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ﺑﺴﻢ اﷲ اﺣﺪُ واﺣﺪُ وﺣﯿﺪُ ﻣﻮﺣﺪُ ﺣﺎدُ ﺣﺪّ
 -١ﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮑﯽ ﺑودن .ﯾﮑﯽ ﺑودن در درون و ﺑرون .ﯾﮑﯽ ﺑودن در ذات و ﺻﻔﺎت .ﯾﮑﯽ ﺑودن در اﻓﻌﺎل و اﻣﯾﺎل.
ﯾﮑﯽ ﺑودن در ﺻورت و ﺳﯾرت .ﯾﮑﯽ ﺑودن در ﻋدد و ﻣﻌﻧﺎ .ﯾﮑﯽ ﺑودن ﺑﺎ ﺧود و ﻏﯾرﺧود .ﯾﮑﯽ ﺑودن در ﺑود و ﻧﺑود .ﯾﮑﯽ ﺑودن
در ﺧﯾر و ﺷر .ﯾﮑﯽ ﺑودن در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھﻣﮥ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و ھﻣﮥ زﻣﺎﻧﮭﺎ.
 -٢ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﯾﮑﯽ ﺑودن ﻣﻘدم اﺳت ھﻣﺎن "ﺑودن" اﺳت و ﺑودن ھﻣﺎن ﯾﮑﯽ ﺑودن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺣد .ﭘس ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن وﺟود
اﺳت.
 -٣وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﻓﻼن ﭼﯾز ھﺳت ﻣﻧظور اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﯾز واﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻓﻼن اﺳت .ﭘس ﺑودن و ﭼﯾزی
ﺑودن ھﻣﺎن ﭼﯾز واﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺑودن اﺳت .
 -۴ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑودن ھﻣﺎن دارای "ﺣدّ" ﺑودن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ "اﺣد" ﺑودن اﺳت  .ﭘس "اﺣد" ھﻣﺎن ﺑودن اﺳت .وﺟود ﯾﻌﻧﯽ اﺣد.
 -۵ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ "ﮐل زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ )ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ( ﺑر ﻗل
ھو ﷲ اﺣد اﺳﺗوار اﺳت" ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ذات ﻣﻌﻧﺎی اﺣد و اﺣدﯾت در ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد اﺳﺗوار اﺳت زﯾرا اﺣدﯾت ھﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت اﺳت و
ھر ﻣوﺟودی ﻣظﮭری از اﺣدﯾت اﺳت و ھر ﭼﯾزی ظﮭوری از "ﺣدّ" اﺳت و ﺣدودﯾت .و ﺣدودﯾت و ﻣﺣدودﯾت ﻋﯾن ﻣوﺟودﯾت
اﺳت و ظﮭوری از ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ.
 -۶ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ھﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی واﺣد اﺳت و ھر ﭼﯾز واﺣدی دارای ﺣدود اﺳت و ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺣدی ﺧﺎص ﺧوﯾش اﺳت
ﮐﮫ آن ﺣد ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺻورت و ﺟﻣﺎل آن ﭼﯾز اﺳت .و ﻟذا ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ اﺣدّ واﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﮑرار اﺳت.
 -٧ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد در ﺣﻘﯾﻘت ﺳورۀ "ھﺳﺗﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف ذات وﺣداﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﺗﻌرﯾف ھر ﻣوﺟودی
در ﻋﺎﻟم اﺳت و ﻧﯾز ﺗﻌرﯾف ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣوﺟود واﺣد.
 -٨ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﺑﯽ واﻟد و وﻟد ﺑودن )ﺑﯽ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول( و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ ﺑودن ﻓﻘط ﺻﻔﺎت ذات وﺣداﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﺳورۀ
ﺗوﺣﯾد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺻﯾف وﺟود و ذات ھر ﻣوﺟودی اﺳت و ﻧﮕﺎه ﺗوﺣﯾدی ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟب ﭼﻧﯾن ادراﮐﯽ ﻣﯽ ﺷود و از
اﯾن روﺳت ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی ﯾﮏ آﯾﮫ و ﻧﺷﺎﻧﮫ از ذات وﺣداﻧﯽ ﺧداﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ظﮭور و ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﺗﺎ آن
ﺣد از ﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻋﻠﯽ)ع( در ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرد ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه و ادراک ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت
ﻧﮕﺎه وﺟودی ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت و اﯾن ﻧﮕﺎھﯽ واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ از ﻣﻧظر اﺳﻼم و ﻗرآن اﺳت و ﻋﯾن رﺋﺎﻟﯾزم .و ﻏﯾر از اﯾن ﻧﮕرﺷﯽ ﻋدم
ﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﻏﯾر ﺗوﺣﯾدی اﺳت .
 -٩ﺣدﯾث دﯾﮕری از رﺳول اﮐرم)ص( ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧدۀ اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ "ﻋﻠﯽ ،ﻣﺻداق ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد اﺳت" .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻣوﺟودی
اﺳت ﮐﮫ وﺟود را از ﺧوﯾﺷﺗن آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ "ﺣدّ" را و اﺣد را از ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر اﻧﺳﺎن ِ
ﺧداﯾﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ از
ﺣدود وﺟود ﺧوﯾش ،وﺟود ﻣﺣض را ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟود ﺑﯽ ﺣدود اﺳت ﻋﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ظﮭور "ﺑودن" اﺳت و
اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی "اﻣﺎم ﻣﺑﯾن" در ﻗرآن ﮐﮫ ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت زﯾرا ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از طرﯾﻖ وﺟود ﻋﻠﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد و ﻣوﺟودﯾت ﺧود را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و اﺑﻘﺎء ﻣﯾﺷوﻧد .اﮔر ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﻣﺗﺣﺻن در وﺟود
اﻣﺎم آﺷﮑﺎر اﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣظﮭر وﺟود ﻣﺣض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾن ظﮭور ذات اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن
اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾزان وﺟود ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻧﯾز ھﺳت و ﻣﯾزان ﺑودن اﺳت و ظﮭور ﺣدّ و اﺣد اﺳت.
 -١٠ﺗﺎ ﭼﯾزی ﻣﺣدود و ﻣﻧﻔﮏ ﻧﺑﺎﺷد ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و وﺟودش درک ﻧﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﯾزی ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﻧﺑﺎﺷد وﺟودش
درک ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﺑودن ھﻣﺎن ﻣﺣدود ﺑودن و ﻣﻧﻔﮏ ﺑودن اﺳت و دارای ﺣدّ ﺑودن اﺳت و اﺣد ﺑودن اﺳت .
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 -١١دﯾدن ﭼﯾزی ھﻣﺎن دﯾدن ﺣدود آن ﭼﯾز اﺳت و درک ﻣرز آن ﭼﯾز از ﺳﺎﺋر ﭼﯾزھﺎ  .از اﯾن ﻣﻧظر وﺟود از ﻧﮕﺎه ادراک
ﻣﺣﺳوس ﺑﺷری ھﻣﺎن اﻧﻔﮑﺎک و ﺟداﺋﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻧﻔﮏ و ﺟدای ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر اﺳت و
ﻓﺿﺎﺋﯽ از ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن را ﺑﺧودش ﻣﺣدود ﮐرده و ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل و ﺣد ﺷده اﺳت و اﺣد ﺷده اﺳت  .و ﻟذا وﺟود ھﻣﺎن ﻓراق اﺳت
و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ  .و ﻟذا ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﯾن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت .
" -١٢اﺣد" ﺻﻔت ﺗﻔﺿﯾﻠﯽ "ﺣد" اﺳت ﻣﺛل اﺣﻖ ﮐﮫ ﺻﻔت ﺗﻔﺿﯾﻠﯽ ﺣﻖ اﺳت .ﺣدّ ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﻣﺣض و ﺑودن .ﭘس اﺣد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
وﺟود ﺑرﺗر اﺳت  .ﺣدّ  ،اﺳﺎس وﺟود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺟود اﺳﺎس ﻣوﺟودﯾت اﺳت .
 -١٣اﺣد ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﺑرﺗر و ﺑرﺗرﯾن وﺟود اﺳت و واﺣد وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺣدّ ﺣدّ اﺳت .
 -١۴اﺣد ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣوﺟودﺗر و ھﺳت ﺗر اﺳت  .ﻣوﺟودﺗرﯾن ﻣوﺟودات و واﺟدﺗرﯾن وﺟودھﺎ .
 -١۵اﺣد ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣدﺗرﯾن ﺣدود اﺳت  .اﺣد ﯾﻌﻧﯽ ﺣدﺗر ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺣﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ ﺗر و اﮐﺑر ﯾﻌﻧﯽ ﺑزرﮔﺗر .
 -١۶ﺧداوﻧد  ،اﺣد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣدّ ﻣوﺟودات اﺳت و ﺣد ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل اﺳت ﭘس ﺧداوﻧد ﺟﻣﺎل ھر ﻣوﺟودی اﺳت و ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات
ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرﻧد در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ظﮭور .
 -١٧اﺣد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺗر  ،ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﺗر  ،ﻣﺷﺧص ﺗر  ،ﻣﻌﯾن ﺗر  ،ﻣوﺟودﺗر  ،ﻣﺣﺳوس ﺗر  ،ﻣﻌﻠوﻣﺗر  ،ھﺳت ﺗر  ،ﺣﺎدﺗر .
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات در ﻗﺑﺎل ھﺳﺗﯽ او  ،ﻣﻌدوﻣﻧد .
 -١٨در ﻣﻌرﻓت و ادراک ﺑﺷری ﻣوﺟودﯾت ﻋﯾن ﻣﺣدودﯾت اﺳت و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ دارای ﺣدی ﻧﺑﺎﺷد ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺛل ھوا و
ﻓﺿﺎ ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﻋدم اﺳت و درک آﺳﻣﺎن ھم ﺑواﺳطﮥ ﺳﻘف آﺑﯽ رﻧﮓ آن اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻣﺣدود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .
 -١٩در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺗﻧﮭﺎ اﺳم وﺟودی ﺧداوﻧد ھﻣﺎﻧﺎ " ﻧور " اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺳﻣﺎی ﺻﻔﺎت اوﯾﻧد ﺟز ﷲ ﮐﮫ اﺳم ذات اوﺳت .
 -٢٠ﻧور ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﺑﯽ ﺣد اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ذات اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﷲ اﺳت  :ﷲُ ﻧور .
 -٢١ﻧور  ،دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب دﯾده ﺷدن ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﭘدﯾدۀ ﻣﺣﺳوس و ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در
ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠوم ﺑﺷری ھﯾﭻ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﻧدارد .
 -٢٢ﻧور وﺟودی ﺑﯽ ﺣد و ﺣدود اﺳت وﻟﯽ ﺣد و ﺣدود ﻣوﺟودات را روﺷن و ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻣﻌرف و ﻣﻌﯾّن ﮐﻧﻧدۀ ﻣوﺟودات اﺳت .
 -٢٣ﻧور ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﺎﻋث ﻣوﺟودات ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ّ
 -٢۴در ﻋﻠوم ﻣدرن ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ذرات و ﮐرات اﺳت و اﻧرژی آﻏﺎزﯾن و آﺧرﯾن اﺳت و در
ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﻧﻘﺑﺎض ذاﺗﯽ ﻧور اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور اﺻل و واﺣد ﻣوﺟودات اﺳت و ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض اﺳت
ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ اﺳت و ﻣﺗﺷﮑل از ﻋﻧﺻری واﺣد اﺳت و دارای ذاﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت .
 -٢۵ﭘس ھﺳﺗﯽ ﺻور ﻧور اﺳت و ﻧور ھﻣﺎﻧﺎ ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺻورت اﺳت زﯾرا ﺑﯽ ﺣد و ﺣدود اﺳت و وﺟود ﺑرﺗر و ﺣد ﺑرﺗر اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ اﺣد اﺳت  :ﷲُ اﺣد و ﷲُ ﻧور  :و ﻧور اﺣد اﺳت و اﺣد ھم ﻧور اﺳت .
 -٢۶اﻟﺑﺗﮫ ﻧور آﻓﺗﺎب آن ﻧوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن اﺳم وﺟودی ﺧداوﻧد اﺳت ﻧور ﷲ ﻧوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺧورﺷﯾد ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺑﻠﮑﮫ
آن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﻣوﻟود آن اﺳت  .ﻧور ﺧورﺷﯾد در ﻗﺑﺎل ﻧور ﷲ ظﻠﻣﺎت اﺳت وﻟﯽ ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻧور ﷲ در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت
اﺳت  .آﯾﮫ ای از ﻧور اﺳت  ،ﻧور ﻣﺟﺎزی و ﻣﺛﺎﻟﯽ اﺳت  .ﻧﺎﺳوت ﻧور اﺳت .
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ﻣﻌرف وﺟود اﺳت وﺟود ﻣﺣض اﺳت ﺑرﺗر از ﺣد اﺳت ﺣد ﺑرﺗر
 -٢٧ﻧور  ،ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ واﺣد وﺟود و اﺳﺎس وﺟود و ّ
اﺳت اﺣدّ اﺳت .
 -٢٨اﮔر ﺣد ھﻣﺎن وﺟود اﺳت ﭘس اﺣد ﻧﯾز ﻓوق وﺟود اﺳت  .ﻓوق وﺟود ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭼﯾزی ﺟدای وﺟود ﺑﻠﮑﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓوق
وﺟود اﺳت ﻣﺛل ﺗﺷﻌﺷﻊ وﺟود ﯾﺎ ﺗﺟﻠّﯽ وﺟود ﯾﺎ ﻧور وﺟود ﯾﺎ وﺟد وﺟود  .و در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل وﺟود اﺳت ﺟﻣﺎل وﺟود
ﻣﺣض  .وﺟود ﻣﺣض ﻧﮫ ﺑﻌﻧوان ﻣوﺟودی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻧوان ﺑودن ﻣطﻠﻖ .
 -٢٩ﺻﻣد ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﯾﺎ ﺧودﮐﻔﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از وﺟود داﺷﺗن و داﺷﺗن ﭼﯾزی ﺑﻌﻧوان ﻣوﺟودﯾت اﺳت  .و ﯾﺎ وﺟودی ﺑﯽ
ﺣد و ﺣدود و ﺑدون ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﺑﯽ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول و ﺑﯽ ﺗﺎ  .ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﺷﺑﯾﮫ اوﯾﻧد و او ﺷﺑﯾﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت .
ھﻣﮫ از اوﯾﻧد و او از ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس اﺣد اﺳت و ھر ﻣوﺟودی ﻣﺣدود
در ﺣدی از اﺣد اﺳت و ھر ﻣوﺟودی ﺟودی از وﺟد وﺟود اﺣد اﺳت.
 -٣٠ھر ﻣوﺟودی  ،ﺣدّی از ﺑﯽ ﺣدی اوﺳت  .و ﻟذا ھر ﺻﻔﺗﯽ در ﻋﺎﻟم ﺣدود ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از ﺑﯽ ﺣدی ﺣدود اﺳت .
 -٣١ﭘس ھر ﻣوﺟودی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از ظﮭور ﺑﯽ ﺣد از ﺣد اﺳت و ﻟذا دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﻋرﺻﮥ ﺻﻔﺎت رخ ﻣﯽ دھد و وﺣدت
اﺿداد ﭼﯾزی ﺟز وﺣدت ﺣدّ و ﺑﯽ ﺣدّی ﻣوﺟودات ﻧﯾﺳت  :ﺧﯾر و ﺷر  ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ  ،ﺑود و ﻧﺑود .
 -٣٢اﮔر در دل ھر ذره ای آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻧﮭﺎن اﺳت  ،اﮔر در ذات ﻣﺎده ﺷﺎھد ﺿد ﻣﺎده ھﺳﺗﯾم  ،اﮔر در ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﻣﺣض ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ
رﺳﯾم  ،اﮔر ﻏﺎﯾت ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺿد آن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﮔر ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻋدم اﺳت ھﻣﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ﺑﯽ ﺣد از ﺣدّ اﺳت
و ﺣدّ از ﺑﯽ ﺣد .
 -٣٣و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻋرﺻﮥ ﭘﯾداﯾش اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺣدّ و ﺑﯽ ﺣدی  ،دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود و ﻋدم  .زﯾرا اﻧﺳﺎن
ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺣد ﺧود را درک و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣدّ در وﺟودش ﻣﺣدود ﺑﮫ اﺷد ﺣدّ اﺳت
و اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن  .و ﻣﯾزان اﯾن درک و اﺣﺳﺎس ھﻣﺎن ﻣﯾزان اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت .
 -٣۴ﭘس اﻧﺳﺎن اﺣدّ اﺳت ﮐﮫ اﺳﯾر ﺣدّ ﺷده اﺳت و ﻣﯾزان اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ او ﻣﯾزان اﻧﺳﺎﻧﯾت اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷف اﺣد در ﺣدّ .
 -٣۵وﺟود ﭼون در ﺣدود اﻓﺗد ﻣوﺟود ﮔردد و ﭼﯾزی ﺷود ﺑﮫ اﺳم و ﺻﺎﺣب ﺻﻔﺎت و ﮐردار .
 -٣۶ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺣد و ﺣدود اﺳت و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣوﺟود در ﺣدود ﺑﯽ ﺣدش ھﺳﺗﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﮐرۀ زﻣﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدوده ای از
ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﺣﯾﺎت اﺳت و در آن ﻣوﺟودی ﺑﻧﺎم اﻧﺳﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺑﯽ ﺣد آﮔﺎھﯽ دارد و ﻣﺄﻣور اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل
ﺑﯽ ﺣد را از ﺣدود وﺟود ﺧود آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .
 -٣٧ﺑﯽ ﺣد ﭼون ﻣﺣدود در ﺣد ﺷود و ﻣوﺟود ﮔردد ﻣﺣل ظﮭور ﺻﻔﺎت اﺳت و اﻓﻌﺎل و اﺣوال و ﺣرﮐت و ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾل  .و اﯾن
ﺳﯾر ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و ﻣﺣﺷر ﮐﺑرا ﺑرﭘﺎ ﮔردد ﺗﺎ ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣد از اﺗﺣﺎد ﻣوﺟودات و وﺣدت ﺣدود ،
آﺷﮑﺎر ﮔردد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل اﺣد ﻋﯾﺎن ﺷود .
 -٣٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻟﻘﺎءﷲ و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود واﻗﻌﮥ ظﮭور ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮥ اﺣد از ﺣد اﺳت .
 -٣٩ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺷدن اﺣد ھﻣﺎن ﻣﺣدود ﺷدن ﺑﯽ ﺣد اﺳت  .زﯾرا ﺟﻣﺎل ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﺣد آن ﭼﯾز اﺳت .
 -۴٠ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھر ﭼﯾزی ھﺳت وﻟﯽ ﺧود آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت و ﻏﯾر آن ﭼﯾز ھم ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﮐل ﻣوﺟودات و ﻣﺣدودات ﺟﻣﻊ ﻣﯽ آﯾﻧد و در ھم ادﻏﺎم ﻣﯾﮕردﻧد واﻗﻌﮫ ای رخ ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﺟﻣﺎل ذات ﺑﯽ ﺣد و وﺟود ﻣﺣض از اﺗﺣﺎد ﻣوﺟودات ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ و ﻣوﺟودات و
ﻣﺣدودات در ھم ﺟﻣﻊ و ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮥ اﺣد را آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧد .
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 -۴١ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ظﮭور ﺣد ﺑﯽ ﺣد اﺳت و ﮐل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣد از ﺣد اﺳت .
 -۴٢ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻣوﺟوداﺗش در ﺳﻣت واﻗﻌﮥ ظﮭور ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺑﯽ ﺣد در ﺣرﮐت اﺳت و ﺟز اﯾن ھﯾﭻ ﻣﻘﺻدی
ﻧدارد.
 -۴٣ھر ﻣوﺟودی ﻣظﮭری از ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ﺣد اﺳت و ﭼون ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺟﻣﻊ آﯾﻧد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷوﻧد ﺟﻣﺎل ذات ﺑﯽ ﺣد آﺷﮑﺎر ﺷود.
 -۴۴ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا واﻗﻌﮥ وﺣدت ﺟﻣﺎل ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﻣﺎل واﺣد ﺑﯽ ﺣد ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۴۵آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم و ﺻوﻓﯽ واﺻل ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را در وﺟود ﺧود ﺑﮫ وﺣدت و
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رﺳﺎﻧﯾده و ﻟذا ﻣظﮭری از ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣد را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯾﺳﺎزد .او ﻣﺣل ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣد از
ﺣدّ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -۴۶اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وﺟود ﺧوﯾش ﺻﻔت زداﺋﯽ ﮐﻧد ﺣد زداﺋﯽ ﮐرده اﺳت و ﻟذا ذات ﺑﯽ ﺣد را از ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻧﻣوده اﺳت .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺻداق ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد اﺳت و ھﻣﮥ ﻋﻠﯽ واران .
 -۴٧ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ظﮭور ﺑﯽ ﺣد از ﺣد آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ذات ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ارادۀ ﺑﮫ اﯾن ظﮭور اﺳت و ﺑﺳوی اﯾن
ظﮭور در ﺣرﮐت اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺟﺎب اﯾن ظﮭور ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ظﮭور را درک ﮐﻧد ھﻣﺎن زﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ .
 " -۴٨ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد " ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ زداﺋﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﺷدن از ﭘس و ﭘﯾش  ،از ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده  ،از ﻋﻠﯾّت  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ای
اﺳت ﮐﮫ ﺻﻣدﯾت را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺗﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا " ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد " ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ آﯾد .
 -۴٩ﭘﺎک ﺷدن از ﻧژاد و ﻓرزﻧد  ،ﻗﻠب ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺳﺎﻟت ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم)ع( ﻓﺎﺗﺢ
ﻣﻘرب و اﻧﺑﯾﺎی اوﻟواﻟﻌزم و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ
ﻧﺧﺳﺗﯾن آن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :اﻣر ﻣﺎ را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﻻ ﻣﻼﺋﮏ ّ
ﮐﮫ ﺧداوﻧد دﻟﺷﺎن را آزﻣوده ﺑﺎﺷد .
 -۵٠زﯾرا ﻓﻘط ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب ﭘروردﮔﺎرﻧد ﮐﮫ از ﺣرﯾم و ﺣدود زﻣﺎﻧﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎرﺟﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑران اوﻟواﻟﻌزم ﮐﮫ از اﺳﺎرت ﻧژاد
ﺧود ﭘﺎک ﺷده اﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ زداﺋﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و آن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻟﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧداوﻧد درآﻣده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل و
ﺻوﻓﯾﺎن ﮐﺎﻣل .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺧداوﻧد ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﺑرﮔزﯾﻧد از ﻣﺎل و ﻓرزﻧد ﻣﺑرا ﻣﯾﺳﺎزد.
ﯾﻌﻧﯽ از وراﺛت ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده  .ﯾﻌﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  .ﯾﻌﻧﯽ ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۵١ﻓﻘط اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح ﺧداﺳت ﮐﮫ ارادۀ ﺑﮫ ظﮭور اﺳت ﺗﺎ ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣد را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎزد و ﺑرای اﯾن ظﮭور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻗﻠب ﺧوﯾش را از ﺻﻔﺎت و ﺟﻣﺎل ﻏﯾر اﺣدی ﻣﺑرا و ﻣﻧزه ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺟذاﺑﺗرﯾن اﯾن ﺻﻔﺎت ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ اﺳت و ﺟذاﺑﺗرﯾن
اﯾن ﺟﻣﺎل ھﺎ ھم اﻓراد ﻧژاد و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -۵٢ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ظرف ظﮭور ﺟﻣﺎل اﺣد و ﺻﻣد و ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد اﺳت .
 -۵٣ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ظرف ظﮭور ﺑﯽ ﺣد اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﯾن ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ ! ﯾﻌﻧﯽ اﻓزون آﻣد ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮥ
اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن ﺧوﯾش ﮐﮫ زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت .
 -۵۴اﯾن ﮐﻼم ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ " ﺧداوﻧد در ھر ﭼﯾزی ھﺳت وﻟﯽ ﺧود آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت " ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھر ﺣدی ﺣﺿور
دارد وﻟﯽ ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣدی او از ﺣدود ﻣوﺟودات آﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت ﻣوﺟودات ﻗﺎدر ﺑﮫ ظﺎھر ﻧﻣودن ﺟﻣﺎل ﺧﺎﻟﻖ ﻧﯾﺳت .
ﻓﻘط ﺻورت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺻﻔﺎت ﻣﻧزه ﺷده ﺑﺎﺷد ﻗﺎدر ﺑﮫ ظﺎھر ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻣﺎل ﺧﺎﻟﻖ اﺳت زﯾرا ﺣدود ھﻣﺎﻧﺎ ﺣدود ظﮭور ﺻﻔﺎت
ھﺳﺗﻧد و ﺣدود ﺑﯽ ﺻﻔﺎت ﻗﺎدر ﺑﮫ ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣد اﺳت  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠص ﮐﮫ ﺧﺎﻟص ﺷده از ﺻﻔﺎت اﺳت ﻣظﮭر ﺣد
ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺣد ﺑرﺗر و اﺣد را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .
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 -۵۵ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟوداﺗش ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ظﮭور ﺑﯽ ﺣد از ﺣد اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﯾن ظﮭور اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھم
ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل ﺟﻣﺎل اﺣد از ﺣدی ﮐﮫ ﻣﻧزه از ﺻﻔﺎت اﺳت .
 -۵۶ﺻﻔﺎت ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺻﻔﺎت ﺣدودﻧد ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺑﯽ ﺣدودی در ﺣرﮐت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾﻧﺳت راز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎت ھﺳﺗﻧد  .دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺣد و ﺑﯽ ﺣدی  ،دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ظﮭور ﺑﯽ ﺣد از ﺣد .اﯾن ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻓﺿﺎﺋل
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .ظﮭور ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ﺣد و ﺧﺻﺎﺋل اﺣدی از ﻣوﺟودی ﻣﺣدود  .اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻧﺑرد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻣﯾﺎل و ﺻﻔﺎت
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  " .ﺑرﺧﻼف اﻣﯾﺎل ﻗﻠﺑﯽ ﺧود ﻋﻣل ﮐردم و ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم"  .ﻋﻠﯽ )ع(
 -۵٧روح ﺧدا در اﻧﺳﺎن اراده ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣد ﺑودن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﻣﯾﺎل و ﺻﻔﺎت ﺣد ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ ﻧﺑرد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .و
اﯾن ﮐل راه ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣد از ﺣدود وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .
 " -۵٨ﷲ " ﻧﺎم ظﮭور ﺑﯽ ﺣد از ﺣدود وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ﻟذا ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد ﺳورۀ ظﮭور ﷲ اﺳت .
 -۵٩از اﯾن ﻣﻧظر ﺗوﺣﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣد و ﺑﯽ ﺣد اﺳت ﯾﺎ وﺣدت ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق  .و در ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ وﺣدت
وﺟود و ﻋدم .
 -۶٠ﻏﺎﯾت ﻣﺣدودﯾت ھﻣﺎن ﻋدﻣﯾت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻏﺎﯾت آزادی ھﻣﺎن وﺟود ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ در ارادۀ ﮐن ﻓﯾﮑون ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻟذا وﺟود در ﺧﻼﻗﯾت آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد در ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دارای ذات ﻋدم
ھﺳﺗﻧد و ﻓﺎﻗد ﺣدودﻧد .
 -۶١ﭘس ﺣد و ﺣدود در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣظﮭری از وﺟود اﺳت ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﻋدم اﺳت و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ " ﺣد " اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود
دارای ﺣد ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ ﺣد اﺳت  .ﻋدم ھم ﻓﺎﻗد ﺣد اﺳت  .از اﯾن ﻣﻧظر وﺟود و ﻋدم ھر دو ﺑﯽ ﺣد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﻣری
واﺣد اﺳت و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .
 -۶٢ﺣﺿرت رﺳول در دﻋﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﭘروردﮔﺎرا اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣن ﺑﻧﻣﺎ " .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ
ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﻣﺷﺎھدۀ ﺻورت واﻗﻌﯽ ﺟﮭﺎن و ﻣوﺟوداﺗش ﮐور اﺳت و ﺻورت اﺷﯾﺎء را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ
"در ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرم ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم " .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣوﻓﻖ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺻورت ﺑﯽ ﺣد را از ﺣدود اﺷﯾﺎء
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ از اﺳﺎرت ﺣدود وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺳﺎرت ﺻﻔﺎت اﺳت ﻣﻧزه ﺷده اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم
اﺧﻼص و طﮭﺎرت و ﻋﺻﻣت ﻧﻔس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﯾﻧﯽ را در او ﮔﺷوده اﺳت .
 -۶٣ﭘس در ﯾﮏ ﮐﻼم  ،ﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﯽ دﯾدن ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣدّ اﺣدی در ﺣدود وﺟود ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺑﯾﻧﯽ در ﻣﺧﻠوﻗﺎت
ﺧدا  .و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻣﺗر از اﯾن آن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧداوﻧد را در ھر ﯾﮏ از ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺟﺳﺗﺟو و درک ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﻗرار ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن اﻗرار ﺷﮭﺎدت ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ اﺳت  :ﺟز ﷲ ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت !
 -۶۴اﯾن دﻋﺎی ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم )ص( ﺑدرﮔﺎه ﺧداوﻧد ﮐﮫ " ﭘروردﮔﺎرا ﺻورت اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ " ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺗوﺣﯾدی اﺷﯾﺎء ھم ﺑر اﺳﺎس ﻧﮕرش ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن دﻋﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ :
ﭘروردﮔﺎرا ﺟﻣﺎل اﺣدی ﺟﮭﺎن را ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ ﺗﺎ ھر ﭼﯾزی را آﯾﮫ ای از وﺟود ﺗو ﺑﺑﯾﻧم .
 -۶۵در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﺷﺎھدات آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﺑر اھل ﺳﯾر و ﺳﻠوک رﺑّﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ دﯾدار اﺣدی ﺟﻣﺎل ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت زﯾرا ھر ﻣوﺟودی
در ﻋﺎﻟم ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت .
 -۶۶ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑراﺳﺗﯽ ﻣوﺣد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه و ادراﮐﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺑﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد و
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ او ﺧداﺑﯾﻧﯽ او ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﻧﮕﺎه ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی و اﻧﺳﺎن ﺗوﺣﯾدی .
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 -۶٧و اﯾن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺷده )ﻣﺗﺄﻟﮫ( اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧش ﻧﯾز اﻟﮭﯽ ﺷده اﺳت و ﺣواس و ھوش و ادراک و ﺑﺎورھﺎﯾش ﻧﯾز
اﻟﮭﯽ ﺷده اﺳت و رزق او ﻧﯾز اﻟﮭﯽ ﺷده اﺳت  .اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗﺎﻣوس ﻗرآن اﺳت .
 -۶٨اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺗﺄﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود در درﺟﺎت اﻣﺎﻣت .
 -۶٩ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد و ﺧداﺑﯾن در ﺷﮭﺎدت ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﺻﺎدق اﺳت و ﺷﮭﺎدت او ﺣﺎﺻل ﻣﺷﺎھدۀ اوﺳت ﮐﮫ ﺟز ﷲ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت  .واﯾن ﻣﻘﺎم اﺧﻼص اﺳت و ﻏﯾر از اﯾن ﺷرک اﺳت در درﺟﺎت .
 -٧٠اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧوﯾﺷﺗن ﺻﻔت زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﮭﺎن در ﻣﻘﺎﺑل روی او ﺻﻔت زداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ذات و ذات
ﺟﮭﺎن روﺑروﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺗوﺣﯾدی ! ﺟﮭﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗل ھو ﷲ اﺣد .
 -٧١ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﺻﻔﺎﺗش ﺷرک اﺳت" .ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﺻﻔﺎت ﺣﺎﺻل ﺻﻔت ﭘرﺳﺗﯽ
ﺑﺷر و ﺻﻔت ﺑﯾﻧﯽ و ﺻﻔت ﭘرﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٧٢ﭘس ﺻﻔت زداﺋﯽ از ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣوﺟود ﺑﮫ آﯾﮫ اﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺧداوﻧد  .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﺷرک زداﺋﯽ وﺟودی اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن را در وﺟود  ،ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻧﮑردن .
 -٧٣وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺧدا ھﺳت و ﺟﮭﺎن ھم ھﺳت اﯾن ﺷرک آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮥ ﺷرﮐﮭﺎﺳت  .اﯾن ﺷرک در وﺟود
اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺷرﯾﮏ وﺟود ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ﺷرک ﻣوﺟب اﺑطﺎل ھوش و ﺑﺻﯾرت و ادراک واﻗﻊ ﻧﮕراﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -٧۴اﯾن دﻋﺎی ﺣﺿرت رﺳول ﮐﮫ " ﭘروردﮔﺎرا اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ " ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ  :ﭘروردﮔﺎرا ﻣرا از
ﺷرک وﺟودی ﭘﺎک ﻧﻣﺎ و ﺻﻔﺎت را از ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎھم ﺑزدا ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم واﻗﻌﯾت وﺟودی ﺟﮭﺎن را ﮐﮫ ﻣظﮭر وﺟود ﺗوﺳت درﯾﺎﺑم و ﺗو
را در ﺟﮭﺎن دﯾدار ﮐﻧم  .اﯾن ھﻣﺎن دﻋﺎی ﻣﻌراج اﺳت و ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 -٧۵ﭘس ﺟﮭل ھﻣﺎن ﺷرک وﺟودی در ﺑﺷر اﺳت و ﻋﻠﻣﯽ ﺟز ﺣﺎﺻل ﺷرک زداﺋﯽ از ﺣواس و ھوش و اﻧدﯾﺷﮫ و ادراک ﻧﯾﺳت.
 -٧۶ﭘس رﺋﺎﻟﯾزم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﮕرش و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺗوﺣﯾدی .
 -٧٧ﭘس " وﺣدت وﺟود " ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧدا وﺟود ﻧدارد و ھر ﻣوﺟودی ﻣظﮭری از وﺟود ﺧداﺳت .
 " -٧٨ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم " – اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮥ وﺣدت وﺟود اﺳت .
 -٧٩اﺳﺎس ﺷرک ﺑر اﯾن ﻣﺛﻠث ﻗرار دارد  :ﻣن ھﺳﺗم – ﺧدا ھﺳت – ﺟﮭﺎن ھﺳت  .اﯾن ﺳﮫ وﺟود ﻣﺳﺗﻘل اﺳﺎس ﺷرک اﺳت
ﺷرک ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا  .ﺷرک ﺑﯾن ﺟﮭﺎن و ﺧدا  .و ﺷرک ﺑﯾن ﺧود و ﺟﮭﺎن  .اﯾن ﺗﺛﻠﯾث ﺷرک ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮥ
ﺷرﮐﮭﺎﺳت .
 -٨٠ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت  .ﺟﮭﺎن ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت اوﺳت و ﻣن ﻣظﮭر ذات اوﺳت و اﯾن ﻣﺛﻠث ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٨١ﭼون از " ﻣن " ﺻﻔت زداﺋﯽ ﺷود ﻣن ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق وﺟود ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ذات ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ
ﺧود واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﺧود ﻣﯽ ﺷود  .و از ﭼﺷم ﺧود اﻟﮭﯽ ﺧود ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﻟذا ﺟﮭﺎن را ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت
ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻣﺎل ﺻﻔﺎت ﭘروردﮔﺎر را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و آﻧﮕﺎه ﭘروردﮔﺎر را از ﺻﻔﺎت
ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﻣﺎل ذات او را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد از ﻣﻧظر ﭼﺷم ذات او در ﺧوﯾﺷﺗن  .ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﺷم او ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ او
ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت و ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس ﺑر ﻋﺎرف ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻋﺎرف واﺻل
ﯾﺎ ﺻوﻓﯽ ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .اﯾن را اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود و ﺧدای ﺧود و ﺟﮭﺎن ﺧود ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﺳت
و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﺣدت وﺟود ﻧﺎﺋل آﻣده اﺳت .
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 -٨٢ﺟز وﺣدت وﺟود ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗوﺣﯾدھﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗوﺣﯾد ظﻧّﯽ اﺳت و ظنّ اﺳﺎس ﺷرک اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را ﺑواﺳطﮥ ظن ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد " و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن ﭘﺎک ﺷدن از ظنّ اﺳت " .ﭘس ﺗوﺣﯾد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ظن ﯾﮏ ﺷرک اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ – ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﺗرﯾن
ﺷرﮐﮭﺎﺳت و ﯾﮏ ﺷرک ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﻘدﯾس ﺷده اﺳت و اﺷد ﺷرﮐﮭﺎﺳت  .ﺷرﮐﯽ ﮐﮫ در اﻟﻔﺎظ و اﺻطﻼﺣﺎت ﺗوﺣﯾدی ﭘﻧﮭﺎن
ﺷده اﺳت ﭘس ﺷرک ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳت آﻧﮭم از ﻧوع ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اش  .ﭘس اﯾن ﻋﻠم ﺷرک و ﺷرک ﻋﻠﻣﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺷرک ﺗوﺣﯾدی.
ﯾﻌﻧﯽ اﻧواع ﺗوﺣﯾدھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ  ،ﮐﻼﻣﯽ  ،ﻓﻘﮭﯽ و ﻏﯾره ﺷرﮐﮭﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ و ﭘﻧﮭﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﮐﮭﺎی اﺑﻠﯾﺳﯽ .
 -٨٣و ﺑﺎﻧﯽ ﺗوﺣﯾد وﺣدت وﺟودی در اﺳﻼم ھﻣﺎﻧﺎ اﺋﻣﮥ اطﮭﺎرﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ھم
ﺻوﻓﯾﺎن ﺣﻘﮫ اﻧد .

ﻣﺣﻣد)ص(

اﺳت و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش ھم ﻋﺎرﻓﺎن و

 -٨۴و اﻣﺎ ﺻﻔﺎت ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ذات دارﻧد و ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕری ﻣﺎھﯾت ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ وﺟود دارد  .اﮔر ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺑطور
طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ذات ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﮥ ﻣﺎھﯾت ھﺎ ھم از وﺟود ﺑﺎﺷﻧد در اﯾﻧﺻورت وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذات و ﺻﻔﺎت ﯾﺎ
وﺟود و ﻣﺎھﯾت ھﺎ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ وﺟﮭﯽ دﯾﮕر از اﻣر ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٨۵وﺟود ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت در ﻣﻧظر ادراک ﺑﺷری  .زﯾرا آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻋدم ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ھﻣﺎن ﻋرﺻﮥ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت و
ﻣوﺟودﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻋرﺻﮥ وﺟود و ذات ﻣﺣض ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد وﺟود و ﻋدم اﺳت .
 -٨۶ﺻﻔﺎت و ﻣﺎھﯾﺎت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻘت اﺳت ﭘس ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ از ﺻﻔت ﺧﻼﻗﮥ اوﺳت و ﺧﻠﻘت ا ّم اﻟﺻﻔﺎت اﺳت.
ﺣﺎل اﮔر درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗدرت ﺧﻼﻗﮥ ﺧداوﻧد در وﺟود ﻣﺣض و ذات او ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﭘس درک ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ از
ذات اوﺳت و ذاﺗش ھﻣﺎن ﺻﻔﺎت اوﺳت و اﯾن ﺗوﺣﯾد وﺟود و ﻣﺎھﯾت ﯾﺎ ذات و ﺻﻔﺎت اﺳت .
 -٨٧ﺟﮭﺎن ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم ﻋﯾن ﻋدم اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻋدم ھﻣﺎن وﺟود ﻣﺣض ﺧداوﻧد اﺳت  .ﭘس آدﻣﯽ وﺟود را ﻋدم
درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را ﻧﺎﺑودی درک ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻓﻘط ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش را و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺧودش را ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد .
 -٨٨ﭘس ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺑﺷری ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻔﺎت ﺑﺷری ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺟﺎب ﻣﻌرﻓت او درﺑﺎرۀ درک وﺟود اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد
وﺟود اﺳت زﯾرا وﺟود را ﻋدم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﮐﻔر و ھراس ﺑﺷر و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﺷﻌور و ادراک اوﺳت  .ﭘس
اﻧﺳﺎن ﺧﺻﻣﯽ ﺟز ﻣﺧﻠوﻗﯾت و ﻣوﺟودﯾت ﺧود ﻧدارد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﺻم آﺷﮑﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودﯾت آﺷﮑﺎرش ﺧﺻم وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ و ذات اﺑدی اوﺳت ﮐﮫ ﺧداﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺳﺧن ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی اﺳت ﮐﮫ :
ﺗو ﺧود ﺣﺟﺎب ﺧودی ﺣﺎﻓظ از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯾز ! ﭘس اﻧﺳﺎن ﺟز ﻓﻧﺎی ﺧود راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎز ﺣﺎﻓظ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺟز ﻓﻧﺎی
ﺧودم از دﺳت ﺗو ﺗدﺑﯾر ﻧﺑود .
 -٨٩ﭼون ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت و ﻣﺎھﯾﺎت از ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺑﺷرﻧد و ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺑﺷر ھم ﺿد وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﺧداﺳت ﭘس ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت
ﺑﺷری در ادراک ﺑﺷری واژﮔوﻧﮫ و ﺿد ﻣﻌﻧﺎی ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﯾﺑﻧده و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده و ھﻼک ﮐﻧﻧده و اﺑﻠﯾﺳﯽ اﻧد .
 -٩٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر در ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﯾﮑﯽ و ﭘﺎﮐﯽ و ﺣﻘﯾﻘت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺑﮭﺷت و ّ
ﻋزت و ﻋظﻣت ﺧود ﺑﮫ ﺷر و ﭘﻠﯾدی و
ﺑﺎطل و ﻓﻧﺎ و دوزخ و ﺧواری و ﻓﻼﮐت ﻣﯽ رﺳد  .و اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﺟﺑری ﺑﺷر ﺻﻔت ﭘرﺳت اﺳت .
 -٩١ﭘس ﮐﻔر ھﻣﺎن ﺻﻔت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺑدﺑﺧﺗﯽ اوﺳت .
 -٩٢ﭘس اﮔر ﺻﻔﺎت ھﻣﺎن وﺟود و ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از وﺟود اﺳت آدﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﺻﻔﺎت ﺿد ﺻﻔﺎت ﻣطﻠوب ﺧوﯾش ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯾروی
از ﺿد ارادۀ ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﺣﻖ ﺻﻔﺎت و ام اﻟﺻﻔﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻘت ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﯾن وﺟود اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
ﮐﮫ  :ﺑرﺧﻼف ارادۀ ﺧود ﻋﻣل ﮐردم و ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود رﺳﯾدم .
 -٩٣ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﭼون ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﺑودم دﺳت ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻘت ﺷدم " از اﯾن ﮐﻼم آﺷﮑﺎرا ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ وﺟود
ﻋﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ و آﺷﮑﺎر ﮐردن ﺧود ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت  .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻏﯾری ﭘدﯾد آﯾد و اﯾن اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﮐردن اﺳت  .ﭘس وﺟود
در ذاﺗش دارای اراده ﺑﮫ ظﮭور و ﺧﻠﻖ ﮐردن اﺳت .
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 -٩۴ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ھﺳت ﻣﯽ ﺧواھد دﯾﮕری ھم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ او را ﺑﺷﻧﺎﺳد  .از اﯾﻧﺟﺎ " ﯾﮏ " ﻣﻧﺟر ﺑﮫ "دو" ﻣﯽ ﺷود و
ﮐﺛرت آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ھﻣﮫ از " ﯾﮏ " اﺳت .
 -٩۵ﭘس وﺟود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺎﻣل ﻋﺷﻖ اﺳت و اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﮐردن ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ از
ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -٩۶ﭘس ﻋﺷﻖ از وﺟود اﺳت و ﺧﻠﻘت از ﻋﺷﻖ اﺳت و ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت از ﺧﻠﻘت اﺳت ﭘس ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت دارای ذات ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺟﮭت
ظﮭور و ﻣﻌرﻓﯽ اﺳت .
 -٩٧ﭘس ﺑرای درک ﺻﻔﺎت ﮐﮫ اﺳﺎس ادراک ﺑﺷر اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺷﻖ را درک ﻧﻣود زﯾرا ﺻﻔﺎت دارای ذات ﻋﺷﻖ ھﺳﺗﻧد  .و
ﺑرای درک ﻋﺷﻖ ھم ﺑﺎﯾد ﻋﺎﺷﻖ ﺑود  .ﭘس ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت و ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺻﻔﺎت را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﻓﮭم آن ﮔﻣراه
و واژﮔون ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ از ارادۀ ﺧود اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا دﭼﺎر ﺗﺿﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ و ھﻼﮐت ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -٩٨ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻧﺎی ﺧود اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﯾﻘﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺻﻔﺎت و ﻣﺎھﯾﺎت اﺳت .
ﭘس ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺗوﺣﯾدی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و اﯾن اﺳﺎس ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺳﺎس
ﺷﻧﺎﺧت ﺗوﺣﯾدی اﺳت .
 -٩٩ﭘس ﺻﻔت زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه ﺷرک زداﺋﯽ و رﺳﯾدن ﺑﮫ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﻧد و
واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و ﺧداوﻧد اﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ از ﺷرک
ﻣﺑرا و ﻣﻧزه از وﺳوﺳﮥ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺎﻟص ﺧدا  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن وادی وﺟود  .و اﯾن راه ﺗوﺣﯾد اﺳت راه
ّ
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺷﮭد ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ .
 -١٠٠ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن ﻣظﺎھر ارادۀ ﺧداﯾﻧد و در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﻘﯾم در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از دﺳت ﺧداوﻧد رزق
ﻣﯾﺧورﻧد .ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ھﻣﺎن واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت و اﯾن اﺟﺎﺑت دﻋﺎی ﺣﺿرت رﺳول اﺳت ﮐﮫ :
ﭘروردﮔﺎرا ﺻورت اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ .
 -١٠١ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻻﯾﻖ درک و ﺣﻣل ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺋﻣﮥ اطﮭﺎر ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺑواﺳطﮥ ﺧداوﻧد آزﻣوده ﺷده ﺑﺎﺷد  .و
اﯾن آزﻣون ﻓﻧﺎی ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺳرﺑﻠﻧد آﯾد ﻻﯾﻖ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﺧﻼص و وﺟود اﺳت ﮐﮫ درک ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و
درک دﯾدار ﭘروردﮔﺎر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  " :ﭼون ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﮐﻧد ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ از
آﻧﺎن اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد " اﯾن ھﻣﺎن آزﻣون دل ﻣؤﻣن ﺑرای ﻓﻧﺎ ﺷدن اﺳت ﺗﺎ ﻻﯾﻖ درک وﺟود ﻣﺣض ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت .
زﯾرا اﻣﺎم ﻣظﮭر وﺟود ﻣﺣض اﺳت و ظﮭور ذات  .و ﻟذا ﺑﻘول ﻗرآن " ھﻣﮥ اﺷﯾﺎء در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز و ﻣﺗﺣﺻن در وﺟود
اﻣﺎم آﺷﮑﺎر اﺳت " .زﯾرا او ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت زﯾرا ﻣظﮭر وﺟود ﻣﺣض و ذات اﺳت و ﻟذا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت
اﺳت ﺑﮫ ذات ﺧود ﻣﺣﺗﺎج اﺳت و اﯾن ﻧﯾﺎزی وﺟودﮔراﯾﺎﻧﮫ و واﺟب اﻟوﺟودی اﺳت .
 -١٠٢ﭘس ﭼﻧﯾن ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ دﻟش ﺑﮫ ﻓﻧﺎ اﻣﺗﺣﺎن ﺷده اﺳت ﻣﺻداق ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ذات وﺣداﻧﯽ ﺧداﺳت .
 -١٠٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ درﺑﺎرۀ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻧﺎ اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب  .ھﻣﭼون اﻣﺗﺣﺎن ﻓﻘر و ﻣرگ و
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑدﻧﺎﻣﯽ و ﺗﮭدﯾد و ﺗﮑﻔﯾر و ﺟداﺋﯽ و ﻓراق .
 -١٠۴اﺣﺳﺎس وﺟود آدﻣﯽ در ﻋرﺻﮥ ﺻﻔﺎت ﯾﮏ اﺣﺳﺎس وﺟود ﮐﺎذب اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن در از دﺳت دادن ھر وﺟﮭﯽ از دﻧﯾﺎ ﮐﮫ
ھﻣﺎن وﺟﮭﯽ از ﺻﻔﺎت اﺳت اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون از ﻧﺎﺑودی ﻧﻣﯽ ﮔرﯾزد در اﯾن ﻧﺎﺑودی اﺣﺳﺎس وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺗﺻﺎل ﺑﮫ وﺟود ﻣﺣض ﭘروردﮔﺎر اﺳت .
 -١٠۵آﻧﮑﮫ ﺑﮫ درک ذاﺗﯽ وﺟود ﻧﺎﺋل آﻣده اﺳت ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎت را از ﭼﺷم ذات ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻟذا ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎت ﻋرﺻﮥ دﯾدار ﺟﻣﺎل
ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ آﯾد .
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 -١٠۶اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "ﮔﻧﺟﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺑودم و ﭼون ﻋﺎﺷﻖ ظﮭور و ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﺷدم ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾدم"ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت
ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺻﻔﺎت ﺧود ﺷدم ﭼون ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم ظﮭور ﺻﻔﺎت اﺳت و ﺻﻔﺎت ھﻣﺎن ظﮭور ذات اﺳت  .ﭘس ظﮭور ھﻣﺎن
ﻋرﺻﮥ ﺻﻔﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت .
 -١٠٧ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ذات ﺗﺟرﺑﮥ ﻋدﻣﯾت ﺑرای ﺑﺷر اﺳت وﻟﯽ ﺻﻔﺎت از ﻣﻧظر ذات ﺗﺟﺳم اﺑدﯾت ذات اﺳت  .و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻟش ﺑﮫ
ﻓﻧﺎ آزﻣون ﺷده اﺳت در واﻗﻊ وﺟودﯾﺎب ﺷده اﺳت و ذات را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻧور ذات اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺗﻌﯾّن ﺻﻔﺎت را ﻋﯾن
ﺟﻣﺎل ذات ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی ﯾﺎ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .
 -١٠٨ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣذھب وﺟودﯾﮫ و ذاﺗﯾﮫ و ﺟﻣﺎﻟﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﺗﺟرﺑﮥ ﻓﻧﺎ ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت  .و ﻟذا ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ )ﺷﯾﻌﮫ(
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﻧﺎی در وﺟود اﻣﺎم اﺳت زﯾرا اﻣﺎم ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل ذات و وﺟود ﻣﺣض اﺳت .
 -١٠٩ﺷﯾﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﯾد ارادۀ اﻣﺎم  .اﯾن ارادت ﻋﯾن ارادت ﺑﮫ ﻓﻧﺎﺳت از ﻣﻧظر ادراک ﺻﻔﺎت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮥ ﺑﺷری  .و ﻟذا ﻣرﯾد در اﯾن
ارادﺗش و اطﺎﻋﺗش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾر و اﻣﺎﻣش ﮐﮫ ﻣظﮭری از وﺟود ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ در ﭼﺷم ﻋﺎﻣﮥ ﻣردﻣﺎن ﻣظﮭری از ﻓﻧﺎﺳت ،
ﻗﺎﺑﻠﯾت درک وﺟود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻗﻠﺑش ﺑﮫ اﯾن ﻓﻧﺎی ﭘﯾر اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ ﺑدون اﻣﺎم زﻧده را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺷﯾﻌﮫ
ﻧﺎﻣﯾد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﮐﺎﻓر ﮔوﯾﻧد در ﻗﺎﻣوس اﻣﺎﻣﯾﮫ  .ﭼون دﻟش ﺑﮫ وﺟود اﻣﺎم ﮐﮫ ﻣظﮭر ذات ﺣﻖ اﺳت اﻣﺗﺣﺎن ﻧﺷده
اﺳت ﭘس ﻗﺎﺑﻠﯾت درک و ﺣﻣل اﻣﺎﻣت را ﻧدارد .
 -١١٠ﺷﯾﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻓﮭم  .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﻓﮭم  .ﯾﻌﻧﯽ ذات ﻓﮭم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﻓﮭم  .و اﯾن ﻓﮭﻣﯽ ﻓﻧﺎﺋﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت .
 -١١١اﻣﺎم و ﻋﺎرف واﺻل ھﻣﺎن ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻘت اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد از وﺟود او ﻣﻌرﻓﯽ و آﺷﮑﺎر و ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺧدا ﺟز در وﺟود ﻣن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود" .و ﻟذا ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ و دارای اﻣﺎم ﺣﯽ
آن ﻏﯾری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب ﺧدا در ﺧﻠﻘت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧودش را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از وﺟود اﻣﺎم  .ﭘس ﺷﯾﻌﯾﺎن
ﻣﻘرب و
اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣﻧظور ﺧدا از ﺧﻠﻘت ھﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺧﻠﻖ ﮐرده اﺳت و اﯾﻧﮭﺎ ھﻣطراز ﻣﻼﺋﮏ ّ
ﭘﯾﺎﻣﺑران اوﻟواﻟﻌزم ھﺳﺗﻧد زﯾرا آن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد دﻟﺷﺎن را آزﻣوده اﺳت  .اﯾن آزﻣون ھﻣﺎن ﻣرﯾدی آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﻓﻧﺎی در اﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺑﺎﻗﯽ در ﺧدا .
 -١١٢اﻣﺗﺣﺎن و آزﻣون دل ﭼﯾزی ﺟز ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت  .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﻧد ھرﮔز ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ھﻣواره ﻋدم را ﺑر ﺟﺎی وﺟود ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد و ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد  .زﯾرا ﺻﻔت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑدون درک ذات ﻋﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -١١٣آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷد و ﺗﺣت وﻻﯾت و اطﺎﻋت اﻣﺎم ﺧوﯾش ﺑرﺧﻼف اراده اش ﺣرﮐت ﻧﻣود از ﺻﻔﺎت ﭘﺎک ﺷده و ﺑﮫ ذات ﻣﻠﺣﻖ
ﻣﯽ ﺷود و اھل وﺟود ﻣﯽ ﮔردد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را آﺋﯾﻧﮥ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺻﻔﺎت ﻗﻠﻣرو ظﮭور ذات ﻣﯽ آﯾد و ﻋﯾن
ذات ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١١۴و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌرﻓت و ﻋﺎرﻓﺎن وادی وﺟود ﭼون ﺑﮫ ذات ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن و اﺣﮑﺎم و
ﻋﻘﺎﯾدی ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .در واﻗﻊ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ھﻣﮥ ﻓرق ﻣذھﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻋﺎرﻓﺎن دارای ﻣذھب واﺣدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺻول ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ اﺳت .
 -١١۵ﭘس طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و اﻣﺎﻣت ﺑرای ﭘﯾروان ﺳﻧﺗﯽ و ﻣوروﺛﯽ ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ از ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ﺑﺳﯾﺎر
ﺳﺧت ﺗر اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾت ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﮑران ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﮔروھﯽ از ﺳﺎدات و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣوروﺛﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺷﯾﻌﯽ دﭼﺎر ﺷده اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺻل اﯾن ﻣذھب ﻧژاد ﺑراﻧدازی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻗﺎﻣﮥ " ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد " .
اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻣﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ﺧﯾزش ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ ﺑوده و ﻧﯾز ﭘﯾﺎﻣﺑرﮐش ﺗرﯾن اﻗوام ﺑوده اﻧد.
اﯾن ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎی اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣد ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﺷد ﻓراق و ﻟﻌن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود  .اﺑﻠﯾﺳﯾت
ﺗﻘرب
ﻋﯾن اﺻﺎﻟت ﻗدﻣت و ﻧژاد و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ  :ﻣن در ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺗرم و ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗرم ﭘس ﺑرﺗرم و ﻏﯾر ﻣن ﮐﺳﯽ ﺣﻖ ّ
ﻧدارد .اﯾن اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎ ﻋﻠت ھﻣﮥ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل و ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﻣروزه اﯾن دو ﻗوم در ﻣﺣور ھﻣﮥ
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ﺗﻧﺎزﻋﺎت و ﻋداوﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺧود را ﻗوم ﺑرﮔزﯾده و ﺑرﺗر و ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽ داﻧد  .اﯾن ﻧﺑرد ﻣﺣور ھﻣﮥ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻧدۀ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾﺳﯾت را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١١۶ﻗﻠﻣرو ﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯽ ﻓﻘط ﻋرﺻﮥ اﻣﺎﻣت و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﻻﯾت وﺟودی اﻣﺎم و ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗوﺣﯾد ﻧظری اﺳت
ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﺷرک ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت ﯾﺎ اﻟﮭﯾﺎت ﺷرک .
 -١١٧و اﻣﺎ در ﻗﻠﻣرو ﺷرﯾﻌت و اﺧﻼق ﻋﻣﻠﯽ ﺷرک ﻋﺑﺎرت اﺳت از ھر ﻧﮕﺎه و اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل ﻏﯾر ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ از ﺧدا
ﺷروع ﻧﺷود و ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﺷود  .ﮐﮫ اﺳﺎس آن اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ از ﻏﯾر ﺧدا ﺗوﻗﻊ رزق داﺷﺗن و ﻏﯾر
ﺧدا را ﻋﻠت رزق ﺧود داﻧﺳﺗن و ھر ﻋﺎﻣل ﻏﯾر ﺧدا را در رزق و ﺳرﻧوﺷت ﺧود دﺧﯾل داﻧﺳﺗن .
 -١١٨ﺷرک طﯾﻔﯽ ﮔﺳﺗرده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرش ﮐﻔر و ﺳر دﯾﮕرش ﻧﻔﺎق اﺳت  .از اﻧﮑﺎر ﻣطﻠﻖ ﺧدا در زﻧدﮔﯽ ﺗﺎ ﺧدا را ﺷرﯾﮏ
زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻗرار دادن .
 -١١٩ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﺗﺎ ﻧﻔﺎق  .و ﻟذا ﺣدﯾﺛﯽ ﺣﯾرت آور از رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را
ﺷرﯾﮏ ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻗرار ﻧدھد ﺑر ﺑﮭﺷت وارد ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر اﻋﻣﺎﻟش ھﻣﮫ زﻧﺎ و دزدی و دروغ ﺑﺎﺷد".
 -١٢٠ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش را ﻣﺳﺑّب ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر و ﮐﺎﻣل ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﯽ داﻧد ﮐﺎﻓر ﻣطﻠﻖ اﺳت وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﻣﺳﺑّب ﮐﺎﻣل
ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﺑداﻧد ﻣؤﻣن ﺧﺎﻟص اﺳت .
 -١٢١ﭘس ﺧودﺑﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ را ﺑﺳرﻋت ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧودش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و
اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮥ ﺗوﺑﮫ و روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧداﺳت  .وﻟﯽ آدم ﻣﺷرک ﮐﮫ در ھر ﻋﻣل و ﮐل زﻧدﮔﯾش ھم ﺧود را و ھم دﯾﮕران را و ھم ﺧدا را
دﺧﯾل و ﺑﺎﻋث ﻣﯽ داﻧد ھرﮔز ﻧﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻧﮫ ﻣردم را و ﻧﮫ ﺧدا را  .و ﭼﻧﯾن ﻣوﺟودی در ﻧظر ﺧداوﻧد ﺑدﺗرﯾن ﻣردم
اﺳت و ﺧداوﻧد او را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﻋﺎﻣل ظﻠم ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻧﺟس ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .
 -١٢٢ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی ﮐﮭن ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش ﯾﮏ ﺑت واﺣدی ﺑود ﺑﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی
ﮐﺛﯾر و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮥ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﮫ ھر ﺷﯾﺋﯽ ﯾﮏ ﺑت اﺳت .
 -١٢٣ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑرای ﺧدای ﺧود ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ و واﺳط داﺷﺗﻧد وﻟﯽ ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﻋﺻر ﺟدﯾد ھر ﺷﯾﺋﯽ و ھر ﻋﻣﻠﯽ
از ﺧود را و ھر ﻓردی در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را و ھر ﻓﮑر و ﻋﻠﻣﯽ را و ھر ﻋﻣل ﻋﺑﺎدی را ﯾﮏ ﺑت و ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد.
 -١٢۴وﻟﯽ اﺳﺎس رواﻧﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ ﺷرک ھﻣﺎﻧﺎ ﺷرک ﺑﯾن ﺧود و ﺧداﺳت ﮐﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧوع آن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت
و اﺳﺎس اﯾن ﺷرک ھﻣﺎﻧﺎ ﺧدای ذھﻧﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ در ذھن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣن ﺑرﺗر و ﺳﻠطﮫ ﺟو اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و
اﯾن ﺷرک ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮭﯾﺎت ﻋرﯾض و طوﯾﻠﯽ در ھﻣﮥ ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎﻣت و ﺧﺗم ﻧﺑوت
اﺳت ﮐﮫ ﺧط ﺑطﻼن ﺑر اﯾن رﯾﺷﮫ ای ﺗرﯾن ﺷرﮐﮭﺎ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت زﯾرا ﺧﺗم ﻧﺑوت و ظﮭور اﻣﺎﻣت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣرگ ﺧدای ذھﻧﯽ
و آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و اﯾن ﺑرﭼﯾده ﺷدن اﺳﺎس ﺷرک اﺳت .
 -١٢۵از ﻣﻧظر دﯾﮕری زﻣﯾﻧﮥ ﻓﮑری ﺷرک ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﺷﻘﺎق و اﻧﻔﮑﺎک ﺑﯾن دﯾن و دﻧﯾﺎ و ﺟداﺋﯽ و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ و ﺣﯾﺎت ﺑﻌد
ﻣرگ اﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ ﺧداوﻧد ھم ھﯾﭻ ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب در دﻧﯾﺎ و ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺷر ﻧدارد و ﺟﺎﯾش ﻓﻘط در ﻗﻠﻣرو ﻣرگ
و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن ﻧﻔﺎق ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺳﺎس اﻋﺗﻘﺎدی ﺷرک اﺳت .
 -١٢۶در ﻗرآن آﯾﺎت ﻓراواﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟرﯾﺎن دﻧﯾﺎ و آﺧرت را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد " :ھر ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ در ﻋذاب
اﺳت در ﺣﯾﺎت آﺧرت ﻋذاﺑش ﺷدﯾدﺗر اﺳت .ﭘس از ﻣرگ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑود در اﯾﻧﺟﺎ ھم
ھﺳت " ...
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 -١٢٧ﭘس ﺗوﺣﯾد ﯾﮑﯽ ﺑودن ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟز ﺧدا ﻧدﯾدن و ﺟز ﺧدا ﻧﻔﮭﻣﯾدن و ﺟز ﺧدا را ﻋﻠت و ﻏﺎﯾت ﻧداﻧﺳﺗن و ﺧدا را در
ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر و ﻓﺎﻋل داﻧﺳﺗن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود او در ﻗرآن ﺧودش را ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد :اول و
آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن و ﺣﺎﺋل و واﺻل و ﮐﺎﻣل و ﻣﺑدی )آﻏﺎزﮔر( و ﻣﻌﯾد )آﯾﻧده(.
 -١٢٨ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺻﻔﺎت ﺧدا در درک ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎﻧﺎ ﺻﻔت ﻓﺎﻋل و ﻋﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻓﺎﻋل و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟز ﺧدا ﻧداﻧد و
ﻧﺑﯾﻧد و ﻣﻧظور ﻧدارد و ﺧودش را در اﻋﻣﺎل ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻗرار ﻧدھد .اﯾن راﯾﺞ ﺗرﯾن و ﻋﺎدی ﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن
ﺷرﮐﮭﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک ﻓﻌل .
 -١٢٩ﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯽ و دﯾدن ﺧدا ﺑﻌﻧوان ﻋﺎﻣل در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن زﻣﯾﻧﮥ ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی و ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ و
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .و اﯾن اﺳﺎس ﻧﮕرش ﺗوﺣﯾدی و ﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷرک ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا را از ﻣﯾﺎن
ﺑرﻣﯽ اﻧدازد و ﺧود در ﺧدا ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ھﻣﺎن وﻻﯾت وﺟودی و اﻣﺎﻣت اﺳت .
 -١٣٠و اﻟﺑﺗﮫ زﻣﯾﻧﮥ دروﻧﯽ ﺷرک ﻋﻣﻠﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺷرک ﻓﮑری و ﺗوﺟﯾﮭﯽ در ذھن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس آن ھم ﺧدای ذھﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣن ﻓردی در ھم ﻣﯽ آﻣﯾزد و ﻣوﻟّد اﻋﻣﺎل ﻣﺷرﮐﺎﻧﮥ ﺧود  +ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -١٣١ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آدﻣﯽ ﺟز در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾر و اﻣﺎﻣش اﻣﮑﺎن ﻋﻣل ﺗوﺣﯾدی و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻧدارد و ﻟذا
ﺑﯽ اﻣﺎم  ،ﮐﺎﻓر و ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا اﻣﺎم ﻣظﮭر ﺗﺟﻠﯽ ﺧداوﻧد اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧدای ذھﻧﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود " .ﻣن"
در اطﺎﻋت از اﻣﺎﻣش ﺑﮫ اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻣﺣﺎی " ﻣن " اﺳت.
 -١٣٢اﮔر اطﺎﻋت ﻣرﯾد از ﭘﯾرش ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻧﺑﺎﺷد آن ﻣﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣرﯾد ﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾّت اﺳت ﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در اطﺎﻋت از ﭘﯾر
ﺷرﯾﮏ اﺳت و اﯾن ﻋﻣل ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾﺳت  .ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ در اطﺎﻋت راز ﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯽ و اﺧﻼص اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﭘﯾر
و ﺑﯽ اﻣﺎم ھرﮔز ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و اﺧﻼص ﻧﻣﯽ رﺳد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧود دارای رﺑوﺑﯾّت ذاﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺗﺣت
ارادت ﯾﮑﯽ از ارواح طﯾﺑﮫ و ﯾﺎ ﺣﺿرت ﺧﺿر ﯾﺎ اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ﺑﺎﺷد .
 -١٣٣اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد در ﻋﻣل ﺟز از طرﯾﻖ اﻣﺣﺎی " ﻣن " ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ آدﻣﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﺟز در ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
اطﺎﻋت ﻣﺣض و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد  .آن ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اراده و ﻣﻧطﻖ و ارﺿﺎی ذھﻧﯽ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد
ھﻣواره ﺷرﯾﮏ ﺧداﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر آن ﻋﻣل ﯾﮑﯽ از اواﻣر اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " اﮔر ﮐﺳﯽ ھﻣﮥ اﺣﮑﺎم
ﺷرﯾﻌت ﻣرا ﻣو ﺑﮫ ﻣو رﻋﺎﯾت ﮐﻧد وﻟﯽ ﺗﺣت ارادت اﻣﺎم زﻧده ﻧﺑﺎﺷد و از او اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد ﮐﺎﻓری ﻣﻧﺎﻓﻖ از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود و ﻧﻔس
او ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت در ﻗﺑر ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﻣﺎﻧد" .ﻧﻔﺎق ھﻣﺎن اﻧﺷﻘﺎق و دو ﺷﻘﮫ ﺷدن ﻧﻔس آدﻣﯽ اﺳت ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا  .اﯾن
ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻل ﺷرک ﻣزﻣن و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻣن ذھﻧﯽ و ﺧدای ذھﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد  .ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻣرﮔش ﺑﺎﯾد
ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎﻻ رود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﺗن در ﮔور رھﺎ ﺷود وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻔس ﻣﻧﺎﻓﻖ و دو ﺷﻘﮫ ﺷده از ﺗن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد زﯾرا آن
ﺷﻘﮫ از ﻧﻔس ﺧودی از ﺗن ﺟدا ﻧﻣﯽ ﺷود و رھﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت در ﻗﺑر ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﯾن ﻋذاﺑﯽ ﻋظﯾم اﺳت و
ﺻورﺗﯽ از ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑدﻧﯽ ﻣﺗﻼﺷﯽ و ﮔﻧدﯾده ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم ﺑﺳﺗر آن اﺳت .
 -١٣۴ﻋﻣر آدﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک از ﺗوﻟد ﺗﺎ ﻣرگ ھﻣﺎن ﻋرﺻﮥ ﺧﻠﻘت او ﺑدﺳت و ارادۀ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل و اﻣﯾﺎل
و ﺻﻔﺎت آدﻣﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﻌل ﺧدا در ﺑﺷر و ﺗﺟﻠﯽ ﺻﻔﺎت او در ﺧﺎک اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺟﻠﯽ  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺣﺿور و ﻓﻌل و ﺻﻔﺎت و ارادۀ ﺧدا در ﺧﺎک ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود و ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﻧﺳﺎن
ﺷﺎھد ﺑر اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ " آدﻣﯽ را در ﺣﺎل ﺧﻠﻖ ﮐردﻧش ﺑر ﺧﻠﻘت او ﺷﺎھد ﮔرﻓﺗﯾم " .ﭘس ﮐﻔر
)ﺧودﺑﯾﻧﯽ( و ﺷرک ) ﺧود – ﺧدا ( ﺣﺎﺻل ﺟﮭل و ﻏﻔﻠت آدﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ھر ﮐﮫ ﺧود را
ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت و ﺧﺎﻟص و رﺳﺗﮕﺎر ﺷد "  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک و ﮐﻔر ﺣﺎﺻل ﺗوھم اﺳت و ﺗوﺣﯾد ﻋﯾن واﻗﻌﯾت وﺟودی اﻧﺳﺎن
اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﻣﺧﻠوق  ،اﺳﺎس ﻧﮕرش ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺟﺎری ﺧود را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ از ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺑرد و ﯾﺎ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﺎﻓر و ﻣﺷرک اﺳت .
 -١٣۵ﺧدای ﺗوﺣﯾدی ﻧﮫ ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺣﺎﺿر و ﺟﺎری در ﺗن و دل و ﺟﺎن و اﻋﺿﺎء و ﺣواس و اﻓﻌﺎل و اﺣﺳﺎس و
ﺻﻔﺎت و اراده اﺳت و ﻧﮫ ﺧداﺋﯽ ﺟدای اﻧﺳﺎن و در ورای اﻧﺳﺎن و ﺑﺎﻻی آﺳﻣﺎن  .ﺑﻠﮑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧودش از رگ ﮔردن ﺑﮫ
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اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت  .و ﺑﺎز ﺑﻘول ﺧودش ﺧدای ﮐﺎﻓران در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور اﺳت ) در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ (  .اﯾن ﺧدا ﻋﻧﺻر ﺷرک و
ﻧﻔﺎق اﺳت  .ﭘس ﻓﻘط ﺧدای ﻋﺎرﻓﺎن ﺧدای واﻗﻌﯽ و ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧود ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻣوﺣد اﺳت .
 -١٣۶ﭘس ﺷرک ھﻣﺎن ﺷرک و ﺷراﮐت ﺑﯾن ﺧود و ﺧداﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷراﮐت ﮐﺎذب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و طﻼق ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا ﻣﯽ
ﺷود و ﻧﻔس را دو ﺷﻘﮫ و ھﻼک ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١٣٧ﯾﮑﯽ از ﺻور ﺷرﮐﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧوﺑﯽ ھﺎ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﭘﯾروزﯾﮭﺎﯾش را از ﺧودش ﻣﯽ داﻧد و ﺑﻼﯾﺎ و
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد  .و اﯾن ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺗرﯾن و ﭘﻠﯾدﺗرﯾن ﻧوع ﺷرک اﺳت ﮐﮫ راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻧوع ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﯾن ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﺑدﺑﯾن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ او در ﻋداوت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -١٣٨ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  " :ﺑﮕو ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر ھﻣﮫ از اوﺳت ) ﺧداﺳت ( " و آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﻧﯾﮑﯽ ھﺎ را
از ﺧدا و ﺷر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ را از ﻣردﻣﺎن و ﯾﺎ از ﺷﯾطﺎن و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ از ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﻧﯾز ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا
ﺧوش ﺑﯾن ھﺳﺗﻧد .
 -١٣٩اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔﻌول اﺳت  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺑور اﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﯾﭻ ﮐس ﻣﯾل
ﻧدارد ﮐﮫ ﮐس دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﭘس ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺧود را دوﺳت ﻣﯽ دارد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت
و اﺻل و اﺳﺎس ﻣوﺟودﯾت و ﺻﻔﺎت ﺧود را دوﺳت ﻣﯽ دارد وﻟﯽ ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻓﻌﺎل ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن ﺷﺎﮐﯽ و
ﻧﺎراﺿﯽ اﺳت و اﯾن ﻋﻠت ﺷرک اﺳت .
 -١۴٠آدﻣﯽ اﮔر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻌرﻓت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑر اراده و ﻓﻌل اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن راﺿﯽ و ﺧوﺷﻧود ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ
ارادۀ اﻟﮭﯽ ﻋﯾن ارادۀ ﺧود اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ھﻣﺎن ﺧداﺳت و اﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 " -١۴١ﭼرا ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد  .از ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎﺳت " اﯾن ﮐﻼم ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﯾﺎن ﻋﯾﻧﯽ ﺗوﺣﯾد و
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ارادۀ ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻓﻘط از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺣث و ﻣﻌﻣﺎی ﮐﮭﻧﮥ ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﻧﮫ ﺟﺑر اﺳت
ﻧﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺗوﺣﯾد و وﺣدت ارادۀ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق اﺳت  .و اﯾن ﻋﯾن دوﺳﺗﯽ ﺧدا و ﺧود اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھم ﺟﺑرﯾون و
ھم ﻗدرﯾون ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در ﺷرک ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد  .ﺗوﺣﯾد اﻣر دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد ارادۀ اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻣر ورای ﺟﺑر و
اﺧﺗﯾﺎر اﺳت  .ﻋﺷﻖ اﺳت  .و اﯾن ﻋﺷﻖ ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن  .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﻠﻖ اﺳت  .زﯾرا ارادۀ
اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت و آﻧﮑﮫ ارادۀ ﺧود را در ارادۀ ﺣﻖ درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد از اﯾن ﻗدرت ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس
ﺗوﺣﯾد ﻋرﺻﮥ اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﻠﻖ و ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون در اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١۴٢ﭘس ﺗوﺣﯾد ﺣﺎﺻل درک ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت ﺑر ﺧﻠﻘت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﻋرﺻﮥ ﻋرﻓﺎن اﺳت  .زﯾرا در اﯾن ﺷﮭﺎدت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ارادۀ اﻧﺳﺎن و ﺧدا درک ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ھﻣﺎن وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١۴٣اﺳﺎس ﺗوﺣﯾد درک ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ اﺗﺣﺎد اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﮐﮫ اﯾن ھم دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺷرک اﺳت  .و ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺟﻣﺎل اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب ﺗوﺣﯾدی اﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻖ اﻣﺎﻣت
درک ﺷود و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از اﻣﺎم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ درک ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ درک اﻣﺎﻣت در ﺧوﯾﺷﺗن  .اﻣﺎﻣت
ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت .
 -١۴۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠم اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد اﺳت و اﻟﮭﯾﺎت ﻓﺎﻗد اﻣﺎم ھﻣﺎن دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗوﻟﯾد اﻧواع ﺷرﮐﮭﺎ و ﻧﻔﺎق اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺳﺗر آن روﺣﺎﻧﯾت رﺳﻣﯽ ﻣذاھب ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑوده
اﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﺑوده اﻧد ﻣﺛل ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ .
 -١۴۵ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﯾن را ﻧﺟس ﻧﺎﻣﯾده اﺳت زﯾرا آن ﺧداﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﺷر در ذھن ﺧود ﻣﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھش در آﺳﻣﺎن
اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ وﺟود ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت آدﻣﯽ ﻣوﺟب ﺗﺧرﯾب و ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻋﯾن رﺳوخ ﻋدم در وﺟود اﺳت
ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﺳد آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد روح )ارادۀ اﻟﮭﯽ( اﺳت ﻧﺟس ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ در زﻣﯾن اﺳت ﻧﻔس اﻧﺳﺎن
ﻣﺷرک ھم ﻧﻔس ﻋدم زده اﺳت و ﻟذا ﻓﺎﺳد و ﻧﺟس ﻣﯽ ﺷود.
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 -١۴۶اﺻل ﺷرک ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ھﻣﺎﻧﺎ ﺷرک ﻋدم و وﺟود اﺳت و اﺧﺗﻼط و رﺳوخ ﻋدم در وﺟود .ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯾﺷود و اﯾده ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت اﯾده ای ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧدۀ ﮔﻧﺎھﺎن و ﻣظﺎﻟم آدﻣﯽ اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺷرک را ظﻠم ﻋظﯾم
ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .
 -١۴٧ظﻠﻣﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ وﺟود را ﺑﮫ ﻋدم ﻣﺣﮏ زﻧد و ﺑﮫ ﻋدم ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﻧﻣﺎﯾد  .ﻋدﻣﯽ ﺑﻧﺎم ﺧدا  .اﯾن
ﺧدا ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﺧﺗراع اﺑﻠﯾس در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﺗﺎ وﺟود را ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧداﺳت در ﺑﺷر ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣﺎﯾد .
 -١۴٨وﻟذا ﻧﺑردی در ﻋداوت ﺷدﯾدﺗر از ﭘﯾروان و ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻟﮭﯾﺎت ذھﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺣدان ﻋﺎرف در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺑوده اﺳت.
ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ از ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮥ وﺣدت وﺟود ﻣﯾﮕوﯾد :ﻋﺎﻟﻣﺎن رﺳﻣﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد و ﻧوع
ﺧﺻوﻣت اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﭼون ﻋداوت ﻓراﻋﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ اﺳت .اﯾن ﻋﺎﻟﻣﺎن دوﺳﺗﺎن ﺧدا را دﺷﻣن ﻣﯽ دارﻧد .
 -١۴٩ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺟرﺑﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﺗرﯾن ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﯾﻖ و وﻗﺎﯾﻊ آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻧﯾز ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﭼون
اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد وﺟودی را ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﻧد  .در ﻧزد ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﺧﯾﺎﻟﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻏﺎﯾت ﺑﺎور ﺑﮫ اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯾﺑﯽ
در ﺧراﻓﺎت و اوراد ﻣوھوم اﺳت ﮐﮫ دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و ﻓﺎل ﮔﯾری و اﺳﺗﺧﺎره ﺗﻣﺎم ﮐراﻣﺎت آﻧﮭﺎﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
ﺧراﻓﺎﺗﯾﺎن را ﮐﻔر داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  :ھر ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﻏﯾﺑﮕو و ﮐﺎھﻧﯽ ﺑرود ﮐﺎﻓر اﺳت .
 -١۵٠از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﭘﯾرو ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻗد اﻣﺎم زﻧده ﮐﮫ در ﺑﯾﻌت و اطﺎﻋﺗش ﺑﺎﺷﻧد
در اﻋﻣﺎل و ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود از اھل ﺳﻧت ھم ﺟﺎھﻠﺗر و ﻣﺷرک ﺗر و ﻓﺎﺳدﺗر و ظﺎﻟﻣﺗرﻧد و اﻣﺎﻣﺷﺎن ھم ھﻣﭼون ﺧداﯾﺷﺎن در
ﭘردۀ ﻏﯾب اﺳت و ﻗداﺳت او در ﻏﯾﺑت اوﺳت ﭼرا ﮐﮫ ظﮭور ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎ ﻗﮭر و ﻏﺿب و اﻧﮭدام اﺳت  .ﺧدا و اﻣﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻧﺑودش
ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و در ظﮭور و ﺣﺿورش ﻗﮭﺎر و ﻏﺿﺑﻧﺎک اﺳت .اﯾن ﺟﻣﺎﻋت از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ﺑﺎ ھر ﻋﺎرف و
اﻣﺎم زﻧده ای ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧوﻧش ﻣﺑﺎح ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  .اﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣواره ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑوده و در
ﻗﺗل و آزار ﻋﺎرﻓﺎن دﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد .
 -١۵١ﯾﮑﯽ از اﺳرار و ﻧﻌﻣﺎت ﻏﯾﺑت اﻣﺎم دوازدھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص در ﻋطش اﯾن ﻏﯾﺑت ﺑﮫ اﻣﺎﻣت وﺟودی ﻧﺎﺋل آﯾﻧد و
در ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم را در دل ﺧود ﺑﯾﺎﺑﻧد و اﯾن راز را اﻣﺎم ﺻﺎدق آﺷﮑﺎرا ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرج اﻣﺎم ھﻣﺎن اﻧﺗظﺎر
اﺳت و اﻧﺗظﺎر ھﻣﺎن ﻓرج اﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻧﯾز ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ  :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ
ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد  .و ﺑرﺗرﯾن ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﻣﺣﻣد ھﻣﺎﻧﺎ اﻣﺎﻣت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ در دورۀ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ھر ﺷﯾﻌﮥ ﻣﺧﻠﺻﯽ
ﺧود ﯾﮏ اﻣﺎم اﺳت و ﻧﺎﺋب اﻣﺎم و از ﯾﺎران اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﺷﯾﻌﮫ ای ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺧود ﯾﮏ ﻋﺎرف واﺻل اﺳت و ﯾﺎ در ارادت و
اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻗرار دارد ﮐﮫ ﮐل ﺟﻣﻊ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺗﺣت اﻣﺎﻣت اﻣﺎم دوازدھم ﻗرار دارﻧد و اﯾن دﺳﺗﮕﺎه اﻣﺎﻣت و
ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت  .و اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -١۵٢ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻘﮫ اﻋم از ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺷﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﺳﻧن و ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑوداﺋﯽ و ﯾﮭودی و ﻏﯾره ﺟﻣﻠﮫ اھل
ﷲ ھﺳﺗﻧد و ﻗﻠﻣرو ﺗوﺣﯾد و رﺳﺗﮕﺎری و اﻣﺎﻣت وﺟودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺣزب ﷲ اﯾﻧﺎﻧﻧد .
 -١۵٣ﮐﺷف و درک و ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد در ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ﺗن و دل و ﺟﺎن و روح و روان ﺧوﯾﺷﺗن  :اﯾﻧﺳت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ
ﺗوﺣﯾدی ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﮐﺷف و درک ﺧدا در ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و در ھﻣﮫ ﺳو و ھﻣﮫ ﺣﺎل .ﺧداوﻧد ﻧﮫ ﺑﻌﻧوان اﯾده ای
ﺣﯽ و ﻋﺎﻣل و ﺟﺎری در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮥ زﻧدﮔﯽ.
ﻣﺎورای ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﻗﺑل و ﺑﻌد آن .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻧوان ﺣﺿوری ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل و ّ
اﯾن ﺑﺎور و ﻋﻠم ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود ﺑﻌﻧوان ﺟﻣﺎل وﺟود  ،ﺟﻣﺎل ﺟﺎن  ،ﺟﻣﺎل ﺣﯾﺎت .
 -١۵۴ﺧدای ﺷرک ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﻣﺎورای ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﻣﺧﻠوق ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺧواﺳت او را دﺧﯾل در
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮔﺎه ھم ﮐﮫ ﻧﺧواﺳت طردش ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﺧدا اﯾدۀ ﻋدم اﺳت و ﻟذا ﺑﻘول ﻗرآن ﺷرک ﻣوﺟب اﺑطﺎل اﻋﻣﺎل و
ﺗﻼﺷﮭﺎﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋدم ﻣوﺟب ﺗﺑﺎھﯽ ﺣﯾﺎت و اﻧﮭدام وﺟود ﻣﯽ ﮔردد و وﺟود را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١۵۵ﻣذھب ﺷرک ﻣذھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ – ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ اﺳت  .اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﺛﻼً ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺗﻼﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .در ﻓﻼن ﮐﺷور و ﺑﮭﻣﺎن ﮔذر ﺗﺎرﯾﺧﯽ زﯾﺳﺗﮫ اﺳت  .ﻣﺣل اﯾن ﺗﻼﻗﯽ ھﻣﺎن ﻧژاد اﺳت و ﻟذا

