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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ
 -١ﻣﺑدأ و ﻣﺣور ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ و رﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ آﻏﺎز ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﮐرده ام اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ "ﺑراﺳﺗﯽ اﻧدﯾﺷﯾدن ﭼﯾﺳت" .ﯾﻌﻧﯽ در ھر
ﻣوﺿوﻋﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ ﻣن ﺧود ذات اﻧدﯾﺷﯾدن را اﻧدﯾﺷﯾده ام و ھر ﺑﺎر ﺑﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﻟذا ھﻣﮫ آﺛﺎرم دارای روح واﺣدی اﺳت و ھر ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧود اﻧدﯾﺷﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﻧدﯾﺷﯾدن و ﺑﮑر اﻧدﯾﺷﯾدن  .و ﻟذا ھر ﻣوﺿوع واﺣدی ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯽ آﯾد ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺗﺎزه و ﺑﮑر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٢و ا ّﻣﺎ اﯾن ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ﺧود اﻧدﯾﺷﯾدن را ﺑﯾﻧدﯾﺷم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھﻧوز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت.
 " -٣اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ " ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ ھر ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﺑﻐﯾر از ﺧود اﻧدﯾﺷﯾدن را طﻼق ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ذات اﻧدﯾﺷﮫ ﺑرﺳد .
 -۴ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺿور ذھن دارم ﺗﺎﮐﻧون دو ﺑﺎر ﺑﮫ ذات ﺧود اﻧدﯾﺷﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ام و رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﯾﮑﯽ
ﮐﺗﺎب " ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ " در ﺳﺎل  ١٣٨٠اﺳت و دﯾﮕری " ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ذھن " در ھﻣﯾن ﺳﺎل  .١٣٨٨ھر ﯾﮏ از اﯾن دو ﺑﮫ
ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮑری اﻧﺟﺎﻣﯾد وﻟﯽ ﻣن ھﻧوز راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗم و ﻗﺻدم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﯾﺎری ﺣﻖ ﺑﺗواﻧم اﻧﻔﺟﺎری در ذات
اﻧدﯾﺷﮫ ﭘدﯾد آورم و در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻐز ﺧودم را از ذاﺗش ﻣﻧﻔﺟر ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﭼﯾﺳت و ﮐﯾﺳت آﻧﮑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺎم دارد .
 -۵در ﮐﺗﺎب "ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ" ﺑﮫ اﯾن اﻣر رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت و اﻧدﯾﺷﯾدن ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﭘوﭼﯽ اﺳت
و ﻟذا اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﺣﺎﺻل ﭘوﭼﯽ ھﺎ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ﺑزرﮔﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود و ﺟﮭﺎن و
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﭘوچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﯾدﻧﯽ ﺑﮑر و ذاﺗﯽ ﺗر ﻣﯽ ﭘردازد و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﺑزرگ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑر ﻣﺣور آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد در ﻧظرﺷﺎن ﭘوچ اﺳت و
ﮐذاﺋﯽ.
 -۶اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﺻﯾل و ﺑﮑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻟذا آﻧرا ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﻗرار ﻣﯾدھﻧد.
 -٧در ﮐﺗﺎب " ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ذھن " ﻧﮭﺎﯾﺗﺎً◌َ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ آﻧﮑﮫ در ذھن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و اﻧﺳﺎن را وادار ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ درﺑﺎره اش
ﺑﯾﻧدﯾﺷد ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ذھﻧﯾت آدﻣﯽ اﻟوھﯾت اوﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت زﯾرا ﺧود ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ
ھﻣﺎن ذھﻧﯾت اوﺳت و ﺷﻧﺎﺧت ذھن ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ادﻋﺎی ﺗﺎزه ای ﻧﺑود وﻟﯽ ﻣﺎ در ﻧزد ﺧود ﺑﮫ آن
رﺳﯾدﯾم ﺑدون آﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣدﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
 -٨ﺑرای اﻧدﯾﺷﯾدن درﺑﺎره اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﺎورھﺎی ﺧودی و ﻏﯾرﺧودی ﮔذﺷﺗﮫ را از ذھن ﺧود ﭘﺎک ﻧﻣود و ﺑﺎ آﺋﯾﻧﮫ
ای ﻣﻧزه از ھر ﺻورت و زﻧﮕﺎری روﺑرو ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻋدم ذھن روﺑرو ﺷد  .اﯾن ﻋدم ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ ﺣرﯾﻣﯽ از ﻣﻐز اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺎه اﻧدﯾﺷﯾدن اﺳت  .ﻋرش ﺧداﺳت وادی ﻓﻧﺎﺳت ﻗﻠﻣرو ﺧﻣوﺷﯽ ذھن اﺳت و ﺳﮑون ﻣﺣض  .اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ذھن اﺳت ﯾﺎ
ﻣﻐز ﻣﻐز اﺳت ﯾﺎ روح اﻧدﯾﺷﮫ .
 -٩اﻧدﯾﺷﯾدن ھﻣواره اﻧدﯾﺷﯾدن درﺑﺎره ﭼﯾزی ﻏﯾر اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت .و ا ّﻣﺎ اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎرۀ ﺧود اﻧدﯾﺷﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت اﻧدﯾﺷﯾدن
درﺑﺎره ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧود اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻣﺛل ﺣﺎﻓظﮫ ،ﻣﻌﻧﺎ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ،ﺗﺿﺎد ،ﺷﻧﺎﺧت ،ﺧﺎطره ،ﻓراﻣوﺷﯽ ،اﻟﮭﺎم ،اﯾده و
ﻏﯾره .
 -١٠ﻣﻔﺎھﯾم ﻣذﮐور ﺣﺎﻻت و اﻋﻣﺎل و ﺻﻔﺎت و ﺧواص ذھن ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺧود ذھﻧﯾت و اﻧدﯾﺷﮫ .
 -١١اﻧدﯾﺷﮫ آدﻣﯽ ﭼﻧد وﺿﻌﯾت ﮐﻠّﯽ دارد .ﯾﮑﯽ وﺿﻊ اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری اراده ای آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣد درﺑﺎره ﭼﯾزی ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد .دﯾﮕر آن
وﺿﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﻣد ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻓﮑر ﮐﻧد و ذھن ﺧود را در ﺣﺎل اﻧﻔﻌﺎل و اﺳﺗراﺣت ﻗرار ﻣﯽ دھد ﻣﺛل ھﻧﮕﺎم
ﺧواﺑﯾدن .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ھم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧودﺑﺧودی و ﻏﯾرارادی ذھن اﺳت ﻣﺛل رؤﯾﺎھﺎ و اﻟﮭﺎﻣﺎت و ﺧطورات آﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﻘدّﻣﮫ :اﻧدﯾﺷﮫ
ارادی ،اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﺎﮐن و اﻧدﯾﺷﮫ ﺧودﺑﺧودی ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎه.
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 -١٢وﺣﯽ اﻟﮭﯽ درﺟﮫ ای ﻋﺎﻟﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ ﺧودﺑﺧودی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم رؤﯾﺎھﺎ را ﺑﺧﺷﯽ ﻣﮭم از وﺣﯽ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت.
 -١٣اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ از ھر ﻧوﻋﯽ ﺑطور ﮐﻠﯽ دو ﻣﺎھﯾّت دارﻧد :ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری! ﯾﻌﻧﯽ ﻓﮭم ﮐردن ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺷﻧﯾدن وﯾژه ای اﺳت ﮐﮫ
در اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﯽ در ذھن ﭘژواک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﯾﺎ ﺗﺻوﯾری ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ دﯾدن ﺗﺻﺎوﯾری ﻣﻔﺎھﯾم و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را
درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم.
 -١۴ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ذھن آدﻣﯽ دارای ﭼﺷم و ﮔوش اﺳت و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺳﻣﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﺑﺻری .و ﮔﺎه ھر دو .و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
ﺑﺻری ﺑرﺗر از ﺳﻣﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا ھم ﻗدرت ﺗداﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد و ھم ﻗدرت ﺑﻼﻏت و رﺳﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر .و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ
ﺳﻣﻌﯽ – ﺑﺻری اﻧد .
 -١۵اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﮐﻼﻣﯽ را ﮔوش ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺎ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺟﻣﺎﻟﯽ را ھم ﭼﺷم ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺎ .ﻣﻧﺗﮭﯽ از درون .اﯾن ھﻣﺎن
ﺷﻧﯾدن و دﯾدن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ذھن اﺳت .
 -١۶ﺑﺳﯾﺎری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش آﻧﮭﺎ ﻗدرت ﺷﻧﯾدن و دﯾدن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ذھﻧﯽ ﺷﺎن را ﻧدارد اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﮔروھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
در ﻗرآن ﮐرﯾم ذﮐرﺷﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ :ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد .اﯾﻧﺎن اﺻوات و ﺻور ﺑﯾروﻧﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد وﻟﯽ ﺻداھﺎ و
ﺻورﺗﮭﺎی ذھﻧﯽ ﺧود را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا درﺑﺎره ﺧود ﻻﻟﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ادراک ذھﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ زﺑﺎن آورﻧد و ﺑﮫ دﯾﮕران
ﺑرﺳﺎﻧﻧد .و ﻟذا ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد "ﮐرﻧد و ﮐورﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد" ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳوی ﺧودﺷﺎن رﺟوع ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ذھن و ادراک ﺧود
ﮔرﯾزاﻧﻧد .اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﺿﺎﻟّﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻏﺎﻓﻠون و اھل ﻧﺳﯾﺎن ﮐﮫ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ذھن ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻧﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻧد .اﯾﻧﺎن از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﯾزارﻧد و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮔم ﺷده اﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﺧود
ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﮔوﺋﯽ ذھن آﻧﮭﺎ از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده و ھﻼک ﺷده اﺳت .
 -١٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذھن آدﻣﯽ دارای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﺳت دل ھم ﭼﻧﯾن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن و دﯾدن
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ذھن اﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی دل را ھم درﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻧﯾدن و دﯾدن وﻗﺎﯾﻊ ﻗﻠﺑﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر اﺳت و ادراﮐﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗر از
ادراک ذھن اﺳت  :ﻣﻌرﻓت ذھﻧﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ !
 -١٨اﺻوات و ﺗﺻﺎوﯾر ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻟطﯾف ﺗر و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗر و ﻏﯾﺑﯽ ﺗر از ذھن اﺳت  .و اﯾن ادراک ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء
وﻋرﻓﺎی ﺑزرگ اﺳت .
اول .و دل آدﻣﯽ ھم درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده آﺧرت و وﻗﺎﯾﻊ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر
 -١٩ذھن آدﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده دﻧﯾﺎﺳت و ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت در آﺳﻣﺎن ّ
اﺳت .
 -٢٠و ﻟذا ادراک ﻗﻠﺑﯽ ھﻣﺎن ادراک وﺣﯾﺎﻧﯽ و ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ روح ﺑر ﻗﻠب اﻧﺳﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾد و ﻗرآن و ﻓرﻗﺎن و ﺣﮑﻣت ھم ﺑر ﻗﻠب ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮔردد و در ﻗﻠب درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ از دو ﻧوع ﺳﻣﻌﯽ و
ﺑﺻری اﺳت  :ﮐﻼﻣﯽ و ﺟﻣﺎﻟﯽ .
 -٢١ﭘس ﮔوﺷﮭﺎ و ﭼﺷﻣﺎن آدﻣﯽ ھم ﭼﺷم و ﮔوش ذھن ھﺳﺗﻧد و ھم ﭼﺷم و ﮔوش دل  .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دارای دو ﺗﺎ ﭼﺷم و دو
ﺗﺎ ﮔوش ھﺳﺗﯾم" .و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﺷم و ﮔوش ﺑﺧﺷﯾد آﯾﺎ ﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ " ﻗرآن –
 -٢٢ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن وظﺎﯾف اﻧدﯾﺷﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﻗﻠﺑﯽ را ھم ﺑﮫ ﻓﮭم دﻧﯾوی و طﺑﯾﻌﯽ درﯾﺎﺑد و اﯾن رﺳﺎﻟت ﺗوﺣﯾدی
ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﺎرف دﻧﯾوی و اﺧروی اﺳت  ،وﺣدت طﺑﯾﻌت و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت !
 -٢٣ﭘس ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎراﻧداز و ﺧزاﻧﮫ ھﻣﮫ ادراﮐﺎت دﻧﯾوی و اﺧروی اﺳت و اﺻوﻻً آدﻣﯽ از ﺑﺎﺑت ادراک ذھﻧﯽ ﺧوﯾش
ﻣﺳﺋول اﺳت زﯾرا اراده اﻧﺳﺎن از ذھن اوﺳت و ﻧﮫ ﻗﻠب او .اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺋول آﮔﺎھﯽ ذھﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﻧﮫ ادراک و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗﻠﺑﯽ
ﺗﺻرﻓﯽ ﻧدارد.
ﺧوﯾش ،زﯾرا در آن اراده و
ّ
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 -٢۴ذھن و دل آدﻣﯽ دو ﮐﺎرﮔﺎه درﯾﺎﻓت ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از درﺑﮭﺎی ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺑر اﯾن دو ﮐﺎرﮔﺎه وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در رأس
اﯾن ﺣواس ھﻣﺎن ﭼﺷم و ﮔوش ﻗرار دارﻧد .
 -٢۵و اﻣﺎ ﻓﮭم ﮐردن ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ذھﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻓﮭﻣﯾدن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
 -٢۶ﺣواس و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﭼﺷم و ﮔوش دو رﺳﺎﻟت دارﻧد  :وارد ﮐردن و ﺧﺎرج ﮐردن ھﺳﺗﯽ ! ھﺳﺗﯽ از طرﯾﻖ ﭼﺷم و ﮔوش وارد
ذھن و دل ﻣﯽ ﺷوﻧد و درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﻗﻠﺑﯽ ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺣوﯾل ذھن ﻣﯽ ﮔردﻧد و آﻧﮕﺎه ذھن ھﻣﮫ اﯾن درﯾﺎﻓﺗﮭﺎ را ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎز
ﺑﺻورت اﺻوات و ﮐﻼم و ﺻور ﺗﺣوﯾل ﭼﺷم و ﮔوش و ﺳﺎﺋر ﺣواس ﻣﯽ دھد ﺗﺎ آﻧرا در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون درک ﮐﻧﻧد .
 -٢٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﺷم و ﮔوش  ،ھﺳﺗﯽ را ﺗﺣوﯾل ذھن ﻣﯽ دھﻧد و ﺳﭘس ﻓﮭم آﻧرا از ذھن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم را
در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون درﯾﺎﺑﻧد  .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐور و ﮐرﻧد و ﭼﺷم و ﮔوش آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﺣﺻوﻻت و ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ذھن ﻧﯾﺳت ﻓﻘط ﺗل
اﻧﺑﺎر ﮐﻧﻧده دﻧﯾﺎ در ذھن ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد و ھﺳﺗﯽ در ذھن آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﻣﺳﺎری و زﺑﺎﻟﮫ دان اﺳت و ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرﺗر از ﻣﺎده
و دﻧﯾﺎ ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ اﮔر ھم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﺷم و ﮔوش آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت آن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺗو ّﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻧدارﻧد و راﺑطﮫ
ﺷﺎن ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ ﯾﮑطرﻓﮫ و وارداﺗﯽ اﺳت .
 -٢٨ﻣﺎده ﺟﮭﺎن در ذھن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ دوﺑﺎره از طرﯾﻖ درﺑﮭﺎی ﺧروﺟﯽ ﺣواس ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﺷده و
ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرﺗر ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﺗوأﻣﺎن اﺳت  .و اﯾن ﺗﺑدﯾل ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧوﯾت
ﺟﮭﺎن اﺳت :ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯾرا ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺎوﯾد !
 -٢٩اﯾن درﯾﺎﻓت دوﺑﺎره ﺟﮭﺎن از ذھن ﺑواﺳطﮫ ﺣواس و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﭼﺷم و ﮔوش  ،ھرﮔز ﺗﺎﮐﻧون ﺑواﺳطﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻋﻠﻣﺎی
زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ درک ﻧﺷده اﺳت  .اﯾن رﺳﺎﻟت ﻣﺟدّد ﺣواس ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﻣﻌﻧوی آﻧﮭﺎﺳت ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﻋطف ﺗﺑدﯾل ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت .
 -٣٠ﺣواس ﻣﺎ ﻓﻘط ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺑﯾرون را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ذھن دھﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓرآورده ھﺎی ذھن را ھم درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﺑطرزی ﺟﺎدوﺋﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻓﮭﻣﯽ ﻣﺣﺳوس و ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻧد و ﺟﮭﺎن را دﮔر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون
ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .
 -٣١ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﭼﺷم و ﮔوش آدﻣﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن اﻋﺿﺎی وﺟود اﻧﺳﺎن و ﺑﻠﮑﮫ
ﺑرﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻋﻠوم و اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری ﺗﺎﮐﻧون از درک ﺣﺗﯽ اﻧدﮐﯽ از اﯾن ﻋظﻣت ﻧﯾز ﻏﺎﻓل و ﺟﺎھل
ﺑوده اﺳت اﻻ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣﺎن واﺻل .
 -٣٢ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﭼﺷم و ﮔوش ﺑﺧﺷﯽ ﻻﯾﻧﻔﮏ از ﮐﺎرﮔﺎه ادراک و ﻣﻌرﻓت و ﻣﻌﻧوﯾت ﺑﺷر اﺳت و ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﻌﺑﮫ ذھن و دل اﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت ﭼﺷم و ﮔوش ذھن و دل ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ﺑﯾﻧﯽ و ﻻﻣﺳﮫ اﯾن دو ﮐﺎرﮔﺎه و ذاﺋﻘﮫ آن .
 -٣٣در ﺣﻘﯾﻘت ﺻورت آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣواس ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﻋﺿﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ادراک اوﺳت ھﻣﺎن ﺻورت ذھن اوﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر ھم ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑر ﻣﻐز او ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و ﻣﻐز او ھﻣﺎن ﻣﻐز ﺟﻣﺎل اوﺳت  .ﭘس ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و
ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﭼﺷﺎﺋﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ اﻋﺿﺎی ادراﮐﯽ ذھن ھﺳﺗﻧد و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ادراک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٣۴ھﻣﮫ ادراﮐﺎت ﺑﺷری از اﯾن ﺣواس آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣواس ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٣۵ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ادراﮐﺎت ﺑﺷری ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ )ﺳﻣﻌﯽ( ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺟﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺻری( و ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﭼﺷﺎﺋﯽ و ﻟﻣﺳﯽ  .و اﻟﺑﺗﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
آﻧﮭﺎ ﮐﻼﻣﯽ – ﺟﻣﺎﻟﯽ اﻧد  .ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﮐﻠﻣﮫ ھم ﷲ اﺳت و ﺑرﺗرﯾن ﺟﻣﺎل ھم ﻟﻘﺎء ﷲ .
 -٣۶دو ﭼﺷم و دو ﮔوش و دو ﺑﯾﻧﯽ ﺑرای درک ﻋﺎﻟﻣﯾن )دو ﻋﺎﻟم( اﺳت ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت و ﻣﺎورای آن  :دﻧﯾﺎ و آﺧرت .
 -٣٧و ا ّﻣﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻧﺎﺑﯾن اﺳت ﺑﯾن دو ﭼﺷم و دو ﮔوش ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣرزدار اﯾن دو ﻋﺎﻟم اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻣرز ﻧﺷﯾن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾن
اﯾن دو ﺟﮭﺎن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﺑﯾﻧﯽ ﻋﺿو ﺗوﺣﯾدی ﻣﻌرﻓت و ادراک و ﺣواس اﻧﺳﺎن
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اﺳت  .ﺑﯾﻧﯽ ﻣوﺣد ﮐﻧﻧده دﻧﯾﺎ و آﺧرت و ﻋﺿو وﺣدت وﺟود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ را ھم ﺑﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣدت ﻣﯾرﺳﺎﻧد
و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ دو ﭼﺷم و ﺷﻧواﺋﯽ دو ﮔوش را ھم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و ﺑواﺳطﮫ ﺑﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھر ﭼﯾزی را ﯾﮏ ﭼﯾز واﺣد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و
ھر ﺻداﺋﯽ را ﯾﮏ ﺻدای واﺣد درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .
 -٣٨ﭘس ﺟﻣﺎل ﻣﺎ  ،ﺟﻣﺎل ذھن ﻣﺎﺳت و ﺑﯾﻧﯽ و ﭼﺷم و ﮔوش ھم ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ و ﭼﺷم و ﮔوش ذھن اﺳت و دھن ﻣﺎ ھم دھن ذھن
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﺳﺗﺎن و ﭘﺎھﺎی ﻣﺎ ھم دﺳت و ﭘﺎی ذھن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :روح ھم ﭼﺷم دارد و ﻣﯾﺑﯾﻧد
ﮔوش دارد و ﻣﯽ ﺷﻧود و دھﺎن دارد و ﻏذا ﻣﯽ ﺧورد .و ذھن وﺟﮭﯽ از روح اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( آﻧرا روح اﻟﻔﮑر ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .
 -٣٩ﭘس ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎره ذات اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ ای از ﻋﻠم روح اﺳت .روح اﻟﻔﮑر!
 -۴٠ذھن آدﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه درک و درﯾﺎﻓت ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ارﺗﻘﺎء آن ﺑﮫ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﺗﺟﻠّﯽ ﺟﻣﺎل ﺧﺎﻟﻖ اﺳت .
