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٢

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻷﻋﺮف
 -١ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧم اﻣروزه ﺑر روی زﻣﯾن و ﺑﻠﮑﮫ در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﮐﺳﯽ ﭼون ﻣن ﺷﺑﺎﻧﮫ روز و در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر اﯾن ﺳﺋوال را
از ﺧود ﭘرﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ﻣن !
 -٢اﯾن ﻣن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ از ﺧود ﻣﯾﭘرﺳم ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ در دروﻧم از ﻣن ﻣﯾﭘرﺳد ﮐﮫ :ﺑراﺳﺗﯽ ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ؟ و دﺳت از ﺳرم ﺑرﻧﻣﯾدارد.
 -٣ﺗﺎﮐﻧون ﺻدھﺎ و ھزاران ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺧودم داده ام وﻟﯽ ھﯾﭼﮑدام ﻣرا و ﯾﺎ او را در ﻣن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮑرده اﺳت.
 -۴ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ آﯾﺎ دﯾﮕران ﭼﻧﯾن ﺳﺋواﻟﯽ را در ﺧود درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ  .و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ
ﺑﺧود ﻣﯽ دھﻧد.
 -۵ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ و ﺳرﻧوﺷت ﻣن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣﺣﺻول اﯾن ﺳﺋوال و ﺗﻼش ﻣن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﺑوده اﺳت  .وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
ھﻧوز ﺣﺗﯽ اﻧدﮐﯽ ھم ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺷده اﺳت .
 -۶ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳﺋوال در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻗﺎﺑل ادا ﺷدن ﻧﯾﺳت  :اﻧﺳﺎن  ،دﯾو  ،ﻓرﺷﺗﮫ  ،ﺷﯾطﺎن  ،ﺧدا  ،ﭘﯾﻐﻣﺑر  ،ﻧﺎﺟﯽ  ،ﻋﺎرف ،
ﻧوﯾﺳﻧده  ،دﯾواﻧﮫ  ،ﺟﺎدوﮔر  ،طﻠﺳم ﺷده و  . ...ھﯾﭼﮑدام ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﯾﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد  .زﯾرا در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﻧوان و ﻟﻘب و ﺻﻔت ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ھﺳﺗم .
 -٧ﻣن ﯾﮑﺑﺎر ﺣدود ﺳﺎل  ٧۶در ﻣﺷﮭد در روز ﮐﺳوف ﺑزرگ ﺟﻣﺎﻟﯽ از ﺧودم را دﯾدم ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﺗﺎﺟم ﺑود و ﭘﺎﯾم ﺑر زﻣﯾن
ﺑود و ﺷﻧﻠﯽ از ﻧور ﺑر دوش داﺷﺗم و ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺑودم  .و اﯾن دﯾداری در روز روﺷن و ھوﺷﯾﺎری
ﮐﺎﻣل ﺑود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺳوف را رﺻد ﻣﯽ ﮐردم ﺑﺎ ﭼﺷم ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ ﺑﮭﻣراه ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرم اﯾﺳﺗﺎده ﺑود  .ﭘس ﺗوھم و
ﺗﺻور و رؤﯾﺎ ﻧﺑود و ﺟﻣﺎل ﺧودم را ﺑوﺿوح و ﯾﻘﯾن دﯾدم  .آﯾﺎ اﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑود  .ﻣن ﺣﻘﯾﻘت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾدم وﻟﯽ
ﻧﺎﻣم ﭼﮫ ﺑود و ﻣﻘﺎﻣم ﭼﮫ ﺑود و ﻣن ﭼﮑﺎره ﺑودم .
 -٨در رواﯾت ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺣﺿرت آدم را ﺧﻠﻖ ﮐرد ﺳرش ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد ﻣﯽ ﺳﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﭘس از ھﺑوط از ﺑﮭﺷت ﻗدش
ﮐوﭼﮏ و ﮐوﭼﮑﺗر ﺷد .
 -٩ﺑدون ﺷﮏ ﻣن ﺧدا ﻧﯾﺳﺗم زﯾرا ھﯾﭼﯾﮏ از ﺻﻔﺎت او ﺣﺗﯽ اﻧدﮐﯽ ھم در ﻣن وﺟود ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ اﺳوه اﺳﺗﺿﻌﺎﻓم  .ﺷﺎﯾد آدم
ﺑﺎﺷم ﯾﺎ وارث آدم .
 -١٠راﺑطﮫ ﻣن ﺿﻌﯾف رﻧﺟور ﺣﻘﯾر ﻓﻘﯾر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اوﺋﯽ ﮐﮫ دﯾدم ﭼﯾﺳت  .آﯾﺎ او ﺟﻣﺎل ﺑﺎطن و ﺣﻘﯾﻘت وﺟودم ﺑود .
 -١١اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و ارزﺷﮭﺎی ﻣﺎدی زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺳﺋوال " ﻣن ﮐﯾﺳﺗم " ﻣﯽ ﺷود ﺑﺷرط
آﻧﮑﮫ ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﺑﮫ ﻋﺑث ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﺳت و در ﭘروژه ھﺳﺗﯽ ﻧﻘﺷﯽ وﯾژه و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧودش را
داراﺳت .
 -١٢آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و ﺟﺎﻧوری را ﻣﻘﺻد ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﮫ آن دل ﺧوﺷﻧد ھرﮔز ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺳﺋوال "ﻣن ﮐﯾﺳﺗم"
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ھدﻓﺷﺎن از زﯾﺳﺗن ﻋﯾﺎﺷﯽ و رﯾﺎﺳت اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ دارﻧد و اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﻧدارﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس
ﺑدﺑﺧﺗﯽ دارﻧد  .و ﻟذا ﯾﺎ ﺧوﺷﺑﺧت ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﺑدﺑﺧت  .و اﯾﻧﺳت ﭘﺎﺳﺦ آن ﺳﺋوال ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻣﻌﻠوم اﺳت .
 -١٣و اﻣﺎ اﻧدﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ورای ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎ و ارزش و ھوﯾت ﺑرﺗری ھﺳﺗﻧد
و اﯾﻧﺎن اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس )ﻋﺎرﻓﺎن( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .

٣

 -١۴آﻧﮑﮫ اﻧدﮐﯽ در ﺧود ﺗﻔﮑر ﮐﻧد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ وﺟودش ﻣﻘﺻد و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑرﺗر از ﻏراﯾز ﺟﺎﻧوری و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﺷﺧﺻﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ دارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑرﺗر از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا ﺣﺿور ﺧدا را در ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون ﺧدا
ﺑرﺗر از ادراک و ﺗوﺻﯾف ﻣﺣﺳوس ﺑﺷر اﺳت و ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ھم اﯾن ﺑرﺗری را در ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ
داﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾش ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دارد .
 -١۵اﻧﺳﺎن اﮔر اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ذات ﺧود را ﺧدا ﺑداﻧد ﺑﮫ ﺧﺷوع و اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا ﻣﯽ رﺳد در ﻏﯾراﯾﻧﺻورت ﻣﺗﮑﺑر و ﻣﻐرور و
ﺳﺗﻣﮕر و ﺧودﭘرﺳت ﻣﯽ ﺷود .
 " -١۶ﻣن " ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ "ﻣن " اﺳت  .و اﯾن دو ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﺿﺎد اﺳت .
 -١٧اﮔر "ﻣن" ﺧدا ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداﺋﯽ ﺧود را اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻟذا ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺧدا اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﺷد ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺷده و ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ﺗﺑﮭﮑﺎری دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن ﻧﺎﺗواﻧﯽ را ﭘﻧﮭﺎن دارﻧد .
 -١٨اﯾن ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ در ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھوﯾت اوﺳت ﺧداﺳت  .و اﻣﺎ آدﻣﯽ ﭼﯾﺳت ؟ ﻓﻘط ﺷﺎھد ﻣﺣض ﺑر
ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﻋدم ﺑﺎ وﺟود اﺳت  .ﮐﮫ اﯾن ﻋدم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در وﺟود ﻓﻧﺎ ﺷود و ﺑﺎ او ﯾﮑﺗﺎ ﺷود
و اﯾن ﻣﻘﺎم وﺻﺎل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗوﺣﯾد ﻧﻔس اﺳت .
 -١٩اﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﺣض ﺑر ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﺣﺎل ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن  ،وی را ﺑر ﺧﻠﻘﺗش
ﺷﺎھد ﻗرار داد  .ﭘس ﺧدا ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺷﺎھد ﻣﺣض ﺑر اﯾن ﺧﻠﻘت اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم و راﺿﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ اﯾن اﯾﻣﺎن اﺳت  .و اﮔر ﮔﻼﯾﮫ ﮐﻧد و دﺧﺎﻟت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﺎﻓر و ﻣﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺷرﯾﮏ ﺧﻠﻘت ﺑﺎﺷد .
 -٢٠ھﻣﮫ ﺣﺎﻻت و اﻓﻌﺎل و ﺣوادث و ﺷراﯾط ﻧﯾﮏ و ﺑد زﻧدﮔﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺎﺟرای ﺧﻠﻘت او ﺑدﺳت ﺧداﺳت .
 -٢١اﻧﺳﺎن اﮔر ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد و در آن ﺗﺄﻣل ﻧﻣﺎﯾد درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن اﺳت و ﻟذا ﺗﺳﻠﯾم
ﻣﺣض اﺳت .
 -٢٢ھﻣﮫ اﯾن ﻧوع آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ دال ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ  :ﭼرا ﺑﺧود ﻧﻣﯽ آﺋﯾد  ،ﭼرا ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﭼرا در ﺧود
ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﭼرا ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد و  ...و اﯾن ھﻣﺎن رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺧدا در
ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ اوﺳت ﺑﮫ زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺻورت  .و اﯾن دﻋوت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  :ﺷﺎھد ﺑر ﺧدا ﺑودن در ﺧوﯾﺷﺗن  .و ﺳﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺧودش ﺧﺎﻟﻖ ﺧود ﻣﯽ ﺑود ﺑﮭﺗر از اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺧود را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد  .و ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا را ﻋﯾن ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﺧﺗﯾﺎر ﺧود و او را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ :و ﮐﺎن
ﺷﺎھدا ً ﻣﺷﮭودا.و ﺑود ﺷﺎھدی ﻣﺷﮭود  .و اﯾن ﻣﻘﺎم "ﺷﮭﯾد" اﺳت در ﻣﻔﮭوم ﻗرآﻧﯽ اش ﮐﮫ از اﺳﻣﺎی ﺧداﺳت و ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن
ﺷﺎھد .و اﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت ﺑﻌﻧوان ﻣﻘﺎم .
 -٢٣ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑدﺳت و اراده و اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ او را ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل
و اﻓﮑﺎر و اﺣوال و ﺻﻔﺎت و ﺣوادث زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ ﺟرﯾﺎن ﻣﺧﻠوﻗﯾت اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و ﺷﮭﺎدت اﻣری ذاﺗﯽ و وﺟودی
در ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﮫ ﺟدال ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ اﯾن
ھﻣﺎن ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﺻم آﺷﮑﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  :ﻗرآن –
 -٢۴ﭘس " ﺷﮭﯾد " ﻣﻘﺎم ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت.
 -٢۵و اﻣﺎ آﻧﮑﺳﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ و ﻗﺗﺎل ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ظﺎﻟﻣﯾن ﺷﮭﯾد ﻣﯽ ﺷود ﻧوع ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﺎﺷد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺑﺎﺷد  .زﯾرا اﯾن ﻗﺗﺎل ھم وﺟﮭﯽ از ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﺑدﺳت ﺧداﺳت ﮐﮫ اﮔر آدﻣﯽ ﺑﺎ اراده ﺣﻖ ﻣﺗﺣد ﺷود و در
اراده او ﻓﻧﺎ ﮔردد اﯾن ﻋﻣل ﻗﺗﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرد را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت ﺑرﺳﺎﻧد و ﺷﮭﯾد ﻧﻣﺎﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﺷﺗﮫ ھم ﻧﺷود  .و ﯾﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت در ﺣﺎل ﺟدال ﺑﺎ اراده ﺧدا در ﺧود ﮐﺷﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺟز ﺧداوﻧد ﺑر اﯾن اﺣوال
ﺑﺎطﻧﯽ ﻋﻠم ﻧدارد  .و ﻟذا ﻗﺿﺎوت در اﯾن اﻣر ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و آن ﺧداﺳت .

٤

 -٢۶ﻓﯽ اﻟﻣﺛل واﻗﻌﮫ ﺧواﺑﯾدن ﻋﻠﯽ
ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷد .

)ع(

)ص(

ﺑر ﺟﺎی ﻣﺣ ّﻣد

در ﺟرﯾﺎن ﺗرور ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت را ﺑرای ﻋﻠﯽ رﻗم زد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ

 -٢٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﺟﺎھداﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ظﺎﻟﻣﯾن ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد و ﺷﮭﯾدﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و
ﺷﮭﯾد ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 -٢٨ﺑﮭرﺣﺎل ﺟﺎن ﺧود را ﺑرای ﯾﮏ ھدف ﻣﻌﻧوی ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮫ اﻧداﺧﺗن زﻣﯾﻧﮫ ﺷﮭﺎدت اﺳت زﯾرا ﺣب ﺟﺎن ﺑرﺗرﯾن ﺣب اﺳت ﮐﮫ
آدﻣﯽ را ﺑرﺧﻼف اراده ﺣﻖ در ﺧﻠﻘت ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﺟدال و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑر اﯾن ﺣب ﻓﺎﺋﻖ آﯾد ﺑﮫ اﺷد و ﮐﻣﺎل
ﺗﺻدﯾﻖ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﺷﮭﺎدت ﺣﺎﺻل از ﻗﺗﺎل ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ از اﻓﺿل ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎﺳت .
 -٢٩ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮔذﺷﺗن از آﺑرو و دل و ﻋزﯾزان ﺧود ﺑﻣراﺗب ﺑرﺗر از اﯾﺛﺎر ﺟﺎن اﺳت ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن و ﻧﮫ اﺷﻘﯾﺎء  .ﭘس
ﺷﮭﺎدت ھﺎی ﻓوق ﺟﺎﻧﯽ ھم دارﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗن را اوﻟﯾن ﺷﮭﺎدت و ﻣوت اراده ﻣﯽ داﻧد و ﮔذﺷﺗن از
ﻣﻧﯾت ﺧود را ﻣوت ﭼﮭﺎرم و ﺑرﺗرﯾن ﺷﮭﺎدت ﻗرار داده اﺳت  .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗن آﺳﺎﻧﺗر از ﮔذﺷﺗن از رﻓﺎه و ّ
ﻋزت اﺳت
و آدﻣﯽ ﻣرگ را ﺑر ﻓﻘر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد .
 -٣٠ﮔذﺷﺗن از دل ﺧوﯾش ﺑرﺗر از ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب دل و زﻧده دل و ﻧﮫ دل ﻣردﮔﺎن و اﺷﻘﯾﺎء ﮐﮫ ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮫ را زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ﮐﮫ اﯾن از ظﻠم و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ اﯾﺛﺎر و ﺷﮭﺎدت .
 -٣١ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ھﺎ  ،ارﮐﺎن و ﻧﻘﺎط ﻋطف ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑدﺳت ﺧداﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آن ﭼﮭﺎر ﻣوت اراده ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﺷﮭﺎدت را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد :از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗن  ،از ﻧﺎن ﮔذﺷﺗن )ﻓﻘر( از دل ﮔذﺷﺗن
و از ﺧود ﮔذﺷﺗن )ﻣﻘﺎم ﻓﻧﺎ( .ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﭼﮭﺎرم ﺷﮭﺎدت ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﻘت ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﺳت .
 -٣٢و ﺧداوﻧد ھﻣﮫ اﯾن ﺷﮭﺎدت ھﺎ را در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﺻﯾب ﺑﻧده ﺳﺎﺧت و ﻣرا ﺑﮫ آن ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻓرﻣود  :ﺷﮭﺎدت ﺟﺎن ،ﺷﮭﺎدت ﻧﺎن،
ﺷﮭﺎدت آﺑرو  ،ﺷﮭﺎدت دل و ﺷﮭﺎدت " ﻣن "  .و در ھﻣﮫ اﯾن ﺷﮭودھﺎ ﺟز او را ﻧدﯾدم .
 -٣٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﮭﺎدت ﺿد ﺷﮭﺎدت ھم دارﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ آن اﻧواﻋﯽ از اﯾﺛﺎر ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٣۴در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش اﻣر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮑﺷﻧد ﻓﻘط ﻋده ﻗﻠﯾﻠﯽ اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن
ﺧودﮐﺷﯽ ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﺷﮭور آن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﺎن و ﻣﺎل و اوﻻد و آﺑرو و ھوﯾت
ﻓرد را ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮫ اﻓﮑﻧد .ھر ﮔﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن ﻣﮭﻠﮑﮫ
ﻧﻣﯽ ﮔرﯾزد ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد و ﺧود را ﺑﮫ آﻏوش او ﻣﯽ اﻧدازد و ﺑﺎ
او روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺷﮭﺎدت اﺳت ﺷﺎھد ﺑر ﺧدا ﺑودن در ﺧوﯾﺷﺗن .اﯾن ھﻣﺎن درک و درﯾﺎﻓت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد
اﺳت ،اﯾن ھﻣﺎن ﺧﻠﻘت ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت اﺳت ﮐﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ.
 -٣۵ﺑرای ﺑﻧده ﻋﻼوه ﺑر اﻧواع ﻣوﺗﮭﺎی ارادی و ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎی اﻟﮭﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﺑﺳﯾﺎری از
ﻧوﺷﺗن ھﺎ و رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﯾم ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧواع ﻣوﺗﮭﺎی ارادی و ﺧودﮐﺷﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ارﺗداد و اﻟﺣﺎد
ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﺑﻧده ﻧوﺷﺗن ﮐﮫ ﮐﺎری ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﮭﺎدﺗﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ اﺳت و ﻣوﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣر .
 -٣۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎرم از اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز زﻧده ام در ﺣﯾرﺗﻧد .
 -٣٧اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ و رازﮔﺷﺎﺋﯽ از
اﺳرار ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺧود را در اﯾن آﺛﺎر ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد  .و اﻟﺑﺗﮫ ظﺎﻟﻣﺎن را ﺧوش ﻧﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن
ﮐرﯾم ﺷﺎھد اﯾن دﻋﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻋﻠم ﻣن ﺑﯾﻔزای و ﻣرا ﺑر ظﺎﻟﻣﺎن ﯾﺎری ده  .زﯾرا ظﺎﻟﻣﺎن و ﮐﺎﻓران ﺧﺻم ﺣﻘﺎﯾﻖ
و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ھﺳﺗﻧد .و در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﯾﺎرﻧد ﺷﮭدای ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت  .و ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﮭﯾد ﻣﻌرﻓت ھﺳﺗﻧد .

٥

 -٣٨ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت رب در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺷﮭﯾد ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ﷲ را در ﺧوﯾﺷﺗن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﭼون ﻧظر ﺑر اﯾن وﺟﮫ ﮐﻧد در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد در
درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ .
 " -٣٩ﻣن ﮐﯾﺳﺗم " ﮔوھره ﺷﮭﺎدت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭﺎدت دارای ﮔوھره ای ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .ﭘس ﺷﮭﯾد ﺟﺎھل ﻧدارﯾم .
 -۴٠ﺷﮭﺎدت ﺑﺎ ﺧون ھﻣواره ﻋﺟﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس اﯾن ﺧون دل ﺧوردن اﺳت  .اﯾن ﺧون دل ﺧوردن ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺻورت ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ھم دارد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ زﺧم ﻣﻌده ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ھم ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺧون اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﮐرد  .و اﯾن ﺷﮭﺎدت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺧوﻧﯾن ﺑﯾروﻧﯽ ھم ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود  .آدﻣﯽ ﯾﺎ در درون ﺧود ﺷﮭﯾد اﺳت و ﯾﺎ در ﺑرون  .و ﯾﺎ ھر دو .
 -۴١و ﻣن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺷﮭﯾد دوراﻧم ﮐﮫ ﺣﺟت اﯾن ادﻋﺎ دﯾدارم ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرم و ﻧﯾز ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -۴٢و ﻣﻌرﻓت ﻣن درﺑﺎره ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾز ﻣﺣﺻول اﯾن ﺷﮭﺎدت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ را ﺷﻧﺎﺧت و
ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ھﯾﭼﮑس را ﻧﺷﻧﺎﺧت .
رب ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺧﻠﻖ و ﺧﺎﺻﮫ اطراﻓﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧﯽ و ﺧﻣوش
 -۴٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دل را ﺧون ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ّ
ﺑﻣﺎﻧﯽ و در ﺳﺗّﺎری ﺑﮫ ھداﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﭘردازی  .دﯾدن ﻏﺎﯾت ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت و ﻣﮑر و ﭘﻠﯾدی و ﺟﻧون و ﮐﻔر آدﻣﮭﺎ در ﻋﯾن
ﺳﮑوت و ﺳﺗّﺎری و ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن داری و ﻣﺳﺋول ﺑﯾداری و ھداﯾت ﺧﻠﻖ  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ درﺑﺎره ﻧزدﯾﮑﺎن دو ﺻد ﭼﻧدان
ﺧوﻧﯾن ﺗر اﺳت .
 -۴۴آﻧﮑﮫ ﺑر ﺧود و ﺧداﯾش ﺷﺎھد اﺳت در ﺧﻠﻖ ﺷﮭﯾد اﺳت  ،ﺑﺎطﻧﺎ ً و ﮔﺎه ظﺎھرا ً .
 -۴۵زﯾرا آﻧﮑﮫ ﻣردﻣﺎن را دوﺳت ﻣﯽ دارد آﻧﺎن را ﺑر دل ﺧود وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھداﯾت ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .و اﻣﺎ ﻣردم
دل ﺗو را ﺷﮭﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﺧود  .و ﮔﺎه ھم ﺗو را آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﮐﺷﻧد  .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ  " :ﮐم ﻣﺎﻧده ﮐﮫ دﻟت از ﭼﺷﻣﺎﻧت ﺑﯾرون آﯾد از ﻓرط ﺧون دﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھداﯾت ﻣردم ﻣﯽ ﺧوری  .دﯾﮕر آﻧﺎن را رھﺎ ﮐن و
ﭼﺷم ﺑر آﻧﺎن ﺑﺑﻧد و آﻧﺎن را ﺑﻣن واﮔذار  " ...وﻟﯽ اﯾن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣردم را از دﻟت ﺑﯾرون ﮐﻧﯽ .
 -۴۶و ﻣن ﺑواﺳطﮫ اﻧﺗﺷﺎر آﺛﺎرم از طرﯾﻖ ﺳﺎﯾت ﺗواﻧﺳﺗم ﻣردم را ﺑﺗدرﯾﺞ از دﻟم ﺑﯾرون ﮐﻧم ﺑدون آﻧﮑﮫ ھداﯾت آﻧﮭﺎ را اﻧﮑﺎر
ﮐﻧم  .اﯾن ھداﯾت از راه دور ﺑﮫ ﮐﺎرش اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ از راه دور ھم ﮔﺎه اﻣواج آﺗش دوزخ ﮐﻔر ﻣردم را در ﺟﺎن و
دﻟم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم زﯾرا آﺛﺎر ﻣن ﺑﺎ ﻣردم راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣردم از طرﯾﻖ آﺛﺎرم ﺑﻣن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد .
)ع(
و ﮔﺎه اﯾن آﺗش ﭼﻧﺎن ﻣرا ﺑﯽ ﺗﺎب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺟز در ﺳﺟده ﺑر درﮔﮫ او ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﻓروﻧﺷﺎﻧد .راز ﺳﺟده ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻋﻠﯽ
را از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮭﻣراه ﻧﻌره " ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧّﺎر ﯾﺎ رب " .
 -۴٧او در ﻣن اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣرا ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش اﻣوری ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم از آن ﺳرﺑﺎز زﻧم  .ﺑﺎﯾد ﺑﻧوﯾﺳم و آﻧرا ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧم
و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﻋﻣل را ھم ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرم و ﺧودم ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻣﺣﺗوای آن ﺑﺎﺷم ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧوی و ھم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ .
 -۴٨ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮐﻣﺗرﯾن ﺗردﯾدی ﻧدارم و ﻟذا ھرﮔز ھﯾﭻ ﻣﺗﻧﯽ را اﺻﻼح ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺳور ﻧﮑرده ام و
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣن ھرﮔز ﭘﺎﮐﻧوﯾس ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۴٩ﻓﻘط ﻧوﺷﺗن ﻣن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐل زﻧدﮔﯽ و اﻗداﻣﺎت ﻣن ھم ﭼﻧﯾن اﺳت  .و ﻟذا ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
و ﭘروژه در ذھن و زﻧدﮔﯾم وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻟذا ﻣن ھرﮔز زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ام و ھر ﮔﺎه ھم ﺑطور ﺷﺧﺻﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای
ﺑرای ﺧودم در ﺧﺎرج از اﻣر اﻟﮭﯽ و ھداﯾت ﻣردم  ،رﯾﺧﺗﮫ ام ﻧﺎﮐﺎم ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﻓﻌل ﻧﯾﺎﻣده اﺳت  .و ﻟذا آﻣوﺧﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
اراده و زﻧدﮔﯾم را ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣض اﻣر او ﺳﺎزم و ھرﮔز ﺑرای ﺧود ﻧﺑﺎﺷم .و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ در ﺳﯾطره ﮐﺎﻣل اراده او ﺧودم ھم راﺣت
ﺗرم و اﻣورات آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯽ ﮔذرد .

