧۵ﭘذﯾرش ﻣﺣﺑت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ادای ﺣﻘوق آن ﮐﮫ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﻟﮭﯽ و اﻟﺣﺎق
ﺑﮫ ذات و ﺣﺻول وﻻﯾت ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾن ﮐل راه ھداﯾت و دﯾن ﺧداﺳت .
 -٧۶ﭘذﯾرش اﯾن ﻣﺣﺑت و ادای ﺣﻘوﻗش ھﻣﺎن راه ﻧﺟﺎت از ﻋدﻣﯾت ذات اﺳت و ﻓوز ﻋظﯾم و رﺳﺗﮕﺎری و ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد .
 -٧٧و اﻣﺎ ﭘذﯾرش اﯾن ﻣﺣﺑت ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺷدن و درﯾﺎﻓت ﺧﺻوﻣت و ﻧﻔرت ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎن اﺳت و اﯾن اﻣﺗﺣﺎن
ورودی ﺑر وادی وﺟود اﺳت .
 -٧٨ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﺧدا در ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣﺷرک و ﻋزﯾزان
ﺑﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ او ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﺗﺎ او را از اﯾن راه ﺑﺎزدارﻧد و ﻟذا اﻧﺳﺎن ھﻣواره ﻣﺧﯾّر اﺳت ﺑﯾن ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ و ﻋواطف
ﺟﺎﻧوری ﺧﺎﻧدان و ﻋزﯾزان و ﻣردﻣﺎن .
 -٧٩و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑرﺗر و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت  .ھر ﮐﮫ ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ و اوﻟﯾﺎی ﺧدا را ﺑرﮔزﯾد در وادی اﺧﺗﯾﺎر
آﻣده اﺳت و ھر ﮐﮫ ﻋواطف ﻏرﯾزی و ﺟﺎﻧوری را ﺑرﮔزﯾد اھل ﺟﺑر اﺳت  .اوﻟﯽ درب ﺑﮭﺷت و دوﻣﯽ درب دوزخ اﺳت .
اوﻟﯽ درب وﺟود و دوﻣﯽ درب ﻋدم اﺳت .
 -٨٠ﭘس ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن راه و رﺳم ﮐﺷف و ﺷﮭود آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﻣﻧطﻘﯽ ﺟز ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ
ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻟﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﯽ ھﻣﮫ ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﮐﮫ در
ﻣﺣور و رأس ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ اﻓراد ﺧﺎﻧواده و ﻧژادﻧد و ﺳﭘس ﻗدرت و رﯾﺎﺳت و ﺛروت و ﺷﮭرت و ﺷﮭوت اﺳت  .و اﯾن ﺑت
ﺷﮑﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﯾﮫ ﺷﮑﻧﯽ و ﭘدﯾده ﺷﮑﻧﯽ  .و اﯾن ﻣﻧطﻖ ﺳﻠﺑﯽ در ﻋﻣل زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺣرﯾم ﷲ ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧد .
 -٨١وﻟﯽ اﯾن ﻧﺑرد ﺑﺎ دل ﺧوﯾش ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری اﻻﷲ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم زﻧده اﺳت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -٨٢ﭘس ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ ھﻣﺎﻧﺎ روﯾﺎروﺋﯽ ھﻣﮫ ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎ ﺑﺎ وﺟود اﻣﺎم اﺳت در دل اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن .و ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎ )اﻟﮫ ھﺎ(
ﺧﺻم وﺟود اﻣﺎم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت و وﺟﮫ ﷲ اﺳت .

٤٠

 -٨٣و اﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن ﭘﯾروان ﺧدای ﻧﺎدﯾده و ﺧدای دﯾدﻧﯽ اﺳت  .ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت .
 -٨۴و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎن و ﻗﺎﺗﻼن اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل  ،ﮐﺗﺎب ﭘرﺳﺗﺎن و ﺧداﭘرﺳﺗﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .
 -٨۵آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﺑﺟﺎی ﺟﻣﺎل او ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺟﻣﺎل ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎی دﻧﯾوی ﺧود ﻣﯽ ﭘردازﻧد و اﯾن
ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎ در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﺑت ھﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻗرار داده ﺷده اﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد ﺟﻣﺎﻟﯽ ھووی اﯾن ﺷرﯾﮑﺎن ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺎن ﺧﺻم ﺧدای دﯾدﻧﯽ و دﺷﻣن ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دم از ﺟﻣﺎل و ﻋﺷﻖ ﺧدا ﻣﯽ زﻧد و ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ
ﭘرﺳﺗد .
 -٨۶در رأس اﯾن ﺷرﮐﺎء ھﻣﺎﻧﺎ زن ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺧدای دﯾدﻧﯽ را ﺳرﺳﺧت ﺗرﯾن ھووی ﺧود ﻣﯽ داﻧد  .و ﻟذا ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن
دﺷﻣﻧﺎن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای ﺟﻣﺎﻟﯽ ھﻣﺎﻧﺎ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺳﮫ ﺗن از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ و
ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ زﻧﺎن ﻣﺳﻣوم و ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺳﻼطﯾن و ﺑﺎﻧﯾﺎن ﭘرﺳﺗش ﺧدای ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑودﻧد و ﺧدای
ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد .
 -٨٧ﺧداوﻧد ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ رؤﯾت ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾن رؤﯾﺗﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت وﮔرﻧﮫ ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ آن ﻋظﻣت
ﻧﺗواﻧﺳت ﭘروردﮔﺎرش را رؤﯾت ﮐﻧد اﻻ ﭘس از آﻧﮑﮫ ﻣﺣﺿر ﺧﺿر را درﯾﺎﻓت  .و اﺑراھﯾم ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﺟﻣﺎل
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑود ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﺷد آﻧﮭم ﭘس از آﻧﮭﻣﮫ ﺑﻼﯾﺎ .
 -٨٨ﻧور ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﺑﻘول اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر در
ﻋﺎﻟم ارض ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣدی دﯾدار ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣﺣﻣد از روﺑرو در آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﭘروردﮔﺎرش ﺷده اﺳت.
ﺳر ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧدا دﯾده اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ  .ﮐﮫ ﺑدون
 -٨٩ھر ﮐﮫ ﺧدا دﯾد ﺧودش ﺧدا ﺷد  .اﯾﻧﺳت ّ
ﺣﺿور ﺟﻣﺎﻟش اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ ﺻﻠوة در دوزخ و ﺑر اﺑﻠﯾس .
 -٩٠در ﺳوره ﺷﻌرا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻدا ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ :ﺑﺗرﺳﯾد و ﺑﭘرھﯾزﯾد ز ﺧودآ.
ﻣطﯾﻊ ﻣن ﺷوﯾد در اﻣر دﻧﯾﺎ  :اﺗﻘوا ﷲ و اطﯾﻌون ! و اﯾن ﻋﻠﻧﺎ ً ﺑﺎزداﺷﺗن ﻣردم از اطﺎﻋت ﺧدا و دﻋوت ﺑﮫ اطﺎﻋت از
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕر ﺧود ﺧدا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :اﮔر ﻣرا دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد از رﺳوﻻﻧم اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد .در ﺣﻘﯾﻘت
ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و ﺑﯾواﺳطﮫ ﺗﺣت اﻣر ھداﯾت ﺧدا ﺑﺎﺷد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ دﺷﻣﻧش ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن وﺿﻊ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اطﺎﻋت از ﯾﮏ رﺳول ﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﻣراﺗب آﺳﺎﻧﺗر اﺳت و ﺑﯽ ﺑﻼﺗر  .اﮔر زﻧدﮔﯽ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳوه ای از راه و رﺳم ھداﯾت ﺑﺎﺷد ھﯾﭼﮑس ﺑﺳوی ﺧدا ﻧﻣﯽ رود ﭼون ﺳراﺳر ﺑﻼﺳت و ﻣﺻﯾﺑت و ﻣﺣﻧت
و ﻋداوت ﻣردﻣﺎن و ﻋزﯾزان و ﯾﺎران  .وﻟﯽ اطﺎﻋت از رﺳوﻻن و اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾﺗﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٩١ﺧدای رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم ﺧدای ﻣﺣﻣد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺧدا در اطﺎﻋت از رﺳول و اﻣﺎم رخ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧدای
ﺧود اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺧدای رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧدای ﻧﻌﯾم و ﺣﮑﯾم و ﻗدوس و ﻗﮭﺎر و ﻏﯾور و ﺑس
ﺳﺧﺗﮕﯾر اﺳت و زﻧدﮔﯽ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ دال ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت .

٤١

 -٩٢وﺟود ﻣﺣﻣدی ﻋرش رﺣﻣﺎن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ او ﺑرای رﺿﺎی ﺧدای ﺧود ﭼﻧﺎن رﻧﺞ و ﻣﺣﻧت و ﺑﻼ ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﻘول
ﺧودش ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑری و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺟﻣﻌﺎ ً ھم ﻧﮑﺷﯾدﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﯾﻔﯽ و روﺣﯽ.
 -٩٣ﺑﻼﮐﺷﯽ و ﻣﺣﻧت ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا و ﺷوق ﻟﻘﺎی او از دﺳت ﻣردﻣﺎن و ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺣﻣل ﺧﺻوﻣت ﯾﺎران و ﻋزﯾزان
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﺷم ﺧداﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ دھد و ﭼﺷم دل و روح را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد .
 -٩۴ﺧدا ﺣﺎﺿر و ظﺎھر اﺳت و " ﻏﺎﯾب " از اﺳﻣﺎی او ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻏﺎﯾب و ﻏﺎﻓل از اوﺳت و ﺣواﺳش ﺑﮫ ﻏﯾر
اوﺳت  .در ﻋداوت ﻋزﯾزان اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم و ھوش دل ﺑﺳوی او ﻣﯽ رود و او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
 -٩۵ﻋداوت ﻋزﯾزان آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ راﻧد و ﻣﻘﯾم دل ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻣﻧظر دل اﺳت ﮐﮫ ﺧدا دﯾدار ﻣﯽ ﺷود .
 -٩۶ﺧدا را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﭼﺷم ﺧوﯾش دﯾد و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﭼﯾزی را  .و اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺧود ﻧﯾﺎﯾد ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﺑﺳﺗﮫ اﺳت
و ﻣﺻداق ﮐور و ﮐر و ﻻل اﺳت و ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﻋزﯾزان اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻧﯾﺎ را از اﻧﺳﺎن ﭘﺎک
ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺟز ﺧود ﻧدارد و ﭼون ﺑﺧود آﻣد واﻗﻌﯾت وﺟودی ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﭘدﯾده ﺷﻧﺎس ﻣﯽ ﺷود
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت اﺳﺎس ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 -٩٧اﯾن ﻣطﻠﻖ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮔﺷوده ﺷدن ﭼﺷم او ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﻋﻠﯽ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘدﯾده ﺷﻧﺎس ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺑﺎﻧﯽ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ !
 -٩٨وﻗﺗﯽ واﻟدﯾن ﺗو  ،ھﻣﺳرت  ،ﻓرزﻧداﻧت  ،دوﺳﺗﺎﻧت و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧدﻣت ﮐرده ای ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت ﺑﮫ ﺗو
ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗو را ﺑﮫ ﭘﺷﯾزی ﺑﮫ دﺷﻣن آﺷﮑﺎر ﺗو ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد ﭼﺷم ﺗو ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ وﺟود از وﺣﺷت ﻧﺎﺑود
ﺷدن .زﯾرا ﻓﻘط در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺑودی ذات ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ و وﺟود ﺟﺎوداﻧﮫ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﭼون ﺗﺷﻧﮫ ای ﮐﮫ
در ﺣﺎل ﻣرگ اﺳت  .آب را ﻣﯽ ﺟوﺋﯽ و اﯾﻧﮏ آب! اﯾﻧﮏ وﺟود! اﯾﻧﮏ ﺧدا! اﯾﻧﮏ دوﺳت! اﯾﻧﮏ ﺧودت! و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺧداﺳت و آن ﺗوﺋﯽ و ﺟز ﺗو ﻧﯾﺳت و ھرﮔز ﻧﺑوده اﺳت  .و اﯾن ﺳﯾر دﯾدار اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت ﮐﮫ رﺑﺷﺎن ﷲ اﺳت .
 -٩٩ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻣﮑﺗب ھوﺳرل آﻟﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺣض و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻋﻘل ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻣﻧطﻖ
ﮐﺎھﺷﯽ اﺑزار اﺟراﺋﯽ دﯾﮕری ﻧدارد و ﻟذا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -١٠٠آﻗﺎی ھوﺳرل اذﻋﺎن دارد ﮐﮫ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ دارای دو ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اوﻟش از طرﯾﻖ ﻣﻧطﻖ ﮐﺎھﺷﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﭘدﯾده را ﺑﮫ ﻋدم ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد زﯾرا ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ﺻﻔﺎت ﭘدﯾده در ذھن ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ وﺟود ﻣﺣض
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﻋروج روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ " ﺗراﻧﺳداﻧس " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺷف
و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳت وﻟﯽ ھوﺳرل در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻠﺞ و ﺑﯽ ﭼﺎره اﺳت زﯾرا راه و رﺳم اﯾن ﮐﺷف و ﻋروج
ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﺧود رخ ﻧﻣﺎﯾد .
 -١٠١ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ھوﺳرل ﻏﺎﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء ارﺳطو اﺳت ﮐﮫ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺷراق اﻓﻼطوﻧﯽ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد و اﯾن ﮔذار از ﻋﻘل ﺑﮫ اﻟﮭﺎم اﺳت ﯾﺎ ﮔذر از ﺷﮭود ذھﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮭود ﻗﻠﺑﯽ .

٤٢

 -١٠٢ھوﺳرل ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ از طرﯾﻖ دﯾﺎﻟوگ ﺳﻘراطﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻋروج رﺳﯾد وﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﺷد و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮑﺗب
ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻏرب ﺑود ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرد و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋرﻓﺎن و اﺷراق ﻗرار داد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن
ﺳﭘرد .
 -١٠٣ھوﺳرل ﺑﮫ ارزش اﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و ﻣراﻗﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿت ﻓﮑری و ﻋﻣﻠﯽ اﻋﺗﻘﺎدی
ﻧداﺷت و اﯾن روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﺧرد ﮔراﺋﯽ اروﭘﺎﺳت ﮐﮫ دﯾن را از ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺣذف ﮐرده و ﻟذا ﺧود را ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮫ اﻓﮑﻧده
اﺳت .
 -١٠۴ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺧن ﻣﻌروﻓش ﺑﺎﻧﯽ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود  :ﭘروردﮔﺎرا ﺣﻘﯾﻘت
اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ.
 -١٠۵ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء ﺑﺧودی ﺧود آﺷﮑﺎر اﺳت وﻟﯽ اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت و از ﺧود ﭘﻧﮭﺎن اﺳت
و ﺧودش ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﭘدﯾده ھﺎ را درﯾﺎﺑد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺿرورت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه ﭘدﯾده
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -١٠۶ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻋﺎرف ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺟﮭﺎن را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﺑﯾﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺧود ﺧود ﺑﺎﺷد و
از ﻏﯾر ﺧود ﻣﻧزه و ﭘﺎک ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺧود ﺧود ھر ﭼﯾزی را ﺑﯾﺎﺑد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎدل ﺷدن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن و ﻋﺎرف ﺷدن و
ﺑﯾﻧﺎ ﺷدن .
 -١٠٧ﭘس ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن رﺋﺎﻟﯾزم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راه و رﺳم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -١٠٨ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻋﺎرف اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾده آﻟﯾﺳت و ﺧﯾﺎل ﭘرداز و اﺳﯾر اوھﺎم و اﺷﺑﺎح و ﺗﺻورات ﺑﺎطل اﺳت و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﺿﻼﻟت ﮐﮫ اﺳﺎس ظﻠم و ظﻠﻣت اﺳت .
 -١٠٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮭﺷت و درﺟﺎت آن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻌﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دوزخ و ﺑرزخ دو
وﺿﻌﯾت ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻣوھوﻣﯽ ﻓﻘط ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺧوﯾش اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت
ﺑﮭﺷت اﺳت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ دوزخ ﻓﻘط ﺗوھﻣﯽ ﺣﺎﺻل از ﭘﻧدار اﻧﺳﺎن ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب روح اﺳت و ھﻣﮫ
اﻣور را ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -١١٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رﺷد اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود راه رﺳﯾدن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت وﺟودی ﺧوﯾش و ﺟﮭﺎن اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن
ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اوﺳت در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و آﺧرت .
 -١١١اﻧﺳﺎن در ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا ﻣﻌﻠول و ﻣﺧﻠوق طﺑﯾﻌت اﺳت در ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺧوﯾش  .و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﯾن وﺿﻊ
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد و از ﺟﮭﺎن ﭘﺎک ﺷود و اﯾن ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اوﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟرای ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و ﺗﻘوا و طﮭﺎرت
ﻧﻔس اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋدم ﺧود ﺑرﺳد و از آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋدﻣش  ،وﺟود را و ﺧدا را ﺑﺧواھد و وﺟود اﻟﮭﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ را ﺑﻌﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧدا درک ﮐﻧد و ﺑﺑﯾﻧد و اﯾن درک ﺑﮭﺷت ھﺳﺗﯽ اﺳت.

٤٣

 -١١٢ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻧطﻖ و ﮐﻼم و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل ھرﻣﻧوﺗﯾﮏ ﻏﺎﯾﺗﯽ ﺟز ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و ﻧﯾﺳت اﻧﮕﺎری
ﻧدارد آﻧﮭم ﯾﮏ ﻧﯾﺳت اﻧﮕﺎری ﺧﯾﺎﻟﯽ و ذھﻧﯽ  .و اﯾن ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﻧﯾﺳت اﻧﮕﺎﺷﺗن اﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﯾﺎﻓﺗن و ﻧﯾﺳﺗﯽ را
ﺗﺟرﺑﮫ و ﺣس ﮐردن .
 -١١٣ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎن درک وادی ﻓﻧﺎ در ﻋرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺑﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود در
ﻓﻧﺎی ﺧود  .و اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف واﺻل ﺑﺎ ﺟﮭﺎن آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت و ﺣﺟت ھﺎی اﻟﮭﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷود.
 -١١۴ﭘس ﮐل ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -١١۵ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود ﺣﺎﺻل درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن از واﻗﻌﯾت اﻟﮭﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آﯾﺎت ﺧدا
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا ﻋﺎرف ﺧود ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و ﺑر ﺟﺎی او ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت  .و ﻟذا ﻋﺎرف ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺧودش در ﺟﮭﺎن ﻣﺷﻐول
اﺳت  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و وﺣدت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن رﺳﯾده اﻧد زﯾرا ﺟز ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد
و اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش دﻋواﺋﯽ ﻧدارد .
 -١١۶وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن )اﺻﺣﺎب اﻋراف( ﺧود در ﺑﮭﺷت ﺧود در اﯾن دﻧﯾﺎ وارد ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد وﻟﯽ ﺑر آن اﺷراف و ﻧظﺎرت
دارﻧد و ﺑر ﭘل ﺻراط ﺑر ﻣرز ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ ﺷﺎھدﻧد و ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ اﯾن ھر دو ﺟﮭﺎن راﺑطﮫ دارﻧد و آﻧﺎن را ﺑﮫ
ﺻورﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد  .و ﺑﺳﯾﺎر دﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ در ﺑﮭﺷت ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﮭﺷت ﺧدا را ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا
زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎده اﻧد و رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ دارﻧد و اﯾن ﺳﺧت ﺗرﯾن رﺳﺎﻟت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣراﺗب
از رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺷﺎﻗﮫ ﺗر اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد را ﻋﺎﺷﻘﻧد و ﻟذا اﯾﻧﺎن رﺳوﻻن ﻋﺷﻖ ھﺳﺗﻧد و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧدﮔﺎن و
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧدا در ﺟﮭﺎﻧﻧد .
" -١١٧ﺑﻼﯾت ﺑﺟﺎﻧم ای ﻋزﯾز دﻟم ای ﺧﺎﻟﻖ و رب و ﯾﺎور و راھﻧﻣﺎﯾم" – اﯾﻧﺳت ذﮐر و ﻓﮑر اﺻﺣﺎب اﻋراف ﺑر ﺻراط.
 -١١٨ﺧداوﻧد در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﻋﺎرف ﺳﭘر ﺑﻼی ﺧدا در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم اﺳت  .ﺑﻼی او را ﺑﺟﺎن
ﻣﯽ ﺧرد ﺗﺎ او در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ آﺷﮑﺎر ﺷود  .اﯾن ﺳﭘر ﺑﻼی ظﮭور آﯾﺎت و ﺣﺟت ھﺎ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﻣﺎل ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت .
ﻣﻌرف و ﻣﺑﯾن آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺑودﻧد وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن و اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣﻌرف ﺟﻣﺎل ﺧدا ﺑﮫ ﺧﻠﻖ
 -١١٩اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣداﻓﻊ و ّ
ھﺳﺗﻧد .
 -١٢٠اﻧﺑﯾﺎء آدرس ﺧدا را ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد و اوﻟﯾﺎی او ھم ﺧود ﺧدا را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن  .و
ﺧود ﺳﭘر ﺑﻼی ظﮭور اوﯾﻧد و ﺷﮭﯾد اﯾن ظﮭور .
 -١٢١اﻧﺑﯾﺎء  ،ﺑﺷﺎرت ظﮭورﻧد و اوﻟﯾﺎء ھم ﻣﺣل ظﮭورﻧد  .و اﯾن دو درﺟﮫ و ﻣرﺣﻠﮫ از ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  :ﭘدﯾده
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻣود و ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟود .
 -١٢٢رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ﭘدﯾده ھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺑوده اﺳت ﭘدﯾده ھﺎ ﺑﻌﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ
ھﺎی وﺟود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧداوﻧد اﺳت  .اﯾن رﺳﺎﻟت در اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت .
٤٤

 -١٢٣اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﺣل ﺣﺿور و ظﮭور ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎ و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﺣل ﺣﺿور و ظﮭور
ﺟﻣﺎل ذات ﭘدﯾده ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﭘدﯾد آورﻧده ﭘدﯾده ھﺎ .
 -١٢۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﺟزات ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐراﻣﺎت ﺷﻌﺑﮫ ای از آن اﺳت درب ورود ﺑﮫ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻣردم از
ﻣﻧظر اﯾن ﭘدﯾده ھﺎی ﺷﮕرف و اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺳﺎﺋر ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎدی ﺷوﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﺟزات در ﺧدﻣت ﺷﻧﺎﺧت ﭘدﯾده
ھﺎی ﻋﺎدی ﺑوده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎدی ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﻣﻌﺟزات دارﻧد .
 -١٢۵ھﻣﮫ ﻋﺻﺎھﺎ  ،ﻋﺻﺎی ﻣوﺳﯽ ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﮫ دﺳﺗﮭﺎ  ،ﯾد ﺑﯾﺿﺎ ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﮫ ﺷﺗرھﺎ ﻧﺎﻗﮫ ﺻﺎﻟﺢ ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﮫ
درﺧﺗﮭﺎ  ،درﺧت ﻣوﺳﯽ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ روح ﷲ و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻖ اﻟﻘﻣر ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﻌراج
ﺑﮫ دﯾدار ﺧدا ﺑروﻧد  .ھر ﮐﺷﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ ﻧوح اﺳت و ھر ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﺑﺎﺷد  .و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
و ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻟﻘوه ھﺳت  .و ھر زﻧﯽ ﯾﮏ ﻣرﯾم و ھﺎﺟر و ﻓﺎطﻣﮫ اﺳت و ﺑﺎﯾد
ﺑﺎﺷد  .ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن .
 -١٢۶ھﻣﮫ ﻣﻌﺟزات از ﺑطن ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎدی رخ ﻧﻣوده اﻧد از درﺧت  ،ﻋﺻﺎ  ،ﺳﻧﮓ  ،ﺷﺗر و اﻧﺳﺎن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور وﺟود
از ﺑطن ﻧﻣودھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر و ﺑرﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .و ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﺣدی از ادراک و اﺣﺳﺎس و ﺷﻌور اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺗوان از ﺑطن ﻧﻣود ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور وﺟود رﺳﯾد و ﺧدا را از ﻣﺧﻠوق درک و ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود .
 -١٢٧و ﻋﻠﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗرﺑﯾت ﺷده دﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت از ھر ﭘدﯾده ای ﺧﺎﻟﻖ را درﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ھر
ﭘدﯾده ای را ﯾﮏ اﻋﺟﺎز ﺑﺑﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد :در ھر ﭼﯾزی اول ﺧدا را و ﺳﭘس آن ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .و ﻟذا ﻋﻠﯽ
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را ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻣﯾده اﻧد .
 -١٢٨اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﻧرﺳﯾده ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ راه ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑﯽ اﺳت .ﺑﮫ
ھﺳﺗﯽ رﺳﯾدن ھﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت رﺳﯾدن اﺳت  :ﺑﮫ ھﺳت ) ﺑﮭﺷت (!
 -١٢٩ﺑﮭﺷت ﻋرﺻﮫ ﺣﺿور ﺧدا از ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎ و ﻣوﺟودات اﺳت  .در ﺑﮭﺷت ھر ﭼﯾزی اﻟﮭﯽ اﺳت  .ﺑﮭﺷت ﻋرﺻﮫ
اﻋﺟﺎز ﻣوﺟودات اﺳت و در آﻧﺟﺎ ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﺳت ﺑطور ﺟﺎوداﻧﮫ  .و ﻟذا ھر ﭼﯾزی در ﻧظر اﻧﺳﺎن ﺗﺣت
اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﻗرار دارد و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺑﮭﺷت اراده ﮐﻧد ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ در ﺑﮭﺷت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻟوھﯾت ھﺳﺗﯽ
رﺳﯾده اﺳت و ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣرو ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻓﻌل اﺳت  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﻧﺳﺎن در ﺑﮭﺷت در ﻗﻠﻣرو اﺟﺎﺑت ﻣطﻠﻖ و
آﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﻗرار دارد زﯾرا ﺣﺿور او را در ھر ﭼﯾزی درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣرﺑوط اﺳت .
 -١٣٠ﺑﮭﺷت ﺣﺿور ﺧداﺳت از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری  .ﺑﮭﺷت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﮑر و اﺻﯾل و ﺑدﯾﻊ و ﻧو ﺑﮫ ﻧو .
و ھر ﭼﯾزی در ھر آن ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻧو اﺳت  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻼﻗﯾت ﻣطﻠﻖ ﺟﮭﺎن در ﻧزد اﻧﺳﺎن .
 " -١٣١و ﮐوھﮭﺎ را ﺳﺎﮐن و راﮐد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼون اﺑرھﺎ و ﺑﺎدھﺎ در ﺣرﮐت و رواﻧﻧد " .ﻗرآن – اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ و آﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ .

٤٥

 -١٣٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود واﻗﻌﮫ ظﮭور ﭘدﯾده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ذات
واﺣده ﭘدﯾده ھﺎﺳت و ﺟﻣﺎل واﺣده وﺟود ﻣطﻠﻖ .
 -١٣٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﺟزه ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﻘﯾﻘت ﻋرﯾﺎن ﭘدﯾده ای اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻧزول آن روح ﺑر ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎﻧش  ،ﻣوﺟب
ﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا اﮐﺛر ﺷﺎھدان ﻣﻌﺟزه ﺑﮫ اﻗرار ﻗرآن ﮐرﯾم ﭘس از وﻗوع و ﻣﺷﺎھده اﻋﺟﺎزی آﻧرا ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﭼﺷم ﺑﻧدی و ﺟﺎدو ﺑوده اﺳت ﮐﮫ آﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد .
 -١٣۴اﯾن اﻧﮑﺎر رﺳﺎﻟت و ﺣﻘﺎﻧﯾت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻧﮑﺎر اطﺎﻋت ﺣﮑم ﺧداوﻧد ﻣوﺟب اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺟزات ﻣﯽ ﺷود
وﮔرﻧﮫ ھﻣﯾن ﮐﺎﻓران اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق ﺟﺎدو ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺑﮫ اﻧواع ﺧراﻓﺎت ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .وﻟﯽ اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﺎدو
را ﭼون از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ از اطﺎﻋت او ﺳر ﺑﺎز زﻧﻧد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﺟﺎدو ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آﻧﯽ
ﺑواﺳطﮫ ﻧزول روح ﭼﺷم دل آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﺷده و ﭼﺷم ﻏﯾب ﺑﯾﻧﯽ و در واﻗﻊ ﭼﺷم واﻗﻌﯾت ﺑﯾﻧﯽ و ﺣﻖ ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﺑﺎور
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و وﺟود ﺧداوﻧد اﻗرار ﮐﻧﻧد .
 -١٣۵وﻗوع ﻣﻌﺟزه اﺳﺎﺳﺎ ً در وﺟود ﺷﺎھدان اﺳت و ﻟذا آﻧﮭﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت را ﭼﺷم ﺑﻧدی و ﺟﺎدو ﺷده ﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻟذا
اﺻوﻻً اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﺟﺎدوﮔر و ﻣؤﻣﻧﺎن را طﻠﺳم ﺷده ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗرار ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﯾن ﮐﺎﻓران
در ﺧﻠوﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﻧﺟواﮐﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ  :ای ﮐﺎش ﻣﺎ ھم ﻣﺛل ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺑودﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛل آﻧﮭﺎ دارای آراﻣش و ﻗرار و
ّ
ﻋزت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑودﯾم اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ از اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧﯾم .
 -١٣۶در ﺣﻘﯾﻘت در آن ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺟزه ای ﻣﯽ ﺷوﻧد دارای اﺣوال ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻗدرت اﯾﻣﺎن و روح را ﺑﺎور ﮐﻧﻧد و ﺑﺳوی آن ﮔراﯾش ﯾﺎﺑﻧد .
 -١٣٧ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ و ﻗﺻص ﻗرآﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﺻﺎر ﮔذﺷﺗﮫ و
ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت  .ﭘس ﻣردﻣﺎن را در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر در دوران ﺧﺗم ﻧﺑوت و ﻏﯾﺑت اﻣﺎم
ھﯾﭻ ﮐﺎر و ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﻗرآن ﻧﯾﺳت  .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗرآن ﯾﺎ ﻗﺻﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن اﺳت ﯾﺎ ﭘﯾش ﮔوﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت  .و اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﭼﯾﺳت ؟ و زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن در واﻗﻌﯾت اﯾن دوران رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻗرآن ﻧدارد  .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﺳت ؟
 -١٣٨ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت  .ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ درﺑﺎره ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻣردﻣﺎن در اﻋﺻﺎر ﮔذﺷﺗﮫ آﻣده اﺳت در ھر دوراﻧﯽ درﺑﺎره
ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻداق دارد و ﺟﺎرﯾﺳت  .و ﺑﻠﮑﮫ ھر آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ درﺑﺎره ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﺑرای ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﺟﺎرﯾﺳت  .ﭘس ھﻣﮫ ﺣوادث ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده در ﻗرآن در ھﻣﮫ دوراﻧﮭﺎ
در ﻋﺻر ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش ﺟﺎری اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر .
 -١٣٩ﺷرح اﺣوال و ﺣوادث زﻧدﮔﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻣردﻣﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ اﻣری ﺟﺎرﯾﺳت در ھﻣﮫ اﻋﺻﺎر  .وﮔرﻧﮫ ﻗرآن را
ﭼﮑﺎر ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑﺷری در ﻋﺻر ﺧﺗم ﻧﺑوت ؟
 -١۴٠ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ در ﻗرآن ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﻋﺻر
ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت و ﺑس  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ ﻗرآن ﺷﺎﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ در ﺻد از ﻗرآن ﻧﺑﺎﺷد .

٤٦

 -١۴١آدم و ادرﯾس و ﻧوح و اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣﺣﻣد و اﻗواﻣﺷﺎن اﻧواع و درﺟﺎت و طﺑﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻔس
ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد  .ﻋﺎرف ﺑزرگ ﻣﺎ اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت  .ھر
ﻣؤﻣن ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ھﻣﮫ اﯾن درﺟﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت و طﺑﻘﺎت وﺟود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺷﺎھدات و ﺣوادث
و ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﻣردان ﺧدا را در زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت
و ﻣﻌراج او را ﻧﯾز در درﺟﮫ ای درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﺑوت در او ﺧﺗم و ﮐﺎﻣل ﺷده و ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾده و ﻋﻠوی ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن
ﺳﯾر ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺑﺎره زن ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد  .ھﻣﮫ اﻣت ھﺎی اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﻣروزه ﻧﯾز ﺑر روی زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﺎن
ﻣﺎﺟراھﺎ را در ﺷراﯾط زﯾﺳﺗﯽ ﺧود دارا ھﺳﺗﻧد .
 -١۴٢اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ظﮭور درﺟﺎت ﻧﻔس ﻣؤﻣﻧﮫ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد  :ﻧﻔس آدﻣﯽ  ،ﻧﻔس ﻧوﺣﯽ  ،ﻧﻔس
اﺑراھﯾﻣﯽ  ،ﻧﻔس اﯾوﺑﯽ  ،ﻧﻔس ﯾوﺳﻔﯽ  ،ﻧﻔس ﻣوﺳوی  ،ﻧﻔس ﻋﯾﺳوی  ،ﻧﻔس زرﺗﺷﺗﯽ  ،ﻧﻔس ﺑوداﺋﯽ  ،ﻧﻔس ﺳﻘراطﯽ،
ﻧﻔس اﻓﻼطوﻧﯽ و  ...و ﻧﻔس ﻣﺣﻣدی  .و ﻧﯾز ﻧﻔس ھﺎﺟری  ،ﻧﻔس ﺳﺎروی  ،ﻧﻔس ﻣرﯾﻣﯽ و ﻧﻔس ﻓﺎطﻣﯽ .
 -١۴٣و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳت ﻧﻔس ﻓرﻋوﻧﯽ  ،ﻧﻔس ﻧﻣرودی  ،ﻧﻔس ﻟوطﯽ  ،ﻧﻔس ﺛﻣودی  ،ﻧﻔس ﻋﺎدی و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -١۴۴ﻗرآن ھر آن  ،آﯾﮫ ﺑﮫ آﯾﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﺟﺎرﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " دﯾن ھر آن واﻗﻊ اﺳت"ﻗرآن
ﮐﺗﺎﺑﯽ زﻧده و ﻧﺎطﻖ ھﻣﮫ دوراﻧﮭﺎﺳت و ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .
 -١۴۵اﯾن اﺳﺎس ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ و ﻗرآن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘدﯾده اﺳت .
 -١۴۶آن آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر دل و ﻣﻐز ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷد ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از " ﻗرآن " ﺑود  .و اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻗرآن و در دﺳت ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از آن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺎزل ﺷد  :ﻧﺷﺎﻧﮫ ای
از ﻧﺷﺎﻧﮫ !
 -١۴٧از طرﯾﻖ اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣﻣد ﻧﺎزل ﺷد رﺳﯾد و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﺻل ﻗرآن و ا ّم اﻟﮑﺗﺎب
رﺳﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻟوح ﻣﺣﻔوظ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﮐن ﻓﯾﮑون ﺷد و ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ رخ ﻧﻣود  :ﮐﺗﺎب وﺟود !
ﺣﯽ و ﯾﺎ ھداﯾت رﺑوﺑﯽ ﺣﻖ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﺑﮫ
 -١۴٨و اﻣﺎ ھﯾﭼﮑس ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑدون اﻣﺎم ّ
ﻗرآن ﻣﺣﻣدی و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻗرآن ام اﻟﮑﺗﺎب ﺑرﺳد .
 -١۴٩در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺑر ﻣوﺳﯽ ﮐﺗﺎب ﻧﺎزل ﺷد و ﻓﻼن ﮐس را ﮐﺗﺎب دادﯾم و ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺧﻠﺻﯾن ﺻﺎﺣب
ﮐﺗﺎب ﺷدﻧد  .اﯾن آن ام اﻟﮑﺗﺎب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎب وﺟود ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺗدرﯾﺞ
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  " :ﮐﺗﺎب وﺟودت را ﺑﺧوان ﮐﮫ ﺗو ﺧود ﺑرای ﺧواﻧدﻧش ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ" .ﻗرآن –
 -١۵٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺗواﻧد آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ را درﯾﺎﺑد و ﻗرآن را ﻟﻣس و درک ﮐﻧد و ﻻﻏﯾر .
 -١۵١ﺧود ﻗرآن " ﻣطﮭرون " را ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗرآن را ﻟﻣس و درک ﮐﻧﻧد و ﻻﻏﯾر .و ﻣطﮭرون ﯾﻌﻧﯽ
ﭘﺎﮐﺎن  .و ﭘﺎﮐﺎن ھم ﺟز اﺻﺣﺎب اﻋراف )ﻋﺎرﻓﺎن( ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ھراس دوزخ و ﺷوق ﺑﮭﺷت ﻣﺑراﯾﻧد و اﯾﻧﺳت ﭘﺎﮐﯽ .
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زﯾرا ھﻣﮫ ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎی آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﺗرس از ﻋذاب و ﻧﺎﺑودی و ﺷوق ﺑﮫ ﻟذت و ﻋﯾش اﺑدی اﺳت و ﻋﺎرﻓﺎن در ورای
ﺑﮭﺷت و دوزﺧﻧد و ﺑر ھر دو اﺣﺎطﮫ دارﻧد و ﻗرآن وﺻف اﯾن دو ﺟﮭﺎن اﺳت و اھﺎﻟﯽ آن و روﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺳوی آن .
 -١۵٢ﭘس ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ ﻓﻘط ﮐﺎر ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت و ﺑس  .و ﻗرآن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘدﯾده ای ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﭘدﯾده
ھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت ﻓﻘط ﻋﺎرف درک ﻣﯽ ﮐﻧد در درﺟﺎت ﻣﻌرﻓت .
 -١۵٣ﭘس ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗرآﻧﯽ در ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﻓﻘﮫ و ﺗﺄوﯾل و ﻓرﻗﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ
دارای ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و از ﻧزد ﺧوﯾﺷﻧد و رﺑﺷﺎن ﺧداوﻧد اﺳت  .زﯾرا ﻗرآن وﺟود ﺧوﯾش را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق
اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ  :و ﮐﺗﺎب وﺟود ﺧود را ﺑﺧوان ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗو ﻻﯾﻖ ﺧواﻧدن آن ھﺳﺗﯽ .
 -١۵۴ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺗﺎب در ﻗرآن ھﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ ﻧﯾز ﺑﮫ آن رﺳﯾده ﺑودﻧد  .ﭘس ﻣﻘﺎم ﻋﺎرﻓﺎن
ھﻣردﯾف اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر در ﻧزد ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق ﮐﻼم رﺳول
ﺧدا ﮐﮫ  :در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ از اﻣت ﻣن ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد.
اﯾن ﻣﻘﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺣﻼج و ﺑﺎﯾزﯾد و اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻣوﻻﻧﺎ و روزﺑﮭﺎن و ﻋطﺎر و ﺣﺎﻓظ اﺳت و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﮐﺛرﺷﺎن اﯾراﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم وﻋده اﯾن اﻣر را ھم داده ﺑودﻧد ﮐﮫ :ﻋﺟم )ﻗوم ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( ﻋﻠم را در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت.
 -١۵۵ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎﻣﻼن ام اﻟﮑﺗﺎب ﮐﮫ اﺻل ﻗرآن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق ﻋﻠ ّﯾﯾن در ﻗرآن ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋم
ﻗرآن ﮐﺗﺎﺑﯽ زﻧده اﻧد و در ﻧزد ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن از ﻣﻘرﺑﯾن ﺑرﺗر اﺳت و ﻣﻘرﺑﯾن در ﮐﻣﺎل ﻗرب ﺑﮫ ﻋﻠﯾﯾن
ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﮐﮫ ﺳرﺳﻠﺳﻠﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ اﺋﻣﮫ اطﮭﺎرﻧد و ﻋﻠﯽ )ع( .
 -١۵۶ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﺗﻣرار اﻣﺎﻣت در دوره ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﺑرﺗرﯾن ﭘدﯾده ھﺎی دوره آﺧراﻟزﻣﺎن در
ﺟﮭﺎﻧﻧد .
 -١۵٧ﻋﺎرﻓﺎن ﺧود ﻧور ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻗرآن ﻓﮭﻣﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -١۵٨ﭘس ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن و ﻗرآن را ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﮫ آن راه ﯾﺎﻓت .
 -١۵٩در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺣﺷر ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﮐﺷف و
ﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن اﻋﺗراف ﺻدھﺎ ﺗن از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﯾن آﺛﺎر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن
آﺛﺎر آﺋﯾﻧﮫ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع آن ﭘدﯾده ھﺎ ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی ﺧود را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن آﺛﺎر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول دﮔرﺑﺎره ﻗرآن و ﺗورات و اﻧﺟﯾل و اوﺳﺗﺎ اﺳت و ﻟذا ﺻﻔﺎﺗﯽ
ﭼون ﺣﮑﯾم و ﻋزﯾز و ﮐرﯾم و ﻋظﯾم و ﻣﺑﺷر و ھﺎدی و ﻣﺟﯾد و ﻋﻠﯽ و ﻣﺑﯾن ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
آﺛﺎر ﺑوﺿوح ﺟﺎرﯾﺳت و درک و درﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود و آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑﻣت و ّ
ﻋزت و ﮐراﻣت و ﻋظﻣت و ﺑﺷﺎرت و ھداﯾت و
ﻣﺟد و ﻋﻠوﯾت و روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد .و ﺑﺳﯾﺎری اذﻋﺎن ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودﺷﺎن ﺧداوﻧد را
درک و دﯾدار ﮐرده اﻧد و ﺑﮫ ﻣﺳﺗﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﻔﯽ رﺳﯾده و از ھﻣﮫ ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎ و اﻓﺳرده ﮔﯾﮭﺎ و دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ﺑن ﺑﺳت
ھﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .
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 -١۶٠ھﻣﮫ ﻗﺻص ﻗرآﻧﯽ ﺑطور ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه و رﻣزوار و اﺷﺎره ﺑﯾﺎن و ﺷرح ﺷده اﺳت ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭻ ﭼﯾز
روﺷﻧﯽ از ھﯾﭻ واﻗﻌﮫ ای درک و ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷود و اﮔر ﺑﮫ ﯾﺎری اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی و ﻋﻠوی ﻧﻣﯽ ﺑود ﻣﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از
ﺳرﮔذﺷت اﻧﺑﯾﺎء و ﺣوادث اﻗوام ﺑﺷری را ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﺻص ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن
ذﮐر ﺷده اﻧد و ﻟذا ﭘس از ھر داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓورا ً ﻣؤﻣﻧﺎن دﻋوت ﺑﮫ ذﮐر ) ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ( ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺻل واﻗﻌﮫ را در
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد  .و ﻟذا ﻣﮑررا ً ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد  .و اﯾن راز ﭘدﯾده
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ اﺳت و درک اﺳرار و ﺣوادث ﻗرآن ﺑﮫ ﯾﺎری ذﮐر و ﮐﺷف و ﺷﮭود  .و ﺣﺗﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﯾز
ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺻل واﻗﻌﮫ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد  .و ﺣﺗﯽ وﻗﺎﯾﻊ ازﻟﯽ ﺧﻠﻘت ھم ﭼﻧﯾن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻗرآن را ﮐﺗﺎب ذﮐر ) ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ( ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﺧود ﻗرآن .و ذﮐر اﺳﺎس ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .و ﻗرآن ﺟز از
اﯾن وادی درک و ﻟﻣس ﻧﻣﯽ ﺷود آﻧﮭم ﺑواﺳطﮫ ﻣطﮭرون ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﺷدﮔﺎن از دﻧﯾﺎ و ﻓﻧﺎی از ﺧود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن  .و ﻟذا
ھر ﻧوع ﺑرداﺷت و ادراک از ﻗرآن ﻏﯾر از اﯾن راه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﯾﺎ رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮐﺛر ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺗﻔﺎﺳﯾر
ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم از اﯾن دﺳت ھﺳﺗﻧد .
 -١۶١و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺳرﯾن اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﮐﺷف و ﺷﮭودھﺎی ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل
ھﺳﺗﻧد را ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ رأی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و طرد و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن را ﻣرﺗد و زﻧدﯾﻖ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺣﮑم ﻗﺗﻠﺷﺎن را
ﻣﯽ دھﻧد  .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻻﯾﻖ ﺧودﺷﺎن اﺳت  .آﻧﮭﺎ ھر ادراﮐﯽ از ﻗرآن را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرﻣوﻟﮭﺎ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻗﯾﺎﺳﯽ
آﻧﮭﺎ در ﻓﻘﮫ و ﮐﻼم و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺻرف و ﻧﺣو و ﺣدﯾث ﻣطﺎﺑﻖ ﻧﺑﺎﺷد ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ رأی ﻣﯽ داﻧﻧد .
 -١۶٢ﻗرآن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ازل ﺗﺎ اﺑد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دارای ﺳﮫ ﺑﺧش
اﺳت  :ﺑﺧش اول آن ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻘت اﺳت و ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ آدم رخ ﻧﻣوده اﺳت  .ﺑﺧش دوم آن ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آدم ﺑر
روی زﻣﯾن اﺳت و ﺑﺧش ﺳوﻣش ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺑﻌد از آدم در ﺟﮭﺎن اﺳت  .اﯾن ﺳﮫ ﺑﺧش از ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ ﺗوان
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻘت  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﯾد  .ﮐﮫ ﺑﺧش اول و آﺧرش ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و ﺑﺧش ﻣﯾﺎﻧﯽ آن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن اﺳت .
 -١۶٣و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎن در ﻗرآن را ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻘت و ﻗﯾﺎﻣت را ﺑواﺳطﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺑﺷر  ،ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﺣﺗﯽ ﺷﮭود ﻧﻣود  .و اﯾن ﺧﺎﺻﯾت ﻗرآن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﮐﺗﺎب اﺳت .
 -١۶۴ﯾﻌﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﺣوادث و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺎﻗﺑل و ﻣﺎﺑﻌد اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ارض
رﺳﯾد ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻣﺷﺎھده .
 -١۶۵ﭘس ﻗرآن ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣطﻠﻖ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت را ھم
ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود و از زﻣﺎن ﻓرا ﻣﯽ رود و ﻟذا ﺑﮫ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎورای دھر ﻣﯽ رﺳد .
 -١۶۶ﭘس ﻗرآن ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻻﻣﮑﺎن و ﻻزﻣﺎن را ھم ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .
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 -١۶٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ راه و روش دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗرآن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ
و ﻻزﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .و آن دو روش دﯾﮕر ھﻣﺎﻧﺎ وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و وادی ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرف واﺻل
ﺣﯽ .
اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﺎم ّ
 -١۶٨ﻗرآن ﮐﺎﻏذی  ،ﻗرآن ﺻﺎﻣت اﺳت  .ﻋﺎرف واﺻل ھم ﻗرآن ﻧﺎطﻖ اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻌرﻓت ﻗﻠب ھم
ﻗرآن ﺷﺎھد ﯾﺎ ﻗرآن ﺑﺻﯾر اﺳت .
 -١۶٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ در ﮐﺗﺎﺑش ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  " :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﺑﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن در ﻣﯾﺎن اﻣت ﭼﮫ ﻣﮭﺟور
و ﻣﻔﻘود و ﻣﺗروک اﺳت" .وﮔرﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﺎﻏذی در ﻣﻧزل ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ھﺳت و در ﻋﺻر ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر ھم ﮐﮫ ورد زﺑﺎن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد ﮐﻼم روزﻣره ﺷﺎن ﺑود  .ﭘس ﻣﻧظور ﻗرآن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻورت زﻣﯾﻧﯽ اش ﻋﻠﯽ و اﻣﺎﻣﺎن و
ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﺑوده اﻧد و ھﻣواره ﻣﮭﺟور  .و ﺻورت آﺳﻣﺎﻧﯽ اش را ھم ﮐﮫ ﺟز اھل ﷲ دﯾدار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻋﺻر
رﺳول اﮐرم ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل در ﻧﻘﺎب ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر ﺑود ﮐﮫ ﺟز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﻻﯾﻖ دﯾدارش ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ اﮐﺛراً ھﻣﺎن اھل ﺑﯾت
ﺑودﻧد و ﯾﮏ ﻋﺟﻣﯽ ﺑﻧﺎم ﺳﻠﻣﺎن .
 -١٧٠ﭘس ﻗرآن ھم ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ دارای ھوﯾت ازﻟﯽ و اﺑدی اﻧﺳﺎن اﺳت در دو ﺗﺟﻠﯽ آدﻣﯽ و
ﺣواﺋﯽ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺟن و ﺷﯾﺎطﯾن و ﻣﻼﺋﮏ ھم در ﻋرﺻﮫ ظﮭور دارای ﺻورﺗﯽ ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ ﺟﺑراﺋﯾل و
ﻣﻘرﺑﻧد .
ﻋزراﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و اﺳراﻓﯾل ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن ﻋرش و ﻣﻼﺋﮏ ّ
 -١٧١ﻗرآن ﯾﮏ ﮐﺗﺎب اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻧدار اﺳت ھﻣﭼون ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧش .
و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا دارای ﮐﺗﺎﺑﯽ در دﺳت ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑرﮔﯽ از ﻗرآن اﺳت.
 -١٧٢و اﻣﺎ اﻧدﮐﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﮐل ﻗرآن ھﺳﺗﻧد و آﻧﺎن در ﻗرآن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻋﻠﯾﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻧﮭﺎ ھﻣﺎن
ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت .
 -١٧٣ﺑﮫ ﮐل ﻗرآن ﮐﺳﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ا ّم وﺟود ﺧود رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ا ّم اﻟﮑﺗﺎب !
 -١٧۴و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﻧﯾز ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ در دﺳﺗش ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑرای ﺧﻼﯾﻖ ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﮐﺗﺎب
وﺟود اﺳت ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﯾﺎ ا ّم اﻟﮑﺗﺎب .
 -١٧۵اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را از ﮐرم ﺧوﯾش آﻓرﯾده اﺳت و در ﻗرآن ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﻗرآن ھم
" ﮐرﯾم " اﺳت .و در رواﯾت دارﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺧﺳت اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻧوﺷت و ﺳﭘس ﺑﮫ آن اﻣر ﺑﮫ ظﮭور ﻓرﻣود  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن
ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺎﻣل اﻣر ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت ﭼون ﮐرﯾم اﺳت .
 -١٧۶دﯾﮕر از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﻗرآن ھﻣﺎﻧﺎ " ﻣﺑﯾن " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده .و اﯾن ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از ظﮭور ھﺳﺗﯽ اﺳت
از ﻣﺗن ﮐﺗﺎب  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت و ھر ﮐﻼﻣﯽ در ﻗرآن ھم ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن
اﺳت  .اﯾن آﯾﮫ ظﮭور آن آﯾﮫ اﺳت .
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ﺷر،
 -١٧٧ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت رﺑوﺑﯽ ﺧداوﻧد ھم ﺑر ﻗرآن ھﺳت :ﺣﮑﯾم ،ﮐرﯾم ،ﻣﺟﯾد ،ﻋظﯾم ،ھﺎدی و ﻣﺑ ّ
رﺣﯾم ،ﺷﺎﻓﯽ و ﻋﻠﯽ و ﻋزﯾز .
 -١٧٨و در ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻧﯾز ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﺻدھﺎ آﯾﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻏﯾرت و ﻗدرت و ﻗﮭر و ﻏﺿﺑﯽ از ﻗداﺳت و ﻋظﻣت
ﻗرآن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣردﻣﺎن را ﻓﻘط ﺑدﻟﯾل اﻧﮑﺎرش ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﻟﯾل ﺗﺻدﯾﻘش ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و
اﺟر ﻣﯽ دھد.
 -١٧٩ﭼﻧﯾن ﻏﯾرت و ﻗدرت و ﺣﻣﺎﯾت و ّ
ﻋزﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد درﺑﺎره ﻗرآن ﻗﺎﺋل اﺳت ﻣطﻠﻘﺎ ً درﺑﺎره ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳت و
ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑران ھم ﻣﺷﻣول اﺟر و ﻋﻘﺎب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﮑذﯾب ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ

ﺷوﻧد.

