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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻘﺪّوس
 -١اﮔر آدﻣﯽ ھﻧر ﻋﺷﻖ ورزی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑﯾﺎﻣوزد زﻣﯾن را ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ و دردھﺎی آدﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ دﻧﯾﺎ ﺣﺎﺻل اﺑﺗﻼی روح ﺑﮫ ﻣﺎدۀ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٣روح آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت ﺧﺎک ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ و ﺗﻣﺳﺧر ﺟﮭﺎن درﻣﯾﺂﯾد و اﯾﻧﺳت راز ھﻣﮥ ﻣﻔﺎﺳد و ﻋذاﺑﮭﺎی وﯾراﻧﮕر اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن.
 -۴ھﻣﮥ ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﻋﺎطﻔﯽ آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﻋﻣﻼً ﺗﻣﻠﮏ وﺟودش ﺑواﺳطﮥ ﺟﮭﺎن اﺳت و اﯾن راز ھﻣﮥ
زﺟرھﺎی او در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -۵ھﻣﮥ ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎ و ﺗﻌﻠﻖ ھﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﺎطﻔﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺗﯽ ﻣﺎدی ﺗرﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧواع
ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آب و ﺧﺎک و زادﮔﺎه و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -۶و اﻣﺎ ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎ ھﻣﺎن ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻋﺎطﻔﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﻣﺛل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق و
ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ اﺷد ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ اﺳت .
 -٧ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻣﻠوک اﺳت  .ﻣﺎﻟﮑﯾت از ھر ﻧوﻋﯽ ﯾﮏ ﺗوھّم دروﻏﯾن اﺳت .
 -٨و اﻣﺎ آدﻣﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ دوﺳت ﺑدارد و ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد و ﻟذت ﺑﺑرد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺑﺎه ﻧﮕردد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ
ﻧﻔرت و ﻋداوت ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﻧرﺳد .
 -٩دوﺳت داﺷﺗن و ﻋﺷﻖ ورزﯾدن ﺑدون زﺟر و ﻋداوت و ﺑدون ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺗﺳﺧﯾر و اﺑﺗﻼ ،ﺑدون ﺳﻠطﮫ و ﺳﺗم ﮔری و ﺳﺗم
ﭘذﯾری :اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮥ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن !
 -١٠ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ ورزی ﺑدون واﺳطﮥ ﺗن و ﺗﺻرف ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و اﺑﺗﻼی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ  :اﯾﻧﺳت راه ﻧﺟﺎت !
 -١١ﮐل دﯾن و اﺣﮑﺎم و ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺣض روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت.
 -١٢ﺗﻘوا ﯾﻌﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﻗﻧﺎﻋت و ﻣﺣدودﯾت و ﺗﻘﻠﯾل در ﺑرﺧوردارﯾﮭﺎی ﻣﺎدی و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﮐﺎﻣل
ﺗن ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت اﺳت .
 -١٣ﮐل راه رﺷد آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﻋﺻﻣت ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺻﻣدﯾت ذات اﺳت .
 -١۴اﺳﺗﻔﺎده از ﺗن ﺟﮭت ارﺿﺎی ﻧﯾﺎزھﺎی روﺣﯽ ﺑﺷر اﺳﺎس ﺷرک وﺟودی ﺑﺷر اﺳت .
 -١۵ھدف از ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎدی و ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺷر در ﺟﮭﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﺗن  ،روﺣش را ﺑﺷﻧﺎﺳد و از طرﯾﻖ روﺣش
ﺧداوﻧد را ﺑﺷﻧﺎﺳد و در اﺗﺻﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم روح ﺑﺎ ﺧدا  ،در ﺟﮭﺎن ﺧداﯾﮕوﻧﮫ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﮔردد .
 -١۶وﻟﯽ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ  ،در ﺗن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺗن را ﻣﻘﺻود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و اﺳﯾر ﺗن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﻧﺷﺎن ھم ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن درﻣﯽ آﯾد
و روح ھم ﺑﻧدۀ ﺗﻧﯽ در زﻧﺟﯾر اﺳت .
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 " -١٧ﺗﻠﺦ ﭼﺷﻣﺎن ﻧظر ﺑﮫ ﻣﯾوه ﮐﻧﻧد ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎﮐﻧﺎن ﺑُﺳﺗﺎﻧﯾم " اﯾن ﺳﺧن ﺳﻌدی ﺑﯾﺎن ﺳﺎدۀ ﺑرﺧورداری روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺷﻖ ورزی
ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -١٨اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت رﺳﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﮐل راه و ﻣراﺣل دﯾن و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟﮭت رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت .
 -١٩در ﺣدﯾﺛﯽ آﻣده ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧدا ﺷﮑﻣﺷﺎن ﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن در
آﺧراﻟزﻣﺎن وﺟود ﺧود در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑدان ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد .
 -٢٠ﭼون روح آدﻣﯽ در ﺗن ﺧود ﻗرار ﮔﯾرد و ﺟﻠوس ﻧﻣﺎﯾد و در ﺧوﯾش ﺑﺎﺷد اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻋﺻﻣت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺟﺎن اﺳت .
 -٢١ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن اﺑﺗﻼ و اﺳﺎرت آدﻣﯽ از ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ و در ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و اﯾن ﻣﮭد ھﻣﮥ ﻣﻔﺎﺳد و اﻣراض
وﺟود اﺳت .ﭘس درک و ﺗﻣرﯾن ﺑرﺧورداری روﺣﺎﻧﯽ از اﯾن راﺑطﮥ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻗﻠب ھﻣﮥ ﻣﻌﺎرف آزادﯾﺑﺧش روح اﻧﺳﺎن
اﺳت .
 -٢٢اﯾن ھﻣﺎن ﺑرﻗراری راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮥ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای را ﺑﮫ ّ
ﻋزت و ﺳﻼﻣت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﮫ
ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .
 -٢٣ھر ﭼﮫ راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﮐﻣﺗر و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ ﺗر ﺑﺎﺷد راﺑطﮥ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﺷدﯾدﺗر و ﻣرﯾض ﺗر و
اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺗر و اﺳﺎرت ﺑﺎرﺗر اﺳت .
 -٢۴ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ و راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای )راﺑطﮥ ﻋﺎطﻔﯽ و ﻓﮑری( راﺑطﮫ ای ﻣﻌﮑوس دارد ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﮫ راﺑطﮥ ﻣﻌﻧوی ﺑﺎ ﺟﻧس
ﻣﺧﺎﻟف ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻌﺗدﻟﺗر ﻣﯽ ﮔردد و در ﺧدﻣت راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .
 -٢۵آﻧﺟﺎ ﮐﮫ راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﻧﯾﺳت ﺷﮭوت اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮔﺎه اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺗﺷﻧﺞ و ﻧﻔرت و ﺗﺟﺎوز و اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد و ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺧرب و ﺿد ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۶اوج و ﮐﻣﺎل راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﺑطور ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی راﺑطﮥ ﺷﮭواﻧﯽ و ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﻣﯽ رﺳد .
 -٢٧ھﻣﮥ رواﺑط آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در ھﻣﮥ ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﮫ راﺑطﮥ
ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻋﻣﯾﻘﺗر ﺷود آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدی از ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﺗر ﺷده و از ﺟﮭﺎن ﺑرﺧورداری روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .
 -٢٨ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎن درﺑﺎرۀ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت او درﺑﺎرۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل و ﺳﻠطﻧت روﺣﺎﻧﯽ او در ﺟﮭﺎن
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .
 -٢٩ﺷﻧﺎﺧت و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن از طرﯾﻖ ﺧوﯾﺷﺗن و ﺷﻧﺎﺧت و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن از طرﯾﻖ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻋﺎرﯾﮫ ای .اوﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﯽ
ﻧﯾﺎزی و ﺑرﺧورداری روﺣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و دوﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﺎرت اﻧﺳﺎن .
 -٣٠ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﻘدان راﺑطﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اوج و ﮐﻣﺎل و ﻋﻣﻖ راﺑطﮫ اﺳت .
 -٣١ﺑﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را درﯾوزه و اﺳﯾر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٢ارﺗﺑﺎط ﺑﯾواﺳطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ واﺳطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن  .اوﻟﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل و ارﺗﺑﺎط روﺣﯽ ﻣﯽ رﺳد و دوﻣﯽ ﺑﮫ
اﺳﺎرت و ارﺗﺑﺎط ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺣض .
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 -٣٣ارﺗﺑﺎط ﺑﯾواﺳطﮫ ھﻣﺎن ارﺗﺑﺎط ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٣۴وﻟﯽ ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﺧودی ﺧود ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ در راﺑطﮫ ای از ﻋﺷﻖ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای و اﻟﮭﯽ اﺳت ارﺗﺑﺎط ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و اﺳﺗﻘﻼل و ﺻﻣدﯾت ذات ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣۵دوﺳت داﺷﺗن ﮐﺳﯽ ﺑرای ﺧدا  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺳﯽ را دوﺳت داﺷﺗن اﺳﺎس ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٣۶ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل دوﺳت داﺷﺗن ﻣردم ﺑرای ﺧدا و دوﺳت داﺷﺗن ﺧدا در ﻣردم و دوﺳت داﺷﺗن ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ ﻣردم و
اﻟوھﯾت آﻧﮭﺎﺳت  .و اﯾن ﺣﺎﺻل آن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺧدای در ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺧداوﻧد را در دﯾﮕران ھم درک ﮐﻧد و
ﻟذا ﺑرای ﺧدا ﺑﺎ دﯾﮕران دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا و دﯾدار ﺑﺎ او .
 -٣٧آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﻠوه ای از ﻧور ﺟﻣﺎل ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت ﭘس اﮔر ﺧداﺋﯾت ﻣﻌﺷوق را
ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧد و ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ را رﻋﺎﯾت ﻧﻧﻣﺎﯾد اﯾن ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ ﻋداوت ﺑدل ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻏﯾراﯾﻧﺻورت ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ درب رﺳﺗﮕﺎری اﺳت .
 -٣٨ارﺗﺑﺎط ﻋرﻓﺎﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺧودی و ﺑﯾواﺳطﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺧداﺋﯽ اﺳت و در راﺑطﮫ ﺟز ﺧدا ﺣﺎﮐم ﻧﯾﺳت و ﺟز از ﺧدا
ﺳﺧﻧﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻘﺻدی ﺟز ﺧدا ﻧدارد .
 -٣٩ارﮐﺎن ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﻌرﻓت ،ﻋﺻﻣت ،ﺻداﻗت ،راز دل و ﺧدﻣت ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت و اﯾﺛﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ از
ھوای ﻧﻔس .
 -۴٠در ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل وﺻﺎل ﺗﺎ ﻣﻌراج ﺗﻣﺎﻣﺎ ً وﺻﺎل ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه و ھوش و ﺣواس اﺳت و ﻋﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﯾش
ﻟﻘﺎء و ھوش و ﻓﮭم و اﺗﺣﺎد اﺣﺳﺎس و ادراک اﺳت ﮐﮫ در اوﺟش ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻋﺷﻖ اﺳت و ﮐﻣﺎل ﻋﯾش  .در
اﯾن ﻋﯾش و ﻋﺷﻖ  ،ﺗن ﺣﺟﺎب و ﻣﺎﻧﻊ وﺻﺎل اﺳت و ﺑﺎﯾد از آن ﻓرا رﻓت  .و ﺣداﮐﺛر وﺻﺎل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی  ،ﻧﯾم
ﺑوﺳﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت  .زﯾرا ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻟت ﺗن در ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل روح را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ دﯾدار ﻣﯽ
آورد و آﺋﯾﻧﮥ دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت .
 -۴١راﺑطﮥ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای اﮔر در اﺳﺗﻣرار راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﮭش و ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯽ ﺷود و
در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻗﻠﻣرو رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در ﻗﻠوب طرﻓﯾن راﺑطﮫ اﺳت و ﻟذا رواﺑط ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﺣﺗﯽ در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ
ﻧﻔرت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ھر راﺑطﮫ ای ﭘدﯾد آورﻧدۀ ﯾﮏ ﻏدۀ ﭼرﮐﯾن در ﻧﻔس طرﻓﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑذری از ﮐﯾﻧﮫ اﺳت .
ﺳﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
 -۴٢ﺗﺎ راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده ﺑﺎﺷد راﺑطﮥ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای در ﺣﮑم ﺗﺟﺎوز و زﻧﺎﺳت و اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣ ّ
در ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن راﺑطﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺣﺳﯽ از ﺧﯾﺎﻧت اﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دو اﻧﺳﺎن را ذاﺗﺎ ً ﻣﺣرم ﻣﯽ ﺳﺎزد
راﺑطﮥ ﻗﻠﺑﯽ و ﻓﮑری اﺳت  .و راﺑطﮥ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن راﺑطﮥ ﻣﻌﻧوی و روﺣﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ آن دو را ﻣﺑدل ﺑﮫ روﺣﯽ
واﺣد ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن وﺣدت اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻋروج روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۴٣راﺑطﮥ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای اﮔر ﺑﮫ ﺧدا ﻧرﺳد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ رﺳد .
 -۴۴آﻧﭼﮫ دو اﻧﺳﺎن را ﻣﺣرم ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾﻣﺎن واﺣد و آرﻣﺎن و اﻋﺗﻘﺎد واﺣد اﺳت و طرز ﻓﮑر واﺣد  .و ﻧﮫ اﻣﯾﺎل و آرزوھﺎی
دﻧﯾوی ﻣﺷﺗرک  .اﺷﺗراﮐﺎت ﻣﺎدی ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣوﺟب ﻣﺣرﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا در اﯾﻧﺻورت اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ دارای ﻧﯾﺎزھﺎ و آرزوھﺎی ﻣﺎدی
ﻣﺷﺗرک ھﺳﺗﻧد .
 -۴۵ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺷد آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر دﯾﮕر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﻣﺎﻟﮑﯾت
زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت و ﺳﻠطﮥ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر اﻧﺳﺎن دﯾﮕر ﺗﺣت ﻋﻧوان زﻧﺎﺷوﺋﯽ  .و اﺳﺎس ﺣس ﻣﺎﻟﮑﯾت در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ – ﺷﮭواﻧﯽ اﺳت اﺑﺗﻼ و اﺳﺎرت ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان راﺑطﮥ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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 -۴۶در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻓﺎﻗد ﻋرﻓﺎن و راﺑطﮥ ﻣﻌﻧوی  ،ﺗن زﻧدان اﺑد روح اﺳت و ھر ﯾﮏ در ﺗن دﯾﮕری ﻣﺣﺑوس و در ﻋذاب اﺳت و
ﻟذا اﯾن راﺑطﮫ ﺟﺑرا ً ﺑﺳوی ﮐﯾﻧﮫ و اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ رود .
 -۴٧ﻧژاد  ،وراﺛت و ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺧﺎﻧواده ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻗﺳم ﺧورده ﺗرﯾن ﺧﺻم ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت و ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت اﺳت  .و ﻟذا
ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺧﺎﻧدان ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧدارد .
 -۴٨ﭼون واﻟدﯾن ﻣﻧﯽ  ،ﭼون ﻓرزﻧد ﻣﻧﯽ  ،ﭼون ھﻣﺳر ﻣﻧﯽ و  ...ﺑﺎﯾد ﻣرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﯽ و اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﺋﯽ :
اﯾﻧﺳت ﻣﻧطﻖ ﺣﺎﮐم در رواﺑط ﻧژادی ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ظﻠم و ﺣﻣﺎﻗت و ﮐﻔر اﺳت  :ﭼون از ﺗن ﺗوام و از ﺗن ﻣﻧﯽ و ﺑﻣن وﺻﻠت ﺗﻧﯽ
داری ﭘس ﻣﺎل ﻣﻧﯽ .
 -۴٩اﯾن درﮔﯾری ﺗن اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ظﻠﻣت و ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد  .در ھر راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﺑدن دﺧﯾل ﺑﺎﺷد و ﺑدن واﺳطﮥ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷد و
ﻣﻘر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و داﺋﻣﯽ اﯾن ﺳﺗم اﺳت .
ﺑدن ﻣﻘﺻود راﺑطﮫ ﮔردد ﺟز ظﻠم و ﮐﻔر ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد  .و ﺧﺎﻧواده ّ
 -۵٠ﻧﺑرد ﺑﺎ اﺑﺗﻼی ﺑدﻧﯽ و ﻧژادی در ﻧﻔس ﺧوﯾش ﻗﻠب ﻧﺑرد ﺑﺎ ھر ﮐﻔر و ﺣﻣﺎﻗت و ﺳﺗﻣﯽ اﺳت زﯾرا ﺑدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗوﻟﯾد ﻧژاد
اﺳت و ﻧژاد ﺑدن ﭘرﺳت اﺳت و ﻟذا ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن و ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت و ﻣﻌرﻓت دﺷﻣﻧﯽ ﺷﻘﯽ ﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧدارد  .و ﻟذا
ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل راﺑطﮫ ای ﻣﻧزه از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﺑﺗﻼی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ای ﻣﻧزه از اﺑﺗﻼﺋﺎت ﻧژادی و
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .در ھر راﺑطﮫ ای ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧژاد و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﺷود ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟﯾدن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺗﺎ ﺗن
ﺗﺳﻠﯾم اﺳﺗﻘﻼل و ﻗداﺳت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی روح ﻧﺷود از اﺳﺎرت ﻧژاد ھم رھﺎﺋﯽ ﻧدارد  .و ﻟذا ﺗﻣﺎم دﯾن و ﻗرآن ﮔزارش ﻧﺑرد ﻧژاد ﺑﺎ
ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌرﻓت و ارادۀ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .
 -۵١اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد ﺧﺻم آﺷﮑﺎر اﯾﻣﺎن ھﺳﺗﻧد دال ﺑر ﮐﻔر ذاﺗﯽ ﻧژاد در ﻗﺑﺎل ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮥ
ﻣرﮐزی آن ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑدﻧﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ و
ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ دورﺗرﻧد  .اﯾﻧﺎن ﭼون دور ﺷوﻧد ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺑر ﺧوﯾش و ﻧژاد ﺧود ﮔزﯾدن اﺻل دﯾن و ﺣﻘﯾﻘت
اﺳت و ﻣﻌﻧوﯾت و ﻋﺷﻖ  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧوﯾت و ﻋﺎطﻔﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻧژاد ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود .
 -۵٢ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧوری اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺑر ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﮐﮫ ﻗﻠﺑش از ﻧژاد ﭘﺎک ﺷده ﺑﺎﺷد  .ﻧور وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﺋﻣﮥ
ھدی و ﻣردان ﺧدا ﺑر دﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و آن دل را زﻧده ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و ﺧﺎﻧدان ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﺎک ﺷده ﺑﺎﺷد.
زﯾرا ﭘﺎک ﺷدن از ﻧژاد ﭘﺎک ﺷدن از ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی دﻧﯾﺎ اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﭘﺎک ﺷدن از اﻧﺎﻧ ّﯾت اﺳت و ﭘرﺳﺗش ﻧﻔس اﻣﺎره و
ظﺎﻟم .
 -۵٣ﺑﻧﯾﺎد ﻧﺑوت ھﺎ ﺑر اﯾن ﻧﺑرد و ﺧود – ﺑراﻧدازی ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﺳت  .ﮐل ﺣﯾﺎت و ﻧﺑوت اﺑراھﯾم )ع( در ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﭘدر و ھﻣﺳر و
ﻓرزﻧد ﺑﻧﺎ ﺷد و ﺑﮫ اﻣﺎﻣت رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻧژاد از ﭘس و ﭘﯾش ﭼو از دل ﭘﺎک ﺷود دل ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺣﺎل رﺳﯾده و ﻣﺣل ﺗﺟﻠّﯽ ﺣﻖ ﮔردد .
 -۵۴ﮐﻧدن از ﻧژاد  ،ﮐﻧدن از ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎﻧﯾت اﺳت ﮐﻧدن از ﺗﻧﯾّت و ﻣﻧﯾّت اﺳت ﮐﻧدن از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت ﮐﻧدن از ﺑﻘﺎی ﻓﺎﻧﯽ
اﺳت و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻓﻧﺎی ﺑﺎﻗﯽ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﻧزاد ) ﺧدا ( اﺳت  .ﮐﻧدن از ﻧژاد ﺗﺣﻘﻖ ﺳورۀ ﺗوﺣﯾد در ﺑﺷر اﺳت .
 -۵۵آری ! ﻧژادت  ،ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و واﻟدﯾن و ﺧﺎﻧدان و ﻋزﯾزاﻧت  ،ﺗﮭدﯾدت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﻋﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﻧﻔرت ﻣﯽ دارﻧد ،
ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و  ...ﺗﺎ ﺗو را از ﺧدا و ﻧزاد ﺑﺎز دارﻧد .
 -۵۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زورﮔوﺋﯽ و ﺣﻣﺎﻗت و ﺷﻘﺎوت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -۵٧ﮐﻧدن از ﻧژاد ﮐﻧدن از اﺳﺎرت ﻓﺿﺎ – زﻣﺎن اﺳت و ﻋروج ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت اﺳت و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ .
ﻧﺑوت ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﻧﯾﺳت و ﻟذا از اﯾن ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود  .ھر آدﻣﯽ ﯾﮏ آدم اﺳت ﯾﮏ
 -۵٨ھر آدﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺑﮫ ّ
ﻧوح اﺳت ﯾﮏ ادرﯾس اﺳت ﯾﮏ اﺑراھﯾم اﺳت ﯾﮏ ھﺎﺟر اﺳت ﯾﮏ ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣرﯾم و ﻣﺣﻣد و ﺧدﯾﺟﮫ اﺳت  .ﮐﮫ ﭘس از
ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗن اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .
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 -۵٩ﺣﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﺣﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗﻠﻣرو ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد از اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت ﻧﻔس
ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺑﺷر اﺳت .
 -۶٠ﺣﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ  ،ﺟﮭﺎن دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ھﻣﮕﺎن ﺑﯾواﺳطﮥ ﺗن و ﻣﺑﺎدﻻت ﻣﺎدی و ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی اﺳت  .ﺣﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺣﯾﺎت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﺑدن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ روح از ﺗن اﺳت ﺑﯾواﺳطﮥ ﻧژاد
و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھر ﺷرک و ﻧﻔﺎﻗﯽ  .و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﻘﻼل ﺗن و ﺟﺎن اﺳت .
"ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ﺑﺎ ﻧژاد ﺧود ﻗﺗﺎل ﮐرد و ﺧوﯾش را ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧت و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺧوﯾش ﻧﻣود ".اﻣﺎم ﺳﺟﺎد )ع(–
و اﯾن اﺳﺎس ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن اﯾن ﻋﺷﻖ و ﮐﻣﺎل ﻓﻧﺎی در اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻣن
ﭘروردﮔﺎرم را در زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺻورت دﯾدار ﮐردم "  .ﭘس اﯾن دﯾن ﻋﺷﻖ و ﺟﻣﺎل اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد در اﯾن دﻧﯾﺎ
اﯾن ﺳﮫ ﭼﯾز را ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارم  :زن  ،ﻋطر  ،ذﮐر ! در ﮐﻧﺎر ھم ﻧﮭﺎدن اﯾن ﺳﮫ اﻣر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ و
دﻧﯾوی اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت  :ﺟﻣﺎل ﻋﺷﻖ  ،ﺑوی ﻋﺷﻖ و ﯾﺎد ﻋﺷﻖ !
ﮔزارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺧدﯾﺟﮫ ﯾﮑﭘﺎی وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی ﺑوده و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن وﺣﯽ ﺑر او ﻧﯾز ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷده اﺳت و
ﺧدﯾﺟﮫ ﻣﺷﺎورۀ وﺣﯽ ھﻣﺳرش ﺑوده اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ او را از ﺗردﯾد ﻧﺟﺎت ﻣﯽ داده و در درﯾﺎﻓت وﺣﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ ﻧﻣوده اﺳت .
اﯾن ﻧﯾز ﻧﺷﺎن دﯾﮕری از ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻋﺷﻖ دﻧﯾوی اﺳت ﮐﮫ ھﻣو ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻣﺟﺎز ﻟﻧﮕرﮔﺎه ﺣﻘﯾﻘت اﺳت " ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ
ﺟﻧﺳﯽ  ،ﻟﻧﮕرﮔﺎه ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت  .و اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻣﺎم ھﻧر در ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺗوﺣﯾد اﯾن دو ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر اوﻟﯾﺎ و ﻋرﻓﺎﺳت .
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" آﻧرا ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧﯾﺳت دﯾن ﻧﯾﺳت و دﯾن ﻣن  ،ﻋﻘل ﻣن اﺳت  " .ﻣﺣﻣد