٦

 -۵٠ﻣن ﺑرای او زﯾﺳﺗﮫ ام و او ھم ﺑرای ﻣردم ﺣﮑم ﮐرده اﺳت  .ﭘس ﻣن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرای ﻣردم زﯾﺳﺗﮫ ام .
 -۵١ﻣﺛﻼً ﻣدﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻣر ﻣﯽ ﮐرد زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺎھﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯾم را ﺑﻧوﯾﺳم .ﮐﺗﺎب "ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ" و زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ام ﺑر ھﻣﯾن
اﺳﺎس ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش آﻣد و ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎرﯾم ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ از ﻣن رﺧت ﺑرﺑﺳت.
 -۵٢ﭘس اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻗﻠم او در دﺳت ﻣن اﺳت و ﯾﺎ ﻗﻠم ﻣن در دﺳت اوﺳت ادﻋﺎی ﮔزاﻓﮫ ﻧﯾﺳت  .و اﮔر ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻗﻠم ،
ﺟﺑراﺋﯾل ﻣن اﺳت ﻧﯾز راﺳت ﮔﻔﺗﮫ ام .
 -۵٣ﺣدود ﺳﺎل  ۶۵ﺷﻣﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧواب دﯾدم ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳرﮔردان ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه زﻣﯾن در زﯾر ﭘﺎھﺎﯾم ﻟرزﯾد و ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ
ﺷد و ﺟواﻧﯽ ﺳﺑزه رو ﺗﺎ ﺳﯾﻧﮫ از ﺧﺎک ﺑﯾرون آﻣد ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾری ﻋرﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده در ﺣرﯾری ﺳﺑز در دﺳت داﺷت ﮐﮫ ﺑﻣن داد و
دوﺑﺎره در زﻣﯾن ﻓرورﻓت  .اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد ﺧواب دﯾدم ﮐﮫ ﺣدود ﻣﭻ دﺳت راﺳﺗم ﻣﯽ ﺧﺎرد ﮐﮫ از ﺟﺎی ﺧﺎرش ﺟواﻧﮫ ای ﺳﺑز ﺷد و
ﺑﺳرﻋت رﺷد ﮐرد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ درﺧﺗﯽ ﺣﯾرت آور ﺷد ﮐﮫ ﮐل آﺳﻣﺎن را ﭘوﺷﺎﻧد  .از ﺧواب ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗم از ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ از ﻣﭻ ﻣن
ﺧﺎل ﺳﺑزی ﭘدﯾد آﻣده ﺑود و ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﺎرﯾد و ھﻧوز ھم ھﺳت  .و اﯾن داﺳﺗﺎن ﻗﻠﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻣن اﻋطﺎ ﻧﻣود ﻗﻠﻣﯽ
ﭼون ﺷﻣﺷﯾر ﭼون ذواﻟﻔﻘﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯾﻐش ﺑر ﻓرق ﺳر ﻗﺎﺳطﯾن ﻣﯽ زد و ﺑﺎ ﺗﯾﻎ دﯾﮕر ﺑر ﺳر ﻣﺎرﻗﯾن و در ﻣﯾﺎﻧﮫ ھم ﻧﺎﮐﺛﯾن
را  :ظﻠم و ﺟﮭل و ﻧﻔﺎق .
 -۵۴اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻣن ﮐورﮐوراﻧﮫ دﯾﮑﺗﮫ ﯾﺎ اﻟﻘﺎء ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و آﻧﮕﺎه ﮔزارش ﻣﯾدھم و ﻟذا ﺳﺑﮏ
ﻧﮕﺎرش ﻣن ھم ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﮔزاره ھﺎی ﮐوﺗﺎه اﺳت و در ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ادﺑﯽ ﻗرآن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم
آﯾﮫ وار .
 -۵۵ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺑوی ﻧﯾﺳﺗم وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم اﺣﺳﺎس رﺳﺎﻟت داﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ آﻧرا رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ام .
 -۵۶ﻣن ھرﮔز ﺻدای او را در ﺣﺎل ﻧوﺷﺗن ﻧﻣﯽ ﺷﻧوم ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺟﻣﺎﻟش را در ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﯽ ﮔوﻧﺎﮔون دﯾدار ﮐرده ام و
ﭼﻧد ﺑﺎر ھم ﺻداﯾش را در ﻣوارد اﺿطراری ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ ﻣرا ﺣﮑم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﻓوری ﻧﻣوده اﺳت ﺑﺻورت ﯾﮏ ﻋﺑﺎرت
ﮐوﺗﺎه .
 -۵٧ھر ﮔﺎه ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧودش ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧرا ھم ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و ﮔﺎه ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐوﭼﮏ
و از ﺳر ﺧود ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﺷوم و اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .
 -۵٨ﺑﯾﻣﺎری ام ھﻣواره ﺑﺻورت وﺣﯽ در زﻧدﮔﯾم اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻧﻣوده و ﺳرﻧوﺷت ﻣرا رﻗم زده اﺳت .
 -۵٩اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﻣﺣ ّﻣدی  ،ﻓﻘط وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ ﺧﺗم ﺷده اﺳت و ﮐﻣﺎل دﯾن رخ ﻧﻣوده اﺳت .وﻟﯽ ﻧزول
ﻓرﻗﺎن و ﻗرآن و ﺣﮑﻣت و ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ دارد و ﺑﺎ ظﮭور ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾده و اﻣﺎﻣت ﮐﺎﻣل و ﺧﺗم
ﻣﯽ ﺷود .
 -۶٠ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم ﺑواﺳطﮫ وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎزل ﺷده اﺳت در آﺧراﻟ ّزﻣﺎن از وادی
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﮔر ﻧﺎزل ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻏﺎﯾﺗش ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟت ﺣﻘﺎﻧﯾت و درﺳﺗﯽ آن ھم
ﭼﯾزی ﺟز ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ و ﺳﻧت و ﻋﺗرت و ﻗرآن ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﺣﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﯾرﺳد و ﻗرآن ﺧﺗم واﻗﻌﮫ
اﺳت.
 -۶١اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را رﺳول اﮐرم ھم اذﻋﺎن ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ:زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد.
 -۶٢ﭘس رﺳﺎﻟت ﺑﻧده  ،رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣ ّﻣد و ﺑﻠﮑﮫ دﯾن ﻋﯾﺳﯽ و ﻣوﺳﯽ و اﺑراھﯾم و ﻧوح و آدم و
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗرآن را
ﺳﺎﺋر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن و ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻌﺎرف اﻧﺳﺎن
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﺛﺑﯾت ﺑﮫ ﻋﻘل
در ظرف زﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﯾزد و ﺟﮭﺎن ﻣدرن را ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗرآن را ﺑﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ و
و ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .

٧

 -۶٣ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎراﻧداز رﺳﺎﻟت ھﻣﮫ رﺳوﻻن ﺧداﯾم  .اﻣﺎم ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣل ھﺑوط ﻧور ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗم .
ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در اﯾن دوران در وﺟود ھﯾﭼﮑس ﭼون ﻣن درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﻣن ﻣﻌرف ﺣﻖ
ھﻣﮫ آﻧﮭﺎﯾم  .رﺳﺎﻟت ﻣن از ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻗﮫ ﺗر ﺑوده و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎر رﺳﺎﻟت و اﻣﺎﻣت ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر ﺗن و دل و ﺟﺎن و روﺣم ﻧﺷﺳﺗﮫ
اﺳت و ﺑر ﺟﺎی ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ زﯾﺳﺗﮫ ام و ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ اﻣروزه در ﻣن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﻣن ﻣﺣﺷر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧم  .و ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در آن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم در دازﮔﺎره ﺑﮫ دﯾدارم آﻣدﻧد و ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﻣن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﮔزاردﻧد و ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﻌت
ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﻌﺟب در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻟﻧﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﮔﺎﻧدی رھﺑر ﻓﻘﯾد ھﻧد ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﻌت ﻧﻣودﻧد.
ﺟﻣﻌﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﻘدری ﺑود ﮐﮫ ﮐل دره دازﮔﺎره ﻣﻣﻠو از آدم ﺑود و ﭼﻧدﯾن ھزار ﻧﻔر ﺑودﻧد .
 -۶۴ھﻣﯾن اواﺧر ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺎب ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ از اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺗﺎزه ﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار آﻣده را از طرف دوﺳﺗﯽ ھدﯾﮫ ﮔرﻓﺗم و
ﺗورﻗﯽ ﻧﻣودم و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت دﯾدم ﮐﮫ آن واﻗﻌﮫ ﺣﺷر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرای اﯾﺷﺎن ھم رخ داده اﺳت ﺑﮭﻣراه ﺑﺳﯾﺎری
دﯾﮕر از ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻧده ھم رخ ﻧﻣوده ﺑود .
 -۶۵ﺷﺑﯾﮫ ﺗرﯾن ﻋﺎرف ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺷﺎھدات ﻣﺎوراء طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﻧده ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ اﺳت  .ﺑﺎ
اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش در ﮐﻣﺎل ﻧﺎز و ﻧﻌﻣت زﯾﺳت و ﻣن در ﮐﻣﺎل ﻣﺷﻘت  .اﯾﺷﺎن ھﻣواره در ﻣﯾﺎن ﮔروھﯽ از
ﻣرﯾدان ﻣﺧﻠص زﯾﺳت و ﻣن در ﻣﯾﺎن دﺷﻣﻧﺎن  .اﯾﺷﺎن در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎ زﯾﺳت و ﻣن در ﻣﯾﺎن ﺟﺎھﻼن  .و ﻟذا ﻋرﻓﺎن اﯾﺷﺎن ھم
اﺷراﻓﯽ اﺳت و ﻋرﻓﺎن ﻣن ا ّﻣﯽ و ھﻣﮫ ﻓﮭم .
 -۶۶و ﻧﯾز در آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﻌﺟب دﯾدم ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ از ﻗﻠم اﻟﮭﯽ ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ آﺛﺎرش ﺑﮫ اﻣر
ﺣﻖ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت  .ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻣن زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن را اﯾﻧﮕوﻧﮫ دﻗﯾﻖ ﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﮫ راھم را طﯽ ﮐرده ﺑودم ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ  .و ﮔوﺋﯽ
ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ در اﯾن راه ھﯾﭻ ﯾﺎری ﺟز ﺧودش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و ﺟز او از ﮐس دﯾﮕری ﺗﻌﻠﯾم ﻧﮕﯾرم  .وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ﮐﮫ
آﺛﺎرش ﺑدﺳﺗم رﺳﯾده ﺑر ﯾﻘﯾن ﻣن در راھﯽ ﮐﮫ طﯽ ﮐرده ام اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻔت ﻗرن ﭘﯾش ﮐﺳﯽ ﺑﻧﺎم اﺑن ﻋرﺑﯽ ﭼون ﻣن
ﺑوده اﺳت و اﯾن راه را ھﻣﺳﺎن ﻣن طﯽ ﮐرده اﺳت .
 -۶٧ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﮭﺎ ﺻدای ﺿﺟﮫ و زاری ﺳﮕﯽ ﭘﯾر و زﺧﻣﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧوم ﮐﮫ دﻟم ﻣﯽ ﺳوزد  .اﻣﺷب ھم ﺷﻧﯾدم و
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ از ﻣن طﻠب دﻋﺎ و ﻧﺟﺎت از اﯾن وﺿﻊ را دارد  .او اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺻورت ﺳﮓ اﺳت ﮐﮫ ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷد  .ﺧداﯾﺎ
ﺑر او رﺣم آور و ﻧﺟﺎﺗش ﺑﺧش .
 -۶٨از ﻗرن ھﻔﺗم ھﺟری ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﺳﻼم و ﻗرآن و ﻋرﻓﺎن  ،ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ای ﺗوﺣﯾدی ﺗر از آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و
در طﯽ اﯾن ھﻔت ﻗرن ﻣﮑﺗب ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺣﯾﺎء ﮔری ﺑرﺗر از او ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .آﺛﺎر ﺑﻧده ﻧﯾز زﯾن ﭘس ﭼﻧﯾن ﺧواھد
ﺑود .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺗﺎ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود  .آﺛﺎرم اﯾدﺋوﻟوژی اﯾن ظﮭور اﺳت.
 -۶٩اﻣروزه ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﯾن و اﺳﻼم و ﻣﻌﻧوﯾت در اوج ﻣﺣﺎق اﺳت  .آﺛﺎر ﺑﻧده اﯾن ﻣﺣﺎق را رﻓﻊ ﺧواھد ﻧﻣود و ﻧور
ﻧﺟﺎت را ﺑر ﮐل ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺑﺷرﯾت را ﺑرای ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﺧواھد ﮐرد .
 -٧٠ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣن در ﯾﮏ ﮐﻼم ﭼﯾزی ﺟز ﺷرک زداﺋﯽ از دﯾن ﺧدا و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ روز ﮐردن ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐردن آن .
 -٧١اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﻧﺟﺎت ﺑﺷری از طرﯾﻖ ﮐﻼم و ﮐﺗﺎب ﻣﺣﻘﻖ ﺷود ﺟز آﺛﺎر ﺑﻧده ﭼﻧﯾن ﺗواﻧﯽ ﻧدارد  .اﯾن آﺛﺎر اﯾدﺋوﻟوژی
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٧٢ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄﺧﯾر و ﺗﻌﯾّن و ﺗﻌﻠﯾم ﻗرآن ﻧﯾﺳت .
 -٧٣ﺑﻧده در ﻧوﺟواﻧﯽ ﻋﺷﻘﯽ ﻋﺟﯾب ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودم ﮐﮫ ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑوﺟود آورم ﮐﮫ از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن داﻧﺷﺟو داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﺧدا و اﺳﻼم را ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﺗﻌﻠﯾم دھد  .ﺧداوﻧد اﯾن آرﻣﺎن ﻣرا ﻣﺣﻘﻖ ﮐرد  .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ھﻣﯾن داﻧﺷﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در ذھن ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣن ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣوﺟود در ﮐﺷورﻣﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً
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دﺟﺎﻟﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﻣن اﺳت  .اﯾن آرﻣﺎن در ذھﻧم زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘش ﺑﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺷور ﻧﺑود ﯾﻌﻧﯽ
ﺣدود ﺳﺎل . ۵٢
 -٧۴ﺳﺎل  ۶٠ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑودم و در ﺣﺎل ﺳﻔر ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺑودم ﺟﮭت اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل
در رﺷﺗﮫ ﻣذاھب ﺗطﺑﯾﻘﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﻟﯾن  .و ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎﯾم را ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داده و ﺑﻠﯾط ھواﭘﯾﻣﺎﯾم رزرو ﺷده ﺑود و زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ
ام را ﺧواﻧده و ﭘذﯾرش ھم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﭘروازم ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺻدای ﺧداوﻧد را در ﺑﯾداری ام ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ:
"ﺑرای ﻣﻧظوری ﮐﮫ داری ﺑﺟﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﻟﯾن ﺑﮫ زادﮔﺎھت دازﮔﺎره ﺑرو  ".و ﻣن ھم ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن ﺗردﯾدی ﭼﻧﯾن ﮐردم  .و
وﻋده او ﺑر ﺣﻖ ﺑود و ﻣن ﻣذاھب ﺗطﺑﯾﻘﯽ را در ﮐﻠﺑﮫ ﮔﻠﯽ ﭘدری ام در ﺑﯾﻘوﻟﮫ دازﮔﺎره ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﮐردم ﮐﮫ ﺷروع
اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣﺣﺷور ﺷدم و در ﻣﺣﺿرﺷﺎن ﻣذاھب ﺗطﺑﯾﻘﯽ را
ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ام ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز.
 -٧۵ﺑراﺳﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ھﻣﺎن ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب ﺗطﺑﯾﻘﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ  .و ﻟذا در ھر اﺛری ھﻣﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و
ﻣﻌﺎرف ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب اﻟﮭﯽ و ﺑﺷری ﺣﺿور دارد و ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺗوﺣﯾد ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
 -٧۶وﻟﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در دازﮔﺎره ،در ﺳﺎل  ۶۴ﺑﺎز ﺑﮫ ﺣﮑم اﻟﮭﯽ و ﺑﻧﺎﮔﺎه راھﯽ آﻟﻣﺎن ﺷدم و در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ
ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺣﺷور ﺷدم و ﺑﺎزﮔﺷﺗم و ﺳﭘس در ﺳﺎل  ٧۴ﺑﮫ دازﮔﺎره رﻓﺗم و واﻗﻌﮫ ﻧزول روح رخ ﻧﻣود .
 -٧٧ﭼرا ﺣﺷر ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣوت اراده ھﻣراه ﺑود ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در آﻟﻣﺎن و ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﯾﺣﯽ رخ دھد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﭼﻧد
ﺗن از داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑطور دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐردم ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ﺑودﻧد اﯾﻣﺎن آوردﻧد
و ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷدﻧد  .آﻧﮭم ﭼﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ .
 -٧٨وﻟﯽ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺷﺑﯾﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻣﮑﮫ  ،ﺑرای ﻣن در آﻟﻣﺎن رخ ﻧﻣود و آن آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺗر  ٢٠ﺳﺎﻟﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ
دوﺳت ﺧواھرم ﺑود  .اﯾن دﺧﺗرک ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ ﻧﺎم داﺷت و ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻗدﯾس زﯾﺑﺎ و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑود  .و ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ در وﺟود
او ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ را ﻣﯽ دﯾدم  .وﻟﯽ او ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺧطری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت او را از ﭘﺎﮐﯽ ﺳﺎﻗط ﺳﺎزد  .و
ﻣن ﺑﯾدارش ﮐردم  .روح اﯾن دﺧﺗرک ﺑطرزی ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف در واﻗﻌﮫ ﺣﺷر ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ در ﻣن اﺛری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده داﺷت و ﮔوﺋﯽ
ﻣن ﻓﻘط ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ او ﺑﻧﺎﮔﺎه راھﯽ آﻟﻣﺎن ﺷدم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ راھﯽ ﻣﮑﮫ ﺷد و در ﮐﻧﺎر ﯾﮏ دﺧﺗر ﻋﺎرﻓﮫ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ
ﺑزرﮔﺗرﯾن داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧوﺷت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ .
 -٧٩ﻣن ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻧده رﻧﺟور و درﻣﺎﻧده و دم ﻣوﺗﯽ ﻣﺛل ﻣن را ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﯾﮭوده ﮔﯽ زﻧده ﻧﮕﺎه ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت
و ﺑﯾش از دوﯾﺳت رﺳﺎﻟﮫ را ﺷﺑﺎﻧﮫ روز از ﻗﻠم ﻣن ﺟﺎری ﻧﮑرده اﺳت ﺗﺎ ﺳرم را ﮔرم ﮐرده ﺑﺎﺷد  .و ﻣن ﺑﯾﮭوده اﯾﻧﮭﻣﮫ رﻧﺞ
ﻧﮑﺷﯾده ام و ھﺳﺗﯽ ﻣن در ﭘروژه او ﺑﯾﮭوده ﻧﺑوده اﺳت و او ﺑﯾﮭوده ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ و ﺧود را ﺑﯾﮭوده ﺑﻣن ﻧﻧﻣﺎﯾﺎﻧده اﺳت.
و ﺑﯾﮭوده ﺻورت و ھوﯾت ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻣرا ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﻧﮑرده اﺳت  " .آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﮭوده و ﺑﮫ ﺑﺎزی آﻓرﯾده ام
" – اﯾن آﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﻋﻣرم در دﻟم زﻣزﻣﮫ ﺷده اﺳت  .و ﻣن از ﺧود ھﻣﮫ ﻋﻣر ﭘرﺳﯾده ام ﮐﮫ  :ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ﻣن !
 -٨٠ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ھﻧوز ھم ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره آن ھوﯾت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣن در ﻧزد او و ﺧﻠﻘش و در ﮐﺎﺋﻧﺎت ﭼﯾﺳت و در ﭘروژه
ﺟﮭﺎﻧﯽ او در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ را ﺑراﯾم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در ﻧزد او ﭼﮫ ﻧﺎﻣﯽ دارم  .آﯾﺎ ﻧﺎم ﻣن در ﻧزد و
زﺑﺎن او ھم ھﻣﺎن ﻋﻠﯽ اﮐﺑر اﺳت .
 -٨١ﺑﮭرﺣﺎل ﻣن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم ﺧودم را ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﻣﯽ داﻧم و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در آﺛﺎرم ﮔﻔﺗﮫ ام ﺑﻧده از ﺷﺟره ﻋﻠﯾﯾن
ھﺳﺗم  .ﻣن ﻋﻠﯽ اﯾن دوراﻧم  .و در اﯾن ﺑﺎره ﺗردﯾدی ﻧدارم .
 -٨٢ﻣن در ﻣﯾﺎن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻧﮭﺎ و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم دﯾده ام ﻋﻠﯽ )ع( ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺛﺎﻟش را ھم
ﮐﺷﯾده ام  .ﻣن در ﺑﯾداری از دﺳت ﻣﺑﺎرک او ﻗرص ﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ و ﺧورده ام  .او ﻣرا ھﻣﺳﻔره ﺧودش ﮐرده اﺳت و ﻣن ﻧﻣﮏ
ﭘرورده اوﯾم  .او ﻋﺷﻖ ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﺎل و ﺟﻣﺎل .
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 -٨٣او )ﻋﻠﯽ( ﻣرا ﺑﮫ دوﺳﺗش ﻣﺣ ّﻣد)ص( رﺳﺎﻧﯾد  .و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺑﯽ ﻏرق در ﺧود ﺑودم ﮐﮫ دﯾدم ﻋﻠﯽ روﺑروﯾم ﻧﺷﺳﺗﮫ و دﯾدم
ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد در آﻏوش او در اﺣﺗﺿﺎر اﺳت  .آری دﯾدم ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد در آﻏوش ﻋﻠﯽ ﻣرد و دﯾدم ﮐﮫ روﺣش را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ھدﯾﮫ ﮐرد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دھﺎن ﻋﻠﯽ ﺑر دھﺎن او دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود  .ﺑﻌدا ً در ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ﺷرح اﯾن واﻗﻌﮫ را ﻋﯾﻧﺎ ً ﺧواﻧدم  .ﻣن در واﻗﻊ آن ﻟﺣظﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮫ ﭼﺷم دﯾده ﺑودم  .اﯾن ﻓﻘط ﻣرگ ﻣﺣ ّﻣد ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت و آﻏﺎز اﻣﺎﻣت ﺑود  .آﻏﺎز راھﯽ ﮐﮫ ﺑﺗﺎزه ﮔﯽ در ﻣن
ﭘدﯾد آﻣده ﺑود و ﻣن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در آن راه ﻣﯽ اﻓﺗﺎدم و ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﻣدم ﺗﺎ ﺑﮫ ا ّم وﺟود ﺧود ﺑرﺳم ﺑﮫ اﻣﺎﻣت وﺟود .
 -٨۴در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﯾن دﻋﺎ را ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺗﻠﻘﯾن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ  :ﭘروردﮔﺎرا ﻣﺎ را از اﻣﺎﻣﺎن ﻗرار ده  .ﭘس
ھر ﻣؤﻣن ﺷﯾﻌﯽ ﺑﺎﯾد طﺎﻟب اﻣﺎﻣت ﺑﺎﺷد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾﺳت .
 -٨۵ﻋﻠﯾﯾن در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﻋﻠوﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧد  :ﻋﻠﯽ واران ! ھر ﺷﯾﻌﮫ ای ﺑﺎﯾد از اﻣﺎﻣﺎن زﻣﺎن ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺑﺎﺷد
و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾﺳت  .ﺧود ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ از ﻣن اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﻣن ﺷوﯾد از ﻋﻠﯾﯾن .
 -٨۶ﻋﻠﯾﯾن ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗرآن از زﺑﺎن و اﻋﺿﺎء و ﺟوارح آﻧﮭﺎ ﺟﺎرﯾﺳت و ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل ﻗرآن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ
آﻧﮭﺎ رﺟوع ﮐرد .
 -٨٧ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﻻﺧره ﻋﯾن ﻣﻌﺷوق ﻣﯽ ﺷود .
 -٨٨ﮐل ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ در زﻧدﮔﯾم در ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ﭼون ﻏزﻟﯾﺎت ﺣﺎﻓظ ﯾﺎ ﻣوﻻﻧﺎ را ﻣﯽ ﺧواﻧم
ﮔوﺋﯽ ﺳرﮔذﺷت ﺧود را ﻣﯽ ﺧواﻧم  .و ﭼون ﻗرآن را ﻣﯽ ﺧواﻧم ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑر روی زﻣﯾن را ﻣﯽ ﺧواﻧم  .و ﭼون
ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ و ﻏرراﻟﺣﮑم را ﻣﯽ ﺧواﻧم ﮔوﺋﯽ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺧودم را ﻣﯽ ﺧواﻧم .
 -٨٩ﻣن در ﺣﺎل ﻧوﺷﺗن ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم  .و ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ و ﺑدون ھﯾﭻ ﻗﺻد ﻗﺑﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻣطﻠب و ﻣﻘﺎﻟﮫ
ای ﺑﮫ ﯾﮏ آﯾﮫ ﻗرآن ﯾﺎ ﺳﺧﻧﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻋﻠﯽ ﻣﯽ رﺳم و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎھم ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎرم ﻧﯾز ﺑرای ﻓﮭم ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم را ﻋﯾﻧﺎ ً ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﯾﻠﻣﯽ
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد  .آﺛﺎرم روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﮭودی ھﺳﺗﻧد و اﯾن را اﮐﺛرا ً اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ :آﺛﺎر ﺷﻣﺎ روح اﺳت  .ﮐﻼم ﺷﻣﺎ ﻧور اﺳت .
در آﺛﺎرﺗﺎن ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﺷود  .آﺛﺎر ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود اﺳت و  . ...و اﯾن اﻋﺗراﻓﺎت ﺧواﻧﻧدﮔﺎن دو ﺻد ﭼﻧدان ﺑر
ﯾﻘﯾن و ﺷﻧﺎﺧت ﻣن از ﺧودم ﻣﯽ اﻓزاﯾد و اﯾن ﻧﯾز اﺟری دﯾﮕر از ﻗﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﻣن اﻋطﺎ ﮐرده اﺳت .
 -٩٠ﺑﺳﯾﺎری ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﻓﻼن ﮐﺗﺎب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗم  .و اﯾن ﺑرای ﻣن ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺟری اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت ﮐﮫ ﺧﺳﺗﮕﯽ ھزاران ﺳﺎﻟﮫ را از ﺗن و دل و ﺟﺎن و روﺣم ﻣﯽ زداﯾد و زﺧﻣﮭﺎی روﺣم را ﻣرھم ﻣﯽ ﻧﮭد
و ﺑﯾﻣﺎرﯾم را ﮔوارا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ﺷﮑرم ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺑﺧﺻوص ﺷﮑر ﺑر ﺑﻼﯾﺎ و ﺑﯾﻣﺎری و زﺧﻣﮭﺎ و ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﯾﺎران  .و
طﻠب ﻣﻐﻔرت از ﮔﻼﯾﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه در دﻟم ﮐرده ام .
 -٩١ﺷﺑﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ از ﻓرط ﺧﯾﺎﻧت و ﺟﻔﺎی ﯾﺎران رﻧﺟورﺗر ﺷده ﺑودم ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺻداﺋﯽ از اﻋﻣﺎق دﻟم ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﮔﻔت:
" ﺧداﯾﺎ دﯾﮕر ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ام ﻣن دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم اداﻣﮫ دھم  " .ﺗﺎ اﯾن راﺷﻧﯾدم ﮔﻣﺎن ﮐردم ﮐﮫ ﺻداﺋﯽ از ﺑﯾرون اﺳت وﻟﯽ از
دل ﺧودم ﺑود آﻧﮭم ﺑﺎ ﺻداﺋﯽ ﺑﻠﻧد  .ﺻدای دﻟم درآﻣده ﺑود  .وﻟﯽ ﻣن از درﮔﺎه ﺧدا اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐردم  .وﻟﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه اﻓﺗﺎدم و ﻣردم .
دﯾدم ﺑر دھﺎﻧﮫ ﻏﺎری اﻓﺗﺎده ام و ﻧﺳﯾﻣﯽ ﺑس ﺧﻧﮏ از ﺟﮭﺎن دﯾﮕر ﺑر ﻣن وزﯾد و ﺟﺎﻧﯽ دﮔر ﺑﻣن ﺑﺧﺷﯾد و زﻧده ﺷدم و ﺑﺧود
آﻣدم وﻟﯽ ﭼﮭل ﺷﺑﺎﻧﮫ روز زﻣﯾﻧﮕﯾر ﺑودم و از ھﻣﮫ ﻣﻧﺎﻓذ ﺑدﻧم ﺧوﻧﺎﺑﮫ ﻣﯽ آﻣد از ﺣﻠﻖ و ﭼﺷم و ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ و  . ...ﭘس از
ﭼﮭل روز ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗم دﯾدم ﺧﺳﺗﮕﯽ ام رﻓﻊ ﺷده اﺳت و ﺧدا ھﻣﮫ ﯾﺎران و ﻋزﯾزان ﺟﻔﺎﮐﺎر را از ﻧزدم دور ﮐرد و ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ
ﺷدم و ﺑﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ دﯾﮕرھﺟرت ﮐردم ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﯽ ﺟدﯾد و آﻣﺎده ﺑرای ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ھﺎﺋﯽ ﺟدﯾد .
 -٩٢در ﮐﻧﺎر ﻣن ھرﮔز ﻋﺎﻟم  ،ﺷﯾﺦ ﯾﺎ ﭘﯾری ﻧﺑوده اﺳت  .و اﯾن دو ﺧﺎﺻﯾت داﺷﺗﮫ  .ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﮐﻧون زﻧده ﻣﺎﻧده ام و دﯾﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺟب ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ آﺛﺎرم را ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ و زﺑﺎن ﻋوام ﺑﻧوﯾﺳم .
 -٩٣ﻣن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑت ﺷﮑن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدرن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗم  .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣن ﯾﮏ ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺗﮭﺎﯾش
در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت  :ﺑت ﻋﻠم  ،ﺑت دﯾن  ،ﺑت آزادی  ،ﺑت دﻣوﮐراﺳﯽ  ،ﺑت اﻧﻘﻼب  ،ﺑت ﻋﺷﻖ  ،ﺑت ﻋﻘل  ،ﺑت ﻋرﻓﺎن  ،ﺑت
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اﺳﻼم  ،ﺑت ﺗﺷﯾﻊ  ،ﺑت روﺣﺎﻧﯾت  ،ﺑت ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺑت ﻓﻠﺳﻔﮫ  ،ﺑت ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ  ،ﺑت ﭘﯾﺷرﻓت  ،ﺑت ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ  ،ﺑت ﺑراﺑری،
ﺑت ﻣدرﻧﯾزم  ،ﺑت ﺳﻧت  ،ﺑت ھﻧر  ،ﺑت ﺳﯾﻧﻣﺎ و  . ...و از ﺧراﺑﺎت اﯾن ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺣﻘﯾﻘت ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺑت ھﺎ را آﺷﮑﺎر
ﮐرده ام  :ﻧﺎﺑودی و آﻓرﯾﻧش ﻧو ! و ﻣن اﯾن ﮐﺎر را ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﺑﺎ ﺧودم ﮐرده ام .
 -٩۴ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ زﻧﻧده اﺳت  .و ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ زﻧﻧده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑﻧﻧده و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده اﺳت  .و
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻗﺻدم ھﻣﯾن اﺳت ﭼون ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﻣرده از دﻧﯾﺎ ﺑروﯾد  .و ﺑﻌﻼوه ھﻣﮫ ﺧودﺳﺗﺎﯾﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ھزار ﺗرس و
ﺣﻼﺟﯽ را  .ﻣن ھﻣﮫ را ّ
ﻟرز  .ﻣن ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ ﺧداﺋﯽ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھم  .ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ ّ
ﺣﻼﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم .
 -٩۵ﻣن آﺑروی ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن آﺑروی ﺧدا را ﺑرده اﻧد  ،ﺑرده ام  .و آﺑروی ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را
ﺑﺎزﮔرداﻧﯾده ام ﺑﺧﺻوص آﺑروی ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و اﻣﺎﻣﺎن را ﮐﮫ ﺑرده ﺑودﻧد اﯾن ﻧﺎﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻧﺎﺷﯾﻌﯾﺎن .
 -٩۶ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ ھﺎی ﻣن ﻣﻔﯾدﺗرﯾن و ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ ﺗرﯾن ﺑﺧش از آﺛﺎر ﻣن اﺳت و ﻏﺎﯾت ﺧدﻣت و ﺑﺧﺷش ﻣن ﺑﮫ ﻣردم  .ﺧود را
ﺑﺳﺗﺎﺋﯾد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد و ﺟﺳوراﻧﮫ ﺗﺎ ﺧدا ھم ﺷﻣﺎ را دوﺳت ﺑدارد  .اﯾن ﻏﺎﯾت ﺷﮑر ﺑدرﮔﺎه ﺧداﺳت .
 -٩٧ﺣﺎل ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ آﯾﺎ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم  :دﯾو  ،دﺟّﺎل  ،اﻣﺎم زﻣﺎن  ،ﺟﺎدوﮔر  ،ﺧدا  ،ﺷﯾطﺎن  ،ﻧﺎﺑﻐﮫ  ،دﯾواﻧﮫ  ،ﻣﺟﻧون ،ﻋﻘده ای ،
اﻓﺳرده  ،ﻣرﯾض  ،ﻋﺎرف  ،رواﻧﺷﻧﺎس  ،رواﻧﯽ و  . ...اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾد ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﮐﻣﺎﺑﯾش ھﺳﺗم وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗم و آﻧﮭم
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎدی ﻧﯾﺳﺗم ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗم و ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﺑﺎھﺗﯽ ھم ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧدارم از ﻣردﮔﺎن و زﻧدﮔﺎن  .ﻣن ﺧودم ھﺳﺗم .
ﺧود ﺧودم  .و اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑرای ھﻣﯾن ھم ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣرا دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﭼون اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن درﺳت ﺧود ﺧود ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﮭﺎﻣت روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ آﻧرا ﻧدارﯾد و آرزوﺋﯽ ھم ﺟز اﯾن ﻧدارﯾد.
ﻣن آدم ھﺳﺗم ھﻣﯾن و ﺑس  .آدم آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد  :ھﺳﺗﯽ ِ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ !
 -٩٨ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودش دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻣن دوﺳﺗش دارم  .و ﻗﻠم ﻣن ﻣوﻟود اﯾن دوﺳﺗﯽ اﺳت
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻓﺳوﻧﮕر اﺳت و ﺟﺎدوﺋﯽ .
 -٩٩آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﺛل ﻣن ﺑﺎﺷﯾد ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛل ﺧود ﺧودﺗﺎن ؟ ﭘس آﺛﺎرم را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﺎز ﺑﺧواﻧﯾد آﻧﻘدر ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺑوﺟود
آﺋﯾد  .ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ وﺟود ﻧدارﯾد  .آﻧﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ اﺳت  .ﻣن اﯾن ﻣﺎﺳﮏ را از روی
ﺷﻣﺎ ﺑرﻣﯽ دارم ﺗﺎ ﺑوﺟود آﺋﯾد و ﺧودﺗﺎن ﺷوﯾد .
 -١٠٠ﻣن ھر ﮐﮫ را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﺑدارم ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗر  .ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗﻠم ﻣن زﺧﻣﯽ ﺷود ﻣورد
ﻣﺣﺑت ﻣن اﺳت  .و اﯾن زﺧم او را ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد ﭼون زﺧم ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -١٠١آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد اﯾﻧﮏ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌ ّﻣﺎ و ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧدﮔﯾم ﭼﯾﺳت ؟ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ او را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم دﯾدﻣش و ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻣش  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﯾدﻧش ﻧداﺷﺗم دﯾدم ﺣﺎل ﮐﮫ ﺟز دﯾدارش اﻧﮕﯾزه ای ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻧدارم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻣش .
ﭼرا ؟ ﭼرا ؟ اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
 -١٠٢اﮔر ﺑداﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﺑر ﻣن رخ ﮔﺷود و دﯾدﻣش ﻣﻌﻣﺎﯾم ﺣل ﻣﯽ ﺷود .
 -١٠٣ﻧﺧﺳت روﺣش را ﺑر ﻣن ﻓرود آورد ﺑﮭﻣراه ﮐﺗﺎﺑش و اﺳﻣﺎﯾش  .و ﺳﭘس ﺧود را ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﮐرد در دو ﺗﺟﻠﯽ
ﺣواﺋﯽ .ﯾﮑﯽ ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ ﺑود و دﯾﮕر ﻗداﺳت و ﺳﺑوﺣﯾّت  .ﻋﺷﻘش ﻟﺑﺧﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﺣﺎﺿرم ھزاران ﺑﺎر ﺑﻣﯾرم و زﻧده ﺷوم ﺗﺎ
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر ﻣن آن ﻟﺑﺧﻧدش را ﻧﺛﺎر ﮐﻧد  .و اﻣﺎ ﺳﺑوﺣﯾت و ﻗدوﺳﯾت او ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل ﺑر ﻗﻠﺑم وارد ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ
ﺟﻣﺎﻟش ﺑر وﺟودم وارد ﺷد و در ذاﺗم ﻣﻘﯾم ﮔردﯾد .
 -١٠۴و ﻣن ھﻣﺎن ﺣﺎل داﻧﺳﺗم ﮐﮫ دﯾﮕر او را ﻧﺧواھم دﯾد و ﻟذا ﺗﺎ ﭼﻧد ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗم از ﻓراﻗش ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺧود را از ﯾﺎدم ﺑرد ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻌد ﮐﮫ زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ام را ﻧوﺷﺗم و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎدش آوردم .
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 -١٠۵ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮑﻠﯽ از ﯾﺎدش ﺑرده ﺑﺎﺷم ﺑﻠﮑﮫ ھر آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ اﻓﺗﺎدم ﻓورا ً از ﯾﺎدم ﻣﯽ رﻓت و ﻣرا ﻣﺷﻐول ﻧوﺷﺗن ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻧوﯾس آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾده ای .
 -١٠۶ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﮔﻔﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت  .اﮔر اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﮔﻔﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼﮫ ﭼﯾزی ارزش ﮔﻔﺗن دارد ؟ اﮔر از او
ﻧﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﭘس از ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ؟
 -١٠٧ﻣن اﮔر او را ﻧدﯾده ﺑودم اﻣﮑﺎن ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺣﻧت ھﺎ و ﺟﻔﺎھﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ھﺎی اطراﻓﯾﺎﻧم را ﺗﺣﻣل ﮐﻧم و ﺟﺎن
ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرم  .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷدم .
 -١٠٨ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ھم ﮐﮫ او را دﯾدم در اوج ﺧون دل ﺧوردن ﺑودم در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺣض  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﺧداﯾﺎ ﻣرا از ﺷر اﯾن
آدﻣﮭﺎ و اﯾن دﻧﯾﺎ و از ﺷر ﺧودم ﻧﺟﺎت ﺑده ﺑﻧﺎﮔﺎه دﯾدﻣش  .اﯾن دﯾدار ﻧﺟﺎت ﻣن ﺑود و ﺑر ﻗدرﺗم اﻓزود و ﯾﻘﯾن ﮐردم ﮐﮫ او ھﺳت
و ھوای ﻣرا دارد و ﺷﺎھد اﺳت و ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗم .
 -١٠٩ﮐﻣﺗر از دﯾدارش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﻣن ﭼﻧﺎن ﻗدرﺗﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﻣﮫ ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎی اطراﻓﯾﺎﻧم را ﮐﮫ ﺗﺣت
ﻋﻧوان ﻣرﯾد ﻣﺷﻐول ﮐﺛﺎﻓت ﮐﺎری ﺑودﻧد ﺗﺣﻣل ﮐﻧم و در اﯾﻣﺎن و راھم ﺑﻣﺎﻧم .اﺻﻼً ﺗن و ﺟﺎن و دﻟم ﺗﺣﻣل آﻧﮭﻣﮫ ﺷﻘﺎوت را
ﻧﻣﯾداﺷت .
 -١١٠دﯾدارش اﺟر ﺻﺑر ﻣن ﺑر ﻣردم ﺑود  .اﺟر ﺧدﻣت ﻣن و ﺳﺗّﺎری ﻣن و ﻣﺣﺑت ﻣن ﺑر ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ  .ﮔوﺋﯽ ﺧداوﻧد
ﺳﻧﮕدﻟﺗرﯾن و اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن و رﯾﺎﮐﺎرﺗرﯾن و دﻧﯾﺎﭘرﺳت ﺗرﯾن و ﺑوﻟﮭوس ﺗرﯾن و ﮐﺎﻓرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ را ﺑدور ﻣن ﺟﻣﻊ آورده ﺑود .
و اﮔر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم اﯾﻧﻘدر ﺗﯾز و ﺗﻧد و ﺗﻠﺦ و ﮐﺷﻧده اﻧد ﻋﻠﺗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ﻣﺧﺎطﺑم ﺑوده اﻧد  .ﻣن در ﺧطﺎب ﺑﺎ
ﺷﯾﺎطﯾن و اﻣوات ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ام .
 -١١١و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن اﺷﻘﯾﺎء ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ ﺑودﻧد ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﮕزار ﻣن ھﺳﺗﻧد و ﺑر ﻣن ﻣﻧت داﺷﺗﻧد و
طﻠﺑﮑﺎر ﺑودﻧد و ﺑرﺧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﺳﺎﻗط ﺷدﻧد و رﻓﺗﻧد ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ  :ﻓﻼﻧﯽ ھر ﭼﮫ دارد از ﻣن دارد و ﺗﻣﺎم دﯾن و ﻋرﻓﺎﻧش از
ﻣن اﺳت و  . ...اﯾﻧﮭﺎ راﺳت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد  .ﮐل دﯾن و ﻋرﻓﺎن و دﯾدار ﻣن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرم اﺟر
ﺻﺑر و ﺗﺣﻣل و ﺧدﻣت ﻣن ﺑﮫ اﯾن آدﻣﮭﺎ ﺑود  .و آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد  .ﺑﻌد ﮐﮫ رﻓﺗﻧد و از ﻓرط ﻋذاب ﻋﻘﻠﺷﺎن ﺑﮫ
ﺳرﺷﺎن آﻣد ﺣﻘﯾﻘت را ﻓﮭﻣﯾدﻧد و اﻋﺗراف ﮐردﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ دارﻧد از ﻣن دارﻧد و ھر ﭼﮫ ﻧدارﻧد از ﺧودﺷﺎن اﺳت .
 -١١٢اﮐﺛر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی ﻣن ﻣﯽ آﻣدﻧد از ﻓرط ظﻠم و ﮔﻧﺎه  ،دﯾواﻧﮫ و ھﻼک ﺷده ﺑودﻧد و ﻣﻧﻔورﺗرﯾن آدﻣﮭﺎی رواﺑط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺑودﻧد و رﺳواﺗرﯾﻧﺷﺎن  .اﯾﻧﺎن در ﮐﻧﺎر ﻣن ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﻋذاﺑﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ رﻓت و دارای ﮐﺎر و
زﻧدﮔﯽ و ّ
ﻋزت و ﺳﻼﻣت ﻣﯽ ﺷدﻧد و آﻧﮕﺎه ﻣدﻋﯽ ﻣن ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و طﻠﺑﮑﺎر  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد وﻟﯽ
اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺎز  .و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺣﻘﯾﻘت را درﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد وﻟﯽ ﺑدﻟﯾل ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ﺷﮭﺎﻣت ﺑﺎزﮔﺷت
ﻧداﺷﺗﻧد .
 -١١٣ﭘس دﯾدارش اﺟر ﺧدﻣت و ﺻﺑر ﺑر ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن ﺧﻠﻘش ﺑود  .و اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ
و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣن ﺑود .
 -١١۴ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن آدﻣﮭﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺳواد ﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾﻧﺷﺎن و اﺣﻣﻖ ﺗرﯾﻧﺷﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ھﺎ و دﮐﺗر و ﻣﮭﻧدس
ھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺳوه ھﺎی ﺟﻧون و ﺧﺑﺎﺛت و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﺑودﻧد .
 -١١۵ﺧداوﻧد ﻣرا ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت و ﮔروھﮭﺎ و ﺣرﻓﮫ ھﺎ و ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ره ﻧﻣود و اﺳرار ﻧﮭﺎن
ﺧﻠﻘش را ﺑر ﻣن ﮔﺷود .
 -١١۶اﻋﺗﯾﺎد  ،ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻧﺳﯽ و ﻻاﻗل ﯾﮏ ﻣرض ﻻﻋﻼج وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک اﮐﺛر اﯾن آدﻣﮭﺎ ﺑود .