 -١٨٠در ﺳوره ﻗﻠم ﻧﯾز ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻧﮑران ﻗﻠم و ﮐﺗﺎﺑش را ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم و ﻋداوت و ﺣﺗﯽ ﻓﺣﺎﺷﯽ و
ﻟﻌﻧت ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻋﺻﻣت ﺧود دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ھم ﭼﻧﯾن اﺳت و ﻗرآن ﻋﺻﻣت
ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﺧداوﻧد از ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﻣﻼﺋﮏ و اﻧﺑﯾﺎﯾش ﺟﻣﻌﺎ ً اﯾﻧﻘدر دﻓﺎع ﻧﮑرده اﺳت ﮐﮫ از ﻗرآن دﻓﺎع ﮐرده
اﺳت .
 -١٨١در ﺣﻘﯾﻘت ﮐل ﺑﺷرﯾت در ﺳرﻧوﺷت دو ﺟﮭﺎﻧش ﻣﻌﻠول راﺑطﮫ و ﻧوع ﺑرﺧورد و ﺳﻠوک ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑش ﻗرآن اﺳت.
 -١٨٢درﺑﮭﺎی ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ و طﺑﻘﺎﺗش ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﻗرآن ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﺎﻓران
ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ھداﯾت ﻣﯽ ﮔردﻧد .
 -١٨٣ﻗرآن ھم ﺷﻔﺎ ھﺳت و ھم ﺷﻘﺎ  .ھم ﻧور اﺳت و ھم ظﻠﻣت  .ھم ھداﯾت اﺳت و ھم ﺿﻼﻟت  .ھم رﺣﻣت اﺳت و ھم
ﻏﺿب .
 -١٨۴ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی اﻟﮭﯽ ظﮭور و ﺑروز درﺟﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﺑوده اﻧد  .و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺳوادآﻣوزی و
ﺗﻌﻠﯾم ﻧﺧﺳﺗﯾن از طرﯾﻖ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺑواﺳطﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺑﺷری ﺑر روی
زﻣﯾن ﺣﺎﺻل اﻧواع راﺑطﮫ و ﺑرﺧورد و ﺳﻠوک اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻗرآن اﺳت  .ﮐﮫ در ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ھداﯾت ﺑﺧش ،
ﺿﻼﻟت ﺑﺧش و ﻣﮭﻣل ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١٨۵ﭘس ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻓرزﻧد ﻗرآن ھﺳﺗﻧد  ،ﻓرزﻧدان ﺧﻠف و ﻧﺎﺧﻠف آن .
 -١٨۶ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻗرآن ﺑﻔﺎرﺳﯽ ﺗﺎﮐﻧون اﮐﺛرا ً ﺑری از ھر ﺣس اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ
ﺿررﺗرﯾن آن ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺣت اﻟﻠﻔظﯽ و ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﻗرآن اﺳت ھر ﭼﻧد ﺑس ﮐودﮐﺎﻧﮫ و ا ّﻣﯽ و ﺧﺎم اﺳت  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً
از روی ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ و ﮐﺑر و ﺑﺎزﯾﮕری ادﺑﯽ اﺳت و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده  .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻧوز ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎرف
ﻗرآﻧﯽ وارد ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت و در ﮔوﯾش و زﺑﺎن روزﻣره ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارد و در ﻋوض ﺑﺟﺎی آن
ﻣﻌﺎرف ﻣوﺟود در ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺣﺎﻓظ و ﻣوﻟوی ﺣﺿوری زﻧده دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺟﺑران ﮐرده اﺳت وﻟﯽ
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زﺑﺎن ﺷﻌر و اﺳﺗﻌﺎره اﺳت در ﻓرھﻧﮓ ﻋﻣﻠﯽ و ﺟدی ﻣﺎ ﭼﻧدان دﺧﯾل ﻧﯾﺳت اﻻ از روی ﺗﻔﻧن .
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 -١٨٨اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻌﺎرف و اﺧﻼق و ﺑﺎورھﺎی ﻗرآﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑر زﺑﺎن
و ادﺑﯾﺎت و اﻧدﯾﺷﮫ و ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯾﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺗوﻓﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺟز ﺑﻧده ﺑﮫ ﮐﺳﯽ در اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﻧداده اﺳت در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺑﮭﻣراه روح و ﻣﻼﺋﮏ ﺑر اﯾﻧﺟﺎﻧب
ﻧﺎزل ﺷد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻠﯾس در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﺟﺎری ﮔردﯾد و در ھﻣﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ﺣﯾﺎت ﻣدرن اﯾﺟﺎد ﻓرھﻧﮓ ﻧﻣوده
اﺳت .
 -١٨٩در ﻗرآن ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  " :اﮔر ﺧداوﻧد اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺳﻠﯾس ﺑر ﻣﺣﻣد ﻧﺎزل ﻧﮑرده ﺑود اﺣدی
اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد" .اﯾن آﯾﮫ ﺑوﺿوح اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺣوﯾل و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ زﺑﺎن و
ﻣﻠت دﯾﮕری ﻏﯾر از ھﻣﺎن ﻗوم و زﺑﺎن ﻧﯾﺳت و ﻣوﺟب اﯾﻣﺎن و ھداﯾت ھﯾﭻ ﻗوم دﯾﮕری ﮐﮫ زﺑﺎﻧش ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ
ﺷود  .اﻻ اﯾﻧﮑﮫ آن ﮐﺗﺎب و دﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ از اﻗوام و زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕری ﻧﺎزل ﺷود  .و ﻟذا در طﯽ اﯾن
ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﻗرآن و اﺳﻼم ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﺎﺋر ﻋﺎرﻓﺎن ﺑوده ﮐﮫ ﻣوﺟب اﯾﻣﺎن و ھداﯾت اﯾراﻧﯾﺎن در دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم
ﺷده اﺳت و ﻧﮫ ﻗرآن ﻋرﺑﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم اﯾﻣﺎﻧﯽ اﯾراﻧﯾﺎن از طرﯾﻖ ﺳﻠﻣﺎن و ﺣﺎﻓظ و ﻣوﻻﻧﺎ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن
رﺳﯾده اﺳت و ﻧﮫ اﺳﻼم ﻋرﺑﯽ روﺣﺎﻧﯾت ﮐﮫ از طرﯾﻖ درﺑﺎر ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑﮫ زور و زر و ﺗزوﯾر و ﺗﮭدﯾد اﻟﻘﺎء ﺷده اﺳت .
 -١٩٠اﺳﻼم ﻋرﺑﯽ روﺣﺎﻧﯾت اﺳﺎﺳﺎ ً در اﯾراﻧﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﻧﻔﺎق و ﺧراﻓﮫ و ﺿﻼﻟت ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ﻗرآن از ﻣﻧظر اﯾن
روﺣﺎﻧﯾون ﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑرای ﻣﻌرﻓت و ﺗﻔﮑّر ﺑﻠﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﺛواب اﺧروی اﺳت و ﺑدرد ﭘس از ﻣرگ ﻣﯽ ﺧورد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرای اﻣوات و در ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و اﺳﺗﺧﺎره و رﻣﺎﻟﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -١٩١ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن و اﺳﻼم ﺗرﺟﻣﮫ ای ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑر دل و ﺟﺎن و روان و ﺣﯾﺎت و ﻓرھﻧﮓ و اﺣﺳﺎس ﯾﮏ ﻗوم دﯾﮕری وارد
ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺟز اﯾﺟﺎد ﻧﻔﺎق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﻗرآن ھم در ﻧزد اﮐﺛر روﺣﺎﻧﯾون اﻋﺗﺑﺎری ﻧدارد و از
ﻧظر آﻧﺎن ھﻣﺎن ﻋرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﺻﯾت دارد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻓﮭم ﮔردد .
 -١٩٢آن آﯾﮫ ﻣذﮐور در ﻗرآن ﮐﮫ " اﮔر اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ﺳﻠﯾس ﻧﻣﯽ ﺑود ﮐﺳﯽ اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد " را اﮐﺛر روﺣﺎﻧﯾون
دال ﺑر اﯾن اﻣر ﻗرار داده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻠل ﺟﮭﺎن از ﺟﻣﻠﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ھم ﻓﻘط ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻋرﺑﯽ وارد اﺳﻼم ﺷوﻧد و ﻗرآن ھم
ﺟز ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ﻣوﺟب اﯾﻣﺎن و ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗداﻋﯽ ﻣﻌﻧﺎی آن ﺑﺎﻋث ﮔﻣراھﯽ اﺳت .و اﯾن ﻋﺟﯾب ادراک
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و واروﻧﮫ از ﻗرآن اﺳت  .اﯾن ﻣﺎﺟرای اﭘرای ﻗرآﻧﯽ و آوازه ﺧواﻧﯽ ھﺎ ھم ﺑرآﻣده از ﭼﻧﯾن ﺗﺻوری اﺳت و
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺄﮐﯾد و اﺻرار و وﺳواس ﺟﻧون آﻣﯾز در ﺗﻠﻔظ و ﻗراﺋت اﻟﻔﺎظ ﻗرآن در ﻗﺑﺎل اﻧﮑﺎر ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ دال ﺑر
ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت واروﻧﮫ ای از آﯾﮫ ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺑرداﺷت اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم ﻣﻌرﻓت ﮔردﯾده اﺳت و
اﺳﻼم را ﺑرای ﻏﯾر ﻋرب ﻣذھب ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون و ﺧراﻓﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻧﻔﺎق اﺳت  .اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﮔﻣراه
ﺷده ﮔﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ اﺷراﻓﯾت زﺑﺎن ﻋرب و ﻋرب زده ﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﻗرآن و اﺳﻼم اﯾﻣﺎﻧﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼﻧش ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻣﺎ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻗرآن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻗﻠوب ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن
رﺳﺎﻧﯾده اﻧد .
 -١٩٣ﻗرآن و اﺳﻼم ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ﻣوﺟب اﯾﻣﺎن و ھداﯾت ﻏﯾر ﻋرب ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ  ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ای
ﺳﻠﯾس و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺗرﺟﻣﮫ ﻗرآن ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻣﯽ و آﮐﺎدﻣﯾﮏ درﺑﺎره ﻗرآن و اﺳﻼم
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ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ در ﺟﮭت اﯾﻣﺎن و ھداﯾت روﺣﺎﻧﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻘﯾن اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن را ھم
ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﮑرده اﯾم و اﯾن از ﻧﻔﺎق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎﺳت  .و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر ﺑواﺳطﮫ ﻣﺗﻔﮑرﯾن اﯾراﻧﯽ ھﻣﭼون
دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ و طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﮭﻧدس ﺑﺎزرﮔﺎن و اﻣﺛﺎﻟﮭم آﻏﺎز ﺷده ﺑود ھم ﭘس از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
اﻟﺗﻘﺎط در ﻧطﻔﮫ ﺧﻔﮫ و ﻧﺎﺑود ﮔردﯾد ﺗﺎ اﺳﻼم ﻋرﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﻔﺎق و ﺧراﻓﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾد و دﮐﺎن
داراﻧش ورﺷﮑﺳت ﻧﺷوﻧد .
 -١٩۴وﻟﯽ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت اﯾﻣﺎن آورده ھﻣﯾن ﻗرآن ﻋرﺑﯽ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﮐراﻧﮫ و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ از اﺳرار و ﺣﮑﻣت
ھﺎی اﻟﮭﯽ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و اﻧﺳﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت و ﻣﺧزن ھﻣﮫ ﻋﻠوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑرای ﺣﯾﺎت
ﻣﻌﻧوی ﺧود ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ آن اﺳت و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷری ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷده اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ
 ،رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن  ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت  ،ﻋﻠم ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣﻌﯾﺷت  ،آﻣوزش و
ﭘرورش  ،ﻋﻠم ﺧﺎﻧواده و  ...ﻗﺎﺑل اﺳﺗﺧراج و ﺗﺑﯾﯾن اﺳت و ﻣﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺧود ﻣﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻋﻠوم را اﺳﺗﺧراج ﮐرده
اﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺗون درﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﮑﻣﯾل و ﺗدﻗﯾﻖ
ﻓراوان اﺳت .
 -١٩۵اﮔر ﻗرآن ﻣوﺟب ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮔﻣراھﯽ ﮐﺎﻓران اﺳت و رﺳواﺋﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن  ،ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھر آﯾﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از
آن ﺳﮫ ﻣﻔﮭوم و طرز ﻓﮑر و ﺑرداﺷت و اﺣﺳﺎس و ﻋﻣل ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺳت و دوﻣﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت
و ﺳوﻣﯽ ھم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ  .ﮐﮫ اوﻟﯽ ھداﯾت ﺑﺧش ﻣؤﻣن ﺑﺳوی ﺧداوﻧد و ﺟﻧت اﻟﮭﯽ و ﺳﻌﺎدت و رﺿﺎﯾت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و
دوﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳوﻣﯽ ھم ﻣﺎھﯾت ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١٩۶ادراک ﻣؤﻣﻧﺎن و اﺳﺗﻧﺑﺎط ھداﯾت ﺑﺧش ﻗرآن ﺑﮫ راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑﮫ روش ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن اﺳت  .وﻟﯽ ﻧوع
ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اش ﺑﮫ راه ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﻧﻔس و ﻣﻧطﻖ اﺳﺗﮑﺑﺎری و ﻓ ّﻧﯽ و ﺗﺑدﯾﻠﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری
از آﯾﺎت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .و اﻣﺎ ﻧوع رﺳوا ﮐﻧﻧده اش ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل
ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﻔﺎق را ﺑرﻣﯽ اﻧدازد و ﻣﻧﺎﻓﻖ را از ﺣرﯾم ﻗرآن و اﺳﻼم ﻣﯽ راﻧد
و ﺑر ﮐﻔر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺧود ﯾﮏ ﺟﮭش در ﺳوی ھداﯾت اﺳت .
 -١٩٧ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗرآن آﺋﯾﻧﮫ ﯾﺎد ) ذﮐر ( اﺳت و از ﻧظر ﺧود ﻗرآن ھم اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻋﻠم
ﻟدﻧّﯽ و ﻓطرت ازﻟﯽ و اﺳﺗﺧراج اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در ذات ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت .و اﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧود ﺧدا ﻣﻧﺟر ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎدی ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﺗﻠﻘﯾﻧﯽ ﺑر ﻣﺣور واژه ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎدی از ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
زﻣﺎﻧﯽ دﯾدار ﺷده اﺳت و از ﯾﺎد رﻓﺗﮫ و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن ﯾﺎد ھﻣﺎن ﻟﻘﺎءﷲ و ﻣﻌراج اﺳت  .و ﻟذا
ﺧود ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ذﮐر اﺳت در واﻗﻌﮫ ﻣﻌراﺟش  .او ذﮐر ﷲ اﮐﺑر اﺳت و ﻟذا ﯾﺎد ﺧدا از درب ﯾﺎد ﻣﺣﻣد
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ﻣﻣﮑن اﺳت و ﯾﺎد ﻣﺣﻣد )ص( ھم از درب ﯾﺎد ﻋﻠﯽ )ع(  .و ﯾﺎد ﻋﻠﯽ ھم از درب وﺟود اﻣﺎم ﺣﯽ و ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود
ﺣﯽ ﻣﮭد ذﮐر اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ وردی ﮐﮫ در دﮐﺎﻧﮭﺎی دروﯾﺷﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺷده اﺳت  .اﯾن ذﮐر از ارادت
 .ﭘس اﻣﺎم ّ
ﻗﻠﺑﯽ ﻣرﯾد ﺑﮫ ﭘﯾرش ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود در دل ﻣرﯾد.
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 -١٩٨ﻗرآن ﮐرﯾم از ﻣﻧظر ﻣؤﻣﻧﺎن آﺋﯾﻧﮫ ﻓﮑر و ذﮐر اﺳت  .در وادی ﺗﻔﮑر ﻣﻌﺎرف دﻧﯾوی دﯾن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ
اﺳﺎس آن ھﻣﺎن اﺣﮑﺎم ﺷرع اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﮑر در ھر ﻋﺻری اﺑﻌﺎد و اﻋﻣﺎﻗﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .وﻟﯽ در وادی ﺗذﮐر
ﻣﻌﺎرف اﺧروی ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺷﮭودی اﺳت  .وﻟﯽ اﯾن ھر دو وﺟﮫ ﻗرآﻧﯽ  ،از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻗﺎﺑل
وﺻول اﺳت و ﻧﮫ ﻋﻠوم ﻗﯾﺎﺳﯽ ھﻣﭼون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .از ﻣﻧظر ﻋﻠوم ﻗﯾﺎﺳﯽ ھﻣﺎن
راه ﺿﻼﻟت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھم از ھﻣﯾن دﺳت اﺳت .
 -١٩٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻣﺣﮏ زدن ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻠوم ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﯾﮏ ﺿﻼﻟت آﺷﮑﺎر اﺳت و ﺟز ﮔﻣراھﯽ ﺣﺎﺻﻠﯽ
ﻧدارد و ﻣﺎ اﯾن ﺿﻼﻟت را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧودﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾم  .ﻣﺛل ﺗﻔﺳﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و طﺑﯽ
و ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﻗرآن و ﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻗرآن .
 -٢٠٠وﻟﯽ ﺑﮭرﺣﺎل آﻧﮑﺳﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺟﮭت ﮐﺳب ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻌرﻓت  ،ﺧود ﺑﺧود ﻣﺷﻣول ﯾﮑﯽ از آن ﺳﮫ
اﺳﺗﻧﺑﺎط و ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﻗرآن ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭼﮑس ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗن دﯾﮕران از اﯾن اﻣر ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺣﮑم ذاﺗﯽ ﺧدا در
ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐﺗﺎﺑش را در اﺧﺗﯾﺎر ﮐل ﺑﺷر ﻗرار داده اﺳت .
 -٢٠١و اﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ " ﻗرآن ﻣؤﻣﻧﺎن را ھداﯾت و ﮐﺎﻓران را ﮔﻣراه و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد" ﻟزوﻣﺎ ً
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺗﻔﮑر و اﺳﺗﻧﺑﺎط از ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻋرﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻋم از ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن
و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﭼﮫ ﻗرآن را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺧواﻧد و ﭼﮫ ﻧﺷﻧﺎﺳد و ﻧﺧواﻧد در ﻣﺳﯾر ھداﯾت و ﮔﻣراھﯽ و رﺳواﺋﯽ ﺧود ﻣﺷﻣول
اﺣﮑﺎم و ﺣﻘوق و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ در ﻗرآن اﺳت آﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎه  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ و ﺷرح ﻋﻠت ھداﯾت و ﺿﻼﻟت و رﺳواﺋﯽ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﻻﯾﻠﯽ ﻗرآﻧﯽ دارد و اﯾن را اﻟﺑﺗﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﭼﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ و ﭼﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب
ﻗﺎﻧون ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٢٠٢آن ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻗواﻧﯾن ﺟﺎوﯾد ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن در
دﻧﯾﺎ و آﺧرت اﺳت ھﻣﯾن ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی در ﻣﻧطﻖ و ﮐﻼم و آﯾﺎت و اﺣﮑﺎم
ظﺎھری اش اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﯾﺎﻧﮕر اوﺿﺎع و ﺷراﯾط و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺻدر اﺳﻼم در ﻋﺻر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ آﯾﺎت دارای
ﺷﺄن ﻧزول ھﺳﺗﻧد و ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎﺻﯽ در آن ﻋﺻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٢٠٣آن ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳﯾﻧﮫ ﻣﺣﻣد
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ﯾﮑﺟﺎ و در ﺑدو ﻧﺑوﺗش ﻧﺎزل ﺷد ھﻣﺎن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑﺎﻻ

ﺑرد و ﺑﮫ دﯾدار ﺧداﯾش رﺳﺎﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ در طﯽ ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ ﺳﺎل ﻧﺎزل ﺷد ﻓﻘط وﺟﮭﯽ از آن ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺿرورﺗﮭﺎی اﯾن دوران رﺳﺎﻟت را ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑود  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی آن ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﮔﯽ از آن ﻗرآن و
ﺑروزی از آن در ﺟﮭت ﻣﺳﺎﺋل آن دوران ﺑوده اﺳت .
 -٢٠۴آن ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ھﻣﮫ دوراﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑراﺳت دارای ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻧﺳوخ ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﻗرآن
ﺟﺎوداﻧﮫ را ﻣطﮭرون و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧزول ھﺎی ﻣﺟدد روح در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ وﺟﮫ ﮐﻼم و ظﮭوری آن ﻧﯾز
ﭘﺎﺳﺧﮕوی ھر دوراﻧﯽ اﺳت  .و ﻟذا ﺑوﺿوح ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﺑﺧودی ﺧود ﺑواﺳطﮫ آﯾﺎت ظﺎھری اش
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ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﺳﺎﺋل دوران ﻣﺎ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾﺳت و اﮔر ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﺣﺗﺎج ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف
ﻏرﺑﯽ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد و ﻗرآن را رھﺎ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .
 -٢٠۵و ﺗﺎزه ﺣﻘﺎﯾﻖ ھﻣﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی را ھم ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن ﻗرآﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و اﯾن ﺑﮫ ﺻرف ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺣوزوی
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .
 -٢٠۶ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن ) اﺻﺣﺎب اﻋراف ( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﻌﯾّن و ﻣﺻداق ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﻓﺳﻖ و رﺑﺎ و
زﻧﺎ و ﺻﻠوة و زﮐﺎت و ﺟﮭﺎد و اﻧﻔﺎق و ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﺧﺎﺷﻌﯾن و ﺳﺎﺟدﯾن و  ...را در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آﯾﺎت و ﺗﻌﺎرﯾف
ﻗرآﻧﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا ﮐﺎﻓران و ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .
 -٢٠٧ﻓﯽ اﻟﻣﺛل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﻣﺣﺗوﯾﺎت رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﮫ ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً از اﯾن ﻗرآن
ﮐﺎﻏذی ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﯾﺳت و اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺄوﯾﻼت و ﺗﻌﯾﻧﺎت ﻗرآن ﻧوری و ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر
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ﺑﮫ ﻣردم ﻋﺻر ﺧود آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﺳﺎن آن دوران ﺑوده اﺳت  .وﻟﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﭘﺎﺳﺧﮕوی
ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺷراﯾط اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻧﯾﺳت  .ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻋﺎرف و ﺣﺎﻣل روﺣﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﺳﺎن ﻣدرن را از ﻗرآن
ﻧوری و ﻗﻠﺑﯽ ﺧود اﺳﺗﺧراج ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد  .وﻟﯽ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن در دوران ﻣﺎ ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد
وﻧﺎﺋب اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد اﮐﺛرا ً در ﺗﻘﯾﮫ و ﻣﮭﺟورﯾت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﯾﺎ از ﺟﺎﻧب ﻣردم و ﺣﮑﺎم اﻧﮑﺎر ﻣﯽ
ﺷوﻧد  .اﯾن ﺑﯾﺎن آن آﯾﮫ از ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﺑﯾن ﮐﮫ ﻗرآن ﺗو در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﭼﮫ ﻣﮭﺟور
اﺳت .اﯾن ھﺟران ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﺟران ﻗرآن ھﺎی زﻧده ھر دوران اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و
روﺣﺎﻧﯾون ﺣﻘﯾﻘﯽ دوراﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل آن روﺣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠﺑﺷﺎن ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺎزل ﺷده و ﮐل اﻣر رب و
ﮐﺗﺎب را در ﻗﻠﺑﺷﺎن ﺟﺎی داده اﺳت و ﺑﺎﯾد اﺳﺗﺧراج ﺷود  .اﯾن اﺳﺗﺧراج ﮐﺎر ﻣردﻣﺎن و ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻣﻼن ﻗرآن ﻧوری رﺟوع ﮐﻧﻧد  .زﯾرا اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن در دوره ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﺣﻖ ظﮭور و ﺑروز ﻋﺎ ّﻣﮫ
ﻧدارﻧد و ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت و ﺗرﺑﯾت و ھداﯾت ﻗرآﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .
 -٢٠٨در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺗﻠﻘﯾن اﯾن دﻋﺎ را ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯾد  :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺎ را از اﻣﺎﻣﺎن
ھداﯾت ﻗرار ﺑده! اﯾن ھﻣﺎن دﻋﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎﺑﺗش ھﻣﺎن ﻧزول روح ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ و ﮐل اﻣر رب و ﮐﺗﺎب و ﻗرآن ﻧوری
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻣﺎﻣت ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺄوﯾل ﮐﻧﻧده اﻋﻣﺎق ﻗرآن ﺑرای اﻧﺳﺎن ھر دوراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﺟدای اﻣﺎم دوازدھم ﮐﮫ در ﭘرده
و اﯾن ھﻣﺎن اﺻل اﻣﺎﻣت در ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ دوراﻧﯽ ﺑدون اﻣﺎم ّ
ﻏﯾﺑت اﺳت .
 -٢٠٩ﻗرآن ﮐرﯾم ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻓﻘﮭﯽ و اﺣﮑﺎم و رﺳﺎﻟﮫ ﻋﻣﻠﯾﮫ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ھرﮔز در اﯾن ﮐﺗﺎب اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت و
ﭘﯾروی از ﻗرآن ﻧﺷده اﺳت ﺣﺗﯽ ھﻣﺎن اﻧدک آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ھم در ﺑطن
ﺣﮑﻣت ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﻣده اﺳت و ﻟذا اﺻﻼً دارای وﯾژه ﮔﯽ ﻓ ّﻧﯽ و ﻓﻘﮭﯽ و رﻓﺗﺎری و ﮐﺎرﺑردی ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد
ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺗذﮐر و ﺗﻔﮑر و ﺗدﺑﯾر اﺳت و ﻧظر ﮐردن و ﺗﺄﻣل و اﺳﺗﻐراق ﺑﺎطﻧﯽ  .و ﻟذا ﻗرآن ﮐﺗﺎﺑﯽ آﺷﮑﺎرا
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻣﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﯾﮏ اﺛر روﺷﻧﮕراﻧﮫ و روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و وﺟودﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
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در ﯾﮏ ﮐﻼم اﻣر ﺑﮫ ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ اﺳت  .و ﻟذا ﻗرآن ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎرﺑردی زﯾﺳﺗن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻧﺳﺧﮫ در اطﺎﻋت از
رﺳوﻻن و اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﺧﻠﺻﯾن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻗرآﻧﮭﺎی ﻧوری و زﻧده اﻧد .
 -٢١٠ﻣﺎﺟرای آﯾﺎت ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻧﺳوخ از ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣﻠﺗرﯾن وﺟﮫ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧودش در ﮐﺗﺎﺑش
ﺑرﺧﯽ از آﯾﺎت و اﺣﮑﺎم ﺧود را ﺑﺎطل ﺳﺎزد و در ﺣﻘﯾﻘت در ﺟﺎﺋﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺣﮑﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺟﺎی دﯾﮕری آﻧرا ﭘس ﺑﮕﯾرد .
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
 -٢١١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﺎﺳﺦ ﺷرﯾﻌت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻗﺑل اﺳت .اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از اﻣر
ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻧﺳوخ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻧﺳﺦ ﺷرﯾﻌت اﺳت .
 -٢١٢وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎز در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﯾﮑﯽ اﻧد و دﯾن در ﻧزد ﺧدا ﯾﮑﯽ اﺳت و ھﻣﮫ ﺑر
اﻣری واﺣدﻧد.
 -٢١٣در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واﺿﺢ ﺗر از ﺣﻘﯾﻘت ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎن ﺳﯾﻣﺎی ﮐﺎرﺑردی دﯾن ﺧدا در ھر
دوران و درﺑﺎره ھر ﯾﮏ از اﻗوام و در ﺷراﯾط ﮔوﻧﺎﮔون ﺗطور و ﺗﺣول و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺗﯽ
درﺑﺎره ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﮏ ﻣذھب در ﻗوﻣﯽ واﺣد و زﻣﺎﻧﯽ واﺣد ھم ﻣﺻداق دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﺳﻧﺎت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ﺑرای ﻣﻘرﺑﯾن ﺳﯾﺋﺎت اﺳت ".
 -٢١۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻧﺳوخ اﻣری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھوﯾت و روح اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻗرآن ھم ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎی
اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺣﺎﻣل ﻋﻠم درﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از اھم ﻋﻠوم ﻗرآﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑدون درک اﯾن ﻋﻠم ﮐل ﺷرﯾﻌت
و اﺣﮑﺎم دﯾن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣرﺑﮫ ای ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ دﯾن و اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھد اﯾن ﺳﺗم در ھﻣﮫ ﻣذاھب
اﻟﮭﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﯾم ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺑواﺳطﮫ ﻣﺗﺷرﻋﯾن و ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﺎن و دﮐﺎﻧداران ﺷرع اﻋﻣﺎل ﺷده اﺳت .
 -٢١۵ﺳﺗم و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﻣﻠﺣد و ﺣرﺑﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﯾن و دﯾن داران ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد در ﻗﺑﺎل ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ
ﺷرﯾﻌت و ﺳردﻣداران آن ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد ﺑس ﻧﺎﭼﯾز اﺳت  .و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﺣﻘﯾﻘت ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ و
رﺳواﺋﯽ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣﯽ ﺷود .
 -٢١۶ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﮐل ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷرک اﺳت ﮐﮫ اﻧواع ﺷرﮐﮭﺎ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺎس ظﻠم ھﺳﺗﻧد و اﯾن
ﺷرک از اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺻورﺗش ﯾﻌﻧﯽ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺷد ﺷرک ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ اﺳت
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧرا ظﻠم ﻋظﯾم ﻧﺎﻣﯾده ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺷرک و ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن ﺷﮑل آن اﺳت .
 -٢١٧ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ ھم ﺷﺎھد ﯾﮏ ﻧﺳﺦ ﻋظﯾم در ﻗرآن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﺑﺧﺷﯽ از آن ﻧﮭﯽ از ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺷده اﺳت و اﻣر
ﺑﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎدﯾده و ﺧﯾﺎﻟﯽ  .و در ﺑﺧش دﯾﮕری از آن ﻧﮭﯽ از ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﯾﺎﻟﯽ و اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از رﺳوﻻن و اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑت ھﺎی زﻧده و روﺣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .
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 -٢١٨در ﺑرﺧﯽ از آﯾﺎت اﻣر ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧدای ﻧﺎدﯾده اﺳت و در ﺑرﺧﯽ دﮔر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ از دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد
ﻣﺄﯾوﺳﻧد و ﯾﺎ درﺑﺎره اش ﺗردﯾد و اﻧﮑﺎری دارﻧد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ دوزخ اﺑدی ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧﯾز ﻧﺳﺦ ﻋظﯾم دﯾﮕری در ﻣﺣﮑﻣﺎت
ﻗرآن اﺳت .
 -٢١٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺳﺦ ﻓﻘط ﺷﺎﻣل ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎت و اﺣﮑﺎم ﺷرع ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺷﺎﻣل اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی ھم ھﺳت.
 -٢٢٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﮑﻣﯽ ﺻﺎدر ﻧﻣود ﺑﺧﺻوص ﺣﮑم ﻗﺿﺎﺋﯽ  .و اﯾن از ﻣﮭﻣﺗرﯾن و
ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﮔﻣراھﯽ ﺣﺎﺻل از ﻗرآن درﻋرﺻﮫ ﺷرﯾﻌت و ﻓﻘﺎھت در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ھم
ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .
 -٢٢١ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در دوران ﺣﮑوﻣت ﻋﻠﯽ
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در ﻣوارد زﯾﺎدی ﺟﮭت ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺗن ﺣدود ﺷرﻋﯽ ھﻣﭼون ﻗﺗﺎل و

ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐردن و ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ زدن  ،ﺑﮫ آن ﺣﺿرت رﺟوع ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﯾﺷﺎن ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ از اﻧﺟﺎم اﯾن ﺣدود ﺳر ﺑﺎز ﻣﯽ زد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر در اﯾن ﻣوارد در ﻗرآن ﺣﮑم ﺻرﯾﺢ وﺟود دارد ﮐﮫ از اﺳرار اﻣﺎﻣت و ﻗرآن اﺳت .
 -٢٢٢درک اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر راﯾﺞ ﻓﻘﮭﯽ ﻧدارد و ﺣل آن از ﺑطن ﻓﻘﮫ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد و اﻣری ﻣرﺑوط
ﺑﮫ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن زﻧده دوران اﺳت .
 -٢٢٣ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﻋﻣل و ﻧﺳﺧﮫ اﺟراﺋﯽ زﻧدﮔﯽ و ﺣﮑوﻣت و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻋﻣﻠﯽ و ﻋﺑﺎدت ﻧﯾﺳت  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب اﻧدﯾﺷﮫ
و اﺳﺗﻐراق و ذﮐر اﺳت و اﻗﯾﺎﻧوس ﻏواﺻﯽ وﺟود اﺳت .
 -٢٢۴اﮔر ﻗرآن ﮐﺗﺎب ذﮐر اﺳت ﭘس ﮐﺗﺎب ﺑﮫ درون رﻓﺗن اﺳت  .و در اﯾن اﺳﺗﻐراق اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد در
ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس .
 -٢٢۵اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻗرآن را ﯾﮏ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑداﻧﯾم ھﻣﺎن " ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟرﯾﺎن " اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻣوﺳوم ﺑﮫ " ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘروﺳﮫ "
اﺳت  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺣرﮐت اﺳت  :ﺣرﮐت ﺟوھری اﻧﺳﺎن در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن .
 -٢٢۶ھر ﮐﮫ ﺑر ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣرﮐت ﺟوھری وارد ﺷود ﺑر ﻗرآن وارد ﺷده اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑر ﻗرآن وارد ﺷود ﺑر ﺟرﯾﺎن
ﺟﮭﺎن وارد ﺷده اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن دﯾن ﺧدا را ﺑﻌﻧوان " واﻗﻌﯾت " ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﯾن ھر آن
واﻗﻊ اﺳت .ﺧود ﻗرآن ھم ﺑﻌﻧوان ﻣﻧطﻖ و ﻋرﻓﺎت اﯾن دﯾن ﺑﯾﺎن ﺟرﯾﺎن واﻗﻌﯾت ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب
" رﻓﺗن " و ﺗﺣول اﺑدی اﺳت و اﯾﻧﺳت راز آﯾﺎت ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻧﺳوخ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﺳﺦ ﺷرﯾﻌت ھﺎ در ﯾﮑدﯾﮕر  .و ﺷرح اﯾن
ﺣرﮐت و ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﻧﯾز ﺧود آن ﺻراطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن را وارد اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢٢٧ﻗرآن ﻗﻠﻣرو رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ اﺳت و ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺷﺎھدات روﺣﺎﻧﯽ از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم اﯾن رؤﯾﺎھﺎ را ﺑﺧش ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ وﺣﯽ ﺧود ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن وﺣﯽ در ﻏﺎر ﺣرا ھم
ﺑﺻورت ﯾﮏ رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ در ﺣﺎل ﺧواب ﺑر اﯾﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﺷد  .و ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب و ﻋﻧﺎوﯾن اﯾن
ﻣﺷﺎھدات اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻗرآن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﯾﺎت )ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی( ﮐﺗﺎب
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ﻗرآن را ﮐﺳﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﺑر ﻋرﺻﮫ اﯾن رؤﯾﺎھﺎ و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ وارد ﺷده ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟوداﺗش در ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺑﺷری ھم آﯾﺎت و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر
ﺳﯽ ﻗرآن ﻧﯾز زﺑﺎن ﻣوﺟودات ﻣﺣﺳوس و دﻧﯾوی اﺳت و ﻟذا در ﺗﻣﺎم ﻗرآن ﺳﺧن ﺑر ﺳر اﯾن ﻣوﺟودات
اﺳت و ﻟذا زﺑﺎن ﺣ ّ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﺛل ﮔﺎو  ،ﻋﻧﮑﺑوت  ،ﻣورﭼﮫ  ،ﭘﯾﺎﻣﺑران  ،زﻣﯾن  ،ﻣﺎه  ،ﺧورﺷﯾد  ،ﮐﺎﻓران و ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻏﯾره  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﯾن ﻣوﺟودات ﺳرﻧﺦ ھﺎ و آدرس و ﻋﻼﺋﻣﯽ از ﺟﮭﺎن ﺑرﺗرﻧد آﯾﺎت ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .
 -٢٢٨اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت و داﻧش ﻋﺎرﯾﮫ ای ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد ﺷﻌور و ﻣﻌرﻓت ﺟز ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﮔﻣراھﯽ و ﮐﺑر و ﻏرور و
ﻋُﺟب ﺣﺎﺻﻠﯽ دﯾﮕر ﻧدارد  .ھوﯾت ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎرز از اﯾن ادﻋﺎﺳت  .ﺣﺎل اﯾن ﮔﻣراھﯽ
ﻣﺿﺎﻋف و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ درﺑﺎره ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻗرآن ﺑﺎطﻧﯽ اﻧد وﻟﯽ ﻗرآن ﮐﺎﻏذی را ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﻠﮑﮫ از ﺣﻔظ ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎﻓظ
ﻗرآن ھم ھﺳﺗﻧد دو ﺻد ﭼﻧدان ھوﻟﻧﺎﮐﺗر اﺳت  .ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺣﺎﻓظﺎن ﻗرآن در ﺻدر اﺳﻼم را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ اﺑن ﻣﻠﺟم و
ﻗطﺎﻣﮫ و ﻋﺎﯾﺷﮫ و ﮐﻌب اﻻﺣﺑﺎر و اﺑوھرﯾره و دﯾﮕران از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﮭورﻧد ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣن اﻣﺎم و ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺎﺗﻼن
او ﺑودﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋداوت ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻗرآن زﻧده و ﻧﺎطﻖ  .اﯾن ﺿﻼﻟت و رﺳواﺋﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن .
 -٢٢٩ﺧواﻧدن و داﻧﺳﺗن و ﺣﻔظ ﻗرآن ﺑﮭر درﺟﮫ و ﻣﯾزاﻧﯽ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﻧدارد ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت ﯾﺎ رﺳواﺋﯽ
اﺳت  .و اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﺟدای ﺑﺎورھﺎی دﻣدﻣﯽ و ﺳﺎل و ﻣﺎھﯽ ذھن درﺑﺎره اﻣور اﺧروی اﺳت .
 -٢٣٠ﻗرآن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود اﺳت و ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت
ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت.
 -٢٣١ﺑﻘول ﻋﻠﯽ
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ﺳوره ﺣﻣد ﻋﺻﺎره ﻗرآن اﺳت و " اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم " ھم ﻗﻠب اﯾن ﺳوره اﺳت  .ﭘس اﯾن

ھداﯾت ﺑﺳوی ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھراه ھداﯾت اﺳت.
 -٢٣٢و ﺷﺎھراه ھداﯾت ھﻣﺎن راه دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت ھود )ع( در ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾم ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
در اﻧﺗظﺎر ﻣن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت در ﻗرآن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﺧود دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٢٣٣و ﺷرط دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﻠﻐزﯾدن ﺑر اﯾن ﺻراط اﺳت و از اﯾن راه ﺧﺎرج و ﺳﺎﻗط ﻧﺷدن .
 -٢٣۴ھر ﻋﮭدی ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣﯽ ﺑﻧدد ﺑر ﺻراطﯽ ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﯾش
ﺑرﺳﺎﻧد در درﺟﺎت ﺗﺟ ّﻠﯽ  .اﮔر ﺑر اﯾن ﻋﮭد وﻓﺎ ﮐﻧد و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎﯾش اداﻣﮫ دھد .
 -٢٣۵در ھر ﻋﮭدی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش در درون ﺧود اﺳﺗوار ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺣﯾﺎت ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺻداق ﻋﮭدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن وﻓﺎ ﮐﻧد  .اﯾن دو ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻋﮭد ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾده و ﻋﻣل ﻋﮭد .
 -٢٣۶ھر ﻋﮭدی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺑرﻗرار ﻣﯾﮑﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ﺧودش و ﺑﺎ وﺟدان و اﯾﻣﺎﻧش ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻣل
وﻓﺎی ﺑﮫ آن ﻋﮭد ﺑﮫ ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل ھﻣﺳر  ،ﺷرﯾﮏ  ،دوﺳت  ،اﺳﺗﺎد ﯾﺎ اﻣﺎم و ﻏﯾره .
 -٢٣٧ﻧذرھﺎ ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﯾن ﺗﻌﮭدات اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت ﻧﯾز در ﻗﻠﻣرو ﻋﻣل ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد .
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 -٢٣٨ﮐل اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺷر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺗﻌﮭدات اوﺳت و وﻓﺎی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ .
 -٢٣٩و ﺻﺑر ﺑﺳﺗر وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭد اﺳت و ﻟذا ﻏﺎﯾت ھر اﻣری در ﻗﻠﻣرو دﯾن و اﺧﻼق و ﻣﻌﻧوﯾت اﺳت  .و آﻧﭼﮫ آدﻣﯽ را
وادار ﺑﮫ ﻋﮭد ﺷﮑﻧﯽ و ﺑﯾوﻓﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ ﺻﺑری و ﻓﻘدان اﺳﺗﻘﺎﻣت در وﻓﺎﺳت .
 -٢۴٠ﻋﺎﻟم وﺟود ﻋرﺻﮫ ﺗﻌﮭد ﻋدم ﺑﮫ وﺟود اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧﺷﺄ وﺟودﻧد و اﯾن ﻋﮭد
ﺑﺳﺗر و ﻋﻠت ﻣوﺟودﯾت آﻧﮭﺎﺳت  .و اﯾن وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑرای ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﻣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺣﻣد ذاﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت .
 -٢۴١و اﻣﺎ آدﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﺣﻣد و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎرش ﮐﮫ اﺳﺎس وﺟود او در ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﮏ ﺗﻌﮭد ﺑرﺗری ھم ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧداوﻧد داراﺳت زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮫ او در ﺟﮭﺎن اﺳت و اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت در ﻋﺎﻟم وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﻣﺎ اﯾن ﺗﻌﮭد ﺑرﺗر
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداﯾش ﭼﯾﺳت ؟ ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﺧدا !
 -٢۴٢ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ او ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
واﻧﮭﺎده اﺳت و از وﺟود اﻧﺳﺎن ﺣﻘش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اوﻟﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎﻧش ﮐرده اﺳت .
 -٢۴٣ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺣﻣد و ذﮐر ﺧداﯾش ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ او ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺣﻖ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ﺧود ﻧﺎﺋل آﯾد و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اش را درﯾﺎﺑد .
 -٢۴۴و اﻣﺎ ﻋﺷﻖ ورزی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﮔذاری ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ و ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی ﺧودش ﺑﮫ او در ﺟرﯾﺎن ﻗﻣﺎرھﺎی ﻋﺷﻖ و اﺧﻼص و ارادت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺧود ﺧداوﻧد ﭘﯾش روی ﻣﺧﻠﺻﺎﻧش ﻣﯽ ﻧﮭد  .ﮔذﺷت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ از ﺟﺎن و ﻧﺎن و ﻣﺎل و ﻓرزﻧد و ﻋﯾﺎل و آﺑرو و ﻋﻠم و
ﺷﮭرت و ّ
ﻋزت و اﻣﻧﯾّت و ﺑﮭﺷت  .و اﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﺟﮭت دﯾدار ﺑﺎ او .و در اﯾن ﮔذﺷت ﻣﮑر
و ﺑﺎزی و ﺷرک ﻧورزﯾدن و از اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻣوی ﺑﺎرﯾﮏ اﺳت ﻧﻠﻐزﯾدن و ﺳﺎﻗط ﻧﺷدن .
 -٢۴۵و ﻗرآن ﮐﺗﺎب اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧدا – اﻧﺳﺎن اﺳت  :ﻣﻧطﻖ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ !
 -٢۴۶ﺳوره ﺣﻣد ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن و ﻋﺻﺎره آن اﺳت و ﺳﺗون ﻧﻣﺎز و ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺳوره ﻋﺷﻖ ورزی و
اﯾﺛﺎر ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ در ﻗﺑﺎل ﺧداﺳت ﮐﮫ در وﺳط اﯾن ﺳوره ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ﮐﮫ  :ای ﺻﺎﺣب روز ﻗﯾﺎﻣت ﻓﻘط ﺗو را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم
و از ﺗو ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟوﯾم ﭘس ﻣرا ﺑﮫ ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧودت راھﻧﻣﺎ ﺑﺎش  .و اﯾن ﺷراﯾط اﯾﺛﺎر و ﻋﺷﻖ ورزی و ﮔذﺷت از
ﺧود ﺑرای ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﯾﺎوری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد و اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم دﯾدار ﻗرار ﻣﯽ دھد و او را ﺑﺎ ﯾوم
اﻟدﯾن و ﻟﻘﺎءﷲ روﺑرو ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢۴٧ﺳوره ﺣﻣد ﺳوره ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد در ﻗﯾﺎﻣت )ﯾوم اﻟدﯾن( ﻗﺑل از
ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا .
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 -٢۴٨ﯾوم اﻟدﯾن در ﺳوره ﺣﻣد ﺑﻣﻌﻧﺎی روز روﺷﻧﺎﺋﯽ دﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ ذات دﯾن و ھوﯾت و ﻋﮭدش
ﺑﺎ ﺧدا آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣﺎﻣﯾت وﺟودش ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﺣداﻧﯽ ﺧداوﻧد روﺷن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﻗﺑل از ﻗﯾﺎﻣت
ﮐﺑرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﺛل ﻣوت ﻗﺑل ﻣوت .
 -٢۴٩و اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﻗﺑل از ﻗﯾﺎﻣت ﻣﺧﺗص ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻣﺧﻠﺻﺎن اﺳت و ﺣﺎﺻل ﻗراﺋت ﻗرآن وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
ﮐﮫ ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه ﺑﺳوی ﺧدا ) ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ( را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﻣﺎن راه ﺑﯾن ﺧود ﺗﺎ ﺧداﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد
ﻣﻘﯾم ذات اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﻘﯾم در دل ﻣؤﻣن اﺳت و اﯾن ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳت .
 -٢۵٠ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﮔذﺷﺗن از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣوﺟب اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی آدﻣﯽ ﺷده و او را ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑودی ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻟذا
ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ذات ھﺳﺗﯽ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣﺗوﺳل ﺷود و ﺑﮫ او ﺑرﺳد ﺗﺎ ﺑﮫ وﺟود اﺑدی ﻣﻠﺣﻖ ﮔردد و از ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑرھد زﯾرا در ﺑﯾرون از ﺧود ﺟز ﻧﺎﺑودی در اﻧﺗظﺎرش ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﮔردد  .و اﯾن وﻓﺎی ﺑﮫ
ﻋﮭد وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺧداﺳت .
 -٢۵١ھر ﮐﮫ ﻗرآن وﺟودش را ﺑﺧواﻧد ﺑﺎ ﺧداﯾش دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ  .زﯾرا ﻗﯾﺎﻣت وﺟودش ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود
زﯾرا ﻗرآن ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﺑﻘول ﻣﻧﺻور ّ
ﺣﻼج ھر ﮐﮫ ﻗرآن ﺑﺧواﻧد اھل ﻗﯾﺎﻣت اﺳت  .و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﻗرآن
ﮐﺎﻏذی را ھم درک ﺧواھد ﮐرد .
 -٢۵٢ھﻣﮫ ﺳوره ھﺎ و آﯾﺎت و ﻗﺻص و ﺣﮑﻣت ھﺎی ﻗرآن ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻗرآن ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ اﺳت زﯾرا
ﮐﺗﺎب آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑرﭘﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ و آﺛﺎر اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻧدرت
از ﻗﯾﺎﻣت ﺳﺧن در ﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت اﻻ ﺑﮫ ﺗﻌﺎرف  .و اﯾن اﺳﺎس ﻣﮭﺟورﯾت ﻗرآن در ا ّﻣت ﻣﺣﻣد اﺳت  .زﯾرا اﻣت ﻣﺣﻣد
ا ّﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗﻠب اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -٢۵٣در ﻗرآن ﮐرﯾم ﯾﮏ اﻣر ﻣطﻠﻖ وﺟود دارد و آن اﻣر ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت در از ﺧود ﮔذﺷﺗن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل از
ﻋﺷﻖ و اﺧﻼص و ﻣﻌرﻓت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداﯾش ﮐﮫ ﻋﻠت و ﻣﻧﺷﺄ و ﺑﺳﺗر و ﻣﻘﺻد ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و در ادای اﯾن اﻣر
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﯾﮏ اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺣض اﺳت و ﮐل ﺟرﯾﺎن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در دﻧﯾﺎ و
آﺧرت ﺑر ﻣﯾزان اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﺑﮫ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ ﺧورد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﺟر و ﻋذاب ﻣﯽ ﮔردد  .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ اﻣری اﺳت
ﮐﮫ ﺑر ذات اﻧﺳﺎن ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد و ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن از اﯾن اﻣر ﻣﺗﺄﺛر و ﻣﺄﺧوذ اﺳت و آن اﻣر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ورزی
ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت  .و ﮐل دﯾن و ﻣﻌﺎرف و اﺧﻼق ﭼﯾزی ﺟز ﺣﻘوق و آداب و ﻣﻔﺎھﯾم اﯾن اﻣر ﻧﯾﺳت  .و اﻣری
ﮐﻣﺗر از اﯾن ﻋﺷﻖ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻓﺳﻖ و ﮔﻧﺎه و ﺷرک و ﻋذاب اﺳت  .و ﻗرآن ﺷرح اﯾن اﻣر اﺳت و ﻟذا درک آﯾﺎت ﻗرآن
ﺟز ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﻣر ﻋﺷﻖ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .ﭘس ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت .
 -٢۵۴ھر ﮐﮫ ﺑر ﻗرآن وارد ﺷود ﻗﯾﺎﻣت زﻧدﮔﯾش ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ اھل ﻗرآن ﺑودن  .و ھﻣﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ
از اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﭘرﭼم داران ﻗﯾﺎﻣت دوراﻧﮭﺎﯾﻧد ﭼرا ﮐﮫ در روز ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻗرار دارﯾم و ﻟذا در
ھر دوره ﯾﮏ ﭘرﭼم دار ﻗﯾﺎﻣت ﻻزم اﺳت ﺣداﻗل  .ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا اﺳﻼم دﯾن
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗرآن ھم ﮐﺗﺎب ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ .
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 -٢۵۵ﻣﺎ در ﯾوم اﻟدﯾن ھﺳﺗﯾم و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾوم اﻟدﯾن و ﻗﯾﺎﻣت را درک ﻧﮑﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﯾّﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾّﺎک
ﻧﺳﺗﻌﯾن اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  .اﻻ ﺑﮫ ﺳﮭو و ﺟﮭل و ھﺟو  .و اﯾﻧﺳت ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن!
 -٢۵۶اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از وﺿﻌﯾت ﯾوم اﻟدﯾن اﺳت ﮐﮫ در آن روز ﺑراﺳﺗﯽ و ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ھﯾﭻ دادرﺳﯽ
ﺟز او ﻧﯾﺳت و ﻧﮫ ﺑﻔرض .
 -٢۵٧اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻗﻠب ﺳوره ﺣﻣد اﺳت و ﺳوره ﺣﻣد ﻋﺻﺎره و درب و ﻗﻠب ﻗرآن اﺳت ﭘس اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و
اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻗﻠب ﻗرآن و ﺷﻌﺎر ﯾوم اﻟدﯾن اﺳت ﮐﮫ در آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .
 -٢۵٨و ﺑﻧده ﺑﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ اﺣﯾﺎء ﮔر اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن در اﯾن دوراﻧم ﯾﻌﻧﯽ اﺣﯾﺎءﮔر ﻗرآﻧم و ﻋﺎرف ﻗﯾﺎﻣت و ﻟذا
اﺣﯾﺎءﮔر ﺻﻠوة ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻدﯾﻘﯾن و ﻣؤﻣﻧﯾن در اﯾن دوران ھﺳﺗم .
 -٢۵٩و اﻣﺎ اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾز ھﻣﺎن دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت ﺑر ﺻراط ﮐﮫ ﻓرﻣود  :ﭘروردﮔﺎرم ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم در
اﻧﺗظﺎر ﻣن اﺳت .و اﯾن اﻧﺗظﺎر در ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرای ﻋﻣوم ﻣردﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت .
 -٢۶٠و آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت  .و ﻟذا اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺻر ﻣﺧﻠﺻﯾن ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ
رﺳﻧد و ﻣﺷرﮐﺎن از ﺻراط ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺣطﺎط و ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ در دوران ﻣﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﺳرﻋت و ﺷدت رخ ﻣﯽ دھد و ھﻣﮫ اﻣور در ﻏﺎﯾت و ﻣطﻠﻖ اﺳت .
 -٢۶١ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ دارد و اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرﮔﯽ از ﻗرآن وﺟود اوﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ھم دارای ﻧﺷﺎﻧﮫ و
آﯾﮫ ای اﺳت .
ﻣﺻور و ﻣﺟﺳم ﻧﯾﺳت .
 -٢۶٢ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و زﻣﯾن و ھﻔت آﺳﻣﺎن و ھر آﻧﭼﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت ﭼﯾزی ﺟز ﻗرآن
ّ
 -٢۶٣ھر ﻗﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﺟز ﻗرآن ﻧﻧوﺷﺗﮫ اﺳت و ﻧﻣﯽ ﻧوﯾﺳد  .اوراﻗﯽ از وﻗﺎﯾﻊ و وﺿﻌﯾت ھﺎی
دوزﺧﯽ و ﺑرزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻗرآن و طﺑﻘﺎت و ﺗﺑﻌﺎت آن را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ "ﻗﻠم و ھر
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرده اﺳت .
 -٢۶۴ﺧداوﻧد در ﻗﺑﺎل اﻧﺳﺎن  ،دل ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و ﮐرم ﭘروردﮔﺎرش ﻋﻣوﻣﺎ ً ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ داده اﺳت
اﻻ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری  .و ﻟذا آن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﭘروردﮔﺎرش ﻟﺑﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳﭘر ﺑﻼی ﮐﻔر و
ﺣﻖ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧﻼﯾﻖ در ﻗﺑﺎل ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺷود و از ﻋﺷﻖ ﭘروردﮔﺎرش در ﻗﺑﺎل ﺧﻠﻖ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑواﺳطﮫ ﺧﻠﻖ
آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و دﻟش ﻣﯾﺷﮑﻧد و در اﯾن دل ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم.
ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺟﺎ و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻖ از دوﺳت و دﺷﻣن ﻣﺗﺣدا ً ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺗﺣد ﺷده و ﻗﺻد ﻧﺎﺑودی اش ﻧﻣوده اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﯾﮑﮫ و ﺗﻧﮭﺎ  ،ﻓﻘﯾر و دل ﺷﮑﺳﺗﮫ ،ﺑﯾﻣﺎر و ﺧﺳﺗﮫ در ھﺟوم ﺗﯾرﺑﺎران ﺧﻼﯾﻖ ،ﺑﺎ اﯾن ﻧدا ﺑﮫ دﯾدار ﺧدا ﻣﯽ رود ﮐﮫ :ای
ﻣﺎﻟﮏ ﯾوم اﻟدﯾن اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  .و اﯾن ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
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ﯾﮏ واﻗﻌﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﯾﮏ ﻓرﯾﺿﮫ و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻔروض  .و اﯾن درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت  .و ﻗرآﻧﯽ ﺷدن اﻧﺳﺎن ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺷدن ﻗرآن .
 -٢۶۵در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﻣﺎز را ﺑر ﻗﻠوب ﺑرﺧﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن درب ﻗرآن
ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در وﺟود ﻋﺎرف ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧواﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۶۶ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺑراھﯾم در آﺗش ﭘدرش رخ ﻧﻣود  .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﺎﺟر ﺑﮭﻣراه ﮐودک ﺷﯾرﺧواره اش در
ﺻﺣرای ﺑرھوت ﺣﺟﺎز ﺑود  .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾوﻧس در ﺷﮑم ﻣﺎھﯽ  ،ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣرﯾم در ﺣﺎل زاﯾﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ و در
اﺗﮭﺎم زﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت  :ای ﮐﺎش ھرﮔز ﺧﻠﻖ ﻧﺷده و ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔﺷﺗم  .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺻﻠﯾب ﯾﺎران
ﺑود .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺣﻣد در اوج ﺟﻔﺎی ﻗوﻣش ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم راه ﻧﻣود  .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋﻠﯽ در
ﭼﺎھﮭﺎی ﮐوﻓﮫ ﺑود  .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﺎطﻣﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﺷﯾرﺧواره اش از ﻓرط ﺿﻌف و ﮔرﺳﻧﮕﯽ در
آﻏوش او ﻏش ﻣﯽ ﮐردﻧد و او ﻧﮫ ﺷﯾری در ﺳﯾﻧﮫ داﺷت و ﻧﮫ ﻧﺎﻧﯽ در ﺳﻔره  .ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺑوذر در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ
در ﺻﺣرای رﺑذه ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اش از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و دﺧﺗر ﺟواﻧش را ﮐﮫ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣرده ﺑود دﻓن ﮐرد  .ﺻراط
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﺳن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﮐوزه آب زھرآﻟود ﺷده ﺑدﺳت ھﻣﺳرش را ﺳرﻣﯽ ﮐﺷﯾد  .و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﺳﯾن ھم
در ﺻﺣرای ﮐرﺑﻼ ﺑود و  ...و اﻣﺎ ﻣن ﺗﻣﺎم ﻋﻣرم را ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم زﯾﺳﺗﮫ ام و ﻟذا ھﻣﮫ رھروان اﯾن ﺻراط را
ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و ھﻣراھﺎن ﻣن ھﺳﺗﻧد و ﻋﻣری ﻣرا ﯾﺎری ﻧﻣوده اﻧد ﺗﺎ ﻧﻠﻐزم و از او روی ﻧﮕرداﻧم و ﺑﮫ او ﺳوء ظن
ﻧﯾﺎﺑم و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﻘول ﭘدرم اﺑراھﯾم " ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣن ھﺳﺗﻧد " زﯾرا ھرﮔز ﺧدای ﻧﺎدﯾده و
ﻧﺎﺑوده را ﻧﭘرﺳﺗﯾده ام .
 -٢۶٧در ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑدﺑﺧت ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب و ﺷﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﺳرﺟﻧﮓ دارد .
و ﺧداوﻧد اﯾن اﺷﻘﯾﺎء را ﺑﮫ ﺳراغ اوﻟﯾﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد و ﮔﺎه اوﻟﯾﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳراغ اﺷﻘﯾﺎء ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ آﻧﺎن را از
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑرھﺎﻧﻧد و ﻗﻠوﺑﺷﺎن را ﻧرم ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻧور ﻣﺣﺑت ﺧود  .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑدﺳت اﯾن اﺷﻘﯾﺎء ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﭘس
ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و ﻧرم ﻣﯽ ﺷود در ﺧون اوﻟﯾﺎی ﺧدا  .و رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺟز اﯾن ﻧﺑوده
اﺳت .
 -٢۶٨اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ و ﻋوام ﻋداﻟت را ﻣوﺿوﻋﯽ ﺻرﻓﺎ ً اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی – ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و اﯾن اﻧﺣراف و ظﻠﻣﯽ
ﻋظﯾم در ﺣﻖ ﻋداﻟت اﺳت  .اﯾن وﺟﮫ از ﻋداﻟت ﺻورت و ﺣﺎﺻل ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻋداﻟت اﺳت  .ﻋداﻟت در اﺻل و اﺳﺎس ﺧود
ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل وﺟودی ﺑرﺳد در ﻋﺷﻖ و ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷرﺣش رﻓت و ﭼﻧﯾن
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻋدل در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .و ﺑدون وﺟود ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﻋداﻟت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد  .اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی
ﻋداﻟت و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺎدل اﺳت ﮐﮫ وﺟودش ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻋداﻟت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﭘرورش ﭼﻧﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﻼش ﮐرد  .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ درﺟﮫ ﺣداﻗﻠﯽ از ﭼﻧﯾن ﻋداﻟت وﺟودی و ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد
و ﯾﺎ ﺣداﻗل درﺑﺎره اش ﻣﻌرﻓت ذھﻧﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻋداﻟت را ﻧدارد و آﻧرا اﺷد ظﻠم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﭼون
ﻣﺎﺟرای ﺣﮑوﻣت ﻋﻠﯽ