)ص(

ﻓﺼﻞ دوم

ﻋﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪي
ﯾﺎ

ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻠﯿﻢ
 -١ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ " ﻋﻘل ﺑرای ﻓﮭم ﮐردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻋﺑودﯾت اﺳت "  .اﯾن ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﻣﺎھﯾت ﻋﻘل در اﻧﺳﺎن
اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺗﯽ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ھم ﻋﻘل را ﻋﻧﺻر ادراک و ﺷﻧﺎﺧت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺑس .
 -٢اﮔر ﻋﻘل ﻋﻧﺻر ﻋﺑودﯾت اﺳت ﭘس ﮐﺎرﮔﺎه ﭘرﺳﺗش و ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .
 -٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻣﮭﺎر ﮐردن ﻧﻔس اﻣﺎره ﻧﯾز ھﺳت و اﯾن ﻋﻣل ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺧدا
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﻧﻔس و ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗرﺑﯾت آن اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد را دوﺳت ﺑدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺧود را در ﺣﺿور او
و ﺑرای او ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﺑﮑﺷد .
 -۴ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﺷﻖ و ﺗرﺑﯾت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﺣﺎﺻل دوﺳت داﺷﺗن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻘوا و ﻣﮭﺎر ﻧﻔس
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐل روح ﻧﻔس آدﻣﯽ در ارادۀ ﺧداوﻧد ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻘﺎم اﺧﻼص و ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ
ﻣظﮭر اراده و ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن از ﻗدرت ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت .
 -۵ﭘس ﻋﻘل از ﻋﺷﻖ اﺳت و در ﺧدﻣت ﻋﺷﻖ  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﻘل ﺳرخ در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن و ﺧﺎﺻﮫ ﺳﮭروردی ﺷﮭﯾد اﺳت .
 -۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣواره ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن ﺗوأﻣﺎن و ﻋﻠت ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﺗﻌﻘل وﯾژۀ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا دوﺳﺗﺎن و
ﻣﺣﺑّﺎن .
 -٧از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ھم اﮔر ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ھوس و اﺑﺗﻼ و ﺟﻧون  ،دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻘﯾﺎﻧﮫ و
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت .
 -٨ﻋﻘل ﺑﻌﻧوان ﻋﻧﺻر ﭘرﺳﺗش ﻣﻌﻠول اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن دوﺳت داﺷﺗن اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن  ،دوﺳت داﺷﺗن
ﺧداﺳت و ﻋﻘل ھم ﭘرﺳﺗش و ادای ﻋﺑودﯾت او ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻘوا و ﻣﮭﺎر ﻧﻔس در ﺧدﻣت اراده و ﺣﮑم اوﺳت .
 -٩ﭘس اﯾﻣﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻘل ھم ﺑﮫ ﺗﻘوا و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﺧﻼص ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺣﺎی ارادۀ ﺑﺷر
در ارادۀ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٠ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ﻋﻘل دارای ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠط و ﻧﺎﻣرﺑوط اﺳت اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻣﻌرﻓت را ﻗرآن
و ﺣدﯾث ﻗرار دھﯾم .
 -١١ﻋﻘل در ﻧزد ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم و اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ظن و ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ و ﭼون و ﭼراﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ظن ﻣﻧﺷﺄ
ﺷرک اﺳت و ﺣﺗﯽ ﮐﻣﺎﻟش ھم ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -١٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد )ص( را ﺑﮫ ﻣﻌراج و دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش رﺳﺎﻧﯾد ﻧﯾز ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ﺑود و ﻟذا ﻣﺣﻣد را ﺑﺎﯾد ﻣظﮭر ﻋﻘل ﮐل و
ﮐﻣﺎل ﻋﻘل داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش و ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﺧداﯾش رﺳﯾد ﮐﮫ دﯾدار ﺟﻣﺎﻟش ﺑود و ﺧداوﻧد را در زﯾﺑﺎﺗرﯾن
ﺟﻣﺎﻟش دﯾدار ﮐرد و زان ﭘس ﭘرﺳﺗﻧده و ﻋﺎﺑد زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺟﻠوۀ روی ﺧﺎﻟﻖ ﺑود .
 -١٣ﭼون ﻣﺣﻣد )ص(  ،ارادۀ ﺧود را در ارادۀ ﺣﻖ ﻓﻧﺎ ﮐرد ﻣظﮭر ﻋﻘل ﮐل ﺷد و اﺻﻼً اﯾن ﻋﻘل ﮐل ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﯾن ﻓﻧﺎی
ذات رﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﺧود ﻣظﮭر ﭼﺷم و ھوش ﺣﻖ ﺷد و از ﭼﺷم و ھوش ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را دﯾدار ﻧﻣود .
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 -١۴اﯾن ﻋﻘل ﮐﺎﻣل ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻧواﺋﯽ ﮐﺎﻣل رﺳﺎﻧﯾد و ﮐﻣﺎل ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻧواﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﻣﺎل ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن
ﻣوﺟود و زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺻورت را درﯾﺎﺑد .
 -١۵ﭘس ﻋﻘل زﯾﺑﺎﺳت و زﯾﺑﺎﭘرﺳت  .و ﺑﺳوی ﮐﻣﺎل زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١۶ﭘس ﻋﻘل اﺳﺎس و ﻋﻠت ﺗﻌﺑّد و دﯾن و ﺗﻘواﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ورزی .
 -١٧ﻣﺣﻣد )ص( ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ھر ﮐﮫ ﻋﻘل را دارا ﺑﺎﺷد دﯾن و ﻣﺣﺑت ھم ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﻣﯽ آﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﻋﺎﻗﻼﻧﻧد ﮐﮫ ﻻﯾﻖ
دﯾن و ﻣﺣﺑت ھﺳﺗﻧد و دﯾن و ﻣﺣﺑت دو ﺑﺎل ﻋﻘﻼﻧﯾت اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﺳﺧن از ﻗﻠوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﻘل اﻣری ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ ذھﻧﯽ .
 -١٨و ﻧﯾز ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﻋﻘل  ،وﺣﯽ ﺑدن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑرﺋﯾل ﺟﺎن اﺳت .
 -١٩و ﻧﯾز ھﻣو ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﻋﻘل ﺗﺷﺧﯾص ﻧﯾﮏ و ﺑد اﺳت و ﺳﭘس ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾن ﻧﯾﮏ و ﻧﯾﮏ ﺗر و ﺑد و ﺑدﺗر اﺳت و آﻧﮕﺎه
ﻧﻔس را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﯾﮏ و ﻧﯾﮏ ﺗر ﻧﻣودن  .و اﯾن ﻧﯾﮑﯽ ﻧﻔس را ﺑﺳوی زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻋﺷﻖ ورزی ﻣﯽ ﺑرد.
 -٢٠ﭘس ﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺧﯾر ھم زﯾﺑﺎ ﭘﺳﻧد اﺳت و ﻋﺎﺷﻖ زﯾﺑﺎﺋﯽ  .ﭼرا ﮐﮫ ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت و ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ
ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت و اﯾن ﻧﯾﮏ ﺗرﯾن ﻧﯾﮑﯽ ھﺎﺳت .
 -٢١و ھر ﮐﮫ زﯾﺑﺎ را دﯾد زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑرﺗرﯾن اﺟر ﻋﻘل ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﺧوﯾش اﺳت ھﻣﭼون ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻣﺎﻟﯽ در ﻋﺎﻟم
ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ ﺑر آن ﺳﻼم و ﺻﻠوات ﻣﯽ ﺷود و ﺣﮑم ﺧدا ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﺧود او ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑر ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﺻﻠوات ﻧﻣود
و ﻣؤﻣﻧﺎن را ھم اﻣر ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻓرﻣود و اﯾن ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑودﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ﺟﻣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را دﯾدار ﮐرده اﻧد
و اﯾﻧﺳت ﮐﻣﺎل ﻋﻘل ﺳرخ !
 -٢٢ﭘس ﻋﻘل  ،ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﻋﺎﺷﻖ ھم ﻋﺎﻗل اﺳت و ﻋﺎﻗل ھم ﺑﺎ ﺗﻘواﺳت و ﺑﺎ ﺗﻘوا ھم زﯾﺑﺎﺳت و زﯾﺑﺎ ھم ﭘﺎک اﺳت و ﭘﺎک
ھم ﺟﻣﺎل ﭘرﺳت اﺳت ﭘرﺳﺗﻧدۀ ﺟﻣﺎل ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺧداﺑﯾن  .و اﯾن ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐل و ﮐﻣﺎل ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم
ھﺳﺗﯽ ﻓﻘط زﯾﺑﺎﺋﯽ را ﮔزﯾد و زﯾﺑﺎﺗرﯾن را ﺑرای ﭘرﺳﺗﯾدن و ﺑودن .
 -٢٣ﻋﻘل ﮐﺎﻧون درک و درﯾﺎﻓت اﻣر و ارادۀ اﻟﮭﯽ در وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺳﺧن رﺳول را درک ﮐرد
ﮐﮫ ﻋﻘل  ،وﺣﯽ ﺑدن اﺳت .
 -٢۴ﻣﺣﻣد )ص( ﻓﻘط ﻋﻘل ﮐل ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻧدۀ ﻋﻘل در ﻓطرت اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺑود و اﯾن ﺧود اﺳﺎس ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت زﯾرا ﻋﻘل
ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺟﺑرﺋﯾل در وﺟود اﺳت .
 -٢۵ﻣﺣﻣد )ص( ﮐﺎﺷف و ﺑﺎﻧﯽ ﺟﺑراﺋﯾل وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾن ﺟﺑراﺋﯾل را ﺗﺣوﯾل اﻧﺳﺎﻧﯾت داده اﺳت .
 -٢۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺳﺎن  ،ﺟﮭﺎن اﺻﻐر اﺳت و ﺟﮭﺎن ھم اﻧﺳﺎن اﮐﺑر اﺳت ھر ﭼﯾز در ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎﺻر و
وﺟوه ﻓطرت آدﻣﯽ اﺳت ﻋﻘل ھم اﺻل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺑرﺋﯾل اﺳت  ،ﺟﺑراﺋﯾﻠﯾت وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ و آﺧرﯾن آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد
)ص( ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ھدﯾﮫ ﮐرده اﻧد .
 -٢٧ﻋﻘل دﺳﺗﺎورد ﻧﺑوﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش از ﻣﺣﻣد )ص( اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑوت را ﺧﺗم ﮐرد زﯾرا ﻋﻘل ﮐل و ﮐﺎﻣل را ﺑر زﻣﯾن ﻧﮭﺎد و
ﺗﺣوﯾل اﻧﺳﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آن ﻋﻠﯽ )ع( ﺑود ﮐﮫ اﻣﺎم ﮐﺎﻣل ﺷد زﯾرا ﺣﺎﻣل ﻋﻘل ﮐل و ﺟﺑراﺋﯾل ﻓطرت ﮔردﯾد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣت .
 -٢٨و اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻣﺣﺻول ﻋﻘﻼﻧﯾت اﺳت  .ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ارادۀ ﺑﺷر ﺗﺳﻠﯾم ارادۀ ﺣﻖ ﻣﯽ
ﺷود ﻣﮭد ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﮔردد  .وﻟﯽ ﻋﺎﻣﮥ ﻣردم و اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﻘل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ از ﻋﻠم و
ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻧﮫ ﻋﻘل .
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 -٢٩ﭘس اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻋﻘل ﯾﺎ ﻋﻘل ﻓﻌﺎل را ھﻣﺎن ﺟﺑراﺋﯾل ﻣﯽ داﻧﻧد  .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻋﻘل
ﻓﻌﺎل از ﻋﻘل ﻣﺣض ﯾﮏ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﯾوﻧﺎﻧﯽ در ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت زﯾرا ﻋﻘل در ﻣﻌرﻓت اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﻓﻌﺎل اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل
ﻧﻔس ﺑﺷری ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣدۀ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ را ﺗﺳﻠﯾم ارادۀ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ھﻣﺎن اﻓﻌﺎل آدﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ اﺳت .
 -٣٠در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺑرﺋﯾل ھﻣﺎن ﻓرﺷﺗﮥ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻓطرت را در آدﻣﯽ زﻧده و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ زﻧده ﺑﮫ ﻋﻘل ﺷدﻧد و ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﮐﺗب ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻧﯾﺳت ﻋﻘل ﻣﮑﺗوب  ،ﻋﻘل ﻣﻧﻘول  ،ﻋﻘل
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از ﻧﺑﯽ ﺑﮫ ﻣردم .
 -٣١اﻣﺎﻣت  ،ﺧورﺷﯾد ﻋﻘﻼﻧﯾت در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت  .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر اﻣﺎم ﺧود ﯾﮏ ﺟﺑراﺋﯾل در ﺻورت ﺑﺷر و ﺑﺷری ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣﭼون ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رھﺑری و ھداﯾت ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﻘل ﮐل اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎم ﻣﺑﯾن در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ  :ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت در وﺟود اﻣﺎم آﺷﮑﺎر .
 -٣٢ﻋﻘل  ،ﻗدرت درﯾﺎﻓت ارادۀ ﺣﻖ و ﺗﻌﻣﯾل آن ﺑر ارادۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﭘس اﯾن درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺗﻠزم ادراک و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و
ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﺣﻖ اﺳت  .ﭘس ادراک آدﻣﯽ از ھر ﺣﯾث ﺧدﻣﺗﮕزار ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل ھﻣﺎن ﻗدرت اﺟراﺋﯽ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ادراک
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٣ﭘس ﻋﻘل  ،اﺳﺎس و ﻣﺣرک ﺗﻔﮑر و ﻗوۀ ادراک ﺑﺷر اﺳت .
 -٣۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﻌرﻓت ﻗرآﻧﯽ  ،ﻋﻘل از ﻗﻠب اﺳت ﭘس اﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ذھن اﻣر ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﻓﮭم و درک ارادۀ ﺣﻖ
را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣوﻟود ﻋﺷﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﮔوھره و زﯾرﺑﻧﺎی ﻋﻘل اﺳت .
 -٣۵آن اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل آﻧرا ﻧداﺷت و آدﻣﯽ ﭘذﯾرا ﺷد ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ ارادۀ ﺧداوﻧد اﺳت.
ﭘس ﻋﻘل ظرف درﯾﺎﻓت ارادۀ ﺣﻖ اﺳت  .ﭘس ﻋﻘل ﻋﻧﺻر اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾز ھﺳت .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻋﻘل ﻓﺎﻗد اراده و ﻏرق در
ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت .
 -٣۶ﭘس آن اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ھﻣﺎن ﮔوھرۀ آزادی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از ﻋﻘل اﺳت .
 -٣٧ﭘس آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻋﻘﻠش ﻣﺳﺋول اﺳت زﯾرا ﺑواﺳطﮥ ﻋﻘﻠش ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر و آزادی اراده اﺳت و اﺻﻼً ﺻﺎﺣب اراده اﺳت
زﯾرا اراده ھﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .
 -٣٨ﻋﻠم ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻋﻘل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ داﻧﺎﺋﯽ و ﺧواﻧﺎﺋﯽ ﻋﻘل  :درک ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ ! ﻓﮭم ارادۀ اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ! ﭘس اﯾن ﻋﻠم
ﻧﯾز ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ و اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻘل اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ درک ﺷﮭودی و وﺟودی ارادۀ
اﻟﮭﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻋﻘل اﺳت .