١٢

 -١١٧داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﺑود ﻣﻌﺗﺎد و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻓﮏ و درﺑدر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی اﺳم اﻋظم ﺗﺎ ھﻣﮫ ﮔﻧﺞ ھﺎی روی زﻣﯾن و زﯾرزﻣﯾن
را ﺑﮫ دﺳت آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزد ﻣﺎ آﻣد و ﻣدﺗﯽ ﻣﺎﻧد و اﻋﺗﯾﺎد و ﺳرطﺎن و ﺟﻧون ﮔﻧﺞ ﯾﺎﺑﯽ و اﺳم اﻋظم را از دﺳت داد و ﺑر ﺳر
ﮐﺎر و زﻧدﮔﯾش رﻓت و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧدﯾدﻣش و ﻓﻘط اﺧﺑﺎر ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎﯾش ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔوﺷم ﻣﯽ رﺳﯾد  .ده ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﻣن
ﺗﻠﻔن زد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ازدواج ﮐﻧم و ﺑﻣن زن ﻧﻣﯽ دھﻧد  .ﯾﺎرﯾش دادم و ﺑﺎ دﺧﺗر ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ اش ﻧﺎﻣزد ﮐرد  .و ﺑﺎز رﻓت .
ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد دوﺑﺎره زﻧﮓ زد ﮐﮫ ﺳرطﺎن ﺧون ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﮏ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺗﮭران ﺑﺳﺗری ﺷده و ﻗرار اﺳت ﺷﯾﻣﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺷود  .ﮔﻔﺗم ﻓورا ً ﺑرﮔرد ﺧﺎﻧﮫ و اﯾن ﮐﺎر را ﻣﮑن  .ﻓرداﯾش ﺧﺑر ﻣرگ او ﺑﻣن رﺳﯾد ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺷﯾﻣﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺧوﻧرﯾزی ﮐرده و ﻣرده اﺳت و ﯾﮑﻣﺎه دﯾﮕر ﻗرار ﻋروﺳﯽ داﺷت  .ﺑﻌد ﻣﻌﻠوم ﺷده ﺑود ﮐﮫ او ﺳرطﺎن ﺧون ﻧداﺷت
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐم ﺧوﻧﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺑﯾﮭوده ﺷﯾﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷده ﺑود  .اﯾن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ اﺳت و ﺻدھﺎ ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر ﮐﻣﺎﺑﯾش ھﻣﭼون
اﯾن ﺳرﮔذﺷت را ﺷﺎھد ﺑوده ام  .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﭼون ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣن ﺑودﻧد ھر ﭼﻧد ﻓرزﻧداﻧﯽ ﺑس ﻧﺎﺧﻠف و ﻧﻣﮏ ﺑﺣرام .
 -١١٨ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﺑن ﺑﺳت ھﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ و اﻣراض ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدادﻧد و اﺣﺳﺎس
ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺧود ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﻣن ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد و اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم رﺣﻣت و ّ
ﻋزت و ﺷﻔﺎﻋت ﺣﻖ را
دوﺑﺎره از دﺳت ﻣﯽ دادﻧد و ﭼون آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اطﺎﻋت از اﻣر ﺣﻖ ﻧﺻﯾﺣت ﻣﯾﮑردم ﺑﮫ ﻋداوت ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد و ﻣﯾرﻓﺗﻧد و ﺑﻧﺎﮔﺎه
ﺳر از ﻋذاﺑﮭﺎﺋﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر درﻣﯽ آوردﻧد و آﻧﮕﺎه ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣر ﺧود را ﻟﻌﻧت ﻣﯾﮑردﻧد .و اﯾﻧﺳت راز ﺧون دل ﺧوردن ﻣن .ﻣن
ﺟز ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺳﻌﺎدت آﻧﮭﺎ ﺗوﻗﻊ دﯾﮕری از آﻧﮭﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ام.
 -١١٩و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣردم را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗم و از طرﯾﻖ آﺛﺎرم ﻣردم را ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧم ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻧون ھم ھﻣواره ﭼﻧد ﺧﺎﻧواده ای در راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣن ﺑوده اﻧد  .وﻟﯽ ﺑدﻟﯾل ﺷدت ﺑﯾﻣﺎری و ﺿﻌﻔﮭﺎﯾم ﺧودم را ﭼﻧدان
درﮔﯾر ﻣردم ﻧﻣﯽ ﮐﻧم و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ دوﺑﺎره ﯾﺎدم ﻣﯽ رود و در زﻧدﮔﯽ دﯾﮕران وارد ﻣﯽ ﺷوم ﺑﯾﻣﺎرﯾم ﻋود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرا ﮐﻧﺎر ﻣﯽ
ﮐﺷد ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ در ﻗرآن ﮐﮫ  :زﯾن ﭘس از ﮐﺎﻓران ﭼﺷم ﺑﭘوش و آﻧﺎن را ﺑﻣن واﮔذار .
 -١٢٠ھﻣﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎت ﮐﺛﯾری ھﺳﺗﻧد اﻣروزه ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﺳﺎزد
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ آﯾد .
زﯾرا اوﺻﯾﺎی رﺳوﻻن ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﻧد وﮔرﻧﮫ ﻗرآن ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣردﻣﺎن در
 -١٢١ﺑﻧده ﺧودم را ﻣﺧﺎطب ھﻣﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷراﯾط و ﻣﺎھﯾت راﺑطﮫ ام ﺑﺎ
ﻣردم را درک ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑر اﺳﺎس آن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗم را ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم .
 -١٢٢ﺧداوﻧد ﻣرا ﺑﺎ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن روﺑرو ﮐرد و ھﻣﮫ اطراﻓم را ﺑﺎ اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ﻣﺣﺎﺻره ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر او رﺟوع
ﻧﮑﻧم و از ﻏﯾر او ﺣﺗﯽ ﺗوﻗﻊ ﮐﻣﺗرﯾن ﻋﺎطﻔﮫ ای ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .
 -١٢٣و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺳر دﺳﺗﮫ اﯾن اﺷﻘﯾﺎء ﯾﺎﻓﺗم و ﻧﻣﮏ ﺑﺣرام ﺗرﯾن آﻧﺎن  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرم از ﺗﺟﻠﯽ ﺣواﺋﯽ ﺑر ﻣن
رخ ﻧﻣود  .و اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن اﺳت ﺑر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن .
 -١٢۴ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﻣت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎﻓﺗم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﺷﻘﯽ و ﺑﯾرﺣم ﻓﻘط در ﻋذاﺑﮭﺎی ﻣداوم
و ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﻧرم ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻻاﻗل ﺗظﺎھر ﺑﮫ رﺣم و ﻋطوﻓت ﮐﻧﻧد و وای ﺑر آن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رﻓﻊ
ﻋذاب ﺷود  .و اﯾن ﺣﻖ دوزخ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ آن در ﺟدال ﺑودم و ﺗﺣﻣل ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎی ﻣردم را ﻧداﺷﺗم  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﻣن آﻣوﺧت ﮐﮫ اﮔر ﻋذاﺑﮭﺎﯾش ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺷر ﺧودش را ﺧواھد درﯾد و ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺳﺎﺧت از ﻓرط ﺷﻘﺎوت .
 -١٢۵و ﺧداوﻧد ﺑﻣن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ آدﻣﯽ ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧود ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔری در ﻣن ﻣرد .
 -١٢۶ﻣن اﮔر او را ﻧﻣﯽ دﯾدم در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺛل ﻣردم ﺳﻧﮕدل و ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷدم و ﺑﻠﮑﮫ از ھﻣﮫ ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷدم
ﭼون دﻻﺋل ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﮐﻔرم داﺷﺗم و ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﻘﺎوت و ﺑﯾرﺣﻣﯽ و اﻧﺗﻘﺎم از ﻣردم ﺑﮫ اﻧدازه ﻣن دﻟﯾل
و ﺣﺟت ﻧدارد .
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 -١٢٧اﮔر او را ﻧﻣﯽ دﯾدم ﺑدﺗر از ﭼﻧﮕﯾز و ﻧرون و ھﯾﺗﻠر ﻣﯽ ﺷدم  .ﺧدای را ﺳﭘﺎس ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده و ﺗﺟرﺑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺷﻘﺎوت و
رذاﻟت از ﺟﺎﻧب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودم را ﺑرای ﻧﺟﺎﺗﺷﺎن ﻓدا ﮐردم دﻟم را ﺳﺧت و ﺑﯾرﺣم ﻧﮑرد و ﺑﻠﮑﮫ ھزاران ﺑﺎر ﻟطﯾف ﺗر و
ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر ﺳﺎﺧت  .و اﯾن از ﺟﻣﺎل اوﺳت و ﻟﺑﺧﻧدش ﮐﮫ ﭘﯾﺎم آور ﮐﻣﺎل ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت و ﻟطف و ھﻣدﻟﯽ و ھﻣدردی و اﻣﯾد و
ﺻﺑر و ﺣﻣﺎﯾت و وﻻﯾت او در ﻣن در اﯾن رﺳﺎﻟت اﺳت  .و ﮔﺎه ﭼﺷﻣﺎﻧش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺧون ﻣﯽ ﮔرﯾد ﺑر اﺣوال ﻣن  .و اﯾن
ھﻣدردی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣرا ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﺳت اﯾن ﺧﻧده ﺧوﻧﯾن  ،اﯾن ﺗﺑﺳم ﮔرﯾﺎن .
 -١٢٨و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮭﺎدت ﻣن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﺣﺳﯾن و ﯾﺎراﻧش در ﮐرﺑﻼ را ﺑس ﺳﮭل و ﺳﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد و
آرﻣﺎﻧﯽ .ﭼرا ﮐﮫ او در ﻣﯾﺎن ھﻔﺗﺎد و دو ﺗن از ﻋﺷﺎق وﻓﺎدار ﺧوﯾش ﺑود ﮐﮫ ﺷﮭﯾد ﺷد .اﯾن ﺷﮭﺎدﺗﯽ ﺑس ﺷﺎد و ﺳراﺳر ﻋﯾش
و ﻋروﺳﯽ و وﺻﺎل اﺳت .ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل او ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧت ﺗرﯾن ﺷﮭﯾدان ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ﻟذا ﮔرﯾﮫ ﺑر او ﻋﯾن ﺣﻣﺎﻗت اﺳت  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑر ﺑرادرش ﺣﺳن و ﻓرزﻧدش ﻋﻠﯽ ﮔرﯾﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﺎری ﻧداﺷﺗﻧد .و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻻاﻗل ﯾﮑﯽ دو ﺗن از اھل ﺑﯾت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد .اﮔر
ﻗرار ﺑر ﮔرﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣظﻠوﻣﯾت و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣن ﮔرﯾﺳت  .وﻟﯽ ﭼون ﭘروردﮔﺎرم ﺑﺣﺎل ﻣن ﻣﯾﮕرﯾد ﭘس
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ ﮐﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ام و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎز ھم اﯾن ﻣن ﺑوده ام ﮐﮫ ﺑﺣﺎل ﺧﻼﯾﻖ ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام .
 -١٢٩ﻣن آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده ام ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺣﺎل ﻓﻘر و ﺑﯾﻣﺎری و ﻋذاﺑﮭﺎی ﻣﺎدی ﻣردم ﻧﺎراﺣت ﻧﺷوم و ﻏﺻﮫ ﻧﺧورم و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﮐر
ھم ﺑﺎﺷم و ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻧﮑﻧم  .زﯾرا ﺑﮫ ﯾﻘﯾن دﯾدم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣردم ﻣﻌﻠول ﮐﻔر و
ﻧﻔﺎق و ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت آﻧﮭﺎﺳت و ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ دوزﺧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﮐل ﻋﻣر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ام را ﺻرف اﺷﺎﻋﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻌرﻓت ﮐرده ام .
 -١٣٠ﻣن رﺳﺎﻟت داﺷﺗﮫ ام ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣم و ﺑﻔﮭﻣﺎﻧم  .ﻣن ﺑﺗدرﯾﺞ از ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻓرارﻓﺗم و زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎدم و ارزﺷﯽ ﺟز
ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗم  .ارزش ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﭼرا ﺧوﺷﺑﺧت ﯾﺎ ﺑدﺑﺧت اﺳت ﮐﺎﻓر ﯾﺎ ﻣؤﻣن اﺳت  .ﭘس ﻣن
ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب و ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻓﮭﻣﯾدن ھﺳﺗم  .و ھﻣﮫ ارزش ھﺎ را ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﮐرده و ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣوده ام  .ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﺧوﺷﺑﺧت و ﻣؤﻣن و ﭘﺎک و اﻧﺳﺎن اﺳت و آﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرار دارد .
 -١٣١ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺑﺎش  ،زاﻧﯽ ﺑﺎش  ،ﮐﺎﻓر ﺑﺎش وﻟﯽ ﺑﻔﮭم ﮐﮫ ﭼﯾﺳﺗﯽ و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  .اﮔر ﺑﻔﮭﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑد
ﺑﺎﺷﯽ  .ﺧوﺑﯽ ھﻣﺎن ﻓﮭﻣﯾدن اﺳت  .و ﮐل دﯾن ﺧدا ﺟﮭت ﻓﮭﯾم ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺷر اﺳت ﻧﮫ ﺧوﺷﺑﺧت ﮐردن ﺑﺷر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک .
ﻣﺳﯾﺢ ھم ﺑر ﺻﻠﯾب ﻣﯽ ﮔﻔت  :ﺧداﯾﺎ اﯾﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﻣرا ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺑﺧش زﯾرا ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد  .وﻟﯽ ﺧداوﻧد اﺣﻣﻘﺎن را ﻋذاب
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد و ﺑﻔﮭﻣﻧد  .ﻋذاب آﺧرﯾن ﻣﺣرک اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا در دوزخ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ
ﻓﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﻋذاب ﺣﻖ آﻧﮭﺎﺳت .
 -١٣٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﻔﮭﻣد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ اوج ﻣﻌرﻓت ﺑرﺳد و آﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﻔﮭﻣد و ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواھد
ﺧوش ﺑﮕذراﻧد و ﺑﺎزی ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋذاب و دوزخ ﻣﯽ اﻓﺗد ﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن و ﻓﮭﻣﯾدن ﺷود .
 -١٣٣ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋﺑث و ﺑرای ﺑﺎزی ﻧﯾﺎﻓرﯾده ﺑﻠﮑﮫ او را ﺑرای ﭘرﺳﺗش ﭘروردﮔﺎرش آﻓرﯾده اﺳت  .و
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش ﺣﺎﺻل ﺷﻌور و ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻧﻣﺎزھﺎی ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ را ﻧﻔرت داﺷﺗﮫ و
ﻣﺳﺗوﺟب ﻋذاب ﮐرده اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت و درک ﺧداوﻧد آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت و
ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ آﻓرﯾده ﺷده و ﺧﺎﻟﻘش ﮐﯾﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب اﺳﻼم و ﻗرآن اﺳت .
 -١٣۴ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺣﻣﻖ و ﺟﺎھل ﭼﯾزی ﻣﮭﻠﮑﺗر از ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و آﺳﺎﯾش ﻧﯾﺳت و از او ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺣرﻓﮫ ای ﻣﯽ ﭘرورد .
و ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺑزرگ در ﺟﮭﺎن از ﮔروه اﺣﻣﻖ ھﺎی ﺧوﺷﺑﺧت ھﺳﺗﻧد .
 -١٣۵در رواﯾت اﺳت ﮐﮫ روزی رﺳول اﮐرم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣردی ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾزﺑﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧودش ﮐرد ﮐﮫ در
ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾش ﻏرق در ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻼﻣت و رﻓﺎه ﺑوده و ﮐﻣﺗرﯾن ﮔرﻓﺗﺎری و ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﺑر او و ﺧﺎﻧواده اش رخ ﻧداده
اﺳت  .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﺷﻧﯾد ﺑرﺧﺎﺳت و ﮔﻔت ﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ای را ﺧوردن ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ را ﺗرک ﮔﻔت .
ﭘﯾﺎﻣﺑر داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺷده ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﺑﺣﺎل ﺧودش رھﺎ ﮐرده اﺳت و ﯾﮏ ﮐﺎﻓر و اﺣﻣﻖ ﻣطﻠﻖ اﺳت .

١٤

 -١٣۶ﻋﻠم و ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﻓرزﻧد رﻧﺞ ﺑﺷر اﺳت و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت درﺑﺎره ھﻣﮫ ﺑزرﮔﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺻداق دارد  .ﺧرد و
رﻧﺞ راﺑطﮫ ای ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ و ﻣﺳﺗﻘﯾم دارﻧد .
 -١٣٧از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرم را دﯾدم ﻣﺣﺑت و ﻋﻼﻗﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﻣن ﺑﮫ زﻧﺎن اﻓزون ﺷد ﭼرا ﮐﮫ در ھر
ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺷ ّﻣﮫ و ﭘرﺗوی از آن ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم و ھر ﺟﻣﺎل زﻧﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرم ﻣﯽ اﻧداﺧت و اﯾن اﻣر ﺑﺗدرﯾﺞ در ﻣن
اﯾﺟﺎد ﺷرک ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣود و ﻟذا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ھﯾﭻ زﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧم ﺣﺗﯽ زﻧﺎن ﻣﺣرم  .و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻼش ﮐردم ﯾﺎد
ھر ﺟﻣﺎل دﯾﮕری ﻏﯾر از او را از ذھﻧم ﭘﺎک ﮐﻧم .
 -١٣٨وﻟﯽ دﯾدار آدﻣﯽ ﭘروردﮔﺎرم در آن ﮐﺳوف ﺑزرگ در ﻣﺷﮭد ﮐﮫ ﻋﯾن ﺟﻣﺎل ﺧودم ﺑود ﻣرا در ھر دﯾدارم در آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎ او
روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ او ﺧود ﻓرﻣود ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ﺟﻣﺎل ﺧودم ﺻورت ﺑﺧﺷﯾدم  .ﭘس در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ھم ھر ﮐﺳﯽ او را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل
ﺧودش ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ  :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت ﻧﻣﯽ داﺷﺗﯾم .
 -١٣٩وﻟﯽ ﺟﻣﺎل ﺑرﺗری وﺟود دارد ﺑﮫ ﻣﺻداق ﷲ اﮐﺑر ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺗوﺣﯾدی اوﺳت ﮐﮫ ھر دو ﺻورت آدﻣﯽ و ﺣواﺋﯽ را ﺗوأﻣﺎن
داراﺳت  .و اﯾن ﺟﻣﺎل ھوﺋﯽ اوﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آن دو ﺟﻣﺎل ﺗﺟﻠّﯽ ﺟﻣﺎل ﻣﻧﯽ و ﺗوﺋﯽ اوﺳت .
 -١۴٠آری او ﺷﺑﯾﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ھﻣﮫ ﺷﺑﯾﮫ اوﯾﻧد زﯾرا ھر ﮐﺳﯽ و ﭼﯾزی آﯾﮫ ای از اوﺳت  .و اﯾن ﻋﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت و
وﺣدت وﺟود  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟوداﺗش ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را از ھﻣﮫ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ و ﺷراﮐﺗﮭﺎ ﺑﺎ
او ﻣﻧزه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه  .ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻣراً ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋدﻣﯽ ﺧود ﺑﺎﺷﻧد و او ﻣظﮭر وﺟود  .ﺗﺎ از وﺟود او
وﺟود ﯾﺎﺑﻧد دﻣﺎدم  .و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺗﮑوﯾﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھر آن در ﺣﺎل ﺧﻠﻘت اﺳت در ﻗﻠﻣرو ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ .
 -١۴١وﻗﺗﯽ ﺑطرزی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ﺷﺎھد اﻧﺗﺷﺎرﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم آﻧﮭم ﯾﮑﺟﺎ و در ﯾﮏ ﻟوح ﻓﺷرده در ﺳراﺳر ﮐﺷور ھﺳﺗم آﻧﮭم در
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﺧﻔﻘﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑر ﮐﺷور ﺣﺎﮐم ﺷده اﺳت و ھﻣﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻌطﯾل اﺳت و در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﺎم
ﺑﻧده در وزارت ارﺷﺎد و اطﻼﻋﺎت ﻗرﻣز اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد اﯾن آﯾﮫ از ﻗرآن ﻣﯽ اﻓﺗم ﮐﮫ " ﺧداﺳت ﮐﮫ ذﮐر را ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣو از
آن ﺣراﺳت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد "  .اﯾن واﻗﻌﮫ اﻟﮭﯽ ﺑودن آﺛﺎرم را دو ﭼﻧدان ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻣﺟوزی ﯾﮏ ﻧﻔر روﺣﺎﻧﯽ اﯾن
آﺛﺎر را در ده ھزار ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﭘﻧﺞ ﻧوﺑت ﭼﺎپ ﺷده ﺑﺎﺷد آﻧﮭم ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺛﺑت و
رﺑطﯽ در ارﺷﺎد و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧود اوﺳت ﮐﮫ اﯾن آﺛﺎر را ﺑدﺳت ﻣردم ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ
ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﻣﻧﯾّﺗﯽ ﺟور ﻧﻣﯽ آﯾد .و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﻣﺷﮭد در ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ-
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرﺧﯽ از آﺛﺎرم درﺑﺎره ﺧﺎﻧواده و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﺎم ﻣن ﺑر ﺟﻠد آﻧﮭﺎ ﭘﺎک ﺷده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
آﺛﺎرم را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﮫ رﺋﯾس آن ﻣرﮐز اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر آﺷﮑﺎرا دزدی اﺳت و ﻣﺳﺋول آﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ  :ﺗو ﺟواﻧﯽ و
اﯾن ﺟور ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾده و ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ  .اﯾن دزدی ﻧﯾﺳت ﻣﺻﻠﺣت اﺳت  .وﻗﺗﯽ اﯾن داﺳﺗﺎن را ﺷﻧﯾدم ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم
ﮐل ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﭼﻧﯾن ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده و اداره ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺷﯾده اﺳت .دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﮐم ﺑود
اﯾﻧﮏ دزدی ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ! اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣ ّﻣدی!؟ و وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ!؟
 " -١۴٢در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎﯾم و روی ﺑﮭر ﺳو ﮐﻧﯾد ﻣن آﻧﺟﺎﯾم " اﯾن ﮐﻼم ﺧدا را در ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ام و
ﮔوﺋﯽ اﯾن آﯾﺎت ﻣرا ﻣﺧﺎطب ﻧﻣوده اﺳت ﭼون در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ﺣوادث او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑم و ھﯾﭼﮑس و ﻗدرت دﯾﮕری را ھم ﺑﺎ او
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم ﻓﻘط او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑم  .ﻧوﺷﺗن و ﻗﻠم ﻣن و اﻧﺗﺷﺎر اﯾن آﺛﺎر ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺳت  .او ﺧود ﻧوﺷت و ﺧودش ھم
ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑدﺳت و ﻧﺎم اﯾن ﺑﻧده روﺳﯾﺎه .
 -١۴٣ﺟﻣﺎل او ﻓﻘط ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت زﯾﺑﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧور رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﮐراﻣت و ّ
ﻋزت و ﻗدرت و وﻻﯾت و اﯾﻣﺎن و
ﺷﺟﺎﻋت و ﯾﻘﯾن و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﺟﻼل و ﺟﺑروت او ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ در ذاﺗم ﻣﻘﯾم اﺳت و ھر ﺑﺎر ﯾﺎد اﯾن ﺟﻣﺎل ذاﺗم را ﺧﻼق و
اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١۴۴آری او در ﻣن اﺳت و دﻟم ﻋرش او و ﺗن رﻧﺟورم ﮐرﺳﯽ اوﺳت و اﻧدﯾﺷﮫ ام اﻣر اوﺳت و اﻓﻌﺎﻟم اﻓﻌﺎل اوﺳت و دﺳﺗم
دﺳت او و ﮔوﺷم ﮔوش او و ﭼﺷﻣم ﭼﺷم اوﺳت  .ﻣن و او در ھﻣدﯾﮕر ﺷﮭﯾدﯾم  .او ﺷﮭﯾد ﺗن و ﺟﺎن رﻧﺟور و ﻧﺎﭘﺎک ﻣن اﺳت
و ﻣن ﺷﮭﯾد ﺳﺑوﺣﯾّت و ﻗدوﺳﯾّت اوﯾم .