15

ﻣذھب ﺷرک ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣذھب ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن اﻧﺑﯾﺎی اوﻟواﻟﻌزم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت رﺳﯾده اﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﯾن ﻧژادزداﺋﯽ
از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن ﺑوده اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن زدودن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎ از ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زدودن ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن  .اﯾن ھﻣﺎن
ﺟﺑر و ظﻠﻣت ﻓﺿﺎ – زﻣﺎن اﺳت  .اﻣر ﺑﮫ ھﺟرت در دﯾن ھﻣﺎن اﻣر ﺧروج از اﯾن دو ﺟﺑر اﺳت  .ﺧروج از اﯾن دو ﺟﺑر ﺳرآﻏﺎز
درک و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درک ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾش  .و ﺧدا را از رگ ﮔردن ﺑﺧوﯾش ﻧزدﯾﮑﺗر دﯾدن و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟز ﺧدا در ﺧود ﻧدﯾدن .
 -١۵۶درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﺷف ﻣذھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ – ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻋﺎرﻓﺎن اﻣری ﻋﺑث و ﻣﮭﻣل اﺳت زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻣذھب
ﺷرک ﺷورﯾده اﻧد  .ﭘس ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ ﺷﯾﻌﮫ ﯾﺎ ﺳﻧﯽ ﺑودن ﺣﺎﻓظ و ﺳﻌدی و ﻣوﻟوی و اﺑن ﻋرﺑﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و
ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت .
" -١۵٧ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ ﭘﯾرو ﻣذھب ﭘدران ﺧود ھﺳﺗﯾم" اﯾن ﮐﻼم ﺧدا واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﺎھﯾت ﻣذھب ﻣوروﺛﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ –
ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ اﺳت  .ﭘس ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ارث ﻣﯽ رﺳد ﮐﻔر اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﭘدر ﺧﺎﻧواده اﻣﺎم ﯾﺎ ﻧﺑﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺣﺎل اﯾن ﻣذھب
ﻣوروﺛﯽ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ھر ﭼﮫ ﺷدﯾدﺗر ﺑر اﯾدۀ ﺧدا ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧد ﺑﺳوی ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر اﺳت .
 -١۵٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷد رﯾﺷﮫ و ﻋﻠت اﺳﺎﺳﯽ ﺷرک ﺟﮭل درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت و رﯾﺷﮫ ای ﺗرﯾن اﯾن ﺟﮭﺎﻟت
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻋﺑﺎدات ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت .ﻣﺛﻼً در ﻧﻣﺎز ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد ﮐﮫ از ارﮐﺎن راﯾﺞ ﻧﻣﺎز اﺳت ﺑطرزی ﺑس ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و
ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ادا ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻗل ھو ﷲ اﺣد و ...ﯾﻌﻧﯽ :ﺑﮕو ﮐﮫ اوﺳت ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ  ...آﯾﺎ
ﺑراﺳﺗﯽ ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اوﺳت ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ؟ او ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺣرف ﻣﯽ زﻧد .آﯾﺎ اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ
ﻧﯾﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮕوﯾد :ھو ﷲ اﺣد . ...اﯾن ﺟﺑرﺋﯾل ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﮔﻔت ﮐﮫ :ﺑﮕو ﮐﮫ اوﺳت ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ و
ﻣﺣﻣد ھم ﮔﻔت :ھو ﷲ اﺣد ﻧﮫ ﻗل ھو ﷲ اﺣد .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺛﺎل و ﻧﻣوﻧﮫ از ﺧطﺎ و ﺟﮭل ﺣﺎﮐم ﺑر ﻋﺑﺎدت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت و ھزاران
از اﯾن ﺟﮭﺎﻟت وﺟود دارد ﮐﮫ در آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم .در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎ ادای ﻟﻔظ "ﻗل" ﺑﯾن ﺧود و ﺧداﯾش ﻧﻔﺎق
ﻣﯽ اﻧدازد و اﯾن ﻧﻔﺎق اﺳﺎس ﺷرک ﺑﯾن ﺧود  +ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١۵٩و ﯾﺎ در ﺳورۀ ﺣﻣد ﮐﮫ ﻣﺣور و اﺳﺎس واﺟب ﻧﻣﺎز اﺳت ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار از ﺿﻣﯾر "ﻣﺎ" ﭼﮫ ﻣﻧظوری دارد ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد
"ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﻓرﻣﺎ" آن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ﮐﯾﺳﺗﻧد؟ ﭼرا ﻓرد ﺧود را "ﻣﺎ" ﻣﯾﺧواﻧد در ﺣﺿور ﺧدا ؟ اﯾن
ھﻣﺎن ﺟﻣﻊ و اﺗﺣﺎد ﺑﯾن ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎ اﻣﺎﻣش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ " ﺑﯽ اﻣﺎم را ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت "
و در رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﮑرر آﻣده ﮐﮫ ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ﺧود را در ﺣﯾن ﻧﻣﺎز در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﻣﺟﺳم ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ دارای ﺣﺿور
ﻗﻠﺑﯽ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺎﺷد زﯾرا اﯾن ﺻﻠوة ﺑر اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﯾم در وﺟود اﻣﺎم زﻧده اﺳت.
و ﻟذا ﻧﻣﺎز ﺑﯽ اﻣﺎم ﺧود از اﺳﺎس اﻋﺗﻘﺎدی و ﺷرﻋﯽ ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻓرﯾﺎد ﺧدا ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﯽ اﻣﺎم ﮐﮫ  :ﻓوﯾ ٌل
ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن !
 -١۶٠ﻧﻣﺎز ﺑﯽ اﻣﺎم ﺣﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﻌت و اطﺎﻋت ﻣﺣض او ﻧﺑﺎﺷﯽ ﻓﻘط ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮥ ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺗﻼن
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺷرﮐﺎن ﻧﻣﺎزﺧوان ﺑوده اﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎﺗﻼن ﻋرﻓﺎی ﻣﺎ  .زﯾرا ﺷﺑﺎﻧﮫ روز آن ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ را ﮐﮫ در واﻗﻊ
اﺑﻠﯾس ﻧﻔس اﺳت ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١۶١اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﯾﻘﯾن در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ دﯾدار ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
در اﯾﻧﺻورت ﺧود ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺻﻠوة و از ذاﮐرﯾن ﺳﺎﺟد اﺳت و داﺋم اﻟﺻﻠوة اﺳت و ﻣﺻداق ﮐﺳﯽ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ای از
ﺧداﯾش ﻏﺎﻓل ﻧﯾﺳت .و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣرﯾد و ﻣطﯾﻊ ﻣﺣض ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﮔزارد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻧﻣﺎزش ھﻣﺎن ﻧﻣﺎز
اﺑن ﻣﻠﺟم و ﺷﻣر اﺳت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﺳورۀ ﻣﺎﻋون ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  .زﯾرا ﻧﻣﺎز ﺑﯽ اﻣﺎم ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی و
رﯾﺎﺋﯽ اﺳت و ﻓرد ﺑﺎ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻣﺎزش ﺑﺎ ھﻣﮥ ﺷﯾﺎطﯾن و اﺷرار ﻣﺣﺷور و ﻣﺣﺎﺻره اﺳت و ﺑﻘول ﻣﻌروف ﺑر ﺳر ﻧﻣﺎزش ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻋداوﺗﮭﺎ و طﻠﺑﮑﺎراﻧش ﻣﯽ اﻓﺗد و ﻟذا ﻣﺷﻐول ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت .
ﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد  .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧداوﻧد
 -١۶٢اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﻠﯾدﺗرﯾن و ظﺎﻟﻣﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﯽ اﻣﺎم ﺣ ّ
ﻣﺷرﮐﯾن از اھﺎﻟﯽ ظﻠم ﻋظﯾم ھﺳﺗﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷﯾﻌﯽ ﻏرق در اﺷد ﻣظﺎﻟم و ﻣﻔﺎﺳد ھﺳﺗﻧد و
ظﮭور اﺷد ﭘﻠﯾدی ھﺎ و ﻧﺟﺳﯽ ھﺎ از اﯾن ﺟﻣﺎﻋت اﺳت  .و اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﮔروھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت در ﺻف ﻣﻘدّم دﺷﻣﻧﺎن
ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد .
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 -١۶٣اﯾﻣﺎن و ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ وﺟود اﻣﺎم ﻣﮭدی و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ظﮭورش ﻓﻘط در ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳت ﮐﮫ دارای اﻣﺎم زﻧده ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﻣﺎم
زﻧدۀ ﺧود را ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و در ﻋﺷﻖ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اوﯾﻧد ﮐﮫ ظﮭور ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اوﺳت  .طﺑﻖ رواﯾﺎت
ﺷﯾﻌﯽ در دوران ﻏﯾﺑت ھﻣواره ﺳﯾﺻد و اﻧدی از اوﻟﯾﺎی او ﺑر روی زﻣﯾن ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎی اوﯾﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن و طﺎﻟﺑﺎن را
راھﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ وﺟود ﻣﺑﺎرک او در ارﺗﺑﺎطﻧد .اﯾﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد  .و ﻋﺎرف آﺋﯾﻧﮥ دﯾدار اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑرای ﻣرﯾدان اﺳت .
 -١۶۴ﯾﮏ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣظﮭر ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﻗﮭﺎر ﺑرای ﻣﻧﮑران اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣظﮭر
ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد اﺳت درﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧﻔس ﺧود ﺻﻔت زداﺋﯽ ﮐرده اﺳت و از ﻣن ﺧود ﭘﺎک ﺷده اﺳت  .و اﯾن
ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ذات ﺧداوﻧد اﺳت و از طرﯾﻖ ﺻﻔت زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ذات ﺧود رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﺳت .
-١۶۵ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣظﮭر ذات اوﺳت و ذاﺗش ھﻣﺎن ذات ﺻﻔﺎت اوﺳت و اﯾن اﻣری واﺣد اﺳت و اﺳﺎس ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -١۶۶ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺧﻠﻘت اﺳت و ﺳﺎﺋر ﺻﻔﺎت ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﺧﻠﻘت آﺷﮑﺎر ﺷده و ﺷرح و اﺛﺑﺎت ﺧﻠﻘت اﺳت .
 -١۶٧ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون ذاﺗش ﻣطﻠﻖ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و دارای ﮔوھرۀ ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﺑرﺧﻼف ﻓﮭم ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری ﺻﻔﺎت
ﻣﺗﺿﺎد وﺟود ﻧدارﻧد ﻣﺛﻼً ﻗﮭر اﻟﮭﯽ ﻏﺎﯾت ﻣﮭر اوﺳت و دوزﺧش طﯾﻔﯽ از ﺑﮭﺷت اوﺳت .
 -١۶٨ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻗدرت ﺧﻼﻗﮥ اوﯾﻧد و ﺧﻼﻗﯾت او ھم از ﮐراﻣت و ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ظﮭور و ﻋرﻓﺎت اﺳت  .و
ﻟذا ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت او ﻋرﻓﺎن اوﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم " دﻋﺎی ﯾﺎ اﻋرف ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن و ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن
دﻋﺎ ﺑﮫ اﺟﺎﺑت اﺳت" .و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ﻣظﮭر ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اوﯾﻧد زﯾرا ﻣظﮭر دﻋﺎی "ﯾﺎ اﻋرف" ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﻋﺎی ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود.
 -١۶٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( " ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺷﻧﺎﺧت" ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ذات را ﯾﺎﻓت ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت را در
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد زﯾرا اﯾن ھﻣﺎن اﺳت .
 -١٧٠ﻣﺷرﮐﺎن  ،ﺗوﺣﯾد ﺻﻔﺎت را ﺑراﺑری ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و اﺻوﻻ ً وﺣدت وﺟود را ﻣﺳﺎوات و ﺑراﺑری ﻣوﺟودات ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد
و ﻟذا ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت وﺟودی در ﻧزد ﻣﺷرﮐﺎن ﻣوﺟب رﺷد و ﻏﺎﯾت ﺷرﮐﺷﺎن ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻧﻔﺎق و ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳت و اﯾن
از ﺑرﮐﺎت اﯾن ﻣﻌﺎرف در ﺣﻖ ﻣﺷرﮐﺎن اﺳت .
 -١٧١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋداﻟت در اﺳﻼم ﻋﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت وﺟودی اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻧزد ﮐﺎﻓران ﻋداﻟت ﻋﯾن ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ و
ﺗﺷﺎﺑﮫ و ﻣﺳﺎوات ﺻوری اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﮐﻔر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻧﯾﮏ و ﺑد و ﭘﺎک و
ﻧﺎﭘﺎک ھﻣﺳﺎن اﺳت .
 -١٧٢در ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻋداﻟت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ذات ﺧداﺳت زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮥ
ﺧداﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﺎدل ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻋﺎرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد در ﺧوﯾش رﺳﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم  .و ﻟذا ﻋداﻟت ھﻣﺎن اﻣﺎﻣت
اﺳت و ﻋدل و اﻣﺎﻣت دو اﺻل اول و آﺧر ﺗﺷﯾﻊ اﺳت  .و ﺷﯾﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﯾن  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧود – ﺧداﺳت و ﻧﮫ
ﺑراﺑری ﺧود و ﺧدا  .ﻣﺷرﮐﺎن اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑراﺑری ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺿﺎﻟﮥ دروﯾﺷﯽ ﺷﺎھدﯾم.
 -١٧٣دﯾدن و ﻓﮭم ذات در ھر ﺻﻔﺗﯽ از ﺧداوﻧد ﻻزﻣﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت .در ﻧزد ﺑﺷر ھﯾﭻ ﺻﻔﺗﯽ ﭼون رﺣﻣت ﺧداوﻧد اھﻣﯾت ﻧدارد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﮑررا ً ﺧود را ﺑﺎ ﺻﻔت رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم ﺑﺎ ﺑﺷر روﺑرو ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .ﭘس درک و روﯾﮑرد ﺑﺷر
ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺧداوﻧد از اﺳﺎس ﺗوﺣﯾد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺣﻘﯾر ﺑﺷر از ﺧداوﻧد ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺷرک اوﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
اﺟﺎﺑت ھم ﻧﻣﯽ ﺷود ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل و اﻣﯾﺎل ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل اﺳت طﺑﻖ ﻗول ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم  .و ﻟذا طﻠب
ﺗوﺣﯾدی ﺑﺷر از ﺧدا ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣﺗر از ﺧود ﺧدا ﺑﺎﺷد و اﯾن دﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺷر را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺻﻣدﯾت
ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﻟذا ﺧودش اﻣر ﮐرده اﺳت ﮐﮫ :ﻣرا ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم  .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﻣﺗرﺟﻣﯾن و ﻣﻔﺳرﯾن ﻣﺷرک اﯾن آﯾﮫ را
ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ  :از ﻣن ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم  .و ﻟذا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﺟﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﮐﻔر
و اﻧﮑﺎر ﮐﺎﻣل ﺧدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت .
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 -١٧۴ﭘس دﻋﺎی اﺟﺎﺑت ﻓﻘط ﺧواﻧدن و طﻠب ﮐردن و دﻋوت ﻧﻣودن ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم در ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣت
اﻟﻠﻔظﯽ اش ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ  :ﻣرا دﻋوت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾم  .و اﯾن دﻋﺎی ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ دﻋﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋدل
و اﻣﺎﻣت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺟز اﯾن ھﻣﮥ دﻋﺎھﺎی دﯾﮕر ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﻋﺎھﺎی آدﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن  .ﭘس
ﻋﺎرﻓﺎن ﻣظﮭر اﺟﺎﺑت اﯾن دﻋﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﻋﺎی ﺗوﺣﯾدی اﻧﺳﺎن درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎﺑت ھﻣﮥ دﻋﺎھﺎی دﯾﮕر اﺳت زﯾرا
آدﻣﯽ ﻣظﮭر ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت  .و ﺑﮭﺷت اﺟر ﺑﯾروﻧﯽ اﯾن دﻋﺎﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗول
ﻗرآن در ﺑﮭﺷت ھر دﻋﺎﺋﯽ ﻓورا ً اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺻﺎﺣب ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت .
 -١٧۵ﮐل ﻋﺑﺎدات و ﺗﻘوای ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری ﯾﮏ ﺷرک ﮐﮭن و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻋﺎدی اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻرف اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﺷد ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ  ،ﺧداﺳت و ﻣﺧﻠوق ھم ﺧداﺳت  .آن ﯾﮑﯽ ذات و اﯾن ﺻﻔﺎت اوﺳت  .آن ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣطﻠﻖ و اﯾن ﻣﺎدۀ
ﻣوﺻوف اﺳت  .ﭘس در اﯾﻧﺻورت آﻧﮑﮫ ﻣﺄﻣور اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ اﺳت و ﻋﺑودﯾت ﮐداﻣﺳت  .آﻧﮑﮫ ﺧدا را ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺻﻔﺎت اوﺳت ﮐﮫ ذاﺗش را ﺗﻧزﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .او ﺧود  ،ﺧودش را ﺗﻘدﯾس و ﺗﮑﺑﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧود او ھﯾﭼﮑس ﺟز ﺧود
او ﻗدر و ﺣﻖ او ﻧﻣﯽ داﻧد .
 -١٧۶اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ و ﻋﺑودﯾت و ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ از ﻣﻧظر ﺗوﺣﯾدی و ﻧﮕﺎه وﺣدت وﺟود ﺷرﮐﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑر آدﻣﯽ
ﺟﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺷرک اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور ﺧداوﻧد را در ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺗن و دل و ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ و اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ھﻧوز
ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا ﻓراق اﺳت و ﻟذا ﺷراﮐت رخ ﻣﯽ دھد و اﯾن ﺷراﮐت و ﺷرک ﺑﺳوی ﺗوﺣﯾد در ﺣرﮐت اﺳت و ﻟذا ﮐﺎر ﻣؤﻣن ﺟز
ﺷرک زداﺋﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺷرک زداﺋﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻟذا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾد
و ﻣن او در ﺧدا ﻓﻧﺎ ﺷد از ﺷرﯾﻌت ﺟدا ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺷرﯾﻌت از او ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺧﻼص رﺳﯾده اﺳت و ﻣظﮭر
ارادۀ ﺧداﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﻏﺎﯾﺗﯽ اﺳت و اﺳﻼم را ﻏﺎﯾﺗﯽ
اﺳت ﭘس ﺑﺎ ادای ﺣﻘوق اﺳﻼم ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺗش رﺳﯾده و از آﻧﺟﺎ ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﮐﻧﯾد.
 -١٧٧در ﺣﻘﯾﻘت ﻣن ﻓردی و ﺟدا از ﺧدای آدﻣﯽ ﻓﻘط در ادای ﺣﻘوق ﺷرﯾﻌت و ﻋﺑودﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﺧدا ﺣل و ﺟذب و ﻓﻧﺎ
ﻣﯾﺷود و ﺗوﺣﯾد ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﺷرﯾﻌت ﺳﻠب ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﻔس ﻋﺎرف اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت او ﻗﺑل از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و
ﻟﻘﺎءﷲ  .زﯾرا ھدف از دﯾن و ﺷرﯾﻌت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا ﺑوده اﺳت و دﯾدار ﺑﺎ او  .و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷرﯾﻌت را وﺳﯾﻠﮥ ﻟﻘﺎءﷲ در ھﻣﯾن
دﻧﯾﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﺷرﯾﻌت ظرف ﺷرک اﺑدی آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق ﻣﯽ رﺳﻧد .
 -١٧٨ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﭼرا اﻣﺎﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم آداب ﺷرع را دﻗﯾﻘﺎ ً رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن
ھم اﻣﺎم ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑودﻧد و ھم وﺻﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮥ رﺳول ﷲ ﺑودﻧد ﺑرای ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺳﻠﻣﯾن  .و ﺑﺎ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم دوازدھم اﯾن ﻣﺎﺟرا
ﺧﺗم ﺷد و ﺗﻘﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ ﺷدن و ﭘﻧﮭﺎن ﮔﺷﺗن ﺷرﯾﻌت آﻏﺎز ﺷد و ﻟذا زان ﭘس ﺑﻘول ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع(  ،ﻣﺳﺎﺟد
ﮐﺎﻧون ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﮔردﯾد.
 -١٧٩ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذھب ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷرک اﺳت  .ﺟز اﻧﺑﯾﺎی اوﻟواﻟﻌزم و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل و ﻣرﯾدان ﻣﺧﻠص آﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮫ
اﺳﯾر ﺷرﮐﻧد .
 -١٨٠ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم و ﺧﺗم ﻧﺑوت ﻋﻣر ﻣﻔﯾد و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷرک ﺑﺳر آﻣد و ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﺎن را زﯾن ﭘس ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا
اﻣﺎﻣت ﺟﺎری ﺷده اﺳت و اﻣﺎﻣﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن ﺣﺿور دارﻧد و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ھم ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ھر ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .
 -١٨١اﻧﺳﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻧوز ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﻣده و وﺟودش ﮐﺎﻣل ﻧﺷده اﺳت ﻣﺷرک اﺳت و اﯾن ﺷرک ﻋدم و وﺟود اﺳت زﯾرا
ﺷرک ﺧود و ﺧدا ھﻣﺎن ﺷراﮐت ﻣن ﻋدﻣﯽ اﺳت ﺑﺎ وﺟود ﺧدا  .زﯾرا ﻣن ﻋدﻣﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع وﺟود ﺧدا اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺷده اﺳت و
ﺧود را ﻣوﺟود ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .وﻟﯽ ﭼون وﺟود ﮐﺎﻣل ﺷد ﻣن ھم ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﺷرﯾﻌت اﺳت و آﻏﺎز دﯾن ﺧﺎﻟص و
ﻓطری ﮐﮫ ﻣظﮭر ھﻣﮥ ﻓﺿﺎﯾل و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -١٨٢ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷرک ﻧوﻋﯽ ﺟزا و ﻋذاب ھوﯾﺗﯽ و ادراﮐﯽ اﺳت  .ﻋذاب ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم دﯾدن ﺧدا را در ﺧود ﻧدارد و ﺧود را
ﺑرای ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا را ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد  .ھﻣﮥ ﻣﺷرﮐﯾن ﺧدا را آﻧﮭم ﻓﻘط ﺑرای اﻣﯾﺎل ﺷﮭواﻧﯽ و زﯾﺎده ﺧواھﯽ
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ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد و در ﻋﺑﺎدات ﺧداوﻧد را ﻣرﯾد و ﻋﺎﺑد ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد و اﯾﻧﺳت آن ظﻠم ﻋظﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺗوﺟب ﻋذاب ﺣﺗﻣﯽ ﺧداوﻧد
اﺳت .
 -١٨٣ﻋذاب ﺷرک اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺗﻼﺷﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻌﮑوس ﻣﯽ دھد و ﻋذاﺑﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک وﺟود را
ﺑﺧدﻣت ﻋدم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭘس اﯾن ﻋذاب ﻧﺗﯾﺟﮥ طﺑﯾﻌﯽ ارادۀ اوﺳت و ﺧﺎرج از او ﻧﯾﺳت .
 -١٨۴اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک ﺧداوﻧد را در درون ﺧود ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧدار او در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷد  .ﺑﻠﮑﮫ
ﯾﮏ اﯾدۀ ﻣوھوم و ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﻧﺎم ﺧدا در ﺑﯾرون از ﺧود و در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘرورد و آﻧرا ﺧﺎدم و ﻣرﯾد اﻣﯾﺎل ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد و اﯾن
ﺧدا ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ او را در ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود  .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﻣر ﺧدا .
 -١٨۵اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﺧداوﻧد را در ﺧود داراﺳت و ذاﺗﺎ ً ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ھﺳت وﻟﯽ آﻧرا اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎم ﻣن را ﺑر او ﻣﯽ ﻧﮭد و ﻟذا
ﺧدا را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اﺑﻠﯾس درﻣﯽ آورد وﻟﯽ اﺑﻠﯾس از ﺧدای ذات اﻧﺳﺎن ﺑﺣﻖ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد و آدﻣﯽ را ﮔﻣراه ﺳﺎﺧﺗﮫ و رﺳوا و
ﺑور ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١٨۶ﺧداوﻧد در ﺧﻠﻘت آدم  ،ﺧودش را ﺟﻣﺎل ﺑﺧﺷﯾده و آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺻود او از ﺧﻠﻘت اﺳت  .و ﻟذا ھر ﮐﮫ او را
در ﺧود اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ھدف ﺧﻠﻘت ﺧود را اﻧﮑﺎر ﮐرده و ﺑﺳوی ﺑطﺎﻟت و ﺧﺳران و اﻧﮭدام و اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رود و اﯾن دوزخ
اﺳت .
 -١٨٧ﺳورۀ ﺣﻣد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺟزۀ ﻗرآن و ﻋﺻﺎرۀ ﮐل وﺣﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺣﻣد )ص( اﺳت ) ﺑﻘول رﺳول اﮐرم ( و ﻟذا ﺳﺗون ﻧﻣﺎز
ھم ھﺳت وﺣﯽ ﺑﯾواﺳطﮥ ﺟﺑرﺋﯾل اﺳت وﻟﯽ ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺷد ﮐﻼم ﻣﺣﻣد و اﻣت او ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻟذا
ﺳورۀ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت اﺳت و ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧود اﻣﺎم اﺳت و ﻣﺣﻣد ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﺣرف ﺑزﻧد  .اﯾﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾن ﺳوره ﻗﻠب ﺗوﺣﯾد اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ
ﺧﻼﻓت و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھم ﺧدا  ،ﺧداﺳت و ھم اﻧﺳﺎن ﺧداﺳت و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن  .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر
ﯾﻌﻧﯽ ھم اﻧﺳﺎن  ،اﻧﺳﺎن اﺳت و ھم ﺧدا  ،اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﯾﮑﯽ اﺳت  .و ﻟذا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺳورۀ ﺣﻣد  ،ﺳورۀ
ﺗوﺣﯾد ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳورۀ وﺣداﻧﯾت اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت و ﻟذا اﯾن ﺳوره ﺑﻘول ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﯽ ھم ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮥ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل  :اﻧﺳﺎن آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺧداوﻧد را از ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎزد  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﻣن ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ آدم ﺧﻠﻖ ﺷود ﺑودم" ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﺧدا ﺑوده ﻋﻠﯽ ھم ﺑوده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ھﻣﺎن
ارادۀ ﺧدا در ظﮭور ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ھم ذاﺗﺎ ً ﻣظﮭر ارادۀ ﺑﮫ ظﮭور ﺧداﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ " اﻣﺎم " ﻧﺎم ﻣﺷﺗرک اﻧﺳﺎن و
ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﺷﺗرک ﺧدا و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر ظﮭور اوﺳت .
 -١٨٨اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣﺣﻣد ﺑواﺳطﮥ وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾدﻧد و ﻣﻧظور ﺧدا را از ﺧﻠﻘت ادا ﮐردﻧد وﻟﯽ
ﻋﻠﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون واﺳطﮥ وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ ﮐﮫ وﺣﯽ از ﺑﯾرون اﺳت ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ ﺑﻘول
ﻣﺣﻣد ،ﻧور ﺑﺎطن و ﺟﻣﺎل ﻧﺑوت ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣﻘﺻود ﻧﺑوﺗﮭﺎﺳت و ﻟذا از ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﯾﻌت ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را در درون ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺑرون از ﺧود دﯾدار ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌراج
ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ﻧﺑوت را ﺧﺗم ﮐرده اﺳت زﯾرا ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑرﻗرار ﺷده و راھش ﻣﺳﺗدام ﮔردﯾده اﺳت  .و
ﻟذا او ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧدۀ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧدۀ واﻗﻌﮥ ﻟﻘﺎءاﻟﻠﮭﯽ .او ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی ﻣن ﺧودش ﺧداوﻧد را از ﺧود آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت  .و
ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣد ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﻧد )ﻣﻘرﺑﯾن( ﻋﻠﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھم در ﻣﻌراﺟش ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎی ﻋﻠﯾﯾن )ﻋﻠﯽ وار( دﯾدار ﮐرد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﻣد در
ﻣﻌراﺟش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  " :ﺗو را ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺎورده ام اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺗو ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم  .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﻣﺛل
ﻧﺳﺑت ﻣن ﺑﮫ ﻋﻠﯽ اﺳت"  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣرﯾد و ﻋﺎﺑد ﻋﻠﯽ اﺳت  .و ﻟذا ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﻋﻠﯽ ﺑﮭر ﺳو ﮔراﯾد ﺣﻖ ھم ﺑﮭﻣﺎن ﺳو
ﮔراﯾد"  .ﭘس ھم ﺧدا  ،ﺧدا ھﺳت و ھم اﻧﺳﺎن  ،ﺧدا ھﺳت  .ھم اﻧﺳﺎن  ،اﻧﺳﺎن اﺳت و ھم ﺧدا  ،اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﻧﺳﺎن اﺳم
ﺗﺟﻠّﯽ ﷲ اﺳت  .و اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋدم و وﺟود اﺳت  .و اﯾن ﻗﻠب ﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .
 -١٨٩ﻋدم اﯾده ای در ذھن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ھﻣﮥ اﯾده ھﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ اﺳت و اﯾن ﻧﺎم وﺟود ﺧدا ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت اﺳت
و اﯾن وﺟود ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﭘروردﮔﺎرم ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ھﺳﺗﯽ در ﻋﻣﺎء ﺑود و ﻋﻣﺎء ﺟﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺑﺎﻻ داﺷت و ﻧﮫ ﭘﺎﺋﯾن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻻﻣﮑﺎن  .و ﻻﻣﮑﺎن در ذھن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻋدم اﺳت وﻟﯽ وﺟود ﺧداﺳت  .ﭘس ﻋدم ھﻣﺎن
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وﺟود اﺳت  .و اﯾن اﺻل اول ﺗوﺣﯾد اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و اﻧدﯾﺷﮥ ﺗوﺣﯾدی  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ھر ﺳوﺋﯽ،
ﺳوی ﺧداﺳت و ھر ﺻورﺗﯽ ،وﺟﮫ ﺧداﺳت :ﮐل وﺟﮫ وﺟﮫ ﷲ! و ﻧﯾز ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :اوﺳت ظﺎھر و ﺑﺎطن .ﯾﻌﻧﯽ اﻧدرون و ﺑرون ھر
ﭼﯾزی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ﺧدا در درون ﭼﯾزھﺎﺳت ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺧود آن ﭼﯾز ﺑﺎﺷد و در ﺑرون ﭼﯾزھﺎﺳت ﺑدون
آﻧﮑﮫ ﻏﯾر آن ﭼﯾز ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺧدا ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ھﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ھم ھﺳت و ھم ﻧﯾﺳت .ﭘس ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ اﺳت.
ﭘس ﺧدا ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ھﺳت زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد و از ﻏﯾر ﺧود آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزد .و ﻏﯾر ﺧدا ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد در وﺟود ﺷرﯾﮑﯽ ﻧدارد  .ﭘس ﻋدم ھم ﺧدا ﺑود و وﺟود ھم ﺧداﺳت  .ﭘس ﻋدم و
وﺟود ﯾﮑﯽ اﺳت .
 -١٩٠ﭼون ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت  ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺧدا ھم در آن ﺑﺎﺷد ﭘس ﻋدم ھﻣﺎن ﺧدا ﺑود و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن وادی ﻓﻧﺎﯾﻧد
زﯾرا وﺟود ﺧود را ﺣﺟﺎب راﺑطﮥ ﺧود ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﺑﯾن ﻣﺧﻠوق و ﺧﺎﻟﻖ ﺟز ﻣﺧﻠوق ﺣﺎﺋل و
ﺣﺟﺎب ﻧﯾﺳت  .ﭼون ﻣﺧﻠوق از ﺧود ﺑﮕذرد ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯽ رﺳد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ از ﺧودش ﮔذﺷت و ﺑﮫ ﻣﺧﻠوق رﺳﯾد و اﯾن
اﺧﻼق ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود ﮔذﺷﺗن و ﻋﺷﻖ اﺳﺎس ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و درک ﺗوﺣﯾد و راه رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت .
 -١٩١ﭘس ﻣﮑﺗب ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﻓﻧﺎﺋﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋﻘل ﺑﻘﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺗوﺣﯾد و دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻧﯾﺳت .
 -١٩٢ﭼرا ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ طﺑﻖ ﻗول ﻗرآن ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم اﻣﺎﻣت از ﻧزد ﺧﺿر ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ
ﺧدا ﻧﯾﺳت و از ﺧداوﻧد " ﻟن ﺗراﻧﯽ " ﻣﯽ ﺷﻧود ؟ زﯾرا ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﮔذﺷﺗن از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑوت و ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧﺿر
اﺻول ﺷرﯾﻌت را ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﺟدال ﺑﺎ او ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و او را ﺗرک ﻣﯽ ﮔوﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﻧﺑوت را ﺧﺗم و
ﺷرﯾﻌت را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺑرﺳد .
 -١٩٣ﺣﺿرت ﺧﺿر ﮐﯾﺳت؟ ﺧﺿر ﭘﯾﺎﻣﺑر روح و ﻧور اﻣﺎﻣت اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ ﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺻوف و ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد در دورۀ ﺧﺗم ﻧﺑوت
از ﭘﯾروان و ﺷﺎﮔردان ﺧﺿر ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﺷرح اﺣوال ﺧود ﮔزارش ﻣﯽ دھد .و اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻧﯾز اﯾن راه را
ﺑﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﺧﺿر آﻏﺎز ﮐردم .و ﻋﻠﯽ)ع( ھم طﺑﻖ اﻋﺗراف ﺧودش اﯾن راه را و اﺳرارش را از ﺧﺿر آﻣوﺧت از طرﯾﻖ اﯾن ﭘﯾﺎم :ﯾﺎ
ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻھو اﻻ ھو .ﯾﻌﻧﯽ ای او ای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت او اﻻ او  .ﭼون ھو ﺿﻣﯾر ﻏﯾب اﺳت و اﯾن ذﮐر ﺑﻣﻌﻧﺎی آﺷﮑﺎر ﮐردن
ﻏﯾب اﺳت .
 -١٩۴ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﭘروردﮔﺎرم را در زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺟﻣﺎل دﯾدار ﮐرده ام "  .ﭘس ﺟﮭﺎن ﺟﻣﺎل ﺟﮭﺎن ظﮭور ﺧداﺳت و
زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ذات اوﺳت  .و ﻟذا ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑر ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرم اول ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﺳﭘس آن ﭼﯾز را .
 -١٩۵ھﻣﮥ ﻓﻼﺳﻔﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی وﺟود ﻣطﻠﻖ ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﺑوده اﻧد و ﻋﻠﯽ اﯾن وﺟود را دﯾدار ﮐرد ﭘس ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺻود
ﻓﻠﺳﻔﮫ رﺳﯾد ﭼون ﺟﻣﺎل ﺳوﻓﯾﺎ را دﯾدار ﮐرد و ﺳوﻓﯾﺳت ) ﺻوﻓﯽ ( ﺷد  .زﯾرا ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻓﯾﻠﺳوف ھم ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘت  .و ﺳوﻓﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت  ،ﻋﻠﯽ را ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از او آﺷﮑﺎر ﺷود .
 -١٩۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :اﮔر ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻗرآن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ﻣردم ﻣرا ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .درﺳت ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣﮥ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﺗﻌﺎره و ﻣﺛﺎل و ﺑس ﺛﻘﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ اﻧدﮐﯽ ﻋﯾﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﺟﺎن ﺧود ﺑر آن ﻧﮭﺎده
ﺳر ﺣﻖ ﻣﺄﻧوس ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد اﯾﻧﺎن ﺷﮭﯾد ﺣﻖ و ﻋرﻓﺎن و ﺗوﺣﯾدﻧد و ﻋﺎﺷﻘﺎن روی اوﯾﻧد و او ھم ﻋﺎﺷﻖ
اﻧد و ﺑﺷرﯾت را ﺑﺎ ّ
آﻧﮭﺎﺳت و ﻟذا ﺑﻘول ﺧودش  :ھر ﮐﮫ را ﻋﺎﺷﻖ او ﺷود ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺳﭘس دﯾﮥ او ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺧود
او ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ در ﯾﮑﺳو ﻗرار دارﻧد و ّ
ﺣﻼج در ﺳوﺋﯽ دﯾﮕر  .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺧود دﯾﮥ او
ﺷده اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾﮥ ﺣﺳﯾن ﺷد و از ﺳر ﺑرﯾدۀ ﺣﺳﯾن ﺳﺧن ﮔﻔت  .و ﻟذا ھر ﯾﮏ از اﻣﺎﻣﺎن اﻣﺎم ﺳﻠﺳﻠﮫ ای از ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد
و ﺧﺿر راه آﻧﺎن .
 -١٩٧و ﻟذا ھﻣﮥ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن رازﮔوی ﻣﺎ  ،ﻣﺳﯾﺣﺎﯾﻧد و ھﻣﭼون او ھﯾﮑل ﺧود را ﻣﻧﮭدم ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺧداوﻧد آﺷﮑﺎر ﺷود  .و
ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون ﻓراﻧﺳوی ﺣﻼج را ظﮭور دﮔرﺑﺎرۀ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ داﻧد  .و ﻟذا در ھزارۀ اﺧﯾر ﺟﮭﺎن ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ رازی
ﻋﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﺣﻼج ﺑوده اﺳت و ھر ﺻوﻓﯽ ﮐﮫ رازی ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑوده
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اﺳت  .و دو ﺗن از ﺧورﺷﯾدھﺎی ﻋرﻓﺎن و ﻋﺷﻖ اﯾراﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ ھم دﺳت ﭘروردۀ ﻣﮑﺗب اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ
دﺳت ﻓﺎﺻﻠﮫ  .ﻣوﻟوی ﻣرﯾد ﺻدراﻟدﯾن ﻗوﻧوی ﻣرﯾد اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺳت و ﺣﺎﻓظ ﻣرﯾد روزﺑﮭﺎن ﻣرﯾد اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺳت .
 -١٩٨ﻋداﻟت ﻧور ﻋرﻓﺎن و اﻣﺎﻣت اﺳت و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎ ھﻣﮥ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ و طﺑﻘﺎت و ﻣذاھب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت
داﺷﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن در ﻗﻠﻣرو ﻓرا ﻣذھب ﻗرار دارﻧد و ﻟذا ھر ﻣذھﺑﯽ ﻋﺎرف ﻋﺻر ﺧود را از آن ﺧود ﻣﯽ داﻧد و دﻋوای ﺑر
ﺳر ﺗﺻﺎﺣب ﻧژادی ﻋﺎرﻓﺎن اداﻣﮫ دارد ﮐﮫ دﻋواﺋﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت .
 -١٩٩و ﻣﺎ ھﻣﮥ اﺳرار ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ و ﻧﯾﻣﮫ ﮔﻔﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﻌر و اﺳﺗﻌﺎره و ﺣﮑﺎﯾت ﮔﻔﺗﮫ ﺷده را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯾواﺳطﮫ و ﻧﺛر و ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ
ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﺧواھد ﺑﻔﮭﻣد ﻣﯽ ﻓﮭﻣد  .ﻣن ھﻣﮥ اﺳرار ﺑﻐﺎﯾت ﭘﯾﭼﯾده و ﻓوق ﺗﺧﺻﺻﯽ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﭘدر و ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮥ
وﺣدت وﺟود را ﺑس ﺳﮭل و ﺳﺎده ﻧﻣودم و در دﺳﺗرس ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری ﻗرار دادم و ﺑﮫ روز ھم ﻧﻣودم و آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اش ﺳﺎﺧﺗم و
ﺟﮭﺎﻧﯽ اش .
 -٢٠٠در ﺳﺎل  ١٣٧۴در ﻣﻌﺑدم در ﯾﯾﻼق دازﮔﺎره ﺷﺑﯽ در ﻋﯾن ﺑﯾداری ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﺷر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺷدم ﮐﮫ در
ﺻﻔوف ﺑﮭم ﻓﺷرده ﺑﺳوی ﻗﺑﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣن و اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد و ﻣن از ھﯾﺑت آن واﻗﻌﮫ دﭼﺎر ﻣوت ﺷدم
و راز آﻧرا ﻧداﻧﺳﺗم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ را درﺑﺎرۀ اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﮐﺗﺎب " ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ " ﺧواﻧدم و
داﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑر دوش ﻣن ﻧﮭﺎد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣدود ھﻔت ﻗرن ﭘﯾش ﺑر دوش اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﮭﺎده ﺑود ﺗﺎ
اﺳرار ﺗوﺣﯾدی را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .اﺳراری ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺧﺎطر آن ﻣﺑﻌوث ﺷدﻧد  .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻣن ﺑﺎراﻧداز رﺳﺎﻟت
ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﺑوده ام و ﺣﻖ آﻧﺎن را در آﺧراﻟزﻣﺎن ادا ﮐردم و از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺧداوﻧد را ﺳﭘﺎس ﮐﮫ ﻣرا ﭼﻧﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯽ ﻓرﻣود و ھﺳﺗﯽ
ﻣرا از آن ﺧودش ﺳﺎﺧت و ﻣرا از ﻧﺎﺑودی رھﺎﻧﯾد و زﺑﺎن آﺷﮑﺎر و ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮥ ھﻣﮥ آﻧﺎن ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﺑﯾّن و ﺷﺎرح دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺷر و ﻣﻧذّر ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و واﻗﻌﮥ ﻟﻘﺎءﷲ ﺑﺎﺷم .
ﻣﺑ ّ
 -٢٠١ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﻓرﻣود ﮐﮫ  " :ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد" .و اﯾن ﮐل ﺳﺧن ﻣﺎ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن
اﻧﺗظﺎر ظﮭور اوﺳت  .و ﻣن دﯾدم ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﻓرود آﻣد  .اﮔر ﻧدﯾده ﺑودم اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺷﮭﺎﻣت و ﺟﺳﺎرت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم ﺗﺎ ﺟﺎن
رﻧﺟور ﺧود را ﺑﮫ زﯾر ﭘﺎھﺎی ﺧﻼﯾﻖ اﻓﮑﻧم و ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮥ اﺷﻘﯾﺎء درآﯾم و ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻧﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن در ﻣﺣﺎﺻرۀ
دﺷﻣﻧﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﯽ ﭘروا ﺳﺧن ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﮐودﮐﺎن را ﯾﺎرای ﺳﻧﮓ ﭘراﻧﯽ ﺑﺳوی ﻣن ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑر ﻣن ﺗﯾﻎ ﮐﺷﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ھﯾﮑل ﻣن ﻣﺳﯾﺣﺎوار و ﺣﺳﯾن وار و ﺣﻼج وار ﺑﺎرھﺎ درﯾده ﺷده اﺳت و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺳرﭘﺎﯾم و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﯾﭻ
ﯾﺎری ﻣرا ﻧﯾﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﯾﺎران ﻣن ﺟﻣﻠﮫ ﺗﯾﻎ ﺑر ﮐﻔﻧد و آﻣﺎدۀ درﯾدﻧم  .ﻣن در زﯾر ﺗﯾﻎ ھﺎ و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم
ﺗﺎ ﺣﻘﯽ را ﮐﮫ ﺧداﯾم ﺑر ﻣن دارد ﺷﺎﯾد ادا ﮐﻧم و در ﻣﺣﺿرش روﺳﯾﺎه ﻧﺑﺎﺷم ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑوده ام ﭼون ﭘﯾﺎﻣم ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧرﺳﯾده اﺳت وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺧواھد رﺳﯾد و ﺑﺳﯾﺎر زود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣن دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﻠﺣﻖ ﺷده ﺑﺎﺷم ﺗﺎ ﺗﻧم را
اﻟﺗﯾﺎم ﺑﺧﺷم و ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑش ﺳﭘرم و ﺧود رھﺳﭘﺎر ﮐوی دوﺳت ﺷوم و از دﺷﻣﻧﺎن رھﺎ ﮔردم .
 -٢٠٢ھﻣﮥ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و اﺗﺣﺎد ﺧدا و ﺑﻧده اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ اﺳت ﺑزرﮔﺗرﯾن
اﻓﺗﺧﺎر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت زﯾرا ﺑﻧده رو در رو ﺑﺎ ﺧداﯾش در ﻧﻔس ﺧود ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا اﮐﺛر ﻣﻼﯾﺎن ﺷرک اﯾن اﺣﺎدﯾث را
ﺟﻌﻠﯽ و ﻧﺎﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا از درﮐش ﻋﺎﺟزﻧد  .و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( آدﻣﯽ ﺟﮭل ﺧود را ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧد و ای ﮐﺎش اﯾن ﻋداوت را
ﺑﺧودش ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧﯾد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﻠش را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد .ھﻣﮥ ﻋﺎرﻓﺎن و اﻣﺎﻣﺎن ﮐﺷﺗﮥ ﺟﮭل ﻣردﻣﻧد  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ھم ﺟﺳﺎرت ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻧدارد زﯾرا او را ھم ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﮐﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺑﻊ اﯾﻣﺎن ﺧود را ھم ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﯾش از اﯾن ﺣﻖ را آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﺗﻌﮭدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣردم ﻋﺎﺷﻖ
ﺟﮭل و ﭘرﺳﺗﻧدۀ ﺿﻼﻟت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد  .ﺑﺧل و ﻋداوت ﺟﺎھﻼن ﺑﮫ ﻋﻠم ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن ﻋداوت ﻋدم اﺳت ﺑﺎ وﺟود و
ﺧﺻوﻣت ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ظﮭور ﺟﻣﺎﻟﯽ وﺟود  .و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟﻧﮓ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٢٠٣ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻓرﻣود " ﺧداوﻧد زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را آﻓرﯾد ﺗﺎ ارادۀ ﺧود را در ﻣﯾﺎن آن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد " ﺳﭘس از اﯾﺷﺎن
ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾن اراده ﭼﯾﺳت  .ﻓرﻣودﻧد " اﮔر ﺑﮕوﯾم ﻣرا ﺑﮫ ﺟرم ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد"  .اﯾن اراده ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ
ظﮭور ﺟﻣﺎل ذات اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﺣﮑم ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود از ﻣﻧظر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﺎھل ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧود را ھم ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢٠۴آری ﺧداوﻧد در آﺳﻣﺎن زﻣﯾن وارد ﺷده اﺳت زﯾرا زﻣﯾن ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻠﯾﻔﮫ و دوﺳت اوﺳت  .و اﯾن ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺧداوﻧد را ﺑﮫ زﻣﯾن دﻋوت ﻧﻣودﻧد و اﺟﺎﺑت ﺷدﻧد ﮐﮫ  :دﻋوت ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ! و اﯾن راز ﺧﺗم ﻧﺑوت و ﻋرﺻﮥ آﺧراﻟزﻣﺎن
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و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮥ ﺗﺣﻘﻖ ﺗوﺣﯾد در ﻋﺎﻟم ارض ﺑﺷری  .و اﻣﺎ رﺳﺎﻟت ﻣﺎ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار اﯾن ﺣﺿور
ﺧداوﻧد را در ﻋﺎﻟم ارض آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾم .
 -٢٠۵ﺧداوﻧد در ﻋﺎﻟم ارض ﺑﺷری ﺷﮭﯾد اﺳت ﮐﮫ " او ﺑر ھر ﭼﯾزی ﺷﮭﯾد اﺳت" .ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎک ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺷﮭﯾد اﯾن ﺷﮭﺎدت
ﺑﺎﺷﯾم  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﺷﮭﺎدت دوﺑﺎرۀ اوﺳت در ﻣﺎ  .او در ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﺷﮭﯾد اﺳت و ھر ﻋﺎرﻓﯽ ھم ﺷﮭﯾد اﯾن ﺷﮭﺎدت اﺳت.
ﻋﺎرﻓﺎن ﻓداﺋﯾﺎن ظﮭور ﯾﺎرﻧد  .و ﻣﺎ ﻧﯾز ﮔزارﺷﮕر ﺷﮭﺎدت ﺧوﯾﺷﺗﻧﯾم .
 -٢٠۶رﻧﺞ آدﻣﯽ رﻧﺞ ﺧداﺳت و ﺷﺎدی آدﻣﯽ ﺷﺎدی ﺧداﺳت و ﻋذاب آدﻣﯽ ﻋذاب ﺧداﺳت ) ﻋذاب ﷲ ( و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران را
دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد زﯾرا ﺑﺎﻋث ﻋذاب ﺧود و او ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ از رﺳوﻟش ﮔﻼﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ " ﺑﯾﻣﺎر
ﺑودم ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت ﻣن ﻧﯾﺎﻣدی " .
 -٢٠٧ﻓﻘط "ﻣؤﻣن" ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺻﻔت ﻣﺷﺗرک اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﺑﻠﮑﮫ "ﮐﺎﻓر" ھم ﭼﻧﯾن اﺳت وﻟﯽ ﺧداوﻧد در ﺻﻔﺎﺗش ھﻣواره
ﺗرﯾن اﺳت  :ﺧﯾراﻟراﺣﻣﯾن  ،ﺧﯾر اﻟﻐﺎﻓرﯾن  ،ﺧﯾراﻟﻔﺎﺗﺣﯾن  ،ﺧﯾراﻟﻣﺎﮐرﯾن و  . ...و آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺳوی ﺗرﯾن ھﺎ ﺣرﮐت ﮐﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳوی ﻣطﻠﻖ ﺻﻔﺎت ﮐﮫ ھﻣﺎن ذات اﺳت  .و در ذات ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ اﺳت .
 -٢٠٨ﺧداوﻧد از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎل و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر و ﺑزدل ﺑﯾزار اﺳت  .او ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓران ﻗﮭﺎر و ﺷﻘﯽ و ﻣﺳﺗﮑﺑر را ﺑر
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑزدل و ﺑﺧور ﻧﻣﯾر و ﻣﺷرک ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد و ﻟذا در ﻣﺧﻠﺻﯾن در دروﻧﺷﺎن ﻣﺣﺎط اﺳت و ﺑر ﮐﺎﻓران از ﺑروﻧﺷﺎن
ﻣﺣﯾط اﺳت ﮐﮫ " ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل ﮐﺎﻓران ﻣﺣﯾط اﺳت" .ﻗرآن – زﯾرا ﺳﻣت و ﺳوی ﺷدت و ﮐﺑر ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻔر و ھم
اﯾﻣﺎن ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ در ﺟﻧت و ﯾﺎ دوزخ ﮐﮫ دو ﻣﺣﺿر از ﺣﺿور ﺣﺿرت اوﺳت  .و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ھر
ﮔﺎه ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن آﻧﮭﺎ را ﯾﮑﺟﺎ ﻋﻔو ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد".
 -٢٠٩ﺧداوﻧد اﮐﺑر و ﮐﺑﯾر و ﻣﺗﮑﺑّر اﺳت و ﻣﺗﮑﺑران را دوﺳت ﻣﯽ دارد ﭼﮫ در ﺳﻣت اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﭼﮫ در ﺳﻣت ﮐﻔر و
ﺿﻼﻟت  .زﯾرا ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد و وﺣدت ﺑﺎ او ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﯾﺎ از درب ﻧور و ﯾﺎ ﻧﺎر .
 -٢١٠ادراک ﺗوﺣﯾدی و ﻣﻌرﻓت وﺣدت وﺟودی ﻣﺳﺗﻠزم ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ ﻋظﯾم و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺧطﯾر و ﻋﺷﻖ و ﺗﻌﮭدی ﮐﺑﯾر ﻧﺳﺑت
ﺑﺧوﯾﺷﺗن و ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا آدﻣﮭﺎی ﺣﻘﯾر از درک آن ﻋﺎﺟز و ﮔرﯾزاﻧﻧد .و ﻟذا ﺑﺎﻧﯾﺎن و ﺣﺎﻣﻼن اﯾن ﻣﻌرﻓت ﻋﻠﯽ واران ھﺳﺗﻧد
و ﭘﮭﻠواﻧﺎن دوراﻧﮭﺎ .
 -٢١١ﺗوﺣﯾد ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﺑﺎﻋظﻣت ﺗرﯾن و زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎ از ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﮐﻣﺗر از اﯾن در ﺷﺄن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن و ﺧداوﻧد
ﻧﯾﺳت .
 -٢١٢اھل ﻣﻌرﻓت وﺣدت وﺟودی ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻗدر ﺑداﻧد و دوﺳت ﺑدارد و ﺣﻘﯾر ﻣﺷﻣﺎرد و رﺳﺎﻟت ﺧود در ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ را ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﺷود.ﺟز در ﻣﻌرﻓت وﺣدت وﺟودی آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣوﺟودی ﻣﻠﻌﺑﮫ و ﺑدﺑﺧت و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻘﯾرﺗرﯾن ﺟﺎﻧوران اﺳت.
 -٢١٣در ﻋرﻓﺎن وﺣدت وﺟودی ﮐﮫ ﺑر ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣدی اﺳﺗوار اﺳت اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺑوب ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد ﻣرﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن
را ﺑر ﺧودش ﺑرﺗر ﻧﮭﺎده اﺳت و ﻣﻘﺎم ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧود را در ﺣﻘش ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
 -٢١۴ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد " ھﻧوز آدم ﺧﻠﻖ ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺑودم" و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ذات ﺧﻠﻘت در
ﻣﻘﺻودش ﺑر ﺧﻠﻖ ﻣوﺟودی ﺑﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﻗرار داﺷت ﺗﺎ ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد و ظﮭور ﺣﻖ را در ﺑﺷر ﻣﺣﻘﻖ و ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :ای ﻣﺣﻣد اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﺗو را ﺧﻠﻖ ﮐﻧم ﭼﯾزی ﺧﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﮐردم.
 -٢١۵ﭘس ھر ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ دارای ﮔوھره و ﻧور ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺷﯾﺎء
دﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﻧور ﺑود ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی ﺧدا را ﻣﯽ دﯾد .
 -٢١۶ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﺗﺟﺳد ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی " رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن " ﮐﮫ ﺻﻔت اوﺳت .
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 " -٢١٧ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم " ﻣﺻدر و ﮔوھره و ﺳرﻟوﺣﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﻟذا ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود ﻣﺣﻣد اﺳت ﺗﻔﺳﯾر
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم اﺳت رﺣﻣﺎن ﺻﻔت ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﺧداﺳت و رﺣﯾم ھم ﺻﻔت ھﺳﺗﯽ ﭘرﺳﺗﯽ اوﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﻣﺗﻣرﮐز
ﺷده اﺳت  .و ﭼون ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺧدا ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻟذا رﺣﻣت او ھم ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻣطﻠﻖ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ﭼﯾزی ﺟز
ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺛﺎر وﺟود و اﻟوھﯾت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد و آﺋﯾن وﺣدت وﺟود ﮐﮫ اﺧﻼق
ﷲ اﺳت .
 -٢١٨ﻋﺎﺷﻘﺗرﯾن و ﻋﺎرﻓﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری در اﻣت ﻣﺣﻣدی رخ ﻧﻣوده اﻧد  .ﮐﺟﺎﯾﻧد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺣﻼج و اﺑن ﻋرﺑﯽ و
ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ ﮐﮫ ﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑودﻧد و ﻧﮫ اﻣﺎم و اﻣﺎم زاده  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :زﯾن ﭘس در اﻣت ﻣن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ
ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑرﺗر اﺳت .
 -٢١٩اﮔر وﺣدت وﺟود ﮐﮫ ذات ﺗوﺣﯾد اﺳت درک ﻧﺷود ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺟز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗﮭر و ﻏﺿب اﻟﮭﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﻧﯾﺳت در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻘول ﻗرآن  ،اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣت ﺧدا در ﺣﻖ ﺑﺷر اﺳت و ﻣطﻠﻖ دﯾن و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت و رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ اش ﻣﺣﻣد اﺳت و ﮐﺎﺷﻔش ھم ﻋﻠﯽ .
 -٢٢٠وﺣدت وﺟود ﺑﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻖ ﺧدا در ﺣﻖ ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﺑدون ﻋﺷﻖ ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺻدﯾﻖ  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ دﺷﻣﻧﺎن اﯾن ﻣﮑﺗب ﺗوﺣﯾدی و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﺷﺎن از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣﻼﯾﺎن ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را در ﺷﺄن ﺧداوﻧد ﻧﻣﯾداﻧﻧد
ﭼون ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﻧﮫ ﻋﺷﻖ را و ﻧﮫ ﺧدا را و ﻧﮫ ﺧود را .اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺣﻼل و ﺣرام ﺷرﻋﯽ را آﻧﮭم در ﻗﻠﻣرو ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺧودﺷﺎن ھم ھرﮔز از ﭘس آن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد و ﻟذا ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٢٢١ﺑﯾﺎن دﯾﮕر از ﺗوﺣﯾد و ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻟﻘوه ﺣﺎوی ﮐل ﺟﮭﺎن اﺳت و ھﻣﮥ ذرات ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐرات و ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت در اﺗﺣﺎدی ﻋﻠﻣﯽ – ﻋﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد  .ھر ﭼﯾزی ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﯾﮏ ﭼﯾز
اﺳت  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣطﻠﻖ ﺑودن ھر ﯾﮏ از ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺣد ﮐﻣﺎل اﺳت و ﮐﻣﺎل ھم
ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت .
 -٢٢٢آﻧﭼﮫ ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧدازد ﺟﮭل ﻣﺧﻠوق اﺳت  .ﭘس ﺷرک ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت و ﺛﻧوﯾت ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠوم – ﻣﺟﮭول اﺳت  .ﭘس ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺷری اﺳت  .ﭘس ﻋذاب ﺣﺎﺻل از ﺷرک ھم
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﺟﮭل و ﺿﻼﻟت اﺳت و دوزخ ﻋرﺻﮥ ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت .
 -٢٢٣ھﻣﮥ ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑﺷری دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ ھداﯾت ﮐﻧﻧده ﺑﺳوی ﺗوﺣﯾد ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "ﺑﮭﺷت ﺟﺎﯾﮕﺎه
طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠم ﻋﻠﯽ اﺳت" و ﻋﻠم ﻋﻠﯽ ھم ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت  .و طﺑﻌﺎ ً دوزخ ھم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓرارﯾﺎن از ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺑراﺳﺗﯽ دوزﺧﯽ ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﯾﺳت" – ﭘس ﺑﮭﺷﺗﯽ ھم ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﺳت  .و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ھم
ﺟز ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﺷف آن ﻋﻠﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ .
ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺳﺟﺎد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ" :ﺑراﺳﺗﯽ اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ".
و ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣن ﭘرﺳﺗﯾده و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود" – اﯾن ﺳﺧن ﻗﻠب و ﻏﺎﯾت وﺣدت وﺟود
اﺳت ﮐﮫ ﺧط ﺑطﻼن ﺑر ﺧدای ذھﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺷرک اﺳت .
 -٢٢۴اﺻوﻻ ً در ﻋرﺻﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت  ،ﺧدای ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،ﺧدای ﺷرک اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻏﯾر واﻗﻌﯽ اﺳت و ھﻣﺎن ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر
ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻻی اﺑﻠﯾس ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٢۵ﺷرک  ،ﭘرﺳﺗش ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﭘرﺳﺗش اﺑﻠﯾس ﺑﺟﺎی ﺧداﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﯾن را ﻧﺟس و ﻣظﮭر
ظﻠم ﻋظﯾم و ﺿﻼﻟت ﮐﺑﯾر ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .
 -٢٢۶ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک ﺑﮫ اﺳم  ،ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ رﺳم اﺑﻠﯾس را اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﺑﻠﯾس ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺻم آدم ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮥ
ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻم ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود  .و ﻟذا اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ﮐﺎﻓران ﻣﻧﮑر ﺧدا و دﯾن ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﺧﯾﺎﻟﯽ
و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر دارد  .و اﯾﻧﺳت راز آن ﺣدﯾث ﺣﯾرت آور رﺳول ﺧدا ﮐﮫ " اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧدا را ﺷرﯾﮏ اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﺳﺎزد ﺑر ﺑﮭﺷت
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وارد ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر اﻋﻣﺎﻟش ھﻣﮫ زﻧﺎ و دزدی و ﺷراﺑﺧواری ﺑﺎﺷد" – در ھﯾﭻ ﺣدﯾﺛﯽ واﺿﺢ ﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر از اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﻓرق ﺑﯾن ﮐﻔر و ﺷرک را درﯾﺎﻓت و ﻧﺟس ﺑودن ﻣﺷرک را ﻓﮭم ﻧﻣود .
 -٢٢٧اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس و ﻋﻣل ﺧودش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧود ﺧودش ﺑﺎﺷد )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد( و ﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧدا ﺑﺎﺷد
)ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﻠص و ﻣوﺣد ﺑﺎﺷد( در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﻔور ﺧداﺳت زﯾرا اﺑﻠﯾس ﻧﻔس را ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧدا ﭘﯾروی ﻣﯽ
ﮐﻧد .
 -٢٢٨رﺣﻣت ﻣﻠﻣوس ﺗرﯾن ﺻﻔﺎت ﺧدا در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن ﺟﻠوۀ آن در رزق اﺳت .و رزاﻗﯾت ﺧداوﻧد ﻧﯾز
ﻣطﻠﻖ اﺳت ھﻣﭼون رﺣﻣﺗش .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑطور ﻣطﻠﻖ رزق ﺑﺷر را ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .رزق ﺑﺷر از ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ ﺑدﺳﺗش
ﻣﯾرﺳد ﺣﺗﯽ ﺑدون آﻧﮑﮫ طﻠﺑش ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺳﺋﻠﮥ رزق واﺿﺢ ﺗرﯾن و ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﺗوﺣﯾد در ﺑﺷر
اﺳت .و ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد "رزق ﺗو در ﺟﺳﺗﺟوی ﺗوﺳت ﭘس ﺑﻧﺷﯾن و آﻧرا ﺟﺳﺗﺟو ﻣﮑن" ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﮐﮫ ﮐﺎری را ﺑﮫ ﻗﺻد
ﮐﺳب ﻣﻌﯾﺷت اﻧﺟﺎم دھد ﻣﺷرک اﺳت .ھر ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺷت ذﺧﯾره و ﭘس اﻧداز ﮐﻧد ﻣﺷرک اﺳت .ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻧد ﻣﺷرک
اﺳت .و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﮐﮫ از ﺧدا طﻠب رزق ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧد ﻣﺷرک اﺳت .ھر ﮐﮫ ﺑرای رزق ﺑﯾﺷﺗر ﺧود را ﺑﮫ ﻋذاب اﻧدازد ﻣﺷرک
اﺳت.
 -٢٢٩و اﻣﺎ ﻧﺟس ﺗرﯾن ﻣﺷرﮐﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ را ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد ﺗﺎ ارﺗزاق ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
"وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻗرآن ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ از طرﯾﻖ ﻋﻠم و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻟﻌﻧت ﺧدا و ھﻣﮥ
ﻣﻼﺋﮏ و ﻣﺧﻠوﻗﺎت را ﺑر ﺧود واﺟب ﻧﻣوده و در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ واژﮔون ﺷده و آﺗش دوزخ در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن اﺳت" .و اﯾن ﺟﻣﺎﻋت
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب و آﻣوزﮔﺎران و ﻋﻠﻣﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗدرﯾس و ﻣوﻋظﮫ ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧورﻧد  .و اﯾن ﻧﺟس ﺗرﯾن رزﻗﮭﺎﺳت.
 -٢٣٠ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﻧوع ﺧودﻓروﺷﯽ ﺟﮭت رزق  ،ﺣرام و ﻧﺟس اﺳت و ﻧﺷﺎﻧﮥ آﺷﮑﺎر ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻋم از
ﺧودﻓروﺷﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﯾدی و ﺟﻧﺳﯽ و ﻓﮑری و ﻋﺎطﻔﯽ و ھﻧری و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -٢٣١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﻻی ﻣوﺣدان ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﺎر ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻋﺑﺎدت و ﺧدﻣت ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻣﻌﯾﺷت و ارﺗزاق .
 -٢٣٢و وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ اﻣﺎم ﻓروﺷﯽ ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧورﻧد ھﻣﭼون ﻣرﺛﯾﮥ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .ﮐﮫ اﯾن ﻧﺟس ﺗرﯾن
رزﻗﮭﺎی ﻣﻣﮑن اﺳت .
 -٢٣٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎ وارث اﻧﺑﯾﺎء ھﺳﺗﻧد ﺣﻖ ﻧدارﻧد از ﺑﺎﺑت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣردم ارﺗزاق ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﻋﯾن ﺧداﻓروﺷﯽ اﺳت .
 -٢٣۴ﭘس ﺗوﺣﯾد در اﺳﻼم ﭘرﺳﺗش ﻋﯾﻧﯽ و دﻧﯾوی و ﻧﻘد و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧداﺳت در وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن .و ﻧﮫ ﭘرﺳﺗش ﻏﯾﺑﯽ و اﺧروی
و آﺳﻣﺎﻧﯽ و ذھﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧژادی و ﺧﺑری ﺧدا .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم)ص( ﺧداوﻧد در آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ
ﺗﺟﻠﯽ ﮐرده اﺳت .
 -٢٣۵ﭘس ﺗوﺣﯾد ﯾﮏ اﺻل ﺑﯾش ﻧدارد و آن اﻣﺎﻣت اﺳت .
 " -٢٣۶ﻓﺎﺗﻘوا ﷲ و اطﯾﻌون" اﯾن آﯾﮫ ﻣﮑرر در ﻗرآن ھﻣﺎن اﺻل اﻣﺎﻣت در ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت  :ﺑﭘرھﯾزﯾد از ﺧدا و
اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﻣرا ! و اﯾن ﺳﺧن اﻣﺎم اﺳت ﺑﮫ ﻣردم و دﻋوت ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮥ وﺣدت وﺟود !
 -٢٣٧ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐﮭﺎی راﯾﺞ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷرک اھل ﮐﺗﺎب اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﭘﯾروی از ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ھر ﮐﺗﺎب ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و
دﯾﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻدر اﺳﻼم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣرﺑﮥ ﻣﺷرﮐﯾن ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺣرﺑﮥ ﻗرآن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اﻣﺎم رﻓﺗن.
 -٢٣٨ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﺳﯾﻧﮫ ام ﻋرش ﺧدا و ﺑدﻧم ﮐرﺳﯽ اوﺳت" .اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر از ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت .
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 -٢٣٩در ﻗرآن ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ "ﺧداوﻧد ﻣردم را ﺑر ﻓطرت ﺧوﯾش آﻓرﯾده اﺳت" اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺗوﺣﯾد وﺣدت وﺟودی
اﺳت .
 -٢۴٠در ﻗرآن در ﭼﻧدﯾن آﯾﺎت ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﺻﺎﺑران اﺳت ،ﺧدا ﺑﺎ ﺧوﺑﺎن اﺳت ،ﺧدا ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن اﺳت .اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری
از ﺗوﺣﯾد اﺳت.
 -٢۴١در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﻠﺻﯾن ﻣظﮭر ارادۀ ﺧداﯾﻧد و ﻟذا ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺧدا ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎﺳت .اﯾن
ﻧﯾز ﺣﺟت دﯾﮕری ﺑر وﺣدت وﺟود .
 -٢۴٢در ﻗرآن دو آﯾﮥ ﺑظﺎھر ﻣﺗﺿﺎد دارﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺎن واﺣدی از ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ :ﺧداوﻧد ھر ﮐﮫ را ﺑﺧواھد ھداﯾت ﯾﺎ ﮔﻣراه ﻣﯾﮑﻧد
و ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺧود ھداﯾت ﯾﺎ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ﺧود و ﺧدا اﻣر واﺣدی اﺳت .
" -٢۴٣ھر ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﺧدا ھم او را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧوﯾﺷﺗن آورد" اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﻧﯾز ﺣﺟت دﯾﮕری ﺑر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧود و
ﺧداﺳت .
 -٢۴۴ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧود ﺧوﯾﺷﺗن اﻧﺳﺎن اﺳت" .اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧود و ﺧداﺳت ﮐﮫ
در اﯾن ﺣدﯾث ﻣﺷﮭور از ﺣﺿرت رﺳول ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت .
" -٢۴۵اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن" ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣت اﻟﻠﻔظﯽ آن اﯾﻧﺳت :ھﯾﮭﺎت اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم ﺗو را ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﯾم و از ﺗو ﯾﺎری
ﺟوﺋﯾم .ﭘس اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﮐن .ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ﯾﻌﻧﯽ
اﻣﺎﻣﺎن .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧودی ﺧود و ﺑواﺳطﮥ ذھﻧش ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳد و او را اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد و ﺑﻘول ﻗرآن ﺧدای
ظن ھﻣﺎن ھوای ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﻣﺷرﮐﺎن اﺳت .
 -٢۴۶در ﺣدﯾث ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در آن ﻣﻘﺎم اﻋﻠﯽ ﻣﺷﻐول ﺻﻠوة ﺑر
ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود و دﺧول اﺳت .و اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت .

ﻋﻠﯽ)ع(

ﺑوده اﺳت .ﺻﻠوة در ﻟﻐت

 -٢۴٧در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :ﺧدا ﺑر رﺳول ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد )وارد ﻣﯽ ﺷود( و رﺳول ھم ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ای
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷﻣﺎ ھم ﺑر رﺳول ﺻﻠوة ﮐﻧﯾد  .اﯾن ﺳﺧن ﺧدا ﺑﯾﺎﻧﯽ از واﻗﻌﮥ وﺣدت وﺟود در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 " -٢۴٨اﻟﻠﮭم ﺻل ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد " ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی اﺳت ﮐﮫ  :ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺣﻣد و آل او وارد ﺷو  .و اﯾن دﻋﺎی ﺗوﺣﯾد
و وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ در رأس ھﻣﮥ دﻋﺎھﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗرار دارد  .ﺻ ّل ﮐﮫ ﻣﺻدر ﺻﻠوة اﺳت در ﻗرآن ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ورود و
دﺧول ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت  .اﯾن دﻋﺎ ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧدا .
 -٢۴٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺣدت ﻣوﺟودات و ﻧظرﯾﮥ وﺣدت ﮐﺑﯾر ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود در ﻋﻠم و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟز ﺑر اﺳﺎس ﺣﻖ وﺣدت وﺟود
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻣظﮭر وﺟود واﺣدی ھﺳﺗﻧد .
 -٢۵٠ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯾﮕوﯾد "ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن رھﺎﺋﯽ از ظن اﺳت" و رھﺎﺋﯽ از ذھن ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی
راﺑطﮥ ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎ آن ﭼﯾز اﺳت زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ در آن ﭼﯾز وارد و داﺧل ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼون ﺻﻠوة  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ آن ﭼﯾز روﺣﺎ ً ﯾﮑﯽ
ﻣﯾﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳﺎس ارﺗﺑﺎط ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .و ﭼﻧﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﯾﺎ در دﯾداری از او رخ ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ در
ﻋﺷﻖ و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯾر و ﻋﺎرف واﺻل ﮐﮫ ﺧود ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺧداوﻧد اﺳت و در اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ذھن آدﻣﯽ از
اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری و ﺗذﺑذب و ﺛﻧوﯾت ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ﻗﻠﻣرو ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی و ﯾﻘﯾن ﻣﯽ ﮔردد  .زﯾرا ذھن اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و
دوﮔﺎﻧﮫ اﺳت و ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ در ﻋﺷﻖ .
 -٢۵١در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻋﺑﺎدات ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﻣؤﻣن در اﺳﻼم ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ دارای اﻣﺎم زﻧده و در اطﺎﻋت و ارادت
و ﻣﺣﺑت او ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﻣؤﻣن ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﻟذا از اﺳﺎرت ذھن دوﮔﺎﻧﮫ ﭘرﺳت ﺧود رھﺎﺳت و ذھﻧش ﻣرﯾد دل اوﺳت ﮐﮫ در
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ارادت و ﻣﺣﺑت اﻣﺎم اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻋﺑﺎدات اﺳﺎس ﺗﻘوﯾت داﺋم ﺷرک ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .و اﯾﻧﺳت
راز ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن )وای ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران(.
 -٢۵٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﮐردن ﻣردم ﻓﺎﻗد اﻣﺎم زﻧده ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻋﺑﺎدات ﻣﺛل ﻧﻣﺎز و ﺣﺟﺎب ﮐﺎﻣل و ﺣﺞ و اﻣﺛﺎﻟﮭم
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺧدﻣت اﺷﺎﻋﮥ ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت و از ﻣﺻﺎدﯾﻖ ظﻠم ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻔﺎﺳد را ﺗﻌﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 " -٢۵٣ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن " ﻗﻠب ﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ رﻋﺎﯾت آن ﻣوﺟب رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ظﻠم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
طﺑﻖ آﯾﮥ ﻣذﮐور ﺿﻼﻟﺗﯽ ﺑدﺗر از اﯾﺟﺎد اﮐراه و زور در دﯾن ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا اﯾن آﯾﮫ ) آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ ( را ﻗﻠب ﻗرآن ﻧﺎﻣﯾده
اﺳﺗﭼرا ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺷرک زداﺋﯽ اﺳت و اﯾن آﯾﮫ ھم اﻣر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺷدﯾد ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﮐراه و رﯾﺎی در دﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻗﻠب ﺗوﻟﯾد ﺷرک در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢۵۴ﭘس آزادی در اﻋﺗﻘﺎد و دﯾن و ﻣﻌﻧوﯾت اﺳﺎس اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ دﯾن و اﻋﺗﻘﺎدات ﺗو ﺑﺎﯾد ﻣﺛل
ﻣن ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ ﻣﻠﺣدی  ،ﺑدون ﺷﮏ ﻣظﮭر ظﻠم ﻋظﯾم و ﮐﺎرﮔﺎه ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﻣﺻدر اﺑﻠﯾس اﺳت .
 -٢۵۵ﭘس دﯾن ﺗوﺣﯾدی و ﺣﻘﮫ راه آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس و آﺋﯾن اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣدود و ﺣﻘوق دﯾﮕران ﺗﺟﺎوز
ﻧﺷود  .و اﯾن ھﻣﺎن راه ﺻدق اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾز ھﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺻدق ﻣﺣور و ﻣﻘﺻد دﯾن اﺳت زﯾرا ﻣوﺟب ﻧزدﯾﮑﯽ
و ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻓران ﺑﯽ ﺧدا و ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن و ﺗوﺣﯾد
ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد از دﯾن داران ﻣﺷرک و رﯾﺎﮐﺎر و اﮐراھﯽ .
 -٢۵۶ﭼرا ﺑﺎراﺑﺎس ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر و ﻓﺎﺳﻖ ﺣرﻓﮫ ای ﺑود ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ دﯾن ﻣﺳﯾﺢ ﮔراﺋﯾد و ﺑرای دﻓﺎع از اﯾن دﯾن ﻣﺻﻠوب ﺷد و
اﺳﺎس اﻧﮭدام ﺗﻣدن ﺑت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮥ روم را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد وﻟﯽ ﯾﮭودا ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﮭودی ﻣﺷرک ﺑود و از ﺣوارﯾون ﻣﺳﯾﺢ ھم ﺷده ﺑود
ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺳﯾﺢ را ﻓروﺧت و ﺑﮫ ﮐﺷﺗن داد  .ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧﺟﺎت ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑود  .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﻔر ﺑﯽ ﺧدا و ﺑﯽ رﯾﺎ از ﮐﻔر ﺑﺎ
ﺧدای ذھﻧﯽ – آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .ﺗﻔﺎوت ﮐﻔر از ﺷرک اﺳت .
 -٢۵٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن راه ﺗوﺣﯾد و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﭘرﺳﺗش و ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر اﺳت .
 -٢۵٨ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ ﭘﯾرو ﻣذھب ﺷرک ﺑودﻧد و ﺧدای ذھﻧﯽ-آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺎن ﺑود
ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧدی ﻧﺎﺧﻠف و ﮐﺎﻓر و ﺷراﺑﺧواره و ﺑﯽ ﻧﻣﺎز ﺑودﻧد ﮐﮫ واﻟدﯾﻧش آرزوی ﻣرﮔش را داﺷﺗﻧد ﭼون آﺑروی دﯾن آﻧﮭﺎ را در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑرده ﺑود  .اﯾن ﺟوان در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﯾدار ﺷد و ﺗوﺑﮫ ﮐرد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟواﻧﯽ ﺧداﭘرﺳت و ﺑﺎﺗﻘوا ﮔردﯾد  .و
اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ واﻟدﯾﻧش اﯾن ﺑﺎر ﻓﺗوای ارﺗداد او را ﮔرﻓﺗﻧد و از ﺧﺎﻧدان ﺧود طردش ﮐردﻧد و ﻣﺗرﺻد اﻋدام او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠﺣد
ﺑودﻧد  .واﻟدﯾﻧش ادﻋﺎ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ  :ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ او را از اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﻣﻧﻊ ﮐرده ﺑودﯾم و او ﮔوش ﺑﮫ ﺣرف ﻣﺎ ﻧﮑرده ﺑود ﺣﺎﻻ ﺗوﺑﮥ او
ﻣﺷﮑوک اﺳت و ﺑرای ﻣﺎ ارزﺷﯽ ﻧدارد زﯾرا ﺑﺧﺎطر ﻣﺎ ﺗوﺑﮫ ﻧﮑرده اﺳت  .اﯾن ﻧﺑرد ﻣذھب ﺷرک ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﯾﻣﺎن و ﺗوﺣﯾد و
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت  .آﻧﮭﺎ ﻣدﻋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ )ﺑﻧده( ﭘﺳرﻣﺎن را ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی ﮐرده و طﻠﺳم ﻧﻣوده اﺳت  .اﯾن واﻟدﯾن
ﻓرزﻧدی ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﭘرﺳﺗد ﻧﮫ ﺧدا را .و او اﯾﻧﮏ ﺑرای ﺧدا واﻟدﯾن ﺧود را دوﺳت ﻣﯾداﺷت و ﺣرﻣت ﻣﯾﻧﮭﺎد و
ﺧدﻣت ﻣﯾﮑرد وﻟﯽ اﯾن ﮐﺎرھﺎی او ﺑرای واﻟدﯾﻧش ﺳراﺳر ﻋذاب و زﺟر و ﻧﻔرت ﺑود .اﯾن رﺳواﺋﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ دروﻏﯾن آﻧﮭﺎ ﺑود .
 -٢۵٩ﻣذھب ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻣوروﺛﯽ ﺷرک اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧود آن ﻣذھب ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﻓرد در اﯾن ﻣذھب
ﻣوروﺛﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻧژادش را ﺷرﯾﮏ ﺧداﯾش ﻣﯾﮑﻧد .او ﺧدا را ﺑﮭﻣراه ﻧژادش و ﺑرای دل واﻟدﯾن ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
 -٢۶٠روزی زﻧﯽ ﺷرور ﺑﮫ ﺷوھرش ﮔﻔت ﮐﮫ :ﻣن ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﺗو را آزار داده ام ﭘس ﭼرا ﺑﺎ ﻣن اﯾﻧﻘدر ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ؟ ﺷوھر ﮔﻔت :
ﺑرای ﺧدا! زن ﮐﮫ اﯾن را ﺷﻧﯾد در طﻼق ﮔرﻓﺗن ﺗردﯾد ﻧﮑرد و ﺟدا ﺷد ﺑﺎ اﯾن ﻧﺟوا ﮐﮫ  :ﯾﻌﻧﯽ ﻣن اﯾﻧﻘدر ﺑدﺑﺧت و ﺣﻘﯾرم ﮐﮫ ﻣرا
ﺑﺧﺎطر ﺧدا ﻣورد رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻗرار ﻣﯾدھﯽ! ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ ﻣن ﺑﺧودی ﺧود ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳﺗم؟ اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک و ﺧداﭘرﺳت ذھﻧﯽ،
ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ را ﻧدارد و او را رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد .
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 -٢۶١ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را در وﺟود ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﭘرﺳﺗد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻣردم ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺗﯽ دﺷﻣن ﺧود را ھم ﻧﻔرت
ﻧﻣﯽ دارد زﯾرا ﻣردم ھم ﻣظﮭری از ﺗﺟﻠﯽ ﺧداﯾﻧد  .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﻧﺷﻧﺎﺳد )در وﺟود اﻣﺎم( ھﯾﭼﮑس را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺳت
ﺑدارد ﺣﺗﯽ ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎن ﺧود را .ﭘس ﻣﺣﺑت ﻋﺎﻣﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﻧﻔرت ﻋﺎﻣﮫ ھم واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ
ﺷرک اﺳت .
 -٢۶٢ﺣﺗﯽ ﻋﺷﻖ ﻣﺟﺎزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف اﮔر ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺷﮭواﻧﯽ ،ﻣوﺟب ﻣﺣﺑت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﻣﯾﺷود
و اﯾن اﺳﺎس ﺗوﺣﯾد ا ّﻣﯽ و ﻓطری اﺳت زﯾرا ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣظﮭری از ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت ﺧواه ﻧﺎﺧواه و داﻧﺳﺗﮫ و ﻧداﻧﺳﺗﮫ  .و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد "ھر ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷود و ﻋﺻﻣت ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﻣﯾرد ﺷﮭﯾد اﺳت" ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺣد و
ﺧداﭘرﺳت از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود  .و ﺷﮭﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎھد ﺑر ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر .
 -٢۶٣ﭘس ﻋﺷﻖ ﭘﺎک در ﻋﺎﻟم ﻣﺟﺎز و ﻏرﯾزه ھم از ارﮐﺎن ﺗوﺣﯾد در ﻣردﻣﺎن اﺳت و ﻟذا اﯾن ﻧوع ﻋﺷﻖ از ﺟﺎﻧب اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن
ﮐﮫ ﻣﺷرﮐﻧد طرد و ﻟﻌن و ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۶۴ﭼرا ازدواﺟﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺷﺗراﮐﺎت ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﺗﺷﻧﺞ و ﻋداوت ﻣﯽ رﺳد و ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ اﺑطﺎل ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت  .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗول ﺧداوﻧد  ،اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ
ھﻣﺳری از ﻧﻔس ﺧود ﻓرد ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد  .و ﻟذا ﻓرد ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را دﺧﯾل در اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن
راﺑطﮫ را ﺑﮫ ﺷرک ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑﻘول ﻗرآن اﻋﻣﺎل ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺑطﺎﻟت ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا ھر ﭼﮫ ﺷروط ﻏﯾرﺧداﺋﯽ
در ازدواج ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد آن ازدواج ﺳرﯾﻌﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﭘوﭼﯽ ﻣﯽ رﺳد  .و ﻟذا ازدواج ﺑﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﮭﺗر از ﺧوﯾﺷﺎن
اﺳت زﯾرا ﺣﺎﻣل ﺷرک و اﺷﺗراﮐﺎت ﮐﻣﺗری اﺳت .
 -٢۶۵ﭼرا ﻋﺷﻖ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻋواﻗﺑﯽ ﻓﺟﯾﻊ دارد ؟ زﯾرا ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺗرﯾن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن واردۀ اﻟﮭﯽ در رواﺑط ﺑﺷری اﺳت و ﻟذا
طﺑﻊ ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮥ ﺑﺷری ﻣﯽ ﺧواھد ﻋﺷﻖ را ﺑﺧدﻣت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮔﯾرد و ﺧود را دﺧﯾل در ﻣﺎﺟرا ﮐﻧد و ﻋﺷﻖ را ﺧودی
ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﺷرک اﺳت و ﻟذا ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ اﺑطﺎل و ﭘوﭼﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -٢۶۶و اﻣﺎ ﻓﻘط ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭘﯾر روﺣﺎﻧﯽ و ﺻوﻓﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻧﺎب اﻟﮭﯽ و ﺗوﺣﯾدی و ﺑری از ھر ﺷرک و اﺷﺗراﮐﯽ اﺳت
و ﻟذا اﯾن ﻋﺷﻖ ھﻣﮥ ﭘرده ھﺎی ظﻠﻣت و ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ﻣﻌرﻓت را ﻣﯽ درد و ﻟﻘﺎءﷲ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﻻﻧﺎ در ﺷﻣس
ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ رﺳﯾد .
 -٢۶٧در ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﺑﺎھﺗﯽ از ﺧود و ھوﺳﯽ از ﺧود را در آن ﺑﺑﯾﻧﯽ آن ﻋﻧﺻر ﺷرک ﺗو در راﺑطﮫ اﺳت و ﺣﺟﺎب ﺗو در
دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ در آن ﭼﯾز اﺳت  .ﭘس ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ در راﺑطﮫ ھﻣﺎن ﻋﻧﺻر ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و ﮔوھرۀ ﺗوﺣﯾد ارﺗﺑﺎط و ادراک و
ﻣﺷﺎھده .
 -٢۶٨ﭘس ﺑﯽ ھﻣﺗﺎﺗرﯾن ﮐس در زﻧدﮔﯽ ھﻣﺎن اﻣﺎم ﺗوﺳت  .ھﻣﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻋﻠت ﭘﺎﮐﯽ ذھن از ھر ظن و دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺷرک اﺳت.
ﭘس اﻣﺎم ﺗو ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ذھن ﺗو را از ﺧود ﺗو ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی را درک ﮐﻧﯽ زﯾرا ﺷراﮐت و ﺷﺑﺎھت ﻓرد در ھر
ﭼﯾزی ھﻣﺎن ﻋﺎﻣل ﺟﮭل و ﭘردۀ ظﻠﻣت و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭼﯾز اﺳت .
 -٢۶٩و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﺗﺎﺗرﯾن و ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺗرﯾن ﻓرد را ﻣظﮭر ذات ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ او را ﻋﯾن
ﺧودت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ  .و اﯾن راﺑطﮥ ﺗوﺣﯾدی اﺳت .
 -٢٧٠ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﮐردن ﻧﻔس از ھر ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن .و اﯾن ھﻣﺎن ﺻﻔﺎت زداﺋﯽ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺷرک
و اﺷﺗراک زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺑﯾﺗﺎ ﻧﻣودن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن اﺣد ﺳﺎﺧﺗن ﻧﻔس اﺳت و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﻔس
واﺣده .و اﯾﻧﮏ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اﺣدی در ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﻣﺛﺎل و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و از ﭼﺷم ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯾﺗﺎ .
 -٢٧١ﭼون ﺑﯾﺗﺎ ﺷوی ﺟﮭﺎن را ﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﯾﻧﯽ و ﺧدا ﺑﯾﻧﯽ .
 -٢٧٢ﭼون ﺑﯾﺗﺎ ﺷوی ﭼﺷم ذات ﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻣﺎل ذات ﺑﯾﻧﯽ در ﺟﮭﺎن .
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 -٢٧٣ﻋﺷﻖ ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺟودی ﺑﯾﺗﺎﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎن از ﺧود در ﻣﻌﺷوق ﻧﺑﯾﻧﯽ و ﻟذا ﺟﻣﺎل ذات ﺧود را در او
ﺑﯾﻧﯽ .
 -٢٧۴ﭘس ﻋﺷﻖ ﺗوﺣﯾدی اﺟر ﺧدا ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺎن و ﻣﻧزه ﺷدﮔﺎن از ﺻﻔت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﺷدﮔﺎن از دﻧﯾﺎ .
 -٢٧۵آﻧﮑﮫ از ﺧود در دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﺷود و از دﻧﯾﺎ در ﺧود ﭘﺎک ﺷود و اﺷﺗراﮐﺎت ﺑﺳوزد ﺗوﺣﯾد ﺣﺎﺻل آﯾد ﮐﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺑﯾﺗﺎی
ﺧود اﺳت و ﺧودآ .
 -٢٧۶ﮐل دﯾن و ارﮐﺎن و ﻓروع و اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرﻓش ﭼﯾزی ﺟز راه و روش ﺷرک زداﺋﯽ از ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد ﻧﻔس و دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﻧﻔس واﺣده در ﺟﮭﺎن :ﻟﻘﺎءﷲ!
 -٢٧٧از طرﯾﻖ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧود در ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ در آن ﭼﯾز ﯾﺎ ﮐس ﻓﻘط ﻋﻧﺻری از ﻧﻔس ﺧودت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ و
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود آن ﻣوﺿوع ﮐوری .ﭘس ﺷرک ﻣوﺟب ﺟﮭل و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت.
 -٢٧٨اطﺎﻋت ﻣﺣض ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﭘﯾر ﻣوﺟب زدوده ﺷدن ﺷﺑﺎھت ﻣرﯾد در اﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﻣرﯾد ﺑﺳوی ذات وﺣداﻧﯽ
اﻣﺎﻣش ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا در اﯾن اطﺎﻋت از ﺻﻔﺎت ﺧود ﻧﯾز ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺳوی ذات ﺧود در ﺣرﮐت اﺳت  .زﯾرا اطﺎﻋت ﺑﯽ
ﭼون و ﭼرا ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت از ﻏﯾر ﻣن  .و اﯾن ﻣن زداﺋﯽ از ﺧوﯾش و ﺷﺑﺎھت زداﺋﯽ از اﻣﺎم اﺳت و ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ  .و
اﯾن ﺳﻣت و ﺳوی وﺟﮫ ﷲ و ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .
 -٢٧٩اطﺎﻋت ﺑﺎ ﭼون و ﭼرا ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت از ﺧوﯾﺷﺗن  .اطﺎﻋت از ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی ﺧود در اﻣر اﻣﺎم  .و اﯾن اطﺎﻋﺗﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت
ﺷرک ﺑﯾن ﻣرﯾد و ﻣراد  .و ﻟذا اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺳوی اﺑطﺎل ﻣﯽ رود .
 -٢٨٠ﭼون ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﺑراھﯾم )ع( اﻣر ﺑﮫ ذﺑﺢ ﭘﺳر ﻧﻣود اﯾن اﻣر ھﯾﭻ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای در ﺷرﯾﻌت و ﺳﻧت و ﻋﺎطﻔﮫ و ﻋﻘل ﻧداﺷت و
ﻟذا اﺑراھﯾم ﺷﮏ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﮑﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧداوﻧد ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻣری ﮐرده اﺳت زﯾرا ﺧدای اﺑراھﯾم ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺧدای ﺟدﯾد ﮐﮫ
اﻣر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧدارد ﭘس اﺑراھﯾم از طرﯾﻖ اﯾن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﺧﻼف ﻋﻘل و ﻋﺎطﻔﮫ و ﺷرع و ﻋدل
ﺑﺳوی ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎرش ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﻣﯽ رﺳد و ﻣﻠﮑوت آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺷﮭود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﺎ اﯾن اﻣر و
اطﺎﻋت ﻣﺣض  ،ﺷرک راﺑطﮥ اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﺧداﯾش از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود و اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻣﺎﻣت ﻧﻔس اﺳت و
ظﮭور ﻧﻔس اﺣدی و ﺑﯽ ﺗﺎ .
 -٢٨١ﻣوﺳﯽ طﺎﻟب ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ )ﻋﻠﻣﯽ از ﻧزد ﺧدا( ﺷد و ﺑﮫ اﻣر وﺣﯽ ﺑﺳوی ﺧﺿر رﻓت و ﺧﺿر او را اﻣر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻋﻣﺎل ﺧﻼف
ﺷرع و ﻋﻘل و ﻋداﻟت ﻧﻣود و ﻣوﺳﯽ ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد و از اﯾن ﻋﻠم ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﺎﻧد زﯾرا ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎرش را درﯾﺎﺑد و
ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﷲ اﮐﺑری ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﺧدا ھﻣواره ﺑرﺗر از ﻓﮭم ﻣن اﺳت!
 -٢٨٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن اﮔر داﺋﻣﺎ ً راﺑطﮫ و ﻣﻌرﻓت ﺧود درﺑﺎرۀ ﺧداوﻧد را ﺷرک زداﺋﯽ ﻧﮑﻧد و ﷲ اﮐﺑر را در ﺧود اﺣﯾﺎء ﻧﺳﺎزد
دﭼﺎر ﺷرک ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک ﻣﻌرﻓﺗﯽ ! و ﻟذا از ﺧداﯾش دور ﻣﯽ ﺷود .
 -٢٨٣ﷲ اﮐﺑر ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت از ﺧداوﻧد ﯾﺎ اﻣﺎم  .و ﮐﺎرﮔﺎه ﺷرک زداﺋﯽ ﺑﺷر اﺳت .
 -٢٨۴ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻣذاھب و ﻓرﻗﮫ ھﺎ ھﻣواره ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺧدای ﻣن ھﺎﺳت  .ﺧدای "ﻣن" ھﻣواره ﺧدای ﺷرک اﺳت و ﻟذا ﺑﺎﻋث
ﺟﻧﮕﮭﺎﺳت  .و ﻟذا ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯾن ﻣذاھب ھﻣواره ﺟﻧﮓ ﺷرک و ﻣﺷرﮐﯾن ﺑوده اﺳت .
 -٢٨۵ﺧدای "ﻣن" و ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ھﻣواره در ﻣﻌرض ﺷرک اﺳت زﯾرا ﻣﻌرﻓت " ﻣن " درﺑﺎرۀ ﺧدا ﻋﻧﺻری از
ھوﯾت ﺑﺷری ﻣن ﺷده اﺳت و ﻟذا ھﻣواره ﻣﻌرﻓت ﻣن درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷﮑﻧد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑد و ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺑﯽ ﻣن ﺷود و
اﯾن واﻗﻌﮥ ﷲ اﮐﺑر در ﻧﻔس ﻣﻌرﻓت ﺑﺷر اﺳت .
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 -٢٨۶اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ھرﮔﺎه ﻣﻌرﻓت در ﻣﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷود ﮐﻼً ﻧﺎﺑود ﻣﯾﺷود" زﯾرا ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﷲ اﺳت
ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت "ﻣن" و ﺧدای "ﻣن" ﻣﯾﺷود و ﺷرک ﺑﯾن ﻣن و ﺧدا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺷرک ﺑﺎﻋث
اﺑطﺎل دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺷود .
 -٢٨٧ﺧدای " ﻣن " ھﻣواره ﺷﺑﯾﮫ ﻣن اﺳت و اﯾن ﺷﺑﺎھت ھﻣﺎن ﺷرک و ﺣﺟﺎب راﺑطﮥ ﻣن و ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣن را از ﺧدا ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭘس ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ داﺋﻣﺎ ً رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن دﭼﺎر ﻏﻔﻠت و ﺟﮭل ﻧﮕردد و ﮐﺎﻓر ﻧﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺧدا ﻧﺷود .
 -٢٨٨و اﯾﻧﺳت راز ذﮐر " ھو " در ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺿﻣﯾر " او " ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در ﺣﺿور اوﯾﻧد  .و ﻟذا
ﺧداوﻧد ھرﮔز " ﻣن " ﻧﯾﺳت ﯾﺎ " ﻣﺎ " اﺳت ﯾﺎ " او "  .و اﯾن اﻣر در ﻗرآن واﺿﺢ اﺳت .
 -٢٨٩ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ھرﮔز ﺧداوﻧد را ﺑﺎ ﺿﻣﯾر " ﺗو " ) أﻧت ( ﻣﺧﺎطب ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺿﻣﯾر "او" )ھو( ﻣﺧﺎطب
ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮥ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھزار ﺑﺎر ﺑﺎرﯾﮑﺗر ز ﻣو اﺳت  " .ﯾﺎ ﻣن ھو " )ای آﻧﮑﮫ اوﺋﯽ( ذﮐر اﻋظم ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ از
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧده اﺳت .و اﯾن ذﮐر و ﺿﻣﯾر ھو ﻣوﺟب " ﻣن " زداﺋﯽ از راﺑطﮥ ﻋﺎرف و ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﷲ
اﮐﺑر را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھر آن ﺑرﺗر از ادراک و ﻣﻌرﻓت ﻣن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف ھرﮔز ﺷرﯾﮏ ﻣﻌرﻓت ﺧودش درﺑﺎرۀ
ﺧداوﻧد ھم ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﺻﻔت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف ھﻣواره از ﻣﻌرﻓت ﺧودش ھم ﻣﻧزه ﻣﯾﺷود و اﯾن راز ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻋروج اﺳت.
 -٢٩٠ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺣﻖ ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﻌرﻓت ﺧودش را ﺑﭘرﺳﺗد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌرﻓت ﷲ ﺑﺎﺷد .
 -٢٩١آﺧرﯾن ﺷرک ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺧداﯾش ھﻣﺎﻧﺎ ﻋرﻓﺎن اوﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋﺎرف و ﺧداﯾش ﺣﺎﺋل و ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟب ﺧودﺑﯾﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔردد .
 -٢٩٢و اﯾﻧﺳت راز ﮐﻼم رﺳول اﮐرم )ص( ﮐﮫ " ﻋﻠم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت" ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد ﺑﺎﺷد .
 -٢٩٣ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر " ﺧدای ﻣن " دﯾﮕر ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھوای ﻧﻔس ﻣن اﺳت ھر ﭼﻧد ھواﺋﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 -٢٩۴آدﻣﯽ ھﻣواره ﺑﺎ ذﮐر "ھو" ﭘروردﮔﺎرش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺑﺎ ذﮐر " أﻧت "  .ﺑﺎ ذﮐر "أﻧت" ﺣداﮐﺛر ﻣﯾﺗوان
ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺳﺧن ﮔﻔت و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دﯾدارش ﻧﻣود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﮔﻔت ﮐﮫ "ﺑﺑﯾﻧﻣت" ) ارﻧﯽ ( و ﺧداوﻧد ﻓرﻣود
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻣرا ) ﻟن ﺗراﻧﯽ (  .اﻧﺳﺎن ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮕوﯾد ﺗو  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﺑﻧدۀ ﻋﺎﻗل و ﺑﺎ ادب در ﺣﺿور ﺷﺎه
ھرﮔز او را ﺑﮫ " ﺗو " ﺧطﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺿﻣﯾر ﺳوم ﺷﺧص ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ ﺳوم ﺷﺧص ﺟﻣﻊ  .اﯾن ﺣﯾﺎ
راز ﺣﺿور اﺳت و ﻟﻘﺎء .
 -٢٩۵ﻣﺎل " ﻣن " اﺳﺎس ھﻣﮥ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﺷری اﺳت و ﺧدای " ﻣن " ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮥ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑوده اﺳت  .ﭘس ﺷرک اﺳﺎس ھر ﺗﺷﻧﺞ و ﻋداوت و ﻧﺑردی ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده اﺳت  .و ﺗوﺣﯾد اﺳﺎس ھر ﺻﻠﺢ و ﻣﺣﺑت ﭘﺎﯾداری اﺳت و
ﻟذا ﻋرﻓﺎن ھﺎی ﺗوﺣﯾدی ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺳﺗر داﺋﻣﯽ ﺻﻠﺢ و ﻣﺣﺑت ﺑﺷری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده ﮐﮫ ﻓراﺳوی ﻧژاد و ﻣﻠﯾت و زﺑﺎن و ﻣذھب و طﺑﻘﮫ
اﺳت زﯾرا ﻣذھب " ھو " اﺳت .
 -٢٩۶ﭘس " ﻣن " ﻋﻧﺻر ذاﺗﯽ ھر ﺟﮭل و ﺟﻧﮓ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﻋﻧﺻر ﺷرک ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا  ،اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن
و اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -٢٩٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣن اوﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺻر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و زﻣﺎﻧﯾت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از
ﺣﺎل و اﮐﻧوﻧﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اش ﻏﺎﻓل و ﮐور ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢٩٨آدﻣﯽ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﺧودش ﻧدارد  .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺧودش اﺳت و ﺧودش را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﺷﻧﺎﺧت و ﺷﺑﺎھﺎت ﭼﯾزی ﺟز ﺻﻔﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر زﻣﺎن ﻣﺳﺗﻣرا ً دﮔرﮔون و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن در
ھر ﺣﺎل ھرﮔز آن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻟﺣظﮥ ﭘﯾش از اﯾن ﺑوده اﺳت وﻟﯽ از اﯾن ﺷﺑﺎھت ﻣوھوم ﮐﮫ دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد رھﺎﺋﯽ
ﻧدارد  .و اﯾن ﺷرک اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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 -٢٩٩ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ذات وﺣداﻧﯽ اش ﭼﯾزی ﺟز ﺻﻔﺎت او ﺣﺎﺋل ﻧﯾﺳت  .و اﯾن ﺻﻔﺎت آدﻣﯽ را ﺷﺑﯾﮫ ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ذات ﺟﺎوﯾد ﺧود ﻧدارد زﯾرا ذاﺗش ﺑﯽ ﺗﺎﺳت و اﻧﺳﺎن ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻧﮫ ﺻﻔﺎت ﺧوﯾش .
 -٣٠٠ﺷرک اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﻋﻠت ﺟﮭل و ﻏﻔﻠت او ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻋﻠت ﻓرﯾب او از ﺧودش .
 -٣٠١اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ھﯾﭻ ﺻﻔﺗﯽ ﻧﯾﺳت  .ﻧﮫ ﺧوب اﺳت و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺑد  .ﻧﮫ ھﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت آدﻣﯽ از ﺧداﺳت .
آدﻣﯽ اﯾن ﺻﻔﺎت را ﻣﯽ ﺧواھد ﺧودی ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺷرک ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ﻏرﯾزی اوﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮥ ﺷرﮐﮭﺎی دﯾﮕر اوﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را ﺷﺑﯾﮫ ﺧدا ﮐﻧد .
 -٣٠٢ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧوب اﺳت وﻟﯽ ﺧدا ﺧوﺑﺗرﯾن اﺳت و اﻟﯽ آﺧر  .و اﯾن ﺷرﮐﯽ
آﺷﮑﺎر اﺳت .
 " -٣٠٣ﻣن ھﺳﺗم و ﺧدا ھم ھﺳت "  .اﯾن اﺳﺎس ﺷرک ﻣذھﺑﯽ اﺳت .
 " -٣٠۴ﻣن ﺧداﺳت " اﯾن اﺳﺎس ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٣٠۵آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧداﺳت  .ھم ﻋﺎرف ﺧداﺳت و ھم ﻣﻌروف  .و اﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن
ﻋرﻓﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﮫ و ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧت .
 -٣٠۶اﻧﺳﺎن راﺑطﮥ ﺑﯾن ﺧدا ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭼون ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد  .اﻧﺳﺎن
راﺑط ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .
 " -٣٠٧ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑودم ﭼون دوﺳت داﺷﺗم ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧم ﺧﻠﻖ ﻧﻣودم" – ﭘس ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺧودش را در او
ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد  .اﻧﺳﺎن ﻣﺟرای ظﮭور ﺧداﺳت .
 -٣٠٨اﻧﺳﺎن آﺋﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در آن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﮕوﯾد "اﯾن ﻣﻧم".
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻣن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اوﺳت  .اﯾن اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧداﺳت  .آﻧﮑﮫ در آﺋﯾﻧﮫ اﺳت ﺧداﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺧود آﺋﯾﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﮔر ﺧدا را ﺑرﺗﺎﺑﺎﻧد ﺧداﺳت در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز آﺋﯾﻧﮫ .
 -٣٠٩آﺋﯾﻧﮫ اﮔر ﻧﻘش دﻧﯾﺎ را از ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧد ﻧﻘش ﺧدا را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﺧوﯾش و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد در ﺟﮭﺎن .
 -٣١٠اﻧﺳﺎن ،آﺋﯾﻧﮥ ﺧداوﻧد اﺳت و ﺟﮭﺎن ھم آﺋﯾﻧﮥ اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺟﮭﺎن آﺋﯾﻧﮥ ﺻﻔﺎت ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ذات ﺧداﺳت .ذات ،آﺋﯾﻧﮫ
اﺳت .ھر ﮐﮫ در آن ﻧظر ﮐﻧد ﺧودآ ﺑﯾﻧد .
 -٣١١ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر ﺗوﺣﯾد در اﻧﺳﺎن  ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذاﺗﯽ ھﻣﮥ ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺻور و اﻗﺑﺎل اﺳت ﺟﮭت ﮐﺳب وﺟودی ﺟﺎوداﻧﮫ و
ﺣﻘﯽ ﻻﯾزال  .و اﯾن ﻋﯾن ﻋداﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺎھﯾت و ﻣﻘﺻد و ﻗدرت اﻧﺗﺧﺎب اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭼﮑس ذاﺗﺎ ً در اﻣر
ﺳﻌﺎدت  ،ﺑرﺗر از دﯾﮕری ﻧﯾﺳت و ﺧوﺷﺑﺧت ﺗر از دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .
 -٣١٢ھر ﮐس ھﺳﺗﯽ و ﺷراﯾط ﻧﻘد ﺧود را ﺑﭘذﯾرد و اﻧﮑﺎر و ﻟﻌن ﻧﮑﻧد و ﺣﻘﺎرت و ﺗﺑﻌﯾض و ﺳﺗم ﻧﺷﻣﺎرد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد اﺳت  .و
اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺑودن اﺳت در ﻗﺑﺎل ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺗﺻدﯾﻖ ﺧوﯾﺷﺗن .
در اﯾﻧﺣﺎل ﺗوﺣﯾد ﻋﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -٣١٣اراده ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑودن  ،ﯾﮑﯽ دﯾدن  ،ﯾﮑﯽ ﺷدن  ،ﯾﮑﯽ ﻓﮭﻣﯾدن و اراده ﺑﮫ وﺣدت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ارادۀ ذاﺗﯽ در ھر
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و اﯾن اﻣر ﺑﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺗن و ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮥ آدﻣﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ ھﺳت و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺷود
ﺣﺎﺻل اﯾن اراده اﺳت  .ﺗوﺣﯾد ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ذات اﻧﺳﺎن و ذرات و ﮐرات و ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت .
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 -٣١۴ﮐل ﻣﻌﻧﺎی رﺷد آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ھﻣﺎﻧﺎ رﺷدش در ﻓﮭم ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت و ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ .
 -٣١۵ھﻣﮥ ﻣوﺟودات اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را در ﺧود ﻓﻌﺎل دارﻧد و ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد اﻻ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﻓﮭم ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺑﯾﺎن آورد و ﺑﺷود  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﯾﻣﺎرﺗرﯾن و ﺿﻌﯾﻔﺗرﯾن ﻣوﺟودات در اﻣر وﺟود اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺣﺗﯽ از
ﺟﻣﺎدات ھم ﭘﺳت ﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا از ﻓﮭم ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﺎﺟز و ﻏﺎﻓل اﺳت و آﻧرا در ﺗن و ﺟﺎن و اﻋﻣﺎﻟش ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺑﺎ آن در
ﺟدال اﺳت .
 -٣١۶اﯾﻣﺎن ﭼﯾزی ﺟز اراده ﺑﮫ ﻣوﺣد ﺷدن در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ﯾﮑﯽ ﺷدن ﺑﺎ آن  .و ﮐﻔر ھم ارادۀ ﺿد ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﻣﯾل ﺑﮫ
اﻧزوا و ﺗﻔرﻗﮫ و ﺗﺿﺎد و ﻧﻔﺎق دارد و ﻟذا ﮐﺎﻓران ﻣوﺟب اﻓﺳﺎد در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد .
 -٣١٧ﯾﮑﯽ ﺷدن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﯾﺎ ﺟدا ﺷدن از آن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٣١٨اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﯾﺎن وﺣدت وﺟود اﺳت  " :ھﻣﮥ ﻣوﺟودات در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز در وﺟود
اﻣﺎم آﺷﮑﺎر ھﺳﺗﻧد" و اﯾن ﺑﯾﺎن ﻣوﺣد ﺷدن اﻧﺳﺎن و ﻣﺗﺣد ﺷدن او ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت  .در اﻧدﯾﺷﮥ ﺑوداﺋﯽ ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻧﯾرواﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ وﺣدت ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .در ﻣﮑﺗب ﻻﺋوﺗزو ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت  .ﺗﻼش ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻧﯾز ﺟز
اﯾن ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ وﺟود ﻣﺣض و ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ذات ھﺳﺗﯽ اﺳت  .در ﻓﯾزﯾﮏ ﻧظری و
ﻧظرﯾﮥ ﻧﺳﺑﯾت اﻧﯾﺷﺗن ھم ﺗﻼش ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن و ھﻣﮥ اﻧرژﯾﮭﺎی ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻧظرﯾﮥ
"وﺣدت ﮐﺑﯾر" اﺳت .
 -٣١٩ﻋظﻣت و ﻣوﻓﻘﯾت ھر اﻧدﯾﺷﻣﻧدی در ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﺑﻣﯾزان ﭘﯾروزی او در ﺑﯾﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت .ﺑزرﮔﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون
اﻓﻼطون  ،ﺑودا  ،اﺑن ﻋرﺑﯽ و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت .
 -٣٢٠ﻏﺎﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ظﮭور آﺷﮑﺎر اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗﺣﺎد ﻣطﻠﻖ در ﻣﺣﺿر ظﮭور ﺧداوﻧد ﺑﻌﻧوان ﮔوھرۀ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٣٢١ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﮐﺷف ﺟدﯾدی ﭼﯾزی ﺟز درک ﺑرﺗر و ﺗﺎزه ای از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗﺣﺎد ﻧﯾﺳت .
 -٣٢٢اﻧدﯾﺷﮥ آدﻣﯽ ذاﺗﺎ ً ﺑر ﻣﺣور ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﯾزارﻧد
ﺑﺗدرﯾﺞ ﻗوۀ ﺗﻔﮑر ﺧود را از دﺳت داده و ﺑﺳوی ﺟﻧون و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷﺧﺻﯾت و زﻧدﮔﯽ ﺧود در ﺣرﮐﺗﻧد.
 -٣٢٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﻓﻘدان ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٢۴ﺗوﺣﯾد در ﻧزد ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﺑراﺑری و ﻣﺳﺎوات ارزش ھﺎ و اﻣور اﺳت وﻟﯽ در ﻧزد ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺧردﻣﻧدان
ﻋﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ وﺣدت روﺣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٣٢۵دﯾدن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻣوﺟودات اﺳﺎس درک ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﺗراﮐﺎت و ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ھم اﺳﺎس ﺗﻔرﻗﮫ و
ﺗﺷﻧﺞ و ﺟﻧﮕﮭﺎﺳت .
 -٣٢۶آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزان ﺑﯽ ﺗﺎ ﺷدﻧش ﻣوﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﻣﯽ رﺳد .
 -٣٢٧در درک و ﺑﯾﺎن ﺗوﺣﯾد ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﯽ
ﺣﻣﺎﯾت ﻏﯾﺑﯽ اﯾن ﮔوھره را در ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﺷف ﻧﻣوده اﺳت .