 -٣٩در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ آﻣده ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺧﻠوق ﺧداﺳت  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ارادۀ او و ﻧور ارادۀ اوﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺳﺎﺋر ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت .
 -۴٠ﭘس ﻋﻘل ﺑﻣﻌﻧﺎی " ﯾﺎﻓﺗن " ھﻣﺎن وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آن ﮔوھره ای ﮐﮫ وﺟود ﺑواﺳطﮥ آن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -۴١ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﺟود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺻﺎﺣب اراده اﺳت .
 -۴٢ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن " وﺟودﯾﺎب " ﯾﺎ وﺟود دان اﺳت  :وﺟدان  :ﺧﺎﻧﮥ وﺟود !
 -۴٣ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھﺳت ﺑواﺳطﮥ ﻋﻘل اﺳت  .زﯾرا آﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد ھﺳت  ،ﻧﯾﺳت .
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 -۴۴و طﺑﻖ ﻗول ﻗرآن اﻣر و ارادۀ ﺧدا ھﻣﺎن روح اﺳت  .و ﻟذا ﺟﺑرﺋﯾل ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕرش روح اﻻﻣﯾن ﯾﺎ روح اﻟﻘدس اﺳت ﺣﺎﻣل
روح ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻋﻘل را داراﺳت .
 -۴۵ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺟﺑرﺋﯾل  ،ﻧور ﻋﻘل را ﺑﮫ آدم داد ﺗﺎ ﺑواﺳطﮥ آن روح را در ذات ازﻟﯽ ﺧود درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ھﻣﺎن ارادۀ ﺧداﺳت .
 -۴۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎ اﻟﻘﺎء و ﺗﻠﻘﯾن اﻟﻔﺎظ ﺑﮫ ﮐودک ﻣوﺟب ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن ) ذﮐر ( ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ در ذات ﮐودک ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ زﺑﺎن
ﮐودک ﺑﺎز ﺷود و ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا را در ذات ﺧود اﺳﺗﺧراج ﮐﻧد ﺟﺑرﺋﯾل ھم ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯾن روح ﺑﮫ ﻧﺑﯽ ﻣوﺟب ﺗﺣرﯾﮏ و ﺟﻧﺑش روح در
ذات ﻧﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن واﻗﻌﮫ در ﻣﺣﻣد رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ذات رﺳﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮐل اراده و روح و ﻋﻘل ﮐﺎﻣل
ﺑود و ﻟذا ﻧﺑوت ﺧﺗم ﺷد زﯾرا روح در ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل زﺑﺎن ﮔﺷود .
 -۴٧ﭘس درﺟﺎت ﻋﻘل درﺟﺎت روح اﺳت  .و ﻧزول و ﻋروج روح در ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای اﻣری ﺗوأﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر درﺟﮫ ای از
ﻧزول روح ﺑر اﻧﺳﺎن ﻣوﺟب ﻋروج روح ازﻟﯽ اش از اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻋروج ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۴٨ﻋداﻟت ﮐﮫ در ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ و ﻋﻠوی اش واﻗﻌﮥ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﺳﺗﻠزم وﺟودﯾﺎﺑﯽ
)ﺧودﯾﺎﺑﯽ( اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﻋﻘل اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻋداﻟت را دارای ﭼﮭﺎر وﺟﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  :ﺗﻔﮑر ) ﯾﺎ ﻗدرت ﻓﮭم (  ،ﻋﻠم
ﺑﺎطﻧﯽ ) ﻋﻠم رﺳوﺧﯽ ( ،ﺣﮑﻣت ،ﺣﻠم و ﺻﺑر و ﺑردﺑﺎری .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﮫ وﺟﮫ از ﻋداﻟت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗوۀ ادراک و ﻣﻌرﻓت
و ﺗﻌﻣﻖ و ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و ﭼﮭﺎرﻣﯽ ھم ﺻﺑر ﺑر اﯾن ادراک و ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﺟﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﻋﺎدل
ﻣﯾﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺟﺎی ﺧودش ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻠوم ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋﻘل اﺳﺗوار اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ،اﺳﺎس ﻋدل اﺳت.
 -۴٩ﻋﻘل ھﻣﺎن وﺟودﯾﺎب اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧدارد وﺟود ﻧدارد و ﻟذا وﺟود دزد و ظﺎﻟم و ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﮫ وﺟود دﯾﮕران اﺳت ﺗﺎ
ﺑرای ﺧود وﺟودی ﺑﯾﺎﺑد .
 -۵٠از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ او و ﺣﺿور روح ﺧدا و اراده اش در اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن
ﯾﺎﺑﻧدۀ اﯾن ﻣﻘﺎم در اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺧﺷد  .ﭘس ﻋﻘل ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺷر اﺳت و اﻟوھﯾت او .
 -۵١در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ دﯾن و ﻣﺣﺑت دو ﻋﻘﺑﮫ و ﻣﻌﻠول ﻋﻘل ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧدارد ﻓﺎﻗد دﯾن و ﻣﺣﺑت ﻧﯾز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻋﻘل ﭘﯾرو ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت و دﻟش ﺷﻘﯽ و ﻣرده اﺳت و ﺑﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -۵٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا در وﺻﯾﺗش اﻣت ﺧود را دﻋوت ﺑﮫ اطﺎﻋت از ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﻧﻣود و اﯾن را ﺗﻧﮭﺎ
راه ھداﯾت ﻧﺎﻣﯾد  .ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﺟز ﺑواﺳطﮥ ﺧواﻧدن و ﺗﻌﻘل و ﺗﻔﮑر ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺳﻧت ھم ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺧﺑﺎر و اﺣﺎدﯾث اﺳت
و ﮐﺗﺎﺑﯽ دﮔر اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭم ﺟز ﺑواﺳطﮥ ﻋﻘل و ﺗﻔﮑر ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻧﯾﺳت و ﻟذا در واﻗﻊ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم اﻣﺗش را دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻘل
ﻧﻣود ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل ﺑﺎطﻧﯽ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :زﯾن ﭘس ﻓﻘط ﭘﯾروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل
ﺷده و ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل و ﺗﺄﻣﻼت دروﻧﯽ  .ﭘس دﯾن ﻣﺣﻣد  ،دﯾن ﻋﻘﻼﻧﯾت اﺳت و ﺑس  .و ﻓﻘط
ﺑواﺳطﮥ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳرآﻏﺎز ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( آﻧرا ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺎﻣﯾده اﺳت  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎن رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋﻘل اﺳت  ،رﺟﻌت ﺑﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد  ،رﺟﻌت ﺑﮫ ﻗرآن  ،رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋدل  ،رﺟﻌت ﺑﺳوی ﺧدا  .ﻋﻘل
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﮑر ﻗﻠﺑﯽ !
" ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼرا در ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد " ﻗرآن
" ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼرا ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد " ﻗرآن
" ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز از ﺷﻣﺎﺳت و ﺑر ﺷﻣﺎﺳت " ﻗرآن
" و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد " ﻗرآن
" ﮐﺎﻓران ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﺗﻌﻘل ﻧدارد " ﻗرآن
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﺼﻮّف ﻣﺤﻤﺪي
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻻﻣﺎم
 -١ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺷرق دور در ﻋﮭد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭼون ﻻﺋوﺗزو و ﺑودا  ،ﻣﻎ ھﺎی اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ھﻣﭼون زرﺗﺷت و ﻣﺎﻧﯽ  ،ﺳوﻓﯾﺳت ھﺎی
ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن در ﺑﻧدر اﻟﺋﺎت ھﻣﭼون ﭘﺎرﻣﻧﯾدز و ﺳﻘراط  ،ﺻوﻓﯾﺎن ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھﻣﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﺣﻼج و ﻧﯾز اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﻧت زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ﺳﯾر و ﺳﻠوک روﺣﯽ و اﻗوال و اطوار وﺟودی ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﯾﮏ ﺳﯾره و ﺷﺟرۀ واﺣدی از اﻧﺳﺎﻧﯾت
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧرا ﺷﺟرۀ ﻋﻠﯾﯾن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم .
 -٢اﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن  ،ﻣﻐﺎن  ،ﺻوﻓﯾﺎن و اﻣﺎﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی وﯾژه ای ﺑودﻧد و ﻧوع دﮔری از اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑدﻋت ﻧﮭﺎدﻧد ﮐﮫ طﺑﻖ ﺗﻌﺎرﯾف
ﻋﺎﻣﮥ ﺑﺷری از ﮐﻣﺎل و ﻓﺿﯾﻠت و ارزﺷﮭﺎی آرﻣﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن  ،ﻣﺻداق و ﺗﻌﯾّن ھﻣﮥ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم واﻻ ﺑودﻧد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده
ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﻋرﺿﮫ داﺷﺗﻧد و راه و روش و ﺑﯾﻧش و ﺧﻠﻖ و ﺧوی ﺟﻣﻠﮥ اﯾﻧﺎن ﮐﻣﺎﺑﯾش ﯾﮑﯽ ﺑوده اﺳت
و ﻓﻘط در ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎﺋﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .
 -٣در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟﻣﻠﮥ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ و ﺧدای ذات ﺧود رﺳﯾده ﺑودﻧد و ﺑﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻻری و ﺧود – ﺧداﺋﯽ
ﻣروج اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾرو ﻣﮑﺗب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑﺎﻧﯽ و ّ
ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ وﻋده داده ﺑودﻧد ﻧﺎﺋل آﻣدﻧد  :ﺻﻠﺢ  ،ﻣﺣﺑت  ،ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ  ،ﻋداﻟت ّ ،
ﻋزت ﻧﻔس  ،ﭘﺎﮐﯽ  ،ﮐراﻣت،
ﺷﺟﺎﻋت  ،ﻗدرت روح و وﺣدت ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ .
 -۴ﻗﺑل از اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﻓراد دﯾﮕری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن رخ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ اﯾن ارزش ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣذﮐور را ﺑﮫ
ﺑﺷرﯾت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد .
 -۵در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠﯾّﯾن ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﻣﮑﺗب اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد و اﺳوه ھﺎی آﻣوزه ھﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۶اﮐﺛر ﻋﻠﯾﯾن ﺑﮭﻣراه ﭘﯾﺎﻣﺑران در طول ﺗﺎرﯾﺦ از ﺟﺎﻧب ﻣردم و ﺣﮑﺎم ﺟور ﻣورد ﺳﺗم و آزار و ﻗﺗل ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
ﺟﺎدو و اﺧﺗﻼل در ﺳﻧت ھﺎی ﮐﮭن ﺷدﻧد .
 -٧ﺗﻔﺎوت ﻣﮑﺗب اﻧﺑﯾﺎء و ﻋﻠﯾﯾن اﺳﺎﺳﺎ ً در اﯾن ﺑوده ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء آورﻧدﮔﺎن راه و رﺳم ﮐﻣﺎل ﺑودﻧد و ﻋﻠﯾﯾن ھم ﻣﺟرﯾﺎن آن  .در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺧود از ﻣﺟرﯾﺎن اﯾن راه و رﺳم ﻧﯾز ﺑودﻧد وﻟﯽ ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣل ﻧﺑودﻧد ﺟز ھﻣﺎن ﭼﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑری ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻧﮭﺎ اﺑراھﯾم )ع( اﺳت .
 -٨ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺑراھﯾم )ع( و ھﺎﺟر را ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرد و زﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺟرۀ ﻋﻠﯾﯾن را ﭘدﯾد آوردﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣت را
ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑراﻧدازی ﻧژاد از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ذات ﻧزادی ﺣﻖ در ﺧود ﻧﺎﺋل آﻣدﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت و ھﺳﺗﯽ
ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ اﺳت و وﺟود اﺣدی و ﺻﻣداﻧﯽ  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﻎ  ،ﺻوﻓﯽ  ،ﺑرھﻣن  ،ﺳوﻓﯾﺳت ﯾﺎ اﻣﺎم اﺳت
ﮐﮫ اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر اوﻟﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن آن ﺑودﻧد  .و ﻟذا ﺧﺎﻧﮥ ھﺎﺟر ﻗﺑﻠﮫ ﮔﺎه ﻣوﺣدﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻌﺑﮫ .
 -٩اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﺎﺟﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺟت ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺣدود ﭼﮭﺎر اﻟﯽ ﭘﻧﺞ ھزار
ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن رخ ﻧﻣود و اوﻟﯾن ﻣوﺟودی ﮐﮫ دارای " ھﺳﺗﯽ در ﺧوﯾش " و وﺟود ﻓﯽ اﻟذاﺗﮫ اﺳت ﭘدﯾد آﻣد .
 -١٠ﺻوﻓﯽ  ،ﻣﻎ ﯾﺎ اﻣﺎم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت " و ﺑر اﯾن اﻣر ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ادﻋﺎ در ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣراﺗب ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدای ذات ﺧود ﺑرﺳد و ﺑﺎ او ھﻣﻧﺷﯾن و ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ ﺷود و ﻣظﮭر او ﺑر زﻣﯾن ﮔردد  .ﮐل
دﯾن ﺧدا ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت .
ﺗﺻوف ﺣﻘﮫ را
ﺗﺻوف ﮐﻣﺎل دﯾن و اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت  .و از اﯾن روﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺷﯾﻌﮫ ،
 -١١ﭘس ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﯾﺎ
ّ
ّ
ھﻣﺎن ﺗﺷﯾﻊ و ﻋرﺻﮥ وﻻﯾت وﺟودی و اﻣﺎﻣت داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺻوﻓﯾﺎن ﻓرق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ )ع( اﻗﺗداء
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ﻣﯾﮑﻧﻧد و او را ﻗطب و ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد ﻣﺛل اﺑن ﻋرﺑﯽ ،روزﺑﮭﺎن ﺷﯾرازی ،ﻋﻼءاﻟدوﻟﮫ ﺳﻣﻧﺎﻧﯽ ،ﺣﯾدر آﻣﻠﯽ،
ﻣﻼﺻدرا ،ﻣوﻟوی و دﯾﮕران ﮐﮫ از ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﮐﻣﺎل ﺑﮫ ﺣﻖ واﺣدی رﺳﯾده اﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﻣﺎ ھﻣﺎن اﺻﺣﺎب اﻋراف ھﺳﺗﯾم " ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﺗﺻوﻓﮫ .
 -١٢و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮥ ﺻوﻓﯾﺎن و ﻣﻐﺎن و ﺳوﻓﯾﺳت ھﺎ در ﺷرق و ﻏرب ﻋﺎﻟم در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و در ھﻣﮥ ﻣذاھب از ﺳﻧت
واﺣدی ﭘﯾروی ﮐرده و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت واﺣدی را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده اﻧد و آن راﺑطﮥ ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺗب ﻣراد و ﻣرﯾد اﺳت و ﺳﺎﻟﮏ
اﯾن راه ﻣرﯾد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐت " ﺷﯾﻌﮫ " اﺳت .
 -١٣ﭘس ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ رﯾﺷﮫ ای ﻋﻣﯾﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدود ﭘﻧﺞ ھزار ﺳﺎﻟﮫ در ﺟﮭﺎن دارد و ﻣﮑﺗب ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻣذھب داﺋو و
ﺑودا در ھﻧد و ﭼﯾن ﺗﺎ ﺳوﻓﯾﺳت ھﺎی اﻟﺋﺎت در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﺗﺎ ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﮑﺗب ﻋﻠﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﺎﻣل و آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت و ﺗﺷﯾﻊ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .

)ع(

 -١۴ﻋﺷﻖ و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﺎم ﯾﺎ ﺻوﻓﯽ ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه ﮐﻣﺎل و وﺻﺎل ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت و ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در اﺳﻼم
ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻣﺎ ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﺳﺗﯾم".
 -١۵اﮔر دﯾن راه ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧداﺳت اطﺎﻋت و ارادت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻوﻓﯽ و اﻣﺎم ﮐﮫ ﻓﻧﺎی در ذات ﺣﻖ اﺳت
ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه اﺳت .و اﯾن دﯾن ﺧدا در ﻋرﺻﮥ ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت .ﭘس ﺗﺻوف ﯾﺎ ﺗﺷﯾﻊ ھﻣﺎن دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن و آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن
دﯾن اﺳت.
 -١۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻣذھب و ﻣﮑﺗب و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ دارای دﺟّﺎل اﺳت ﺗﺻوف و ﺗﺷﯾﻊ دﺟّﺎﻟﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت
اﯾن ﻋﻧوان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﺳت ﻧوع دﺟّﺎﻟﯽ آن ﺑوده اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣذھب ﺿد ﻣذھب دارﯾم ﺗﺻوف و
ﺗﺷﯾﻊ ﺿد ﺗﺻوف ھم دارﯾم .
 -١٧ﮐل دﯾن و ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﺑﮭﻣراه ﺷرﯾﻌت ھﺎ ھدﻓﯽ ﺟز ﺑﺧود آوردن آدﻣﯽ ﻧدارد ﺗﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾﺑﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ را در وﺟود
ﺧود درﯾﺎﺑد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺣﺿور ﺧداوﻧد را در ﺧوﯾﺷﺗن درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد  .و ﯾﮏ ﺻوﻓﯽ در ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم ﯾﮏ ﻣرﯾد را
ﻣﺗوﺟﮫ ﮐراﻣﺎت و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﺧود ﻣﯽ آورد  .و اﯾن اﺳﺎس ﺗﺷﯾﻊ و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﯾﺎ ﺻوﻓﯾﮫ اﺳت .
 -١٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﻣﮑﺗب و آﺋﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻏﻔﻠت اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﮔردد و او را از ﺧودش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزد ﺿد ﻣذھب اﺳت.
و ھﯾﭻ آﺋﯾﻧﯽ ھﻣﭼون ﺷرﯾﻌت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﻣﻌرﻓت ﺗﮭﯽ ﺷده اﻧد ﻣوﺟب از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر ﻧﺑوده اﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "اﮔر ﻧﻣﺎز ﻣوﺟب اﺻﻼح ﻧﻔس و ﭘﺎﮐﯽ اﻧﺳﺎن از زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻧﺷود ﻣوﺟب ﭘﻠﯾدی و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود ".ﺧداوﻧد ھم ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﺻورت ﻓرﯾﺎدی ﺑر ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﺳﮭوی ﻓرود آورده اﺳت ﮐﮫ  :وای ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران
ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ !
 -١٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﺷد ﺿدﯾت و ﻋداوت ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣﻘﯾﻘت و دﯾن و ﺗوﺣﯾد و ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن از ﺑطن ﺷرﯾﻌت ھﺎی
ﺳﮭوی و ﺧراﻓﯽ رخ ﻧﻣوده اﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻوف ﺗﮭﯽ از ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا طرﯾﻘت ﺧراﻓﯽ و ﻧﻔﺎق ﻧﺎﻣﯾد ﻣﺛل ﺑﺳﯾﺎری از
ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ .
ﺗﺻوف  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
 -٢٠ﭘس ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﺗﺷﯾﻊ در ﻟﺑﺎس ﺗﺷﯾﻊ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﺗﺻوف ھم در ﻟﺑﺎس
ّ
اﺻوﻻ ً ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻋداوت ھﺎ در ﻟﺑﺎس دوﺳﺗﯽ ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن دﺷﻣن ﺗو
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﻣﺧواﺑﮫ ﻣﯽ ﺷوی " ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ در ﻋﺷﻖ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﺟﺎﻟﯾت ھﻣواره در
ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﮑران اﻣﺎم زﻣﺎن در ظﮭورش
ﮔروھﯽ از ﺳﺎدات آل ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد اﯾﻧﺎن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺿد ﺗﺻوف ھﺳﺗﻧد .
 " -٢١آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورده و ﺗﻘوا و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﺑر آﻧﺎن ﻣﻧّت ﻧﮭﺎده و از ﻧزد ﺧود اﻣﺎم  ،رﺳول ﯾﺎ ﺷﺎھدی
ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﻧد  ".اﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن  ،آﺳﺗﺎﻧﮥ ﺗﺷﯾﻊ و ﺗﺻوف اﺳت و ﺳرآﻏﺎز ھداﯾت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ .
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 " -٢٢ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧداوﻧد از ﺷﻣﺎ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﯾد  :آﯾﺎ ﭘﯾروی از ﺧدا ﺑﮫ ﺣﻖ و ھداﯾت ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت
ﯾﺎ ﭘﯾروی از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھداﯾﺗش ﻧﻣوده اﺳت  ...وﻟﯽ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ھوای ﻧﻔس
آﻧﮭﺎﺳت و اﯾن ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت و ﺧداوﻧد ھﻣﮥ ﻣﺷرﮐﯾن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد  – ".اﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن ﻧﯾز ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺗﺷﯾﻊ و
اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت و اﻣر ﺑﮫ ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﺎم و ﺻوﻓﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ھداﯾت ﺧدا ﻗرار دارد .
 -٢٣ﭘس ﺗﺷﯾﻊ و ﺗﺻوف ﮐﮫ ھﻣﺎن اطﺎﻋت از اﻣﺎم زﻧده اﺳت ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﺷرک و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ذھﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﯾن
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٢۴ﺻوﻓﯾﺎن ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن زﻧده در ﻋرﺻﮥ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺧﻠﻔﺎی او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ زﻧده ﺑﮫ
وﺟود اﯾن ﺻوﻓﯾﺎن اﺳت و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ دﯾن زﻧده ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت .
 -٢۵طﺑﻖ دھﮭﺎ رواﯾت ﺷﯾﻌﯽ در ﻋرﺻﮥ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ھﻣواره ﺑر روی زﻣﯾن ﺳﯾﺻد و اﻧدی ﺻوﻓﯽ ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﺗر
دﯾن زﻧده و ﺗﺷﯾﻊ و اﺳﻼم ﺣﻘﮫ را ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد و اﯾﻧﺎن ﺑرﭘﺎدارﻧدﮔﺎن دﯾن ﺧﺎﻟص ھﺳﺗﻧد و ﻣﺻداق ﺣزب ﷲ .
 -٢۶ﭘس ﻣذاھب ﻏﯾر اﻣﺎﻣﯾﮫ و اﻓراد ﺑﯽ ﻣراد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭘﯾرو ﻣذھب ﺷرک ھﺳﺗﻧد و ﺷرک ظﻠم ﻋظﯾم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت  .ﭘس ھﻣﮥ
ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن ﺣﺎﺻل ﻣذاھب ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ذھﻧﯽ ) آﺳﻣﺎﻧﯽ ( را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد  .ﭘس ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ) ﺻوﻓﯾﮫ (
ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب ﻋداﻟت ﺧواه ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭘﯾرواﻧش ﻋﺎدل ھﺳﺗﻧد و ﻋداﻟت ﮔﺳﺗر .
 -٢٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﮥ ﻣذاھﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ روی زﻣﯾن ﺣﺎﻣﯽ ﻣﮑﺗب ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣراد و ﻣرﯾد ھﺳﺗﻧد ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﻗﻠﻣرو دﯾن زﻧده و
ﺗوﺣﯾدی ﻗرار دارﻧد و در ﻣﺳﯾر ھداﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و از ﺷرک ﺑری ھﺳﺗﻧد زﯾرا اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﻣراد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋرﺻﮥ
ﺷرک زداﺋﯽ اﺳت و اﻣﮑﺎن ھوای ﻧﻔس را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -٢٨ﭘس اﻓراد و ﺟواﻣﻊ و ﻣذاھﺑﯽ ﮐﮫ دارای ﭘﯾر و ﻣراد ﻋرﻓﺎﻧﯽ زﻧده ﻧﯾﺳﺗﻧد و از اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﺷد و ﻧﻘش ﭘﯾر را اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد .
 " -٢٩ھر ﮐس ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺷرﯾﮏ اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﺳﺎزد ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﻣﯾرد ﺑر ﺑﮭﺷت وارد ﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ آن اﻋﻣﺎل دزدی و
زﻧﺎ و ﺷراﺑﺧواری ﺑﺎﺷد  " .اﯾن ﺣدﯾث از رﺳول اﮐرم )ص( ﺑﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺻورﺗﯽ ﺣﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از اﻣﺎم و ﭘﯾر را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد زﯾرا ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ دارای اﻣﺎم زﻧده اﺳت ﮐﮫ در اطﺎﻋت او ﺧدای ذھﻧﯽ را از ﻣذھب و اﻋﻣﺎل ﺧود ﭘﺎک ﮐرده اﺳت
و از ﺷرک ﭘﺎک ﺷده اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد را در وﺟود اﻣﺎﻣش ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻟذا از ﭘرﺳﺗش ھوای ﻧﻔس ﺗﺣت
ﻋﻧوان ﺧدا  ،ﻣﺑرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧدا ﺑﻧوﯾﺳد و ﺧدا را ﺷرﯾﮏ اﻋﻣﺎل ﺧود ﺳﺎزد  .اﯾن ﺣدﯾث ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﻣﻠﺣد و ﻣﻧﮑر ﺧدا ﮐﮫ ﻏرق در ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره اﺳت ﺑﮫ ﺑﮭﺷت و ﺑﺧﺷوده ﮔﯽ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از ﺧدای ذھن ﺧود اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﮥ اﻋﻣﺎﻟش را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب او رﻗم ﻣﯽ زﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻻﻣذھب ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر
اﺳت از اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ .
 -٣٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻣوزه ھﺎی ﮐﻼﺳﯾﮏ دﯾﻧﯽ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﻣﺎم و ﭘﯾر طرﯾﻘت اﺳت ﻧﯾز ﻓﻘط در ﺧدﻣت ﺷرک و ﺧدای ذھﻧﯽ و
ظﻠم اﺳت  .در ھﻣﯾن راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻋﻠم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت " و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر
ﺳوادآﻣوزی و ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺟﺑﺎری و ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت اﺷد ظﻠم و ﻧﻔﺎق و ﭘﻠﯾدی در ﻣراﮐز ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و رھﺑران ﮐﻼﺳﯾﮏ
دﯾﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ اﯾن رھﺑران و آﻣوزﮔﺎران و ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن اﯾن ﻣراﮐز ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﺑﺎﺑت اﯾن ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
دﯾﻧﯽ ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ زﻧدﮔﯽ اﺷراﻓﯽ دارﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﺑواﺳطﮥ ﺗﻌﻠﯾم ﻗرآن ﻧﺎن ﻣﺧورﯾد و
آﻧﮑﮫ ﺑواﺳطﮥ آﻣوزش ﻋﻠم ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧداوﻧد در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ واژﮔوﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد و دوزخ را ﺑر او واﺟب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ".از
ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺑرد ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻوﻓﯾﺎن ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣدرﺳﮫ ای و ﮐﻼﺳﯾﮏ را درک ﻧﻣود .ﻋﻠم ﻧﺑود ﻏﯾر
ﻋﻠم ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس ﺷﻘﯽ! )ﺷﯾﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ(– اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾر و ﻣراد اﺳت.
" -٣١اﮔر ﮐﺳﯽ ھﻣﮥ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﻣرا ﻣو ﺑﮫ ﻣو اﻋم از واﺟﺑﺎت و ﻣﺣرﻣﺎت و ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد وﻟﯽ اﻣﺎم زﻧده ای ﮐﮫ
ﺗﺣت اطﺎﻋﺗش ﺑﺎﺷد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮐﻔر ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود و روﺣش ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا در ﻗﺑر ﻣﺣﺑوس ﺧواھد ﻣﺎﻧد ".اﯾن
ﺣﯽ و ﭘﯾر طرﯾﻘت در ﻋرﺻﮥ ﻏﯾﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻧﮭد  .از
ﮐﻼم رﺳول اﮐرم ﻧﯾز ﺣﺟت دﯾﮕری از ﺣﻖ اﻣﺎم ّ
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ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ در ﺻدر اﺳﻼم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻋﻣر  ،اﺑن ﻣﻠﺟم  ،ﺷﻣر و اﺑوﻣوﺳﯽ اﺷﻌری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﻣروزه در ھﻣﮥ
ﻣذاھب ﺑﮫ وﻓور دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺟﺳم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺗﺷرع  :اﺑﻠﯾس ! ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﮥ اﻧواع داروھﺎ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﺳت و ﺑدون ﺗﺷﺧﯾص و ﻧﺳﺧﮥ ﭘزﺷﮏ ﺳر ﺧود ھﻣﮫ را ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺗظﺎر دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﻣﺎل ﺳﻼﻣت ﺑرﺳد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺳوی ﻣﺳﻣوﻣﯾت و ﻣرگ ﺗدرﯾﺟﯽ ﻣﯽ رود و ﺑﻘدری وﺟودش ﻣﻣﻠو از ﺳﻣوم و زھر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
دﯾﮕر ھﯾﭻ ﭼﯾزی او را ﻧﻣﯽ ﮐﺷد و ﻟذا ﺑﺎ ﻣرﮔش ھم روح از وی ﺟدا ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑر ﺳر ﻻﺷﮥ ﮔﻧدﯾده اش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .
ﺷرﯾﻌت ﺑدون اﻣﺎم از آدﻣﯽ ﯾﮏ دﯾو ﻣﺟﺳم و ﺧودﭘرﺳت ﻣﯽ ﭘرورد ﮐﮫ ﺧودش را ﺧدا ﭘﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺑﻣﺎﻧﻧد آن ﺷﯾﺧﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺛﻧوی ﺑر ﺳر ﻧﻣﺎزش ﺑر رﯾش ﺧود ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﻏﺎﯾت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺗن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣرگ ھم روح از
ﺗن ﺟدا ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗن ﮔﻧدﯾده را ھم ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
 -٣٢ﺗﺷﯾﻊ و ﺗﺻوف ﭘﺎﯾﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﯾﺎﻟﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ و آﻏﺎز ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮥ ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه
ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮥ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٣اﺳﺎس ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﺻوف ﮐﮫ ھﻣﺎن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﭘﯾر طرﯾﻘت اﺳت ﻣﻧطﻖ ﺿد ﺷرک اﺳت زﯾرا ھر ﭼون و ﭼراﺋﯽ
زﻣﯾﻧﮥ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻧﯾّت و ھوای ﻧﻔس اﺳت و ﻓرد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﮑﻣﯽ اﻟﮭﯽ را اطﺎﻋت ﮐﻧد ﺑر اﺳﺎس ارﺿﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ذھن ﺧودش
اطﺎﻋت ﮐرده اﺳت و ﺧود را ھم ﺷرﯾﮏ اﻣر ﺧدا ﯾﺎ ﭘﯾر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺷرک اﺳت ﮐﮫ اﻋﻣﺎل را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﭘﯾر ﺗﻧﮭﺎ راه اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻓﺎﻗد ھوای ﻧﻔس اﺳت  .وﻟﯽ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣرﯾد ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت
ﭘﯾرش اﯾﻣﺎن آورده و ﯾﻘﯾن ﮐرده اﺳت و اﯾن ﺑﺎور را اﺳﺎس ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم  ،ﮐﺎﻓر و ﻣﺷرک و
ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾروی از ﺣﮑم ﺧدا ﺑرای ارﺿﺎی ﺧود  ،ﻋﯾن ﺷرک اﺳت .
 -٣۴و ﭼون اﺳﺎس راﺑطﮥ ﻣرﯾد ﺑﺎ ﻣرادش از ﺟﻧس ﺟﺎذﺑﮥ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﭘس ﻣﻧﯾّت ﻣرﯾد در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺣو و ﻓﻧﺎ ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺧﻼص اﺳت و ھداﯾت .
 -٣۵ھر ﮐﮫ اﻧدک طﻠب و ﺷوق و ﺟﺳﺗﺟوﮔری ﺑرای ﺣﻘﯾﻘت و ﻧﺟﺎت و رﺳﺗﮕﺎری ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﻧﺧﺳﺗﯾن دﯾدار ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾر
ﺻدﯾﻖ و ﻋﺎرف  ،ﻣﺟذوب ﺷده و ﺑﮫ ﯾﻘﯾﻧﯽ روﺣﯽ ﻣﯽ رﺳد و اﯾن اﺳﺎس ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻧس ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﭘﯾر
طرﯾﻘت ﻣظﮭری از ﺗﺟﻠﯽ ﺣﺿور ﺧداوﻧد در ﺧﻠﻖ اﺳت .
 -٣۶ﺳورۀ ﻓﺗﺢ در ﻗرآن ﺑﺧﺻوص در آﯾﺎت ﻧﺧﺳﺗﯾن آن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﯾﮏ ﻣرﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾﻌت و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ " ﯾد ﷲ " اﺳت و ﺧداوﻧد در آﯾﮥ ﻧﺧﺳت اﯾن ﺳوره وﻋده ﺑﮫ اﻣری ﺣﯾرت آور ﻣﯽ دھد و آن
ﺑﺧﺷوده ﮔﯽ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن ﯾﮏ ﻣرﯾد از ﭘس و ﭘﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮥ ﻣرﯾد را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و از او ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ را ھم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣرش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﺧﺷﯾده اﺳت  .و اﯾن از اﻋﺟﺎز اﺧﻼص و ﻋﺷﻖ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ از رﺳول اﮐرم ذﮐرش رﻓت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره اﮔر ﺑدون ﺷرک ﺑﺎﺷد ﺑﺧﺷوده
ﻣﯾﺷود و ﻓرد ﻣﺳﺗوﺟب ﺑﮭﺷت اﺳت و ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮥ ﺣﯾرت آور و اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻣﺷﻣول ﯾﮏ ﻣرﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ و دارای اﻣﺎم زﻧده اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد اﯾن واﻗﻌﮫ را " ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺑﯾن " ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾروزی آﺷﮑﺎر ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .
 -٣٧ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺗﺻوف و ﺗﺷﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﻌﻧﯽ ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺷرﮐﯾن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای
ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺧودﺷﺎن  .و از ﻏﯾر ﻣرﯾدان  ،ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن و ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ اﻣر ھداﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎﻓران ﻻﻣذھب و ﺑﯽ رﯾﺎ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﺧدا ﺷرﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  .و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن و دوران ﻣدرﻧﯾزم ﮐل ﺑﺷرﯾت در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﺑﺳوی ﻻﻣذھﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ رود و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻋذاب آورﺗر ﺷده و از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود و اﯾن ﻣطﻠوﺑﺗرﯾن ﺷراﯾط