)ع(

 .و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺣﮑوﻣت ﻧﺑود و آﻧﮕﺎه ھم ﮐﮫ ﺑﮫ اﮐراه

و زور ﺣﮑوﻣت را ﭘذﯾرﻓت ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻓرﻣود ﮐﮫ  :ﺑﺧدا ﮐﮫ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻋداﻟت ﻣرا ﻧدارﯾد.
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 -٢۶٩ﻣﻘﺎم ﻋدل وﺟودی ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﺳﺗﻘرار ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺷرﺣش رﻓت و اﯾن ﻋدل و ﺗﻌﺎدل
اﻧﺳﺎن – ﺧدا ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت  .و در ﭼﻧﯾن ﻣواﻗﻊ و در ﻗﺑﺎل ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗﺣداً ﺑﮫ
ﻧﺑردی ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ او و ﺧداﯾش ﻣﯽ ﭘردازﻧد و اﯾن ﻧﺑرد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﻋداﻟت اﺳت و ﻋﺷﻖ .
 -٢٧٠ﭘس ﻧﺧﺳﺗﯾن و واﺟب ﺗرﯾن ﮔﺎم ﺑﺳوی ﻋداﻟت ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻌرﯾف و ﺗﺑﯾﯾن ﻋداﻟت و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗﮫ اﯾم و ﻟذا اﯾن ﻧﺑردی ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی د ّﺟﺎﻟﯽ از ﻋداﻟت ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎوات و ﺑراﺑری ﺻوری ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋداﻟت اﺳت .
 -٢٧١ﺳوره ﺗوﺣﯾد را ﺳوره اﺧﻼص ھم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا ﺳوره ﻋدل ھم ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت
اﯾن ﺗوﺣﯾد و ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -٢٧٢اﻧﺳﺎن ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺧودش ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣﺗﻌﺎدل ﮔردد از طرﯾﻖ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ او و ﺑﯽ ﺗﺎ ﺷدن ﭼون او  ،ﺑﮫ ھﻣﺗﺎ و ﻣﻌﺎدل
ﮔرﻓﺗن ﺳﺎﺋر ﭼﯾزھﺎ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﺑﺎدرت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺷرک اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ظﻠم ﻋظﯾم ﻧﺎﻣﯾده اﺳت  .ﻣﻌﺎدل ﮔرﻓﺗن ﭘول،
ﺛروت  ،اﺷراﻓﯾت  ،ھﻧر  ،ﻗدرت  ،ﺷﮭرت  ،ﻣردم  ،ﺣﮑوﻣت  ،ﻋﻠم  ،ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺧﺎﻧدان و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﺑﺎ ﺧداوﻧد.
و در ﻣﯾﺎن ﻣﺗﺷرﻋﯾن ھم ﺷﺎھد ﻣﻌﺎدل ﮔرﻓﺗن ﺷرﯾﻌت و آداب ﺷرﻋﯽ ﭼون ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﯾم ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ
ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﺧدا  .و اﯾن اﺷد ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻏﺎﯾت ظﻠم اﺳت .
 -٢٧٣ﮐل ﻗرآن ﭼﯾزی ﺟز ﺑﯾﺎن ﺗوﺣﯾد و ﺷرک در درﺟﺎت و اﻧواﻋش ﻧﯾﺳت و راه و روش ﺷرک زداﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﻠم
زداﺋﯽ اﺳت .
 -٢٧۴در ﺣﻘﯾﻘت آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ اﻣور دﻧﯾوی و ﻏﯾر ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣﻌﺎدل ﺷود و اﯾن اﺳﺎس ﺷرک و ظﻠم
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ او را ﻣﻌﺎدل ﺧداوﻧد ﺳﺎزﻧد ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و ﯾﺎران و زﯾردﺳﺗﺎن و ﮐل ﻣردﻣﺎن.
 -٢٧۵در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن در ﻣﻧزه و ﭘﺎک ﺷدن از ﮐل دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺑرﺳد و ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣﻌﺎدل
ﺷود و اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻋﺷﻖ اﺳت ﻧﮫ ﻗدرت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﻧﺳﺎن در ﻏﺎﯾت ﺿﻌف اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﻋدل ﻣﯽ رﺳد و ﻟذا ﺧداوﻧد از ﻣﯾﺎن ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﺑرای ﺧود ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺿﻌﻔﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗدر و ﺣﻖ ﺿﻌف را
در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ و آﻧرا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﻧﻣوده و ﺧدا را ﺳﭘﺎس ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
 -٢٧۶و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻏﺎﯾت ﺿﻌف و اﺳﺗﺿﻌﺎف ﺷﺎﮐراﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد آﻧﮕﺎه ھﯾﭼﮑس ﺑﺎ ﺗو ﻧﯾﺳت اﻻ
ﺧﺻم اﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑدن ﺗو ھم ﺧﺻم ﺗو ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺗو ﺳر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دارد و ﺗو را در اﯾن ﻏﺎﯾت ﺿﻌف و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و
ﺧطر و ﺷرر ﮐﮫ از ھر ﺳو ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎری ﻧﻣﯽ دھد و ﺳرﺑﺎر ﺗوﺳت  .در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺗﯽ ﺗن ﺗو ﻧﯾز دﺷﻣن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
ﺗوﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻧﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود  :ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻧﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺗﯽ ﺑر روی ﺧودت ھم
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ اﻧدﮐﯽ ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺗن ﺗو ھم ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺗو ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼون ﺑﯾﻣﺎر اﺳت و ﺗو را ﺑﮫ آﻧﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺧﺻم
ﻋﺷﻖ و ﻋداﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد .

٦٣

 -٢٧٧ﺣﺎل اﮔر ﺑر اﯾن ﺻراط ﮐﮫ ﺑﻘوﻟﯽ از ﻣوی ﺑﺎرﯾﮑﺗر و از ﺷﻣﺷﯾر ﺗﯾزﺗر اﺳت و ﺳﻘوط از آن در ﻗﻌر دوزخ اﺳت ﮐﮫ
در دورﺗرﯾن ﺣدّ از ﺧداﺳت و ﺑﮫ اﻣﯾد او ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾده ای اﮔر ﺑﮫ دﯾدارت ﻧﯾﺎﯾد و ﯾﺎرﯾت ﻧدھد ﭼﮫ ﺧواھﯽ ﺷد و ﭼﮫ
ﺧواھﯽ ﮐرد ؟
 -٢٧٨ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﺎی راه ھم ھزاران ﺑﺎر ﺷﮏ ﮐرده ای و ﺑﮫ او ﺳوء ظن ﭘﯾدا ﮐرده و ﺷرک ورزﯾده ای و ﺑﺎز ﺑﺧود
آﻣده و ﺗوﺑﮫ ﮐرده ای ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣطﻠﻖ رﺳﯾده ای ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن و اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم .
اﮔر او ﻧﯾﺎﯾد ﭼﮫ ؟ اﮔر ﺗو را ﺑﺣﺎل ﺧودت رھﺎ ﮐﻧد و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم دﺷﻣﻧﺎﻧت ﮐﻧد ﭼﮫ ؟
 -٢٧٩در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ  ،ﻣرگ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن آﺳﺎﻧﺗرﯾن و ﺑﻠﮑﮫ ﻣطﻠوﺑﺗرﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت و آدﻣﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش از ﺟﺎن ﺧود
ﺑﺎرھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﮫ آن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد  .ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺑروی ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﯽ او آﺑروی اﯾن ﻋﺷﻖ را در ﻣﻘﺎﺑل
دﺷﻣﻧﺎن ﻋﺷﻖ ﻧﮕﮫ داری ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗواﻧﯽ ؟
 -٢٨٠ﺣﻖ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻗرار ﺧودش ﺑر ﺻراط ﺑﯾﺎﯾد و آدﻣﯽ را از ﭼﻧﮓ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺑرھﺎﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرد  .وﻟﯽ اﮔر
ﻧﯾﺎﻣد ﭼﮫ ؟ و اﯾن اﮔر  ،راز ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻗﺑول اﻓﺗد و ﭼﮫ در ﻧظر آﯾد .
 -٢٨١اﺻﻼً ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ اﯾن راه آﻣده ای و ﻣﺣل ﻗرار ﻋوﺿﯽ اﺳت  .و ﻧﮑﻧد او از اﯾن ﮐﺎر و راه و ﻗرار ﺗو
ﺑﯾزار و ﺧﺷﻣﮕﯾن اﺳت  .ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﻘول ﺳوره ﺣﻣد  ،ﺑﺟﺎی ﻧﻌم و آری ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺗو و ﺑر ﺳر ﻗرار آﻣدن ﻣورد ﻏﺿب و
ﻋذاﺑت ﻗرار دھد و ﯾﺎ ﺗو را در ظﻠﻣت ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧودت رھﺎ ﺳﺎزد و از ﻣﻐﺿوﺑﯾن ﯾﺎ ﺿﺎﻟﯾن ﺷوی .و اﯾن وﺳوﺳﮫ ھﺎی
اﺑراھﯾم در ﺣﺎل ذﺑﺢ اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺳت  .و اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑرای اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻧﺑوت و وﺣﯽ ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ھزار
ﭼﻧدان ﺷﺎﻗﮫ ﺗر و رﻋب آورﺗر و وﺳوﺳﮫ اﻧﮕﯾزﺗر و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﺗر ﻣﯽ آﯾد  .ﻧﮑﻧد از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺧطﺎ ﺑوده
ام  .ﻧﮑﻧد آﻧرا ﮐﮫ ﻣن ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣم ﺷﯾطﺎن از آب درآﯾد  .و اﯾن ﺷرح ﺳوره ﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن و ﻋﺻﺎره
آن اﺳت  .اﯾن ﺷرح اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ و ﻗرآن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .اﯾن ﻣﻧطﻖ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻧطﻖ ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﻘل ﺳرخ
و ﻗﻣﺎر ﺑود و ﻧﺑود .
 -٢٨٢اﮔر " ﻻﺗﻘﻧطو"ی او ﻧﺑودی و او ﺧود ﺑﮫ ﻋﺷﺎﻗش اﻣﯾد ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧودش ﻧﻣﯽ داد و رﺣﻣﺗش را ﺑر ﻋداﻟﺗش
ﻣﺳﻠط ﻧﻣﯽ ﮐرد ﭼﯾزی از اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .
 -٢٨٣در اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﯽ ﮐراﻧﮫ و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎی ﺧﻠﻘت و ھﺳﺗﯽ او آدﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻧﺎﺑوده اﺳت و ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﺑوده ﮐل
راز ﺧﻠﻘت اوﺳت  .و آدﻣﯽ وﺟودی ﻣﻔروض اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ او ﺑﮫ ﻣوﺟودی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود و
ﻗطب ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﺳﭘر ﺑﻼی دﺷﻣﻧﺎن اﯾن ﻋﺷﻖ .
 -٢٨۴ﻗرآن ﮐﺗﺎب " اﺷﺎرات " اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت را ﺑﮫ وادی ذﮐر ) ﯾﺎد ( ھداﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﺻل وﻗﺎﯾﻊ و
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾن اﺷﺎرات را ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻧﻣﺎﯾﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی آﯾﺎت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺷﺎرات  .و ھر درک و
ﺑرداﺷت دﯾﮕری ﻏﯾر از طرﯾﻖ ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت و رﺳواﺋﯽ و ﺑطﺎﻟت اﺳت .

٦٤

 -٢٨۵ﻗرآن " ﻣذ ّﮐر " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدآورﻧده ﻓطرت و ذات اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن و اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت و ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ اﺳت ﮐﮫ در ذات
ﺧﻠﻘت آدم ﻧﮭﺎده ﺷده ﺑود  .ﭘس اھل ﻗرآن اھل ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ اﺳت  .ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎد در اوﺟش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد .
 -٢٨۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ذاﮐران دارای ﻋﻠم وﺣﯽ ھﺳﺗﻧد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ ﻧزد رﺳول ﻣﯽ آﯾﻧد و از ﻋﻠم
وﺣﯽ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزد ذاﮐران ﺑروﻧد و از ذاﮐران ﺑﭘرﺳﻧد.
 -٢٨٧ﭘس ﺑواﺳطﮫ اﯾن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ذاﮐر ﺑﮫ ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ ﯾﺎ ام اﻟﮑﺗﺎب ﻣﯽ رﺳد  .ﭘس ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﻗرآن ﻧوری رﺳﯾد ﺑﮫ ﺷرط داﺷﺗن ﮔوھره ذﮐر ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻣﯽ ) ﻣﺎدری ( از دل ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺎرف ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت اﯾﻣﺎن آوردن اﺳﻼﻣﯽ – ﻗرآﻧﯽ اﻗوام ﻏﯾر ﻋرب .
زﯾرا ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﺧود ﻗرآن ﻋرﺑﯽ  ،ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﻠت ﻏﯾر ﻋرب ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﻏﯾر ﻋرﺑﯽ  ،اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد و اﺳﻼﻣش
ﻣذھب ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﺧراﻓﮫ اﺳت و ﻧﻣﺎزش ﻣﺻداق " ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن " اﺳت .
 -٢٨٨ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻧزول ﻗرآن ﺑر ﻗﻠب ھر اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ در ﺷب ﻗدر ﺑﮭﻣراه روح و
ﻣﻼﺋﮏ و ﮐل اﻣر ﭘروردﮔﺎرش آن اﻧﺳﺎن را ﻗطب و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن دوران ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﺟل دوراﻧﯽ را ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و
دوره ﺟدﯾدی را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧزول ﺟدﯾد ﺑر دﻟش ﻓرود آﻣده اﺳت و ﺑﺎ ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻧزول روح
اﺳت  .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎﺋب اﻣﺎم زﻣﺎن در دوره ﻏﯾﺑت اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣش را ﻧﯾز دﯾدارﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از وﻗﺎﯾﻊ
ﻗﯾﺎﻣت را در ﺟﮭﺎن ارض ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ادﻋﺎی اﺑن ﻋرﺑﯽ را ﺑﻧده ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ دﺳت
ﯾﺎﺑم ،در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧٢ -٧٣ھﺟری ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ام ﺷرح ﻧﻣوده ام  ،ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﮐرده ام  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻋرﻓﺎن اﺑن ﻋرﺑﯽ ھم ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧزول روح ﺑر اﯾﺷﺎن ﺑوده اﺳت از ﻗرن ھﻔﺗم ھﺟری ﺗﺎ ﻗرن ﭼﮭﺎردھم ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
اﺳﻼم و ﺑﻠﮑﮫ ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺣت ﻧور ھداﯾت ﺣﻖ ﻗرار داده اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن را رھﻧﻣون ﺷده اﺳت و اﻣﺛﺎل ﺣﺎﻓظ و
ﻣوﻻﻧﺎ را ﭘرورده اﺳت و ﻗطب ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﮭﺎن در طﯽ اﯾن ﻗرون ﺑوده اﺳت  .و ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺑر اﯾن ﺟﺎﻧب رخ ﻧﻣود
ﮐﮫ ﺷرﺣش در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرم رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول دﮔرﺑﺎره ﻗرآن در ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺄوﯾل و
ﺗﻌﯾّن ﻗرآن ﻋرﺑﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﺣﻣدی در ﺗﺻدﯾﻖ اﻧﺟﯾل اﺳت و اﻧﺟﯾل در ﺗﺻدﯾﻖ ﺗورات اﺳت و اﻟﯽ آﺧر.
 -٢٨٩اﯾن ﺣﺎﻣﻼن روح و ا ّم اﻟﮑﺗﺎب و ﮐل اﻣر ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗرآﻧﮭﺎی ﻧﺎطﻖ ھر دوراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺳﺗر اﺳﺗﻣرار
اﻣﺎﻣت در دوره ﻏﯾﺑت و ﮐﺎﻧون ﻧور ھداﯾت ﺑر زﻣﯾن و ﻋﻠﯽ واران ﺗﺎرﯾﺦ و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗﻠم ﺣﻖ و ﻣظﺎھر ﻗدر اﺳﻼم و
آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده ﺑطون ﻗرآن و ﺗﺄوﯾل ﮔر آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ و ﺗﻌﯾّن ﺑﺧش ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی در ﺟﮭﺎن .
 -٢٩٠ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷرح اﺣوال و ﺣوادث ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اﻗوام ﺑﺷری در ﻗرآن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد آن اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﮐﺗﺎب
داﺳﺗﺎن ﺣﺟﯾم ﻓﻘط ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ ﯾﺎ ﺟﻣﻠﮫ اش را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑدھﻧد و ﺳﭘس ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ اش را ﺧودﺗﺎن ﺑﻔﮭﻣﯾد و ﺑﯾﺎﺑﯾد و
ﮐﺷف ﮐﻧﯾد  .و اﯾن راز " ذﮐر " اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ھر ﺣﺎدﺛﮫ ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ آن دﻋوت ﺷده اﻧد و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن اﺻل ﺣﺎدﺛﮫ اﻧد  .و اﯾﻧﺳت راه ﺗﺄوﯾل ﻗرآن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾن ھر راه و روﺷﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧطﺎ
و ﺿﻼﻟت اﺳت  .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺣﺎﺻل ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن و اﺳﺗﺧراج ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ اﺳت .
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 -٢٩١ﺗرﺟﻣﮫ ﻗرآن ھم ﺑﮭر زﺑﺎن دﯾﮕری درﺳت ﻣﺛل ﺗرﺟﻣﮫ ﻏزﻟﯾﺎت ﺣﺎﻓظ اﻣری ﻣﮭﻣل و ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺳت ﻣﮕر
آﻧﮑﮫ ﻣﺗرﺟم آن ﺣﺎﻣل ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ و روح ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺗرﺟﻣﮫ آن ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﺗرﺟﻣﮫ ادﺑﯽ و ﺻرف و ﻧﺣوی
ﻗرآن ﺧواھد ﺑود .
 -٢٩٢ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ھم طﺑﻖ ادﻋﺎﯾش در ﻏزﻟﯾﺎت  ،ﺷب ﻗدر و ﻧزول روح و ﻣﻼﺋﮏ را ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻧﻣوده اﺳت و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾوان او ﺑرای ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن درﯾﭼﮫ ای ﺑﺳوی ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت و در واﻗﻊ وﺟﮭﯽ از ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ – ﻗرآﻧﯽ اﯾراﻧﯾﺎن را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٩٣آﺛﺎر ﻣوﻟوی ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﺷﯾﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت .
 -٢٩۴و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﻧﺳل ﺑﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﻣوﻟوی از طرﯾﻖ
ﺻدراﻟدﯾن ﻗوﻧوی ﻣرﯾد اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﺣﺎﻓظ ھم از طرﯾﻖ روزﺑﮭﺎن ﺑﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑن ﻋرﺑﯽ در ارﺗﺑﺎطﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ – روﺣﺎﻧﯽ
ﺑود و او را در ﻣﮑﮫ دﯾدار ﮐرده ﺑود  .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺧود ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ھم ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درک و دﯾدار اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻣﮑﮫ
ﺷده ﺑود ﮐﮫ او را اﻋﺟوﺑﮫ ای در ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ داﻧﺳت  .اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﻧزول ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻗرن ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ روح و دل و
دﯾن اﯾراﻧﯾﺎن را در طﯽ اﯾن ھﻔت ﻗرن ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﻣوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻠﻘﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ – ﺷﻣس – ﺻدراﻟدﯾن ﻗوﻧوی – روزﺑﮭﺎن
ﺑﻘﻠﯽ – ﻣوﻟوی – ﺣﺎﻓظ .
 -٢٩۵اﺻﻼً راه و روش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﻗرآن و اﺳﻼم ﺟز اﯾن ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم از طرﯾﻖ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻗرآن
ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻗوام و ﻣﻠل روی زﻣﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و زﻣﯾﻧﮫ ظﮭور اﻣﺎم را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾﻖ
ﻧزوﻟﮭﺎی ﻣﮑرر روح و ﻣﻼﺋﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن ھر ﻗوﻣﯽ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد و ا ّﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن
اﯾراﻧﯽ  ،ھﻧدو  ،ﭼﯾﻧﯽ  ،روﺳﯽ  ،آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ  ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و  . ...در واﻗﻊ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ روح و ﺟﺎن و
ﻣﻌﺎرف دﯾن ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﺳﺧن رﺳول ﻣﺎ ﮐﮫ " :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد " .و ﻣﮭد ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد ھم ﻗرآن اﺳت  .و ﻋﺎرﻓﺎن اﻋﺻﺎر و ﻣﻠل
ﺟﮭﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺣﺎﻣﻼن ﻗرآن زﻧده و ﺑوﻣﯽ در ھر زﻣﯾن و زﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .
ﺳر واژه " ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل
 -٢٩۶درﺑﺎره اھﻣﯾت ذاﺗﯽ و ھداﯾت ﺑﺧش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻗﺑﻼً در رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ " ّ
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم و ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻋزﯾز را ﺑﮫ ﺳﺎﺋر آﺛﺎر رﺟوع ﻣﯽ دھم .
 -٢٩٧ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ در اﻧﺳﺎن ﺑﻘول اﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر)ع( ﻗﻠﻣرو اﻟوھﯾت و ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره اﺻﻠﯽ
آن زﺑﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﺑﺎن ا ّﻣﯽ و ﻣﺎدری  .و اﯾن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻗﻠﻣرو ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﺑﺎﻟﻌﮑس آﻧﮭم ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻣﺎدری و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﯾﮑﯽ از ﺣﺟت ھﺎی ﺑرﺣﻖ رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻗوم ﺧود از ﺟﺎﻧب
ﺧدا ﺑﮫ ﻣردم ﭘﯾﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری ھر ﻓرد و ﻗوﻣﯽ ﺑﺎ او ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺳﺧﻧش را ﻣﯽ ﺷﻧود
و اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻓرﻗﮫ ﺿﺎﻟﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ در ﮐﺷورﻣﺎن ﺣﺟت دﯾﮕری ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐذاﺑﺷﺎن ﮐﮫ اﯾراﻧﯽ
ﺑود ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ آﯾﺎت و ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﻧﺎزل ﻓرﻣود و ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ﭘﻧﺎه ﺑرد و ﺧود و ﭘﯾرواﻧش را
رﺳوای ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣود و ھﻣﮫ را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧت و ﺟﺎﺳوس اﺟﻧﺑﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻗوم و ﻓرھﻧﮓ ﺑوﻣﯽ ﺧود در ﺳﺗﯾزﻧد .
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اﺳﻼم ﻋرﺑﯽ ﺑرای اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﯾز در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻓرﯾن و ﻧﻔﺎق زا ﺑوده اﺳت و ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﺎ
اﯾراﻧﯾﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻏرب زده ﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﻌﻠوﻟﯽ از اﯾن ﻋرب زده ﮔﯽ ﻣﺎﺳت زﯾرا ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧداﯾش از طرﯾﻖ
زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣرﺑوط ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻗوﻣﯽ ﺑﯽ ھوﯾت و ﺑﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻏﯾر درﻣﯽ آﯾد زﯾرا ھﻣواره ﺑر
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺟﮭﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﮐﺎﻓران ﺻﺎﺣب اﻗﺗدار ﺣﮑوﻣت و ﺳﻠطﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد  .زﯾرا دﯾن و آﺋﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر دل آدﻣﯽ
ﻧﻧﺷﯾﻧد و ﻗﻠﺑﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﺷود ﺑﮫ ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮔراﯾد و ھرﮔز ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻏﯾرﻣﺎدری ﺑﮫ دل ھﯾﭻ ﺑﺷری
ﻧﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و اﯾن ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ و اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم آﻧرا ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣوده و ﺑر آن اﺻرار دارد.
 -٢٩٨ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم

)ص(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗرآن را ھﻔت ﺑطن اﺳت .اﯾن ﺑطون ﻗرآﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ

ﺷود ﺑﻠﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻧزوﻟﮭﺎی ﻣﮑرر در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑﺳﺗر ظﮭور
ﺣﻘﯾﻘت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑطن ھﻔﺗم آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش در ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣل ظﮭور ﺑطون ﻗرآن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن

)ﻋﺞ(

ﻣظﮭر ﺑطن ھﻔﺗم آن اﺳت ﮐﮫ

ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻗرآن اﺳت و اﺳﻼم و دﯾن ﺧدا  .او ﻣظﮭر اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﺎل و ﺟﻣﺎل .
 -٢٩٩ﺣدﯾث ﻣذﮐور از ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ ﺑطن ھﻔﺗم ﻗرآن ﺑرﺳﯽ ﻧﮫ ﮐﻔر ﺑﯾﻧﯽ و ﻧﮫ اﯾﻣﺎن  .و اﯾن
ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺷرﯾﻌت ﻋﻣوﻣﺎ ً از درک آن ﻋﺎﺟزﻧد و آﻧرا ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
اﻟﺣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟراﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد .
 -٣٠٠ﻗرآن ﮐﺗﺎب ذﮐر )ﯾﺎدآوری( اﺳت و ﻣذﮐّر )ﯾﺎدآور( .و ﻋﺎرف ﺟﻣﺎل اﯾن ذﮐر و ﻣذﮐّر اﺳت و اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﮐﻣﺎل
اﯾن ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑطن ھﻔﺗم ﻗرآن وﺟود اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺷﮭود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن
ﺷﮭود ھﻣﺎن اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﭘروردﮔﺎر در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت.
 -٣٠١ﭘس اﻣﺎم زﻣﺎن

)ﻋﺞ(

ﻧﻘد و ﻋﯾﺎن ﮐﻧﻧده ﺑطون ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑطن ھﻔﺗم آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﻋﯾﻧﯽ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﻣﯽ ﺷود

ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﺷر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک و ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت  .ﺑرای درک ﺑﮭﺗر اﯾن اﻣر ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ "ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ" از
اﯾن ﺟﺎﻧب رﺟوع ﺷود .
 -٣٠٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻣدرن و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻋرﺻﮫ ظﮭور دوزخ و طﺑﻘﺎت آن اﺳت ﮐﮫ در اوﺟش ﻓروﻣﯽ ﭘﺎﺷد و از
اﯾن ﺧراﺑﺎت اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣظﮭر ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﭘروردﮔﺎر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷری ﻋرﺻﮫ
ظﮭور ﻗرآن ﺑوده و ﺧواھد ﺑود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﭼﯾزی ﺟز ﺷرح و ﺑﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ از
ازل ﺗﺎ اﺑد .
 -٣٠٣ﻋﺟﺑﺎ اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗرﺗﯾب ﺷﺄن ﻧزول ﺳوره ھﺎ و آﯾﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﮐﺎﻣﻼً
واروﻧﮫ ﻣدون ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳوره ھﺎ و آﯾﺎت ﻣﮑﯽ ﮐﮫ در ﻧﯾﻣﮫ اول رﺳﺎﻟت رﺳول ﻧﺎزل ﺷده اﻧد در آﺧر ﮐﺗﺎب آﻣده و
وﺣﯽ ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﯾﻣﮫ دوم رﺳﺎﻟت ﻧﺎزل ﺷده در اول ﮐﺗﺎب ﭼﯾده ﺷده اﻧد  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﺑوده ﮐﮫ ﻋﻠﯽ

)ع(

ﻗرآن دﯾﮕری ﺑﮫ

ﺗرﺗﯾب ﺷﺄن ﻧزول ﺗدارک دﯾد و ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑرد و ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﻧﮕرﻓﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر اﯾﺷﺎن
ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺣﺿرت آﻧرا ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد و دﯾﮕر ﮐﺳﯽ از آن ﺧﺑر ﻧدارد ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﯾﺎ ﻗرآن ﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
٦٧

ﻣﮑررا ً از زﺑﺎن ﺳﺎﺋر اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﻧﻘل ﺷده اﺳت و ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ اﯾن ﻗرآن در ﻧزد اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ دارای ھﻔت ﻓﺻل ﯾﺎ
ﺳوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻣﻌﻧﺎی ھﻔت ﺑطن ﻗرآن ھم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻔت وادی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از اﯾن ﻗﺎﻋده اﺳت .
 -٣٠۴اﯾن واروﻧﮕﯽ ﺳوری ﻗرآن ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت ﻧﺷﺎﻧﯽ از واروﻧﮕﯽ ادراک ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗرآن اﺳت
ﮐﮫ وﺣﯽ اﻟﮭﯽ و دﯾن ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﺻورت ﭘوﺳﺗﯾن واروﻧﮫ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ﺟﺎی اﺻول و ﻓروع
دﯾن را ھم ﻋوض ﮐرده اﻧد و ﺑﺟﺎی ﺧداوﻧد آداب ﺷرﻋﯽ را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٣٠۵اﯾن ﻗرآن رﺳﻣﯽ را ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎﻣت ﻋﻠﯽ ﮐﮫ وﺻﯽ ﻣﺣﻣد ﺑود ﺟﻣﻊ آوری ﮐردﻧد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻗرآن
ﻋﻠﯽ ﻗرار دھﻧد ﭼون ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﻐول ﺗدوﯾن ﻗرآن اﺳت و ﻟذا اﯾن ﻗرآن رﺳﻣﯽ دارای ﻧﯾﺗﯽ ﺿد
ﻗرآﻧﯽ ﺑوده اﺳت زﯾرا ﻋﻠﯽ ھﻣﺎن ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ﺑود و ﻟذا راه و رﺳم اﯾن ﺧﻠﻔﺎی ﮐودﺗﺎﺋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﻼف راه و رﺳم ﻋﻠﯽ
ﺑود ﮐﮫ راه و رﺳم ﻗرآن ﺑود و ﻟذا اﯾن ﻗرآن ﺿد ﻗرآن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ظﺎھرش ھم واروﻧﮫ اﺳت و دﯾدﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن
ﻗرآن در دوران ﺣﮑوﻣت ﻋﻠﯽ ﺑر ﺳر ﻧﯾزه رﻓت و ﻋﻠﯽ را از ﺣﮑوﻣت ﺳﺎﻗط ﮐرد و ﮐﺷت  .و ﻋﻠﯽ ھم آن ﻗرآﻧﮭﺎ را ﺟﻣﻊ
ﻧﻣود و ﯾﮑﺟﺎ ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت ﮐﮫ  :اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎدﯾری ﭘوﺳت ﺷﺗر اﺳت و ﻗرآن زﻧده ﻣﻧم  .و ﻟذا اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻌدی در ھر
ﮐﺟﺎ ﮐﮫ از ﻗرآن ﺳﺧﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﺳﺧن ﺑر ﺳر " ﻗرآن ﻋﻠﯽ " ﯾﺎ " ﮐﺗﺎب ﻋﻠﯽ " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھرﮔز اﯾن ﻗرآن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ را
ﺳر ﻗرآن درﺑﺎر ﻋﺛﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ اﺑوذر را
ﻣرﺟﻊ ﻗرار ﻧداده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﮐﻌب اﻻﺣﺑﺎر ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺗدوﯾن ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﻔ ّ
ﺑﮫ ﺻﺣرای رﺑذه ﺗﺑﻌﯾد ﻧﻣود ﺗﺎ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧداﻧش ﺑﻣﯾرد .
 -٣٠۶در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻗرآن رﺳﻣﯽ آﻧﺗﯽ ﺗز ﻗرآن ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻗﺻد ﻧﺑرد ﺑﺎ دﯾن ﻣﺣﻣد ﺟﻣﻊ آوری ﺷده اﺳت و
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی درﺑﺎره اﯾن ﻗرآن ﺗﻌﺻب داﺷﺗﮫ اﻧد و درﺑﺎره اش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻣﯽ ﮐردﻧد و آن دﺳﯾﺳﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺣﺎدث ﯾﺎ ﻗدﯾم ﺑودن ﻗرآن را ﺑراه اﻧداﺧﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری را ﺑر ﺳر اﯾن ﻓﺗﻧﮫ ﮐﺷﺗﻧد .
 -٣٠٧داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻗرآن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً درﺑﺎره ﺳﺎﺋر ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﻣﭼون ﺗورات و اﻧﺟﯾل ھم در ﺗﺎرﯾﺦ رخ ﻧﻣوده اﺳت و
اﯾن از اﺳرار اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧﺎﺟﯾﻠﯽ ﮐﮫ در دﺳت ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﺳت ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﯾل ﻣﺳﯾﺢ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺻﮫ ھﺎﺋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﯾﺎران ﺣوارﯾون ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺣوارﯾون درﺑﺎره ﻣﺳﯾﺢ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣدود دو ﻗرن ﭘس از ﻋروج ﻣﺳﯾﺢ
ﺑوده اﺳت و ﻣﺗن اﯾن اﻧﺎﺟﯾل ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از ﮐﻼم ﷲ را ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده اﻟﻘﺎء ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺧدا و ﮐﻼم او
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در اﻧﺎﺟﯾل ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد  .ﺗورات ھم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر ﭼﻧﯾن اﺳت  .اوﺳﺗﺎ ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
و اﯾن رازی ﺑس در ﺧور ﺗﺄﻣل اﺳت .
 -٣٠٨ﻋﻠﯽ

)ع(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﻔﺎھﯾم و ﮐﻠﻣﺎت زﯾر و رو و واژﮔون ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی درﺑﺎره

ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد  .و ﮔوﺋﯽ ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﺷری دارای ﯾﮏ آﻧﺗﯽ ﺗز و ﻧﻌل واروﻧﮫ و دﺟّﺎل اﺳت
ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑدﺳت ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑر ﺳر راه ﺑﺷرﯾت ﻧﮭﺎده اﺳت  .و ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ اﺻل ھر ﺣﻘﯽ را از ﺟﻌﻠش ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ
دھﻧد .
 -٣٠٩ﭘس اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی اﯾن ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺎﺳت ﺑﺎ ﻗرآن ﻋﻠﯽ

)ع(

ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ﺧدا ﺑﮭﺗر ﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ اﯾن

واروﻧﮫ ﺑودن ﺗرﺗﯾب ﺳوره ھﺎ ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﺷﺄن ﻧزول اﺳت اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی
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اﺳﻼﻣﯽ و ﻗرآن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت در ﻗرآن ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧود ﻗرار ﻧدارﻧد و ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﺎﻣت و اھل ﺑﯾت از ﻗرآن ﺣذف ﺷده اﺳت  .وﻟﯽ ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺳﻧّﯽ و
ﺷﯾﻌﯽ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﻗرآن ﺣﺿور دارد ﮐﻼم ﷲ و وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی اﺳت و درﺳت اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧود
ﻧﺑﺎﺷﻧد و دارای ﺗرﺗﯾب ﻧزول وﺣﯽ ھم ﻧﺑﺎﺷﻧد  .و ھﻣﯾن ﻗرآن ﻣﻧﺑﻊ ﻓﯾض ﻋظﯾﻣﯽ از ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و اﺳرار ھﺳﺗﯽ
ﺑرای ﻋﻠﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑوده اﺳت .
 -٣١٠در ھﻣﯾن ﻗرآن ﻣوﺟود آﯾﮫ ای وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧود ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد و آن را ﺑﮫ
ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ ﺟز ھﻣﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗورات و اﻧﺟﯾل و اوﺳﺗﺎ و
ﻗرآن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺟز اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب دﯾﮕری در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺳﺑﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﮐﻼم ﷲ ﺧواﻧده ﺷود و ﻣردم ﺑﮫ
آن ﺑﺎوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺣﻘﯾﻘت ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗب ﻧﮫ از آﺳﻣﺎن آﻣده اﻧد و ﻧﮫ ﺧدا آﻧرا ﻧوﺷﺗﮫ و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑران
آﻧرا ﻧوﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣر آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد  .و ﻗرآن ھم ﺗﺎ ﺣﯾﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھرﮔز ﻣﮑﺗوب ﻧﺷده ﺑود و در اذھﺎن
ﺑرﺧﯽ اﺻﺣﺎب وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﺎن ﻗرآن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣﻌروﻓﯽ ﺑودﻧد  .و ﻣﮑﺗوب
ﮐﻧﻧده و ﺟﻣﻊ آورﻧده اﯾن ﻗرآن ﻣوﺟود ھم دﺷﻣﻧﺎن آﺷﮑﺎر رﺳول ﺧدا و اھل ﺑﯾت او ﺑودﻧد  .و اﯾن اﻣری ﺑس ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل
ﺑر اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت .
 -٣١١ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﺗﺎن را ﺑر ﻣﺣور ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﯾد  .ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده اﯾن ﻗرآن ﻣوﺟود را ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﮐﺷف و درک ﮐردم و آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠب و ﺟﺎن ﺧودم ﻧﺎزل ﺷده ﺑود و ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﻗرآن ﻣوﺟود ھم وﺟود دارد و ﻟذا اﯾن آﯾﺎت را ﮐﮫ ﻣورد
ﻗﺑول ھﻣﮕﺎن اﺳت ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗم ﺗﺎ ﺣﺟﺗﯽ ﻣﺿﺎف ﺑر ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد .
 -٣١٢ﺑرﺧﯽ ھم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﺑردن اﯾن ﻗرآن ﻣوﺟود در ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣوﺟب ﺗﻔرﻗﮫ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳﻼم در
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻗرآن ﺣداﻗل ﭼﯾز ﻣطﻣﺋﻧﯽ از اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد آﻧرا ﺧدﺷﮫ دار
ﺳﺎﺧت  .اوﻻً ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ھﯾﭼﮑس ﭼون ﺑﻧده ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزﺷﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ از آﯾﺎت ﻗرآن
ﻣوﺟود ﺑﮭره ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا در اوﺟش اﺣﯾﺎء و اﺛﺑﺎت و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده اﺳت و آﻧرا دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺣﯾﺎت
ﻣدرن وارد ﻧﻣوده اﺳت  .و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ھدف از اﯾن ﺳﺧﻧﺎن و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت آﺷﮑﺎرﺗر ﺷود و ﻟذا
ﺑرای ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ اﯾن ﺧدﺷﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺷﮑل دﯾﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺑدون وﺟود اﻣﺎﻣﯽ
زﻧده ﺣﺗﯽ ﻧﻣﺎز ھم ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻗرآن و ﻣﻌﺎرف و اﺳرار آن ﮐﮫ ﮐﺎر ﻋﻠﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﻋوام .
 -٣١٣و ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب ﻗرآن ھداﯾت و رﺳﺗﮕﺎری ﺣﺎﺻل ﺷود وﻻﻏﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻓﻘط اﺷراف رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ دارﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺑروﻧد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً درﺳت
ﺑﮫ ﻋﮑس اﺳت و اﮐﺛر رﺳﺗﮕﺎران ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن و ﺑﯽ ﺳوادان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ از ﻗرآن را ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ و
ﻣﻌﻧﺎﯾش را ھم درک ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت اﺳت ﻧﮫ اطﺎﻋت و ﭘﯾروی از ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﮐﮫ اطﺎﻋت از رﺳوﻻن
و اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﺑﻘول ﺧود اﯾن ﻗرآن.
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 -٣١۴در زﻣﺎن رﺳول اﮐرم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺧﻠﺻﯾن از ﺑردﮔﺎن و ﺑﯾﺳوادان ﺑودﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ھم از ﺣﺎﻓظﺎن ﻗرآن  .ﻣﺛل
ﻋ ّﻣﺎر و اﺑن ﻣﻠﺟم  .ﻣﺛل اﺑوذر و اﺑوھرﯾره .
 -٣١۵اﮔر ﺧواﻧدن و ﻓﮭﻣﯾدن ﻗرآن ﺑﺎﻋث ھداﯾت ﺷود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣروزه ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﺑﺎﺳوادﻧد ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن ﻣﯽ
ﺑودﻧد زﯾرا اﮐﺛر ﺑﺷرﯾت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﮑس ﻧﯾز ھﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺧود ﻗرآن ھم اﮐﺛر اھل ﮐﺗﺎب ) اھل ﺳواد ( را ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ داﻧد.
 -٣١۶ﻗرآن ﺑﮫ زﻋم ﺧودش ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﻧﺎن را آﻧﭼﻧﺎن ﺗر و اﯾﻧﭼﻧﯾن را اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ را در
ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺷدﯾدﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد از اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد و ﺗﺳرﯾﻊ
ﺣرﮐت ھر ﮐﺳﯽ در ھﻣﺎن ﺳﻣت و ﺳوی زﻧدﮔﯾش ﻣﯽ ﺷود و او را در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن
ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﺳت و ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻧﯾز از ﻣﻌﺟزات ﻗرآن اﺳت  .ﮐﺎﻓر را ﮐﺎﻓرﺗر  ،ﻣؤﻣن را ﻣؤﻣن ﺗر و
ﻣﻧﺎﻓﻖ را ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ رﺷد ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣل و وﺳﯾﻊ ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای ﮐل ﺑﺷرﯾت  .اﻣروزه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﻣﺎ
ﻣﺻداق ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ در ﻋده ﺑﺳﯾﺎر ﻗﻠﯾﻠﯽ ﺷﺎھد اﺷد اﯾﻣﺎن و اﺧﻼص ھﺳﺗﯾم و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم ﻏرق در اﺷد
ﮐﻔر و ﻧﻔﺎﻗﻧد و اﯾن از ﺑرﮐﺎت ﻗرآن ﺧواﻧﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از اﻧﻘﻼب اﺳت .
 -٣١٧ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯾت در ھﻣﮫ ﻣذاھب ﮐﮫ ﺷﻐﻠﺷﺎن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺳﺗﻣر ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺣﺟّت دﯾﮕری ﺑر ادﻋﺎی ﻣذﮐور
اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎھد اﺷد اﯾﻣﺎن در اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از آﻧﺎن ھﺳﺗﯾم و ﻣﺎﺑﻘﯽ آﻧﮭﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﺷرک و ﻧﻔﺎق ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
اﺷد ﮐﻔر اﺳت  .زﯾرا طﺑﻖ ﺳﻧت اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ھﻣواره اﮐﺛرﯾت ھر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .
 -٣١٨و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯾت ھر ﻣذھﺑﯽ در ﺻف ﻣﻘدم اﻧﮑﺎر و ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ﺑوده ﮐﮫ
ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﻋﯾﻧﯽ و اﺳوه ھﺎی ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآن ﺿد ﻗرآن و ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﺑرد دارﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﮐﺎﻏذی ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﻗﻠﺑﯽ – ﻧوری  .ﻧﺑرد ﮐﺗﺎب ﻣرده ﺑﺎ ﮐﺗﺎب زﻧده  .ﻧﺑرد وﺣﯽ ﺳوادی ﺑﺎ وﺣﯽ
ﻧوری  .ﻧﺑرد دﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ دﯾن روﺣﺎﻧﯽ  .ﻧﺑرد دﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ دﯾن زﻧده  .ﻧﺑرد ﮐﺗﺎب ﭘرﺳﺗﺎن ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﺎن  .ﻧﺑرد
ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﺎن ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﭘرﺳﺗﺎن  .ﻧﺑرد ﮐﺗﺎب ﺻﺎﻣت ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﻧﺎطﻖ  .در رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ ﻧﯾز آﻣده ﮐﮫ در ﺻف ﻣﻘدم
ﻣﻧﮑران و دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﮔروھﯽ از ﺳﺎدات آل ﻣﺣﻣد و ﻓﻘﯾﮭﺎن و ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﻗرار دارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب
ﮐﺎﻏذی ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻗرآن زﻧده  .ﻧﺑرد ﺑﯾن اﯾده ﺧدا و ﻧور ﺧدا و اﯾن ﻧﯾز از اﺳرار ﻗرآن اﺳت .

 -٣١٩ﻗرآن ھم آﯾﺎت ھداﯾت ﺑﺧش دارد و ھم ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده  .ﺧود ﻗرآن ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳراغ آﯾﺎت ﻣﺣﮑم ﻗرآن
ﻣﯽ روﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم ﺑﺳراغ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ﻣﯽ روﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳراغ ﺣﮑﻣت ھﺎ ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﮑﻣﺎت ﻗرآن ھﺳﺗﻧد و
ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم ﺑﺳراغ آﯾﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺣﮑﺎم اﺳت  .از ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن
ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن را از ﻣﺗﺷرﻋﯾن و آداب ﭘرﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﺳﯾر وﺳواس اﺣﮑﺎم ھﺳﺗﻧد ﺗﺷﺧﯾص داد .