)ع(

ﻧرﺳﯾده اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﺳﻠطﺎن ﻣوﺣدان اﺳت ﮐﮫ ﺑدون واﺳطﮫ و
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 -٣٢٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻋﺎرﻓﺎن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﺎن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟوﯾﺎن ﺑﮫ وﺟود ﻣﺑﺎرک ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺗوﺳل و ﻣﺗوﮐل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺧود
ﺧورﺷﯾد ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﻣظﮭر وﺟود ﻣطﻠﻖ و ﯾﮕﺎﻧﮥ ھﺳﺗﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات در ﺳﻣت اوﯾﻧد و
ﻣﺗﺣﺻن در وﺟود او  .و ﻟذا ھر اﻧﺳﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ھم ﺟذب وﺟود آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ او ﻣﻠﺣﻖ و ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣٢٩ﻣﻌﻧﺎی " ﻗطب " در ﺟﮭﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت و ﻣﺻداق اﻣﺎم ﻣﺑﯾن در ﻗرآن ﮐﮫ
ﺳﺟده ﮔﺎه ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺟﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن اوﺳت .
ﻧﺑوت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود اﺧﺑﺎر ﺗوﺣﯾد اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣﺎﻣت ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود آﺛﺎر ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٣٣٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ّ
 -٣٣١اﯾن ﻓﻘط ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﮐﺎﻧون ﺗوﺣﯾد ﺻﺎﺣب ﺧﺑر و ﻧﺑوت و وﺣﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ وﺣﯽ
ﺑوده اﻧد ﺗﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺗوﺣﯾد وﺟود ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  " :اﻣر ﺧوﯾش را ﺑﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وﺣﯽ ﻧﻣودﯾم".
ﭘس ھﻣﮥ ﻣوﺟودات از ﻧزد ﺧداوﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ وﺣﯽ ھﺳﺗﻧد و رﺳوﻻﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧدا را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻣر ﺗوﺣﯾد را از اﯾن
رﺳوﻻن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﺳﻠﯾم اﻣر وﺟود ﺷوﻧد و ﺑﺎﺷﻧد آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد  .ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟوداﺗش ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺣﺻول وﺣﯽ
ﭘروردﮔﺎرﻧد و اﻧﺳﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن و آﺧرﯾن ﻣﺧﻠوق اﺳت و ﻟذا آﺧرﯾن رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ ) ﻓرﺷﺗﮕﺎن ( ﺑﺳوی آدﻣﯽ آﻣده اﻧد ﺗﺎ
آدم ﺑودن و ﺑودن ھﻣﭼون آدم را ﺑﮫ ذات آدﻣﯽ وﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و آدﻣﯽ ﮐﺎﻓرﺗرﯾن ﻣوﺟودات در درک و ﺗﺻدﯾﻖ اﻣر ﺗوﺣﯾد ﺑوده اﺳت
زﯾرا از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد  .ﭘس وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾن
اﻧﺑﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ ﺑودن اﺳت  .ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :ای ﭘﯾﺎﻣﺑر وﺣﯽ ﮐن ﺑﮫ ﻣردم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو وﺣﯽ ﺷده
اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﻣر ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن اﻣر اﺑﺎ و اﻧﮑﺎر ﮐﻧد و ﮐﺎﻓر ﮔردد و ﻟذا ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺷود ﮐﮫ
ھﻣﺎن دوزخ اﺳت  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺗوﺣﯾد اﻣری ﻣطﻠﻖ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب اﺳت و اﻧﮑﺎرش ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ دﮔر از
ﺗﺻدﯾﻖ اﺳت  .ﺗﺻدﯾﻖ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﺎﻓراﻧﮫ .
 -٣٣٢اﻣر ﺑﮫ ﻣوﺣد ﺑودن ھﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ اﺣد ﺑودن و اﻣر ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﺣد ﺑودن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ ﻣوﺟود ﮔﺷﺗن اﺳت .
 -٣٣٣اﻣر ﺑﮫ آدم ﺑودن اﻣری ﺧﺎص اﺳت ﺑودﻧﯽ ﺑس ﻣﺧﺻوص اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ﺑودن  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻧون ﺗوﺣﯾد ﺑودن ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﮐﺎﻧون وﺟود ﺑودن اﺳت و وﺟود ﻣﺣض ﺑودن .
 -٣٣۴ﻋﻼوه ﺑر وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﻣوﺟوداﺗش از ﺟﻣﺎد و ﻧﺑﺎت و ﺟﺎﻧوران و ﻣﻼﺋﮏ و اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ذرات و
ﮐرات ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول وﺣﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت  .ھﻣﮥ ﺣواس و ھوش و ﻗﻠب و
اﻧدﯾﺷﮥ آدﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ اﯾن اﻧواع وﺣﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت اﺻوات  ،ﺻور  ،ﻣﻔﺎھﯾم  ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻋﻣﺎل در اﻧﺳﺎن
درک و درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻖ ﺷدن و ﺑودن آدم اﺳت  .ﻣوﺟود اﺣد و واﺣد و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺑﻧﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻗرار
اﺳت ﺟﻣﺎل ذات اﺣدی را ﺑرﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺧدای زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ﺑﺎﺷد  ،ﺟﻣﺎل ﺗوﺣﯾد .
 -٣٣۵ﮐل ﻋﻠوم و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﺷری ﭼﯾزی ﺟز ﺷرح و ﺑﯾﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون .
 -٣٣۶ﮐل دﻋوی ھﺎ و دﻋواھﺎی ﺑﺷری اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓﮭم ﺗر و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳت ﺗرم  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودﺗرم .
 -٣٣٧ھﻣﮥ دﻋواھﺎ ﺑر ﺳر وﺟود اﺳت و ﺣدود وﺟود .ﮐﮫ ﺟﺎھﻼن و ﮐﺎﻓران اﯾن ﺣدود وﺟود ﺧود را ﻓﻘط در ﺳطوح و ﭘوﺳﺗﮥ
ﺗﺑﺎه ﺷوﻧدۀ ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎت و ﺗﻐﯾﯾرات ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھﻧد و ﻟذا ﻣﺳﺗﻣراً در ﻗﺣطﯽ ﻓزاﯾﻧده اﻧد  .و
ﺧردﻣﻧدان ﺣدود وﺟود ﺧود را در ﻗﻠﻣرو ذات ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد و ﻟذا دارای وﺟودی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺻداق اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن
ﺑر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٣٣٨ھداﯾت ﯾﻌﻧﯽ ھداﯾت ﺑﺳوی وﺟود ﻣطﻠﻖ  .ﺿﻼﻟت ﯾﻌﻧﯽ ﮔم ﮐردن وﺟود  .ﺗﻘوا ﯾﻌﻧﯽ ﭘرھﯾز از ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس وﺟود ﺑﮫ ﺗن
ﮐرده اﺳت  .ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر وﺟود  .اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور وﺟود  .و ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ وﺟود  .و ﻣوﺟود ﯾﻌﻧﯽ وﺟودی واﺣد و ﻣﺳﺗﻘل و آزاد
و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺟﺎوﯾد .
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 -٣٣٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻋرﺻﮥ ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﺳرار ﻣﮕو اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ اﺳرار ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﺑﺧﺻوص در ﻣﻘﺎم ﺗﺟﻠّﯽ ﺟﻣﺎل .
و ﻟذا در اﺣﺎدﯾث ﻣﮑرری از ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﺋﻣﮥ اطﮭﺎر ﺳﺧن از اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت  .زﯾرا ﻣﻧظور از ﺑت
ھﻣﺎﻧﺎ ﺻورت و ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎل ﻗدﺳﯽ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎﺷد  .زﯾرا ﻏﺎﯾت ﺗوﺣﯾد
ھﻣﺎﻧﺎ ظﮭور ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر از ﺻورت ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھرﮔز در ﻗﻠﻣرو ﺑﺎورھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل
ﭘرﺳﺗش ﻧﺑوده و ﻣﻘدس ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺷده اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﻋرﺻﮥ ﺑﺎورھﺎی ﻋرﻓﯽ – ﺷرﻋﯽ و ﻗﺷری و ﺿد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری
از اﺷﯾﺎء ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﻣﺗﺑرک و ﻣﻘدس ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﺟده و ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺛل اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺗﮭﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣردم
ﺟﺎھل ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﯽ زﻧﻧد و آﻧﺎن را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺻﻔﺎت ﺧود آﻧﮭﺎﺳت  .ﭘرﺳﺗش اﺷﯾﺎء ﻣﺗﺑرک ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
اﺳﺗﻣرار ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣذھب ﺷرک و ﺧراﻓﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﺷرک در رھﺑری آن ﻗرار دارﻧد .
 -٣۴٠اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠت ﻋداوت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺷرک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﯾن ﺷﮑﺳﺗن ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻗداﺳت ھﺎی ﻣوھوم
ﺑواﺳطﮥ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺷﯽء ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت و ﻣﻌﻧوﯾت را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده اﻧد و ﻟذا دﮐﺎن دﯾن و ﺧراﻓﮥ اﯾن
ﻣﻼﯾﺎن را ﺧدﺷﮫ دار ﮐرده اﻧد .
 -٣۴١ﻋﺟﺑﺎ آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷرک ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن و ﮐﺗب ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻧﺟس
ﻣﯾﺧواﻧﻧد ﻏرق در ﭘرﺳﺗش اﺷﯾﺎی ﺑﯽ ﺟﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﺑروز ﻧﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻗﺑر ﭘرﺳﺗﯽ ﺑزرﮔﺎن دﯾﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ
ﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت و ﯾﺎ ﭘرﺳﺗش ﮐﺎﻏذ و ﻣرﮐب ﺣﺎوی ادﻋﯾﮫ ﮐﮫ ﻋﯾن ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .و ﯾﺎ ﺳﺟده ﺑر در و دﯾوار اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﮐﮫ
ﻋﻣوﻣﺎ ً طﻼ و ﻧﻘره ھﺳﺗﻧد  .ﭘرﺳﺗش اﯾن اﺷﯾﺎی ﻣرده ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑت
ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺷﻔﺎﻋت و ﮐراﻣت و روح و ﻣﻌﻧوﯾت و ھداﯾت ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود؟! اﯾن ﯾﮏ رﺳواﺋﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت.
 -٣۴٢ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺷرﮐﯾن آﯾﺎت و ﺣﺟت ھﺎی اﻟﮭﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺷﯾﺎء و ﮐﺎﻻھﺎی دﻧﯾوی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧراﻓﺎت ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت .
 -٣۴٣ﻣﺷرﮐﯾن ﺧدا را ﺧودی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣوﺣدﯾن ﺧود را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اوﻟﯽ ﺗﺑدﯾل ﺧﺎﻟﻖ ﺑﮫ ﻣﺧﻠوق اﺳت و دوﻣﯽ ﺗﺑدﯾل
ﻣﺧﻠوق ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ اﺳت .
 -٣۴۴ﻣﺷرﮐﯾن ﺟﮭﺎن را ﺧودی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣوﺣدﯾن ﺟﮭﺎن را اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اوﻟﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺳﻠطﮫ و ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳت و
دوﻣﯽ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 -٣۴۵ﻣﺷرک ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺧود را در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺧودی ﺧود ﺑرای ﺧودش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را
ﺷرﯾﮏ وﺟود ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧود را ﮐﺎﻣل ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ " ﺧود " در ﻏوﻏﺎی اﯾن دﻧﯾﺎ ﮔم ﻣﯽ ﺷود .
 -٣۴۶ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺗﻧﮭﺎ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ وﺟودی اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم واﺟب
اﻟوﺟودی ﺑرای ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد وﺟود اﺳت .
 -٣۴٧ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ واﺣد وﺟود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋدد ﯾﮏ واﺣد اﻋداد اﺳت و ﭘروﺗون واﺣد ﻣﺎده اﺳت و ھﯾدروژن
واﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﺳت .
 -٣۴٨اﮔر از ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﯾش را از ﮐم و ﮐﯾف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﺣذف ﮐﻧﯾم ﺑﮫ وﺟودش ﻣﯽ رﺳﯾم
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ واﺣد وﺟود ﻣﯽ رﺳﯾم و آﻧﮕﺎه در آن واﺣد وﺟود ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .
 -٣۴٩ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ھر ﻣوﺟودی ﺟﻣﺎل اﺣدﯾت اﺳت  .و ﺑرای ﺑﯽ ﺗﺎ دﯾدن ﺑﺎﯾد ﺑﯽ ﺗﺎ ﺷد .
 -٣۵٠ﺑرای ﯾﮕﺎﻧﮫ دﯾدن ﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد .
 -٣۵١ھر ﮐس ﺑﺧواھد ﻓﻘط ﺛروﺗﻣﻧد ﺷود ﻣﯽ ﺷود  .ھر ﮐس ﺑﺧواھد ﻓﻘط ﻣﺷﮭور ﺷود ﻣﯽ ﺷود  .ھر ﮐس ﺑﺧواھد ﻓﻘط داﻧﺷﻣﻧد
ﺷود ﻣﯾﺷود .ھر ﮐس ﺑﺧواھد ﻓﻘط ﻣﺣﺑوب ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺷود و  ...وﻟﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ھم ﺛروﺗﻣﻧد ﺷود و ھم داﻧﺷﻣﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺷود.
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اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ھم داﻧﺷﻣﻧد ﺑﺎﺷد و ھم ﻣﺣﺑوب  ،ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ھم ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷد و ھم ﺛروﺗﻣﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺷود و ....
و اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗوﺣﯾد و ﺷرک اﺳت .
 " -٣۵٢ھﯾﭼﮑس ﺑﻘﺻد اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﻟم و ﻋﺎرف و ﻣﺗﻘﯽ ﺷود ﻧﺷد" اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ ﺷرک اﺳت زﯾرا اﯾن
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی ﺣﺎﺻل اﻧﺣﻼل ﻣن در ارادۀ ﺧداﺳت ﺑﮫ درﺟﺎت  .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﻋﺎرف ﺷوم " اﯾن "
ﻣن " ﺣﺟﺎب ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﺷرک ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع و ﻣﻘﺻود ﻋرﻓﺎن اﺳت  .زﯾرا ﻋﺎرف و ﻣﺗﻘﯽ ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻣن ﺷدن
و دارای ﻣن اﻟﮭﯽ ﮔﺷﺗن .
 -٣۵٣در ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺷرک اﺳت زﯾرا ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی و ﻣﺷﺎرﮐت در وﺟود دﯾﮕران اﺳت  .و
ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ﻋﺻر ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﮭﺎر ﺷرک ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﻋﺻر اﺑطﺎل ﺟﮭﺎﻧﯽ .
 -٣۵۴آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﺑﺷود ﺑﺳوی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذات در ﺣرﮐت اﺳت و اﯾن راه ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٣۵۵ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و آﻣوزش اﺟﺑﺎری در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳﺎس ﺷرک ﻓرھﻧﮕﯽ و ھوﯾﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﻧﺳل ھﺎی ﻣوﻟود اﯾن ﻧظﺎم
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏرق در ﭘوﭼﯽ و ﺳرﮔرداﻧﯽ و اﺑطﺎل رواﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻣﺧدرات و ﺧودﮐﺷﯽ و
ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ ھﺎ و ﺑزھﮑﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت  .ﭘوﭼﯽ و ﺑطﺎﻟت در ﻣﻧطﻖ ﻗرآن ﻣوﻟود ﻓرھﻧﮓ ﺷرک و ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی اﺳت .
 -٣۵۶ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﺷﮑﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ھﺎ در ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻼش ﺑرای ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ دروﻧﯽ ﮔردﯾد  .ھﻣﮥ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ھﻣﺳﺎن ﺳﺎز ﺑﺷری اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺷرک ھﺳﺗﻧد و
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل .
 -٣۵٧واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺷﺑﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺷوﻧد ﻧﯾز ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و ﺷﮑﺳت و ﻧﻔرت ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓرزﻧدان
ﺧود را ﺷرﯾﮏ ھوﯾت و ﻣوﺟودﯾت و ﺳرﻧوﺷت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻟذا وﺟودﺷﺎن را ﺑﮫ اﺑطﺎل ﻣﯽ ﺑرﻧد و از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎﻏﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
 -٣۵٨ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطﺎی ﻓﮑری ﺑﺷر ﻣدرن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋداﻟت را ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی و ﺷﺑﯾﮫ ﭘروری ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم ﻣﯽ داﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻋداﻟت ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ و ﺗوﺣﯾد وﺟود اﺳت و ﺷﺑﺎھت ھم ﺣﺎﺻل ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم درﺟﮫ اول ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳﺎن
ﺳﺎزی ﺿد ﻋداﻟت اﺳت .
 -٣۵٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﺎ و ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣردﻣﺷﺎن دارای ﺑﺎورھﺎ و ﺳﻠﯾﻘﮫ ھﺎ و رﻓﺗﺎر و ھوﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ اﺷد ظﻠم ﻣﯽ رﺳﻧد زﯾرا اﯾن ﻋﯾن ﺷرک اﺳت و ﺷرک ھم طﺑﻖ ﻗول ﺧداوﻧد ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت .
 -٣۶٠ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑر ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف ﺑﮫ ﻋداﻟت و ﺗوﺣﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ اﺳت وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻓﻠﺳﻔﯽ آن
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم اﺳت ﺟﺑرا ً اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ھم ﺑﮫ ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﻠم و اﺑطﺎل و ﭘوﭼﯽ و
ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﮐﺎرﮔﺎه ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی آﺣﺎد ﺑﺷری اﺳت و ھﻣﮥ اﻓراد ﺑﺷری را ﻣﺑدل ﺑﮫ ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮥ
واﺣد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳﺧﮫ را ھم ﺧود ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ اﯾده آل آن ﯾﮏ رﺑﺎت و اﻧﺳﺎن اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺷده اﺳت .
 -٣۶١ارادۀ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎن دﯾﮕران ﺷدن ھﻣﺎن ﺷرک ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ظﻠم و ﻋداوت و ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣؤﻣﻧﺎن را از ﭘﯾروی اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﻊ ﻧﻣوده و اﯾن ﭘﯾروی را ﻋﻠت ظﻠم ﻣﯽ ﺧواﻧد  .ﭘس
دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت اﮐﺛرﯾت اﺳت اﯾدﺋوﻟوژی ظﻠم اﺳت زﯾرا ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت .
 -٣۶٢وﺣدت در ﮐﺛرت اﺳﺎس ﻋداﻟت اﺳت درﺳت ھﻣﭼون ﻧظﺎم طﺑﯾﻌت ﮐﮫ در آن ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ذات اﺣدﯾت ﭘروردﮔﺎر را
ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھر ﯾﮏ ﺑر ﻣدار ﺧود ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد و در ﻧظم و ﺗﻌﺎدل ﮐﺎﻣل ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد اﻻ اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ از اﯾن ذﮐر
و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺳﺟده ﻏﺎﻓﻠﻧد و ﺑﺎﻧﯽ ظﻠم در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ظﻠم و ﻓﺳﺎد را در ﺟﮭﺎن اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﻘول ﻗرآن ﺣﺗﯽ
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آﺳﻣﺎن را ھم ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ھﻣﭼون ﺳوراخ ﺷدن ﻻﯾﮥ اوزون ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ اﺑزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷرک ﻗﮭﺎر
اﺳت.
 -٣۶٣ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺋوال ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ زﮐوة و اﻧﻔﺎق ﮐﮫ از واﺟﺑﺎت اﺳت ﻣوﺟب ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳت ؟ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻋﻣﻠﯽ
ﺑرﻋﻠﯾﮫ ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی و ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا وﻗﺗﯽ ﻓردی داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﯾد دﯾﮕران از
ﺧود ﻣﯽ ﺷود و زﻣﯾﻧﮥ اﺳﺗﻘﻼل ھوﯾت و اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋداﻟت اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻓراھم
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺧودش ﺑﺎﺷد .
 -٣۶۴اراده ﺑﮫ ھﻣﺳﺎن دﯾﮕران ﺷدن ھﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﮑﻔﯾر وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ظﻠم ﺑﺧوﯾش و ﻣﻌﺻﯾت ﺑر ﺧداﺳت ﮐﮫ
اﺻل وﺟود اﺳت و ﻓرد ﻣﻘﻠد دﯾﮕران را ﺷرﯾﮏ وﺟود ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑر ﺧود ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﻣﺻداق آﺷﮑﺎر ظﻠم ﺑر
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن و ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٣۶۵اراده ﺑﮫ ھﻣﺳﺎن دﯾﮕران ﺷدن و ﺗﻘﻠﯾد از دﯾﮕران ﻋﯾن ﺗﮭﻣت ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﻣوﺟب ﻧﻘﺻﺎن وﺟود ﺧود ﻣﯽ داﻧد
و او را ظﺎﻟم ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .و اﯾن اﺳﺎس ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -٣۶۶در ﻗرآن ﺑﺎرھﺎ اﯾن آﯾﮫ ﺗﮑرار ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻏﯾر ﺧدا را ﺑرای ﺧود ﻣﻌﺎدل ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد و ﺑرای ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن
ﻣﻌﺎدل و ﻣﺗرادف ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﻣﻌﺎدل ﺧداﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ او ﺷود ﭼون ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﺧﻠﯾﻔﮥ او در ﺟﮭﺎن
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :از ﻣن اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﻣن ﺷوﯾد .و اﯾن اﺳﺎس ﺗوﺣﯾد و ﺷرک زداﺋﯽ از
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -٣۶٧در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " از ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎی ﺧود اﻧﻔﺎق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑرﯾّت ) آزاده ﮔﯽ ( ﺑرﺳﯾد"  .زﯾرا ھر ﭼﮫ
ﻏﯾر ﺧدا ) و اﻣﺎم ( ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﺑوب اﺳت ﺷرﯾﮏ وﺟود اﺳت و وﺟود را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣوده اﺳت و ﺑﮫ اﺳﺎرت و
ﺣﻘﺎرت ﮐﺷﯾده اﺳت و ظﺎﻟم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
 -٣۶٨در ﻗرآن " اﺑرار " ﺑﻣﻌﻧﺎی آزادﮔﺎن اﺳت زﯾرا از رﯾﺷﮥ ﻟﻐت " ﺑﺎر " و ﺑرﯾّت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﺑراﺋﯽ و ﻣﻧزه و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻣﺳﺗﻘل
ﺑودن و آزاد ﺷدن از ﻏﯾر ﺧوﯾش اﺳت  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی آزادی و اﺳﺗﻘﻼل در ﻗرآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺗرﺟﻣﯾن و
ﻣﻔﺳرﯾن اﺑرار را ﻣﺗرادف " ﻧﯾﮑوﮐﺎران " ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ " اﺧﯾﺎر " ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﯾﮑوﮐﺎران اﺳت  .وﻟﯽ اﺑرار ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
وﺟود ﺧود را از ﺷرک زدوده و ﻣوﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﻧد  .و اﯾن آزادی اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم اﺳﻼﻣﯽ .
 -٣۶٩اﻧﺳﺎن در ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آزادی وﺟود ﻣﯽ رﺳد زﯾرا از ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺟﺎوز ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات در اﻣﺎن اﺳت .
 -٣٧٠ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﯾﺎن ارﮐﺎن آزادی اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت  :اﺣدﯾت ) ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ (  ،ﺻﻣدﯾت )ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ(  ،ﻟم
ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ) رھﺎﺋﯽ از ﻧژاد و ﺗﺎرﯾﺦ و ژﻧﺗﯾﮏ ( و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔواً اﺣد ) ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ( – و اﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن آزادی اﺳت .
 -٣٧١ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ وﺣدت وﺟود در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻌر و اﺳﺗﻌﺎره اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺛری ﺑس ﻏﺎﻣض و راز واراﻧﮫ و در ﺗﻘﯾّﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺟز اھل ﻣﻌرﻓت و ﺣﻖ ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓﮭم آن ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﯾﻧﮭﺎ ھم ﺑدون ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﭼﻧﯾن آﺛﺎری ﺧود ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮕﺎﻧﻧد و
ﻧﯾﺎز واﺟب و ﻣﺑرﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻧدارﻧد  .و اﯾن ظﻠﻣﯽ ﻋظﯾم در ﺣﻖ ﻋﺎﻣﮥ ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻏرق در ﺷرﮐﻧد  .ﺗﻘﯾﮫ در
ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﻣری ﺿد دﯾن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ھر ﮐﮫ ﻋﻠم و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن دارد ﻣورد
ﻟﻌﻧت اﺳت و ﻋذاب دوزخ ﺑراﯾش ﻣﮭﯾﺎﺳت " زﯾرا ﻋﻠﻣﺎ وارﺛﺎن اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣرﮐب ﻗﻠﻣﺷﺎن از ﺧون ﺷﮭﯾدان ﺑرﺗر اﺳت
و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ را آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺟﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗد  .ﺧداوﻧد اﺳرار را آﺷﮑﺎر ﻧﻣوده و اﯾن ﻋﻠﻣﺎی ﻋﺎﻓﯾت طﻠب آﻧرا
ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارﻧد و اﯾن ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ارادۀ ﺧود را در ارادۀ ﺧداوﻧد دﺧﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺑﻧده ﮐﻣر اﯾن ظﻠم ﻋظﯾم
ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎری ﺣﻖ ﺷﮑﺳﺗﮫ ام  .ﺗﻘﯾﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺣﻔظ دﯾن و اﯾﻣﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر
ﮐردن اﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺎورھﺎﯾش ﺑﺗرﺳد از اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ﺑﺎﯾد ﺗﻘﯾﮫ ﮐﻧد و اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﻋﻠﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺧﺎزن
اﯾﻣﺎن ﻣردﻣﻧد .
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 -٣٧٢ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗوﺣﯾدی ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎدۀ دﺷﻣﻧﺎن و ﺟﺎھﻼن ﻗرار ﮔﯾرد .و اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﺎﺷد  .زﯾرا ﺧدا ﺧودش ﺣﺎﻓظ اذﮐﺎر و اﺳرار دﯾن ﺧوﯾش اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑش
ﺑﺎرھﺎ ﻣﺗذﮐر ﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻣدﻋﯾﺎن ﺧود را ﺷرﯾﮏ دﯾن ﺧدا ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود را ﺣﺎﻓظ ﺧود ﺧدا ھم ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا
ﻋﺎرﻓﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻟطﻣﮫ ای وارد ﺷود و اﻟوھﯾﺗش از دﺳت ﺑرود .
 -٣٧٣ھﯾﭼﯾﮏ از ادﻋﺎھﺎی ﻋﺎرﻓﺎن ﺧﺎرج از ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﻧﯾﺳت و آﻧﮭﺎ ﻓﻘط اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺟﻣﻊ آورده و ﺷرح و ﺑﺳط داده و
ﺑراﯾش ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و آﺛﺎرش را در ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده اﻧد .
 -٣٧۴آن دﺳﺗﮫ از ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ رازوار ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺷرﮐﯽ ﺑس ﻟطﯾف و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺷده اﻧد  .زﯾرا ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻗﺻد ﺣﻔظ ﺟﺎن و آﺑرو ﺑوده ﮐﮫ اﯾن ﻋﯾن ﺳوءظن و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺧدا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑرای ﺣﻔظ وﺟود  .و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻗﺻد ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ و ﻓﺿل ﻓروﺷﯽ و ﮐﺑر ﺑوده ﮐﮫ اﯾن ھم ﺷرک ﺑﺎ ﺧداﺳت در ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ اش  .و ﯾﺎ ﺧود ﻧﯾز آن اﺳرار را ﻓﮭم ﻧﮑرده
اﻧد ﺗﺎ ﺑرای دﯾﮕران ھم ﻣﻔﮭوم ﺳﺎزﻧد  .ﮐﮫ اﯾن ھم ﺷرک دﯾﮕری ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻋﺎﻟم ﺑر ھﻣﮥ اﺳرار ﻗﻠﻣداد ﮐرده اﻧد و
ﻣردم را ھم ﺗﺣﻘﯾر ﻧﻣوده و ﻧﺎاھل داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و از ﺣرﯾم ﺗوﺣﯾد راﻧده اﻧد و در ﺷرک ﺗﺛﺑﯾت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .
 -٣٧۵ھر ﮐس ﮐﮫ ﺷرک را درﯾﺎﺑد و ﺳﮑوت ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺣﺎﻣﯽ ﺷرک اﺳت و ﻣﺷرک اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷرک ﺗر از دﯾﮕراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺷرک ﺧود را ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٣٧۶ﺳﮑوت ﻋﺎﻟم درﺑﺎرۀ ﺷرک ﮐﮫ اﺳﺎس ظﻠم اﺳت ﻣﺷﺎرﮐت در ظﻠم اﺳت .
 -٣٧٧ھر ظﻠﻣﯽ ﺷﻌﺑﮫ ای از ﺷرک اﺳت  .آﻧﮑﮫ ﻣﺎل ﻣردم ﻣﯽ ﺧورد ﺧود را در ﺣﻘوق ﻣردم ﺷرﯾﮏ ﮐرده اﺳت  .آﻧﮑﮫ زﻧﺎ
ﻣﯾﮑﻧد ﺧود را در ﻧﺎﻣوس ﻣردم ﺷرﯾﮏ ﮐرده اﺳت  .و آﻧﮑس ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارد ﺷرﯾﮏ ﺧود ﺷﯾطﺎن
اﺳت زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﻣﺄﻣور ﮔﻣراه ﮐردن ﻣردم درﺑﺎرۀ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت  .و آﻧﮑﮫ ﻣردم را از ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ آﺗﯾﮫ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و دﻋوت ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﮫ و دزدی و رﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾز ﺷرﯾﮏ ﺷﯾطﺎن اﺳت زﯾرا ﺗرﺳﺎﻧدن ﻣردم از ﻓﻘر در رأس رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎن ﻗرار دارد .
 -٣٧٨ﭼﻧد دﺳﺗﮫ ﺷرک ذھﻧﯽ دارﯾم  :ﺷرک ﺑﺎ ﺧدا  ،ﺷرک ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن  ،ﺷرک ﺑﺎ ﻣردم  ،ﺷرک ﺑﺎ طﺑﯾﻌت و ﺷرک ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن .
اﺳﺎس ﺷرک ﺑﺎ ﺧدا ھﻣﺎن ﺧدای ذھﻧﯽ اﺳت  .اﺳﺎس ﺷرک ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻣﻘﺎم ﺣﺿرت آدم را اﻧﮑﺎر ﮐرد  .و اﺳﺎس ﺷرک ﺑﺎ ﻣردم ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾد و ھﻣﺳﺎن ﺷدن ﺑﺎ ﻣردم اﺳت  .و اﺳﺎس ﺷرک ﺑﺎ
طﺑﯾﻌت ھم ﺗﺑدﯾل آن در ﻗﻠﻣرو ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺻﻧﻌت اﺳت و ﻣﺎﻟﮑﯾت طﺑﯾﻌت .و اﻣﺎ اﺳﺎس ﺷرک ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﻧواع ﺧودﻓروﺷﯽ
ھﺎﺳت ﻣﺛل ﻓﮑر ﻓروﺷﯽ  ،دل ﻓروﺷﯽ  ،اﯾﻣﺎن ﻓروﺷﯽ  ،ﺗن ﻓروﺷﯽ  ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧوﯾﺷﺗن و ﻏﯾره  .اﯾن ﭘﻧﺞ ﻣﻧﺑﻊ داﺋﻣﯽ ﺷرک
ﺑﺷر از طرﯾﻖ ذھن و آﮔﺎھﯽ اﺳت .
 -٣٧٩و اﻣﺎ ﺷرک ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﯽ ھم دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر و ﻣﺧرﺑﺗر از ﺷرﮐﮭﺎی ذھﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻋﺷﻘﮭﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻣوﺟب ﺗﺳﺧﯾر روح و روان و ﺟﺎن و ﺗن و اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود و زﻣﯾﻧﮥ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و
ﺟﻧون اﺳت  .و آن ﯾﮑﯽ ﻋﺷﻖ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای اﺳت ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و دﯾﮕری ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻧژاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﻋﺷﻖ ﻓرزﻧد
اﺳت  .اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ﻓرد ﻣﺎﻟﮏ را ﻣﻣﻠوک ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و
ﺑردۀ ﺧود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٣٨٠ﻧوع وﯾژۀ دﯾﮕری از ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎص اﻧﺑﯾﺎء و ﻋﻠﻣﺎء و ﻣرﺑﯾﺎن و رھﺑران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ
دﯾﮕران را ھم ﺳرﻧوﺷت ﺧود و ﺷرﯾﮏ راه و رﺳم ﺧود ﺳﺎزﻧد  .در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧداوﻧد از ﺑﺎﺑت اﯾن ﺷرک ﺑﮫ رﺳوﻻن ﺧود
ﺷدﯾداً اﺧطﺎر ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺷرک ورزﯾد ﺷﻣﺎ را ﭼﻧﺎن ﻋذاب ﮐﻧم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﺷری را ﭼﻧﯾن ﻋذاب ﻧﮑرده ﺑﺎﺷم و
ﮔﺎه آﻧﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺷرک ورزﯾد و ﺑﺧﺎطر دل ﻣردم از ﺣدود اﻟﮭﯽ درﮔذرﯾد ﮐل وﺣﯽ و ﻋﻠم را از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرم
و ﺷﻣﺎ را ﭼون ﻧﺧﺳت ﺟﺎھل ﻣﯽ ﺳﺎزم  .اﯾن ﻧوع ﺷرک ﻣﺧﺻوص رھﺑران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺻﻠﺣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻣردم
ﺑﮫ ﺳرﮐوب و ﻗﺗل ﻋﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﺑﮫ زور ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻣردم ﺑﮫ ﺑﮭﺷت اﺳت و ﻧﻣوﻧﮥ واﺿﺣﯽ از اﻟﻐﺎی " ﻻ اﮐراه
ﻓﯽ اﻟدﯾن " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺑدﺗر از ظﻠم ﻗدﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﺷرک در واﻟدﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ھم ﻓراوان
ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود را ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ وﺟود ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺷرﯾﮏ ھﺳﺗﯽ آﻧﺎن .
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 -٣٨١ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد "ﻣﯽ ﭘﻧداری ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽ داری ھداﯾت ﺗواﻧﯽ ﮐرد؟ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ھر ﮐﮫ
ﺣب ﻋزﯾزان ﺑﻌﻧوان ﺷرک ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﺎﻧﻊ ھداﯾت ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش رﺳوﻻن
را ﻻﯾﻖ ﺑداﻧد ھداﯾت ﻣﯾﮑﻧد ".در اﯾﻧﺟﺎ آﺷﮑﺎرا ّ
را در اﻣر ھداﯾت ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت و اﺑطﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و اﯾن اﻣری ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎرۀ ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﺷﺎن ﻣﯽ دارﯾم و
ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻌﺎدت آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾم و ﻣﯽ ﺧواھﯾم آﻧﺎن را ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺑرﺳﺎﻧﯾم و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﮫ دوزخ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم .
 -٣٨٢ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺳن )ع( و ﺣﺳﯾن )ع( ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﻋﻠﯽ )ع( و ﻓﺎطﻣﮫ )ع( و رﺳول ﺧداﯾﻧد ﺗﺣت ﺗرﺑﯾت ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻗرار
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود  .زﯾرا ﺣب ﻧژادی ﻣﺎﻧﻊ ﺗرﺑﯾت و ھداﯾت ﭘذﯾری اﺳت و اﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋزﯾزاﻧش را ھداﯾت ﮐﻧد زﯾرا ﻋزﯾزان ﺑواﺳطﮥ ﺷرک ﻧژادی اﯾن ھداﯾت را ﭘذﯾرا ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و ﻣﺎﺟرای ﺣﺿرت اﺑراھﯾم
ﺑﺎ ھﻣﺳر ﻣﺣﺑوب و ﻓرزﻧدش ﺑﻌﻧوان ﺑزرﮔﺗرﯾن واﻗﻌﮥ دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ اﺻل اول ھداﯾت اﺳت و آن
ﻧژادزداﺋﯽ از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺷرک زداﺋﯽ و اﺧﻼص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧطﻔﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٣٨٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش را ھداﯾت و ﺗرﺑﯾت ﮐﻧد زﯾرا ﺷرﯾﮏ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ اﻣﺎم را ﮐﺎﻓر
ﮔوﯾﻧد .و اﻣﺎم " ،ﻣن" را از ﻣرﯾد ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد در ﺟرﯾﺎن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﻣرﯾد ﺗﺎ وﺟودش را ﻣوﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزد و
ﺧداﺋﯽ ﮐﻧد .
 -٣٨۴اﺻل و اﺳﺎس ﻣﺣرﻣﺎت ﺑرای ﺷرک زداﺋﯽ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧدان ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ازدواج
ﮐﻧﻧد زﯾرا درﯾﺎﺋﯽ اﻣورات ﻣﺷﺗرک دارﻧد و ازدواج ھر ﭼﮫ دورﺗر ﺑﺎﺷد ﺳﺎﻟﻣﺗر اﺳت .
 -٣٨۵اﮔر اﻣﺎم و ﭘﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ھداﯾت و ﺗرﺑﯾت دﯾﮕران اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺳﯾده اﺳت و
ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺷﺑﺎھت و ﺷراﮐﺗﯽ ﻧدارد .
 -٣٨۶ﭼرا زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎ ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی ﭘوﭼﯽ و ﺑطﺎﻟت و ﻏرﺑت و ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﻣﯽ روﻧد و ﺑﺎ آﻣدن ﻓرزﻧد ھم اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و
ﺗﺷﻧﺞ ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳد ؟ زﯾرا ﺑﺗدرﯾﺞ اﺷﺗراﮐﺎت و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اوج اﯾن اﺷﺗراک ﻓرزﻧد اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن داﺳﺗﺎن
ازﻟﯽ آدم و ﺣوا و ﺧروﺟﺷﺎن از ﺑﮭﺷت ﺗﻔﺎھم و ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٣٨٧اﮐﺛرا ً ﺗﺻور ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺗﺷﺎﺑﮫ و ﺗﺷرﯾﮏ ﻣوﺟب ﺗﻔﺎھم و وﺣدت و ھﻣﺳوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس
اﺳت  .اﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب وﺣدت و ﺗﻔﺎھم اﺳت ﻧﮫ ھﻣﺳﺎﻧﯽ و اﺷﺗراﮐﺎت ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺻوری و دﻧﯾوی .
 -٣٨٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺳوی
ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود وﻟﯽ ﺗﻔرﻗﮫ و ﻋداوت و ﺟﻧﮓ ﺑﮭﻣﺎن ﺷدت ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻌﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻋظﯾم را ﺟز در ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺷرک
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭم ﮐرد و ﺣل ﻧﻣود .
 -٣٨٩ﭼرا دﻣوﮐراﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺻوﻣت و ﺑطﺎﻟت و ﻓﺳﺎد و ﺳﺗم ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﺷده اﺳت  .اﯾن ﻧﯾز از اﺳرار ﺷرک ﻣدرن
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺑراﺑری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٩٠ﻗرآن  ،ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑرادران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻧﮫ ﻓرزﻧدان ﯾﮏ ﭘدر و ﻣﺎدر را  .زﯾرا ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﺧدای ذات ﺧود رﺳﯾده
اﻧد و ﺑﯽ ﺗﺎ ﺷده اﻧد  .ﺑرادری و ﺑراﺑری ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت و ﻧﮫ ھﻣﺳﺎﻧﯽ .
 -٣٩١ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺑدان و ﺟﮭﺎﻧﺧواران و ﻣردم ﺳواران ﻓﻘط ﺗودۀ ﻣردم را ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻧﮫ ﺧود
را ﺑﺎ ﻣردم  .زﯾرا اﯾن ﺑراﺑری ﻣوﺟب اﺑطﺎل اراده و ھوﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗوان ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺧوﯾش درآورد و
ﺑﻠﻌﯾد .
 -٣٩٢اﺻوﻻ ً ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻏرﯾزی و ﻧژادی ذاﺗﺎ ً دروﻏﻧد ﭼون ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﻧد  .زﯾرا ھر ﮐﺳﯽ اﻣﯾﺎل و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی
ﺧودش را در دﯾﮕری ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻧﮫ ﺧود دﯾﮕری را  .ﻣﺛل ﻋﺷﻖ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻋﺷﻖ ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﭘرﺳﺗش
ژن ﺧود در ﻓرزﻧدان  .و ﻟذا اﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺧوش ﻧدارﻧد ﭼون دروﻏﻧد  .و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرزﻧد ﺧود را ﺗرﺑﯾت ﮐﻧد ﮐﮫ
از اﯾن ﺷرک ﻣﻧزه ﺷده ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر دﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف ﻣﺳﺗﻘر ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
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 -٣٩٣ﻋرﻓﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﺋﯽ اش ﭼﯾزی ﺟز ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺷرک زداﺋﯽ از وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺎزی ھﻣﮥ
ﺷراﮐﺗﮭﺎی وﺟودی ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد ﮐﮫ اﺳﺎس ھوﯾت و وﺟود ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻓرﺿﯽ و ﻗرﺿﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻗﺻد
رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺟود ذاﺗﯽ و اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن  .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﯾش ﺣﺎﺋل اﺳت ﺷرﮐﮭﺎی اوﺳت .
 -٣٩۴ﻋرﻓﺎن ﺳراﺳرش ﺷرک ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷرک زداﺋﯽ اﺳت  .و اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺟز از طرﯾﻖ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد آﻧﮭم ﺑﮫ
ﯾﺎری ﯾﮏ آﺋﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾر طرﯾﻘت  .زﯾرا ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را از ﺧودش ﭘﺎک ﮐﻧد .
 -٣٩۵اﮔر دروغ ام اﻟﻔﺳﺎد اﺳت دارای ذاﺗﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت و ﺷرک ذاﺗﺎ ً دروغ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر دروﻏﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺗﺷﺑﯾﮫ و
ﺗﺷرﯾﮏ وﺟود ﺧود ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات و آدﻣﮭﺎﺳت و رﯾﺎﮐﺎری ﻋﻣل آن اﺳت .
 " -٣٩۶ای ﻣؤﻣﻧﺎن دﯾن ﺧﺎﻟص را ﺑرای ﺧدا ﺑرﭘﺎ دارﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر دو ﻧﻔر و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر ھﺳﺗﯾد" .اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ آن
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﮐﯾﻣﯾﺎ و ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت و ﻟذا ﻣوﺣدان و ﻣﺧﻠﺻﯾن ھﻣواره ﻣﮭﺟور و
ﻏرﯾب ھﺳﺗﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻧژاد و دﯾﺎر ﺧودﺷﺎن  .زﯾرا آدﻣﯽ در ﻧژاد و دﯾﺎر ﺧودش ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ را داراﺳت و ﻟذا ﺗوﺣﯾد
و اﺧﻼص و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ در وطن ﺧود ﻏرﯾب و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻓرزﻧد در ﺧﺎﻧواده ﻣﻧﻔورﺗرﯾن اﻣور
در ﻧزد واﻟدﯾن اﺳت و واﻟدﯾن ﺷﺑﯾﮫ ﺗرﯾن ﻓرزﻧدان ﻧﺳﺑت ﺑﺧودﺷﺎن را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺗوﺣﯾد و اﺧﻼص در ﻣﯾﺎن ﻧژاد ﻣطرود و
ﻣﺣﮑوم اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣر اول ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ھﺟرت از ﻧژاد ﺧوﯾش اﺳت .
 -٣٩٧ﻣﺳﺋﻠﮥ ذاﺗﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ از ﭼﺷم و ھوش ﺧودش ﻗﺎدر ﺑﮫ درک وﺟود ﺧود ﻧﯾﺳت و از ﺧود ﻣﮭﺟور و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و
ﻟذا در ﻗﺣطﯽ وﺟود اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ آﺋﯾﻧﮫ دارد ﺗﺎ ﺧود را درﯾﺎﺑد و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷود ﺗﺎ از ﺷرک ﭘﺎک ﺷود  .و
ﻟذا ﺑﯽ اﻣﺎم را ﮐﺎﻓر ﮔوﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ وﺟود و در ﻗﺣطﯽ وﺟود ﮐﮫ دﻣﺎدم ﺑرای ﺧودش ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ اﺣﺳﺎس وﺟود ﮐﻧد ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﺳت آﺧر آن ﺣداﻗل ﺣس وﺟود ﻏرﯾزی را ھم در ﺧودش از دﺳت ﻣﯽ دھد و در زﺑﺎﻟﮫ دان ﺷرﯾﮑﺎن وﺟودی اش دﻓن
ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم و ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻧﺎﺟﯽ وﺟود اﺳت .
 -٣٩٨ﺷرک ﺣﺎﺻل ﺗﮑﻔﯾر وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن و اﻧﮑﺎر آن اﺳت و ﺳﭘس ﺑرای وﺟود ﺧود ﺷرﯾﮑﺎﻧﯽ آورده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ وﺟود را
ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد  .ﭘس ﻣﺎل ﭘرﺳﺗﯽ ﺷرک اﺳت  .ھﻣﺳر ﭘرﺳﺗﯽ و ﻓرزﻧد ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧﺎﻧدان ﭘرﺳﺗﯽ ﺷرک اﺳت  .ﻣﻘﺎم و رﯾﺎﺳت ﭘرﺳﺗﯽ
ﺷرک اﺳت  .ﻣدرک ﭘرﺳﺗﯽ و ﻋﻠم ﭘرﺳﺗﯽ ﺷرک اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺷرع ﭘرﺳﺗﯽ ﺷرک اﺳت ﻣﺛل ﻧﻣﺎز ﭘرﺳﺗﯽ  .و ﭘرﺳﺗش ھر ﭼﯾز
ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻏﯾر ﺧودی و وراﺛﺗﯽ و ﻗرﺿﯽ و ﻓرﺿﯽ ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن آن ﺧدای ﺗﺎرﯾﺧﯽ – ﻋﺎرﯾﮫ ای اﺳت و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :وای ﺑر ﺷﻣﺎ از اﯾﻣﺎن ﻋﺎرﯾﮫ ای! و ﻓرﯾﺎد ﺧدا ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران ھم ﻣﻧظور ﻧﻣﺎز ﻋﺎرﯾﮫ ای و ارﺛﯽ – ﺗﺎرﯾﺧﯽ
اﺳت و ﺗﻘﻠﯾدی .
 -٣٩٩ﺧدا و ﻋﺑﺎدات ﻋﺎرﯾﮫ ای  ،ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن و ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﻣزﻣن ﺗرﯾن ﺷرﮐﮭﺎﺳت و ﻣﺎدر ھﻣﮥ ﺷرﮐﮭﺎ و ﮐﻣﺎل
ھﻣﮥ ﺷرﮐﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق وﺟود ﻣﯽ ﺷود  .ﻧﻔﺎق ﻏﺎﯾت ﺷرک اﺳت  .و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن را ﭘﺳت ﺗرﯾن و
ﭘﻠﯾدﺗرﯾن ﻣردم ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .
 -۴٠٠ﺷرک زداﺋﯽ ﻗﻠﻣرو "ﻻ اﻟﮫ" اﺳت و ﺗوﺣﯾد ھم ﻋرﺻﮥ "اﻻ ﷲ"  .ﭘس ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﺣرﮐت از ﺷرک ﺑﺳوی ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -۴٠١ﺗوﺣﯾد ﺳﺎده ﺗرﯾن و ذاﺗﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت و ﺷرک ھم ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن و ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .ھر ﭼﮫ روﺷن و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﯾﺎن
ﻣﯾﺷود ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ھر ﭼﮫ ﺑﻐرﻧﺞ و ﻣﻌﻣﺎوار ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت  .ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ :اﺳﻼم را ﻧﺎزل
ﮐرده اﯾم ﺗﺎ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ را ﺑر ﺷﻣﺎ آﺳﺎن ﮐﻧﯾم و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ھﺎ را ﺳﺧت ﺳﺎزﯾم و آﻧﺎن ﮐﮫ دﯾن ﻣﺎ را )ﺗوﺣﯾد( ﺳﺧت ﺟﻠوه
ﻣﯾدھﻧد ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد ﮐﮫ راه ﺧدا را ﺑر ﻣردم ﺳد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
 -۴٠٢ﻗوﻟو ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﺗﻔﻠﺣوا  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﭼﯾز دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و ارزﺷﻣﻧدی وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯾد .
زﯾرا " اﻟﮫ " ھر ﭼﯾزی را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن دل ﺑﺑرد و ﻧظرش را ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد و ﻣطﻠوﺑش واﻗﻊ ﺷود .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد
ﭼﮫ راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﺳﻼم ﺳﺎده ﺗرﯾن راه ﻧﺟﺎت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻌﺎدت ﺳﺎده ﺗرﯾن روش اﺳت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺳﺧت ﺗرﯾن روش
ھﺎﺳت  .ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺟز ﺷرک ﻧﯾﺳت و ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺟز ﺗوﺣﯾد .
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 -۴٠٣ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺣرﮐت از ﺷرک ﺑﺳوی ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن ﺣرﮐت از داﺷﺗن ﺑﺳوی ﺑودن اﺳت .زﯾرا ھﻣﮥ داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﺷری اﻟﮫ
ھﺎی اوﯾﻧد و ﺑودن ھم ﷲ اوﺳت .ﺗﺎ از اﻟﮫ ھﺎ دﺳت ﻧﮑﺷد ﺑﮫ ﷲ ﻧﻣﯾرﺳد .زﯾرا ﺑودن در زﯾر زﺑﺎﻟﮫ دان داﺷﺗن ھﺎ ﻣدﻓون اﺳت.
 -۴٠۴ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم در روز ﻗﯾﺎﻣت ﻓﻘط ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﻣؤاﺧذه و ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﮐﺗﺎب ھﯾﭻ اﻣری ﭼون ﺷرک
ﻣﺣﮑوم و ﻣطرود و ﻣﻠﻌون و ﭘﻠﯾد ﻧﯾﺳت و ﮐل ﻗرآن ﺷرح و ﺑﯾﺎن ﺷرک و ﻧﮭﯽ از آن اﺳت  .آﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭼﻧد ﮐﺗﺎب
ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾد ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺷرک ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺧود دال ﺑر ﻣﮭﺟورﯾت ﻗرآن و اﺳﻼم در ﻧزد ﻋﻠﻣﺎﺳت و ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت
ﺗوﺣﯾدی.
 -۴٠۵ﺗوﺣﯾد ﻋﺑﺎرت اﺳت از زﯾﺑﺎﺋﯽ  ،ﻋﺷﻖ  ،وﻓﺎ و اﺑدﯾت  .و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠش ﺷرک ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﺎرت  ،زﺷﺗﯽ  ،دروغ  ،ﺟﻔﺎ ،
ﺧﯾﺎﻧت و ﮔﻧدﯾدﮔﯽ  .ﺗوﺣﯾد اﺧﻼق ﷲ اﺳت و ﺷرک ھم اﺧﻼق ﺷﯾطﺎن .
 -۴٠۶در ﺗوﺣﯾد  ،ﺷرﯾﻌت ﻣرﮐﺑﯽ ﺑﺳوی ﺧداوﻧد اﺳت  .و در ﺷرک ھم ﺷرﯾﻌت ﻣرﮐﺑﯽ ﺑرای رﯾﺎﺳت ﺑر ﻣردم و ﺣﻖ ﺳﮑوت ﺑﮫ
ﺧداﺳت .
 -۴٠٧در ﻣذھب ﺗوﺣﯾد  ،ﺷرﯾﻌت وﺳﯾﻠﮫ اﺳت و ﻟﻘﺎءﷲ ھدف  .وﻟﯽ در ﻣذھب ﺷرک  ،ﺷرﯾﻌت ﻣﻘﺻود اﺳت و ﺧود ﯾﮏ ﺑت
اﻋظم اﺳت ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن ﮐﻔر .
 -۴٠٨در ﻣذھب ﺗوﺣﯾد  ،ﻋﺑﺎدات ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﺧداﺳت  .و در ﻣذھب ﺷرک ﻋﺑﺎدات وﺟﮫ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﮥ ﻓﺳﻖ اﺳت.
 -۴٠٩ﻣذھب ﺗوﺣﯾد ﺷب رو اﺳت و ﻣذھب ﺷرک ﺑﺎزاری .
 -۴١٠در ﻣذھب ﺗوﺣﯾد ﻧﺎن ﺑﮫ ﻧرخ ﺷب ﻣﯽ ﺧورﻧد و در ﻣذھب ﺷرک ھم ﻧﺎن ﺑﮫ ﻧرخ روز .
 -۴١١ﻓرق ﺗوﺣﯾد و ﺷرک ھﻣﺎن ﻓرق ﺑود و ﻧﻣود اﺳت .
 -۴١٢در ﻣذھب ﺗوﺣﯾد ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ ﭘدﯾده و ﺑﮑر و ﻧو اﺳت  .و در ﻣذھب ﺷرک ھﻣﮥ اﻣور ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ و ﮐﭘﮏ زده اﺳت .
 -۴١٣ﻓرق ﺷرک و ﺗوﺣﯾد  ،ﻓرق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔری و اﮐﻧوﻧﯾت اﺳت .
 -۴١۴دﯾﮕر از ﺧواص ﺗوﺣﯾد آن اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﺑﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری در ھر ﮐﺟﺎی ﻋﺎﻟم در ارﺗﺑﺎط اﺳت و ﺑﮫ آن ﺧﺎﺻﯾت
رﺳﺎﻧد و ﺧﺎﺻﯾت ﮔﯾرد و اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد ﺷﺎھد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻣل اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت و ﺧود ﻧﯾز ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن در ارﺗﺑﺎط اﺳت در ﺗن
و ﺟﺎن و روح ﺧوﯾش  .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ذات ھﺳﺗﯽ اﺗﺻﺎل دارد و ﺧود واﺣد وﺟود اﺳت  .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد
ﮐﮫ  :وﺣﯽ ﮐن ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ وﺣﯽ ﮐرده اﯾم ﺑﮫ ﺗو ! و ﻓﻘط ﺑﺎ درک اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ اﻟﻘﺎی
وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻣﺣﻣد در ﻧﻔوس ﺑﺷری اﺳت و اﯾن وﺣﯽ در ﻧﻔوس ﺑﺷرﯾت ﺑﺻورت ﻋﻘل ﺧﻼق ﺣﺿور دارد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  " :ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﻘل ھﻣﺎن وﺣﯽ ﺑدن اﺳت" .و ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾن ﻋﻘل ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧزول وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی در
دل و ﺟﺎن او ﺑود ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺑﺎطﻧﯽ ﺷد و ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﺻورت ﻋﺎﻟم ارض دﯾدار ﮐرد  .و ھﻣﯾن واﻗﻌﮥ اﻟﻘﺎی وﺣﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﮫ
ﻧﻔوس ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن اﯾن ﺣدﯾث از رﺳول اﺳت ﮐﮫ" :ﭘروردﮔﺎرم ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷد"  .اﯾن ورود اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ارض
ﺑﮫ ھ ّﻣت ﻋرﻓﺎن ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی در ذات ﺧود ،ﭘروردﮔﺎرش را از آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑﮫ آﺳﻣﺎن اول ﮐﮫ آﺳﻣﺎن
دﻧﯾﺎﺳت دﻋوت ﻧﻣود و اﯾن دﻋوت اﺟﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ :دﻋوت ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ) ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم (.
 -۴١۵ﭘس ﻣﺣﻣد  ،ﺑﺷرﯾت را ﺻﺎﺣب ﻋﻘل ﻧﻣود و ﻟذا ﻧﺑوت را ﺧﺗم ﮐرد  .اﯾن ﻋﻘل ھﻣﺎن وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی اﺳت در ﻧﻔوس ﻋﺎﻣﮥ
ﺑﺷری و ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن .و ﻟذا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد " زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﺷده و رﺳﺗﮕﺎر
ﻣﯾﺷوﻧد" ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﺧود رﺟوع ﮐﻧد ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺳوب وﺣﯽ ﻣن در ﺗن اوﺳت ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮥ اﺳرار دﯾن
ﻣرا درﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت اﯾن ﻋﻘل و وﺣﯽ ﺑﺎطﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت و اﻣﺎم ﮐﺎﻣل ﺷد و ﺑر ھﻣﮥ اﺳرار
ھﺳﺗﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ ﮔﻔت  :اﮔر ھﻣﮥ ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ ﮐﻧﺎر رود ﺑر ﯾﻘﯾن ﻣن اﻓزوده ﻧﻣﯽ ﺷود.
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 -۴١۶ﮐﻣﺎل ﺗوﺣﯾد در دﯾن ﻣﺣﻣد و ﻧﺑوت ﻣﺣﻣدی رخ ﻧﻣود زﯾرا ﻣﺣﻣد ﺑﮫ واﺣد وﺟود رﺳﯾد و از اﯾن طرﯾﻖ ﺗواﻧﺳت ﺗﻣﺎم وﺣﯽ
ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﻧﺗﻘﺎل دھد و اﯾن اﻧﺗﻘﺎل در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳت و اﯾن ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻧﺑوت ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ھﻣﮥ ﺑﺷرﯾت ﺣﺿور دارد و ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺎﺻل و ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔردد .
 -۴١٧ﻣﺣﻣد)ص( ﻣظﮭر و ﺣﺎﻣل ﻧﻔس رﺣﻣﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ھﻣﮥ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت و اﯾن رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﺑﺻورت
ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻼق در ﻧﻔوس ﺑﺷرﯾت ﺣﺿور دارد  .ﭘس اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣدی در ﺣﻖ ﺑﺷرﯾت اﺳت از ھر ﻣذھب و ﻣﻠﺗﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  " :وای ﺑر ﻣﺳﻠﻣﯾن ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﯾن در اﺳﻼم از آﻧﺎن ﺳﺑﻘت ﮔﯾرﻧد" زﯾرا اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی
در ﻧﻔوس ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری ﺣﺿور دارد و اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ اﯾن ﻧور و ﻋﻠم دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺷﺎھد
ظﮭور ﻓرزاﻧﮕﺎﻧﯽ از ﺟﮭﺎن ﻏرب ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﮐﺷف ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ آﻣوزﻧد ھﻣﭼون ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون و ﮐورﺑن و ھﺎﯾدﮔر و ھوﺳرل و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -۴١٨ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ )ع( ﺑﻌﻧوان آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر زﻧده ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﯾز ﺣﺎﻣل و اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ وﺟﮫ دﯾﮕری از وﺟود ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺑد
ﺑﺷرﯾت اﺳت و آن " روح " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ روح ﷲ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " ای ﻣؤﻣﻧﺎن از روح ﷲ
ﻣﺄﯾوس ﻧﺑﺎﺷﯾد"  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺗوﺳل ﺟوﺋﯾد در ذات ﺧودﺗﺎن ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾدش  .و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن روح ﺑرﺳد ﺑﮫ ﺟﺑرﺋﯾل ذات ﺧود
رﺳﯾده اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣوﻋود  ،ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﮭدی ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﺧﻠﻖ ﻣﯽ آﯾﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﻧﺟﺎت در ﻧﻔس ھر ﺑﺷری ﺣﺎﺿر و زﻧده اﺳت و ﻋﺎرﻓﺎن ﻗﺑل از ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧور ﻣﯽ رﺳﻧد و اﻣﺎﻣﺎن ﻧﺟﺎت ﺧﻠﻖ ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺧﻠﻖ را دﻋوت ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ روح ﷲ و ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی و اﻣﺎﻣت ﻋﻠوی ﺑرﺳﻧد و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷوﻧد .
 -۴١٩ﻋﻘل  ،روح و اﻣﺎﻣت  :اﯾن ﺳﮫ وﺟﮫ وﺟود اﺳت  .روح ھﻣﺎن ذات ﺣﯾﺎت و زﻧدﮔﯽ اﺳت  .ﻋﻘل ھم ﻣﻌرﻓت ﺣﯾﺎت و اراده
در آن اﺳت  .و اﻣﺎﻣت ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ اﺳت ﻧور ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ در وﺟود اﺳت  .ﭘس اﯾن ﻣﺛﻠث وﺟود ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕری ﻋﺑﺎرت
اﺳت از  :اراده  ،ﺟﺎن و ﻋﺷﻖ ! ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﻣظﺎھر و اﺳوه ھﺎی ﮐﺎﻣل آن ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن روﻧد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود  .از ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﻣد ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ  :ﻣن ﺷﮭر ﻋﻠم ھﺳﺗم و ﻋﻠﯽ درب آن اﺳت  .و ﺳﭘس
در ﻣﺣﻣد ھم ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ رﺳﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ رﺳﯾم و از ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺟﺎن ﺣﯾﺎت و روح ﺧدا  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد
ﻧﺟﺎت و ﻣﻌراج اﺳت و ﻣﺛﻠث وﺟودی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل .
 -۴٢٠ﻣﺣﻣد  ،ﻋﻘل ﮐل اﺳت  .ﻣﺳﯾﺢ ھم ﺟﺎن ﮐل اﺳت و ﻋﻠﯽ ھم ﻋﺷﻖ ﮐل اﺳت  .و اﯾن ﺳﮫ وﺟﮫ وﺟود آدﻣﯽ اﺳت  .ﭘس ﻣﺣﻣد
و ﻣﺳﯾﺢ و ﻋﻠﯽ ﺳﮫ درب وﺟودﻧد ﮐﮫ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد اﯾن ھر ﺳﮫ درب ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و درب ورود ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن
ﺧوﯾش اﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم  .و ھر ﻋﺎرﻓﯽ زﻧده ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻋﻠﯽ دوران ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ وﺟود را ﺑر ﻣرﯾدان ﻣﯽ
ﮔﺷﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ راه ﺗوﺣﯾد را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد  .راه ورود ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ  ،درب دﯾن  .دﯾن ﺑﻣﻌﻧﯽ راه وﺟود .
 -۴٢١ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور اﮐﺛر ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ  ،ﻋﻘل رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻓﮑر و ﺷﻌور و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ آن ارادۀ اﻟوھﯾت
اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻧﻔس ﻣﻧﻔرد ﺑﺷری ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ آﻧرا ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣدۀ اﻟﮭﯽ ﻣﺗﺻل ﺳﺎزد و در آن ﺣل و ﺟذب ﻧﻣﺎﯾد و ارادۀ ﺑﺷری
را ﻋﯾن ارادۀ اﻟﮭﯽ ﮐﻧد  .ﻋﻘل ھﻣﺎن رﺳوﺑﺎت وﺣﯽ در ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺣﯽ ﺑدن .ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻋﺎﻣل ﺗوﺣﯾد اﻧﺳﺎن و
ﺧداﺳت و ﺳﭘس ﺗوﺣﯾد اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن  .و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر ﮐل وﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺣﯽ اﻟﮭﯽ در او ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﻘل ﺷده اﺳت  .ﭘس
ﻋﻘل ﻧور ﺗوﺣﯾد اﺳت ﻧور وﺣدت وﺟود  .و ﻟذا ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع آن ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﮐﺷف و درک ﻣﯽ ﺷود .
و ﻟذا ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣظﮭری از ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی اﺳت  .ﭘس ﻋﻘل ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر از وﺣﯽ
ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ اﺳت  .ﻋﻘل ھﻣﺎن ﺣﺿور ارادۀ ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت ﺑﮫ درﺟﺎت .
 -۴٢٢ﭘس ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﺟﻣﺎل ﻧور ﺑﺎطن ﻣن اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑوده اﺳت ،ﻣﻧظور اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ ﺗﺟﺳم وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺟﺑرﺋﯾل ﻣﺟﺳم اﺳت در ﺻورت آدﻣﯽ .
 -۴٢٣اﮔر ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺳﻠﻣﺎن ﻣﺧزن وﺣﯽ ﻣن اﺳت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻣﺣﻣد )ص( ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑواﺳطﮥ
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس )ﻋرﻓﺎن( ﺑﮫ ﻧﺑوت ﺑﺎطﻧﯽ ﺑرﺳد .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧزول و اﺳﮑﺎن ﺟﺑرﺋﯾل در ﺑﺷر اﺳت  .اﯾن راز ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت و
ﻋرﺻﮥ ﻋرﻓﺎن و اﻣﺎﻣت  .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺿور اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ﻧﯾز ھﺳت  .و ﻟذا ھر اﻧﺳﺎن اھل ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﺗدرﯾﺞ
در ﺑﺎطن ﺧود ﺑﺎ ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف روﺑرو و ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷود از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم .
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 -۴٢۴ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ درﯾﺎﻓﺗن  .درﯾﺎﻓت ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن ھﻣﺎن درﯾﺎﻓت وﺣﯽ ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﺎﻗﻼن
ﺑر دﯾن ﺧدا وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس ﺗﻌﻘل ﯾﻌﻧﯽ رﺟوع ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش و ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﺧوﯾش و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷدن و ﺑﺎ ﺧود
ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣوﺣد ﺷدن  .ﭘس ﻋﻘل ﻧور ﺗوﺣﯾد و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن و ﭘروردﮔﺎر و اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -۴٢۵ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻧﺳﺎن  ،ﺟﮭﺎن اﺻﻐر اﺳت و ﺟﮭﺎن ھم اﻧﺳﺎن اﮐﺑر اﺳت .اﯾن ﺑﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﺗوﺣﯾد اﻧﺳﺎن – ﺟﮭﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺗﻌﻘل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .
 -۴٢۶ﻣوﻟوی ﻣﯽ ﮔوﯾد " ھﺳﺗﯽ از ﻣﺎ ھﺳت ﺷد ﻧﯽ ﻣﺎ از او "  .اﯾن ﺑﯾﺎن ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر و ﺑرﺗرﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت .
اﯾن ھﻣﺎن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ " ﻣن ﻓﻘط دو ﺳﺎل از ﺧدا ﮐوﭼﮑﺗرم"  .و ﻧﯾز ﺳﺧن ﻣﺣﻣد )ص( ﮐﮫ " ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ آدم  ،ﻣن
ﺑودم " و ﻧﯾز اﯾن ﺳﺧن او ﮐﮫ " ﻣن زﻣﺎن ھﺳﺗم " و زﻣﺎن اﺳﺎس و ﺑﺳﺗر ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی و ﻋﻘل
او ﺑرﺳد در ﻣﻘﺎم اوﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی ﺑرﺳد در ﻣﻘﺎم ﻋﻠﯽ اﺳت  .و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣده و
واﺣد وﺟود ﺑرﺳد و در آن اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﺑد ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧداﺳت و ھم ﻋﻣر اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و ﺑر ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺣﺎطﮫ دارد و از
ﻗﺑل ﺗﺎ ﺑﻌد ﺧﻠﻘت ﺣﺿور دارد .
 -۴٢٧درک وﺟود آدﻣﯽ ﺟز ﺑﮫ درک ﻣﻘﺎم رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻣﺣﺑت ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﯾن دﭼﺎر
ﮐﻔران ھﺳﺗﯾم  .و ﻣﺣﻣد ظﮭور اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت و ﻟذا ﺣﺑﯾب ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد آدﻣﯽ را در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺧود ﻗرار
داده اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣت اﻟﻠﻔظﯽ ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن  :ﭘس اﻓزون آﻣد ﭘروردﮔﺎری ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﻣوﺟودات را آﻓرﯾد.
ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﮐﺑرﯾت رﺳﯾد و ﷲ  ،اﮐﺑر اﺳت و ﷲ اﮐﺑر ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﻣﺣﻣدی اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﭘس از ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ ﻓزوﻧﯽ ﺧدا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ھم ﺷﮭﺎدت داد ﭼرا ﮐﮫ اﯾن دو ﺣﺟت اﯾن ﻓزوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺑرﯾت
ﷲ ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر اﺳت و ﺑرﺗرﯾن ﺗوﺣﯾد .
 -۴٢٨ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑرﺗر ! ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑرﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗوان ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎز ھﻣﺎن ﯾﮏ اﺳت
وﻟﯽ ﯾﮏ ﺑرﺗر و ﺑرﺗرﯾن ﯾﮏ و ﯾﮕﺎﻧﮫ .
 -۴٢٩ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم  ،ﺧداوﻧد ﯾﮑﯽ ﺑود و ﺟز او ﻧﺑود  .او ﯾﮑﯽ ﯾﮑداﻧﮫ ﺑود وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧودش ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺑود و ظﺎھر و
ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﻧﺑود زﯾرا ظﺎھر ﻧﺑود و ﻓﻘط ﺑﺎطن ﺑود  .او ﺑﺎطن ﻣﺣض ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ذات ﻣطﻠﻖ ﺑود و ﺑودش ﻋﯾن ﻧﺑودش ﺑود و ﺑود و
ﻧﺑود در آن ﻋرﺻﮫ ﯾﮑﯽ ﺑود  .وﻟﯽ از ﺧودش راﺿﯽ ﻧﺑود و ﻟذا اراده ﮐرد ﺗﺎ ﺧودش را ظﺎھر ﺳﺎزد ﺗﺎ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﺷود .
و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑرﺗری در ﺧﻠﻖ آدم رخ ﻧﻣود و اوﺳت ظﺎھر و ﺑﺎطن و اول و آﺧر  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر اﺳت .
 -۴٣٠ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺗﺟﻠﯽ اﺳت ﺗﺟﻠﯽ ﺧدا در ﻏﯾر ﺧوﯾش  .ﺗﺟﻠﯽ وﺟود در ﻋدم  .و ﻋدم ﺧﻠﯾﻔﮥ وﺟود ﺷد  .و او در
ﻋدم ) آدم ( ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺧود را ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر اﺳت .
 " -۴٣١ﭘروردﮔﺎرا ﺣﻘﯾﻘت ﻣوﺟودات را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ" اﯾن ﺳﺧن ﻣﺣﻣد )ص( آﺷﮑﺎرا از دو ﻧوع ﺣﻘﯾﻘت و دو
ﻧوع ﻣوﺟودﯾت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و دو ﻧوع ﺟﮭﺎن  :ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎن ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎن آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت  .ﺟﻣﺎل
وﺟودی و ﺟﻣﺎل ﻋدﻣﯽ ﺟﮭﺎن  .ﺟﻣﺎل وﺟودی ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﺟﻣﺎل ﻋدﻣﯽ ﺟﮭﺎن ھم ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل اﺷﯾﺎء و
ﺟﻣﺎدات و ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ھﺳت و ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر اﺳت  .اﯾن ﷲ
اﮐﺑر اﺳت  .و ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﺗوﺣﯾد ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ اﯾن روﺷﻧﯽ ﮔزارش و ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت  .اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺗوﺣﯾد اﺳت ﻣﺛل ﻧور ﻋﻠﯽ
ﻧور ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻧﯽ آن ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ در ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد اول ﺧدا را و
ﺳﭘس آن ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .اﯾﻧﺳت ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر .
 -۴٣٢ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ای ﻋﻠﯽ اﮔر ﺗو را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ﺗو را ﺧود ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ را ﺧدا ﻧﺎﻣﯾدﻧد .ﻣذھب ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﺳراری اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﺻﺣﺎب رﺳول و ﻣرﯾدان ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾده اﻧد.
ﻋﻠﯽ ﻧور! ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻧﺳت:
ﺳراﻻﺳرار ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر و ﻧور ٰ
 -۴٣٣آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺧداﺳت ؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﺧداﺳت ؟ اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ و ّ
ھﺳت و ﻧﯾﺳت ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﺧودش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﺳﯾﻧﮥ ﻣن ﻋرش ﺧدا و ﺑدﻧم ﮐرﺳﯽ اوﺳت  .و ﯾﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :
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ﺧداوﻧد در درون ھر ﭼﯾزی ھﺳت وﻟﯽ ﺧود آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت و ﺑرون ھر ﭼﯾزی اﺳت و ﻏﯾر آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑود ﻧﺑود ! و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر اﺳت و ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن ! و ﻣﻌﻧﺎی ﷲ اﮐﺑر !
 -۴٣۴ﷲ اﮐﺑر ﮐﮫ ذﮐر اﮐﺑر اﺳت ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت  :ﺧدا ﺑرﺗر اﺳت ! اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﺑرﺧﯽ از ﻣﻔﺳران اﯾن ﺑرﺗری را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  .و ﻋﺎرﻓﺎن ھم اﯾن ﺑرﺗری را ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑرﺗر از ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧوﯾش
اﺳت و ﺑرﺗر از ﻓﮭم ﺑﺷر اﺳت  .وﻟﯽ ﺑﻧظر ﻣﺎ اﯾن ھر دو ﻣﻌﻧﺎ ھﺳت و ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﺑﺗداﺋﯽ و ﺑدﯾﮭﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت .
ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ اﯾن ذﮐر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑرﺗر از ﺧودش اﺳت  .ﺧدا ﺑرﺗر از ﺧداﺳت و ھﯾﭻ آﯾﮫ ای در ﻗرآن ﺑﮭﺗر از ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ
ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑواﺳطﮥ اﻧﺳﺎن  ،اﻓزون و ﺑرﺗر آﻣد و ﷲ اﮐﺑر ﺷد  .اﯾن ﺑرﺗری ﺧدا در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت  ،در
ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت .و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر اﺳت .
 -۴٣۵ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد در ﻣﻌراﺟش و در آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﭘروردﮔﺎرش را در ﺟﻣﺎل و ﮐﻼم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﯾز
اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را ﻣﺷﻐول ﺻﻠوة ﺑر ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﯾﺎ ﺳﺑّوح و ﯾﺎ ﻗدّوس! اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﷲ اﮐﺑر اﺳت و ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ .
و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را ﺑرﺗر از ﺧودش ﻗرار داده اﺳت از ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﺳت .
 -۴٣۶اﯾن ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر و ﺣﻖ ﷲ اﮐﺑر در ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ ﺟز اﺳﻼم و ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺷﯾﻊ ظﮭور ﻧﮑرده و ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺣﻖ ﺗﺎ
ﻗﺑل از اﯾن ھرﮔز ﺗﺎ اﯾن ﺣد واﺿﺢ ﻧﺷده ﺑود .
 -۴٣٧ﺧداوﻧد در ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم دارای ذات و ﺻﻔﺎﺗﯽ واﺣد ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻔﺎﺗش ﻋﯾن ذات و ذاﺗش ﮐﻧﮫ ﺻﻔﺎﺗش ﺑود و اﯾن
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذات و ﺻﻔﺎت ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺑودن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﻧﺑود و ﻟذا ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ او ھﺳﺗﯽ ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ وﺟود او
ﻋدم ﺑود و ﻋدم  ،وﺟودش ﺑود  .و در آﻧﺟﺎ ﺑود و ﻧﺑود ﯾﮑﯽ ﺑود  .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎﺗش را ﺑﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯾد و
ذاﺗش را در اﻧﺳﺎن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮐرد و وﺟود آدﻣﯽ را ﻋرش اﺳﺗﻘرار ﺧود ﻗرار داد  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺻﻔﺎﺗش از ذات ﺟدا ﺷد  .و ﭼون
ﺻﻔﺎﺗش ﻋﯾن ذاﺗش ھﺳﺗﻧد ﻟذا ﺧداوﻧد از ﻋرﺻﮥ ﯾﮑﯽ ﺑودن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮑﯽ ﺑودن وارد ﺷد و ھر ﻣوﺟودی ﻣظﮭری از
وﺟودش ﮔردﯾد وﻟﯽ اﻧﺳﺎن را ﻗﻠﻣرو ذاﺗش ﻗرار داد ﮐﮫ از اﯾن ﻋرش ﺑر ﺟﮭﺎن ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﻋرش وﺟود اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺋر اوﻟﯾﺎﯾش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺣﺎﻣﻼن ﻋرش اوﯾﻧد ﮐﮫ ﯾﺎران اﻣﺎم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس ﺧداوﻧد در ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت " ﯾﮏ ﺑﯽ
ﻧﮭﺎﯾت " ﺑود و ﭘس از آن " ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮏ " ﺷد  .و اﯾن دو ﻣﻌﻧﺎ از ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -۴٣٨و اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻣوﺟودی از ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت و ﻟذا ﺑﻧدۀ ﺻﻔﺎت اﺳت  .ﭘس ﺗﺎ از ﺧود
ﺻﻔﺎت زداﺋﯽ ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ذات ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﻧﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺻﻔﺎت زداﺋﯽ
ھﻣﺎن ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗطﮭﯾر ﻧﻔس اﺳت  .و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن اﺳت .
 -۴٣٩آدﻣﯽ ﭼون از ﺻﻔﺎت ﻣﻧزه و ﭘﺎک و ﺳﺑوح و ﻗدوس ﺷود ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل ذات ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻘت
ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت .
 -۴۴٠ﻣﻧزه ﺷدن از ﺻﻔﺎت ﻣﻧزه ﺷدن از ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺟﻣﺎدی و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ و ﻧﯾز ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و طﺑﯾﻌﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
و ﻧﯾز اﺧﻼﻗﯽ و ﺷرﻋﯽ و ﻋرﻓﯽ اﺳت و ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر ﻗرار ﮔرﻓﺗن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از زﻣﺎﻧﯾت ﺧﺎرج ﺷدن و از زﻣﺎن ﺳﺑﻘت
ﮔرﻓﺗن و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺷدن اﺳت .
 -۴۴١از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد ﻋﯾن ذات اوﯾﻧد و ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﻧد ﻟذا ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻣظﮭری از ﺻﻔﺎت اوﺳت
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﭘرﺗوی از ﺟﻣﺎل ذات اوﺳت در ﭼﺷم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذات او در ﺧود رﺳﯾده و ﭼﺷم ذات ﺑﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
 -۴۴٢ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد در ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا ﺟﻣﻊ اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ھر ﻣوﺟودی ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ از ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت او در
درﺟﮫ ای ﻣﻌﯾن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺻﻔﺎت را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن دارد .
 -۴۴٣ﺻور ﺟﻣﺎدی و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ ﻣوﺟودات ﺻور ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ذات ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻورت ﻋدﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﺻور ذاﺗﯽ
ﻣوﺟودات را ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ذات ﺑﯾن درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺻور وﺟودی اﻧد .
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 -۴۴۴ﭼون اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ذات رﺳﯾده و ذات ﺑﯾن ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺟﻣﺎل ذات ﭘروردﮔﺎر در ﺟﮭﺎن اﺳت ﻟذا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣﺻن در
وﺟود ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و در ﺗﺳﺧﯾر اوﺳت ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﮐرﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ او ﺳﻠطﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ روی ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ دارد ﺗﺎ از ﻋدم ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺟﺎوﯾد ﮔردد  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺧن ﻣوﻟوی ﮐﮫ  :ھﺳﺗﯽ
از ﻣﺎ ھﺳت ﺷد ﻧﯽ ﻣﺎ از او  .و ﯾﺎ اﯾن ﺳﺧن ﮐﮫ  :ﭼرخ در ﮔردش اﺳﯾر ھوش ﻣﺎﺳت .
 -۴۴۵ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﻧﺑﯾﺎء و ﻧﺑوت ھﺎ در درﺟﮥ ﺗوﺣﯾد و ﺧداﺑﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﺑﺻﯾرت و ﻣﻌرﻓت ذاﺗﯽ و ذات ﻓﮭﻣﯽ و
ذات ﺑﯾﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھﻣﮥ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﻌراج داﺷﺗﮫ اﻧد در درﺟﺎت  .و ھر ﯾﮏ ﺑﮫ
ﻣرﺗﺑﮫ ای از آﺳﻣﺎن وﺟود ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و اوج اﯾن ارﺗﻘﺎء ھﻣﺎن ﻣﻌراج آﻧﮭﺎ و ﻏﺎﯾت ﻧﺑوت آﻧﮭﺎﺳت  .اﺑراھﯾم )ع( در ﻧﺟوم
ﻣﻌراج ﻧﻣود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً◌ً ﮐﻣﺎﻟش در ﻓرزﻧدش اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑود و ﻟذا ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾد  .ﻣوﺳﯽ )ع( در ﻧﺑﺎت ) درﺧت ( ﻣﻌراج ﻧﻣود و
ﯾوﻧس )ع( در ﻣﺎھﯽ و  ...و ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺣﻣد )ص( در ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﻌراج ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣظﮭر ذات ﺧداﺳت و آن ﻋﻠﯽ )ع( ﺑود و ﻟذا ﻧﺑوت
ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾد و ﻣﺣﻣد ھم در وﺟود ﻋﻠﯽ )ع( ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓت و ﻧﺑوت ھم ﺧﺗم ﺷد زﯾرا ﺧﺑر ) ﻧﺑﺄ ( ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺛر ﺷد و
ﺧداوﻧد از ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧودش آﺷﮑﺎر و ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮔردﯾد و ﻟذا زﯾن ﭘس دﯾن ﻓﻘط اﻣﺎﻣت اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﮑررا ً
ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎی ﺧود ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﯾﻌت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت آدم  ،وﺟود
داﺷﺗﻧد و ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﻌﻠوم ﺑود  .و ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﺑﯾﻌت ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﺷدﻧد و ﻟذا ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت دارای
ﻧور ﻣﺣﻣدی و ﻋﻠوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﻣد – ﻋﻠﯽ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ذﮐر ﻣؤﻣﻧﺎن در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ دوران دﯾن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣت اﺳت ﭼﯾزی ﺟز "ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ" ﻧﯾﺳت .اﯾن ذﮐر ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ راز
اﺗﺻﺎل و اﺗﺣﺎد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ذات ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺷﺎھراه ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر .
 -۴۴۶ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻖ و راز اﯾن ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋرش ﺧداوﻧد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت  :اﺷﮭد
ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ  .اﺷﮭد ان ﻣﺣﻣدا ً رﺳول ﷲ و اﺷﮭد ان ﻋﻠﯾﺎ ً وﻟﯽ ﷲ  .اﯾن ﺳﮫ ﺷﮭﺎدت دﻗﯾﻘﺎ ً ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﺑرﺗر و وﺣدت
وﺟود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷرﺣش ﮔذﺷت .
 -۴۴٧ﻋرش ﺧداوﻧد ﺑر آب اﺳت و اﯾن آب ھﻣﺎن ﮐوﺛر ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی در وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن ﻣوﺣد اﺳت  .و ﻣردﻣﺎن ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ
اﯾن آب از ﻧﺟﺎﺳت ﺷرک و ﺗﻌﻔن و ﻓﺳﺎد آن ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ آﺗش دوزخ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﮐﻣﯾت آب
اﺳت و دوزخ ھم ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﻧت آﺗش اﺳت  .و اﯾن دو ﭘﺎک ﮐﻧﻧده اﻧد  .و وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن درﺑﮭﺎی ﺑﮭﺷت اﻟﮭﯽ اﺳت ھر ﮐﮫ ﺑر اﯾن
درب وارد ﺷود ﭘﺎک و ﺑﺧﺷوده ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ورود ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺻﻠوة اﺳت  .ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﺎﻣﺎن ﺷرک و ﻧﻔﺎق ھم درﺑﮭﺎی طﺑﻘﺎت
دوزﺧﻧد ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣﺷرک ﮐﮫ ﻗﺻد ﺗوﺑﮫ ﻧدارﻧد ﺑر اﯾن درﺑﮭﺎ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﺻﻠوة ﺑر ﺟﮭﻧم اﺳت ﮐﮫ " :ﺟﮭﻧم
ﯾﺻﻠوﻧﮭﺎ".
 -۴۴٨آدﻣﯽ ﯾﺎ در ﺑﮭﺷت وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن ﺻﻔت زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ در دوزخ وﺟود ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن  .زﯾرا آدﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺷده
اﺳت ﺗﺎ ﻣظﮭر ذات ﺣﻖ ﺑﺎﺷد و ﺻﻔﺎت را ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻧوران واﻧﮭد  .اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧداﯾش ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد  .اﻧﺳﺎن
ﺑرای ﺗوﺣﯾد آﻓرﯾده ﺷده اﺳت  .ﺗوﺣﯾد ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -۴۴٩اﻧﺳﺎﻧﯾت  ،ﮐﻠﻣﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﺗﻌﯾّن اﯾن ﮐﻠﻣﮫ  .ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد ﺳورۀ اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت .
 -۴۵٠و اﻣﺎ ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﮐﻠﻣﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﻠﻣﮥ " ﷲ " اﺳت ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل آن " ال ﻻ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻻی ﻣﻌروف و ﻣوﺟود
اﺳت زﯾرا " ال " ﻣﻌرﻓﮫ ﺑر " ﻻ " ی ﻧﻔﯽ ھﻣﺎن ﺑﯾﺎن وﺟو ِد ﻋدم ﯾﺎ ﺑو ِد ﻧﺑود ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  " .ال ﻻ " ھﻣﺎن آری ِ
ﻧﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻣطﻠﻘﯽ ﮐﮫ از ﻓرط اطﻼق ﻣﺑدل ﺑﮫ آری ﺷده اﺳت  .ﯾﺎ آن ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ اﺻل وﺟود اﺳت  :ﻋدم ِ ﻣﻌروف !
 -۴۵١ﺑﮕو ﮐﮫ اوﺳت ال ﻻ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت  :ﻗل ھو ﷲ اﺣد ! ﯾﻌﻧﯽ ﺑو ِد ﻧﺑود اﻣری واﺣد اﺳت و ﻋدم ھﻣﺎن وﺟود اﺳت  .اﯾن
ھﻣﺎن راﺑطﮥ ﺑﯾن ذات و ﺻﻔﺎت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ذات ﭼون ﻋدم اﺳت و ﺻﻔﺎت ھم وﺟود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن دو اﻣری واﺣد اﺳت :
"اﺣد" !
 " -۴۵٢ﷲ " ) ال ﻻ ( ﻧﺎم ﺧﻼق ﺧداوﻧد اﺳت ﻧﺎم ﻋرﺻﮥ ظﮭورش در ﺧﻠﻘت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺎﻣل ﺷد  .و ﻟذا ﷲ ﻧﺎم ﺧدای ﻣﺣﻣد
اﺳت زﯾرا ﻣﺣﻣد اوﻟﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘﺗش ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻟذا ﺧداﯾش ھم ﷲ اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻋدم اﺳت  :ﺑود ﻧﺑود !
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 -۴۵٣ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾّن و ﺗﺟﺳم ﮐﻠﻣﮥ ﷲ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ازل ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و
آن ﮐﻠﻣﮫ  ،ﺧدا ﺑود  .و آن ﮐﻠﻣﮫ اراده ﮐرد ﺗﺎ ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧد  .ﭘس ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ظﮭور ﮐﻠﻣﮥ ﷲ اﺳت .
 -۴۵۴ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﻠﻣﮥ " ﷲ " .
 -۴۵۵ﭘس ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻧﻔﺟﺎر و ﻣﺷﺗﻖ ھﺎی ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ھﺳﺗﻧد و ﺗﺄوﯾل ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ اﺳت .
 -۴۵۶ﭘس " ﷲ " ﻧﺎم ذات ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت و ھﻣﮥ ﻣوﺟودات اﺳت و ذﮐر وﺟودی ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ اﺳت .
 -۴۵٧ﷲ ﺧدای آﺷﮑﺎر ﺷده در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ظﮭور ﻣﺣﻣدی ﻧﺎﻣﯽ ﻏﺎﯾب اﺳت و ﻟذا از ﺿﻣﯾر "ھو"
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﻣﺛل ھو و ﯾﺎھو ) ﯾﮭو ﺧدای ﻣوﺳﯽ ( و ﯾﺎ " اھور " ﺧدای زردﺗﺷت و ﯾﺎ " ھوم " ﺧدای ھﻧدو ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﺿﻣﯾر
ھو اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﻓﺎﻗد ﺟﻣﺎل اﺳت ﻣﺛل ھوا  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻏﺎﯾب .
 -۴۵٨ﻗل ھو ﷲ اﺣد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮕو ﮐﮫ ﷲ ھﻣﺎن " ھو " اﺳت و اﯾن دو ﯾﮑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺣد  .و اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر ﻣﻧظور رﺳول ﺧدا را
درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﻗل ھو ﷲ اﺣد اﺳﺗوار اﺳت "  .در اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳم اﻋظم و
ﺷﺎه ﮐﻠﯾد ھﻣﮥ اﺳرار ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھو در ﷲ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت و اﯾن دو ﯾﮑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھو ھﻣﺎن ﷲ و ﷲ ھﻣﺎن ھو
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ظﮭور ﯾﮭو و اھو و ھوم اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﷲ ﮐﻠﻣﮥ ظﮭور اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ھو اﻻول و اﻵﺧر و اﻟظﺎھر و
اﻟﺑﺎطن .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن آﺧر ھﻣﺎن اول اﺳت و اﯾن ﺟﮭﺎن ظﺎھر ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺎطن و ﻏﯾب اﺳت  .ﻏﯾب آﺷﮑﺎر اﺳت و آﺷﮑﺎر ھم ﻏﺎﯾب
اﺳت  :ال ﻻ  ،ﺑود ﻧﺑود !
 -۴۵٩و ﻟذا در ﮐل ﻗرآن ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻏﺎﯾب اﺳت و ﻏﺎﯾب در اﺳﻼم از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ظﺎھر از اﺳﻣﺎی
اوﺳت و ﺣﺎﺿر .
 -۴۶٠و ﻟذا ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺻﻔﺎت ظﮭور و ﺧﻠﻘت اﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ال ﻻھﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ
وﺟود ﻋدم و ﻧﻔﯽ اﺛﺑﺎت  .و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﺻﻔﺎت ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺿﺎد اﺳت و ھر ﺻﻔﺗﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻣﺗﺿﺎدش ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود  :ﺳﻔﯾد و
ﺳﯾﺎه  ،ﺧﯾر و ﺷر  ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و  ...و ﻟذا ﻋرﺻﮥ ﺻﻔﺎت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دو ﮔﺎﻧﮫ اﺳت زﯾرا ال ﻻھﯽ اﺳت ) ال  +ﻻ (  .اﻻ اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﺷم ھوﺋﯽ ﭘدﯾد آﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد " ال " را در " ﻻ " و " ﻻ " را در " ال " و اﯾن دو را ﯾﮑﯽ ﺑﺑﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﺣد .
 -۴۶١ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﺷم ھو ﻣﯽ ﺗوان ﷲ ) ال  +ﻻ ( را اﺣد ) ﯾﮕﺎﻧﮫ ( دﯾد  .و ﻟذا ھو اﺳم اﻋظم ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳم
اﻋظم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑود  :ﯾﺎ ﻣن ھو ) ای آﻧﮑﮫ اوﺋﯽ ( .
 -۴۶٢ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ )ع( ﮐﮫ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت و ﮐﺗﺎب و ﻓرﻗﺎن و ﺣﮑﻣت و آﻧﮭﻣﮫ اﻋﺟﺎز و ﻋظﻣت اﺳت و
ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ذات رﺳﯾده ﺑود وﻗﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾدار ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرش را ﻧﻣود  ،ﭘروردﮔﺎرش ﻓرﻣود  :ﻟن ﺗراﻧﯽ ! ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ  .زﯾرا ھﻧوز اﻟﻠﮭﯾت ذات آﺷﮑﺎر ﻧﺷده ﺑود و ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﺳم ﯾﺎ ھو )ﯾﮭو( ﺑر ﻣوﺳﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﮐرد ﻧﮫ ﷲ  .ظﮭور ﷲ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت و ﻟذا دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن ﻋﻠﯽ اﻟﻠّﮭﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﷲ از ﻋﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺷد و ﻣﺣﻣد ﺧداوﻧد را در ﺟﻣﺎل ﻋﻠﯽ
دﯾدار ﻓرﻣود .
 -۴۶٣ھﻣﮥ رذاﺋل و ﺧﺻﺎﺋل زﺷت و ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز و ﻋذاب آور آدﻣﯽ از ﺷرک اﺳت ﻣﺛل ﺑﺧل و ﺣﺳد  ،طﻣﻊ و ﺷﮭوت  ،ﻣﮑر و
رﯾﺎ  ،ﮐﺑر و ﻏرور  ،دروﻏﮕوﺋﯽ و ﺧﯾﺎﻧت  ،ھرزه ﮔﯽ و ﻓﺣﺷﺎء  ،دزدی و ﺣرام ﺧواری  ،ﻏﯾﺑت و ﺗﮭﻣت و اﻟﯽ آﺧر .
 -۴۶۴آدم ﺑﺧﯾل و ﺣﺳود از ﻓرط ﻗﺣطﯽ وﺟود و ﻓﻘدان ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟودش ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدم  ،ﺧود را ﺷرﯾﮏ ھﻣﮥ ﻣردﻣﺎن
ﻣﯽ داﻧد و ھر ﭼﮫ در ﻧزد دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﯾﻧد از آن ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد و ﻟذا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت و ﻧﯾﮑﯽ ھﺎی دﯾﮕران دﭼﺎر ﻋذاب ﻣﯽ
ﺷود زﯾرا ﻣﻧزوی و ﻣطرود از ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎﻧش ﺑﮫ دو ﺷﻘﮥ ﺧودی و ﻏﯾر ﺧودی ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﻏﯾر
ﺧود را دﺷﻣن ﻣﯽ دارد زﯾرا ﺧود را ﺷرﯾﮏ آن ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ  .ﻣﺛل ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون از زﻧدان
دﭼﺎر ﺣﺳرت و ﺣﺳد اﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن  ،زﻧداﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت آﻧﮭم زﻧداﻧﯽ اﻧﻔرادی و اﺑد  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺣدﯾت
ذاﺗش را درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺷده اﺳت ھﻣواره ﯾﮏ ﻣوﺟود ﻧﯾﻣﮫ و ﻧﺻف ﮐﺎره اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮥ دﯾﮕر ﺧود را در ﻧزد دﯾﮕران
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ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود را ﺷرﯾﮏ دﯾﮕران ﻣﯽ ﺧواھد و ﮔوﺋﯽ دﯾﮕران ﺣﻖ او را ﺧورده و ﺿﺎﯾﻊ ﮐرده اﻧد  .ﺳﺎﺋر ﺧﺻﺎﺋل زﺷت
ھﻣﭼون دروغ و ﻣﮑر و ﺗﮭﻣت و دزدی و ھرزه ﮔﯽ و ﮐﺑر و ﺷﮭوت ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن وﺿﻌﯾت اﺳت زﯾرا در ﺧودش ﺣﻘﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت و ﺣﻖ ﺧود را در ﻧزد دﯾﮕران ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻋداوت ﻣﯽ ورزد  .ھﻣﮥ رذاﺋل ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اﯾن ﻋداوت
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان ﺗوﺣﯾد و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷرک در وﺟود دﯾﮕران اﺳت .
-۴۶۵ﺷرک آدﻣﯽ را ﺑﺗدرﯾﺞ دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ ﺳﺎزد و وﺟودش ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ رود و روی ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﻧﮭد  .ھﻣﮥ رذاﺋل
ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اﯾن ﺣس ﻧﺎﺑودی اﺳت  .اﯾن ﺣﺎﺻل ﮐﻔران وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۴۶۶ﺷﻌﺎر ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﺣﺻول درﺟﮫ اول ﺷرک اﺳت ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻋداﻟت ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت ﻣﺛل ﺑراﺑری زن و ﻣرد
ﯾﺎ ﺑراﺑری اﻋﺗﻘﺎدات و ﺻﻔﺎت و ﻧژاد و طﺑﻘﺎت و ﻓرھﻧﮕﮭﺎ  .اﯾن ﺑراﺑری ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺣس ﺑرﺗری طﻠﺑﯽ اﺳت و ذاﺗش ﮐﺑر و
اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا اﺷد اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺳﺗم در ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑراﺑری رخ ﻣﯽ دھد  .اﯾن ﺑراﺑری ﺣﺎﺻل ﻋداوت اﺳت و ﻟذا ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل ﺟﻧﮓ ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﺟواﻣﻊ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد  .ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﺻول اﯾن ﺑراﺑری ﺑودﻧد .
 -۴۶٧ﺣﻖ ﻋداﻟت در ﺣﻖ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت .
 -۴۶٨ﯾﮑﯽ داﻧﺳﺗن و ﯾﮑﯽ دﯾدن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ھﺎ  :اﯾﻧﺳت ﻋداﻟت !
 -۴۶٩ﺗﻔﺎوت ھﺎ را دﻟﯾل ﻣﮭﺗری ﯾﺎ ﮐﮭﺗری داﻧﺳﺗن  :اﯾﻧﺳت ظﻠم !
 -۴٧٠اﻟﮭﯽ دﯾدن ﻣوﺟودات  :اﯾﻧﺳت ﺗوﺣﯾد !
 -۴٧١ﭘس ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﻖ وﺟود و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ
ﻣوﺟودات  .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ آزادی و ظﮭور وﺣداﻧﯾت ذات  .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا .
 -۴٧٢ﭘس دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ھﺎ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺿد ﻋداﻟت و ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﺿد دﯾن ھﺳﺗﻧد .
 -۴٧٣ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺗر و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗر از دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﭘﯾرو ھﻣﺳﺎن ﺳﺎزی آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﺟﮭت
ﺳﻠطﮥ ﻣطﻠﻘﮫ ﺑر ﻣردم ﻣﺛل دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم دﯾﻧﯽ .
 -۴٧۴ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺷرک ھر ﺣﻖ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھر ﻣﮑﺗب ﻋﺎدﻻﻧﮫ ای را ﺑﮫ اﻧﺣراف ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﺑزار
ﻓﺳﺎد و ﺳﻠطﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ت ﮐﻔر اﺳت  .ﮐﻔر ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را در ﺧود ﻣﻧﮑر اﺳت
 -۴٧۵ﺷرک ھﻣﺎن ﻋﻣل و ﻓﻌﺎﻟﯾ ِ
دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﺷده و ﺧود را ﺷرﯾﮏ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻣﯽ داﻧد و اﯾن اﺳﺎس ظﻠم و ﺗﺟﺎوز اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑراﺑری !
 -۴٧۶ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗوﺣﯾدی اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ را ﺑرای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟدای ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺻوری )ﺻﻔﺎﺗﯽ( ﺑطور ﯾﮑﺳﺎن
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ آﻧﺎن را در آداب زﻧدﮔﯽ آزاد ﻣﯽ ﮔذارد ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺗﺟﺎوز در ﺣﻘوق ﻣردم رخ ﻧدھد .وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﺎی
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺑﯾن اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﻣﯾدھﻧد وﻟﯽ آﻧﺎن را در آداب زﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻣر واﺣدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ھﻣﺳﺎن
ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺗﺣت ﺳﻠطﮥ ﻣطﻠﻘﮥ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد .
 -۴٧٧ﻧﮕﺎه و ﻋﻣل ﺗوﺣﯾدی ﻧظر ﺑﮫ ﺻور و ﺻﻔﺎت ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﻧظر ﺑﮫ ذات ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋداﻟت اﯾﻧﺳت  .ﻣﺛﻼً در ﻗرآن ﻣﯾﺧواﻧﯾم
ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣؤﻣﻧﺎن را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻓران را ﮔﻣراه ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رﺳوا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد" .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن روی ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧرا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد وﻟﯽ ﻋﻣل ﻗرآن درﺑﺎرۀ ھر ﮔروھﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﺎطن
آﻧﮭﺎﺳت و ﻧﮫ ﺻورت و ادﻋﺎی ظﺎھری آﻧﺎن  .و ﻋﻼوه ﺑر آن ﻗرآن ﺑﺎ ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺳر و ﮐﺎری ھم ﻧدارﻧد ﮐﺎر دارد ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮔﻣراھﯽ ﮐﺎﻓران و رﺳواﺋﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻗرآن اﺳت ﭼﮫ ﻣردم ﺑداﻧﻧد و ﭼﮫ ﻧداﻧﻧد  .و اﯾن
راﺑطﮥ ﺗوﺣﯾدی ﺧدا ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺷم ﻣﯽ ﻧﮕرد و ھﻣﮫ را ﺑﺳوی وﺟود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ھداﯾت
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ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد ﭼون طﺎﻟﺑش ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎﻓران را ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧطﺎی ﺧود را ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﻣﺎھﯾت ﺧود را در ﺑﯾرون ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﻧد و ﺧود را اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﭘس ﺗوﺣﯾد دارای ذاﺗﯽ ﻣﺗﻌﮭد و ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﺧداوﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
دﺷﻣﻧﺎﻧش ھم ﻧظر ﻣﮭر دارد و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﮭﻠﺷﺎن ﻣؤاﺧذه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 " -۴٧٨ﺧداوﻧد ﻧظر ﺑﮫ ﻗﻠوب دارد و ﻧﮫ ﺻورت ظﺎھر اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن" – اﯾن ﺣدﯾث ﺑﯾﺎن ذات ﻧﮕری ﺧداوﻧد اﺳت  .و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺧداوﻧد اﻋﻣﺎل ﺑد آدﻣﯽ را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد وﻟﯽ اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ را در ھر دو دﻧﯾﺎ اﺟر ﻣﯽ
دھد" .در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت اﺧروی اﻧﺳﺎن را رﻗم ﻣﯽ زﻧد ﻧﯾّت ﻗﻠﺑﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت ذاﺗﯽ اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑﺎطن
ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﺑدﯾت را رﻗم ﻣﯽ زﻧﻧد  .و ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " آﺧرﯾن ﻣﯾزان در ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ اﺳت"
ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﭘروردﮔﺎرش را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺷﮑر او را ﻧﻣوده و در ذات او ﻓﻧﺎ ﺷده اﺳت  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن در
ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯾزان راﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺷﻖ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﻋﺎﺷﻖ ﺧداوﻧد را ﻋﺎﺷﻖ ﺗر ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻋﺷﻘﯽ از ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا
ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد  .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ وﺟود وﺣداﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت رخ ﻣﯽ دھد زﯾرا در ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎی ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ﻋوض ﻣﯽ ﺷود و ھر ﯾﮏ ﺑر ﺟﺎی دﯾﮕری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻼﻓت  .و آﻧﮑﮫ ﺑر ﺟﺎی ﺧدا
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺟﺎی ھﻣﮫ ﻗرار ﮔﯾرد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت  .و ﻋﺷﻖ ﺑﺎطﻧﯽ ﺗرﯾن اﻣور در
اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -۴٧٩اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﻣﯾﺎن ﻋداوﺗﮭﺎ و ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎی ﺑﯾن اﻓراد و ﮔروه ھﺎی ﺑﺷری ھﯾﭻ ﻋداوت و ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺑدﺗر از رﻓﺗﺎر
ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ) ﺷرﻋﯽ ( ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯾﺳت  .زﯾرا اﯾﻧﺎن ﻏرق در ظواھر اﻣورﻧد و از ﺑﺎطن آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ذات اوﺳت
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد و ﺷﻘﺎوت آﻧﮭﺎ ﻋﯾن ﻧﺑرد ﺷﻘﺎوت ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﺑت اﺳت  .ﻧﺑرد ﺻﻔﺎت ﺑرﻋﻠﯾﮫ ذات  .و ﻟذا اﯾن ﻋﻠﻣﺎی ﻗﺷری اﻣﺎﻣﺎن
ﺷرک در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﻧد .
 -۴٨٠ﺧداوﻧد ﻧظر ﺑر ﺑﺎطن دارد و ﻋﺎرف ھم از اﺧﻼق ﺧداﯾش ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﺑﻠﯾس اﺳﯾر ظواھر اﺳت و ﺑﮫ ظﺎھر آدم
ﺣﮑم ﻧﻣود و ﺳﺟده اش ﻧﮑرد و ﮐﺎﻓر ﺷد  .ﭘس ﻋﻠﻣﺎی ﻗﺷری و ﺿد ﻋرﻓﺎن ﭘﯾروان اﺑﻠﯾس ھﺳﺗﻧد .
 -۴٨١اﻧﺳﺎن وﺣدت وﺟودی ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را ﺣرﯾم ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻟذا ﺑﮫ آن ﻧظر ﺑد و ﺑﺧل ﻧدارد و اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻧﺎﻣﺣرم ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﻟذا ﺑدﺑﯾن و دزد اﺳت و ﺑﺧﯾل .
 -۴٨٢ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطن ﮔراﺳت ﮐﮫ روی ﺑﮫ اﺣدﯾت ذات دارد ﺑرﺧﻼف ﻣﻌﺎرف ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ﭘرﺳت و
ﻗﺷری و ظﺎھرﺑﯾن اﺳت و ﺑﺎطن ﻧﮕری را اﻟﺣﺎد و ﯾﺎ ﺧراﻓﮫ و ﺗوھم و ﺑﻘول اﻣروزﯾﮭﺎ اﯾده آﻟﯾزم ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻟذا در ظﻠﻣت ﻣﺎدﯾت
ﺟﮭﺎن و ﺷرﯾﻌت ﮐور و ﮐر و اﺑﻠﮫ و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم و ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﯽ دو روی ﺳﮑﮥ ﺷرک اﺳت  :ﺷرک
ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾر ﻣذھﺑﯽ .
 -۴٨٣ھر ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ذات آدﻣﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ از ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ – ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﭼﮫ از ﻧظر دﯾﻧﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ .
اوﻟﯽ ﺷﺎه اﺳت و دوﻣﯽ ﻣﻼی درﺑﺎرش  .اوﻟﯽ ﮐﺎﻓر و دوﻣﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت  .و ھر دو ﻣردم ﺧوارﻧد  .اوﻟﯽ ﺑﮫ زور و دوﻣﯽ ﺑﮫ
ﺗزوﯾر  .ھر دو ﺣﺎﻣﯽ ظﻠم ھﺳﺗﻧد .
 -۴٨۴ﺧداوﻧد در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  " :ای اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺑودم ﻋﯾﺎدﺗم ﻧﮑردی  .ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودم ﻏذاﯾم ﻧدادی  .ﺗﺷﻧﮫ ﺑودم آﺑم
ﻧدادی" .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ھﯾﭻ ﺣﺎﻟﯽ از ﺧدا در درون ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳد ؟ آﯾﺎ در ﺷﺄن ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺣواﻟش را ﺑﭘرﺳد ؟
ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣراﻗب ﭘروردﮔﺎر ﺧود ﺑﺎﺷﯾد "  .ﺧود ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری
ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را" و ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺑﺷر را از ﻓطرت ﺧود آﻓرﯾدم" .اﯾن داﺳﺗﺎن ﺧﻼﻓت اﺳت داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺎز ﺧداوﻧد .
اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت  .ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش از دﺳت و ﭼﺷم و ﮔوش ﺧودش ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻣﯽ ﮔوﯾد " اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ
دو دﺳﺗﺎن ﺧودم آﻓرﯾدم" و ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " اﻧﺳﺎن را از ﺻورت ﺧود ﺻورت دادم و از روح ﺧود روح دادم و از ﻋﻠم ﺧود
ﻋﻠم دادم" .ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف و آﯾﺎت ھﻣﺎن ﺑﺎور ﺗوﺣﯾدی اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن آﯾﺎت را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود ﺧدا را
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘﺷت آﺳﻣﺎن ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺷرﮐﺎن ھﺳﺗﻧد  .زﯾرا ﺧدا را در وﺟود ﺧود اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺷرﯾﮏ
او ﺳﺎزﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺷرﯾﮏ او ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺗوﺣﯾد و ﺷرک اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم
اﺳت ؟
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 " -۴٨۵زﻣﺳﺗﺎن  ،ﺑﮭﺎر ﻣؤﻣن اﺳت .ﺷب  ،روز ﻣؤﻣن اﺳت  .و ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﻧﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷر ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد".
اﯾن اﺣﺎدﯾث ﻣﻌﮑوس و ﻣﺗﺿﺎد ﺑودن ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﻗرآن ھم ﺑﮫ وﻓور آﻣده اﺳت .
ﻣؤﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در دﻟش درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﮐﺎﻓر ھم در آﺳﻣﺎن و ﺧﯾﺎل ﺧود  .ﻣؤﻣن ﻓﻧﺎی در ﺧداﺳت و
ﮐﺎﻓر ھم ﺧدا را از ﺧود دور ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ دور از ﻧﮕﺎه او ﺧودش را ﺷرﯾﮏ او ﺳﺎزد و اﻋﻣﺎل زﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
او ﮔذارد و ﯾﺎ از طرﯾﻖ رﺷوه دادن ﺑﮫ او اﯾن اﻋﻣﺎل را ﺣﻼل ﺳﺎزد  .ﭘس واﻗﻌﯾﺎت در ﻧزد ﻣوﺣدان واژﮔوﻧﮫ اﺳت در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ
ﻣﺷرﮐﺎن  .ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾزھﺎ در ﻧزد ﻣوﺣدان ﻏﯾر آن اﺳت ﮐﮫ از ﺣواس ﻣﺎدی درک ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﮑس آن اﺳت  .ﭘس ﻣوﺣدان
دارای ھوش و ﺣواس دﮔرﻧد و واژﮔوﻧﮫ  .ﭼرا ؟ ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ادراک و ﻓﮭم ﺑﺷری ﺧداوﻧد اﺳت  .ﺧدای ﻣوﺣدان در
دﻟﺷﺎن و ﺧدای ﻣﺷرﮐﺎن در آﺳﻣﺎن اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد روی ﺑﮫ دل ﺧوﯾش و ﺳر ﺑﮫ درون اﺳت و ﻣﺷرک ھم روی ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
اﺳت  .و اﯾن دو ﺳوی ﻣﺗﺿﺎد اﺳت و ﻟذا ﻣوﺟب دو درک ﻣﺗﺿﺎد ﻣﯽ ﺷود  .ﻣوﺣد آﺳﻣﺎن را در دل ﺧود دارد و ﻣﺷرک ھم دل
ﺧود را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﮐرده اﺳت  .و اﯾن دو روﻧد واروﻧﮫ و ﻣﺗﺿﺎد اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﻣؤﻣن در ﭘﺎﺋﯾن اﺳت و ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺷرک
در ﺑﺎﻻﺳت  .ﭘس ﺟﮭت ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷرک و ﻣوﺣد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس اﺳت .
 -۴٨۶ﻣﺷرک اﺳﯾر ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣﺎدی اﺳت و ﻟذا ﺑت ﭘرﺳت اﺳت  .و ﻣوﺣد ھم ﻣﺎدۀ ﺟﮭﺎن را ﻣﻌﻧوی و ﻧوری ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑت
ﺷﮑن اﺳت .
 -۴٨٧ﻣﻌرﻓت و ادراک اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک  ،ﻋﺎرﯾﮫ ای و از راه دور اﺳت وﻟﯽ از آن ﻣوﺣد ﺧودی و ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ اﺳت زﯾرا
ﺧداﯾش از رگ ﮔردﻧش ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎ ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ .
 -۴٨٨و اﻣﺎ ﮔروھﯽ از ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻏرق در ﺗﺑﺎھﯽ اﻧد و در ﺧوﯾﺷﺗن ﺟز زﺷﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و
وﺣدت وﺟودی ﻣﯽ ﺧواھﻧد ھﻣﮥ ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮔردن ﺧدا ﺑﯾﻧدازﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﻧﺟس ﺗرﯾن ﻣﺷرﮐﺎن و
ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن اﺷﻘﯾﺎء ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ دروﯾﺷﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺑﮫ اﺷد رﺳواﺋﯽ و
ھﻼﮐت ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و ﻋرﻓﺎن و ﺗﺻوف ﺣﻘﮫ ﺧﺻﻣﯽ ﺑدﺗر از اﯾن ﮔروه ﻧدارد  .اﯾن ﮔروه و اﯾدﺋوﻟوژی ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در
ﺣواﺷﯽ اﺻﺣﺎب ﺻﻔﮫ ﺑﮫ رھﺑری ﻋﻠﯽ ﭘدﯾد آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﻣﮑﺗب " ﻣرﺟﺋﮫ " ﻣﻌروف ﺷدﻧد ﮐﮫ در رأس آن ﻋﻣرﻋﺎص ﻗرار داﺷت .
ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان دروﯾش ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺣت اﻣﺎﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﻣرﻋﺎص ﻗرار دارﻧد .
"ﻣرﺟﺋﮫ" از رﺟوع اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺟوع دادن ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑﮫ ﺧداوﻧد  .و ﺧود را از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﺧود ﻣﺑرا ﺳﺎﺧﺗن  .اﯾن
ﭘوﺳﺗﯾن واروﻧﮥ وﺣدت وﺟود ﻋﻠوی اﺳت .
 -۴٨٩ﻋﺎرف ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐل ﻣردم و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧداوﻧد را در ﻧزد ﻣردم ﺑﮫ ﻋﮭده دارد و اﯾن
ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻼﻓت اﺳت و ﯾﺎری ﺧدا ﮐﮫ  :ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را  .اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﭘر ﺑﻼی ﺣﻖ در ﻗﺑﺎل ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد  .و
ﻣرﺟﺋﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﻋﮑس ھﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﺳت ﻓرق ﺑﯾن ﺻوﻓﯽ و دﺟّﺎل  .ﻓرق ﺑﯾن ﻋﻠﯽ و ﻋﻣرﻋﺎص  .اﯾن ﺷﯾﻌﮥ اﻣوی اﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن
ﺧﺻم ﺷﯾﻌﮥ ﻋﻠوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۴٩٠در ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﻣوﺣد و ﻣﺷرک ﻋﯾن ﻓرق ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت زﯾرا وﺟود در ﻧزد ﯾﮏ ﻣوﺣد ھﻣﺎن ﻋدم در
ﻧزد ﻣﺷرک اﺳت و ﺑﺎﻟﻌﮑس .
 -۴٩١در ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم دو ﺻورت از ﺷرک اﺳت وﻟﯽ
ﺷرﮐﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از آن اﻟﺗﻘﺎط ﺑﯾن ﻣردم ﺳﺎﻻری و دﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک ﺑﯾن ﺧدا و ﺧﻠﻖ  .ﺷرک اوﻟﯽ ﻧوع ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت و دوﻣﯽ
ھم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ  .و ﻟذا دوﻣﯽ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗر اﺳت و ﻣﻔﺎﺳدش ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻣرش ھم ﮐوﺗﺎھﺗر .
 -۴٩٢آری ! ﺟز اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺷرک ﻗرار دارﻧد و ﺷرک ام اﻟﻔﺳﺎد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ
ﺑﺷر اﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی دروغ و ﻓﺳﺎد و دزدی اﺳت  .زﯾرا ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧداﺳت و دزدی ﺑﺎ ﺧداﺳت  .و ﻟذا ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗوﺣﯾدی ھم ﻓﻘط
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻻﻏﯾر  .و اﯾن در ﺻورﺗﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد
زﯾرا ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ذات وﺣداﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﺧود ﭘﯽ ﺑرده اﻧد و رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﺷرک زداﺋﯽ از ﺧود ﻧدارﻧد .
 -۴٩٣در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " ھﯾﭼﮑس ﻣﺷرک ﻧﺷد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ اول ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷد" ﯾﻌﻧﯽ دارای ﺧدای ذھﻧﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷد  .و ﺑﺎز
ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﭼون اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺷوﻧد" اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑواﺳطﮥ اطﺎﻋت
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از اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﺑﮫ ﺧدای ﻗﻠﺑﯽ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ارادت اﻣﺎم و ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﺳﺗﻣرا ً از
ﺧود ﺷرک زداﺋﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺧدای ذھﻧﯽ – آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ارث ﺑرده و ھوﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷده اﺳت از ﺧود ﭘﺎک ﺳﺎزﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک ﺑﯾن ﺧدای ﻗﻠﺑﯽ و ﺧدای ذھﻧﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑﺑرﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷرک ﺑﯾن ﺧدای ﺣﻘﯾﻘﯽ و ھوای ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ذھن
ﺧود را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﯾد دل ﺧود ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ در ارادت اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺑﯾت ﷲ و ﻋرش ﺧداﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ﺑرﺳﻧد ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﻣﺣﻣد  ،ﺳﻠﻣﺎن در ﻋﻠﯽ  ،ﻣﻘداد در ﺳﻠﻣﺎن و ﻣوﻟوی در ﺷﻣس ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ رﺳﯾدﻧد .
 -۴٩۴رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺟﺑرﺋﯾل ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻣن و ﭘروردﮔﺎرم ھﻔﺗﺎد ﭘرده از ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻧظر ﺑر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘرده
ﮐﻧم ﺗﺎ ذاﺗم ﺑﺳوزد"  .وﻟﯽ ذات ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘرده ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﭘروردﮔﺎر را دﯾدار ﮐردﻧد ﻧﺳوﺧت
و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧورﺗر ﺷدﻧد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ذات آدﻣﯽ از ﺟﺑرﺋﯾل ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﻠﮏ درﮔﺎه ﺧداﺳت ﻟطﯾف ﺗر و اﻟﮭﯽ ﺗر و
ﻗدﺳﯽ ﺗر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن از ﻣﻠﮏ ﻣﻘرب ھم ذاﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﺧدا ﻣﻘﯾم دل اﺳت و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( " ھﻣﺎن ﺧوﯾﺷﺗن
ﺧوﯾش اﻧﺳﺎن  ،ﺧداﺳت " و آﻧﭼﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺣﺎﺋل ﺷده اﺳت ﺷرﮐﮭﺎی اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺧدا ﻣﯾﭘرﺳﺗد
و ﺑﮫ دل راه ﻣﯽ دھد و ﺷرﯾﮏ وﺟود ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺛﻼً وﺟودش را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد.
و ﻋدم ﺗﺎب ﺗﺣﻣل وﺟود ) ﺧدا ( را ﻧدارد .
 -۴٩۵ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺧل را از ﺧود زدودﻧد رﺳﺗﮕﺎراﻧﻧد"  .ﺑﺧل ھﻣﺎن ﻣﯾل ﺑﮫ ﺷراﮐت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
اﺳت و ﺟﮭﺎن را در ﺧود دﺧﯾل ﻧﻣودن و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن در آﻣدن  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﻧﺳﺎن درآﯾد  .و اﻧﺳﺎن
در ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎﯾش ﻣﻣﻠوک ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻋدم درﻣﯽ آﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ذات ھﻣﺎن ﺻورت ﻋدم اﺳت زﯾرا
ﺟﮭﺎن از ﻋدم آﻓرﯾده ﺷده اﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎن از ﺻورت و روح ﺧداﺳت و ﺣﺎﻣل ﻋﻠم و ﮐﻠﻣﺎت ﺧداﺳت و اﻣﺎﻧت ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن ذات
اوﺳت  .و ﻟذا زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ از ﭘذﯾرش اﯾن اﻣﺎﻧت ) ذات ( ﺳرﺑﺎز زدﻧد و ﺣﺗﯽ ﺣس اﯾن اﻣﺎﻧت ﻧزدﯾﮏ ﺑود آﻧﮭﺎ را ﻓروﭘﺎﺷد و
ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .زﯾرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻋدم ﺗوان ﺣﻣل وﺟود را دارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻔﺎت ﺗوان ﺣﻣل ذات ﻧدارﻧد .
 -۴٩۶ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن را ﺑرای اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن را ﺑرای ﺧود آﻓرﯾده اﺳت " و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺧﺎﻧﮥ اﻧﺳﺎن
اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺧﺎﻧﮥ ﺧداﺳت  .ﺟﮭﺎن در ﺗﺳﺧﯾر اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد در ﺗﺳﺧﯾر ﺧدا ﺑﺎﺷد .
 -۴٩٧در ذات آدﻣﯽ ﻧﻘطﮫ ای ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ از آن ﻧﻘطﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن اﻣﺎﻧت ﺧدا در ﻧزد
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت از ﺣﻣل آن ﻧﺎﺗوان ﺑودﻧد و ﮐوھﮭﺎ از ﮐﺷﯾدﻧش ﻓروﭘﺎﺷﯾدﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﺧودآﮔﺎھﯽ وﺟودی اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھﺳت  .از اﯾن ﻧﻘطﮫ اﮔر اﺣﺳﺎس " ﻣن " ﮐﻧد اﯾن ﮐﻔر اوﺳت و اﮔر اﺣﺳﺎس
"او" ﯾﺎ ھو ﮐﻧد اﯾﻣﺎن اوﺳت  .ذﮐر " ﯾﺎ ﻣن ھو " در ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ  :ای آﻧﮑﮫ اوﺋﯽ ! اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎﻧون
ﺗوﺣﯾد در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ای ﻣﻧﯽ ﮐﮫ اوﺋﯽ  .ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن اراده ﺑﮫ ﺑودن در ﺧوﯾﺷﺗن را ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ ارادۀ ﺣﻖ
در دﯾن ﺧدا ﻣﯽ دھد ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھو ﻣﯽ ﺷود و ﺷرک ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ ﮔراﯾد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت
ﮐﮫ در ﻋرﻓﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ " ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻧﻘطﮥ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ھﻣﺎن وﺟود ﺧداوﻧد در ﻋرﺻﮥ ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋﻣﺎﺋﯽ و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ او ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﻧﺳﺎن را ﻋرش ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .اﯾن ﻧﻘطﮫ در دل ھﻣﺎن "او"
اﺳت و در ذھن ھم " ﻣن " اﺳت ﺟﻣﻌش ﺷرک اﺳت .
 -۴٩٨ﺑﮭرﺣﺎل اﻧﺳﺎن ﺷدن از ﺷرک آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ از ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾدۀ ﺧدا آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺣرﮐﺗش از ﺣﯾواﻧﯾت آﻏﺎز
ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ آﻏﺎز رﻧﺞ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از رﻧﺞ آﻓرﯾدم" و رﻧﺟش از اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
ھﺳت  :رﻧﺞ ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎر ھﺳﺗﯽ !
 -۴٩٩اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﭼون از ﯾﺎد اﻧﺳﺎن ﺑرود آدﻣﯽ در آن واﺣد ھم ﺧود و ھم ﺧدا را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ ﺧود – آ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ھر ﮐﮫ ھداﯾت ﯾﺎ
ﮔﻣراه ﺷود ﺑر ﺧودش ھداﯾت ﯾﺎ ﮔﻣراه ﺷده اﺳت" اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ " ذﮐر " اﺳت  .ﻋﻘل ﯾﺎ ﺟﻧون آدﻣﯽ از ﻗوت اﯾن ذﮐر ) ﯾﺎد (
اﺳت .
 -۵٠٠ﻧزول روح در ﺷب ﻗدر در ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣوﺟب ﺟﻧﺑش و اﻧﻘﻼب اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ذﮐر و ﺧود – آﺋﯽ ﺑﺣدی ﻣﯾرﺳد
ﮐﮫ ﻓرد از ﻓرط ﯾﺎد ﺧدا ﺑﮫ دﯾدار ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد .
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 -۵٠١اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﺑراﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﻧﺳﺎن اﺳت".
 -۵٠٢اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در ﺳﻣت او ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در اﯾن ﻧﻘطﮫ ذوب و ﻓﻧﺎ ﻣﯾﮕردد
و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ﻣوﺣد ﺷده و ﻣﺣل ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ ﻣﯽ آﯾد .
 -۵٠٣اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ " ا ّم " وﺟود اﺳت  .اﻣﯾّت ﯾﺎ اﻣﺎﻣت وﺟود  .اﯾن ھﻣﺎن ذات اﺳت  .ھﻣﺎن ھو اﺳت ھﻣﺎن اﺣد و ﺻﻣد و ﻟم
ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﺷﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺑر ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ
ﻋرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ  :ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت .
 -۵٠۴ﮐل ﺗوﺷﮥ آﺧرت و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﮐﺎر و ﺑﺎر او ﺑر اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت .
 -۵٠۵اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﭼرا ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .از ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎﺳت .
 -۵٠۶ﭼون " ﻣن " ذھﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ھوی ذاﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﺷود آدﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و از ﺷرک ﺑﯾن اﯾن ﻣن و او ﻣﯽ رھد .
 -۵٠٧وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ای اﻧﺳﺎن ﭼرا ﺑﮫ ﺧودت ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻣﻧظور اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺑر ﻣن ﮐﮫ ﺧدای ﺗو و در ﺗوام
ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ .
 -۵٠٨اﯾن ﻧﻘطﮫ ھﻣﺎن ﭼﺷم ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﮐن.
 -۵٠٩ﮔﺎه اﯾن ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧود و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد  .ﻧظر ﮐن ﺑر ﻣن ﺗﺎ ﻧظر
ﮐﻧم ﺑر ﺗو !
 -۵١٠اﯾن ھﻣﺎن وﺟود ﻣﺣض ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت اﺳت .
 -۵١١اﯾن ﻧﻘطﮫ درﺳت در وﺳط ﺳﯾﻧﮫ و ﻣرﮐز ﺟﻧﺎق آن و آن ﮔودال ﮐوﭼﮏ ﺑﯾن ﺳﯾﻧﮫ و ﺷﮑم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود.
 -۵١٢اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﺗﻣرﮐز در آن ھﺳﺗﻧد و ﺗﺳﻠﯾم ﺻﺎﺣب آن.
 -۵١٣اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ " ُﮐن " در وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب "ﻓﯾﮑون" ﻣﯽ ﺷود :اﻣر ﺑﮫ ﺑودن )ﮐن( و ﺑوده ﺷدن )ﻓﯾﮑون(.
 -۵١۴ھﻣﮥ اﻧواع و درﺟﺎت اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺣﺎﺻل ﺗوﺟﮫ و ﻧظر و ﺧطﺎﺑﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت .
 -۵١۵ھر ﮐﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ را از ﯾﺎد ﺑرد ﮔم ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود اﻧﺳﺎﻧﯾت او  ،ﮐﮫ  :ھر ﮐس ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت و ﻗدر ﺧود
ﻧداﻧﺳت ﻧﺎﺑود ﺷد .ﻋﻠﯽ )ع( –
 -۵١۶اﯾن ﻧﻘطﮫ ھﻣﺎن ﻧﻌﻣت ﷲ وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آری ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن .
 -۵١٧ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎ اﯾن ﻧﻘطﮥ ذات ھﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن ﻓﺎﺻﻠﮥ اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت .و ﻟذا
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -۵١٨ﮐل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ .
 -۵١٩اﯾن ﻧﻘطﮫ درب آﺳﻣﺎن اﺳت و ﻋﺎرﻓﺎن از اﯾن درب ﻣﻌراج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
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ﻋﻠﯽ )ع(