١٥

 -١۴۵اﺳﺎس ﺷرک ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھﻣﺎن وﺟود اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ﻣوﺟودات در وﺟود ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺷرﯾﮑﻧد ﭼون ﺧدا وﺟود دارد
و اﻧﺳﺎن ھم وﺟود دارد و اﯾن ذات ﺷرک و ﺷراﮐت اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد ﺟز وادی ﻓﻧﺎی ﻋﺎرف ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ اﻧﮭدام "ﻣن" ﻣﺧﻠوﻗﯽ اوﺳت و اﯾن ﮐﻣﺎل ﺷﮭﺎدت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻣﺎدم ﻓﻧﺎی از ﺧود ﺑﺎﺷد و در ھر ﻓﻧﺎﺋﯽ از او
ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎز اﯾن ﺑﻘﺎ را ﻓﻧﺎ ﺳﺎزد .و اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗوﺣﯾد اﺳت.
 -١۴۶ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ دو ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻠﯽ دارد  :ﺻﻔﺎت و ذات ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت و وﺟود  .ﺻﻔت زداﺋﯽ از ﺧود و اطﻼق اﯾن ﺻﻔﺎت ﺑﮫ
ﺧداوﻧد ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ذات و وﺟود ﻣﺣض  .و اﻣﺎ ﺗﻧزﯾﮫ وﺟود و ذات ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧود او ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺣﺎﺻل ﻧظری از
اوﺳت و ﺑرای اﯾن ﺑﻧده ﺣﻘﯾر آن ﭼﻧد ﺗﺟﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﻣود و ﺟﻣﺎﻟش را ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﮐرد ﻣوﺟب ﺗﻧزﯾﮫ ذات ﺷد و ﻣن ﺑﯽ ﻣن ﺷدم و
ﺑﯽ اراده  .و ﺑﮭرﺳو ﮐﮫ ﺧود ﺧواھد ﻣرا ﻣﯽ ﮐﺷد ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ  ،ﺷﮭر ﺑﮫ ﺷﮭر  ،ﮐوﭼﮫ ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ  ،ﺳو ﺑﮫ ﺳو .
 -١۴٧ﭘس از آن دو دﯾدار ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺷﮭد در واﻗﻌﮫ آن ﮐﺳوف ﺑزرگ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر دﯾدﻣش ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯽ از ﺧورﺷﯾد و ﻗﺎﻣﺗﯽ از
زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وﻟﯽ ﺟﻣﺎل ﺑﺷری ﻣن ﺑود  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗوﺣﯾد ﺣﺎﺻل از آن ﻟﻘﺎء ﺑود  .اﯾن واﻗﻌﮫ ﻓﻧﺎ ﺑود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ .
 -١۴٨او در ﻣن ﺷد ﯾﻌﻧﯽ در ﻣن ﺻﻠوة ﻧﻣود و اﯾن اﺟﺎﺑت اﻟﻠﮭم ﺻل ﻋﻠﯽ ﻣﺣ ّﻣد و آل ﻣﺣ ّﻣد ﺑود ﮐﮫ :ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺣ ّﻣد و آل او
وارد ﺷو .
 -١۴٩و آﻧﮕﺎه در واﻗﻌﮫ ﮐﺳوف ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺗداﺧل ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه ﺑود ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را دﯾدار ﮐردم ﯾﻌﻧﯽ او را در ﺟﻣﺎل
ﺧودم دﯾدم .
 -١۵٠و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻌﯾّن ﺧواﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑﻠش دﯾده ﺑودم ﮐﮫ ﻣﺎه در ﺧورﺷﯾد داﺧل ﺷد و ﺗﺷﮑﯾل
ﯾﮏ اﻧﮕﺷﺗری را داد  .آن ﺧواب را ﻧﻔﮭﻣﯾدم و ﺑرای ﻣﺎدرم ﺗﻌرﯾف ﮐردم و او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔت  :اﯾن ﺧود ﺗوﺋﯽ ! ﻣن ﺑﺎز ھم
ﻧﻔﮭﻣﯾدم و ﺧود او ھم اﺻﻼً ﻧﻔﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﻔت  .و ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد آن ﺧواب را ﺑﮫ ﺑﯾداری دﯾدم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣن و او
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل دﯾدم .
 -١۵١ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑﺻورت دﯾﮕری در ﮐودﮐﯽ ﺑﺧواب دﯾده ﺑودم ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗﻌرﯾﻔش ﮐرده ام ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺎه رﻣﺿﺎن
ﺑرای اﻓطﺎری ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺧدا ﺑودﯾم و ﭼون ﺑﮫ ﻣﻧزﻟش وارد ﺷدﯾم ﺟواﻧﻣردی را دﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﻧﯽ ﭼﺎی آﻣد و ﭼﺎی ﺗﻌﺎرف ﮐرد ﮐﮫ
ﺟز ﻣن ﮐﺳﯽ ﺑرﻧداﺷت زﯾرا ﺧﺎﻧواده ﻣن ھم ﺑودﻧد  .و آن ﭼﺎی ﭼﯾزی ﺟز ﺟﺎم ﺑﻼ ﻧﺑود .و ﺣدود ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻌد ﭘس از
واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ آن ﺧواب دوران ﮐودﮐﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آوردم ﮐﮫ آن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺑودﯾم ﮐﺳﯽ ﺟز
ﺧود ﻣن در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ام ﻧﺑود  .زﯾرا ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑﮑﻠﯽ ﺑدﻧم و ﺻورﺗم دﭼﺎر دﮔردﯾﺳﯽ ﺷد ﺑطوری ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎﯾم
ﻣرا ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و از ﻣن ﻣﯽ ﮔرﯾﺧﺗﻧد  .ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ رﻓﺗم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺳرم آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺳﯾﻣﺎی ﺧدا را در
ﺧواب ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ام در آﺋﯾﻧﮫ دﯾدم .
 -١۵٢ﭼون روح او ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﺷده ﺑود ﺻورﺗم ﻧﯾز ﺷﺑﯾﮫ ﺻورت او ﮔردﯾد  .وﻟﯽ ﻣن ﺑﺎز ھم ﺑﺎور ﻧﮑردم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ
ﻓﮭم ﻧﮑردم و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﺧواب و ﺧﯾﺎل داﻧﺳﺗم ﺗﺎ واﻗﻌﮫ ﮐﺳوف ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺑﯾداری ﺑود و ﻣن ﺻورت اﻟﮭﯽ ﺧود را دﯾدم .
 -١۵٣ﻋﺟﺑﺎ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮔوﺋﯽ ﺑﺗﺎزه ﮔﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻣم و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧم  .آدﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﻧﺳﺑت
ﺑﺧودش ﺑدﺑﯾن و ﺑﺧداﯾش ﻣظﻧون اﺳت .
 -١۵۴ﮐﻠﯾﮫ آﺛﺎرم ﻣﺣﺻول اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻣذﮐور اﺳت وﮔرﻧﮫ ﺑﻧده ﻧﮫ ھرﮔز درس دﯾن ﺧواﻧده ام و ﻧﮫ ذره ای ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ داﻧم و ﻧﮫ
ھرﮔز ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻓﻘﮭﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ﺑودم  .ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣن در اﯾن اﻣور اﯾن اواﺧر رخ داده اﺳت آﻧﮭم از
طرﯾﻖ ھدﯾﮫ ﮐﺗﺎب از طرﯾﻖ دوﺳﺗﺎﻧم  .و ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣن ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﯾن ﻗرآن و ﻋرﻓﺎن ﺑوده اﺳت
و ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺧود ﺑداﻧم ﺟز از ﻗرآن و ﺳﻧت و ﻋﺗرت ﻧﻣﯽ ﻧوﯾﺳم .
 -١۵۵ﻣن ﻗرآن و ﺳﻧت و ﻋﺗرت و ﻋرﻓﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ را ﭘس از وﻗﺎﯾﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧزول روح ﮐﺷف ﮐردم  .ﯾﻌﻧﯽ دﯾن و اﺳﻼم و
اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن ﺑﻧده ﭘدﯾده ای ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﮐﻼﺳﯾﮏ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣوروﺛﯽ و ﺣﺻوﻟﯽ ﻧﯾﺳت  .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾروان دﯾن
ﻣوروﺛﯽ و ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺣﺗﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ از ﻗرآن را ﺣﻔظ ﻧﯾﺳﺗم و ذره ای ﺻرف و ﻧﺣو و ادﺑﯾﺎت ﻋرﺑﯽ
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ﻧﻣﯽ داﻧم  .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﮫ و اﺻول و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و ﺳﻧت و ﻋﺗرت را از ﻓﻘﮭﺎ و
ﻋﻠﻣﺎی ﺣوزه ﺑﮭﺗر ﻣﯽ داﻧم و ﻣﯽ ﻓﮭﻣم و آﻧرا ﻧﻘد ھم ﻣﯽ ﮐﻧم  .و ﻟذا اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا در اﻣوری ﮐﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻧدارم و
درﺳش را ﻧﺧواﻧده ام دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧم  .اﯾن دﺧﺎﻟت ﺑﻧده ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ اﻣور زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻣﯽ ﺷود  :ﺳﯾﺎﺳت  ،طب ،
ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ھﻧر  ،آﻣوزش و ﭘرورش  ،ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ  ،ﺣﻘوق  ،ﺣﮑوﻣت  ،اﻗﺗﺻﺎد و ﻏﯾره .
 -١۵۶ﺑﻧده در ﺗﺟرﺑﮫ دوران داﻧﺷﺟوﺋﯽ ام در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ زود ﭘﯽ ﺑردم ﮐﮫ در ﮐﻼس و ﮐﺗﺎب ھﯾﭻ ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻧﺟﺎت
ﺑﺧش ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣﺎﻣش ﯾﺎ ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺗﺣرﯾف ﻣﻌﻧوﯾﺎت و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ  .و ﺑراﺳﺗﯽ ﺣوزه و داﻧﺷﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻘﺎه
ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ﮐﺑﯾری ﺑر ﻋﻠم و دﯾن و ﻋرﻓﺎن ھﺳﺗﻧد و اﺳوه ﻋﻠم ﺿد ﻋﻠم و دﯾن ﺿد دﯾن و ﻋرﻓﺎن ﺿد ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﻟذا
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً از  ٢۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﻌد ﺗﺎ اﯾن اواﺧر ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧﺧواﻧدم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗرﺟﻣﮫ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ را ھدﯾﮫ
ﮔرﻓﺗم و ﺗورﻗﯽ ﻧﻣودم و ﺑﺎ ﺗﻌﺟب دﯾدم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻣن و اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺷﺑﺎھت دارد ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﯾﮏ
آدم ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت و ﻣن ﻧﯾﺳﺗم زﯾرا ھﻣﮫ ﻣدارج ﻋﻠوم ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻋﺻر ﺧود را در ﺣد ﮐﻣﺎل در ﻧزد ﺑﮭﺗرﯾن اﺳﺎﺗﯾد و ﻓﻼﺳﻔﮫ
ﺑزرگ ﭼون اﺑن رﺷد ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده اﺳت و ﻣﺣﺿر ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ دوران را ھم درک ﮐرده اﺳت و از واﻟدﯾﻧﯽ
ﺣﮑﯾم و ﺻﺎﺣب ﻓﺿﯾﻠت و ﮐراﻣت ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺣﻣﺎﯾت ﺷده اﺳت و ﻣن درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس اﯾن ﺷراﯾط را داﺷﺗﮫ ام ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ
اطراﻓﯾﺎﻧم ﻣﺎﻧﻊ و ﺧﺻم راه ﻣن ﺑوده اﻧد و ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣری در ﺟﺳﺗﺟوی ﯾﮏ اﺳﺗﺎد و ﭘﯾر ﺑودم ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯾر و اﺳﺗﺎد
ﻣﺗوﺳط و ﻣﻌﻣوﻟﯽ ھم ﺑرﻧﺧوردم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﻧدﮐﯽ ﯾﺎرﯾم دھد ﺟز دﺟّﺎﻻن ﻋﺎرف ﻧﻣﺎ  .و ﻧﯾز در ﮐﺷوری زﯾﺳﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
ﺗﺣت ﻣﺣﺎﺻره ﺑوده ام ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣردم ارﺗﺑﺎط ﻧﯾﺎﺑم و در واﻗﻊ ﻋﻣری ﺣﺑس ﺧﺎﻧﮕﯽ و در ﺗﺑﻌﯾد ﺑﺳر ﺑرده ام  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن
اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑﻐﺎﯾت اﺷراﻓﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ اﺳت و ﻋرﻓﺎن ﺑﻧده ﺑﻐﺎﯾت ا ّﻣﯽ و ﺧﺎﮐﯽ و ﻣردﻣﯽ اﺳت و دردﻣﻧد  .و ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ :
در داﯾره ﻗﺳﻣت اوﺿﺎع ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد

ﺟﺎم ﻣﯽ و ﺧون دل ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ دادﻧد

 -١۵٧ﻣردﻣﯽ و ا ّﻣﯽ و ﺑوﻣﯽ ﮐردن اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﻗرآن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن  ،ﺑدﺳت اﯾن ﺑﻧده اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت  .و اﯾن ﺣﺎﺻل ﻋﻣری ﺑﻼ زﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺳﻣﺎن را در ﺧﺎک
زﯾر ﭘﺎی ﻣردم درﯾﺎﻓﺗﮫ ام  .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﺟﺳﺗﺟوﮔر و طﺎﻟب ﺣﻘﯾﻘت اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺧﺻوص طﻠﺑﮫ ھﺎ و
روﺣﺎﻧﯾوﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ ﺑوده اﻧد و ﻧﮫ رﯾﺎﺳت و ﺳﯾﺎﺳت و ﻧﺎن و ﻧﺎم  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
ھﻣت ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اﯾن آﺛﺎر ﻧﻣوده اﺳت  .و اﻋﺗراف ﺧود اﯾﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ  :اﮔر رﺳﺎﻟت ﻣﺎ روﺣﺎﻧﯾون اﺷﺎﻋﮫ دﯾن ﺧداﺳت اﯾن
اﺷﺎﻋﮫ اﻣروزه ﺟز از طرﯾﻖ آﺛﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗف ﺳرﺑﺎﻻﺳت ﮐﮫ در طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﻧﻔﺎق ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺳوی ﮐﻔر ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت .
رب ﻣن از ﺧﺎک )ﺗراب( ﻣرا ﺗﻌﻠﯾم داده اﺳت و ﻣرا اﺑوﺗراب زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
ّ -١۵٨
 -١۵٩آری  .از ﺻورﺗش ﺑﻣن ﺻورت ﺑﺧﺷﯾد در آن دﯾداری ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر از ﮐوه و ﺑﺎر دﮔر از آﺳﻣﺎن ﺑر ﻣن وارد ﺷد  .و از
روﺣش ﺑﻣن روح دﻣﯾد در آن ﻧزول و اﻧﻔﺟﺎری ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺷرح ﻧﻣوده ام در زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣن  .و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ
ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺧود در آن واﻗﻌﮫ ﮐﺳوف دﯾدار ﻧﻣودم .
 -١۶٠ﻣوﺳﯽ )ع( ﮐﻠﯾم ﷲ از ﭘروردﮔﺎرش ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ او رخ ﺑﻧﻣﺎﯾد  .و ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ  :ﻧﺗواﻧﯽ ! و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﮔﻔت
ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮐوه ﺑﻧﮕر  .و ﮐوه ﻣﻧﻔﺟر ﺷد و ﻣوﺳﯽ ﻏش ﮐرد و ﮔوﺋﯽ ﻣرد و دوﺑﺎره زﻧده اش ﻓرﻣود  .و ﻣوﺳﯽ ﻧﺎدﯾده ﻣرد  .وﻟﯽ
او ﺧود ﺑدون ﺗﻣﻧﺎی ﻣن  ،ﻧﻘﺎب از رﺧﺳﺎر ﮐﺷﯾد و ﺑر ﮐوھﮭﺎی ﺗﻧﮕﮫ دازﮔﺎره ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐوھﮭﺎ ﻓروﭘﺎﺷد  .ﺑر داﻣﻧﮫ
ای ﭘر از ﺑرف و در ﯾﮏ ﻏروب طوﻓﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺎ زاﻧو در ﺑرف و ﻣﺷﻐول راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﺑﺳوی دازﮔﺎره ﺑودم و ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ
در آن ﺑﯾﻘوﻟﮫ او را از ﺗﻣﺎم وﺟودم ﻧﻌره ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم و ﺳﯾﺎه ﻣﺳت ذﮐر او ﺑودم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه آن ﭘﯾرزال ﻣﺎه ﻧﺷﯾن را دﯾدم ﮐﮫ در
زﯾر درﺧت ﺳرو ﮐوھﯽ )اورس( ﮐﮫ ﺑر ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ ﺑود ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت  .ﺗﺎ دﯾدﻣش ﻧﮕﺎھم ﺑﮫ ﮐوه ﻣﻘﺎﺑل اﻓﺗﺎد و آن دﺧﺗر
ﻣﺎه ﻧﺷﯾن را دﯾدم  .اﯾن دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑود و ﭘروردﮔﺎرش .
 -١۶١اﯾن از رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻣت ﻣﺣ ّﻣد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺎ ﺑرﺗر از ﻟطﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﷲ داﺷت  .و
ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣن در ﻧزد ﺧدا ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل دارﻧد  .و ﻣوﺳﯽ
ﺑرﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻧﮑرد  .و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﮐﻠﯾم ﷲ ﺑودن ھﻣﺎﻧﺎ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت  .ﮔوش ﻣﻘﺎم
اﻧﺑﯾﺎء اﺳت و ﭼﺷم ﻣﻘﺎم اوﻟﯾﺎء  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ )ع( ﺑﻌدا ً ﭘس از دﯾدار ﺑﺎ ﺧﺿر)ع( ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت رﺳﯾد .
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 -١۶٢در آن ﻣرﺣﻠﮫ از زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺧﻧد ھﺎھوﺗﯽ او را دﯾدم اﻗﯾﺎﻧوس اﻧدوه ﺑودم و در ﺧون دﻟم ﻏوطﮫ ﻣﯽ ﺧوردم و آن ﻟﺑﺧﻧد
ﮐل آن ﺧون و اﻧدوه را در ﻣن ﺗﺑدﯾل ﮐرد  .ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﺣﻖ آن ﻟﺑﺧﻧد ﺑودم ﮐﮫ دﻟم را ﺑﮫ ﻟﺑﺧﻧد آورد و از آن درﯾﺎی طوﻓﺎﻧﯽ
ﺧون ﺑرھﺎﻧد  .و اﯾﻧﮏ ﻧﯾز ﯾﮑﺑﺎر دﮔر آن اﺳﺗﺣﻘﺎق را ﯾﺎﻓﺗﮫ ام و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺗرم ﮐﮫ ﭘﯾرﺗر و رﻧﺟورﺗر و زﺧم ﺧورده
ﺗرم و ﺧﺳﺗﮫ ﺗرﯾﻧﮭﺎﯾم .
 -١۶٣آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آن ﺟﻣﺎل ﻗدوﺳﯽ و ﺳﺑوﺣﯽ اش را از آﺳﻣﺎن ﻗﺑﻠﮫ دﯾدم و ﺑر ﻣن وارد ﺷد )ﺻﻠوة( در اطراﻓم و در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟز ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و زﺷﺗﯽ و ﭘﻠﯾدی ﻧﺑود و ﺧﯾﺎﻧت ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐرد و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﺑر ھﻣﮫ ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ داﺷت و در
اطراﻓم ﺟز ﻣﺎر و ﻋﻘرب و دﯾو و دد ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﻐول ﻧﯾش زدن و دﺳﯾﺳﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺑودﻧد ﺣﺗﯽ ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧم .
و آن دﯾدار ﺟز رﺣم ﺧدا ﺑر ﻣن ﻧﺑود و ﻣن ﻻﯾﻘﺗرﯾن و ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺗرﯾن ﻓرد ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﺑودم و ھﺳﺗم  .زﯾرا ﻣﺷﻐول ﻣﺣﺑت و
ﺧدﻣت و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز از ﻓرط ﺑﺧل ﻣﺷﻐول ﻧﯾش زدن و دﺳﯾﺳﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣن
ﺑودﻧد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ آﻧﮭﻣﮫ زﺷﺗﯽ و ﭘﻠﯾدی را زﯾﺑﺎ ﺑﺑﯾﻧم  .و ﻣن آن ﻣﺎر و ﻋﻘرﺑﮭﺎ و ﺻورﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ در
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﺑﺳوﯾم زھر ﻣﯽ اﻓﺷﺎﻧدﻧد و ﭼﻧﮓ و دﻧدان ﻧﺷﺎن ﻣﯾدادﻧد .و دﻟم ﻧﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ رھﺎﯾﺷﺎن ﮐﻧم  .ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره
آﻧﻘدر ﺑﯾﻣﺎر و زﻣﯾﻧﮕﯾر ﺷدم ﮐﮫ رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻧﯾّﺎت ﺧود ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳوی ﻣﻔﺎﺳد ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد و ﻋداوﺗﮭﺎی ﺧود را
آﺷﮑﺎر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳرﮔذﺷت ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن را در زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ام ذﮐر ﮐرده ام .اﯾﻧﺎن زﯾن ﭘس ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻋذاﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮑﺷﻧد و
ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺳب ﮐردﻧد وﻟﯽ اﻧﮑﺎرش ﻧﻣودﻧد اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد .
 -١۶۴ھر دو دﯾدارش ﺑﮫ ﯾﺎری ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺣﺿور اوﯾﻧد .ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ و دﮔرﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺣ ّﻣدﺑن
ﺣﺳن ﻋﺳﮑری .ﺑﮫ ﻧور ﻧﮕﺎه اﯾن دو ﻣﺣ ّﻣد ﺑود ﮐﮫ دﯾدارش ﮐردم .ﯾﮑﺑﺎر در ﺗﻧﮓ ﻏروب و دﮔرﺑﺎر در ﺻﺑﺢ طﻠوع .ﺻﺑﺢ طﻠوع
ﺑﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ و ﺗﻧﮓ ﻏروب ھم ﺑﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﮭدی  .اﯾن دو دﯾدار ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﻣﺣ ّﻣدﯾن ﺑود .
 -١۶۵ھرﺑﺎر ﮐﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺟدﯾد را درک ﻣﯽ ﮐﻧم آﻧﮭم در ﺣﺎل ﻧوﺷﺗن ھﻣﭼون ھم اﯾﻧﮏ.
 -١۶۶در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑر رﺳوﻟش ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد )وارد ﻣﯽ ﺷود – ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد( و رﺳول ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧش و
ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺑر رﺳول .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﯾز ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺻﻠوة ﺧداوﻧد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود ﻧﺑﺎﯾد ﺑر ﺧداوﻧد ﺻﻠوة
ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺧداوﻧد و ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﻠوة ﮐﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺑر رﺳول و اﻣﺎم .و ﻟذا ﺻﻠوة ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑر ﺧداوﻧد اﻣری
ﻧﺎﺣﻖ اﺳت و ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت اﺳت و از ﻧوع ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧرا ﻟﻌن ﮐرده اﺳت و ﻣﺳﺗوﺟب ﻋذاب
داﻧﺳﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت .و ﻋدم رﻋﺎﯾت اﯾن ﺣﻖ ﻣﻧﺷﺄ ﺷرک ﻋظﯾﻣﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث و
ﺑﺎﻧﯽ آن ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣردم را آﮔﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١۶٧رﺳﺎﻟت ﺑﻧده در اﯾن ﻋﺻر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت و ﺳﻧت و اﺧﻼق را ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت اﺣﯾﺎ ﮐﻧم و
ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﺧراﻓﮫ را از ﮐﺎﻟﺑد دﯾن ﺑزداﯾم .
 -١۶٨رﺳﺎﻟت ﺑﻧده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻل را از ﺟﻌل در ھر اﻣری آﺷﮑﺎر ﺳﺎزم و ﺧرﻣﮭره را از ﻣروارﯾد ﻣﻌﻠوم ﮐﻧم و دﺟﺎﻟﯾت ھر
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را اﻓﺷﺎ ﻧﻣﺎﯾم و ﺻور ﻣذاھب ﺿد ﻣذھب را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم .
 -١۶٩رﺳﺎﻟت ﻣن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻏﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ را از ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎک ﮐﻧم و ارزﺷﮭﺎی ﺿد ارزش را رﺳوا ﮐﻧم  :ﻋﺷﻖ ﺿد
ﻋﺷﻖ  ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺿد ﻣﺳﺋوﻟﯾت  ،اﯾﻣﺎن ﺿد اﯾﻣﺎن  ،ﺗﻘوای ﺿد ﺗﻘوا  ،ﻋﻘل ﺿد ﻋﻘل  ،ﻋﻠم ﺿد ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺿد ﻋرﻓﺎن،
ﺻدق ﺿد ﺻدق  ،ﻋﺻﻣت ﺿد ﻋﺻﻣت  ،ﻧﻣﺎز ﺿد ﻧﻣﺎز و ﺣﻘﯾﻘت ﺿد ﺣﻘﯾﻘت  ،طب ﺿد طب .
 -١٧٠و ھﻣﮫ اﯾن رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾده اﺳت و ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣردم ﺑرﺳد .
 -١٧١اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ ،ﺣروف ﻣﻘطﻌﮫ ﻗرآن را اﺳﻣﺎی ﻓرﺷﺗﮕﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻼوت ﻗرآن در
ﺳرآﻏﺎز ھر ﺳوره ای ﺑﮫ ﯾﺎری ﻗﺎری ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ او را در ورود ﺑﮫ ﺑطن ﺣﻘﺎﯾﻖ آن ﺳوره ﯾﺎری دھﻧد  .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘط ﺷﺎﻣل
ﺣﺎل ﺣروف ﻣﻘطﻌﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ اﻟﻔﺎظ و اﻟﻔﺑﺎء و ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﻼﺋﮏ ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم  ،ﮐﺗﺎب
آﻓرﯾﻧش را ﻧﮕﺎﺷت و ﺳﭘس ﺑﮫ آن ﮐﺗﺎب اﻣر ﺑﮫ ﮐون ) ﭘﯾداﯾش ( ﻧﻣود و ﺑﮫ آﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﭘدﯾد آﻣد  .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﺎت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ

١٨

اﻣر اﻟﮭﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ آن ﮐﺗﺎب را ﺧﻠﻖ ﮐردﻧد ﭘس اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﺑودﻧد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم
ھﺳﺗﯽ ﺑودﻧد .
 -١٧٢ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از ذرات ﺗﺎ ﮐرات ﻧﯾز ﻣﻼﺋﮏ ھﺳﺗﻧد ﻣﻼﺋﮏ ﮐﺑﯾر  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت
ھم ﻣﻼﺋﮏ ﺻﻐﯾرﻧد  .در ﻣﻌراج ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﻼﺋﮏ ﮐﺑﯾر روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺻورت
ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﮐرات و ﺳﺗﺎرﮔﺎﻧﻧد .
 -١٧٣ﺑﻧده در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﻠّﮫ ﻧزول روح ﺻور ﻣﻠﮑوﺗﯽ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات را ﻣﯽ دﯾدم و ﺣﺗﯽ ذرات ھوا ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﺻﻐﯾر ﺑودﻧد.
 -١٧۴روزی ﮔردﺑﺎدی را دﯾدم ﺑﺻورت ﻓرﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزدم آﻣد و ﻣرا ﻣﺗوﺟﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠم ﻧﻣود و دﯾدم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐوھﮭﺎ
ﭼون اﺑرھﺎ و ﭘﺷم زده ﺷده در ﺟرﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺻداق ﺳوره ای از ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ از ﻋﻼﺋم ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٧۵ﺧود ﻗرآن ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ﺑﺷری و ﺑﺎﻧوﺋﯽ ﻣﻘدس و ﺳﺑزه رو ﮐﮫ از ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش
ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﻗرآﻧم ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﻣرا ﻣﺗوﺟﮫ اﺳراری از ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٧۶ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھن اﻧﺳﺎن ﻣﺗﺑﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در دل ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد اﻋم از ﺧوب و ﺑد  ،ﻣﻼﺋﮏ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم ﺑﺎﺷﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ھم ﮔروھﯽ از ﻣﻼﺋﮏ ﻟﻌن ﺷده اﻧد .
 -١٧٧در ﺣﻘﯾﻘت آدﻣﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺣل ﻧزول وﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ  .ﯾﺎ ﺑﯾواﺳطﮫ اﺳت و ﯾﺎ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت واﻗﻌﮫ ای ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر
ﺑﺎواﺳطﮫ  .و اﯾن اﻣر در
ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻏﯾﺑﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ دارﻧد وﻟﯽ آﻧرا درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﮐوس اﻧﺎاﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد  .زﯾرا ﺧداوﻧد در
ّ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓﻘط ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﻌرﻓت
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ )ارض( وارد ﺷده اﺳت و ﻣﻼﺋﮏ ﻧﯾز ﺑﺎ اوﯾﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر
ﻧﻔس اﺳت ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺑوی را درﯾﺎﺑد و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ھﻣﮫ آﺣﺎد ﺑﺷری وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت راز
 -١٧٨در اﻋﺻﺎر ﮔذﺷﺗﮫ اﮔر ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷد در
ظﮭور اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﻌﺎرف و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب و ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﻣذاھب و ھﻧرھﺎ  .و ﻧﯾز راز ﺧﺗم ﻧﺑوت  .وﻟﯽ ﻓﻘط آن اﻟﻘﺎﻋﺎﺗﯽ
ﺑرﺣﻖ و ھداﯾت ﺑﺧش ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣﯾزان ﻗرآن و ﺳﻧت و ﻋﺗرت ﺑﺎﺷﻧد  .زﯾرا ﻗرآن ﮐﻣﺎل وﺣﯽ اﺳت  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾده ھﺎ و آﺛﺎر
ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر ﺑواﺳطﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت  .زﯾرا ﻧﺑوت ﻋﺎﻣﮫ ﺷده اﺳت و ﺑﻘول
رﺳول اﮐرم ﻓﻘط ﭘﯾروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس )ﻋﺎرﻓﺎن( ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن او ﻣﯽ رﺳﻧد و رﺳﺗﮕﺎرﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن اﻟﻘﺎﻋﺎت
را ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد و ﻓﮭم ﮐﻧﻧد .
 -١٧٩اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺣﻖ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﯾش را ﻧﻣوده اﯾم .
 -١٨٠رواﺑط و ﻋواطف ﺑﺷری ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس طﺑﻘﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﮔروھﮭﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﺣرﻓﮫ ای و ﻧژادی و ﺣزﺑﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑر
اﺳﺎس ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺧدا و ﻣﺣﺑت و ﺷﻘﺎوت ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذاﺗﯽ و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر
اﺳت .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﺎﻓر دل ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﻣؤﻣن ﺧود ﺧﺻوﻣت و ﻧﻔرﺗﯽ ذاﺗﯽ دارﻧد و از اﯾن اﺣﺳﺎس رھﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد و ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﺟﺎن ﺧود را ﺑرای ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﻓرھﻧﮓ و طﺑﻘﮫ و زﺑﺎن دﯾﮕری ﻓدا ﻣﯾﮑﻧد.اﯾن اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﻧﺎﯾش را ﻧﮭﺎده ام .اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ اﺳت .
 -١٨١و اﯾﻧﺳت راز ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻏﯾﺑت اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑر روی زﻣﯾن  .زﯾرا اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ اﻧد .
 -١٨٢ھر ﭼﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧداﭘرﺳت ﺗر و ﻋﺎﺷﻘﺗر ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺑﺎﺷد در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺗﻧﮭﺎﺗر اﺳت و ﻣورد ﻋداوت ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار دارد
و ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧدان ﺧود ﻣﻧﻔور اﺳت  .و اﯾن ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﺎ آن روﺑروﯾﻧد ﮐﮫ
ھر ﭼﮫ ﻣردم را ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣورد ﮐﯾﻧﮫ و ﻋداوت ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت ﺑدارد ﺧﻠﻖ او را
ھم دوﺳت ﻣﯽ دارد .
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 -١٨٣اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻣﺗﺣﺎن در ﻗﻠﻣرو دﯾن و ﻣﻌرﻓت و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺷرک ﮔردد زﯾرا
ﺗﺣﻣل ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑس ﻧﺎﮔوار اﺳت .
 -١٨۴اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﭘﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺎن ،ﭘﻠﯾدان ﺑﺎ ﭘﻠﯾدان ،ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ،ﮐﺎﻓران ﺑﺎ ﮐﺎﻓران و  ...ھﻣﺳوﯾﻧد.
 -١٨۵ﻧﺎﮔوارﺗرﯾن اﻣور ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋزﯾزان ﺧود را ھﻣدل و ھﻣراه ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ
اﺧﻼص ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ ﻣﻧﻔور ﻋزﯾزاﻧش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد  .ﭼرا ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻧژاد ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﻧزاد )ﺧدا( اﺳت در رواﺑط
درون ﺧود .و ﻟذا ﺑدﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑران و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻧژادﺷﺎن ﺑوده اﻧد .و دﯾﻧﺷﺎن در ﺧﺎرج از ﻧژادﺷﺎن ﺗﺻدﯾﻖ
ﺷده اﺳت .
 -١٨۶اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣواره ﻏرﺑت و ﺟﻼی وطن را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد و ھﻣواره در ھﺟرت و ﺧﺎﻧﮫ ﺑدوش ھﺳﺗﻧد و
ﺧداوﻧد ھم در ﮐﺗﺎﺑش ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻرار دارد و ھﺟرت و ﺳﻔر ﺳﻧت زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺑوده اﺳت .
 -١٨٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان دورﺗرﯾن و ﻧﺎﺑوده ﺗرﯾن ﻣوﺟودات دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزد ﻣورد اﻧﮑﺎر و ﻋداوت
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن و ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن ﮐﺳﺎن ﺧود ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﭼرا ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺗوﻗﻊ دارﻧد ﮐﮫ  :ﺗو ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺟود ﺑﺳﯾﺎر دور
و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺧﯾﺎﻟﯽ را اﯾﻧﻘدر دوﺳت ﻣﯽ داری و اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎ را ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﺑﮫ ﺗو ﻧزدﯾﮏ ھﺳﺗﯾم و ﺧوﯾش
ﺗوﺋﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت ﺑداری .
 -١٨٨اﯾن ﺗوﻗﻊ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻧژاد و ﺧﺎﻧواده از ﻣرد ﺣﻖ از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺑطرز ﮐﺎﻣﻼً وﯾژه ای آﻧﮭﺎ را دوﺳت
دارد و ﻣﺣﺑت او ﭘﺎک و ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت و در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑت او دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺑﺧل ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا او ھﻣﮫ ﻣردم را دوﺳت
ﻣﯽ دارد از ﺟﻣﻠﮫ ﺧوﯾﺷﺎن و ﺧﺎﻧدان ﺧود را  .و اﯾن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت ﮐﮫ ھﻣطراز ﻣردﻣﻧد  .و ﻟذا ﺑرای اﻧﺗﻘﺎم از
اﯾن ﻋﺷﻖ و ﻋداﻟت روی ﺑﮫ ﺧﺻم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﮫ ﻓﻼﮐت ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .
 -١٨٩آدم ﮐﺎﻓردل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  " :ﺗو ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﻣرا دوﺳت ﺑداری و از دﯾﮕر ﻣردم ﻣﻧزﺟر ﺑﺎﺷﯽ ھﻣﭼون ﻣن  .در ﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت ﻣﺣﺑت ﺗو را اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧم  ".و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗوﻗﻌﯽ دارد ﺣﺗﯽ ذره ای ھم ﺗو را دوﺳت ﻧدارد وﻟﯽ
از ﺗو ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﻓﻘط او را دوﺳت ﺑداری و ﻣرﯾدش ﺑﺎﺷﯽ  .اﯾﻧﺳت ﻧﺑرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن  .ﭘس اﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ظﻠم ﺑﺎ ﻋدل
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﺳﺗﻣﮭﺎی ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت  .و ﻣن ﮐﻣر اﯾن ظﻠم را ﺷﮑﺳﺗﮫ ام در ﻋﻣل
و آﺛﺎرم  ،در زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ و در ﻗﻠب و روﺣم .
 -١٩٠اﯾن ﺳﺗم ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ دارد و اﺳﺎس ﺳﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﯾز ھﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
اﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﻓﻘط ﻣرا دوﺳت ﺑدار و ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ را ﺑﻣن ﺑده و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾت را ﻧﺎﺑود ﮐن ﺗﺎ ﺗو را ﺑﮫ
ﺧداﺋﯾت ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧم  .و ﺧدا ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑرو ﺑﮫ درک اﺳﻔل ! اﯾن ذات ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ھم ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ
ﺧواھد  .اﯾن ﮐﻔر ﻋﯾن ﺑﺧل و ﺳﺗم اﺳت  .و ﺑﻧده در آﺛﺎرم ذات ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم را ﻧﺷﺎن داده ام .
 -١٩١ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی  ،ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﻗرآن ھرﮔز ﺑﯾﺎﻧﯽ رﯾﺷﮫ ای ﺗر و زﻻﻟﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ
آﺛﺎر ﺑﻧده رخ ﻧﻣوده ﺑﺧود ﻧدﯾده اﺳت  .و اﯾن اﻣﺗﯾﺎزی اﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرم در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺟز ﺑﻧده ﺣﻘﯾر اﻋطﺎ
ﻧﮑرده اﺳت .
 -١٩٢ھرﮔز ﻋﻘول ﺑﺷری و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﮐﮫ در آﺛﺎر ﺑﻧده ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺣد ﺷده اﻧد  ،ﻧﺑوده اﻧد  .و اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﻘل و
وﺣﯽ اﺳت  :ﺷرﯾﻌت و ﻣﻌرﻓت !
 -١٩٣واﮐﻧش اﮐﺛر ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ارﺷﺎدی ﮐﺷور در ﻗﺑﺎل آﺛﺎر ﺑﻧده ﭼﯾزی ﺟز ﺑﺧل ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾدوارﯾم
ﺑﯾش از اﯾن اداﻣﮫ ﻧﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺟﺑران ﭘذﯾر ﻧﺧواھد ﺑود .
 -١٩۴ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده را ﺑدون ﻧﺎم ﻣؤﻟف و ﯾﺎ ﺑﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕران اﺟﺎزه اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ دھﻧد وﻟﯽ ﺑﻧﺎم ﺧود ﻣن ھرﮔز و اﯾن ﺟز
ﺑﺧل ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﻧدارد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣن در ﺳﺎﯾت اﻋﻼن ﮐرده ام ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑدون دﺧل و ﺗﺻرف در ﻣﺗن و ﺑﺎ
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ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ اﯾن آﺛﺎر را در ھر ﮐﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺣﻖ ﺗﺄﻟﯾف  .ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺷده اﺳت
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ در ﺛﻣر آﯾد .
 -١٩۵در ﺣدﯾﺛﯽ از رﺳول اﮐرم آﻣده اﺳت ﮐﮫ  " :ھر ﮐﮫ از ﻗرآن ﻧﺎن ﺑﺧورد در آﺗش دوزخ اﺳت و ھر ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻋﻠم ﺧود
ارﺗزاق ﮐﻧد ﺧداوﻧد ﺳرﻧﮕوﻧش ﻧﻣوده و دوزخ را ﺑر او ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت  " .اﯾن ﺣدﯾث را ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده اﺳت .
ﻧﻣﯽ داﻧم آﯾﺎ روﺣﺎﻧﯾون ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل اﯾن ﺳﺧن رﺳول اﮐرم ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ از طرﯾﻖ ﻓروش ﻗرآن و ﺣدﯾث و ﻋﻠوم
دﯾﻧﯽ ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﮐل ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻓرھﻧﮓ و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت
زﯾرا ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯾوﻧش ﺑﮫ اراده ﺧداوﻧد واژﮔون ﺷده اﻧد  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ در طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺳﯾﺎری از روﺣﺎﻧﯾون
ﻣﺎ و ﺧﺎﻧداﻧﺷﺎن ﻣﺑدّل ﺑﮫ اﻣﭘراطورﯾﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺷده اﻧد و ﺧود ﺷﻌﺑﺎﺗﯽ از اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺳﻼم ﻧﺎب
ﻣﺣ ّﻣدی .و اﯾﻧﮏ ﺷﺎھد واژﮔوﻧﯽ اوﺿﺎﻋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﮐل دﯾن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﮐرده اﺳت و از دﯾن و اﺳﻼم ﺟز ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .و اﯾن ﺗﺣﻘﻖ ﮐﻼم ﺧدا در ﺣدﯾث رﺳول اﮐرم اﺳت ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل اﻧﺗﺷﺎر ﺑدون ﻣزد و ﻣﻧت
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺑﺧل و ﻋداوﺗﯽ ﺷده اﻧد و ﺑﺟﺎی اﺻﻼح ﺧودﺷﺎن اﯾن آﺋﯾﻧﮫ را ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد و ﺳﺎﯾت ﻣﺎ را ﻓﯾﻠﺗر و
ھﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ آﺛﺎرﻣﺎن را ﺑدون ﻧﺎم ﻣؤﻟف در ﺑرﺧﯽ ﻣراﮐز ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﺧود ﯾﮏ واژﮔوﻧﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋذاب
ُﻣﮭﯾن و ﯾﺑور اﺳت :ﻓﺿﺎﺣت و ﻓﻼﮐت !
 -١٩۶طﺑﻖ ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻗرآن اﻣت ﻣﺣ ّﻣد  ،اﻣت وﺳط و ﺷﺎھد ﺑر ﮐل ﺑﺷرﯾت اﺳت و اﯾن ﺷﮭﺎدت از ﺟﻧس رﺳﺎﻟت اﺳت ﭼرا
ﮐﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ رﺳوﻟش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﻧﻔرﺳﺗﺎدﯾم ﺗو را اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎھد و ﻣژده دھﻧده و ﺗرﺳﺎﻧﻧده ﻣردم ﺑﺎﺷﯽ  .ﻣﺑﺷر و ﻧذﯾر
ﺑودن دو ﺟﻠوه از ﺷﺎھد ﺑودن اﺳت  .و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ای ﻣﺣ ّﻣد ﺑدان ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷﺎھد اﺳت ﺑر ﺗو  .و ﺗو ﺷﺎھد ﺑر
ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺷﺎھد ﺑر ﻣردﻣﺎﻧﻧد  .اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻋﯾن اﺳﺗﻣرار رﺳﺎﻟت اﺳت و اﯾن رﺳﺎﻟت ﺑرای ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﻣﺣ ّﻣد  ،ﮐﮫ
وارث و وﺻﯽ رﺳوﻟﻧد دو ﺻد ﭼﻧدان اﺳت .
 -١٩٧و ﻋﻠﻣﺎی ا ّﻣت )ﺑﺧﺻوص( ھﻣﭼون اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺣﻖ ﻧدارﻧد از ﺑﺎﺑت وﺻﺎﯾت و رﺳﺎﻟت ﺧود در اﻣر ارﺷﺎد و ﺗﻌﻠﯾم
و ﺗرﺑﯾت ﻣردﻣﺎن ﺗوﻗﻊ ﻣزد و ﻣﻧﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از اﯾن ﺑﺎﺑت ارﺗزاق ﮐﻧﻧد و اﯾن از اوﺟب اﻟواﺟﺑﺎت ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺧﺎﺻﮫ
ﻋﻠﻣﺎی ا ّﻣت اﺳت و ﭼﻧدﯾن آﯾﮫ و دھﮭﺎ ﺣدﯾث ﻣﻌﺗﺑر در اﯾن ﺑﺎره وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ذﮐرﺷﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت .
 -١٩٨ﺧداوﻧد ﭼﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑران و اوﻟﯾﺎی ﺧود را از ﺑﺎﺑت ﺧطﺎ و ﮔﻧﺎھﺎن و ﺷرک و ﻧﻔﺎﻗﺷﺎن ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕری
را ﭼﻧﯾن ﻋذاب ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﺗﮭدﯾد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻣﺎم آﻣده اﺳت  .و واژﮔون ﮐردن ﻋﻠﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم
ﺧود را ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد و از آن ﺑﺎﺑت ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾز ﯾﮏ ﻋذاب ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﺧﺗص ﻋﻠﻣﺎﺳت  .و طﺑﻌﺎ ً ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﺎﺋﯽ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد و از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ھم در ﺣدﯾﺛﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﺳﺗوﺟب
دوزﺧﻧد و ﻟﻌﻧت اﻟﮭﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻟﻌﻧت ﻣرﻏﺎن آﺳﻣﺎن .
 -١٩٩طﺑﻖ ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕر از رﺳول اﮐرم)ص( ﻋﻠﻣﺎ ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﻣﯾرﻧد ﺷﮭﯾدﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﻣﺎ در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺷﮭدا ھﺳﺗﻧد و اﯾن
ﺣدﯾث ﻧﯾز ﻣﮑﻣل ﻣﻌﻧﺎی رﺳﺎﻟت ﻋﻠﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﺻﯾﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑران اﺳت .
 -٢٠٠ﭘس ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧدﻣت ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟور ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ رزق ﺧود واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺷوﻧد و ﻋﻠم
ﺧود را از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن ﻧدارﻧد  .ﭘس ﻋﻠﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ رﺳﺎﻟت و ﻗداﺳت ﻋﻠم ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻓﻘﯾراﻧﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ
ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺷت ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻧد و رزق ﺧود را از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗدرﺗﮭﺎی ظﺎﻟم ﺗﺄﻣﯾن ﻧﮑﻧﻧد  .ﭘس ﻋﻠﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد از دﺳت ﺧداوﻧد و ﻧزد ﺧود او ارﺗزاق ﮐﻧﻧد و دﺳت ﺑﺳوی ھﯾﭼﮑس دراز ﻧﮑﻧﻧد  .ﯾﺎ ﺷﻐل ﺣﻼل دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اﮔر
ﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧدارﻧد ﺗوﮐل ﮐﻧﻧد و از ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ از ﻧزد ﺧدا رزق ﺑﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ رزق ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ و ﮐراﻣت وار اﺳت .
زﯾرا در اﺳﻼم ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﻋﻠم و ﻋﺎﻟم وﺟود ﻧدارد و در ﻗرآن ﮐرﯾم و اﺣﺎدﯾث ﺻدھﺎ آﯾﮫ و رواﯾت در ﻋظﻣت اھل ﻋﻠم
وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﺎن را ھﻣطراز و وﺻﯽ اﻧﺑﯾﺎء ﻣﯽ داﻧد  .ﭘس ﻋﻠﻣﺎ و ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷدﯾدا ً از ﺧود
ﺣراﺳت ﮐﻧﻧد و ﺑر ﺧود ﺑﻠرزﻧد وﮔرﻧﮫ دﭼﺎر ﻋذاﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﻋﺎدی را ﺑﮫ ﺣﯾرت و ﻋﺑرت ﻣﯽ اﻧدازد .
 -٢٠١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠم ﻟدُﻧﯽ دارﯾم رزق ﻟدُﻧﯽ ھم دارﯾم ﮐﮫ ﺧﺎص اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ رزﻗﯽ وﯾژه
و از ﻧزد ﺧداﺳت  .و ﺑﻧده در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرم ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾن رزق را درک و ﮐﺷف ﻧﻣودم و ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻧوع رزق اﻟﺑﺗﮫ رﻧﺟﮭﺎ و
ﻋذاب ھﺎ ﮐﺷﯾدم ﺗﺎ ﺑﯾدار ﺷدم .