 -۴١ﺣواس آدﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم را ﻣﯾﮕﯾرد و ﺑﮫ ذھن ﺗﺣوﯾل ﻣﯾدھد و از آن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر را ﺗﺣوﯾل ﻣﯾﮕﯾرد .و
اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ ھم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺳت ﺗر را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛراً .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ذھن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷد .آﯾﺎ ﺧﻼﻗﯾﺗﯽ
در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ .
 -۴٢ذھن آدﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی اﺳت ﭼرا ﮐﮫ از ﻋدم  ،وﺟود ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و از وﺟود ھم ﺧدا را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎز دوﺑﺎره
وﺟود را ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
 -۴٣ذھن اﻧﺳﺎن ﺣﯾرت آورﺗرﯾن ﻣوﺟود و ﻣﮑﺎن در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت  .اﮔر ﻓرآورده ھﺎی ذھن ﺑﺷر از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
ﻓﻘط ﺑﻌﻧوان ﭘدﯾده ای ﻣﻧﻔﮏ از ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﺟز " ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی " ھﯾﭻ ﻧﺎم دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ذھن
ﻧﺳﺑت داد  .ھﻣﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ذھن اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﻧد از ﻓرآورده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ھﻧری و ادﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺗﺎ ﭘدﯾده ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .و ﺑﻠﮑﮫ ﻣطﻠﻖ ﺗر از ھﻣﮫ ھﻣﯾن ﻓرآورده ھﺎی ﻣﺣﺳوس ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺻوات و رﻧﮕﮭﺎ و
ﺑوھﺎ و اﺷﮑﺎل و ﺣﺟم ھﺎ و ﻧواھﺎ .
 -۴۴ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ذھن اﺳت ﮐﮫ اﮔر آﻓرﯾﻧﻧده ﺟﮭﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﻻاﻗل
درک ﮐﻧﻧده آن اﺳت ﭘس ذھن ھم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻋﻠﻣﯽ – دﯾﻧﯽ – ﻓﻠﺳﻔﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ ذھن ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﺧود
اوﺳت  .ﭘس اﯾن ذھن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد زﯾرا ﺑر ﺟﮭﺎن اﺣﺎطﮫ دارد .
 -۴۵ذھن اﻧﺳﺎن آﻧﻘدر ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش را ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻔﯽ ﺳﺎزد و از ﻧو ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد .
 -۴۶ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ذھن اﻧﺳﺎن را ﺧﺎﻟﻖ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  .ﻣﺛل ﻣوﻟوی ﮐﮫ ﻓرﻣود  :ھﺳﺗﯽ از ﻣﺎ ھﺳت ﺷدﻧﯽ ﻣﺎ
از او .اﯾن ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯽ ﺷﮏ ذھن اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺧدا را ھم ﺧﻠﻖ ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎز ﻧﺎﺑود ﻣﯾﺳﺎزد و ﺑﺎز ﺧﻠﻖ ﻣﯾﮑﻧد.
 -۴٧ﺑﺎ ﻧظری ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و آرای ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان اﻗرار ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن
ﻧظرﯾﺎت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ از ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻋظﯾم ﺗر و ﻣطﻠﻖ ﺗرﻧد ﻣﺛل ﻧظرﯾﮫ ﻧﺳﺑﯾت اﻧﯾﺷﺗن  ،ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮫ ھﺎ  ،ﻧظرﯾﮫ ﻧﯾرواﻧﺎ  ،ﻧظرﯾﮫ
ُﻣﺛل اﻓﻼطوﻧﯽ  ،ﻧظرﯾﮫ وﺣدت وﺟود و ﻏﯾره .
 -۴٨ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل و ﻣﻌ ّﻣﺎی آدﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣرﯾف ذھن ﺧود ﻧﯾﺳت و ﺑر آن اﺣﺎطﮫ ﻧدارد و ﻋﺎرﻓﺎن ھم اﺣﺎطﮫ ای اﻧدک
ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد و ذھن ﺧود ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺧود ﺻﺎﺣﺑش را ھم ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﻓرﻣﺎن ﻣﯾدھد و رزق ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻣﯽ ﻣﯾراﻧد و زﻧده
ﻣﯾﮑﻧد .
 -۴٩ﺧود درک ﻣﻌﻧﺎی " ﻣطﻠﻖ " ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣطﻠﻖ ﺑودن ذھن اﺳت .
 -۵٠و ا ّﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﻘداری ﺑﮫ ﺧود ﻣﻌﻧﺎی ﻣطﻠﻖ ﺑﭘردازﯾم  .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ ﻣطﻠﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی ﯾﺎ ﻣوﺟود و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از
ﺑودن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و ﻧﺑﺎﺷد در آن واﺣد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودش را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد و ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ھم ﭼﻧﯾن ﮐﻧد.
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اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﺗرادف ﺧداوﻧد اﺳت  .و اﮔر ذھن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را درک ﮐﻧد ﭘس دارای
ھﻣﯾن ﻣﻘﺎم و ﻣﺎھﯾت اﺳت .
 -۵١اﻧﺳﺎن ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﺑرﺗر از آن ﭼﯾز اﺳت  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ذھن اﺳت .
 -۵٢اﻧﺳﺎن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ذھن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از ذھن ﺧوﯾش اﺳت و در ﻗﺑﺎل آن اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑودی
ﻣﯾﮑﻧد اﮔر اﻧدک ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ درﺑﺎره اش ﺑﯾﺎﺑد .
 -۵٣ﮐل ﺗﮑﺑّر و ﻏرور و ﺳﻠطﮫ ﺟوﺋﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن از ﺑﺎﺑت ذھن اوﺳت از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﭼﮫ ﻗدرت ﻣطﻠﻘﮫ
و ﺟﺎوداﻧﮫ ای اﺳت در ﺳر ﺧوﯾﺷﺗن  .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﻧدرت ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ﻗدرت ﻋظﯾم ﺑﮭره ای ﮔﯾرد و ﻣﺷﮑﻼت ﮐوﭼﮏ ﺧود
را ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﺟودی اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ذھﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ
ﻋﻣﻼً ﯾﮏ ﻣوﺟود درﻣﺎﻧده و ﺣﻘﯾر و ﻧﺎﺗوان و ﮔداﺳت .
 -۵۴ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﻗدرت ﻋظﯾم و ﺧداﺋﯽ ذھن ﺧود در ﺧدﻣت ﺣﯾﺎت ﺧود در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑﮭره ای ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺑرﻧد .زﯾرا ذھن ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻓﻘط ھﻣﭼون اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﻐﺿوب و ﻣطرود آن ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد
و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣر از ذھن ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد و دﯾﮕر ﺷﮭﺎﻣت ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ آن را ﻧدارﻧد و اﯾن واﻗﻌﮫ از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻓر اﺳت ﮐﮫ اﻟوھﯾت را در ﺧود ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
 -۵۵ذھن آدﻣﯽ ﺑدون ﺷﮏ ﺑرای ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﻏﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﻋظﻣت ﻗدﺳﯽ آﻧرا درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟذاﺑﯾت ﺑﺳﯾﺎر دارد ﺧﺎﺻﮫ
ﺑرای اﺟﻧّﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن  .و ﻟذا ھﻣواره ﻣﺗرﺻد اﺷﻐﺎل و اﺳﺗﻔﺎده از آن در ﺧدﻣت اﻣﯾﺎل ﺧوﯾﺷﻧد .ﺑﺧل اﺑﻠﯾس ﺑﮫ آدﻣﯽ از ﻋظﻣت و
ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ذھن او ﺑود ﮐﮫ ﻣﺧزن اﺳرار ﺟﮭﺎن ﺑود  .و ﻟذا ﻣﮑرھﺎی اﺑﻠﯾس درﺑﺎره آدم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ او را از ذھن ﺧود ﻏﺎﻓل ﺳﺎزد ﺗﺎ
ذھﻧش را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧوﯾش ﮔﯾرد .
 -۵۶در رواﯾﺗﯽ از اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﺟﻧﮫ در ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗروﮐﮫ اﺳﺗﺧوان اﻣوات و ﺑﺧﺻوص ﺟﻣﺟﻣﮫ
آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺑوﯾﻧد و از اﯾن طرﯾﻖ دارای ﻗدرت و ارﺗزاق ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﺑدﯾن واﺳطﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زﻧدﮔﺎن را وﺳوﺳﮫ
ﮐﻧﻧد و در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود آورﻧد .
 -۵٧ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻣﺎھﯾت ذھن ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ در ﯾﮑﯽ ﺗﻌطﯾل اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت و در دﯾﮕری ﮐﺎﻧون ﮐون ﮐﺎﺋﻧﺎت
اﺳت و ﺑﻘول ﻣوﻻﻧﺎ ﭼرخ در ﮔردش اﺳﯾر ھوش ﻣﺎﺳت .
 -۵٨ذھن اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺧداوﻧد ھم ھﺳت و ھم ﻧﯾﺳت  .و اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن دارد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اراده ذھن اوﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ذھن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۵٩ذھن ﻗﻠﻣرو ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر در ﺑﺷر اﺳت و ﻋرش او در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک  .و ذھن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺿورش را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در
ﻣﻘﺎﺑﻠش ﺧﺎﺷﻊ و ﻣرﯾد ﻣﯽ ﺷود ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔردد و از اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮔردد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﻧﺳﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن
ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا آﻧرا ﮐﺑر ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ﮐﺑر آدﻣﯽ ﻣوﺟب ﻏﻔﻠت و ﮐوری او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾت ذھن اﺳت  .و اﻧﺳﺎن
ﻋرش ﺧدا را ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑداﻧد و از آن ﺑرﺧوردار ﺷود .
 -۶٠ﺗﮑﺑّر اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﻏﻔﻠت او از ﻋظﻣت و اﻟوھﯾت ذھن ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا از ذھن ﺧود ﺟز ﮐﺑر ﮐور و دﯾواﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ
اﯾن ﺣس ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺳﺎزد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ دارد وﻟﯽ از آن ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .
 -۶١ذھن آدﻣﯽ دارای دو ﺑﺧش اﺳت :ﺑﺧش اﻟﮭﯽ و ﺑﺧش ﺑﺷری! اﮔر ﺑﺧش ﺑﺷری ذھن ﺑﺎ ﺑﺧش اﻟﮭﯽ آﺷﻧﺎ و دوﺳت ﻧﺷود
ھﻣواره در ﻗﺑﺎل آن اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻋﯾن ﮐﺑر و ﻏرور .ﭼون ﺑﺧش ﺑﺷری ﺑﺎ ﺑﺧش اﻟﮭﯽ ذھن ﻣﺗﻌﺎدل ﺷود
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻋﺎدل .اﯾن راﺑطﮫ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق اﺳت و ﻋﺎﺑد و ﻣﻌﺑود و ﻋﺎرف و ﻣﻌروف و ﻋﺎﻟم و ﻣﻌﻠوم اﺳت و واﺣد و
ﻣو ّﺣد.

7

 -۶٢ﯾﮏ ﻧﯾﻣﮫ ﻣﻐز آدﻣﯽ ﻗﻠﻣرو وﺟود اﺳت و ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕرش ھم ﻗﻠﻣرو ﻋدم اﺳت .و ﻋدم ﺑﺎﯾد از ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕرش وﺟود ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ
وﺟود ﻣﺗﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔردد .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ :ﺧداوﻧد آدﻣﯽ را در ﺣﺎل ﺧﻠﻘﺗش ﺑر ﺧﻠﻖ او ﺷﺎھد ﮔرﻓت .اﯾن ﺷﮭﺎدت
ﻧﯾﻣﮫ ﻣﻐز ﺑر ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕر اﺳت.
 -۶٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻣرﯾدی ﺑﺧش ﻋدﻣﯽ و ﻣﺧﻠوﻗﯽ ذھن ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺧش اﻟﮭﯽ و وﺟودی و ﺧﻼق ذھن
اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت  .ﺗﻔﮑّر ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺷدن روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۶۴ﺑﺧش ﻋدﻣﯽ ذھن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺧش آدﻣﯽ آن ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﻗﺑﺎل ﺑﺧش اﻟﮭﯽ آن دﭼﺎر ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺧودش را
ھﻣو ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﻟذا ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ و ﺗﻔﮑّر و دﯾﺎﻟوگ و ﻣرﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ٰاﻟﮭﯾت ذھن اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن
ﮐﻔر و ﺟﮭل و ﻏرور وﺟﮫ ﻋدﻣﯽ ذھن در ﻗﺑﺎل وﺟﮫ وﺟودی آن اﺳت .
 -۶۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺧش ﻋدﻣﯽ ذھن درﺑﺎره ﺑﺧش وﺟودی اﺳت  .ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﻣﮑره آدﻣﯽ ذھن ﺑﮫ
ﻧﯾﻣﮑره اﻟﮭﯽ آن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود .
 -۶۶ﻧﯾﻣﯽ از ذھن  ،ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕرش ﻣطﻠﻖ ﭘرﺳت اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت و
دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن اﯾن دو ﺑﺧش ھﻣراه ﻧﺷود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧون و ظﻠم و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻧﺳﺎن از ﻗﻠﻣرو ذھن ﺧود طرد
و ﻟﻌن ﻣﯽ ﺷود .
 -۶٧ﻧﯾﻣﮫ آدﻣﯽ ذھن در ﭘرﺳﺗش ﮐورﮐوراﻧﮥ ﻧﯾﻣﮫ اﻟﮭﯽ آن  ،ﺧود را ﺑﺎ آن ﻋوﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧود را ھﻣو ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﮐﺑر و ﻏرور ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن !
 -۶٨ﭼون روح آدﻣﯽ از وﺟﮫ ﻋدﻣﯽ ذھن راﻧده و طرد ﺷد اﯾن ﺑﺧش آدﻣﯽ – ﻋدﻣﯽ ذھن ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد .و اﯾن
ھﻣﺎن ﺛﻧوﯾت و اﻧﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق و ﺟﻧون ذھن اﺳت .
 -۶٩آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل ﻧدارﻧد ﺑزودی از ﺑﺧش آدﻣﯽ ذھن ﺧود طرد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ذھن ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن و اﺟﻧﮫ درﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ
اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﻗدر ذھن اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ داﻧﻧد .
 -٧٠در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻔﮑّر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود دﯾﺎﻟوگ و ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت و ﻟذا ﻋﺎﻣل ھداﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن
دﯾﺎﻟوگ اﯾن دو ﺑﺧش از ذھن اﺳت .
 -٧١ﻋﻣده ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ وﺿﻌﯽ ﺑرزﺧﯽ دارﻧد و ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻣﻌﻠﻖ و ﺳرﮔرداﻧﻧد و ﻟذا ھرﮔز
ﺑر ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ و ﺣﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﯾن وارد ﻧﺷده اﻧد اﻻ ﺑﺻورت ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﺧﻼف ﻋﻘﻼﻧﯾت و دﯾن  .اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت
ﮐﮫ اﮐﺛر اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺑرای ﺧود رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﺑوده اﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎرف ا ّﻣت ﻣﺣ ّﻣد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد زﯾرا در ﻋﺻر
ﺧﺗم ﻧﺑوت و ﺧﺎﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم  ،ﻋﻠﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن اﻣت دﻗﯾﻘﺎ ً اوﺻﯾﺎ و وارﺛﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ھﺳﺗﻧد و اﻣت ﺑدون وﺟود اﯾﻧﺎن در ظﻠﻣت
اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺣ ّﻣدی داﻧﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ در ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺷﺎھدات
و ﻣﻌﺎرج روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﺎﻧده و ﺑﺳوی ﻣردم ﻧﯾﺎﻣده اﻧد و ﻣﻌرﻓت ﺧود را ﺣﯾﺎﺗﯽ و زﻣﯾﻧﯽ و ﺑﺷری ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و اﯾن ﻧﻘص ﻋظﯾﻣﯽ
اﺳت ھم ﺑرای ﺧودﺷﺎن و ھم آﺛﺎرﺷﺎن و در ﻣﯾﺎن ﻣردم  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻔﺎﺳﯾری ﮐﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ
ﺷده ﺑﺎز ھم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده و ﻣدﻓون اﺳت و اﮔر ھم ﺑواﺳطﮫ ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﻔﺳﯾر اﻣروزه ﺑدﺳت ﻣردم ﻣﯽ رﺳﻧد ھﻣﭼون
ﻣوﺟوداﺗﯽ ﻏﯾﺑﯽ و ﺟﻧﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا ﺟز در ﺧدﻣت ﺗﻘوﯾت و اﺷﺎﻋﮥ ﺧراﻓﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ دﯾن زﻧده را
زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ رﺷد و ﺧﻼﻗﯾّت ذھن ﻋدﻣﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ذھن وﺟودی دﭼﺎر ﻟطﻣﮫ و ﻧﻘﺻﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن
و ﺧداوﻧد را ﺿرر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﺣﺟﺎب راﺑطﮫ اﻧد .
 -٧٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت ﻣوﺳوم ﺑﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻌرﻓت و اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ھﻣﺎن راﺑطﮫ اﺿدادی و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن ذھن
وﺟودی و ذھن ﻋدﻣﯽ در دو ﻧﯾم ﮐره ﻣﻐز اﺳت .
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 -٧٣اﮔر ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺿدّش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﺑواﺳطﮫ ﻋﻣﻠﮑرد و راﺑطﮫ اﺿدادی ﺑﯾن ذھن وﺟودی و ﻋدﻣﯽ در
ﻣﻐز اﺳت  .زﯾرا ھر ادراک و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن اﯾن دو ذھن در ﻣﻐز ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ھر ﻣﻔﮭوﻣﯽ دارای ﻣﺎھﯾّﺗﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم ﯾﺎ ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٧۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ و ادراک و ﺗﻼش ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی ﺟز ﮔﻔﺗﮕوی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺟدﻟﯽ ﺑﯾن اﯾن دو
ﺑﺧش از ذھن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﻼّﻗﺗرﯾن ﻧوع ﺷﻧﺎﺧت را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺧودی و اﺻﯾل اﺳت و ﻧﮫ ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺣﺎﺻل ﺗﻘﻠﯾد
و ﭘﯾروی از ارزﺷﮭﺎی وراﺛﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .
 -٧۵ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ذھن ﻋدﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧزد ذھن وﺟودی )اﻟﮭﯽ( ﻣﯾرود و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﯾﺎ ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی
دوﻣﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و
ﮐﻠﯾﺷﮫ ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اوﻟﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﺗﻔﮑّراﻧﮫ و ﺧودی و ﺧﻼق اﺳت و اﻟﮭﯽ  .و ّ
اوﻟﯽ وﺟود ﺑﺧش اﺳت و دوﻣﯽ ﻗﺣطﯽ زا .
ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻓرﯾﺑﻧده ّ .
 -٧۶ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﻓﺎﻗد ﺗﻔﮑّر ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ذھن اﻟﮭﯽ )وﺟودی( در وﺟودﺷﺎن ﺗﻌطﯾل اﺳت زﯾرا ھرﮔز ﺑﮫ آن رﺟوع ﻧﻣﯽ ﺷود
و ﺑﺟﺎﯾش ﺑﮫ ﻣردم و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد و آﻣوزه ھﺎی ﻣدرﺳﮫ ای رﺟوع ﻣﯽ ﺷود .
 -٧٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ذھن اﻟﮭﯽ و ﻗوه ﺧﻼﻗﮥ ﺗﻔﮑّر در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻣردم و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻗوﻣﯽ و ﻧﯾز
آﻣوزه ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای اﺳت و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای .
 -٧٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ و ﺧودی ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﮔﻔﺗﮕو و اﺗﺣﺎد ذھن ﻋدﻣﯽ – آدﻣﯽ ﺑﺎ ذھن وﺟودی – اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﯾن ھﻣﺎن ﺗوﺣﯾد ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﯾز ھﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺑوغ ﻓﮑری در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﺗﺣﺎد اﯾن دو ذھن اﺳت .اﯾن اﻟﺣﺎق ذھن
زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ذھن آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﺎ اﻟﺣﺎق ﻋﻘل دﻧﯾوی ﺑﮫ ﻋﻘل اﺧروی اﺳت  .اﻟﺣﺎق ﻣﺣدودات ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣد اﺳت اﻟﺣﺎق ﻣرگ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و
اﻟﺣﺎق ﻋدم ﺑﮫ وﺟود .
 -٧٩اﮔر ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﺟﺎده ھﺎی آﺳﻣﺎن را ﺑﮭﺗر از راھﮭﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم " ﺑدﻟﯾل اﻟﺣﺎق ذھن ﻋدﻣﯽ ﺑﮫ ذھن
وﺟودی اﺳت  .و ﻣﻌراج ﻣﺣ ّﻣدی ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اﯾن اﺗﺣﺎد اﺳت .
 -٨٠در ﺣﻘﯾﻘت ذھن ﻋدﻣﯽ )آدﻣﯽ( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ زﻣﯾن اﺳت و ذھن اﻟﮭﯽ ھم آﺳﻣﺎن آن اﺳت .