ﺣس ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ  .و ﻟذا ﮐﺎﻓران از آن
ﺣس ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﮐﺎﻓران ھم ﺑو و
 -۵٢٠ﻣؤﻣﻧﺎن از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑو و
ّ
ّ
ﻣﯾﮕرﯾزﻧد و ﻓﻘط ﺑﮫ ذھﻧﯾت اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﯾّت اﺳت .
 -۵٢١اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن آﻧرا ﻗﻠب ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و ﺣﮑﻣت و ﻓﻘﮫ و ﻋرﻓﺎن و ﯾﻘﯾن و ﺣﯾﺎت و
روح ﻣﯽ ﺧواﻧد  .و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻗﻠب ﯾﺎ دل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ھوای ﻧﻔس آﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻣت ﭼپ ﺳﯾﻧﮫ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -۵٢٢اﯾن ﻧﻘطﮥ ذات در ﮐﺎﻟﺑد آدﻣﯽ ﻧﯾز دو ﮐﺎﻧون دارد ﯾﮑﯽ در ﻗﻠب ﮔوﺷﺗﯽ و دﯾﮕری در ﻣﻐز اوﺳت  .و ﺛﻧوﯾت اﻧﺳﺎن از اﯾن
ﺑﺎﺑت اﺳت .
 -۵٢٣ھر ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ ﻣﺗﻣرﮐز و ﻧظر ﮐﻧد و ﺑر آن ﻣﺎت ﺷود آن دو ﮐﺎﻧون ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻠب ﮔوﺷﺗﯽ و ﻣﻐز ھم ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﺳت و رھﺎﺋﯽ از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺟدال ﻧﻔس ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ دﻣﺎدم ﻣﺷﻐول ﺟدل
اﺳت – ﻗرآن.
 -۵٢۴ھﻣﮥ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ آدﻣﯽ از درب و ﭼﺷم اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت .
 -۵٢۵ھﻣﮥ اﺣﺳﺎﺳﺎت آدﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت  :ﺣﺳد و ﺳﺧﺎوت و ﺻﺑر و ﺷﺟﺎﻋت و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و اﺿطراب و ﯾﻘﯾن
و ﺗرس و ﺷﺟﺎﻋت و اراده و ﭘوﭼﯽ و وﺟود و ﻋدم .
 -۵٢۶روح ﺑر اﯾن ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ و ﮐﺗﺎب و ﻣﯾزان و ﻓرﻗﺎن و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻓﻘﮫ و ﯾﻘﯾن  .و
ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﯾز ﺑر ﻣﺣور اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾن ﺣﺎﺻل ﺗوﺟﮫ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت  .ﺣﺿور و
ﻏﻔﻠت ﻧﯾز ھﻣﯾن اﻣر اﺳت .
 -۵٢٧ﻋﺷﻖ و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾز از ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﮭوت از ﺳﻣت ﭼپ ﺳﯾﻧﮫ و ﻗﻠب ﮔوﺷﺗﯽ اﺳت.
 -۵٢٨وﺟدان ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟود – دان ) داﻧﺎی وﺟود – ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮥ وﺟود ( ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ اﺳت .
 -۵٢٩اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻔﺟﺎرش ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ آﻏﺎز ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﻧﻣود ) ﻧظرﯾﮥ اﻧﻔﺟﺎر ﺑزرگ ( .
 -۵٣٠اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻓﯾﺛﺎﻏورس آﻧرا ﻣﻧﺷﺄ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت و آﻧرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد .
ﺗﺻور و ﻓرض ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ در ﻋﺎﻟم ﻣﮑﺎن اﺳت .
 -۵٣١ﻧﻘطﮫ در ﻋﻠم ھﻧدﺳﮫ و رﯾﺎﺿﯽ ﮐﮫ ﻣﺑدأ و اﺳﺎس ﮐل ﻋﻠوم اﺳت ﺣﺎﺻل
ّ
 -۵٣٢ﻓرﻗﮥ ﻧﻘطوﯾون در ﺗﺻوف اﺳﻼﻣﯽ ﺳرﺑرآورده از ﻧﺎم و ﻗداﺳت و ﻋظﻣت ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۵٣٣ﻋرﻓﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﺟﻧﺑش و اﻧﻘﻼب اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧﯾﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻔﺟﺎر اﯾن ﻧﻘطﮫ  .اﻧﻔﺟﺎری ﮐﮫ ﻧﻔس ﻓرد را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻗﺻﯽ
ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و وﺣدت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .و در ھر اﻧﻔﺟﺎری ﭘرده ھﺎی
ظﻠﻣت و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و ﺑﮫ دﯾدار ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺑرد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣﻣد )ص( را ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﺑرد در
آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم .
 " -۵٣۴دروغ ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ راﺳت " اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( از ارﮐﺎن اﺧﻼق ﺗوﺣﯾدی و ﺣﮑﻣت اﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ
در اﺳﺗﻣرار و ﺗﮑﻣﯾل اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺗوﺣﯾدی ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دوزخ  .ﮐﻔر ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻣﺎن  .ﺣﻖ ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎطل  .و ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ رﺳﻧد و آن
ﻣﺣﺿر ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ھﯾﭼﮑس از آن ﮔرﯾزی ﻧدارد  .ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن راه را ﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر و ﺷوق طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟﺑر
و زﺟر  .و ﻋﺎﻗﺑت آن ﯾﮑﯽ راﺿﯽ و ﺧﺷﻧود اﺳت و اﯾن ﯾﮑﯽ ﺷﺎﮐﯽ و دﯾواﻧﮫ  .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ وﺟود رﺳﯾده اﺳت و دﯾﮕری ﺑﮫ ﻋدم .
زﯾرا وﺟود ﺑرای ﻣؤﻣن ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت ﺑرای ﮐﺎﻓر و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرای ﻣوﺣدان ﻣظﮭر وﺟود اﺳت و ﺑرای
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ﻣﺷرﮐﺎن ھم ﻣظﮭر ﻋدم  .ھﻣﮫ از ھر راھﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ رﺳﻧد و از آن ﮔرﯾزی ﻧدارﻧد  .اﯾن اﺳﺎس ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود و
ﻗﺎﻧون ذات ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ  :اﻧّﺎ ِ ّ و اﻧّﺎ اﻟﯾﮫ راﺟﻌون .
 -۵٣۵ﺗﻔﺎوت آدﻣﮭﺎ ﻧﮫ در راه اﺳت ﻧﮫ ﻣﺑدأ و ﻧﮫ ﻣﻘﺻد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط در ادراک اﺳت  :ادراک ﺗوﺣﯾدی و ادراک ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ  .ﺧوب
اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑد آن دﯾﮕری اﺳت  .ﻧﮕﺎه و ﻓﮭم اﯾن دو ﻧوع آدم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس ھﻣدﯾﮕر اﺳت  .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .زﯾرا
ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﺳوی ﺧدای ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾدۀ ﺧدا و ﻋﯾن ﻋدم اﺳت  .و ﻟذا ﺷرک ﺑﯾن ﺻﻔﺎت و ذات ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
وﻟﯽ ﻣوﺣدان ﺑﺳوی ﺧدای ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋرش او وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ذات و ﺻﻔﺎت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .
زﯾرا اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺻﻔﺎت اﺳت .
 -۵٣۶ﻋﻠﯽ)ع( ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ را ﻻﯾﻖ درک و ﺣﻣل ﺣﻖ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﻠوﺑﺷﺎن را آزﻣوده ﺑﺎﺷد  .اﯾن آزﻣون
دل ﺑﮫ ﻧور ذات اﺣدﯾت اﺳت و ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻧور ﻧﮕرﯾزد و ﺗﺳﻠﯾﻣش ﺑﺎﺷد از ﻋدم  ،وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و آﻧﮑﮫ ﺑﮕرﯾزد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
وﺣﺷت ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود  .آﻧﮑﮫ وﺟود و ﻋدم را در دﻟش ﯾﮑﯽ ﯾﺎﻓت ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و ﺣﻣل ﻧور اﻣﺎﻣت و وﺣداﻧﯾت اﺳت و او را
ﻣوﺣد راﺳﺗﯾن ﻧﺎﻣﻧد .
 -۵٣٧واﻗﻌﮥ آزﻣون دل ﺑﺎ ﻧزول روح آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﺎ اﯾن ﻧزول اﺳت ﮐﮫ آن ﻧﻘطﮥ اوﻟﯽ در ذات ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﯽ آﯾد و ﻣﻧﻔﺟر
ﻣﯽ ﮔردد و آدﻣﯽ در ھر اﻧﻔﺟﺎری ﺣس ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻻزم را دارد ﺗﺳﻠﯾم اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣوت اراده
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣوت " ﻣن " ﻓردی اﺳت ﺗﺎ از ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی "ﻣن"  ،ھو طﻠوع ﻧﻣﺎﯾد و اﻧﺳﺎن ھوﺋﯽ ﮔردد  .ﻣؤﻣن
آزﻣوده ﺷده ﺑواﺳطﮥ ﭘروردﮔﺎر ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ھوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت و آﻧرا ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده اﺳت و
ﻟذا ﭘﮭﻠوان ﻋﺎﻟم اﺳت و ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم " و اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن را زان ﭘس دﯾﮕر ﻣرﮔﯽ ﻧﯾﺳت و از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎک ﺷده اﻧد" –
اﯾﻧﺎن ﻣﺻداق درﺟﮫ ای از ﺗﺣﻘﻖ ﺳورۀ ﺗوﺣﯾدﻧد ﮐﮫ از ﻧژاد ﭘﺎک ﺷده و ﺑﮫ ﻧزاد ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد .
 -۵٣٨ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ رﺳول اﮐرم )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ آﻣده و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود  ،از
رﺳﺗﮕﺎران اﺳت .ﺳﺧن از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾن اﺳت و ھﻣﮥ ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ از اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد .
اﯾن اﺑﺗﻼ دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺣرﮐت ﺟوھری را در ﺧود ﺣس ﮐرده اﺳت و ﺧود را ﺳﺎﮐن و ﻣﻘﯾم در ﺟﮭﺎن
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و رﻓﺗن را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن رﻓﺗن ﻟزوﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﻗﻌﮥ ﺗوﻟد و ﻣرگ ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ھﻣﮕﺎن ﺷﺎھد اﯾن واﻗﻌﮫ ھﺳﺗﻧد
وﻟﯽ اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ آﻧرا ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺷﻣول ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ داﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣرگ را ﺑرای ﻏﯾر ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد  .آﻧﮑﮫ ﺣرﮐت ﺟوھری را
ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣرگ ﺧود را ھم ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵٣٩ﺣرﮐت ﺟوھری در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺣس ﺟوھرۀ زﻣﺎن در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و اﯾن زﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺳﺗر و
اﺳﺎس ﻣوﺟودﯾت اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس وﺟود ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺻورت ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺗﻣر ھﻣﭼون ﺟرﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ای در دل
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن ھﻣﺎن ﮔذر ﻋﻣر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﭘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺧدا ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ  :ﻋﻣر ﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ
در ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻔﺎ ﻣﯽ ﮔذرد .اﯾن ﺟﻔﺎ ﭘﯾﺷﮥ ﻣﺎ ﺑﮭر وﻓﺎ ﻣﯽ ﮔذرد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ اﻧّﺎ و اﻧّﺎ اﻟﯾﮫ راﺟﻌون اﺳت ﮐﮫ  :ﺑرای اوﺋﯾم و
ﺑﺳوی او ﻣﯽ روﯾم  .اﯾن ﺣدﯾث رﺳول اﮐرم از زﺑﺎن ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻧﯾز ﺣﺿور دارد ﮐﮫ  :ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روﯾد!
 -۵۴٠اﺻﻼً " ﻣذھب " در رﯾﺷﮥ ﻟﻐوی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﻓﺗن اﺳت و آﻧﮑﮫ اﯾن رﻓﺗن را در ﺧود ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ آن ﻣﯽ رود در واﻗﻊ
ﺑﮫ ﻓطرت ﺧود رﺳﯾده ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣذھب و دﯾن ﻓطری اﺳت و اﯾن ﻓطرت ھم ﺑﻘول ﻗرآن ھﻣﺎن ﺧداوﻧد اﺳت زﯾرا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :
ﺑﺷر از ﻓطرت ﺧداﺳت .
 -۵۴١در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ "ﺧداوﻧد ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم در اﻧﺗظﺎر ﺗوﺳت" .و ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻧظر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن و اھل ﺑﺎطن ﺷدن اﺳت و رودﺧﺎﻧﮥ ﻣذھب را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗن و ﺑر اﯾن رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻧﺎور
ﺷدن .
 -۵۴٢اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺎطﻧﯽ و اﯾن روﻧده و اﯾن راه و اﯾن ﺣرﮐت ھﻣﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ھم ﺑﺧودش ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه
ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ  :ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روی ؟ ﺑﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ھم ﺑروﯾم ! ﯾﺎری ﮐن ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺗو را .
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 -۵۴٣ﺧداوﻧد در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﺳت  .اﯾن ﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻧﯾﺳﺗﯾم و ﻟذا او ﻣﯽ رود و ﻣﺎ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم ھﻣﭼون ﯾﮏ ﺟﺳد در ﺣﺎل
ﮔﻧدﯾدن  .زﯾرا او ﺧود ﻣﺎﺳت  ،ﺟﺎن و روح ﻣﺎﺳت اﺑدﯾت ﻣﺎﺳت .
 -۵۴۴او ﺑﺎ ﻣﺎﺳت و دﻣﺎدم ﻣﺎ را ﺻدا ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ :ﺑﯾﺎ ﺑروﯾم ﺑﮫ ﺣﺟﻠﮫ ﮔﺎه دﯾدار .وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﮐری ﻣﯽ زﻧﯾم و
ﻣﯾﮕوﺋﯾم :ﺗو ﺑرو ﻣﺎ ﺑﻌدا ً ﻣﯽ آﺋﯾم  .ﻓﻌﻼً ﺧﯾﻠﯽ ﮐﺎر دارﯾم  .او ﻣﯽ رود و ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا .ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ او روﺑرو
ﻣﯾﺷوﯾم و ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم  .و آﻧﮕﺎه ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم از ﻓرط زﺷﺗﯽ .ﺗﺎ
ﻧﺎﺑود ﺷوﯾم  .وﻟﯽ او ﺑﺎز ھم ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و در دوزخ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﻣﺎ ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و زﯾﺑﺎﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺎﮐﻣﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ
ﺗﺎب ﺗﺣﻣل دﯾدارش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم  .ﺗﺎ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم  .زﯾرا او ﺟﻣﺎل ذات ﻣﺎﺳت .
 -۵۴۵ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ ای و ﻣﺎﺟراﺋﯽ ﺟز ﺗوﺣﯾد در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﺗوﺣﯾد در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﺑر ھﻣﮕﺎن ﻧﻘﺎب از ﺻورت
ﺳﺎﺑﻘون ﮔردد و
ﺳﺎﺑﻘون و اﻟ ّ
ﻣﯽ ﮐﺷد .وﻟﯽ ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﺎ او دﯾدار ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺑﻘت ﺟوﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ  .و اﻟ ّ
ﻣﻘرﺑون .در ﻣﺣﺿر ﻋﻠﯾﯾن )ﻋﻠﯽ واران(  .و اﯾن داﺳﺗﺎن در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ  :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳﺑﻘت ﺟﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧزدﯾﮏ
ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺎ ﻋﻠﯾﯾن روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧﺎطﻖ ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﻧﺎطﻖ  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻼم ﷲ  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣدّث  .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر!
 -۵۴۶و اﻣﺎم ﺑﯾروﻧﯽ ﺗو ﺟﻣﺎل آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در درون ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑﯾﺎ ﺑروﯾم ﺑﮫ ﺣﺟﻠﮥ دﯾدار ! ﺑﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ درﮔذرﯾم و
ﭘﯾﺷوای زﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم  ،اﻣﺎم زﻣﺎن !
 -۵۴٧آﻧﺎﻧﮑﮫ اﻣﺎم را ﻓﻘط در وﺟود ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﯾﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود ﻣﺣدود و ﻣﺣﺑوس ﮐرده و او را ﺑﮫ ﻗﻌر ﭼﺎه ﻋدم ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن ﻓراﻓﮑﻧده اﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن اﻣﺎﻣت و ﺗوﺣﯾدﻧد  .اﯾﻧﺎن از اﻣت ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﺎن
ﺷﯾﻌﮥ ﻋﻠوی ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺣﻣدی و ﺷﯾﻌﮥ ﻋﻠوی ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧود ﻣﮭدی " ﺗﺎ اﻣﺎﻣش را ﻧﯾﺎﺑد ﺑر ھﻣﺳر ﺧود ﺣرام
اﺳت " ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ آدم و ﺣوای آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﺣراﻣﻧد زﯾرا ﺑﯽ اﻣﺎﻣﻧد  ،ﺑﯽ وﺟودﻧد  ،ﺑﯽ ﺧداﯾﻧد ،
ﺑﯽ ﺣﻘﻧد  ،ﺑﯽ روﺣﻧد  .ﻧﮫ ﻣردﻧد و ﻧﮫ زن  .ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و ﺑﻘول ﺧداوﻧد " و آﻧﺎن را دﻟﯽ ﻧﯾﺳت " و ﯾﺎ " ﻗﻠوﺑﺷﺎن از
ﺳﻧﮓ ﺳﺧت ﺗر اﺳت"  .ﻓﺎﻗد ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت ھﺳﺗﻧد ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻋﺷﻖ را ﻧدارﻧد  .ﺗوان اﻧس و اﻟﻔت ﻧدارﻧد .
 -۵۴٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧدارد ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﻓﮭم و ﻣﺣﺑت ﮔرﯾز اﺳت  .ھر ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ دارد و از ﻧور ﻣﺣﺑت او دﻟش زﻧده
اﺳت ﺗوان دوﺳت داﺷﺗن دارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :آﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ را دوﺳت دارد ﺧدا را ﺷدﯾدﺗر دوﺳت دارد .
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧدا را دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻗﺎدر ﺑﮫ دوﺳت داﺷﺗن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت  .و ﻣﺣﺑت ﭘروردﮔﺎر از وﺟود اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی
اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ رﺳد  .زﯾرا آدﻣﯽ ﭼﯾزی را ﻧﺎدﯾده ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود  .و ﻋﺎرف ﻣظﮭری از ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت و ﻟذا ﻣظﮭر
ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت و ﻣردم ﺑواﺳطﮥ وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮑدﯾﮕر را دوﺳت ﺑدارﻧد  .آﻧرا ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳت
ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا اﺣﺳﺎس وﺟودی ﻧﯾﺳت  .زﯾرا وﺟود آدﻣﯽ از ﻋﺷﻖ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا ﺑواﺳطﮥ ﻋﺷﻖ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .
وﺟود ﺑﯽ ﻋﺷﻖ ﻋﯾن ﻋدم اﺳت  .و اﻣﺎم ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ ﺧداﺳت و ﻧﯾز ﻧور وﺟود  .ﭘس اﻣﺎم ﻧور اﺗﺣﺎد آدم و ﺣواﺋﯽ اﺳت .
 -۵۴٩ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺗﺟﻠّﯽ ھزاران ﺗوی طوﻓﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ذات وﺣداﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ اﯾن طوﻓﺎن ﺗﺟﻠﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﺳﺗﯽ
ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ظﮭور اﺳت  .ذات  ،ﻣﺳت اﺳت و ﻋﺎﺷﻖ  .و اﯾن ﻋﺷﻖ و ﻣﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل اراده ﺑﮫ ظﮭور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ و
ﻣﺳﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ھم ﺑدﺳت ﭘروردﮔﺎر ﺧود اﻧواع ﺷراﺑﮭﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺎﻧﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺧود را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮐﻧﻧد
و ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد  .ھر ﯾﮏ از ﺷراﺑﮭﺎی ﺑﮭﺷﺗﯽ در ﻗرآن ﻣوﺟب ﺟوﺷش ﻋرﻓﺎﻧﯽ وﺟﮭﯽ و طﺑﻘﮫ ای از ذات ﻣﯽ ﺷود  :ﺷراب ﮐﺎﻓوری،
ﺷراب زﻧﺟﺑﯾﻠﯽ و ﺷراب طﮭوری .اﯾن ﺷراﺑﮭﺎ اﺳرار ﺗوﺣﯾدی اﺳت و اﯾن اﺳرار ﻣوﺟب اﻧﻔﺟﺎر و ﺗﺟﻠﯽ ﺑﺎطن و ﻣﻌرﻓت ﻣﯾﮕردد.
ﺳر ﺗوﺣﯾدی اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن اﺳرارﻧد ﮐﮫ ذات را ﺑﮫ ﻣﺳﺗﯽ ﻣﯽ
ﺳری ﯾﮏ ﺟﺎم ﺷراب اﺳت .و ھر ﺳ ّری ﯾﮏ ّ
 -۵۵٠ھر ّ
آورﻧد :ﺧدا ھﻣﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﻧﺳﺎن اﺳت  ،ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،اﻧﺳﺎن اﮐﺑر اﺳت  ،اﻧﺳﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداﺳت  ،اﻧﺳﺎن ﺻورت
ﺧداﺳت و  ...و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺳﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ اﺳرار ﺗوﺣﯾدی را در ﺟﺎن ﻣرﯾد ﻣﯽ رﯾزد و دﻟش را ﻣﻧﻘﻠب و
ﺟﺎﻧش را دﮔر ﻣﯽ ﺳﺎزد  .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﯾر و رو ﺷود ﺗﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت درﯾﺎﺑد  .ﭘس در واﻗﻊ اﯾن ﻣﺳﺗﯽ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﭼﺷم ذات را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﺟﺎن را ھوﺷﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس اﯾن ﻣﺳﺗﯽ ھوش اﺳت و ﺑﯾداری اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم)ص(
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﻣردﻣﺎن ﺧواﺑﻧد و ﭼون ﺑﻣﯾرﻧد ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﻋﺎرف در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرد ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻣﺳﺗﯽ اﯾن
اﺳرار ﺗوﺣﯾدی ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮥ ﻧﺧﺳت دارای طﻌم ﺑس ﺗﻠﺧﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑرای ﯾﮏ رھرو ﻣﺑﺗدی ﺗﻠﺦ ﻣﯽ آﯾﻧد .
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 -۵۵١و اﻣﺎ ﺷراﺑﮭﺎ و ﻣﺳﮑرات ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻣﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﺳت ﮐﻧد ﺣرام اﺳت  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺣوال آدﻣﯽ را ﺗﻐﯾﯾر دھد ﺣرام اﺳت و اﻣروزه داروھﺎی اﻋﺻﺎب
و روان ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﺳﺗﯽ آور و روان ﮔردان اﺳت ﺣراﻣﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷراب  ،اﻓﯾون  ،ﺑﻧﮓ و اﻧواع روان ﮔرداﻧﮭﺎ
ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﻧد و ﻟذا ﻧﻔس و اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣﺎل و ﺗن و روان ﺑﺷر را ﺑﮫ اﺑطﺎل و ﻧﺟﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و ﻋﺎﻣل ظﻠم
ھﺳﺗﻧد و اﻧواع ﺗﺟﺎوزات  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﻟّد اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻣﯾﺎل و اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﻧد .
 -۵۵٢اﺳرار ﺗوﺣﯾدی ذات اﻧﺳﺎن را ﻣﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس اﯾن ﻣﺳﺗﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن و از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ذات اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را
ﻣﺳت ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺳﺗﯽ از ذات اﺳت  .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ از ﺑﯾرون اﺳت و ﻓﻘط ﺻﻔﺎت را آﻧﮭم در ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن
ﺟﻧﺑﮫ اش ﺑرای اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﻣﺗﺣول ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﯽ اﺛر ﻣﯽ ﺷود و ﻓﻘط اﻋﺗﯾﺎدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻧﻔس ﻓرد ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت ﻗدﯾم رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺳﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣوﺟب ﺗﺑدﯾل ﻧﻔس و ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﺗﯽ اﺣوال  .و اﯾن
ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﺟودی ﻣﯽ ﺷود .
 -۵۵٣ﻣﻌﺎرف و اﺳرار ﺗوﺣﯾدی ﺑﮫ ذات ﻣﯽ رﺳﻧد و ذات را ﺧﻼق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﺎرف ﻏﯾر ﺗوﺣﯾدی ﻓﻘط ﭘوﺳﺗﮥ ﺑﯾروﻧﯽ
ﻧﻔس را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد و اﯾن ﺗﻐﯾﯾری ﺳطﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود و ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﺿﺎد ﺑﯾن
ظﺎھر و ﺑﺎطن را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ ﺟﻧﺑش ذات ﻣوﺟب ﺗﺣول و ﺗﺑدﯾل ﮐل ﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻧﯾز اﺛر ﻣﯽ
ﻧﮭد و از ﻋﺎﻟم ﺻﻔﺎت ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﺟب ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 -۵۵۴ﺑﻌﻼوه ﻣﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھدف ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﺳﺗﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﺳﺎس اﻋﺗﯾﺎد اﺳت  .و اﯾن
ﺷرک وﺳﯾﻠﮫ و ھدف اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﺳﯾﻠﮫ ،ھدف ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺑﺳﯾﺎری از اﻣور و اﻋﻣﺎل ﻋﺑﺎدی ھم ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧوﻋﯽ
ﻣﺳﺗﯽ و ﺧﻠﺳﮫ و ﺳﺑﮑﯽ ﺟﺎن ﻣﯾﺷوﻧد اﮔر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھدف ﺷوﻧد آن ﻋﺑﺎدات ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻣوری ﺳﮭوی
ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻣﺛل ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر .و ﻟذا ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺑرای ذﮐر اﺳت و ذﮐر از ﻧﻣﺎز ﺑرﺗر اﺳت.
 -۵۵۵ﻣﮑﺗب ھر ﮐﺎر و ﭼﯾزی ﺑرای ﺧودش  ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺷرک اﺳت ﻣﺛل ﻧﻣﺎز ﺑرای ﻧﻣﺎز  ،ھﻧر ﺑرای ھﻧر  ،ﻋﯾش ﺑرای
ﻋﯾش  ،ﺗﻐذﯾﮫ ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً زﻧدﮔﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ  .اﯾن ھﻣﺎن ﺷرک وﺳﯾﻠﮫ – ھدف اﺳت ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ را ھدف ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۵۵۶ﺷرک ﻋﺑﺎدی در ﻣذاھب و ﺧﺎﺻﮫ دﯾن اﺳﻼم از ارﮐﺎن ﻗﮭﺎر و ﺑس ﻣﺧرب ﺷرک در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ظﻠم در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﺷرک و ظﻠم از ﺑدﺗرﯾن ﻧوع آن اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ظﮭور اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ
و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺣﮑم ﺑﮫ ﻗﺗل آﻧﮭﺎ داده اﺳت ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﺗوﺣﯾد ﺑودﻧد ﻣﺛل ﻣﻼﯾﺎن ﯾﮭود در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﯾﺢ و
ﻣﻼﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن  .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ظﻠﻣﯽ ﺑوده ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب رخ ﻧﻣوده اﺳت و
ھﻣواره ﺟﺎرﯾﺳت  .اﯾن ﻧﺑرد ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧدای ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧدای ﻋرﺻﮥ ظﮭور و ﻋرﻓﺎت اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻣﺎز
ﭘرﺳﺗﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻣﺎز ﯾﮏ ﺑت اﻋظم اﺳت .
 " -۵۵٧ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻣﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ﺑداﻧد ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر او واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ اﺳت" .اﯾن ﮐﻼم رﺳول ﺧدا ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر از
ﺗوﺣﯾد اﻓﻌﺎل اﺳت و وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت .
 -۵۵٨ﻓرق ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﻣوﺣد ﺑﺎ ﺟﺎھل ﻣﺷرک در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اوﻟﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ از او و ﺑر او رخ ﻣﯽ دھد ﺣﻖ اﺳت
دوﻣﯽ اﯾن ﺣﻖ را ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺑرﺧﯽ از وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯾش را از ﺧودش و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر را از ﺧدا ﻣﯽ داﻧد .
و از ﺧداﺳت وﻟﯽ ّ
 -۵۵٩ﭘس ﻓرق ﻣوﺣد و ﻣﺷرک ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ھﻣﺎن ﻓرق ﻋﺎرف و ﺟﺎھل درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و ﻟذا ﻓرق دوزخ و ﺑﮭﺷت ھم ﻓرق
ﺑﯾن ﻣﻌرﻓت و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۵۶٠در ﺳرآﻏﺎز ﺳورۀ ﻓﺗﺢ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﯾﻌت ﮐرده اﻧد و در ارادت اوﯾﻧد ﻣورد ﺑﺧﺷش ﻣطﻠﻖ
ﻗرار داده و ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن آﻧﮭﺎ را از ﻗﺑل و ﺑﻌدش ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﺧﺷﯾده اﺳت  .و اﯾن ﺣﮑﻣﯽ ﺑس ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ درﮐش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ درک
ﻣﻐز ﺗوﺣﯾد وﺟود اﺳت و ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت را ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﻋﺎرﻓﯽ اﺳت  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دارای اﻣﺎم زﻧده و
در اطﺎﻋت اوﺳت دارای آﺋﯾﻧﮥ ﺑﺎطن اﺳت و ﺧود را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻟذا ﺟز ﺣﻖ در ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾن ﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن
ﻓرد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و از او ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد و او را در ﺣﻠﻘﮥ ﻋﺻﻣت ﻗرار ﻣﯽ دھد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ
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اﻧﺳﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋﺻﻣت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و از ﮔﻧﺎه و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺗﺎ اﺑد ﻣﻧزه ﻣﯽ ﺳﺎزد  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺧدا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد
و ھﻣﮥ اﻓﻌﺎل ﺧود را از او ﻣﯽ ﺑﯾﻧد دﯾﮕر ﮔﻧﺎه ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧدارد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات و ﭘﯾروزی ھﺎ
و رﺳﺗﮕﺎری ھﺎ در ﺟﮭﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ ﺧود ﺳﻠطﺎن ﻋرﻓﺎن و ﻋﺻﻣت اﺳت .
 -۵۶١و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف از ھر ﻋﺑﺎدت دﯾﮕری ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت زﯾرا ﻣﻘﺻود ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﮥ ﻋﺑﺎدات ھﻣﺎﻧﺎ رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت و درک ﺣﺿور ﺧداوﻧد در ذات ﺧوﯾش  .و ﻟذا ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات و
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻋﻠم و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﯾروزی ،ﻋﻠﯽ )ع( .
 -۵۶٢و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻣوﻟوی و اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﺑﺳﯾﺎری دﮔر از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ  ،ﻋﺎرف ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دﻋﺎ و ﻧﻣﺎزش
ﻋﯾن ﺷرک اﺳت و ﮔﻧﺎه  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ ﻧﯾﮑوﮐﺎران ﺑرای ﻣﻘرﺑﯾن ﻋﯾن ﮔﻧﺎه اﺳت" ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﯾﺎر رﺳﯾده و ھﻧوز ﺑراﯾش از ﺳر ﻋﺎدت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد  .و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ راﺿﯽ ﺑﮫ رﺿﺎی ﺧدا ﺷده اﺳت وﻟﯽ
ھﻧوز ﺑرای ﺧود دﻋﺎ دارد  .و ﻧﻣﺎز ﺳراﺳر دﻋﺎ اﺳت .
 " -۵۶٣آﻧﮑﮫ ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت ﺧودﮐﻔﺎ ﺷد" – اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﯾز ﻣﺛل اﮐﺛر ﺳﺧﻧﺎﻧش ﺑﯾﺎن وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت .
زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ذات آدﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼون ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود آدﻣﯽ را ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧد و ﻣوﺟب ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ ﺷود  .وﮔرﻧﮫ ﺧدای
آﺳﻣﺎن ﻣوﺟب ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود .
 " -۵۶۴ھر ﮐﮫ ﺧواﺳت ﺑﻔﮭﻣد ﻓﮭﻣﯾد"  .اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن –
ﺧداﺳت زﯾرا رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن و ﻋﻠﯾم و ﺣﮑﯾم و ﻋﺎرف ﺧداﺳت و ﻟذا ھر ﮐﮫ در ﻧﯾت ﺧود اراده ﺑﮫ ﻓﮭم ﻧﻣود ﺧداﯾش اﺟﺎﺑﺗش ﮐﻧد و
ﺑﻔﮭﻣﺎﻧدش .
 " -۵۶۵ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن  .ﻓرﯾب ﻧﻣﯽ دھﯾد اﻻ ﺧودﺗﺎن را .ﮔﻣراه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺧودﺗﺎن را .ﺑﺧل ﻧﻣﯽ ورزﯾد اﻻ
ﺑﺧودﺗﺎن .ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن .ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺧودﺗﺎن راو  " ...اﯾن آﯾﺎت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻓراوان اﺳت واﺿﺢ ﺗرﯾن
ﺑﯾﺎن وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن – ﺟﮭﺎن اﺳت  .و ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﺧودش ﮐرده اﺳت  .اﯾن
ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻧﺳﺎن اﮐﺑر در ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت .و اﯾﻧﮑﮫ  :ای اﻧﺳﺎن ﺗو ﺧود ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟز ﺗو در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت –
اوﭘﺎﻧﯾﺷﺎدھﺎ .
 " -۵۶۶ھر ﮐﮫ ﺧدا را ﯾﺎری ﮐرد ﺧدا ھم ﯾﺎرﯾش ﮐرد " – ﻋﻠﯽ )ع(  .ﯾﺎری دادن ﺧدا در ظﮭور اﺳت از ﺧوﯾﺷﺗن .و ﻟذا ﯾﺎری
ﮐردن او ﻋﯾن ﯾﺎری ﮐردن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و ظﮭور ذات ﺧوﯾش اﺳت  .و اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت.
 " -۵۶٧ھر ﮐﮫ ﺧدا را از ﯾﺎد ﺑﺑرد ﺧود را از ﯾﺎد ﺑﺑرد " ﻋﻠﯽ )ع( – اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت .
 -۵۶٨ھر ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم اﻣر ﺧدا ﺷود در ﺧوﯾﺷﺗن  ،ﺟﮭﺎن ھم ﺗﺳﻠﯾم اﻣر او ﺷود  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣظﮭر
ﺻﻔﺎت ذات ﺧداﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ذات ﺧدا ﯾﮑﯽ ﺷود ﺟﮭﺎن ھم روی ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ روی ﺑﮫ ذات ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵۶٩ﺧدا  ،ذات اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ذات ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -۵٧٠ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای آدﻣﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳت اﯾن آدم ھﻧوز ﻣوﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺷده اﺳت  .آن اﺳﺗﺛﻧﺎء ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو
ﺷرک اوﺳت  .آدﻣﯽ ﺑﺎ ھر ﭼﮫ ﺷرک ورزد آن ﭼﯾز ﺑﺎ وی ﯾﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -۵٧١ﺗوﺣﯾدی ﺟز ﺗوﺣﯾد وﺟود ﻧﯾﺳت و ﺷرﮐﯽ ﺟز ﺷرک در وﺟود ﻧﯾﺳت .
 -۵٧٢ﺗﻧﮭﺎ ﺻﻔت ﺗوﺣﯾد و ﺗوﺣﯾد ﺻﻔﺎت  ،ﻋﺷﻖ اﺳت  .و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺗﻧﮭﺎ ﺻﻔﺗﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف اﺳت و ﺑﯽ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول  .و
ﻧﯾز اﯾن ﻋﺷﻖ در ھر ﺟﺎ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﮑرار اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ دو ﺗﺎ ﻋﺷﻖ ھﻣﺳﺎن ﻧﯾﺳت .

54

 -۵٧٣ﺗوﺣﯾد  ،ﺻﻔت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑودن اﺳت و ﺑودن ھم ﺻﻔت ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺿدی ﻧدارد ﭼون ﻋدم  ،وﺟود ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻋدم ھم
وﺟود اﺳت .
 -۵٧۴ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم اﺻل ﻣﺣوری و ذاﺗﯽ ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ اﺻل ﺗوﺣﯾد ﻧﯾز ھﺳت  .ﺗوﺣﯾد اﺻل دﯾﮕری ﻧدارد  .و ﻟذا
ﺗوﺣﯾد را ﯾﮑﯽ از اﺻول دﯾن داﻧﺳﺗن ﺧطﺎﺳت و ﻧﮕرﺷﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت  .زﯾرا ھﻣﮥ اﺻول دﯾن ﺟﻠوه ھﺎﺋﯽ از ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -۵٧۵ﺗوﺣﯾد ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟﻠﯽ دارد  .ﻓروﻋﯽ ﻧدارد .
 -۵٧۶ﺗوﺣﯾد  ،ﻣﻌﻧﺎی اﻣﺎﻣت اﺳت و اﻣﺎﻣت ھم ﻣﺎدۀ ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ﺗوﺣﯾد و اﻣﺎﻣت  ،ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .
 -۵٧٧ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد  ،ﻋﻠم وﺟود داﺷﺗن اﺳت  .ﭘس ﻣﺎدر ھﻣﮥ ﻋﻠوم اﺳت و اﺻل ادراک .
 -۵٧٨ﺗوﺣﯾد روح ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ آن ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﻣﯽ ﻓﮭﻣد  ،ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد  ،اراده ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﺷد و ھﺳت .
 -۵٧٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑواﺳطﮥ ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد  ،ھﻣﮥ ﺣواس و ھوش و ادراک و ﺑﺎور و ﯾﻘﯾن و اﺣﺳﺎس و اراده و ﻋﻣل و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ
آدﻣﯽ ﺗﻘوﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -۵٨٠ﻓﮭﻣﯾدن ﭼﯾزی ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗن و ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن ﭼﯾز اﺳت .
 -۵٨١ﭘس ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد  ،ﻋﻠم ﻋﺷﻖ ﻧﯾز ھﺳت .
 -۵٨٢آدﻣﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﻧده ھﻧوز ﻣﺷرک اﺳت ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش زﯾرا ﺑرای ﺧود وﺟود ﻣﺳﺗﻘل از ﺧداوﻧد ﻗﺎﺋل اﺳت  .ﻓﻘط در ﻣﻘﺎم
ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺣد اﺳت زﯾرا ﺑﯽ ﻣن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻘﺎم ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن  ) .ﺑﻧدۀ ﻋﺎﺷﻖ (  .و آﯾﺎ آدﻣﯽ ﻧﺎدﯾده ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ
ﺷود ؟
 -۵٨٣آدﻣﯽ در ﻣﻘﺎم ﻋﺷﻖ و ﺗوﺣﯾدش  ،ﻓﻧﺎ و ﺧﺎﻣوش اﺳت  .و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺛﻧوﯾت و
ﺷرک ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود در ذﮐرش ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﻣﯽ رﺳد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ دارد  .و ﻟذا ھﻣﮥ ﻣﻌﺎرف ﻣﺣﺻول ﻗﻠﻣرو ﺷرک ﺑﺷری
ھﺳﺗﻧد  .اﻻ آن ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺷطﺣﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔﺎه از ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻋﻠﯽ و ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﭼون ﺣﻼج و ﺑﺎﯾزﯾد و اﺑن
ﻋرﺑﯽ و ﺣﺎﻓظ و ﻣوﻟوی ﺑﯾﺎن ﺷده اﻧد ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و ﻋﺷﻖ و ﻓﻧﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده اﻧد اﻟﺣﺎد و زﻧدﯾﻖ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -۵٨۴ھﻣﮥ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﮭﯾد ﺑواﺳطﮥ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن در ﻣﻘﺎم ﻋﺷﻖ و ﻓﻧﺎ و ﺗوﺣﯾد  ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻟﺣﺎد ﮔردﯾده اﻧد .
ﻋﻠﯽ)ع(

 -۵٨۵ﭘس ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﻣﻌﺎرف ﺷطﺣﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼون ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ اﻧد در ﻧزد ﺗوﺣﯾد ﻧﺎﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ .ھﻣﭼون اﯾن ﺳﺧن
ﺣﯽ و ﻗﯾوم  ،ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﺎری و  " ...و ﯾﺎ اﯾن ﮐﻼم ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﮐﮫ " در ﻗﺑﺎی ﻣن ﺟز
ﮐﮫ " ﻣﻧم اول و آﺧر  ،ظﺎھر و ﺑﺎطن ّ ،
ّ
ﺧدا ﻧﯾﺳت " و ﯾﺎ ﺳﺧن ﻣﺷﮭور " اﻧﺎ اﻟﺣﻖ " در ﺣﻼج ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن او ﮔﺷت  .ﺑﮫ ﻓﺗوای ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷرع .
 -۵٨۶و اﻟﺑﺗﮫ ﻓراوان ﺑوده اﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺗوﺣﯾد ﺑوده و ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﺳﺧﻧﺎن ﺗوﺣﯾدی ﺑر زﺑﺎن راﻧده اﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﮥ
ﺳﺧﻧﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﮑرار اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺗﻘﻠﯾد از ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑرﺣﻖ ﺗرﯾن آن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ راﺳت ﺗرﯾن دروﻏﮭﺎ و
دروﻏﺗرﯾن راﺳﺗﯽ ھﺎﺳت .
 -۵٨٧اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻣﻠو از ﺷطﺣﯾﺎت ﺧداوﻧد از زﺑﺎن رﺳول و ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت  .و ﺧود ﻗرآن ھم ﻣﻧزه از ﺷطﺢ ﻧﯾﺳت
ﻣﺛل ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را  .ﺑﯾﻣﺎر ﺑودم ﻋﯾﺎدﺗم ﻧﮑردی  .ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودم ﻏذاﯾم ﻧدادی و. ...
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 -۵٨٨ﺷطﺢ اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﻋوی ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷطﺢ ﺧداوﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﻋوی ﺑﻧدﮔﯽ و ﺑﺷری ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ھر دو ﺑﯾﺎن
ﻋﺷﻖ اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده و ﻋﺷﻖ ﺑﻧده ﺑﮫ ﺧدا .
 -۵٨٩ﺷطﺢ از ھر ﻧوﻋش در ﻧزد ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ  ،دﻟﭼﺳب ﺗرﯾن و ﻧﺎﻓذﺗرﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ﺳﺧﻧﺎن اﺳت و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در ﮐل زﻧدﮔﯾش ﻣﯽ ﺷﻧود ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -۵٩٠ﮔوﯾﻧدﮔﺎن ﺷطﺢ ﻣﺣﺑوب ھﻣﮥ ﻣردﻣﺎﻧﻧد ﺣﺗﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷرﻋﯽ ﮐﮫ ﻓﺗوای ﻗﺗل ﺷ ّ
طﺎﺣﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾن ﺧود دال ﺑر
ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﺳﺧﻧﺎن و ﮔوﯾﻧدﮔﺎﻧش اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ھر ﮐﮫ را دوﺳت ﺑدارم او را ﻣﺣﺑوب ﻗﻠوب ﻣردم ﻗرار ﻣﯾدھم.
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯽ واران را دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﺧودش  .ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﺑوب ﻗﻠوب
ﺑﺷرﻧد زﯾرا ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣده رﺳﯾده اﻧد و در ھﻣﮫ ﺣﺿور دارﻧد .
 -۵٩١ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ظﺎھری ﮐﻼم ﺗوﺣﯾدی ﻣﺧﺗﺻر و ﻣﻔﯾد ﺑودن آن اﺳت ﻣﺛل ﺳﺧﻧﺎن ﻗﺻﺎر ﯾﺎ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺗوان ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐرد آن ﺳﺧن ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﺗوﺣﯾدی ﺗر اﺳت  .و ﮐﻠﻣﮥ ﷲ )ﺧدا(
ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﺳﺧن اﺳت و از آن ﺗوﺣﯾدی ﺗر ﮐﻠﻣﮥ " ﺧود – آ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺣدت وﺟودی ﺗرﯾن ﺳﺧن اﺳت  .و ﮐل ﻓﻠﺳﻔﮥ
وﺣدت وﺟود ﭼﯾزی ﺟز ﺷرح " ﺧود – آ " ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﻐز ھﻣﮥ آﺛﺎر ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺷده اﺳت ﺑرای
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر .
 -۵٩٢ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی از ﻣﻧظر ادراک ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺑﺻورت وﺣدت اﺿداد ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﻧد  .و ﻟذا
ﻣﺷرﮐﺎن ﺗوﺣﯾد را ﺑراﺑری ﺿدﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و اﯾن در آن واﺣد اﺷد ﮔﻣراھﯽ و ﺟﻧون اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻧظﺎم ﺗﻔﮑر ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ را ﺑﮫ اوج
ﺧود رﺳﺎﻧﯾده و ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺳﺗﺎﻧﮥ ﺗوﺣﯾد ﺑﺎﺷد  .ھﻣﭼون ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم )ﭘوﭼﯽ ﮔری( ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرآﻏﺎز ﻋرﻓﺎن
ﺑﺎﺷد .
 -۵٩٣ﺑﻧﯾﺎد ﺷرک ھﻣﺎن ﺷرک ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت  .اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم را درﯾﺎﺑد رﯾﺷﮫ و ذات ﺷرک را
در ﺧود ﺑراﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .
 -۵٩۴ﻣوﺟودﯾت آدﻣﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣوﻧﮫ و ﺣﺟت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم اﺳت  .ﻟذا ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده و ﺷرک ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا ھﯾﮑل آدﻣﯽ از ﻋدم آﻣده و ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ رود  .ﭘس ھﻣﯾن ھﯾﮑل ﺣﺟت آﺷﮑﺎری
از وﺟود ﻋدم و ﻋدم وﺟود اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن دو .
 -۵٩۵ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﻣرگ و ﺗﺷﯾﯾﻊ ﻣرده از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺑﺎدات ﺑزرگ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﺗداﻋﯽ
ﻣﯾﺷود.
 " -۵٩۶ﻗرآن را ھﻔت ﺑطن اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ ﺑطن ھﻔﺗم آن رﺳﯽ ﻧﮫ ﮐﻔر ﺑﯾﻧﯽ و ﻧﮫ اﯾﻣﺎن " اﯾن ﺳﺧن رﺳول ﺧدا آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧدۀ
ذات ﺗوﺣﯾدی ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ورای ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت زﯾرا ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن دو ﺻﻔت اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺟﮭﺎن ﺻﻔﺎت اﺳت و اﯾن
ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑرﭼﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻟذا ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ھم از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ھﻣﺎﻧﺎ ﺗوﺣﯾد و ﻋﺷﻖ اﺳت .
-۵٩٧اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد " ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺎ در ﻗرآن ﺑﺎ ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﻼم ﺧود ﺣﺎﺿر
و ظﺎھر اﺳت و اﯾن ﮐﻼم واﻗﻌﮫ ای ﻗدﯾم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻼﻣﯽ زﻧده و ﺟﺎری اﺳت  .و ﻣؤﻣن ھر ﮔﺎه ﺑﺎ او ﺳﺧن ﮔوﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺧن
او ﮔوش دھد او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و آن ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﺑود  .ھم اﯾﻧﮏ ھم ﭼﻧﯾن
اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﮐﮫ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ذات اﺳت ﺑﺎ ادای ذاﺗﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎ او دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮥ ﻧﺎﻣش ﺑر ﺑﻧده اش
ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗوت ﻋﺷﻖ ﺻﺎﺣب ﮐﻠﻣﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .
 -۵٩٨ﺣﺿرت رﺳول )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " :اﮔر ﻣردﻣﺎن ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﻗوم دﯾﮕری را ﻣﯽ آﻓرﯾد ﺗﺎ ﮔﻧﺎه ﮐرده و ﺗوﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑر ﺑﮭﺷت ﺧود وارد ﮐﻧد  .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﮔﻧﺎه ﺑدﺗر اﺳت ﺧودﭘﺳﻧدی و ﺧودﺑﯾﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ﺷﯾطﺎن را
ﻣﺄﻣور ﮐرد ﺗﺎ آدﻣﯾﺎن را ﺑﮫ ﮔﻧﺎه وادارد ﺗﺎ ﺧودﺧواھﯽ و ﻏرورﺷﺎن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷود  ".از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯽ ﺗوان ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺗوﺣﯾدی

56

رﺳﺎﻟت ﺷﯾطﺎن و ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎه در اﻧﺳﺎن و اﻣر ﺗوﺑﮫ را درک ﻧﻣود  .زﯾرا ﺑدﯾن طرﯾﻖ " ﻣن " ﻓرد ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و در ھوی ذات
ﻣﺣو ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ و ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن – ﺧدا رخ ﻣﯽ دھد .
 -۵٩٩ﺑﮭﺷت ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ "ﻣن" در آﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ "ھو" ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن – ﺧدا رخ داده ﺑﺎﺷد و
ﻟذا در ﺑﮭﺷت اھﺎﻟﯽ آن دارای ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﮫ اراده ﮐﻧﻧد ﻣﺣﻘﻖ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ دارای ارادۀ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -۶٠٠ﭘس ﻣوﺣدان در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﯾز دارای ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون و ارادۀ اﻟﮭﯽ و ھوﯾت ﺑﮭﺷﺗﯽ اﻧد و دری از درھﺎی ﺑﮭﺷت ﺑرای
ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -۶٠١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻘوا ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺧودﺷﮑﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮥ اﻧﺣﻼل " ﻣن " در " ھو " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۶٠٢ھﻣﮥ ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن در ھم ﺷﮑﻧﻧدۀ ﻣن آﻧﮭﺎﺳت ﺗﺎ ذات اﻟﮭﯽ از ذات ﻣن طﻠوع ﻧﻣﺎﯾد .
 -۶٠٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﺎک ﺷدن و ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﭘﺎک ﺷدن ذات از " ﻣن " اﺳت ﺗﺎ ھو رخ ﻧﻣﺎﯾد .
 -۶٠۴ﭘس اﺧﻼق ﺗوﺣﯾدی ﭼﯾزی ﺟز از ﺧود ﮔذﺷﺗن و ﻣﻧﯾّت ﺧود را در ھم ﺷﮑﺳﺗن ﻧﯾﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﺧﻼق ﷲ اﺳت ﮐﮫ از
ﺧود ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﺧود ﯾﻌﻧﯽ آدم را ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺎﻧد  .و اﯾن اﺧﻼق ﻋﺷﻖ اﯾﺛﺎری اﺳت .
 -۶٠۵ﺟﮭت ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﺗوﺣﯾد و ﺳﺧن ﺗوﺣﯾدی ﮔﻔﺗن ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﺧﺎﺻﯽ ﮔوﯾد ﺑﻠﮑﮫ ھر ﭼﮫ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم
و واﺿﺢ آﯾد از ﺗوﺣﯾد و ﺗوﺣﯾدی ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻧﺳﺑت  .زﯾرا ذات ﻣﻧطﻖ ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﻣﻧطﻘﯽ ﺑودن ﺳﺧن ھﻣﺎن
ﺗوﺣﯾدی ﺑودن آن اﺳت و ﻗدرت ﺑﻼﻏت ﮐﻼم ھﻣﺎن ﻗدرت ﺗوﺣﯾدی ﻧﮭﻔﺗﮫ در آن اﺳت  .زﯾرا آدﻣﯽ در ﺧطﺎب ﺑﺎ ھر ﮐس و ﭼﯾزی
اﺻل ذات وﺣداﻧﯽ آﻧرا ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد وﮔرﻧﮫ ﺳﺧﻧﯽ ﻣﮭﻣل و ﺑﯽ ﻣﻧطﻖ اﺳت .
 -۶٠۶و اﻣﺎ ﺳﺧن و ﻣﻧطﻖ وﺣدت وﺟودی ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗوﺣﯾد ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﻧده اش در ﻣﺧﺎطب ﺧود ﺟز ﺧدا را
ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻧﻣﯽ دھد و ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺧدای دﯾﮕران ﺳﺧن ﮔوﯾد  .واﯾن ﻣﻧطﻖ ﻧﺎب ﺗوﺣﯾدی اﺳت .
 -۶٠٧ﺳﺧن ﮔﻔﺗن درﺑﺎرۀ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﻐﯾر از اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﺣدت وﺟودی ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣد ﻧظر و
ﻣﺧﺎطب ﺑﺎﺷد  .و آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدای ھر ﻣوﺟودی در وﺟود آن ﻣوﺟودات ﺳﺧن ﮔوﯾد و اﯾن اﺳﺎس ﺳﺧن و ﻣﻧطﻖ ﺗوﺣﯾدی
اﺳت.
 -۶٠٨اﮔر ﻣﻘﺻود ذاﺗﯽ ﺳﺧن و ﻣﻧطﻖ ھﻣﺎﻧﺎ رﺳﺎﻧﯾدن ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻣﺧﺎطب اﺳت و ﻗدرت ﻣﻧطﻖ در ﺑﻼﻏت آن اﺳت در ﺻورﺗﯽ
ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﮫ ذات و ﻗﻠب ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ذات او ﻣﺧﺎطب واﻗﻊ ﺷود و ذات او ھﻣﺎن ﺧدای اوﺳت و دﻟش ﺧﺎﻧﮥ ﺧداﺳت .
 -۶٠٩اﮔر ﺳﺧن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن و ﺑﺎﻟﻎ ﺗرﯾن و رﺳﺎﺗرﯾن ﻣﻧطﻖ را داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت
وﺟودی ﺑودن آن ﺳﺧن اﺳت و ﻟذا ﺳﺧﻧﺎن اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣوﺣد ﺑر روی زﻣﯾن و در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷده اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﻗﻠوب
و ذات ﺑﺷرﯾت رﺳﯾده اﺳت .
 -۶١٠وﻗﺗﯽ ﻧﺎطﻖ و ﻣﻧطوق ھر دو ﺧدا ﺑﺎﺷد آن ﻣﻧطﻖ ﺗوﺣﯾدی ﻣﺣض اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎطﻖ ﯾﮏ ﻋﺎرف واﺻل ﺑﮫ ذات ﺑﺎﺷد و
ذات ﻣردﻣﺎن را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎزد .
 -۶١١ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " آﻧرا ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳت ﺳﺧﻧش ﻧﺎﻓذ اﺳت" .ﺣﻖ آدﻣﯽ ﺧود ﺣﻖ ﺧداوﻧد اﺳت ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧداوﻧد را درک و ﺣﺎﺿر ﻧﻣوده اﺳت ﺻﺎﺣب ﺣﻖ اﺳت و ﻟذا ﺳﺧن او ھم در ﻗﻠوب و ذات دﯾﮕران ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن
ﻧﻔوذ ﺣﻖ اﺳت .
 -۶١٢ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻧﺷﺎﻧﮥ ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ھر ﺳﺧﻧﯽ ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑﯾﺎورد" ﭼرا ؟ زﯾرا ھر ﺳﺧن
دارای ﺣدی از ﻣﻧطﻖ ﺗوﺣﯾدی اﺳت وﻟﯽ ﺧود ﺗوﺣﯾد اﻣری ﻣطﻠﻖ و ھﻣواره ﺑرﺗر از ظرﻓﯾت و ﻓﮭم ﮔوﯾﻧده و ﺷﻧوﻧده اﺳت و اﯾن
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ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﷲ اﮐﺑر اﺳت  .ﭘس ھﯾﭻ ﭘﯾﺎم و ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در آن واﺣد ﺣﻖ ﷲ اﮐﺑر را ادا ﮐﻧد و ﻟذا ھﻣواره در ﭼﮭﺎرﭼوب
ھر اﻣری ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎء ھم وﺟود دارد  .و ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن درک ﺣﻖ ﷲ اﮐﺑر و ﺣد ﻣطﻠﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻟذا ھرﮔز ﻣﻧطﻖ و ﻓﮭم ﺧود را
ﻣطﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣطﻠﻖ را ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش واﻣﯽ ﮔذارد .
 -۶١٣ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷﯾطﺎن در ﺻورت آدﻣﯽ" و رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻓرﺷﺗﮕﺎن در ﺻورت آدﻣﯽ".
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر از وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن و ﻣوﺟودات ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن وﺣدت وﺟود طﺑﯾﻌت و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت اﺳت  .ﮐﺎﻓران و
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن در ﺑﺎطن ﺧود ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺣﺷورﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻋرﻓﺎ ھم ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ و ﻗدﯾﺳﯾن ﻣﺣﺷورﻧد و اﻣﺎﻣﺎن ھم ﺑﺎ
ﺧود ﺧداوﻧد  .ھر ﮐس ﺑﺎ ھﻣﺟﻧس و ھﻣﺗﺎی وﺟودی ﺧود ﻣﺣﺷور اﺳت  .و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ از طﺑﻘﺎت ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت ھﻣﭼون ﺑﮭﺷت
و طﺑﻘﺎﺗش و دوزخ و ﺑرزخ و طﺑﻘﺎﺗش و ﻧﺎﺳوت و ﻣﻠﮑوت و ﻻھوت و طﺑﻘﺎﺗش .
 -۶١۴ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد در طﺑﻘﮫ و ﺟﮭﺎن واﺣدی از وﺟود زﯾﺳت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻔس آﻧﺎن ھر ﯾﮏ
در ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺗﺎی وﺟودﺷﺎن ﻗرار دارد  .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﯾﮑﯽ اھل دوزخ اﺳت و دﯾﮕری اھل ﺑرزخ و ﺳوﻣﯽ
اھل ﺑﮭﺷت  .ﯾﮑﯽ در ﻧﺎﺳوت اﺳت دﯾﮕری در ﻣﻠﮑوت و اﻟﯽ آﺧر  .آدﻣﯽ در آن واﺣد در ھر دو ﺟﮭﺎن ﺣﺿور و ھﺳﺗﯽ دارد و
در ھﯾﭻ ﻗﻠﻣروﺋﯽ از ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ھر ﻓرد ﺑﺷری ﻧﺑﺎﺷد  .آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑر وﺣدت وﺟود ﺧود
ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود .
ﺳر اﯾن ﮐﻠﻣﮫ
 " -۶١۵ﷲ " ا ّم اﻟﮑﻠﻣﮫ اﺳت و ﻟذا ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد و ﺑﺳﺗر ھر ﻧطﻖ و ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت  .ﻟذا ھر ﻧﺎطﻘﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎد و ّ
را در ﻣﻧطﻖ ﺧود داراﺳت ﻧطﻘش ﻣﻧطﻘﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾدی و وﺣدﺗﯽ و اﺻﯾل و ﺑرﺣﻖ اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از ﺳﺧن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﮐﻠﻣﮥ ذاﺗﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧدارﻧد و ﯾﺎ اﺻﻼً ﻣﻧﮑرش ھﺳﺗﻧد ﻣﻔﺎھﯾم و آﺛﺎر ﻣﺗﻔرق و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﻟذا ﻣوﺟب ﺳرﮔرداﻧﯽ
و ﮔﻣراھﯽ و ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﮏ ﺳﺧن ﻣﻧطﻘﯽ و اﺻﯾل و ﺗوﺣﯾدی آن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ و ﻓﻘط ﯾﮏ ﭘﯾﺎم و
ﻣﻌﻧﺎی واﺣد و روﺷن و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطب ﺑرﺳﺎﻧد  .ﺳﺧن ﺗوﺣﯾدی دارای ﻣﻌﻧﺎی واﺣدی اﺳت و اﯾن راز ﺑﻼﻏت ﺳﺧن اﺳت .
 -۶١۶آﻧﮑﮫ از ﺳﺧن ﺧوﯾش در آن واﺣد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﻧظور دارد ﻣﺷرک اﺳت  .و ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﯽ دارای ﺑﻼﻏت و رﺳﺎﺋﯽ
ﻧﯾﺳت .
 -۶١٧ﺳﺧن ﺗوﺣﯾدی آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب را ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﺧودش رﺟوع ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺻدق و
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧودش دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود ﻓرد را ﻋﻠت ﺧود ﻣﯽ داﻧد  .اﯾن راز ﺑﻼﻏت و ﮐﻣﺎل رﺳﺎﺋﯽ ﭘﯾﺎم اﺳت  .و ﺳﺧن ﻋﺎرﻓﺎن
ﭼﻧﯾن اﺳت .
 -۶١٨ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﻓﺗوای ارﺗداد و ﺗﺣرﯾم آﺛﺎر و ﮐﻼم ﻋﺎرﻓﺎن از ﺟﺎﻧب ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﻣﺷرک ھﻣﯾن راز ﺑﻼﻏت ﮐﻼم آﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻣردم را ﺑﺧودﺷﺎن رﺟوع ﻣﯽ دھد و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و راﺑطﮥ ﺑﯾواﺳطﮥ اﻧﺳﺎن و ﺧدا را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و
اﯾن ﺑﮫ ﺧﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷرﮐﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧود را ﺷرﯾﮏ ﺧدا در ﻣردم ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﯾن ﻣردم و ﺧداوﻧد ﺣﺎﺋل و ﺳد راه ھﺳﺗﻧد .
ﺳﺧن ﻋﺎرف اﯾن ﻣﺎﻧﻊ را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد و راﺑطﮥ ﻣردم ﺑﺎ ﺧداوﻧد را ﺗوﺣﯾدی و ﺑﯾواﺳطﮫ و ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۶١٩ﺗوﺣﯾدی و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺳﺧن ھﻣﺎﻧﺎ ﺣدﯾث ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اوج و ﮐﻣﺎل آن در آﯾﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت ﺑﺷرط
آﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار  ،ﺧداوﻧد را در ذات ﺧودش ﻣﺧﺎطب ﺳﺎزد و ﻧﮫ در آﺳﻣﺎن  .و اﻣﺎم و ﭘﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﺋﯾﻧﮥ ارﺗﺑﺎط ﻣرﯾد ﺑﺎ ﺧود و
ﺧدای ﺧود اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﺎز ﻓرد ﺑﯽ اﻣﺎم ) ﺑﯽ آﺋﯾﻧﮫ ( ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷرک او ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت زﯾرا آن
ﺧداﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺟﻧﺑﮫ ای از ھوای ﻧﻔس و ذھﻧﯾت اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ او وﺟودش را دو ﺷﻘﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ ﺧداﺳت و
ﻧﺎم دﯾﮕری ﺧود اوﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﯽ اﻣﺎم ﺑﺳوی ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق ﻧﻔس ﻣﯽ روﻧد و دو ﺷﻘﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ
دارای اﻣﺎم اﺳت در آﺋﯾﻧﮥ وﺟود اﻣﺎﻣش ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧﻔس واﺣدۀ ﺧود ﻣﯽ رﺳد و ﻣن او ﮐﺎﻣل و ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود و در ﻗﺑﺎل ﺧدای
وﺟود اﻣﺎم ﻣﯽ اﯾﺳﺗد و ﻣن ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم او ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺟﺎی او ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺧﻼﻓت رخ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣن در او ﻓﻧﺎ ﺷود و او ﺑر
ﺟﺎی ﻣن ﻗرار ﮔﯾرد  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﯾﺎ وﺣدت وﺟود اﺳت و ﻣﻘﺎم ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ .
 -۶٢٠اﯾن ﻧﮑﺗﮥ ﺑس ﻣﮭم را ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﮫ " وﺣدت وﺟود " ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺗﺣﺎد دو ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ اﯾن دوﺳت
ﺑر ﺟﺎی ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓﻧﺎی ﯾﮑﯽ در دﯾﮕری اﺳت  .اﯾن وﺣدت و ﺧﻼﻓت در ﻣرﺣﻠﮥ ﻧﺧﺳت در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراد و ﻣرﯾد رخ
ﻣﯽ دھد و ﺳﭘس در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣرﯾد ﺑﺎ ﺧداﯾش  .اﯾن دو اﻣری واﺣد اﺳت و دو ﻣرﺣﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
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 -۶٢١راﺑطﮥ ﻣراد و ﻣرﯾد از ﺟﻧس ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣراد ﺑر دل ﻣرﯾد وارد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺻﻠوة اﺳت  .و ﻣرﯾد ﺑﺎ
اطﺎﻋت ﻣﺣض از ﻣرادش ﺑﺗدرﯾﺞ در ارادۀ ﻣراد ﺣل ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد ﻧﻔس اﺳت و راه رھﺎﺋﯽ از ﺷرک و ﻧﻔﺎق .
 -۶٢٢ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧودی ﺧود ﺑﮫ ذات وﺣداﻧﯽ ﺧود راه ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯽ و ﺧدﺷﮫ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و اﺻل اﻣﺎﻣت
اﺳت ﺑﻌﻧوان دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن  .ﭘس ﻋرﻓﺎن ﺑﯽ ﭘﯾر ﻧدارﯾم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﭘﯾر ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد و ﺑﻘول ﻗرآن رﺑش
ﷲ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺧداوﻧد ﻓردی را از ﮐودﮐﯽ ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﺧﺎص ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد و او را اﻣﺎم ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۶٢٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺣﯽ ﯾﺎ اﻟﮭﺎم و ﮐﺷف و ﺷﮭود و ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺳوﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﻠﮑوﺗﯽ و
ﺟﺑروﺗﯽ و ﻻھوﺗﯽ اﺳت  .ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ارﺿﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن اھل ﺻﻔﺎت ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اھل ذات اﺳت  .اﯾن
راﺑطﮫ ﯾﺎ از ﺟﺎﻧب اﻧﺳﺎن اﺳﻔﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﻋﻼﺋﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑس  .ﻧوع اوﻟش راﺑطﮫ ای ﻋرﻓﺎﻧﯽ و وﻟوی و اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت و
ﻧوع دوﻣش ھم راﺑطﮫ ای ﻧﺑوی اﺳت .
 -۶٢۴در دورۀ آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت اﺳﺎس ھداﯾت ﺑر ﻋرﻓﺎن و راﺑطﮥ وﻟوی اﺳت از ﻧوع آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﻣﺎﻣﺎن
ﺻدر اﺳﻼم ﮔزارش ﺷده اﺳت  .وﻟﯽ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﻧﺑوی و وﺣﯾﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﻋﺎﻟم اﻋﻼ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم اﺳﻔل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯾده اﺳت  .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر و ﻋﺎﻣﮫ ﺷده اﺳت و اﯾن از ﺑرﮐﺎت ﻧﺑوت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ آﺳﻣﺎن را ﺑﮫ
زﻣﯾن آورده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد  " :ﭘروردﮔﺎر ﻣن ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت"  .ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺑﮫ دو ﻣﻌﻧﺎﺳت
ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر ﮐﺳﯽ از ﺑﺎﺑت وﺣﯽ دارای رﺳﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﯾن رﺳﺎﻟت ﻋﺎﻣﮫ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت و ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ و
ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾزان ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻧﺑوی و وﺣﯾﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻧﺑوت و وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻣﺎل اﺳت و ﮐﺳﯽ
ﻓراﺗر از آن ﻧﻣﯽ رود ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﺳﺦ و اﻟﻐﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ دﯾن ﻣﺣﻣد ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﭘﺎﺑرﺟﺎ و ﺑرﺣﻖ اﺳت و ﺑرﺗرﯾن
دﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد از ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑرای ﺑﺷر اﺳت و ھﻣﮥ ﻣﻌﻧوﯾت ھﺎ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻧﺑوت ﻣﺣﻣدی اﺳت  .ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ادﻋﺎ ﻋﻼوه ﺑر
ﺟﻧﺑﮥ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب اﺳت  .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘوه
اﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎق را در آﺧراﻟزﻣﺎن دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرارﻏﯾﺑﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ دﯾن ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺋل آﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود اﯾﺷﺎن ﻓرﻣوده اﻧد
ﮐﮫ  :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد"  .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از
ﻗدرت وﺣدت وﺟودی ﻣﺣﻣد )ص( در ﻧﻔس واﺣدۀ ﺑﺷرﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔس و ﻧص ﻣﺣﻣدی در ﺟﺎن ﺑﺷر ﺟﺎری و ﺳﺎرﯾﺳت و ھر
ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗزﮐﯾﮫ و ﻣراﻗﺑﮫ و ﺟﮭﺎد اﯾن ﮔوھرۀ ﻣﺣﻣدی را در ﺧود ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﯾﺎری ﯾﮏ اﻣﺎم وﻋﻠﯽ واری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ  " :ﻣن ﺷﮭر ﻋﻠم ھﺳﺗم و ﻋﻠﯽ )ع( درب آن اﺳت " .و ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﮐﮫ
درب ورود ﺳﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی در ﺧود راه ﯾﺎﺑد .
 -۶٢۵ﭘس در آﺧراﻟزﻣﺎن وﺣدت وﺟود اﻣری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻣﮫ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧون دﯾن و ھداﯾت اﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در
اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت در طﺑﯾﻌت ﻧزول ﻧﻣوده اﺳت و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺗﻌﯾّن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﻟوھﯾت در اﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت و
ﻟذا ﻟﻘﺎءﷲ ﺑدون ﻣﻌراج ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑر ھر طﺎﻟﺑﯽ ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت  .و اﯾن دﺳﺗﺎورد ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ اﺳت و اھل ﺑﯾت .
 " -۶٢۶ﺧداوﻧد ﺗﻌﮭد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اھل ﺑﯾت را از ھر ﮔﻧﺎه و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑطور ﮐﺎﻣل ﭘﺎک ﺳﺎزد " ﻗرآن – اﮐﺛر ﻣﻔﺳران اھل
ﺑﯾت را ﻓﻘط اھل ﺑﯾت ﻣﺣﻣدی داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑس  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آل ﻣﺣﻣد ﺳر ﺳﻠﺳﻠﮥ ھر ﺑﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ﻧزول رﺣﻣت و ﻋﺻﻣت
اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ از ﻧژاد ﻣﺣﻣد و ﭼﮫ ﻏﯾر او  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ھم از اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ﻣﺣﺳوب ﺷده اﺳت .
و اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣﻌﻧﺎی اھل ﺑﯾت را ﺑﮫ ھر ﻓرد و ﺧﺎﻧﮫ ای ﺗﻌﻣﯾم داده اﺳت ﮐﮫ اھل ﷲ ﺑﺎﺷﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ در ھر ﮐﺟﺎ و دوراﻧﯽ و در
ھر ﻧژادی ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺑﮭﻣراه ﻣرﯾداﻧش ﻣﺷﻐول ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ و اﺧﻼص دﯾن و ﻧﻔس ﺧود ﺑﺎﺷد اھل ﺑﯾت
ﻣﺣﻣدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺷﻣول آﯾﮥ ﻣذﮐور در ﻗرآن اﺳت و ﺷﻌﺑﮫ ای از ﺧﺎﻧدان ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد و آل
ﻣﺣﻣد اﺳﺎس وﺣدت وﺟود ھﻣﮥ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﺗﻘﯾن ﺑر روی زﻣﯾن ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا اﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮥ ﺳﺎﻟﮑﺎن دارای ﺳﻧت
ﻣﺣﻣدی و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺛل ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون و ﮐورﺑن در ﻋﺻر ﻣﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ
ﻋﺎرﻓﺎن و ﭘﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد از درب ﻋﻠﯽ  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ و رﺳﺎﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣد و ﺣﻘﺎﻧﯾت
ﺟﺎوداﻧﮥ دﯾن او ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت  .زﯾرا دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن وﺣدت وﺟود اﺳت  .در دﯾن او ظﺎھر و ﺑﺎطن و اول و آﺧر  ،و ﻏﯾب و
اﻻول و اﻵﺧر و اﻟظﺎھر و اﻟﺑﺎطن .ﻗرآن –
ﻋﯾن و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﻣری واﺣد ﺷده اﺳت ﮐﮫ  :ھو ّ
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 -۶٢٧ﺷرک ھﻣﺎن داﺷﺗن و ارادۀ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺳت  :ﻣﺎل و ﻓرزﻧد داﺷﺗن  ،آﺑرو و ﺷﮭرت داﺷﺗن  ،ﻗدرت و رﻋﯾت داﺷﺗن ،
ﻋﻧوان و ﻣﻧﺻب داﺷﺗن و  ...اﯾﻧﮭﺎ ﺷرﮐﺎی وﺟود آدﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وﺟودش را ﺑﮫ ﻏﺎرت ﻣﯽ ﺑرﻧد.
 -۶٢٨دوﺳت داﺷﺗن ھر ﭼﮫ ﻏﯾر ﺧود  ،ﺷرک اﺳت  .اﯾن ﺧود ﮐﮫ آدم را از ﻏﯾر ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎن ﻧور ذات اﺣدی
ﭘروردﮔﺎر در اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ و ﻓﻘﯾر و ﺑﯾﻣﺎر  ،ﻋﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن
ﺛروﺗﻣﻧد و ﺻﺎﺣب رﻋﯾت و رﯾﺎﺳت و اﻋﺗﺑﺎر دﻧﯾوی ﻋﯾن ﺷرک اﺳت .
 -۶٢٩ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟص و ﺗوﺣﯾدی ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑدون ﻏﯾر .
 " -۶٣٠ھﯾﭼﮑس ﻏﯾورﺗر از ﺧدا ﻧﯾﺳت" – ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم )ص(  .اﻧﺳﺎن ﻏﯾور ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾر ﺧوﯾش را طرد ﻣﯽ ﮐﻧد و
دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد  .وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ھﻣﮥ ﺑﻧدﮔﺎن و ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و از ﻣﻘﺎم رﺣﻣﺎن و رﺣﯾﻣﯽ ﺑر ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش
راﺑطﮫ دارد  .ﭘس ﺧداوﻧد ھﻣﮫ را ﺧوﯾش ﻣﯽ داﻧد و ﻏﯾر ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  .وﻟﯽ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن
ﺑﯾزار اﺳت و آﻧﺎن را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن ﻏﯾور اﺳت  .ﭼرا ؟ زﯾرا ﺑﻘول ﺧودش  ،ﮐﺎﻓران ﺧدای آﺳﻣﺎن را
ﻣﯾﺧواﻧﻧد و او را از ﺟﺎﺋﯽ ﺑس دور ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﻣﺷرﮐﺎن ھم ﺧﯾﺎل ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﻧﺎﻣش را ﺧدا ﻧﮭﺎده اﻧد  .ﭘس ﺧداوﻧد
ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻏﯾر ﻣﯽ داﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن ﻏﯾور اﺳت و دوﺳﺗﺷﺎن ﻧدارد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﻏﯾر ﻣﯽ داﻧﻧد و دوﺳﺗش ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و او را
ﺑﺳﯾﺎر دور از ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﺑﺧود راھش ﻧﻣﯽ دھﻧد ﯾﻌﻧﯽ دوری و دوﺳﺗﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑﻧد  .ھر ﮐﮫ ﺧدا را از ﺧود دور ﺳﺎزد
ﺧدا ھم او را از ﺧودش دور ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و اﯾن اﻣری واﺣد اﺳت .
 -۶٣١ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻏﯾور اﺳت و ﻏﯾرﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺧﻠوق را ﭼﮑﺎر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎ ﺧداوﻧد  .و ﻣﺧﻠوق
ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑس  .وﻟﯽ ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ھر ﮐﮫ ﻣرا ﻋﺎﺷﻖ ﺷود ﻋﺎﺷﻘش ﻣﯽ ﺷوم و او را ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑر ﺟﺎی
ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧده اش ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧدا ھم ﺑﻧدﮔﯽ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ای ﻣﺣﻣد ﻧﺳﺑت ﺗو
ﺑﻣن ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣﺧﻠص و ﻣرﯾد ﻋﻠﯽ اﺳت و ﻋﻠﯽ واران  .و ﻟذا ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ھر ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت
ﻣﯽ دارد ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﺑدارد وﮔرﻧﮫ دوﺳﺗﯽ اش را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم .ﭼرا ؟ زﯾرا ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺣل ظﮭور ﺧداﺳت و ﺧدا از ﻋﻠﯽ
آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت  .ﭘس ھر ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﻧدارد در واﻗﻊ ﺧدا را دوﺳت ﻧدارد و ﺧدای ذھﻧﯽ – آﺳﻣﺎﻧﯽ اش ھﻣﺎﻧﺎ ھوای
ﻧﻔس و ﻣﺧﻠوق ﺧود اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ را ﻣﺧﻠوق ﺧود ﮐرده اﺳت و ﻣﺧﻠوق ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮥ اوﺳت  .اﯾن راز
اﻣﺎﻣت و وﻻﯾت وﺟودی و وﺣدت وﺟود اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم  ،ﺑﯽ ﺧداﺳت  .و ﻟذا ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﮐﺎﻓر ﻣظﮭر اﺷد ﺷﻘﺎوت
ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎﻓران ﺑﯽ ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﻧد .
 -۶٣٢ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾدۀ ﺧدا را ﺑﮑﻠﯽ طﻼق داده اﻧد در اﺷد ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﻧد  .و در طول ﺗﺎرﯾﺦ
از اﯾن ﻧوع ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ روزی ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑودﻧد  .ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎراﺑﺎس ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧدﻣت را ﺑﮫ دﯾن
ﻣﺳﯾﺢ ﻧﻣود  .ﯾﺎ ﻣﺛل اﺑوذر ﻏﻔﺎری ﮐﮫ دزد ﺳرﮔردﻧﮫ و ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﯾﺎران ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و ﺧﺎدﻣﺎن
ﻣﺧﻠص دﯾن او ﺑدل ﺷد  .ﯾﺎ ھﻣﭼون ﻣوﺳﯽ )ع( ﮐﮫ ﮐﺎﻓری ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑود و ﺑت ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷرک ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﯾﮑﯽ از
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺷد  .و ﯾﺎ ھﻣﭼون ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﭼﯾزی
زﺷت ﺗر و ﭘﻠﯾدﺗر از ﺷرک ﻧﺑوده اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾن ﺧدا را ﺑدﻧﺎم ﮐرده اﺳت ھﻣﯾن ﺷرک اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﺎن را ﺑﮫ
ﺑدﺗرﯾن ﺻورﺗﯽ ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﺎن را ﻧﺟس ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .
 -۶٣٣ﺷرک ﺑزﺑﺎن ﺳﺎده ھﻣﺎن وﺟود ﻓروﺷﯽ و وﺟود ﺧری اﺳت  ،ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺧدا و ﺧداﻓروﺷﯽ  .وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی در ﺣﻘﯾﻘت
رخ ﻧﻣﯽ دھد وﻟﯽ ﻣﺷرﮐﺎن ﭼﻧﯾن ﮔﻣﺎن دارﻧد  .ﭘس ﺷرک ﯾﮏ ﺗوھم و ﺟﻧون ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺿﻼﻟت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ
ﺷود ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻل از اﯾن ﺗو ّھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۶٣۴ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد ھﻣﮥ آﺣﺎد ﺑﺷری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻏﺎرھﺎ ﺑﺎزﮔردﻧد و زﻧدﮔﯽ رھﺑﺎﻧﯽ و
رﯾﺎﺿت ﮐﺷﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎزﻧد  .ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت  .اﯾن ھم ﯾﮏ ﺗﺻور و ﺗو ّھم ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت  .ﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮥ " ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ " اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ را روﺷن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣوﺣد و ﻣﺧﻠص ﻣﺷﻣول ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ﮐﺑﯾر و ﺣﯾرت آور از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻣﯽ ﺷود و
در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻏرق در ّ
ﻋزت و ﻣﻌﯾﺷت ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن زﻧدﮔﯽ
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن ﻓراواﻧﯽ ﻏرق در ﻗﺣطﯽ و ذﻟّت و ﻋذاب اﺳت و ﺳراﺳر ﻧﺟس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .زﻧدﮔﯽ ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن را
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در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﻧﮕرﯾد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺷرﮐﯾن و ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ھﻣواره ﺟواﻣﻊ ﮐﺎﻓر و ﺑﯽ رﯾﺎ را ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮫ و ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود
ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺣﻖ ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .
 -۶٣۵ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﭼﯾزی ﺟز ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدن ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾد و ﺑطﺎﻟت ﺷرک در ھﻣﮥ ﭘدﯾده ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن
ﻧﯾﺳت ﻣﺛل ﻋﺷﻖ  ،ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺳﻌﺎدت  ،ﺳﻼﻣت  ،رﻓﺎه  ،آزادی  ،دﻣوﮐراﺳﯽ  ،زﻧﺎﺷوﺋﯽ  ،ﺣﮑوﻣت  ،ﻋﺑﺎدت و ﻏﯾره .
 -۶٣۶ﺗوﺣﯾد در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﮑﯽ و ﻣﺗﺣد ﺑودن ﺑﺎ ﺧود  ،ﺧدا  ،طﺑﯾﻌت  ،ﻣردﻣﺎن و ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی
اﺳﻼم )ﺗﺳﻠﯾم( اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ زﯾﺳﺗن ﺑﺎ "ھﺳﺗﯽ" و ﻧﮫ " ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ "  " .ﺑﺎﯾﺳﺗن " ھﻣﺎن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺷرک اﺳت .
 -۶٣٧ﻣوﺣد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ " ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ " را در ﻋﯾن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت را در ﻋﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ آرﻣﺎن را
ﻧﻘد دارد  .و ﻟذا آﺧرﺗش را در دﻧﯾﺎ درک و درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺳﻣﺎن را ﺑر زﻣﯾن و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را در ﻓﯾزﯾﮏ  .زﯾرا ﺧدا را در
ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن اﻧﺳﺎن ﺳﻌﯾد اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ﺷﻘﯽ  .ﺗوﺣﯾد ھﺳﺗﯽ و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ
ﻣﮑﺛﯽ ﺑﯾن ﮐن ) ﺑﺷو ( و ﻓﯾﮑون ) ﺷدن ( .
 -۶٣٨آﻧﮑﮫ دﻧﯾﺎ را از آﺧرت ﺟدا ﮐرده و ﺑﯾن اﯾن دو ﻧﻔﺎﻗﯽ ﺑﻔﺎﺻﻠﮥ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو را ﻣﺧﻠوط
ﺳﺎزد ﺗﺎ اﻣوراﺗش ﺑﮕذرد  .و اﯾن ﺷرک اﺳت و ﻧﺟﺳﯽ  .اﯾن اﺳﺎس ﺗوھم و ﺟﻧون اﺳت .اﯾن ﻋﯾن ﮔﻣراھﯽ اﺳت .
 -۶٣٩اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة واﻗﻌﮥ وﺣدت وﺟود اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ورود ﺑر واﺣد وﺟود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺳﺟده ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .ﭼرا ﮐﮫ ﺳﺟده
ﺑر ﺧﺎک ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﺟده ﺑر واﺣد وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن در ﻋﺎﻟم ارض و آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎﺳت  .زﯾرا ﺧﺎک ﻣﺎدۀ اوﻟﯾﮥ ﻣوﺟودﯾت در ﺟﮭﺎن
اﺳت  .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرگ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺧﺎک وارد ﺑر ﺟﮭﺎن آﺧرت ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ وﺣدت وﺟود آﺷﮑﺎر اﺳت و ﻟذا ھﻣﭼون
ﺑﯾداری از ﯾﮏ ﺧواب ﻋﻣﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ از رؤﯾﺎ ﺑر واﻗﻌﯾت وارد ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺳﯾر اوھﺎم ﺧوﯾش
اﺳت و از واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮔرﻧﮫ آﻧرا ﻋﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ و آرﻣﺎن و ﻣطﻠوب ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن آﺧرت
ﺗﻌﯾّن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ اﺳت  .ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﺑرای اﯾن ورود ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از
ﻣرگ و زﻣﺎن ﺳﺑﻘت ﺟﺳﺗن .
 -۶۴٠وﻟﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻣرﯾد وﺟود اﻣﺎم درب آﺧرت اﺳت و اﺻﻼً ﺗﺟﺳم آﺧرت اﺳت و ﺻورت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﺑﻠﮑﮫ ﺻورﺗﯽ از وﺟﮫ
ﷲ اﺳت  .ﻟذا ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک در ﺻﻠوة ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺟده ﺑر ﺟﻣﺎل ﭘﯾر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی:
ﺣﺎﻟﺗﯽ رﻓت ﮐﮫ ﻣﺣراب ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد آﻣد .