٧٠

 -٣٢٠در ﻗرآن آﯾﺎت ﺿد و ﻧﻘﯾض ﻓراوان اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه درﺑﺎره اﻣر واﺣدی دو ﺣﮑم ﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﺿﺎد وﺟود دارد اﯾﻧﮭم
ﻣرﺑوط ﺑﮫ دو ﮔروه ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳراغ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از آﯾﺎت ﻣﯽ روﻧد و ﮐﺎﻓران ھم ﺑﺳراغ دﺳﺗﮫ ﻧﻘﯾض
آن .ﻣﺛﻼً درﺑﺎره اﻣر ھداﯾت و ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر دو دﺳﺗﮫ آﯾﺎت ﻣﺗﺿﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﻣر ھداﯾت اﻣری
ﺟﺑری و ﻣرﺑوط ﺑﮫ اراده ﺧداﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺧواھد ھداﯾت ﯾﺎ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﮑﺗب اھل ﺟﺑر اﺳت  .و
دﺳﺗﮫ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺧودش ھداﯾت ﯾﺎ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻣﮑﺗب اھل اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .
ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﮫ اھل اﺧﺗﯾﺎرﻧد ﺑﺳراغ اﯾن دﺳﺗﮫ از آﯾﺎت ﻣﯾروﻧد و ﮐﺎﻓران ﮐﮫ اھل ﺟﺑرﻧد ﺑﺳراغ دﺳﺗﮫ ﻣﺗﺿﺎد آن ﻣﯾروﻧد .و اﻣﺎ
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ھر دو دﺳﺗﮫ را درﻣﯾﯾﺎﺑﻧد و ﺣﻖ واﺣده اﯾن آﯾﺎت ﺑظﺎھر ﻣﺗﺿﺎد را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾن ﻧﯾز از اﺳرار و
ﻣﻌﺟزات ﻗرآن اﺳت .
 -٣٢١در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ در ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ ﭼون اﺳﻼم درﺑﺎره اﻋﺟﺎز و ﮐراﻣﺎت ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اش
ﺳﺧن ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت و اﺳﺎس و ﻋﻣده اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﮐراﻣت ﺑﺎر و اﻋﺟﺎز آﻓرﯾن از زﺑﺎن ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن ﻗرآن ﺑوده اﻧد
ﻣﺛل آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ اﻋﺟﺎز ﻗرآن را در اوج ﺧود آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﭘس از او ﻣﺛﻧوی ﻣوﻟوی اﺳت ﮐﮫ ﺑطون ﺷش
ﮔﺎﻧﮫ ﻗرآن را در ﺷش دﻓﺗر ﻋﯾﺎن ﻧﻣوده اﺳت و ﻧﯾز ﺳﺎﺋر ﻋﺎرﻓﺎن .
 -٣٢٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺟر ﺻدﯾﻘﯾن اﺳت ورود ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف و ﻧور ﻗرآن ھم اﺟر ﻣطﮭرون اﺳت ﮐﮫ از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک
ﺷده اﻧد و ھﯾﭻ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﮫ آن و اھﻠش ﻧدارﻧد و ﻣردﻣﺎن را ﺑرای ﺧدا دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد و در ﻋطش ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد
و دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر  .زﯾرا ﺑﮫ ﻗول ﺧود ﻗرآن آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﭘروردﮔﺎر ﺧود اﻣﯾدی ﻧدارﻧد و ﯾﺎ آﻧرا ﻣﻧﮑرﻧد ﮐﺎﻓرﻧد و ﻟذا
از رﺣﻣت ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗرآن اﺳت دورﻧد .
 -٣٢٣از ﺧود ﻗرآن درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻗﺎرﯾﺎن و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرآن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم ﺑﺎ
ﻗرآن ﺳر و ﮐﺎر دارﻧد  .و اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭼﮑس ﺧودش را ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺧود ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق
را ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻧدرت ﺟرأت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﻣؤﻣن ﺑداﻧﻧد و ﺑر ﺳر اﯾﻣﺎن ﺧود ﭼون ﺑﯾد ﻣﯽ ﻟرزﻧد  .وﻟﯽ ﺑﮫ
زﻋم ﻗرآن ﮐرﯾم  ،ﮐﺎﻓران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در درﺳﺗﯽ راه و رﺳم و اﻋﻣﺎل و ﭘﻧدار ﺧود ﮐﻣﺗرﯾن ﺗردﯾدی ﻧدارﻧد و ﺧود را
ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد.
 -٣٢۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا و آﺧرت و ﻗﯾﺎﻣت و ﺣﻘﺎﻧﯾت رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗول ﻗرآن
اﺳت و ﻟذا اﺻل و اﺳﺎس اﯾﻣﺎن ھﻣﺎﻧﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻏﯾرت و ﺧﺷم ﺧدا درﺑﺎره ﻣﻧﮑران اﯾن ﮐﺗﺎب و
آﯾﺎﺗش .
 -٣٢۵ﭘس اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎﻗﯽ ﺟز اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗرآن ﻧﯾﺳت  .و ﻧﯾز ﻋﻠم و ﺟﮭﻠﯽ ھم ﺟز ﻋﻠم و ﺟﮭل
در آﯾﺎت ﻗرآن ﻧﯾﺳت  .و ھداﯾت و ﺿﻼﻟﺗﯽ ھم ﺟز ھداﯾت و ﺿﻼﻟت ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﻧﯾﺳت  .و ﯾﺄس و اﻣﯾدی ھم ﺟز اﻣﯾد و
ﯾﺄس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﯾﺎت ﻗرآن و وﻋده ھﺎﯾش ﻧﯾﺳت .
 -٣٢۶و ﻗرآن ھم ﮐﻼم ﺧداﺳت  .و ﻟذا اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ ﮐﻼم او  .و ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﻼم از اوﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ و
رازق و ﺣﺎﻓظ و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ھﺳﺗﯽ اﺳت و اﻧﺳﺎن را از ﺳر ﻟطف و ﻋﺷﻖ ﺧود ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﻗرار داده اﺳت .
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 -٣٢٧و اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎت ﻗرآن ھﻣﺎن ﮐﻼم ﺧﺎﻟﻖ اﺳت  .ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺻﻼً ﺑﮫ وﺟود
ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎور داﺷت و اﯾن ﺑﺎور ﭘﯾش ﺷرط ﻗﺑل از ﻗرآن اﺳت و ﻟذا در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺟود او ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﺎور دارﻧد آﯾﺎت اﯾن ﮐﺗﺎب را ھم ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﻠﻣﺎت اوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺳﺧﻧﺎﻧش را ﺑﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻧﯾدن درک و ﺑﺎور و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧد و ﮐﻠﻣﺎﺗش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
 -٣٢٨ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد ﺑﻠﮑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑواﺳطﮫ آن ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎم
ﻟﻘﺎءﷲ  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎ ظﮭور ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺗﺷﺎن ﺑﺎ وﺣﯽ آﻏﺎز ﺷده اﺳت آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼً اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ
ﻣﺣض دﯾدار ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﮫ آﻧﺎن اﯾﻣﺎن آورده اﻧد و از ﯾﺎراﻧﺷﺎن ﺷده اﻧد ﭼون ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ را از زﺑﺎﻧﺷﺎن ﺷﻧﯾدﻧد
و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑواﺳطﮫ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻼم وﺣﯽ اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎوردﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺟز ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
آﻏﺎز اﯾﻣﺎن آوردﻧد دﯾﮕر ﮐﺳﯽ اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد و ﺑﺎ اﺳﺗﻣرار وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﻓﻘط ﺑر ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﮐﺎﻓران اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود و
ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺟت و ﻣﻌﺟزه ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﻣﻧﮑرﺗر و ﻋدوﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران
ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﮐﺎﻓرﺗر و ﮔﻣراه ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا ظﮭور ﭘﯾﺎﻣﺑران در ھر ﻋﺻری ھﻣﺎﻧﺎ
ظﮭور ﮐﻼم ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور وﺟﮫ و طﺑﻘﮫ ای از ام اﻟﮑﺗﺎب و ﻗرآن اﺳت و ﻣﻌﺟزات آﻧﮭﺎ ھم ظﮭور
ﺑرﺧﯽ از آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت .
 -٣٢٩و اﻣﺎ ﺳﺋوال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد  .و اﯾﻣﺎن ﭼﮕوﻧﮫ واﻗﻌﮫ ای در وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٣٣٠ﺧود ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯽ ﺑدون اذن ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد .ﭘس اﯾﻣﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ اﻟﮭﯽ ﺗﺣت اﻣر ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺧدا در دل و ﺟﺎن و روان اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﯾﻣﺎن ﻧوری از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت ﮐﮫ در دل اﻧﺳﺎن ﻧﮭﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﺟود از
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﻧور ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﻣؤﻣن از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -٣٣١و در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺧواﺳت ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟص ﻣﯽ ﺷدﻧد.
 -٣٣٢و اﻣﺎ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻗﻠوب ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧور اﯾﻣﺎن اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اﯾن اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن درک و ﺗﺻدﯾﻖ
ﻣﯽ ﺷود و راه ھداﯾت ﺑﺳوی ﺧداوﻧد را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٣٣٣اﯾﻣﺎن ﻣوﺗور ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧدا ﺟﮭت دﯾدار ﺑﺎ اوﺳت و ﻗرآن ھم ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن راه اﺳت ﮐﮫ راه را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .
 -٣٣۴طﺑﻖ ﻗول ﻗرآن ھﻣﮫ ﮐﺎﻓران اﯾﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻗﻠﺑﺎ ً دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻣﺎن آوردن آﻧﮭﺎﺳت
اﺻرارﺷﺎن در اﻋﻣﺎل زﺷت و ﮔﻧﺎه و ﺗﺑﮭﮑﺎری اﺳت.
 -٣٣۵ﭘس ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧور اﯾﻣﺎن اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از اﻋﻣﺎل زﺷت و ﭘﻠﯾدی و ﺷرارت ﺑﯾزار و ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺧﯾر و
ﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن اﺟر ﺧﯾرﺧواھﯽ و درﺳﺗﮑﺎری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن را ﺑﺳوی ﻗرآن و آﯾﺎﺗش رھﻧﻣون ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن اﺟر ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد .
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 -٣٣۶ﭘس اھل ﻗرآن ﺷدن و ﻗرآﻧﯽ ﺷدن و راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗرآن و ﻣﻌﺎرف و اﺳرار آن ﺑرﺗرﯾن اﺟر ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ﻧﯾﮑوﮐﺎر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﺟر ﺗﻘواﺳت .
 -٣٣٧و ﻗرآﻧﯽ ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎطن ﺑﯾن ﺷدن  .و ﺳﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات را درک ﮐردن  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺧداﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ ﺻورت
ﺟﺎوداﻧﮫ و ذاﺗﯽ ﻣوﺟودات را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد زﯾرا آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺣواس ﻏرﯾزی ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺻورت ﻣﯾرای ﺟﮭﺎن اﺳت  .و
دﯾدن ﺻورت ﺟﺎوداﻧﮫ اﺷﯾﺎء ھﻣﺎﻧﺎ دﯾدن آﯾﺎت اﺳت  .ﻗرآن ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ آﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺧدا
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺟﮭﺎن را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺻورت ﺣﻘﯾﻘﯽ آن اﺳت .
 -٣٣٨در ﻗرآن ھر ﭼﯾزی ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺣﺿور ﺧداﺳت  .و اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور اوﺳت  .ﭘس ورود ﺑﮫ
ﻗرآن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ورود ﺑﮫ ﺟﻧت اﺳت  .ﻗرآن درب ﺟﻧﺗﯽ و رﺿواﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺎ در ﻗرآن ﺑﺎ ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٣٣٩ﺑﻘول ﻗرآن دو ﻧوع اﯾﻣﺎن و ﻣؤﻣن دارﯾم  .ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ھداﯾت و ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ اﺳت و ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ
در راه ھداﯾت ﻧﯾﺳت و ﺳرﮔﺷﺗﮫ اﺳت .اوﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﯽ دارای اﻣﺎم و ﭘﯾر طرﯾﻘت اﺳت و دوﻣﯽ ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﯽ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز
ﺑﻘول ﻗرآن اﮔر ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد و اﯾﻣﺎن ﺧود را ﻧﻔروﺷد دﯾر ﯾﺎ زود اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ دادش ﺧواھد رﺳﯾد و اھل ھداﯾت ﺧواھد ﺷد
ﯾﻌﻧﯽ اھل ﻗرآن ﺧواھد ﺷد و آﯾﺎت ﻗرآن را در زﻧدﮔﯽ ﮐﺷف ﺧواھد ﮐرد .
 -٣۴٠ﻗرآن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی " ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن " اﺳت  .و اﯾن ﺧواﻧدن ﺟﮭﺎن اﺳت  .در ﻗرآن ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم
ھﺳﺗﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎ اﻧﺳﺎن  .ﭘس ﻗرآن درب ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن وﺣدت وﺟودی  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ رﺳﯾده اﻧد از درب ﻗرآن .
 -٣۴١ﻗرآن ﮐﺗﺎب دﻋﺎ ﻧﯾز ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎب اﻣﯾﺎل و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوع از اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ دوزخ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﻧوع دﯾﮕرش ھم ﺑﮫ ﺟﻧت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود  .در دوزخ اﯾن اﻣﯾﺎل دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ اﺑدی ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺟﻧت
اﺟﺎﺑت اﺑدی ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٣۴٢ﻗرآن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ اﮔر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾش را از ﺧدا ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺟﺎﺑت اﺳت آﻧﮭم
اﺟﺎﺑﺗﯽ ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ  .وﻟﯽ اﮔر از ﺧود ﺑﺧواھد ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺟﮭﺎن ﺿد دﻋﺎﺳت .
 -٣۴٣ﻗرآن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﻋﺎی اﺟﺎﺑت ﺷوﻧده ﺑواﺳطﮫ ﺧداوﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود او را ﺑﺧواھﯾم ﮐﮫ :
ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم! زﯾرا ھر ﺧواﺳﺗﮫ دﯾﮕری را ﻣﯽ ﺗوان از ﻏﯾر او ھم طﻠب ﮐرد و ﺑﻣﯾزان ﻧﯾﺎز و ﺗﻼش ﺣﺎﺻل ﻧﻣود .
ﭘس ﺗﻧﮭﺎ دﻋﺎی اﺟﺎﺑت ﺷوﻧده ﺑواﺳطﮫ ﺧود ﺧداوﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾدار ﺑﺎ اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺧودش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻠﻘﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از او ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾدارش ﮐﻧﯾم  .و اﯾن دﻋﺎ در ھﯾﭻ ﮐﺗﺎب دﯾﮕری ﺟز ﻗرآن وﺟود ﻧدارد  .ﭘس ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﺎ او دﯾدار ﮐرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ دﯾدار ﮐردﻧد  .و ﺷﯾﻌﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﺑﺎﯾد از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧد .
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 -٣۴۴ﻗرآن ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﻗرآن ذھن و ﻣﻧطﻖ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻣر ﺑﮫ ﮐن ﻓﯾﮑون ﻧﻣوده و
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .ﭘس ﻗرآن ﺧﻼق ﻧﯾز ھﺳت  .آﻧﻘدر ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ را در اﻧﺳﺎن اھل ذﮐر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎد را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﺿور و ظﮭور ذات ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت .
 -٣۴۵ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﺎﻣوس ﺧﻠﻘت اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﻧﮑراﻧش را ﺑﮫ ھﻣﮫ زﺷﺗﯽ ھﺎ ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧد در
ﺳوره ﻗﻠم  :زﻧﺎﮐﺎر  ،ﭘﻠﯾد  ،ﺷرور  ،ﺑﺧﯾل  ،ﺑﯽ ﺣﯾﺎ  ،ھرزه و اﺣﻣﻖ.
 -٣۴۶ﻗرآن ﻟوح ﻓﺷرده ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ رﻣز ﮔﺷﺎﯾش اﯾن ﻟوح ﺑدﺳت ﻣطﮭرون اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن  .زﯾرا ﻓﻘط ﻋﺷﻖ
دﯾدار اوﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٣۴٧ﻗرآن ذات ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﺑر آن وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن ﭘﺎک ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﻧزه ﺑﺎﺷد .
 -٣۴٨اﮔر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ﻗرآن ﮐﺗﺎب وﺟود اﺳت ﭘس اھدﻧﺎاﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻣﻌﻧﺎی ھداﯾت
ﺑﺳوی ﻗرآن و ورود ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﺑر ﺻراط  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس راه ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳت و ﮐﻣﺎل ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺧداﺑﯾﻧﯽ اﺳت .
 -٣۴٩ﺻﻔت " ﻋزﯾز " و " رﺣﯾم " دو ﺗﺎ از ﻣﮑررﺗرﯾن ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در ﻗرآن اﺳت و ھﯾﭻ ﺻﻔﺎﺗﯽ ھﻣﭼون
ّ
ﻋزت و رﺣﻣت ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﻧدﮔﺎﻧش را در اﺷد اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت و ﺑﻼﯾﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﺗوﺳل ﺑﮫ
اﯾن ﺻﻔﺎﺗش ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼرا ﮐﮫ در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣورد ﺧدﺷﮫ و ﻟطﻣﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ّ
ﻋزت و رﺣﻣت در ﺑﺷر اﺳت
و در ھر ﺑﻼﺋﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت زﯾرا ﻓﻘدان ّ
ﻋزت  ،رﺳواﺋﯽ و ﺧﻔت و ﺧواری اﺳت و ﻓﻘدان رﺣﻣت ھم زﺟر و درد و ﻋذاب
اﺳت  .و ﻟذا ّ
ﻋزت و رﺣﻣت دو ﺗﺎ از ﻣﺣوری ﺗرﯾن و واﺟب ﺗرﯾن ﻧﯾﺎز وﺟودی اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزان ﺗﻘرب و
ﺗوﮐﻠش ﺑﮫ ﺧداوﻧد درﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .زﯾرا ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل و آرزوھﺎ و ﺗﻼش ھﺎی ﺑﺷری ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ ّ
ﻋزت و رﺣﻣت ﺑﯾﺷﺗر
اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻋﻠت ﺗﮑرار اﯾن دو ﺻﻔت ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش  .ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻗرآن راه ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ و روش دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ  :اﯾن ﮐﺗﺎب رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﺋﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت.
 -٣۵٠و اﻧﺳﺎن ﻓﻘط در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت و ﺑﻼﯾﺎﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﺟز ﺧدا ﯾﺎور و دادرﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ او
را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﯾﮏ ﺗوﻓﯾﻖ اﺟﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼواﺳطﮫ دﺳت ﺑﺳوی ّ
ﻋزت و رﺣﻣت و ﺷﻔﻘت او دراز ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ
ﺷرﮐﯽ  .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺎﺑت دﻋﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﺷرک اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد دﻋﺎھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ را اﺟﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
اﻧﺳﺎن ﺧدا را ﺑﮭﻣراه ﭼﯾزھﺎ و ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﯽ طﻠﺑد و ﺑر روی ﻏﯾر ﺧدا ﺣﺳﺎب ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻟذا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ﺑﻼﺋﯽ رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺟز او دادرﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد و ﮐﺎری از ﻏﯾر او ﺑرﻧﯾﺎﯾد آدﻣﯽ ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و
اﯾن ﺑﻼﯾﺎ را ﻧﻌﻣت ﮔوﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗن ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن  :ﻧﻌم ﮔوﺋﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده اش !
 -٣۵١و از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ راھﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھﯾﭻ راھﯽ ﮐوﺗﺎھﺗر و ﺑﯾواﺳطﮫ ﺗر از درب ﻗرآن ﻧﯾﺳت زﯾرا در
ﻗرآن ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﻧﺗﮭﯽ از زﺑﺎن ﺧود اﻧﺳﺎن  .و آﯾﺎ راھﯽ ﮐوﺗﺎھﺗر از اﯾن راﺑطﮫ
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ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﺳﺎن ) ﻗﺎری ﻗرآن ( ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﮔوﯾد  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟ اﻧدﮐﯽ ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
و راز آﺷﮑﺎر .
 -٣۵٢ﻗرآن راز آﺷﮑﺎر اﺳت آﻧﻘدر آﺷﮑﺎر و ﻋﯾﺎن ﮐﮫ آدﻣﯽ را دﭼﺎر ﺳﮭوﯾت و ﮐرﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ﻋظﻣت واﻗﻌﮫ
را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن و ﻋﺎدی ﺗرﯾن راز آﺷﮑﺎر آن ﺳوره ﺣﻣد
اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺗوأﻣﺎن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .
 -٣۵٣اﻧﺳﺎن اﮔر در ﺣﯾن ﻗراﺋت و ﺗﺄﻣل در آﯾﺎت ﻗرآن ﯾﻘﯾن و ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت او را دﯾدار
ﻣﯾﮑﻧد .از ھر ﺻدھﺎ ھزارھﺎ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻗرآن را ﺗﻼوت و ﺗﺄﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﻗﻠﺑﺎ ً اﯾن ﺑﺎور و ﺣﺿور و
ﺷﻌور را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﺑﺎ او  .در اﯾﻧﺻورت او را روﺑروی ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ رو در رو
ﻣﯾﺷود .ھر ﮐﺳﯽ اﯾن ﺳﺧن را ﺑﺎور ﮐﻧد او را در ﺣﯾن ﺗﻼوت ﻗرآن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻗﺗﯽ ﻗرآن را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺣﺿور ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ ای  .آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾدارش را ﺑﺎور و اﻣﯾد ﻧدارﻧد اﯾن ﺳﺧن را ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺑﮫ زﻋم ﻗرآن اﯾﻧﺎن
ﮐﺎﻓراﻧﻧد  ،ﮐﺎﻓری ﻣﺳﻠﻣﺎن .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدا را در ﺟﺎﺋﯽ ﺑس دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑر ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن.
 -٣۵۴ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن در ﺣﯾن ﺗﻼوت ﻗرآن در ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن آﯾﮫ رﺳﯾدم ﮐﮫ " ای ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺎ ﻧظری ﮐن ﻣﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐن " .ﺑﺎ ﺧواﻧدن اﯾن آﯾﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾش در دﻟم ﺧطور
ﮐرد و از ﺧدا طﻠب ﻧظری ﻧﻣودم ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ای ﺑﻌد در ھﻣﺎن ﺣﺎل دﭼﺎر ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻠﺳﮫ وار و رؤﯾﺎﺋﯽ ﺷدم ﺑﯾن ﺧواب و
ﺑﯾداری و دﯾدم ﮐﮫ ﺳﻘف آﺳﻣﺎن ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷد و ﭼﺷﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ ﺑر ﻣن ﻣﯾﻧﮕرﯾﺳت و ﻣن از ﻓرط زﯾﺑﺎﺋﯽ آن ﭼﺷم
آﻧﻘدر ﻧﻌره زدم ﮐﮫ ﺑﯾﮭوش ﺷدم و ﭼون ﺑﮫ ھوش آﻣدم ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ از ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن دﮔر ﺷده ﺑودم و ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑودم  .و
ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد  .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻗوﻟش را ﺑﺎور ﮐﻧد ؟ ﺻدﯾﻘﯾن ! زﯾرا راﺳﺗﮕوﯾﺎن ﺣرف راﺳت را ﺗﺷﺧﯾص
ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ دروﻏﮕوﯾﺎن ﻓﻘط ﺣرﻓﮭﺎی دروغ را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻدق اﺳﺎس و ﻣﺣور و
رأس و ﻣﻘﺻد دﯾن اﺳت .
 -٣۵۵ﻣﺷﮑل ﻣطﺎﻟﻌﮫ و درک آﯾﺎت ﻗرآن در ﺳﺧﺗﯽ ﻣطﺎﻟب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﺎﺑﺎوری ﺧواﻧﻧده اﺳت وﮔرﻧﮫ ﺳﺧن ﺳﺎده ﺗر و
ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده ﺗر و ﮐودﮐﺎﻧﮫ ﺗر و ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗر از ﮐﻼم ﻗرآن وﺟود ﻧدارد و اﯾﻧﺳت ﻗﻠب اﻋﺟﺎز ﻗرآن  .آﻧﮑﮫ ﻗرآن را ﺑﺎور
ﮐﻧد ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﮭﺗر درﮐش ﻧﻣﺎﯾد .
 -٣۵۶ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻘط راﺳﺗﮕوﯾﺎن ﻋﺎﻟم ﻗرآن را ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در آﯾﺎﺗش ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﻋﻠم آن ﻣﯽ رﺳﻧد .
و ﭼﮫ اﻧدﮐﻧد راﺳﺗﮕوﯾﺎن ﺑر روی زﻣﯾن !
 " -٣۵٧ﺑﮕوﺋﯾد ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ ﺗﺎ رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد " ﮐﮫ ﺷﻌﺎر اﺳﻼم اﺳت ﻣﺧﺗص راﺳﺗﮕوﯾﺎن اﺳت  .ھر اﻧﺳﺎن راﺳﺗﮕوﺋﯽ
ﮐﮫ ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ را ﺑر زﺑﺎن آورد رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﯾن ﮐﻼم از زﺑﺎن ﺑﮫ ﻗﻠﺑش ﻣﯽ رﺳد و ﺗﺎ ذاﺗش ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد و او
را ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾﻧﺳت رﺳﺗﮕﺎری .
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 -٣۵٨اﻧﺳﺎن ﺻدﯾﻖ ﭼون ﷲ را ﺑر زﺑﺎن آورد ﺧدا ھم ﻧﺎﻣش را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد  .و ﭼون دﻟش ﯾﺎد
ﺧدا ﮐﻧد ﺧدا ھم ﯾﺎدش ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﭼون ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣن ﻧظری ﮐن ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎده ﮔﯽ  .ﭘس ﻣﺷﮑﻠﯽ
ﺟز دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﺎ در دﯾن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن اﺳت.
 -٣۵٩ﺳﺧن ﺑﮫ ﺻدق ﺑر زﺑﺎن راﻧدن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد واﻗﻌﺎ ً ﻣﻧظورش ھﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد و ﺗردﯾد و رﯾﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرف ﺧودش ﺑﺎور و اﯾﻣﺎن و اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﺧدا ﺑﺎ اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧودش ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺧداﺳت زﯾرا ﺧدا در اوﺳت .
 -٣۶٠ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑرای ﺧود ﺧدا و ﻧﮫ ﺑرای ﻧﯾﺎز ﺧود  ،اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﻧﯾﺳت و ﻓﻘط ﻣﺧﺗص
ﻋﺎﺷﻘﺎن اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾدارش ﮐرده اﻧد در درﺟﮫ ای از ﺗﺟ ّﻠﯽ  .ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن او را ﺑﯾواﺳطﮫ ﺑﺧواﻧد
ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺷرﯾﮑﯽ  .و اﯾن ﻓﻘط در اﺷد اﺳﺗﺿﻌﺎف ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧد ﺑر روی ﺑدن ﺧودش
ﺣﺳﺎب ﮐﻧد و ﻟذا ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد ﺑﮫ او از ﻧﺎﺑودی ﺧود  .و ھﯾﭻ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﮭﺗر از اﻣراض ﻻﻋﻼج آدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺗﻧﮭﺎ و
ﻣﺧﻠص و ﺑﯾواﺳطﮫ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا دﻋﺎی ﭼﻧﯾن ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﺛواب ﻋﯾﺎدت اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﺎران  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ دارای ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻻﻋﻼج و ﻋﺟﯾب ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺟﺎﺑت دﻋﺎی اﺧﻼص آﻧﮭﺎﺳت  .و
اﯾن اﺧﻼص ﻣوﺟب ورود ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت زﯾرا ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﺎ ﺧدا ھﻣﺎن ﻗراﺋت ﻗرآن اﺳت ﺑﮫ ھر ﻟﻔظ و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑﯾواﺳطﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اھل ﻗرآن ھﺳﺗﻧد و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﻧزول و
ﺗﻘرب ﮐﮫ ھﻣﺎن درﺟﮫ از ورود ﺑﮫ ﺑطن ھﺎی ﻗرآن اﺳت .
ّ
 " -٣۶١ﺧداﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎﯾﺎن " اﯾن ﺳﺧن رﺳول اﺳﺎس ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
و ﺣﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ و آﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ اﺳت  .و اﯾن ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت
ﮐﮫ ھر ﭘدﯾده و ارزﺷﯽ ﺑرای آدﻣﯽ دارای دو ﺻورت و ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎد اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ اﺻل و دﯾﮕری ﺟﻌل اﺳت .
ﯾﮑﯽ واﻗﻌﯾت و دﯾﮕری ﺗوھم اﺳت  .ﯾﮑﯽ ﺧرد و دﯾﮕری ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ اﺳت  .و اﯾن ﺻورت و ﻣﻌﻧﺎی ﺟﻌﻠﯽ و ﺗوھﻣﯽ در
ذھن آدﻣﯽ ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎ را رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑداﻧﮕوﻧﮫ درﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻧﻔس ا ّﻣﺎره
و ﮐﺎﻓرش ﭘﺳﻧد ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﮐﻔر و ﺟﮭﻠش ﺑﺎﺷد  .ﻣﺛﻼً ﺑزدﻟﯽ را ﻗﻧﺎﻋت ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﯽ را ﺗوﮐل ﻣﯽ
ﺧواﻧد  .ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ را ﺷﺟﺎﻋت ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .اﻓﺳردﮔﯽ را اﯾﻣﺎن و  ...و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﺧﺻوص ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧدرات و ﻣواد ﻣﺳﺗﯽ آور ﻋﯾن وﺣﯽ و ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺿﻼﻟت و ﮔﻣﺷدﮔﯽ اﺳت و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗرآن
آﻧرا ﮐوری و ﮐری و ﻻﻟﯽ و ﺟﻧون ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯾت و ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -٣۶٢ﭘس ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ راه ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ و آﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت
)ع(

ﮐﮫ ھﻣﺎن راه رھﺎﺋﯽ از ظن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن راه ﻧﺟﺎت از ظن اﺳت .و ﺗوﺣﯾد
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾﻧﯽ ھر ﭘدﯾده ای اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﯾﻧﯽ و ﺳرﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ اﺳت .
 -٣۶٣اﯾن ظن ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧدای ذھن آدﻣﯽ ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود  " .و ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ھم وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود" ﻗرآن –

٧٦

 -٣۶۴از ﺣدﯾث ﻣذﮐور ﺣﺿرت رﺳول ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت وﻟﯽ اﮐﺛر
آدﻣﮭﺎ ﮐر و ﮐور و ﻻﻟﻧد و ﺧواﺑﻧد و ﻟذا از رﺋﺎﻟﯾﺗﮫ ھﺳﺗﯽ ﻏﺎﻓﻠﻧد  .در ﻗرآن ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن واﻗﻌﯾت اﺳت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾﻧﺎ و ﺷﻧوا و ﺧردﻣﻧدﻧد .
 -٣۶۵و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش دادﯾم ﭘس ﭼرا ﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".
زﯾرا ﮐور و ﮐر و ﻣدھوﺷﻧد و ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎن را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﮑر ﻧﻣﺎﯾﻧد .
 -٣۶۶ﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﯽ دﯾدن و ﻓﮭﻣﯾدن ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت  .و اﯾن در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻧوﯾت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﮐور و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اراده و ﺷﻌور را ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﻋرﺻﮫ ﺳرﮔرداﻧﯽ ﺑﯾن
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺎ و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ادراﮐﯽ .
 -٣۶٧و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر ﻣﻌﻧﺎ و ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾﮏ و ﭘﺎک و ﺑرﺣﻖ اﺳت ﺑرای
ﺷر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﮐﺎﻓران از واﻗﻌﯾت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد و ھر ﭼﯾزی در ذھﻧﺷﺎن دارای رﻧﮓ و ﺑو و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دﮔر
ﮐﺎﻓران زﺷت و ّ
اﺳت ﮐﮫ در اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯾت اﺳت و ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن  .اﯾن اﻧﮑﺎری ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ  .زﯾرا ﮐﺎﻓران
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -٣۶٨ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن دارای ﺻور ﮐﺛﯾری در اذھﺎن ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺻور ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﭘدﯾده
ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﻓﻘط در ﻣﻧظر دل و روح ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺷﯾﺎء آﺷﮑﺎر اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﭘدﯾده
ﺷﻧﺎﺳﯽ و آﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﺣﯾدی و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾﻧﯽ ھر ﭼﯾزی  .ﯾﻌﻧﯽ ھر
ﭼﯾزی را ﯾﮏ ﭼﯾز واﺣد ﯾﺎﻓﺗن  .و اﯾن درک ﺣﺿور ﺧدا در ﻣﺧﻠوق اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺑﮭﺷﺗﯽ ھﺳﺗﯽ اﺳت  .وﻟﯽ اﮐﺛر
ﻣردﻣﺎن اﺳﯾر ﺑرزخ ﺟﮭﺎﻧﻧد و دﭼﺎر دوﺑﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺳرﮔرداﻧﻧد .
 -٣۶٩اﯾن دوﺑﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺷرک اﺳت ﺷرک ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا  .و ﻗرآن ﻣﮑﺗب ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷرک اﺳت  .اﯾن ﺷرک ﻣوﺟب
ﮐوری و ﮐری و ﻣدھوﺷﯽ اﻧﺳﺎن و ﻏﻔﻠت اﻧﺳﺎن از واﻗﻌﯾت اﺳت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺑرزخ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن وﺟود و
ﻋدم ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻟذا ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ را دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳرﻧﺦ ھﺳﺗﯽ در ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری زاﺋل ﺷده
و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دوزخ و درک اﺳﻔل ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ .
 -٣٧٠ﺑﻘول ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ در ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻋرﻓﺎﻧش ﺗردﯾدی ﻧدارﻧد  ،ﻧزول ﻗرآن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ رﺳﺎﻟت ﻣﺣﻣدی آﻏﺎز ﺷده و ﺗﺎ ظﮭور ﻣﮭدی اداﻣﮫ دارد و ﻗرآن ﻋرﺑﯽ ﻧزول ﻋرﺑﯽ آن اﺳت آﻧﮭم در
ﻣﺣدوده دوران ﺧودش  .ﻗرآن ﺑﮫ ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی زﻧده ﺑﺷری ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرای ظﮭور ﻣﮭدی ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ اﯾن ﻧزول در ﺗﻌﯾّن ﺑﯾروﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ھﻣواره در ﻏﺎﯾﺗش ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ
رﺳد و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﻣﺣﻣدی  .وﻟﯽ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﻓﻘط ﻓﻘﺎھت ﻧﯾﺳت و ﻓﻘﺎھت ﺻورت دﻧﯾوی
ﺷرﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ در ﮔذار ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣول و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ظرﻓش ھﻣﺎن ﻗرآن اﺳت .

٧٧

 -٣٧١آزادی  ،ﻋداﻟت  ،ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ﭼﮭﺎر رﮐن ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻗرآن ﺷرح اﯾن ارﮐﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻓﻘﺎھت ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از وﺟوه ﻋداﻟت اﺳت آﻧﮭم ﻧﮫ ﺗﻣﺎم آن  .و ھﯾﭼﯾﮏ از اﯾن ارﮐﺎن ﺑدون آن ﺳﮫ دﯾﮕر ﻗﺎﺑل اﺟرا و ﺗﺣﻘﻖ
ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و اﻧﺣراف و ﺿﻼﻟت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .ھر ﮔﺎه ﮐﮫ اﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن و اوﻟﯾﺎء و ﭘﯾروان و ﻣذاھب
ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و آن ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر و اﺳوه اﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﺑﺎﺷد و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت.
 -٣٧٢ﻓﻘﺎھت ﺑدون آزادی ﻋﯾن ﺟﺑّﺎرﯾت اﺳت  .ﻋداﻟت ﺑدون ﻋﺷﻖ ﻋﯾن ﺷﻘﺎوت اﺳت  .ﻋرﻓﺎن ﺑدون ﻓﻘﺎھت ﻋﯾن ﻓﺳﻖ
اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﺑدون آزادی ﻋﯾن ﺑرده ﮔﯽ اﺳت  .و آزادی ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻋﯾن ﺗوﺣش اﺳت  .و ﻣﺣﻣد

)ص(

ﺧود اﺳوه اﯾن

ﭼﮭﺎر رﮐن اﺳت در ﺣد ﮐﻣﺎل  .و ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣﺗش ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ھر ﭼﮭﺎر رﮐن را در ﺧود ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ از ﮐﻣﺎل و ﺗﺟﻠﯽ
دارا ﺑﺎﺷﻧد وﮔرﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺣراف ﻣﯽ روﻧد .
 -٣٧٣ﻣؤﻣن ﻣﺣﻣدی ﯾﮏ آزادﯾﺧواه ﻋﺎدل ِ ﻋﺎﺷﻖ ِ ﻋﺎرف اﺳت در درﺟﺎت ﮐﻣﺎل و ﺗﺟﻠﯽ  .اﯾﻣﺎن ھﻣﭼون ﻧﮭﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
ھر ﭼﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺳﺎﯾﮫ ﮔﺳﺗرﺗر و واﻻﺗر و ﭘر ﻣﯾوه ﺗر و رﯾﺷﮫ اش ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﭘﺎ ﺑرﺟﺎﺗر ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ
ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻘش ﯾﮏ درﺧت ﻣﻌﯾن و ﻣﻌﻠوم اﺳت .
 -٣٧۴آزادی  ،ﻋداﻟت  ،ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ﺑﺳﺗر و ﻣﺟﺎری اﺟرای ﺷرﯾﻌت اﺳت و ﺷرﯾﻌت ﭼون ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾد ﻧﯾز ﻧور
آزادی و ﻋداﻟت و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد در ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﺷرﯾﻌت .و ﮐﻣﺎل اﯾن ﺟﻣﺎل ھم ﻣﺣﻣد
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اﺳت و ﻟذا ﺑر اﯾن ﺟﻣﺎل ﺻﻠوة ﮐﻧﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧش .
 -٣٧۵ﭘس آزادی و ﻋداﻟت و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ھم ﻣﺑدأ و ﺑﺳﺗر ﺷرﯾﻌت ھﺳﺗﻧد و ھم ﻣﻘﺻد و ﻣﯾوه آن  .ﺷرﯾﻌت ظرف
ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﺎھت دﻧﯾوﯾت آن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﺎھت ﺳﻧﺗﯽ روﺣﺎﻧﯾت ھم ﻓﻘط ﺻورﺗﯽ از ﻓﻘﺎھت دوران ﺟﺎھﻠﯾت
ﻋرب اﺳت و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﻓﻘﺎھت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروزه در ﻗﻠﻣرو روﺣﺎﻧﯾت رﺳﻣﯽ ﻣﺣﺑوس زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﺟﺎز ﭼﮭﺎرده ﻗرن
ﭘﯾش اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا آن ارﮐﺎن و
ﻋﻧﺎﺻر ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﺧود را ھم از دﺳت داده اﺳت و ﺑری از آزادی و ﻋداﻟت و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن اﺳت  .اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﺷرﯾﻌت
و ﻓﻘﺎھت ﻣﻧﻔﮏ از ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﻣرگ دﭼﺎر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .
 -٣٧۶ﺑرای ﻓﮭم آﯾﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻗرآﻧﯽ ﺣﺿور اﯾن ﭼﮭﺎر ﻋﻧﺻر ﻣذﮐور اﻣری واﺟب اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ درک اﺣﮑﺎم
ﺷرﻋﯽ ھم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺣﺿور اﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ ﺑدون ﺣﺿور ﻣﻌﻧوی اﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن ﻗﺎﺑل ﻓﮭﻣﯽ
ﯾﻘﯾﻧﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻠﯽ و روﺣﯽ ارﺿﺎء ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا ھر ﺣﮑم
ﺷرﻋﯽ رﺷﺗﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٧٨ﯾﻌﻧﯽ آزادی و ﻋداﻟت و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ﻋﻧﺎﺻر ذاﺗﯽ ھر ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ اﺳت و ﺑدون ﺣﺿور ھر ﯾﮏ از اﯾن
ﻋﻧﺎﺻر ﺷرﯾﻌت دﭼﺎر اﺑطﺎل و ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت و ھﻣﭼون ﺧود ﻗرآن دارای آن ﺧﺎﺻﯾت ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ را
ھداﯾت و ﺑرﺧﯽ را ﮔﻣراه ﺗر و ﺑرﺧﯽ را رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ﻣﻧﮭﺎی ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ارﺑﻌﮫ ﻣوﺟب
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ﮔﻣراھﯽ و رﺳواﺋﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺷﺎھدﯾم در اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -٣٧٩ﻓﻘﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ دﯾﻧﯽ اﺳت و ﻋﯾن ﻣﮑﺗب اﺑزارﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﻣذھﺑﯽ اﺳت و
ﻟذا ﺑﮫ ﺟﺑﺎرﯾت و ﺳﺗم و ﺟﻧون و ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ رﺳد .
 -٣٨٠ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ در ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺳﺧن از آداب ﺟﻧﺳﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ و ﻋﺑﺎدی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻓﻧّﯽ و رﻓﺗﺎری و ﮐﻼﻣﯽ و ﺻوری ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی آزادی در ﺷرﯾﻌت اﺳت  .و ﺷرﯾﻌت ﻣﺣ ّﻣدی ﺣﺎﺻل
ﻏﺎﯾت اﯾن آزادی در ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﻣظﮭر آداب ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ
ﺧود ﻓرﻣود  :ﻋﺷﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آداب اﺳت! و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آداﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﻓﺳﻖ اﺳت  .و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻓرﻣود ﮐﮫ  :ﺑﮭر ﺳﺑب
و طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد راھﯽ ﺑﺳوی ﻣن ﺑﺟوﺋﯾد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻧﺻر آزادی در ﺷرﯾﻌت .
ﻣﺗﺷرع اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت  .ﺣﺎل اﮔر ﭼﻧﯾن
 -٣٨١ﺷرﯾﻌت ﻏﺎﯾت ﺻورت رﻓﺗﺎر اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻧﮫ آﻏﺎزش  .اﻧﺳﺎن
ّ
ﻧﺑود ﭘس اﻧﺳﺎن دﯾواﻧﮫ و ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺗدﯾّن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻣﺎدی از ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎن ﭼﮭﺎر
ﻋﻧﺻر ارﺑﻌﮫ ﻗرآﻧﯽ اﺳت .
 -٣٨٢دﯾن ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت آﻏﺎز ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود  .ﺷرﯾﻌت ﭼﺷﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻧﻔس اﻧﺳﺎن
ﺑﺟوﺷد ﺗﺎ وﺟودش را ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﺳﺎزد .
 -٣٨٣ھر ﯾﮏ از ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮔروه ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﺎم " ﮐﺎﻓﯽ " ھم
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻧﺎم ﺑرای اوﻟﯾﺎی او ﻣظﮭر ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت دﯾﮕر اوﺳت در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ .
و اﯾن ﻧﺎﻣش ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت او ﺑرای ﻣوﺣدان ﻣﺧﻠص و ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ
دﯾﮕرش ھم " واﻓﯽ " اﺳت  :ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ و ﯾﺎ واﻓﯽ !
 -٣٨۴اﮐﺛر اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در ﻗرآن دو ﻗﻠوﯾﻧد اﻻ ﷲ  .ﻣﺛل ﻋزﯾز و رﺣﯾم  ،اﺣد و ﺻﻣد  ،واﺣد و ﻗﮭﺎر ،رﺣﻣن و
رﺣﯾم و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺻﻔﺎت ﻗﺎدر ﺑﮫ درک وﺣداﻧﯾت ذات ﺣﻖ ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﭘرﺳﺗش او ﺑواﺳطﮫ ﺻﻔﺎﺗش ﺷرک اﺳت و ﻣوﺟب دوﮔﺎﻧﮕﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن اﮐﺛر ﺻﻔﺎﺗش ﺑﺎ رﺣﯾم ھﻣراه ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو درک ﻋﺷﻖ اوﺳت ﮐﮫ وادی وﺣداﻧﯾت اﺳت و اﻧﺳﺎن را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ذﮐر ﺻﻔﺎﺗش ھم ﺑﺳوی
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذاﺗش ﺑرود .
 -٣٨۵و در ﻗﻠﻣرو ﺻﻔﺎت ﮐﮫ ﺟز ﻣوﺣدﯾن ﻣﺧﻠص ھﻣﮫ اﺳﯾرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﺳﻣﯽ ﻣوﺣدﺗر از "ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ" ﻧﯾﺳت زﯾرا اﯾن
ﻧﺎم او آدﻣﯽ را از ھر ﺻﻔت دﯾﮕری ﻣﺑرا ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗوﺣﯾد ذات ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .
 " -٣٨۶ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ " ﻣرز ﺻﻔﺎت و ذات ﺣﻖ اﺳت  .و ھﻣو ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﻣش ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ  :آﯾﺎ ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳت ! و اﯾن آن ﻧﺎﻣﯽ از اوﺳت ﮐﮫ ﻣدﺧل " ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم " اﺳت  :ﻣرا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺟواﺑﺗﺎن دھم !
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 -٣٨٧ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﮐل ﻗرآن ﻣﻌرﻓﯽ ﺻﻔﺎت ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ ﻗﺻص ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺻﻔﺎت ﺧود ﻣﯽ ﭘردازد و از
ﺻﻔﺎﺗش ﺑﺳوی ذات وﺣداﻧﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٨٨ھر ﯾﮏ از ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد ﺳرﺑرآورده از طﺑﻘﮫ ای از ﻧﻔس و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﻧﺳﺎن اھل ﺗزﮐﯾﮫ اﺳت
ﮐﮫ در راه او ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻧﺎم و ذﮐر " ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ " آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎم ﺗوﮐل و رﺿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ از وﺟود
اﻧﺳﺎن ﺳرﺑرﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﯾﺎور و دادرﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد و اﯾن ﯾﮏ وﺿﻊ ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑر ﻋرﺻﮫ ﯾوم اﻟدﯾن
ﻣﻘرﺑﯾن
وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻣﺎم اﯾﻣﺎﻧش را ﺑﮫ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧد و او را از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﻘﯾم آﺧرت ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ﻣﻘﺎم ّ
اﺳت .
 -٣٨٩ﭘس ھر ﯾﮏ از ﺻﻔﺎت ﺧدا ﭘﻠﮫ ای ﺑﺳوی اوﺳت ﺑر ﻧردﺑﺎن وﺟود ﺳﺎﻟﮏ  .و "ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ" آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓﻧﺎی ذات اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ وﻗت ﺑﯽ ﭼﺎره ﮔﯽ ﻣطﻠﻖ از اﻋﻣﺎق ذات ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد و ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ  :ﻣن اﯾﻧﺟﺎﯾم و ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗم
ﺑرای ﺗو  .ﻣرا ﺑﺧوان " ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ "!
 -٣٩٠ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻧﺎم " ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ " ﺻدا ﻣﯽ زﻧم و ﻣرا ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ وﻓﺎﯾش .
ﺷرح اﯾن ﮐﻔﺎﯾت و وﻓﺎ در ھزار ﻣن ﻣﺛﻧوی ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد  .و از ﭘس ھر وﻓﺎﺋﯽ ﺑﺎز ﻣرا در ﺑﯽ ﭼﺎره ﮔﯽ ﺑرﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر و
ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﺗری ﻣﯽ اﻧدازد ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﻗوت و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺑرﺗری ﺻدا ﮐﻧم ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ او را در ﻣﻘﺎﺑﻠم ﺑﺑﯾﻧم  .وزان ﭘس
اﯾﻧﺳت ﻧﺎم ﻧﮭﺎﺋﯽ او  :ﯾﺎ ﺟﻣﯾل ﯾﺎ ﻣﺣﺑوب !
 -٣٩١و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم رﺣﯾﻣش ﺑﮭﻣراه اﮐﺛر اﺳﻣﺎﯾش آﻣده اﺳت زﯾرا ذات ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اوﺳت زﯾرا ﺧﻠﻘت ھﺳﺗﯽ
از رﺣﻣت و ﻋﺷﻖ اوﺳت و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎت اوﺳت و رﺣﻣت او ذات ﺻﻔﺎت اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذات ھﺳﺗﯽ
اﺳت.
 -٣٩٢ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻏﺿب و اﻧﺗﻘﺎم و ﺟ ّﺑﺎرﯾت و ﻋذاﺑش ھم از ذات رﺣﻣت اوﺳت ؟ آری ! زﯾرا ﺑرای
ﮐﺎﻓران ﻋذاﺑﯽ ﺑدﺗر از ﺳﺧﺗﯽ و ﺷﻘﺎوت ﻗﻠﺑﺷﺎن ﻧﯾﺳت و ﺳﻧﮓ ﻗﻠوﺑﺷﺎن در آﺗش دوزخ ﻧرم ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت رﺣﻣت
ﺧدا ﺑر ﮐﺎﻓران .
 -٣٩٣ﺣﺿرت رﺳول ،ﺗب را ﺟﻠوه ای ﺑس ﺧﻔﯾف از آﺗش دوزخ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﯽ داﻧد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗب ،درﻣﺎن
ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض اﺳت و ﻟذا ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗب ﯾﮏ ﺣﻣﺎﻗت ﺑﺷری در ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود ﻋﻠت ﺑﺳﯾﺎری
از اﻣراض ﻣدرن اﺳت .
 -٣٩۴ﻗرآن ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ھر ﺳﺧﻧﯽ از آن ﺑﺎ رﺣﻣن و رﺣﯾم آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود  .و رﺣﻣﺗﯽ
ﺑرﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣﺧﻠوﻗش ﺳﺧن ﮔوﯾد  .و ﻗرآن ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت  .ﮐﮫ در آن ﺑﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر
وﻋده ﻣﯽ دھد ﮐﮫ وﻋده دﯾدار اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﻗرآن را ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم ﷲ ﺑﺎور ﮐﻧد ﻣﺷﺗﺎق دﯾدارش ﻣﯽ ﺷود و اﯾن دﻋﺎ ﻧﯾز
اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود زﯾرا در ﻗﯾﺎﻣﺗﯾم .
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 -٣٩۵ﻣوﺳﯽ طﻠب دﯾدار ﺧدا را ﻧﻣود و ﻣوﻓﻖ ﻧﺷد و ﺑﯾﮭوش ﮔردﯾد از ﺗﺟﻠﯽ ﻧورش ﺑر ﮐوه  .زﯾرا او ھﻧوز ﺑر روز
ﻗﯾﺎﻣت وارد ﻧﺷده ﺑود و ﺧداوﻧد ھﻧوز ﺑر آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑود وﻟﯽ ﺑﺎ ظﮭور ﻣﺣﻣد ﺑود ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷد ﮐﮫ
ﺧود ﻓرﻣود  :ﭘروردﮔﺎرم ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت .و ﻟذا از ا ّﻣت ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﯾدارش را طﻠب ﻧﮑﻧد .
 -٣٩۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻣظﮭر رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت زﯾرا دﯾدارش را ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺧداوﻧد
را ﺑر ﻋﺎﻟم ارض وارد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ  :ﺣﻖ آﻣد!
 -٣٩٧و آﻧﮑﮫ دﯾدارش ﮐﻧد ﺧود ﻣظﮭری از رﺣﻣت او ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت  .زﯾرا رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از دﯾدار ﺟﻣﺎل ﻋﺷﻖ و
رﺣﻣت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾده اﺳت .
 -٣٩٨و ﻗرآن ﮐﺗﺎب دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت  .ﭘس ﮐﺗﺎب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .
 -٣٩٩آدﻣﯽ در ﻗﻠﻣرو اﺳﺗﺿﻌﺎﻓﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺻﻔﺎت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت را ﯾﺎ از ﺧدا ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﯾﺎ از دﻧﯾﺎ .
اﮔر از ﺧدا ﺑﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋداﻟت ﻣﯽ رﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﺧدا در وﺟود ﻣﯽ ﺷود و ﺧﻠﯾﻔﮫ او ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ اﮔر از دﻧﯾﺎ و
ﺧﻠﻘش ﺑﯾﺎﺑد ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﺷده و ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز و ﺳﺗم ﻣﯽ ﮔراﯾد و در ظﻠﻣت و ﺟﻧون ﻣﯽ اﻓﺗد .
 -۴٠٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن را وارﺛﺎن و ﺧﻠﻔﺎی ﺧود در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .آن ﺿﻌﻔﺎﺋﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ذات
ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و او را ﺻدا ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت او در ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد ﺗﺎ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ذات ﮐﮫ در او ﻓﻧﺎ و ﯾﮑﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣظﮭر ذات او ﻣﯽ ﮔردﻧد  .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .
 -۴٠١وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﺿﻌف روی ﺑﮫ ﻏﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ و ﺳﺗم ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد و اﯾن ﺿﻌف ذاﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ دﻧﯾﺎ ﺟﺑران
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺑراﻧﯽ دروﻏﯾن اﺳت و اﯾن ﻗدرت دﻧﯾوی ﻓﻘط آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ظﻠم ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺿﻌﻔﺷﺎن را رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴٠٢اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺧدا در ﺧود ﻏﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴٠٣و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﯽ ﺻﻔت و ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ اﻧد و ھﻣﮫ ﻗدرﺗﮭﺎ و ادﻋﺎھﺎﯾﺷﺎن دروﻏﯾن اﺳت زﯾرا از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد .
رزاق " اﺳت ﻣﻧﺑﻊ ّ
 -۴٠۴ﻣﻧﺑﻊ رزق ﻣؤﻣﻧﺎن " ﯾﺎ ّ
ﻋزﺗﺷﺎن ھم " ﯾﺎ ﻋزﯾز " اﺳت و ﻣﻧﺑﻊ ﻣﮭرﺷﺎن ھم " ﯾﺎ رﺣﯾم " اﺳت
و ﻣﻧﺑﻊ وﺟودﺷﺎن ھم " ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻖ " اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء را از دل و از ﺳﻣت ذات ﺧود ﺑﺧواﻧﻧد و ﻧﮫ از ﺑرون ﮐﮫ
ھﻣﺎن دﻧﯾﺎﺳت  .اﯾن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و رزق آﻓرﯾن و رﺷد دھﻧده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و اﯾن
ﮐﻠﻣﺎت ﻗرآن اﺳت  .آﯾﺎ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ  :ﻗرآن رﺣﻣت و ﺷﻔﺎی ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .
 -۴٠۵ھداﯾت ﻗرآﻧﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن از طرﯾﻖ ﺗوﺳل ﺑﮫ ھﻣﯾن اﺳﻣﺎء و دﻋﺎھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن را ﺑﺳوی ﺧداﯾش ھداﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد و اﯾن ھداﯾت ﻧﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ وﺟودی و ذاﺗﯽ و ﺟوھری اﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺻﺎﺣب ﺻﻔﺎت
اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣظﮭر ذات اﺣدی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
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 -۴٠۶و اﯾﻧﺳت اﻋﺟﺎز ﻗرآن ﮐﮫ ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن را ﻣوﺟودی ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺣل
ﺣﺿور و ظﮭور ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﻗرآن ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻋﺟﺎز اﻟﮭﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗش آﻓرﯾﻧﻧده اﻧد
ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت و ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ .
 -۴٠٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ " ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم" را از دل و ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت و ﺣﺿور و ﻧﮫ ﺳﮭوﯾت و ورد و ﺛواب اﺧروی  ،ﺑر
زﺑﺎن آورد ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﮭرﺑﺎن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد در ذاﺗش  .زﯾرا "ﺑﺳم" ﯾﻌﻧﯽ "ﺑﺳوی" .و اﯾن اﻋﺟﺎز
اﯾن اﺳم در ﺳرﻟوﺣﮫ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳت  .ﮐﻠﻣﺎت ﻗرآن ﺧﻼق اﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﻗرآن ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرد .
 -۴٠٨آدﻣﯽ در ﻗرآن ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد اﮔر ﺑﺎ ﺣﺿور و ﺷﻌور و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود در درﺟﺎت ﺧﻠوص
و ﻧﯾﺎزش  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ! ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد !
 -۴٠٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم و ازﻟﯽ را ھم از روی ﻗرآن آﻓرﯾد ﺑﮫ اﻣر ﮐن ﻓﯾﮑون  .و اﯾن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی درب
ورود ﺑﮫ آن ﻗرآن ﻧوری اﺳت ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت .
 -۴١٠ﻗرآن ﮐﺗﺎب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد آﯾﺎت و اﺣﮑﺎﻣش را ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑر ﻣردم اﻟﻘﺎء ﮐﻧد ﻣﺷﻣول
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ﮔﻣراه و رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۴١١اھﺎﻟﯽ ﻗرآن و ﻗرآﻧﯾﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر رﺣﻣت و ﻋﺷﻖ ﭘروردﮔﺎر ﺑر ﻣردﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ اﺳوه ھﺎی آن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ
ﺑوده اﻧد .
 -۴١٢در ﮐل ﻗرآن ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺻﻔت ﺟ ّﺑﺎرﯾت ﺧداوﻧد ذﮐر ﺷده وﻟﯽ ﺣدود ﺳﯾﺻد ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﺻﻔت رﺣﻣﺎﻧﯾت و رﺣﯾﻣﯾت
ﺧواﻧده ﺷده اﺳت ﭘس ﻓﻘط اھل ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻗرآن راه ﯾﺎﺑﻧد و ھداﯾت ﺷوﻧد ﺑﺳوی او .
 -۴١٣ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " رﺣﻣت ﻣن ھﻣﮫ ﭼﯾز را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت " و اﯾن راز ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ و
ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ راه ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت از درب رﺣﻣت
و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠﻣﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻧد  .و ﻟذا ﺧود ﻗرآن ﮐﮫ
ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن رﺣﻣت اﺳت ﻧﯾز ﺟز از درب ﻋﺷﻖ ﮔﺷوده ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺟز ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑر آن راه ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .اﺷﻘﯾﺎء را ﺑر
ﻗﻠﻣرو ﻋﺷﻖ راه ﻧﻣﯽ دھﻧد  .و ﻟذا ﻣطﮭرون ھﻣﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻧد  .زﯾرا ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴١۴در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ در ﺟﮭﺎن ﭘﯾﭼﯾده ﺷده در ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء و
ﭘدﯾده ھﺎ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻟذا ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﺧود ﺳﻠطﺎن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺑود ﺑر ﺣﻖ ھﻣﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟم راه ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﻣﻌراﺟش و دﯾدارش ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ .
 -۴١۵آﯾﮫ ﻣذﮐور دال ﺑر اﯾن ادﻋﺎی ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﻌﻠول ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻧزد ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳت و
ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻋﻠم اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺳت ) ا ّم اﻟﮑﺗﺎب ( ﻧﯾز ﺟز ﺑر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﺷوده ﻧﻣﯽ ﺷود .
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ﻋﻠﯽ ﺧﯾر اﻟﻌﻣل( ﮐﮫ آﻧﮭم ﭼﯾزی ﺟز ورود ﺑر ﻗرآن وﺟود و
 -۴١۶در اﺳﻼم ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻣل آدﻣﯽ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت
)ﺣﯽ ٰ
ّ
ﮐﺗﺎب وﺟود ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺳوره ﺣﻣد ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب ھدف ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ

ﻋﻠﯽ)ع(

ﮔﻔت ﮐﮫ ﺻراط

اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟود .
 -۴١٧ﺳوره ﺣﻣد ﮐﮫ " ﻓﺎﺗﺣﮫ " ﯾﻌﻧﯽ درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ورود ﺑﮫ ﻗرآن ﻗﻠﺑﯽ و ﻧوری اﺳت .
 -۴١٨ﻓﻘط اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻗدر اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة را ﺑﻌﻧوان داﻧﺷﮕﺎه اﺳرار وﺟود ﻣﯽ داﻧد و ﺑﺎ ھر اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة
درﺑﯽ از ﮐﺗﺎب وﺟودش ورق ﻣﯽ ﺧورد و ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و رازی از ھﺳﺗﯽ اش درک ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺳوی ﺧدا
ﺑرﻣﯽ دارد و طﺑﻘﮫ ای از ﻧﻔس را درﻣﯽ ﻧوردد ﺑﺳوی ذات ﺗﺎ ﻟﻘﺎء ﷲ ﺑر ﺻراط .
 -۴١٩ﭘس اﮔر ﺻﻠوة درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت ھﻣﭼون ﻗرآن اﮔر ﻣوﺟب ھداﯾت ﻧﺷود ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت ﯾﺎ رﺳواﺋﯽ و
ﻋذاب اﺳت  .و ﻓﻘط ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﻣوﺟب ھداﯾت اﺳت  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺻداق ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن ھﺳﺗﻧد .
 -۴٢٠اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻗﯾﺎﻣت ﮐردن ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت زﯾرا ﻧﻣﺎز ﭼﯾزی ﺟز ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت و ھر ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ
ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻗرار ﺑﺎﺷد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎﺷد ﺑرﮔﯽ از ﻗرآن اﺳت .
 -۴٢١ورود ﺑﮫ ﻗرآن ھﻣﭼون ورود ﺑﮫ ﺻﻠوة ﻋﯾن ورود ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت و ﯾوم اﻟدﯾن اﺳت ﮐﮫ درﺑش ﺳوره ﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ
ﺳوره ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس اﺳت .
 -۴٢٢اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ و اھل ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ اﮔر اھل ﻗرآن ﺷود ﺑﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺧود
روﺑروﺳت و ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻘش ﺑﺧﺷوده و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷود و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت از اﺷﻘﯾﺎء ﻣﯽ ﮔردد و ھﻼک ﻣﯽ ﺷود.
 -۴٢٣ﻗرآن ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت در ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت و درﺟﺎت ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن  .و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣدرن ﺟز از طرﯾﻖ ﻗرآن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
" -۴٢۴ذﮐر" ﮐﮫ ﺷﺎه واژه آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﻗرآن اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺧود آﻣدن و ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن و رﺟﻌت ﺑﮫ ﻓطرت و
وﺟدان و ھوﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ا ّﻣﯾت ذات اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﭘس از ھر ﻗﺻﮫ و اﻧدرزی ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﺑﮫ "ﺗذﮐّر" ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻣﺗذﮐر ﻧﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .ذﮐر ﯾﻌﻧﯽ رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش و ﺧود-آﺋﯽ
ﮐﮫ ھدف ﻣﺣوری ھﻣﮫ آﯾﺎت و ﻗﺻص ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻧﺎم دﯾﮕر ﻗرآن اﺳت ﻗرآن ﺑﻌﻧوان ﮐﺗﺎب ﺑﺧود آوردن اﻧﺳﺎن .و اﯾن
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ورود ﺑﮫ ﻗرآن ﻧوری و ﮐﺗﺎب وﺟود و ﺑﺎزﺧواﻧﯽ آن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻓﻘط اھل ذﮐر
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس.
 " -۴٢۵اﻓﻼ ﺗذﮐرون " ﺑﻣﻌﻧﺎی " ﭼرا ﺑﺧود ﻧﻣﯽ آﺋﯾد " ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت و ﺻدھﺎ ﺑﺎر ﺗﮑرار ﺷده اﺳت .و
ھدف ﻗرآن ھﻣﯾن ﺷﻌﺎر اﺳت  .و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ اﻧﺣراﻓﯽ دارﻧد ﻣﺛل  :ﭼرا ﻋﺑرت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾد  ،ﭼرا
اﻧدرز ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾد  ،ﭼرا ﺧدا را ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻏﯾره  .اﻓﻼ ﺗذﮐرون ﯾﻌﻧﯽ ﭼرا ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد  ،ﭼرا ﺑﺧود
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ﻧﻣﯽ آﺋﯾد  ،ﭼرا ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽ ﺧورﯾد  ،ﭼرا ﺑﯾدار ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد  ،ﭼرا ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾد  .اﯾن آﯾﮫ و واژه ﮐوﭼﮏ ﻗﻠب ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻗرآن اﺳت و ﻗﻠب ﻗرآﻧﯽ ﻋرﻓﺎن  .و اﯾﻧﮑﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺻﻠوة ﺑرای ذﮐر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠوة ﺑرای ﺑﺧود آﻣدن
اﺳت و ﺑﺎ ﺧود روﺑرو ﺷدن ﮐﮫ ﻋﯾن روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود  .ذﮐر ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕری
ھﻣﺎن ﺣدﯾث ﻧﻔس و ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت و ﺳﺧن ﻣﺳﺗﻘﯾم
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش ﮐﮫ  :ا ّﯾﺎک ﻧﻌﺑد و ا ّﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم!
 " -۴٢۶اﻓﻼ ﺗذﮐّرون " ﺑﺳﺗر اﺳﺗﻣرار و ﻧزول وﺣﯽ و ﻗرآن در ﻋﺻر ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﺎﺗم ﻧﺑوت ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد  :زﯾن ﭘس ﻓﻘط ﭘﯾروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد  .و ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد ھﻣﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗرآن
اﺳت  .ﭘس اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اھل ﻗرآن اﺳت و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣل ﻧزول وﺣﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺗﺄوﯾل ﮔران آﯾﺎت اﻟﮭﯽ .
و ﻓﻘﮭﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ھم اﯾﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﺣل درک اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ اﺳت و وﻻﯾت ھم از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧور
ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :وﻻﯾت ﺑرای ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣﻣﮑن و ﻣﯾﺳر اﺳت و
ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .اﯾن وﻻﯾت ھﻣﺎن ورود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن رﺣﻣت و ﺷﻔﺎی ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻗرآن
ﻧﺎطﻖ ﺷدن .
 -۴٢٧اﯾن ﻗرآن ﻧﺎطﻖ )در درﺟﺎت ﻧزول( ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻗرآن ﻣوﺟب ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮔﻣراھﯽ ﮐﺎﻓران و رﺳواﺋﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن
اﺳت  .و اﯾن ﻧﻘش ﻋرﻓﺎ و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت و ﻧﻘش ﮐﻼم و آﺛﺎرﺷﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾﺦ
ﺑﮭﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﻣوﻟوی ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ:

ﻣﺛﻧوی او ﭼون ﻗرآن ﻣد ّل

ھﺎدی ﻗوﻣﯽ و ﻗوﻣﯽ را ﻣظ ّل

 -۴٢٨اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻗرآﻧﯽ ھﻣﺎن ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺻﺎﺣب روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﮐل اﻣر ﭘروردﮔﺎرﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق
ﺳوره ﻗدر  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻓﻘﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑم ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای را از ﻧزد روح ﺧود اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن
ﻣﺻداق وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣور ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت اوﯾﻧد رﻓﻊ و رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴٢٩و ﻓﻘﺎھت ﻣﻧﮭﺎی روح ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣدرﺳﮫ و اﺧﺑﺎر اﺳت ﻓﻘﺎھت ﺳوادی و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و اﯾن وﺟﮫ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده
ﻗرآن ﮐﺎﻏذی و ﻣدرﺳﮫ ای اﺳت و ﻧﯾز رﺳوا ﮐﻧﻧده اﺳت .
 -۴٣٠ﻗرآن ﻧوری ) ﻧﺎطﻖ ( ﻗرآن رﺣﻣت و ھداﯾت و ﺷﻔﺎﻋت اﺳت و ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﻣﻧﮭﺎی روح و ﻗرآن ﺑﺎطﻧﯽ ھم ﻗرآن
ﺿﻼﻟت و ﺷﻘﺎوت اﺳت  .روﯾﺎروﺋﯽ اﯾن دو ﻗرآن را در ﻋﺻر اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ﺑود ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯽ آﻣدﻧد و ﺑﺎﻻﺧره او را ﮐﺷﺗﻧد و ﭼﮫ ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ و ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮐﮫ آﻓرﯾدﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان " ﮐﺗﺎب "  .و اﯾن در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻗرآن روﺣﺎﻧﯽ و ﻧوراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  ،ﻧﺑرد ﺑﯾن
ﻓﻘﺎھت ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻓﻘﺎھت ﻧوراﻧﯽ  ،ﻓﻘﺎھت ﺣﺻوﻟﯽ و ﻓﻘﺎھت ﺣﺿوری  .ﮐﮫ اوج اﯾن ﻧﺑرد ﺟﮭﺎﻧﯽ در واﻗﻌﮫ ظﮭور ﻗرآن
ﻣطﻠﻖ ﺣﺿرت ﻣﮭدی

)ﻋﺞ(

رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ظﮭور ﺑطن ھﻔﺗم ﻗرآن اﺳت.

 -۴٣١در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ رﺳﺎﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻟش اﺑﻼغ ﻧﻣود ﺑﮫ وی ﮐﺗﺎب و ﺣﮑﻣت
از ﻧزد ﺧوﯾش اﻋطﺎ ﻓرﻣود .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗرآن ظﺎھری و ﮐﻼﻣﯽ و ﺧﺑری ﻋﻣل ﮐرد و آﻧرا
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ﺑﮫ دﯾﮕران ھم اﺑﻼغ ﻧﻣود و اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد ﺑﮫ ﮐﺗﺎب وﺟودی و ﻗرآن روﺣﺎﻧﯽ از ﻧزد
ﺧداوﻧد دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧزول روح در درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗش را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و دارای ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -۴٣٢اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻏﯾﺑﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد  .ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻗرآن ﺑﯾروﻧﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻗرآن ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد  .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺣرﺑﮫ ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﺑر اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧد ﺑﮫ آن ﻋﻣل
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ اﺳوه ھﺎی اﺧﻼق ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ رﺳواﮐﻧﻧده ﻧﻔﺎق اﯾن ﮐﺗﺎب ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -۴٣٣اﺧﻼق ﻗرآﻧﯽ اﺧﻼق اھل ذﮐر ) ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ( اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾز و واﻗﻌﮫ ای را در ﺑﯾرون ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺧود
ﻣﯽ آﯾﻧد و ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را در درون ﺧود ﺟﺳﺗﺟو و ﻓﮭم و درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود را ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﯽ
داﻧﻧد و ﻣﺻداق "ﻋﻠﯾﮑم اﻧﻔﺳﮑم" ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن اﺧﻼق اﯾﻣﺎﻧﯽ در ﻗرآن اﺳت" .اﻓﻼ ﺗذﮐرون" ﺧطﺎب ﺑﮫ اھل اﯾﻣﺎن
اﺳت و اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﻣﮑررﺗرﯾن وﯾژه ﮔﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺳراﺳر آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت و ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ از
ﺳﺎﺋر ﻣردم اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳرﻧﺦ ھﻣﮫ اﻣور ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را در درون ﺧود ﺟﺳﺗﺟو
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎﺳت ! و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧدا را
در ﺧود ﺑﺟوﯾد و دﺳت از ﺧدای ﻏﯾر ﺧودی ﺑﺷوﯾد ﮐﮫ ﺧدای ﮐﻔر اﺳت .
 -۴٣۴ﺧدای ﻗرآﻧﯽ ﺧدای دل و ﺟﺎن اﺳت ﻧﮫ ﺧدای ﻣﻘﯾم آﺳﻣﺎن  .و ﻟذا ﻗرآن ھﻣﮫ اﻣور و ﺻﻔﺎت و ﺳرﻧوﺷت ھر
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﮫ دﻟش رﺟوع ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت .
 " -۴٣۵ﭼرخ در ﮔردش اﺳﯾر ھوش ﻣﺎﺳت " ﺑﯾﺎن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻟذا اﯾﻧﻘدر در ﻗرآن ﺷﺎھد ﺗﮑرار زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎن و ﮐرات و ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن واﻣﯾدارد ﮐﮫ در آن ﻧظر و ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ھداﯾت ﺷوﯾد ﺑﺳوی ﺧدا  .ﺑﺳوی دل ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت  .زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮐرات و ذرات و
ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ در ﺗﺳﺧﯾر وﺟود اوﺳت ﭘس وﺟود او ﺧﺎﻧﮫ و ﻋرش ﺧداﺳت  .ﭘس ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد و اھل ذﮐر ﻣﯽ
ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -۴٣۶ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮭر ﭼﯾزی از ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرده اﺳت و ﺳﭘس اﻧﺳﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ﺗﺄﻣل و ﻧظر
در آن ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺳوﯾش ھداﯾت ﺷود  .ﭼون اﻧﺳﺎن ﺑﮭر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧظر ﮐﻧد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ آن ﭼﯾز ﻣﺗوﺟﮫ اوﺳت و
ﺗﺣت اﻣر ذات او در ﺗﺳﺧﯾر ﻧﯾروﺋﯽ در درون اوﺳت و ﻟذا اﯾن ﻧظر ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣوﺟب " ﺗذﮐر " و رﺟﻌت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن ﺳرآﻏﺎز اﯾﻣﺎن و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﮫ ورود ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ و ﺗﻘرب
اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۴٣٧ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم در دوره ﻧزول روح و ﮐﺷف ﻗرآن ﺑﺎطﻧﯽ ﻧظر ﺑر ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐردم ﺑر ﻣن ﻓرود ﻣﯽ آﻣد و
ﺑر ﻣن وارد ﻣﯽ ﺷد و ﺑر ﻣن ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﺗﺣﺻّن در وﺟودم ﻣﯽ ﮔردﯾد ﻣﺛل ﮐوھﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺳوی ﻣن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد
و ﭼون اﺑرھﺎ ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و ﺳﺗﺎرﮔﺎن ھﺑوط ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﮔﺎه ﻓرود ﻣﯽ آﻣدﻧد و درﺧﺗﺎن ﺑﮫ ﺧروش و ﺳﻼم و ﺻﻠوة
ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﭘرﻧدﮔﺎن و ﺟﺎﻧوران وﺣﺷﯽ ﺑﺳوﯾم ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷدﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ
ﺑواﺳطﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻣذﮐور در ﻗرآن آﻣده اﺳت  .و از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻔﺎﻋت اﻣراض و ﻣﺷﮑﻼت ﻣردم
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و اﺟﺎﺑت دﻋﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣن ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟﺳﺗﻧد  .و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎﻓرﺗرﯾن ﻧﻔوس ﺗﺳﻠﯾم اﻣر ﻣن ﺷده و دﺳت از
ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد  .اﯾن ﺟﮭﺎن ﻗرآﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑر آن وارد ﺷده ﺑودم زﯾرا ﻗرآن ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﺷده ﺑود  .و ﻣن
ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐل ﺟﮭﺎن را ﻗرآﻧﯽ دﯾدم و ﺷرﺣش ﻧﻣودم در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم .
 -۴٣٨و از طرﻓﯽ دﯾﮕر ھﻣﮫ اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ و آﯾﺎت در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻣرا ﺑﺳوی ذاﺗم ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ﮐﮫ ﻋرش ﺧدا ﺑود  .ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم " اﻋوذ ﺑﺎ

ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن رﺟﯾم " ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﻧﺎه ﺑردن از ﺟﮭﺎن ﺑرون ﺑﮫ ﺟﮭﺎن دروﻧم ﻣﯽ

ﺑﺎﺷد  ،از ﺟﮭﺎن وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﻧﺎس و ﺧﻧﺎس و اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﺳوی ذات  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭘدﯾده ای در ﺟﮭﺎن ﺑرون ﻣرا
ﺑﺳوی ذاﺗم دﻋوت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ  :ﻋﻠﯾﮑم اﻧﻔﺳﮑم  .از ﺗوﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺗوﺳت !
 -۴٣٩و ﻣن دﯾدم ﮐﮫ ﺗﺷﻌﺷﻊ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ھﻣﺎن ﺗﺣﺻن و ﺗﺳﺧﯾر و ﺳﺟده آﻧﮭﺎ ﺑر زﻣﯾن و ﺑر اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﺑر اﻣﺎم
ﻣﺑﯾن اﺳت و ھر ﮐﮫ اھل ذات اﺳت در ﺣرﯾم اﻣن اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن در ﺗﺳﺧﯾر اوﺳت و ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت .
 -۴۴٠ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺻرار ﻗرآن ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد و اﯾن اﻣری اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از
ﻣﻔﺳران درﺑﺎره اش ﻣﮑﺛﯽ ﻧﮑرده اﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾن ﭼﮫ ﯾﺎدآوردﻧﯽ اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﮕر اﻧﺳﺎن ﺧدا را دﯾده
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدش آورد ؟ آری ! در روز اﻟﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد روﺣش را در او دﻣﯾد و ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﻠﯽ ﮔﻔت
 .و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن دﯾدار ازل را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد  .و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد آورد از ذاﮐرﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠم وﺣﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻗرآن
ﺑﺎطﻧﯽ  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ھرﮔز ﻻاﻗل ﯾﮑﺑﺎر ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐرده اﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدش آورﯾد ؟ ﮐل ﻗرآن اﮔر ﮐﺗﺎب ذﮐر اﺳت ﺑرای
ھﻣﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﯾﺎد آﯾد ﺑﮫ ﺟﻣﺎل  .و اﯾﻧﺳت اھل ﻗرآن ﺷدن  .ﮐﮫ اﻣﺎم ﻓرﻣود "ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺎ در ﻗرآن
ﭘروردﮔﺎر را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد".
 -۴۴١آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧداوﻧد در ﻣوﺟودات و ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد راﺳت اﺳت و
ﺑراﺳﺗﯽ ﻧظر ﺑر آﯾﺎت و ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣوﺟب ھداﯾت ﺑﺳوی او ﻣﯽ ﺷود  .ﺧواﻧدن ﻗرآن ﻓﻘط ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور اﺳت و
ﻻﻏﯾر .
 -۴۴٢ﺧواﻧدن ﻗرآن ﻧﮫ ﺑرای ﺛواب اﺧروی اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻣرﯾن آواز  ،و ﻧﮫ آﻣرزش اﻣوات  .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر و
ﺗذﮐر در ﻣوﺟودات و وﻗﺎﯾﻊ ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻗﺻد ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﻟﻘﺎءﷲ .
 " -۴۴٣ﭘروردﮔﺎرا اﯾن ﻗرآن ﭼﻘدر ﻣﮭﺟور اﺳت  – " .آﯾﺎ اﯾن ﮐﻼم رﺳول را در ﻗرآن درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .
 -۴۴۴داﺳﺗﺎن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﮔذﺷﺗﮫ داﺳﺗﺎن ھر ﻣؤﻣﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت  .داﺳﺗﺎن ﺧﻠﻘت
آدم و ﺣوا و اﺑﻠﯾس داﺳﺗﺎن ﺟﺎری و ﻣﮑرر اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت  .و وﻗﺎﯾﻊ ﻗﯾﺎﻣت ھم ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺻر ﻣﺎﺳت
ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت  .و ﻣﺎﺟراھﺎ و ﻣﺷﺎھدات ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﻋذاﺑﮭﺎ و ﻣﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻟذاﯾذ و ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎﯾش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺎﺟراھﺎی
اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻟذا ﻗرآن ﮐﺗﺎب " اﻟﺳﺎﻋﮫ " اﺳت .
 -۴۴۵ﻗرآن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﺣوال و ﻣﻘﺎﻣﺎت و آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ و درد و درﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﺳﺎن در
ﺟﮭﺎن اﺳت از ازل ﺗﺎ اﺑد  .در ﺣﯾﺎت و ﻣﻣﺎت  .در دﻧﯾﺎ و آﺧرت .
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 -۴۴۶ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﭼﯾزی ﺟز ﺣﺎﺻل ﺗﻔﮑراﺗم در آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن آﺛﺎر ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻗرآن اﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ و زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن آﻧﮭم ﺑﮫ ﮔوﯾش ﻋوام .
 -۴۴٧ﻗرآﻧﯽ ﺷدن  ،ﺧداﺋﯽ ﺷدن اﺳت  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷدن اﺳت  ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن اﺳت  ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷدن اﺳت و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ و
ﻻزﻣﺎﻧﯽ ﺷدن اﺳت و ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﮔﺷﺗن اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت ﺳرا ﮔردﯾدن  .و ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد ﺑر ھﺳﺗﯽ ﺷدن  .و ھو ﻋﻠﯽ ﮐل
ﺷﯽء ﺷﮭﯾد " .ھو " ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن اﺳت .
 -۴۴٨ﻗرآﻧﯽ ﺷدن  ،ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﺑطن و ﻣﺗن و ﻗﻠب واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت و از اﻧزوای ﺗن ﺧود رھﺎ ﺷدن و ﺑﮫ ﻣﯾدان
ھﺳﺗﯽ آﻣدن و ﻗﯾﺎم ﮐردن ﺑرای ﺧداﺳت .
" -۴۴٩ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد دﯾن را ﺑرای ﺧدا ﺧﺎﻟص ﮐﻧﯾد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ دو ﺗﺎ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓﯾﺳت" اﯾن اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻗرآن ﺑواﺳطﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ زﻧده ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑر
ﺣﺳب ھر دوراﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و آﯾﺎت را ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﺣوادث و ﭘدﯾده ھﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑطون ﻗرآن
در طول ﺗﺎرﯾﺦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﺣﺳب زﻣﺎن .
 -۴۵٠در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ آﻣده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺑﻧﯽ آدم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ای ﻓرزﻧد آدم ﺗو را ﺳﮫ ﭼﯾز اﺳت در ﻋﺎﻟم وﺟود.
ﺗن و ﻧﻔس و روح  .ﺗن و روح دو اﻣﺎﻧت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرﮔت از دﺳﺗش ﻣﯽ دھﯽ ﮐﮫ ﺗن ﺗو در ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷود و روﺣت
ﺑﺳوی ﻣن ﻣﯽ آﯾد وﻟﯽ ﻧﻔس ﺗو ﺑراﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺗوﺋﯽ  .و ﺗو ﺑواﺳطﮫ ﻧﻔس ﺧودت ﺑﺎ ﻣن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوی ﮐﮫ
ﺳراﺳر ﻧﯾﺎز اﺳت و از طرﯾﻖ ﻧﯾﺎز و دﻋﺎھﺎﯾت ﺑﻣن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوی و ﺑﺳوی ﻣن ﻣﯽ آﺋﯽ  .اﯾن دﻋﺎ و ﻧطﻖ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
را ﺑﺧدا وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ھﻣﺎن ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺷﺗراک ﺧدا و ﺑﺷر اﺳت .
 -۴۵١ﻗرآن ﻓﻘط ﮐﻼم ﺧدا ﻧﯾﺳت ﮐﻼم ﺑﺷر ھم ھﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻗرآن اﮐﺛرا ً ﮐﻼم ﺑﺷر اﺳت و ﺗﻌداد ﻗﻠﯾﻠﯽ
ﮐﻼم ﺧداﺳت  .وﻟﯽ ھﻣﺎن ﮐﻼم ﺑﺷر ھم از زﺑﺎن ﺧدا ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﻣﺛل ﮔﻔﺗﮕوی رﺳوﻻن و ﻣردم ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﺧش
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻗرآن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .
 -۴۵٢ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر آﯾﺎت ﻗرآن ﮐﺎﻏذی ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺎﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻼم ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻼم روح اﻟﻘدس و ﺟﺑرﺋﯾل ھم
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺳﺧن درﺟﮫ ﺳﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ در ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ واژﮔﺎﻧﯽ ﺷده ﮐﮫ ﭘﯾش روی
دارﯾم  .ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ روح اﻟﻘدس و از روح اﻟﻘدس ﺑﮫ دل ﻣﺣﻣد و از زﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻣردم  .و ﺗﺎزه ﻣردﻣﺎن ھم ھر
ﮔروھﯽ ﯾﮏ ﻗراﺋت و ﺗرﺟﻣﮫ ﺧﺎص ﺧود را از اﯾن آﯾﺎت ﺳوادی درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑواﺳطﮫ اﯾن درﯾﺎﻓت و ﻗراﺋت
وﯾژه ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐﺎﻓران ﮔﻣراه ﺗر ﺷده و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن رﺳوا ﻣﯽ ﮔردﻧد .
 -۴۵٣ﭘس ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ادراک ﺑﺷری درﻣﯽ آﯾد ﺣﺎﺻل ﺣداﻗل ﺳﮫ درﺟﮫ از ﻧزول اﺳت از ﺧدا ﺑﮫ روح اﻟﻘدس و
از روح اﻟﻘدس ﺑﮫ ﻣﺣﻣد و از ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻣردم .
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 -۴۵۴در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک و ﻋﻧﺻر ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد و ﻣﻧطﻖ
و ﺗﻌﻘل وﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑر ﮐﻠﻣﺎت اﺳﺗوارﻧد  .و ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻧطﻖ ھﺎ ھم ﻗرآن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ﻗرآن ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﻗرآن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾد و ﺑﺎ وی ارﺗﺑﺎط ﯾﺎﻓت .
 -۴۵۵و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﻠﻣﺎت ھﻣﺎن اﺗم ھﺎ و ﻣواد ذاﺗﯽ ﭘﯾداﯾش ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﺧداوﻧد ﻧﺧﺳت ﮐﺗﺎب ازل را ﻧوﺷت و
ﺳﭘس ﺑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﻣر ﺑﮫ ﮐن ﻓﯾﮑون ﻧﻣود و ﺟﮭﺎن ﭘدﯾد آﻣد  .ﭘس ﮐﻠﻣﺎت ذات ﻋﺎﻟم وﺟودﻧد  .ذاﺗﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑرای
ﺑﺷر ﮐﮫ ھم در ﻧزد ﺧداﺳت و ھم ﺑﺷر  .و ﺣﺗﯽ ﺧود ﺧداوﻧد ھم طﺑﻖ اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ ﺑوده اﺳت  .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت ذات ﻣوﺟودات ھﺳﺗﻧد و ﮐﻠﻣﮫ " ﷲ " ھم ذات ھﻣﮫ ذاﺗﮭﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ا ّم
اﻟﮑﻠﻣﺎت اﺳت .
 -۴۵۶و ﮐﻠﻣﺎت ﮔوھره اذﮐﺎرﻧد  .زﯾرا ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻧﺎم ھر ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آن ﭼﯾز را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾم  .و ﻟذا ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،
ذات ھﻣﮫ ﯾﺎدھﺎﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن آﺧرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آﯾد ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب دﯾدار
ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود .
 -۴۵٧در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﭼﯾزی ﺟز واﻗﻌﮫ ﯾﺎد ﮐﻠﻣﮫ ﷲ در ﮐﻣﺎﻟش ﻧﯾﺳت  .ﯾﺎدی ﮐﮫ در اوﺟش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار
ﺷده اﺳت  .از ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺗﺎ ﺟﻣﺎل ﷲ  .و اﯾن ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣوﯾل از ﮐﻠﻣﮫ ﺗﺎ ﭘدﯾده در ﻗرآن اﺳت  .ﻗرآن ﮐﺎرﮔﺎه ظﮭور ﺟﻣﺎل از
ذات اﺳت .
 -۴۵٨ﺗﻔﮑر درﺑﺎره آﯾﺎت و اﺳرار و ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﻗرآن ﺑراﺳﺗﯽ اﻋﺟﺎب اﻧﮕﯾز و ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺷﮕرف در زﻧدﮔﯾﺳت ﺑرای ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن دارد و اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت  .ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧوﯾش را ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ آورم .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن
ﺷﺑﯽ ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﺑﺎ اﯾن آﯾﮫ از ﻗرآن روﺑرو ﺷدم ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود اﺟﻧّﮫ ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﮐﺎﻓراﻧﻧد  .ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم ﮐﮫ
ﻣن ﻧﺎﺑﺎور ﻧﯾﺳﺗم وﻟﯽ ﺑﺎوری ﺟدّی ھم ﻧدارم ﭘس ﺧداﯾﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑرﺳﺎن و از ﮐﻔرم ﺑرھﺎن  .ﻓردای آن ﺷب ﮔروھﯽ از
اﺟﻧّﮫ را دﯾدار ﮐردم ﮐﮫ ﺷرﺣش را ﻗﺑﻼً داده ام  .ﯾﮑﺑﺎر ھم ﺑﺎ اﯾن آﯾﮫ روﺑرو ﺷدم ﮐﮫ ﺷدﯾدا ً ﻣرا ﺑﺧود ﻣﺷﻐول ﺳﺎﺧت " :
ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧودش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد " ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻏرق در ﻣﻌﻧﺎ و راز اﯾن آﯾﮫ ﺑوده ام ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻣروزی ھﻣﺎن
ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺻورت ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻟﯾزم و ﺳﺎﺧﺗﺎرﮔراﺋﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت  .ﺑﺧش ﻋﻣده ای از آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و
ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ﻣن ﻣﺣﺻول ﺗﻔﮑر و ﻧظر در اﯾن آﯾﮫ ﺑوده اﺳت و ﭘس از ھر ﻣﺷﺎھده و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد اﯾن
آﯾﮫ را ﺷﻧﯾدم  .اﯾن آﯾﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد وﺣدت وﺟود ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﯾﺎن ﻣذھب ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾز ھﺳت  .ھﻣﭼﻧﯾن
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﯾﺎن راز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت  .اﯾن آﯾﮫ ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺟوﺷش و اﻟﮭﺎم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
دھﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾدی را ﺑﺻورت اﺷراﻗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل روﯾم ﻗرار داده اﺳت  .اﯾن آﯾﮫ ﺑﮭﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺗوﺻﯾف ﭘدﯾده و
آﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﻣوﺟودی را ﻣظﮭر وﺣداﻧﯾت ﺧدا ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺿور
ﺧداوﻧد را در ھر ﯾﮏ از ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﮔزارش ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺻدھﺎ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﺑطور ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ از اﯾن آﯾﮫ ﻗﺎﺑل
اﺳﺗﻧﺑﺎط اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺟزه ﮐﺛﯾر و ﮐﺑﯾر اﺳت .
 -۴۵٩در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﺎﺑﮫ آﯾﮫ ای از اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧد .اﯾن آﯾﮫ ﻣورد ﺗﻔﺳﯾر دھﮭﺎ
ﻣﻔﺳر ﺑزرگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﯾﺎدان را ھم ﺑﮫ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت  .اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎی اﯾن آﯾﮫ ﺧود ﯾﮏ
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اﻓﺳون و ﺟﺎدو ﮐﻧﻧده اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﺳوی او رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎﻓران را ﮔﻣراه و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را
رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۴۶٠ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﺛر ادﺑﯽ و ﻗﻠﻣﯽ ھﯾﭻ ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻗﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾد ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ای ﻗﺎﺑل و
ﺑزرگ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﯾر  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺛر اﻧﮕﺷت ھﯾﭼﮑس ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار ﻧﯾﺳت  .و اﯾن ﻓﻘط ﺷﺎﻣل ﺗﻘﻠﯾد از
ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﻼم ﷲ اﺳت ﻧﻣﯽ ﺷود  .و ﺑﻌﻼوه اﮔر ﻣﺛﻼً ﮐﺳﯽ ﻣوﻓﻖ ﺷود ﮐﮫ درﺳت ﻣﺛل ﻗرآن آﯾﺎﺗﯽ ﺑﮕوﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد درﺳﺗﯽ اﯾن ﺗﻘﻠﯾد را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺗﮑذﯾب ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣورد ﻗﺑول ھﻣﮕﺎن ﺑﺎﺷد  .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺟود دارد ؟
اﺻﻼً آﯾﮫ ﻣذﮐور ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋده ای وﺳوﺳﮫ ﺷوﻧد و دﺳت ﺑﮑﺎر ﺗﻘﻠﯾد ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻣﯾﺎن ﻋده ای اﯾﻣﺎن ﻣﯽ
آورﻧد و ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋده ای ﮔﻣراه و ﺑرﺧﯽ رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﮔزارش ﺷده
اﺳت  .در ﻗرآن رﻧدی ھﺎی ﺣﯾرت آوری وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎﺳت .
 -۴۶١و ﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﻋﺎ و اﺟﺎﺑت آن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از اﺳرار ھداﯾت ﺑﺧش و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﻗرآن اﺳت  .زﯾرا دﻋﺎی ھﯾﭻ اﺣدی
آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣدﻧظر او ﺑوده اﺳت اﺟﺎﺑت ﻧﺷده اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل آﻧﺎﻧﮑﮫ اھل دﻋﺎ ھﺳﺗﻧد ) ﻧﮫ دﻋﺎھﺎی ﺑﺎزاری و ﻣﻧﺑری (
ھرﮔز دﺳت از دﻋﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑﮫ اﺟﺎﺑت ﻧدارﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ھداﯾت ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ
رازی ﻣﮕو و ﻓوق ﻣﻧطﻖ و ﻋﻠ ّﯾت اﺳت  .و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ در اﻧﺗظﺎر اﺟﺎﺑت ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺻوری دﻋﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺑر آن
اﺻرار دارﻧد ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮔردﻧد و دﺳت از دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .
 -۴۶٢دﻋﺎ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ھداﯾت اﺳت و رﺳﺗﮕﺎری و ﻧﮫ اﺟﺎﺑت ﻓﯾزﯾﮑﯽ و رﺿﺎﯾت دﻧﯾوی  .زﯾرا دﻋﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
اﺟﺎﺑت دﻧﯾوی اش ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﺷود ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑزرگ ﺑﮫ ﺧداﺳت زﯾرا ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی
ﻣن ﻧﺑوده اﺳت و ﻣن ﺑﮫ او ﻣﺗذﮐر ﺷده ام ﺗﺎ ﻧﯾﺎزم را اﺟﺎﺑت ﮐﻧد .
 -۴۶٣ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﮔﻣراھﯽ ﺣﺎﺻل از دﻋﺎ ﺗوﻗﻊ اﺟﺎﺑت دﻧﯾوی اﺳت  .اﺟﺎﺑت دﻋﺎ اﺟﺎﺑﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ و
ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت  .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ دﻋﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺧداوﻧد اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود دﻋﺎی ھداﯾت ﺑﺳوی اوﺳت و دﻋوت از او
در ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دﻧﯾوی ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣﺻداق ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل او ھر دﻋﺎی ﻣﺎدی و دﻧﯾوی ﺑﺷر را ھم
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﻌﻧوی و روﺣﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی او و ﺷﻧﺎﺧت او ﺷود  .ﻣﺛﻼً ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣرﺿﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑد ﻋذاب ﺣﺎﺻل از آن ﻣرض رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﺻورت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣرض  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﯾض
راﺿﯽ ﺑﮫ ﻣرض ﺧود ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ رخ ﻣﯽ دھد .
وﻟﯽ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﺑدﻟﯾل ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ در ﺣﻖ ﺧود اﯾن اﺟﺎﺑت اﻟﮭﯽ را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -۴۶۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی ﺟز دﯾﺎﻟوگ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ طﺑﻘﺎت و اﺑﻌﺎد و اﻋﻣﺎق ﻧﻔس ﺧودش ﻧﯾﺳت و
اﯾن دﯾﺎﻟوگ ھم ﭼﯾزی ﺟز ﻗرآن ﻧﯾﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﯾﺎت دﻋوت ﺑﮫ ﺗذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی روﯾﮑرد ﺑﺧود و ﺑﮫ ﯾﺎد
آوردن ﺧود اﺳت و ﻓﻘط در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎت ﻗرآن در ﻧﻔس ﻓرد ﺧواﻧده و درک ﻣﯽ ﺷود و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻋﯾن ﺣدﯾث
ﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود و ﮔوﺋﯽ اﯾن ﺳﺧن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
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 -۴۶۵اﯾن " ﺗذﮐرون " ھﻣﺎن " ﺗرﺟﻌون " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻓطرت ﺧوﯾش ﮐﮫ در ﻧﻘطﮥ
ﻣﻘﺎﺑل " ﻏﺎﻓﻠون " اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻏﻔﻠت از ﺧوﯾش و ﺧود ﻓراﻣوﺷﯽ و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ .
 -۴۶۶ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗرآن ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش رﺟوع ﻣﯽ دھد  .ﭘس ﻗرآن ﻣﻘدﻣﮥ ﻋرﻓﺎن و ﺑﺳﺗر
آن و ﻋﻼﺋم ﻣراﺣل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺳرﻓﺻل ھﺎﺋﯽ از طﺑﻘﺎت ﻧﻔس و ﺳرﻧﺦ ھﺎﺋﯽ از ﻗرآن روﺣﯽ و ﻧوری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۴۶٧ﻗرآن  ،ﻋرﻓﺎن ﻋرﻓﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻋرﻓﺎن اﺷراﻓﯽ  .و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن آﻧرا از ﺑر ھﺳﺗﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺧواﻧده ﺑﺎﺷﻧد.
 -۴۶٨ﻗرآن ﺻدای ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐر ﻧﯾﺳﺗﻧد آﻧرا ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ آﻧرا در ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ﮐرﻧد .
ﻗرآن ﺣﺗّﯽ ﺟﻣﺎل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﯾﻧﺎ ھﺳﺗﻧد ﺟﮭﺎن را در ﻗرآن ﺑﮫ ﻧظﺎره ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺑﯾﻧﺎﯾﺎن و
ﺷﻧواﯾﺎن اﺳت و ﻟذا اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﺣﮑﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾزان ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻧﯾز ﻣﺣﮑﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص
ھوﺷﻣﻧدی اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﮐﺎﻧوﻧش دل اﺳت  .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اھل اﯾﻣﺎن در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺷﻧواﺗر و ﺑﯾﻧﺎﺗر و ھوﺷﯾﺎرﺗر
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا ﺷﺎﮐرﻧد از اﯾﻧﮑﮫ دارای ﭼﺷم و ﮔوش و دل ھﺳﺗﻧد .
 -۴۶٩در ﻧزد اھل ﻗرآن  ،اﯾن ﮐﺗﺎب ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﭼراغ ﺟﺎدوﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب ظﻠﻣت را ﻣﯽ
ﺷﮑﺎﻓد و اﻧﺳﺎن را در ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ھر ﭘدﯾده ﻣﺣﺳوس و طﺑﯾﻌﯽ ﯾﮏ ﻧﻣﺎد اﻓﺳﺎﻧﮫ ای و
اﻟﮭﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﺷﯽ ای را ﯾﮏ آﯾت ﷲ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت را در طﺑﯾﻌت ﺗﻌﯾّن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد
و طﺑﯾﻌت را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻗرآن ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ اﺳت و ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧدۀ ﻗﯾﺎﻣت ﺑر اھل ﻣﻌرﻓت .
 -۴٧٠ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾف ﻣﺎ از ﻗرآن ﯾﮏ ﺗوﺻﯾف و ﺗﻌرﯾف ﮐﺎﻣﻼً ﻗرآﻧﯽ اﺳت .
 -۴٧١ﺑرﺧﯽ ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﮭم ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻣﻘﺎدﯾری ﮐﻠﯽ ﮔوﺋﯽ
ﻓﻠﺳﻔﯽ ــ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت اﯾن ﻗرآن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎ درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد  .زﯾرا ﺗﻣﺎم ﻋﻠم و ھﻧر در
ﮔﺷودن اﯾن درب اﺳت وﮔرﻧﮫ در ﺧﺎرج از ﺷﮭر ﻗرآﻧﯽ ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﺗﺄوﯾل ھﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯾر ھم ﺑﮫ ﮐﺎر اﻣر ھداﯾت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ
ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ اھل ﻗرآن ﺑﺎﺷد .
 -۴٧٢ﻗرآن در ﺷب ﻗدر ﺑر ﺳﯾﻧﮥ ﻣﺑﺎرک ﻣﺣﻣد)ص( ﻧﺎزل ﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑود  .وﻟﯽ ﭘﻧدار ﻋﺎﻣﮫ و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛر
ﻋﻠﻣﺎ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷب ﻗدر ھر ﻣؤﻣﻧﯽ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن اﺳت وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت  .ﺷب ﻗدر اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در رﻣﺿﺎن ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ درک ﻧﻣوده اﻧد  .اﯾن ﺷب ﻗدر در ﻋرﺻﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣﺣﻣدی ﯾﺎ
ھر ﻋﺎرف دﯾﮕری ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﺎھﮭﺎی دﯾﮕری ﺑﺎﺷد از ﺟﻣﻠﮫ رﺟب و ﺷﻌﺑﺎن و ﯾﺎ ھر ﻣﺎه دﯾﮕری ﮐﮫ در آن ﺷب ﮐﻼم
ﺧداوﻧد ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﻧزول و ﺗﺟﻠﯽ ﺑر دل ﻣؤﻣن ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اوراﻗﯽ از ﮐﺗﺎب ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از
اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را داراﺳت ﮐﮫ از درب ھر اﺳﻣﯽ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﺧﺷﯽ و ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻗرآن
اﺳت  .ﺑر ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺷب ھﺎی ﻗدر در ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ﻣوﺟب ﻧزول ﻗرآن ﺑود ﺑﮭﻣراه روح و ﻣﻼﺋﮏ و اﻣر ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ
ﻗﻠب و اراده و اﻧدﯾﺷﮫ ام را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣود ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر در ﻣﺎه ﻣﺣرم ﺑود و ﯾﮑﺑﺎر در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن و ﯾﮑﺑﺎر ھم در ﻣﺎه رﺟب .
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 -۴٧٣ﺷﺑﮭﺎی ﻗدر ﻋﺎرﻓﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻧﺎﺑﮫ ﮔزارﺷﮭﺎﺋﯽ از ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ھﻣﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ ﺳﻣﺎع
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺳﻣﺎﻋﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ  .ﮐﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ  ،ﺧداوﻧد ﮔوش ﻋﺎرف
ﻣﯾﺷود و ﻋﺎرف از ﻣﻘﺎم ذاﮐر ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣذﮐور ﻣﯽ رﺳد و ﻣﺧﺎطب ﮐﻼم ﺣﻖ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺳﻣﺎع ﺷﺑﺎھﺗﯽ
ﺑﮫ ﺳﻣﺎﻋﮭﺎی ﮐﺎﺑﺎره ای ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺿﺎﻟﮥ ﻣوﺳوم ﺑﮫ دروﯾﺷﯽ ﻧدارد ﮐﮫ رﻗﺎﺻﯽ ھﺎی ﺗﺧدﯾری اﺳت .
 -۴٧۴آﺛﺎر ﻣوﻟوی ﮔزارﺷﯽ از ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺷﺑﮭﺎی ﻗدر و ﺳﻣﺎع اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻورﺗﯽ از ﻧزول ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت.
 -۴٧۵در ﺣدﯾث آﻣده اﺳت آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدا را دوﺳت دارﻧد و ﺧدا ھم دوﺳﺗﺷﺎن دارد از ﻧزد ﺧودش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻠم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
ﻣﺗرادف اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﺳورۀ ﻣﺎﺋده ھم وارد ﺷده اﺳت .و ﻋﻠم ﺧدا از ھر ﻧوع و درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻋﻠم اﺳﻣﺎء
و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ھر ﻋﻠم ﺣَﻘﮫ ای ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎء ﷲ ﻣﯽ رﺳد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم را
ﺑﺎ ﻋﺷﻖ راﺑطﮫ ای ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ و ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و ﻏﯾر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻖ را ﻋﻠﻣﯽ راﺳﺦ و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻋﻠم رﯾﺷﮫ در
ﻗرآن و ﻟوح ﻣﺣﻔوظ دارد ﮐﮫ اﺻل ﻗرآن اﺳت  .ﭘس اھل ﻗرآن ھﻣﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﻋﻠم ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﮐراﻣﺎت
ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .
 -۴٧۶در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺧداوﻧد را دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد ﭘس از رﺳوﻻن او اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧداوﻧد ھم ﺷﻣﺎ را
دوﺳت ﺑدارد .ﭘس ﺷرط دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھﻣﺎن اطﺎﻋت از رﺳﺎﻟت رﺳوﻻن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن ﮐﺗﺎب
ﺧداﯾﻧد در درﺟﺎت ﻧزول و ﺗﺟﻠّﯽ و ﺗﺣﻘﻖ  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ را ﺑﺎ ﻗرآن ﭘﯾوﻧدی ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و ﻏﯾر ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﮫ ﻗرآن راه
ﻧﯾﺳت .
 -۴٧٧اﮔر ھﻣﮥ ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ واﺣد و ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﺣﻘﺎﯾﻖ ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺣﻖ ھﻣﺎن ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ﮐﮫ
اﺻل و ﻋﻠّت وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن اﺻل ﻧزدﯾﮏ ﺷد ﺗﺎ آﻧرا ﺷﻧﺎﺧت و اﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ھﻣﺎن
ﺑﺳﺗر ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔوھرۀ ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﺋﯽ درﺑﺎرۀ ھر ﭼﯾزی ھم ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آن ﭼﯾز اﺳت و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً
ﮐﻧﺟﮑﺎوی و ﻧﯾﺎز دﻧﯾوی ﺑﮫ آن ﭼﯾز.
 -۴٧٨ﺧداوﻧد ﺑﻧﺎ ﺑر ﻗوﻟش در ﮐﺗﺎﺑش ھﻣﮥ ﻋﺷﺎق ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺧواھﯾد ﺑﮑﻧﯾد و ﺧداوﻧد
ﻋذاﺑﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن اﻋﻣﺎل ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل
آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﮭﺎ ﺧود ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 -۴٧٩ﻋﺎرف ﺑزرگ ﻣﺎ ﺷﯾﺦ اﮐﺑر ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ درﺑﺎرۀ اﻋﻣﺎل ﻣطﻠﻖ و ﺑری از ﻗﯾد و ﺷرط ﻋﺷﺎق ﻋﺎرف ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻧزد ﺧدا ﺑﺧﺷوده اﻧد ﺣﺗّﯽ اﮔر ﺧﻼف ﺷرع ﮐﻧﻧد و ﻣرﺗﮑب ﺣراﻣﮭﺎی ﺑزرگ ﺷوﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
از ﺣﮑم ﺷرع در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﺑرا ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﺷرع ﺣﮑم ﺑر ظﺎھر ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎطن ﮐﺎری ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و
درﺑﺎره اش ﺣﮑﻣﯽ ﻧدارد  .و اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳرﻧوﺷت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ّ
ﺣﻼج را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ آن ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﺷرع دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑر ﺳﺗم و ﻧﻔﺎق و ﻓﺳﺎد ﺑودﻧد را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﺷرﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺑﻧظر ﻣﺎ اﯾن
ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻧﺎدرﺳت اﺳت ﮐﮫ ھم ﻏﯾر ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ھم ﻏﯾر ﺷرﻋﯽ و ھم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻏﯾرﺗوﺣﯾدی اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﮕر دﯾن ﺧدا در
اﻣر واﺣدی ﺑرای دﻧﯾﺎ و آﺧرت دو ﺣﮑم ﻣﺗﺿﺎد دارد ؟ آﯾﺎ در دﯾن ﺧدا ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ در دﻧﯾﺎ ﻋذاب و ﻗﺻﺎص ﻣﯽ ﺷود
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و در آﺧرت ﺑﺧﺷوده ﺷده و ﺑﻠﮑﮫ اﺟر داده ﻣﯽ ﺷود ؟ اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﺧﻼف ﺗوﺣﯾد اﺳت و از اﯾن ﻧوع ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﮐﮫ در اﮐﺛر
ﻣوارد ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﺷرﻋﯽ ﻣﺗﺷرﻋﯾن و ﻓﻘﮭﺎی ظﺎﻟم دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺟور ﻣﯽ رﺳد در آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻓراوان دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻧوﻋﯽ ﺗﻘﯾّﮫ در ﻗﺑﺎل ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟور زﻣﺎن او ﺑوده اﺳت وﻟﯽ در ﺷﺄن اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﯾﺳت .
 -۴٨٠وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺷّﺎق اﻟﮭﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺣﺗّﯽ ﺻﻐﯾره  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
ﻧظر ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم ﯾﺎ ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﻗﺷری و ﻓﻘﮭﺎی ظﺎھر ﺑﯾن ﮔﻧﺎه ﻣﯽ آﯾد ﯾﮏ ﺗوھم اﺳت ﺣﺗّﯽ اﮔر ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ از روی ﺑﺧل
و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﻧﺑﺎﺷد  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻋﺷﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻏﺎﯾت ظﻠم آﻧﮭﺎﺳت و ﻧﮫ ﺣﻖ ﺷرﻋﯽ  .ﻣﺛل ھﻣﺎن ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
در ﺣﻖ اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﮐرده اﻧد  .آﯾﺎ ﻣﺛﻠﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺣﻼج ﺑراﺳﺗﯽ ﻓﻘﮭﺎی ﺷرع ﻣﺣﻣدی ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺣﺎﻓظﺎن
ﺳﺗم ﻋﺑﺎﺳﯽ ھر ﭼﻧد در ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت و ﻓﻘﺎھت .
 -۴٨١ﻋﺷﺎق اﻟﮭﯽ ﻗرآﻧﮭﺎی ﻧﺎطﻖ ھﺳﺗﻧد زﯾرا اﮔر اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن اﻋﻣﺎل ﺧداﺳت ﭘس ﮐﻼﻣﺷﺎن ھم ﮐﻼم ﺧداﺳت و وﺟودﺷﺎن
ﻧﯾز ﻣظﮭر ﻻاﻗل ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ ھﻣﭼون ﺣﮑﯾم  ،ﮐرﯾم  ،ﺣﻖ  ،ﻧور  ،ﻋﻠﯽ  ،ﺷﻔﯾﻊ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -۴٨٢اﺻﻼً ﺟداﺋﯽ ﻋرﻓﺎن از ﻓﻘﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧﺣراﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﻌرﻓت اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﻔﺎﺳد ﻋظﯾﻣﯽ در ﺟواﻣﻊ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت  .طﺑﻖ ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ و ﺳﻧت و ﻋﺗرت  ،ﻋﺎرف ھﻣﺎن ﻓﻘﯾﮫ اﺳت و ﻓﻘﯾﮫ ﻏﯾر ﻋﺎرف ﻧدارﯾم  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻋﺎرف ظﺎﻟم و ظﻠم ﭘذﯾر ﻧدارﯾم و ﻓﻘﯾﮫ ﻧﯾز  .ﺟداﺋﯽ اﯾن ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺻورت ﺗﺧﺻص ھﺎ اﻣری ﺟﻌﻠﯽ و ﻏﯾر ﻗرآﻧﯽ و
ﻧﺎﺣﻖ اﺳت  .ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﯾﮫ ﻧﯾﺳت ﻋﺎرف ﻧﯾﺳت و ﻓﻘﯾﮭﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرف ﻧﯾﺳت ﻓﻘﯾﮫ ﻧﯾﺳت  .و آﻧﮑﮫ ﻋﺎدل ﻧﯾﺳت ھﯾﭼﯾﮏ از
اﯾن دو ﻧﯾﺳت  .ھﻣﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی در اﺳﻼم ﻣﺟﻣوﻋﮥ واﺣدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣؤﻣن و اھل ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑت
ظﮭور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد اﻟﺑﺗﮫ در درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯽ اﺣﻣﻖ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد اﮔر آن
اﯾﻣﺎن ﺑراﺳﺗﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد و ﻋﻠم ھم ﻋﻠم ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﺧﺑﺎر  .اﯾن ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت راﯾﺞ اﺻﻼً ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
 -۴٨٣ﺟدﯾدا ً ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑر دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺳﯾﺎه – ﺳﻔﯾد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ رﻧﮕﯽ اﻧد  .اﯾن ﺳﺧن
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ظﺎھری ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ دارد ﺑﺎطﻧﯽ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ دارد  .دو ﻧوع اﻧﺳﺎن ﺑﯾﺷﺗر وﺟود ﻧدارد  :ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن  .و اﻟﺑﺗﮫ ھر
ﯾﮏ از اﯾن دو ﻧوع ﺑﺷرﯾت دارای طﯾف و ﮐﺛرت و ﺗﻧوع و درﺟﺎت ﺑﺳﯾﺎری اﺳت  .اﯾن ﯾﮏ آﻣوزه ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن
واﻗﻌﯾت رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺳﻧت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت .
 -۴٨۴رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳﺎس ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺗدوﯾن ھﻣﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ در اﺳﻼم
اﺳت ﮐﮫ از ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ اﺳﯾر ﻋﻠوم ﻻﺋﯾﮏ ھﺳﺗﻧد .
 -۴٨۵ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ ﻣﮑﺗب وﺟودﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺳت و ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ ﺑود و ﻧﺑودی ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن  ،ﺗﺻدﯾﻖ و
ﺗﮑذﯾب  ،ﺷﻘﺎوت و ﻣﺣﺑت  ،ﻋدل و ظﻠم  ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً وﺟود و ﻋدم .