ﺑﺷری ﺑرای ھداﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺑرای درک و ﭘذﯾرش دﯾن ﺧﺎﻟص و ﺗﺻوف ﺣﻘﮫ
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺷﯾﻊ اﺳت آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٣٨در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠﯾﯾن ﯾﺎ ﺻوﻓﯾﺎن و ﯾﺎران ﺳﯾﺻد و اﻧدﮔﺎﻧﮥ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑر روی زﻣﯾن در دورۀ ﻏﯾﺑت اﯾﺷﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺗﺣت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم آن ﺣﺿرت ﻗرار دارﻧد و ﺑﺎ اﯾﺷﺎن راﺑطﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارﻧد  .اﯾﻧﺎن از ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ھر ﮐﺳﯽ از ﻣردم را ﮐﮫ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻧﺟﺎت و ھداﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺣت وﻻﯾت اﯾن ﯾﺎران اﻣﺎم ﻗرار ﻣﯽ دھد  .اﯾن ﯾﺎران ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮥ ظﮭور ﺧﺎص آن ﺣﺿرت ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻻﯾﻖ ھداﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾﻧﺎن زﺑﺎن و دﺳت و اراده و ﺗﺟﻠّﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از اﻣﺎم
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ﺗﻘرب ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اﻣﺎم از وﺟود اﯾن ﯾﺎراﻧش دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﯾﺎران در ھﻣﮥ ﻣذاھب ﺣﻘﮫ
ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻣرﺣﻠﮫ ای از ّ
ﺣﺿور دارﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن اﯾن ﻣذاھب را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﯾﺎران اﻣﺎم ﻓﻘط در ﻣﯾﺎن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 -٣٩اﻣﺎﻣﺎن و ﺻوﻓﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻣﺳﯾﺣﺎی ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﺑواﺳطﮥ ﻣﺣﺑت و ارادت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ  ،ﻧﺟﺎت ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد و ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل از ﺷرک و ﻧﻔﺎق ظﮭور ﮐرد و ﺑدﺳت ﻣﻼﯾﺎن ﯾﮭود
ﻣﺻﻠوب ﺷد ﺻوﻓﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺷﯾﻌﮫ ھم ﻧﺎﺟﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﯾن از ﻋذاب ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﮫ اﮐﺛرﺷﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﺳت ﻣﻼﯾﺎن
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﻘﺗول ﺷدﻧد .
 -۴٠ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ  ،ﻣذھب ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺗﺻوف ﺗﻧﮭﺎ اﺳﺗﻣرار ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮥ ﺷﯾﻌﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت و ﻏﯾر
از اﯾن ﺷﯾﻌﮥ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ ﺑوده اﺳت  .ﺷﯾﻌﮥ ﻧﺎب در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﭘس از اﻣﺎﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم  ،در ﺻوﻓﯾﺎﻧﯽ ﭼون ّ
ﺣﻼج و اﺑن ﻋرﺑﯽ
و ﺑﺎﯾزﯾد و ﺑﺎﺑﺎطﺎھر و ﺷﻣس و ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ و ﻋطﺎر و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور رﺳﯾده اﺳت و ﭼون ﺑﻘول اﻣﺎم ﺻﺎدق اﻣر
اول در ﺗﺷﯾﻊ در ﻋرﺻﮥ ﻏﯾﺑت ھﻣﺎن ﺗﻘﯾّﮫ اﺳت اﮐﺛر اﯾن ﺻوﻓﯾﺎن و ﯾﺎران اﻣﺎم  ،در ﻟﺑﺎس ﻣذاھب ﻏﯾر ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﻧد ﺗﺎ از
ﺳﺗم ﺣﮑﺎم ﺟور و ﻣﻼﯾﺎن ﻧﻔﺎق در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ رﺳﺎﻟت ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﻧد  .وﻟﯽ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌرﻓت و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎن  ،اﻣﺎﻣﺎن
ﺷﯾﻌﮫ را در ﻟﺑﺎس ﻏﯾر ﺷﯾﻌﮫ ﺗﺷﺧﯾص داده اﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﻔﺳران و ﺷﺎرﺣﺎن اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑوده اﻧد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑظﺎھر ﺷﯾﻌﮫ ﻧﺑوده اﺳت  .و اﯾن ﺧود ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﻠت ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت  .ﯾﮏ ﺻوﻓﯽ ﺣﻖ در ﻟﺑﺎس ھر
ﻣذھب و ﺷرﯾﻌﺗﯽ  ،ﺣﻘﯾﻘت و ﻧور ھداﯾت را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻧور ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ و ﺷﻔﺎﻋت و رﺳﺗﮕﺎری در ھر ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﺑواﺳطﮥ طﺎﻟﺑﺎﻧش  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ  ،آب را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  .ھداﯾت ھﻣﺎن ﻧور ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣذھب
ﻋﺷﻖ ﺑﯾواﺳطﮫ و ﻧﺎﻣﺷروط ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺧﻼﯾﻖ اﺳت  .و ﺗﺷﻧﮕﺎن ﺣﻘﯾﻘت و ھداﯾت در واﻗﻊ ﺗﺷﻧﮕﺎن ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ ﭼون و
ﭼراﯾﻧد و ﻟذا ﭼون ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ای از اﯾن ﻣﺣﺑت رﺳﯾدﻧد ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾن اطﺎﻋت از
ﻋﺷﻖ اﺳت .
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 -١ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " اﮐﺛر ﺳﺎﮐﻧﺎن دوزخ زﻧﺎﻧﻧد "  .و ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺷﯾطﺎن ھﻣواره ﺑﺻورت زن درﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ
ﺻورت زن ﻣﯽ رود "  .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻓﻘط ﺳﮫ ﭼﯾز را دوﺳت ﻣﯽ دارم  :زن  ،ﻋطر و ذﮐر " و ﻧﯾز
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " در ھﻣﮥ ﻋﻣرم ﺷﺑﯽ ﻧﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎﻧم ﻣﺟﺎﻣﻌت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷم "  .و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﮭﺿت
ﻣﺣﻣدی در آﻏﺎز رﺳﺎﻟﺗش آﺷﮑﺎرا ﻧﺑرد ﺑرای آزادی زﻧﺎن از ﺑردﮔﯽ ﻣردان ﻋرب ﺑود  .و ﻟذا ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد اﯾﻣﺎن
آورد و ﺟﺎن و ﺛروﺗش را ﺑرای دﯾﻧش ﻓدا ﮐرد ﺧدﯾﺟﮫ ﺑود  .و ﻧﯾز اوﻟﯾن ﺷﮭﯾد دﯾن ﻣﺣﻣد ﯾﮏ زن ﺑود  .و ﻧﯾز دﯾن ﻣﺣﻣد را
دﺧﺗرش ﺑﮫ ارث ﺑرد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣﺎم و وﺻﯽ ﮐﺎﻣل دﯾن او ﺑود  .و ﻧﯾز ﻓﻘط در دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺻود از ﺧﻠﻘت ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ
زن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ  .و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " از زن ﺑد ﺑﮕرﯾزﯾد و از ﺧوﯾش ﺑﭘرھﯾزﯾد و در ھراس ﺑﺎﺷﯾد  " .و زن ﮐﺎﻣل در دﯾن
ﻣﺣﻣد زﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ او ﺑﮫ ﻣردی ﻧﮕﺎه ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻣرد ﻧﺎﻣﺣرﻣﯽ ﺻورﺗش را دﯾده ﺑﺎﺷد ھﻣﭼون ﻓﺎطﻣﮫ  .ﯾﮏ ﻧﻘﺎب !
 -٢دﯾن ﻣﺣﻣد  ،دﯾن رھﺎﺋﯽ زن از اﺳﺎرت ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ و ﺷﮭوت اﺳت  .و ﺑرﺗرﯾن اﺟر ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺑﮭﺷت ﻧﯾز ھﻣﺳر ﺑﺎﮐره و ﻗدﯾس
و ﺑﻐﺎﯾت زﯾﺑﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﻣرد ﺧوﯾش اﺳت .
 -٣در دﯾن ﻣﺣﻣد  ،زن ھم ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت و ھم ﻣظﮭر ﭘﻠﯾدی ﺷﯾطﺎن اﺳت .
 -۴در ھﯾﭻ ﻣذھب و ﻣﮑﺗب و ﻗﺎﻧوﻧﯽ  ،ھﻣﭼون دﯾن ﻣﺣﻣد  ،زن دارای اﯾن ﺣدّ از ّ
ﻋزت و رﺣﻣت و ﻗداﺳت و اﻟوھﯾت ﻧﯾﺳت  .و
ﻟذا زن ھم ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود و ھم ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺗﮏ ﻣﯽ ﺧورد ﺗﺎ ﻗداﺳت ﺧود را از دﺳت ﻧدھد .
 -۵ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺳوف و اﻧﺳﺎن ﺑزرﮔﯽ ﭼون ﻣﺣﻣد  ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑر زن ﻧﺑوده اﺳت و اﯾن ﻋﺷﻖ را ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت و
آﺷﮑﺎرا در طﯽ ﻋﻣرش ﺳﯾزده ھﻣﺳر اﺧﺗﯾﺎر ﮐرده اﺳت  .و ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران در ﻗدرت ﺷﮭواﻧﯽ از ھﻣﮥ ﻣردﻣﺎن
ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾم و ھﻣﭼون ﺧروس ﺳﻔﯾدﯾم ﮐﮫ ھرﮔز ﺳﯾر ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم .
 -۶در دﯾن ﻣﺣﻣد  ،ﺧدا و ﺷﯾطﺎن ھر دو از زن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن دﯾن ﻣﺣﻣد ھﻣﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر زﻟف و ﭼﺷم و اﺑرو
و ﺧد و ﺧﺎل و ﻟب و دﻧدان ھﺳﺗﻧد .
 -٧دﯾن ﻣﺣﻣد ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب و ﻣﮑﺗب و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زن رﺳﻣﺎ ً ﺣﻖ طﻼق و اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر و ﺣﻖ ارث اﻋطﺎ ﻧﻣوده و ھﯾﭻ
وظﯾﻔﮥ دﻧﯾوی و ﻣﺎدی ﺑرای زن ﻗرار ﻧداده و او را از ھﻣﮥ اﺳﺎرﺗﮭﺎ و وظﺎﯾف ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻣﺑرا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺣﺗﯽ از ﺑﺎﺑت ﺷﯾر
دادن ﺑﮫ ﻓرزﻧدش ﻧﯾز ﺑرای او ﺣﻘوﻗﯽ از ﺟﺎﻧب ﺷوھرش ﻣﻘرر ﻧﻣوده اﺳت و زن از ﺑﺎﺑت زﻧدﮔﯽ و ﻣﻌﯾﺷت ﺧود در ﺧﺎﻧﮥ ﺷوھر
ھﯾﭻ وظﯾﻔﮫ ای ﺷﻐﻠﯽ ﻧدارد و ﺷوھر ﺑﺎﯾد او را در ﺣد ﺗوان ﺗﺄﻣﯾن ﺳﺎزد  .و ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ وظﯾﻔﮥ واﺟب زن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺟﻧﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷوھر ﺗﻣﮑﯾن ﻧﻣﺎﯾد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت طﻼﻗش واﺟب اﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟت وﺟودی زن در ﺧﺎﻧﮥ ﺷوھر ﻓﻘط
ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ و ﺣﻔظ ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻻﻏﯾر  .و اﯾن ﮐل دﯾن زن اﺳت  .و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " زﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺗﻐﺎل
در ﺧﺎﻧﮫ از ﺛواب ﻣﺟﺎھدان ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑرﺧوردارﻧد " و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺑوی ﻋطر زن در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻋﯾن زﻧﺎی اوﺳت  " .و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " اﮔر زن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣردی ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧد ﺑﺧﺷوده و رﺳﺗﮕﺎر اﺳت " و اﯾﻧﺳت ﮐل ﺷرﯾﻌت زن.
 -٨در ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ ﭼون دﯾن ﻣﺣﻣد  ،زن ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﻔﺗﺧر و آزاد و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت اﮔر ﺣﺎﻓظ ﻋﺻﻣت ﺧوﯾش ﺑﺎﺷد  .و ﻣظﮭر
ﺷﯾطﺎن اﺳت اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد .
 -٩ﻣﺣﻣد ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﺣﮑﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ازدواج را ﺳﻧت دﯾن ﺧود و ﻧﯾﻣﯽ از اﯾﻣﺎن ﻣﺣﺳوب ﮐرده اﺳت و ھر ﮐﮫ از اﯾن ﺳﻧت
ﺳرﺑﺎز زﻧد از دﯾن او ﺑﯾرون اﺳت .
 -١٠در دﯾن ﻣﺣﻣد  ،اﻣری ﻣﻘدس ﺗر و واﺟب ﺗر از ازدواج و راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻼل ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ اﻣت ﺧود ﻋﻠﻧﺎ ً ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷب ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧود ﻣﺟﺎﻣﻌت ﮐﻧﻧد  .ﭼرا ؟ زﯾرا ﻓﻘط در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ زن و ﻣرد ﻣﺗﺄھل از ام اﻟﻔﺳﺎد دﯾن و دﻧﯾﺎ ﯾﻌﻧﯽ
ھرزه ﮔﯽ و ﻓﺣﺷﺎء و ھﯾزی ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ھر ﮔﺎه ﮐﮫ از ﮐﺳﯽ ﺧوﺷت آﻣد ﻓورا ً ﺑﺎ
ھﻣﺳر ﺧود ﻣﺟﺎﻣﻌت ﮐن ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷوی .
 -١١در دﯾن ﻣﺣﻣد راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻼل  ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس و ﺗﻘدﯾس دل و ﺟﺎن و راز ﺳﻼﻣت دﯾن و دﻧﯾﺎ اﺳت  .و اﯾن
ﻣﺧﺗص دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت .
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 -١٢و ﻧﯾز در دﯾن ﻣﺣﻣد  ،زن دﺷﻣن آﺷﮑﺎر اﯾﻣﺎن ﻣرد و ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن دﺷﻣن اوﺳت و ﻣظﮭر ﺷﯾطﺎن  .ﭼرا ؟
 -١٣و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑرای اﻣت ﺧود از ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﻧدازۀ زﻧﺎ و ﺷراب ﻧﻣﯽ ﺗرﺳم  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻣت ﻣﺣﻣد  ،اﻣﺗﯽ
ﺷﮭواﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﻣﺳﺗﯽ ﺷراب ﻧﯾز ﻣﮑﻣل ﺷﮭوت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .و ﻣﯾل ﺑﮫ راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ و ﻗدرت ﺷﮭوت ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺣﯾﺎت ﻗﻠﺑﯽ
ﺷدﯾد اﺳت و ﻟذا اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺧﺎﻧواده در اﻣت ﻣﺣﻣد  ،دو ﺻد ﭼﻧدان اﺳت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
دﺷﻣن دﯾن اﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﺧﯾری در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ دارای ﺷری ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان و ﺷدت اﺳت و ﻟذا اﻣت ﻣﺣﻣد  ،اﻣﺗﯽ ﺷدﯾدا ً
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﻟذا ادﺑﯾﺎت و ﺣﮑﻣت ﻋرﻓﺎﻧﯽ در اﺳﻼم دارای ﻏﺎﯾت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی ﺗﻔﮑر ّ
ﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺧود ﻗرآن دارای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم در ﻋرﺻﮥ اﻧدﯾﺷﮫ و ادراک اﺳت ﮐﮫ دال ﺑر اﺷد ﺗوﺣﯾد و وﺣدت اﺳت .
 -١۴اﯾن ﻧﯾز ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه زن ﻣﺳﻠﻣﺎن دارای اﻓﺗﺧﺎرآﻣﯾزﺗرﯾن و ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺗرﯾن زﻧدﮔﯽ در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﺋر
زﻧﺎن اﺳت و در ﺧﺎﻧدان ھﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد ھم ﺑﻌﻧوان ھﻣﺳر و ھم ﻣﺎدر  .و زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻔت ﺑراﺳﺗﯽ ﺳﻼطﯾن ﭘس ﭘردۀ
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻓرھﻧﮓ ﻏرﺑﯽ در ﺣﺎل از دﺳت دادن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﻧﺎم ﺑراﺑری ﺷده اﻧد .
 -١۵زن در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ از ھر ﺣﯾث ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از ﻣرد اﺳت و زن ﻏرﺑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﺻور و
اﺣﺳﺎﺳﯽ از اﯾن ﺑرﺗری ﻧدارد  .و ﻟذا " ﺑراﺑری " ﻣوﺟب ﺳﻘوط و ﺗﺑﺎھﯽ زن ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت .
 -١۶در دﯾن ﻣﺣﻣد  ،زن ﺣﻖ ﮐﺎرﮐردن ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﻌﯾﺷت ﯾﺎ ھر وظﯾﻔﮥ دﯾﮕری را ﻧدارد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺣﺑوب و ﺳرور ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و
ﻧﯾز ﻣظﮭر رﺣﻣت و ﻋﺻﻣت و وﻓﺎ  .و زن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑﺎﺑت ھر ﮐﺎری ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺷوھرش ﺣﻘوق درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﯾﺎ
ﻣﯾﺗواﻧد اﺻﻼً ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﻧد  .و ﻓﻘط از ﺑﺎﺑت ھﻣﺧواﺑﮕﯽ و ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻖ ھﯾﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺑﺎ ﺷوھر را ﻧدارد .
 -١٧ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ در دﯾن ﻣﺣﻣد  ،ﻣﺳﺋﻠﮫ راﺑطﮫ و ﺗﻣﮑﯾن و ارﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﮭواﻧﯽ اﻣری ﺑس واﺟب و ﭘراھﻣﯾت و
ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻧوط ﺑﮫ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و زن از ﺑﺎﺑت ھﻣﯾن ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ از ھر وظﯾﻔﮥ ﻣﺎدی دﯾﮕری ﻣﺑرا
ﺷده اﺳت .و اﯾن وظﯾﻔﮫ ھم ﺑرای زن ﭼﯾزی ﺟز وظﯾﻔﮥ ﻋﺷﻖ ورزی و اﺣﯾﺎء و اﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎت در ﺧﺎﻧواده ﻧﯾﺳت .و ﻧﯾز ﻣﯾداﻧﯾم
ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد آن ﺧﺎﻧﮫ ﺟﮭﻧم واﻗﻌﯽ اﺳت و در آن ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -١٨ﭘس زن رﺳول ﻋﺷﻖ  ،زﻧدﮔﯽ  ،ﻧﺷﺎط و ﻟذت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن رﺳﺎﻟت اﺳﺎس ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت و اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﻋداﻟت و
ﻧظم و آراﻣش و ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٩ﻣﯾزان ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﺗﺷﻧﺞ و ﻓﺳﺎد و ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﻓﻘدان رﺿﺎﯾت ﺟﻧﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎﺳت .
ﭘس زن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .ﺧوﺷﺑﺧت ﺗرﯾن و ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن زن در دﯾن ﻣﺣﻣد اﻣﮑﺎن ﭘﯾداﯾش دارد .
 -٢٠ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ و ﻋﺻﻣت ﮐل رﺳﺎﻟت وﺟودی زن در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ از زن ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ !
 -٢١ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻣﺗرادف ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣض ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﻋﺑﺎرت از ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗن ﺑرﻗراری راﺑطﮥ
ﺟﻧﺳﯽ رﺿﺎﯾﺗﻣﻧد اﺳت .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺗﻣﮑﯾن از اﻣﮑﺎن اﺳت .و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﮏ راﺑطﮥ ﻋﺎطﻔﯽ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﺎ ﻣﺣﺑت
اﺳت و ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣض ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
 -٢٢ﺧود زن ﻧﯾز ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣﮑﯾن ﺟﺳﻣﯽ – رواﻧﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﺑطور ﻓزاﯾﻧده ﻣورد ﻣﺣﺑت ﺷوھر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﺧودش ﻧﯾز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ رﺳد و از ھرزه ﮔﯽ و ھﯾزی ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود زﯾرا زن در دل دادن ﺑﮫ
ﺷوھر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻣﺻون و اﯾﻣن ﻣﯽ ﮔردد و ﻣرد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑر دﻟش وارد ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ – ﻋﺎطﻔﯽ
زن اﺳﺎس ﻋﺻﻣت ﺑﺎطﻧﯽ اوﺳت و راز ھداﯾت او .
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 -٢٣زن اﮔر ﺑﮫ ﺷوھر دل ﻧدھد راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ رﺿﺎﯾت ﺑﺧﺷﯽ در طرﻓﯾن رخ ﻧﻣﯽ دھد و ھر دو در ﻗﺣطﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و اﯾن
اﺳﺎس ﻓﺣﺷﺎء و ھرزه ﮔﯽ و زﻧﺎ و طﻼق اﺳت .
 -٢۴دل دادن زن ﺑﮫ ﺷوھر از اﯾﻣﺎن و ﻋﺻﻣت اوﺳت و دل دادن ﺷوھر ﺑﮫ زن از ﮐﻔر و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ اوﺳت .
 -٢۵آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زن ﺑﮫ ﺷوھرش دل ﻣﯽ دھد ﻣظﮭر رﺣﻣت و ﺟﻣﺎل ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد وﻟﯽ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زن دل ﻧﻣﯽ دھد و ﻣرد ﺑﮫ زن دل
ﻣﯾدھد زن ﻣظﮭر ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺻم اﯾﻣﺎن و ﻋزت ﻣرد ﻣﯽ ﮔردد .
 -٢۶ﺑرای ﻣرد ﺣﻣﺎﻗت و ﮐﻔری ﺑدﺗر از دل دادن ﺑﮫ زن ﻧﯾﺳت و ﺑرای زن ﺣﻣﺎﻗت و ﮐﻔری ﺑدﺗر از دل ﻧدادن ﺑﮫ ﻣرد ﻧﯾﺳت .
 -٢٧زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷوھر دل ﻧﻣﯽ دھد ﻋﻠﻧﺎ ً و ﻋﻣدا ً ﻗﺻد ﭘﻠﯾدی و ﻣﮑر و ﺳﻠطﮫ ﮔری دارد و ھﻣﯾن اﺳﺎس روﺳﭘﯽ ﮔری و ﺑﯽ