 -٨١وﺣﯽ ،اﻟﮭﺎﻣﺎت ،ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﻌﺎرج آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺟﻣﻠﮫ اﻧواع و درﺟﺎت ﻣﺣﺻوﻻت دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن ذھن آدﻣﯽ ﺑﺎ
ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت  .از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾّت اﻣر ﺑﮫ ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل در ﻗرآن ﮐرﯾم ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم  .ﺗﻔﮑّر اﺳﺎس و زﯾر ﺑﻧﺎی ھﻣﮫ
ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ و ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن اﯾن دو ذھن اﺳت .
 -٨٢ﭼون ذھن آدﻣﯽ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺳﺧن ﮔوﯾد ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯾﺑﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن آﯾد و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت در طﺑﯾﻌت ﺗﻌﯾّن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
وﻟﯽ اﮔر ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ذھن آدﻣﯽ ﺳﺧن ﮔوﯾد زﻣﯾن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن رود و ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻣﯾﻧﯽ  ،آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷود ﻣﺛل ﻣﻌراج ﻣﺣ ّﻣدی .
 -٨٣ﻣﻌﺎرف ﻧﺑوی و از ﺟﻣﻠﮫ ﻗرآن ﺣﺎﺻل ﮐﻣﺎل ﺳﺧن ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﺑﺷری اﺳت وﻟﯽ ﻣﻌﺎرف ﻋﻠوی و وﻟوی ﺣﺎﺻل ﺳﺧن ذھن
ﻧﺑوت و وﻻﯾت )اﻣﺎﻣت( اﺳت .
ﺑﺷری ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت  .اﯾن ﺗﻔﺎوت ّ
ﻧﺑوت
 -٨۴در طﯽ ھزاران ﺳﺎل از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم  ،ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ذھن ﺑﺷری ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﻗرآن اﺳت  .و در دوران ﺧﺗم ّ
ﻧوﺑت ذھن ﺑﺷری اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺳﺧن ﮔوﯾد و راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن و اﻣﺎﻣت اﺳت .
 -٨۵ذھن آدﻣﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ و ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧدا ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﺧدا
ﺳﺧن ﮔﻔت و ﻻﻏﯾر .
 -٨۶ﺑرﺧﯽ از ﺳﺧﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ دﯾﺎﻟوگ ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺗوأﻣﺎن ذھن آدﻣﯽ و اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎﻣل و ﻣﺷﮭور آن ﺳوره
ﺣﻣد در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﮫ دﯾﺎﻟوگ دو طرﻓﮫ اﻧﺳﺎن – ﺧداﺳت در ذھن .
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 -٨٧راﺑطﮫ ذھن آدﻣﯽ )ﻋدﻣﯽ( ﺑﺎ ذھن وﺟودی )اﻟﮭﯽ( ﺳﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد  :اﻧﮑﺎری ،ﺟدﻟﯽ و ﻣرﯾدی .راﺑطﮫ اﻧﮑﺎری ذھن
ﮑر
آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﮐﻔر اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺗﻔﮑّر ﺧﻼق و ھداﯾت ﺑﺧش .راﺑطﮫ ﺟدﻟﯽ ﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھﻣﺎن ﺗﻔ ّ
ﻋﻠﻣﯽ – ﻓﻠﺳﻔﯽ راﯾﺞ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺳﺎس ﺷرک ذھﻧﯽ اﺳت  .و راﺑطﮫ ﻣرﯾدی ھﻣﺎن راﺑطﮫ
اﯾﻣﺎﻧﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺗﻔﮑّر ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھداﯾت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨٨ﮐﺎرﮔﺎه وﺣدت وﺟود در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ وﺣدت ذھن ﻋدﻣﯽ و ذھن وﺟودی اﺳت .
 -٨٩ﺗﻣﺎم ﻣﻔﺎد و ﻣواد ﻣوﺟود در ذھن آدﻣﯽ )ﻋدﻣﯽ( اﮐﺛر آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ذھن اﻟﮭﯽ در آﻧﺎن ﺗﻌطﯾل و ﺗﮑﻔﯾر اﺳت اﯾده ھﺎ و آراء و
ﺑﺎورھﺎ و ﺧﺎطرات و آﻣوزه ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ و طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ و وراﺛت و آﻣوزش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً
ھﻣﺎن ﺣﺎﻓظﮫ اﺳت و ﯾﮏ اﻧﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺑدل ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺣﺎﻓظﮫ ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﮐﺛرﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺣﺗﯽ ذھن ﻋدﻣﯽ ھم ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺗﮭﯽ و ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘش ﺣﺎﻓظﮫ ای ﻗدرﺗﻣﻧد و دﻗﯾﻖ ﺗر را اﯾﻔﺎ ﮐﻧد  .در اﯾﻧﺟﺎ ذھن ﺑﺷر ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﯽ ﮐﻠﮫ و ﺑﯽ ذھن و روان ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﺑزاری در ﺧدﻣت ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اﺳت  .اﯾن ﻋﺎﻗﺑت اﻧﮑﺎر ذھن اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش
اﺳت .اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﮐﻔر اﺳت.
 -٩٠ذھن اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺧزاﻧﮫ ادراک ﻗﻠﺑﯽ ﻧﯾز ھﺳت درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر در ﮐﺎﺋﻧﺎت دارد ﯾﻌﻧﯽ درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑرای ورود
ﺑﮫ ھﻣﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم  .ﭘس درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﻼﺋﮏ و ﭘدﯾده ھﺎی ﻏﯾﺑﯽ در ذھن وﺟود دارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اول اﺳت ﮐﮫ آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﻧﺟوم و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎﺳت  .و اﯾن ذھن دﻧﯾوی ﺑدون
ذھن آدﻣﯽ )ﻋدﻣﯽ( ﻗﻠﻣرو ادراک آﺳﻣﺎن ّ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ذھن اﺧروی ﻓﻘط ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﻗواﻧﯾن و ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﯾرا و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧده اﺳت .
 -٩١ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ذھن دﻧﯾوی ﮐﮫ در ارادت و ﺗرﺑﯾت ذھن اﺧروی اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده و درک ﺑﺳﯾﺎری از ﭘدﯾده ھﺎی ذھن اﺧروی و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل دﯾدار ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﺑرﺧﯽ از ﻋرﻓﺎ داﺷﺗﮫ اﻧد .
 -٩٢ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،آن اﺷﯾﺎء و اﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل ﻧزول ﯾﺎ درک و ظﮭور ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯾﺑﯽ و اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﺷﯾﺎء ﯾﺎ
اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻏﯾﺑﯽ دارﻧد و درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن اﻣر درﺑﺎره وﺟود ﺧود
ﻋﺎرﻓﺎن دو ﺻد ﭼﻧدان اﻋﺗﺑﺎر دارد ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑر آﻧﺎن  .اﯾﻧﮭﺎ ﻗﺑﻠﮫ ھﺎی ﻏﯾﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺳﻣت و ﺳو و ﻣﺣﻠﺷﺎن ﯾﮏ ذھن
ﻋدﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت  .وﯾژﮔﯽ وﺟودی اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت زﯾرا ﺻﺎﺣب ذھن اﻟﮭﯽ ﺧﻼق ھﺳﺗﻧد و
ﻟذا وﺟودﺷﺎن درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳوی ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت و ﺣﺗﯽ ﯾﺎدﺷﺎن ﭼﻧﯾن ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد .
 -٩٣در ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء و اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ،درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳوی ذھن اﻟﮭﯽ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ اﯾن
درب ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﺑﯽ ﺑﺳوی ذھن اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد  .ﺧﺎﺻﯾت ﻗﺑﻠﮫ ھﺎ ﻧﯾز از ھﻣﯾن روﺳت .
 -٩۴ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ واﻗﻌﯽ :زﻧﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎﻧب دﭼﺎر ﺳوء ظن و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎدی ﺑود در ﻣراﺳم ﺣﺞ ﻋﻣره اش در ﺣﯾن
طواف ﺑر دور ﮐﻌﺑﮫ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﭼﺎر اﯾن ذھﻧﯾت ﻣﺳﺗﻣر ﺑود ﮐﮫ "ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرﺣﻖ ﺑﺎﺷد و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣردﻣﺎن در
ﮔﻣراھﯽ ﺑﺎﺷﻧد" در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑﻧﺎﮔﺎه ھﯾﮑل و ﺟﻣﺎل ﻣرا ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ در ﻣﻘﺎم اﺑراھﯾم دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻧده در ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن
ﺑودم .اﯾن اﻋﺗراف از زﺑﺎن ﺧود اﯾن زن اﺳت  .اﯾن ﺣﺟﺗﯽ اﺳت ﺑر ادﻋﺎی ﻣورد ﺑﺣث ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﺎد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دارای ذھن اﻟﮭﯽ و
ﺧﻼق اﺳت در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺑﺎرﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور ﯾﮏ ذھن اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮔﺷﺎﯾش ذھن اﻟﮭﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود .
 -٩۵اﺻوﻻ ً "ﺣﺎﺟﯽ" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣب ﺣﺟت اﻟﮭﯽ – دﯾﻧﯽ اﺳت  .زﯾرا ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺧود ﺣﺟﺗﯽ
ﻏﯾﺑﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾده ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺣﺟت در وﺟودش در ﻣﯾﺎن ﻣردم دارای ﺑرﮐﺎت وﯾژه ای اﺳت و اﮐﺛرا ً اﯾن ﺣﺟت را
در وﺟودش اﺣﺳﺎس و درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت او ھﻧوز ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺷده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ از ﺧدا ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﯽ ﺧدا .
 -٩۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم اﻣری ﺳﮭوی اﺳت زﯾرا ﻧﻣﺎزﮔزار روی ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﮐﮫ ﺳﻣﺗﯽ از ذھن اﻟﮭﯽ در ﻋﺎﻟم
ﺧﺎک اﺳت اﯾﺳﺗﺎده اﺳت وﻟﯽ در وﺟود ﺧودش درﺑﯽ و ﭼﺷﻣﯽ و ﮔوﺷﯽ ﮔﺷوده ﺑﺳوی ذھن اﻟﮭﯽ ﺧودش ﻧدارد  .اﯾن درب ھﻣﺎن
اﻣﺎم )ﺑﺎب( اﺳت و ﯾﺎد او ﮐﮫ دارای ذھن اﻟﮭﯽ و ﺧﻼق اﺳت .
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 -٩٧ﻋﺎﻟم ارض و ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ذھن ﻋدﻣﯽ )آدﻣﯽ( اﺳت و اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ ھم درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن و ذھن اﻟﮭﯽ
ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن و ﯾﺎ در ﺑرون از ﺧوﯾش )ﻣﺛل اﻣﺎم( ارﺗﺑﺎط دارﻧد.
 -٩٨ذھن آدﻣﯽ دو ﻧوع ﮔﻔﺗﮕو دارد  :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧودش و ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺑﯾرون ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ذھن اﻟﮭﯽ ﺧﻼق اﺳت )ﻋﺎرف(.
و دﯾﮕری ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن و اذھﺎن دﻧﯾوی دﯾﮕری ﮐﮫ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد  .ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﺳﮫ ﻧوع ﺑﺎﺷد  :اﻧﮑﺎری )ﺗﮑﻔﯾری(  ،ﺟدﻟﯽ و ﻣرﯾداﻧﮫ  .اﯾن دو ﻧوع اﻧدﯾﺷﯾدن اﺳت در ﺳﮫ ﺣﺎﻟت .
 -٩٩ﮔﺎه اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﮫ او ﮔوش دھد ﻓﻘط او را ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﮐﻼم ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ رود ﻣﺛل
ﺳرزﻧش ﯾﺎ ﻓﺣﺎﺷﯽ  .اﯾن ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﮑﺎری ﯾﺎ ﺗﮑﻔﯾری و ﯾﮑطرﻓﮫ اﺳت  .و ﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳت.
و ﮔﺎه ﺳﺋواﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرﯾداﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوش دادن ﻣﯽ ﭘردازد ﻣﺛل ﻣﺷورت ﺧواھﯽ از دﯾﮕران  .اﯾن ﺳﮫ ﻧوع از اﻧدﯾﺷﯾدن در ﺑﯾرون
اﺳت  :اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﺎﻓراﻧﮫ  ،اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و اﻧدﯾﺷﮫ ﺗوﺣﯾدی  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﻧوﻋش ﻋﺎرﯾﮫ ای اﺳت .
 -١٠٠اﻧدﯾﺷﯾدن ﭼﯾزی ﺟز ﺟرﯾﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗن و ﮔﻔﺗﮕو ﻧﯾﺳت ﯾﺎ در درون و ﺑﺎ ﻧﯾﻣﮑره ذھن اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش و ﯾﺎ در ﺑﯾرون ﺑﺎ
ﻣردﻣﺎن و ﻣوﺟودات  :ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧدا و ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﺧدا  :اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑﯾواﺳطﮫ و ﺑﺎواﺳطﮫ !
 -١٠١اﻧدﯾﺷﯾدن ﭼﯾزی ﺟز ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ و اﺳرارآﻣﯾز از ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا ﯾﺎ ﺧود و ﻣردم ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ
آﯾد و ﻣوﻟّد ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮭﻣراه ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٠٢اﻧدﯾﺷﮫ ھﻣواره ﺳﻧﺗز ﯾﺎ ﺑرآﯾﻧدی ﺣﺎﺻل راﺑطﮫ دو ﮔوﯾﻧده اﺳت  :ﺑﯾن ذھن آدﻣﯽ و ذھن اﻟﮭﯽ ﯾﺎ ذھن آدﻣﯽ و ذھن ﻣردم .
 -١٠٣ﭘس اﻧدﯾﺷﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻓﻼطون  ،دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﻋرش ﻣﻌرﻓت ﺧواﻧده اﺳت .
 -١٠۴اﯾن ﻋرش ﮐﮫ ھﻣﺎن ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ذھن آدﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﺷده و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر درآﻣده و ﺧﻠﯾﻔﮫ اش ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺗﺳﺧﯾر اﺑﻠﯾس درﻣﯽ آﯾد و اﺑﻠﯾس ﺑر اﯾن ﻋرش ﺟﻠوس ﻧﻣوده و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻧﺷﺄ ﺧدای ظن اﺳت ﮐﮫ ﺧدای
ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن اﺳت .
 -١٠۵ذھن اﻟﮭﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ذھن آدﻣﯽ درﻧﯾﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﺑﻠﯾس ﻣﯽ آﯾد و اﺑﻠﯾس از آن ﻋرش ﺑر ذھن آدﻣﯽ )ﻋدﻣﯽ( ﻓرﻣﺎن
ﻣﯽ راﻧد  .و ھﻣﮫ اﻣور اﯾن ذھن ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺳت و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺗرﯾﻧش ﺧدای اﯾن ذھن اﺳت ﮐﮫ اﯾده ای ﻣﺣض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اﻟﻘﺎی اﺑﻠﯾس اﺳت  .و اﯾن ﻣذھب ﮐﻔر و ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت .
 -١٠۶ﻣﮑﺗب دﯾﺎﻟوگ ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕوی ﻣرﯾداﻧﮫ و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﺳﻘراط ﺣﮑﯾم اﺳت ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﺗوﻟﯾد ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدّن ﻏرب را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت آن داﻧﺳت .
 -١٠٧ﺳﻘراط ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺟﺎز ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﮑر و ﺧﻼق ،ﭘﯽ ﺑرد ،ﮔﻔﺗﮕوی
ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻋﻘل و اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻌرﻓت  .اﯾن ﻣﮑﺗب در ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی ﺑﮫ اوﺟﯽ ﻋظﯾم رﺳﯾد و در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم
ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت و اﺣﺎدﯾث ﻓراواﻧﯽ در اﯾن ﺑﺎره از رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت  :ﭼون دو ﻣؤﻣن ﯾﮑدﯾﮕر را دﯾدار ﮐﻧﻧد
ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﺷود .ﭼون ﺳﮫ ﻧﻔر راز در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﻧد ﭼﮭﺎرﻣﯽ ﺧداﺳت وو  . ...اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺳﺧن از اﻋﺟﺎز ھداﯾت ﺑﺧش و
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺧردﻣﻧدان اﺳت ﺧﺎﺻﮫ اﮔر اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و ﺣﮑﯾم ﺑﺎﺷد  .آﮐﺎدﻣﯽ اﻓﻼطون و
ﻣدرﺳﮫ ﺻﻔﮫ و ﻣدرﺳﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑر اﺳﺎس اﻋﺟﺎز و ﺣﻘﯾﻘت دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠم و دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﭘدﯾد آﻣده ﺑود .
اﯾن ھﻣﺎن دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن ذھن ﻋدﻣﯽ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت و ﮔﺎه ھم دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن دو ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻋرﻓﺎن را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﮔﺎه اﯾن ﺗﺟﻠﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺻری و ﺟﻣﺎﻟﯽ در ﺳر ﺣد
ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اﺳت .و اﯾن از اﻋﺟﺎز ﻣطﻠﻖ ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌراج ﻣﺣ ّﻣدی ﺣﺎﺻل دﯾﺎﻟوگ دو ذھن اﻟﮭﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻔﺗﮕوی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ اﺳت .اﯾن دﯾﺎﻟوگ اﻟﺑﺗﮫ در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش از وادی ﮐﻼم )ﺳﻣﻌﯽ( ﻓرا رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ وادی ﺟﻣﺎل
ﻣﯾرﺳد و ﺑﺻری ﻣﯽ ﮔردد .
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 -١٠٨آﻧﮑﮫ اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯾر طرﯾﻘت و آﻣوزﮔﺎر ﻣﻌﻧوی ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن و ﻣرﯾد را ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ
ﺧودش آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧود اﻣﺎم ﺗﺟﻠّﯽ ذھن اﻟﮭﯽ ﻣرﯾد اﺳت .
 -١٠٩درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن اﻣر ﻗﻠﺑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻓﻘط ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻧور اﯾﻣﺎﻧش ﺣﺿور ذھن اﻟﮭﯽ را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
طﺎﻟب ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎ آن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن طﻠب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ﯾﮏ ﻣؤﻣن اھل
ﻣﻌرﻓت دارای ﺣدﯾث ﻧﻔس اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن دﯾﺎﻟوگ ذھن آدﻣﯽ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺣدﯾث ﻧﻔس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت
ﻧظﺎرت اﻣﺎم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ دﭼﺎر ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﮔﻣراھﯽ ﻧﺷود و ﺑﮫ ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻧﮕردد ﯾﻌﻧﯽ ذھن اﺑﻠﯾﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﺎرﯾﮫ ای
ﺧود را ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮕﯾرد  .زﯾرا ھﻣﮫ ذھن ھﺎ ﺣﺎﻣل و ﺣﺎوی اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﯾﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﺳﺎﻟت
ﻋﺎرف و ﭘﯾر طرﯾﻘت آﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﮫ اﯾن ﺗﺷﺧﯾص ﺑرﺳﺎﻧد ﺗﺎ اﺑﻠﯾﺳﯾت ذھن را ﺑﺎ اﻟﮭﯾت ذھن اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮕﯾرد زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﮫ ذھن آدﻣﯽ اﻟﮭﺎم و وﺣﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺷﯾطﺎن ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺑدون ﻧور اﻣﺎم ھﯾﭼﮑس ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص اﯾن دو از
ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﯾﺳت.
 -١١٠آدﻣﯽ ﺳوار ﺑر اﻣواج اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ دوزخ ﻣﯽ رﺳد  .و اﺻﻼً ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ و طﺑﻘﺎت آن ﭼﯾزی ﺟز
ﺻورت ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﺻری .
 -١١١در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ دوزخ وارد ﻧﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ھﻣﺎن راز دﯾﺎﻟوگ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد
ظﮭور اﻧدﯾﺷﮫ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١١٢اھﻣﯾت ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از اھﻣﯾت اﻣواج اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ در دﯾﺎﻟوﮔﮭﺎ رخ ﻣﯽ دھد و طرﻓﯾن راﺑطﮫ را ﺑﺎ
ﺧود ﻣﯽ ﺑرد ﺑﮫ ﺳوی ﺑﮭﺷت ﯾﺎ دوزخ و ﯾﺎ ﺑرزخ و طﺑﻘﺎت آن .
 -١١٣ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ و دﯾﺎﻟوگ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش ﺷده اﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ھﻣﺎن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﺑوده اﻧد ﮐﮫ رﺑّﺷﺎن ﺧود ﷲ ﺑوده اﺳت  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
راﺑطﮫ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺎس اﻣﺎﻣت در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .
 -١١۴ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل روی ﺧود ﺑﻌﻧوان ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺻورت اﻧدﯾﺷﮫ و ذھن اﻟﮭﯽ ﻣﺎﺳت  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ذھن
ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ﺻدای ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎﺳت .
 -١١۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ذھن ﺟرﯾﺎن دارد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻟﮭﺎﻣﺎت ﻏﯾﺑﯽ و ﮐﻼم ﷲ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺧداوﻧد و اوﻟﯾﺎی او ﺑﮫ ذھن ﻣﺗﺑﺎدر
اوﻟﯽ ھداﯾت ﺑﺧش و دوﻣﯽ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﻧد  .و اﯾﻧﮭﺎ ﭼﯾزی
ﻣﯾﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن  .ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ھم ﻓرﺳﺗﺎده ھﺎی ﺧداﯾﻧد ّ .
ﺟز ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 -١١۶طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﮑّر ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐﺎﻓران ھم ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﮑّر ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و اﯾن دو
ﻧوع رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل و ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧداوﻧد اﺳت راه ﻧوری و راه ﻧﺎری .