٩٢

 -۴٨۶در ﻗرآن ھﻣﮫ ﻋﻠوم  ،طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﻓﻠﺳﻔﮫ  ،ﻗﺿﺎوت  ،اﺧﻼق  ،ﺳﻼﻣت  ،ﺳﻌﺎدت
و ﺷﻘﺎوت ﺟﻣﻠﮕﯽ دارای ﺗوﺻﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﺣﺳوس و طﺑﯾﻌﯽ اﻧد و ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری در ﻗرآن ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب
ﻧدارد و ﺣﺗﯽ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﻋﻠﻣﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب طﺑﯾﻌت اﺳت .
 -۴٨٧ﭼون ﻗرآن ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻧﺎزل ﺷده اﺳت اﯾن ﺧطﺎ ﭘدﯾد آﻣده ﮐﮫ از دﯾن ﻣﺣﻣد و ﮐﺗﺎﺑش ﺟز ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻋرﺑﯽ ﻧﺑﺎﯾد و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺳﺧن ﮔﻔت و ﺣﺗﯽ ﺧداوﻧد ھم ﺟز ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷری ﻧﯾﺳت و ﮔوﺋﯽ دﯾن
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ دﯾن اﺳﻼم اﺳت دﯾن ﻋرﺑﯽ اﺳت و ﺑدون ﻋرب ﺷدن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷد  .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭل و
ﺗﮭﻣت و ﺳﺗﻣﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺑر ﻗرآن وارد آﻣده اﺳت و ﻗرآن را ﻣﮭﺟور دوراﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻟطف و ﯾﺎری اﻟﮭﯽ اﯾن
ھﺟران را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدﯾم .
 -۴٨٨ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﺷﺎن دادﯾم وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﻣﺎن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗرآن
ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ زﺑﺎن ا ّﻣﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﻣد

)ص(

ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ  :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ

دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد  .و ﺗﮑرار اﯾن ﺣدﯾث در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﮑراری ﺑﮫ ﻋﻣد اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧن رﺳول ﺷﺎھراه دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﻗرآن در آﺧراﻟزﻣﺎن وﻋرﺻﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت .
 -۴٨٩ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗرآن ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻗرآن ﭘژوھﺎن و ﻣﻔﺳران ﻗرآن در ﭘﺷت درب ﻗرآن
ﺳرﮔرداﻧﻧد و طﺑﻌﺎ ً ﺑر ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺧل و ﻋداوت ﻣﯽ ورزﻧد .
 -۴٩٠ﻗرآن در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﯾن ھﻣﭼون ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ در دوره ﺟﺎھﻠﯾت ﮐﺎﻧون ﺣراﺳت و ﭘرﺳﺗش ﺑت ھﺎﺳت  .ﺑت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
در ﻟﺑﺎس اﺣﮑﺎم ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺟﺎی ﺧدا  .و ھر ﯾﮏ از ﻓرﻗﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
اﯾن ﺑت ھﺎ ﺷده اﺳت  .و در ﻣﯾﺎن اﯾن ھﻔﺗﺎد و ﺳﮫ ﻓرﻗﮫ ﻓﻘط اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر راه ﻗرآن
ﻣﺣﻣد اﺳت و ﺑس .
 -۴٩١ﻗرآن ﻣﻌﺻوﻣﺗرﯾن و ﻣظﻠوﻣﺗرﯾن و ﻣﮭﺟورﺗرﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﺧدا در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت  .و ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﺧﻼﯾﻖ را ﺑر
اﺳﺎس رﻓﺗﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد طﺑﻖ ﻗول ﺧود ﻗرآن.
 -۴٩٢ﻗرآن  ،ذھن ﭘروردﮔﺎر در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت .
 -۴٩٣و ﻣﮭدی ﻣوﻋود

)ﻋﺞ(

ظﮭور ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻗرآن در ﺟﮭﺎن اﺳت .
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
ﻋﯾد ﻓطر ١٣٨٨ه.ش
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ﮐﺗﺎب آزادی

ﺗﻌﯾّن و ﺗﻔﺳﯾری از آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ

ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ

٩٤

ﺑﺳم ا ّ اﻟﺑﺎر
ﺷر ﺟدا ﺳﺎزد -"...ﻓﺎطﻣﮫ
".١ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و ﺑﮫ وی آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ ﺣﻖ را از ﺑﺎطل و ﺧﯾر را از ّ
زھرا)ع(

ﺷر ﭼﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن و ﻣﺧﺗﺎر ﺳﺎﺧﺗن او در ﺟﮭﺎن اراده ﮐرد ﺗﺎ اﯾن ارزش
.٢ﺣﻖ و ﺑﺎطل و ﺧﯾر و ّ
ھﺎی ﻣﺗﺿﺎد را از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ دﺳت و اراده آدﻣﯽ؟
.٣ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد ﺗﺎ او را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﮐﻧد و ﻣﺣل ظﮭور اراده و اﺳﻣﺎء و ذات و ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل ﺧوﯾش ﻧﻣﺎﯾد.
.۴ﺗﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔت اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮔری اﻧﺳﺎن ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اراده و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت
ﻋﺎﻟم ﻣﺷﻐول ﺳﺟده و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ذﮐر ﭘروردﮔﺎرﻧد ﺧواه و ﻧﺎﺧواهّ .اﻻ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺗﺎر در اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
ﻣﺳﻠﻣﺎن.
.۵اﮔر آدﻣﯽ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و آزادی اراده ﻧﻣﯽ ﺑود اﺻﻼً دﯾن ﺧدا و ﺑﮭﺷت و دوزخ و اﻣر رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﮫ
ﻣﻌﻧﺎ و ارزﺷﯽ ﻣﯽ داﺷت؟ آﯾﺎ اﺻﻼً ارزش ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻣﯽ داﺷت؟
.۶ھﻣﮫ ارزش ھﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﻣﻌﻠول آزادی اراده اﻧﺳﺎن اﺳت.
.٧اﮔر طﺑﻖ آﯾﺎت و ﺻدھﺎ ﺣدﯾث ﺧداوﻧد ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را ﺑرای اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده اﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾز اﻧﺳﺎن از ﺳﺎﯾر ﻣﺧﻠوﻗﺎت
ﻓﻘط آزادی و اﺧﺗﯾﺎر اوﺳت ﭘس ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ در ﺧدﻣت آزادی اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷده اﺳت.
.٨ﭘس آزادی و اﺧﺗﯾﺎر ﺑرﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ارزش در ﮐل ﻧظﺎم ﺧﻠﻘت و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ارزش ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ و ﻣﻌﻠول آزادی ھﺳﺗﻧد.
.٩ﭘس آزادی ذات ھﻣﮫ ارزش ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم و ﺣﮑﻣت ھﺎ و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت.
.١٠اﮔر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم اھل ﺟﺑر را اھل دوزخ ﺧواﻧده اﺳت ﭘس اھل ﺟﺑر ﮐﺎﻓراﻧﻧد و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل اھل اﺧﺗﯾﺎر ھم
ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد و اھل ﺑﮭﺷت .
.١١ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧدا و رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎء ھم ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﻌﻧﺎ و ارزش دارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر و
آزادی اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﭘس آزادی اﺳﺎس و ﺑﺳﺗر و ذات دﯾن ﺧدا ﻧﯾز ھﺳت و دﯾن ﺧدا ﺑر آزادی اﻧﺳﺎن ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت
وﮔرﻧﮫ ﺧوب و ﺑد و ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﺷت و ﻧﯾز اﺟر و ﻋذاب و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن.
.١٢اﯾن ﺣﻖ را ﺧود ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم
آن را ﻗﻠب ﻗرآن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﻣﺷﮭورﺗرﯾن آﯾﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ھزاران ﮐراﻣت ﺑراﯾش ﻗﺎﺋل ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑرای
ھﯾﭻ آﯾﮫ دﯾﮕری ﻗﺎﺋل ﻧﺷده اﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن آﯾﮫ "ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن" اﺳت :ھﯾﭻ اﮐراه و زوری در دﯾن ﺧدا ﻧﯾﺳت!
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.١٣اﮔر دﯾن ﺧدا زورﮐﯽ و ﺟﺑری ﻣﯽ ﺑود ﮐل ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﯽ ﻣﮭﻣل ﻣﯽ ﺷد و ﺟﮭﺎن ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔﺷت.
.١۴آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ از ﺗوﺻﯾف ذات اﻟﮭﯽ آﻏﺎز ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺣﻖ دﯾن او ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ آن آزادی
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺗﺷﺧﯾص رﺷد از ﺗﺑﺎھﯽ و ﺣﻖ از ﺑﺎطل اﺳت .و ﺣدﯾث ﻣذﮐور از ﻓﺎطﻣﮫ زھرا)ع(ﻧﯾز ﺑدون ﺷﮏ ﻧظر ﺑر
ﺷر ﻗرار داده اﺳت.
ھﻣﯾن آﯾﮫ دارد ﮐﮫ آزادی را ﻣﯾزان ھداﯾت و ﮔﻣراھﯽ و ﺣﻖ و ﺑﺎطل و ﺧﯾر و ّ
.١۵آﯾﮫ ﻣذﮐور اﯾن آزادی را اﺳﺎس ﺧروج از طﺎﻏوت )ﺟﺑﺎرﯾت( و رھﺎﯾﯽ از ظﻠﻣت و ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻧور ﻣﯽ داﻧد و
در ھﯾﭻ ﺟﺎی ﻗرآن ﻣرز ﺑﯾن ﺣﻖ و ﺑﺎطل و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن وﺿوح آﺷﮑﺎر ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ در اﯾن آﯾﮫ ﻣذﮐور
ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻗﻠب ﻗرآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
.١۶و ﺑﯾﮭوده ﻧﺑود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس آدم را اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﮐرد زﯾرا ﻣﺄﻣور ﮔﻣراھﯽ و ﺿﻼﻟت و ﺟﺑﺎرﯾت اﺳت و در واﻗﻊ ﺧﺻم
آزادی اﺧﺗﯾﺎر آدم اﺳت.
.١٧ﮐل رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﺑرﺳﺎﻧد و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺑﮭﺷت و
ﺧداوﻧد ھداﯾت ﮐﻧد و ده ھﺎ آﯾﮫ دال ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت ﮐﮫ ":ای رﺳول ﻣﺎ ﺗو وﮐﯾل ﻣردم و ﻣﺄﻣور ھداﯾت آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ
ﻓﻘط ﻣﺳﺋول رﺳﺎﻧﯾدن اﻣر ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯽ .و ﺑﮫ ﻣردم ﺑﮕو ﮐﮫ از ﺑﺎﺑت رﺳﺎﻟت ﺧود از ﺷﻣﺎ ﻣزدی ﻧﻣﯽ ﺧواھم و اﺟرم
ﺑﺎ ﺧداﺳت و اﺟرم اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﯾن ﭘس ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺧودش راه ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت را ﺑر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد "...ﭘس
رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑران اﯾن ﺑوده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﯾدار ﺳﺎزﻧد و آﮔﺎھﯽ ﺑﺧﺷﻧد و آزادی اﺧﺗﯾﺎر را در ﻓطرت آﻧﮭﺎ زﻧده ﮐﻧﻧد ھﻣﯾن و
ﺑس .
.١٨ﭘس ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا در ﯾﮏ ﮐﻼم و در ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ رﺳﺎﻟت ﺧود ﺟﻣﻠﮕﯽ رﺳوﻻن آزادی و اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ﺑوده اﻧد
و ﻻﻏﯾر .در آﯾﮫ ﻣذﮐور ﺑﮫ وﺿوح ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا آزادی ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣردم را اﺟر ﺧود از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻣﯽ داﻧد.
.١٩ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را آزاد و ﻣﺧﺗﺎر آﻓرﯾد وﻟﯽ آدﻣﯽ ﺷﮭﺎﻣت درﯾﺎﻓت اﯾن ﮔوھره و ﮔﻧﺞ اﻟﮭﯽ را ﻧداﺷت و ﺗن ﺑﮫ ﺟﺑر و
ﺟﺑﺎرﯾت ﻣﯽ داد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ اﯾن ﮔوھره اﻟﮭﯽ را در اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣﺗذﮐّر و زﻧده و ﺧﻼق ﺳﺎزﻧد.
ﭘس رﺳﺎﻟت رﺳوﻻن ﺧدا ﺟز آزادی ﺑﺧﺷﯾدن و اﺣﯾﺎی ﻧور اﻧﺗﺧﺎب در ﺑﺷرﯾت ﻧﺑوده اﺳت و ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﭘﯾﺎﻣﺑران
آزادی ﺑوده و ﻧﮭﺿت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﮭﺿت آزادﯾﺑﺧش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣل ﮐﻠﻣﮫ ﺑوده اﺳت.
 .٢٠آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ آﺷﮑﺎرا "ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن" را ﻋرﺻﮫ ﻧور ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﺧروج از طﺎﻏوت ﯾﻌﻧﯽ طﺎﻏوت ھﻣﺎن
ظﻠﻣت و ﺿﻼﻟت و ﺟﺑﺎرﯾت اﺳت ﮐﮫ دﯾن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﮐراه و اﺟﺑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣردم را درﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد.
.٢١طﺑﻖ آﯾﮫ ﻣذﮐور ﺟﺑر و زور در دﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗرار دادن دﯾﮕران اﺳت .ﭼرا؟
.٢٢ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ دﯾن ھﻣﺎن راه ھداﯾت و ﺑﮭﺷت اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ده ھﺎ آﯾﮫ در ﻗرآن ﺧﻼف اﯾن ﺑﺎور را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﻣﺛﻼً اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ "دﯾن ھر آن واﻗﻊ اﺳت" ﯾﻌﻧﯽ ﮐل واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺑﺷرﯾت ھﻣﺎن دﯾن اﺳت .و ﯾﺎ ﯾوم
اﻟدﯾن روزی اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن در ﺣﺿور ﺧدا ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﻌﻧﯽ دﯾن دو راه دارد ﯾﮑﯽ راه روﺷﻧﺎﯾﯽ و ھداﯾت
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و ﺑﮭﺷت اﺳت و دﯾﮕری راه ﺗﺎرﯾﮑﯽ و دوزخ اﺳت و راه روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﺑﮭﺷت ھﻣﺎن راه آزادی اﻧﺗﺧﺎب و ﭘذﯾرش
ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن اﺳت .و ﻟذا در دوزخ ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎﻧش ﺗﻘﺻﯾر ﺧود را ﺑﮫ ﮔردن دﯾﮕران ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ﯾﻌﻧﯽ آزادی ﺧود را ﻣﻧﮑرﻧد
و اﺻﻼً ﭼون آزادی اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب را ﺗﮑذﯾب و اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد ﺑﮫ دوزخ رﺳﯾدﻧد.
.٢٣طﺑﻖ آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ﻧور ھﻣﺎن آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﻧوﺷت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آزادی در دﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی راه زﻧدﮔﯽ ،زﯾرا ھر راھﯽ
ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ از طرﯾﻖ ﺑﮭﺷت و دﯾﮕری دوزخ و آﻧﮑﮫ اﯾن راه را ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رﺳد
و از راه ﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و آﻧﮑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻘﯾم ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت و ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ رﺳد.
.٢۴طﺑﻖ آﯾﮫ ﻣذﮐور آزادی در دﯾن ھﻣﺎن راه رﺷد اﺳت و ﻏﯾر از اﯾن ھم راه اﻧﺣطﺎط و ﮔﻣراھﯽ )اﻟﻐﯽ( اﺳت.
.٢۵در ﻗرآن ﮐرﯾم ﭼﻘدر ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻرارﺷﺎن در ھداﯾت ﻣردم از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺳرزﻧش و ﻣؤاﺧذه ﺷده اﻧد و
ﮔﺎه دﭼﺎر ﻋذاب ﮔردﯾده اﻧد .ﭼﮫ ﻗدر اﯾن آﯾﮫ ﺗﮑرار ﺷده اﺳت ﮐﮫ  :ای رﺳول ﺗو ﻓﻘط ﻣﺳﺋول اﺑﻼغ ﭘﯾﺎم ﻣﺎ ھﺳﺗﯽ و ﻧﮫ
ﻣﺳﺋول ھداﯾت ﻣردم و وﮐﯾل ﻣردم ھم ﻧﯾﺳﺗﯽ .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣﮑﻣل ﻣﻌﻧﺎی ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ
را ﻗﻠب و ﻣرﮐز ﻗرآن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت رﺳول ﺧدا.
.٢۶ﭘس ﺻدھﺎ آﯾﮫ در ﻗرآن ﻋﻠﻧﺎ ً ﺣﺎﻣﯽ آزادی در دﯾن اﺳت و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻗرآن ﯾﺎﻓت .و
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗرآن را ﮐﺗﺎب آزادی ﻧﺎﻣﯾد ﭼون ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻗﻠب آن اﺳت.
.٢٧و ﻧﯾز در آﯾﮫ ﻣذﮐور طﺎﻏوت ھم ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎﻣﯾﺎن اﮐراه در دﯾن ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ.
.٢٨ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﯾن ھﻣﺎن وادی آزادی اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .و اﯾن آﯾﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐرﯾم ﺗرﯾن آﯾﺎت
ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ در ﺑطن ﺧود ﭼﻧدﯾن ﺣﻘﯾﻘت زﻧده را آﺷﮑﺎرا ﺣﺎﺿر دارد از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ از دﯾن ﺧدا در دو ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺎن
ﺷده اﺳت  :ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدّﯾن .
.٢٩ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﯾﮏ ﺗﻌرﯾف ﺳﻠﺑﯽ از دﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾن را ﻋﯾن راه آزادی ﻗرار داده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر راه و روﺷﯽ
ﮐﮫ در آن اﮐراه و اﺟﺑﺎر و زور و ﺗزوﯾر و ﻓﺷﺎر ﻧﺑﺎﺷد ھﻣﺎن دﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی راه ﺧداﺳت.
.٣٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻧﯾز ﺳﻣت دﯾﮕر اﯾن آﯾﮫ را ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اھل ﺟﺑر اھل دوزﺧﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ دارای
آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﺧﺗﯾﺎر ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ آزادی دﯾﮕران را ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮔﻣراھﻧد و ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ روﻧد.
.٣١ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﻓراد و ﮔروه ھﺎی ﺑﺷری در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺑﺎران ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﺟﺑورﺗرﻧد و
ﺳراﺳر در ﺗﺷﻧﺞ و ﻓﺷﺎر و ﻧﺎﭼﺎری ھﺎ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﻠﯾرﻏم ﻗدرت و ﺛروت و ارﺗش و ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕری ﮐﮫ
دارﻧد ﺧودﺷﺎن در ﺣﺑس ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﮐﻣﺗرﯾن اﺧﺗﯾﺎری از ﺧود ﻧدارﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اھل دوزﺧﻧد از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ.
.٣٢و اﯾﻧﮏ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐل آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ :ﺧداوﻧد ﯾﮑﺗﺎﺳت ﮐﮫ ﺟز او ﺧداﯾﯽ ﻧﯾﺳت و زﻧده و ﭘﺎﯾدار اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﭼرت دارد و
ﻧﮫ ﺧواب .ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھﺎﺳت از اوﺳت و ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزد او ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز ﺑﮫ اﺟﺎزه او .و ﻣﯽ داﻧد
ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﯾش روی و ﭘس روی ﻣردﻣﺎن اﺳت .و ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋﻠم ﺑر او اﺣﺎطﮫ ﻧﯾﺎﺑﻧد ﻣﮕر ﺑﮫ اﺟﺎزه او .و ﺳﯾطره اش
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ﮐل زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھﺎ را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻔظش ﺑراو ﺳﺧت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﺑس ﺑزرگ ﻋﺎﻟﯽ اﺳت .و ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری
در اﯾن دﯾن ﻧﯾﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ رﺷد و ﮐﻣﺎل از اﻧﺣطﺎط و زوال ﻣﻌﻠوم ﺷد .ھرﮐﮫ ﺟﺑﺎران را ﻣﻧﮑر ﺷود و اﯾﻣﺎن آورد ﺑﮫ
ﺧدا ﺑﮫ دﺳﺗﺎوﯾز ﻣﺣﮑﻣﯽ ﭼﻧﮓ زده اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﭘﺎره ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺧداوﻧد ﺷﻧوا و ﺑﯾﻧﺎﺳت .ﺧداوﻧد دوﺳت و
رھﺑرﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﻧد و آﻧﺎن را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑرد و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﺎﻓر ﺷده اﻧد رھﺑرﺷﺎن طﺎﻏوت
)ﺟﺑﺎران( اﺳت ﮐﮫ از روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑرد و اﯾﻧﺎن اھل دوزﺧﻧد ﮐﮫ در آن ﺟﺎوداﻧﻧد.
.٣٣در اﯾن آﯾﺎت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﺑﮫ آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ﻣﻌروف اﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ارﮐﺎن و ﻣﺣﮑﻣﺎت دﯾن اﺳﻼم در ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﺎن ﺷده و ارﮐﺎن رﺷد و اﻧﺣطﺎط و طﺎﻏوت و ھداﯾت و ﺿﻼﻟت و وﻻﯾت و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺗﻌرﯾف
ﺷده اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﻗﻠب ﻗرآن اﺳت و ﻗﻠب اﯾن آﯾﮫ ھم ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺳﯾطره زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎن ھﺎ دﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق آﯾﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت ﯾﻌﻧﯽ "دﯾن ھر آن واﻗﻊ اﺳت" و در اﯾن ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﯾن ﺧداﺳت ﺑرای اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ ﺟﺑﺎر اﺳت ﺑﺎ طﺎﻏوت اﺳت و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و دوزخ اﺑدی
و ﻧﯾز ﺳﺧن از "ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ" ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﮕﯾره آﺳﻣﺎن اﺳت.
.٣۴اﯾن آﯾﮫ را اﻣروزه ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘوﺳت و ﮔوﺷت ﺧود ﻟﻣس و درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﭼﺎر اﺷد اﮐراه در دﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا
دﭼﺎر اﺷد "اﻟﻐﯽ" ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺣطﺎط و ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و رﺳواﯾﯽ و زوال و ﻟذا روی ﺑﮫ طﺎﻏوت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ دارﻧد
ﯾﻌﻧﯽ روی ﺑﮫ روﺳﯾﮫ و آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻗﻠب طﺎﻏوت زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد.
.٣۵در اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧودش وﻟﯽ و دوﺳت ورھﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در دﯾن ﺧدا اﮐراه و زور
و ﺗزوﯾر ﻧﮑﻧﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﯾن ﺧدا اﮐراه و ﻣﮑر ﻧﻣﺎﯾﻧد طﺎﻏوت را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ و رھﺑری ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم
ھﻣﮫ ﻣﻠل اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر اﮐراه دردﯾن ھﺳﺗﻧد روی ﺑﮫ طﺎﻏوت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ دارﻧد ﮔروھﯽ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ و ﮔروھﯽ ﺑﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ .وﺣﺗﯽ دوﻟت ھﺎﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎرا ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر
طﻠﺑﯽ و اﺟﻧﺑﯽ ﭘرﺳﺗﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮔراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﮐراه در دﯾن ﺑﮫ ﺳوی طﺎﻏوت ﻣﯽ رود.
.٣۶ﭘس طﺎﻏوت ھم ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت و آن اﻓراد و ﺟرﯾﺎﻧﺎت و ﻗدرت ھﺎی ﺿد آزادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ راه آزاد اﻧدﯾﺷﯽ و
اﻧﺗﺧﺎب آزاداﻧﮫ را ﺑر ﻣردم ﺑﺳﺗﮫ اﻧد.
.٣٧اﻟﺑﺗﮫ ﮔﻣﺎن ﻧﮑﻧﯾم آن ﻗدرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺷﻌﺎر آزادی ﻣﯽ دھﻧد ﻟزوﻣﺎ ً از ﻗﻠﻣرو طﺎﻏوت ﺧﺎرﺟﻧد .ﻣﺛل آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ
ﮔروه "داوودﯾﮫ" را در اﯾﺎﻟت ﺗﮕزاس ﺑﻣﺑﺎران ﮐرد و ﺻدھﺎ زن و ﻣرد و ﮐودک را زﻧده ﺳوزاﻧﯾد ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟرم اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد زﻧدﮔﯽ اﻧﺟﯾﻠﯽ و ﭘﺎک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﺷﮭر ﺧود ﻣﯾﺧﺎﻧﮫ و رﻗﺎﺻﺧﺎﻧﮫ و ﻓﺎﺣﺷﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﯾن و
ﺑس .و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ دﯾن ﺧودش را ﺑر آﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد و ﭼون ﻧﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﺣﮑم ﻗﺗل ھﻣﮫ را در ﯾﮏ ﺷﮭرک
ﻣذھﺑﯽ ﺻﺎدر ﮐرد .اﯾن ھﻣﺎن روش طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺧودﻣﺎن در اﯾران اﺳت .زﯾرا وﻗﺗﯽ
ﭘﯾﻐﻣﺑرش ﺣﻖ ﻧدارد دﯾن ﺧدا را ﺑر ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد ھﯾﭼﮑس دﯾﮕری ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﻧدارد .زﯾرا دﯾن اﺟﺑﺎری ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد اﺳت و ﺧود دﯾن را ھم ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑدﺗرﯾن ﻣﻌﺻﯾت ﺑر ﺧداﺳت.
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.٣٨ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺧود ﻗرآن در ﻣﺗن ﺧودش ﺑﮫ ﻣﺎ درس آزاد اﻧدﯾﺷﯽ و آزادی ﺑﯾﺎن ﻣﯽ دھد و ﻟذا در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣرف ھﺎ و
اﺗﮭﺎﻣﺎت و دﻻﯾل ﮐﺎﻓران و ﺳﺗﻣﮕران را ھم ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺳﺎﻧﺳوری ﻣﺛل :ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣﺎ ھم
وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود  ...ﻣﺎ ﭘﯾرو دﯾن ﭘدران ﺧود ھﺳﺗﯾم ...اﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷﺎﻋر و ﺟﺎدوﮔر اﺳت و اﮔر راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭘس ﭼرا
ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺑر او ﻧﺎزل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺛروت ﻧدارد ...اﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ ﺧواھد ﺑر ﻣﺎ ﺳﻠطﻧت ﮐﻧد  ...اﯾﻧﮭﺎ ﺧﯾﺎﻻت و ﺧواب
ھﺎی اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد  ....ﭘس ﭼرا ﻣﺎ ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ...و اﯾن آزادی ﺑﯾﺎن ﺧداﺳت.
.٣٩ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ ﺑﺎﻧﯾﺎن آزادی ﻓﮑر ﺑودﻧد  .در ﻗرآن ﮐرﯾم آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران در ﻋﺻر ﺧود ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎورھﺎ و ﺳﻧت ھﺎی ﻣردم ﺧود را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد و ھﻣﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﺗﺣرﯾﮏ ﺷﺎھﺎن ﻣﯽ ﺷده اﺳت زﯾرا ﺑر ﺟﮭل
و ﺳﻧت ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﻣردم ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧدﻧد ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﺗﻔﮑّر و ﻋﻘﻼﻧﯾﺗﯽ ﻧﺑود.
.۴٠اﮔر ﻋﻘل ﻧور دﯾن اﺳت )ﺑﮫ ﻗول رﺳول اﮐرم( ﻧﯾﺎزﻣﻧد دﯾﺎﻟوگ و ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال ﮐﺷﯾدن ﻋرف و ﺷرع و ﺳﻧت و
ﻋﺎدات ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻧور زﻧده ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ دﯾن آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن از واﺟﺑﺎت ﺣﯾﺎت دﯾﻧﯽ
و اﺣﯾﺎی دﯾن اﺳت زﯾرا ﻋﻘل ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی آزاد زﻧده ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .و ﻟذا ھﻣواره در ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و در ﻣﺳﺎﺟد ﺻدر اﺳﻼم
ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑود و ﻣﺳﺎﺟد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﮑری آن ﻋﺻر ﺑودﻧد و ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧو
از ﻣﺳﺎﺟد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﻋﻘل و اﺣﯾﺎی دﯾن ﺑودﻧد.
.۴١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ذاﺗﺎ ً ﻣﺳﺗﻠزم ﻓﻘدان ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺎﻧﺳور ﻓﮑری و ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﺳت و آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻘﯾده و
ﺑﯾﺎن از ذات آزادی در دﯾن ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد و ﺑﺎ آن اﻣری واﺣد اﺳت .و ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧﺧﺳت رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻔﻘﺎن و رﺳﺎﻧﯾدن ﭘﯾﺎم ﺧود ﺑﮫ ﮔوش ﻣردﻣﺎن ﺑود و ﭘﻧﺑﮫ در ﮔوش ﮔذاﺷﺗن ﮐﺎﻓران و ﭘﯾروان
طﺎﻏوت ﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﺧﻔﻘﺎن ﺑﮫ روش آن دوران ﺑود و ﻋﯾن ﺳﺎﻧﺳور ﮐﺗﺎب و ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻧﺷرﯾﺎت و ﺳﺎﯾت ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
.۴٢ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و ﮔزارش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔروه از ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا اﯾﻣﺎن آورده و از ﻣﺧﻠﺻﯾن
و ﯾﺎران رﺳول ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﺎﻓران ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑودﻧد و ﻧﺧﺳﺗﯾن دﺷﻣﻧﺎن رﺳوﻻن ھم رﯾﺎﮐﺎران دﯾﻧﯽ و در رأس آﻧﮭﺎ ﻣﻼﯾﺎن
ﺑودﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
.۴٣در آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ﺑﮫ وﺿوح ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ طﺎﻏوت ھﻣﺎن دﯾن و راه و رﺳم اﺟﺑﺎری در زﻧدﮔﯽ و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻋﻘﯾدﺗﯽ و
ﺧﻔﻘﺎن ﻓﮑری اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮐﺎﻓر ﺷد ﺗﺣت وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در آﻣده و ﺧدا او را از ظﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﺳوی ﻧور ھداﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را ﻣﻠت ﻣﺎدر اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧درک ﮐرده اﺳت.
.۴۴آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل آﯾﮫ آزادﯾﺧواھﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﺟﺑر دﯾﻧﯽ اﺳت.
.۴۵اﻣﺎم ﺣﺳﯾن در ﺻﺣرای ﮐرﺑﻼ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﯾزﯾد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر دﯾن ﻧدارﯾد ﻻاﻗل آزاده ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آزادی ﻏﯾر دﯾﻧﯽ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن روش ﺑﮫ دﯾن ﺧداﺳت و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو دﯾن اﺳت و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ دﯾن ﺧدا ﻣﯽ رﺳد.
در ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم ﺑﺎ رﻧدی ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اش ﺳﭘﺎه ﯾزﯾد را ﮐﮫ اﺳﯾر طﺎﻏوت ﻣذھﺑﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺑودﻧد از اﺳﺎرت دﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯽ
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رھﺎﻧد و ﺑﮫ ﺑﯽ دﯾﻧﯽ و ﮐﻔر آﺷﮑﺎر و آزاد دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا ھﻣﮫ ﺳﭘﺎه ﯾزﯾد ﻗﺑل از ﮐﺷﺗن اﻣﺎم ﺣﺳﯾن و ﺑﻌدش اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻼة ﮐردﻧد.
.۴۶ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﻠل اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ دارای ﺣﮑوﻣت ھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺳﺗﻧد زﻧدﮔﯽ در ﺟواﻣﻊ آزاد و ﮐﺎﻓر
ﻏرﺑﯽ را ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا اﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً آزا ِد ﮐﺎﻓر ﺑﺳﯾﺎری از ارزش ھﺎی دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﯾﺷﺗر از ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧد.
.۴٧ﮐﻔر آزاد و آﺷﮑﺎر دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ دﯾن ﻣﯽ رﺳد وﻟﯽ ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻل از اﮐراه و ﺟﺑر دﯾﻧﯽ ھرﮔز ﺑﮫ دﯾن ﻧﻣﯽ
رﺳد زﯾرا اﯾﻧﺎن ﻣﻘﯾم درک اﺳﻔل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﭼﺎھﯽ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ در ﺣﺎل ﺳﻘوط آزادﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﺎن و
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد وﻟﯽ ﮐﺎﻓران را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﺑﮫ ﯾﮑﺟﺎ و ﺑدون ﻋذاب ﻋﻔو ﻣﯽ ﮐﻧد طﺑﻖ ﻗول ﺧودش در ﻗرآن
ﮐرﯾم ﭘس ﮐﻔر آزاد ﺑﮫ ھداﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺗر اﺳت از دﯾن ﺟﺑری.
ﺷر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﻣﮑﺎن
.۴٨ﺑﮫ ﻗول ﻓﺎطﻣﮫ زھرا آدﻣﯽ ﻓﻘط در آزادی اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺳر دوراھﯽ ﺣﻖ و ﺑﺎطل و ﺧﯾر و ّ
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزادی اﻧﺗﺧﺎب در دﯾن ﻧداردھرﮔز ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ آدﻣﯾت و ﻧﺑوت وارد ﻧﻣﯽ ﺷود .و در واﻗﻊ در
دوره ﺟﺎھﻠﯾت زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﺿﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳل ﺟوان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ اﻣروزه ﺑﺎ آن روﺑروﺳت زﯾرا
ھرﮔز اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب در دﯾن را در طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯾر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ ھوﯾت ﺗرﯾن ﻧﺳل ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت.
زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔز دﯾن ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑرده دارای ھوﯾت ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﮐﻔر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ھوﯾت اﺳت ﮐﮫ ھر آن
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر اﻧﺗﺧﺎب دارد.
.۴٩آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :آزادی در دﯾن ﻧور اﺳت ،ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ اﻟﮭﯽ در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل اﺳت و
وﻻﯾت ﺧداﺳت و رھﺎﯾﯽ از طﺎﻏوت اﺳت و اﯾﻣﺎن اﺳت .در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠش ﺟﺑر در دﯾن ھم ظﻠﻣﺎت اﺳت و طﺎﻏوت اﺳت و
اﻧﺣطﺎط و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اﺳت و ﮐﻔر اﺳت.
.۵٠زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾﻧش را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﻔر را ﺑر ﮔزﯾﻧد ﺑﺎز ھم اھل رﺷد اﺳت و اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑش در دوزخ
ﺣﻔظش ﻣﯾﮑﻧد و اﻣﮑﺎن ﺗوﺑﮫ دارد زﯾرا ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا اﻧﺗﺧﺎﺑش ﻣوﺟب رﺷدش
ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎﻻﺧره از دوزخ رھﺎ ﻣﯽ ﺷود.
.۵١اﮔر ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ ﭘس از رﺣﻠت ﭘدرش و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﻘﯾﻔﮫ  ،ﻣردم را از ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑر دﻋوت ﺑﮫ آزادی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ
اﺳﻼم ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آزادی اﺳﺎس دﯾن اﺳت و ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﯽ رﺳد .زﯾرا آزادی اﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﻧﯾﺎد ﺷﻌور و ﺷﻧﺎﺧت
و ﺗﺷﺧﯾص ﺧﯾر و ﺷر و ﺣﻖ و ﺑﺎطل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟب ﻧور ﻋﻘل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ راه دﯾن را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ھم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از طرد اﮐراه در دﯾن از ﻧور ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻏوت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺟﺑر در
دﯾن اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ طﺎﻏوت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر دﯾن ﺟﺑری اﺳﺗوار ﺑوده اﻧد ﻣﺛل ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ،ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ،ﻗرون
وﺳطﺎی اروﭘﺎ و طﺎﻏوت ھﺎی ﻣدرن ﻏرب ﮐﮫ زﻧﮭﺎی ﺑﺎ ﺣﺟﺎب را از ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در دادﮔﺎه ﺑﮫ ﻗﺗل
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﻧﯾز ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﮐﮫ روﺳری را ﺑﺎ ﺗوﺳری ﺑر ﺳر زﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾﮕر ﻣﺎﺟرا ھﺎ .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺻور ﮔوﻧﺎﮔون
طﺎﻏوت اﺳت و ظﻠﻣﺎت.
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.۵٢اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آزادی ﺑﯾﺎن ﻣﺣض ﺧون داده اﺳت و ﺑرای ادای ﺷﮭﺎدت ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده اﺳت.
و ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑری اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن را از اﺳﺎرت ﺟﻧﺳﯽ ﻣردان آزاد ﮐرد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر و طﻼق داد و ﺣﻖ
ﺗﺟﺎرت و ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم اﻋطﺎ ﻧﻣود .و ﻧﺧﺳﺗﯾن داﻧﺷﻣﻧدان زن را ﺗرﺑﯾت ﻧﻣود و ﻣردان را از اﺳﺎرت ﺟﺎھﻠﯾت و اﺷراﻓﯾت
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯾد و آزادی ﻋﻘﯾده و ﺑﯾﺎن آﻣوﺧت .و ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت آﻣوﺧت ﮐﮫ از ﺷﮑم ﺧود ﺑﮕذرد و ﮔرﺳﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد و از ﻓﻘر
ﺑﻣﯾرد وﻟﯽ آزاد ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﺳﻔﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭼﻧﺎن ﮐرده اﯾم ﮐﮫ اﻣروزه اﺳﻼم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣذھب ﺷﻘﺎوت و ﺑرده ﮔﯽ و
اﺳﺎرت و ﺧﻔﻘﺎن و اﺳﺗﺑداد در ﺟﮭﺎن ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘوق و آزادی و ﻋداﻟت اﺳﻼﻣﯽ را ﻏرﺑﯾﺎن ﺗﺣت
ﻋﻧوان ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھﻧد.
.۵٣اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﺷﮏ ﺑﮫ وﺟود ﺧدا را در ﻣﺧﻠﺻﯾﻧﯽ ﭼون ﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ وی ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾد و از اﯾن
ﺷﮏ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎﯾت آزاد اﻧدﯾﺷﯽ در دﯾن  .دﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﻖ دارد ﺧداﯾش را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮕﯾرد و
ﺧداﯾش ﭼﻧﯾن ﺑﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﺎت ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دھد و از اﺻﺣﺎب اﻋراف ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت و دوزخ
را زﯾر ﭘﺎی ﺧود دارﻧد.
.۵۴اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﺑﮫ اﺻﺣﺎب ﺧود اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ وی را ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧﻧد و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ و وﺣﯽ را ﺑﺎ
ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺷورت و ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﻧﮭد ﺗﺎ ﻣﻌﻘول ﮔردد و ﻣردﻣﯽ ﺷود.
.۵۵اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اش ﮐﺳﺎﻧﯽ را اھل ھداﯾت و رﺳﺗﮕﺎری ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﮔوش ﻓرا دھﻧد
و ﺑﮭﺗرﯾن آﻧﮭﺎ را ﺑرﮔزﯾﻧﻧد .و اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو و ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب اﺳت.
.۵۶اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺷود و اوﻟﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ در ﺧﺎﻧﮫ رﺳول ﺑر
ﭘﺎی ﻣﯽ ﺷود و ﺧداوﻧد اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن را از ھر ﻓﻌﺎﻟﯾت دﯾﮕری ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺧود ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻌﻠم
ﺑﺎﺷﻧد و ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣردم اﯾن ﺟﻣﺎﻋت را ارﺗزاق ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﻗداﺳت اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﮑّرو ﻋﻠم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
.۵٧اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اش ﺳراﺳر اﻣر ﺑﮫ ﺗذﮐّر و ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل و ﺗدﺑﯾر و ﺗﺄﻣل و ﺗﻌﻠﯾم اﺳت و ﻣرز ﺑﯾن
ﺑﮭﺷت و دوزﺧش ھﻣﺎن ﻣرز ﺑﯾن ﻋﻠم و ﺟﮭل اﺳت.
.۵٨اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻠﯾم و ﻣﻌرﻓت را ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ داﻧد و اﻣﺎﻣﺎﻧش در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﺷراﯾط و ﺣﺗﯽ در
زﻧدان ھﺎ ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻌﻠم زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺑودﻧد و اﯾن ﻗداﺳت اﻧدﯾﺷﮫ و ارزش ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﯾﺎن و آزادی ﻓﮑر را ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد.
.۵٩اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ھﻣﮫ ارزش ھﺎ و ﭘﯾروزی ھﺎﯾش "ﻓﻼح" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رھﺎﯾﯽ و آزادی اﺳت.
.۶٠اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزش ھﺎﯾش ﺑﮫ ﺣر ّﯾت و آزادی و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن
ﻓﻼح و ﺣرﯾّت و ﺑرﯾّت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﺗﻔﮑّر و ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت و آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و دل و روح اﺳت.

١٠١

.۶١اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر را ﺑر ھﻣﮫ ﭘﯾرواﻧش واﺟب ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آزادی ﻧﻘد و اﻧﺗﻘﺎد
و ﺑﻠﮑﮫ واﺟب ﺑودن آزادی ﺑﯾﺎن و ﻧﻘد ﻗدرﺗﻣﻧدان و ﺣﮑّﺎم و ﺑزرﮔﺎن دﯾن و دوﻟت .
.۶٢و اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺑرای اﺣﯾﺎی اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻗﯾﺎم ﮐرده ام ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭدای ﮐرﺑﻼ
ﺷﮭﯾدان آزادی ﺑﯾﺎن ھﺳﺗﻧد.
.۶٣اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﻣرﮐّب ﻗﻠم ﻋﻠﻣﺎﯾش را ﺑرﺗر از ﺧون ﺷﮭﯾدان ﻣﯾدان ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺳﺗم ﻣﯽ داﻧد و اﯾن ﻗداﺳت
اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن اﺳت.
.۶۴اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾش ﺑﮫ ﻗﻠم ﺳوﮔﻧد ﻣﯽ ﺧورد و ﻗﻠم و ﻧوﺷﺗن را راه ﻧﺟﺎت از ﺟﻧون ﻣﯽ داﻧد و دﺷﻣﻧﺎن ﻗﻠم و
آزادی ﺑﯾﺎن را ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﻟﻌﻧت ھﺎ و ﻓﺣش ھﺎ ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﺎن را زﻧﺎﮐﺎر و رذل و ﭘﻠﯾد و اﺣﻣﻖ و ﺷﻘﯽ و ﺑﯽ
آﺑرو و ﮐﺛﯾف ﻣﯽ ﻧﺎﻣد )در ﺳوره ﻗﻠم(.
.۶۵اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾش در ﮐﺗﺎﺑش از ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن و رﯾﺎﮐﺎران و ﻋﺎﺑدان رﯾﺎﺋﯽ اﺑراز اﻧزﺟﺎر ﻣﯾﮑﻧد و ﺑر آﻧﺎن
ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﺷد و آﻧﺎن را دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﯾﺧواﻧد .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای اﺳﻼم ﺧدای آزادی ﺑﯾﺎن و ﺻدق در ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر
اﺳت.
.۶۶و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ رﺳوﻻن آزادی ﺑﯾﺎن و اﻧﺗﻘﺎد ﺑر زﻣﺎﻧﮫ و ﻣردﻣﺎن و ﺣﮑّﺎم دوراﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد و ﻟذا
اﺳﺎس ﻧﺑوﺗﮭﺎ ﭼﯾزی ﺟز اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﺻل و ﺑﻧﯾﺎن آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺳﺧن اﺳت .و
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ ﺧود اﯾن راه را ھﻣوار ﮐرده اﻧد و آزارھﺎ دﯾده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد.
.۶٧ﻧﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺑرآور و ﺳﺧﻧﮕو و ﺑﯾدارﮔر وﺟداﻧﮭﺎ .ﭘس ﻧﮭﺿت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﮭﺿت آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺳﺧن ﺑوده اﺳت
و ﺷرﯾﻌت ھﺎ ﻧﯾز ﻣﺟﺎری ﮐﺎرﺑردی اﯾن آزادی اﺳت و ﻟذا ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن در ﺳرﻟوﺣﮫ دﯾن اﺳت.
.۶٨ﺷﻌﺎر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﯾﻌﻧﯽ "ﺑﮕو ﮐﮫ ﺧدا ﯾﮑﯽ اﺳت ﺗﺎ رھﺎ ﺷوی" ﻋﻠﻧﺎ ً ﺷﻌﺎر آزادی و رھﺎﯾﯽ و ﺳﻌﺎدت از طرﯾﻖ
ﮔﻔﺗﮕو و اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮔﻔﺗن و ﻓﻼح )رھﺎﺋﯽ( اﻣر واﺣدی اﺳت و آدﻣﯽ در ﺳﺧن ﮔﻔﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد .و ﻟذا اﮐراه در دﯾن ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ آﻣده اﺳت ﻣوﺟب ظﻠﻣﺎت و طﺎﻏوت و دوزخ اﺑدی
اﺳت .زﯾرا اﮐراه در دﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺎﻧﺳور و ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ظﻠم اﺳت.
.۶٩ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﺳﻼم ،آزادی ﻧدارﯾم و آزادی ﯾﮏ ﻓرآورده ﻏرﺑﯽ اﺳت ﺑوﺋﯽ از اﺳﻼم ﻧﺑرده اﻧد.
واﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻏرﺑﯽ ھﺎ ھم آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم را از اﺳﻼم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺑﺳﯾﺎری از ﻣورﺧﯾن و ﻣﺣﻘﻘﯾن
ﻏرﺑﯽ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم و ارزش ھﺎ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﭼون اﺧوان اﻟﺻﻔﺎ ﺑﮫ اروﭘﺎ رﺳﯾده اﺳت.
.٧٠در داﻧﺷﮕﺎه اﻣﺎم

ﺻﺎدق)ع(

ھزاران داﻧﺷﺟو از ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب و ﺣﺗﯽ دھرﯾون و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻣﻠﺣدﯾن از

ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن درس ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد و از اﻋﺗﻘﺎدات ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑورﺳﯾﮫ اﻣﺎم
ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن را اﻣﺎم ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣود  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻗداﺳت آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن در اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ.
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ﺻﺎدق)ع(