٢١

ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑواﺳطﮫ وﺣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم و از
 -٢٠٢ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﻣﻘﺎم وﯾژه و ﺑرﺗر اوﻟﯾﺎی
ﺑﯾرون و ﺧواﻧﺎ در ھر اﻣری ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﮐﻣﺗر ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد وﻟﯽ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣر ﺧدا
را از ذات ﺧود و در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳﺗﺧراج ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد زاﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ دردش ﺑﻣراﺗب ﺷﺎﻗﮫ ﺗر اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در دوره ﺧﺗم ﻧﺑوت ھﻣﺎن رﺳﺎﻟت را دارا ھﺳﺗﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ دارای وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﺑﯾﮭوده
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ا ّﻣت ﻣن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا از اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑرﺗر اﺳت .
 -٢٠٣وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﻣﺣ ّﻣدی از اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ دارای ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت
ھﺳﺗﻧد و ﻋﺻﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل  .ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت اﺳت و ﺑﺎز ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻌﻠم ﺑراﺑر ﯾﮑﺳﺎل ﻋﺑﺎدت داﺋم ﺑﮭﻣراه روزه ﻣﺳﺗﻣر و ﻧﻣﺎز ﺷب اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر از
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎ ھم
ﻧﻣﺎز و روزه ﻣوﺟب ّ
ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺷده اﺳت  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠﻣﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اھل ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﻧظور از ﻋﺎﻟم اﻣت ﻣﺣ ّﻣد ﻓﺎرغ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن داﻧﺷﮕﺎه و ﺣوزه ﻟزوﻣﺎ ً ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺣوزه و در داﻧﺷﮕﺎه ﻧﺷﺎﻧﯽ از رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎء دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .
زﯾرا رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺣﯾﺎی دﯾن و ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و اﻣروزه اﯾن دو ﻣرﮐز ﻋﻠﻣﯽ دارای ﻧﻘﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟب اﻧﺣطﺎط ﻋﻘل و دﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا از ﺳﻧت اﻧﺑﯾﺎء ﺧﺎرج ﺷده اﻧد .
 -٢٠۴و اﯾن ﺑس ﻧﺎﮔوارﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ اھل ﺣوزه اﺳت و ﻧﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺑر ﺣوزه و داﻧﺷﮕﺎه ﻋﯾب ﺑﮕﯾرد و اﯾن دو
ﮐﺎﻧون را ره ﺑﻧﻣﺎﯾد و ﻣﺳﺎﺋل اﯾن دو ﺟﻣﺎﻋت را ﺑﮭﺗر از ﺧودﺷﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳد .
 -٢٠۵ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷور ﻣﺎ اﻣروزه دﯾﮕر ﺣﺗﯽ ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓراﻣوش ﺷده اﺳت و ﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺻورت ﻣﺳﺎﺋل را
ﻣﺗذﮐر ﺷده و ﺑﮫ ﯾﺎد آورده اﯾم و ھﻣﯾن  .و اﯾن در ﺗﻌرﯾف ﻗرآﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر .
 -٢٠۶ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن روﺣﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ  :ﭼرا ﺣرف روﺣﺎﻧﯾون ﺑﮫ ﮔوش ﻣردم ﻧﻣﯽ رود و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﮑوس ﺑﺑﺎر
آورده اﺳت ؟ ﺑﻧده در ﭘﺎﺳﺦ ھﻣﺎن ﺣدﯾث رﺳول ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎدش آوردم ﮐﮫ  :آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻋﻠم ﺧود ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﻗرآن ﻣﯽ
ﻓروﺷﻧد ﺑﮫ اراده اﻟﮭﯽ واژﮔون ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس ﺣرف ﯾﮏ آدم واژﮔوﻧﮫ در ﻣردم ھم ﺣﺎﺻﻠﯽ واژﮔوﻧﮫ دارد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای واژﮔوﻧﺳﺎﻻر دارﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎﯾش ﻣﻌﮑوس ﺷده اﺳت  .ﻣذھب ﺿد ﻣذھب ! آدﻣﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﺑت ﺣرﻓش ﭘول ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﺑﺎﯾد طوری ﺣرف ﺑزﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻧﻔس اﻣﺎره ﻣﺧﺎطب ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﻋﻠم ﭘوﻟﮑﯽ ﺿد ﻋﻠم ﻣﯽ ﺷود و دﯾن ﭘوﻟﮑﯽ ھم ﺿد دﯾن
از آب درﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﻋﻠم و دﯾن ﺿد ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت  .ﻋﻠم طب ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺿد طب ﺷده اﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ و دارو
و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺗر ﻣﯽ ﮔردد  .ﻋﻠم طب ھم اﮔر ﭘوﻟﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺿد ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﺷود  .و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺟر ﺻﻔت ﺗرﯾن و ﺑﯽ وﺟداﻧﺗرﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘزﺷﮑﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ﻣﺻرف دارو رﮐورد
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﻧﺟورﺗرﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری اﺳت  .اﯾﻧﮭﺎﺳت آن ﺻورت ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻧده ﺑﮫ ﯾﺎد آورده و ﻣﺗذﮐر
ﺷده ام  .ﺑﻧده ﻧﮫ ﻧﺎﺑﻐﮫ ام و ﻧﮫ ﻋﻠم ﻏﯾب دارم ﺑﻠﮑﮫ در اﯾن ظﻠﻣت ﮔم و ﮔور ﻧﺷده و ﻋﻘل و ﭼﺷم و ﮔوش ﺧود را از دﺳت
ﻧداده ام ھﻣﯾن و ﺑس .
 -٢٠٧اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺧودﺑراﻧداز ﺷده اﯾم زﯾرا ھﻣﮫ واژﮔون ﺷده اﻧد ﺑﺧﺻوص ﻋﻠﻣﺎ و روﺣﺎﻧﯾون و اطﺑﺎ و
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﮐﺷور  .زﯾرا ﻧظﺎم ﻣﺎ ﺑر ﯾﮏ دروغ ﺑزرگ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت ﯾﮏ دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺑﻧﺎم وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ ! زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﮐﺷور وﻻﯾت ﻧدارد ﻓﻘﮫ اﺳت  .و ﻓﻘﮫ ﮐﮫ ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺷرﯾﻌت اﺳت در اﯾن ﮐﺷور ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺳت .
ّ
ﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را اﺣﯾﺎء ﮐرده
ﭼرا ؟ زﯾرا ﻓﻘﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدرن ﻧﯾﺳت  .و ﻣﺎ در آﺛﺎرﻣﺎن ﻓﻘﮫ ﭘوﯾﺎ و زﻧده و ﻣدرن آ
اﯾم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑدون ﻋﺑﺎ و ﻋﻣﺎﻣﮫ  .و اﯾﻧﺳت ﮐل ﻣﺷﮑل و ﻣﻌﻣﺎی وﺟودی ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ .
 -٢٠٨دﺳﺗﮭﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ در ﮐﺷور ﺑﮑﺎر اﻓﺗﺎده اﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺗﻘﺻﯾرات و ﻣﻔﺎﺳد و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﮔردن اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و ﻓﻘﮫ و دﯾن
ﺧدا ﺑﯾﻧدازﻧد  .و ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟدی اﯾن دﺳﯾﺳﮫ ھﺳﺗﯾم زﯾرا راه ﺣل اراﺋﮫ ﮐرده اﯾم ﺑدون آﻧﮑﮫ دﻋوی ﭼﯾزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .
 -٢٠٩اﯾن دو ﺟﻧﺎح ﻣوﺟود و ﻣﺷﮭور در ﮐﺷور ﻋﻣﻼً در اﻧﮑﺎر اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و ﻣﻘدﺳﺎت ﻣﺗﺣدﻧد  .ﯾﮏ ﺟﻧﺎح ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﻧﺎح دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد اﯾﻧﮭم اﺳﻼم !؟ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ھر دو ﺟﻧﺎح در اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﺗﺣدﻧد .
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﺧدا اﻣﯾدی ﻧﯾﺳت .

٢٢

 -٢١٠اول اﻧﻘﻼب ھم ھﻣﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﺎح ﺿد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ از ﻣﯾدان ﺑدر ﺷد  .و اﻣروز ﺟﻧﺎح وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ دو ﺷﻘﮫ ﺷده
اﺳت و ھﻣﺎن ﻓﺗﻧﮫ اول اﻧﻘﻼب ﺗﮑرار ﺷده اﺳت  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ دﯾن و اﺳﻼم و ﻓﻘﺎھت در اﯾن ﮐﺷور ھﻣﯾﺷﮫ ﺣرﺑﮫ
ﻗدرت ﺑوده اﺳت و ﻧﮫ ھدف  .و آن ﺟﻧﺎح ﺿد ﻓﻘﺎھت ھم ﺗﺣت ﻋﻧوان دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت و آزادی ﻓﺗﻧﮫ ﮐرده اﺳت و از اﯾن
ﻋﻧﺎوﯾن ﺑرای ﻗدرت ﺧود ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .وﻟﯽ ﭼون ﻣردم ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺟﻧﺎح اﺳﻼم ﭘﻧﺎه و ﻓﻘﺎھت ﭘﻧﺎه ﭘﯾروز ﺑوده
اﺳت  .وﻟﯽ دﯾﮕر اﯾن ﺑﺎزی ﺗﻣﺎم اﺳت و ﻣردم ﺑﺎورﺷﺎن را ﺑﮫ اﺳﻼم از دﺳت داده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ھم ﻣﺑﺎرک اﺳت و ھم ﻓﺎﺟﻌﮫ .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ در ﺷراﯾطﯽ از اﺳﻼم ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺎ ھم اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ و ﯾﻘﯾن ﺧود را ﺑﮫ اﺳﻼم از دﺳت داده
اﺳت  .و ﻟذا اﻣﯾد و اﺗﮑﺎء ﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧداﺳت .
 -٢١١ﻋده ای از ﺣﺎﻣﯾﺎن وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻓﻘط در ﺟﺳﺗﺟوی ﻗدرت ﺑودﻧد و ﻋده ﻗﻠﯾﻠﯽ ھم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﻓﻘﺎھت ﺑودﻧد ﻓﺎﻗد
ﻓﻘﮭﯽ ﺧﻼق و زﻧده ﺑودﻧد و ﻟذا ﺑدﻟﯾل اﻧﻔﻌﺎل ﻣﯾدان ﺧﺎﻟﯽ ﺷد و ﻗدرت ﺑدﺳت ﻓرﺻت طﻠﺑﺎن اﻓﺗﺎد  .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد
ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺻﻠﺣت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑود ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ظﺎھر و ﺑﺎطﻧش ﯾﮑﯽ ﺷده اﺳت .
 -٢١٢ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﻌرف اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ " آدم " اﺳت و ظﮭور اﻧﺳﺎن را ﻧوﯾد ﻣﯽ دھد و ﺷرح اﻧﺳﺎﻧﯾت
اﺳت و ھﻣﮫ طﯾف ھﺎ و اﺑﻌﺎد و اﻋﻣﺎﻗش  .و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﺳت و ھﻣﮫ ﺷﻌﺑﺎت ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ را
در ﺧود داراﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗرآن و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳﺗوار اﺳت و ﻟذا ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﻗرآﻧﯽ اﺳت .
 -٢١٣ﺑدن ﻣن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘدﯾده اﯾن دوران اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯾت را در ﺧود ﻣﯽ ﭘرورد و ﻣﯽ زاﯾﺎﻧد و ھﻣﮫ ﻣراﺗب ﺧﻠﻘت را از ﺧﺎک
ﺗﺎ آدم و ﺗﺎ ﺧﺎﺗم در ﺧود ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ طﯽ ﻧﻣوده اﺳت و در دﺳﺗﺎن ﺧداوﻧد ﺑﺑﺎر آﻣده اﺳت  .و ﻟذا از ﻣرﺗﺑﮫ ای ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮫ
ﺑﻌد ﻣرده و زﻧده ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑرﺗری  .ﺑدن ﻣن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت ﺑﺷر در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎﺳت و ﮐل
ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ ارث ﺑرده اﺳت .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ﺟﺑری ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن و اﻣر رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت  .آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ اﯾن اﻣر اﻟﮭﯽ
-٢١۴
ﺗن ﻣﯾدھد و اھل ﻋرﻓﺎن ﻣﯾﺷود و ﯾﺎ از ھراس وﯾروس ھﺎی ﻣﮭﻠﮏ ﻣﺛل اﯾدز و آﻧﻔوﻻﻧزاھﺎی ﻣرﻏﯽ و ﺧوﮐﯽ و اﻧواع ﻧﺎاﻣﻧﯾﮭﺎ
و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدﯾﮭﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧزوا و ﻓرار از ھﻣدﯾﮕرﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻓرار و ﮔرﯾز و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺑری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧواع اﻣراض رواﻧﯽ و
ﺧودﮐﺷﯽ و اﻋﺗﯾﺎدھﺎ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ ﻣﯾﺷود .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣن اﯾدﺋوﻟوژی و راھﻧﻣﺎی ﻗﻠﻣرو ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آﺧ ّ
راﻟزﻣﺎن اﺳت .
 -٢١۵ﻋرﻓﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺷرح ﻣﺎوﻗﻊ ) واﻗﻌﯾت ﺟﺎری ( از ﻣﻧظر ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی  .ﻋرﻓﺎن از اﯾن ﻣﻧظر ﻋﯾن ھﺳﺗﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾت ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده اﺳت .
 -٢١۶ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرﻓﯽ "ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾّﮫ" از اﺑن ﻋرﺑﯽ ﯾﮏ ﻧزول ﮐﺎﻣل آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧرﺳﯾده اﺳت
و ﻟذا ھزاران ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﺑﯾر و ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ درﺳت و ﻧﺎدرﺳت از اﯾن آﺛﺎر ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ
ﺑﮫ زﻣﯾن رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺗﻔﺳﯾری ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود اﺣﺳن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﺳت.
 -٢١٧ﻧﺷﮑﺳﺗن  ،ﻟﮫ ﻧﺷدن  ،ﺗﺳﻠﯾم ﻧﮕﺷﺗن ﺑﮫ ﭘول و ﭘﻠو و ﭘﺗﮫ و ﭘﺳت و ﭘوز و ﭘﻠﺷﺗﯽ و ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ و ﺳر ﻓرود ﻧﯾﺎوردن ﺑﮫ
ﻗدرت و ﺣﮑوﻣت و ﺗﮭدﯾد و ﺗطﻣﯾﻊ و ﺗﮭﻣت ﻋزﯾزان و ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ارﺗداد و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ّ ،
ﻋزت ﻧﻔس و اﯾﻣﺎن را ﺣﻔظ ﮐردن در اﯾن
دوران ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﻧده ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل از ﭘس آن ﺑرﻧﯾﺎﻣده اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑودی اش را ﺑدﺳت ﺧودش
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﻧﺎﺑودش ﻧﮑﻧﻧد ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﺎﭼﯾز .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣل آﺗش ﺑر دﺳﺗﺎن اﺳت .
 -٢١٨ﻣن ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم رﺳول اﮐرم ھﺳﺗم ﮐﮫ  :ﺣﻔظ دﯾن در
 -٢١٩در اﯾن دوران و در اﯾن ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﺟز ﺧودم را ﮐﮫ دﯾﻧش و وﺟداﻧش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺣﻔظ ﮐرده
ﺑﺎﺷد  .در اﯾن ﮐﺷور در طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھﻣﭼون دﯾن ﺑﮫ ﭘﻠﺷت ﺗرﯾن روﺷﯽ ﺗﺟﺎرت ﻧﺷده اﺳت  .اﯾن ﻣﻠت ﺑﮭﻣراه
دوﻟت و ﻣﺳﺋوﻟﯾن آن زﯾن ﭘس ﺑﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﺗرﯾن وﺟﮭﯽ رﺳوا و ﻋذاب ﺧواھﻧد ﺷد  .ﻣن ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﮑررا ً اﺧطﺎر دادم وﻟﯽ
ﮔوش ﺷﻧوا ﻧﺑود و ﻋذاب ﻧﺎزل ﺷده اﺳت .
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 -٢٢٠ﻣن ﺷﺎھد ﯾﮕﺎﻧﮫ دوراﻧم ﺷﺎھد ﺑر ﻗﻠوب و ﭘﻧﮭﺎن زﻧدﮔﺎﻧﯽ ھﻣﮫ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ و ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻣﻠل ﺑر روی زﻣﯾن  .و
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ھﻣﯾن ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ اﺳت .
 -٢٢١ﻣن ﺗﻧﮭﺎ وارث ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و وﺟدان و ﻣﻌرﻓت و آدﻣﯾت در اﯾن دوراﻧم .
 -٢٢٢رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ و اوﺻﯾﺎی آﻧﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻧﺎھﯽ ﺟز اﺻرار ﺑر ھداﯾت ﻣردم ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده اﻧد و از ﺑﺎﺑت اﯾن ﮔﻧﺎه ﺑﮕوﻧﮫ
ای ﻋذاب ﺷده اﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﺷری ﻧﺷده اﺳت  .اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب آدﻣﯽ ﻣﻘﺎم و ﺣﻘﯽ ﺑرﺗر از ﺑﮭﺷت اﺳت
 .و اﺻرار ﻣردان ﺣﻖ در ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﮐل ﻣردم ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ دوزخ دﻧﯾﺎ ﺑوده اﺳت  .زﯾرا اﻣر ھداﯾت ﺑﺳوی
ﺑﮭﺷت ﺧداوﻧد از درب وﺟود اﯾن ﻣردان اﺳت و ورود دوزﺧﯾﺎن ﺑر وﺟود آﻧﺎن ﻋﻠت ﻋذاﺑﺷﺎن اﺳت  .و در اﯾن دوران ھﯾﭼﮑس
ﭼون ﻣن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده اﺳت .
 -٢٢٣زن ﻣﺧﻠوق ﻏﯾﺑﯽ اﺳت زﯾرا از ﺑﺎطن آدم آﻣده اﺳت و ﻟذا دارای ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳﮫ ھوﯾت اﺳت  :ﻓرﺷﺗﮫ  ،ﺟن  ،ﺷﯾطﺎن .
زﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ طﻼق ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺟﻧّﯽ ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ زن ﺷوھردار اﮔر وﻻﯾت ﺷوھر را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﭘذﯾرد طﺑﻌﯽ ﻓرﺷﺗﮫ
وار ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﻏﯾراﯾﻧﺻورت ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد  .اﯾن اﺳﺎس رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ زن اﺳت ﮐﮫ ﺑدﻋﺗﯽ در آﺛﺎر ﻣن اﺳت.
 -٢٢۴ھﯾﭼﯾﮏ از آرزوھﺎی آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﻧﺷود  .ﺑرﺧﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ و ﺑرﺧﯽ ﭘس از ﻣرﮔش  .ﺑرﺧﯽ در ﺑﮭﺷت و
ﺑرﺧﯽ در دوزخ  .اﯾن ﻧﯾز ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در آﺛﺎر ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت .
 -٢٢۵آدﻣﯽ از ھر آرزوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮕذرد و ﻓرا رود ﺑﮫ آرزوی ﺑرﺗری ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﻧﺑود و ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت  .و اﮔر از
ھﻣﮫ آرزوھﺎی دﻧﯾوی ﺑﮕذرد و در اﯾن دﻧﯾﺎ ھﯾﭻ ﻧﺧواھد ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻣن ﮐرده ام  .و ھرﮔز
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ را ﺑﮫ اﯾن روﺷﻧﯽ و ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗردﯾد و ﺗﻔﺳﯾری ﺑر ﻗﻠم ﻧﯾﺎورده اﺳت ﮐﮫ ﺧدای را دﯾدار ﮐرده
اﺳت آﻧﮭم در ﺑﯾداری و ﺑﺎ دو ﭼﺷﻣﺎﻧش در ھوﺷﯾﺎری  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت  .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﭼﻧﯾن اﺳت.
 -٢٢۶ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗو را ﭼﮑﺎر ﺑﺎ دﯾن ﺧدا ﮐﮫ دم از ﺣراﺳت از آن ھم ﻣﯽ زﻧﯽ ؟ اﯾن ﮐﺎر روﺣﺎﻧﯾوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣرﺷﺎن را
ﺻرف ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﮐرده اﻧد و ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی دﯾﻧﯽ را ﺧواﻧده اﻧد و ﺗو ﺣﺗﯽ ﻋرﺑﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﯽ  .و ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣن دﯾن ﺧدا را
ﻧﮫ در ﮐﺗﺎب ﮐﮫ در ﻗﻠوب اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و در ﺟﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺟﻣﺎل ﮐﺎﺋﻧﺎت و ذات ذرات و ﮐرات و ﺑوی ﻧﺑﺎت و ﻋطر ﺣﯾﺎت ﺗﺣﺻﯾل
ﮐرده ام آﻧﮭم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ام  .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن دﯾن زﻧده و ﻣرده اﺳت  .اﯾن ﺗﻔﺎوت دﯾن رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .
ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺧدای واﻗﻌﯽ و ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ .
 -٢٢٧ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣن ﻓﺻوﻟﯽ از ﯾﮏ ﮐﺗﺎب اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮫ آﺛﺎرم را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم ﻣرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل درﯾﺎﻓت.
 -٢٢٨در طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﻧﺎم دﯾن ﺧدا و اﺳﻼم ﭼﻧﺎن ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ و ﺳﺗم ﺷده اﺳت ﮐﮫ در طﯽ
اﯾن ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﻧﺷده اﺳت  .و اﮔر ﻣن ﻧﻣﯽ ﺑودم اﯾن ﻣﻠت ھﻣﭼون ﻗوم ﻋﺎد و ﺛﻣود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔﺷت  .ﻣن ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻼﮐش اﯾن ﻣﻠﺗم .
 -٢٢٩ﻣن ﻋﺷﻖ را ﭼﻧﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻋﯾن دﯾن اﺳت و دﯾن را ﭼﻧﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل را ﭼﻧﺎن
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت  .و اﯾن ﻣﺛﻠث وﺟود اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻣﺛﻠث ﻧﯾﺳت  ،ﻧﯾﺳت .
 -٢٣٠ﺧداوﻧد ﻣرا ﭼﻧﺎن آﻓرﯾده اﺳت ﮐﮫ وﺟودم ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎ و ﺷﮭدا و ﺻدﯾﻘﯾن اﺳت .
ﺑﮭﺷت ﺑطن راﺳت ﻣن و دوزخ ﺑطن ﭼپ ﻣن اﺳت  .و ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن در رﮔﮭﺎﯾم ﺟﺎرﯾﺳت  .ﭘﺎھﺎﯾم در درک
اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت و ﺳرم ﺑر ﺑﺎﻻی آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﻋرش را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﮔر ﻣن ﺧودم را ﻓدای ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﮐﻧم ﮐﺎر ﺑزرﮔﯽ
ﮐرده ام ؟
 -٢٣١ﻣن ﺑﮫ ﺗﻌداد ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻧﯾم ﻗرن اﺧﯾر ﺑر روی زﻣﯾن و در ﮐﺷورﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﺷﺗﮫ ﺷده
ام .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎران درد ﮐﺷﯾده ام  .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﺑﯾﻧواﯾﺎن ﺑﯾﻧواﺋﯽ ﮐﺷﯾده ام  .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ دﯾده ام  .و
ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﺟﻔﺎدﯾدﮔﺎن ﺟﻔﺎ ﭼﺷﯾده ام  .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن ﺳﺗم دﯾده ام  .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﯾﺗﯾﻣﺎن ﯾﺗﯾم ﺑوده ام  .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ
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ﺑﯾوه زﻧﺎن ﻣﻼﻣت ﮐﺷﯾده ام  .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﮔرﺳﻧﮕﺎن دل درد داﺷﺗﮫ ام  .و ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ آوارﮔﺎن و زﻧداﻧﯾﺎن  ،ﻏرﯾب ﺑوده ام  .و
ﺑﺟﺎی ھﻣﮫ ﺷﮭﯾدان ﺷﮭﯾد ﺷده ام  .و اﯾن ﺗﺎزه ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﻣن اﺳت  .زﯾرا ﺧواﺳﺗم آدم ﺑﺎﺷم .
 -٢٣٢آﻧﺎﻧﮑﮫ در اﯾن ﮐﺷور ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧﻔﻘﺎن اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد و اﻣروزه اﯾن وﺿﻊ را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻧﯾده اﻧد و ﻧﻣﯾﺧواھﻧد ﻣردم از
وﺿﻊ ﮐﺷور ﺧود و ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺧﺑر ﺑﺎﺷﻧد در واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺣﻖ از ﺑﺎطل و ﮐﻔر از اﯾﻣﺎن ﺟدا ﺷود .اﯾﻧﺎن ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻧﻔﺎق ھﺳﺗﻧد
و ﻟذا ﺧودﺷﺎن دﭼﺎر ﺷﻘﺎق ﺷده اﻧد و در ﺣﺎل ﺧﻔﮫ ﮐردن ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و دﯾﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت و اﯾﻧﺳت آﺧرا ّ
ﻟزﻣﺎن
و ﻗﯾﺎﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران  .ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻧوﻋﯽ از ﺧودﮐﺷﯽ و ﺧودﺑراﻧدازی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .
 -٢٣٣آﻧﺎﻧﮑﮫ درﺑﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻣدرن را ﺑر روی ﻣردم ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود دﭼﺎر ﻓﺳﺎد ﻧﺷوﻧد ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣردم
را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺧﺎرج از واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن  ،ﺑﺳوی ﺣﻖ و ﺑﮭﺷت ھداﯾت ﮐرد  .ھداﯾت در اﻧدﯾﺷﮫ اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت
ﺣﻣﺎﻗت و ﺿﻼﻟت اﺳت  .اﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮭﺷت ﺟﺎی اﺑﻠﮭﺎن اﺳت  .آری ﺑﮭﺷت ازﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻼھت و ﺑﯽ ﺧﺑری
ﺑود وﻟﯽ ﺑﮭﺷت اﺧروی ﺟﺎی ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑرده
 -٢٣۴ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ اﻣروزه آن داﻧﺷﻣﻧد ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﯾت
ﺑﺎﺷد و اﺑﻌﺎد و طﺑﻘﺎت و ﺗﺑﻌﺎت آن را ﻧﺷﻧﺎﺳد ﻧﮫ ﻋﺎﻟم اﺳت ﻧﮫ روﺣﺎﻧﯽ و ﻧﮫ ﻋﺎرف .ﺑﻠﮑﮫ ﺧری اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧد .و
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت در ﻗﻠﻣرو ﻋﻠم و دﯾن و ﻋرﻓﺎن .
ﻣﻌرف واﻗﻌﯾت
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ّ
 -٢٣۵و ﻧﯾز ﻣﺟددا ً ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرم ﻧﮫ اﻣﺎﻣم ﻧﮫ ﻗطﺑم ﻧﮫ ﻧﺎﺟﯽ ام و ﻧﮫ ﭘﺳوﻧد و ﭘﯾﺷوﻧدھﺎی اﯾن اﻟﻘﺎب و
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺗﺣت ھر ﻋﻧواﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺷﻧﯾده اﯾد  .ﻣن اﻧﺳﺎﻧم  .و آﻣده ام ﺗﺎ آدﻣﯾت را اﺣﯾﺎء ﮐﻧم  .ھﻣﯾن و ﺑس !
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن در ﻓﺎﺣﺷﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﮔوھره ﻋﺻﻣت ﺧود را ﺑﺟوﯾد و ﺑﯾﺎﺑد  .در دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﮐوه ﺧرد و ﻋرﻓﺎﻧش
 -٢٣۶اﻧﺳﺎن
را ﮐﺷف ﮐﻧد  .و در دوزخ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درب ﺑﮭﺷت ﺧود را ﺑﮕﺷﺎﯾد  .و ﺗﺎ اﺑﻠﯾس را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻧﺷﻧﺎﺳد ﺧداﯾش را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ  ٩٩٩ :ﻣﻧزل از ھزار ﻣﻧزل ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎﻧﺎ اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .از ﺷرﯾﻌت ﭼﺷم و ﮔوش ﺑﺳﺗﮫ ﺟز ﻧﻔﺎق
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن درﺑﮭﺎی دوزخ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود و ﮐل ﺑﺷرﯾت در دوزخ اﺳت و در دوزخ
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد  .در
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ درب ﺑﮭﺷت ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود  .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﯾﺎن اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت .
 -٢٣٧در ﺳﺎل  ١٣۶۵در ﺳﻔری اﻟﮭﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن داﺷﺗم زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن از ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر آﻏﺎز ﮔﺷت درﺳت
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن و ﻧﯾز از ﺧودم ﻗطﻊ اﻣﯾد ﮐرده ﺑودم و در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ رﺳﯾده و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم آرزوی
ﻣرگ و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐردم و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت و ﭘوچ ﺷده و ﻧﯾﺳت اﻧﮕﺎر ﮐﺎﻣل ﺷده ﺑودم و ﺗﻣﺎم دﻟم درﯾﺎی
اﻧدوه و ﺧون ﺑود از روزﮔﺎر و ﺧﺎﺻﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﮐﺷورﻣﺎن ﻣﯽ ﮔذﺷت  .در اطﺎﻗم ﮐﮫ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن در ﺷﮭر ﻣوﻧﯾﺦ ﺑﮭﻣراه
ﭼﻧد ﺗﺎ داﻧﺷﺟوی آﻟﻣﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردم ﺑﻧﺎﮔﺎه دﭼﺎر ﻣوت ﺷدم  .ﺧودم اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ دارم ﻣﯽ ﻣﯾرم ﻓورا ً ﺑﮫ روی ﺗﺧت
دراز ﮐﺷﯾدم و ﺷﮭﺎدت ﮔﻔﺗم و رﻓﺗم  .و ﺧودم را ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻧور در ﯾﮏ داﻻن ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ در اﻋﻣﺎق ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ در
ﺷر اﯾن دﻧﯾﺎ و
ﺣﺎل ﻋروج دﯾدم و ﻧﺎﺑود ﺷدﻧم را ﺷﺎھد ﺑودم و ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔﻔﺗم  :ﺧدا را ﺷﮑر ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺎﺑود ﺷدم و از ّ
زﻧدﮔﯽ راﺣت ﺷدم  .در ﻣﺳﯾر اﯾن داﻻن ﺳﯾﺎه از دو طرف ﺧﻠﻖ ﺧدا را در ﺻورت اﺷﺑﺎح ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﺿﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد و از
ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ  :ﻣرو ! از ﻧزد ﻣﺎ ﻣرو ! ﺑﮫ ﻣﺎ رﺣم ﮐن ! اﯾن زﺟر و ﺿﺟﮫ و اﻟﺗﻣﺎس ﭼﻧﺎن ﺟﺎﻧم را ﺑﮫ اﻧدوه اﻧداﺧت ﮐﮫ
ﻣﯾل ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﯾﺎﻓﺗم وﻟﯽ ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ دﯾﮕر رﻓﺗﮫ ام و ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺻداﺋﯽ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺑﻣن ﮔﻔت  :ﺑﮕو
ﻓﻘط ﺗو ! ﻣن ھم ﮔﻔﺗم  :ﻓﻘط ﺗو ! ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه اﺑری ﺳﻔﯾد ﺑﺻورت دو ﺑﺎل ﻓرﺷﺗﮫ ﻣرا در آﻏوش ﮐﺷﯾد  .اﺑری از ﻗﻠب ﻧﺎﺑودی رخ
ﻧﻣود و ﻣرا درﯾﺎﻓت  .و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﭼﺷم ﮔﺷودم و ﺧود را ﺑر ﺗﺧﺗم ﯾﺎﻓﺗم و دﯾدم ﮐﮫ ﺳﮫ ﺗن از دوﺳﺗﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﯾم آن آﭘﺎرﺗﻣﺎن
ﺑودﻧد ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرم اﯾﺳﺗﺎده و ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗﻧد  .آﻧﮭﺎ ﻣرا ﻣرده ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﮔوﺋﯽ ﻧﻌره ای از ﻣن ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد و ﺳراﺳﯾﻣﮫ وارد
اطﺎﻗم ﺷده ﺑودﻧد  .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ درﺳش را ﺗﻣﺎم ﮐرده و در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺻورت اﻧﺗرن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐرد و ﻣرگ ﻣرا ﮐﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و زﻧده ﺷدن ﻣرا ھم ﻣﻌﺟزه ﻣﯽ داﻧﺳت ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻣن ﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .
 -٢٣٨آن اﺑر ﺳﻔﯾد را ﮐﮫ در ﻗﮭﻘرای ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣرا درﯾﺎﻓت ﺗﺎ ھﻣﯾن اواﺧر ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑود و ﭼﮫ ﻧﺎم داﺷت .ﻣن آﻧرا
دﺳﺗﺎن ﺧدا ﻣﯽ داﻧﺳﺗم  .وﻟﯽ در آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ وﺻف ﭼﻧﯾن اﺑری را ﺗﺣت ﻋﻧوان " ﻋﻣﺎء " درک ﮐردم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از
ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت رﺳول اﺳت ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ در ﮐﺟﺎ ﺑود ؟ و آن
ﺣﺿرت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :در ﻋﻣﺎء ﺑود  .اﺑری ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺑﺎﻻی آن ﭼﯾزی ھﺳت و ﻧﮫ در ﭘﺎﺋﯾن آن  .ﯾﻌﻧﯽ اﺑری در وادی ﻋدم  .و