 -١١٧اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد اﻧدﯾﺷﮫ ھرﮔز از ﺣﯾواﻧﯾت ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رود و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ از ﺣﯾواﻧﯾت ھم ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺟﻣﺎدﯾت و ﺣﺗﯽ
ﭘﺳت ﺗر از آن ﻣﯽ رﺳد  .و اﯾن از وﯾژه ﮔﯽ ﻣوﺟودی ﺑﻧﺎم اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت
ﻧﺎﺑود ﺷد !
 -١١٨آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ھﻣﺎن اﯾده آﻟﯾزم ﻣطﻠﻖ اﺳت و اوﻣﺎﻧﯾزم ﻣطﻠﻖ اﺳت و اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻣطﻠﻖ اﺳت  .و از ﻧظر
ﺧود ﻣﺎ رﺋﺎﻟﯾزم ﻣطﻠﻖ اﺳت .
 -١١٩ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ دﻋوﯾﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر و ﺣ ّﺟت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻋﻠم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد از ﻧظر ﻣﺎ ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر و ﺣﺟت ھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳت و ﻋﻘل ﻣﻘدّم ﺑر ﻋﻠم اﺳت .و آدﻣﯽ ھزاران ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﻘﻠش و
ﺑدون ﻋﻠوم و ﻓﻧون زﯾﺳﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﮏ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ دو ﻗرن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ را ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ و زﻧدﮔﯾش ﺟﮭﻧم ﺷده اﺳت و
ھﻣﯾن ﺣﺟت ﮐﺎﻓﯽ ﺑر ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن اﯾن ﻋﻠوم اﺳت .و ﻣﯾزان ﻣﺎ ﻋﻘل و اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی.
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 -١٢٠ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ذھن آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺧود درآورده اﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
ھﻣﯾن ﺣﺟت ﮐﺎﻓﯽ ﺑر ﺿدّ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑودن و ﺿد وﺟودی ﺑودن و ﺿد ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن اﯾن ﻋﻠوم اﺳت .
 -١٢١اﻧﺳﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺣض اﺳت ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﻧوﯾﺎت وﻋرﻓﺎﻧﯾﺎﺗش و ٰاﻟﮭﯾﺎﺗش ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت از رﻧﮕﮭﺎ و ﺑوھﺎ و
اﺻوات و اﺑﻌﺎد و طﻌم ھﺎ و ﻟﻣس ھﺎ .ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺣﺎﺻل اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اش
ﻣطﻠﻖ را در ھر ﻟﻣس و ﺣس و ﺻدا و رﻧﮕﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻋﺷﻖ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑر ﻣطﻠﻖ ﺑودن اﻧدﯾﺷﮫ و ذھﻧﯾت اﺳت وﮔرﻧﮫ
ﺣﯾواﻧﺎت ھم ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﭼون ﺣواس ﺑﺷری را دارا ھﺳﺗﻧد .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻧدارﻧد اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت .اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣطﻠﻖ
ﺳﺎزی اﺳت .ﭘس ﻋﺷﻖ ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ و ادراک ﻣﻐزی اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی ﻣﺣﺳوﺳﺎت
ﻣﺎدی اﺳت .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت؟ اﯾن ﻋﯾن رﺋﺎﻟﯾزم اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١٢٢آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻧﺳﺎن را و واﻗﻌﯾت را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا در درک اﺳﻔل ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋﻘل
ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﺎﻧوری دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١٢٣ﻋﺷﻖ در آدﻣﯽ ﺣﺗﯽ ﻋﺷﻖ ﺷﮭواﻧﯽ و ﻣﺎدی ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﻟﺣظﮫ ای ﮔﻔﺗﮕو و ارﺗﺑﺎط ذھن ﻋدﻣﯽ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت در
ﺧوﯾﺷﺗن و ﯾﺎ در ﻏﯾر ﺧوﯾش .
 -١٢۴ذھن اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺣض و ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘدﯾده ای را اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٢۵از اﯾن ﻣﻧظر ﺣﺗﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼون ﺑﺧل و ﺣﺳد و ﮐﺑر و ﺳﻠطﮫ ﮔری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی ذھن
اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑدون آﻧﮑﮫ راھﯽ ﺑﺳوی ارﺿﺎء و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ﻣطﻠﻖ ﻧﺷﺎن دھد .
 -١٢۶ذھن اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐرﯾم اﺳت و ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ھم طﻌم ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﻓرﻣود "ﺑﮫ آدﻣﯾزاد ﮐراﻣت
ﻋطﺎ ﻧﻣودﯾم" اﯾن ﮐراﻣت ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت در اﻧواع و درﺟﺎﺗش ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻟﺣظﮫ ای ﻣطﻠﻖ ﻓﮭﻣﯽ و ﻣطﻠﻖ ﺑﯾﻧﯽ و ﻣطﻠﻖ ﺷﻧوی و
ﻣطﻠﻖ ﺑوﺋﯽ و ﻣطﻠﻖ ﭼﺷﺎﺋﯽ و ﻟﻣس ﻣطﻠﻖ اﺳت .
ذرات ﺗن آدﻣﯽ ﺣﺿور دارد .
 -١٢٧اﯾن ﺣﺿرت ﻣطﻠﻖ ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ در ّ
 -١٢٨و اﯾﻧﺳت ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرف ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﺳوی ﻋرﻓﺎن ﺣرﮐت ﻧﮑﻧد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺳﻘوط از ﻗﻠﮫ ﻗﺎف ﻣطﻠﻖ اﺳت .
 -١٢٩ﭘس ﻋﺷﻖ از ھر ﻧوع و درﺟﮫ ای ﻣﺟﺎزی ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯽ  ،زﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﻟﺣظﮫ ای ادراک ﻣطﻠﻖ در ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ
ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳت  .ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ﻓﮭم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺧون را ﺑﺟوش ﻣﯽ آورد و اﻋﺻﺎب و روان و ﺣواس و دل و ﺟﺎن را اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣطﻠﻖ ﭘرﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾﮕر ﺑﮫ ذھن ﻋدﻣﯽ ﺧود ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ دھد .ﻋﺷﻖ ﻟﺣظﮫ ای درک وﺟود اﺳت در ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ ﺑﺎ ذھن وﺟودی
)اﻟﮭﯽ( .
 -١٣٠ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﺳرخ اﺳت ﺑﻘول ﺳﮭروردی .وﻟﯽ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻋﻘل ﻣطﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﮐل و ﮐﺎﻣل ﺑﮫ آﻧﯽ.
 -١٣١ﭼرا ﻣﺣ ّﻣد)ص( ﻋﻘل ﮐل اﺳت زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎﻣل اﺳت و اﯾن دو ﯾﮑﯽ اﺳت.
 -١٣٢ﺑﮭﺷت ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﻋﻘل ﮐل اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﮐﺎﻣل را ﺟﮭت ارﺿﺎی ﮐﺎﻣل ﺗدارک ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﺑﮭﺷت ﺳرزﻣﯾن ﻣطﻠﻖ
اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھد ﺷود .
 -١٣٣و ا ّﻣﺎ دوزخ ﻣﺣﺻول ذھن ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ذھن وﺟودی ﺧود ﺟدا و طرد و ﻟﻌن ﺷده اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻔﯾر و ﺗﮑﺑّرش  .و
دوزخ ﻗﻠﻣرو ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑود ﺷدن اﺳت در ﺣﯾن ﺑودن  .و اﯾن ﻧﯾز ﻣطﻠﻖ دﯾﮕری اﺳت ﻣﺣﺻول اﻧدﯾﺷﮫ ﻋدﻣﯽ آدم .
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 -١٣۴دﯾن و اﻧدﯾﺷﮫ دﯾﻧﯽ راه ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی ھﺳﺗﯽ اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺻود ﺑدﺳت و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺣ ّﻣد
ﻗرآن ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﭼﯾزی ﺟز دﯾﺎﻟوگ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﷲ – ﻣﺣ ّﻣد ﻧﯾﺳت .

)ص(

ﺑﮫ ﺗﺣﻘﻖ ﮐﺎﻣل ﭘﯾوﺳت  .و

 -١٣۵ﻗرآن ﻣﻣﻠو از اﯾده ھﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد ھر ﯾﮏ ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻟذا ﻋﯾن ذات اﺳت  .و اﻧﺳﺎن
ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾز ﻣطﻠﻖ اﺳت ﭼون اﻣﺎم ﻣﺑﯾن .
 -١٣۶و اﻣﺎ ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻗرآﻧﯽ ھﻣﺎن ﺷﯾﻌﯾﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾﻧﺷﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻏﺎﻟﯾﮫ اﺳت و ﻋﻠﯽ اﻟﻠّﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻖ و اﺳﻼم ﻣطﻠﻖ اﺳت .
 -١٣٧در ﻗرآن ھر ﻣوﺟودی ﯾﮏ آﯾﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ در اﯾن آﯾﺎت ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐﻧد .ﭘس
ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣطﻠﻖ و ﻧﺎب اﺳت .و ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ از اﯾن اﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣطﻠﻖ رﺳﯾد و ﺟﮭﺎن را ﻣطﻠﻖ
ﺳﺎﺧت و ﻣﮑﺗﺑﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد و ﻟذا ﻗﯾﺎﻣت را ﺑرﭘﺎ ﺳﺎﺧت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ ای را ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻣطﻠﻖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود :ﻟﻘﺎءﷲ!
 -١٣٨ﻟﻘﺎءﷲ ﺟﻣﺎل ذھن اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺟﻣﺎل اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺳت .
 -١٣٩ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم و آداب ﻣذھﺑﯽ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﺗﺣرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﻧدارﻧد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻘوا ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭘرھﯾز از ذھن
ﻋدﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧﻼق ﺷود .
 -١۴٠ﺣدﯾﺛﯽ از اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﻣﯾﮕوﯾد "ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺎ در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرآن ﺑﺎ ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" – اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی
اﻧدﯾﺷﮫ در ﻋرﺻﮫ ادراک ﺑﺻری اﺳت ﮐﮫ در ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺗﻔﮑّر در آﯾﺎت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد  .و ﻟذا آﺧرﯾن ﮐﺗﺎب ﺧدا در ﻧزد ﺑﺷر ﻗرآن ﻧﺎم
دارد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن و اﻧدﯾﺷﯾدن! ﻗرآن ،ﻧور اﺳت و اﻧدﯾﺷﮫ را ﻧوراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭼﺷم ذھن را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و دﯾدار ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺂﯾد.
و اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧده در ﻗرآن اﺳت .
 -١۴١و ا ّﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗرآن را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و در آن اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺳواد )ﺳﯾﺎھﯽ( اﻟﻔﺎظ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده و ﮐورﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا
ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻓرﻣود  :ﻗرآن ﮐﺎﻓران را ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١۴٢ھر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑّر ﺗوأم ﻧﺑﺎﺷد ﺑر ظﻠﻣت و ﺟﮭﺎﻟت ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﺣﺟﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾن ذھن ﻋدﻣﯽ و ذھن وﺟودی .و
اﯾن ﻋﻠم ﺑﻐﯽ اﺳت در ﻗرآن .و ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﻋﻠم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت .
 -١۴٣از ﻗرآن اﺷدّ ﻋﻠم و اﺷدّ ﺟﮭل و اﺷد ﻧور و اﺷد ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺷد ظﻠم و اﺷد ﻋدل و اﺷد ﻣﮭر و اﺷد ﻗﮭر و اﺷد اﯾﻣﺎن و اﺷد
ﮐﻔر و اﺷد ﻟطف و اﺷد ﺷﻘﺎوت و اﺷد ﺻدق و اﺷد ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﻗرآن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ اﺳت  .زﯾرا ﺣﺎﺻل دﯾﺎﻟوگ ذھن
ﻋدﻣﯽ ﻣﺣ ّﻣد ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل و ﺟﻣﺎل  .ﺣﺎﺻل دﯾﺎﻟوﮔﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﻣطﻠﻖ  .ﯾﮏ دﯾﺎﻟوگ ﮐﺎﻣل ﺳﻣﻌﯽ –
ﺑﺻری ﺑﺎ ﻣطﻠﻖ .
 -١۴۴اﺳﻼم ﻣذھب اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺣﺿرت ﻣطﻠﻖ از ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟد آﻣده و ﺑﺧودش ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾد و از
ﻣطﻠﻘﯾت ﺧوﯾش ﻓراﺗر ﻣﯽ رود و ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ و ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود .
 -١۴۵ﷲ اﮐﺑر  ،ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺷﻘﯽ ﻣطﻠﻖ  ،ﷲ را از وادی ﻋدم ﻋﻣﺎﺋﯽ اش ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻟﻘﺎء و ﺟﻣﺎل
ﻣطﻠﻖ آورده اﺳت  .ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ را ﻣﯽ ﮔوﯾم  .ﷲ اﮐﺑر ﺣﺎﺻل دﯾﺎﻟوگ ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ اﺳت  .و ﻟﻘﺎءﷲ و ﻣﻌراج ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ
ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟﺳم اﻧدﯾﺷﮫ اﯾن دﯾﺎﻟوگ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن دو را در آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ ﯾﮑدﯾﮕر رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .
ﺧدا ﻓﻘط ﺧدای ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ اﺳت و آﻧﮑﮫ آﻧﺎن دﯾدار ﮐردﻧد در ﺟرﯾﺎن ﻋﺷﻖ و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﻧد .
 " -١۴۶در ازل ﺧدا ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و آن ﮐﻠﻣﮫ ھم ﺧدا ﺑود " – اﯾن ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ در اﻧﺟﯾل ھم آﻣده اﺳت و ﺗورات  ،دال ﺑر
درﺳﺗﯽ ادﻋﺎی ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺎﺳت  .ھزاران ﺳﺎل آدﻣﯽ درﺑﺎره اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﻧدﯾﺷﯾد ﺗﺎ در اﻧدﯾﺷﮫ اش او را ﺷﻧﺎﺧت و دﯾد  .اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ
آدﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را در ﺟﻣﺎل ﻣطﻠﻖ آﻓرﯾد و دﯾد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن دﯾدار ﮐرده اﻧد و ﺑﺷرﯾت در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا
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دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﯾزی ﺟز ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت و ﻧﺧواھد ﺑود  .ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﮐﺎرﮔﺎه ذھن آدﻣﯽ آﻓرﯾده و ﺗﻌﯾّن و وﺟود
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
 -١۴٧ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑﮭﺷت ھﺎ و دوزخ ھﺎ ﺗﺻوﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت .
 -١۴٨آﻧﺎﻧﮑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺷﻖ ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ دارﻧد و ﻧﮫ ﻋﺷﻖ  .ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ اﺳت .
 -١۴٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﻌطﯾل اﺳت ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻓﻧون ھم ﻣﺣﺻوﻻت اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺣﻘﯾر
اﺳت و ﺣﺎﺻل ﺗﺣﻘﯾر اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت .
 -١۵٠ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﻣﺣﺻول ذھن ﻋدﻣﯽ ﻣﻧﻔﮏ از ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﺗﮑﻔﯾر و ﻟﻌن ﺷده و ﺑﮫ درک اﺳﻔل
اﻓﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋدم اﺳت  .و ﻟذا ﺣﯾﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودﺷده ﮔﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود روی ﻧﻣﺎﯾد .
ﭘس ذھن ﻋدﻣﯽ ﻧﯾز دارای ذاﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻧّﺎ و اﻧّﺎ اﻟﯾﮫ راﺟﻌون!
 -١۵١ذھن ﻋدﻣﯽ در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﻣد ﻧظر ﺧدا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺳﺎﯾﮫ وﺟود اﺳت .
" -١۵٢ﺑﻣن ﮔوش ﺑده .ﻣن ﺧدای ﯾﮑﺗﺎﯾم و ﺟز ﻣن ﺧداﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﭘس ﻣرا ﭘرﺳﺗش ﮐن" ﻗرآن – اﯾن ﻧدای ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ذھن
ﻋدﻣﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١۵٣اﻧدﯾﺷﮫ  ،ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن و ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن ﺻﻧﻌت و ھﻧر و ﻋﻠم ﺧداوﻧد در ﻧظﺎم ھﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺎ آﺳﻣﺎن
ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اش در ذھن آدﻣﯽ ﺣﺿور دارد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ،اﻧﺳﺎن را ﺟﮭﺎن ﺻﻐﯾر و ﺟﮭﺎن را اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .راﺑطﮫ اﯾن
ﺻﻐﯾر و ﮐﺑﯾر ﮐل اﺳرار اﺳت.
 -١۵۴ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدﯾت و ﻣوﺟودﯾت ﻓﺷرده ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻐز آدﻣﯽ ﺷده اﺳت  .اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن
ﺗراﮐم ﻣطﻠﻖ اﺳت .ﭘس ﺧود ذھن و ﻣﻐز آدﻣﯽ ﭘدﯾده ای ﻣطﻠﻖ و ﻣطﻠﻖ ِ ﻣطﻠﻖ اﺳت  .اﯾن ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ در ﻣﻌﻧﺎی اﻧﻘﺑﺎض و ﻓﺷردﮔﯽ
ﺗﺟﺳم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎز ﺷود و اﻧﺑﺳﺎط ﯾﺎﺑد و ﻋﯾن ﺟﮭﺎن ﺷود  .ﮐﺎر اﻧدﯾﺷﮫ اﯾﻧﺳت.
 -١۵۵درک ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮫ ھﺎ در ﻓﺿﺎ ﺑﮫ درک ﻣﺎھﯾت ﻣﻐز آدﻣﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ادﻏﺎم و ﺗراﮐم و
اﻧﻘﺑﺎض دھﮭﺎ ﺳﺗﺎره و ﺳﯾﺎره و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﮭﮑﺷﺎن در ﯾﮏ ﺣﺟم واﺣد و ﻣﺣدود و ﻟذا ھﻣﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺳوی اﯾن ﻧﻘﺎط ﺟذب ﻣﯾﺷوﻧد و اﯾن
ﻧﻘﺎط ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﯾﺦ ھﺎی ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﺳﺗﻧد و ھﯾﭻ ﻧوری از آن ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺣﺎل ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﺣﺟﻣﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﻣﻐز
آدﻣﯽ ﻣﺗراﮐم ﺷده اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن ﮔوﯾﻧد و ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﻧﺳﺎن
درآورده اﺳت  .اﯾن ﺑدﻟﯾل ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﻧس و ﻣﺎھﯾت ﻣﻐز اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن ﻣﻐز اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را ﺑﺳوی ﺧود ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد.
اﯾن ﺟﺎذﺑﮫ ھﻣﺎن ادراک و اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری اﺳت .
 -١۵۶اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﻣﺑﺎران ﮐردن ﻣﻐز اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣد اﺷﺑﺎع ﮐﮫ رﺳﯾد ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﺑرﺳد و اﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل
ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود .
 -١۵٧ﺟز ﺧدا وﺟود ﻧدارد و وﺟودی ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت  .ﭘس ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺣﺿور ﺧداﺳت و اﻣﺎ ﺟﻣﺎل واﺣده او ﺟز در ﻣﻐز آدﻣﯽ
ﮐﮫ ﻓﺷرده ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت درک ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻐز آدﻣﯽ ﭼﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟﻣﺎل واﺣده ھﺳﺗﯽ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد .
 -١۵٨ﺑﻣﺑﺎران ﻣﻐز ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﻣﻐز ﺟﻣﺎل ﷲ را ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﺳﺎزد .
 -١۵٩اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎره اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺗﻔﮑّر درﺑﺎره ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧون و ﮐﻔر ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .و ﻟذا ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﮫ
ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑس  .و ﺧود آدﻣﯽ ھﻣﺎن ذھن اوﺳت  .ﭘس ذھن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧود در ﺧود و ﺑواﺳطﮫ ﺧود ﺑﮫ
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ ﺧداﺑﯾﻧﯽ .
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 -١۶٠ﭘس ذھن آدﻣﯽ ﺣﺿور ﻣطﻠﻖ و ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺧداﺳت و ﻟذا ﺻورت اﯾن ﺳر ھم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ اﺳت از ﺻورت اوﺳت .
 -١۶١ذھن اﻧﺳﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت .
 -١۶٢ھر ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺣل ظﮭور ﺧدا ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﯾن ﯾﻘﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان رﺳﯾد ﺟز از طرﯾﻖ
ﮐرات  .ﭘس ﻣن ﺧود ﺣ ّﺟت درﺳﺗﯽ ادّﻋﺎی
اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎره اﯾن ﺣﻘﯾﻘت  .و اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺛﺑوت رﺳﯾده اﺳت در ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﮫ ّ
ﺧوﯾﺷم .
 -١۶٣اﻧدﯾﺷﮫ و ﮐل ﺟرﯾﺎن ذھﻧﯾت ﺑﺷری ﺳﻧﺗز دﯾﺎﻟوگ وﺟود – ﻋدم در ﻣﻐز اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷرﺣش ﮔذﺷت  .اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه
ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺳﺧن ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ  :ای ﺑرادر ﺗو ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای !
 -١۶۴ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت  .ﺗﻣدن ﺑﺷری ﻧﯾز ﺗﻣدن اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت  .ﮐل ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾز ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﻘﺻد ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺟﮭﺎن و ﺗﺑدﯾل آن .