ﺑودﻧد و

.٧١اﮔر ﺷﺎھد ھﻣﮫ اﯾده ھﺎ و آرای ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﮭﺎن در ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ھﺳﺗﯾم دال ﺑر ﺣﺿور آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﺗﻘﺎد در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﺑن ﺧﻠدون ھﺎ و اﺑن
ﺳﯾﻧﺎ ھﺎ و اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﺎ و ﺧوارزﻣﯽ ھﺎ و اﺑورﯾﺣﺎن ھﺎ و ﻣوﻟوی ھﺎ ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﺟوﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﯾوﻧﺎن و ھﻧد و ﭼﯾن ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺣﺎطﮫ داﺷﺗﮫ و در آن ﺻﺎﺣب ﻧظر و ﺑدﻋت ﺑودﻧد .و ﭼﻧﯾن اﻣری درھﯾﭻ ﻣذھب دﯾﮕری
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .و در اروﭘﺎ ھم ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﻠطﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ راه ﯾﺎﻓت
و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب و آرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﭘدﯾده ای در
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ّاﻻ در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر و در ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن ﭘس از اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﻧﮭﺿت ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ اﻟﺗﻘﺎط
ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد و ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺟﺑران ﭘدﯾد آورد و ﻣرگ ﻣﻐزی را در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﺟب ﮔردﯾد.
.٧٢ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ آزاد اﻧدﯾﺷﯽ و ﺧﻼﻗﯾت ﻋﻠﻣﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑواﺳطﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن و ﻣﺗوﻟﯾﺎن دﯾن ﺧدا  ،ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود
و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮔردد روی ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ از ﻣﮑﺎﺗب ﻏرﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﻓرﯾﺎد
وااﺳﻼﻣﺎی اﯾن ﻣﺗوﻟﯾﺎن ﺧدا ﮔوش ﻓﻠﮏ را ﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺿت ﻧﺑرد ﺑﺎ "اﻟﺗﻘﺎط" را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻋدام اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و
ﺣﮑم ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد و ﺟﺎﻣﻌﮫ را دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ھﻣﮫ درب و ﭘﻧﺟره ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓﮑری از ﺑﯾرون
وارد ﻧﺷود  .و اﯾﻧﺳت وﺿﻌﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل اﮐراه در دﯾن اﺳت ﮐﮫ طﺎﻏوت را ﺗﺎ ﻗﻠب
ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧظﺎم وارد ﮐرده اﺳت و ظﻠﻣت را ﺑر ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﻧﻣوده اﺳت  .و اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ آزادی اﻧدﯾﺷﮫ
و ﺑﯾﺎن دﯾﻧﯽ اﺳت .
.٧٣اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣش )ﻋﻠﯽ( از ﺑودﺟﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑرای ﯾﮭود و ﻧﺻﺎری ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﻣﺗرﺻد دﺳﯾﺳﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
اﺳﻼﻣﻧد ،ﻣﻌﺑد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﺧﻔﻘﺎن ﻧﺑﺎﺷﻧد.
.٧۴اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾش در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر دﺷﻣﻧﺎن ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺷﻣﺎ در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﺳﺧره ﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﻼم ﮐﻧﯾد .ﯾﻌﻧﯽ راه ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ و ﮔﻔﺗﮕو را ﻣﺑﻧدﯾد و ﮐﺎر را ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﻧﮑﺷﺎﻧﯾد ﺗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎب ﻣذاﮐره ﺑﺎز ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻗداﺳت آزادی ﺑﯾﺎن و ﮔﻔﺗﮕو ﺣﺗﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن اﻋﺗﻘﺎدی .زﯾرا
ﻓﺣﺎﺷﯽ و ﻧﺑرد ﻣوﺟب ﺗﻌطﯾﻠﯽ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود.
.٧۵ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی آزادی ﮐﮫ در واژه ﻓﻼح در ﻗرآن ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﮏ آزادی روﺣﺎﻧﯽ و ﻓﮑری و
ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﺗﻘﺎد و ﺑﯾﺎن ھم اﺳﺎس و ﺑﺳﺗر اﯾن آزادی روح اﺳت .و ﺑﮫ ﻋﮑس آزادی ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﮐﮫ
ﻓﻘط آزادی رﻓﺗﺎری ﻣﺣض و ﺑﯽ ﺑﻧدو ﺑﺎری و ھرزه ﮔﯽ اﺳت ،آزادی در اﺳﻼم در ﻗﻠﻣرو ﻋﻣل ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﻘوا و ﺧوﯾﺷﺗن
داری اﺳت وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣؤﻣن ﺣﻖ ﻧدارﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر و آداب ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد ّاﻻ اﯾﻧﮑﮫ
آزادی ﻋﻣل ﻣوﺟب ﺳﻠب آزادی و آراﻣش و ﺣﻘوق ﺳﺎﯾرﯾن ﺷود .وﻟﯽ در دﯾن ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺷرﯾﻌت و اﺧﻼق و
ﻋﺑﺎدت ﻣطﻠﻘﺎ ً اﮐراه و ﺟﺑر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت و ﻋﯾن ظﻠم و ﻣﻌﺻﯾت در دﯾن اﺳت و ﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ دﯾن ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم اﺣﮑﺎم ﺷرع ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻧﮭم اﻣری ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و ﺧداﯾﺷﺎن اﺳت
و ﻧﮫ ﺣﮑﻣﯽ ﺣﮑوﻣﺗﯽ .وﻟﯽ ﺷرﯾﻌت ﻣﯾزان ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾزان ﻋﺎﻣﮫ ھﻣﺎن ﻋرف ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺷرع.
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.٧۶اﻟﻘﺎء و ﺗﺣﻣﯾل اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﻣﺻداق اﮐراه در دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﻠﻣت
و طﺎﻏوت و دوزخ اﺑدی اﺳت.
.٧٧آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ آزادی در دﯾن ﯾﻌﻧﯽ آزادی ﻋﻘﯾدﺗﯽ را ﺑرای رﺷد اﻧﺳﺎن ھﻣﭼون ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﯾﮏ دﺳﺗﮕﯾره ﻣطﻣﺋن و ﻣوﺛﻖ و ﯾﻘﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ظﻠﻣت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ طﺎﻏوت ﻣﺻون ﻣﯽ دارد .ﭼرا؟
.٧٨آزادی ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ رﺷد و ﯾﻘﯾن دارد؟ اﯾن آﯾﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻣﯾﻖ از ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت و ھداﯾت اﺳت .و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب در دﯾن اﺳﺎس رﺷد اﺳت و آزادی اﻧدﯾﺷﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت
اﺳت و ﻧور ﯾﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و دﻟش ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗر دﯾن و ھداﯾت اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺧود ﺑﺎوری دﯾﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت.
.٧٩ﯾﮏ اﯾده و ﺑﺎور ﯾﺎ ﻋﻣل اﮐراھﯽ و اﺟﺑﺎری ﺑﺧﺻوص در ﻋرﺻﮫ دﯾن و ﻣﻌﻧوﯾت ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﻧﻘطﮫ ﺳﯾﺎھﯽ در
روان اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐل روان ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻓرد ﺑﮫ ظﻠﻣت دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﺗﺎرﯾﮑﯽ
اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻔس و ﯾﻘﯾن )ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ( از دﺳت ﻣﯽ رود و ﻓرد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دام طﺎﻏوت ﻣﯽ اﻓﺗد و دﭼﺎر دوزخ اﺑدی ﻣﯽ
ﺷود .اﺑدﯾت اﯾن ﻋذاب و دوزخ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﺎق روح اﺳت ﮐﮫ دارای ﺣس ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﯾﺎ اﺣﺳﺎس آﺳﺎﯾش
اﺑدی دارد و ﯾﺎ ﻋذاب اﺑدی .اﺑدﯾت وﺿﻌﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر دل و روح ﺑﺷر اﺳت زﯾر اﻧﺳﺎن ﺣﺎﻣل روح اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣوﺟودی
ﻣطﻠﻖ ﮔراﺳت.
 .٨٠اﻛراه و اﺟﺑﺎر در دﯾن اﺳﺎس ﮔوھره اﻧﺳﺎﻧﯽ – اﻟﮭﯽ را در ﺑﺷر اﻧﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺑﺷر را دﭼﺎر ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺑﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ و ﺗﺷوﯾش و ﺟﻧون ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾن وﺿﻊ ﺑﮫ ﯾك ﻗدرت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ) طﺎﻏوت ( ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ ﺣﯾﺎت
و ھﺳﺗﯽ اش را ﺑﮫ او ﺑﺳﭘﺎرد زﯾرا اﺗﻛﺎی ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧدارد و ﻓﺎﻗد ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﺳﯽ ﻛﮫ در ﺗﺎرﯾﻛﯽ راه
ﻣﯽ رود ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﺳﯽ دﺳﺗش را ﺑﮕﯾرد  .و اﯾﻧﺳت ﻛﮫ اﻛراه در دﯾن ﻣوﺟب ﺳﺗم ﭘذﯾری و طﺎﻏوت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 .٨١اﺳﻼم دﯾﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻛﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اش و ﺧداﯾش ﺳﺧﻧﯽ را آﻏﺎز ﻧﻣﯽ ﻛﻧد اﻻ ﺑﮫ اﺳم ﺧدای ﺑﺧﺷﻧده و ﻣﮭرﺑﺎن  .ﻣﮭر
و ﻣﺣﺑت و ﺑﺧﺷش اﺳﺎس آزادی اﻧﺗﺧﺎب اﺳت و ﺧﺻم ﺟﺑر و زور اﺳت  .آزادی و ﻣﮭر ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﯾﻛدﯾﮕرﻧد و ھﯾﭻ
ﻣﮭر و رﺣﻣﺗﯽ ﺑﺎ ﺿرب و زور و اﺟﺑﺎر و ﺗﺣﻘﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﯾﺳت .
 .٨٢رﺣﻣﺗﯽ ذاﺗﯽ ﺗر از آزادی اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳت و ﻏﺿب و ظﻠﻣﯽ ھم ذاﺗﯽ ﺗر از ﺳﻠب آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﺳت .
آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﻛﮫ ﻣﻌﻠول آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﺗﻘﺎد و ﮔﻔﺗﮕو و ﺑﯾﺎن اﺳت ﮔوھر اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺷر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت و
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و ﻟذا ﻧﺑرد ﺑﺎ اﯾن آزادی ﻧﺑرد ﺑﺎ اراده ﺧدا در ﺧﻠﻘت اﺳت و ﻟذا ﻧﺑرد ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ و ﺧود ﺧداﺳت و اﺳﺎس ظﻠم
و ﮐﻔر و ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﺑﺎ ﺧداﺳت  .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ آزادی اﻧﺗﺧﺎب و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت  .و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را اﻣر
ﺑﮫ ﺟﮭﺎد ﺑﺎ اﯾن ظﻠم ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﻛﮫ ھرﻛﺟﺎ ﻛﮫ اﯾﻧﺎن را ﯾﺎﻓﺗﯾد ﺑﻛﺷﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻧد ﺑﻛﺷﯾد  .زﯾرا ﻛﻔر و ظﻠم و
ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ذاﺗﯽ ﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﺑﺎ طﺎﻏوت اﺳت ﻛﮫ ﻧظﺎم ﺿد آزادی اﻧﺗﺧﺎب و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن اﺳت .
 .٨٣ﻋداﻟت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧوﯾﺷﺗن و درك و درﯾﺎﻓت ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺳﺗﻠزم آزادی
اﻧدﯾﺷﮫ و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ اﺗﻛﺎی ﺑﮫ ﻧﻔس ﻛﮫ ھﻣﺎن ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ اﺳت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .ﭘس اﺳﺎس ﻋداﻟت ھم آزادی
١٠٤

اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﺗﻘﺎد و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﻛﮫ در ﺟرﯾﺎن آزادی ﺑﯾﺎن و ﮔﻔﺗﮕو ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﺳﺗﺣﻛم و ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس
آزادی ﺑﯾﺎن اﺳﺎس ﻋداﻟت اﺳت .
 .٨۴ﻧظﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﻓﺎﻗد آزادی ﺑﯾﺎن اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺟرای ﻋداﻟت ﻧﺧواھد ﺑود ھر ﭼﻧد ﻛﮫ ﺟدا ً ﻣﺎﯾل ﺑﮫ آن ﺑﺎﺷد  .ﺗﺟرﺑﮫ
ﺷوروی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺟﺗﯽ آﺷﻛﺎر ﺑر اﯾن ادﻋﺎ ﺳت .
 .٨۵در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻛﮫ آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺑﺎﺷد ﺑراﺑری ھم ﺧود ظﻠﻣﯽ ﻣﺿﺎﻋف اﺳت زﯾرا ﺑراﺑری در ھﯾﭻ ﺑودن و اﻧﺳﺎن
ﻧﺑودن اﺳت .
 .٨۶ﭘس آزادی اﻋﺗﻘﺎد و اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﯾﺎن اﺻل اول دﯾن ﺧدا و طﺑﻌﺎ ً از اﺻول و ارﻛﺎن اﺳﻼم اﺳت ﻛﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﺣدﯾت
و ﺻﻣدﯾت ذات ﻛﮫ ﺧداﺳت ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و او را اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ھوﯾت و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﯽ ﺗﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس
آزادی اﻧﺳﺎن در ﻗﻠﻣرو اﻧﺗﺧﺎب و ﻋﻘﯾده و ﺑﯾﺎن ﺗﺟﻠﯽ اﺻل اول دﯾن و اﺳﻼم ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 .٨٧آزادی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﻠﻣرو ﺗوﺣﯾد در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .و اﯾن اﺻل را ﻧﺑوت ھﺎ ﻋرﺿﮫ ﻛرده اﻧد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را ﺑرای ﻣﻌﺎد و
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﮭﯾﺎ ﻛﻧﻧد  .ﭘس ﻧﺑوت و ﻣﻌﺎد ھم ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﻋﻣل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد  .زﯾرا در
روز ﻗﯾﺎﻣت آﻧﭼﮫ ﻛﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﻣورد ﻣؤاﺧذه ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑر آن اﺳﺎس اﺳت ﻛﮫ آدﻣﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود
ھﻣﺎن آزادی اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .
 .٨٨ﭘس ﻣﻧﻛر آزادی ﻣﻧﻛر ﻧﺑوت و ﻣﻌﺎد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﻛر دﯾن ﺧداﺳت و ھﻣو ﻛﺎﻓر و ظﺎﻟم و طﺎﻏوﺗﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺧداوﻧد
ﻗﺗﻠش را ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﻛرده اﺳت ﭘس از اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﻛر .
 .٨٩و اﺗﻣﺎم ﺣﺟت .زﯾرا ﭼﻧﯾن آدﻣﯽ ﻣوﺟب ﻗﺗل اراده اﻟﮭﯽ و ھوﯾت روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎن ھﺎﺳت ﻛﮫ ﻣردم را از ﺧدا ﻣﻧﻊ
ﻣﯾﻛﻧد و ﺑﮫ روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑدﺑﯾن و ﻣﻧﻛر ﻣﯾﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻣﯽ راﻧد و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ طﺎﻏوت و ﺳﺗم ﭘذﯾر ﻣﯾﻛﻧد.
 .٩٠دﺷﻣن آزادی دﺷﻣن دﯾن ﺧداﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ آزادی ﺧوﯾش در ﻗﺑﺎل ﺧداوﻧد ﻣﺳﺋول و ﻣﺗﻌﮭد اﺳت و
ﻻﻏﯾر .
 .٩١ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﻛﮫ ﯾك اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻓر و ﻣﻧﻛر ﺧدا و ﻗﯾﺎﻣت ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎدر اﺳت ﻛﮫ ﺑرای آزادی ﺟﺎﻧش را ﺑﮫ ﺧطر
ﺑﯾﻧدازد؟ اﯾن ھم ھﺳﺗﮫ ﻣرﻛزی ﺑﺣث و ادﻋﺎی ﻣﺎﺳت .آﻧﻛﮫ ﺑرای آزادی ﺟﺎن ﻣﯽ دھد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣوﻣن ﺑﮫ ﺧدا و آﺧرت
اﺳت و ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت و ﺑﻠﻛﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﻠص و ﺻﺎدق اﺳت .زﯾرا از اﺻل دﯾن و ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺧود دﻓﺎع ﻣﯾﻛﻧد ﻛﮫ
ﯾﺎ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﮫ آزادی ﻣﯽ رﺳد و ﯾﺎ از اﺳﺎرت اﯾن دﻧﯾﺎ آزاد ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت آﺧرت اﯾﻣﺎن دارد و ﺣﺗﯽ اﮔر اﺳﻣﺎ ً
ﻛﻣوﻧﯾﺳت و ﻣﻠﺣد ﺑﺎﺷد از ﻧﻣﺎزﮔزاراﻧﯽ ﻛﮫ ﺗن ﺑﮫ ﺧﻔﻘﺎن و اﺳﺎرت و ﺧودﻓروﺷﯽ ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﻣن ﺗر اﺳت.
 .٩٢اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﺟز ﻋﻘﯾده و ﺟﮭﺎد ﺑرای آن ارزش دﯾﮕری ﻧدارد  .اﯾن ﺑﯾﺎن ﻛل ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﻛﮫ در
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺧواﻧده اﯾد  .زﯾرا ﻋﻘﯾده ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب و دﻓﺎع از اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻋﯾن دﻓﺎع از دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﺗوﺣﯾد و اﻧﺳﺎﻧﯾت
اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﺷﮭﯾدی ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت  :ﺷﮭﺎدت ﺑر اﻧﺳﺎﻧﯾت و اﻟوھﯾت ذات ﺧوﯾﺷﺗن .

١٠٥

 .٩٣ھر ﻛﮫ ﻋﻘﯾده ای از ﻧزد ﺧود دارد ﻛﮫ ﺑر آن اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺑرای آن ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺟﺎﻧش را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ
اﻧدازد ﺑﯽ ﺗردﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺣد و ﻣؤﻣن اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﻛﻣوﻧﯾﺳت و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ﻧﺎﻣﯾده ﺷود  ،طﺑﻖ آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﻧﺷﺎن داده اﯾم .
 .٩۴ﭘس ھﻣﮫ ﻣﺑﺎرزان آزادی در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان ھر ﻣﻛﺗﺑﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺧداﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد و ﺑﻠﻛﮫ در رأس
ﻣؤﻣن ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار دارﻧد .
 .٩۵ﻧﺧﺳﺗﯾن آزادﯾﺧواھﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد  .و دﯾن ﺧدا ﺑﺎﻧﯽ آزادی اﻧﺳﺎن اﺳت و آزادی اﺻل اول
ھﻣﮫ ﻣذاھب ﺣﻘﮫ اﺳت .
 .٩۶ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ آزادی اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارد و ﺑراﯾش ﺟﮭﺎد ﻧﻣﯽ ﻛﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﺎد ﺑﺎوری ﺟدی ﻧدارد ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﺷرﺣش ﮔذﺷت.
 .٩٧در ﻗرآن ﻛرﯾم آزادﮔﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن اﺑرار ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﻛﮫ  :ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺑرار ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ّاﻻ
اﯾﻧﻛﮫ از ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن ﭼﯾز ھﺎﯾﺗﺎن ﺑﮕذرﯾد  .و اﯾن ھﻣﺎن راه آزادی و ﺷﮭﺎدت اﺳت  .و ﻋزﯾز ﺗرﯾن ﭼﯾز در دﻧﯾﺎ ھﻣﺎن
ﺟﺎن اﺳت .
 .٩٨طﺑﻖ ﺣدﯾث ﻧﺑوی اﺑرار در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﺑل از ﻣﻘرﺑﯾن ﻗرار دارﻧد ﻛﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس آزادﮔﯽ و آزادﯾﺧواھﯽ
ﺷﺎھراه ﺗﻘرب اﻟﯽ ا ...اﺳت .
 .٩٩در ﻗرآن ﻛرﯾم اﺑرار ﻣﻘﯾم در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺧداﯾﻧد از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﭼرا ﻛﮫ آزادﮔﯽ و آزادﯾﺧواھﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﮔذﺷﺗن از ﺟﺎن
اﺳت ﻛﮫ اﯾن اﺳﺎس ﺗزﻛﯾﮫ ﻧﻔس اﺳت .
 .١٠٠ﭘس آزادﯾﺧواھﯽ ﺑﺳﺗر ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن راه و روش ﺗﻘوا و ﺗزﻛﯾﮫ ﻧﻔس و طﮭﺎرت ﻧﻔس و اﺧﻼص و ﺻدق در دﯾن
اﺳت .
.١٠١آزادﯾﺧواھﯽ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺻدق اﻧﺳﺎن در ﺑﺎورھﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن آزادی و ﺻداﻗت ھﻣواره ﺗوأم
اﺳت و ﻣﯾزان ﯾﻛدﯾﮕرﻧد .
 .١٠٢اﮔر ﺻدق ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ اﺳت در آزادﮔﯽ و آزادﯾﺧواھﯽ ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد .
 .١٠٣آدﻣﯽ ﺑرا ی ﭼﯾزی ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭘس آزادﯾﺧواھﯽ ﻛﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﯾك اﻋﺗﻘﺎد
اﺳت ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣك اﯾﻣﺎن اﺳت.
 .١٠۴آدﻣﯽ ذاﺗﺎ ً و ﻓطرﺗﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻣر ﻧﺎﺣﻖ و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ ای اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺑﯽ ﯾﺎﺑد ﻛﮫ ﺑراﯾش ﺟﺎﻧش را ﺑﮫ ﺧطر اﻓﻛﻧد.
زﯾرا ﺧود ﺟﺎن دارای ھوﺷﯽ ذاﺗﯽ اﺳت و ﺧود را ﻓدای اﻣوری ﺣﻘﯾرﺗر از ﺧود ﻧﻣﯽ ﻛﻧد .
 .١٠۵ﭘس آزادی اﻋﺗﻘﺎد و اﻧﺗﺧﺎب در ﻓطرت ﺑﺷری ارزﺷﯽ ﺑرﺗر از ﺟﺎن اﺳت و ارزش ﺟﺎن ﻣﻌﻠول ارزش آزادی
اﻧﺗﺧﺎب اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺟﺎن ﺧود را ﻓدای آزادی اﻧﺗﺧﺎب و اﻋﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .

١٠٦

 .١٠۶ﺷﺎﯾد در ھﯾﭻ آﯾﮫ دﯾﮕری در ﻗرآن ھﻣﭼون آﯾﺔ اﻟﻛرﺳﯽ ﺳﺧن از اﻗﺗدار و ﺳﻠطﮫ و ﻋظﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻋﺎﻟم
ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺳﭘس ﺳﺧن ﺑر ﺳر اﯾﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺧداﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺟز از طرﯾﻖ آزادی اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ﻛردن
ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻟﻖ و رب و رزاق و ﺣﺎﻓظ و اﺑدﯾت اﻧﺳﺎن ﻣﻣﻛن ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺟز آزادی اﻧﺳﺎن در
راﺑطﮫ ﺑﺎ او راه دﯾﮕری ﻧدارد  .و از طرﯾﻖ آزادی و راﺑطﮫ آزاد و ﻣﺧﺗﺎراﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ﻛﮫ اﯾﻣﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد
و ﺧداوﻧد ھم وﻻﯾت و ھداﯾت و رﺷد اﻧﺳﺎن را ﺗﻘﺑل ﻣﯽ ﻛﻧد و او را ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻗﺗدار ﺧود در ﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﺳﺎزد  .زﯾرا اﺻﻼً
واژه ﻛرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳﯾطره و ﻟﻧﮕر اﻗﺗدار ﺧدا در ﻛﺎﺋﻧﺎت اﺳت  .و اﯾن اﻗﺗدار اﻟﮭﯽ از طرﯾﻖ آزادی ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺣول
ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧدا ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﭘس اﻗﺗدار اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ھم ﻣﺣﺻول آزادی اﻧﺳﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧداﺳت و
آزادﯾﺧواھﯽ ﺧدا در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن .
 .١٠٧ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﻋﺎﺷﻘﺗرﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧداوﻧد در طول ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎﻧﺎ آزادﮔﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن و ﺗﺷﻧﮕﺎن ﻋداﻟت ﺑوده
اﻧد  .ھﻣﭼون اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻛﮫ راﺑطﮫ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ﻛﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﺳت ﻛﮫ
ﻏﺎﯾت آزادی ﻧﯾز ھﺳت .
 .١٠٨اﯾﻣﺎن ﻣﺣﺻول آزادی اﺳت ؛ ﭼرا ؟
 .١٠٩واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﻋﺎﻗل و ﺑﺎﻟﻎ ﺧود آزادی ﻣﯽ دھﻧد و از آزادی اﻧﺗﺧﺎب او ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺑﺎور و
اﻋﺗﻣﺎد و ﻋﺷﻖ ﻓرزﻧد را ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺟﻠب ﻣﯽ ﻛﻧﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ واﻟدﯾن دﯾﻛﺗﺎﺗور ﻛﻣﺗرﯾن اﻋﺗﺑﺎری در ﻧزد ﻓرزﻧدان
ﺧود ﻧدارﻧد و ﻧﯾز ﻛﻣﺗرﯾن ﻋﺎطﻔﮫ و ﻣﺣﺑﺗﯽ  .آزادی در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻧﻘش را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد .
 .١١٠ﺧداوﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻛﺎﻓرﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧود و دﯾﻧش ھم رزق و ﺳﻼﻣت ﻣﯽ دھد و از آن ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﻧﯾوی در ﺗﻧﮕﻧﺎی ﺷدﯾدﺗری ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺗﺎ اﯾﻣﺎن و ﺑﺎورﺷﺎن را ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد .
 .١١١اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ در ﺳرﻧوﺷت و راه و رﺳم ﺧود آزاد ﻧﺑﺎﺷد ھرﮔز ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻟذا ﺧدا را ھم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﭼرا
ﻛﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻌﻠول ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 .١١٢ﭘس ﻋرﻓﺎن ﻧﯾز ﻣﺣﺻوﻟﯽ از آزادی ﻋﻘﯾده و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .
ﺷر ﺑﮫ واﺳطﮫ اﻧﺳﺎن
 .١١٣آن ﺳﺧن ﻣﺷﮭور ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر ﻛﮫ آزادی را اﺳﺎس ﺗﺷﺧﯾص و ﺗﻔﻛﯾك ﺣﻖ و ﺑﺎطل و ﺧﯾر و ّ
ﻣﯽ داﻧد اﯾﻧك واﺿﺢ ﺗر اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻓﻘدان آزادی ﻣوﺟب در ھم آﻣﯾﺧﺗن ﺣﻖ و ﺑﺎطل و راﺳت و دروغ و ﻛﻔر و
اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﺣﺎﺻﻠش ھﻣﺎن ﻧﻔﺎق اﺳت ﻛﮫ اﺷد ﻛﻔر اﺳت و ﺗﺑﺎھﯽ .
 .١١۴در آﯾﺔ اﻟﻛرﺳﯽ ﺷﺎھد ﻛﻣﺎل اﻗﺗدار و ﻋظﻣت اﻟﮭﯽ در ﻗﺑﺎل آزادی اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻗدرت
ﺧود اﻧﺳﺎن را ﻣﺟﺑور ﻧﻛرده اﺳت واو را ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده ﻛﮫ رﺑوﺑﯾت ﺧداﯾش را ﺑﭘذﯾرد ﯾﺎ اﻧﻛﺎر ﻛﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧﻛران ھم رزق ﻣﯽ دھد و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ھر ﮔﺎه ھم ﻛﮫ ﺗوﺑﮫ ﻛﻧﻧد ﺑدون ﻋذاب ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن را ﻋﻔو ﻣﯾﻛﻧد
ﺑﮫ ﻧﻘل ﻗرآن ﻛرﯾم .

١٠٧

 .١١۵ﭘس آﯾﺔ اﻟﻛرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت و طﺎﻏوت ھﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط از طرﯾﻖ دادن آزادی اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮫ زﯾر
دﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎ ﺧداوﻧد رﺳﺎﻧﯾد و ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﮐرد .اﯾن درس رھﺑری و اﻗﺗدار
ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت.
 .١١۶ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ راھﯽ ﺟز آزادی اﻧﺗﺧﺎب در دﯾن ﻧدارد .زﯾرا طﺑﻖ ﻗول ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﮑران دﯾن
ھم وﺟود ﺧداوﻧد را ﺑﺎور دارﻧد وﻟﯽ اورا درﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﺟﺑﺎران و ﻣﺟﺑوران ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
اﺻﻼً ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و وﺟودش را ھﯾﭻ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
" .١١٧ای رﺳول اﮔر از ﻣﻧﮑران دﯾن ﺑﭘرﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را آﻓرﯾده اﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ
ﺧدا ".وﻟﯽ اﮔر رﺳوﻟﯽ ﻣردم را ﺑﮫ ﭘذﯾرش دﯾن ﻣﺟﺑور ﮐﻧد وﺟود ﺧدا را ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎورﺷﺎن را از دﺳت ﻣﯽ
دھﻧد و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭼﺎﻟش ﺧدا ﺑﺎ رﺳوﻻﻧش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﭘذﯾرش دﯾن ﺑﮫ ﻣردم اﺻرار ﻧﮑﻧﻧد.
 .١١٨ﭘس آزادی در دﯾن ﻣوﺟب دو ﻧوع درک و ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯽ ﺷود  :ﺑﺎور ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ!
ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺧدا در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود او در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در زﻧدﮔﯽ و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﺿور او ﻓﻘط
ﭘس از ﻣرگ و ﻗﯾﺎﻣت .و ﻟذا در آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ﺳﺧن از زﻧده و ﺣﺎﺿر و ﺑﯾدار ﺑودن ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت و اﯾن دﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ
اﺳت.
 .١١٩ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﭘس از ﺳﯽ ﺳﺎل اﮐراه و اﺟﺑﺎر دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻧﺳﻠﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ دﯾن ﺑﻠﮑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد را ھم ﻣﻧﮑرﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد.
 .١٢٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾن و اﺣﮑﺎم ﺷرع را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد اﮔر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺟﺑر و اﮐراه در دﯾن ﻧﺷود وﺟود ﺧدا را ﺑﺎور
دارد و اﯾن ﻓرد در ﻣﺳﯾر آزادی اﻧﺗﺧﺎﺑش ﺑﺳوی اﯾﻣﺎن و ﭘذﯾرش دﯾن ﻣﯽ رود .ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎﻧﯽ در ﺗﻣدن ﻣﻐرب زﻣﯾن
ھﺳﺗﯾم .و ﻟذا اﻣروزه ﺑﮭﺗرﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﯾﮭود را در ﮐﺷورھﺎی آزاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .
 .١٢١دﯾن اﮐراھﯽ و رﯾﺎﺋﯽ و ﺳﮭوی طﺑﻖ ﻗول ﺧداوﻧد در ﺳوره ﻣﺎﻋون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ دﯾن اﺳت.
و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را اﻣروزه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﺳﯾطره دﯾن اﮐراھﯽ و رﯾﺎﺋﯽ ﺑوده اﺳت.
 .١٢٢ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ دﯾن اﮐراھﯽ و رﯾﺎﺋﯽ در ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﻣﺎز اﮐراھﯽ و رﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی
ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣظﺎﻟم و ظﻠﻣت ھﺎ و طﺎﻏوت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﻔﺎﺳد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ رﺷد ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻋﻘل و دﯾن و داﻧش اﺳت و
اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻣﯾت طﺎﻏوت و ﺟﺑﺎرﯾت ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﺎ ھم ﺑر اﯾن وﺟﮫ از اﮐراه در دﯾن ﭘﺎﻓﺷﺎری
ﻣﯾﮑﻧﻧد .و ﺧداوﻧد ھم در ﮐﺗﺎﺑش اﯾن ﻧوع ﻧﻣﺎز و ﻧﻣﺎزﮔزاران را ﺗﮑذﯾب ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دﯾن ﺧود ﻧﺎﻣﯾده اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣﺧوﻓﺗرﯾن ﺳﺗم ھﺎ و ﻓﺳﻖ ھﺎ از اﯾن ﻧوع ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﮐل دﯾن آﻧﮭﺎ اﯾﻧﺳت :
ﻧﻣﺎز ﺑﺧوان و ھرﭼﮫ ﺧواھﯽ ﮐن!
 .١٢٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﯾن اﮐراھﯽ و اﺟﺑﺎری ﻓرد ﯾﮏ دﺳﯾﺳﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﯾن ﺧداﺳت و اﺳﺎس ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت.
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 .١٢۴دﯾن اﮐراھﯽ ﻣﺧوﻓﺗرﯾن ظﻠم ﺑر ﻣردم و ﻣﻌﺻﯾت ﺑر ﺧداﺳت .و ﺗﺎرﯾﺦ اﺷد ﺳﺗم ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت را درﺑﺎره اﯾن ﻧوع
ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ و ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﮔزارش داده اﺳت ﻣﺛل ﻗرون وﺳطﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﯾﺎ دوران ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس و ﺻﻔوﯾﺎن در اﯾران.
 .١٢۵ﯾﮑﯽ از ﺻور دﯾن اﮐراھﯽ و اﺟﺑﺎری در ﺗﻣدن ﻣدرن ﺟﮭﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و آﻣوزش
اﺟﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺷد ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت در ﻋﺻرﺟدﯾد در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت از ارﮐﺎن
دﯾن اﺳت .و اﻣروزه اﯾن اﻣر از اﺳﺎس ذاﺗﯽ ﻧظﺎم طﺎﻏوت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت.
.١٢۶در ﻋﺻر ﺟدﯾد دﯾن اﺟﺑﺎری ﻣﺑدل ﺑﮫ ﯾك اﯾدﺋوﻟوژی طﺎﻏوﺗﯽ ﺷده ﻛﮫ ﺟﮭت ﺑراﻧدازی رﯾﺷﮫ دﯾن و ﺧﺎﺻﮫ اﺳﻼم در
ﻧزد ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﻛﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎﺟرای طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻛﯽ از ﺻور اﯾن
اﯾدﺋوﻟوژی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .
.١٢٧ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ دﯾن اﺟﺑﺎری ھﻣﺎن ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری ھم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺿد ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺟﺑﺎری و ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن اﺟﺑﺎری و  ...ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺷﻌﺑﺎت دﯾن اﺟﺑﺎری اﺳت و ﺑﺳﺗر
طﺎﻏوت دوراﻧﮭﺎ و ﻗﻠﻣرو ﺗﺎرﯾﻛﯽ و اﻧﺣطﺎط و واژﮔون ﺳﺎﻻری و دوزخ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر و اﺑدی .
.١٢٨اﺳﻼم دﯾن آزادی و اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر اﻧﺳﺎن در ﻗﺑﺎل ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
.١٢٩و اﺻوﻻً دﯾن ﺧدا ھﻣﺎن ﻣﻛﺗب آزادی اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻛﺎﺗب ﺟﻣﻠﮕﯽ راه و روش ﺗﺎرﯾﻛﯽ و ﺳﺗم ﮔری و ﺳﺗم ﺑری و
اﻧﺣطﺎط و ﻋذاﺑﮭﺎ و دوزخ ھﺎﺳت و اﺳﺎرﺗﮭﺎ .
.١٣٠ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر آزادی ھﻣﺎن ﺑﺳﺗر دﯾن ﺧداﺳت ﻛﮫ ﻣوﻟد ﺗﻘوا و ﻓﺿﯾﻠت و آزاده ﮔﯽ و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن
اﺳت .
.١٣١اﻧﺳﺎن آزاد ﻣﺟﺑور اﺳت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود را در ﻗﺑﺎل ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﺑﭘذﯾرد و در اﯾن ﭘذﯾرش اﺳت ﻛﮫ ﺧداوﻧد را
ﻛﺷف و درك ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺑر ﺳﯾطره ﻗدرت و رﺣﻣت و ﻛراﻣت او در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﺎﻧﺷﯾن او در
ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﮔردد و ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﻛﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﻣﺳﺟود ﻛﺎﺋﻧﺎت اﺳت .
.١٣٢آﻧﭼﮫ ﻛﮫ آدﻣﯽ را از دﯾن ﺧدا و اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد  ،اﺟﺑﺎر در دﯾن و ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻌﻠﯾم
و ﺗرﺑﯾت و ﺣﮑوﻣت و وراﺛت و ﻧژاد و اﻧواع ﺟﺑرھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ژﻧﺗﯾﻛﯽ و ﻏﯾره اﺳت .
.١٣٣و دﯾن ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﯾﯽ از اﯾن ھﻣﮫ ﺟﺑرھﺎ و اﺳﺎرﺗﮭﺎ و ﻓﻼﻛﺗﮭﺎﺳت و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از طﺎﻏوت دوران ھﺎ .
زﯾرا دﯾن راه اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻗدرت ﻻﯾزال اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ در آﯾﮫ اﻟﻛرﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم .
.١٣۴آزادی ﺧواھﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﺣت ھر اﯾده و ﻋﻧوان و ﻣﻛﺗﺑﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷد اﮔر اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد و آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد و در
ﺑﯾن راه آزادی ﺧود را ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻛﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎ او در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ دﯾدار ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ھﻣﺎﻧﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
آزادی و ﻗدرت و زﯾﺑﺎﯾﯽ و رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و اﺑدﯾت اﺳت  .و اﯾن دﯾدار اﻧﺳﺎن را اﺳوه آزادی و رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﻧور
وﺟودش ھﻣﭼون ﺑزرﮔﺎن ﻋرﻓﺎن و ﻋﺷﻖ و ﻋداﻟت ھﻣﮫ طﺎﻟﺑﺎن آزادی را ﺑﮫ آزادی ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
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.١٣۵ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود ﺧداوﻧد در ﻛﺗﺎﺑش ﻧﯾز ﻗﻠﻣرو آزادی ﻣطﻠﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﻛﮫ ھرﭼﮫ را ﻛﮫ اراده ﻛﻧد ﻣﺣﻘﻖ ﺷود  .ﭘس
ﺑﮭﺷت ھم ﭼﯾزی ﺟز ﺑﮭﺷت آزادی ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻛﮫ آدﻣﯽ ذاﺗﺎ ً در ﻋطش آزادی اﺳت و ﺟز آزادی آرﻣﺎﻧﯽ
ﻧدارد .
.١٣۶آﻧﻛﮫ آزادی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﺻد ﺣﯾﺎت ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻛﻧد ﺧداوﻧد را اﻧﺗﺧﺎب ﻛرده اﺳت ﻛﮫ " ﺑﺎر " از اﺳﻣﺎی اوﺳت
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آزاد ﻣطﻠﻖ و اﺑرار ﻧﯾز ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾروان اوﯾﻧد .
.١٣٧آﻧﻛﮫ ﺧدا را ﺑرﮔزﯾد و ﺑﺎ او ﺷرﯾﻛﯽ ﻧﮕرﻓت آزادی را ﺑرﮔزﯾده اﺳت و ھرﻛﮫ آزادی را ﺑرﮔزﯾد ﺧدا را ﺑرﮔزﯾده اﺳت.
.١٣٨ھﻣﮫ آزادﯾﺧواھﺎن ﺧداﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ھم آزادﯾﺧواه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻛﺑﯾر دﯾن اﺳت و
ﺑﯾﮭوده ﻧﺑود ﻛﮫ آزاده ﺑزرگ دوران ﻣﺎ ﻣرﺣوم طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻛﺳﯽ ﭼون ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو ﻛﻣوﻧﯾﺳت را ﺧداﭘرﺳت و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ
داﻧﺳت و ﻣرﺣوم دﻛﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﯾز ﻛﮫ ﻣﺟﺳﻣﮫ آزادی ﻣﻠت ﻣﺎﺳت آزادﯾﺧواھﺎن ﻛﻣوﻧﯾﺳت و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت را ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗر از
آﯾت ﷲ ھﺎی طﺎﻏوت ﭘرﺳت ﻣﯽ داﻧﺳت ﻛﮫ دﺷﻣن آزادی ﺑودﻧد و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﯾن آزادﯾﺧواه ﺑزرگ ﻓﺗوای ارﺗداد ﺻﺎدر
ﻛردﻧد  ،ﻓﺗواﯾﯽ ﻛﮫ ﻻﯾﻖ ﺧودﺷﺎن ﺑود زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺿد آزادی دﺷﻣن دﯾن ﺧداﺳت .
.١٣٩ﻛل ﻗرآن و ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ  ،رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی آزادی اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ آدﻣﯽ را از ﭘرﺳﺗش ﻏﯾر ﺧدا ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .
.١۴٠آﯾﮫ اﻟﻛرﺳﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻛرﺳﯽ آزادی اﻧﺳﺎن اﺳت و آﺷﻛﺎرا ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ " در دﯾن اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت " ﯾﻌﻧﯽ ھرﮐﺟﺎ ﻛﮫ
اﺟﺑﺎری ھﺳت دﯾن ﻧﯾﺳت  .ﭘس دﯾن ﯾﻌﻧﯽ آزادی .
.١۴١اﻧﺳﺎن ﻣﺧﺗﺎر اﺳت ﻛﮫ ھرﭼﮫ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻛﻧد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ آزادی و ﻧﯾز ﻣﺳﺋول ﻛل اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل
ﺧود ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋداﻟت و اﯾﻧﺳت اﺳﻼم و دﯾن .
.١۴٢ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن راه آزادی اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ در ﭘرﺳﺗش ﻏﯾر ﺧداﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ اﺳﺎرت ﻣﯽ اﻓﺗد  .ﻧﺑوت ھم ﺧﺑر آزادی
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺑر ﺗوﺣﯾد و ﻣﻌﺎد ھم ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ در ﻗﺑﺎل آزادی اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ آزادی ﺧود در ﻗﺑﺎل ﺧداوﻧد ﭼﮫ ﻛرده اﯾم
و اﻣﺎ ﻋدل ﻋﯾن آزادی اﺳت و ﻧﺷﺳﺗن در ﻣﻘﺎم آزادی زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻋﺎدل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﯾم در ﺧوﯾﺷﺗن و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش
اﺳت و در واﻗﻊ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣظﮭر آزادی ﻣطﻠﻖ اﺳت ﻛﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن ﻋداﻟت اﺳت ﭘس ھﻣﮫ
اﺻول ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺟﻣﻠﮕﯽ اﺻول آزادی ھﺳﺗﻧد .
.١۴٣دﯾن راه آزادی و رﺳم آزاد زﯾﺳﺗن اﺳت و اﺳﻼم اﯾن راه و رﺳم را ﺑﮫ ﻛﻣﺎل رﺳﺎﻧﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم و ﺧﺎﺻﮫ
ﺗﺷﯾﻊ ﻛﻣﺎل آزادی اﻧﺳﺎن را ﺗرﺳﯾم ﻛرده و ﻣﻣﻛن ﻧﻣوده اﺳت ﻛﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن آزادی  ،ﻋﺷﻖ اﺳت ﻛﮫ اﺳوه آن ﻋﻠﯽ

)ع(

و

ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺷت را ھم زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎده اﻧد .
.١۴۴دﯾن  ،اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ راه اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻛرﺳﯽ ﺧداوﻧد در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت  .ﭘس آﯾﮫ اﻟﻛرﺳﯽ ھﻣﺎن آﯾﮫ آزادی ﻣطﻠﻖ
اﻧﺳﺎن و اﺳﺗﻘرارش ﺑر ﻛرﺳﯽ ﺧدا در ﻛﺎﺋﻧﺎت اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ
اﮔر آﯾﮫ اﻟﻛرﺳﯽ ﻗﻠب ﻗرآن اﺳت آزادی ھم ﻗﻠب دﯾن اﺳﻼم اﺳت .
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ﻋﻠﯽ)ع(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺑدن ﻣن ﻛرﺳﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﭘس

.١۴۵ﭼون ﺗن و ﺟﺎن و روان آدﻣﯽ از اﺳﺎرت و ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت ﻣﻘر ﻋرش و ﻛرﺳﯽ ﺧدا در ھﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﺳت ﻣﻘﺎم آزادی اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﻛﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺎﻣت آزادی ﻣطﻠﻖ اﺳت و اﯾن ﺑرﺗر از آزاد ﺑودن اﺳت اﯾن
آزادی ﺷدن اﺳت .
.١۴۶طﺑﻖ آﯾﮫ اﻟﻛرﺳﯽ ﻛل زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻛرﺳﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﻣرو اﺳﺗﻘرار اوﺳت و آزادی ﻛﮫ ﻣﺧﺗص
اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت راه ورود ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺳت و ﺑرﺟﺎی او ﻧﺷﺳﺗن .
.١۴٧ﭘس درك ﻣﯽ ﻛﻧﯾم ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم آزادی رﺳﯾدن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻟوھﯾت رﺳﯾدن .
.١۴٨و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﯾن راه ) دﯾن ( ﻣرﺗﺑﮫ ای از آزادی را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺣﻣﻠش ﻣﯽ ﻛﻧد .
.١۴٩ﭘس آزادی و آزاد اﻧدﯾﺷﯽ و آزاد زﯾﺳﺗن ﻛﺎر ھرﻛﺳﯽ ھم ﻧﯾﺳت و ﺑرﺧﻼف ﺗﺻورﻋﺎﻣﮫ ﻛﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد آزادی راﺣت
ﺗرﯾن راه و روش زﯾﺳﺗن اﺳت اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﻘول ارﯾﮏ ﻓروم ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری از آزادی ﮔرﯾزان اﺳت و اﯾن اﺳت راز ﺳﻠطﮫ
ﺣﺎﻛﻣﯾت طﺎﻏوت ﺑر ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری از آﻏﺎز ﺗﺎﻛﻧون .
.١۵٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺎﻛﻣﯾت طﺎﻏوت و ظﻠﻣت و ﻣذاھب اﺟﺑﺎری ﻋذاب ﺣﺎﺻل از ﮔرﯾز ﻣردم از آزادی اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ در
اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧ﻛﺷورﻣﺎن ھم ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﻛﮫ ﻣردم ﺗﺎب ﺗﺣﻣل آزادی را ﻧداﺷﺗﻧد و آﻧرا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺷد ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺗم
ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺣﺎﻛﻣﯾت دﯾن ﺟﺑری را ﮔردن ﻧﮭﺎدﻧد ﻛﮫ دﯾن ظﻠﻣت و اﻧﺣطﺎط ) اﻟﻐﯽ ( و ﻋذاب ﺟﺎوﯾد اﺳت  .ﻣردﻣﯽ ﻛﮫ
اﻛﺛرﯾت آن آزادﯾﺧواه ﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺗوان ﺣﺎﻛﻣﯾت ﺟﺑری ﺑر آن را ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم اھل دﯾن ھرﮔز ﺳﺗم و ﺧﻔﻘﺎن را
ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﻛﻧد ﮔرﯾز از آزادی ﮔرﯾز از دﯾن ﺧداﺳت .
.١۵١آزادی دﯾﻧﯽ و دﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان راه آزادی از اﺳﺎرت ﺗن و ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن ﯾك آزادی ﺳﻠﺑﯽ اﺳت ﻧﮫ اﺛﺑﺎﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای
آزاد ﺷدن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را از دﺳت داد و از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻋﺑور ﻛرد و از ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن ﮔذﺷت در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ آزادی ﻛﺎﻓراﻧﮫ
و ﻟﯾﺑرال درﺳت ﺑﮫ ﻋﻛس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ روش اﺛﺑﺎﺗﯽ و اﻓزاﯾش ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد وﻟﯽ آزادی دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ و روش ﻛﺎھش
اﺳت .
.١۵٢ھﻣﮫ اﻣور ﻋﺑﺎدی و ﻓروﻋﺎت دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﻣرﯾن و آداب ﻛﺎھش و ﺳﻠب ﻛردن دﻧﯾﺎ از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﻣﺛﻼً اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة ﺗﻣرﯾن ﭘﺎﻛﺳﺎزی ذھن و دل از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و روان را ﺑﮫ ﺳوی وﺿﻌﯾت ﺻﻔر ﻛﺷﺎﻧﯾدن و ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻋدم
رﺳﯾدن و در ﺣﺿور وﺟود ﻣطﻠﻖ ﭘروردﮔﺎر ﻓﻧﺎ ﺷدن اﺳت  .روزه ﻧﯾز ﻛﺎھش ﺧوردن اﺳت  .ﺧﻣس و زﻛﺎت ﻧﯾز ﻛﺎھش
اﻣوال اﺳت  .ﺣﺞ ﻧﯾزﻋﻣﻼً ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣردن اﺳت  .ﺟﮭﺎد ھم از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗن اﺳت  .اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﻛر ﻧﯾز
ﺧود را در ﺧطر ﻋداوت ﻣردم اﻓﻛﻧدن اﺳت  .ﭘس ﻛل اﺣﻛﺎم ﻋﺑﺎدی و ﺷرع دارای ﻣﻧطﻖ ﻛﺎھﺷﯽ و ﺳﻠﺑﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی رھﺎﯾﯽ از ﻣﺎدﯾت دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﺑرای ﻣردن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ آدﻣﯽ را ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ آﺧرت
ﻗرار ﻣﯽ دھد ﻛﮫ ﺟﮭش از ﻓﯾزﯾك ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾك اﺳت و اﯾن ﻓﻼح و رﺳﺗﮕﺎری اﺳت .
.١۵٣اﯾن ﻓروﻋﺎت دﯾﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت اﻣور ﺛﺎﻧوﯾﮫ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ اﻣور اوﻟﯾﮫ دﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻛس اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ اﻣور اﺛﺑﺎﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﺗﻼش ﺑرای ﻛﺳب ﻣﻌﯾﺷت و ﻋﻠم و ھﻧر و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺷﻛﯾل ﺧﺎﻧواده و اﻣﺛﺎﻟﮭم
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ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻛﮫ راه و روش ﺑﮫ اﺳﺎرت درآﻣدن اﺳت و ﺑﮫ دام اﻓﺗﺎدن  .ﭘس ﻣوج اول دﯾن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدن و در دﻧﯾﺎ اﻓﺗﺎدن اﺳت
و ﻣوج دوﻣش ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﻋﻣر رخ ﻣﯽ دھد ﻛﺎﺳﺗن و ﺳﻠب ﻛردن و رھﺎ ﺷدن اﺳت  .ﭘس ﻛل دﯾن ﺑدﺳت
آوردن و از دﺳت دادن اﺳت درﺳت ﻣﺛل زﻧدﮔﯽ .
.١۵۴ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ دﯾن ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ و ﻏرﯾزی در زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺟﺎرﯾﺳت و اﯾن اﺳت ﻣﻌﻧﺎی آن آﯾﮫ ﻛﮫ دﯾن ھر
آن ﺟﺎرﯾﺳت  .ﭘس ﯾك واﻗﻌﯾت ﺟﺑری اﺳت ﻛﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺗدﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺟﺑر را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻛﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت و
ﻋﻘل و ﺗﻼش ﻣﻌﻧوی و ﻋﻣﻠﯽ .
.١۵۵ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ زﻧدﮔﯽ ﺟﺑری دارﯾم و اﺧﺗﯾﺎری  .ﻧوع ﺟﺑری آن ﻛﺎﻓراﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧوع
اﺧﺗﯾﺎری آن ھم ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ و ﻧوراﻧﯽ اﺳت  .ﻧوع دوزﺧﯽ و ﻧوع ﺑﮭﺷﺗﯽ .
.١۵۶ﭘس ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺟﺑر ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر و اﯾن ھﻣﺎن راه رھﺎﯾﯽ و آزادی اﺳت ﻛﮫ ﮔوھره اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗﺑدﯾل
ھﻣﺎن ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﻛﮫ در آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﯾﺎن رخ ﻣﯽ دھد .
.١۵٧و آداب ﻋﺑﺎدی و ﻓروﻋﺎت ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﻣرﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺟﺑر زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﺳت و ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺗﻼش آزادی
ﺑﺧش را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺟﺑر و اﮐراه و زور اﻧﺟﺎم داد و ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺟﺑر ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﺟﺑر رھﺎ ﺷد و
ﻟذا اﯾن اﻣور را ﻋﺑودﯾت ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش و ﭘرﺳﺗش ﻋﻣﻠﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﻋﻣل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻗﻠﻣرو اﺷد آزادی
ﻋﻣل اﺳت و اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻋﺑﺎدات اﮐراھﯽ ﻋﯾن ﻧﺑرد ﺑﺎ دﯾن اﺳت و ﻋﯾن ﻓﺳﻖ اﺳت ﻣﺛل ﻋﺷﻘﺑﺎزی ﺑﺎ اﻛراه و زورﻛﯽ و
دروﻏﯾن .
.١۵٨دﯾن راھﯽ در درون دارد و روﺷﯽ در ﺑرون  .اﯾن راه درون ھﻣﺎن راه اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﻛّر و ﺗذ ّﮐر و ﻧﻘب ﻋرﻓﺎﻧﯽ در
ﺳﻣت ذات اﺳت ﻛﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﯾﺎزﻣﻧد آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و آزاد اﻧدﯾﺷﯽ ﻓرد اﺳت و ﻗدرت ﺧﻼﻗﯾت در دﯾدن و ﺷﻧﯾدن و ﻓﮭﻣﯾدن و
ﺑﺎز آﻓرﯾﻧﯽ و اﯾن اﺳت ﺗﺄﻛﯾد ﻗرآن ﺑر ﺷﻧواﯾﯽ و ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ِ دل و ذﻛر .
.١۵٩آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﻛﮫ راه ﺧدا را در درون ﺧود ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد در ﺑرون از ﺧود ﻗدرت ﺗﺑدﯾل ﺟﺑر ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر را دارد در
ﺣداﻗل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﯾزﯾﻛﯽ  .و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﻛﮫ آدﻣﯽ در اﯾن راه ﺑﺎطﻧﯽ ﺿﻌﯾف و ﻓﻠﺞ اﺳت در ﺑﯾرون از ﺧود در زﻧﺟﯾر اﺳت و
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﺣﺎل ﺟﺎن ﻛﻧدن اﺳت و ﻧﯾﺎزﻣﻧد آزادی ﻋﻣل ﺑﯾﺷﺗری اﺳت و در ﺑﯾرون ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز درﮔﯾر اﺳت .
.١۶٠آزادی دروﻧﯽ آدﻣﯽ را از آزادی ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﻛﻧد .
.١۶١آزادی ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﻣﺧﺗص ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ در طﯽ طرﯾﻖ راه ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن و در اﻣر ﺗﻔﻛر و ﺗذﻛر ﻛﺎھل ھﺳﺗﻧد و
ﻟذا در ﺑﯾرون ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷدﯾدﺗر و آزاد ﺗری ھﺳﺗﻧد و ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را ﺳراﺳر ﻏل و زﻧﺟﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﺎ آن
در ﺳﺗﯾزﻧد  .اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﺗﻧوع ﭘرﺳﺗﺎن و ﺑوﻟﮭوﺳﺎن و ﻣﺷﺗﺎﻗﺎن آزادی ھﺎی ﻓﺳﻖ و ﻓﺟوری و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎری ھﺳﺗﻧد .
آزادی ﺑرای اﯾن ﺟﻣﺎﻋت اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ اراده اﺳت ﻛﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ اﺳﺎرﺗﮭﺎ اﻓﻛﻧده اﺳت  .اﯾن آزادی ﺧود اﺳﺎس اﺳﺎرت
اﺳت و ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷود اﺳﺎرﺗﮭﺎ و ﺑﻧدھﺎ ﺷدﯾد ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن آزادی ﺿد آزادی اﺳت ﻛﮫ ﮔﺎه ﺣﻘوق دﯾﮕران را
ﻣورد ﺗﺟﺎوز و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد  .ﺑرای اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻗﺎﻧون و ﻣﺟﺎزات و زﻧدان ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﺟﺑری ﻋﻣل ﻣﯽ ﻛﻧد .
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.١۶٢اﺣﻛﺎم ﺷرع و اﺧﻼق آن آداﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ آدﻣﯽ را از اﻓﺗﺎدن در دام اﺳﺎرﺗﮭﺎ ﻣﺻون ﻣﯽ دارﻧد  .اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری
از ﻻاﻛراه ﻓﯽ اﻟدﯾن اﺳت .
.١۶٣آﻧﺎن ﻛﮫ ﺑرﺣﺳب ظﺎھر در ﺑﯾرون آزاد ﺗرﻧد در درون اﺳﯾرﺗر و ﻣﺑﺗﻼ ﺗر و زﻧﺟﯾری ﺗرﻧد و ﺑﮫ ﻋﻛس .
.١۶۴آزادی دارای ھﯾﭻ ﺗﻌرﯾف و ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﯾك اﺣﺳﺎس دروﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻣﻌﻧوی ﺗر ﺑﯾﺷﺗر از
آن در درون ﺧود ﺑرﺧوردارﻧد و آدم ھﺎی ﻣﺎدی ﺗر در درون ﺧود ﻣﻌذب ﺗر و در زﻧﺟﯾرﻧد و ﺟﺎن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﻟذا از طرﯾﻖ
ﻣﺳﮑرات و ﻣﺧدرات و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﯾزﯾﻛﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد اﯾن ﻏل و زﻧﺟﯾرھﺎی دروﻧﯽ را ﭘﺎره ﻛﻧﻧد و ﻟﺣظﺎﺗﯽ اﺣﺳﺎس
آزادی روح ﻧﻣﺎﯾﻧد .
.١۶۵آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﻛﮫ ﺣﺗﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آرام ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد ﺑﯽ آﻧﻛﮫ ﻛﺎری ﻛﻧﻧد ﯾﺎ ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧﻧد در درون ﺧود در زﻧﺟﯾرﻧد و
ﺟﺎن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .
.١۶۶رﻗﺎﺻﯽ و ﺟﻧب و ﺟوش ﻛﺎذب و ﭘر ﻛﺎری و اﺷﺗﻐﺎل ﺷدﯾد از وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﻧﺳﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ روﺣﺎ ً در زﻧﺟﯾرﻧد
و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻏل و زﻧﺟﯾرھﺎی دروﻧﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﮔﺳﻠﻧد و ﮔﺎه در اﯾن ﺗﻼش ﺑﮫ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد .
.١۶٧ﺧﺷم و ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﻧﯾز روﺷﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ از اﺳﺎرﺗﮭﺎی روح اﺳت  .ﺗﺧدﯾر و ﻣﺳﺗﯽ ﻧﯾز روﺷﯽ دﯾﮕر اﺳت .
.١۶٨ﺗﻔﻛّر و ﺗﺄ ّﻣﻼت دروﻧﯽ و ﻧﻘب روﺣﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺳﺎﻟﻣﺗرﯾن روش ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ظرﻓﯾت دروﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ آدﻣﯽ
ﻓﺿﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺗﻧﻔس روح داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﺣﺳﺎس ﺧﻔﻘﺎن ﻧﻛﻧد .
.١۶٩ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺎطﻧﯽ ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھﻧد و آﻓﺎﻗش را ﻣﯾﺷﻛﺎﻓﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑر آزادی روح ﺧود ﻣﯽ اﻓزاﯾﻧد
وﻟﯽ ﻛﺎﻓران ﻛﮫ از ﺟﮭﺎن دروﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯾزارﻧد ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻣﻠك ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ھرﭼﮫ ﻛﮫ
اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯽ وﺳﯾﻊ ﺗر ﻣﯽ ﺷود اﺳﺎرﺗﮭﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻓرد ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺗر ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﺑرای ﺣﻔظ و ﺣراﺳت از
ﺟﮭﺎن ﺗﺻ ّرﻓﯽ ﺧود ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺟﻧﮕد  .ھر ﻣﺎﻟﻛﯾﺗﯽ در ﺑﯾرون ﯾك دام و زﻧﺟﯾر اﺳت .
.١٧٠ﺗﻼش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺑرای ﺣذف و ﻧﺎﺑودی ﻣﺎﻟﻛﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدون ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﻧوی و ﮔﺷﺎﯾش روﺣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﯾك ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و ﻣﺣﻛوم ﺑﮫ ﺷﻛﺳت ﺑوده اﺳت ﻛﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷوروی ﺳﺎﺑﻖ دال ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت .
.١٧١اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در درون ﺧود ﻓﺿﺎی ﺳﺎﻟم و روﺷن ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻧدارد ﻓﻘط در اﺷﯾﺎی ﺑﯾروﻧﯽ اﻣﻛﺎن زﯾﺳﺗن دارد و در
ﻣﺎﻟﻛﯾت ھﺎی ﺧود اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ آن ھم ﻣوﻗﺗﯽ اﺳت و ھرﮔز آراﻣش و رﺿﺎﯾﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﻛﻧد و ﻣﺳﺗﻣرا ً
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر وﺳﻌت ﻣﺎﻟﻛﯾت ھﺎی ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾد ھرﭼﻧد ﻛﮫ ھر ﻣﺎﻟﻛﯾﺗﯽ ﯾك دام و زﻧدان و زﻧﺟﯾر اﺳت .
.١٧٢ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳﺗﯽ ﯾك راه ﺣل ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آزادی اﺳت .
.١٧٣ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣﺻول طﺑﯾﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻌﻧوی و درون ﮔرا و اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
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.١٧۴ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻓﻘط ﺑﮫ ﻛﺎر ﺟواﻣﻊ اﯾﻣﺎﻧﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد و در ﺟواﻣﻊ ﻛﺎﻓر و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺷد ﻋذاب و ﺗﺷﻧﺞ و
ﺧﻔﻘﺎن و ﻓﺳﺎد و ﻏﺎرﺗﮕری ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود .
.١٧۵ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻓﻘط در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻣﮑن اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ آزادی روح رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻛس ﻧﮕران ﻓردا ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ اھل ﺣﺎل ھﺳﺗﻧد و در ﻣﺣﺿر ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾﺷﻧد و ﺧداوﻧد را در درون ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﻧد و ﺑﺎ او زﯾﺳت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺟﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت .
.١٧۶آزادی ﻣﺣﺻول ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﻋداﻟت ھم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻣﻛن ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ اﻛﺛرﯾت ﻣردﻣش ﺑﮫ درﺟﮫ ای از
اﯾن ﻋرﻓﺎن و ﮔﺷﺎﯾش روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل آﻣده ﺑﺎﺷﻧد .
.١٧٧آزادی  ،ﻋداﻟت و ﻋرﻓﺎن واﻗﻌﮫ ای واﺣد اﺳت و اﯾن ﻣﺛﻠث ﺳﻌﺎدت ﺑﺷری ﺑر ﻗﺎﻋده ﻋرﻓﺎن اﺳﺗوار اﺳت  .ﻋرﻓﺎن
ﻣوﻟّد آزادی روح و ﻋداﻟت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮔری ﺧداوﻧد در درون ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻧﺷﺄ آزادی و ﻋداﻟت اﺳت .ﺗﺎ
روح آدﻣﯽ آزاد ﻧﺷود ﺗﺎب ﺗﺣﻣل دﯾﮕران را ﻧدارد و ظﻠم اداﻣﮫ دارد .
.١٧٨آزاد  ،ﺧداﺳت )اﻟﺑﺎر( و ھرﻛﮫ ﺑﺎ اوﺳت آزاد اﺳت .
.١٧٩ﺧداوﻧد ﻣﺳﺗﻘل اﺳت )ﺻﻣد( و ھرﻛﮫ ﺑﺎ اوﺳت دارای اﺳﺗﻘﻼل وﺟود اﺳت .
.١٨٠ﺧداوﻧد ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر اﺳت )ﻣﺧﺗﺎر( و ھرﻛﮫ ﺑﺎ اوﺳت ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .
.١٨١ﺧداوﻧد ﺻﺎﺣب اراده اﺳت )ﻣرﯾد( و ھرﻛﮫ ﺑﺎ اوﺳت ﺻﺎﺣب اراده ﻣﯾﺷود .
.١٨١اﯾن ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷراﻛت ﺑﺎ ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠّﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت در
درﺟﺎت اﺧﻼص و ظﮭور .
.١٨٣آﻧﺎﻧﻛﮫ دﯾن ﺧدا و اﺣﻛﺎم اﻟﮭﯽ را ﺟﺑر و ﺟﺑﺎرﯾت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺑﺎ دﯾن ﺧدا در ﺳﺗﯾزﻧد و ﻟذا ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺟﺑﺎرﯾت ﺣﻖ ﺷده
اﻧد ﭼون راه آزادی را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻟذا ﺣﺎﻛﻣﯾت ﺟﺑر اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻛﺎﻓران
ﺟﮭت راﺿﯽ ﻛردﻧﺷﺎن ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر و آزادی وﺟود اﺳت ﺑﮫ ﺟﺑر  :ﺟﺑر اﺧﺗﯾﺎر !
.١٨۴آزاد ﺑودن ﻣﺳﺋول ﺑودن اﺳت و ﻟذا آﻧﺎﻧﻛﮫ از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯾﮕرﯾزﻧد ﺑﮫ ﺟﺑر ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﮫ
اﺳﺎرﺗﮭﺎ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺑر اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﻛﮫ در اﯾن ﺟﺑرھﺎ ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷوﻧد ﻛﮫ ﻣﺳﺋول ﺧوﯾش ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ آزاد
ﺑﺎﺷﻧد .
.١٨۵ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور اﺳت ﻛﮫ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎﺷد و از آزادی اﺧﺗﯾﺎر ﺧود راه ﮔرﯾزی ﻧدارد و دوزخ ﻗﻠﻣرو اﺑﺗﻼی
ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺟﺑری اﺳت و ﺟﺑر اﺧﺗﯾﺎر .
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.١٨۶ﭼرا اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻛﺎﻣل ﻛﮫ ﻣظﮭر ﻏﺎﯾت ﺣرﯾت و ﺑرﯾت ھﺳﺗﻧد ﻣظﮭر ﻧﮭﺎﯾت ﺿﻌف و ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﻧد ﭼرا آﻧﺎن ﻛﮫ ﻣﻌرف
اراده و اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﺧود اﺳوه اﺳﺗﺿﻌﺎﻓﻧد  .اﯾن ظﮭور آزادی و اﺳﺗﻘﻼل از ﻏﺎﯾت درﻣﺎﻧدﮔﯽ اﺳت  .و ﻋﺎرف ﯾك
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺿﻌﯾف وﻓﻘﯾر و ﻣرﯾض و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻛس ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺎزی ﻧدارد و ﺑﻠﻛﮫ ھﻣﮫ ﻣﺣﺗﺎج اوﯾﻧد .
ﻣﺣﺗﺎج ﻧور آزادی و ﺣرﯾت و ﺑرﯾت اوﯾﻧد و ﻛراﻣﺎت او ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن ﻧور اﺳت  .زﯾرا ﻛراﻣت و ﻣﻌﺟزه و ﻗدرﺗﯽ ﺑرﺗر
از ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی در ﺣﯾن اﺷد ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت  .ﺷﺎھﯽ در اوج ﻓﻘر  ،ﺟﻣﻊ در اﺷد ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ .
.١٨٧آزادی ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و اﺳﺗﻘﻼل در اﺷد ﻧﯾﺎزﻣﻧدی و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻓﻘر و درﻣﺎﻧدﮔﯽ .
ﻣﻌرف و ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﯾﻘت آزادی اﻧﺳﺎن اﺳت .او ﺟﻣﺎل
.١٨٨ﭘس اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣل ﯾﺎ ﻋﺎرف واﺻل و اﻣﺎم اﺳوه ی آزادﮔﯽ و ّ
آزادی روح اﺳت .
.١٨٩و ﻋﺟﺑﺎ ﻛﮫ اﺳوه ھﺎی آزاده ﮔﯽ و ﺣرﯾّت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ در زﻧدان زﯾﺳﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ ﯾﺎ ﺣﺑس ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑودﻧد و
ﯾﺎ زﻧداﻧﯽ ﺣﻛوﻣت .
.١٩٠در زﻧدان اﺳت ﻛﮫ ﻣﯾزان آزادی روح آﺷﻛﺎر ﻣﯽ ﺷود.
.١٩١آزادﯾﺧواھﯽ ﻛﮫ ﻋﻣری را در زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ اﺣﺳﺎس و ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ از آزادی دارد در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﺑﺎ اﻧدﻛﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آزاد ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ھم ﺑرﺳد  .ﭘس آزادی ﯾك ﺣﻘﯾﻘت روﺣﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت وﮔرﻧﮫ آزادﯾﺧواھﺎن
در زﻧدان ھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد  .ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺑﮫ زﻧدان ﻣﯽ ﻛﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ آزادی روح را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .
.١٩٢اﮔر آزادی ﯾك ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾروﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣض ﺑﺎﺷد ﭘس ﺗﺣﻣل ﺣﺑس ﺑرای آزادﯾﺧواھﺎن اﻣری ﻣﮭﻣل و ﺟﻧون
آﻣﯾز اﺳت .زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ آزادﺗر ﺷوﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﻛﮫ زﻧداﻧﯽ ﺷوﻧد و ﺗﻣﺎم آزادی ﺧود را از دﺳت ﺑدھﻧد  .ﭘس
ھﻣﮫ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑرای آزادی ﻣﺑﺎرزه و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد آزادی روح را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻧﮫ آزادی ﺗن را و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﯾك
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ راﺳﺗﯽ آزادﯾﺧواه در زﻧدان اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت آزادی روح ﺧود ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود و از آن ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮔردد
و اﯾن اﺟر آزادﯾﺧواھﯽ اﺳت .
.١٩٣وﻟﯽ آﻧﺎﻧﻛﮫ ﺑرای آزادی ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﻛﻧﻧد ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻛﺷف و درك آزادی روح ھﺳﺗﻧد و ﻗدرش را
ﻣﯾداﻧﻧد.
.١٩۴آزادی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼﯾزی ﺟز آزادی ﺣﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻛﮫ دارای اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و
ﻧﺎﻣوﺳﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ و اﺧﻼق ﻧﺑﺎﺷد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ظﺎﻟم و ﻣﺗﺟﺎوز اﺳت ﻛﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن آزادﯾﺧواه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘدان ﻋداﻟت ﻣوﺿوع ﻣﺣوری ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭت آزادی از ظﻠم اﺳت .
.١٩۵آزاد ﺑودن ھﻣﺎن ﺧود ﺑودن اﺳت )ﺑﯽ ﺧود ﻧﺑودن( ﭘس اﯾن ھﻣﺎن ﻋداﻟت اﺳت طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف
ﺑرآﯾﻧد ﻋداﻟت اﺳت .
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ﻋﻠﯽ)ع(