در ﻧﻣﺎزم ﺧم اﺑروی ﺗو در ﯾﺎد آﻣد

 -۶۴١ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺟﺎھل ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﻣؤﻣن ﻣﺧﻠص ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﮐﺎﻓری ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﻣوﺣد
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺷرﮐﯽ ﻧﺟس و ﺑت ﭘرﺳت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .اﯾﻧﺳت ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ! زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ او در ﺧوﯾﺷﺗن روﺑروﺳت ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﺟﮭل و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﮐﻔر ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺿﺟﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ  " :ﭘروردﮔﺎرا اﮔر ﻟﺣظﮫ ای ﻣﺎ را ﺑﺧود واﻧﮭﯽ در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺳﺎﻗط ﻣﯾﺷوﯾم".
اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﯾﺎری اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﺗﺎ از ﻋدم آﺷﮑﺎر ﺷود  .اﯾن رﻧﺞ و
ھراس ﻋﺷﻖ اﺳت  .اﯾن ﻧﻌرۀ ﻋدم اﺳت در ﻗﺑﺎل وﺟود  .ﺗﺎ ﻋدم ﺑر ﻋدﻣﯾت ﺧود واﻗف ﺷود و ﺣﻖ وﺟود را ﺑداﻧد .
 -۶۴٢روح آدﻣﯽ ﭼون ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻋﻼء ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﯽ رود ﺑدﻧش ھﻧوز در درک اﺳﻔل ﻣﻘﯾم اﺳت و ﭼﺷم روح از آﺳﻣﺎن ﺑﯾش از
ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑر اﺳﻔﻠﯾت ﺗن ﺑﯾﻧﺎ و آﮔﺎه اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻣﺎﻧد و اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﮐﻧد و ﺣﻖ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ را ادا ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﺣﻖ ھﻣﺎن
اﻣﺎﻣت در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت در ﻣﯾﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا  .و ﻟذا ﺑدن آدﻣﯽ در ﺧﺎک ﺗﻧﮭﺎ و ﻓﻘﯾر و ﺑﯾﻣﺎر و ﻣﺣﺻور دﺷﻣﻧﺎن اﺳت از
ﺑرای ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا  .اﯾﻧﺳت آن ﯾﺎری ﮐﮫ ﺧداوﻧد طﻠب ﻧﻣود ﮐﮫ  :ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را  .ﭘس اﯾن ﻣﺎﺟرای ﻋﺷﻖ
اﺳت ﻧﮫ ﺗﺿﺎد  .اﯾن ھﻣﺎن اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮥ آن ﻗﻠوب ﻣدﻋﯾﺎن ﻋﺷﻖ را ﺑدان ﻣﯽ آزﻣﺎﯾد  .اﯾن آزﻣون وﺟود در
ﺑوﺗﮥ ﻋدم اﺳت ﺗﺎ ﻋدم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل وﺟود ﭘذﯾر و ﻣوﺟود ﮔردد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﭘذﯾر ﺷود  .ﺧدا ﭘذﯾر و ﻣﺗﺄﻟﮫ ﺷود  .ﺗﺎ وﺟود از
ﻋدم آﺷﮑﺎر ﮔردد .
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 -۶۴٣ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﻣری ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﻋددی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺳراﺳر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت آﻧﮭم در
ﻗﺑﺎل ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻖ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﭘروردﮔﺎر .
 -۶۴۴آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد درﮐﺷﺎن از ﺗوﺣﯾد ﻓﮭﻣﯽ ﻋددی و ﺣﺳﺎﺑﯽ اﺳت و درﮐﺷﺎن از اﺧﻼص ھم ﻣﻌﺿﻠﮫ ای
ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ اﺳت .
 -۶۴۵اﮔر ﻋﺷﻖ ﻧﺑﺎﺷد ﮐل دﯾن و اﻣر ﺗﻘوا و اﺧﻼص اﻣری ﻣﮭﻣل و ﺑﻠﮑﮫ اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﯾد و رﺑﺎﻋﯾﺎت ﺧﯾﺎم ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺗﻔﺳﯾر
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺑث ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺳت  .آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯾﺳت دﯾن را ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و در دﯾن ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت .
 " -۶۴۶ﷲ " ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﻖ ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﮥ " ﺧﻠﻖ " اﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﻋﺷﻖ اﺳت زﯾرا ﷲ ھﻣﺎن ﻧﺎم ﺧداوﻧد
در ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﺳت  .ظﮭوری ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر و از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ اوﺳت  " .ﷲ " ھﻣﺎن اﯾﺛﺎر " ھو " اﺳت  .و ﻟذا
ﮐﻠﻣﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم در ظﮭور اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟودات را
ظﮭور ﻋدم و ﺻورت ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ داﻧﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور ﺑود ِ ﻧﺑود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﻔﮭوم اﺳت؟
واﺿﺢ ﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 -۶۴٧ﷲ  ،ھوی ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﻋﺷﻖ ھوﺋﯽ اﺳت  .در ﮐﻠﻣﮫ و ﻣﻌﻧﺎ  .در ذات و ﺻﻔﺎت .
 -۶۴٨و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رﺣﻣن و رﺣﯾم در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﮐﻠﻣﮫ ﷲ دواﻧﻧد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد اﮔر رﺣﻣت ﺧدا
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻋداﻟﺗش ﻧﺑود ﺑﺷرﯾت ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷد .ﭼرا ؟ زﯾرا اﮔر ﻋﺷﻖ ﻧﺑود ﭼﮕوﻧﮫ ﻋدم ﺣﻖ وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﻓت  .زﯾرا ﺑر اﺳﺎس
ﻋدل ،ﺣﻖ ﻋدم ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت و ﻧﮫ وﺟود  .ﺣﻖ و ﻋدل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﺳرﺟﺎی ﺧودش ﺑﺎﺷد  .ﭘس اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
)ﻋﺷﻖ( ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻋدم را وﺟود ﺑﺧﺷﯾده اﺳت و وﺟود را ﺑر ﻋرش ﻓﻧﺎ ﻧﺷﺎﻧده اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم و ﺧدا ﻧﯾﺳت  .و
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ.
 -۶۴٩از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﻧﺎی ﻋدل را ﺑرای ﺑﺷر درک ﻧﻣود  .ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷده اﺳت و ﺑر ﺟﺎی وﺟود
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﻋﺎدل ﺑودﻧش ﭼﯾﺳت ؟ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﺑﺎز ﮔردد و از ھﺳﺗﯽ ﺧود درﮔذرد و آﻧرا ﺑﮫ ﺧداﯾش واﻧﮭد  .ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﺎن ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺧدا ﮐرد و از ﺧود ﮔذﺷت  .اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺎﯾد از اﺧﻼق ﺧدا ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ وﺟود ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟﮏ
وادی ﻓﻧﺎ ﺷود ﺗﺎ ﭼون ﺧدا ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﻣﺣﺗﺎج اﯾﺛﺎر ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺷر ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺟود اﻟﮭﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از وﺟود
ﺑﺷری ﺧود ﺑﮕذرد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 -۶۵٠ﭘس ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻋﯾن ﻋدل اﺳت و ﮐﻣﺗر از اﯾن ظﻠم اﺳت  .ﭘس ﻋﺎرف ھﻣﺎن ﻋﺎدل اﺳت و ھﻣﺎن
ﻋﺎﺷﻖ اﺳت  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد واژه ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺧﻠﻘت و ھﺳﺗﯽ اﺳت  :ﻋﺷﻖ ــ ﻋرﻓﺎن ــ ﻋدل .
 -۶۵١ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از ﻣوﺟودﯾت ﻋدﻣﯽ ﺧود در ﮔذرد ﺗﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻧﺎﺋل آﯾد  .زﯾرا وﺟود ﺧﺎﮐﯽ آدم ھﻣﺎﻧﺎ ﺑود ﻧﺑود اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
از آن ﻧﮕذرد ﺑﮫ ﺑود ﺑود ﻧﻣﯽ رﺳد و ﺑود ــ آ ﻧﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ــ آ .
 -۶۵٢وﺟود ﻋدﻣﯽ ﺑﺷر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺣﺎﺻل اﺳﺎرﺗش در زﻣﺎن اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾد از زﻣﺎن ﻓرا رود و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن از ﺧود
ﮔذﺷﺗن اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ زداﺋﯽ و ﻧژاد زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از زﻣﺎن رھﯾده و رھﺑر و اﻣﺎم
زﻣﺎن ﺷده  ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط او ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺗو زﻣﺎن زداﺋﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  :واﻟﻌﺻر انّ اﻻﻧﺳﺎن ﻟﻔﯽ ﺧﺳر  :ﻗﺳم ﺑﮫ زﻣﺎن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
در ﺧطر اﺳت  ،در ﺧطر ﻧﺎﺑود ﺷدن ! اﻻ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورد و اﻋﻣﺎﻟش را ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻧد و ﺣﻖ و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎزد و اﺷﺎﻋﮫ دھد.
 -۶۵٣اﯾﻣﺎن آوردن ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم آوردن  .و ﺻﺎﻟﺢ ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و وﺣدت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن آﻣدن  :ﺗوﺣﯾد ! و ﺣﻖ ﭘﯾﺷﮫ
ﻧﻣودن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎدل ﺷدن و ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود ﮐﮫ ﻋدم اﺳت ﺗن در دادن و ﻓﻧﺎ ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎﺧﺗن و ﺑر اﯾن اﻣر ﺻﺑور ﻣﺎﻧدن ﮐﮫ  :ﺧدا ﺑﺎ
ﺻﺎﺑران اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ وادی ﻓﻧﺎﯾﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ﺑر ﻋرش ﻓﻧﺎﺳت  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟ ﺳﺎده ﺗر از اﯾن
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
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 -۶۵۴ﺳورۀ ﻋﺻر ﺳورۀ ﻓﻧﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗوﺣﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻘﺎ و ﻓﻧﺎ  .از ﺑﻘﺎ ﺑﮫ ﻓﻧﺎ رﻓﺗن و در ﻓﻧﺎ  ،ﺑﻘﺎی
ﺧدا ﯾﺎﻓﺗن .
 -۶۵۵ﺟﻧﺎب اﺣﻣد ﻓردﯾد ﮐﮫ از اﻧدﯾﺷﮥ ھﺎﯾدﮔری ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺳرار ﺗوﺣﯾدی ﻗرآن دﺳت ﯾﺎﻓت و ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد و ﺑدﺟوری ﮐوس
اﻧﺎﻟﺣﻖ زد و ﻟذا زﺣﻣﺎت ﺧود را ﺑﮭدر داد و ﺑﺎور ﻧﺷد  ،ﻋﺷﻖ را در ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت و ﻟذا ﺑﮫ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ھذﯾﺎن
اﻓﺗﺎد و ﻣﻠﻌﺑﮥ ﺑرﺧﯽ ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ از ﺣﮑﻣت ﺑرای ﺧود ﮐﻼھﯽ در ﻗدرت ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺗﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ رﺳوا ﺷدﻧد  .اﯾن
ﺗﺟرﺑﮥ ﺑس ﺗﻠﺦ و ﻧﻧﮕﯾن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب ﺗوﺣﯾدی را ﺑﺧدﻣت ﺑﺎزی ﺳﯾﺎﺳت و ﻗدرت ﮔرﻓﺗن ﭼﮫ ﻋواﻗﺑﯽ دارد  .ﮔوﺋﯽ
ﺗﺟرﺑﮥ ھﯾﺗﻠری ﮐﻔﺎﯾت ﻧﮑرده ﺑود .
 -۶۵۶داﺳﺗﺎن درک ﻣﺷرﮐﺎن از ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﻓﯾل اﺳت در ﺷﮭر ﮐوران در ﻣﺛﻧوی ﻣوﻟوی .
 -۶۵٧اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﻧﯾﭼﮫ در " ﭼﻧﯾن ﮔﻔت زرﺗﺷت " ﺑﺎ ﻣﻐز ﮐوﭼﮏ ھﯾﺗﻠر ھﻣﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﺎ
ﻣﻐزھﺎی ﺣﻘﯾر ﺑرﺧﯽ از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺗﺷﻧﮥ ﻗدرت ﺟﮭﺎﻧﯽ  .اﺑرﻣرد ﻧﯾﭼﮫ آﻟﻣﺎن را ﺑﺧﺎک ﺳﯾﺎه ﻧﺷﺎﻧد اﻣﯾد دارﯾم اﯾدۀ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑرای
ﺷﯾﻌﯾﺎن و اﯾراﻧﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧد.
 -۶۵٨ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب ﺗوﺣﯾدی در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ دارای اﻗﺗداری ﺟﺑروﺗﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺷﻧﮕﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ
ﻣﯽ اﻧدازد و رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﻣوﺟب رﺳواﺋﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣﯽ ﺷود .
 -۶۵٩آﻧﭼﮫ ﻧﯾز " ﻗدرت " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود در اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮥ ﺑﺷری ﭼﯾزی ﺟز اﻧرژی ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت وﺟودی
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓﺎﻗد ﻣﻌرﻓت ﻻزم در آﮔﺎھﯽ ﺑﺷر اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣواره ﺷﺎھﺎن از ﺣﺿور ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺧودﻓروش در
درﺑﺎر ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت اﻧرژی ﺷﺎھﺎﻧﮥ ﺧود ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .
 -۶۶٠ھﻣﮥ ﺟﮭﺎﻧﺧواران و ﺧوﻧرﯾزان ﺑزرگ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری را ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد ﺷدﯾدا ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﺎرف
وﺣدت وﺟودی ﺑوده اﻧد  .ﭼون اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺷﺎﮔرد ارﺳطو  ،ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن ﻣﻐول ﻣرﯾد ﯾﮏ ﺷﻣن ﭼﯾﻧﯽ )ﺻوﻓﯽ( و ھﯾﺗﻠر ﮐﮫ
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺎدام ﺑﻼواﺗﺳﮑﯽ ﺻوﻓﯽ ﻣﺷﮭور روﺳﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﯾﭼﮫ ﺑود .
 -۶۶١ﻣﻌﺎرف وﺣدت وﺟودی ھﻣﭼون ﺑﻣب ﻧوﺗروﻧﯽ و ھﯾدروژﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ آن ھم ﻣﯽ ﺗوان ﺟﮭﺎن را ﻧﺎﺑود ﮐرد و ھم
ﻧﺟﺎت داد  .زﯾرا ھﯾدروژن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ واﺣد ھﻣﮥ ﻋﻧﺎﺻر اﺳت و ﻧوﺗرون ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ذات اﺗم اﺳت .ﺷﮑﺎﻓﺗن ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾز
اﻧرژی ھﺎی ﺣﯾرت آوری در ﺑﺷر ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد .
 -۶۶٢ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ھم ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾد و ھم ﺑﮫ اﺑﻠﯾس .
 -۶۶٣ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟوﺋﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔری و ذات ﺑﯾﻧﯽ و ذات ﺟوﺋﯽ در ھر ﻋرﺻﮫ ای اﻋم از ﺧﯾر وﺷر و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ھﻣواره
ﻣوﺗورھﺎی ﺣرﮐت ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت  .ﻣﺛﻼً اﻧدﯾﺷﮥ " اﺗم " در ﻓﻼﺳﻔﮥ ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﮐل ﺗﻣدن
ﻏرب ﺑوده اﺳت ﮐﮫ از اﺗم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﮫ اﺗم ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ رﺳﯾده اﺳت  ،اﺗم ﺑﻌﻧوان واﺣد وﺟود در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ .
-۶۶۴ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدای واﺣدی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ ﮐل اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮥ ﮐل اﻧدﯾﺷﮥ ﺑﺷری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در طول
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑوده اﺳت  .و ﺑﺷر ھر ﭼﮫ ھﺳت و ﺷده ﻣﺣﺻول اﯾن ﺟﺳﺗﺟوی ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت .
 -۶۶۵ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت وﺟودی ھم ﺧوب اﺳت و ھم ﺑد .ھم ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده اﺳت و ھم ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش .درﺳت ﻣﺛل ﺧود ﺧدا.
 -۶۶۶در ﻣﯾﺎن ھﻣﮥ اﻧواع اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻧظرﯾﮫ ھﺎ ھﯾﭼﯾﮏ ھﻣﭼون وﺣدت وﺟود ﺑرای ﺑﺷر ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺟذاب و
اﻓﺳوﻧﮕر و ﺟﺎدوﺋﯽ ﻧﺑوده اﺳت  .و ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫ ای ھم ﭼون وﺣدت وﺟود ﭘرﺳﺗﯾده و ﻣﻧﻔور واﻗﻊ ﻧﺷده اﺳت .
 -۶۶٧ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﭼون وﺣدت وﺟود ﺷﮭﯾد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧداده اﺳت .
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 -۶۶٨ﻋﻧﺻر وﺣدت وﺟود ھم از ﻣﻧظر ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و ھم ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻧور اﺳت .ﻧور ﻋﻧﺻر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗﺣﺎد
اﺳت.
 -۶۶٩در ﻣﻌرﻓت ﻗرآﻧﯽ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﻧﯽ در ﺑﺷر ﻧوراﻧﯽ اﺳت  :ﻧور اﯾﻣﺎن  ،ﻧور ﯾﻘﯾن  ،ﻧور ﻋﻠم  ،ﻧور ﻋﻘل  ،ﻧور
ھداﯾت و  ...و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود ﺧدا ھم ﻧور اﺳت  .ﭘس ﺗوﺣﯾد  ،ﻧور اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧوراﻟﻧور اﺳت .
 -۶٧٠ﻋﻠﯽ )ع( ﺧداوﻧد را ﻧور و ﻧور اﻟﻧور و ﻧور ﻣﺎﻗﺑل ﻧور و ﻧور ﻣﺎﺑﻌد ﻧور و ﻧور ﻓوق ﻧور و ﻧور ﻣﺎدون ﻧور ﻧﺎﻣﯾده اﺳت.
ﭘس ﺧداوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد طﯾﻔﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﭘﯾﭼﯾده و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺗودرﺗو از اﻧواع ﻧورھﺎ در ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت  .و اﯾن ﺧود ﺑﯾﺎن
درﺟﺎت ﺗوﺣﯾد و درﺟﺎت ﻣوﺣد اﺳت .
 -۶٧١رﺳول اﮐرم )ص( ﻧﻣﺎز را ھم ﻧور ﻧﺎﻣﯾده اﺳت )اﻟﺻﻠوة ﻧور( ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻧﺻر ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ
اﯾن ﻧور ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اوج اﯾن اﻟﺣﺎق در ﺳﺟده اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش را ﺑر ﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﺎﯾد و ﺧﺎک را
ﻣﯾﺑوﺳد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﺑﺧﺻوص ﺑﯾن دو اﺑرو ھم طﺑﻖ ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ھم اﺳﺎطﯾری دارای ﭼﺷﻣﯽ واﺣد اﺳت ﮐﮫ
ﭼﺷم ﺳوم ﯾﺎ ﭼﺷم ﺗوﺣﯾد و ﻣﺎوراﺋﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت  .و در ﺳﺟده اﯾن ﭼﺷم ﺑر ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯾده ﻣﯽ ﺷود و ذات ﺧﺎک را ﻣﯽ ﻧﮕرد
و اﯾن ﻧﮕﺎه در ذات ﺧﺎک ﻣوﺟب ﻋروج روﺣﺎﻧﯽ و ﻧوری و ﮔﺎه ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﻧﻣﺎز ﻣﻌراج
ﻣؤﻣن اﺳت.
 -۶٧٢ﭘس در ﺳﺟده ﭼﺷﻣﯽ ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ذات ﺧﺎک ﯾﻌﻧﯽ ذات ﻋﻧﺻر واﺣد ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟودات را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد در آﺋﯾﻧﮥ
ﺧﺎک .اﯾن ﭼﺷم ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ را در دل ﺧﺎک دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۶٧٣ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی ﺻﻠوة ﮐﮫ ھﻣﺎن " ورود " اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻟﺣﺎق اﺳت اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺣﻖ  .و ﺻﻠوة  ،ﺣﻖ اﻟﺣﺎق اﺳت  .و ﺳﺟده
ھم ﻣﺣﺎق اﯾن ﺣﻖ اﻟﺣﺎق اﺳت  .و اﻟﺣﺎﻗﮫ ھم ﮐﮫ در ﻗرآن ﻧﺎم ﻗﯾﺎﻣت و واﻗﻌﮥ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﮐﮫ "ﻗﺳم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد  .آﯾﺎ
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد؟ " .
 -۶٧۴ﭘس ﻧور ﺧدا و ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻧور اﺳت ﻧﮫ ﻧور آﻓﺗﺎب و ﻧﺟوم ﮐﮫ ﻧور ﻧﮭﻔﺗﮫ در ذات ﺧﺎک اﺳت  .و ﺧﺎک ھم ﮐﮫ طﺑﻖ ﻧظرﯾﮥ
ﻧﺳﺑﯾت  ،ﻧور اﺳت و ﻣﺟذور ﻧور  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ھﻣﺎن ﻧور ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی ﺧداﺳت .
 -۶٧۵و ﻧﯾز در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھداﯾت ﺷده ﺣﺎﻣل ﻧوری از ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ھﻣﺎن
ﻧوری اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرط ﺳﺟده ﺣﺎﻣل ﺳﯾﺎھﯽ و ظﻠﻣﺗﯽ ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ
ﺣﺎﺻل ﺳﺟده ﺑر دوزخ اﺳت از ﻓرط ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ .
 -۶٧۶ﺧﺎک درب ورود ﺑﮫ آﺧرت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑر  .و اﯾن درب را اﻣﺎم ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد ﺑر ﻣرﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد و ﻋﺷﻖ اﻣﺎﻣش
ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳﺟده ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اﻣﺎﻣش .
 -۶٧٧در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮐﻣﺎل ﻋﺑﺎدت ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺣﻣدی ﺳﺟده و ﺑوﺳﮫ ﺑر ﺧﺎک اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا در ﺧﺎک اﺳت  .ﮐﮫ ﻓرﻣود :
ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﺎک ﻓرود آﻣده اﺳت  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺟده
دﯾدار ﮐرد ﺧدا را  ،ﻋﻠﯽ ﺑود  .و ﻟذا ﻋﻠﯽ را  ،ﺑوﺗراب ﺧواﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر ﺧﺎک  .و ﻟذا ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﺣﺎق
ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﯾﺳت .
 -۶٧٨ﭘس ﺧدا  ،ﻧور ﺧﺎک اﺳت ﻧور زﻣﯾن و ﻧﮫ آﺳﻣﺎن  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " در آﻧروز زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور
ﭘروردﮔﺎرطﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود" اﯾن زﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑر آن ﮔﺎم ﻧﮭﺎده اﺳت و ﺑر آن ﺳﺟده ﮐرده اﺳت و آﻧرا
ﺑوﺳﯾده اﺳت  .و ﻟذا در روز ﻗﯾﺎﻣت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل او ﺑر ھﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧﮑراﻧش ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم  .آﯾﺎ
ﻣﻔﮭوم اﺳت؟ از اﯾن روﺷن ﺗر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 -۶٧٩اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس ﺧﺎک وﺟود آدﻣﯽ آﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺣﺎﻣل ﻧور اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﺗر ﺣﺎﻣل ﺧداﺳت؟ و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯾﺧواﻧﯾم
ﮐﮫ " و ﺧدا در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ او ﺑود" ﺧدا در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ او را در ﺧود ﺑﺎور دارد  .ﺧﺎک را ﺑﺎور دارد  .و اﯾﻧﺳت
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ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :و آن ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺧﺷوده ﺷده اﻧد ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺷوع و ﺣﯾﺎ ﺑر ﺧﺎک ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ دﻣﺎدم از ﺧﺎک ﻋذر
ﺧواھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -۶٨٠اﮔر ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺣﺿور ﺧداﺳت و او ظﺎھر اﺳت و ﻏﺎﯾب ﻧﯾﺳت و در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت  .اﯾن ﺣﺿور و ظﮭور
ﺟز ﺧﺎک ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﺑدن آدﻣﯽ  .ﺑدﻧﯽ ﮐﮫ دو ﺳوﻣش آب اﺳت  .و ﻧﯾز ھﻣو در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ  " :ﻋرش او ﺑر آب اﺳت" ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺑر آب اﺳت  .اﯾن ﺑدن آدﻣﯽ  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟ ﻋﯾﺎﻧﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 " -۶٨١ای ﻣؤﻣﻧﺎن دﯾن را ﺑرای ﺧدا ﺧﺎﻟص و ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر دوﺗﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ھﺳﺗﯾد  .و ﺧدا ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت و ﺷﻣﺎ را در
ھﻣﮫ ﺣﺎل ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد" ــ اﯾن ﮐﻼم او در ﮐﺗﺎﺑش ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟ ﭼو ﺧﺎﻟص ﺷوﯾد از ھر ﺷرک و ﻏﯾری  ،آﻧﮕﺎه ﺧدا ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت
در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ﮐﺎﻓﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺧود ﺷﻣﺎﺋﯾد  .ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔوﯾد " ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ھﺳت ﺧود ﺷﻣﺎﺋﯾد و از
ﺷﻣﺎﺳت" و ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔوﯾد " و ﻣن از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗرم".
 -۶٨٢ﭼون ﻏﯾر ﺧود را از ﺧود ﺑزداﺋﯾد و ﺧود ﺷوﯾد و ﻏﯾر ﺧود ﻧﺑﺎﺷﯾد او ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت در ھﻣﮫ ﺣﺎل  .ﭘس او ﺧود ﺷﻣﺎﺳت و
اﯾن ﻏﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و او ﺣﺎﺋل اﺳت  .و ﻧﯾز ﮔﻔت  :ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ ﺑﻣن ﺑرﺳﯽ .
 -۶٨٣رﺳول ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﺧداوﻧد در ﺣﺎل ﻣﻧﺎﺟﺎت ﺑﻧده اش ﺑﺎ ﺑﻧده اش ﻣﻧﺎﺟﺎت ﻣﯽ ﮔوﯾد" آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﺳرآﻏﺎز ھر ﺳوره ای در ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ؟ آﯾﺎ ﻏﯾر ﺧدا اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻧطﻖ ﻧﻣوده اﺳت ؟ ﭘس ﺧود ﺧداﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻧده اش ﻣﻧﺎﺟﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۶٨۴ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﯾﻌﻧﯽ " ﺑﺳوی ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن "  .ﭼون " اﺳم " در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻣت و ﺳو اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺳﻣت و ﺳو و آدرس آن ﭼﯾز را ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭼرا ﮐﮫ ﮐل ﻗرآن ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﭼﯾز
دﯾﮕری  .ﻧﮫ ﺧدای ﺧﺎﻟﻖ و ﻗﮭﺎر و رزاق و  . ...ﻓﻘط ﺑﺳوی ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن و ﻋﺎﺷﻖ  .و ﮐل ﻗرآن آدرس و ﺳﻣت و ﺳوی
ﺧداﺳت آﻧﮭم از درب ﻣﮭر و ﻋﺷﻖ او  .و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﮑررا ً ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ  :ﻣؤﻣن در ﻗرآن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۶٨۵و ا ّﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ و در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت ﺑرﺗر و ﺑرﺗرش را درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣود ؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً در
ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ  ،در ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و ﺑﻼﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی ﻏﯾر او ﻧروی و روی ﺑﺳوی دﯾﮕران ﻧﮑﻧﯽ و در ﺧود ﺑﻣﺎﻧﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ
اﺣد ﺷوی و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت او را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب دﯾﮕران ﻧﯾﺎوری و ﺷرک ﻧورزی  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷوی ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﺑﻼ  ،از
ﺷرک رھﺎ ﻧﻣﯽ ﺷوی و او را در ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ  .ﺑﺎﯾد اﺣد ﺷوی ﺗﺎ اﺣد ﺑﺑﯾﻧﯽ  " .ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ ﺑﻣن ﺑرﺳﯽ " ﭘس ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن
اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺧدا ھﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت.
 -۶٨۶ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺗن ﺧود ﺑرﺳد و آﻧرا در آﻏوش ﮔﯾرد او را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد  " .ﭼون ﮐﺳﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﻣﯾرد
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﺑر ﮔرد ﻣرده ﺟﻣﻊ آﻣده اﯾد در آن ﺣﺎل ﺧداوﻧد از ھﻣﮥ ﺷﻣﺎھﺎ ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت" .ﭼرا ؟ زﯾرا دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ ﺷده
و دﺳت از ﺳر دﯾﮕران ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت و ﺧودش ﺷده اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﯾﯾﻊ ﻣرده اﯾﻧﻘدر ﺧﯾر و ﺛواب ﺑﮭﻣراه دارد و از
ﻋﺑﺎدات ﺧﺎص اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻏﺳل ﻣرده  .و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻏﺳل ﻣؤﻣﻧﺎن .
 -۶٨٧ﭼرا ﻣﻌﻧوی ﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ھﻣﮥ آدﻣﮭﺎ در ﻋﺎﻟم ﺧواب اﺳت ؟ زﯾرا در اﯾن وﺿﻊ ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎﺳت و دﺳت
از ھﻣﮫ ﮐﺷﯾده اﺳت  .و ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " رؤﯾﺎ  ،ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺑوت اﺳت" .
 -۶٨٨ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾت ﻧﻣﺎز اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و دﺳت از ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﺷد  .ﻧﻣﺎز روﯾﺎروﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا ﻧﻣﺎز ﮐﺎﻣل و ﻣﻌراﺟﯽ آن اﺳت ﮐﮫ در ذھن و دل ﻧﻣﺎزﮔزار ھم ھﯾﭼﮑس ﻧﺑﺎﺷد  .آﻧﮕﺎه ﺧدا اﺳت ﮐﮫ
درک ﻣﯽ ﺷود در ﺧوﯾﺷﺗن .
 -۶٨٩از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ﭘس ﭼرا در طﯽ ھزاران ﺳﺎل اﯾن ھﻣﮫ ﺷرﯾﻌت ھﺎ
و آداب و آﺋﯾن و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎ آﻧﮭﻣﮫ رﯾﺎﺿت ھﺎ ﭘدﯾد آﻣده ﮐﮫ آدﻣﯽ اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷود و آﻣرزﯾده ﮔردد  .ﭼرا
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺑﮫ ﻣردم ﻧﮕﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ :ای ﻣردم ﺧدا در ﺷﻣﺎﺳت واﻟﺳﻼم  .ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﺗﺎ ﭘﯾداﯾش ﺷود !! و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ:
اﮔر ﺳﺎﻋﺗﯽ و ﻓﻘط ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷﺳﺗﯾد و در ﺧود ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﺧدا ﻣﺎﻧدﯾد و ﺑﮫ ﻏﯾر او ﻓﮑر ﻧﮑردﯾد و از او ﺧﺑر و اﺛری ﻧﯾﺎﻓﺗﯾد
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ادﻋﺎی ﻣﺎ ﮐذب ﻣﺣض اﺳت  .وﻟﯽ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﮐﮫ از اﯾن ﺑﺎ ﺧود ﻧﺷﺳﺗن ﮔذﺷت ﺗﺎزه درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎم و
ﻗدﯾس و ﻋﺎرف آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺷر ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﻧﺷﯾﻧد  .ﮐل ﻣﺷﮑل ﺑﺷر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧود ﺑﻣﺎﻧد .
ﻟﺣظﮫ ای در ﺧود ﺑﻣﺎن ای ﺑﯽ وﺟود ! اﯾن ﻋﺻﺎرۀ رﺳﺎﻟت ھﻣﮥ ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت  .و ھﻣﮥ ﻋﺑﺎدات و اﺣﮑﺎم ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم و ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﺳت  .ﺑﺷر ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻧﺷﯾﻧد اﻻ ﺑﺎ ﺧودش  .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣو ﻣﮑررا ً ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﺻﺎﺑران اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧود و ﺑﺎ ﺧود و ﺑرای ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑر ﺧود ﺻﺑور ﺷده
اﻧد و ﺧود را ﺗﺣﻣل ﮐرده اﻧد  .ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺑﺎ ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﮐل راز آﺷﮑﺎر ﮐﮫ ا ّم اﻷﺳرار ﺑﺷر اﺳت .
 -۶٩٠ﭼرا اﻧﺳﺎن اﯾﻧﻘدر ﺑﯾﻘرار اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﺧود ﺑﻣﺎﻧد ﺑﯽ ﺣﺿور ﻏﯾر در درون ﯾﺎ ﺑرون ؟ زﯾرا دروﻧش ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در اﺷﻐﺎل و ﺗﺳﺧﯾر ﻏﯾر اﺳت از اﻧس و ﺟن و ﺷﯾﺎطﯾن و اﺷﯾﺎء و اﯾده ھﺎی ﻋﺎرﯾﮫ ای  .اﯾﻧﺎن ﺷرﮐﺎی وﺟود اوﯾﻧد .
"و در آن روز ﺑﮫ ﻣردم ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺷرﯾﮑﺎن ﺧود را ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕوی اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد " .ﻗرآن ــ
 -۶٩١ﻣﺷرک ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در او ﻏﯾر اوﺳت واﻟﺳﻼم  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺷرﮐﯾن را ﻧﺟس ﻧﺎﻣﯾده اﺳت آﯾﺎ ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﻓرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺟس ﺗرﯾن اﻣﺎﮐن ھﺳﺗﻧد ؟ ﺣﺎل اﮔر ﻣﺳﺎﻓرﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﺟﺎﻧﯽ ھم ﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺎﻧﯽ ﭘذﯾراﺋﯽ ﮐﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺳﺗراح
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟ ﻣﻠﻣوس ﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 -۶٩٢وﺟود آدﻣﯽ از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در ﺑدﺗرﯾن و ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺷراﯾط اﻓﮑﻧده ﺷده اﺳت  .اﯾن وﺟود اﻋﻠﯽ
اﻟﻌﻠﯾﯾن در اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣورد ﻣﺣﺎﺻره و ﺗﮭﺎﺟم و ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺟﺎوز ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻣﻘﯾم در اﯾن درک اﺳﻔل ﻗرار دارد ﺗﺎ در
اﯾن ھراس از ﻧﺎﺑود ﺷدن ﺧداﯾش را ﺑﯾﺎﺑد و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد  .ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﺑدﻧش از آب و ﮔل اﺳت  .آﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻋرش ﺧداﺳت و
ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ رﺑوﺑﯾت اوﺳت و ﻧور اوﺳت  .و ﺻورت اﯾن ﮔل از ﺻورت اوﺳت  .و روﺣش از روح اوﺳت و دﻟش داﻧﺷﮕﺎه اﺳﻣﺎی
اوﺳت و ﻣﻐزش ﮐﺎﻧون ﻋﻠم اوﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮥ اھﺎﻟﯽ وادی اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن او را ﺳﺟده ﮐردﻧد ﺑﮫ ﺑرﺗری و ﺳروری اﻻ اﺑﻠﯾس .
ﭘس اﯾن ﻣوﺟود ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑس اﻣن و ﻣﻘدس و ﻋﺎﻟﯽ و ﺧداﺋﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ اﻗﺎﻣت ﺟوﯾد و آﻧرا ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧد و از
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﯾد و "اھل ﺑﯾت" ﷲ ﺷود ﺗﺎ ﷲ را در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﺑد  .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧودش " اﯾﻣﺎن آورد و اﻋﻣﺎل ﺧود را
اﺻﻼح ﮐﻧد" ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺧﺎﻧﮥ ﺧود اﯾﻣﺎن آورد و ﺑﺎ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ در اﯾن ﺷراﯾط اﺳﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﺑرﺳد و ﻣﻘﯾم آن ﮔردد و
ﻟﺣظﮫ ای اﯾن ﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﻧﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻏﯾر در ﻧﯾﺎﯾد زﯾرا در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھﻣﮥ ﻣوﺟودات در ﻗﺣطﯽ وﺟودﻧد و
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺗرﺻد ﺗﺳﺧﯾر اﯾن ﻣوﺟود اﻋﻼﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺟود اﻟﮭﯽ ﺧﺎﻧﮥ اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و در
اﯾن درک اﺳﻔل ﮔم و ﮔور ﺷده و ﺧﺎﻧﮫ اش اﺷﻐﺎل ﮔردﯾده اﺳت  .اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد در ﺧدا ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑرای
ﻗرار ﮔرﻓﺗن در او ﺑﺎﯾد ﺟﮭﺎد ﮐﻧد  :ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ !
 -۶٩٣ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻋﻣﻠﯽ وﺣدت وﺟود ھﻣﺎﻧﺎ وﻻﯾت اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻋﺎﻟم وﺟود  .ﮐﮫ دارای دو ﺻورت اﺳت  :وﻻﯾت ﭘذﯾری از
ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑﺎﻻﺗر و اﻟﻘﺎء و ﺗﻌﻣﯾل وﻻﯾت ﺑر ﻋﺎﻟم وﺟود ﭘﺎﺋﯾن ﺗر  .ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘﯾر و اﻣﺎﻣش وﻻﯾت ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ اﯾن وﻻﯾت وﺟودی را ﺑر ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧش ﺗﻌﻣﯾل ﮐﻧد .
 " -۶٩۴وﻻﯾت " در ﻟﻐت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﻋﺷﻖ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ  .ﭘذﯾرش و اﻟﻘﺎی اﯾن وﻻﯾت ھﻣﺎﻧﺎ ﭘذﯾرش
و اﻟﻘﺎی وﺟود اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود را طﺎﻟب اﺳت و از اﻣر وﺟود ﺗﺑﻌﯾت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻟﻘﺎی وﻻﯾت
ﺑر دﯾﮕران اﺳت  .ﻓرﻣﺎن ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﭘذﯾرش ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای اﻣر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذات وﺟود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺟود ﭘذﯾری
از ﺟﺎﻧب ﻋدم و اﻟﻘﺎی وﺟود ﺑﮫ ﻋدم اﻣری ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﺑﯽ ﻋﻠت اﺳت و ذاﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دارد  .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد
"ﺧداوﻧد از ﻋﺷﻖ و ﮐرم ﺧود ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد"  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن ھﯾﭻ ﻋﻠت دﯾﮕری ﺟز ﻋﺷﻖ ﻧدارد  .اﯾن ذات ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﭼون
و ﭼراﺋﯽ در اﻣر وﻻﯾت اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد و ﺑدون آن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺳراﺳر اﮐراه و
رﯾﺎ و ﻋداوت اﻧﮕﯾز اﺳت .
 -۶٩۵ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﻣر ﮐن ﮐﮫ ﺗو را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد " و اﯾن ﺑﯾﺎن ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .ﭘس وای ﺑر آن
وﻻﯾت ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ زر و زور و ﺗزوﯾر و زار ﺑﺎﺷد .
 -۶٩۶ﭘس وﺣدت وﺟود در ﻗﻠﻣرو ﺗوﺣﯾد و اﺧﻼق ﻋﻣﻠﯽ ھم ﺑر ذات ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳﺗوار اﺳت ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ ھر اﻣری از ﺟﺎﻧب
اﻣﺎم ﺑر ﻣﺄﻣوم ﻣﺻداق ﮐن ﻓﯾﮑون ﺑﺎﺷد و ھر ﺑﺎﯾﺳﺗن ﺑﮫ آﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھﺳﺗن ﺷود .
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 " -۶٩٧ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ھﺳت ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﺣﻣد و ﺳﺟده و ذﮐر و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎرﺳت وﻟﯽ اﮐﺛر ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد" اﯾن ﮐﻼم ﻗرآن ﺑﯾﺎن اﻣر وﻻﯾت ﭘذﯾری ﮐﺎﺋﻧﺎت از ذات ﺑﺎرﯾﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ
ﻋﯾن وﺟود ﭘذﯾری ﻋدم از ذات وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺧداﺳت  .ﭘس وﻻﯾت ھﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت اﺳت .
 -۶٩٨ھر وظﯾﻔﮫ ای ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻋﮭده دارد ھﻣﺎن وﻻﯾت ﭘذﯾری اوﺳت از ﺟﺎﻧب ﺣﻖ  .و ھﻣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ
و ﺣﻣد ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت وﺟود آن ﻣوﺟود اﺳت  .ﮐﮫ ﻓرﻣود " ﺧدای را در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧﺷﺎن داده ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .و
ﻧﯾز ﻓرﻣوده ﮐﮫ  " :ﻧﯾﺎﻓرﯾدم ﭼﯾزی را اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﻧد"  .اﯾن ﭘرﺳﺗش و اطﺎﻋت و اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻋﯾن ﺣﻣد و ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﺧداﺳت و ﻋﯾن ﻣوﺟودﯾت آﻧﮭﺎﺳت و ﺑدون اﯾن اﻣر ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۶٩٩ھﻣﮫ ﺧداوﻧد را اطﺎﻋت ﮐردﻧد و وﻻﯾت ﺣﻖ را ﭘذﯾرا ﺷدﻧد اﻻ دو ﻣوﺟود  :ﺷﯾطﺎن و آدم  .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﺧداوﻧد
ﮐل وﻻﯾت ﺧود را در آدم ﻗرار داد و او را ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧود ﺳﺎﺧت و ھﻣﮫ را اﻣر ﮐرد ﺗﺎ اﯾن وﻻﯾت را ﺗﺻدﯾﻖ و ﺳﺟده ﮐﻧﻧد و از
طرﯾﻖ آدم وﻻﯾت ﺧدا را درﯾﺎﺑﻧد  .ھﻣﮫ اطﺎﻋت ﮐردﻧد اﻻ اﺑﻠﯾس  .و ﺳﭘس اﺑﻠﯾس آدم را ھم وﺳوﺳﮫ ﮐرد ﺗﺎ اﺻﻼً وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮥ
ﺧداوﻧد را ﭘذﯾرا ﻧﺷود ﺗﺎ اﯾن ﮔﻧﺎه او ھم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ او ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً وﻻﯾت ﺣﻖ را از ﺧود ﺣﻖ ﺑﭘذﯾرد  .وﻟﯽ ﺧداوﻧد ھﻣواره
ﺑﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر روی زﻣﯾن دارد ﺗﺎ وﻻﯾت او را ﺑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرﺳﺎﻧﻧد  .اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن و ﺧﻠﻔﺎی او ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗطب
ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز در وﻻﯾت آﻧﮭﺎﺳت و در ﺗﺳﺧﯾر آﻧﮭﺎﺳت  .و ﻟذا ﻓرﻣود  :ھﻣﮫ را ﺑرای آدم آﻓرﯾدم وﻟﯽ
آدم را ﺑرای ﺧود آﻓرﯾدم .
 -٧٠٠از رﺳول اﮐرم ﻧﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻓرﻣود  " :آدﻣﯾﺎن ﻣرا ﺗﮑذﯾب ﮐردﻧد و ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﻧداﺷﺗﻧد  .آدﻣﯾﺎن دﺷﻧﺎﻣم دادﻧد و
ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ﻧداﺷﺗﻧد" .و ﺑﺎز ﻓرﻣود  " :ھﯾﭼﮑس از ﺧداوﻧد ﺻﺑورﺗر ﺑر آزار ﻧﯾﺳت و ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ آﻧﺎن را روزی ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت".
 -٧٠١ﭘس اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﻠوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش و ﭘذﯾرش وﻻﯾت ﺧداوﻧد اﻣﮑﺎن وﺟود دارد و ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﺷود و
اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻘﮥ ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت .و ﻧﯾز ﺑدﻟﯾل ﺷﻔﺎﻋت اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻘﮥ ﺧدا ﺑر ﺑﺷرﻧد .وﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓر
و وﻻﯾت ﻧﺎﭘذﯾر )ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر – وﺟود ﻧﺎﭘذﯾر( ھﻣواره در ﺣﯾن وﺟود دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ھﺳﺗﻧد و اﯾن اﺳﺎس ھﻣﮥ
ﻋذاﺑﮭﺎﺳت .اﯾن ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻋﻠت ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﭘﻠﯾد در ﺑﺷر اﺳت ھﻣﭼون ﺑﺧل ،دروغ ،ﺳﻠطﮫ ،ﺳﺗم ،ﺧﯾﺎﻧت و زﻧﺎ و ﻏﯾره .اﯾن
ﺻﻔﺎت و اﻋﻣﺎل ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣﺎﺻل ﺗداﺧل ﻋدم در وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک  :ﺷرک و اﻟﺗﻘﺎط وﺟود و ﻋدم .
 -٧٠٢آﻧﺎن ﮐﮫ وﻻﯾت اﻟﮭﯽ را از ﺟﺎﻧب اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ﺑﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ دﺳت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻟذا دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ ﺻﻔﺎت ﻧﯾز
ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘدان ﻗدرت  ،ﺧﻼﻗﯾت ّ ،
ﻋزت  ،ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی  ،رﺣﻣت  ،ﻣﺣﺑت  ،ﺳﺧﺎوت  ،ﺻﺑر  ،اراده  ،ﻋﻠم  ،ﺑﺻﯾرت و ﻏﯾره ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﻗﺣطﯽ وﺟود اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن دوزخ وﺟود اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن وﺟود در ﻣﺣﺎق ﻋدم اﺳت  .اﯾﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﺣواس ﺧود را
از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد " ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد"  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎ و ﺣدود را ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽ دھﻧد و در ﻧظر آﻧﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺳﺎوی
اﺳت  " :ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻧﯾﮏ و ﺑد و ﭘﺎک و ﭘﻠﯾد ﯾﮑﺳﺎن اﺳت"  .اﯾن ھﻣﺎن ﺷﻌﺎر ﺑراﺑری ﻟﯾﺑراﻟﯽ اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
ﺟﻧﺳﯾت ﻏرﯾزی ھم ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣوﻟّد ﺑراﺑری زن و ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد  .اﯾن ﺣﺎﺻل اﺑﺗﻼی
وﺟود ﺑﮫ ﻋدم اﺳت زﯾرا ﻋرﺻﮥ وﺟود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﺻﮥ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ﻗداﺳت ﺣدود اﺳت  .وﻟﯽ وﻻﯾت ﻧﺎﭘذﯾران ھﻣﮫ ﭼﯾز
را ﺑﺎ ھم ﻣﺧﻠوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺣدود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد زﯾرا وﺟود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد زﯾرا آﻧرا ﭘذﯾرا ﻧﺷده اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ وﺟودﺷﺎن اﻣر
ﺟﺑری اﺳت و ﻟذا اﯾﻧﺎن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺟﺑرﻧد و ﺟﺑﺎر و ﻣﺟﺑور .
 -٧٠٣آﻧﮑﮫ وﺟود را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و وﻻﯾت اﻟﮭﯽ را ﭘذﯾرا ﻧﻣﯽ ﺷود در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺷﻖ را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و ﻟذا ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﮐراه و
اﺟﺑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾش ﻓﺳﻖ و زور و ﺳﺗم اﺳت .
 -٧٠۴ﺧﺎﻟﻘﯾت از ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻟذا ﻣﺧﻠوﻗﯾت و ﻣوﺟودﯾت ھم ﻣﻌﻠول ﻋﺷﻖ ﭘذﯾری اﺳت  .و ﻋﺷﻖ ﭘذﯾری ﺑﺻورت ﻋﺷﻖ ورزی
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  " :ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد" .زﯾرا ﻣن آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم و ﻣرﯾد آﻧﺎن ھﺳﺗم و ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﻓﺣش
ﻣﯾدھﻧد و ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آزارم ﻣﯽ دھﻧد رزﻗﺷﺎن ﻣﯽ دھم و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ادا ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﮭرﺑﺎﻧم  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
" ﻣرﯾد " از ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد اﺳت  .و ﺧداوﻧد از ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﻣﺧﻠوق اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻧﯾﺎزﻣﻧد وﺟود اﺳت
ﺑﺎﯾد ﻋﺷﻖ ﺑورزد ﺗﺎ وﺟودش ﺗﺑﺎه ﻧﺷود .
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 -٧٠۵در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ھﻣﺎن وﺟود ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ھر ﮐﮫ ﻗدر ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود ﺷد" .و ﻟذا
ﺷﮑر ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎت اوﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺷﮑر ﺧﺎﻟﻖ ﺷﮑر ﻣﺧﻠوق اﺳت" و در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " ھﯾﭼﮑس
ﻗدر و ﺷﮑر ﺧدا را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ادا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐﮫ ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧودش را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾد "– .
 -٧٠۶و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﺧودﺷﺎن را ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﺧود را ھم ﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﻣﺎ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑرای ﺧدا ﺑودﻧش و
ﻧﮫ ﺑرای ﻣﺧﻠوق ﺑودن ﺧود ﺷﮑر ﻧﻣﺎﯾد ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را ﺑرای ﺧود ﺧدا دوﺳت ﺑدارد و ﻧﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ او را ﺧﻠﻖ ﮐرده و رزق
ﻣﯾدھد  .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻣﺎم و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺑﻘﺎی اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .
 -٧٠٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرﺗرﯾن ﺣﻣد و ﺳﺟده و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎر ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اوﺳت و اﯾن ﻋﺷﻖ اﻟﺑﺗﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ اوﺳت
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﺷر ﮐﮫ ﻣرﯾد ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺷر را ﺑر ﺧودش ارﺟﺢ ﻧﻣوده اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرﺗرﯾن
ﻋﺑﺎدات ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی ﻣﯾرﺳد .اﯾن ﻋﺑﺎدت و ﺗﺳﺑﯾﺢ از ﻋﺑﺎدت ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘ ّرب ھم ﺑرﺗر اﺳت .
 -٧٠٨ﭘس اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﺑر اﺳﺎس اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧدا  ،اﺳﺎس و ﺣداﻗل وﻻﯾت ﭘذﯾری و وﺟود ﭘذﯾری و ﻋﺑودﯾت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧداوﻧد
اﺳت  .و ﻟذا وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳﺎس ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﮐل ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری و ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﯾن ﺣﻖ اﺳت .
 -٧٠٩ﺣﻖ ﻣﺣﺑت در ﻣﺣﺑوب ھﻣﺎن اطﺎﻋت ﻣﺣض اﺳت از ﻋﺎﺷﻖ  .اﯾن اﺻل و اﺳﺎس وظﯾﻔﮫ در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
دوﺳﺗش دارد و ﻣورد ﻣﺣﺑت اوﺳت اطﺎﻋت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﻣﺣﺑت را درﯾﺎﻓت و ﺣل و ﺟذب ﻧﻣﺎﯾد وﮔرﻧﮫ در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑت اﺣﺳﺎس
ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﮐل ﻣﺷﮑل زن در ﻗﺑﺎل ﺷوھر اﺳت و ﻣﺷﮑل ﻓرزﻧد در ﻗﺑﺎل واﻟدﯾن  .و ﻣﺷﮑل ﻣﺄﻣوم در ﻗﺑﺎل
اﻣﺎم  .و ﻣﺷﮑل ﻣﺧﻠوق در ﻗﺑﺎل ﺧﺎﻟﻖ .
 -٧١٠ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل آدﻣﯽ ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﻣﯽ دارد؟ اﮔر اﯾن ﻣﺣﺑت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺧﺎﻟص ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ از ﻧﯾﺎز  .ﭘس وظﯾﻔﮥ ﻓرد ﻣﻘﺎﺑل
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧد زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ ھم ﺑﯽ ھﯾﭻ ﭼون و ﭼرا و ﺷرطﯽ ﻣﻌﺷوق را دوﺳت ﻣﯽ دارد  .ﭘس اطﺎﻋت از
ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺎس وظﯾﻔﮥ وﺟودی اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺣﻖ وﺟود اﺳت  .و ﭼون اطﺎﻋت از ﺧدای ذھﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﻣﯽ ﺷود و
آدﻣﯽ ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﭘس ﺑﺎﯾد از اﻣﺎم اطﺎﻋت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود در اطﺎﻋت ﻣطﻠﻖ ﺧداوﻧد اﺳت .
 -٧١١وظﯾﻔﮫ و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺣﻖ ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻗﺎﻧون ﺑرﺧورداری از ﻋﺷﻖ  .و اﮔر دوران ﻋﺻر ﻣﺎ ﻏوﻏﺎی ﺑﯽ
ﻋﺷﻘﯽ و ﺑﺣران ﻋﺷﻖ اﺳت ﺑدﻟﯾل اﻧﮭدام ﺣﻖ ﻣﺣﺑت و اﻟﻐﺎی وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -٧١٢در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ و ﻧﯾز در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " اﮔر ﻣرا دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣن
او را دوﺳت ﻣﯽ دارم" اﯾن اﺳﺎس دﯾن ﺧدا و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت و ھﻣﺎن اﻣری اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس از آن اﺑﺎ ﻧﻣود ﯾﻌﻧﯽ آدم را ﮐﮫ
ﺧدا دوﺳت ﻣﯽ داﺷت ﺳﺟده و اطﺎﻋت ﻧﮑرد و ﮔﻔت ﮐﮫ  " :ﻣن ﺗو را ﺑﯾواﺳطﮫ اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧم" .و اﯾن دروغ ﺑود
ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﺧداوﻧد را دوﺳت ﻧﻣﯽ داﺷت و ﭘرﺳﺗش ﻧﻣﯽ ﮐرد وﮔرﻧﮫ آدم را ﮐﮫ ﻣورد ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑود ﺣﺗﻣﺎ ً ﺳﺟده و اطﺎﻋت ﻣﯾﮑرد
ب ﻣﺣﺑوب ﺧود را ھم دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ وی ﻋداوت ﮐﻧد  .ﭘس اﺑﻠﯾس
اﯾن ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﺣﺑو ِ
ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﺑﺳﯾﺎری ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﻟص ﺧدا ﻧﺑود و ﺑﻠﮑﮫ ﺧودﭘرﺳت ﺑود و ﻣﺣﺑت ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﺧود را ﻣﺣﺑت ﺧودش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧدا ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت و در اﯾن اﻣﺗﺣﺎن رﺳوا ﺷد و ﺧودش را ﺷﻧﺎﺧت وﻟﯽ ﺗوﺑﮫ ﻧﮑرد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ ﻋﺷﻖ ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون
و ﭼرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ادا ﻧﮑرد و ﺑﺎ ﺧدا ﭼون و ﭼرا ﻧﻣود و ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺧدا ﮔﻔت  :ﺗو ﻣرا ﻓرﯾب دادی! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ زد
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧودش ﻣﺷﻐول ﺧودﻓرﯾﺑﯽ و ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﯽ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﺧودش ﺑﺧدا را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد .
ت دوﺳت ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ دوﺳﺗﯽ و اﻣﺗﺣﺎن و ﻣﯾزان دوﺳت داﺷﺗن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد
 -٧١٣دوﺳت داﺷﺗن دوﺳ ِ
" ھر ﮐﮫ دوﺳت ﺗو را دوﺳت ﺑدارد ﺗو را ھم دوﺳت ﻣﯽ دارد" .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را از ﻧﯾﺎز ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد ھﻣﯾن ﺣﻖ دوﺳت
دوﺳت اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت ﺑدارد اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی او را ھم دوﺳت ﻣﯽ دارد و از اﻣر ﺧدا ﮐﮫ اطﺎﻋت ﻣﺣض از
اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اوﺳت ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٧١۴ﭘس ﺧداوﻧد آدم را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺳﺎﺋر ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧود و ﻣﻼﺋﮏ را در ﻋﺷﻖ اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧد  .و اﻣﺎﻣﺎن را ﺑرﮔزﯾد ﺗﺎ ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ
ﻋﺷﻖ اﻣﺗﺣﺎن ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه و آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻋﺷﻖ اﺳت  .ﻟذا ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .و ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد و وﺟود ﺟﺎوﯾد ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ اﺣد و واﺣد ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﭼون
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و ﭼرا اطﺎﻋت ﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ او را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ اﯾن دوﺳﺗﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ اﺣد و واﺣد ﻣطﻠﻖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣطﻠﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد
ﻣﯾرﺳد .و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﯾن ﻋﺷﻖ و اطﺎﻋت ﻧﯾﺳت و اﯾن وﻻﯾت وﺟودی اﺳت و ﻗﺎﻧون وﺣدت ﺑﺎ وﺟود
ﮐﮫ ﺧداﺳت  .اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣوﺣّد و ﻣوﺟود ﺑودن اﺳت .
 -٧١۵در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﺗﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣردم را اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از ﻗرآن ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻼم و اﻣر ﺧداﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ در ﺻدھﺎ
ت دوﺳت.
آﯾﮫ ﻣردم را اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از رﺳوﻻن و اوﻟﯾﺎی ﺧود ﻧﻣوده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت از دوﺳ ِ
ت دوﺳت " ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ھر ﮐﮫ
 -٧١۶ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ﮐل ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت وﺟودی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﻗﺎﻧون " دوﺳ ِ
اﯾن ﻗﺎﻧون را درک و ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧد دﯾن ﺧدا را و ﻋﺷﻖ را و ھﺳﺗﯽ را درک و ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑرده اﺳت.
 -٧١٧آﯾﺎ ﺧداوﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﻣردم را اﻣر ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از دوﺳت ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺧدﻣت
ﺑﮫ ﻣردم اﺳت و از ﺧود ﻣردم ﺑﮫ ﻣردم ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر و دﻟﺳوزﺗر اﺳت  .و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن
ھﺳﺗﻧد  .ﭘس ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارﻧد ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ دﻋوی دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا را دارﻧد .
 -٧١٨و ﺑﻌﻼوه ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣرﯾد اوﻟﯾﺎی ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اراده اش در ﻧزد اوﻟﯾﺎی اوﺳت ﭘس دﻋﺎھﺎی ﻣردم ﻓﻘط در
ﻧزد اﯾن اوﻟﯾﺎی اوﺳت ﮐﮫ ﺑرآورده ﻣﯽ ﺷود و ﺑس  .و اﯾن راز ﻋﺷﻖ و دوﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﻋﺎﺷﻖ ﻣرﯾد ﻣﻌﺷوق اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
اراده اش در دﺳت ﻣﻌﺷوق اﺳت و اﯾن راز وﺣدت وﺟود و ﻗﺎﻋدۀ اول و آﺧر ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -٧١٩در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ھر ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت ﻣﯽ دارد ﺑﺎﯾد ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣن دوﺳت ﻣﯽ دارم دوﺳت ﺑدارد زﯾرا او
ھﻣﮫ را دوﺳت ﻣﯽ دارد از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓران و اﺷﻘﯾﺎء را ﮐﮫ ﻣن دوﺳت ﻧﻣﯽ دارم  .ﭘس اﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
اﺳت و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻣﮫ اﺳت .
 -٧٢٠ﺧدا ھﻣﮫ را ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯾﺳت ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص را ﻋﺎﺷﻖ اﺳت  .وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص او ھﻣﮫ را ﻋﺎﺷﻘﻧد  .ﻣﺛل ﻣﺣﻣد
ﮐﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ھﻣﮥ ﺧﻼﯾﻖ اﺳت .در ﻗرآن ﻣﮑررا ً ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران و ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد
ﭘس اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑروﻧد ﻧزد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا دوﺳﺗش دارد  .و اﯾن ﺷﻔﺎﻋت اﺳت  .ﭼون ﺧدا دوﺳﺗش دارد ﺷﻔﺎﻋت او را
ﺑرای ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .اﯾن ﻗﺎﻧون ﻋﺷﻖ اﺳت .
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ت دوﺳت اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣت ﻧﺎم دارد و ﻣﮑﺗب ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
 -٧٢١ﭘس راه وﺣدت ﺑﺎ وﺟود و اﻟﺣﺎق ﺑﺎ ﺣﻖ ھﻣﺎن راه دوﺳ ِ
اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت .
 -٧٢٢ﺧداوﻧد در ﮐﺳﯽ ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد  .و ﺧداوﻧد ﮐﺳﯽ را ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺧﻠﻖ را ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﺎﺷد و ﺧدﻣت ﮐﻧد  .ﭘس اﯾن ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی ﺧودش ﻋﯾن ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻼﯾﻖ اﺳت  .ﭘس اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺟﺑران ﻗﮭر و
ﻏﺿب و ﻏﯾرت ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﮐﺛر ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎی او ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﮔﻣراه و ﮐﺎﻓر ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر از ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﻧد  .و اﯾﻧﺳت راز ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎﻣت ﺑﻌﻧوان ﺷﺎھراه ﺗوﺣﯾد .
 -٧٢٣و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و دﻋوی راﺑطﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧدا را دارﻧد ﺑر ﻗﮭر و ﻏﺿب و آﺗش او
وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس دوزخ راه ﺗوﺣﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻋﺷﻖ و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ادب و ﺣﯾﺎ ﻧدارﻧد و ﺑﺻورت ﻧﺟس و وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺑﺳوی او ﻣﯽ روﻧد و ﻟذا آﺗش ﻏﯾرت اﻟﮭﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را
ﭘﺎک ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﻣﺣﺿر دوﺳت ﺷوﻧد .
 -٧٢۴ﭘس آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﯾن دوزخ و اطﺎﻋت از اﻣﺎم ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﯾن دوﺳت و دﺷﻣن  .ﺑﯾن اﻣﺎم و ﺷﯾطﺎن .
زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﻣﺎﻟﮏ دوزخ و راھﻧﻣﺎی آن اﺳت .
 -٧٢۵ﭘس آدﻣﯽ در ھر ﯾﮏ از دو اﻧﺗﺧﺎﺑش ﺧواه ﻧﺎﺧواه راھﯽ ﺑﺳوی ﺗوﺣﯾد و ﺧداوﻧد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت  :راه ﻧوری ﯾﺎ راه
ﻧﺎری  .ﭘس ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧدا ھﺳﺗﻧد  .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺟﺑر ﻣﯽ رود و دﯾﮕری ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر  .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ زﺟر و دﯾﮕری ﺑﮫ ﺷوق  .ﯾﮑﯽ
داﻧﺳﺗﮫ و دﯾﮕری ﻧﺎدان  .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ رﺣﻣت و دﯾﮕری ﺑﮫ ﻏﺿب .
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 -٧٢۶ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ و طﺑﻘﺎت آﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣدارج و ﻣﺟﺎری ﺑﮫ وﺟود آﻣدن و اﺣد و واﺣد و ﻣوﺟود ﺷدن اﺳت  .و
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھم ﻣرﺣﻠﮫ ای از اﯾن راه اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐدام ﻣﺳﯾر را دوﺳت ﻣﯽ دارد ﻣﺳﯾر ﻣﺣﺑت ﯾﺎ ﻣﺳﯾر
ﺷﻘﺎوت  .ﻣﺳﯾر اطﺎﻋت از ﺧﺎﻟﻖ ﯾﺎ ﻣﺳﯾر ﻋداوت ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ  .و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ راه ﻋداوت و ﺷﻘﺎوت را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد راه ﻋدم را
ﺑرﮔزﯾده و وﺟود را طﻠب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در روز ﻗﯾﺎﻣت ﭼون ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ای ﮐﺎش
ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑوﺟود ﻧﻣﯽ آﻣدم  .و ﺧودش ﺑر دوزخ وارد ﻣﯽ ﺷود  .دوزخ اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﻣﺛل ﺑﮭﺷت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در
ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :آﯾﺎ ﺣﯾرت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻓران ﭼﮫ ﺻﺑوراﻧﮫ در آﺗش ﻣﯽ ﺳوزﻧد؟ زﯾرا ﺧودﺷﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد و
اﻧﺗﺧﺎب ﺧود را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد  .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﺑﮭﺷت ھم ﺑرﺗر و ﺣﻖ ﺗر اﺳت اﻧﺗﺧﺎب اﺳت و اﯾﻧﺳت راز ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن .
و ﺑﮭﺷت و دوزخ دو راه دﯾن اﺳت  .دﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی راه رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺟود  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﯾن ھر آن واﻗﻊ
اﺳت– ﻗرآن –
 -٧٢٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﯽ دﯾن وﺟود ﻧدارد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺑﯽ وﺟود  ،وﺟود ﻧدارد  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺿد دﯾن و ﺿد وﺟود  ،وﺟود دارد.
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﺻم آﺷﮑﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -٧٢٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺳﺎس ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود ھﻣﺎن وﺟود اﺳت  .ﭘس اﯾن ﻣﮑﺗب وﺟود اﺳت  .ﭘس وﺟودی ﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺗب اﺳت .
ﭘس دﺷﻣﻧﺎن اﯾن ﻣﮑﺗب دﺷﻣﻧﺎن وﺟودﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎھﻠﻧد و ﺧﺻم ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٧٢٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ در درﯾﺎ  ،آب را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻗدرش ﻧﻣﯽ داﻧد  .اﻧﺳﺎن ھم وﺟود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻗدرش ﻧﻣﯽ داﻧد و
از ﻧﻌﻣﺎﺗش ﻣﺣروم اﺳت  .و ﻟذا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟﮏ وادی ﻓﻧﺎ ﺷود ﺗﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﺑﻘﺎ ﺑرﺳد و ﭼون ﺧدا ﺷود  .و وادی ﻓﻧﺎ ھﻣﺎن
وادی ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﭘﯾر .
 -٧٣٠ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﻣﻧطﻖ وﺟود اﺳت و ﻋﺷﻖ  .ﭘس ﻣﻧطﻖ ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت  .و ﻣﻧطﻖ ھداﯾت اﺳت ﺑﺳوی
وﺟود و ﺣﺿرت ﻋﺷﻖ .
 -٧٣١ﭼرا ھﺳﺗﯽ ؟ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷر در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 " -٧٣٢ھﺳﺗم آﻧﮑﮫ ھﺳﺗم "  .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ  :ﺗو ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ؟ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧودش ھم
ھﺳت  .اﯾن ﻣﻧطﻖ ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ﻣﻧطﻖ وﺟود ! ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻖ ﻣﻧطﻖ  :ذات ﻣﻧطﻖ  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻧطﻖ ھﺎ ﺟﻌﻠﯽ و دروﻏﯾن و ﮔﻣراه
ﮐﻧﻧده و ﻧﺎﺑودی زاﺳت .
 -٧٣٣ﭼرا ﺟﮭﺎن وﺟود دارد ؟ ﭼوﻧﮑﮫ ﺗو وﺟود داری ؟ ﭼرا وﺟود داری ؟ زﯾرا وﺟود داری  :ھﺳﺗم آﻧﮑﮫ ھﺳﺗم! ﭘس ھﺳﺗﯽ
اﻣری ﺑﯽ ﻋﻠت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻣد و ﺧودﮐﻔﺎ و درون ﻋﻠت اﺳت و ﺧود ﻋﻠت ﺧوﯾش اﺳت و ازﻟﯽ و
اﺑدی اﺳت و ھوﺷﯾﺎر ھم ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧود – آﺳت  .ﺧداﺳت .
 -٧٣۴ﺑﮭرﺣﺎل از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﮫ ﯾﺎد دارد ﻣوﺟودی ﻏﯾﺑﯽ ﭘﯾدا ﺷده و ادﻋﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ھﺳﺗﯽ
و اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد او را ﺑﭘرﺳﺗد و از رﺳوﻻﻧش ﮐﮫ او را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد اطﺎﻋت ﮐﻧد  .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻗدرت و ﺟﺳﺎرت آﻧرا
داﺷت ﮐﮫ اﯾن ادﻋﺎ را ﻧﭘذﯾرد  .ﭘس ھﻣﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد زﯾرا دﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل ھﺳﺗﯽ .
 -٧٣۵ﻣﻧطﻖ ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :اﮔر ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯽ ﺑود و ﺷﺎھد ﺑر ﻣن ﻣﯽ ﺑود ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣرا ﻧﺎﺑود ﮐرده ﺑود از ﻓرط ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﮐرده ام  .ﭘس ﺧداﺋﯽ ﻧﯾﺳت  .اﯾن آدم راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد زﯾرا ﺧود ﺧدا ھم ﭼﻧﯾن
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :اﮔر ﻗرار ﺑود ﺑﺎ ﺑﺷر ﺑﮫ ﻋدل ﻋﻣل ﮐﻧم ﺗﺎﮐﻧون طوﻣﺎر ﺑﺷر را از ھﺳﺗﯽ زدوده ﺑودم .وﻟﯽ ھﻣواره رﺣﻣت ﻣن ﺑر
ﻋدل ﻣن ﺳﺑﻘت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺻﺑرم ﺑﺳﯾﺎر اﺳت و دوزخ ھم ﻣﮭﯾﺎ اﺳت ﺑرای اﯾن ﻣوﺟود اﮔر ﻧﺧواھد دﺳت از اﻧﮑﺎر ﺑﮑﺷد ﭼون
ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣن ھﺳﺗم و ﺷﺎھد ﺑر اوﯾم و او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و در واﻗﻊ ﻣرا اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﺑودش ﮐﻧم وﻟﯽ ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧم ﻓﻘط
اﻧدک او را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺳﺑﮑﺗر ﺷود و دﺳت ازﺧود – ﻧﺎﺑودی ﺑردارد و ﺑﮫ وﺟود ﺧوش ﺑﯾن ﺷود و طﺎﻟب وﺟود ﮔردد .
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 -٧٣۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﺧدا ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ظﻠم او ﺑﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ظﻠم او ﺑﮫ وﺟودش  .و ظﻠم او ﺑﮫ ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن
وﺟود اﺳت  .او ﺧﺻم وﺟود اﺳت  .او ﻋدم اﺳت  .او آدم اﺳت  " :و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم و دﺷﻣن ﺧوﯾش
اﺳت " .ﻗرآن ــ
 -٧٣٧ھر ظﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس از ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺧود را در دوزخ ﮐﮫ وادی ﺗﺟرﺑﮥ
ﻧﺎﺑودن اﺳت ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم  .اﯾن ھﻣﮫ ﺧود ﺧداﺳت ﮐﮫ از ﻗﻠﻣرو ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧود )ﻋدم( ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﻣﯽ آﯾد  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم
اﺳت ؟ ﺳﺎده ﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 -٧٣٨ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮥ ﺧﻼﯾﻖ را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھﺳﺗﯽ را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .و آﻧﮕﺎه
ﭘﯾﺎم آور و ﻧﺎﺟﯽ وﺟود از ﻣﺣﺎق ﻋدم ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را در ظﮭورش ﯾﺎری ﻣﯽ دھد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودش را در ﺑوﺟود آﻣدن ﯾﺎری
ﻣﯽ دھد  " .ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را" .ﺧدا ــ
 -٧٣٩اﻧﺳﺎن  ،ﺧدای ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑر ﺟﺎی ﯾﮑدﯾﮕر  .و اﯾن اﺳت راز ﺗوﺣﯾد  .و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷرﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋداد و ارﻗﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﭼﮫ ﺧوب ﻣﯾﮕوﯾد ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ " ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش اﺳت ﻧﺎﺑود
اﺳت" .و ﻟذا آن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋدد " ﯾﮏ " ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﺧدای ﻧﺎﺑوده اﺳت و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز اﻧﮑﺎرش
ﻧدارد زﯾرا ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﻧدارد و اﺟﺎﺑﺗﯽ ﻧدارد .
 -٧۴٠ﺗوﺣﯾد را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻧده ﻓﮭم ﮐرده ام ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮭم ﮐرده اﻧد  .وﻟﯽ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻧده ﺑﯾﺎن و اﺛﺑﺎت
ﮐرده ام ﮐﺳﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﻧﮑرده اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﭼرا ؟ اﮔر ﭘﺎﺳﺧش را ﯾﺎﻓﺗﯾد ﺷﻣﺎ ھم ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎران ﺧواھﯾد ﺑود .
اﻟﺑﺗﮫ ﭘﺎﺳﺧش ﻗﺑﻼً داده ﺷده اﺳت و اﺷﮑﺎل در ﺑﺎور آن اﺳت .
 -٧۴١اﯾن اوﺳت ﮐﮫ در دﺳت ﻣن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و اﯾن اﺳت دﻟﯾل روﺷﻧﺎﺋﯽ و اﻗﺗدار و وﺿوح ﺳﺧن ﻣن  .اﯾن ﺻدق ﻣن اﺳت و ﺟز
ﺧدا راﺳﺗﮕوﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣو ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺳﺧن راﺳت و ﺑرﺣﻖ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ھﻣو ﺑﮫ راه ﺧودش ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺻدق
ﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌظﯾم  .و ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻋظﯾم اﺳت ﺻدق ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻧﯾز ﺻدﯾﻖ اﺳت  .و ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و در ﻋﻠﯽ اﺳت ﻋﻠﯽ اﺳت:
ﻋﻠﯾﯾن ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدھــ ﻗرآن ــ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب و اﮐﺛر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾم را ﻣن ﻧﻧوﺷﺗﮫ ام ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت  .و
ﺧود ﻣن اوﻟﯾن ﺷﺎﮔرد آﺛﺎرم ﺑوده ام .
 -٧۴٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳدش ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اش از ﺟﻧس ﺷﻧﺎﺧت او از ﺧودش در ﻋرﺻﮥ ﻗﺑل از ﺗوﻟد و
ﺟﻧﯾن اﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ !
 -٧۴٣ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد ﺷﻧﺎﺳﯽ و وﺣدت وﺟود ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﯾن ﺟز در اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد " .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺟز
در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود" ﻋﻠﯽ )ع( –
 -٧۴۴و اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ﻓﻘط در آﺛﺎر ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود  .ﻣن ﭘﯾﺎم آور اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗم .
 -٧۴۵ﻓﻘط ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳت ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً از درک اﻣﺎم ﻋﺎﺟزﻧد ﭼﮫ ﻧوع ﻏرﺑﯽ و ﺑﯽ رﯾﺎ و ﭼﮫ ﻧوع ﺷرﻋﯽ و
ﭼﮫ ﻧوع دروﯾﺷﯽ  .ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻏرق در ﻓوت و ﻓن ھﺳﺗﻧد  .اﻣﺎم درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻓن ﻗرار دارد .زﯾرا ھﻣﮥ ﻓن ﺑﺎزان
ﺗﮑﻧوﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس  .و اﻣﺎم ﻏرق در ﺑﺎطن ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا اﺳوۀ ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﺑﺎ ﺧودش ﯾﮑﯽ
اﺳت و ﻟذا ﺑﯾرون ﭘرﺳﺗﺎن او را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﭼون او در درون اﺳت  .و اﯾن راز ﻏﯾﺑت اوﺳت .
 -٧۴۶و اﻣﺎ ﺑﺷﻧوﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﮐﺗﺎﺑش  " :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧدا را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎد ﮐﻧﯾد و ھر ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧﯾدش .
و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﮔزارد ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺳوی ﻧور ﺑرد  .و او ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻣﮭرﺑﺎن
اﺳت و زﻧده ﺷدن ﺷﻣﺎ روزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  . " ...و واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺳورۀ ﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ
اﺳﺎس ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا و ﺑﻧده ﺗوأﻣﺎن اﺳت و ﻧﻣﺎز ﺧدا و ﺑﻧده ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت  .و ﻟذا ﺿﻣﯾر " ﻣﺎ " ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ
ھر دو )ﺧدا و ﺑﻧده( ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾدار ﯾﮑدﯾﮕر را دارﻧد ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  .ﭼرا ﮐﮫ ھﻣو ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ " ﺧدا ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم در
اﻧﺗظﺎر اﺳت"  .ﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﮫ اﺳت .
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 -٧۴٧ھر ﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺟﻣﺎل وﺟود ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد آداب و اﺑزار ﻓراق و
ﮐوری و ﮐری و ﻻﻟﯽ ھم ﺿﻌﯾﻔﺗر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾودات ﺷرﻋﯽ در ﻋﺑﺎدات ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﯽ رود  .اﯾن ھﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ
ﺗﻘرب اﺳت ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن  .زﯾرا آداب ﺣﺿور ﻣﺗﻔﺎوت از آداب ﻏﯾﺑت و ﻓراق اﺳت  .آداب دﯾدار ﻣﺗﻔﺎوت از آداب ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﻓﺎﻗد ّ
ﻧوﺷﺗن اﺳت .
 -٧۴٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن در ﺟﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد ﻣؤﻣن را اﻣر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد  .در ﺟﺎﺋﯽ دﮔر اﻣر ﺑﮫ ذﮐر ﻣﺣض ﻣﯽ ﮐﻧد .
در ﺟﺎﺋﯽ ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ای ﻣؤﻣن ﭼون ﻣﺳت ھﺳﺗﯽ اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﻣﮑن  .در ﺟﺎﺋﯽ ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز را ﺑر دل ﻣؤﻣن ﻧوﺷﺗﮫ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﻟش ﺧود ﺑﺧود ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد ﯾﻌﻧﯽ داﺋم اﻟﺻﻠوة اﺳت  .و در ﺟﺎﺋﯽ ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد  :وای ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران  .در ﺟﺎﺋﯽ ھم
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ رﺳول ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد  .و در ﺟﺎﺋﯽ ھم ﺧود ﺧدا ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن اﻧواع ﻣؤﻣﻧﺎن در
درﺟﺎت اﯾﻣﺎن و ﺗﻘرب اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﻧواع ﻋﺑﺎدات و ﺻﻠوة  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺻدھﺎ ﺑﺎر در ﮐﺗﺎﺑش از ﺻﻠوة ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ وﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎر
ھم از آداب و ﮐﻣﯾت و ﻣﺣﺗواﯾش ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺻﻠوة در ﻧزد ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت از آن ﭼﯾزی اﺳت
ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن راﯾﺞ اﺳت  .و ﺑﻧظر ﻣﺎ اﯾن ﺻﻠوة راﯾﺞ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺷرک ﻣﺻداق ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﺧدا را درآورده اﺳت ﮐﮫ  :وای ﺑر ﺷﻣﺎ و ﻧﻣﺎزﺗﺎن ! ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﻣؤﻣﻧﯽ ﺣﻖ ﻧدارد درﺑﺎرۀ ﻧوع ﻧﻣﺎز ﻣؤﻣﻧﺎن دﯾﮕر
ﻗﺿﺎوت ﮐﻧد و طرد و ﻟﻌن ﻧﻣﺎﯾد .
 -٧۴٩ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ھر اھل ﺻﻠوة دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ در آن اﺳت ﻣﺛل راﮐﻌﯾن  ،ﻗﺎﻧﺗﯾن و ﺳﺎﺟدﯾن .
 -٧۵٠ﭘس ﻧﻣﺎز راﺑطﮥ وﯾژه ﺑﯾن ﺧدا و ﺑﻧده اﺳت و ﮐﺳﯽ را ﺣﻖ ورود و ﻗﺿﺎوت در آن ﻧﯾﺳت  .ﻓﻘط ﻣﺷرﮐﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن
ﺑﺎره ﺑﺧود ﺣﻖ ﻣﯽ دھﻧد .
 -٧۵١ﻧﻣﺎز ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻠﯽ وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ظﻠﻣﺎت ﺑﺳوی ﻧور ﻣﯽ رود ﯾﻌﻧﯽ از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ ﮔراﯾد  .ﭘس ﻧﻣﺎز
ﻣﺣﺻول ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺟود اﺳت .
 -٧۵٢ﭘس ﻧﻣﺎز واﻗﻌﮥ ﺗﺣﻘﻖ " ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم" اﺳت  :دﻋوت ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم  .و ﮐﻣﺗر از اﯾن ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت  .دﻋوت
از ﺧدا ﺑﮫ دل و ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن  :اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻣﺎز  .و ﻟذا ﺻ ّل و ﺻﻠوة ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود اﺳت .
 -٧۵٣ﭘس اﮔر ﺷﺎھد ﭼﻧد ﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ روزی ﻻاﻗل ﺳﮫ ﺑﺎر اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋﻠﯾل ﺗرﯾن و ذﻟﯾل ﺗرﯾن و
ﻧﺎﺑوده ﺗرﯾن و ﺣﻘﯾرﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد ظﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻖ ﻧﻣﺎز ﮐرده اﻧد و ﻣﺧﺎطب ﻓرﯾﺎد ﺧدا ﺷده اﻧد ﮐﮫ  :وای ﺑر
ﻧﻣﺎزﮔزاران !
 -٧۵۴اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻗرﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎز را از وی ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
اﻧد .و ﻟذا ﺑﯽ ﻧﻣﺎز ﻣﺎﻧده اﻧد در ﺣﯾن ﻧﻣﺎز  .زﯾرا ھر ﮔﺎه ھم ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور رﺳﯾده اﺳت او را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣوده اﻧد  .زﯾرا
اﻣﺎم درب ﺻﻠوة اﺳت درب ورود ﺑﮫ ﺣرﯾم اﻟﮭﯽ  .و ﻟذا اﻣﺎم را " ﺑﺎب " ھم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد .
 -٧۵۵اﯾﻧﮭﻣﮫ از ﻧﻣﺎز ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﭼرا ﮐﮫ ﻧﻣﺎز درب وادی ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﮐﺎرﮔﺎه وﺟودﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺟﺎت از ﻗﺣطﯽ وﺟود  .ﻧﺟﺎت
از ظﻠم ﭘذﯾری و ﺳﺗﻣﮕری  .ﻧﺟﺎت از ﺷرق و ﻏرب زدﮔﯽ  .ﻧﺟﺎت از ﻋرب و ﻋﺟم ﭘرﺳﺗﯽ  .ﻧﺟﺎت از ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ  .ﻧﺟﺎت از
ﺷرک  .ﻧﺟﺎت از ﭘوﭼﯽ  .ﺷرک ﻣوﺟب اﺑطﺎل وﺟود اﺳت ﺑﻘول ﻗرآن  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭘوﭼﯽ ! و اﻣروزه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭘوچ ﺗرﯾن اﻗوام
ﺑﺷری اﻧد زﯾرا ﺑﺎ ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن آﺋﯾن ﺑدﺗرﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﮐرده اﻧد  .و ﻟذا ﻣﺣﻣد در ﺑﯾن راه ﻣﻌراﺟش ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﻌﻠﻖ از ﺑﺎران اﺷﮏ ﻣﻼﺋﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺑر اﻣت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗﻧد.
 -٧۵۶اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘوچ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﭘوچ را ھﻣﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد  :ﻏرب زده  ،ﺷرق زده  ،ﻣﺎﺷﯾن زده  ،ﺳﯾﺎﺳت زده ،
ﭘول زده  ،ﻣردم زده  ،ﻓﻠﮏ زده  ،ﺟﻧﮓ زده  ،اﻧﻘﻼب زده و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧدازده  :ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن ! اﯾن ھﻣﺎن ﺧدازده ﮔﯽ اﺳت  .ﮐﺳﯽ
را ﮐﮫ ﺧدا زد ھﻣﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد .
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 -٧۵٧از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺣﺎدﯾث ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب را از ﮐﺟﺎ آورده اﯾد ؟ ﭼرا ﺗﺎﮐﻧون ھرﮔز آﺧوﻧدی ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻣﯽ از اﯾﻧﮭﺎ
ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :ﺑروﯾد از ھﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد  .ﻓﻘط اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﺑر ﺳر زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺷود از آن ﻋﻣﻠﯽ
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳﺗﺧراج ﻧﻣود .ﻣﺛل اﯾن ﺣدﯾث ﮐﮫ اﻣروزه ورد زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ  :ﭼون ﻓﻘر وارد ﺷود اﯾﻣﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود !!؟؟ و ﻣﺎ
اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث ﮐﻌب اﻻﺣﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﺑوذر را ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﮐرد ﺗﺎ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﮐﺎﻓر ﺷود و ﮐﺎﻓر از دﻧﯾﺎ ﺑرود .
وﻟﯽ او در ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺧداﯾش را دﯾدار ﮐرد ﮐﮫ  :ﮔرﺳﻧﮫ ﺷو ﺗﺎ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧﯽ ! اﯾن ﺣدﯾث را ھم اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺷﻧﯾده اﯾد  .زﯾرا رﺳوا ﮐﻧﻧدۀ
ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت  .رﺳواﮐﻧﻧدۀ ﮐﻌب اﻻﺣﺑﺎرھﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺑدﯾل ﻗرآن ﺧﺷت طﻼ ذﺧﯾره ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ
اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن ﺑر ﺑﺎد ﻧرود .
 " -٧۵٨ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را از ﻓﻘر ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و آﻧﮕﺎه ﺑدﻧﺑﺎل ﺧودش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد" اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت در ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﯾطﺎن  .آﯾﺎ اﻣروزه
ﭼﻧد ﺗﺎ از اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن در ﺻورت ﺑﺷری را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ اﻗﺗﺻﺎدداﻧﮭﺎ و دوﻟﺗﻣردان ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗرﺳﺎﻧﯾدن ﻣردم از ﻓﻘر ،
رأی ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻣردم را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﮕﺎه اﯾن ﺣدﯾث را ﺳر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ  :ھﻣﮥ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن
ﺟﺎﻧﺷﯾن و وارث ﺧداﯾﻧد .
 -٧۵٩ﺟﮭﺎن ﺳﯾﺎﺳت و ﺳﯾﺎﺳت زده ﮔﯽ ﺟﮭﺎن ﺗوﻟﯾد اﻧواع ﺷرﮐﮭﺎی ﻧو ﺑﮫ ﻧو اﺳت و ﻣﺷرﮐﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداراﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﺟس ﺗرﯾﻧﺷﺎن  .و ﻟذا ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻧﺟﺎﺳت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد  .و ﭼون ﮔﻧد ﻧﺟﺎﺳت دﻣﺎﻏﺷﺎن را ﺳوزاﻧﯾد ﻣردم را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﻣﯽ ﮐﺷﻧد اﯾن ﺧداﯾﺎن ﺑراﺑری !
 -٧۶٠آﻧﮑﮫ از ﻓﻘر ﻣﯽ ﺗرﺳد و ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد ﻣﺷرک اﺳت  .ﭼرا ؟ زﯾرا ﻋدم و ﺗرس از ﻧﺎﺑودی را ﺷرﯾﮏ وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و وﺟود
را ﻧﺟس ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻗﺗدار وﺟود را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  " .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻋﻣﺎل ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﺎطل اﺳت" ﻗرآن – ﯾﻌﻧﯽ ھﻣواره ﻧﺎﮐﺎم و
ﭘوچ و ﺑور ھﺳﺗﻧد .
 " -٧۶١ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﯾن اﺳت" ﻗرآن – زﯾرا ﺻﺎدق ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ھﺳت ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ وﺟودش را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد  .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺧدا و ﺧدا ﺑﺎ اوﺳت  .زﯾرا وﺟود ﺧداﺳت  .وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی
را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر آن ﭼﯾز ﺗﺳﻠﯾم و وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ آن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺻﻠوة و ﺻ ّل ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و
اﻟﺣﺎق ﺑﺧوﯾﺷﺗن و ﺑﺎ ﺧود ﯾﮑﯽ ﺷدن اﺳت  .و اﯾن واﻗﻌﮥ ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت  .ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺧداﺳت  .و ﺻدق
ﺑﺎ ﺧود ﺑودن اﺳت و از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻏﺎﻓل ﻧﺑودن و ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻧﮑردن  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ھﻣﮥ واردات و ﺻﺎدرات وﺟود ﺧود را
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد ﺧدا را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده اﺳت و ﻟذا ﺧدا ﺑﺎ او اﺳت  .و ھر ﮐﺳﯽ ﺑرﺧﯽ اﻣور را ﺗﺻدﯾﻖ و ﺑرﺧﯽ را ﺗﮑذﯾب ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد
از ﻣن ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻣن ﻧﯾﺳﺗم ﻣﺷرک اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ ﺧداﺳت ﭼون ﺧدا را در ﺧود اﻧﮑﺎر ﮐرده اﺳت  .ﭘس ﺻدق ھﻣﺎن اﺳﺎس
اﺳﻼم و ﺗﺳﻠﯾم وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﺑودن اﺳت و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر آن وارد ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود  .و اﺑراھﯾم )ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﺎﻣل
ﺑود و ﻟذا ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ا ّم وﺟود رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود  " .ﺻدق رأس اﺳﻼم
اﺳت" ﻋﻠﯽ )ع( .
 " -٧۶٢ﺑﮕو ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر ھﻣﮫ از اوﺳت " ﻗرآن – ﺗﺎ او را در ﺧود ﺑﯾﺎﺑﯽ  .ﺗﺻدﯾﻘش ﮐن ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ اش ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺻﺎدق اﺳت .
و ﻟذا دروﻏﮕو دﺷﻣن ﺧداﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :در اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ھر ﺻﻔﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد اﻻ
دروﻏﮕوﺋﯽ .زﯾرا ﻣؤﻣن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد زﯾرا ھر دروﻏﯽ ﺗﮑذﯾب اﻣری درﺑﺎرۀ
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﺗﮑذﯾب ﺧداﺳت  .ﭘس ھر ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﺧواھد ﺧدا ﺑﺎ اوﺳت و ھر ﮐﮫ ﻗﺻد دﯾدارش ﮐﻧد ﺧدا دﯾدارش ﮐﻧد .
ﭘس ﻓرق ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﻓرق ﺧواﺳﺗن و ﻧﺧواﺳﺗن ﺧداﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٧۶٣ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺷرک ھﺳﺗﻧد ﭼون ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧود را ھﻣﺳﺎن
او ﮐﻧﻧد  .از او اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼون او دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد ﭘس از آداب و اطوار او و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً از ﻟﺑﺎس و زﺑﺎن او ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن ﺑﺳﺗر اﺻﻠﯽ ﺷرک در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اطﺎﻋت از اﻣﺎم زﻧده ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ از رﺳول ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .
اﯾﻧﺎن ﮐﮫ ﺧود را اھل ﺳﻧت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﺣﺗﯽ ﻋﻣده ﺷﯾﻌﯾﺎن را ھم ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻋﻣده ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻓﺎﻗد اﻣﺎم زﻧده ای ھﺳﺗﻧد و
آﻧﮭﺎ ھم ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﺻوری از روﺣﺎﻧﯾون ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﻣﻘﻠد رﺳوﻟﻧد  .و در اﺳﻼم ﺣﺗﯽ ﺗﻘﻠﯾد از ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﺣرام اﺳت ﺗﺎ
ﭼﮫ رﺳد ﺗﻘﻠﯾد از ﺳﺎﺋر ﮐﺗب  .ﮔرﭼﮫ از ﺧود اﻣﺎم زﻧده ھم ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻘﻠﯾد ﺻوری ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ای ﻣؤﻣﻧﺎن از ﻣن
ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد ﺑﻠﮑﮫ از ﻣن اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد" ﭼون اﻣﺎم از ﺧداوﻧد اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از او اطﺎﻋت ﮐرد ﮐﮫ
ﻋﯾن اطﺎﻋت از ﺧداﺳت و ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ﺗﻘﻠﯾد در دﯾن از ھر ﻣرﺟﻌﯽ زﻧده ﯾﺎ ﻣرده ﻋﯾن ﺷرک اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘﻠﯾد در دﻧﯾﺎ ھم
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ﺷرﮐﯽ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در دﯾن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ در دﯾن و دﻧﯾﺎ ﺑﺎﯾد از اﻣﺎم زﻧده اطﺎﻋت ﮐرد و ﻏﯾر از اﯾن ﺷرک اﺳت  .اﯾن
وﺿﻊ در ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ھم وﺟود دارد و ﻟذا ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب ﻋﻣوﻣﺎ ً اﺳﺎس ﻣذھب ﺷرﮐﻧد  .و ﻟذا ھﻣواره ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻌدی و ﻋﺎرﻓﺎن
ﺧود ﺑﮫ ﻧﺑرد و ﻗﺗﺎل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد .
 -٧۶۴درک ﺑﯾن اطﺎﻋت و ﺗﻘﻠﯾد اﺳﺎس ﺗﺷﺧﯾص و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت .
 -٧۶۵و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷرک اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐﺎﻓران ﭘﯾرو و ﻣﻘﻠد ﭘدران و ﻧژاد ﺧود ھﺳﺗﻧد .
 -٧۶۶ﻓﻘط اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﺧدا  ،ﺗوﺣﯾد اﺳت آﻧﮭم از طرﯾﻖ اطﺎﻋت از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود در اطﺎﻋت ﻣﺣض ﺧداﺳت و از
ﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت و ﻧﮫ اطﺎﻋت از ھوای ﻧﻔس ﺧود ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺧدا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﺗﺷرﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت  .آدﻣﯽ در ﺗﻘﻠﯾد
از دﯾﮕران ھم ﻋﻣﻼً از ﻧﻔس ﺧود ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺗﻘﻠﯾد ﺣﺎﺻل ﺑﺧل ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد رﯾﺎﺳت ﻣﯽ ﺧواھد ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕران
ﺷود  .و ﻟذا ﺗﻘﻠﯾد ﺷرﻋﯽ ﻧﯾز ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷرک ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯾﻌﯽ اﺳت .
 -٧۶٧ﺗوﺣﯾد ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼون ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺣﺎﻣل ذات ھﺳﺗﻧد ﭘس ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﻣطﻠﻖ اﻧد و ﻟذا ھﻣﮥ اﻓﻌﺎل ھم اﻟﮭﯽ و
ﻣطﻠﻖ اﻧد و ھﻣﮥ ﺻور ھم ﺻورﺗﮭﺎی ﻣطﻠﻖ ﺻﻔﺎت ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ھﻣﮥ اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت ﻣوﺟود در ﺑﺷر اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ
اﺳﻣﺎی ذات ،اﺳﻣﺎء ﺻﻔﺎت ،اﺳﻣﺎء اﻓﻌﺎل ،اﺳﻣﺎء ﺻور ،اﺳﻣﺎء ﺣﺎﻻت و اﻟﯽ آﺧر .ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت از اوﯾﻧد
و ﮐﻠﻣﺎت او ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ھﺳﺗﻧد و اﮔر ھﻣﮥ آﺑﮭﺎ ﻣرﮐب و ھﻣﮥ ﭼوﺑﮭﺎ ﻗﻠم ﺷوﻧد و دو ﺑراﺑر ﺷوﻧد ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ رﺳﻧد .
ﺳﯾب  ،اﻧﺎر  ،ﭼوب  ،ﺧر  ،ﻣورﭼﮫ  ،آدم  ،ﺳﺗﺎره  ،ﻣﺎه  ،اﺑر  ،ﺳرخ  ،ﺳﻔﯾد  ،ﺧوب  ،ﺑد  ،ﺻﻔت  ،ذات  ،ﮐﺎر  ،ﻧور  ،ﺣﻖ ،
ﺣﮑﯾم و و  ...ﺟﻣﻠﮕﯽ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ و اﻓﻌﺎل و ﺣﺎﻻت و ﺻور اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن وﺣدت وﺟود ﻣطﻠﻖ اﺳت .وﻟﯽ
اﯾن ﻓﻘط ﻋﺎرف واﺻل اﺳت ﮐﮫ در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ  ،ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ و
ظﮭور .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺣﺗﯽ ھﻣﮥ آن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت و
ھﻧوز ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ﺑواﺳطﮥ اﻧﺳﺎن ﮐﺷف و ﺧواﻧده ﻧﺷده اﻧد ﮐﮫ زﯾن ﭘس ﺧواﻧده ﺧواھد ﺷد .
 -٧۶٨ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﮭﻣراه ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺑﺎﻻﺧره در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺷد و ﺟز ﺧدا
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد ﭘس وﺣدت وﺟود ﻣذھب ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ذره ای در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن
ﻧﺎﺑود ﻧﺧواھد ﺷد  .ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ و طﺑﻘﺎت آن ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﺿور ﺟﺎوﯾد ھﻣﮥ
ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن در ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت  .و ﺟﮭﺎن ﭘس از ﻗﯾﺎﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻣراﺗب ﻋظﯾم ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗوﺣﯾدی ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﺑر ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه ھﻣﮫ اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﻧﺑود و ﻧﯾﺳت .
 -٧۶٩از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋظﻣت و آﻓﺎق ﺑﮭﺷت ﭼﮫ ﻗدر اﺳت  .ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ
اﺳت  .ﺳﭘس ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘس دوزخ در ﮐﺟﺎﺳت  .ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد دوزخ ھم ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی
وﺣدت وﺟود اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ ﺟﻠوه ھﺎﺋﯽ از ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و ﻋﺎرﻓﺎن اﯾن ﺟﻠوه ھﺎ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا
ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑر ﺑﮭﺷت و دوزخ اﺷراف و اﺣﺎطﮫ دارﻧد .
 -٧٧٠ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ  ،ﺟﮭﺎن ھﺎ وﺟود دارد و طﺑﻘﺎت و ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون از ھﺳﺗﯽ  .و ﻋﺎرف
ﮐﺎﻣل ﻧظر ﺑر ھﻣﮥ اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺎ دارد و ﺑرﺗرﯾن اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺎ آن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ﺧداوﻧد را در ھر ﭼﯾزی ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٧٧١ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺟﮭﺎن واﺣد اﺳت و از ھر ﻣﻧظر و ھر ﺑﺷری ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﯾده و درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 -٧٧٢ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ذره ای از اﻋﻣﺎل ﺑﺷری ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ اﻋﻣﺎل ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود ؟ ﺑﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﮐل
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ اش ﻧﺎﺑود ﺷود .
 -٧٧٣ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی را از ﮐل ﮐﺎﻟﺑد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺟزا و ﻣﻧﻔﮏ ﺳﺎزد و ﺑﭘرﺳﺗد ھﻣﭼون ﺧدا .وﻟﯽ وﺣدت
وﺟود ﭘرﺳﺗش اﺷﯾﺎء ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط ﺧدای ذات آدﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و ﺻور آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﻘدﯾر و ﺗﺷﮑر اﺳت و
اﯾن ھﻣﺎن ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎت اﺳت .ﺣﻣد و ﭘرﺳﺗش ﺧدا و ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎﺗش ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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 -٧٧۴اﺳﺎس ﺷرک  ،ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﮑﺛﯾر ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺳﭘس ﭘرﺳﺗش ﺑﺧﺷﯽ از آن و طرد ﻣﺎﺑﻘﯽ آن  .آن ﺑﺧش ﻗﺎﺑل
ﭘرﺳﺗش ھﻣﺎن ﺷرک ﺧود ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﮭﺎن ﻣطرودش  ،طرد ﻣﯾﮑﻧد.
ﭘس آن روی دﯾﮕر ﺷرک ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت .
 -٧٧۵ﺷرک ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ دو ﺷﻘﮥ ﺧودی و ﻏﯾر ﺧودی ﺗﻘﺳﯾم ﮐردن  :ﺷﻘﮥ ﺧداﺋﯽ و ﺷﻘﮥ ﺷﯾطﺎﻧﯽ  :اھرﻣﻧﯽ و
اھورﻣزداﺋﯽ  :ﺧﯾر و ﺷر ! ﭘس ﺷرک ھﻣﺎن ﻣذھب ﺛﻧوﯾت و دوﮔﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن اﻣر در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺻﺎﻟت
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٧٧۶ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ھر ﭼﯾزی ﺑر ﻣﺎ ﻧظر دارد و ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدار او ﻧﯾﺳﺗﯾم وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺑرﺳﯾم  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
دﯾﮕر ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﻋرش و ﮐرﺳﯽ اوﺳت  .و ﺑطور ﮐﻠﯽ دو ﻋرش دارد  :ﻋرش ﻋظﯾم و ﻋرش ﮐرﯾم  .ﻋرش ﻋظﯾم او
ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت و ﻋرش ﮐرﯾم او اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و ﻋﺎرف واﺻل اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن اﺳت زﯾرا ﻋرش ﻋظﯾم ھﻣﺎن ﻋرش ﺻﻔﺎت اﺳت و
ﻋرش ﮐرﯾم ھم ﻋرش ذات اﺳت و ذات ھم ذات ﺻﻔﺎت اﺳت و اﯾن دو ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮏ اﻣرﻧد  .زﯾرا ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن ﻋظﯾم اﺳت
و ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن  ،ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود " ﺑﮫ ﻓرزﻧدان آدم ﮐراﻣت ﻋطﺎ ﮐرده اﯾم ".
 -٧٧٧ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن وﺣدت وﺟود از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻗداﺳت ﺑرﺳﺎﻧﻧد وﺟود را در ﺷﺄن او ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﺧود را
ﻣﺎﻟﮏ وﺟود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑر ﻋرش ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ او ﻏﺑﺎری
ﻧﻧﺷﯾﻧد  .اﯾﻧﮭﺎ ﻧﮕران ﮔرد و ﺧﺎﮐﯽ ﺷدن ﺧداﯾﻧد  .و ﭼﯾزی ھم ﮐﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﭘﺎک اﺳت  .و اﯾﻧﺳت
ﻣﻌﻧﺎی ﻗداﺳت در ﻧزد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را از آن ﺧود و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھﻧد  .و اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻧﻣﺎز آب ﻣﯽ
ﮐﺷد و ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺧدا ﻣﻘدس ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -٧٧٨ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺧداوﻧد را ﺑواﺳطﮥ ﺻﻔﺎﺗش ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺣﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺳﺎس ھﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎﺳت زﯾرا ﺟﮭﺎن ﻣظﮭر
ﺻﻔﺎت اوﺳت  .وﻟﯽ اﯾن ﻧوع ﭘرﺳﺗش و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرای آدﻣﯽ ﺷرک اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ذات اوﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ذات وﺣداﻧﯽ
او را ﺑﭘرﺳﺗد و ﺻﻔﺎﺗش را از او در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻧزه ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﺻﻔﺎت زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ذات  .و ﻟذا
ﻋﻠﯽ )ع( ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﺻﻔﺎت را ﻋﯾن ﺷرک ﻣﯽ داﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺳﮭﯾم ﺷدن در ﺻﻔﺎت ﺧدا ﮐﮫ ﻋﯾن ﺳﮭﯾم ﺷدن در ﺟﮭﺎن ھم
ھﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﺧواری و اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ ھﻣﮥ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا از ﻧوع اﺛﺑﺎﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺗﺳﺑﯾﺢ آدﻣﯽ  ،ﺳﻠﺑﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٧٧٩ﺑدون ﺷﮏ آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ذات ﺧدا ﺷرﯾﮏ ﺷود و ﯾﺎ اﺻﻼً ﻣﯾل ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺷراﮐﺗﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺣرﮐت ﺑﺳوی
ذات در ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺳﻠﺑﯽ ﺻﻔﺎت  ،ﻋﯾن ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﻓﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ذات ﺧدا از اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود .
 -٧٨٠ظﮭور ذات ﺑﯽ ﺻﻔﺎت ﺧدا از اﻧﺳﺎن ﺑرﺣﺳب اﻗﺗدار دﻧﯾوی ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗدرت ﺻﻔﺎت اﺳت ﻣﺗرادف ﺑﺎ اﺷد اﺳﺗﺿﻌﺎف اﻧﺳﺎن
ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا اﯾن وادی را ﺳﯾر ﻓﻘر و ﻓﻧﺎ ﮔوﯾﻧد و ﮐل راز در ھﻣﯾن اﻣر اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا از ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﺑرای ﺧود
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد .
 -٧٨١ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺎرف واﺻل و اﻣﺎم ھﻣﺎن ﺧدای ﺑﯽ ﺻﻔﺎت اﺳت و ﻟذا ﻣﺣل ﺳﺟدۀ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و ﻟذا ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آن اﺳت ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر و ﺧدﻣت اﯾن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮥ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن
راﺑطﮥ ذات ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺳت .
 -٧٨٢ﭘس ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﻋﺎرﻓﺎن و اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﻘر و ﻓﻧﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد و ﻧﮫ
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر دﭼﺎر ﻓﻘر و ﺿﻌف ﺷده اﻧد  .ﭘس ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن رﺑطﯽ ﺑﮫ طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر و ﻣردﻣﺎن ﻓﻘﯾر و ﺣﻘﯾر ﻧدارد  .ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن
ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺧود ﺻﻔﺎت زداﺋﯽ ﮐرده و ﻣظﮭر ذات اﻟﮭﯽ ﺷده اﻧد  .ھﻣﭼون ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ارادۀ ﺧود ﮔدا ﺷده ﺑﺎﺷد  .و
اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی آن ﺣدﯾث ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮔﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد از رﺳوﻟش ﮐﮫ  :ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودم ﻏذاﯾم ﻧدادی  ،ﺑﯾﻣﺎر ﺑودم ﺑﮫ ﻋﯾﺎدﺗم ﻧﯾﺎﻣدی و ....
 -٧٨٣اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ﺧدا را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻣﺷرک اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺣﯾواﻧﯽ و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﺎدی ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  " :اﮐﺛر
ﻣردم ﺣﯾواﻧﺎت ھﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺳت ﺗرﻧد  ...و اﯾﻧﺎن از ﺟﻧس ﺳﻧﮓ ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ ﭘﺳت ﺗرﻧد" .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﺣﻖ ذات اﺳت
و ﻧﮫ ﺻﻔﺎت  .ﺻﻔﺎت ﻣﺎل ھﺳﺗﯽ ﻣﺎدون اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .

75

 -٧٨۴ﭘس ﺗوﺣﯾد و اﺧﻼص ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻔﺎت زداﺋﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن ! و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧدا ﺟﮭﺎن را و ﺟﮭﺎﻧﯾت را و ارزﺷﮭﺎی ﺻﻔﺎﺗﯽ را
ﻣﯽ طﻠﺑد از اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود  .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود ﺧدا را ﺑﺧواھد واﯾن ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن دﻋﺎ ﺑﮫ اﺟﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ  " :ﻣرا ﺑﺧواھﯾد
ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم" –
 -٧٨۵ﭘس ھر ﮐﮫ از ﺧدا ﻏﯾر او را ﺑﺧواھد ﻣﺷرک اﺳت و ظﺎﻟم  .ﭼون ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود ﺳﺗم ﮐرده اﺳت .
 -٧٨۶از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت ذات اﺣدی ﭘروردﮔﺎرﻧد ﭘس ھﯾﭻ ﻣوﺟودی ﺑرﺗر از دﯾﮕری ﻧﯾﺳت زﯾرا ھﯾﭻ
ﺻﻔﺗﯽ ﺑرﺗر از ﺻﻔت دﯾﮕری ﻧﯾﺳت زﯾرا ھﯾﭻ ﺻﻔﺗﯽ ﻧﺎﻗص ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ در ﺣد ﮐﻣﺎﻟﻧد و ﻣطﻠﻖ .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋداﻟت اﺳت زﯾرا
ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ھﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﻟذا ھر ﻣوﺟودی ﻋﺎدل اﺳت  .اﻻ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﭼون ﻋﺎدل ﻧﯾﺳت و ﺧودش ﻧﯾﺳت  ،از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ذات اﻟﮭﯽ ﻋﺻﯾﺎن و طﻐﯾﺎن ﮐرده اﺳت  .ﭘس در ﻣﯾﺎن آدﻣﯾﺎن ﺑرﺗری رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ از ظﻠم آدﻣﯾزاد اﺳت  .وﻟﯽ اﯾن
ﺑرﺗری در ﻧزد ﺧداوﻧد ﺣﺎﺻل ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ " انّ اﮐرﻣﮑم ﻋﻧد ﷲ اﺗﻘﮑم " ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐرﯾم ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻘواﺗر ﺑﺎﺷد  .ﭘس
ﻣﯾزان ﺑرﺗری در ﺑﯾن آدﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﮐراﻣت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻋرش ﮐرﯾم ﺧداﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﺑﮫ آدﻣﯾزاده ﮐراﻣت ﻋطﺎ
ﻧﻣوده اﺳت" وﻟﯽ اﮔر ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ذات اﻟﮭﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺎﺷﻧد و ﺧﻠﯾﻔﮥ او ﺑﺎﺷﻧد دارای ﮐراﻣﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﻣظﮭر ﮐراﻣت ﺧداﯾﻧد و اﯾن ﺑواﺳطﮥ ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘرھﯾز از " ﺧود " و ﻣﻧﯾت اﺳت ﺗﺎ ﺧود ﺑﺷری در ﺧداوﻧد
ذوب و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷود  .و آﻧﮑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد ﻣظﮭر ﮐراﻣت ﺣﻖ اﺳت  .ﭘس ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺑﺷری از ﻣﯾزان ﺗﻘواﺳت و آن ﺑواﺳطﮥ
ﮐراﻣت اﺳت در درﺟﺎت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ از ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺗر ﺑﺎﺷد ﮐرﯾم ﺗر اﺳت  .و ﺟز اﯾن ﺑرﺗری ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧودﭘرﺳت
در ﻣﻘﺎم ﭘﺳت ﺗری ﻗرار دارﻧد در ﻧزد ﺧدا  .زﯾرا ﮐراﻣت ﮐﻣﺗری دارﻧد و ﮔﺎه ﻓﺎﻗد ﮐراﻣت ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﮭﺎ ﭘﺳت ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ
ظﺎﻟﻣﻧد زﯾرا در ﺣﻖ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود ظﻠم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﺷرﯾﮏ در ﺻﻔﺎت ﺧدا ﺷده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن
دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٧٨٧و اﻣﺎ ﮐراﻣت ﭼﯾﺳت ؟ ﮐراﻣت ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺗری  .ﺑرﺗر از ﺧود ﺑودن  .ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﮐﻣﺗر از
ﺧود  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺗﻘوا ﭘﺳت ﺗر از ﺧود اﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻘوا ﺑرﺗر از ﺧود ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن
ﺣدﯾث ﮐﮫ " ﺻوﻓﯽ ﻏﯾر ﻣﺧﻠوق اﺳت "  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾت ﺧود ﺻﺎف و ﭘﺎک ﺷده اﺳت ﺑرﺗر از ﻣﺧﻠوق اﺳت
و اﯾن ﺑرﺗری ھﻣﺎن ﮐراﻣت اﺳت و اﻟوھﯾت .
 -٧٨٨ﺑرﺗری ﺧﺎﻟﻖ از ﻣﺧﻠوق ﭼﯾﺳت ؟ ﭼﯾزی ﺟز ﺧﻼﻗﯾت ﻧﯾﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﮐرﯾم اﻧﺳﺎن ﺧﻼق اﺳت ﺑﻣﯾزان ﺗﻘواﯾش و از
ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ اش  .ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ دارای ﯾﮏ وﯾژه ﮔﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧﻌﻣت ﺧدا در ﻧزد اوﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ اﯾن
ﻧﻌﻣت ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اوﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳوی ﺧدا و اﺣدﯾت ذات را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد  .وﻟﯽ اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﯾن اﺳﺗﻌداد ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧود را
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮔوھرۀ ﺧﻼﻗﮫ و ﺗوﺣﯾدی وﺟودﺷﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺧرج دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮔﻣراه و ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﯽ ﺧدا ﻣﯽ ﺷوﻧد.
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :در آن روز از ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺷوﯾد .
 -٧٨٩ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣطﻠﻖ اﻧد اﻻ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻧﺳﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دارای ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب و درﺟﺎت و ﺗﺑﻌﯾض اﺳت زﯾرا از ذات
ﻋدول ﮐرده اﺳت و ﻧزول .
 -٧٩٠ﺧﻼﻗﯾت ﺻﻔت ظﮭور ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن ﺻﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﭘدﯾد آورده اﺳت  .ﭘس اﯾن ﺻﻔت ذاﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺧداوﻧد
در ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت دﯾﮕرش ﻧﯾز ﺣﺿور دارد و ﻟذا ھر ﻣوﺟودی در ﻧﻔس ﺧودش ﺧﻼق اﺳت و داﺋﻣﺎ ً ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﻻ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺧود ﺧدا ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت ﮐﮫ "اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺧود آﻓرﯾد" – و اﻣﺎ ﺻﻔت ﺧﻼﻗﯾت اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل
ذات وﺣداﻧﯽ ﺧداوﻧد را در ﺧود ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن ﯾﺎری اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ
دﺳﺗﺎن ﺧودش آﻓرﯾده اﺳت ﮐﮫ " ﯾﺎری دھﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری دھم ﺷﻣﺎ را" .
 -٧٩١ﻣورﭼﮫ ای ﮐﮫ داﻧﮫ ای در دھﺎن دارد و ﺑرای رﺳﺎﻧﯾدﻧش ﺑﮫ ﻻﻧﮫ ﺻدھﺎ ﺑﺎر ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻏذا را ﺑﮫ ﻧوزاد ﺧود
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ﮔﯾﺎھﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎی ﯾﺦ ﺑﻧدان زﻣﺳﺗﺎن را ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺎری دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﺎر آﯾد  .ﻧﺳﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎن ﻣﯽ وزد .
ﺳﯾﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺳﺗوﻧﯽ ﺧود را ﺑر ﻣدار وظﯾﻔﮥ ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد و ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد  .اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺳرﺳﺎم آور و
ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑر ﻣدار ھﺳﺗﮥ ﺧود رواﻧﻧد  .و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در دوزخ ھم اﻣﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺑﻘﺎ دارﻧد ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﻣﺷﻐول ﯾﮏ رﺳﺎﻟت
ھﺳﺗﻧد و آن ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور رﺳﺎﻧﯾدن ﺧﺎﻟﻖ ﺧوﯾش اﺳت  .ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﺎرﮔﺎه ظﮭور ﺧداﺳت و ھﻣﮥ ذرات و ﮐرات ذاﺗﺎ ً ﺟز اﯾن
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ظﮭور ﻣﻧظوری ﻧدارﻧد  .وﻟﯽ ﻓﻘط اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ دارای اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ در ﺧدﻣت اﯾن ظﮭور ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد  .و ﻧﯾز ﻓﻘط اﻧﺳﺎن
ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ظﮭور و ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﻧﺎﯾش ﺧﺑر دارد  " .ھﻣﮥ ﻣوﺟودات در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺧواه ﻧﺎﺧواه و داﻧﺳﺗﮫ و
ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﻣﺷﻐول ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺣﻣد ﭘروردﮔﺎرﻧد " .ﻗرآن – اﯾن ﺣﻣد و ﻋﺑﺎدت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ظﮭور و ﻓﻌل ظﮭور اﺳت .
آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺳﻠﺑﯽ و ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات از طرﯾﻖ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺛﺑوﺗﯽ اﯾن رﺳﺎﻟت را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ ذات ﭘروردﮔﺎر در
اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ رؤﯾت ﺟﻣﺎل ﺧوﯾش در ﺟﮭﺎن ﺷود  .اﯾن ھﻣﺎن ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت ﺑرای ﻋﺎرف ﻗﺑل از روز ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا  .و
ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در روز ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا .
 -٧٩٢ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺧﺗﯾﺎر ﻋطﺎ ﻧﻣود و ﺻﺎﺣب آزادی اﻧﺗﺧﺎﺑش ﻓرﻣود ﺗﺎ ﺧﯾر و ﺷر و ﺣﻖ
و ﺑﺎطل را از ھم ﺟدا ﺳﺎزد "  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻣل ﺗﻘﺳﯾم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دوزخ و ﺑﮭﺷت و ﺑرزخ و اﺑﻌﺎد و درﺟﺎت آن اﺳت ﮐﮫ در
ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ  ،ﻋرﺻﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر و ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﺑﮭم آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت و اﻧﺗﺧﺎب
و ﻋﻣل اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﺎ را از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت .
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم ﺟز ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﺗﺷرﯾﮏ و آﻟودن ﺧﯾر و ﺷر و ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﺎری ﻧدارﻧد و اﯾن ﺷرک
اﺳت.
 -٧٩٣درک ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ درک ﮐل دﯾن و ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺣﯾد و ﺷرک اﺳت و ﻧﯾز ﻓﮭم ﮐل رﺳﺎﻟت ھﺳﺗﯽ و رﺳﺎﻟت اﻧﺳﺎن در
ھﺳﺗﯽ .
 -٧٩۴ﺣﻖ ھﻣﺎن ﺣﻖ ظﮭور ﺧدا از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود اﺳت  .ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد در ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت اﺳت  .و ﺑﺎطل ﻧﯾز
ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ظﮭور اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﻣظﮭر ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن
ظﮭورﻧد و ﺧدا را ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ راﻧﻧد و ﺣﺎﻣﯽ ﺧدای ﻧﺎﺑوده در ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎﻧﻧد .
 -٧٩۵ﭘس ﻣﺷرﮐﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ وﺟود را ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ آﻻﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﻧرﺳد و ﻟذا در روز ظﮭور ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  :ای
ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم ) ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺷدﯾم ( و ﺳﭘس ﺧود را ﺑﮫ دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺻورت .ﭼرا ﺑﺎ ﺻورت ﺑر دوزخ
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷوﻧد ؟ زﯾرا در روز ﻟﻘﺎء اﻟﮭﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺻورت ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺻورت ﻣطﻠﻖ و ﺟﺎوداﻧﮥ ﺧودﺷﺎن اﺳت .
و آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرﺷﺎن ﺑﺎ ظﮭور ﺣﻖ اﯾن ﺟﻣﺎل ﻧﺑرد ﮐرده اﻧد و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺑﺎطل آﻟوده اﻧد ﺗﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود را ﺑﮫ
ﻋدم آﻟوده اﻧد  .و اﯾﻧﺳت راز ﻧﺟﺳﯽ ﻣﺷرﮐﺎن .
 -٧٩۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻋرﺻﮥ ﺑرزخ ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا ھﺳﺗﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .
و ﻧﯾز ﺧود ﺧداوﻧد ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎزﯾﮕری و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد  .و اﯾن ﺑدﻟﯾل آﻣﯾﺧﺗﮕﯽ وﺟود ﺑﮫ ﻋدم اﺳت  .و ﻟذا ھﺳﺗﯽ
ﻣﺣض و ﺟدﯾت ﮐﺎﻣل ﻓﻘط در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن و اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﻋدم و ﺑﺎزﯾﭼﮕﯽ و اﺑطﺎل ﻣﻧزه ﺷده اﻧد و ﺑﺎطل را از ﺣﻖ ﺗﻔﮑﯾﮏ
ﮐرده اﻧد .
 -٧٩٧ﭘس رﺳﺎﻟت وﯾژۀ آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺗﺷﺧﯾص و ﺗﻔﮑﯾﮏ وﺟود از ﻋدم اﺳت و ﺣﻣﺎﯾت از وﺟود ﺗﺎ ظﮭور ﮐﺎﻣل  .اﯾن
رﺳﺎﻟت ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت و اﻣﺎﻣﺎن  .ﭘس اﻣﺎﻣت ھﻣﺎن ﻣذھب اﺻﺎﻟت وﺟود اﺳت وﺟود ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ﺧداوﻧد .
 -٧٩٨ﭘس ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧت وﺟود و ﺗﺷﺧﯾص آن از ﻋدم اﺳت  .ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن وﺟودﺷﻧﺎس ھﺳﺗﻧد .
 -٧٩٩ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻋدم  ،وﺟود ﻧدارد و ﻓﻘط ﺑﺻورت ﺗوھﻣﺎت ﺑر اﻧﺳﺎن ھﺟوم ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺧود را ﺑر ﺟﺎی وﺟود ﺑﻧﺷﺎﻧد و وﺟود
را ﺑﮫ ﻋدم ﺑﮑﺷﺎﻧد  .ﭘس ﻋدم ﭼﯾزی ﺟز ﺟرﯾﺎﻧﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻟﻘﺎی اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ در اﺳﺎس و ﻣﺣور و ﺟوھرۀ آن
"اﯾدۀ ﺧدا" ﻗرار دارد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﯾدۀ ﻣﺣض  .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮥ ھﮕل ﺷﺎھدﯾم  .ﻓﻠﺳﻔﮥ ھﮕل ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮥ
ﺷرک در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ﭘرﺳﺗش دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺗﺿﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  :ﺗﺿﺎد وﺟود و ﻋدم !
 -٨٠٠ﺳﻧﺗز در ﻓﻠﺳﻔﮥ ھﮕل ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﺿﺎد ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت و " ﺷدن " ﻧﺎم دارد اﺳطورۀ ﺷرک اﺳت و ﻟذا ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ
ﺗرﯾن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد از اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت  .ھﮕل ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷرک آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺑﺎ واژﮔون ﮐردن ﻓﻠﺳﻔﮥ ھﮕل ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻓﻠﺳﻔﮥ ﮐﻔر را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﻠﺳﻔﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت  .و
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ﻧﯾﭼﮫ ھم ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را درﺑﺎرۀ اﺧﻼق ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧﯾد و اﺧﻼق ﮐﻔر ﻧﺎب را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد  .و ﻟذا اﯾن دو ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮥ دﯾوار ﺑﮫ
دﯾوار اﯾﻣﺎن و اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد ھﺳﺗﻧد .
 -٨٠١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺧﻼق  ،ﺷرﯾﻌت و وظﯾﻔﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود آداب و آﺋﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت وﺟود و ﺗﺷﺧﯾص ﻋدم
ﻣﯾرﺳﺎﻧد  .و ﻟذا ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن " اﯾدۀ ﺧدا " ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی وظﯾﻔﮫ ﮔرﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺷرﯾﻌت ھم ﻓﻘط آداب ﻋﺑﺎدی را ﻣﻠﻌﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﻘدﯾس وظﯾﻔﮫ ﮔرﯾزی آﻧﮭﺎﺳت .
 -٨٠٢ورود " اﯾدۀ ﺧدا " ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎن ﺷرک اﺳت زﯾرا اﯾدۀ ﺧدا ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت  .و اﯾن اﯾده ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ
ﺗوﻟﯾد ھﻣﮥ آرزوھﺎﺳت ﮐﮫ ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻓرﻣود "ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ آرزوھﺎ داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﻧد" .و اﺻوﻻ ً آﯾﻧده ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ھﻣﺎن آرزوﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا آﯾﻧده وﺟود ﻧدارد و ھرﮔز وﺟود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اﯾن آﯾﻧده ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭم ﻋدم اﺳت و دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد  .و اﯾن ھﻣﺎن " ﻋﺻر " اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن اﺳﺎس "ﺧﺳران"
ﺑﺷر اﺳت و ﻣﮑﺗب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮥ ھﮕل ﻓﻠﺳﻔﮥ ﭘرﺳﺗش ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﮕل  ،ﺧدا را ھﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -٨٠٣ﭘس آرزوھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی دﻧﯾوی ﺑذرھﺎی ﻋدم در ﻧﻔس ﺑﺷرﻧد  .و اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک !
 -٨٠۴ھر اﻧﺗظﺎری ﺟز اﻧﺗظﺎر دﯾدار ﺧدا و ھر آرزوﺋﯽ ﺟز آرزوی دﯾدارش  ،ﺷرک اﺳت  .زﯾرا اﯾن اﻧﺗظﺎر وﺟود اﺳت و
ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدا ھم ﻣﻧﺗظر اﺳت" و اﯾن اﻧﺗظﺎری در زﻣﺎن آﯾﻧده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﻧﺗظﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎ ً از
ﻧﻔس زﻣﺎن زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮕﺎه آدﻣﯽ ﺑﮫ اﮐﻧوﻧﯾت ﺳوق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﯽ ﮔراﯾد  .زﯾرا ﭼﺷم دل ھر آن ﺟﻣﺎﻟش را ﺟﺳﺗﺟو
ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺳﺗﺟو و اﻧﺗظﺎری اﺳت ﮐﮫ وﺟود را از "ﻋﺻر" و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﮫ " اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎک ﺷده اﻧد " ﻗرآن – و اﯾن ھﻣﺎن ﭘﺎک ﺷدن از آرزو و زﻣﺎﻧﯾت اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ذھﻧﯽ ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨٠۵وﺟود ھﻣﺎن اﮐﻧوﻧﯾت اﺳت و ﺣﺿور اﺳت و ﻋدم ھم ﯾﮏ ﭘﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ دارد و ﭘﺎی دﯾﮕرش در آﯾﻧده اﺳت .اﯾدۀ ﺧدا ھم
ﭼﻧﯾن اﺳت و اﯾن ﺧدای ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﯾﺎ در آﯾﻧده  .ﻓﻘط در ﺣﺎل ﻧﯾﺳت .
 -٨٠۶اﯾدۀ ﺧدا ﻓﻘط در دو ﺣﺎﻟت از آدﻣﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻧزول روح ) در ﺷب ﻗدر ( و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ درک وﺟود اﻣﺎﻣﯽ
زﻧده و ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل  .ﻧزول روح ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ و ﮐل اﻣر ﺧدا و ﮐﺗﺎب ﻓرﻗﺎن ﻣﺧﺻوص ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺑر
ﺷر اﯾدۀ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک رھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘﺎک
روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم در ارﺗﺑﺎط ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣردان اﺳت ﮐﮫ از ّ
ﻣﯽ ﮔردﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده و ﺧﺳران زﻣﺎن و ﻋدﻣﯾت ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﻘﯾم در ﺣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو وﺟود اﺳت و
ﺣﯽ ﺣﺎﺿر و ﻣوﺟود .
ﺧدای ّ
 -٨٠٧اﯾدۀ ﺧدا ھﻣﺎن ﺧدای اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺣﺿر ﭘروردﮔﺎرش راﻧده ﺷده اﺳت زﯾرا ظﮭور ﺧدا را ﻋداوت ﮐرد و ﭘرﺳﺗﻧدۀ
ﺧدای ﻣﺎﻗﺑل از ظﮭور ﺑود  .و ﻟذا اﯾدۀ ﺧدا ھﻣﺎن ﺧدای ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﮫ " ﮐﺎﻓران ﺧداوﻧد را از
ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد" – ﭘس ﭘﯾروان اﯾدۀ ﺧدا ھﻣﺎن ﭘﯾروان اﺑﻠﯾس ھﺳﺗﻧد .
 -٨٠٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧدای ﺟﮭﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و اﻟﮭﯾﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور اﯾدۀ ﺧدا ﭘدﯾد آﻣده ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﻠﺳﻔﮥ اﺑﻠﯾس اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﺷرک
ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻧﻔﺎق اﺳت  .و اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗر از ﺧدای ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺧدای ﻋرﺻﮥ ﻋرﻓﺎن ﻧظری و ﺗﺋورﯾﮏ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم و
ﺑﯽ اطﺎﻋت ﻣﺣض  .ﻋرﻓﺎن ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﮐﻼﺳﯾﮏ و ﻣدرﺳﮫ ای  .ھﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش در ﻣوﻟوی ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐرد
و ﺗرک آن ﺷرط اول ﭘذﯾرش ﻣوﻟوی ﺑواﺳطﮥ ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺑود  .ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺑوﻋﻠﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻣﻼﺻدرا از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن اﯾن ﻧوع
ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .
 -٨٠٩ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ و ﺣﺟﺎب ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎﻧﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﻋﻠم ﺣﺟﺎب
اﮐﺑر اﺳت!
 -٨١٠در ﻋﺻر ﻣﺎ اﯾن ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی اﮐﺑر ﺑﺻورت ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﻧظری ھﻧدی – اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﻣﭼون دون ﺧوان  ،ﮐرﯾﺷﻧﺎ ﻣورﺗﯽ و اوﺷو
و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺟﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺷرک ﻣدرن در ﻟﺑﺎس ﻋرﻓﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﭘﻠﯾدی را ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
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 -٨١١ھر ﭼﯾزی ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺧودش ﺑﺎﺷد ﻣوﺟودی اﺣد و واﺣد و ﺻﻣد و ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد
ﺑﺎﺷد  .و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧودش ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺑﮕذرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا ﮔذﺷت .
 -٨١٢وﺣدت وﺟود را ﻣﮑﺗب ھﻣﮫ ﺧداﺋﯽ ﻧﺎﻣﯾده اﻧد  .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗوﺻﯾف ﻣﮑﺎﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت  .ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﺧداوﻧد در
ھر ﭼﯾزی ھﺳت وﻟﯽ ﺧود آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻏﯾر آن ﭼﯾز ھم ﻧﯾﺳت" .اﯾن ﮐل ﺑﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮥ وﺣدت وﺟود اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی
ﺳراﻻﺳرار ﺟﮭﺎن را
ﺧدا ھﺳت و ﻧﯾﺳت  .ھر ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻓﮭم و ﺟذب ﻣﻌرﻓت ﺧود ﻧﻣود ﺟﺎن ﺗوﺣﯾد و ﮔوھرۀ ھﺳﺗﯽ و ّ
ﻓﮭﻣﯾده اﺳت .
 -٨١٣ﺑﺎز ھم ﻣﯽ رﺳﯾم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﮐﺛر آﺛﺎرﻣﺎن ﺷﺎه واژۀ ﻣﻌرﻓت اﺳت و آن " ﺑو ِد ﻧﺑود " اﺳت  .ﺗوﺣﯾد و وﺣدت
وﺟود ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﺳﺎده ﺗر از اﯾن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
 -٨١۴اﮔر ھر ﭼﯾزی ﺧدا ھﺳت و ﻧﯾﺳت ﭘس ھر ﭼﯾزی ھﺳت و ﻧﯾﺳت زﯾرا ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ھم
ﺧداﺳت و اﯾن ﺧود ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت  .ﭘس ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت .
 -٨١۵اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺑو ِد ﻧﺑود ﺷﺎﻣل درک ھر ﺻﻔت و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ھﯾﭻ ﭼﯾز را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧوب اﺳت ﯾﺎ ﺑد
اﺳت  .ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ ﺧوب اﺳت ﺑد اﺳت و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .اﯾن ھﻣﺎن ﺑﯾﺎن ﺗوﺣﯾد در ﻗﻠﻣرو ﻣﻧطﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻓراﺗر از اﯾن ﻧﻣﯽ
رود و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﻣوﺷﯽ اﺳت و ﺷﮭود  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗرآن دارای ھﻔت ﺑطن اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ ﺑطن ھﻔﺗم
آن ﺑرﺳﯽ ﻧﮫ ﮐﻔر ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮫ اﯾﻣﺎن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﺧﯾر ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮫ ﺷر  .ﻧﮫ ﺑود ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮫ ﻧﺑود  .و اﯾن وادی ﺗوﺣﯾد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑود ﻧﺑود !
 -٨١۶ﭘس ﺑو ِد ﻧﺑود ﯾﮏ ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ ﻋﻠوی اﺳت ﻣﻧطﻖ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣوﻻی ﻣوﺣدﯾن اﺳت .
 -٨١٧اﮔر ﮐﻣﺎل ﺑﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎن ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺑﯾﺎن  ،ﺧﻣوﺷﯽ اﺳت  .زﯾرا ﺑو ِد ﻧﺑود ﺻورﺗﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و اﺿدادی و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ دارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻗﻠب و ذات دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺷرک را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﮐﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑر آن واﻗف اﺳت و اﺳﯾر واژه ھﺎﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻖ وﺟودش را
ادا ﮐﻧد و ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﺎﯾد اﻻ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻋﺎﺑد  .ﮐﮫ آﻧﮭم ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﻧﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺑﯾﺎن ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ وﺟود اﺳت و ظﮭور .
 -٨١٨در ﺣﻘﯾﻘت  ،ﺣﻖ ﺗوﺣﯾد ﻧﮫ ﺷﻧﯾدﻧﯽ ﮐﮫ دﯾدﻧﯽ اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ  .و ﺑرای
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا .
 " -٨١٩ﺑو ِد ﻧﺑود " ھﻣﺎن ﺑﯾﺎن ﺗوﺣﯾد ﻣطﻠﻖ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﮐﮫ از ﻏﺎﯾت اﺳﺗﻘﻼل و ﻗدرﺗش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﺧوﯾش اﺳت و ﻋﯾن
ﻋدم اﺳت و ﻟذا ﻋدم و وﺟود ﯾﮑﯽ اﺳت  .اﯾن ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ ﻋﺷﻖ ھم ھﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ وﺟود و اﺧﻼق آن اﺳت  .آﯾﺎ
ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟ ﺑﯾﺎﻧﯽ واﺿﺢ ﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 -٨٢٠ھر ﭼﯾزی ﺧداﺳت زﯾرا ﺟز ﺧدا ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ﭼﯾزی در ﻣوﺟودﯾت ﺑﺎ او ﺷرﯾﮏ ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھم ﺧدا ﻧﯾﺳت
زﯾرا او ﺷﺑﯾﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت  .ﭘس اﮔر ﺑﺗوان ھﻣﮥ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ را از ﭼﯾزی ﺑزداﺋﯾم در ذھن و ﭼﺷم ﺧوﯾش ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ آن ﺑرﺳﯾم
ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾده و دﯾدارش ﮐرده اﯾم  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ھر ﭼﯾزی اول ﺧدا و ﺳﭘس آن ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
 -٨٢١ﺗوﺻﯾف ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم درﺑﺎرۀ ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﯾز ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﺑود و ﻧﺑودی اﺳت ﮐﮫ  " :ای ﻋﻠﯽ ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻏﯾر او ھم ﻧﯾﺳﺗﯽ"
اﯾن ھﻣﺎن ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( درﺑﺎرۀ ﮐل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن دارد  .ﭘس ﻋﻠﯽ ﻋﯾن ﺟﮭﺎن ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ اﺳت
و ﺧود را در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺧودآ را .
 -٨٢٢ﭼون آدﻣﯽ ھﻣﮥ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی ﺧوﯾش را در ﺟﮭﺎن از ﺧود ﺑزداﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻔت زداﺋﯽ ﮐﻧد اﺣد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﯽ ﺗﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرک
زداﺋﯽ ﮐﻧد  .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷرک وﺟود را ھم از ﺧود ﺑزداﯾد ﺗﺎ در وﺟود ﺑﺎ ﺧدا ﺷرﯾﮏ ﻧﺑﺎﺷد .آری ! ﮔذﺷﺗن از ذات .
ﭼﮕوﻧﮫ ؟ اﯾن را ﻓﻘط ﺧود ﺧدا ﺑﺎﯾد ﺑﺧواھد و ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﻓﻧﺎ اﺳت و ظﮭور ﺧدا .
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 -٨٢٣اﯾﻧﮏ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول اﮐرم )ص( آن اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ آن آزﻣوده ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﺷری آزﻣوده ﻧﺷده
ﺑود  ،ﭼﯾﺳت ؟
 -٨٢۴ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم " و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد " رﺳﯾد و ﻟذا ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده و ﭘرﭼم دار ﻗﯾﺎﻣت ﺷد  .و از ﻣﻧظر ھﻣﯾن ﻣﻘﺎم ﺑود ﮐﮫ ﺟز
ﺧدا ﻧﻣﯽ دﯾد  .زﯾرا ﻓﻘط ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .وﻟﯽ اﯾن ظﮭور را ﯾﮏ روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧت از ﻓرط
ﻋﺷﻘش ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت  .وﮔرﻧﮫ ﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﻧﺑودﯾم ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و وﺟود را درﯾﺎﺑﯾم و ﻣﺟﺎل ﺧروج از ﻋدم را ﺑﯾﺎﺑﯾم  .اﯾﻧﺳت آن
اﻣﺗﺣﺎن ! و ﻟذا ﺳﻠطﺎن و ﻣوﻻی ﻣوﺣدان ﺷد  .ﺳﯽ ﺳﺎل در ﺑﺎب اﯾن اﻣﺗﺣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﮐردم ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺗم .
 -٨٢۵اﺻﻼً ﯾﮕﺎﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﭼﮫ ؟ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﺎ ﻋدم  .اﯾﻧﺳت ﺧدا  .و ﺗوﺣﯾدش  .ﭘس ﺧدا ﻓﻘط اﺣد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
واﺣد ھم ھﺳت  ،وﺣﯾد ھم ھﺳت و ﻣوﺣد ھم ھﺳت و ﺣﺎد ھم ھﺳت و ﺣدﯾد و ﻣﺣدود ﻣطﻠﻖ  .و " ﺣدّ " ھم ھﺳت ﺣدّ ﺑﯽ ﺣد !
 -٨٢۶ھر ﻣوﺟودی ﯾﮏ ﺣدّ ﺑﯽ ﺣدّ اﺳت زﯾرا ﺑﻘول ﻣوﻟوی دل ھر ذره را ﮐﮫ ﺑﺷﮑﺎﻓﯽ آﻓﺗﺎﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﯾﻧﯽ  .اﯾن ھﻣﺎن ﺑود ﻧﺑود
اﺳت .
 -٨٢٧ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ در ﮐﻣﺎﻟش ھﻣﺎن ﻓﮭم ﺑود ﻧﺑود اﺳت و اﯾن ﻓﮭم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت و ﺧرد و ﻋظﻣت اﻧدﯾﺷﮫ و روح اﺳت و
ﯾﮑﯽ ﺷدن ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ .
 -٨٢٨ھر ﻣوﺟودی ﯾﮏ ﺣدّ ﺑﯽ ﺣدّ اﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﺑﯽ ﺣدّ ِ ﺣدّ اﺳت .
 -٨٢٩ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑود " ﻋدم ِ وﺟود " ﺑود وﻟﯽ ﺑﻌد از ﺧﻠﻘت " وﺟو ِد ﻋدم " رخ ﻧﻣود و اﻣﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﮥ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا "
ﻋدم ِ ﻋدم " و " وﺟو ِد وﺟود " آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .
 -٨٣٠اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧص ھﻣﮥ آﺛﺎر ﻣن اﺳت و ﺑﺎ ھﻣﮥ اﯾن اﺣوال  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳﺎﯾر آﺛﺎرم  ،ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻧﯾﺳت  ،ﮐﮫ زﻻل ﺗر و ﺳﮭل
اﻟوﺻول ﺗر اﺳت  ،و اﯾن از ﮐراﻣت ﮐﻠﻣﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺧواﻧدن و ھﺿم و ﺟذب اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ھﻣﮥ آﺛﺎر ﻣن
دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺑرﺧﻼف " ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم " اﺑن ﻋرﺑﯽ  ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﻣﺣﺗﺎج ﺗﻔﺳﯾر اﺳت  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ دﻟﯾل دارد ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ
ﺣﻖ و ﻧﯾﻣﮫ  ،ﺑﺎطل اﺳت .
 -٨٣١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮥ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺗﺎب و ﺳﺧن اﺳت و ﺑﺎ ھر ﺧواﻧﻧده ای  ،از ھر ھوﯾّﺗﯽ ،ﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣرش ﺣﯾران اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت  .وﻟﯽ اﯾن اﺛر ھر ﺧواﻧﻧده ای را ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ آن دل دھد  ،ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯾﺑرد.
 -٨٣٢ﻗدرت ﺑﻼﻏت و رﺳوخ آﺛﺎرم  ،ﺑواﺳطﮥ روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﭘﯾش در ﺷﺑﯽ از ﺷﺑﮭﺎی ﻗدر ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﺷد ﮐﮫ
ﮐل اﻣر ﭘروردﮔﺎر را در ﻣن ﻧﮭﺎد  .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده از ﺳﺎل  ٧۴ﺷﻣﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﭼﯾزی ﺟز ﺗﻔﺻﯾل آن اﻣر ﻧﯾﺳت  .و اﻣﺎ
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در دﺳت دارﯾد ﺗﮑﻣﯾل آن اﺳت .
 -٨٣٣در ﺣﯾرﺗم از ﺛﻘل و ﭘﯾﭼﯾده ﮔﯽ و اﺑﮭﺎم آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ  ،زﯾرا او ﻧﯾز ﺑﮫ اﻋﺗراﻓش و ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋرﺿﮫ ﻧﻣوده ،
ﻣﺷﻣول ﻧزول روح ﺑوده اﺳت  .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑدﯾﮭﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾد  ،ﺧورﺷﯾد ﮔرﻓﺗﮕﯽ اﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ ﮐﺳوﻓﯽ ،
ﮐﮫ ﭘس از ﺷب ﻗدر و ﻧزول روح  ،ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﭼون ﻣﺳﯽ ﮔداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺿﯾﺎء ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺑﻠﮑﮫ
ﭼون ﻓﺎﻧوﺳﯽ دود ﻣﯽ زﻧد و اﺑن ﻋرﺑﯽ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را ﺑﮫ دﻗت درﺑﺎرۀ ﺧودش ﮔزارش ﻧﻣوده اﺳت .
 -٨٣۴اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﺟﻠد اول " ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ " ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺷرح داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر رﺳول ﺧدا  ،آﺛﺎرش را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧﺎﺻّﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف آن ﻧﺎﺋل آﯾﻧد  .و اﯾن ﺑس ﻋﺟب اﺳت زﯾرا ﺧﺎﺻّﺎن را ﭼﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﻣﻌﺎرف ؟ ﮐﮫ ﺧود
ﻣﺧزن آن ھﺳﺗﻧد و ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن ﻧوع آﺛﺎر ﺣداﮐﺛر ﺑر ﯾﻘﯾﻧﺷﺎن ﻣﯽ اﻓزاﯾد  .و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻋوام ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ زﻟزﻟﮫ ای در
ﺟﺎن اﻧدﯾﺷﮥ ﺧوﯾﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺧود آﯾﻧد .
 -٨٣۵واﻗﻌﮥ ﮐﺳوف ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭘس از ﻧزول روح ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺣﺟﺗﮭﺎی وﺣدت وﺟود اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻣﻌرﻓت وﺟود ﻋﺎرف ،
ﻧور ﻧﺟوﻣﯽ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﻧﯾز ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای رخ ﻣﯽ دھد .
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ﻠﯽ ﻧور اﺳت ،ﮐﮫ ﻧور
 -٨٣۶اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺻﺎﺣب ھﯾﮑل ﻧوری اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧورش از ﺟﻧس ﻧور ﻋ ٰ
ﺧورﺷﯾد در ﻗﺑﺎل آن ظﻠﻣت اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺧﺑرش در ﻗرآن آﻣده اﺳت ﮐﮫ در آن روز  ،زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎر
طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن طﻠوع زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد را ﺑﮫ ﻏروب ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﺧورﺷﯾدی اﺳت ﮐﮫ در رواﯾﺎت ﻣﺎ ﻣﻧﻘول
اﺳت ﮐﮫ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮥ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﯽ ﺧورﺷﯾدی از ﻏرب طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﻣﯾن را از ذاﺗش ﻣﻧور ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن
ﺧورﺷﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در اﺛر دﯾﮕری ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ام  .ﺧورﺷﯾدی ھزاران ﺑﺎر ﺑزرﮔﺗر از ﺧورﺷﯾد ﺷرﻗﯽ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻣﺎه .
 -٨٣٧در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﻧﮕﺎرش اﯾن ﮐﺗﺎب طوﻓﺎﻧﯽ ﻣﮭﯾب در ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗم در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت  .ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ظﮭور روح اﺳت .
ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن طوﻓﺎن ﻓﻘط در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﮕﺎرش ﻣن ﺑﮫ ﺟﻧﺑش درﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎ ﺗوﻗف آن  ،ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
روح ﺗوﺣﯾدی در ﺣﺎل اﺷﺎﻋﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت  .و ﻧﺷﺎﻧﮥ آن ظﮭور و ﺑروز ﺻدق از ﻧﻔوس اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری و
ﻧﯾز ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎﺳت  .و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧزول ﺣﻖ و رﺳواﺋﯽ ﺑﺎطل اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧزول ﺗوﺣﯾد و رﺳواﺋﯽ ﺷرک  .ﺑﺣراﻧﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ در ﺳﺎل  ٨٨ﺷﻣﺳﯽ  ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت .
 -٨٣٨اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺻداق ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن  ،ﯾﮏ واﻗﻌﮥ وﺣدت وﺟودی اﺳت ﮐﮫ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر دﻟش ﺑﮫ ﻧور ﺣﻖ روﺷن
ﻣﯽ ﺷود ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑدﯾن واﺳطﮫ زﻧده ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻔس واﺣده اﺳت ﮐﮫ آﺛﺎرش ﻧﮫ ﻓﻘط در ﺑﺷرﯾت ﮐﮫ در ذات
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﯾز آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﮐل ﺟﮭﺎن را از ﻧﻔس واﺣدی آﻓرﯾده اﺳت"  .ﭘس ھر ﮐس
ﺑﮫ واﺣ ِد وﺟود ﺧود ﺑرﺳد ﺑﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم وﺟود رﺳﯾده اﺳت.
 -٨٣٩ﭘس واﺿﺢ ﺷد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری و اﮐﺛرﯾت ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ در ﺟﮭﺎن  ،ﺗوﺣﯾد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻋﯾن ﺷرک اﺳت
ﮐﮫ در واژۀ ﺗوﺣﯾد ﭘﻧﮭﺎن اﺳت  .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( واژه ھﺎ در ﻧزد اھل ﻣﻌرﻓت واژﮔون ﻣﯽ ﺷود  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧدا ،
ﺷﯾطﺎن از آب درﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎﻟﻌﮑس .
 -٨۴٠در ﺣﻘﯾﻘت ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود ﭼﯾزی ﺟز ظﮭور ﺗوﺣﯾد ﻧﯾﺳت و از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن ﺷرک  .و واﻗﻌﮥ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ھم ظﮭور
ﺟﻣﺎل ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ﮐﮫ ﻣﻘدﻣﮫ اش را ﻧﺎﺟﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺎ ھم ﻣﻘدﻣﮥ ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم .
 -٨۴١آﻧﺎن ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده اﻧد ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑر اﯾن ﻧظر ﻣﻌﺗرﻓﻧد ﮐﮫ ھﻣﮥ آﺛﺎر ﻣن ﯾﮏ اﺛر اﺳت و ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ اداﻣﮫ و
ﺟﮭﺷﯽ از ﮐﺗﺎﺑﯽ دﯾﮕر اﺳت  .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣن ھم ﮐﺗﺎﺑﯽ واﺣد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﺑر ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣن  ،ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﺗوﺣﯾد اﺳت  .و ﺟز ﺗوﺣﯾد ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘت دﯾﮕری را ﺑﯾﺎن
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .زﯾرا ﺷرح و ﺗﻔﺻﯾل اﻣر ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .ﮐﮫ از آن روح در ﻗﻠم ﻣن ﭼﮑﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 -٨۴٢اﮔر اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ در آﺛﺎر ﻣن زﯾر و رو ﺷده اﺳت  ،ﭘس زﯾر و رو ﺧواھد ﺷد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ " ﮐُون " اﺳت ﮐﮫ " ﻓﯾﮑون " آن در ﺟرﯾﺎن اﺳت .
 -٨۴٣ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر اﯾن واﻗﻌﮫ آن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺟدا ً اراده ﮐﻧد ﺧواھد ﺷد  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧداﺳت ،ﭘس ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﭘروردﮔﺎرش را ﯾﺎری دھد ﺗﺎ ﯾﺎری ﺷود  .ﮐﮫ ﻓرﻣود :ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری
ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را .
 -٨۴۴ھﯾﭻ ﮐراﻣﺗﯽ ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﺗر و آﻓرﯾﻧﻧده ﺗر از ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾﺳت  .ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ از زﺑﺎن اھﻠش ﺟﺎری ﺷود  .ﻗدرت اﯾن
ﺧﻼﻗﮥ ﺧداوﻧد از ﺑﺷر آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود و اﯾن ﻣﻌﺟزۀ دﯾن ﻣﺣﻣد)ص(
ﻣﻌﺎرف دﻗﯾﻘﺎ ً ﻗدرت "ﮐن ﻓﯾﮑون" ﭘروردﮔﺎر اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ّ
اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد )ص( ﺟز ﻗرآن ھﯾﭻ ﻣﻌﺟزۀ دﯾﮕری ﻧﯾﺎورده اﺳت زﯾرا اﯾن ﻣﺎدر ِ ھﻣﮥ ﻣﻌﺟزاﺗش اﺳت  .و ﻣﻌﺟزه ای
ﺑرﺗر از آﻓرﯾﻧش ﻧﯾﺳت  ،آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺟدﯾد .
 -٨۴۵ﻓرد  ،ﮔروه ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺻﯾر ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﮔردن اﯾن و آن ﻣﯽ اﻧدازد آﺷﮑﺎرا ﻣﺷرک اﺳت زﯾرا
ﻣﺗﺻور اﺳت  .ﭘس ﺷرک ﯾﮏ دروغ اﺳت
ﻏﯾر ﺧدا را دﺧﯾل در ﺳرﻧوﺷت ﺧود داﻧﺳﺗﮫ اﺳت و اﺻﻼً در ﻏﯾر ﺧدا اراده ای
ّ
ّ
ﺗﮭﻣﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﺧود و ﺑﮫ ﺧﻠﻖ و ﺑﮫ ﺧدا  .و اﺻﻼً ھر دروﻏﯽ از ﺷرک اﺳت  .ﭘس ﺷرک ﯾﮏ دروغ و ﯾﺎ ﺗوھم اﺳت و ھرﮔز
واﻗﻌﯾت ﻧدارد ﻓﻘط دروﻏﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد داﻣﻧش را ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﻌﻧﯽ دروﻏش راﺳت از آب درﻣﯽ آﯾد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد
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ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  :دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺷرک ﻣﻘﺻر ﺳرﻧوﺷت
ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد  ،ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻧﺎم ﺑرده و ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﻣﺛل واﻟدﯾن  ،ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان  ،ﻋﻣو و ﻋﻣﮫ و داﺋﯽ و ﺧﺎﻟﮫ و ھﻣﺳﺎﯾﮫ
و دوﺳﺗﺎن و ارﺑﺎﺑﺎن و رھﺑران و اﻟﯽ آﺧر .
 -٨۴۶ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرش ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش  .و ﺧود را ﻋﻠت ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺳرﻧوﺷت ﺧود داﻧﺳﺗن  .و
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﺧود ﺑودن  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ﺑودن  .ﭘس ھﻣﮥ ﺟﺑرھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﻠﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣدرن  ،ﻋواﻣل و
ارﮐﺎن ﺷرک ﺑﺷر ﻣدرن ھﺳﺗﻧد  :ﺟﺑر ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺟﺑر اﻗﺗﺻﺎد  ،ﺟﺑر وراﺛت  ،ﺟﺑر ژﻧﺗﯾﮏ  ،ﺟﺑر ﻧژاد  ،ﺟﺑر ﺧﺎﻧواده  ،ﺟﺑر ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت  ،ﺟﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﺟﺑر ﺣﮑوﻣت  ،ﺟﺑر طﺑﯾﻌت  ،ﺟﺑر زﻣﺎﻧﮫ  ،ﺟﺑر ﺳرﻧوﺷت  ،ﺟﺑر ﺟﻧﺳﯾّت و ﻏﯾره  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد آدﻣﯽ را در آزادی و اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﻠﻖ ﻗرار داده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ارادۀ ﺧودش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .
 -٨۴٧ﭘس ﻣﻧﺷﺄ ﺷرک آدﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺧدا ،ﻏﯾر ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواھد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﯾﮥ " ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم " آﯾﮥ ﺗوﺣﯾد اﺳت
ﻣروج ﺷرک در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن
و وﺣدت وﺟود  .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و آﻣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ّ
ﺧدا و ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .
 -٨۴٨ﻣﺟﻣوﻋﮥ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺗﻧﮭﺎ آﻣوزﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ھﻣﮥ آﻣوزه ھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ را از ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری ﺑرﮐﻧده اﺳت .
 -٨۴٩واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺷﺎﺧﺻﮥ ھر آﻣوزش ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻟﻘﺎی ﺷرک ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧﺎ اﺟﺑﺎری ﺑودن آن آﻣوزش اﺳت  .ﮐﮫ ﮐ ّل
ﻧظﺎﻣﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﭼﻧﯾن اﺳت .
 -٨۵٠آﻣوزش اﺟﺑﺎری زﻣﯾﻧﮥ رواﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮥ ﺷرک اﺳت  .زﯾرا ﺑﮫ ذھن آﻣوزﻧده ﭼﯾزی را ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از او ﻧﯾﺳت و اﯾن
ﻣﻧﺷﺄ ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺷرک و از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت  .اﯾن ﻧوع آﻣوزش آﺷﮑﺎرا زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن " ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
زﯾرا ﻋﻠم و ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل اﺳﺎس دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﻧوع آﻣوزش ذاﺗﺎ ً ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺷرک ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ذھن دﭼﺎر
اﺑطﺎل ﻣﯽ ﮔردد  .ﯾﻌﻧﯽ از ﺗﻔﮑر ﺑﺎزﻣﯽ اﯾﺳﺗد  .ﯾﻌﻧﯽ از دﯾن ﺑﺎزﻣﯽ اﯾﺳﺗد  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل  ،ﺗﻣدن ﻣدرن  ،ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﯽ ﮐﻠّﮫ و
دﯾواﻧﮫ اﺳت .
 -٨۵١ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺣﺎﮐم ﺑر اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﺳت ﺣﺎﺻل اﺑﺗﻼی اذھﺎن ﺑﺷری ﺑﮫ ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن آﻣوزش
اﺟﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﺷرک ﻣوﺟب اﺑطﺎل اﺳت" ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟب ﭘوﭼﯽ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و
ﺑﯽ ھوﯾّﺗﯽ  .اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧود ﻣﺎ ﮐﮫ رﮐورد دار آﻣوزش اﺟﺑﺎری و ﻣدرک ﭘرﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت  ،آﺷﮑﺎرا درک ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﭼرا اﺳوۀ ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت و اﻧدﯾﺷﮫ در ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺗﻌطﯾل اﺳت  .و ھﯾﭼﮑس اﻧﮕﯾزۀ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧدارد  .زﯾرا
ﻣﻐزش ﺑﺎطل ﺷده اﺳت .
 -٨۵٢ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﻓﻘط ﯾﮏ ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﯾدﺋوﻟوژی ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺳﺧﮥ ﻋﻼج
ھﻣﮥ ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎی ﺑﺷر اﺳت  .و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻗرآن را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺗﺎب طﺑّﯽ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت  .زﯾرا ﮐﺗﺎب
ﺗوﺣﯾد اﺳت و وﺣدت وﺟود .
 -٨۵٣آدﻣﯽ از ﻣﻧظر ﺗوﺣﯾدی ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدا ﻓرض ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺧودش ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه
ﺑﮫ ﺧودش ﺟﻔﺎ و ﺳﺗم ﮐرده اﺳت و آﻧﮕﺎه اﯾن ﻣﻘدار را در ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﺷری در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺿرب ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﺧدا را درک ﮐﻧد .
اﯾن ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻠﯽ وار در ﺑﺎب ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﻋﻠﯽ )ع( ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ﻋﻣری در
ﭼﺎھﮭﺎ ﺧون اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﮐرد .
 -٨۵۴آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا و وﻟﯽ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﭘر ﺑﻼی ﺧدا در ﻗﺑﺎل ﺑﺷرﯾت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﺑﺷری را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﺟﺎن ﺧود ﺧرﯾدن  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ .
 -٨۵۵ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود ھﻣﺎن ﻣذھب ﻋﺷﻖ اﺳت  .و ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻓﺎﺳﻘﺎن و اﺷﻘﯾﺎء و آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧدا را
دوﺳت ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﺧون اﯾن ﻣذھب و ﭘﯾرواﻧش ﺗﺷﻧﮫ اﻧد .
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 " -٨۵۶ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺗو آﻣده ﺑودم ﺗﺎ ﺗو را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺳﺎزم وﻟﯽ ﺗو ﻧﮫ ﻧﺎﻧم دادی  ،ﻧﮫ آﺑم دادی  ،ﻧﮫ ﻋﯾﺎدﺗم ﮐردی و ھﯾﭻ
رﺣﻣﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻧﻧﻣودی  .ﺑﮫ ﺗو ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯾدم ﺗو ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻧﺛﺎرم ﮐردی  .ﺑﮫ ﺗو ﺟﺎن دادم ﺗو ﺑراﯾم آرزوی ﻣرگ ﻧﻣودی  .ﺑﮫ ﺗو
رزق ﺑﺧﺷﯾدم ﺑﮫ ﻣن ﻓﺣش دادی  .ﺑﮫ ﺗو ﻣﺣﺑت ﮐردم ﺑر ﻣن ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾدی  .و ﺗو را ﺑرﺧود ارﺟﺢ ﻧﻣودم و ﺗو ﻣرا زﯾر ﭘﺎھﺎﯾت ﻟﮫ
ذره ای از ﻣﮭرم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗو ﻧﮑﺎﺳﺗم  .و ﻋﺎﻗﺑت از ﻓرط ﻋداوت و ﺑﺧل ﺧودت را در دوزخ
ﮐردی  .و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣن ھرﮔز ّ
اﻓﮑﻧدی ﺗﺎ ﻣرا ﺑﺳوزاﻧﯽ وﻟﯽ ﻣن ﻣﺎﻧﻊ از ﺳوﺧﺗن ﺗو ﺷدم  .و ﺑﺎز ﺗو ﻣﺗﮑﺑرﺗر ﺷدی  . " ...اﯾن ﺳﺧن ﺧدا ﺑﺎ ﺑﺷر اﺳت در ھﻣﮫ
ﺣﺎل  .اﯾن وﺣدت وﺟود اﺳت .
 -٨۵٧ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋرﻓﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ھﻣدردی ﺑﺎ اﺑﻠﯾس ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آدم را ﺳﺟده ﻧﮑرد .زﯾرا ﻋﺷﻖ را
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت  .و ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺑﯽ رﺣم ﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗش ﯾﻌﻧﯽ آدم ﺑﺎﺷد.
 -٨۵٨ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺗﻔرﻗﮫ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ روح اﺳت  .ﭘس ﻋﻼﺟﯽ ﺟز وﺣدت وﺟود ﻧدارد .
وﺣدت ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی وﺣدت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٨۵٩ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﮫ ﺗﻌداد ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد و ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎﻻھﺎ و اﯾده ھﺎ و آرزوھﺎ و اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﺳوژه ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و
ﻓﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗرﺑﯾﺗﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺷرﯾﮏ وﺟود دارد و اﯾﻧﺳت راز ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اش ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟﻧون و
ﻓروﭘﺎﺷﯽ .
 -٨۶٠وﺣدت وﺟود ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن ﻣدرن از ﻧﺎﺑودی ﺣﺗﻣﯽ اﺳت .
 -٨۶١ﺧداوﻧد روﺣش را ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﻓرﻣود ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه آن ﮐل اﻣرش ) ﺗوﺣﯾد ( را در ﻣن ﻧﮭﺎد و ﻣرا ﻣﺄﻣور ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﯾن
اﻣرش را ﺑواﺳطﮥ روﺣش در ﮐﺎﻟﺑد ﺑﺷرﯾت ﺑدﻣم  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎرم ﺑﮫ اﻋﺗراف ھﻣﮕﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ در
ﺧواﻧﻧده ﻣﯽ ﺷود و اﯾن دﻣﯾدن روح اﺳت  .و ﺑﺳﯾﺎری از ھوﺷﻣﻧدان آﺷﮑﺎرا ھﻣﯾن واژه را اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ  :ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ
آﺛﺎرﺗﺎن ﺻﺎﺣب روح ﺷده اﯾم و آﺛﺎرﺗﺎن  ،روح اﺳت ﮐﻼم ﻧﯾﺳت .
 -٨۶٢و اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن اﻧﺗﻘﺎل روح ھﻣﮥ ﺑزرﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن روح ﻣرا ﯾﺎری داده اﻧد از زرﺗﺷت و ﺑودا ﺗﺎ اﺑراھﯾم و ﻋﯾﺳﯽ و
ﻣوﺳﯽ و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم و ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرﮔﯽ ﭼون ﺳﻘراط و اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻣوﻻﻧﺎ و ﻗرة اﻟﻌﯾن
و ﮔﺎﻧدی و دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ در ھﻣﺎن ﺷب ﻗدر در ﮐﻧﺎرم ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﻌت ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن را
در " ﺳرﮔذﺷت ﻋﻠﯾﯾن " ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ام ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن آﺛﺎرم ھﺳﺗﻧد.
ﺳر وﺟود ﻧﺎﻣﯾده اﺳﺗﭼرا ؟ زﯾرا
 -٨۶٣ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را اﻋظم ﻋﻠوم  ،ﻣﻔﯾدﺗرﯾن ﻋﻠوم ،ﺷﺎھراه ھداﯾت  ،راز ﭘﯾروزی و ّ
ﻣوﺟب وﺣدت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ارزش ﻋرﻓﺎن ھم در ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت.
 -٨۶۴ﻓﻘط ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮥ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺣﺿور دارد و از طرﯾﻖ ھر ﯾﮏ از ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ او رﺳﯾد ﺑﻠﮑﮫ ھر
اﻧﺳﺎن ﻣوﺣدی ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﺛﺎرم اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد و ھر ﺧواﻧﻧده ای از طرﯾﻖ آن ﺑﻣن ﻣﯽ رﺳد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن در ﻣﺗن
ﮐﺗب دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺷﺎن اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎرھﺎ ﻣرا ﺑﺧواب
دﯾده اﻧد  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد در آﺛﺎرش ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﮔردد .
 -٨۶۵اﮐﺛر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﺣﺟﺎب ﺑﯾن ﻧوﯾﺳﻧده و ﺧواﻧﻧده اﻧد و ﻧوﯾﺳﻧده ﭘﺷت ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾش ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و اﮔر ﺧواﻧﻧده ای ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﮐﺗﺎﺑﯽ را
از ﻧزدﯾﮏ دﯾدار ﮐﻧد ﮐﻣﺗرﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن او و ﮐﺗﺎﺑش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﻘدان ﺻدق اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓﻘدان ﺗوﺣﯾد اﺳت و
اﯾن آﺛﺎر ﻣﯾراﯾﻧد و ﻣﯾراﻧﻧده  .وﻟﯽ آﺛﺎر ﻣن زﻧده اﺳت و زﻧده ﮐﻧﻧده  .زﯾرا روح ﻣن در آن ﺣﺿور دارد زﯾرا آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻣر ﺧدا
ﻧوﺷﺗﮫ ام وﺧود ﻣن اوﻟﯾن ﻣﺧﺎطب و ﺷﺎﮔردش ﺑوده ام  .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ را اول ﺑرای ﺧودم ﻧوﺷﺗﮫ ام و ﺳﭘس دﯾﮕران.
و ﻟذا در ھﻣﮫ ﺣﺎل در ﮐﻧﺎر ﺧواﻧﻧده ھﺳﺗم و ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر اﯾن ﮐﺗب را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣن آﻧﮭﺎ را در ﻓﮭم ﻣطﺎﻟب ﯾﺎری ﻣﯽ دھم .
 -٨۶۶اﺛری ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ﺧﺎﻟﻘش را ﻣﻌرﻓﯽ و آﺷﮑﺎر ﮐﻧد ﮐذب اﺳت و ﻓرﯾﺑﮑﺎری  .ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد ﺗﺎ از اﯾن آﺛﺎر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ؟ ﻓﻘط
آﺛﺎر ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﭼﻧﯾن اﺳت ھﻣﭼون ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ،دﯾوان ﻏزﻟﯾﺎت ﺷﻣس ،آﺛﺎر ﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة ،ﺣﻼج ،اﺑن ﻋرﺑﯽ ،ﺻﺣﯾﻔﮥ
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ﺳﺟﺎدﯾﮫ ،دﯾوان ﺣﺎﻓظ و ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ ﻣﻌرف ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم
ﻣﯾﮑﻧﻧد.

رﺿﺎ)ع(

ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻗرآن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن دﯾدار