 -١۶۵ﮐل ﻣذھب ﻧﯾز ﻣذھب اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت  .ﻣذھب ﺑﻣﻌﻧﺎی راھﯽ ﮐﮫ ﻋدم ﺑﺳوی وﺟود ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد .
 -١۶۶ﮐل ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل اﻧدﯾﺷﮫ از ﮐﻠﻣﮫ و ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﺑﺳوی ﺗﺟﻠّﯽ و ﺟﻣﺎل  .ﭘس اﻧدﯾﺷﮫ ﺟﻣﺎﻟﯽ )ﺷﮭودی( اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﺎﻣل اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺟﮭﺎن ھم ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑراﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت .
 -١۶٧رﺳول ﻣﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﺧدای را ﭼﻧﺎن ﻋﺑﺎدت ﮐن ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ اش" اﯾن ﺗﻼش ﻋﺎﺑد ﺑرای ﺑﺻری ﮐردن
اﺳﻣﺎی ﺳﻣﻌﯽ و ﮐﻼﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﮐﮫ ذات اﺳت  .ھﻣﯾن اﻣر رﺳول اﺳﺎس دﯾﮕری از ﺣﺿور اﻣﺎم در ﻧﻣﺎز ﻣﺄﻣوم
اﺳت و ﻟذا در ﻧﻣﺎز اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺗﺻوﯾر ﺻورت اﻣﺎم در اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز اﻣری واﺟب اﺳت و ﺑدون آن ﻧﻣﺎز ﺧودﺑﺧود ﺑواﺳطﮫ ﺣﺿور اﺟﻧﮫ و
ﺷﯾﺎطﯾن و وﺳواس اﻟﻧﺎس و ﺧﻧﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺷﮑﯾّﺎت ﻧﻣﺎز ﺑدون وﺟود اﻣﺎم و ﺗﺻوﯾرش در
ذھن و دل و ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻣﺎزﮔزار )ﺗﺟﻠّﯽ( ھرﮔز ﻗﺎﺑل ﺣل ﻧﯾﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺻوﯾر ﺟﻣﺎل اﻣﺎم و ﻋﺎرف رھﻧﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل دﯾدﮔﺎن ﻣؤﻣن
ﻧﻣﺎزﮔزار ﺗﻧﮭﺎ راه ﺗﺣﻘﻖ اﻣر رﺳول در ﺑﺎب ﻋﺑﺎدت اﺳت زﯾرا اﻣﺎم وﺟﮭﯽ از وﺟﮫ ﷲ اﺳت و از درب ﺟﻣﺎل اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز
ﺗﺣول ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .ﺗﺣول اﻧدﯾﺷﮫ
ﺑرای ﻣؤﻣن ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻣﻌراج ﻣﯽ ﺷود و ﻟﻘﺎءﷲ در ﻣراﺗب  .اﯾن ﺟﮭﺎدی ﺑرای ّ
ﺳﻣﻌﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺻری .و اﯾن ﮐل راه ﺑﯾن داﻧﺳﺗن ﺗﺎ دﯾدن اﺳت راه ﺑﯾن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن .ﭘس اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ اﺳت از
ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺗﺎ ﻟﻘﺎءﷲ .ﭘس ﻧﻣﺎز ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت اﺳت از ازل ﺗﺎ اﺑد .ﭘس ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ در ﭼﮫ ﮐﺎری اﺳت .او در ﺣﺎل
ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس ﻧﻣﺎز ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت اﻟﻠّﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾن ھﻣﮫ از ﺟرﯾﺎن ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ اﺳت .ﻧﻣﺎز ﮐﺎرﮔﺎه
اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ اﺳت.
 -١۶٨ﺳﻠطﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺧداوﻧد ﻧور ﭼﺷم ﻣرا در ﻧﻣﺎز ﻗرار داده اﺳت " و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم ﻣﺣ ّﻣدی در ﻧﻣﺎز ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟﻣﺎل از ﮐﻣﺎل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺻورت از ﮐﻠﻣﮫ  .ﺧﻠﻖ وﺟود از ﻋدم  .و اﯾن ﻗﯾﺎﻣت
ﻧﺑوت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺗم ﮐﻧﻧده ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﮐﻼﻣﯽ و ﺳﻣﻌﯽ و ﺑرﭘﺎ دارﻧده ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ در
ﮐﺑراﺳت و ﻟذا ﻣﺣ ّﻣد ﺧﺗم ﮐﻧﻧده ّ
آﺧر ّ
اﻟزﻣﺎن .
ﺗﺣول ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣول ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ  .و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧش اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﻣﺣ ّﻣد
 -١۶٩ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ّ
اﺳت و ﻟذا ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺧﺎﺗم اﺳت  .اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧش ھﻣﺎن آﻏﺎزﮔر ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ ھﻣو ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد " ھﻧوز آدم در ﻣﯾﺎن آب و ﮔل ﺑود
ﮐﮫ ﻣن ﻧﺑﯽ ﺑودم "اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗو را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم".
ﭘس "ﻣﺣ ّﻣد" آن ﮐﻠﻣﮫ و اﻧدﯾﺷﮫ ای در ذھن ﺧدا در وادی ﻋﻣﺎء ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ " ﻣﺣ ّﻣد " ھﻣﺎن
ﻋﻧﺻر ّ
ﺧﻼق در ذھن ﺧداﺳت .
 -١٧٠ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری ﺑﺷر ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﮐودﮐﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺋوال ﺷروع ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن
ﻣﯽ ﮐﻧد و ذھﻧﯾت در او ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ :از ﮐﺟﺎ آﻣده ام و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرا آﻓرﯾده اﺳت! و اﯾﻧﺳت ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ رﺳول اﮐرم
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ دﭼﺎر ﺷد ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ آﻣده و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود ،رﺳﺗﮕﺎرﯾش آﻏﺎز ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻘﺗش آﻏﺎز
ﺷده اﺳت ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ اش.
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 -١٧١ھﻣﮫ ﺳﺋواﻻت ذھن ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد و روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت اﮔر ﭘﯾﮕﯾری ﺷود .اﯾن
ﮐﻠﻣﮫ آدﻣﯽ را ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﯾﺎ وﺟﮫ ﷲ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم زﻧده اﺳت و درب ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٧٢اﮔر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ در ذھن آدﻣﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ذھن ﻋدﻣﯽ را ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺑدﯾل ﻧﮑﻧد و ﻣﻧﯾّت را ذوب ﻧﺳﺎزد ذھن ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﺑﻠﯾس ﻣﯾﺂﯾد
و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧدای اﺑﻠﯾس ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧدای درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺑﺷر اﺳت ﺧدای ﻟﻌن ﺷدﮔﯽ در دوزخ  .و ﭼﻧﯾن ذھﻧﯽ در ﻋداوت و
اﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﻣوﺣدﯾن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدای ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﭼﻧﯾن ﺷد .
اول ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻧور دﯾن و ﻣﺣﺑّت دو ﺷﻌﺎع از ﺗﺟﻠﯽ آن اﺳت .
 -١٧٣ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ  ،ﻋﻘل را ﻧور ّ
اﯾن ﻧور اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت زﯾرا ﻋﻘل از ارﮐﺎن ذاﺗﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﻼق اﺳت  .زﯾرا ﻋﻘل ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣودن ذھن ﻋدﻣﯽ ﺑﮫ ذھن
اﻟﮭﯽ اﺳت و در اﯾن ﺗﺳﻠﯾم و ارادت اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود و دﯾن و ﻣﺣﺑّت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﻧد و
ﺳﭘس ﻓرﻗﺎن و ﻋرﻓﺎن از ﺑطن دﯾن و ﻣﺣﺑّت .
 -١٧۴ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ زﯾر ﻧظر ﻗرار دادن ﺟرﯾﺎن ﺗﻔﮑّر در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑوﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺑﮫ ﻣﺣﺿر اﺳﺗﺎد و ﻋﻘل
ﮐل رﻓﺗن و ﮔﻔﺗﮕو و ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ او ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ ﻣﻧﺎظره و ﺟدال  .اﯾن ھﻣﺎن راﺑطﮫ ذھن ﻋدﻣﯽ ﺑﺎ ذھن وﺟودی اﺳت .رﻓﺗن ذھن
آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺿر ذھن اﻟﮭﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  :ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﻔﮑّر ﺑرﺗر از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﺑﺎدت اﺳت .و ﯾﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺑرﺗرﯾن
ﻋﺑﺎدات ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس )ﺗﻔﮑّر در اﺣوال ﺧوﯾﺷﺗن( اﺳت .ﭘس درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت از ﺟﻧس ﺗﻔﮑّر اﺳت و ﻋﺑﺎدت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ
ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺗرﯾن ﻧوع ﺗﻔﮑّر اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ ﻋﺑودﯾت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘرﺳﺗش اﮔر ﺑواﺳطﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺑﺎﺷد اﻣری ﻣﮭﻣل و ﺧراﻓﯽ و ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ اﺳت  .ﭘس ﻋﺑودﯾت از ﻣﺣﺻوﻻت ﺗﻔﮑّر اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن ﯾﮑﯽ از اﻧوار ﻋﻘل اﺳت و وﺣﯽ ھم ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﻧوع ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت ﭘس ﻧوﻋﯽ ﺗﻔﮑّر اﺳت .
 -١٧۵ﭼرا
اﺳت .

ﻣﺣ ّﻣد)ص(

را ﻋﻘل ﮐل ﮔوﯾﻧد؟ زﯾرا در ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ذھن اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺋل آﻣد و اﯾن ﮐﻣﺎل اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻘل

 -١٧۶آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋﻘل و دﯾن و ﺑﯾن وﺣﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ذاﺗﯽ ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﻧد دﭼﺎر ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷده اﻧد.
دﯾن ﮐﻣﺎل ﻋﻘل اﺳت و وﺣﯽ ھم ﮐﻣﺎل اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت  .و ﮐﻣﺎل اﻧدﯾﺷﮫ ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺷﮭودی )ﺑﺻری( اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت
در ﻣراﺗب .
 -١٧٧ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد "دوزﺧﯽ ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﯾﺳت" و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت
دوزخ ھﻣﺎن ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺗﻔﮑّر اﺳت ﮐﮫ ذھن را ﻣﺑدل ﺑﮫ ظﻠﻣﺎت ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﭼﻧﯾن ذھﻧﯽ ھﻣﮫ اﻟﻘﺎﻋﺎت از ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت
ﺑﺎرﻗﮫ ھﺎﺋﯽ ﺷﺗﺎﺑزده و ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ و ھراﺳﻧﺎک ﺑﮫ ﻣﻐز ﻣﺗﺑﺎدر ﻣﯽ ﺷود و ﻓرد را ﺑﮫ اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐورﮐوراﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ھر
ﻋﻣﻠﯽ ﻣوﺟب ﮔﺷﺎﯾش درﺑﯽ از دوزخ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ظﻠﻣت اﺳت و آﺗش اﺳت .
 -١٧٨ذھن ﻋدﻣﯽ ﭼون در اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﻔﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد در ظﻠﻣﺎت ﻣﯽ اﻓﺗد و ﻻﻧﮫ ﺷﯾﺎطﯾن و اﺟﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد
و ارادۀ ﻓرد ﺑﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر در ﻣﯽ آﯾد .در ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ ﻋﻘل و ﺧرد و اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود داده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ــ ﻓﻧﯽ
ــ اﻗﺗﺻﺎدی ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ــ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ــ درﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯾرون اﺳت و اراده اش ﺑﺎزﯾﭼﮥ اﯾن داده ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ دم ﺑﮫ دم ﺑﺎطل ﻣﯾﺷوﻧد و در
ﻧﮭﺎﯾت اﯾن ذھن ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد و ﺣﺗّﯽ در ﻗﺑﺎل اﯾن داده ھﺎ ھم ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽ ارادﮔﯽ و دﻣدﻣﯽ ﻣزاﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﮑﺗب ﻋﺷﻖ و ﺣﺎل ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .ﻋﺎﻗﺑت
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﯾن ﻧوع ذھﻧﯾت ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺟدﯾد در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻏﺎﯾت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ
ذھن ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -١٧٩ھﻣﮥ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت و ھﻣﮥ اﺳرار ﻋﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت و ﮐﺎر آدﻣﯽ ﮐﺷف و ﺑﺎزﯾﺎﻓت )ذﮐر( آﻧﮭﺎﺳت و اﯾن
ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن  .و ﻣﺧزن اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ھﻣﺎن ذھن اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻟوح
ﻣﺣﻔوظ اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب وﺟود اﺳت ﮐﮫ " ﺗو ﺧود ﺑرای ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟودت ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﯽ " ﻗرآن ــ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ ،
ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﻓرﻗﺎن و ﻗرآن و ﮐﺷف و ﺷﮭود و ﻣﻌراج ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل اﯾن ﺑﺎزﺧواﻧﯽ اﺳت و ﺑﺎزﺟوﺋﯽ از ذھن اﻟﮭﯽ
ﺧوﯾش ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ " ذﮐر" ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت و ﺗﻣﺎم اﺣﮑﺎم دﯾن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ذﮐر اﺳت .
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 -١٨٠از اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺗﻔﮑّر ﺗﺎ ﻣﻌراج و ﻟﻘﺎء ﷲ طﯾف ذﮐر اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ ﺧداﯾش در ﻟﺣظﮥ اﻟﺳت دﯾدار ﮐرده اﺳت و ﺑﺎﯾد
آﻧرا ﺑﮫ ﯾﺎد آورد  .و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻣﮥ اﺣﮑﺎم دﯾن و ﺷرﯾﻌت در ﻧزد ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری ﺧود ﻣﺑدّل ﺑﮫ ھدف ﺷده اﺳت و ذﮐر از ﯾﺎد رﻓﺗﮫ
اﺳت و اﯾن ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﻧوع ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷد ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻗدام ﻧﺟﺎت ﺑﺧش و ﺣﯾﺎت
ﺑﺧش دل و دﯾن و ذﮐر ھﻣﺎﻧﺎ ﺗرک ﯾﮑﺑﺎرۀ ھﻣﮥ اﯾن اﺣﮑﺎم ﺳﮭوی و ﺑت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑت ﺷده ﺛﻘﯾل ﺗرﯾن و
ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺣﺟﺎﺑﮭﺎﯾﻧد از ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﺞ و ﺧﯾرات و ﻣﺑرات و ادﻋﯾﮫ و زﯾﺎرﺗﮭﺎ و ﺗﻌزﯾﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾره .
ﺗرک ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ُﻣﮭر و ﻧﺷﺎن ﻣذھب دارد ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺧدا ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ زﻧﺎ و رﺑﺎ و
ﺧﻣری ﮐﮫ ﺑدون ﺷرک ﺑﺧدا اﻧﺟﺎم ﺷود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺧﺷوده ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯾﺷود
اﺷدّ ﺷرک و ﻣﻌﺻﯾت ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ و ﻧﻌره ﺧدا را ﺑﮫ ھﻣراه دارد .
 -١٨١وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻋﻠم وﺣﯽ را ﺑﮫ ذاﮐرﯾن رﺟوع ﻣﯽ دھد ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑّر از ﺟﻧس وﺣﯽ و درﺟﮫ ای از وﺣﯽ
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ  ،ﻋﻘل را وﺣﯽ ﺑدن ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .ﭘس ﻋﻘل ﻣﻘدّم ﺑر دﯾن اﺳت و اﻋﺗﺑﺎر وﺣﯽ ھم ﺑﮫ ﻋﻘل و ﺗﻔﮑّر و ذﮐر
اﺳت  .و ﻟذا ﻗرآن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺻول و ارﮐﺎن و اﻟﻔﺑﺎی ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل و ﺗذﮐر اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ ﻗرآن دﻋوت ﺑﮫ ﻓﮑر و ذﮐر اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ
ﻗرآن را از ﻗﻠﻣرو ﺗﻔﮑّر ﻋﺎﻣﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﺳد ﮐﻧﻧدﮔﺎن راه دﯾن ھﺳﺗﻧد و دﮐﺎن داران دﯾن ﮐﮫ ﺟز روﻧﻖ و اﺳﺗﻣرار
اﯾن دﮐّﺎن ھ ّم و ﻏ ّم دﯾﮕری ﻧدارﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻧﮕران ﮔﻣراه ﺷدن ﻣردم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮕران ﺑﯾدار ﺷدن آﻧﮭﺎﯾﻧد و ﮐﺳﺎدی دﮐّﺎن ﺧود .
اﯾﻧﺎن ﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑس ﭘﯾﭼﯾده ﺑﻧﺎم ﺷرﯾﻌت ھﺳﺗﻧد .
 -١٨٢ﻣطﻠﻖ ﻧﮕری و آرﻣﺎن ﺧواھﯽ و آرزو ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی ﺑﺷر و ﺣرص ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧش در اﻣور ﺟﻣﻠﮫ دال ﺑر ﻣطﻠﻖ ﺑودن ﻣﺎھﯾت و
ﻋﻣﻠﮑرد ذھن اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١٨٣ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣوﺟودات در ﻋرﺻﮥ ﮔردش و ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت دﻟﯾل دﯾﮕر ﺑر ﻣطﻠﻖ ﺑودن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ذھن اﺳت زﯾرا اﯾن ذھن
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ذھن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی اﻣور اﺳت
در ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎدۀ ﺟﮭﺎن .
 -١٨۴ﻣﯾزان اﻗﺗدار ذھن ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ﻗدرت ﻣطﻠﻖ ﻧﮕری و ﺟﺎوﯾد ﺳﺎزی اﻣور اﺳت  .ذھن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را
درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﻌطﯾل ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط از ذﺧﺎﺋر ﺣﺎﻓظﮥ ﻣوروﺛﯽ و ﻋﺎرﯾﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
-١٨۵ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎن اﻗﺗدار در ﺧﻼﻗﯾت ذھن ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻔﮭﯾم و ﺗﻌﻠﯾم ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف ﻣطﻠﻖ و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران اﺳت.
 -١٨۶آﺛﺎر و ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﻔﺎھﯾم و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣطﻠﻖ و ﺟﺎوداﻧﮫ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل و اﺑﻼغ آن ﺑﮫ ﻣﺧﺎطب ﻧﯾﺳﺗﻧد دال ﺑر
ﻧﺎﻗص ﺑودن ﻧوﯾﺳﻧده آن اﺳت ﮐﮫ از ذھﻧﯽ ﺧﻼق و ﻣطﻠﻖ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ذھﻧش ﺗﻌطﯾل اﺳت و ﺟز ﺣﺎﻓظﮫ ﺑﮭره ای
دﯾﮕر ﻧدارد  .اﯾن ذھﻧﯽ اﺳت ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﻣﺣض و ﻓﺎﻗد ﺗوﻟﯾد .
 -١٨٧در ﻗرآن ﮐرﯾم " ﺧودﻓروﺷﯽ " ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟرم و ﮔﻧﺎه اﻧﺳﺎن اﺳت .ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯾز ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد " آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﺧود ﻣﯽ ﻓروﺷﯽ
در دو ﺟﮭﺎن ﺟﺑراﻧﯽ ﺑراﯾش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ" .اﯾن "ﺧود" ھﻣﯾن ذھن ﻣطﻠﻖ آﻓرﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -١٨٨ﺑرﺧﯽ در ﻧﻘد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ " ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼً در ﻣذ ّﻣت و ﺗﺣرﯾم ذھن ﺳﺧن ﺑﺳﯾﺎر ﮔﻔﺗﮫ ای ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ آﻧرا ﺗﺎ
ﺳر ﺣد اﻟوھﯾت ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  " .ﻣذﻣت و ﺗﺣرﯾم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ درﺑﺎره ذھن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذھن ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺣﺎﻓظﮫ ای و ﻣدرﺳﮫ ای و
ﻓﻧّﯽ در ﻗﺑﺎل دل اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻧون اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .وﻟﯽ اﯾن ذھﻧﯽ ﮐﮫ از آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ذھن اﻟﮭﯽ و ﺧﻼق
اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﻣل دل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻣر " ﮐن " در دل را ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ذھن آﻓرﯾﻧﻧده  .دل ﮐﺎﻧون اﻣر " ﮐن " از ﭘروردﮔﺎر
اﺳت و ذھن ھم ﻣﺟری اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﺟﻣﻊ دل و ذھن ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت .
 -١٨٩در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "ﻗﻠب" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻓﻘط دل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ذھن را ھم ﺷﺎﻣل اﺳت و ﻟذا ھم ﮐﺎﻧون اﯾﻣﺎن اﺳت و ھم
ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ "ﻓؤاد" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻣﺗرادف دل در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺣﺳﺎس و ﻋﺷﻖ ﻣﺣض اﺳت.
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 -١٩٠در ﻗرآن ﮐرﯾم ذھن ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﻓﻧّﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻗﻠﻣرو دﻧﯾﺎ و دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت " ظن " ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت و ﻟذا
ﺧدای ظن ھم ﮐﮫ ﺧدای ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣوروﺛﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎن ھوای ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش آن ﺷرک و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت .
 -١٩١در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻗﺎﻣوس ﻗرآن ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﻧﻔس" اﺳت و در ﻓرھﻧﮓ ﻓﺎرﺳﯽ "روان" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺟرﯾﺎن راﺑطﮫ
ﺑﯾن دل و ذھن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ .اﯾن ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﺑﯾن ُﮐن و ﻓﯾﮑون اﺳت :اراده و ﻋﻣل!