 .ﭘس آزادی

 .١٩۶ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﮫ ﻣردم را وادار ﺑﮫ ﭘﯾروی از اﻟﮕوھﺎی ﺧودش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم راﺑﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺧودی و از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻛﺷﺎﻧد و اﯾن ﻋﯾن ظﻠم اﺳت و زور  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﻛوﻣت طﺎﻏوت اﺳت ﻛﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺳوی ظﻠﻣت ﻣﯽ
ﻛﺷﺎﻧد زﯾرا ﺑﯽ ﺧودی ھﻣﺎن ﺟﻧون و ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻋﻘل و اراده اﺳت .
.١٩٧ﭼرا آزادﯾﺧواھﺎن ﺑﮫ زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﺷد زﺟر و اﺳﺎرت ﺗن دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ؟ ﺧداوﻧد ھر ﮐﺳﯽ را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ادﻋﺎﯾش اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺻﺎدق اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ  .ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از آزادی از زﻧدان ﻣﺑدل ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗورﺗرﯾن و
ظﺎﻟﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و از ھﻣﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺑﻧد ﻣﯽ ﮐﺷﻧد اﯾﻧﺎن آزادﯾﺧواھﺎن ﻗﻼﺑﯽ و
ﺣﻘﮫ ﺑﺎز ﺑودﻧد ﮐﮫ رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾﻧﺎن ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻧﮫ آزادی وﻟﯽ آزادﯾﺧواھﺎن ﺻدﯾﻖ در زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ روح
ﺧود را ﮐﺷف ﮐرده و ﺑﮫ آن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد و اﯾن اﺳت آزادی زﯾرا روح ﺑﺎل ﭘرواز اﻧﺳﺎن از
اﺳﺎرت ﺗن اﺳت .
.١٩٨آزادی اﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻧﮫ ﮐﺳﯽ را در ﺧود ﮔروﮔﺎن ﺑﮕﯾرد و اﺳﯾر ﺧود ﮐﻧد و ﻧﮫ اﺳﯾر در دﯾﮕران ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺧود ﺧودش ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ و ﻧﮫ ﮐم و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺎرف اﺳت  .ﭘس راه آزادی ﺟز ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺑﺎطن
اﺳت .ﭘس آزادی ﺟز در دﯾن ﺧدا ﻧﯾﺳت  .دﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ! و اﯾن ھﻣﺎن ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ اﺳت .
.١٩٩ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای آزادی زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ دﯾده اﺳت ﻧﯾﺎزﻣﻧد و ﻗدرﺷﻧﺎس ﻋرﻓﺎن ﻧﯾﺳت و اﯾن
اﺟر ﻣﺑﺎرزه اوﺳت ﮐﮫ در زﻧدان ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣﺗوﺟﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﺷده و درب وﺟود را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑر ﺧﺎﻧﮫ
وﺟود ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا و آزادی اﺳت ﻣﻠﺣﻖ ﺷود و ﺑر ﮐرﺳﯽ ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﮔردد و ﺳﻠطﺎن وﺟود ﺷود و اﯾﻧﺳت ﻣﻘﺎم
ﻋدل و ﮐرﺳﯽ آزادی .
.٢٠٠آﻧﮑﮫ آزادی را ﺟز در دﯾن ﺧدا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و دﯾن ﺧدا را ﻣﮑﺗب آزادی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ راﺳﺗﯽ دﯾن را ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺧدا را
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت در ﺿﻼﻟت اﺳت و از اھﺎﻟﯽ طﺎﻏوت و ﮐﺎﻓری ﻣﻘﯾم دوزخ ﺟﺎوﯾد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺷب
ﺑﺧواﻧد  .او در ﻗرآن ﺟز آﯾﺎت ﻗﺗﺎل را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻣﺧﺎطب و ﻣﻧظور اﯾن آﯾﺎت اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﺣﮑم
ﺑﮫ ﻗﺗل او داده اﺳت  .در ﻗرآن ھرﮐﺳﯽ آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﻣؤﻣﻧﺎن آﯾﺎت رﺣﻣت را  ،ﮐﺎﻓران آﯾﺎت
ﺷﻘﺎوت را و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن آﯾﺎت ﻣﺗﻧﺎﻗض و ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎت را  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب آزادی اﺳت و آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ھم ﮐﮫ ﻗﻠب ﻗرآن اﺳت  ،ﻗﻠب

آزادی اﺳت و ﻋروة اﻟوﺛﻘﯽ ﻋروج ﺑﮫ آﺳﻣﺎن و دﺳﺗﮕﯾره ﻋرش و ﮐرﺳﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ -ﻣﮭرﻣﺎه  ١٣٨٨ه.ش
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دوزخ ﺷﻧﺎﺳﯽ
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اﻟﻧور اﻟﻧّﺎر
ﺑﺳم ﷲ
ُ

 -١ﻧور ﻋﻧﺻر واﺣده و ﺑﺳﯾط ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﻧظﺎم ھﺳﺗﯽ و طﺑﯾﻌت اﺳت و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ھﺳت  .وﻟﯽ در ﺣرﮐت
از ﻣﺑدأ ﺑﮫ ﻣﻌﺎد در ﺻورت ﻧﺎر ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا در ﻋﻠم ﻓﯾزﯾﮏ ﻣﺎده اوﻟﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎده و ﮐﺎﺋﻧﺎت از ذرات ﺗﺎ ﮐرات
ھﻣﺎﻧﺎ آﺗش اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻣوﻻﻧﺎ دل ھر ذره را ﮐﮫ ﺑﺷﮑﺎﻓﯽ آﻓﺗﺎﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ  .ﻋﻠم ﻓﯾزﯾﮏ ذره ای ھم اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
را درک و ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .
 -٢ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﻧﻘﺑﺎض ذاﺗﯽ ﻧور اﺳت ﮐﮫ آﺗش ﮔردﯾده اﺳت و اﯾن آﺗش ﺑﺎ آب و ﺑﺎد و ﺧﺎک ﺑرای ﺣﯾﺎت
ﺑﺷری ﺧﻧﮏ ﺷده اﺳت .
 -٣و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﻧور ﺗﻧﮭﺎ اﺳم وﺟودی ﭘروردﮔﺎر در ﻗﻠﻣرو ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻋﻠﯽ

)ع(

ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب دارد

ھﻣﭼون :ﻧور ،ﻧور اﻟﻧور ،ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ،ﻧور ﻣﺎﻗﺑل ﻧور و ﻧور ﻣﺎﺑﻌد ﻧور.
" -۴ﷲ ﻧور" ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ازل و ھوی ﻣﺎﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﺑواﺳطﮫ ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﷲ ﺷده و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻧﮭﺎده
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻗﻠﻣرو ﺣﺿور ﷲ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر ﺣﻖ ﻗل ھو
ﷲ اﺣد اﺳﺗوار اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھو ﮐﮫ ﺧدای ﻗﺑل ﺧﻠﻘت اﺳت در ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻘت ﷲ ﺷده اﺳت و اﯾن دو ﯾﮑﯽ اﺳت :ﻗل ھو ﷲ
اﺣد!
" -۵ﷲ" )ال ﻻه( دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت .و در اﯾﻧﺟﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ھﮕﻠﯽ آن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺣدت اﺿدادی
ﻓراروﻧد و ﺧﻼق و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن واﺣد در ﺣﺎل ﻧزول و ﻋروج اﺳت و ﻟذا در دو ﺻورت ﻧﺎر و ﻧور رخ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻧر ﻋﻧﺻر و واﻗﻌﮫ ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول ﻧور و ﻧﺎر ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ در
"ﻧر" اﺳت و ّ
و ﻧور و ﻧﺎر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ﻧﯾز از ﻣﻧﺷﺄ ّ
ﻋﯾن ﺣﺎل ﻟﻐﺗﯽ در زﺑﺎن ﻋﺑری و ﻧﯾز ﭘﮭﻠوی اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﮐردن و ﺳوﺧﺗن و ﻧﯾز ﻋﺷﻖ ورزﯾدن اﺳت.
ﻧر .ﭼرا ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ظﮭور ھوﺳت
 -۶ﭘس ﷲ ﻓﻘط ﻧور ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎر ھم ھﺳت و ّ
و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ اﺳت و آب و آﺗش و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑود و ﻧﺑود .
 -٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻓﻘط وﺟود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋدم ھم ھﺳت و ﻋدم ھﻣﺎن ﺧدای ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ادراک ﺑﺷری از
ﻓﮭم آن ﻋﺎﺟز اﺳت .
 -٨ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ راه ﺑﯾن ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد )اول و آﺧر( ﺳراﺳر آﺗﺷﯾن اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ آن دل ﺑﻧدد در آﺗش
ﻣﯽ ﺳوزد و اھل دوزخ اﺳت .
 -٩اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ و ﺣﮑﻣﺎ  ،دوزخ را از ﺑرزخ ﺟدا داﻧﺳﺗﮫ و وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دوزخ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل
ﺑرزخ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ دل داده ﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑرزخ اﺳت ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش دوزخ ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس
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دوزخ ﭘدﯾده ای ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺷری اﺳت و ﺟز ﺑﺷر ﺑﺎ آن ﺳر و ﮐﺎری ﻧدارد و ﻧﯾز ﺟن ﮐﮫ اﺻل ﺑﺷر اﺳت و ﺷﯾﺎطﯾن ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل
اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣﻌﺿﻼت ﺑﺷری ﺑﮫ دوزخ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد  .ﭘس اﺻل و اﺳﺎس و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ دوزخ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﻧﯽ آدم اﺳت .
 -١٠دوزخ ﻣﺣﺻول اﺑﺗﻼی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺑرزخ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧﺎﮐﯽ اﯾن دﻧﯾﺎﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﺣﺻول ﭘﺎﮐﯽ
اﻧﺳﺎن از ﺑرزخ و ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت .
 -١١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ دوزخ ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎﻓران و ﺑرزخ ﭘرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ ﺑﮭﺷت ھم ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﭘﺎﮐﺎن از
دﻧﯾﺎ .
 -١٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ دو ﭘدﯾده ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﺧودی ﺧود وﺟود ﻧدارد و آن ﺟﮭﺎن ﻧوری و ﺟﮭﺎن ﻧﺎری
ﮐرات در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﺿور دارﻧد .
اﺳت  ،ﺟﮭﺎن روﺷﻧﺎﺋﯽ و ظﻠﻣت  ،ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﮐوری ! و اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮫ ّ
ﺗﺻرﻓﯽ و ﭘرﺳﺗش اﻧﺳﺎن ﺑﺎ طﺑﯾﻌت و ﻣوﺟودات آن اﺳت .
 -١٣ﭘس دوزخ ﺣﺎﺻل راﺑطﮫ ﺗﻣﻠﯾﮑﯽ و
ّ
 -١۴و دوزﺧﯽ ﺷدن ھﻣﭼون ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺷدن از ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا وارد ﻣراﺗب
ﺷدﯾدﺗر و ﻋرﯾﺎﻧﺗر و ﺣﺎدﺗر ﻣﯽ ﮔردد و آدﻣﯽ دوزﺧﯽ ﺗر و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮭﺷت و دوزخ را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد
 -١۵دوزﺧﯽ ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎری ﺷدن  .ﻧﺎری ﺷدن ﻧﻔس ﺑﺷر ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ آﺗش ﻧﮭﻔﺗﮫ در طﺑﯾﻌت و ﮐﺎﻟﺑد اﺷﯾﺎء ﺑﮫ دل
اﻧﺳﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -١۶ﻧﺎری ﺷدن ﻧﻔس ﺑﺷر در ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن و ﺣداﻗل ﺗﺟرﺑﮫ و ادراک ﺑﺷری ھﻣﺎﻧﺎ ﭘدﯾده ﺗب ﮐردن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
رﺳول اﮐرم ﺗب را ﺗﺟرﺑﮫ دوزﺧﯽ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺷر از دوزخ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻣﻼً رﺣﻣﺎﻧﯽ
و درﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺻوﻻً ﻋذاب اﻋﻣﺎل زﺷت ﺑﺷر در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ از رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را در اﯾن
دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ دﭼﺎر دوزخ اﺑدی ﭘس از ﻣرگ ﻧﺷود ﮐﮫ ھزاران ﺑﺎر وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﺗر اﺳت و ﺳوزاﻧﻧده ﺗر  .زﯾرا ﺑﺎ ﻣرگ
ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر ﻧﻔس آدﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑدﻧش از وی ﺟدا ﻣﯽ ﺷود .
 -١٧ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت ﮔﻧﮭﮑﺎراﻧﮫ و دوزﺧﯽ ﺑﺷر آﺗﺷﯾن اﺳت ﻣﺛل آﺗش ﺷﮭوت  ،آﺗش ﺣرص  ،آﺗش ﺣﺳد  ،آﺗش ﺧﺷم  ،آﺗش
رﺑﺎ  ،آﺗش ﻣﺎﻟﮑﯾت  ،آﺗش ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ  ،آﺗش ﮐﯾﻧﮫ و ﻋداوت  ،آﺗش دروﻏﮕوﺋﯽ و ﻓﺗﻧﮫ ﮔری  ،آﺗش ﻧﻔﺎق  ،آﺗش اﻧﮑﺎر
ﺣﻘﯾﻘت و ﻏﯾره  .ھﻣﮫ اﯾن اﻧواع اﻋﻣﺎل و اﻓﮑﺎر و اﻣﯾﺎل ﺑﺷری دارای طﺑﻌﯽ آﺗﺷﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ ﮐﺎﻓران ﻣوﺟوداﺗﯽ
ﻣﻠﺗﮭب و ﺗب دارﻧد و در ﺧود ﻣﯽ ﺳوزﻧد  .و اﯾن ﺳوز ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﻋﻘل و دل و وﺟدان و روان و ﻓطرت را ﺗﺑﺎه و وﯾران ﻣﯽ
ﺳﺎزد درﺳت ﻣﺛل ﺗب ﮐﮫ آدﻣﯽ را دﭼﺎر ھذﯾﺎن و ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٨ھﻣﮫ اﯾن اﻧواع ﺻﻔﺎت و اﻣﯾﺎل و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دوزﺧﯽ ﻣﺣﺻول اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ و ﺗﺻرف و ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن ﺑرزﺧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﮔردان ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .
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 -١٩اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا ﻋﺎﻟم ﻣﺎده ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً از ﺟﻧس آﺗش ﻧﮭﻔﺗﮫ و ﺳرﺑﺳﺗﮫ
اﺳت  .و دل دادن ﺑﮫ ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ رﺳوخ در آﺗش ﻧﮭﻔﺗﮫ در آن و راه دادن آﺗش آن ﺑﮫ دل و ﺟﺎن و روان  .و
اﯾﻧﺳت واﻗﻌﮫ دوزﺧﯽ ﺷدن اﻧﺳﺎن .
 -٢٠اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﺻﺎﺣب روح اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺑﺎل ﭘرواز اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﺳوخ در ذات ﺟﮭﺎن را دارد و اﻧﺳﺎن
دﻧﯾﺎﭘرﺳت ﺑﺎ روﺣش ﺑر آﺗش ﺟﮭﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود و روﺣش در آﺗش ﻣوﺟودات ﺑﮫ دام ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺑﮫ ﻏﺎرت ﻣﯽ رود  .و
اﯾﻧﺳت راز دوزﺧﯽ ﺷدن اﻧﺳﺎن .
 -٢١اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎی دوزخ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﻧواع و درﺟﺎت اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش ﺟﮭﺎن اﺳت و اﻧواع و درﺟﺎت ﻋذاب اﻟﻧﺎر
اﺳت :ﻋذاب ﺳﻌﯾر )ﮔدازﻧده(  ،ﻋذاب اﻟﯾم )دردآور(  ،ﻋذاب ﻋﻘﯾم )ﭘوچ ﮐﻧﻧده و ﺑﺎزدارﻧده و ﺑﯽ ﺑﺎر ﺳﺎزﻧده( ،ﻋذاب
ﻋظﯾم ،ﻋذاب اﮐﺑر ،ﻋذاب ﺧﻠد )ﻋذاب اﺑدی( ،ﻋذاب ُﻣﮭﯾن )رﺳوا ﮐﻧﻧده( ،ﻋذاب ﻣرﯾب )وﺳواس و ﺷﮏ و ﺑﯽ ارادﮔﯽ (،
ﻋذاب ﯾﺑور )ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده( ،ﻋذاب ﻣﻘﯾم )ﭘﯾوﺳﺗﮫ( ،ﻋذاب ﻓوق ﻋذاب و ﻏﯾره .
 -٢٢و ﻧﯾز ﻋذاﺑﯽ ﺑﻧﺎم " ﻋذاب ﷲ " در ﻗرآن دارﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ھﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ
ﻧﺎر ھم ﺑﻣﺎﻧﻧد ﻧور  ،راﺑطﮫ ای دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت  :راﺑطﮫ ﻧوری و راﺑطﮫ ﻧﺎری  .زﯾرا ﺑﮭﺷت و دوزخ دو آﺳﺗﺎﻧﮫ از
ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور و ﻧﺎر دو ﺗﺟﻠﯽ از ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت .
 -٢٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و واﻗﻌﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﮐﺎﻓران در ﺣﺿور ﺟﻣﺎل ﺣﻖ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل
دﯾدار ﻧوری او را ﻧدارﻧد و ﺑﺎ ﺻورت ﺧود را در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم .
زﯾرا ﺧﺎک ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده آﺗش اﺳت و آدﻣﯽ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﻧﻔس ﻣﺟرد ﺑدون ﺗن ﺧﺎﮐﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﯾﺎن اﺳت  .و ﭼون
ﻧﻔس ﮐﺎﻓران آﺗﺷﯾن اﺳت ﻣﯾل ﺑﮫ آﺗش دوزخ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻧور را ﻧدارد و در ﻗﺑﺎل ﻧور اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی دارد و ﻟذا
ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ روﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﻧﺎﺑود ﻧﺷوﻧد و اﯾن ﻋذاب ﺧﻠد ) اﺑدی ( اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﻧﺎری و ﺟﺎوﯾد
اﺳت  :آﺗش ﺟﺎوﯾد !
 -٢۴ﻧور از ﻧﺎر ﺳﺎطﻊ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل ﺧورﺷﯾد  .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧورﺷﯾد ﻧﭘرھﯾزد و ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻧظر ﮐﻧد ﮐور ﻣﯽ
ﺷود و اﮔر ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﺷود ﻣﯽ ﺳوزد  .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻘوا و ﺗرس و ﺧﺷوع در ﻣﻘﺎﺑل ﺧداوﻧد اﺳت .
 -٢۵اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " اﮔر ﻣرا دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد از رﺳوﻻن و اوﻟﯾﺎی ﻣن اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣن ھم ﺷﻣﺎ را
دوﺳت ﺑدارم "  .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ از طرﯾﻖ ﻧور اﺳت زﯾرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺎﻣﻼن ﻧور او ﺑر ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد  .و ﻟذا
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻌروف راﺑطﮫ ﺑﯽ واﺳطﮫ ﺑﺎ او داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ آﺗش او ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا در وادی ﻋﻣل
ھم ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﮔﻧﺎه و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﯽ رود  .وﻟﯽ در اطﺎﻋت از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ آدﻣﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود از آﺗش دﻧﯾﺎ و ﻻﯾﻖ ﻧورش
ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۶اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ از ﻧﻔوس ﻣردﻣﺎن آﺗش زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﻧور ﺷوﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾن آﺗش زداﺋﯽ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧود
اوﻟﯾﺎء ﺑﮫ آﺗش ﻧﻔوس ﺧﻠﻖ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾﻧﺳت ﻧﻌره ﻋﻠﯽ
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در دﻋﺎی ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر ﺑدرﮔﺎه ﺧدا ﮐﮫ  :ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟ ّﻧﺎر

 -٢٧و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد اﻣﺎم ھداﯾت  ،ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دوزﺧﯽ و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﺗش اﺳت  .زﯾرا اﻣﺎم
ﺑﯾن ﻣردم ) ﻣؤﻣﻧﺎن ( و آﺗش دوزخ ) دﻧﯾﺎ ( ﺣﺎﺋل ﻣﯽ ﺷود .
 -٢٨ﺣﯾﺎت از آب اﺳت و ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﮐﻣﺎل ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ آدﻣﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از رﺷد و ﻣدارج ﺣﯾﺎت ﺑﺷر اﺳت و ﺣﯾﺎت
آدﻣﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﺑدﺗر از آﺗش ﻧدارد زﯾرا از آب اﺳت  .و ﻟذا ﺣﯾﺎت آدﻣﯽ ﺑر اﺛر اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش دﭼﺎر ﮐﺎھش و ﻧﻘﺻﺎن ﻣﯽ
ﮔردد و ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و زوال ﻣﯽ ﮔراﯾد و دﭼﺎر ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺧود – ﻓراﻣوﺷﯽ !
 -٢٩زﯾرا ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آﯾد و ھر ﮐﮫ ﺧدا را ﯾﺎد ﮐﻧد ﺧدا ھم او را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد
)ﻗرآن ( – و اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻧوری ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت  .و ﻟذا ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و ذﮐر ) ﯾﺎد ( و ﻣﻌرﻓت ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﺟﻧس ﻧورﻧد :
ﻧور ﻋﻘل  ،ﻧور اﯾﻣﺎن  ،ﻧور ذﮐر و ﻧور ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت !
 -٣٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧور  ،آب  ،ﺣﯾﺎت  ،ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن از ﯾﮏ ﺟﻧس و دﺳﺗﮫ اﻧد و آﺗش و ﻣرگ و ﺟﻧون و ﮐﻔر ھم از دﺳﺗﮫ
واﺣد دﯾﮕری ھﺳﺗﻧد .
 -٣١و ﻟذا در ﯾﮑﺳو ﻗرار و آراﻣش اﺳت و در ﺳوی دﯾﮕر ھم ﺑﯾﻘراری و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اﺳت  .آراﻣش ﺑر ﻟب آب و در
روﺷﻧﺎﺋﯽ  .و ﺑﯾﻘراری ﺑر آﺗش و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ از ﺗرس  :ﺑﮭﺷت و دوزخ !
 -٣٢دو ﺳوم ﺑدن آدﻣﯽ از آب اﺳت و ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑﺎ ھوا ﺧﻧﮏ ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺎک آدﻣﯽ ھم ﻋﻧﺻر ﻋﺎﯾﻖ اﺳت  .و اﯾﻧﮏ اﮔر
اﻧدﮐﯽ آب ﺑدن ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﭼﻧد درﺟﮫ ﮔرﻣﺎی ﺑدن ﺑﺎﻻ رود روان آدﻣﯽ در آﺗش ﺧودش ﻣﯽ ﺳوزد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ای
از دوزخ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ھﺎ و آب و ھوا ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺧﻧﮏ و ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود  .و وای ﺑر آن روز ﮐﮫ اﯾن
ﺑدن ﺳﺎﻗط ﺷود و روان آدﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﻔﺎظ ﺷود و در ﻣﺣﺎﺻره آﺗش ﻗرار ﮔﯾرد و اﯾﻧﺳت ﻋذاب اﻟﻧﺎر و دوزخ  .ﻣﮕر آﻧﮑﮫ
آدﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻧﺷﺄ ﻧوری ) اﻣﺎم ھداﯾت ( ارﺗﺑﺎط ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺗﺣت اﻣر او زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در
ﺷب اول ﻗﺑر درﺑﺎره اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎم اﺳت .
 -٣٣ﻓﻘط دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش اﺷﯾﺎء و ﻣوﺟودات دﯾﮕر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی روح ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗر
و ﻧﻘدﺗر از آن ﺗن ﭘرﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟد آﺗش ﻣﺎده ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻣﺛل ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ ،زﯾر ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش
ﻗﯾﺎﻓﮫ و ﻗد و ﺑﺎﻻی ﺧود و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی روح ﺑﮫ آﺗش ﻣﺎده ﺗن ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن آﺗش ﺑﮫ ﻧﻔس
اﺳت .
 -٣۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ ﺑر آﺗش ﻣﺎده ﺗن ﺧودش اﺳﺗوار اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﺑر دوزخ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻧور اﺳت
ﻧﯾز از رگ ﮔردن ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﯾم دل و ذات اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧور ﺟﺎن
را ﻣﺧﺎطب ﻗرار دھد و ﯾﺎ ﻧﺎر ﺟﺎن را .
 -٣۵ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻧﯾز ﺧود از آﺗش اﺳت زﯾرا ﺑﻧﺎ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم آدﻣﯽ از ﺟن آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺟن ھم
از آﺗش ﻧﺎب اﺳت و ﻟذا ﺟﺎن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ھم از ﺟن اﺳت .
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 -٣۶ﭘس ﺟﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ھم ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش ﺟن در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻓرط ﺣب ﺟﺎن و ﺗرس
از ﻣرگ ﻣﺳﺗﻣرا ً در ھراﺳﻧد ﺑﮫ آﺗش ﺟﻧّﯽ ﺟﺎن ﺧود ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد .
 -٣٧ﭘس ﻓﻘط ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﻧورﭘرﺳﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ و در ﻣﺳﯾر ھداﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ  ،ﻧﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﯾﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ھوای ﻧﻔس اﺳت و ﺣب ﺟﺎن و ﺷﮑم و زﯾرﺷﮑم .
 -٣٨ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﭘﯾر و اﻣﺎم ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎری اﺳت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دوزخ .
 -٣٩اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ دل دھد ﻧﻔس آن ﭼﯾز را ﺑر روح ﺧود وارد ﻧﻣوده اﺳت زﯾرا دل ھﻣﺎن درب روح اﺳت  .و دل
دادن ﺟز ﺑﮫ اﻣﺎم ﮐﮫ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﻧواع ﻧﺎر اﺳت زﯾرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻣظﮭر
ﻧورﷲ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎﮐﻧد .
 -۴٠و ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ﻏﺎﯾت دل داده ﮔﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻏﯾر اﻣﺎم زﻧده و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص  ،دل دادن ﺑﮫ ﻧﻔوس دوزﺧﯽ اﺳت و
ﻣوﺟب ﻋذاب اﻟﻧﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم اﯾن را آﺗش ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﺗش دوزخ اﺳت زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﻧوری اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺎری  .و ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﺣﻖ اﺳت .
 -۴١و اﻣﺎ ﻋﺷﻖ ھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓرآورده ھﺎی آن آﺷﮑﺎرا ﻋﺷﻖ و دل داده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺧود آﺗش
دوزخ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻋرﺻﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ آﺗش دوزخ از اﻋﻣﺎل و ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺑﺷر ﮐﺎﻓر اﺳت و
ﺧود ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑواﺳطﮫ آﺗش ﺗوﻟﯾد ﺷده و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ذاﺗﺎ ً ﻣوﻟود آﺗش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧرژی اﻋم از ﻧﻔت ﺗﺎ اﻧرژی
اﺗﻣﯽ ﮐﮫ آﺗﺷﯽ از طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم دوزخ اﺳت ﮐﮫ از ذات ﻣﺎده اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﺷود .
 -۴٢و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ در ﻋﺻر ﻣدرن ﻗﻠﻣرو اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش آﺷﮑﺎر دوزخ اﺳت .
 -۴٣ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻧﻔﺗﯽ و اﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم دوزخ اﺳت و ﻟذا ﮐﺷورھﺎی ﻧﻔﺗﯽ و
اﺗﻣﯽ ھم ﮐﺎﻓرﺗرﯾن و آﺗش اﻓروزﺗرﯾن و آﺗش ﮔرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎﯾﻧد .
 -۴۴و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اراده دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐل دوﻟت و ﻣﻠت را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﺗش
ﮐﺷﯾده اﺳت و ﻋﻘل و دﯾن و آزادی و اﺳﺗﻘﻼل را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﻧرژی اﺗﻣﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧدا ﻧﻣوده و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
و اﯾن ﯾﮏ اﺑﺗﻼی ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر دوزﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﮐﻔر ﺑﻐﺎﯾت ﻣﻔرط ﯾﮏ دوﻟت و ﻣﻠت ﺑظﺎھر اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .
 -۴۵و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳت ﺗرﯾن اﻓراد و ﻣﻠل  ،ﮐﺎﻓرﺗرﯾن و ﻓﺎﺳدﺗرﯾن و ﺑﯾﻘرارﺗرﯾن و دﯾواﻧﮫ ﺗرﯾن و
ﻣﻌذﺑﺗرﯾن آﻧﮭﺎﯾﻧد  .و اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻣﺳﺗﻘﯾم و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧود دوزخ اﺳت .
 -۴۶در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب و ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :ھﺷدار ﮐﮫ دوزخ آﺷﮑﺎر ﺷد ! اﯾن
ﺳرآﻏﺎز ﭘﯾداﯾش ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد و آﺗﺷﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔت ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرده اﺳت  .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻧﻔت
را ﻏذای اھل دوزخ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .

١٢٢

 -۴٧و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﺟﮭﺎن در آﺗش ﺣرص ﻧﻔت و اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﺳوزد در ظﺎھر و ﺑﺎطن  .ھم در ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و
ﺻﻧﺎﯾﻊ و ھم در ﻧﻔوس و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ .
 -۴٨و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﺣدود ﯾﮑﺻد ھزار ﻓرآورده ﻧﻔﺗﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﻋﻠوم ﺗﻐذﯾﮫ ھم رﺳوخ ﮐرده اﺳت
و ﺳﺧن از ﭘروﺗﺋﯾن ﻧﻔﺗﯽ اﺳت  .و اﯾن ﻏذای اھل دوزخ اﺳت .
 -۴٩ﭘس ﻋﺷﻖ ﻧﻔﺗﯽ و ﺑدﺗر از آن ﻋﺷﻖ اﺗﻣﯽ  ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دوزخ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم دوزخ  .و اﯾن ﻋﺷﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺗﻣدن ﻣدرن را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد  .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ دو ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﻧﻔت ﺑود  .و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﻌﺎﺻر ھم
اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﻋﺷﻖ ﺑﮫ رﺳﯾدن ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم دوزخ .
 -۵٠دوزﺧﯽ و ﻧﺎری ﺷدن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﺗﻌﻠﻖ و دل داده ﮔﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی و ﻣوﺟودات آن اﺳت زﯾرا ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺟﮭﺎن ﺑرزخ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻧﺎری دارد  .و ﻟذا دل دادن ﺑﮫ آن ﻋﯾن آﺗش ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و
رﺳوخ آﺗش ﺑﮫ دل و ﺟﺎن و روان  .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﺣﺎل دل دادن ﺑﮫ ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم ھﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ از آﺗش ﭘﺎک
ﺷده و ﻣظﮭری از ﻧور ﺧدا ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ) اﻣﺎم ( .
 -۵١ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آﺗش ﭘرﺳت و دوزﺧﯽ ) دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎن ( ﻧﯾز اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش اﺳت  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺟودﯾت
آدﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ھم ﻗطﻌﮫ ای از آﺗش در ﺑﺳﺗﮫ و ﻧﮭﺎن اﺳت زﯾرا از ﺟﻧس ﻣﺎده اﺳت  .و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻋزﯾزان و اھل
ﺧﺎﻧﮫ ھم ﻗﻠﻣرو اﺷد اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش اﺳت زﯾرا ﻋﺷﻖ اﺷد دل داده ﮔﯽ اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺟﺎن ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ذات ﺑﮫ آﺗش ﻣﺑﺗﻼ
ﻣﯽ ﺷود و آﺗش در آن ﺗﺎ اﻋﻣﺎﻗش رﺳوخ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵٢ﻟذا ﺟز ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد آﻧﮭم ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ و اﻣﺎﻣﯽ  ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﺷﻖ ھﺎ و ﻋﻼﯾﻖ و ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی آدﻣﯽ
ﻣﺟﺎری رﺳوخ آﺗش ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺟﺎن و روان اﺳت .
 -۵٣ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آﺗﺷﯾن و ﻣﺣﺻول آﺗش اﺳت  ،ﻣﻧﺷﺄ اﺷد ھوﯾت ھﺎی
دوزﺧﯽ و آﺗﺷﯾن و ﺑﯾﻘرار اﺳت ﻣﺛل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر  ،ﺗﻠوﯾزﯾون  ،اﺗوﻣﺑﯾل  ،ﺗﻠﻔن ھﻣراه و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﮭد
ﭘﯾداﯾش دﯾواﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ آﺗش ﻧﮭﻔﺗﮫ در اﯾن ﻓرآورده ھﺎ ﻋﻘل و وﺟدان و اراده را
زاﺋل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵۴ﺷﯾطﺎن زده ﮔﯽ و ﺟن زده ﮔﯽ ھم ﻧوع دﯾﮕری از دوزﺧﯽ ﺷدن و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن
ﻣوﺟوداﺗﯽ آﺗﺷﯾن ھﺳﺗﻧد و رﺳوخ آﻧﮭﺎ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮔﻧﮭﮑﺎر و ﺗﺑﮭﮑﺎر ﻣوﺟب آﺗﺷﯾن ﺷدن ﺟﺎن و روان و اﻧدﯾﺷﮫ و
ﻋواطف ﻣﯽ ﺷود .
 -۵۵در ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﯾﺎ اﺟﻧﮫ ﺑر ﻗﻠوب ﮐﺎﻓران و ﻓﺎﺳﻘﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .
 -۵۶ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼون ﺣرص و ﺣﺳد و ﺷﮭوت ﺷدﯾد و اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن زده ﮔﯽ و ﺟن زده ﮔﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺻورت ﮔر ﮔرﻓﺗﮕﯽ و اﻟﺗﮭﺎب داﺋم و ﺑﯾﻘراری و ﻋﺻﺑﯾت و ﺧﺷم ﻣدام ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .

١٢٣

 -۵٧در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﮫ ﻣﻧﮑران ﺣﻘﯾﻘت ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ
ھﻣواره در ھراس از ﻓﻘر و ﻣرگ و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا دﭼﺎر ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷوﻧد ﻧﯾز دﭼﺎر ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع اﺑﺗﻼ ﺑﺻورت دﻏدﻏﮫ و اﺳﺗرس و دﻟﺷوره داﺋم ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵٨در ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث اﺳﻼﻣﯽ آﻣده ﮐﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧﻣر و ﺑﻧﮓ و ﻣﺷﺗﻘﺎت آن ﻧﯾز دﭼﺎر اﺷد ﺷﯾطﺎن زده ﮔﯽ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ آﺗش ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ﺑﯾﻘراری و دﻟﮭره داﺋم از وﯾژه ﮔﯽ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .
 -۵٩ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اﻧواع ﻣﺳﮑرات و ﻣﺣرﮐﺎت و ﻣﺧدرھﺎی رواﻧﯽ ﻗﻠﻣرو ﺷﯾطﺎن زده ﮔﯽ ھﺳﺗﻧد از ﺟﻣﻠﮫ داروھﺎی ﻣﺧﺗص
اﻋﺻﺎب و روان و روان ﮔرداﻧﮭﺎ و داروھﺎی ﺿد اﻓﺳرده ﮔﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -۶٠ﺑرای ﻗﻠوب و روان ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﯾﺎد دﻧﯾﺎ و اھل دﻧﯾﺎ ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ آﺗش اﺳت زﯾرا ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺣرﯾم ﺑﮭﺷت ﻗرار
دارﻧد ﮐﮫ ذاﺗش ﺑر آب و ﺑرودت و ﻧﺳﯾم و رﯾﺢ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑدرﮔﺎه ﺧداوﻧد ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن دﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ  :ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧت رﺣم ﮐن !
 -۶١آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از دﻧﯾﺎ و ﺑت ھﺎ و دوزخ و دوزﺧﯾﺎن ﻣﻧزه ﺗر و ﭘﺎﮐﺗر ﺑﺎﺷد و ﺧداﺋﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد آﺗش دوزخ را دﻗﯾﻘﺗر
درک و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و در ﻗﺑﺎﻟش ﻋذاب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد زﯾرا ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑس ﻟطﯾف و زﻧده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﮐﺎﻓران دارای ﻗﻠوﺑﯽ ﺑس ﺳﺧت و ﮔﺎه ﺳﺧت ﺗر از ﺳﻧﮓ ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :آﯾﺎ در ﺣﯾرت
ﻧﯾﺳﺗﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻓران ﺑر آﺗش دوزخ ﭼﮫ ﺻﺑوراﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوزﻧد .
 -۶٢ﭘس ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣراﻗب اﻓﮑﺎر و اذﮐﺎر و اﻋﻣﺎل و رواﺑط ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ آﺗش دوزخ ﺑﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن راه
ﻧﯾﺎﺑد زﯾرا اﺣﺳﺎس ﻋذاﺑﯽ ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻗﺑﺎل ﯾﮏ ﺷﻌﺎع از آﺗش دوزخ دﭼﺎرش ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺳوزاﻧﻧده ﺗر از ﺳﻘوط
ﮐﺎﻓران در ﻗﻌر دوزخ اﺳت  .ﻓرق ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮐﺎﻓران ﻣﺛل ﻓرق ﮔل و ﺳﻧﮓ اﺳت.
 -۶٣دوزخ ﺷﻧﺎﺳﯽ و آﺗش ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ از اھم ﻣﻌﺎرف واﺟب ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻧﯾز اﺳﺎس ﺳﻼﻣت و
طب روح و ﺗن اﺳت .
 -۶۴ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﻼﻣت ﺗن و روان ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس ﺗر و ﺷﮑﻧﻧده ﺗر و ﻟطﻣﮫ ﭘذﯾرﺗرﻧد در ﻗﺑﺎل ﮐﻔر و
ﭘدﯾده ھﺎی دوزﺧﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت اﮐﺛر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗرﯾن اﻣراض و رﻧﺟﮭﺎی ﺣﯾرت آور ﺑوده اﺳت .
 -۶۵آﻧﮑﮫ ﻟطﯾف ﺗر و ﭘﺎﮐﺗر اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﻗب ﺧود ﺑﺎﺷد  .زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣب دل زﻧده و روح اﺳت در ﻗﻠﻣرو
ﺑرزخ و ﺟﮭﺎن ﮐﻔر ﺣﺳﺎس ﺗر اﺳت و رﻧﺞ ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﺑرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻓران ﺑدﻟﯾل ﮐﻠﻔت ﺑودن ﭘوﺳت ﻧﻔس ﮐﮫ ﮔﺎه ﺗﺎ
ھﻔت ﻣﺗر ﺿﺧﺎﻣت دارد در ﻋذاﺑﮭﺎ و آﺗش ھﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد  .زﯾرا ﻣﺳﺗﻣرا ً در آﺗﺷﻧد در آﺗﺷﯽ ﻓزاﯾﻧده و
ﺳوزاﻧﻧده ﺗر  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺳوی ﺑﮭﺷت و ﻣﻧﺑﻊ ﻧور ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻟذا ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از اﺣﮑﺎم ﻗرآن در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎﺳت و آداﺑﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ آﺗش
دوزخ ﻣﺑﺗﻼ ﻧﺳﺎزد  .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻓران ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﻣﻧظور از ﮐﺎﻓران اﻟﺑﺗﮫ دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎن اﺳت.

١٢٤

 -۶۶ﺗﺟﻠﯽ ﻧور ﺧدا در ظﻠﻣت ﻋدم ﻣوﺟب اﺣﺗراق اﺳت ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز اﯾن اﺣﺗراق ھﻣﺎن اﻧﻔﺟﺎر ﺑزرگ و ﺷروع ﭘﯾداﯾش
ﺟﮭﺎن ﻣﺎده ﺑوده اﺳت  .و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﻣﺎده ﺳراﺳر آﺗش اﺳت ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺷده
و آﺗش ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد  .و آﻧﮕﺎه آدﻣﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود از ﺑﺎﺑت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل اﯾن ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻧﺟﺎم داده و ﺻﺑری
ﮐﮫ ﮐرده اﺳت .
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
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١٢٥