٢٥

اﯾن زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن از ﻋدم ﺑود ﺑدﺳت ﭘروردﮔﺎرم  .و ﻣن ازﻟﯾت ذاﺗش را درﯾﺎﻓﺗم  .زﯾرا ازﻟﯾت ذاﺗش ﻗﺑل از ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﻣرا در آﻏوش ﮔرﻓت و ھﺳﺗﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﺧﺷﯾد  .و ﻟذا ﻣن ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﯾران ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻣوﺟود ﮐﺎﻣﻼً دﮔر و
ﺧﻠﻘﯽ ﺟدﯾد ﺑودم ﮐﮫ دارای اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ و دم ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ ﺟﮭت ﺷﻔﺎ و ﻧﺟﺎت ﺧﻠﻖ ﺑودم  .و ﻟذا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در رﺟﻌت ﺑﮫ
اﯾران ﺑﮫ زادﮔﺎھم ﺳﻧﮕﺳر ﺑﺎزﮔﺷﺗم و در ﺟوار دازﮔﺎره ﺑﮫ درﻣﺎن ﻣردم ﭘرداﺧﺗم  .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻘت آدﻣﯽ ﻣن از ﻋدم ﺑود
ﺑﮫ دو دﺳﺗﺎن ﭘروردﮔﺎرم  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ در اطﺎﻗﮭﺎی ﻣﺟﺎور ﻧﻌره ھوی ﻣن ﺷﻧﯾده و ﺑﮫ اطﺎﻗم آﻣده ﺑودﻧد  .و
ﮔوﺋﯽ ﻣن در اﯾن ﺳﻔر ﺑﮫ ﻋﻣﺎء ﺑﺎ ذﮐر ھو ره ﻣﯽ ﭘﯾﻣودم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳوی ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﻣﯽ رﻓﺗم .
 -٢٣٩وﻗﺗﯽ از اﯾن ﺳﻔر ھوﺋﯽ و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷﺗم ھﻣﭼون ﺣﺿرت آدم ﺻﺎﺣب ﮐراﻣت ﺷده ﺑودم  .و دﯾﮕر از آن ﭘوﭼﯽ ﻣطﻠﻖ
و درﯾﺎی اﻧدوه و داغ و ﻓراق ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻌﯾت ﮐﺷور در آن اﯾﺎم ﺣﻣﺎم ﺧون داﺧﻠﯽ در وﺟودم اﺛری ﻧﺑود  .ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺻﺎﺣب روح ﺷده ﺑودم و از اﺳﺎرت ﺗن و دﻧﯾﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودم و ﻏرق در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑودم وﻟﯽ اطراﻓﯾﺎﻧم ﺟﻣﻠﮕﯽ اﯾن ﺗﺣول
ﺣﯾرت آور را در ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑردﻧد و اﻋﺗراف ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﺛل ﭘﯾﺎﻣﺑر ،ﻗدﯾس ،ﺟﺎدوﮔر ،ﻣدﯾوم و
ﻏﯾره.
 -٢۴٠ﻣن از ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﮐودﮐﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ﺑودم و ﮐل اﯾن دﻧﯾﺎ و ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﻋظﻣت ھﺎ و زرق و
ﺑرﻗﮭﺎی ﺗﻣدن ﻏرب ﺑراﯾم ذره ای ھم اﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﺎ ﻧﮑرده ﺑود و ﻣن در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﭘوﭼﯽ رﺳﯾده و ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑودم .
و اﻧﻘﻼب ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣن ﺑود در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎھم ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻣﻌﻧﺎ ﺷده ﺑود و ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ را واروﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗم  .ھﻣﮫ
ﺑﺎورھﺎﯾم ﻣرده ﺑود و ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑﺎور داﺷﺗم و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺧداﺋﯽ ھﺳت و ھﻣﯾن و ﺑس  .و ھﻣو ﻣرا ﺑﺳوی ﺧودش
رھﻧﻣون ﺷد .
 -٢۴١ھﻣﮫ آﺣﺎد ﺑﺷری و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم رھرو ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ھﺳﺗﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺟﺳﺗﺟوﮔراﻧﮫ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ در اﯾن راه در ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد ﭼﻧد دﺳﺗﮫ اﻧد  :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺧدا ﺳﻠوک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻧده از اﯾن دﺳﺗﮫ
ﺑوده ام  .و ﮔروه دﯾﮕر ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﻧوان ﭘﯾر و اﻣﺎم ھداﯾت ﺳﻠوک ﻣﯾﮑﻧﻧد .و ﮔروھﯽ ھم ﺑﺎ اﺣﮑﺎم
ﺷرﯾﻌت ﺳﻠوک ﻣﯾﮑﻧﻧد .و اﻣﺎ ﮔروھﯽ ھم ﺑﺎ ﻧﻔس ﺧودﺷﺎن ﺳﻠوک ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﮔروه اول ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد  .ﮔروه دوم ﻣرﯾداﻧﻧد .ﮔروه ﺳوم
ﻣﻘﻠداﻧﻧد .و ﮔروه ﭼﮭﺎرم ھم ﺷﺎﻋراﻧﻧد و ﺟﻣﺎﻋت اھل ھﻧر .و اﻟﺑﺗﮫ در ﻗﺑﺎل ھر ﯾﮏ از اﯾن ﭼﮭﺎر ﮔروه ﻧوع ﺟﻌﻠﯽ و د ّﺟﺎﻟﯽ ھم
وﺟود دارﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً از اﯾن دﺳﺗﮫ اﻧد .ﻋﺎرﻓﺎن اھل ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻋﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﻣرﯾدان اھل اﯾﻣﺎﻧﻧد  .ﻣﻘﻠدﯾن اھل ﺷرﮐﻧد  .و ھﻧرﻣﻧدان
و ﺷﺎﻋران در ﻧﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﭘرﯾﺷﺎن ﺧﺎطراﻧﻧد و اﺳﯾر ﻋُﺟب و ﺧودﺑﯾﻧﯽ .
 -٢۴٢ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﺣراف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل  ۵٧و رھﺑرﯾش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋداﻟت را در ﻣﻌﻧﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ اش درک
ﻧﮑرد .ﻧﮫ رھﺑران و ﻧﮫ ﺳﺎﺋر اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ آن دوران و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﻋداﻟت را ﺑراﺑری و ﻣﺳﺎوات ﭘﻧداﺷﺗن
ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﻧﺣراف اﻧﻘﻼب ﺑود .ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐم ﺑر ﻋداﻟت در ھﻣﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود .و ﭼون ﻗدرت
ﺑدﺳت روﺣﺎﻧﯾت اﻓﺗﺎد ،ﺣﺗﯽ ﻋداﻟت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ھم ﺑﮫ اﺟرا درﻧﯾﺎﻣد .ﻋداﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘط در آﺛﺎر ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑوﺿوح ﻧﻘش
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دو رﮐن آزادی و ﻋرﻓﺎن اﺳﺗوار ﺷده اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن دو ﻋﻧﺻری ﺑوده ﮐﮫ در طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺳرﮐوب ﺷده اﺳت و ﻟذا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آﻣده ﻧظﺎﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری – ﺷرﻋﯽ – ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐل ﺟﮭﺎن ﻧظﯾر ﻧدارد و
ﭘرﯾﺷﺎن ﺗرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧودش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده اﺳت و ھﯾﭼﮑس
ﭼون ﺑﻧده ﻋﻠل و ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ را درک و ﺷرح ﻧﮑرده اﺳت .
 -٢۴٣ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطﺎی ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺎ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ "ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن" را در ﻗرآن ھﻣﺎن ﻓﻘراء و
ﮐﺎرﮔران و طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن اﻗﺗﺻﺎدی داﻧﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ  .اﯾن ﻧﮕﺎه ﺑر اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ھم ﻣﺳﻠط ﺑود  .ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﻘر و ﺑﻼ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد  .و اﯾﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ وارﺛﺎن زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ.
اﯾن اﻧﺣراف ﺧطرﻧﺎک ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻗواﻋد ﺻرف و ﻧﺣو ﻋرﺑﯽ ھم در ﻓﮭم اﺻطﻼح ﻣﺳﺗﺿﻌف
ﺑﮑﺎر ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻗواﻋد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﯾﻌﮫ  .از ﻣﻧظر ﺗوﺿﯾﺢ ﺻرف و ﻧﺣوی واژه ﻣﺳﺗﺿﻌف ﺑوﺿوح درک ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﺑﮫ اراده ﺧودش در ﺿﻌف ﻣﺎﻧده اﺳت و آﻧرا اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده اﺳت ﻣﺛل ﻣﺳﺗﺣﮑم ،ﻣﺳﺗﮑﺑر
و ﻣﺳﺗﻐرق .و اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺑﯾﺳوادی و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺗوأﻣﺎن اﺳت .ﺑﻧده ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳواد ﻋرﺑﯽ ﻧدارم اﯾﻧﻘدر درک ﻣﯾﮑﻧم و ﮐﺳﯽ
ﭼون اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ درک ﻧﮑرد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط و ﺟو ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ از اﺻول اﻋﺗﻘﺎدی و ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و دﯾﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ ﻏﺎﻓل ﺷد و ھﻣﮫ ارﮐﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎد و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻓت

٢٦

اراده ﺑﮫ ﻗدرت ﮔردﯾد و ﺣﺎﺻل ﮐﺎر آن ﺷد ﮐﮫ اﻣروز ﺷﺎھدﯾم .آن اﻟﺗﻘﺎط و اﻧﺣراﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از روﺣﺎﻧﯾون ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻓراد و
ﮔروھﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﻣﯾدادﻧد ﺧود ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﻣﺑﺗﻼﯾش ﺑودﻧد.
 -٢۴۴ﺷرﯾﻌت ﻣﺣ ّﻣدی ﺣﺟﺎب و ﻣﺎﻧﻊ و دﺟّﺎﻟﯽ ﺑدﺗر از ﺟﻣﺎﻋت ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧدارد و طرﯾﻘت ﻋﻠوی ھم دﺷﻣﻧﯽ ﺑدﺗر
از ﺟﻣﺎﻋت دراوﯾش اﻓﯾوﻧﯽ ﻧدارد  .اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھر دو ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻘﻠدﻧد و ﺗﻘﻠﯾد روش اھل ﺑﺧل اﺳت و ﺑﺧل ذات ﮐﻔر
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ از ﻣن ﺗﻘﻠﯾد ﻣﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد  .و اﻣﺎ ﻋﻠت دﯾﮕر اﯾن ﻓﺳﺎد و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق در
ﻣﺎھﯾت رھﺑران اﯾن دو ﺟﻣﺎﻋت اﺳت ﮐﮫ از دﯾن ﺧدا و ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗﻌﻠﯾم و ارﺷﺎد ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﻓرﻣود ﮐﮫ ھر ﮐﮫ
از ﻗرآن و راه ﻋﻠم ﻓروﺷﯽ ارﺗزاق ﮐﻧد ﺧداوﻧد ﺳرﻧﮕوﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻟذا اﯾن دو ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ واژﮔوﻧﻧد در ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت .
ﺗﺑدﯾل اطﺎﻋت و ارادت ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد  ،اﺳﺎس ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ در اﺳﻼم اﺳت  .اﯾن راز ھرﮔز ﻗﺑل از اﯾن آﺷﮑﺎر ﻧﺷده اﺳت .
 -٢۴۵ﻋﺻﺎره ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺳوره ﺣﻣد و ﺗوﺣﯾد اﺳت و از ﺻدر اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾن دو ﺷﺎه
ﺳوره ﻗرآن ﻓﻘط در آﺛﺎر ﺑﻧده ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ھر ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣﻠﯽ  .زﯾرا
ھﻣﮫ آﺛﺎر ﻣن ﺷﮭودی اﻧد و ﺷﮭود ﻣن ھم ا ّﻣﯽ اﺳت و زﻣﯾﻧﯽ  .و ﻟذا ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﺑﯾﻧد .
 -٢۴۶ﺑس ﺟﺎی ﺗﺄﺳف و ﺣﯾرت ﮐﮫ در ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﺑودﻧﺷﺎن ﻣﺳﻠّم و ﺗردﯾد ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﻧﯾز ھﯾﭻ ﺑوﺋﯽ از
وﻻﯾت و ﻋرﻓﺎن اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر)ع( در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻧﻣﯽ رﺳد اﻻ ﺑﮫ ﺗﻌﺎرف و ﺑﺧﯾﮫ و ﺣواﺷﯽ از ﮐﻧﺎر ﮔود  .ﻣﺛل ﻣﻼﺻدرا و
ﺑوﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﮔل ﺳرﺳﺑد ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری در ﻋﺎﻟم ﺗﺷﯾﻊ ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ؟ دﯾو ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭼﻧﺎن ﺑر
روح اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای ﺑﺎﻟﯾدن و ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ
اﺳت  .و ﻣن اﯾن ﺣﺳرت و ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و اﻟﺗﻘﺎط ﻋظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯾﻌﮫ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﺑران ﮐرده ام  .ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻗرآﻧﯽ و ﺣﮑﻣت ﻣن ﺣﮑﻣت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺳﻼﻣﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻣن ﻋرﻓﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻣﺎﻣﯽ اﺳت و ادﺑﯾﺎت ﻣن ادﺑﯾﺎت ﻓرﻗﺎﻧﯽ اﺳت و در ﻋﯾن
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ .
ﺣﺎل ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و اﻣروزﯾن و
 -٢۴٧ﻣن اﻧﺗﻘﺎم ھﻣﮫ ﻣظﻠوﻣﯾن و ﺻدﯾﻘﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ را از ﻧﻔﺎق و ﺳﺗم ﺳﺗﺎﻧﯾده ام ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﻘﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻋﻠﯽ
و ﻓﺎطﻣﮫ و اﻣﺎﻣﺎن را از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺷﻘﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺳﺗﺎﻧﯾده ام  .ﻣن اﻧﺗﻘﺎم ﺧدا را از ﺧﻠﻖ ﻧﺎﺳﭘﺎس و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزش ﺳﺗﺎﻧﯾده ام  .و ﺑﺎ
اﯾﻧﺣﺎل ﺧﻠﻖ را ﻧﯾز ﺷﻔﺎﻋت ﮐرده ام و ﻣﮭﻠت ﺗوﺑﮫ داده ام .
 -٢۴٨ﻣن اﻧﺗﻘﺎم ھﻣﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن را از ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺳﺗﺎﻧﯾده ام .و ﻓﺎﺳﻘﺎن را ﻧﯾز ﺷﻔﺎﻋت ﻧﻣوده ام و ﻣﮭﻠت ﺗوﺑﮫ داده ام.
 -٢۴٩ﻓﻠﺳﻔﮫ  ،ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﺑراھﯾﻣﯽ و ﻣوﺳوی و ﻋﯾﺳوی و ﻣﺣ ّﻣدی و ﻋﻠوی و اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺣﯾﺎء و ﻧزول دوﺑﺎره ﺻﺣف اﺑراھﯾم و ﺗورات ﻣوﺳﯽ و اﻧﺟﯾل ﻋﯾﺳﯽ و
ﻗرآن ﻣﺣ ّﻣد)ص( اﺳت و ﺑﮭﮕودﮔﯾﺗﺎ و اوﺳﺗﺎ و داﺋو .
 -٢۵٠ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھم ﮐﮫ ﺟز از طرﯾﻖ ﻣﻌﺎرف ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣن ﺑﺷر ﻣدرن و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ،راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧدارﻧد .و
اﯾن ﻓرھﻧﮓ ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود اﺳت .

ﭘﺎﯾﺎن
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