 -١٩٢آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری در ﻧزد ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ھﻣﭼون ﻣوﻻﻧﺎ ﻣذﻣوم و ﻣطرود اﺳت ذھﻧﯾت ﻋﻠﯾّﺗﯽ -ﻓﻧﯽ-
ﻋﺎرﯾﮫ ای ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ اﺳﯾر دﻧﯾﺎ و ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﺎ ذات ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﻋﺷﻖ را درک
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﻧﮑر اﺳت .
 -١٩٣ﻣﺎده اوﻟﯾﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ذھن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت و ﺑرﺗرﯾن و ﺧﻼق ﺗرﯾن اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﮐﮫ ا ّم اﻟﮑﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﻗرآن ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت " ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ .
 -١٩۴در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷرک ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن اﺳت ﭘﯾروی از ﺟﮭل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﺎ ﺟﮭل
دﯾﮕران  .و ﻟذا ﺣﺗﯽ اطﺎﻋت ﮐورﮐوراﻧﮫ از واﻟدﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﯾن ﺷرک و ظﻠم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت  .ﭘس ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺷرک زداﺋﯽ ﻧﯾز
ھﻣﺎن ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل اﺳت .
 -١٩۵ﭘس ﺷرک از ﻣﻧظر اﻧدﯾﺷﮫ و ذھﻧﯾت ھﻣﺎن اطﺎﻋت از اﻣوری اﺳت ﮐﮫ ذھن آدﻣﯽ آﻧﮭﺎ را درک و ﻓﮭم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و
درﺑﺎره اش ﯾﻘﯾن و اطﻣﯾﻧﺎن روﺷن ﻧدارد  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺗﻘﻠﯾدی ﺷرک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﻧﺎداﻧﯽ را ﺷرﯾﮏ
داﻧﺎﺋﯽ ﻗرار دادن :ﻏﯾر را ﺷرﯾﮏ ﺧوﯾش ﻗرار دادن .و ﭼون ذھن ھﻣﺎن اﻟوھﯾت و روح اﻟﻔﮑر اﺳت ﭘس ﻋﯾن ﺷرﯾﮏ ﮔرﻓﺗن ﺑرای
ﺧداﺳت .
 -١٩۶اطﺎﻋت ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﺻرﻓﺎ ً ﻋﺎطﻔﯽ از واﻟدﯾن ﯾﺎ ھﻣﺳر ﻧﯾز در ﻗرآن از ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﺷرک اﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ذھن ﺣﻖ
ﻧدارد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻣر ﻋﺎطﻔﯽ و ﻗﻠﺑﯽ را ﺑدون ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل و ﯾﺎﻓﺗن ﯾﻘﯾن درﺑﺎره اش ﺑﮫ ﻓﻌل آورد  .ﯾﻌﻧﯽ " ﮐن " ﮐﮫ اﻣر ﻣﺣض دل
اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ذھن ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺗﻔﮑّر و روﺷﻧﺎﺋﯽ و ﺑﺎور ﻋﻘﻠﯽ آﯾد و ﺳﭘس ﻋﻣل ﺷود و ﻓﯾﮑون آﯾد .
 -١٩٧ﭘس ﺷرک ﻋﺎطﻔﯽ – ﻗﻠﺑﯽ ھم دارﯾم ﮐﮫ اﺷد ﺷرﮐﮭﺎﺳت و ﻟذا ﭘﯾروی از ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و واﻟدﯾن ﮐﮫ ﭘﯾروی ﺻرﻓﺎ ً
ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت از آﻓت ھﺎی ﺑزرگ دﯾن و ﻋﻘل اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر و اوﻻد و ﻧژاد دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﻣﺣﺳوب ﺷده اﻧد زﯾرا اﺳﺎس
ﺷرﮐﯽ روزﻣره و داﺋﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐورﮐوراﻧﮫ ﺑر ذھن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ذھن را ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺟﮭل ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد .
 -١٩٨ﭘس ﭘﯾروی از ﻋﺷﻖ ﮐور ﻧﯾز ﺷرﮐﯽ ﻋظﯾم و ﺑﻠﮑﮫ از ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﺷرﮐﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ اﻣور و اﻣﯾﺎل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ذھن وارد ﺷده و ﺗﻌﻘل و ﺗﻔﮑّر و ﺗذﮐر و ﺗدﺑّر ﺷوﻧد و ﺳﭘس اﮔر ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑودﻧد ﭘﯾروی ﺷوﻧد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ظﻠم
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﻠﻣﯽ در ﺣﻖ ذھن اﺳت و ذھن را ﺑﮫ ظﻠﻣت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﯾن ظﻠﻣﯽ ﻋظﯾم در ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ
ﺑر ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ  :ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن !
 -١٩٩ﭼرا ﮐﮫ دل آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﮐُن اﻟﮭﯽ اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣدﺧل وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾﺎطﯾن و اﺟﻧﮫ و وﺳواس ﻧﺎس و ﺧﻧﺎس
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣوری ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﻧد  .ﭘس ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﺑﺳت و ﮐورﮐوراﻧﮫ از دل اطﺎﻋت ﮐرد  .اﯾن ھوای ﻧﻔس اﺳت .
 -٢٠٠ھوای ﻧﻔس اﺻل اﻋﻣﺎل ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﮔﻧﺎھﺎن آدﻣﯽ اﺳت ﭘس ﻓﻘط ﺑﻘدرت ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﺗوان ھوای ﻧﻔس را از اﻟﻘﺎﻋﺎت و
اﻟﮭﺎﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣود  .زﯾرا اﻟﻘﺎﻋﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺟﻧّﯽ ھم ﻏﯾﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺻرف ﻏﯾﺑﯽ ﺑودن ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﻣور
دل ﮐورﮐوراﻧﮫ اطﺎﻋت ﻧﻣود  .ﭘس ﻣﺣﮏ ﺗﺷﺧﯾص اﻣر ﺣﻖ و ﺑﺎطل ھﻣﺎن ﻓﮑر و ذﮐر و ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت اﺳت .
 -٢٠١ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﻠﻣﯾن اﺧﻼق  ،ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ ذھن را از اﻧﺣراﻓﺎت آن ﻣﯽ داﻧﻧد و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠش ﺗﻌﺎدل را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﻧوﻋﯽ اﻟﺗﻘﺎط ﮔراﺋﯽ و ﺷرک آﺷﮑﺎر اﺳت و ﻋدل ﻧﯾﺳت .
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 -٢٠٢ﻋداﻟت ذھﻧﯽ و ﻓﮑری اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ذھن ﻋدﻣﯽ )آدﻣﯽ( ﻣﺗﻌﺎدل و ھﻣطراز ذھن اﻟﮭﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ در
ﻗﻠﻣرو اﻧدﯾﺷﮫ و ادراک اﺳت  .وﻟﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣﻌﻠﻣﯾن اﺧﻼق در ﻗﺑﺎل ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ ذھن ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻟﺗﻘﺎط و ﺷرک ﺑﯾن
ذھن ﻋدﻣﯽ و ذھن وﺟودی اﺳت .
 -٢٠٣ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و اﺻول دﯾﻧﯽ ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اﻧد  .ﻋﺎﻟم وﺟود ﻋﺎﻟم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎوﯾد اﺳت  .ھﻣﮫ
ﻣزوراﻧﮫ ﻣﺗرادف واژه ﺗﻌﺎدل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .
اﻣور اﺧﻼﻗﯽ ﻣطﻠﻖ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اﻧد  .ﻧﺳﺑﯽ ﮔری و اﻟﺗﻘﺎط ﻋﯾن ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ّ
اﯾن ﺗﻌﺎدل آﺷﮑﺎرا ﺷرک و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت .
 -٢٠۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﻣر ذھﻧﯾت و ﺗﻔﮑّر و ﺗﻌﻘل را ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و ﻧﺎم ﺧود را ﺗﻌدﯾل ﻣﯽ ﻧﺎﻣد اﻣر ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣوﻟّد ﮔﻧﺎھﺎن
ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در رأس آن دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ﻋﻘل و ﻋﻠم و اﺧﻼق و دﯾن اﺳت .
 -٢٠۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺧﻼﻗﯾﺎت را ﻣطﻠﻖ و ذاﺗﯽ و ﺟﺎوﯾد ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﻔﮑّر ﺧﻼق و ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧرا ﻧﺳﺑﯽ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ
ﻣﯾﺳﺎزد ﻋواطف ﮐور و ھوای ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺣرﯾم دل ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم اﻧدﯾﺷﮫ اﻟﮭﯽ و
ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ اﺳت .
 -٢٠۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋﺷﻖ و ﻓﺳﻖ  ،ﻋدل و اﻟﺗﻘﺎط  ،ﻣﺻﻠﺣت و ﺷرک و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻣر ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد ﻋﻘل و اﻧدﯾﺷﮫ
ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺳﺑﯽ و ﺑﺎزﯾﮕر و ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﺑﺎزاری .
 -٢٠٧و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن دﯾن ﺧدا و دﯾن ﺷرک ﻣﻼﯾﺎن و ﺧراﻓﺎﺗﯾﺎن ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد ﻧﯾز اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﻋﻘل اﺳت .
 -٢٠٨ﭘس آﻧﺎن ﮐﮫ ﻋﻘل و اﻧدﯾﺷﮫ را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود دﯾن و وﺣﯽ اﻟﮭﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑرﻧد ﯾﺎ ﺣﻘﮫ ﺑﺎزﻧد و ﯾﺎ ﺟﺎھﻠﻧد و
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﻧﯾز ﻣﺣﮑﯽ ﺟز ﻋﻘل ﻧدارد
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت دﯾن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻋﻘل اﺳت ﺧﺎﺻﮫ در
وﮔرﻧﮫ دﻋوای ﺑﯾن ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻧدارد.
 -٢٠٩ﺑرﺧﯽ ﻋﻘل و اﺟﻣﺎع را ﺑر ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت )ﺛﻘﻠﯾن( اﻓزوده اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود آﻧرا ﺗﺣﮑﯾم ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻋﯾن
ﺷرک و ﺗذﺑذب در دﯾن ﺧداﺳت  .ﻋﻘل و اﺟﻣﺎع ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎس آن اﺳت و آن ذھن و اﻧدﯾﺷﮫ
ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺳﺑﯽ .
 -٢١٠ﭼون ﺣﻖ اطﻼق اﻧدﯾﺷﮫ درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﺷود ھﻣﮫ دﻋواھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑرطرف ﻣﯽ ﮔردد  .ھﻣﮫ ﺗردﯾدھﺎ و ﺗﻔرﻗﮫ ھﺎ و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ
در دﯾن و ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ در اﺳﻼم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﺣﻘﯾر ﻋﻘل اﺳت و اﺑطﺎل اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب ﮐﮫ ﻣﻐز دﯾن
اﺳت .
 -٢١١اﯾن ﺧود ﺣﺟﺗﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓراد و ﻓرﻗﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر دﯾن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺑرد ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد و ﺧون
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺑﺎح ﮐرده اﻧد و ﺟﺎن ﺧود ﺧرﯾده اﻧد دارای ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗرﮐﻧد و آن ﻋداوت ﺑﺎ ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن اﺳت  .ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن
ﻣذاھب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھم دﻋواﺋﯽ ﻧدارﻧد .
 -٢١٢ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎراﻧداز ﻋﻘل ﻧﺎب و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺳﻧﮓ زﯾرﺑﻧﺎی اﺑدی دﯾن ﺧداﺳت .
 -٢١٣ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء )ارﺳطوﺋﯽ( ﮐﮫ ﻣﯾزان اﻧدﯾﺷﮫ را ﻗﯾﺎس ﻧﮭﺎده اﺳت دارای ذاﺗﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﮔرا و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت زﯾرا ادراک ﻋدﻣﯽ
)دﻧﯾوی( را ﺑﮫ ادراک ﻋدﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧد و ﺣﺎﺻﻠش ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻋﺑث و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻓﻠﺳﻔﯽ  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ
اﺷراق ادراک ﻋدﻣﯽ را ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ ﺳﻧﺟد ﻧﮫ ﻋدم را ﺑﮫ ﻋدم  .ﻧﮫ ﻣﺧﻠوق را ﺑﮫ
ﻣﺧﻠوق .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﻠوق را ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻋﻠﻣﯽ رﺳﯾده اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺷراق ﺑﮫ
 -٢١۴اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء در
ﻋﺷﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ رﺳد و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
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 -٢١۵آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ذھن ﻣطﻠﻖ و ﻣطﻠﻘﯾت اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺣض اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﺧدا و ﺑﮫ ﺧود اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﻋﻘل اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارﻧد زﯾرا
ﺧدا را در ﺧود ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد .و اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ھﻣﮫ ﭘﯾروان ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء و
ﻗﯾﺎﺳﯾون ﻣﯽ ﺷود.
 -٢١۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗدرت اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﻼﻏت ﺳﺧن و ﻧﻔوذ ﮐﻼم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ﺣﺎﺻل ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﯽ و ﮔوھره ﻣطﻠﻖ ﭘرﺳﺗﯽ در اﻧدﯾﺷﮫ
اﺳت.
 -٢١٧اﻟﺑﺗﮫ و ﺻد اﻟﺑﺗﮫ اﺳطوره ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش اﺳﺎطﯾر ﻣوھوم در ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠل ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗرھﺎی ﺑروز ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت
ﮐﻼن ﺑوده اﺳت و اﺳﺎس ﺗﺧدﯾر ﻋﻘل و اﺧﻼق اﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﯽ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار
دارد زﯾرا اﺳﺎطﯾر ﺳر ﺑرآورده از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ  .و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری در اﻧدﯾﺷﮫ دﺷﻣن درﺟﮫ ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺣزب ﻧﺎب
ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣذاھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﺷﻣن درﺟﮫ ﯾﮏ دﯾن زﻧده اﻧد و ﻗﻠﻣرو ﺷرک در ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﺣﯾد .
 -٢١٨آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧﺎب ﮔراﺋﯽ اﺳﺎطﯾری را ﻧﺎب ﮔراﺋﯽ ﻓﮑری ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﻣرز ﺑﯾن اﻧدﯾﺷﮫ و ﺧراﻓﮫ را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد  .ﻧﺎب
ﮔراﺋﯽ ھﯾﺗﻠری و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﻣواره در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺳوی ﺟﻧون ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت و
ﺟﻧﺎﯾت  .ﻧﺎب ﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت ﻣﺛل ﻧﮭﺿت طﺎﻟﺑﺎن .
 -٢١٩ﻣطﻠﻖ اﻧﮕﺎری در اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ آﺷﮑﺎرا ﯾﮏ ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺧدﯾر ﻋﻘل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭت ﺑﻘدرت رﺳﯾدن اﺳت .
زﯾرا ذات ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗدارﮔرا ﺑر ﺷرارت و ﻓرﯾﺑﮑﺎری اﺳﺗوار اﺳت و ﻟذا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺿد ﻋﻘﻼﻧﯾت اﺳت  .ﭘس ﻣطﻠﻖ اﻧﮕﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ در
ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣطﻠﻖ اﻧﮕﺎری اﻋﺗﻘﺎدی و ﻓﮑری ﻗرار دارد و ﻟذا ھﻣواره ﺑﺎﻧﯾﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣطﻠﻖ اﻧﮕﺎری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻔﺳدان ﺑوده اﻧد .
 -٢٢٠دﯾن ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﮐﻔر ھم ﻧﺳﺑﯽ اﺳت  .وﻟﯽ ھﯾﭻ اﮐراه و اﺟﺑﺎری در دﯾن ﻧﯾﺳت و اﻣور ﻣطﻠﻖ دﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل و
اﻧدﯾﺷﮫ درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺷوﻧد ﻣﻘﺑول ﻧﻣﯽ آﯾﻧد و دﯾﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﻣور ﻧﺳﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﺑّﺎر و ﺧﻔﻘﺎن زاﺳت .
 -٢٢١دﯾن ﻣطﻠﻖ اﺳت ھم در ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ و ھم ﻋﻣل اﺧﻼﻗﯽ  .آﻧﮑﮫ اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ در ﺷرﯾﻌت را ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻼش
در اطﺎﻋت آن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ذھن اﻟﮭﯽ اش ﺧﻼق و زﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻘل ﻧﺎب و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ ﺷﮑوﻓﺎ ﻣﯽ ﮔردد .
 -٢٢٢ھر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در اواﻣر اﻟﮭﯽ ﻗرار دادن اﺳﺎس ﺷﮑﺳﺗن ﮐﻣر اﻧدﯾﺷﮫ اﻟﮭﯽ و اطﻼق ﻋﻘل اﺳت  .و اﯾن از ھﻧر ﺷﯾطﺎﻧﯽ
اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺷرﮐﺎن اﺳت  .ﮐﮫ دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ذات اﯾن ﺷرک ذھﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﯾت ذھن را ﺧدﺷﮫ دار و ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺳﺎزد و ذھن
ﻋدﻣﯽ را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺑطرزی ﮐﺎﻣﻼً ﻟطﯾف و ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﻧﺳﺑﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ – ﻣﺷﺎﺋﯽ .
 -٢٢٣ھﻣﮫ اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ در اواﻣر و اطﻼق اﻟﮭﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﺋل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺟﻌﻠﯽ اﻧد  ،ﻣﺛل دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ .
 -٢٢۴از طرﻓﯽ اﯾن ﺣدﯾث وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ از ﺟﺎﻧب رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ﮐﮫ "دروغ ﻣﮕوﺋﯾد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت
ﺟﺎن" .و از طرﻓﯽ دﯾﮕر اﯾن ﺣدﯾث ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ :دروغ ﻣﺻﻠﺣت آﻣﯾز ﺑﮫ از راﺳت ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز ! دوﻣﯽ ﺟﻌل و ﺷرک و
اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟور ﺟﻌل ﮐرده اﻧد .
 -٢٢۵دروغ ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ اﺧﻼق و ﻋﻣل را ﻓﺎﺳد ﺳﺎزد ﻋﻘل و اﻧدﯾﺷﮫ را ﻓﺎﺳد و ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٢۶ھر ﭼﯾزی دارای ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن ﺑﺎطل و ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﺷود و ﺣﻖ اﻧدﯾﺷﮫ ھم ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ اﺳت .
 -٢٢٧ﺻدق و راﺳﺗﮕوﺋﯽ ﮐﮫ از ﺳﻧﺗﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن دﯾن ﻣﺣ ّﻣد اﺳت در زﻧدﮔﯽ او ﺑﮫ ﻣﺣﮏ ﺧورده اﺳت .آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻣﺻﻠﺣت و ارزﺷﯽ
ﻧﺑوت او وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت؟ وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﺑوﺑﮑر در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺣ ّﻣد را در ﮐﯾﺳﮫ ای ﭘﯾﭼﯾده و
ﺑرﺗر از ﺟﺎن ﻣﺣ ّﻣد آﻧﮭم در آﻏﺎز ّ
ﺑر دوش ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ از ﻣرگ ﺑرھﺎﻧد ﭼون ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺗل ﻣﺣ ّﻣد از اﺑوﺑﮑر ﺳﺋوال ﮐردﻧد ﮐﮫ :اﯾن ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل
ﻣﯾﮑﻧﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ :ﻣﺣ ّﻣد! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟﺎن ﻣﺣ ّﻣد از ﺳوء ﻗﺻد ﺣﺗﻣﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت .اﯾن درﺳﯽ در اطﻼق اﺧﻼق و دﯾن و
اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت.
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 -٢٢٨اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮐذاﺑﺎن  ،وﻗﺎﺣت و رﺳواﺋﯽ را ﺻداﻗت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﺗﺎ ﺷرارت ﺧود را ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧد و دروﻏﮭﺎی ﺧود را ﻟﺑﺎس
راﺳﺗﯽ ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد  .ﻣﺛﻼً زﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ رﯾﺎﮐﺎر و ﺣﻘﮫ ﺑﺎز اﺳت زﯾرا از اﯾن طرﯾﻖ داﻧﮫ و دام اﻧداﺧﺗﮫ
اﺳت  .ھﻣﯾﻧطور اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﺎﺳد ﻧﻔس ﺧود را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آورد  .اﯾن اﺳﺗﻔﺎده از راﺳﺗﯽ ﺟﮭت ﻧﺎراﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٢٢٩رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارد ﻣورد ﻟﻌﻧت ﺧداﺳت و آﺗش دوزخ ﺑر او ﻣﮭﯾﺎﺳت و
ﺧداوﻧد او را واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد ".اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺗوﺣﯾدی ﭼون در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن و در ﻧزد ﺣﮑﺎم ﺟور
ﻣورد اﮐراه اﺳت ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد و اﯾن ظﻠﻣﯽ در ﺣﻖ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﯽ آورد در ﻧﻔس ﺧود
واژﮔون ﻣﯽ ﺷود و ﻣورد ﻟﻌﻧت اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذھن اﻟﮭﯽ در وﺟودش او را طرد و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ او ﭘﺷت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗوﺣﯾدی و ﻣطﻠﻖ را ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﺑﮫ ﻣردم رﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ از آن ﺣراﺳت ﻧﻣود و آﻧرا ﺧﻼﻗﺗر ﺳﺎﺧت .