 -٨۶٧ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر وﺣدت وﺟود در اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ
ﺟﮭﺎن  .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ دوﺳت داﺷﺗن اﺳت و اراده ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ از ﺟداﺋﯽ  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آدﻣﯽ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
در ھر ﮐس و ﭼﯾزی ﯾﮑﯽ ھﻣﭼون ﺧود او ﻣﻘﯾم اﺳت و او در ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮑس و ﺗﻧﮭﺎ و طرد ﺷده ﻧﯾﺳت  .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ
دﺷﻣﻧﺎن ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود دﺷﻣﻧﺎن دوﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد  .و ﻟذا ھﻣﮥ ﻋﺎرﻓﺎن ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن را دوﺳت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و اﯾن ﺑﮫ ﺗﻌﺎرف
ﻧﯾﺳت .
 -٨۶٨ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺿور واﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ای اﺳت از ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺟﺎﯾﮕﺎه  .ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر ﺧداوﻧد ﯾﮑﯽ ﺑود و اﯾﻧﮏ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑودن ﻋددی و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧداوﻧد در ﻣﻌﻧﺎی راﯾﺞ آن در ﺟﮭﺎن ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺗوﺣﯾد ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﺳﺎس ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را از ﮐل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﻧﻔﮏ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
راﯾﺞ ﻋﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﮑﯽ ﺑودن ﺧدا ﻧﯾﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل دو ﺗﺎ و ﭼﻧد
ﺗﺎ ﺑودن ﺧدا .زﯾرا اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑودن اﺻوﻻ ً ﺑﺎوری ﻏرﯾزی و ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑس ﮐﮭن اﺳت و ﺑﺷرﯾت از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎوری داﺷﺗﮫ اﺳت او را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت  .ﺧداﯾﺎن ﯾوﻧﺎن و ھﻧد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﺣت اﻣر ﺧدای واﺣدی ﺑوده اﻧد
ھﻣﭼون ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب ﮐﮫ ھر ﯾﮏ اﻟﮭﮫ ای ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧدای واﺣدﻧد .
 -٨۶٩ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﺣﺎﺻل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ دﯾدن ﺧدا از ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺧدای ﻣﺎورای
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ  .و ﻟذا ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺻﻠﺢ و وﺣدت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﮥ طﺑﯾﻌﯽ درک ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ھر ﻣذھﺑﯽ
ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت ھﺳﺗﻧد و ﺑودا و ﺳﻘراط و ﺣﺎﻓظ و ﻣوﻟوی ﺑﺎ ﮐل ﺑﺷرﯾت در اﺗﺣﺎد وﺟودی ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را درک و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن وﺣدت وﺟودی ارﮐﺎن وﺣدت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷرﯾت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﻧد  .ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد
ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب و اﻗوام ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد .
 -٨٧٠ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﺎرﻓﺎن وارد ﺷده اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ در آﺛﺎر و ﮐﻼﻣﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺧود را
ﺗﺎ ﺳر ﺣد اﻟوھﯾت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﻧد  .اﯾن ﻧﯾز از ﻋﻼﺋم ﺻدق آﻧﮭﺎﺳت زﯾرا ھﻣﮥ ﻣردﻣﺎن ﺧودﺳﺗﺎ و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮫ اﻧد وﻟﯽ ﺑطرزی
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و ﻣذﺑذﺑﺎﻧﮫ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﻧﯾز از ﻋﻠل ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ دروغ و رﯾﺎ و
ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨٧١ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻧﯽ ھﻣﮥ ﺧودﺳﺗﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن  ،ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت و ﻟذا ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن وی را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗﮑﺑّر ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و اﯾﺷﺎن ﻣﯽ
ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ ﻣن از ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻣن اﺳت .
 -٨٧٢اﺣﺳﺎس و دﻋوی ﺧداﺋﯽ  ،ذاﺗﯽ ﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺑرﺣﻖ ﺗرﯾن ادﻋﺎی ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻣوﺣدﯾن و ﺻدﯾﻘﯾن ﺷﮭﺎﻣت
ﺑروزش را ﻧدارﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺧﻔﺎ و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﻧﯾز رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٨٧٣ﻣﻧﺷﺄ ﺻدق ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺣس ﺧداﺋﯽ و اﺛﺑﺎت و اظﮭﺎر آن اﺳت  .و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ ﺻدق اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ
اﺳﺎس ﺻدق ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨٧۴ھر ﮐﺳﯽ ادﻋﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺗﻣﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن از ﺧوﯾﺷﺗن  " .آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺗﻣﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت" ﻗرآن – آری !
ﺗﻣﻧﺎ و ادﻋﺎ ﺑﮭﻣراه ﺟﮭﺎد و اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﭘﯾﮕﯾری و ﺻﺑر ﺑر آن ادﻋﺎ ﺗﺎ ﺗﺣﻘﻖ آن  .و ﻟذا ﺻﺑر ﮔوھرۀ ﻣﺷﺗرک ھﻣﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی
و دﯾﻧﯽ اﺳت و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( " ﭘﯾروز ﻧﺷد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﻧﻣود"  .و اﯾن ﺻﺑر ﻣﺟﺎھداﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت .
 -٨٧۵و ﺗﻧﮭﺎ ادﻋﺎ و ﺗﻣﻧﺎی ﺑرﺣﻖ ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎن اﻧﺎاﻟﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ّ
ﺣﻼج ﺑﻧﺎﯾش را ﻧﮭﺎد  .ﺣ ّﻼج ﺷﮭﯾد
ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن آﻣوﺧت ﺗﺎ ﺣﻖ ﺧود را در ﺧود و ﻧﮫ در ﻏﯾر  ،ادﻋﺎ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑر آن اﺳﺗوار ﺑﻣﺎﻧد .
 -٨٧۶ھﻣﮥ دﻋوﯾﮭﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺻﻔﺎت  ،ﮐذﺑﻧد و رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻓﻘط دﻋوی ذات ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳت و ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود .
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت  ،ﭘﯾروز اﺳت  ،ﻋﺎﻟم اﺳت  ،رزاق و ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت و ﻏﯾره ﺑدون ﺷﮏ رﺳوا ﻣﯽ ﺷود
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زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﻧت ذات ﺣﻖ اﺳت و ﻧﮫ ﺻﻔﺎت ﺣﻖ  .و اﻟﺑﺗﮫ ﺧداوﻧد ھر ﮔﺎه ﮐﮫ اراده ﮐﻧد و ﺿروری ﺑﺎﺷد ھر ﯾﮏ از
ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧود را ﻧﯾز از اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد وﻟﯽ آدﻣﯽ ﺣﻖ دﻋوﯾش را ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت
را از ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ذات ﺑرﺳد ﮐﮫ ذات ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳدار ذات اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت
ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ھم ﺑﺧدﻣت و ﺗﺳﺧﯾر او ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﮫ اﻣر ﺣﻖ ھر ﮔﺎه ﮐﮫ او ﺑﺧواھد .
 -٨٧٧ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطﺎی آدﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﺧود را در ﻏﯾر ﺧود ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن اﺳﺎس ﺷرک و ظﻠم
اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را در ﻏﯾر ﺧود ﻣﯽ ﺟوﯾد  .و اﯾن ھﻣﺎن راز از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھم ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯽ ﺷود  .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،ﺣﻖ ﺧودش را در اﻧﺳﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ﻏﺎﻓل  ،ﺣﻖ ﺧود را در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
ﺟوﯾد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺿﻼﻟت و ﮔﻣراھﯽ ﺑﺷر اﺳت .
 -٨٧٨ﺧداوﻧد  ،ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت و آدﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﯾن وﺟود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در اﯾن ﺟﮭﺎن اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧدارد و ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی دﭼﺎر
ﻣﯾﺷود و ﺑدﯾن ﺳﺑب ﺗﺟﺎوزﮐﺎر و دزد و ظﺎﻟم ﻣﯽ ﮔردد و ﺟﮭﺎﻧﺧوار و آدﻣﺧوار از آب درﻣﯽ آﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧود – ﺑراﻧداز ﻣﯾﺷود .
 -٨٧٩اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد ﺧدا در ﺧوﯾش ،ﺑﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت او درآﯾد ھم راﺿﯽ و ﺳﯾر ﻧﻣﯾﺷود و اﺣﺳﺎس وﺟود
ﻧﻣﯾﮑﻧد و داﺋﻣﺎ ً در ﻗﺣطﯽ و ﻏش وﺟود اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن دوزخ اﺳت .
 -٨٨٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗوﺑﮫ از ﺧود و رﺟﻌت ﺑﮫ ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺑﮫ از ﺧود ﻣﻧﻔرد و ﻣﻧﻔﮏ و ﻣﺷرک و رﺟوع
ﺑﮫ ﺧود ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ﺧدا و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  .ﺗوﺑﮫ از ﺧود ﺧﺻوﺻﯽ و ﻓردی و رﺟوع ﺑﮫ ﺧود ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ .
 -٨٨١اﺻوﻻ ً اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک ﺟز ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﺻﻼً اﻧدﯾﺷﮫ اش ﮔﻧﺎه اﺳت " و اﮐﺛر اﻓﮑﺎر ﺷﻣﺎ ﮔﻧﺎه ھﺳﺗﻧد" ﻗرآن –
 -٨٨٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را از ﺟﮭﺎن ﺟدا و ﻣﻧﻔﮏ ﻣﯽ داﻧد و ﺧدا را ھم ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو وﺟود ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﯾﮏ دزد ﺑﺎﻟﻘوه اﺳت و
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن ﻧﻘﺷﮥ دزدی ﻣﯽ ﮐﺷد و اﯾن ھﻣﺎن ﺷرک اﺳت  .ﺧﺎرج از ﺟﮭﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺷرﯾﮏ ﺟﮭﺎن
ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺷراﮐت دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ  ،ﻣﮑﺎراﻧﮫ  ،ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و دزداﻧﮫ اﺳت  .اﯾن راﺑطﮥ ﺧود ﺑﺎ ﻏﯾر اﺳت  .ﭼﻧﯾن ذھﻧﯽ
ﺗﺻرف در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت  .او ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺣرم در
ﺟز دزدی ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ اش ﭼﯾزی ﺟز ﮐﺷف راه و روش ھﺎﺋﯽ ﺑرای
ّ
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ اﻋﻣﺎﻟش ﻓﺳﻖ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺟس ﺑودن ﻣﺷرﮐﺎن .
 -٨٨٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﻏرﺑت ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎﻧﺗر دﺳت ﺑﮭر ﮔﻧﺎھﯽ ﻣﯽ زﻧد و دزدی ﮐردن را ﺳﮭل ﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﻧﺳﺎن ﻣﻧﻔﮏ و
ﺟدای از ﺟﮭﺎن و ذاﺗش ﻧﯾز اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﮕﺎه آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺣرم اﺻوﻻ ً از ﺟﻧس دزدی و ھﯾزی اﺳت .
 " -٨٨۴ﻣوﺣّد " ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده  .ﺑﺎ ﮐﮫ و ﭼﮫ ؟ ﺑﺎ ﺧدا و ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ! ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣرم ﺷده و دوﺳت ﺷده و ﺧودی ﺷده .
 -٨٨۵ﺷرک و ﺷراﮐت ﻣﺳﺗﻠزم ﺟداﺋﯽ و اﺳﺗﻘﻼل وﺟودی اﺳت  .آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﯾﮑﯽ اﺳت زﻣﯾﻧﮥ ﺷرک ھم ﻧدارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﻣوس ﺧودش ﻧظر ﺑد ﻧدارد و ﻣﺎل ﺧودش را ﻧﻣﯽ دزدد .
 -٨٨۶اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن را از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﻣﺑرا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺧود ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل
آﻧﮭﺎﺳت و ﺧدا ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﯽ ﺣﺳﺎب اﺳت  .اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﻣوﺣدان و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدﮔﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده و ﻓﻌل ﭘروردﮔﺎرﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن
ﻣﮑررا ً ذﮐرﺷﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت .
 -٨٨٧ﺗوﺣﯾد ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﭼﻧﯾن اﺳت :در راه ﺧدا ﺑودن ،ﺑﺎ ﺧدا ﺑودن ،در ﺧدا ﺑودن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣظﮭر ﺧدا ﺑودن
ﻣﻘرب اﺳت ﻣﻘﺎم ﺳوم ﻣﻘﺎم
ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﮫ و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت  .ﻣﻘﺎم اول ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻟﮏ اﺳت ﻣﻘﺎم دوم ﻣﻘﺎم ّ
واﺻل اﺳت و ﻣﻘﺎم ﭼﮭﺎرم ھم ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻣل اﺳت .
 -٨٨٨و ھﻣﮥ اﯾن ﻣراﺣل ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﭼﯾزی ﺟز ﻣراﺗب ﻣﻌرﻓت ﺑر ﷲ ﻧﯾﺳت وﮔرﻧﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻘول ﺧودش در ﮐﺗﺎﺑش از
رگ ﮔردن ﺑﮫ آدم ﻧزدﯾﮑﺗر و در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ اوﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣراﺣل ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن ﻣراﺣل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻧوع و
درﺟﮫ اﺳت  :ﻣﻌرﻓت ﻋﻠﻣﯽ  ،ﻣﻌرﻓت ﻋﯾﻧﯽ  ،ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣﻌرﻓت وﺟودی .ﻣﻌرﻓت ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ در راه ﺧدا ﺑودن اﺳت
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و آن ﻋرﻓﺎن ﻧظری اﺳت ﮐﮫ ﻓرد در ﺧودش ﺑﮫ آن رﺳﯾده و ﻧﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺗﺣﺻﯾل  .ﻣﻌرﻓت ﻋﯾﻧﯽ ھﻣﺎن ﮐﺷف و ﺷﮭود و ﻣﺷﺎھدات
ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺑودن اﺳت  .و ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎم در ﺧدا ﺑودن اﺳت ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻋﺎرف از ﭼﺷم و ﺣواس و ادراک ﻣردم درﻣﯽ ﯾﺎﺑد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در او ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﻣﻌرﻓت وﺟودی ﮐﮫ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﻣطﻠﻖ و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت و اﻣﺎﻣت اﺳت و در ﻗرآن ﺑﻧﺎم اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن آﻣده اﺳت ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف
ﻣﺣل ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و ارادۀ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﻣﺣﺎی ﮐﺎﻣل " ﻣن " در ﻋﺎرف اﺳت  .اﯾن ظﮭور ھو از وﺟود ﻋﺎرف اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ھوﺋﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎرف ﻣظﮭر ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -٨٨٩ﻓرق اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧداوﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎﻟﺑد ﺑﺷری اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺑﯽ ﺣد اﺳت در ﺣد  .و در اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد اﻓزون ﻣﯽ آﯾد ﺑواﺳطﮥ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ﺧود ارﺟﺢ ﻣﯽ دارد و ﻣﺣﺑوب ﺧود
ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺿﻠﮥ ﺣﻠول و اﺗﺣﺎد ﭘﯾش آﯾد ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﮑل او ﻋرش ﺧداﺳت و ﻧﻔس ﺑﺷری او
در آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص( ﺑر روی زﻣﯾن ﻋﻠﯽ را ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ دﯾد و در آﺳﻣﺎن
ھﻔﺗم ھم ﺧدا را ﻋﻠوی دﯾد  .اﯾن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﺳت و ﻧﮫ اﺗﺣﺎد و ﺣﻠول و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎی اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻋوض ﻣﯽ ﺷود در
ھم ﻧﻣﯽ آﻣﯾزﻧد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧداوﻧد در ﻣﻌراج ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﺗو را ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آوردم ﺗﺎ ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺗو ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم .
ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﺧﺗم و ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮔردد و آﺧرﯾن ﭘﯾﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ھم
 -٨٩٠و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ راه ) دﯾن ( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و ّ
ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ رﺳد و آن واﻗﻌﮥ اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﺧدا ﺑر ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت و ﻟذا ﻓرﻣود  :ﭘروردﮔﺎرم ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷد .
ﯾﻌﻧﯽ آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن رﺳﯾد  .و ﺧﺎک ﻋﺑﺎدﺗﮕﺎه ﺷد و ﻣﺣل ﺳﺟده  .و ﻟذا در دﯾن ﻣﺣﻣد ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﺳﺟد اﺳت و ھﻣﮫ ﺳوی  ،ﺳوی
ﺧداﺳت  .و اﻣت ﻣﺣﻣدی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن دﯾدار ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺧﺎک ﺧداﺋﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ  " :ﺣﻖ آﻣد و
ﺑﺎطل رﻓت زﯾرا ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺑرود" .ﻗرآن-
 -٨٩١و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑرﻧد اوﻟﯾﺎء ) ﻋﺎرﻓﺎن – اﻣﺎﻣﺎن ( آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و
ﻟذا ﺑﻘول ھﻣو در اﻣت او ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف در ﻧزد ﺧدا ﺑرﺗر اﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن
ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد .
 -٨٩٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧداوﻧد ﻗﺑل و ﺑﻌد ﺧﻠﻘت ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﻧدارد ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده اﻧد و
ﺗوﺣﯾد در اﻧدﯾﺷﮥ اﯾﻧﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﺎن ھﻣﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺳﺎوی ﮔری اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ﺷرک اﺳت  .ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت و ﺑﻌد ﺧﻠﻘت ﺑﮫ ﻗول
ﺧود او ﺑﺳﯾﺎر ﻓرق ﮐرده اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑﻌد ﺧﻠﻘت ﺑرﺗر اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﷲ اﮐﺑر! و ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎی ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ )اﻓزون آﻣد
ﺧدا( .
 -٨٩٣اﮔر در ﮐﺎر ﺧداوﻧد ﺗﮑرار و ﻋﺑﺛﯽ ﻧﯾﺳت ﭘس ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ھم ﻋﺑث ﻧﯾﺳت و ﻣوﺟب ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧداوﻧد اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اراده و
ﻗدرت ﺧود او  .و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺑود ﺧﻠﻘﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑود  .و ﻟذا ﮐﻠﻣﮥ " ﺗﻌﺎﻟﯽ " در ﻗرآن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﮑرار ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً درﺑﺎرۀ
ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت در ﻋرﺻﮥ ﺧﻠﻘت .
 -٨٩۴آﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺷف و ﻣﺧﺗرع ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﮐﺷف و اﺧﺗراﻋش ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ؟ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺧدا
ﻗﯾﺎس ﮐرد و اﯾن ﺷرک اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻗص اﺳت و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﮐﺎﻣل ﺑوده اﺳت ﭘس ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻧﺷده
اﺳت  .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐﺎﻣل ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﺑرﺗر ﺷده اﺳت و اﯾن ﺑرﺗری اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﺑﯽ
اﻧﺗﮭﺎﺳت  .ﮐﮫ در واﻗﻌﮥ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑﺎز ھم ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺑرﺗری ھﺎ اﻟﺑﺗﮫ در ذات او ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺑوده اﺳت .
 -٨٩۵اﯾن اﻧدﯾﺷﮥ ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ﻧﺑوت را ھم درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا آﻧرا ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم
راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﻋﯾن ﮐﻔر اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﺑوت ﻣﺣﻣدی در اﻣﺗش ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﻣﺷﻐول ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت و ﺗﺟﻠﯽ .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﺑراھﯾم )ع( ﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼم و ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن و اﺳﺎس اﻣﺎﻣت اﺳت وﻟﯽ ﭘس از او آﻧﮭﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور رﺳﯾد
ﺗﺎ ﻣﺣﻣد )ص( ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﭘﯾرو دﯾن ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم و اﺣﯾﺎءﮔر و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧش او ﺑود  .وﮔرﻧﮫ ﭘس از اﺑراھﯾم دﮔر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﻣﯽ ﺑود  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺑراھﯾم ﺑود و ﻣﺳﯾﺢ ھم ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣوﺳﯽ و ﻣﺣﻣد ھم ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت  .و اﯾن
ﺟرﯾﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن در ﻧﻔوس ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟﺎری و ﺳﺎرﯾﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ از راه و روﺷﯽ دﮔر ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎﻣت ﺧﺎص و ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﻧﯽ اش ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑوت ھﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺷده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﺷده اﻧد و ﺑﺎطﻧﯽ و ذاﺗﯽ  .ﭼرا ؟ زﯾرا ﺧداوﻧد
ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت و ﻟذا " زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎر ﻣﻧور ﺷده اﺳت" ﻗرآن –
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 -٨٩۶ﻋﻠﯽ)ع( ﻧور ھداﯾت ﻋرﺻﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻧﺑوﺗﮭﺎ را در ﺧود داراﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﻣل ﻧوری ﺑرﺗر اﺳت )ﻧور ﻋﻠﯽ
ﻧور( ﮐﮫ در ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﻠف ﻧﺑود ﺟز ﻣﺣﻣد )ص( ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘط ﭘﯾﺎم آور ﺣﻖ ﻋﻠﯽ ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﺑود و ﻟذا درﺑﺎرۀ واﻗﻌﮥ
ﻏدﯾر ﺧم ﺧداوﻧد ﺑﮫ او ﻓرﻣود ﮐﮫ " اﮔر اﯾن ﭘﯾﺎم را اﺑﻼغ ﻧﮑﻧﯽ اﺻﻼً ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده ای" .و در ﻣﻌراﺟش ھم ﻓرﻣود ﮐﮫ " :
ﻓﻘط ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﻠﯽ ﺗو را ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آورده ام و ﻧﺳﺑت ﺗو ﺑﻣن ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ" ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗو ﻣرﯾد ﻣﻧﯽ ،
ﻣن ھم ﻣرﯾد ﻋﻠﯽ ھﺳﺗم  .و ﻧﯾز ﻓرﻣود  " :ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت و ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت و ﻋﻠﯽ ﺑﮭر ﺳو ﮔراﯾد ﺣﻖ ھم ﺑﮭﻣﺎن ﺳو
ﮔراﯾد" ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ ﻣرﯾد ﻋﻠﯽ اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
 -٨٩٧ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع اﺣﺎدﯾث ﻣﺷﮑوک و اﻟﺣﺎدی ھﺳﺗﻧد  .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ھر ﮐس ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از اﺣﺎدﯾث را ﺟﻌل ﮐرده اﻧد از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد ﻣﻌرﻓت و آرﻣﺎن ﮔراﺋﯽ اﻟﮭﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑرﺧوردار ﺑوده اﻧد .
و آدﻣﮭﺎی ﮐﺎﻓر و اﺣﻣﻖ و ﻓﺎﺳﻖ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺑداع اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺣﯾرت آور ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧدا و ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻣطﻠﻖ در آن ﻣوج ﻣﯽ زﻧد
و ﻋﺷﻖ ﺧدا را ﺑﮫ ﺑﺷر ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎﺷﻧد  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﮔر اﯾن اﺣﺎدﯾث ﺑﺷری ﺑﺎﺷﻧد ارزش و ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎﻧﯽ را اﺑداع ﮐرده اﺳت ﮐﻣﺗر از ﺧود ﺧدا و ﻋﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .
 -٨٩٨ھﻧوز ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﭼرا ﻓﺎﻗد آدرس و ﻣرﺟﻊ ھﺳﺗﻧد  .ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ اﺗﮑﺎء
ﺑﮫ اﯾن آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﻓﻘط و ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﻋظﻣت ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻧﮫ ﻗداﺳت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻣراﺟﻊ و ﻣﻧﺎﺑﻊ  .ﺧود
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﮐﺗب و ﻣراﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ  .و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻣد ﺧواﺳﺗﮫ اﯾم ﺗﺎ ﮐﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری را در ﻣﻌرﻓت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺷﮑﻧﯾم ﺗﺎ
ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟﯾدن ﯾﺎﺑد و زﻧده ﺷود  .زﯾرا ﺧدا و ﻗرآن و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻣوﺟوداﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟوداﺗﯽ
وﺟودی و زﻧده و ﺣﯽ و ﺣﺎﺿرﻧد و ﻟذا ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺣﻖ ﺧود ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻋده ای راوی ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﻣذﺑذب و ﻣﺷﮑوک ﻧدارﻧد  .اﺗﮑﺎء
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧود ﮐﻼم اﺳت و ﻧﮫ راوی و ﮔوﯾﻧدۀ آن  " .ﺑﺷﻧو ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" .ﻋﻠﯽ )ع( "ھداﯾت
ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺳﺧن ھﺎ ﮔوش ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾﻧش را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد" .ﻗرآن  .و در ﺿﻣن ﻣﺎ اھل ﮐﺗﺎب و
ﺳﻧت ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ اھل ﻣﻌرﻓت و اﻣﺎﻣت ھﺳﺗﯾم  .ﻣﺎ ﻋﻘل را ﻣﯾزان ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﻗرار داده اﯾم و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑس  .زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ " ﻋﻘل  ،وﺣﯽ ﺑدن اﺳت و زﯾن ﭘس ﭘﯾروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻣﯽ رﺳﻧد " .ﺗﺎزه ﺧود ﮐﺗﺎب ﺧدا ھم ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ درﺑﺎره اش ﺗﻔﮑر و ﺗدﺑﯾر ﮐﻧﯾم و ﮐورﮐوراﻧﮫ ﻧﭘذﯾرﯾم  .ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن و ﺗﻔﮑر ﮐردن اﺳت ﻧﮫ ﮐﺗﺎب ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری.
ﻧﺳﺧﮫ را اﻣﺎﻣﺎن ﺣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯾم  .و ﺧود ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد  " :از ﺧدا ﺑﭘرھﯾزﯾد و از رﺳوﻻﻧش ﭘﯾروی
ﮐﻧﯾد" ﻧﮫ از ﺧودش  .زﯾرا ﺧدای ذھﻧﯽ ھﻣﺎن ھوای ﻧﻔس اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
 -٨٩٩ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﺑدون ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻓﻘط ﺧﺎﺻﯾت ﺣﮑوﻣﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس را ﺑﻘدرت رﺳﺎﻧﯾده اﺳت و
اﻣﺛﺎﻟﮭم  .ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﺑود ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ را ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن و ﻣرﺗد و ﻣﻘﺗول ﺳﺎﺧت  .اﻣروزه ﻧﯾز ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮥ ﺳﻌودی ﺑر ھﻣﯾن اﻣر
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻏﯾر ﺧودﺷﺎن را ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﺗد ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﻧﺟس ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺻﮭﯾوﻧﯾزم را ﺗطﮭﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٩٠٠ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﻣﺎ اﻣر واﺣدی اﺳت و آن وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در دوران ﻏﯾﺑت در ﻋﺎرﻓﺎﻧش ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن
ﻋﺎرﻓﺎن ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ھﺳﺗﻧد .
 -٩٠١ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﻣﻧﮭﺎی ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﭼﯾزی ﺟز اﺻﺎﻟت زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ و ﻟﺑﺎس ﻋرﺑﯽ ﻧﺑوده اﺳت  .و اﯾن ﺷرک ﺑﯾن اﺳﻼم و
ﻋرﺑﯾّت اﺳت  .و ﺷرک ﻋرﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﺑوده اﺳت و ﺧدا ھم ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ  :اﻋراب ﺑدﺗرﯾن
ﻧوع ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق را دارﻧد .
 -٩٠٢و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت را ﺗﻌطﯾل ﮐردﻧد و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎط ﻧﻣودﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﺻدام و آل ﺳﻌود ﺻﯾﻐﮥ ﺑرادری
ﺧواﻧدﻧد و اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد اﻋﻼن ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ھم ﯾﮏ ّ
ﻣﻼک ﺑزرگ ﺑوده اﺳت و ﮐﺷورداری ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ و ﺳﯾزده ﺧطﺎی ﺑزرگ
ﻣرﺗﮑب ﺷده و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﺑﺧت ﻧﻣوده اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﻣﻧﮭﺎی ﻣﻌرﻓت  .ﮐﮫ ﺗوﺣﯾدش ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﮫ
ای اﺳت و ﻧﺑوﺗش ﻧﺎﻧو ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣﻌﺎدش ھم ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی  .و ﻋدﻟش اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت  .اﻣﺎﻣش ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺣﺑس اﺑد در ﭼﺎه
ﮐﮫ ﺑدون اذن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﯾن آﻗﺎﯾﺎن اﺟﺎزۀ ظﮭور ﻧدارد .
 -٩٠٣ﺧود ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد " اﮔر ﺑرای رﺳواﺳﺎزی ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻧﺑود اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑوﺟود ﻧﻣﯽ آﻣد" – ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﮐﺗﺎب ھداﯾت ﻧﯾﺳت
ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن  ،رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت اﺳت ﺑرای آﻧﺎن و ﮔﻣراھﯽ ﻣﺿﺎﻋف ﺑرای ﮐﺎﻓران و رﺳواﺋﯽ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن  .اﮔر ﻗرار ﺑود
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ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻋﺎﻣل ھداﯾت ﺑﺎﺷد اﻣروزه اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺳواد دارﻧد و ﻗرآن ھم ﺑﮫ ھﻣﮥ زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت و ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت ھداﯾت ﻣﯽ ﺷد .
 -٩٠۴ﺧود ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧرا ﻟﻣس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﺎک ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺑﺎ
وﺿوء ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت و ﺷرک زداﺋﯽ از ﻧﻔس  .اﯾﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﯽ رﺳﻧد و رﺣﻣﺗش را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .ﭘس ﺑواﺳطﮥ
ﻣﻌرﻓت و اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗرآن رﺳﯾد و ﻧﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺻرف و ﻧﺣو و وﺿوء  .ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗرآن ﺣﺗﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﺳواد ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﻣﯾّون ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﻗرآن ﺑﻌﻧوان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ دﯾن ﻣﺣﻣد ﻓﻘط در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد
ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧود ﻣﺣﻣد  ،اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس )ﻋرﻓﺎن( ﺑﺎﺷﻧد  .ﭼون ﻗرآن ﮐﺗﺎب وﺟود اﺳت و ھﻣو ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " و اﯾﻧﮏ ﺑﺧوان ﮐﺗﺎب
وﺟودت را ﮐﮫ ﺧود ﺑرای ﺧواﻧدﻧش ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ" .
 -٩٠۵ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﺗﺎ ﻧﯾم ﻗرن اول ﺻدر اﺳﻼم وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧداﺷت و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻋﺛﻣﺎن ﺟﻣﻊ آوری ﺷد ﺧون اﻣﺎﻣﺎن
ھم ﻣﺑﺎح ﮔردﯾد و اﻣﺎم اول آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺣرﺑﮥ " ﮐﺗﺎب " ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد آﻧﮭم ﺑدﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗﺎری و ﺣﺎﻓظ ﻗرآن ﺑود ﯾﻌﻧﯽ
اﺑن ﻣﻠﺟم .
 -٩٠۶اﮔر ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻋﺎﻣل ھداﯾت ﻣﯽ ﺑود ﭘس ھداﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﻻﯾﻖ اﺷراف ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳواد دارﻧد و ﻋﻣری ادﺑﯾﺎت
ﻋرب و ﺣدﯾث و ﺗﻔﺳﯾر و ﮐﻼم ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد  .و اﯾن از رﺣﻣت و ﻋداﻟت ﺧدا ﺑدور اﺳت  .و ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻻﯾﻘﺗرﯾن ﻣردم
ﺑﮫ ھداﯾت ھﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﮭم درﺳﺗﯽ دﯾﮕری از ﺗوﺣﯾد ﻋﺷﻖ و ﻋداﻟت ﺣﻖ .
 -٩٠٧ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻖ ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻖ ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا را ﺑر روی زﻣﯾن
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﮫ در آﺳﻣﺎن  .ﭘس ﻗرآن را ﺟز ﻣؤﻣﻧﺎن دارای اﻣﺎم زﻧده درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا در اﻣﺎم ﺧود ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر دﯾدار
ﯾﺎرﻧد .و ﻗرآن ھم ﻧﺎﻣﮥ ﯾﺎر اﺳت ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧش ﮐﮫ راه و رﺳم دﯾدار را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد .
 -٩٠٨ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و اﺳﻼم ھم دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن  .ﭘس ﻗرآن دﯾدارﻧﺎﻣﮫ اﺳت  .ھر ﮐﮫ ﻗرآن و اﺳﻼم را
ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﻣﻧظور ﺑﺧواﻧد و ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد ﻣﺷرک اﺳت ﺑﮫ ﻗرآن و اﺳﻼم .
 -٩٠٩در ﯾﮏ ﮐﻼم اﻣروزه ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در دﯾن ﺧدا ﺑﮫ ﺟز دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻗﺻد دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺷرک اﺳت و اﯾن دﯾن
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻋرﺻﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎﻧش ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و اﺋﻣﮥ اطﮭﺎرﻧد و اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎﻧش ھم ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد  .ﺟز اﯾن ﺗوﺣﯾدی
ﻧﯾﺳت  :ﺗوﺣﯾد ﺟﻣﺎﻟﯽ !
 -٩١٠آﻧﮑﮫ از ﺧدا و دﯾﻧش ﻏﯾر ﺧدا را ﺑﺧواھد ﻣﺷرک اﺳت آﻧﮭم ذاﺗش را ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎﻟش را  .و اﯾن ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﯾﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ اﺻل و ﻗﺻد آن  :دﻋوت ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را .
 -٩١١اﯾﻧﺳت ﺷرک  :از ﺧدا ﻏﯾر ﺧدا را ﺧواﺳﺗن !
 -٩١٢و ھر ﮐﮫ از ﺧدا ﻏﯾر ﺧدا را ﻧﺧواھد ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت وﺟودی در ﺧوﯾﺷﺗن  .و ﻧﺟﺎت و ھداﯾت و
رﺳﺗﮕﺎری ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .
 -٩١٣ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن اﺛﺑﺎت وﺟود ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﺳﺧن اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗوﺣﯾد ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا و
ﺷوق دﯾدار اوﺳت  .اﺛﺑﺎت ﮐﻼﻣﯽ او ﯾﻌﻧﯽ او را از ﺳر ﺑﺎز ﮐردن .
 -٩١۴ﺗﻧﮭﺎ اﺛﺑﺎت وﺟود ﺧدا اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﺷری از او رھﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﭼﮫ ﻣﻧﮑر و ﭼﮫ ﻣؤﻣن  .و
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آﻧﺎﻧﮑﮫ اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷدﯾدﺗر ﺑﮫ او ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر از او ﻏﺎﻓﻠﻧد .
 -٩١۵ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظر ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ و اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮥ دﻋواھﺎ ﺑر ﺳر ﺧدا ﺑوده اﺳت ﮐﮫ :ﺧدای ﻣن
ﺑرﺣﻖ ﺗر و ﺑﮭﺗر و ﺑزرﮔﺗر اﺳت و ﺧداﺗر اﺳت ! ﺣﺗﯽ ذات ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺑردھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ھم ﭼﻧﯾن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﺛﺑﺎت ﺧدای ﻣن و
اﻧﮑﺎر ﺧدای دﯾﮕران .
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 -٩١۶ﺧدای ﻣن ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﻧﺑردھﺎﺳت و ﺧدای ﻣﺎ ھم ﻣﻧﺷﺄ وﺣدت و ﻣﺣﺑت اﺳت  :ﺧدای ﮐﻔر و ﺧدای اﯾﻣﺎن !
 " -٩١٧ﷲ اﮐﺑر " ذات ھﻣﮥ ﻧﺑردھﺎﺳت و وﺣدت ھﺎ .
 -٩١٨ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن " ﷲ اﮐﺑر " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎر ﺑواﺳطﮥ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات
ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه  .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻗرآن ھﻣﮫ او را ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺻﻠوة .ﺣﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﭼﻧﯾن
ﻣﯾﮑﻧﻧد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺻﻠوة راز ﺑﻘﺎﺳت و ﮐل اﯾن واﻗﻌﮥ وﺟودی ﺑر ﻣﺣور "ﷲ اﮐﺑر" ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد
ﺳراﻻﺳرار
ﮐﮫ :ﺧدای وﺟود ﺑرﺗر از ﺧدای ﻋدم )ﻋﻣﺎء( اﺳت  .و اﯾﻧﺳت راز ﻣوﺟودﯾت اﺷﯾﺎء  .و ﻓﮭم اﯾن راز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻓﮭم ّ
ھﺳﺗﯽ اﺳت  .ﷲ اﮐﺑر راز " ﺑودن " اﺳت.
 -٩١٩ھﻣﮥ ﻣﻧﮑران ﻓﻠﺳﻔﯽ وﺟود ﺧدا در ﺧﻠوت ﺧود ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن دارﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻋون در ﻧﺑرد ﺑﺎ
اﺛﺑﺎت ﺑرﺗری ﺧدای ﺧودش ﺑود .

ﻣوﺳﯽ)ع(

ﻓﻘط ﻣﺷﻐول

 -٩٢٠آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺗﮑﺑرﺗر و ﻣﺳﺗﮑﺑرﺗرﻧد و ﻣن ﺗرﻧد ﺧداﺑﺎورﺗرﻧد زﯾرا ذات ھر ﻣﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداﺳت.
 -٩٢١ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺷﺎھﺎن و ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻧﺑرد ﺑﯾن ھﻣﮥ آﺣﺎد و اﻗوام و ﻣذاھب ﺑﺷری ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺑرد ﺧداﯾﺎن ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﻧﺑرد را
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن .
 -٩٢٢ﺧدای " ﻣن " ﺧدای ﮐﻔر اﺳت  .ﺧدای " ﺗو " ﺧدای ﺷرک اﺳت  .ﺧدای " او " ﺧدای اﯾﻣﺎن و ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﻟذا ذﮐر
ﻋﺎرﻓﺎن " ھو " اﺳت  :ﯾﺎ ﻣن ھو ! ای ﻣﻧﯽ ﮐﮫ اوﺋﯽ !
 -٩٢٣ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻋراب ﺟﺎھﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺧداﯾﺎن ﺑود ﻧﺑرد ﺑﯾن ﷲ و ﷲ اﮐﺑر !
 " -٩٢۴ﷲ اﮐﺑر " در ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت وﻋﻣل ھﻣﺎن ﺧودﺷﮑﻧﯽ ﻣﺳﺗﻣر اﺳت ﺗﺎ اﻧﮭدام ﮐﺎﻣل " ﺧود " و ظﮭور ﺧدا از ﺧود .
 -٩٢۵ھﻣﮥ ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻋﺎرﻓﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ظﮭور ﷲ اﮐﺑر ﺑوده اﻧد و ﻟذا ﺑﺎ ظﮭور ھر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ھﻣﮥ
ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ او ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑرﺗر اﺳت از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾده اﻧد .
 " -٩٢۶ﷲ اﮐﺑر " زﯾرﺑﻧﺎی ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ﻣﻘﺻد ﺗﺎرﯾﺦ .
 -٩٢٧اﻣروزه ﻧﯾز ﻧﺑرد اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ در ﺟﮭﺎن ﻧﺑرد ﺧداﯾﺎن اﺳت و ﺳرﻟوﺣﮥ ھﻣﮥ اﯾن ﻧﺑردھﺎ اﯾﻧﺳت  :ﷲ اﮐﺑر ! اﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن
ﺧداﯾﺎن ﻣن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﯾﺎن ﮐﻔر ﺑﺷری  .و ﺳﺑﻘت ﺑرای ﻓﺗﺢ ﻓﺿﺎ و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﺑرای ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا در
ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن اﺳت .
 -٩٢٨وﻟﯽ ﺧدای ھوﺋﯽ ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن و وﺣدت وﺟودی و زﻣﯾﻧﯽ اﺳت و ﭘﯾرواﻧش روی ﺑﮫ زﻣﯾن دارﻧد " .ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗواﺿﻊ و ﺳراﻓﮑﻧدﮔﯽ ) روی ﺑﮫ ﺧﺎک ( ﺑر زﻣﯾن راه ﻣﯽ روﻧد و ﮔوﺋﯽ از زﻣﯾن ﺷرﻣﺳﺎرﻧد ﮐﮫ ﺑر آن ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﻧد"
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗرآن و ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑرار ﺷده اﺳت  .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳر ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﯾﻧد :
ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮐﺎﻓران !
 -٩٢٩و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻋﻠم ﻧﺟوم را ﺟز ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺟﮭت ﯾﺎﺑﯽ و راه ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺗﺣرﯾم ﮐرده اﺳت .
 -٩٣٠ﻣؤﻣن  ،رب و اﻣﺎم ﺳﮫ ﺗﺎ از اﺳﻣﺎی ذات اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧﻼﻓت اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﺳﮫ اﺳم
اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳد و او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺷود .
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 -٩٣١و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾدار دو ﻣؤﻣن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻣﻊ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﯾت ﷲ اﺳت و ﻣﻧظور از "اھل ﺑﯾت" ھﻣﺎن
ﺟﻣﻊ و ﺧﺎﻧوادۀ اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت و اﻣﺎﻣت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﻗرار دارد  .اﯾن ﺟﻣﻊ ھﺎ ﺣرﯾم اﻣن اﻟﮭﯽ و رﺑوﺑﯾت و
اﻣﺎﻣت اوﺳت و ﻣﺣل ظﮭور و دﯾدار ﺑﺎ اوﺳت .
 -٩٣٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را" اﯾن اﻣر در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراد و ﻣرﯾد
و اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻧﯾز ﺟﺎرﯾﺳت و اﻣر ظﮭور ﺣﻖ از ﺟﻣﻊ اﻟﮭﯽ و واﻗﻌﮥ ﻟﻘﺎءﷲ و ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻌﻧوان ظﮭور
ﻣطﻠﻖ ﺣﻖ از ﺧﺎک ﻣﺳﺗﻠزم ھﻣﯾن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .
 -٩٣٣اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺧودی ﺧود ظﮭور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﻣﻊ ﯾﺎران و اوﻟﯾﺎﯾش و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣت آﻧﺎن ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس اﯾن
ظﮭور ﯾﮏ ارادۀ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ اراده ای ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت و ﺣﺎﺻل ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل .
 -٩٣۴ﭘس ھﯾﭻ ﺟﮭﺎد و ﺗﻼش و ﯾﺎری در ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣری ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ در ﺧدﻣت اﯾن ظﮭور ﺑﺎﺷد  .ﭘس اﯾن ﺟﮭﺎد و
ﯾﺎری دارای ذاﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر .
 -٩٣۵ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ دارای دو ﻧوع ﻋﻣل و ﺟﻧﺑش اﺳت  :ﺑرای ﺧود و ﺑرای ﻏﯾر ﺧود  .ﮔردش ﺑدور ﺧود و
ﺑدور ﻣﺑدأ ﯾﺎ واﻟد و ﺧﺎﻟﻖ ﺧود  .ﻣﺛل زﻣﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت وﺿﻌﯽ دارد ﮐﮫ ﮔردش ﺑدور ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﺣرﮐت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑدور ﺧورﺷﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ زﻣﯾن اﺳت  .اﯾن دو ﻋﻣل و ﺣرﮐت در ﺟﻣﺎدات آﺷﮑﺎرﺗر اﺳت و در ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت اﻣری ﺑﺎطﻧﯽ
ﺗر اﺳت  .ذرات ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ اﺗم ﻧﯾز اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد ھم ﮔردﺷﯽ ﺑدور ﺧود دارﻧد و ھم ﺑدور ھﺳﺗﮥ ﺧود  .در ﺳﺎﺋر ذرات و ﮐرات
اﯾن ﮔردش ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻧﯾز اﯾن دو ﻋﻣل و ﺣرﮐت را داراﺳت ﺑدور ﺧود و ﺑدور ﺧﺎﻟﻖ ﺧود )ﮐﮫ
در ﮐﺎﻓران ﺑدور ﻧژاد اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻣﺑدأ و ﻋﻠت ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد( .ﮔردش ﺑدور ﺧود ﻣوﺟب ﺑودن و ﻣوﺟودﯾت اﺳت و ﮔردش ﺑدور
ﻣﺑدأ ﺧود ﻣوﺟب اﺳﺗﻣرار و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود اﺳت  .اﯾن دو ﻧوع ﻋﻣل و ﺣرﮐت ھﻣﺎن ﻋﺑودﯾت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺟب ﺑودن و ﻣﺎﻧدن اﺳت ﮐﮫ " ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻧس و ﺟن را اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد" – اﯾن ﭘرﺳﺗش ﺑﮫ ﻋﻣد ﯾﺎ ﺳﮭو ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ راز
وﺟود ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﺻورت ﺧود – ﻣﺣوری و ﻏﯾر– ﻣﺣوری اﺳت  .ﮐﮫ اوﻟﯽ ﺗوﺣﯾد اﺣدﯾت اﺳت ذات اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن
ﺑودن اﺳت و دوﻣﯽ ﺗوﺣﯾد وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗر اﺳﺗﻣرار و اﺑدﯾت اﺳت  .اوﻟﯽ ﺗوﺣﯾد ﻣﺑدأ اﺳت و دوﻣﯽ ﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎد .
اوﻟﯽ ﺗوﺣﯾد ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت و دوﻣﯽ ﺗوﺣﯾد ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺳت  .اوﻟﯽ ﻏرور اﺳت و دوﻣﯽ ﻋﺷﻖ  .اوﻟﯽ را ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ دارا ھﺳﺗﻧد و
ھﻣﺎن راز ﺑودن آﻧﮭﺎﺳت وﻟﯽ دوﻣﯽ را ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ اراده و آﮔﺎھﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﮔردش دوم در ﮐﺎﻓران ﺑﺻورت
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری رخ ﻣﯽ دھد و در ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺻورت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻣﺎم  .وﻟﯽ اﯾن ھر دو ﺣرﮐت در ھر ﮐﺎﻓر و
ﻣؤﻣﻧﯽ ﺣﺿور دارد  .ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن اﯾن دو ﺣرﮐت را ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .
 " -٩٣۶آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻣﺎ ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑر آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم" ﻗرآن – اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺟﮭﺎد در ﺧدا  .ﺟﮭﺎد در ﺧدا ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت  .و اﻣﺎ ﺧداوﻧد
ﭼرا ﻧﻔرﻣوده ﮐﮫ " آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻣن ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد "  .زﯾرا اھل ﻣﻌرﻓت اھل "ﻣﺎ" اﺳت و ﻧﻔس واﺣدۀ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻧﻔس ﺧداﺳت .
و اﺻﻼً ﻧﻔس واﺣده ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳورۀ ﺣﻣد ھم ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ " ﻣﺎ را ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﻓرﻣﺎ" و اﯾن ﮐﻼم
ﺧداﺳت ﮐﮫ از زﺑﺎن ﺑﺷر ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن " ﻣﺎ " ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت .
 -٩٣٧ﭼرا ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﺎ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺷود ؟ زﯾرا اﯾن اﺧﻼق ﷲ اﺳت و ﺧدا ھم
ﺑﺎﺧودش ﺟﮭﺎد ﮐرد و ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و اﻧﺳﺎن ھم در ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﺧودش ﺧداوﻧد را در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه ﺧود ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .اﯾن
ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻋﯾن آﻓرﯾﻧش اﺳت .
 -٩٣٨اﻟﺑﺗﮫ ﺟﮭﺎد ﺧدا ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺟﮭﺎدی ﺑﯽ زﺣﻣت و ﺑﮫ آﻧﯽ ﺑود وﻟﯽ ﺟﮭﺎد آدﻣﯽ ﺳراﺳر رﻧﺞ و زﺣﻣت اﺳت و ﻟذا اﺟر ﻋظﯾم
و اﺟر ﮐرﯾم دارد .
 -٩٣٩ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻌﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺧود ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون
در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺧود اﻟﮭﯽ ﺧود را  .ﺧود ﺟﮭﺎﻧﯽ اش را  .زﯾرا اﯾن اﺧﻼق ﺧداﺳت.
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 -٩۴٠در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎل و ﻧﻔس ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻣﯽ ﺧرد .ﺗﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺗواﻧﻧد در ﺟﮭﺎد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧودﺷﺎن ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷﻧد
و ﺗرس از ﻧﺎﺑودی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در واﻗﻊ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﯾزی ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً آﻧرا در ﻧزد ﺧدا ﺑﯾﻣﮫ ﮐرده و ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﻧﮭﺎده
اﻧد  .و ﻟذا ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و آﺑرو و ّ
ﻋزت و ﻟذّت و آرزوھﺎ و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و دل و ﻋﻘﺎﯾد ﺧود ﻧﺑرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﺻل آﻧرا ﺑﮫ ﺧدا
ﺳﭘرده اﻧد و ﺑﺎ ﻓرع و ﻓرض آن ﻧﺑرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﻓروﺧﺗن ﺧود ﺑﮫ ﺧدا ھﻣﺎن وادی ﻓﻧﺎﺳت .
 -٩۴١ﻓروﺧﺗن ﺧود ﺑﮫ ﺧدا ھﻣﺎن ﻣﺣول ﮐردن ﺻﻔﺎت ﺑﮫ ذات اﺳت  .ﺗﺣوﯾل دادن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺑودﺷدﻧﯽ اﺳت ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﺎوﯾد اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﯾن ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺧدا را ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑود
ﻧﺑودش را ﺑﺧدا واﻣﯽ ﻧﮭد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑود ﺑود ﺑرﺳد .
 -٩۴٢ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﺣﺎﺻل ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .زﯾرا ﺧداوﻧد ھم در ﻧﻔﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﺑود ﮐﮫ
ھﺳﺗﯽ را آﻓرﯾد  .اﻧﺳﺎن ھم در ﻧﻔﯽ و ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺧود را در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
و اﯾن ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٩۴٣اﮐﺛرا ً ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗرک ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮔﻧﺎه اﺳت و ﻟذا در اﯾن ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﻓﻘط رﯾﺎﮐﺎر و ﭘﯾﭼﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﮔﻧﺎھﺎن ﮐوﭼﮏ را ﺑزرگ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  .ﺗوﺑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺟﻌت و ﺑﺎزﮔﺷت اﺳت ﺑﮫ ﺧدا  .ﯾﻌﻧﯽ رﺟوع دادن و ﺑردن ﮔﻧﺎه ﺧود ﺑﮫ ﻧزد
ﺧدا  .و ﻓﻘط اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح و ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﺗرک اﻋﻣﺎل ﮔﻧﺎه ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .
ﺗواب " از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻟذا ھر ﮐﺳﯽ ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺧداوﻧد ﺑﮫ او روی ﻣﯾﮑﻧد
 -٩۴۴از طرﻓﯽ دﯾﮕر " ّ
ﺗواب اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻧﺎھﮑﺎر داﺋﻣﺎ ً روی در روی ﺧداﺳت و اﯾﻧﮏ ﻧوﺑت اوﺳت ﮐﮫ او ھم ﺑﮫ ﺧدا
ﯾﻌﻧﯽ رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ّ
ﺗواب ﺷود .
رو ﮐﻧد و روی ﺑرﻧﮕرداﻧد ﺗﺎ ّ
 -٩۴۵اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﮔﻧﺎه ﮐردن را ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﮑردن را ﮔﻧﺎه اﺳت .اﮔر ﻗرار ﻧﺑود آدﻣﯽ ﮔﻧﺎه ﻧﻣﺎﯾد ﺧداوﻧد
ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏش ﻧﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ او را وادار ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﻧد  .و اﮔر ﻣردم ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﻗوﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ آﻓرﯾد ﺗﺎ ﮔﻧﺎه
ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﺑﮭﺷت ﭘروردﮔﺎر ﺷوﻧد  .زﯾرا در ﻧزد ﺧدا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ھر ﻋﻣل ﮔﻧﺎھﯽ زﺷت ﺗر اﺳت
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودﺑﯾﻧﯽ و ﻏرور اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺷرﻣﻧده را ﺑر ﻗدﯾس ﻣﺗﮑﺑر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ–
 -٩۴۶وﺟود ﺑرای آدﻣﯽ ﻓﻘط در ﺑﺎزﯾﺎﻓت اﺳت ﮐﮫ ارزش دارد و ﻟذا آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﺟودش را در ﻣﮭﻠﮑﮥ ﻋدم اﻧدازد و دوﺑﺎره ﺑﮫ
وﺟود رﺟوع ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗدرش را ﺑﯾﺎﺑد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟرای ﮔﻧﺎه و ﺗوﺑﮫ اﺳت .
 -٩۴٧ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ای ھﻣﺎﻧﺎ ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﭘﺷت ﮐردن ﺑﺧداﺳت .و ﻟذا آدﻣﯽ در ﺣﯾن
ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﮔﻧﺎه دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ ﻣﺳﺗﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻧون اﺳت و ﻟذا ھﯾﭼﮑس ﺧود را ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻧﻣﯾداﻧد زﯾرا او ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔﻧﺎه
ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﮔﻧﺎه واﻣﯽ دارد و در آن ﻟﺣظﮫ ﺑﯾﮭوش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ وﺟود اﺳت .
 -٩۴٨ﭘس ﮔﻧﺎه ﻣوﺟب ﺑﺧودآﺋﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺑر وﺟود ﻣﯽ ﺷود در ﺻورت ﺗوﺑﮫ  .و وﺟود اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت  .و
اﯾﻧﺳت ﻓرق ﺑﯾن وﺟود اﻧﺳﺎن از ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات .
 -٩۴٩ﻓﻘط و ﻓﻘط در اﯾن ﺑﺎزﯾﺎﻓت وﺟود در ﺟرﯾﺎن ﺗوﺑﮫ )رﺟوع ﺑﮫ ﺧدا( اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑوﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
او رﺟوع ﮐرده اﺳت  .و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺟرﺑﮥ ﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯽ و وﺣدت وﺟود اﺳت .
 -٩۵٠ﭘس وﺣدت وﺟود از ذات ﺗﺟرﺑﮥ دﯾﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮥ ﻣراﺣﻠش ﺣﺎﺻل ﻣراﺣل ﺗوﺑﮫ اﺳت  .ﺗوﺑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺟوع ﺑﮫ
ﺧدا و ﻧﮫ ﺗرک رﯾﺎﮐﺎراﻧﮥ ﮔﻧﺎه و ﺗﻐﯾﯾر ﺻورت دادن ﺑﮫ اﻋﻣﺎل زﺷت  .در واﻗﻌﮥ رﺟوع ﺑﮫ ﺧدا ﭘس از ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﮔﻧﺎه اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﻘول ﺧودش در ﻗرآن  ،ذات ﻋﻣل اﻧﺳﺎن را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﯾﺋﺎت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﺳﻧﺎت ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﮔﻧﺎه
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣﻧﯾّت ﻧﮭﻔﺗﮫ در اﻋﻣﺎل ﺑﺷر اﺳت و اﯾﻧﮏ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﯾّت ﺑﮫ ھوﯾّت ﻣﯽ ﮔراﯾد ﮔﻧﺎه ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺛواب ﻣﯽ ﺷود .
 -٩۵١در واﻗﻊ ﮔﻧﺎھﯽ ﺟز ﻋُﺟب )ﺧودﺑﯾﻧﯽ( ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟدا و ﻣﻧﻔﮏ دﯾدن " ﺧود " از ﺧدا  .ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ
ھم ذاﺗﺎ ً ﮔﻧﺎه اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ھﻣﮥ ﻋﺑﺎدات و ﺧﯾرات آﻧﮭﺎ را ﺑراﯾﺷﺎن ﻋذاب ﻣﯾﮑﻧﯾم .زﯾرا اﯾﻧﺎن ﺧودﺷﺎن را ﻣﯾﭘرﺳﺗﻧد

91

و ﻟذا از اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ ﺧود ھم ﺳوداھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ در ﺳر ﻣﯽ ﭘرورﻧد  .اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑدﺗر از اﻋﻣﺎل ﺑدﺷﺎن اﺳت .
زﯾرا اﻋﻣﺎل ﺑدﺷﺎن ھﻣﺎن زﺷﺗﯽ آﻧﮭﺎﺳت وﻟﯽ اﻋﻣﺎل ﺧوﺑﺷﺎن ھم ﭘﻠﯾدی اﺳت و ﺷﯾطﻧت .
 -٩۵٢و در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺣﮑم رﺳول ﯾﺎ اﻣﺎم ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد روی ﺑﮫ ﺧﯾرات و ﻣﺳﺟد ﺳﺎزی و آﺑﺎدی و
ﻋﻣراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺧداوﻧد ھﻣﮥ اﯾن اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد  .در ﺣﻘﯾﻘت ﻣردم را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود دﻋوت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
و اﯾن ﻋﯾن ﺷرک اﺳت .
 -٩۵٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﺎﻋل ﺧداﺳت و ﺷرﯾﮑﯽ ھم ﻧدارد و ھﻣﮥ اﻓﻌﺎل ﺑﺷری از ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :اﻋﻣﺎل ﺧﯾر ﺧود را
از ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻋﻣﺎل ﺷر را ھم از ﮐﺎﻓران.
 -٩۵۴و اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ارادۀ ﻣﺣض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﺳﺗن ﻣﺣض ! ادﻋوﻧﯽ ! ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻗﻠﺑﺎ ً ھر ﭼﮫ اراده ﮐﻧد اﮔر
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﯾﻘﯾﻧﯽ و ﺟدی و ﭘﯾﮕﯾر ﺑﺎﺷد ﺣﺗﻣﺎ ً اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود از وﺟودش  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑﺎطن ﺧود
را آﺑﺎد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا ھم ظﺎھر و دﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎ را آﺑﺎد ﮐﻧد.
 -٩۵۵ﭘس ﺗﻣﺎم ھﻧر اﻧﺳﺎن " ﺧﯾرﺧواھﯽ " اﺳت و ﺧﯾری ھم ﺑرﺗر از ﺧدا ﻧﯾﺳت  .اﻧﺳﺎن آن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﺧواھد  .اﯾﻧﺳت
ﻣوﺣد .
 -٩۵۶اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی ﺟز " ارادۀ ﺑﮫ ﺧدا ﺑودن " ﻧﯾﺳت و ﺟز اﯾن ارادۀ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً اراده ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﺑر و ﻣﺟﺑورﯾت و ﻣﻔﻌوﻟﯾت و ﺗﺳﺧﯾر ﺷدﮔﯽ اﺳت ﺑواﺳطﮥ اﺷﯾﺎء و اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و وﺳواس اﻟﻧﺎس و ﺧﻧﺎس .
 -٩۵٧در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺷر ﻓطرت ﷲ اﺳت  .ﻓطرت ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾداﯾش و ﭘدﯾد آوردن از ﺧوﯾﺷﺗن  .ﭘس طﺑﻖ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ  ،ﺑﺷر
ھﻣﺎن ﭘﯾداﯾش ﺧداﺳت از ذات اﻧﺳﺎن  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺎم ذات ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ )ع( را " ﻓﺎطره " ﻧﮭﺎده اﻧد زﯾرا وﺟود ﻣﺑﺎرﮐش
ﻣﺣل ظﮭور ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .و ﻓﺎطر ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾد آورﻧده ! و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺣدﯾث ﻣﺷﮭور ﮐﮫ  " :ای ﻣﺣﻣد اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﺗو
را ﺧﻠﻖ ﮐﻧم ﺟﮭﺎن را ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم  .و اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﻋﻠﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻧم ﺗو را ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آوردم و اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﻓﺎطﻣﮫ را ﺧﻠﻖ ﮐﻧم
ﻋﻠﯽ را ھم ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آوردم" و اﯾﻧﺳت راز ﻧﻘﺎب ﻓﺎطﻣﮫ !
 -٩۵٨ﺣﺿرت رﺳول ﻓرﻣود " ﻣردﻣﺎن در ﺧواﺑﻧد و ﭼون ﺑﻣﯾرﻧد ﺑﯾدار ﺷوﻧد" – .اﻻ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷب زﻧده دار  .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑﻘول
رﺳول اﮐرم " ﭘروردﮔﺎرم ھر ﺷب ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود" و ﻣﺣﺑّﺎن ﺧود را ھم ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧواﺑﺷﺎن را ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ ﺑﺎ
آﻧﺎن ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧد .
 -٩۵٩و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ﺷب زﻧده دار در ﻣﻘﺎم ﻣﺣدث ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﭼون اﻣﺎﻣﺎن  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻼﻣﺷﺎن در ﺷب ﮐﻼم ﷲ اﺳت و ﻣﺷﺎھداﺗﺷﺎن
در ﺷب ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷف و ﺷﮭود اﺳت و ﻟذا آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺣﺗﯽ ظن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺎ درﺳت از آب درﻣﯽ آﯾد"  .و ﺑﺎز ﺗﮑرار
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﻣؤﻣن  ،ﯾﺎ اﻣﺎم و ﻋﺎرف واﺻل اﺳت ﯾﺎ ﻣرﯾدی ﺻﺎدق .
 -٩۶٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷب زﻧده داری ﻋﺎرﻓﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﻌراﺟﺷﺎن اﺳت ﺑر روی زﻣﯾن  .و ﻧﯾز آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " رؤﯾﺎھﺎی
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺑوت ﻣن اﺳت" .
 -٩۶١و ﻧﯾز آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﭼﮭل و ﺷش ﺑﺧش از ﻧﺑوت ﻣن در رؤﯾﺎھﺎی ﻣؤﻣن اﺳت" – و ﺷب زﻧده داری ﻋﺎرف
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " و ﺷب ھﺎ ﻗول ﺧدا در ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اﺳت" ﯾﻌﻧﯽ واﺿﺢ
و ﻗﺎﺑل ﺷﻧﯾدن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف در ﺷب زﻧده دارﯾش " ﻣذﮐور " اﺳت ﻧﮫ " ذاﮐر " .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣدث اﺳت ﯾﺎ ﻗرآن ﻧﺎطﻖ  .ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﺎرف ﺷب زﻧده دار ﻗرآن ﻧﺎطﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﯾﯾن ) ﻋﻠﯽ واران ( اﺳت .
 -٩۶٢آدﻣﯽ ھر ﮐﮫ را دوﺳت ﺑدارد ﭼون او ﻣﯽ ﺷود و اﻣر ﺳرﻧوﺷت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن دوﺳﺗﯽ ھﺎ اﺳت  .در ﻗرآن ﻣﯾﺧواﻧﯾم
ﮐﮫ در ﺑﮭﺷت ﯾﮏ ﻧﻔر از دﯾﮕری ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷﻧود ﮐﮫ  :ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺻدﯾﻖ
دوﺳﺗﯽ ﮐرده و ﺑﮫ ﺑﮭﺷت رﺳﯾده اﻧد .در دوزخ ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺳﺋوال ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐذاب ﻣوﺟب
ﻋﺎﻗﺑت دوزﺧﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن اﻣر اﻣﺎﻣت و وﻻﯾت وﺟودی و وﺣدت وﺟود آدﻣﯽ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻدھﺎ ﺳﺧن از

92

ﺣﺿرت رﺳول دارﯾم ﮐﮫ دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ  :ھر ﮔﺎه ﻣؤﻣﻧﯽ در ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﮥ اﻓراد آن ﺟﻣﻊ در آن ﻣﮑﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن
ھﺳﺗﻧد .ھر ﮔﺎه ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣﺧﻠص در ﺷﮭری ﺑﺎﺷد ﺑر آن ﺷﮭر ﻋذاب ﻓرود ﻧﻣﯽ آﯾد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻔس واﺣدۀ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
در درﺟﺎت ﺗوﺣﯾد ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳﻧد  .اﻣر ﺷﻔﺎﻋت ھم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی آن ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ  :اﮔر
ﻧﺑودﻧد اوﻟﯾﺎی ﻣن ﺑر روی زﻣﯾن ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن طوﻣﺎر ﺑﺷرﯾت از روی زﻣﯾن ﭘﯾﭼﯾده ﺷده ﺑود .و ﻟذا ھﻣﮥ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺷری و
طﺑﯾﻌﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ارادۀ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻣوﺣداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن اﻣر اﻣﺎﻣت و وﺣدت وﺟود
ﺑﺷری اﺳت .
 -٩۶٣آدﻣﯽ ﺑﺧودی ﺧود و در اﻧزوای ﺧود ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و اﮔر اھل ﻋﺑﺎدت و رﯾﺎﺿت ﻓردی ھم ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن
آدﻣﺧوار ﻣﯽ ﺷود  .ﻣﯾزان اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯾزان راﺑطﮫ و وﺣدت ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت  .اﯾن ﻣﯾزان رﺷد ﻧﯾز ھﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی
ﺳﺧن رﺳول ﻣﺎ ﮐﮫ  :اﮔر ﺑر روی زﻣﯾن ﻓﻘط دو ﻧﻔر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﮑﯽ اﻣﺎم اﺳت و دﯾﮕری ﻣﺄﻣوم .
 -٩۶۴اﻣﺎﻣت ﺣﻖ وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه  .ﺑﺷرﯾت دو ﺑﺧش اﺳت  .ﻋدۀ ﻗﻠﯾﻠﯽ اﻣﺎم ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻣﺄﻣوم  .و اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯾز دو دﺳﺗﮫ اﻧد  :اﻣﺎم ھداﯾت و اﻣﺎم ﺿﻼﻟت  .و ﻟذا ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن
ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن و ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .و ﻧﯾز ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻣﺎﻣﺎن ﺿﻼﻟت ﺑﮭﻣراه ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﺟﺑرا ً و ﻧداﻧﺳﺗﮫ از اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت و
ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .
 -٩۶۵اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺗﻘﯾّﮫ را اﺻل دﯾن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت و ﺑﯽ ﺗﻘﯾّﮫ را ﺑﯽ دﯾن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت  .و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑرداﺷت ھﺎﺋﯽ
ﺑس ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ از اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺿد ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ آن اﺳت  .ﺗﻘﯾّﮫ در ﻟﻐت از ﻣﺻدر " ﺗﻖّ "
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘوا ﻧﯾز از آن ﻣﺷﺗﻖ اﺳت و ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن داری و درون رﯾزی و ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ در دﯾن اﺳت و ﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎﻧﮑﺎری
ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺻﻠﺣت ﺳﯾﺎﺳﯽ  .ﺗﻘﯾﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ و ﺟوھری و ﻗﻠﺑﯽ و ذاﺗﯽ ﺷدن دﯾن و ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت و اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت اﺳت و
اﯾن ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودی و ﻓطری و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺷدن ﺷرﯾﻌت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺻود و ﮐﻣﺎل و ﻏﺎﯾت دﯾن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت  .ﺗﺑدﯾل روزه ﺑﮫ اﻣﺳﺎک داﺋﻣﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی روزی
دو وﻋده ﻏذا ﺧوردن  .ﺗﺑدﯾل ﺧﻣس و زﮐﺎة ﺑﮫ اﻧﻔﺎق ﮐﺎﻣل از دﻧﯾﺎ  .و ﺑرای ﻓردای ﺧود ﻧﯾﻧدوﺧﺗن و ﺑﮫ روز زﯾﺳﺗن و اھل ﺣﺎل
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻣﺎم
ﺑودن ﻧﮫ آﯾﻧده  .ﺗﺑدﯾل ﺣﺞ و طواف ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻧﮕﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ زﻧدۀ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ّ
ﺣﺳﯾن ﺑﺧﺎطرش ﻣرﺗد اﻋﻼن ﺷد زﯾرا ﻣراﺳم ﺣﺞ را ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره رھﺎ ﻧﻣود  .و ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎد ﺑﺎ اﺳﺑﺎب ظﻠم ﺑﮫ ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﮐﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ
ﻋﻠت و اﺳﺎس ظﻠم ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ھم ھﻣﺎﻧﺎ اطﺎﻋت ﻣﺣض از اﻣر ﻣﻌروف ) اﻣﺎم (
و ﻋدم اطﺎﻋت از ﻏﯾر ﻣﻌروف ) ﻏﯾر اﻣﺎم (  .اﯾن ﻣذھب ﺗﻘﯾﮫ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻋﻠﯽ ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ دوراﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد
ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺣل رﻓت و آﻣد ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣﯽ ﺷودو در آن ھﯾﭻ ﻣؤﻣﻧﯽ وارد ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺎﺟد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎﺧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در آن
ﻣﺷﻐول ﺣﻼل ﺳﺎزی زﻧﺎ و رﺑﺎ ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  " :ﺗﻘﯾّﮫ دﯾن ﻣن و ﭘدران ﻣن اﺳت و ھر ﮐﮫ از آن ﺧﺎرج
اﺳت از دﯾن ﺧﺎرج اﺳت " .از اﯾن ﺣدﯾث ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﯾﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً◌َ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎزی دﯾن و اﯾﻣﺎن و اﺳرار اﻟﮭﯽ
ﻧدارد ﭼرا ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق در اوج آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳرار دﯾن در ﻣدرﺳﮥ ﺧوﯾش ﺑود  .اﮔر ﻣﻧظور از ﺗﻘﯾﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎزی اﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد
ﭘس اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺎﻣت ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣود  .ﭘس اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺗﻘﯾﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ﮐﻣﺎل دﯾن از وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ
ﺑﺻورت ﻧﻣﺎﯾش ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺻﻔﺎت و ﻓﺿﺎﯾل روﺣﺎﻧﯽ  .اﯾن ھﻣﺎن ذوب ﺷدن ﺷرﯾﻌت در وﺟود ﻣؤﻣن اﺳت و ظﮭور ﻧور آن از
وﺟود اﻧﺳﺎن  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺗﻘﯾﮫ ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت وﺣدت وﺟودی و ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن
ﻣﻘﺎم ﺻدق اﺳت  .در واﻗﻊ در ﻣذھب ﺗﻘﯾّﮫ  ،ﻧﻔﺎق ﻣﺣﺎل و رﺳوا ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺷری ﺑﮫ دو ﻗطب اﯾﻣﺎن ﻣﺣض و ﮐﻔر ﻣﺣض
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود .
 -٩۶۶وﺣدت وﺟود ﻗﻠﻣرو اﺳطوره زداﺋﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ و رازﮔﺷﺎﺋﯽ از ﻣﻌﺎرف ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑر روی
زﻣﯾن و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل ) رﺟﻌت ﺑﮫ اول ( ﭘدﯾده ھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺎرف ازﻟﯽ و
آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﺗﺄﺧﯾر ﻣﻌﺎرف ازﻟﯽ در ﺟﮭﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اول و آﺧر را ﯾﮑﯽ دﯾدن و ﻧﺷﺎن دادن  .ﮐﮫ اﯾﻧﺳت
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن !
 -٩۶٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن آن وﺣدت وﺟود و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺳرار ﺳﺎزی و اﺳطوره ﺑﺎﻓﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺗراﺷﯽ ﺑر ﻣﺣور واﻗﻌﯾت ھﺎ
ﻣﯾﺷود روﻧدی ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ دارد و ﻋرﻓﺎن دﺟﺎﻟﯽ و وﺣدت وﺟود ﺧراﻓﯽ اﺳت ﻣﺛل ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣروف و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در اﻋداد و
ارﻗﺎم و دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و رﻣزﭘروری ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾﻧﺎن ﺑﺟﺎی ﺗﺄوﯾل راز ﺑﮫ واﻗﻌﯾت و ﻧﺷﺎن
دادن اﺳرار در ﺗﻌﯾّﻧﺎت ﺑﮫ اﺳرار ﻧﻣودن ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ روﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗر ﻣﺷﻐول
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ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﺳﺗﻧد اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای ﻧﺎﺑوده اﻧد ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻋرﻓﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﻧد  .اﯾﻧﺎن اداﻣﮥ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت ھﺳﺗﻧد و ﺧﺻم ﻣﻌرﻓت و وﺣدت وﺟود  .ﮐﮫ در ﭘس ﭘردۀ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن ﻧوع ﻋرﻓﺎن و وﺣدت وﺟود
ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻓراﻣﺎﺳوﻧﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھرﻣﯽ ) ﻣﺛل ﮔﻠد ﮐوﺋﯾﺳت ( ﻗرار دارﻧد .
 -٩۶٨ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑدﻟﯾل ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷورﻣﺎن در طﯽ ﭼﻧد دھﮥ اﺧﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻔﺎھﯾم
ﮐﻠﯾدی ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ھﻣﭼون اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت و وﻻﯾت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب در ﻣﺣﺎق اﺷد ﺑدﺑﯾﻧﯽ و
ﻣﮭﺟورﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت  .و ﻟذا ﻣﺎ در ﺷراﯾطﯽ از اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ
طﺑﻌﺎ ً ﻣورد اﺷد ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت و ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﺳوءﺗﻔﺎھم ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﭼﮫ ﺑﺎک  .زﯾرا درﺳت ﺑدﻟﯾل در ﻣﺣﺎق اﻧﺣراف و اﻟﺗﻘﺎط
و ﺷرک اﻓﺗﺎدن اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ از ھر ﺣﯾث دﭼﺎر اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﻔﺎق و ﺧودﺑراﻧدازی و ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﺷده
اﺳت  .و ﻟذا ﺟز اﺣﯾﺎی اﯾن ﻣﻌﺎرف و ﮔردﮔﯾری و ﻏﺑﺎرروﺑﯽ و زﻧﮕﺎرزداﺋﯽ از اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ھﯾﭻ راه ﻧﺟﺎت دﯾﮕری ﻧﯾﺳت  .و ﻟذا
ﺑﮫ ﺟرأت اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺟﺎت ﻣﻠﯽ – اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﺳت  .و ﺳﭘﺎس او را ﮐﮫ ﺑﻣن ﺣﻘﯾر ﭼﻧﯾن
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯽ ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ روﺷن ﮐﻧﻧدۀ ﺷﻣﻊ ﺗوﺣﯾد در ظﻠﻣﺎت ﺷرک و ﻧﻔﺎق و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﺑﺎﺷم .
 -٩۶٩ﺳﯽ ﺳﺎل در ﺑﺎب ﺗوﺣﯾد اﻧدﯾﺷﯾدم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺟﻣﺎﻟش دﯾدم  .و ﻟذا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم از ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻋﯾﻧﯽ و وﺟودی اﺳت و اﯾن
ﮐﻼم از ﺗﻣﺎﻣﯾت ذات و دل و ﺟﺎﻧم ﺟوﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻋﺻﺎرۀ ﮐل آﺛﺎر ﺑﻧده ﺗﺎﮐﻧون اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش ﺷده ﺑﺎز ھم ﺳﺎده ﺗر
از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾﺎن ﺷود ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ ﮐﻠﻣﮥ " ﯾﮏ " ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑواﺳطﮥ ﺟﻣﺎدات ھم درک ﻣﯽ ﺷود .
 -٩٧٠اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف وﺣدت وﺟودی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻋرﻓﺎن و ﺗوﺣﯾد و ﻣﻌراج روح رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﻋرش ﻗﻠم اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠم ازﻟﯾت ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺗوان ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻧﻣود  .ﺑﻧده اﯾن ﻗﻠم را ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در دﺳﺗﺎن ﺧود درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ام و ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از آن در ﺟﮭﺎن ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ام  .ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﮐﺗش ﺗﺎﮐﻧون ھزاران اﻧﺳﺎن ﮔﻣﺷده ﺧود را ﭘﯾدا ﮐرده و ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد  .و ھر ﮐس ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﻣﻘﺎﻟﮫ ای از
اﯾن ﻗﻠم ﺧود را ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و از ﺷﺎدی در ﭘوﺳت ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد  .اﯾن ﻗﻠم اﺑدال اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻔس ﺑﺷری را ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد
و از ﺟﻣﺎدی ﺑﮫ ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑﻠﮑﮫ از ﻋدم  ،ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﻠم ازل ھم در
دﺳﺗﺎن ﺧدا ﭼﻧﯾن ﮐرد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد اول ﻗﻠم را آﻓرﯾد و ﻗﻠم ھم ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد  .ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق
ﻗﻠم اﺳت و رب او ﺟز ﻗﻠم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود  :و اﻧﺳﺎن را ﺑواﺳطﮥ ﻗﻠم ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣود  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﺳورۀ ﻗﻠم ﻣﻧﮑران
ﻗﻠﻣش را ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻓﺣش ھﺎ و ﻟﻌﻧت ھﺎﺋﯽ ﺣﯾرت آور ﻣﺗﮭم ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﻣورد دﯾﮕری ﺗﮑرار
ﻧﺷده اﺳت  .و ﻟذا ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧورد ﺑﮫ ﻗﻠم و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ آن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط .ﭘس اﯾن ﻗﻠم در دﺳﺗﺎن ﺧود
اوﺳت  .و او ﺑﮫ ﻋﻠم ﺧودش ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧورد و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠم ﺧود را ﺑدﺳﺗش داده ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ رب ﺧودت ﻣﺟﻧون
ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗو را ﻣﺟﻧون ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻣﺟﻧوﻧﻧد و ﺑزودی ﺟﻧوﻧﺷﺎن و ﺣﻖ ﺗو آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .
 -٩٧١ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﻠم ﻣرز ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت زﯾرا آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻗﻠم آﻓرﯾده ﺷد ﺟز ﻗﻠم ھﯾﭻ ﻧﺑود  .ﭘس اھل ﻗﻠم ﺑر ﻣرز ﺑﯾن
ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دارد  .ﭘس ﻗﻠم ذﮐر اﻟذﮐر و ﻋﻠم اﻟﻌﻠم اﺳت و ﺻورت ﯾﮏ اﺳت .
 -٩٧٢ﺧداوﻧد ﻧوﯾﺳﻧده ای ّ
ﺧﻼق و آﻓرﯾﻧﻧده اﺳت ﺑواﺳطﮥ ﻗﻠﻣش  .و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﺧﻠوق ﻗﻠم ﺧدا ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺳﭘس
ﻗﻠﻣش را ﺑدﺳت اﻧﺳﺎن داد ﺗﺎ او ﻧﯾز ﺑﻧوﯾﺳد و ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﺧدا را از ﺧودش  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت  .ﭘس ﺗوﺣﯾد از ﻗﻠم اﺳت و ﻗﻠم از
ﺗوﺣﯾد .
 -٩٧٣ﻗﻠم ﻏﯾر ﺗوﺣﯾدی ﻧدارﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺳﺧن ﻏﯾرﺗوﺣﯾدی و ﻣﻧطﻖ ﻏﯾر ﺗوﺣﯾدی و اﻧدﯾﺷﯾدن
ﻏﯾرﺗوﺣﯾدی ﻧدارﯾم ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷرک ﻧوﯾﺳﻧده اش را ھم آﺷﮑﺎر و رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٩٧۴اﮔر ﻗﻠم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در ارادۀ ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﻓروﺧﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺟز ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﻣطﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﻧﮕﺎرد  .و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﻋﻠم را ﻟﻌﻧت ﮐرده و در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ واژﮔوﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﻧﮭﺎ واژه ھﺎ را واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
 -٩٧۵ﭘس ﻟﻌﻧﺗﯽ ﺗرﯾن و دوزﺧﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻗﻠم ﻓروﺷﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد را ﺑﮫ ﺷرک ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺣﯾد ﺑﮫ
اﺷﺎﻋﮥ ﺷرک ﻣﯽ ﭘردازﻧد .
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 -٩٧۶ﺧداوﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری را ھم اھل ﻗﻠم ﻧﻣوده اﺳت و ﻗﻠم ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮕﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت
ﺗﺎ ﻓطرت ﺧدا را از ﺧود آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧد و ﺣﻖ وﺟود را ادا ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد  .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧﺎﻣوس و
ﻋﺻﻣت ازل و ﺧﻼق وادی ﻋﻣﺎء ﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن آدﻣﯾزاده  .ﺑﺟﺎی ظﮭور ﺧدا از ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ظﮭور ﺷﯾطﺎن از وﺟود ﺧود
ﻣﯽ ﭘردازد و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت راز واژﮔوﻧﯽ اھﺎﻟﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن در آﺗش دوزخ .
ﻏﻠوی ﻋﯾن ﺧداﻓروﺷﯽ و ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺧودﻓروﺷﯽ اﺳت  .و وای ﺑر ﻗﻠم ﻓروﺷﺎن !
 -٩٧٧ﻗﻠم ﻓروﺷﯽ ﺑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ّ
 -٩٧٨اﮔر ﻗﻠم ﺧدا در دﺳت اﯾن ﺑﻧده ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻧوراﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﺧﻼق و ﻧﺎﻓذ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و ﭼون ﮐﯾﻣﯾﺎ ﻧﻔوس را ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد
و ذات را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺧدای ﺟﺎﻧﮭﺎ را در اﻧﺳﺎن ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻟﺣظﮫ ای و ﮐﻠﻣﮫ ای از
اﯾن ﻗﻠم را ﻧﻔروﺧﺗﮫ ام ﺑﻠﮑﮫ ﮐل دﻧﯾﺎﯾم و ﮐل ھﺳﺗﯽ ام و ﮐل ﺗن و ﺟﺎن و دل و روح ﺧود و ھﻣﮥ دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ
ﭘﺎﯾش ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرده ام  .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم را ﯾﮑﺟﺎ و ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺛﺑت و رﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ و ﻋرﻓﯽ و ﺷرﻋﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺧﻠﻖ ﺧدا
ﻧﮭﺎدم  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠم " ﻧﺎﺟﯽ " اﺳت و از ﻋدم  ،وﺟود ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﻣردﮔﺎن را زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺻور
اﺳراﻓﯾل دﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود آﺛﺎر ﻗﻠم ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ را ﺑر ﻋرش ﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد .
 -٩٧٩ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اش را ﺑﮫ ﻗﻠم ﻧدھد و ﻧﺛﺎرش ﻧﮑﻧد ﻗﻠﻣش ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﻗﻠم ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﻧﮭدم ﮐﻧﻧده اﺳت .
ﻣﻌرف ﺧدا از ﺧوﯾﺷﺗن
 -٩٨٠ﻗﻠم اﮔر ﺷﮑﺎﻓﻧده و ﮐﺎﺷف و ﻋرﯾﺎن ﮐﻧﻧدۀ ﻋﻠم اﺳت ﭘس ذاﮐر اﺳت و ﻟذا ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﺟز ﺧدا ﻧدارد و ّ
اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﺟز ظﮭور ذات ﺧوﯾش ھر ﻣﻧظور دﯾﮕری ﮐﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺷرک اﺳت  .و ﺷرک ﻗﻠم  ،ذاﺗﯽ ﺗرﯾن و
ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﺷرﮐﮭﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل اﺳت .
 -٩٨١اﮔر ﻧوﺷﺗن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ذﮐر ) ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ( اﺳت ﭘس ﻧوﯾﺳﻧده اش ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﮐﺎﺗب وﺣﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت ،و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ ذﮐر را ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺧود ﺣﺎﻓظ آﻧﯾم"  .ﭘس اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺑﺎطﻧﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻗﺻد
ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود را دارد ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت .
 -٩٨٢ﭘس ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻋﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧوﺷﺗن ﺑﺎﺷد .
 -٩٨٣ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻣوﺣد ﮐﮫ ھم ذاﮐر اﺳت و ھم ﻣذﮐور در ظﺎھر  ،و در ﺑﺎطن ھم اﯾن ذاﮐر و ﻣذﮐور ﺧداﺳت  .اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده وارث
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣرﮐب ﻗﻠﻣش از ﺧون ﺷﮭﯾدان ﺑرﺗر اﺳت .
 -٩٨۴ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻣوﺣد و ﻋﺎرف از دﺳت ﺧداوﻧد رزق ﻣﯽ ﺑرد و ﻟذا ھرﮔز ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺧودﻓروﺷﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و آﺛﺎرش را ﺑﮫ
ﺑﺎزار ﻧﻣﯽ ﺑرد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -٩٨۵ﻧوﺷﺗن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﻋﻣل اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻧوﯾﺳﻧده در ﺣﺎل ﮐﺷف ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و ﺧود در ﺧدا
ذوب ﻣﯽ ﺷود و ﺧدا از ﺟﺎی " ﺧود " ﻗﯾﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٩٨۶در ﻧوﺷﺗن ﺗوﺣﯾدی ﻣﺧﺎطب  ،ﺧدای ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﭘس آﺛﺎر ﺗوﺣﯾدی ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺧداﺳت .
 -٩٨٧ﻧوﺷﺗن ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎﻧﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ وﺣﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﺟﺑرﺋﯾل ذات اﺳت و وﻻﯾت وﺟودی .
 -٩٨٨آری  .ﺑراﺳﺗﯽ ﻣردﻣﺎن را ﺑﺎ ﺟﺑرﺋﯾل وﺟود ﭼﮑﺎر  .آﻧﺎن را ﺑﺎﯾد آداب ﺧوردن و ﺧواﺑﯾدن و ﺟﻣﺎع ﮐردن آﻣوﺧت ﺗﺎ ﺷﺎﯾد
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻧوران ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﻧد و ﺟﺎن ﺧود را درﯾﺎﺑﻧد  .وﻟﯽ ﺑﻧده ﺑواﺳطﮥ ﺻﺑری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﻧﻣودم ﺑﮫ ﺟﺑراﺋﯾل ذات رﺳﯾدم .
رﺳول ﺧدا ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑرآﻣد ﺗﺎ رﻓﻊ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﻣﺎﯾد و زﺟر ﺟﺎن ﺑزداﯾد  .ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد دوﺑﺎره
ﺑﺳوی ﻣردﻣﺎﻧش ﺑﺎز ﭘس ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑرو ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﮕو ﮐﮫ آن ﮔرﺳﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣرد ﮐﮫ ﺷﮑﻣش از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ورم ﮐرده اﺳت
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣن ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت  .ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧﯽ و اﯾن رﺳﺎﻟت را اﺑﻼغ ﻧﮑﻧﯽ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده ای.
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 -٩٨٩آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺗﺻل و ﻣﺗﺣد ﺷود و ﺑﺎ ﺟﺎن او دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد  .و ﺑرای اﯾن اﻣر ﮐﺎﻓﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد و اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮔردد و ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﺷود زﯾرا ﻣﺣﻣد در ﻓطرت ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و
ﻟذا ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت ﺗﻣﺎم اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺑﺧود رﺟوع ﮐﻧد و اھل ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﺷود ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻣﯽ رﺳد .و ﭼون ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ھﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﭘس در ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﮕر
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھم دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .
 -٩٩٠ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣردم ﺑر ﻓطرت ﷲ ھﺳﺗﻧد .و ﭼون ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻓطرت ﻣردم رﺳﯾد ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ رﺳﯾد .و ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣد
ﺑﮫ ﻣردم و ھﻣدردی ﺑﺎ آﻧﮭﺎ و ﺧدﻣت ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻧﯾد  .زﯾرا " ﺧدا ﺑﺎ ﻣردم اﺳت" .
 -٩٩١ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت ﻣردم ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣدی ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺑرد  .ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎم وﺣدت وﺟود
از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧش ﺳرﺑرآورده از ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺧﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺳر ﻋداوت دارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺧﻠﻖ را
ﺧدﻣت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﮐردن راز وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ از اﺷد ﺷﻘﺎوت ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮐﻣﺎل ﻣﺣﺑت ﺳرﺑرﻣﯽ آورد  .از اﺷد زﺷﺗﯽ ﮐﻣﺎل زﯾﺑﺎﺋﯽ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و از اﺷد ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ ﻧور ھﺳﺗﯽ ﻋﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد .
 -٩٩٢ھﯾﭼﮑس در ﮐﻧﺞ ﻋﺎﻓﯾت ﭼﻠﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧرﺳﯾد ﺟز ﺑﮫ اوھﺎم و ھﯾوﻻھﺎی ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔس ﺧود ﮐﮫ ﻣﻼﺋﮏ و
ﺧداﯾش ﭘﻧداﺷت .
 -٩٩٣درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھﻣﺎن ﺷﻘﺎوت و ﺣﻣﺎﻗت و ظﻠم ﺧﻼﯾﻖ اﺳت و ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﻌرﻓت و ﻧور ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻧﺑرد
در ﺑطن اﯾن درک اﺳﻔل ﭘرداﺧﺗن ﮐل راز وﺣدت وﺟود اﺳت و واﻗﻌﮥ ﻟﻘﺎءﷲ .
 -٩٩۴ھﻣﮥ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺷﺎھدات و ﺟﮭش ھﺎ و ﻣﻌﺎرج ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗرﯾن ﺑﺎ اﺷد ﺧون دل ﺧوردن از دﺳت ﺧﻼﯾﻖ اﺳت در ﺟرﯾﺎن
ﺧدﻣت ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧّت ﺑﮫ آﻧﺎن  .اﯾن اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎن و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺳﻧت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ در طول
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻧﯾز در ﻋﻣل ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑس ﺗﻠﺦ و ﮐﺷﻧده رﺳﯾده ام  .ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ھرﮔز در ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧﺧواﻧده و
از ﮐﺳﯽ ﻧﺷﻧﯾده ﺑودم  .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ درﯾﺎی ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﮭﯽ از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺣوری در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
ﻣﺛﻼً در داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ " ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ " از اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺟﻣﻠﮫ ای دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑس ﻣﮭم ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد
ھﻣﭼﻧﯾن اﺳت در اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮥ ﻣﻼﺻدرا ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ارﮐﺎن ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺷﯾﻌﯽ و اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ھم ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯾﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﺷﻘﯽ از ﺳر ﺑﯽ دردی و ﺑﯽ ﻋﺎری و ﺑﯽ ﻏﯾرﺗﯽ
اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧراﻓﮫ و ﻓﺳﺎد ﺗوﻟﯾد ﻧﮑرده اﺳت و اﺳﺑﺎب ظﻠم زﻣﺎﻧﮫ ﮔردﯾده اﺳت .
 -٩٩۵ﻋﺷﻖ  ،درد اﺳت  ،دﯾن  ،درد اﺳت  ،ﻋرﻓﺎن اوج درد و ﺧون دل اﺳت و وﺣدت وﺟود آﺗﺷﻔﺷﺎن ﻏﯾرت و ﻋﺻﻣت اﻟﮭﯽ
در اھل درد اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ و داﻋﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻣﺎ ﻓﺎﻗدش ھﺳﺗﻧد .
 -٩٩۶زﻧدﮔﺎﻧﯽ ّ
ﺣﻼج از آﻏﺎز ﺟواﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳراﺳر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ظﻠم و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣردم در ﺳراﺳر ﺑﻼد
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﻟذا در ھر ﺷﮭری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟور ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺑت ده ﺳﺎل آﺧر ﻋﻣرش را در
زﻧدان ﺑﻐداد ﮔذراﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ آن ﻣﺎﺟراھﺎ ﺑﮫ ﺧداﯾش ﭘﯾوﺳت  .ﻣﺎ ﻓﻘط ھﻣﺎن روز آﺧر زﻧدﮔﯾش را ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم و ﺑس .
و ﻟذا از ﻋرﻓﺎن ّ
ﺣﻼج ﺟز " اﻧﺎﻟﺣﻖ " ﻧﺷﻧﯾده اﯾم ﮐﮫ آﻧﮭم ھﯾﭻ ﻧﻔﮭﻣﯾده اﯾم.
 -٩٩٧آﻧﮑﮫ در ﺣﻼج اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔﻔت و ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ﺧدای ﺣﻼج ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺣﺎق ﺳﺗم و ﻋداوت ﺧﻠﻖ ﻧﺎم ﺧود را ﻓﺎش ﮔﻔت
ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺧود آﯾﻧد و دﺳت از آﻧﮭﻣﮫ ﺟور ﺑﮑﺷﻧد  .وﻟﯽ ھﯾﮑل ﺣﻖ را درﯾدﻧد و ﻣﺛﻠﮫ اش ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺳوﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎدش دادﻧد .
ﺳرﮔذﺷت ﺣﻼج ﺳرﮔذﺷت ھﻣﮥ ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣوﺣدان اﺳت و ﺣﻼج ﻧﻣﺎد و ﺳﺧﻧﮕوی آﻧﺎن اﺳت .
 -٩٩٨ﻋرﻓﺎن ﻓرزﻧد ﺧﻠف ﻋداﻟت اﺳت و ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ظﻠم در ھﻣﮥ ﺳطوح ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ آن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ دو
اﺻل دارد ﮐﮫ اوﻟﯽ ﻋداﻟت اﺳت و دوﻣﯽ ھم اﻣﺎﻣت  .از اوج ﻋداﻟت اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣت ﺑﻌﻧوان واﻗﻌﮥ وﺣدت وﺟود رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .
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 -٩٩٩ﻋرﻓﺎن و اﻣﺎﻣت و وﺣدت وﺟود اﺟر ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ظﻠم ﺧوﯾﺷﺗن و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻋداﻟت در وﺟود ﺧوﯾش اﺳت  .اﻣﺎﻣت  ،ﻧﺎم
ﻣﻘﺎم ﻋداﻟت در اﻧﺳﺎن اﺳت  .زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ظﻠم ﻧﻔس ﺧوﯾش ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزد ﻻﺟرم اطراﻓﯾﺎن و ﻧژاد و ﺳﭘس ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ
اﯾن ظﻠم ﺳﺗﯾزی او ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻋداﻟت در ﺟﺎﻣﻌﮫ  .زﯾرا ﻋداﻟت ﯾﻌﻧﯽ رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش و
ﺑرﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺳﺗن و از ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺻرف و ﺷرک در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺎک ﺷدن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾﮕران ھم ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺑرد ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋداﻟت و ﻣﺟﺎھدان ﺑرﻋﻠﯾﮫ ظﻠم در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳوداﮔران ﻗدرت
و ﻣردم ﺧواران ھﺳﺗﻧد .
 -١٠٠٠ﻋﺎدل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺎﺷد  .و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﺑﺷر  ،ﺧداﺳت زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮥ
ﺧداﺳت  .ﭘس ﻋﺎدل ھﻣﺎن ﻋﺎرف واﺻل وﺣدت وﺟودی اﺳت  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرﺟﺎی ﺧود و ﺣﻖ ﺧود ﺗﮑﯾﮫ زده ﺑﺎﺷد دﭼﺎر
ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ وﺟود دﯾﮕران ﻧﻣﯽ ﭘردازد و از ظﻠم و ﻓﺳﻖ ﺑری اﺳت .
 -١٠٠١ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری از ﯾوغ ظﻠم و اﺳﺎرﺗﮭﺎی ھزاران ﺗوی ﺟﮭﺎن ﻣدرن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن و ﻣذھب
وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود اﺳوۀ اﯾن ﻣذھب و ﻋداﻟت اﺳت  .و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋداﻟت و وﺣدت وﺟود را
ﻧﺷﻧﺎﺳد اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻧﺎﺟﯽ ﺧود را ھم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯽ ﮐﺷدش ﺑﮫ ﺟرم ﻣرﺗد و ﻣﻠﺣد .
 -١٠٠٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳرﺑﺎزان و ﯾﺎران اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن و ﺳﺎﻟﮑﺎن وادی ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت و دل از ﺧﻠﻖ ﺷﺳﺗﮫ و ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد و ﻣردﻣﺎن را ھم ﯾﺎری ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺣﻖ ﺧودﺷﺎن را ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﺑر
ﺟﺎی ﺧود ﺗﮑﯾﮫ زﻧﻧد و از ﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری ﺑﭘرھﯾزﻧد .
 -١٠٠٣ﭘس طﺎﻟب ﻣﻌرﻓت و ﺣﻘﯾﻘت و ﻋرﻓﺎن در واﻗﻊ در ﻋطش ﻋداﻟت وﺟودی ﺧوﯾش اﺳت  .و ﻋداﻟت ﻣﻘﺻد ذاﺗﯽ ﻣﻌرﻓت
اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﻌرﻓت ﻧﯾز ﺑﺧدﻣت ظﻠم ﻣﯽ آﯾد و از اﻧﺳﺎن ﯾﮏ دﯾو ﻣﯽ ﭘرورد ﮐﮫ ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد  .زﯾرا ﺧدا ،
ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺣﻖ ﺧداﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﺟز در ﺧدا و ﺑﺎ ﺧدا و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧدا ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟود اﺳت
ﻧﻣﯽ رﺳد و ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﺣﻖ در ﻋرﺻﮥ ﺳﺗم ﮔری و ﺳﺗم ﺑری اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ﻋدﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل ﺷراﮐت ﺑﺎ وﺟود را دارد و
اﯾن ھﻣﺎن ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت  :ﺷرک !
ﭘﺎﯾﺎن
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