 -٢٣٠ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻧﺳور و ﺧﻔﻘﺎن ﻓﮑری ﭼﮫ ظﻠﻣﯽ ﺑزرگ و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑر ﺧداوﻧد و ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻟوھﯾت او در ﺑﺷر و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧردﻣﻧد و ﺻﺎﺣب ذھن اﻟﮭﯽ و ﺧﻼق ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺣﻖ ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﻧدارﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ را
ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﻣﺣ ّﻣدی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ورﺛﮫ و اوﺻﯾﺎی دﯾن او ھﺳﺗﻧد و ﺑرﭘﺎ دارﻧدﮔﺎن دﯾن ﺧﺎﻟص ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﻣﺑرا از ﺷرک .
دﯾن ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و ّ
 -٢٣١ﺣﻖ اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ﻣطﻠﻘﯾت آن اﺳت و ﺣﻖ اﺳﺗﻣرار و ﺗﮑﺎﻣل آن ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﮭود ﻧﯾز ﺑﯾﺎن و اﺑﻼغ
آن اﺳت  .ﭘس آزادی ﺑﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣطﻠﻖ  ،ﺣﻖ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و اﯾن ﺣﻘﯽ دﯾﻧﯽ اﺳت .
 -٢٣٢ﺑﻠوغ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺧودی  .ﺑﻼﻏت ﻧﯾز از ﺑﻠوغ ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺳﺎﻧﯾدن ﭘﯾﺎم اﻧدﯾﺷﮫ ﺧوﯾش ﺑﮫ دﯾﮕران اﺳت .ﭘس آﻧﮑﮫ ھﻧوز
ﻗدرت ﺑﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود را ﺟدای اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋرﻓﯽ – ﺷرﻋﯽ  ،ﻧدارد ھﻧوز ﺑﮫ ﺑﻠوغ ﻧرﺳﯾده اﺳت .
 -٢٣٣ﭘس ﺑﻠوغ ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﯽ و ﺑﯾﺎن آن  .و ھﻣواره اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺗﻧﺎزع اﺳت
زﯾرا اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋرﻓﯽ ﻣردم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷرک و ﻧﺳﺑﯽ و ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ اﺳت .
 " -٢٣۴ﻣوﺳﯽ )ع( ﭼون ﺑﮫ ﺑﻠوغ رﺳﯾد از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﺷد " ﻗرآن – ﯾﻌﻧﯽ ﭼون ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن و
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣطﻠﻖ و ﻏﯾرﻋرﻓﯽ ﺧود ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف و ﺣﮑﻣت ھﺎی ﻣطﻠﻖ در ﺟﮭﺎن رﺳﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل اطﻼق
اﻧدﯾﺷﮫ اش را در ﺑﯾرون ﯾﺎﻓت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﻣﻌﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺻری و ﺷﮭودی ﺷد .و اﯾن ﺧﻠﻘت اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت در ﺟﮭﺎن.
اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر اﺳت .اﯾن اﺟر اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯾﺎن آن اﺳت .اﯾن ﺣﺎﺻل آزادی ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود ﻗﺎﺋل ﺷود .
 -٢٣۵روزی ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧزد رﺳول ﻣﺎ آﻣد ﮐﮫ " :ﯾﺎ رﺳول ﻣن ﮐﺎﻓر ﺷده ام زﯾرا ﺑﮫ وﺟود ﺧدا ﺷﮏ ﮐرده ام  ".رﺳول
ﻓرﻣود" :ای ﺳﻠﻣﺎن ﺗو ﮐﺎﻓر ﻧﺷده ای ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎرف ﺷده ای ".اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻖ آزادی ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﮫ و آزادی ﻣطﻠﻖ ﺑﯾﺎن اﺳت در
دﯾن ﻣﺣ ّﻣد )ص( .
 -٢٣۶در ﻣدرﺳﮫ ﺻﻔﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻧﯾز در ﻣدرﺳﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد.
و ﻟذا از اﯾن دو ﻣدرﺳﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﮔذاﺷﺗﻧد .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی درس آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن اﺳت:
آزادی ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ !
 -٢٣٧ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  " :وای ﺑﮫ روزی ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﺳﻼم ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﺑﻘت ﺟوﯾﻧد  " .آزادی ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﮫ
و ﺑﯾﺎن آن  ،ﯾﮑﯽ از ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻏرﺑﯾﺎن ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﺑﻘت ﺟﺳﺗﮫ و ﻟذا ﺟﮭﺎن اﺳﻼم را ﺑﮫ زﯾر ﺳﻠطﮫ ﺧود
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از آﻧﺎن ﻣﯽ ﭘردازﻧد و اﯾن ﺣﻖ اﺳت .
 -٢٣٨اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ  ،ﺣﻖ ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و آدﻣﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ اﯾن ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ذاﺗﯽ ﺧود
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎدل ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و وﺣدت ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد  .ﭘس اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و آزادی ﻣطﻠﻖ ﺑﯾﺎن
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ﻣوﺟب ھرج و ﻣرج و اﻏﺗﺷﺎش ﻣﯽ ﺷود ادﻋﺎﺋﯽ ﮐﺎذب اﺳت  .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺳﺎﻧﺳور و ﺧﻔﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻏﺗﺷﺎش و ﺑﻠوا و ﺗرور
ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷده اﺳت .
 -٢٣٩ﭼرا ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن آراﻣﺗرﯾن و ﺻﺎﻟﺣﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﺧﻣوﺷﯽ ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد ؟ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ
اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت .
 -٢۴٠ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﯽ و ﻣطﻠﻖ ﮔوﺋﯽ  ،ﺣﻖ ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت و آﻧﮑﮫ اﯾن ﺣﻖ را ادا ﻧﮑﻧد در ﺧودش دﭼﺎر اﺑطﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻘول
رﺳول اﮐرم در ﺧودش واژﮔون ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ دﭼﺎر طﻐﯾﺎن واژه ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد .اﯾن اﻧﺗﻘﺎم واژه ھﺎﺳت.
اﻧﺗﻘﺎم ﮐﻠﻣﮥ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾن واژه ھﺎﺳت زﯾرا " ال ﻻ " ﯾﻌﻧﯽ ﺑود ﻧﺑود ! و اﯾن ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾن واژه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮥ ذھن اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .
 -٢۴١آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻣطﻠﻖ ﺧدا را از آﺳﻣﺎن ذھن ﺧود ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣردم ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﯾﺎ ﺑﺻورت
رازوار و اﺳرارﮔوﻧﮫ و ﺳرﺑﺳﺗﮫ و ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در ﺧود واژﮔون ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﻣﺗﻔﮑّران ﺷﺎﻋر ﻣﺳﻠﮏ اﺳت ﮐﮫ
ﺷﻌر و اﺳﺗﻌﺎره وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﺧودﺳﺎﻧﺳوری و ادا ﻧﮑردن ﺣﻖ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت و ﯾﺎ ﻓﻼﺳﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺎﻋراﻧﮫ و ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ ﺳﺧن
ﻣﯾﮕوﯾﻧد و ﻧﮕران ﺟﺎن و آﺑروی ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ رازداری از ﺧدا !؟ ﺧدا رازش را ﻋﯾﺎن ﮐرده و اﯾﻧﮭﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارﻧد .
واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن !
 -٢۴٢ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺗﺎب "ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ" و "زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣن" را ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش آوردم ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ
اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ ﺑود ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮐوه ﻗﺎف ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن در وﺟودم آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ ﺷد و زان ﭘس در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺣدود دوﯾﺳت ﺟﻠد ﮐﺗﺎب
از وﺟودم رخ ﻧﻣود.و ﺑﮫ ﯾﺎد آن آﯾﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ اﻓﺗﯾم ﮐﮫ :ﭼون ﻣوﺳﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷد )ﭘﯾﺎﻣش را اﺑﻼغ ﮐرد( ﺑﮫ او ﺣﮑﻣت و ﮐﺗﺎب دادﯾم.
 -٢۴٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را از اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ اش ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود ﺗرس از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و رﺳواﺋﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺗرس از ﻧﺎﺑودی اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﻧداﺷﺗن ﺑﮫ وﺟود ﻣطﻠﻖ و اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ! و ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را
ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑد ﮔﻣﺎﻧﻧد ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﮐﺗﺎب و ﻓرﻗﺎن و ﻗرآن ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
 -٢۴۴اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ از ﻋدم  ،وﺟود ﻣﯽ آورد و وﺟود را ﺑﮫ ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻋدم ﻣﯽ اﻓﮑﻧد و ﻣﯽ آزﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اطﻼق آن ﺑرﺳد  .اﯾن ھﻣﺎن
درک ﺣﻖّ اﻣﺎﻣت ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع(
اﻧدﯾﺷﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد دل ﺻﺎﺣﺑش را ﻣﯽ آزﻣﺎﯾد و ﻻﯾﻖ
ِ
ﻣﻘرب و ﭘﯾﺎﻣﺑران اوﻟواﻟﻌزم و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد دﻟﺷﺎن را آزﻣوده اﺳت ".و اﯾن
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :ﺣﻖ ﻣﺎ را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ ﻣﻼﺋﮏ ّ
ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎن ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﺎﻧﻧد و ﻣطﻠﻖ ﮔوﯾﺎن ﭼون ّ
ﺣﻼج ھﺎ و ﻣوﻟوی ھﺎ و اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﺎ .
 -٢۴۵ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﺎن و ﻣطﻠﻖ ﮔوﯾﺎن ھر ﻋﺻری ھﻣﺎﻧﺎ اﺣﯾﺎء ﮔران دل و دﯾن و روح ﺑﺷرﯾت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری
را دﮔر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و از اﺳﺎرت ﻧﺳﺑﯾت ھﺎ ﻧﺟﺎت داده اﻧد در ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﮔﺎﻧدی ھﺎ  ،ﺷرﯾﻌﺗﯽ ھﺎ و ﺧﻣﯾﻧﯽ ھﺎ از اﯾن دﺳﺗﮫ
اﻧد  .و ﺣﺗﯽ ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓرﻣﻧش ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﻧد ﻣﺛل ﻣﺎرﮐس و ﻧﯾﭼﮫ  .ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت از ﻧﺳﺑﯽ
اﻧدﯾﺷﯾدن ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ .
 -٢۴۶اﻧدﯾﺷﮫ ای ﻣﻔﺳدﺗر و ﻣﮭﻠﮑﺗر از ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ﻧﺳﺑﯽ و ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و ﻗﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺎق ﻧﺳﺑﯾت اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت  .ﻣﺛل ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد در ﻣﯾﺎن ﻣﻼﯾﺎن و ﺑﺎزی ﺑﺎ
ﻋرﻓﺎن در ﻣﯾﺎن دراوﯾش ﺑﺎزاری و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋداﻟت در ﻣﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷﮫ ﮔﺎن و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﺷﻖ در ﻣﯾﺎن ﺷﺎﻋران و ﻋوام.
 -٢۴٧ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن و ﻋداﻟت و ﻋﺻﻣت ﭼﮭﺎر رﮐن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺗوﺣﯾد ﻧﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻧﺳﺑﯽ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺑدل ﺑﮫ اﺷد ﻓﺳﺎد و ﻧﻔﺎق و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﺷده اﺳت و اﯾن ﻋذاب واژﮔوﻧﺳﺎزی اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ در ﻗﻠﻣرو ﺑﺎزﯾﮭﺎی
دﻧﯾوی اﺳت  .و اﯾن ﺣﻖ اطﻼق ﺣرف "ع" اﺳت .
"ﺳر واژه" ﻣطﻠﻘﯾت اﻟﻔﺎظ و اﺻوات و ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ را در ذھن و ﺳﯾﻧﮫ و ﺣﻧﺟره و دھﺎن آدﻣﯽ ﺑوﺿوح
 -٢۴٨در ﮐﺗﺎب
ّ
ﻧﺷﺎن دادﯾم و آﺷﮑﺎر ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ واژه ھﺎ در ﻗﻠﻣرو ﺑﯾﺎن و " ﻓﯾﮑون" ﻣوﺟب واژﮔوﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ از
ﺑطن ھر واژه و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺿد آن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﻧﺳﺎن را واژﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن راز واژﮔوﻧﺳﺎزی اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻗدرت

23

ﻣطﻠﻘﮫ واژه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺧود ــ ﺳﺎﻧﺳوری اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎﻧش ﻣوﺟب ﮔﻣراه ﺳﺎزی ﺧود ﻣﯽ ﺷود و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﯾر آﺗش دوزخ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن راز ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻧطﻖ و ﻓرھﻧﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن
اﺳت زﯾرا ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣطﻠﻖ ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﯾده ھﺎ و ﻣﻌﺎرف ﺧود ﻣﯽ ﺟﻧﮕد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾن اﻣور ﻣطﻠﻖ را
ﻧﺳﺑﯽ و دﻧﯾوی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺳﺎزد .
 -٢۴٩دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣذھب ﻓﮑری ﺣﺎﺻل ﻧﺑرد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻣطﻠﻘﯾت اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ
ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﻧﺟﺎﻣﯾد و در ﺗﻣدّن ﻏرﺑﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ھم ﺑﮫ اﺑطﺎل ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎﯾش رﺳﯾد و ﺧود ﺑراﻧدازی )واژﮔوﻧﺳﺎﻻری( رخ
ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﻣذھب ﻓﻠﺳﻔﯽ را ھﮕل ﻗداﺳت ﺑﺧﺷﯾد و ﺳﺎﺋر ﻓﻼﺳﻔﮫ اﯾن ﻣذھب را ﻣﺑدل ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﻣﯽ ﺧود ﻧﻣودﻧد و
ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑﻧﯾﺎد ﺣﮑﻣت در ﻏرب ﻓرو رﯾﺧت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم
)ﭘوﭼﯽ ﭘرﺳﺗﯽ( ﻣﯽ ﺧواﻧد .اﯾن ﺣﺎﺻل ﻧﺳﺑﯽ ﺳﺎزی ﻣطﻠﻖ ﺑود .
 -٢۵٠آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ را ﻧﺳﺑﯽ ﮐردﻧد ﻋﺎﻗﺑت ﻧﺳﺑﯽ را ﻣطﻠﻖ ﻧﻣودﻧد و اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾداﯾش ﻓﺎﺷﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻟﺑﺎس ﻣﮑﺎﺗب و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻣﺎدی و ﺷﺑﮫ ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺟﮭﺎن ﻏرب
ھم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و اﺗﻣﯽ ﻣﻔﺎﺳد اﺧﻼﻗﯽ  .ﻣﺛل وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ و وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ .
 -٢۵١اﯾن ﻓﺳﺎد و ﻓﺎﺷﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ در دو ﻓﺎز رخ ﻣﯽ دھد  :ﻧﺳﺑﯽ ﮐردن دﯾن و ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﺳﭘس ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی
اﯾن ﻧﺳﺑﯾت!
 -٢۵٢در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت دﯾن و اﺧﻼق و ﻓﻘﮫ و ﺷرﯾﻌت را ﻧﺳﺑﯽ و ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮫ اﺻطﻼح دﻣوﮐراﺗﯾزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺳﭘس ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣر ﺧدا ﻣطﻠﻖ اﺳت ﭘس ﻣﺎ ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﯾم  .ﺑﮫ اﺳم ﻣردم ﺑﮫ ﻧﺳﺑﯽ ﺳﺎزی ﻣطﻠﻖ ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﮫ
اﺳم ﺧودﺷﺎن اﯾن ﻧﺳﺑﯾت ھﺎی ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﺳﮑوﻻر را ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺑﮫ اﺳم ﺣﮑوﻣت ﺧدا ﺑر زﻣﯾن  .ھﻣﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
ﻋﺻر ﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗدﯾم ھم ﭼﻧﯾن ﺑودﻧد .
اول ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد دﯾن را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﻣردم از آن ﻧﮕرﯾزﻧد .و ﺳﭘس ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد دﯾن را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ﮐرد ﺗﺎ دﭼﺎر
ّ -٢۵٣
اول ﺟﻣﮭوری ﮐردن اﺳﻼم اﺳت و ﻓﺎز دوم ھم ﻣطﻠﻖ ﮐردن ﺣﮑوﻣت اﺳت .ﺳورﯾﮫ ،اﯾران ،ﻟﯾﺑﯽ ،ﺳودان،
ﻓﺎز
.
ﻧﺷود
اﻟﺗﻘﺎط
ّ
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ...در ﻋﺻر ﻣﺎ دارای ﭼﻧﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -٢۵۴آدﻣﯽ ﺗﺎ ﻣطﻠﻘﯾت ذھن اﻟﮭﯽ و اواﻣر ﺣﻖ را در دل و ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑﻧد ھﻣﺎن دﯾن و اﺧﻼق ﻧﺳﺑﯽ ھم ﺑطور
طﺑﯾﻌﯽ از او ﺟﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯾﮕردد .ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردن ﻣطﻠﻘﯾت دﯾن و اﻣر ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺳوی ﺣﻖ
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و رھرو ﺗوﺣﯾد ﻧﺎب ﻣﯽ ﺷود در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت در ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﭼﺎھﯽ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺳت .در ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ذھن آدﻣﯽ و
ذھن اﻟﮭﯽ .در ﻧﻔﺎق ﻋدم و وﺟود!
 -٢۵۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﯾت دﯾن و اﻣر ﺣﻖ را در ﺗن و ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﮫ ﻋداﻟت اﯾن اطﻼق ﺑﻠﮑﮫ رﺣﻣت اﯾن
ﻣطﻠﻖ اﺳت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا در ﺑﺷر ! و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻖ ﻣظﮭر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت و ﻧﮫ ﻣظﮭر ﻋدل ﻣطﻠﻘﮫ!
 -٢۵۶اﺻﻼً ذات ﻣطﻠﻘﯾت اﻧدﯾﺷﮫ و دﯾن و ﻣﻌرﻓت و اﺧﻼق ﺑر رﺣﻣت ﺧداﺳت زﯾرا ﻋرش ﺧدا ﺑر رﺣﻣﺎﻧﯾت او در ﺑﺷر ﺣﮑم ﻣﯾراﻧد
و اﻧﺳﺎن ﻋرش رﺣﻣﺎن اﺳت در ﻗرآن.
 -٢۵٧ﭼرا ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﻣﺣﺻول ﻣطﻠﻖ رﺣﻣت و اﯾﺛﺎر ﺧداﺳت ﭘس ﻋدم آدم ﺑر رﺣﻣت وﺟود ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﺳت و ﻟذا ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓت اﻟﻠّﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺑر ﻋرش رﺣﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ اﺳت.
 -٢۵٨ﭘس ﻣطﻠﻘﯾت اﻧدﯾﺷﮫ و ذھن اﻟﮭﯽ در ﻣﻐز ﺑﺷری دارای ذات رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺷﻖ و ﮐرم اوﺳت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اطﻼق ﺣﻖ
در اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺧﻼق ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﺷود و اﯾن اطﻼق اﺧﻼق اﺳت وﮔرﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋدم ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎر وﺟود ﺑﮑﺷﺎﻧد اﻻ ﺑر ﻋرش
رﺣﻣﺎن.
 -٢۵٩ﭘس ﻣطﻠﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ! و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣطﻠﻖ را ﻧﺳﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ ﻓﺳﻖ ﺑدل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن اﺳﺎس ھر ﮔﻧﺎھﯽ اﺳت.
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 -٢۶٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷرک ﻧﺎﻣﯾده ﺷده ﭼﯾزی ﺟز ﻧﺳﺑﯽ ﺳﺎزی اﻣور ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳت  .و اﯾن ﺣﺎﺻل ﻋدم درک رﺣﻣت ﺧدا و ﻋﺷﻖ ﻧﻔﮭﻣﯽ
ﺑﺷر اﺳت  .و اﯾن ﻋﯾن وﺟود ﻧﺎﭘذﯾری و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت .
 -٢۶١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ زﻧﺎ و رﺑﺎ و ﻣﯾﮕﺳﺎری ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣطﻠﻖ را ﻗرﯾن رﺣﻣت و ﺑﺧﺷودﮔﯽ و ﺑﮭﺷت ﻣﯾداﻧد
وﻟﯽ ﻋﺻﻣت و ﻓﻘﺎھت و ﺗﻘوای ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ را ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ و ﻣﺳﺗﺣﻖ دوزخ ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -٢۶٢اﯾﻧﺳت ﻓرق ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ذات ﮔﻧﺎه را ﺣﻼل ﻣﯾﮑﻧد و ﺷروع ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻣﺎز آب ﮐﺷﯾدن و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﻧﺎه را ﮔﻧﺎه ﻣﯾداﻧد و
ﻣرﺗﮑﺑش ﻣﯾﺷود.
 -٢۶٣ﺳﺧن از ذھن اﻟﮭﯽ  ،ﺳﺧن از روح اﻟﻔﮑر و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑواﺳطﮫ اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﺗﻌﻠﯾم داده
ﺷد .ﺑﺎﻗر ﺑودن آن اﻣﺎم ھﻣﺎم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮑﺎﻓﻧده و ﮐﺎﺷف ذھن اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾﺷﺎن را ﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ
وﺣدت وﺟود در ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﻋﯾن ﻣذھب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﻣود  .او ﺑﺎﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻧﯽ و
ﮐﺎﺷف ﺣﺿور ﺧدا در ذھن ﺑﺷری  .او ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور ﺧدا را در ﺣروف و اﻟﻔﺑﺎی زﺑﺎن ﺑﺷری آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت و
اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ذات ﺣروف و اﻟﻔﺎظ داﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ظﮭور ذات را در ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن و
ﺳﻠﻣﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐرده و اﯾن ظﮭور اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ذھن اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .
 -٢۶۴اﻣﺎم ﻣﺣ ّﻣد ﺑﺎﻗر )ع( ﻧﮫ ﺑﻌﻧوان اﻣﺎم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺗﻔﮑّر ﺑﮫ ذات ﻓﮑر راه ﯾﺎﻓت  .و اﻣﺎﻣت او ﻧﯾز ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن ره
ﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﺳﺎﺋر اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯾز ھر ﯾﮏ درﺑﯽ ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺷرﻧد و ﻟذا آﻧﮭﺎ را "ﺑﺎب"
ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺑواب و اﻟﺑﺎب اﻟﮭﯽ .
" -٢۶۵و ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ رﺣﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟" ﻗرآن ــ رﺣﻣﺎن ھﻣﺎن ذھن اﻟﮭﯽ و ﻋرش ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اوﺳت.
ﻧﺑوت اﺳت و ﺣﺟت ﺑر اﯾن ادﻋﺎی ﻣﺣ ّﻣدی ﮐﮫ" :ﻋﻘل
 -٢۶۶اﯾن ﮐﺷف ﮐﺑﯾر اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل و اﺳﺑﺎب رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺧﺗم ّ
وﺣﯽ ﺑدن اﺳت و ﻓﻘط رھروان ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻣﯽ رﺳﻧد  " .ﯾﻌﻧﯽ رھروان ذھن اﻟﮭﯽ در ﻣﻐز ﺧوﯾﺷﺗن!
 -٢۶٧آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ذھن اﻟﮭﯽ در ﻣﻐز ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﺷف و درک ﻣﯽ ﺷود روح اﻟﻔﮑر ﺑر ﺻورت ذھن آدﻣﯽ ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد و اﻧﺳﺎن روح
ﷲ ﻣﯽ ﺷود و روح در ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ﺗﺟﺳد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔس رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺳم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺣﺿور و ﺣﺷر
ﻣﺳﯾﺢ در ﺑﺷر اﺳت .
 -٢۶٨ﻣﺳﯾﺢ )ع( ﻓﻘط ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ درب ظﮭور روح ﺧدا از ﻣﺎده ﺑﺷری ﺑود  .و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ درﺑﯽ ﺑﮫ ذھن
اﻟﮭﯽ اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮭﻣراه اﻣﺎم زﻣﺎن در ھر دوران اﺳت  .او ظﮭور ﻧﻔس رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﺷﺎدوش
ﻧﻔس ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣﺎم اﺳت و اﯾن دو اﻣر واﺣدی اﺳت .
 " -٢۶٩و اﻓزون آﻣد آﻧﮑﮫ ﻧﺎزل ﮐرد ﻓرﻗﺎن را ﺑر ﺑﻧده اش ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن را ھوﺷﯾﺎر ﮐﻧد و ﺑﯾم دھد " ﻗرآن ــ اﯾن ﮐﯾﺳت ﮐﮫ اﻓزون
آﻣده اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﻧزول ﻓرﻗﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت در ﻣﻐز ﺑﻧده اش ﺗﺎ ھﻣﮫ را ھوﺷﯾﺎر ﮐﻧد و اﺧطﺎر دھد ﮐﮫ  :ای ﻣردﻣﺎن
زﯾن ﭘس ﺻﺎﺣب ذھن اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﯾد ! اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋرش رﺣﻣﺎن در ﻣﻐز اﻧﺳﺎن ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور آﻣده اﺳت  .اﯾن
اﻓزون آﻣدن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ  " :ﻋﯾﺳﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺎ ﺑود " ﻗرآن ــ
 -٢٧٠ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﯾﺎﻓت .اﯾن ﻋرﻓﺎن ذھن اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﺳﯾﺢ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .زﯾرا از درب ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اﻣﺎم رﺳﯾد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد "از روح ﷲ ﻣﺄﯾوس ﻣﺑﺎﺷﯾد".ﻗرآن.
ﻧﺻﺎری ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد".
ﯾﻌﻧﯽ او ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎﺟﯽ و اﻣﺎم ﻣﯾرﺳﺎﻧد .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :
ٰ
 -٢٧١ﮐﻠﻣﮫ "ﷲ" ھﻣﺎن ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت .ﭘس آﻧﮑﮫ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺧداﺳت ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﯾرﺳد.
 -٢٧٢ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ و ذھن ﺧداﺳت در ﻋرﺻﮫ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل  .و اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل ذات اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت .
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 -٢٧٣اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣن ﺧوﯾﺷﺗن را در ﺧوﯾﺷﺗن طﻼق ﻧدھد ﺑﮫ اطﻼق ذھن ﺧود ﻧﻣﯽ رﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد و
ﻣطﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣل ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻧﻣﯽ آﯾد  .اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ اﺻل اول و آﺧر اﺳﻼم اﺳت .
 -٢٧۴اﺳﻼم ﯾﮏ اﺻل ﺑﯾﺷﺗر ﻧدارد و آن اﻣﺎﻣت اﺳت ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺻوﻟش در ﺳﺎﺋر ﻣذاھب آﻣده اﺳت  .و اﻣﺎﻣت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ
در ﻣﻐز ﺑﺷری  .و اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و آﺧر اﻟزﻣﺎن  .ﯾﻌﻧﯽ آﺧر زﻣﺎن ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ .
 -٢٧۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن آزادی اﻧدﯾﺷﮫ ﻣطﻠﻖ و ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ ﻧﯾز از اﺻول دﯾﮕر اﺳﻼم در ﻋرﺻﮫ ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن اﻣر
ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺎس اﺳﻼم اﺳت و ﻧﮫ ﻓرع آن .
 -٢٧۶ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻓﻘدان آزادی ﻣطﻠﻖ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ اﺳت  .اﯾن اﻣر ﻋﻠت اﻟﻌﻠل
اﺳﺗﻌﻣﺎر زده ﮔﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺳﻠطﮫ ﻏرب ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت و ﻏرب زده ﮔﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن  .و اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻋظﯾم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
وﺟود ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺷرک در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس راز ﻏرب زده ﮔﯽ و ﺳﻠطﮫ ﻏرب ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن روﺣﺎﻧﯾت ﺷرک اﺳت و ﻧﮫ
ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟور .
 " -٢٧٧ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ ﺑﻣن ﺑرﺳﯽ " اﯾن ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎن ﭘﯾﺎم ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ذھن آدﻣﯽ اﺳت  .اﯾن
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در دو ﺣرﯾم رخ ﻣﯽ دھد  :دل و اﻧدﯾﺷﮫ ! ﭘﺎک ﺷدن از ﻋزﯾزان و ﯾﺎران ! اﯾن ﭘﺎک ﺷدن ﻣوﺟب ﻧزدﯾﮑﯽ دل و اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮫ
ﻋدم ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋدم طﻠب و ﻋطش وﺟود رخ ﻧﻣﺎﯾد و ذھن اﻟﮭﯽ در ﺑﮕﺷﺎﯾد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو وﺟود اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﻟﺗﻧﮕﯽ و
داغ ﻓراق ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑود ﺷدن اﺳت  .ﺗﺎ ذھن آدﻣﯽ ﻋدﻣﯾّت را در ﺧود ﻧﯾﺎﺑد روی ﺑﮫ ذھن وﺟودی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻋزﯾزان ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣدود وﺟودﻧد و اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ آورﻧد  .ﭼون اﯾن ﺣدود ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ﺑﯽ ﺣدی رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺣدﯾت اﺳت
و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻣطﻠﻘﯾت ﮐﮫ از ذات ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳرﺑرﻣﯽ آورد و ذھن اﻟﮭﯽ – وﺟودی از ﺑطن ﻋدﻣﯾت ذھن آدﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن
آﺷﮑﺎری ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﺎن ﻟﻘﺎءﷲ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون اﺳت .
 -٢٧٨اﺣﺳﺎس وﺟود آدﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺑرزﺧﯽ دارد ﯾﻌﻧﯽ وﺟودی ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻋدم اﺳت ﯾﺎ ﻋدﻣﯽ وﺟود ﻧﻣﺎ .ﺗﻣﺎم ﻓرﯾب
ﺧوردﮔﯽ اﻧﺳﺎن از اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳت .
 -٢٧٩وﺟود ﺑرزﺧﯽ اﻧﺳﺎن وﺟودی در دﯾﮕران اﺳت و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر  .ھﻣﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺷری ﺣرﯾم
اﺣﺳﺎس وﺟود او در ﻏﯾر ھﺳﺗﻧد .او ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣوﺟودﯾت دﯾﮕران اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن اﺣﺳﺎس ﻓرﯾﺑﻧده و اﺳﺎس
اﺑطﺎل اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت .دل آدﻣﯽ ﭼون دﺳت و دل و اﻧدﯾﺷﮫ از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از وﺟود ﺑﺷوﯾد ﻋدﻣﯾت ﺧود را در ﺧود
ﻣﯾﯾﺎﺑد و طﺎﻟب وﺟودی ذاﺗﯽ و در ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷود و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ذھن وﺟودی– اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺣرﯾم اﯾن ﺻدای ﺧدا ﮐﮫ :ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ
ﺑﻣن ﺑرﺳﯽ!
 -٢٨٠ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ آﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در دل دارﻧد و اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﻧد زﯾرا از ﻣﻧﺷﺄ "ﮐن"
در دل ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اراده ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد  .و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﻋواطف ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ در رأس آن
ﺧﺎﻧواده ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺟدّی ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﺷر را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﺣور ﺳﺎﺋر اﻓﻌﺎﻟﻧد  .اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر
وﺟودﺑﺧش ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﻋﻣﺎﻟﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب اﻧدﯾﺷﮫ و وﺟود اﻟﮭﯽ در ﺑﺷرﻧد و ﻟذا ﺳﻠب و دﻓﻊ ﻋﻣدی ﯾﺎ ﺟﺑری اﯾن
اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋواطف و اﻋﻣﺎل ﻣوﺟب ﺣس ﻗﺣطﯽ وﺟود و ﻧﺎﺑودی در ﺑﺷر اﺳت و ھﻣﯾن ﻓراق و ﺧﻼء ﺑﺎطﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻧﺎﺑودی
اﺳت زﻣﯾﻧﮫ طﻠب وﺟود از ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮫ ﮔﺷﺎﯾش ذھن اﻟﮭﯽ  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان را
دﺷﻣﻧﺎن اﯾﻣﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت و اﺳﺎس ﺟﮭﺎد ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرگ و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن ﺑوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ وﺟود ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷدن ﻧﻔس و دل و ذھن ﺑﺷر اﺳت و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ
ذھن اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾش .
 -٢٨١ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻋرﺻﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ذھن ﻋدﻣﯽ و ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت  ،روﯾﺎروﺋﯽ ﻋدم ﺑﺎ وﺟود .
 -٢٨٢در اﺣﺎدﯾث ﻣﮑرری از ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھر ﺑﻧده ای را ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﺑدارد و ﺑرای ﺧود ﮔزﯾﻧد
از ﻣﺎل و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و ﺷﮭرت در ﻧزد ﻣردم ﻣﻧزه و ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻧﮭﺎ ﻗﻠﻣرو و ﻋواﻣل وﺟود ﺑرزﺧﯽ و ذھن ﻋدﻣﯽ اﻧد
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ﮐﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آدﻣﯽ از ذھن اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت  .از دﺳت دادن اﯾن ﻗﻠﻣرو و ﻋواﻣل ﻣوﺟب رﺟﻌت اﻧﺳﺎن ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺟﻌت و ﮐﺷف ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت  .زﯾرا ذھن ﻋدﻣﯽ از ﻏﯾر ﺧود ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود – ﮐﻔﺎ و ﺻﻣد و
در ذاﺗش ﺣﮑﯾم و ﻋﻠﯾم اﺳت و ﻣوﺟود و ﻣطﻠﻖ  .ذھن اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﮐﺎﻧون وﺟود ﻣﺣض و ھﺳﺗﯽ در ﺧوﯾش و ذات اﺳت .
 -٢٨٣ﭘس وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣطﻠﻖ و ﺑذات ھﻣﺎن ذھن ﻣﺣض اﺳت و ﻧور ﻣﻌرﻓت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ
ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذھن ﻣﺣض و ﻣطﻠﻖ .ذھن ﺑدون ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﻐز اﻧﺳﺎن .و اﻣﺎ اﯾن ذھن ﻣطﻠﻖ در ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن در
ﺳر اﻧﺳﺎن دارای ﻣﮑﺎن ﺷده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت .اﯾن ھﻣﺎن وﺟود ﻻﻣﮑﺎن در ﻣﮑﺎن اﺳت ﯾﺎ ﺣﺿور
وﺟود در ﻋدم .اﯾن ﺣﺿور در ﻣﻐز آدﻣﯽ ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ذھن ﻋدﻣﯽ آدم ﻧﯾز ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﺎﯾﮫ اﯾن ﺣﺿور اﺳت .و ﻟذا
ذھن ﺧﺻوﺻﯽ ھر ﻓرد ﺑﺷری ھﻣﭼون ظﻠﻣﺗﮑده اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات ﺑﯾرون ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷود وﻟﯽ در
اﯾن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺟز ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ از اﯾن ﻧﺎﺑودی در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود رﺟوع ﮐﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی
"رﺟﻌت" در دﯾن اﺳت و ﻟذا ﮐل دﯾن اﻣر ﺑﮫ رﺟﻌت اﺳت رﺟﻌت ﺑﮫ ذھن و وﺟود اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش و دل ﮐﻧدن از وﺟود ﻋﺎرﯾﮫ ای در
ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺻﻔﺎت اﺳت و ﺑدون داﺷﺗن ذھن اﻟﮭﯽ ﻓﻘط ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت در ﺟﮭﺎن .و ﺷدﯾدﺗرﯾن اﯾن ﻧﺎﺑودی ھم در رواﺑط
ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎ ﻋزﯾزان رخ ﻣﯽ دھد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋزﯾزان از دﺳت ﻣﯽ روﻧد و ﯾﺎ ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗوﻓﯾﻖ اﻟﮭﯽ ﺑرای
اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ رﺟوع ﮐﻧد.
 -٢٨۴و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن ﻣراﺣل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ وادی ﻓراق اﺳت و ﺑﺣراﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از
ﺣﯾﺎت ھر ﺑﺷری ھم ﺗﺟرﺑﮫ ﻓراق ﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻓراق اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ھﻼک ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ و ذھﻧﯽ و ﯾﺎ روی ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ
ﻣﯾﮑﻧد و از اﺳﺎرت ذھن ﻋدﻣﯽ ﻣﯾرھد و از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ وﺟود ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ وﺟود اﺣدی اﺳت و اﯾن
ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠّﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺟﻠوس ذھن ﻋدﻣﯽ ﺑر ﻋرش ذھن اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن.
 -٢٨۵ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم وﺟود ذاﺗﯽ و ذھن اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ وﺟود ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ذھن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و ﻟذا ﺗﺎرﯾﺦ زداﺋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ
زداﺋﯽ از ذھن ﻋﯾن ﻋدم زداﺋﯽ اﺳت و رھﺎﺋﯽ از وﺟود و ذھن ﺑرزﺧﯽ -ﻋﺎرﯾﮫ ای .ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن اﯾن ﺧﺻم ھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﺧدای ﺗﺎرﯾﺧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و ﻣذھب وراﺛﺗﯽ .و اﯾن ھﻣﺎن راز ﺳوره ﻋﺻر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯾت )ﻋﺻر( را ﻗﻠﻣرو ﺧﺳران و ھﻼﮐت
وﺟودی اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .ﭘس ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﺣدﯾت وﺟود و ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧزه از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻧژاد.
 -٢٨۶ذھن ﺗﺎرﯾﺧﯽ– اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﺎن ذھن ﻋدﻣﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ذھن اﻟﮭﯽ ﻗرار دارد .اﯾن ذھن ﺑﺳﺗر ﭘﯾداﯾش
ﻋدم وﺟود ﻧﻣﺎ ﺧواﻧده اﯾم ﯾﺎ
ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎدی– ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣﺎ آﻧرا ِ
وﺟود ﺑرزﺧﯽ .وﻟﯽ ذھن اﻟﮭﯽ ﻗﻠﻣرو ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ذاﺗﮫ و ﺟﺎوﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟّد ھﯾﮑل ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ھﯾﮑل اﺑدی اﺳت ھﻣﺎن ھﯾﮑﻠﯽ
ﮐﮫ ﻣردان ﺧدا را ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻣﯽ ﺑرد .ھﻣﺎن ھﯾﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ زﻧده ﺟﺎوﯾد اﺳت.
 -٢٨٧ذھن ﻋدﻣﯽ آدم ذھن ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده و ﺣرﯾص و ذﺧﯾره ﮐﻧﻧده و اﻧﺑﺎر اﺳت  .وﻟﯽ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧﻼق و ﻣوﻟّد و ﺳﺧﯽ و اﯾﺛﺎرﮔر
اﺳت  .ذھن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻠﻌﻧده و ﺳﻠطﮫ ﺟوﺳت و ذھن اﻟﮭﯽ ھم ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﮐرﯾم اﺳت.
 -٢٨٨ﻣﻧطﻖ ذھن ﻋدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻗﯾﺎس اﺳت و ﮐﻣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻠﻔﯾﻖ و ﺗﺟزﯾﮫ ﺗرﮐﯾب اطﻼﻋﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻋﺎرﯾﮫ
ای و ﺗﺎرﯾﺧﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
 -٢٨٩ﻣﺣﮏ ذھن ﻋدﻣﯽ ،دﻧﯾﺎﺳت و ھﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎﯾش را ﺑﮫ ادراک ﻏﯾر ﺑﮫ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧد و اﯾن ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس اﺳت .
 -٢٩٠ذھن اﻟﮭﯽ ﻣﯾزان و ﻣﺣﮑﯽ در ﻧزد ﺧوﯾش دارد و ھر ﯾﺎﻓﺗﮫ ای را ﺑﮫ درون ﻣﯽ ﺑرد و ﻣﯽ ﺳﻧﺟد و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻔﮑّر اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺟب ھداﯾت اﺳت.
 -٢٩١ﺗﻔﮑّر در ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن و ﻗﯾﺎس در ﻧزد ﻏﯾر  :اﯾن دو ﻣﻧطﻖ ذھن اﻟﮭﯽ و ذھن ﻋدﻣﯽ اﺳت .
 -٢٩٢ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎی ﻣﻌﻧوی و اﺧﻼﻗﯽ و اﺧروی در ﻧزد ذھن ﻋدﻣﯽ دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﺿدادی و واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت و ﻟذا
ﺷری ﻧﮭﺎن اﺳت  .و ﻟذا اﺧﻼق ذھن ﻋدﻣﯽ رﯾﺎﺋﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳت.
ھر ﺧﯾری ﮐﮫ از ذھن ﻋدﻣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود در ﺑطن ﺧود ﺣﺎﻣل ّ
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 -٢٩٣ذھن ﻋدﻣﯽ از اﺧﻼق ذھن اﻟﮭﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺣرﺑﮥ ﻟطﯾف و ﻣﮑر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت ﮐﮫ
ﻣذھب ذھن ﻋدﻣﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد .
 -٢٩۴ذھن ﻋدﻣﯽ ھﻣﺎن "ﻣن" اﺳت وﻟﯽ ذھن اﻟﮭﯽ "ھو" )او( اﺳت .
 -٢٩۵اﺻﺣﺎب ﯾﻣﯾن )اﺻﺣﺎب دﺳت راﺳت( در ﻗرآن ﮐرﯾم ﭘﯾروان ذھن اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد  .و ا ّﻣﺎ ﯾﺎران دﺳت ﭼپ ھم ﭘﯾروان ذھن
ﻣﻘرﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ذھن ﻋدﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺷف ذھن اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺋل آﻣده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻔﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن
ﻋدﻣﯽ ھﺳﺗﻧد  .و ّ
واﺻل.
 -٢٩۶اﻧﺳﺎن ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﺣﻖ ﺑﮫ ذھن اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﯾرﺳد و ﯾﺎ از طرﯾﻖ اطﺎﻋت از ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ.
 -٢٩٧ﮐﺷف ذھن اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ آن اﺑراھﯾم )ع( و ﮐﺎﻣل
ﮐﻧﻧده اش ﻣﺣ ّﻣد اﺳت  .و ﻋﻠﯽ ھم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷف را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت دﯾن ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود و
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب
 -٢٩٨اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﺣﺎﻓظﮫ ﺧود ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﻧﮫ از ذھن ﺧوﯾش .ﯾﻌﻧﯽ ذھن در ﻋﻣده ﺑﺷرﯾّت ﺗﻌطﯾل اﺳت.
 -٢٩٩دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن دﯾن "ذھن" اﺳت اﯾن ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺷرق دور ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣذھب "ذِن" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻌﺑﺎت ﮔوﻧﺎﮔون
دارد .اﯾن دو ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ھم دارای رﯾﺷﮫ ای واﺣدﻧد .ذن ھﻣﺎن ذھن اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -٣٠٠آدﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﯾرو "ذِن" اﺳت ﯾﺎ ﻣرﯾد "زن" ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ذھن ﻋدﻣﯽ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ذھن اﻟﮭﯽ )ذن(
ﻣﺣﺳوب ﺷده اﺳت .ھﻣﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﯾن ذِن و زن اﺳت.

ﭘﺎﯾﺎن
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