ﻋﺻﻣﺗﯽ زن اﺳت .
 -٢٨دوزخ ھﺎی زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ھر ﺧﺎﻧﮫ ای ﺣﺎﺻل دل دادن ﻣرد ﺑﮫ زن و دل ﻧدادن زن ﺑﮫ ﻣرد اﺳت  .و اﯾن اﺳﺎس ھﻣﮥ ﻣظﺎﻟم و
ﻣﻔﺎﺳد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .
 -٢٩در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳﺗﻣﮕری ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر زﻧﺎن در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ دل ﺑﮫ ﻣردان ﺧود
ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﻟذا اﮐﺛر ﻣردان ھم زن ذﻟﯾل ھﺳﺗﻧد و ھم ﺣﮑوﻣت ذﻟﯾل .
 -٣٠ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ظﺎﻟم  ،ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی زن ذﻟﯾل ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎﮐﻣﺎﻧش ﺟﻣﻠﮫ در ﻗﺣطﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و اﯾن ﻗﺣطﯽ را ﺑﺻورت
اﺳﺗﺑداد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﺷﺗﻐﺎل زﻧﺎن در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﮥ دﯾﮕری از اﯾن ﺳﺗم اﺳت .
 -٣١زﯾﺑﺎﺋﯽ  ،رﺣﻣت و ﻋﺻﻣت ﻣﺛﻠث وﺟود زن اﺳت ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣردش در دو ﺳﻣت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﺿﺎد اﻟﮭﯽ و اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل
ﻣﯽ رﺳد .
 -٣٢ﻣﯾزان زﯾﺑﺎﺋﯽ و رﺣﻣت و ﻋﺻﻣت در زن ھم ﺳو و اﻣری واﺣد اﺳت  .رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت زن ﺑﮫ ﻣردش ﻣوﺟب روﻧﻖ و
ﺗﮑﺎﻣل ﻋﺻﻣت و ﭘﺎﮐﯽ ذات ﺷده و ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ او از ذاﺗش ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد  .و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ در ﭼﺷم ﻣرد اﺳت ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھد .
 -٣٣زن در ﻣرد ﺑﮫ اﻟوھﯾت ﻣﯽ رﺳد و در ﺑﺎزار ﺑﮫ ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺷﯾطﺎن ﺑدل ﻣﯽ ﺷود .
 -٣۴ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﻣرد ﻧﯾز در زن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٣۵زن ﻗﻠﻣرو ادراک و ﺗﺟرﺑﮥ اﻟوھﯾت ﯾﺎ ﺷﯾطﻧت ﻣرد اﺳت  .از وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٣۶زن و ﻣرد ظﮭور ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .
 -٣٧زن در ﭼﺷم و دل ﻣردش ﻣﺳﺗﻣرا ً ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺗر و ﺑﺎﮐره ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﻓﺎﺳدﺗر و ﻓﺎﺣﺷﮫ ﺗر  .و اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺳت ﮐﮫ
ﻣردش ﮐﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﻣردش ﭼﮫ ﮐﻧد .
 -٣٨ﮐﻣﺎل و اﻟوھﯾت راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ  ،ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻘﯾت زن و ﻣﻌﺷوﻗﯾت ﻣرد اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﯾن راﺑطﮫ ھم
ﻋﺎﺷﻘﯾت ﻣرد و ﻣﻌﺷوﻗﯾت زن اﺳت .
 -٣٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زن را ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل ﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد اراده ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑودن اﺳت و آﻧﭼﮫ او را ﻣظﮭر ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد اراده ﺑﮫ
ﻣﻌﺷوق ﺑودن و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن اﺳت .
 -۴٠ھﻣﮥ زﻧﺎن ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳوه ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردان ﺑزرگ ﺑوده اﻧد  :ھﺎﺟر ،ﻣرﯾم ،ﺧدﯾﺟﮫ ،ﻓﺎطﻣﮫ.
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 -۴١زﺷﺗﯽ ،ﺷﻘﺎوت و ﭘﻠﯾدی و روﺳﭘﯽ ﮔری زن ﻣﻌﻠول طﺑﯾﻌﯽ اراده ﺑﮫ ﻣﺣﺑوب ﺑودن اﺳت .ﮐﯾد ﻋظﯾم زن ﻓﻠﺳﻔﮥ زن در ﻋرﺻﮥ
اراده ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق ﺑودن اﺳت .
 -۴٢ﻣﺣﺑوب ﺑودن ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﺑرای زن اﺳت  .زﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺑوﺑﯾت را اﺑزار ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻣرد ﺳﺎزد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﻣﻧﻔورﯾت و ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮑﮫ آﻧرا ﺑﺳﺗر اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﻣردش ﻧﻣﺎﯾد رﺳﺗﮕﺎر اﺳت  .اﯾن ﻣﻧﺷﺄ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و
ﺑدﺑﺧﺗﯽ زن اﺳت .
 -۴٣زن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣﺑت ﺣرﺑﮥ ﺳﻠطﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺳوی زﺷﺗﯽ و ﺷﻘﺎوت و ﻣﻧﻔورﯾت در ﭼﺷم و دل ﻣرد ﻣﯽ رود و از ﻣرد
ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود و اﯾن آﻏﺎز روﺳﭘﯽ ﮔری اوﺳت .
 -۴۴ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی اﻋﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ زن ﻣﻌﻠول ﺳوء اﺳﺗﻔﺎدۀ او از ﻣﺣﺑت ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑت را ﺣرﺑﮥ ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻣرد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ
ﻣردش را ﺑرده و ﭘرﺳﺗﻧدۀ ﺧود ﺳﺎزد و از وی اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد ﻣﺛل ﺳرطﺎن ﭘﺳﺗﺎن و رﺣم و ﯾﺎ اﻧواع ﻋﻔوﻧت ھﺎ و دردھﺎی زﻧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﮫ ﮔﺎه زن را ﺑﺳوی ﮔﻧدﯾدﮔﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻣﻧﻔور ھر ﻣردی ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺗﻌﻔن ﻧﺷﺎﻧﮥ آﺷﮑﺎر زن ﺷﻘﯽ و روﺳﭘﯽ ﺻﻔت
اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﺣﺑت را ادا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﻣرد ﺳﺗم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اھل ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ و ﭘذﯾرش وﻻﯾت از ﺟﺎﻧب ﻣردش ﻧﯾﺳت .
اﯾن ﻧوع زن ﻣظﮭر ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود .
 -۴۵راﺑطﮥ زن و ﻣرد راﺑطﮥ ذات و ﺻﻔﺎت در ﯾﮏ ﻣوﺟود واﺣد اﺳت  .زن ﻣظﮭری از ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ذاﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺟﻣﺎل ﻣﺣض
اﺳت  .و ﻣرد ھم ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ذات  .و اﯾﻧﺳت راز ﻧﯾﺎز ﻣرد و ﻧﺎز زن  .اﻻ ﻣردی ﮐﮫ در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ
ذاﺗﮫ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﺎﺋل آﻣده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺣوای وﺟود ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت  .ھﻣﯾﻧطور زﻧﯽ ﮐﮫ از ذات ﺧود
ﺑﺳوی ﺻﻔﺎت ﮐﻣﺎﻟﯽ در ﺣرﮐت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ھﻣﺎن زن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۴۶ﭘس ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ ﺟﻣﺎل زن ھﻣﺎن ﻋطش ذاﺗﯽ ﻣرد اﺳت ﺑﮫ ذات وﺣداﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋطش ﺻﻔﺎت ﺑﺳوی ذات .
 -۴٧ﭘس از ﻣﻧظر ﺣﮑﻣت و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ راﺑطﮫ و ﻧﺳﺑت ﻣرد ﺑﮫ زن ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﻋدم ﺑﮫ وﺟود اﺳت زﯾرا ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ذات
ھﻣواره اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و در زن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﻌﻧﯽ زن ﻣظﮭر ذات اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ھم ﺣوا از ﺑطن
آدم آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ﻣظﮭر ﺑﺎطن و ذات اوﺳت .
 -۴٨ﻧﺳﺑت ﻣرد ﺑﮫ زن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺳﺑت ﺗن ﺑﮫ روح اﺳت  .و ﻋطش ﺷﮭواﻧﯽ ﻣرد ﺑﮫ زن ھﻣﺎن ارادۀ ﺻﻔﺎت ﺑﯽ ذات ) ﻋدم (
ﺑﺳوی ذات اﺳت ﯾﺎ ارادۀ اﻟﺣﺎق ﺗن ﺑﮫ روح اﺳت .
 -۴٩ﭘس اﮔر ﻣرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زن اﺣﺳﺎس ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾﮕوﻧﮫ دارد ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﻋدم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود اﺳت ﭘرﺳﺗش ﺻﻔﺎت ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ذات  ،ﭘرﺳﺗش ﺗن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روح  .ﭘرﺳﺗش ظﺎھر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎطن  .ﭘرﺳﺗش ﻣﺎده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ .
 -۵٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﭼﯾزی ﺟز اﺣﺳﺎس وﺟود ﻧﯾﺳت  ،اﺣﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ! و از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز ﻋطش
ﺟﻧﺳﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدۀ ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﯽ ﺑرد  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ھر ﻣردی از آﻏوش زﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻣﯽ رود .
 -۵١ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﺷﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯾت ﺑرای زن اﻣری ﻣﮭﻣل و ﻧﺎﻣﻔﮭوم و ﻣظﻧون اﺳت و ھرﮔز آﻧرا درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻋﺷﻖ زن
ﭼﯾزی ﺑرﺗر از ﻋﺷﻖ ﻣرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ  .او ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﻋﺷﻖ ﻣرد اﺳت
درﺑﺎرۀ ﺧود .
 -۵٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -۵٣زن ﻣظﮭر وﺟود ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ و ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺣﮑﯾﻣﺎن در ﺟﺳﺗﺟوﯾش ھﺳﺗﻧد  .ﭘس زن
از ﻣﻧظر ﯾﮏ ﻋﺎرف ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﺳوﻓﯾﺎ .
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 -۵۴ﻣرد ﯾﺎ از زن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ رﺳد و ﯾﺎ از ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﺋﯽ اش ﺑﮫ زن ﻣﯽ رﺳد  .و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دﯾدار
ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺣواﺋﯽ وﺟود اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﺎھدﯾم .
-۵۵زن ﻣظﮭری از ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ذاﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ اﯾن ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش را ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻋﺷﻖ ﻣرد ﻧﺳﺑت ﺑﺧوﯾﺷﺗن در ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد.
 -۵۶زن " زﯾﺑﺎی ﺧﻔﺗﮫ " اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷود و ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و ﻟذا زن ﻏرﯾزﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻣردی
اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر او ﺑﺎﺷد اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی اراده ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق ﺑودن در زن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣﻌﻧﺎی اراده ﺑﮫ وﺟود آﻣدن اﺳت و
ﺷدن .
 -۵٧زن ﺑﺎ ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﻣرد ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻣرد ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧش ﺑﮫ زن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .ﺑﺎ ﻟﻣس ﮐردﻧش وی را ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵٨ﻣرد و زﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف و در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﺷﻖ ،ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎﻓت ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺑدل ﺑﮫ ﻣوﺟودی ھرزه و
روﺳﭘﯽ ﻣﯾﺷود و اﯾن ﺗﻼﺷﯽ ﻋﺑث و ﻋذاب آور ﺟﮭت ﺑوﺟود آﻣدن اﺳت و رھﺎﺋﯽ از ﻋﺑث و ﻋدم  .ﺗﻼﺷﯽ ﻋﺑث ﺑرای رھﺎﺋﯽ از
ﻋﺑث.
 -۵٩از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ارزش و ﺣﻖ ازدواج در دﯾن ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺣﻘﯽ وﺟودی و ذاﺗﯽ اﺳت و اﻟﮭﯽ  .ﭼرا ﮐﮫ وﺟود
ھﻣﺎن ﺧداﺳت و وﺟودﯾﺎﺑﯽ ھﻣﺎن ﺧداﯾﺎﺑﯽ اﺳت .
 -۶٠ﻋﺷﻖ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﺳراغ آدﻣﯽ ﻣﯽ آﯾد و ﺑﻧدرت ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن راز "ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﺷﻖ" اﺳت و ﻋﺷﻖ ھﺎی
ﺑﻌدی اﮐﺛرا ً ﺗﺻﻧﻌﯽ و ﺗﻘﻠﯾدی و ﺑﺎزﯾﮕری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روﺳﭘﯽ ﮔری .
 -۶١ﭘس ازدواج و ﻋﺷﻖ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺻﺑر و ﺗﺄﻣل در آن و ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ آن و ادای ﺣﻘوق آن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد در ﺣﯾﺎت ﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۶٢راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ذات و ﺻﻔﺎت ﺑﯾن زن و ﻣرد ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود  .زن ﻣوﺟب ﺑﺧودآﺋﯽ ذات ﻣرد اﺳت و
ﻣرد ھم ﻣوﺟب ﺑﺧودآﺋﯽ ﺻﻔﺎت زن اﺳت  .و ﻟذا در اﯾن ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣرد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد و زن ھم ﺑﮫ ﻣﺎده ﭘرﺳﺗﯽ .
زﯾرا ذات اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت واﺣد و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ھم اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺎدﯾت و ظﮭور و ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻟذا در
اﯾن راﺑطﮫ ﻣرد ﺑﺎطن ﮔرا ﻣﯽ ﺷود و زن ھم ظﺎھرﭘرﺳت و ﺟﻠوه ﮔر.
 -۶٣در اﯾن ﻣﺑﺎدﻟﮫ اﮔر ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ ﻣرد ﺑﺳوی ﻏﯾرﺧدا ﻣﯾل ﮐﻧد ﺑﮫ اﻧﺣراف و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻗﺣطﯽ ذات ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود و زن ھم اﮔر
در اﯾن ﺟﻠوه ﮔری ﺑﮫ ﻏﯾر ﺷوھرش ﻣﯾل ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋذاب و ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ روﺳﭘﯽ ﮔری اوﺳت .
 -۶۴ھﻣواره ھرزه ﮔﯽ و روﺳﭘﯽ ﮔری آدﻣﯽ ﭘس از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزی ﻋﺷﻖ اول  ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺳودای ﻋﺷﻘﯽ دﯾﮕر .
و اﯾن ﺳوداﺋﯽ ﮐﺎذب و وﯾراﻧﮕر اﺳت  .راه ﻧﺟﺎت ﻧﮫ در ﺗﺟدﯾد ﺗﺻﻧﻌﯽ و ﺑﺎزاری ﻋﺷﻖ ﺑﻠﮑﮫ در اﺣﯾﺎی ﮔوھرۀ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اول
اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ادای ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده اش ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 -۶۵ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﮭم ﺷود ﮐﮫ ﺑدون ﻓﮭم آن ھﯾﭻ ﭼﯾزی در اﯾن ﺣﯾﺎت ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -۶۶زن در ھﯾﭻ ﻣذھب و ﻣﮑﺗﺑﯽ ﭼون دﯾن ﻣﺣﻣد و ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ارج ﻧﮭﺎده ﻧﺷده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ در اﮐﺛر ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب
راﯾﺞ در ﺟﮭﺎن از ﺣد ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺟﻧﺳﯽ ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رود و ﭼون ﭘﯾر ﺷد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﻣﻔت و ارزان .
 -۶٧زن ﻓﻘط در دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾﮕوﻧﮫ اﺳت و آﺋﯾن ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ ﭘﯾش روی او ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت آﻧﮭم در ﻏﺎﯾت رﺣﻣت و
ﻋزت .
 -۶٨آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾن اﺳﻼم را دﯾن ﺧﻔت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ زن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﯾﺎ دﯾواﻧﮫ اﻧد ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت .
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 -۶٩زن ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ ﻣرد و درک و ادای ﺣﻘوق اﯾن ﻋﺷﻖ و ﻣﺎﻧدن در اﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت دو دﻧﯾﺎ
ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ آن ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ  ،اطﺎﻋت ﻗﻠﺑﯽ از ﺷوھر و ﺣﻔظ ﻋﺻﻣت و ﺣﺟﺎب اﺳت .
 -٧٠و اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر وﺳوﺳﮥ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺷﺗﻐﺎل ﭘرﺳﺗﯽ زن در ﺑﺎزار اﺳت ﻓﻘط ﺑﺎ درک اﯾن ﺳﺧن ﻣذﮐور ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ ﺗوان
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ  " :اﺟر اﺷﺗﻐﺎل زن در ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎن ﺟﮭﺎد ﻣرد در راه ﺧداﺳت  " .و ھر زﻧﯽ اﯾن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر را ﺑﺧوﺑﯽ درک ﻣﯽ
ﮐﻧد  ،ﺟﮭﺎد ﺟﻠوه ﮔری ﻧﮑردن در ﺑﺎزار  .رزﻗﯽ ﮐﮫ زن در ﺑﺎزار ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣرام ﺗرﯾن رزق ﻣﻣﮑن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول
رﺳول اﮐرم آراﯾش و زﯾﻧت و ﻋطر زن در ﺧﺎﻧﮫ و ﺑرای ﺷوھر از ﻋﺑﺎدات اﺳت و در ﺑﯾرون ﻋﯾن زﻧﺎﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﻋﻣل
واﺣد ﻣﯽ ﺗواﻧد زن را ﺑﮫ ﺧدا ﺑرﺳﺎﻧد و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺷﯾطﺎن ﺳﺎزد .
ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن در ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ  ،ذره ای از ﻣﮭر ﻣﺣﻣدی را ﺑﺎ ﺧود داراﺳت و ﻟذا زن ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻋﺷﻖ ﺑﺎ ﻣردش از
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوع ﻋﺷﻖ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷود و اﮔر ﺣﻖ آﻧرا ادا ﮐﻧد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧدﺗرﯾن زن ھﺎ ﻣﯽ ﺷود و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن
زﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود .
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 -١ﻣﺣﻣد )ص( ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑری اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧودش ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ ﮔردﯾد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دارای اﻟﮕوی ﺑﺳﯾﺎر واﺿﺣﯽ ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﻣﯾﺗوان درک ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑدوی و وﺣﺷﯽ در طﯽ ﮐﻣﺗر از رﺑﻊ ﻗرن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺗﻣدن و اﺧﻼﻗﯽ ﺷد ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾرش ﻗرار داد و
اﻟﮕوی ﭘﯾﺷرﻓت ﺷد .
 -٢ﻣﺣﻣد در طﯽ ﻋﻣر رﺳﺎﻟت ﺧود ﺣدود ھﻔﺗﺎد ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ را ﺟﮭت اﺣﻘﺎق آرﻣﺎن ﺧوﯾش رھﺑری ﻧﻣود  .در ﺣﻘﯾﻘت او آرﻣﺎن
ﺧوﯾش را ﺑر ﺧون ﺑﻧﺎ ﻧﻣود و در اﯾن راه ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﮭﻠوان اﺳطوره ای ﺣﺟﺎز ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ )ع( را ﮐﮫ ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود ﺑﺧدﻣت
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ﺳﭘﺎھﯽ را ﺣرﯾف ﺑود  .اﯾن از ﮐراﻣﺎت درﺟﮫ اول وﺟود ﻣﺣﻣد ﺑود ﮐﮫ ﻣرﯾداﻧش اﮐﺛرا ً اﺳﺎطﯾری ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد
ﮐﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ دھﮭﺎ ﻏﯾرﻣؤﻣن را ﺣرﯾف ﺑود .
 -٣دﯾن ﻣﺣﻣد ﺗﻧﮭﺎ دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻣﻌﺟزات ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾد  .ﻣﻌﺟزۀ دﯾن ﻣﺣﻣد  ،ﺑﯾﺎن و ﮐﻼم او ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ راﯾﺞ ﺗرﯾن ﺳﻼح ﮐﻔﺎر در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﻣد و ﭘﯾرواﻧش ﺗﮑﮫ ای ﭘﻧﺑﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﮔوش ﻣﯽ ﻧﮭﺎدﻧد ﺗﺎ اﯾﻣﺎن
ﻧﯾﺎورﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋداوت ﺧود ﺑﺎ ﻣﺣﻣد اداﻣﮫ دھﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺳﻼح ﻣﺣﻣد در ﻓﺗﺢ ﺷﺑﮫ ﺟزﯾرۀ ﻋرب و ﺟﮭﺎن  ،ﺳﻼح
ﻣﻧطﻖ و ﺑﯾﺎن و ﺑﻼﻏت و ﻣﻌرﻓت ﺑود  .و ﺳﻼح ﮐﻔﺎر ھم ﭘﻧﺑﮫ ﺑود و ھﻠﮭﻠﮫ و ﺷﻣﺷﯾر و ﺗرور و ﺷﮑﻧﺟﮫ  .و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺣﻣد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
دﻓﺎﻋﯽ ﺑود و ﭘﯾﺷﮕﯾری .
 -۴ﻣﺣﻣد ﺣﮑﯾﻣﯽ ﻣﺻﻠﺢ و آرﻣﺎن ﮔرا ﺑود ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را در ﻗﻠب وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن
ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎﺧت .
 -۵ﻣﺣﻣد ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺳوی ﭘﯾروزی و ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﮐﻔﺎر و اﺷراف و ﺟﺎھﻼن ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷد و ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ
ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد و ﺷوراﺋﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮔﺷت  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺑﺳوی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋﻘل در ﺣرﮐت ﺑود و ﻣﻧظوری ﺟز
ﺣﮑوﻣت ﻋﻘل و ﻓطرت ﻧداﺷت و ﻟذا ﺧﺎﻧﮥ او و ﻣﯾدان ھﺎی ﺟﻧﮓ ھﻣواره ﮐﻼﺳﮭﺎی درس و ﻣﺣل ﺳﺋوال و ﭘﺎﺳﺦ ﺑود و ﺗﻌﻠﯾم
ﺣﮑﻣت و اﺧﻼق و ﻋﻠم .
 -۶ﻣﺣﻣد ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣزدور ﺑود ﮐﮫ در طﯽ ﮐﻣﺗر از رﺑﻊ ﻗرن ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ﺑﺳوی ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑوﻣت آرﻣﺎﻧﯽ ﺣرﮐت ﻧﻣود و
ﻣوﻓﻖ ﺷد و ﻟذا ھﻧﮕﺎم ﻣرﮔش ﺑرای ﺧود ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .
 -٧ﺧطﺑﮥ ﻏدﯾرﯾﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ دﻋﺎی ﻋرﻓﮫ اﺳت و ﻏدﯾرﺧم ھم ﻋرﻓﺎت ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و اﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﺳت  .و ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮫ ای
از اﯾن ﺧطﺑﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را وﺻﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :ھر ﮐﮫ ﻣن ﻣوﻻی اوﯾم زﯾن ﭘس ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی اوﺳت  .و اﯾن ﯾﮏ وﺻﺎﯾت
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺳﯾﺎﺳﯽ  .اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را اﻣر ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ آﺷﮑﺎرا ﻓﻘط
ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص را ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﻧﮭد  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد درﺻد از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ
در آن واﻗﻌﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﻣوﻻی ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ؟ ھﻣﺎن ﭼﻧد ﻧﻔر ﻋﻠﯽ را ﻣوﻻ و اﻣﺎم و ﻣﻘﺗدای ﺧود ﻗرار دادﻧد .
آدﻣﯽ از ﻣوﻻی ﺧود اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری او را ﻣوﻻی ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و
ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر ھم اﺻﻼً ﺗوﻗﻊ ﻧداﺷت ﮐﮫ ﭘس از ﻣرﮔش ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋﻠﯽ را وﺻﯽ او ﻗرار دھﻧد  .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﭘس از
ﻣرﮔش ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای رخ ﻣﯽ دھد ﻧﮫ ﺑواﺳطﮥ وﺣﯽ ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﺎری .
 -٨اﮔر واﻗﻌﮥ ﻏدﯾر ﺧم رخ ﻧﻣﯽ داد ﺑﺎ ﻣرگ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓورا ً ﻋﻠﯽ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﺧودﮐﺎﻣﮫ و ﻓردی ﭘدﯾد
ﻣﯽ آﻣد و طوﻣﺎر اﺳﻼم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﭘﯾﭼﯾده ﻣﯽ ﺷد  .ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﻧوان وﺻﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻧﺑوت ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾن اﻋﺿﺎی
ﺑﺎﻧد ﺳﻘﯾﻔﮫ ﺗﻔرﻗﮫ اﻧداﺧت و آﻧﺎن را ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﺷورای ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺗن دھﻧد و ﺣﮑوﻣت را آﺷﮑﺎرا ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻧﺳﺎزﻧد و
ﻻاﻗل ﻋﻠﯽ را ھم ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺷورا ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورﻧد.
 -٩واﻗﻌﮥ ﻏدﯾر ﺧم ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﻋﻠﯽ ﺑﭘردازﻧد و ظﺎھری از اﺳﻼم را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد و ﻋﻠﻧﺎ ً ﻋﻠﯽ را ﺣذف و
ﻧﺎﺑود ﻧﺳﺎزﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗﺗل ﻋﺎم ﻧﺷوﻧد و ﻋﻠﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﻧد  :ﺟواﻧﯽ و ﻓﻘدان ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺑﯾن ﻗﺑﺎﯾل .
زﯾرا ﻋﻠﯽ از ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﭼﻧد ﻧﻔری را در ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾده ﺑود  .ﭘس ﻋﻠﯽ را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳن ﮐم و وﺣدت ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﻣﺻﻠﺣت
ﻧظﺎم ﻧﻣودﻧد .و ﻋﻠﻧﺎ ً آﻧﮑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻋوف ﺑود ﮐﮫ در ﭘس ﭘرده ﺣﮑوﻣت را ھﻣﭼون ﯾﮏ ﭘدرﺧواﻧده
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رھﺑری ﻣﯽ ﮐرد زﯾرا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﮑدار ﺷﺑﮫ ﺟزﯾرۀ ﺣﺟﺎز ﺑود  .اﯾن ﯾﮏ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣدرن ﺑود ھﻣﭼون ھﻣﮥ دﻣوﮐراﺳﯽ
ھﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد  .و اﯾن اوﻟﯾن ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑود .
 -١٠ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از ﻣرگ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑطول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎور ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑرﺣﻖ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﺳﯽ ﺟز ﻋﻠﯽ ﻧﯾﺳت
وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎور ﺑﺳﯾﺎر دﯾر رخ ﻧﻣود زﯾرا ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺧودﮐﺎﻣﮥ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎر دﮔر
اﺷراﻓﯾت ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﻧﺎم اﺳﻼم و ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ  .و ﻟذا ﻋﻠﯽ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ اش
ﻣﺷﻐول ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑود ﺗﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد آﻧﮭم ﺑدﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣرﯾدان ﺧود  .ﻋﻠﯽ ﺑدﺳت ﺷرﯾﻌت ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد  ،اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از
دﯾن ﻣﺣﻣد ﺟز ﻧﻣﺎز و روزه را درک ﻧﮑرده ﺑود و ﻋﺷﻘﯽ ﺟز ﺑﮭﺷت اﺧروی ﻧداﺷت  .ﻋﻠﯽ را ﻧﻔﺎق ﮐﺷت ﻧﮫ ﮐﻔر و طﺎﻏوت و
اﺷراﻓﯾت .
 -١١دﺳﺗﮕﺎه اﻣوی ﺳوار ﺑر ﺟﮭل و ﻧﻔﺎق ﻣردم ﺷد و ﻣردم را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻋﻠﯽ اﻧداﺧت و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد  .ﻋﻠﯽ را دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم ﺳواری ﻣﻌﺎوﯾﮫ .
 -١٢ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﯾﺎن و ﺷﻣﺷﯾر ﺑر ﺟﺎھﻠﯾت ﻋرب ﻓﺎﺋﻖ آﻣد و اﺳﻼم را ﺑﮫ ﻣردم ھدﯾﮫ ﮐرد و آﻧﮕﺎه ﮔﻔت  :ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن !
اﯾﻧﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد  .اﻣﺎﻣﺎن ھم اﯾن ﻗﺎﻧون را ﺳﻧت زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﮐردﻧد و ﻟذا ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن ﺷدﻧد زﯾرا اﮐﺛرﯾت ﻣردم
اﺷراﻓﯾت اﻣوی و ﻋﺑﺎﺳﯽ را ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ .
 -١٣ﻋﻠﯽ )ع( ھم ﭘس از ﻣرگ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﺟﺎی رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد و ﻣردم را ﺑﮫ دور ﺧود ﺑﺳﯾﺞ ﮐردن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓت ﺗﺎ ﻣردم ﭼﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد  .و ﻣردم ﺑر دور ﺑﺎﻧد ﺳﻘﯾﻔﮫ ﮔرد آﻣدﻧد و ﻟذا ﻋﻠﯽ ھم ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎﻧد ﻣﺑﺎرزه ﻧﮑرد و ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﺎن را ﻣﺷورت
ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺣداﻗل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑود ﻧﺷود  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ  .اﮔر اﮐﺛر ﻣردم ﺑﮫ دور ﻋﻠﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ آﻣدﻧد ﺑدون ﺷﮏ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧد ﺳﻘﯾﻔﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐرد و ﺑر ﺟﺎی رﺳول ﻣﯽ ﻧﺷﺳت و ﺣﮑوﻣت را ﺑدﺳت ﻣﯽ ﮔرﻓت .
 -١۴ﺧطﺑﮥ ﻏدﯾر ﺧم اﺳﺎس دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻗرار دارد  .ھر ﮐﮫ را ﻣن ﻣوﻻﯾم ﻋﻠﯽ
ﻣوﻻﺳت  .و ﻋﻠﯽ ھم ﮔﻔت  :ﻣن آﺧرﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑرای دﯾن ﺧدا ﻗﺗﺎل ﮐرده ام  .اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از دﻣوﮐراﺳﯽ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ زﯾن ﭘس ﮐﺳﯽ ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﮫ اﺳم دﯾن ﺑرای دﯾن ﺧدا ﻗﺗﺎل ﮐﻧد زﯾرا ﻣردم ﺑﮫ ﻋﻘل رﺳﯾده اﻧد و ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﯾن ﭘس ﺗﻧﮭﺎ ﺟﮭﺎد ﺑرای دﯾن ﺟﮭﺎد ﺑﯾﺎن و ﻗﻠم اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣر ّﮐب ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ﻣن از
ﺧون ﺷﮭﯾدان ﺑرﺗر اﺳت .
 -١۵ﻟذا ظﮭور ﻣوﻋود و ﺗﺄﺳﯾس ﺣﮑوﻣت ﻋدل ﺟﮭﺎﻧﯽ او ﻧﯾز ﯾﮏ واﻗﻌﮥ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ
ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﮐﺎﻓران ﻗﺑل از ﺗﺄﺳﯾس ﺣﮑوﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ او ﺑدﺳت ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ رھﺑری اﻣﺎم ﺗن
ﻣﯽ دھد  .ﮔوﺋﯽ در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺳﺗﻣﮕر ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺗﺳﻠﯾم ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود  .ﭼرا
ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﺎﺑراﻧﮥ ﻋداﻟت و ﺣﻘﯾﻘت ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻧدارد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر اﺳت .
 -١۶رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣردم ھﺳﺗﻧد و ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت اﺳت ﻣﻘﺎم ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ و ﻣﻌراﺟش را
ﺑﺧﺎطر ﻣردم ﺗرک ﮔﻔت و اﯾن ﻣﻘﺎم را ﻧﺛﺎر ﻣردم ﻧﻣود .ﭘس دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ادای ﺣﻖ ﻣردم و ﺗوده ھﺎ  ،ﺷﺎھﯽ ﺑرﺗر از ﻣﺣﻣد
ﻧدارد .ﻣﺣﻣد ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﻣوﮐرات ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .و واﻗﻌﮥ ﻏدﯾر ﺧم ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺣﺟت اﯾن ادﻋﺎﺳت
ﮐﮫ دوﺳت و ﺑرادر و وﺻﯽ و ﻧور ﺑﺎطن ﺧودش ﻋﻠﯽ را ھم ﻓدای ﻣردم ﮐرد.
 -١٧ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻣردم و ﺗوده ھﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻓﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﮫ  :ای ﻣﺣﻣد ﻧزدﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ از
ﻏم ﻣردم ﻗﻠﺑت از ﭼﺷﻣﺎﻧت ﺑﯾرون آﯾد  .اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﺣدی اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺷرک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا در اﯾن ﻋﺷﻖ
ﻣﺷرک ﺷوی و ﯾﺎ ارادۀ ﺗوده ھﺎ را ﺑر ارادۀ ﺣﻖ ﺗرﺟﯾﺢ دھﯽ .
 -١٨از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣوﺟود در ﺧطﺑﮥ ﻏدﯾرﯾﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد  ،ﺧود را ﻓﻘﯾرﺗرﯾن اﻓراد ﺑﺷری ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﺑﺧﺎطر اﯾن ﻓﻘر ﺑر ﮐل
ﺑﺷرﯾت ﻓﺧر ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ذات ﮐﻣوﻧﯾزم اﺳت  .ﭘس ﻣﺣﻣد ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز ھﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﻣوﮐرات ﺗرﯾن
اﻧﺳﺎن ھﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آزادﯾﺧواه ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ .
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 -١٩ھﻣﮥ ﻣورﺧﯾن و ﻓرزاﻧﮕﺎن و ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻏرﺑﯽ اﻋﺗراف دارﻧد ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮥ آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم در اروﭘﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
واﻣدار ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﻏرﺑﯽ اﯾن ﻣﻌﺎرف را دﯾن زداﺋﯽ و ﺧدازداﺋﯽ و ﺳﮑوﻻر
ﻧﻣوده اﻧد .
 -٢٠و اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺷﮭﯾد دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳردﺳﺗﮥ آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣدت  ٢۵ﺳﺎل ﺑرای ﺣﻖ ﻣردم ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺷﯾن ﺷد و ﻣﮭر ﺳﮑوت ﺑر ﻟب ﻧﮭﺎد .
 -٢١ﻣﺣﻣد  ،ﺑرای ﻣردم ﻋرش را ﺑﮫ ﻓرش آورد و اﻣﺎﻣت ﺗﻌﯾّن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت  :ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ !
 -٢٢ﺧود ھﻣو ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑﺧدا ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﭼون ﻣن ﺑرای ﻣردم رﻧﺞ ﻧﮑﺷﯾده اﺳت از دﺳت ﻣردم و
ﺑرای ھداﯾت و ﺳﻌﺎدت ﻣردم .
 -٢٣ﻣﺣﻣد و اﻣﺎﻣﺎﻧش اﺳوه ھﺎی آزادی و ﻣردم ﺳﺎﻻری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﻧد .
 " -٢۴ﺧدا ﺑﺎ ﻣردم اﺳت " اﯾن ﺳﺧن ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از وﺣدت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ – ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٢۵ﻓﻘط در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ و ﺧﻠﻖ  ،دو ﺳر و دو روی ﺳﯾر و ﺳﻠوک روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا در
ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻖ در ﺧداوﻧد درک ﻣﯽ ﺷود  .ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﻼﺻدرا ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻣردم ﺳﺎﻻری اﻟﮭﯽ و اﻟوھﯾت ﻣردﻣﯽ اﺳت .
و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﻣﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺗوده ھﺎ ﻋرﯾﺎﻧﺗرﯾن آﺋﯾﻧﮥ دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻖ
ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﮐﻣﺎل ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﻟﮭﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﮭﯾد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد
ﺷﮭﯾد ﺑر ﺧﻠﻖ و در ﺧﻠﻖ اﺳت  " :ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮥ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺷﮭﯾد اﺳت " ﻗرآن – اﯾن ﺷﮭﺎدت ﺑﯾﺎن ﮐﻣﺎل ﻋﺷﻖ و ﺗوﺣﯾد و
وﺣدت وﺟود اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺎﺷﻖ ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻗﺗﻠش ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد و آﻧﮕﺎه ﺧودش دﯾﮥ او ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻧﯽ از آﯾﮥ ﻣذﮐور اﺳت .
 -٢۶ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﺧدای ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺗوده ھﺎﺳت و ﺧداﺋﯽ ﻣردم ﺳﺎﻻر و دﻣوﮐرات اﺳت .
و ﻟذا ﻓﻘط در دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺳﺎﻻری ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎھﯾت دﺟﺎﻟﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻏرﺑﯽ را رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻏرﺑﯽ ﯾﮏ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺿد ﻣردم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺿد ﺧداﺳت .
 -٢٧ﻣﺣﻣد ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑری اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺳﻼح ﺑدﺳﺗش داده و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرای ﻣن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﻣن ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑر ﻣن ﻋﺎﺷﻖ
ﺷوﻧد و ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد  .ﭘس ﺧدای ﻣﺣﻣد  ،ﺧداﺋﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻠﻖ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ دﺷﻣﻧﺎن ﺧوﯾش  .و اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ﻋﺷﻖ ﺧدا در
دﺳت ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮥ اﻣﺎﻣﺎﻧش ﺑﮫ ارث رﺳﯾده اﺳت .
 -٢٨ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺗش ﮐﺗﺎب و ﺑدﺳت دﯾﮕرش ﺷﻣﺷﯾر اﺳت .
 -٢٩و ﮐﺗﺎب ﻣﺣﻣد ھم ﮐﺗﺎب ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺧدای ﻣﺣﻣد ھم ﺧدای ﻋﺷﻖ و ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﻣور ﻗﻠﺑﯽ را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدد و
ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ذھﻧﯽ ﺧود را ﻣﺷرک و ﻧﺟس و ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺧواﻧد و آﻧﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﮫ را دﻋوت ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻟذا ﻗرآن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﮐﺗﺎب دل ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و واژۀ ﻗﻠب در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﺣﺿور دارد و ﺣﺗﯽ ﻋﻘل و ﻋﻠم را ھم ﻗﻠﺑﯽ و
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و دل را ﺧﺎﻧﮥ ﺧودش ﻗرار داده اﺳت و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣن از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗرم  .ﯾﻌﻧﯽ در درون ﺷﻣﺎﯾم
و دﯾﮕر ﻣرا در ﺑﯾرون از ﺧود ﻣﺟوﺋﯾد و ﻣﺧواﻧﯾد و ﻣﭘرﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد و ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﯾد .
 -٣٠ﭘس ﺧدای ﻣﺣﻣد  ،ﺧداﺋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻘﯽ اﺳت و ا ّﻣﯽ  .و از اھل ﮐﺗﺎب و ﺑﺎﺳوادان و روﺷﻧﻔﮑران و اھل ﻣدرﺳﮫ
ﺑﯾزار اﺳت زﯾرا از دل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد و ﻋﺷﻖ را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺧود ﻣﺣﻣد ھم ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر واﻗﻌﺎ ً ﺑﯾﺳواد اﺳت درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯾﺳواد ﺑود ﻧﮫ ﻣوﺳﯽ و ﻧﮫ اﺑراھﯾم  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻋﺎﺷﻘﺗرﯾن اﻧﺳﺎن از ﻗﻠب ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﻓﺎﺳﻖ ﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری
ظﮭور ﮐرده اﺳت و ﻧﮫ از ﻗوﻣﯽ ﭼون اﯾران ﮐﮫ دارای طﺑﻌﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و رﺋوف ھﺳﺗﻧد  .ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ دﺧﺗران ﺧود را زﻧده ﺑﮕور ﻣﯽ
ﮐردﻧد و زﻧﺎن ﺧود را ﭼون اﺣﺷﺎم ﻣﯽ ﻓروﺧﺗﻧد و ﯾﺎ ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .

31

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

آزادي ﻣﺤﻤﺪي

32

 -١ﻣﺣﻣد
دوزﺧﻧد .

)ص(

آﺷﮑﺎرا ﺧود را در ﺟﻧﺎح ﻣﮑﺗب اھل اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار داده اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﮐﻼم ﻣﺷﮭورش ﮐﮫ :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اھل ﺟﺑر اھل

 -٢ﺧدای ﻣﺣﻣد ﻧﯾز در ﮐﺗﺎﺑش ﺗوﻗﻊ ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اﺧﺗﯾﺎر را از اﻧﺳﺎن دارد و ﻣﯽ ﮔوﯾد  :اﮔر ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺗﻘﺻﯾر ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و
واﻟدﯾن و ﻓﺎﻣﯾل و ﺣﮑوﻣت و ﻣﻌﻠم و اﻣﺛﺎﻟﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺳر از دوزخ درآورده ام دروغ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد و ﻣﯽ داﻧﯾد و از ﺷﻣﺎ ﻣﻘﺑول
ﻧﯾﺳت  .در اﯾن آﯾﮫ ﺧداوﻧد از ھﻣﮥ اﻧواع ﺟﺑرھﺎ آدﻣﯽ را ﻣﺑرا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  :ﺟﺑر ﺧﺎﻧواده  ،ﺟﺑر ﺟﻧﺳﯽ  ،ﺟﺑر ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﺟﺑر
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﺑر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﺟﺑر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺑر وراﺛت و ژﻧﺗﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ آدم در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش دارای اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﺣض اﺳت .
 -٣در ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ )ﻣﺣﻣدی( آدﻣﯽ ﻓﻘط در اﻣور ظﺎھری و ﮐوﺗﺎه ﻣدت دارای ﻣﺣدودﯾت اﺳت وﻟﯽ در ﺳرﻧوﺷت اﺑدی ﺧوﯾش
دارای اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣض اﺳت  .و اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت آزادی اﺳت .
 -۴ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺧداوﻧد را ﺳﭘﺎس ﮐﮫ ﺑﮫ آدﻣﯽ آزادی داد ﺗﺎ ﺧﯾر را از ﺷر ﺟدا ﮐﻧد " – اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری
از ﻣﮑﺗب اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌﻧوان ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳت  .ﻓﺎطﻣﮫ )ع( آﺷﮑﺎرا آزادی و اﺧﺗﯾﺎر آدﻣﯽ را ﻋﻠت اﻟﻌﻠل
ھﻣﮥ ارزش ھﺎی ﺑﺷری ﻣﯽ داﻧد و ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ درﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت آزادی و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ آزادی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵ﻣﺣﻣد )ص( آﯾﮥ ﻣﻌروف ﺑﮫ آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ را ﮐﮫ ﺳﺧن از آزادی در دﯾن ) ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ( اﺳت ﻗﻠب ﻗرآن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و
ﺑرای ھﯾﭻ آﯾﮫ ای از ﻗرآن ﺗﺎ اﯾن ﺣد اھﻣﯾت و ﮐراﻣت ﻗﺎﺋل ﻧﺷده اﺳت .
 -۶آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ اﮐراه و زور و رﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر دﯾن ﺧدا و ھداﯾت و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ وارد
ﺷود و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧدا و راه ھداﯾت ھﻣﺎن راه آزادی و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت  .اﯾن آﯾﮫ آﺷﮑﺎرا آزادی را ﺑﺳﺗر رﺷد ﻧﺎﻣﯾده
اﺳت و اﮐراه و ﺟﺑر را ھم ﺑﺳﺗر ﮔﻣراھﯽ .
 -٧آزادی در ﻗرآن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎﻣل اﻋﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن  .و ﺧدا را ﺷرﯾﮏ اﻋﻣﺎل ﺧود ﻗرار ﻧدادن و ﺑﻠﮑﮫ
ھﯾﭼﮑس دﯾﮕری را ھم ﺷرﯾﮏ ﻧﮕرﻓﺗن  .و ﻟذا ﺷرک ﺑدﺗرﯾن ﮔﻧﺎھﺎن و ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت.
 -٨اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر اﻋﻣﺎل ﺧود ﻣﯽ داﻧد در اﻋﻣﺎﻟش آزاد اﺳت و ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﺳﺋول
اﺳت و ﻟذا آزادی در ﻗرآن ﺑر ﺣﻖ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳﺗوار اﺳت و ﻟذا ﻋﯾن دﯾن و ھداﯾت و رﺷد اﺳت .
 -٩ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎ ً دﯾن و ﺧدا را اﻧﮑﺎر ﮐرده اﻧد ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد ﺧدا ھﻣﮥ
ﮔﻧﺎھﺎن آﻧﮭﺎ را ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد وﻟﯽ ﻣﺷرﮐﯾن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﺧداوﻧد از آزادی اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١٠اﮔر ﻣﺣﻣد ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺳﻠﺢ و ﺟﻧﮕﺟو اﺳت ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﺑﮫ ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﺧود ﺑرﮔزﯾده و آﻧﮕﺎه او را
ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر اﯾن رﺳﺎﻟت ﮐرده اﺳت ﺗﺎ از آن دﻓﺎع ﮐﻧد و ﺑراﯾش ﻗﺗﺎل ﻧﻣﺎﯾد  .و ﻟذا ﻣﺣﻣد ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر آزاد و آزادﯾﺧواه ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑرﮔزﯾده ﮔﯽ ﺧود در ﻧزد ﺧدا را ھم ﺧودش ﺑﮫ دوش ﮐﺷﯾده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﻣد وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ
او را ﻣﺳﺋول اﯾن وﺣﯽ ﻗرار داده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣﺣﻣد را ﻣﺳﺋول ﺧود ﺧدا ھم ﻗرار داده اﺳت و ﻣﺣﻣد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧدا را ھم
ﺑر دوش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت راز ﺧﺗم ﻧﺑوت و ﮐﻣﺎل آن و ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی آزادی ﮐﺎﻣل ﮐﮫ
ﻋﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎﻣل اﺳت  .ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺣﯾرت آوری از آزادی ﻓﻘط در دﯾن ﻣﺣﻣد ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ آزادی اﻟﮭﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺧداوﻧد آدﻣﯽ را ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺎﻧده و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎش ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ و ھﻣواره ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ .
 -١١ﭘس دﯾن ﻣﺣﻣد  ،دﯾن ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﭼون ﺧدا ﻣظﮭر اﺧﺗﯾﺎر و آزادی و ﻗدرت ﻣطﻠﻖ اﺳت ﭘس دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن
آزادی ﻣطﻠﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ آزاد ﺑﺎﺷد و ﭼﺎره ای ﺟز اﯾن ﻧدارد  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣطﻠﻖ
آزادی و آزادی ﻣطﻠﻖ اﻧﺳﺎن  :ﺟﺑر آزادی !

33

 -١٢و اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﯾل ﻧدارد ﮐﮫ آزاد ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم آزاد اﺳت وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﺎ آزادی ﺑﺎزی و ﻣﮑر ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺧداوﻧد
او را ﺳﺧت ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ آزادی و ﺟﺑر را ﻣﺧﻠوط ﮐرده اﻧد و آزادی ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن ﻣﺷرﮐﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﮐﺎﻧون ظﻠم ﻋظﯾم ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﭼون آزادﯾﺧواھﺎن ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﮫ در واﻗﻊ آزادی ﺑﺎزان ھﺳﺗﻧد و ظﺎﻟﻣﺎن ﺑزرگ و ﺣﻘﮫ ﺑﺎز .
 -١٣ﯾﺎ ﺟﺑر ﯾﺎ آزادی  :اﯾﻧﺳت دﯾن ﻣﺣﻣد ! آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺟﺑر را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳوی دوزخ ﻣﯽ روﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ آزادی را اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رﺳﻧد و اﯾن دو ﻧوع ﺣرﮐت و رﺷد و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﯾﭻ
رﺷدی ﻧدارﻧد و در ﻧزد ﺧدا ﻣﻧﻔورﺗرﯾن ﻣردﻣﺎﻧﻧد .
 -١۴آﻧﺎﻧﮑﮫ آزادی و اﺳﺗﻘﻼل را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼون ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد ﻟذا اﻋﻣﺎل ﺧود را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و رھﺑری
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻟذا ﺟﺑر را ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺟﺑر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد در واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑﺎﺷﻧد
ﭼون ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ دﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮑﻧﻧد و ﻟذا ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﮔردن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑوﻣت
و زﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آزادی را ھم ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١۵آﻧﺎﻧﮑﮫ ظﺎھرا ً ﻣﺣدودﻧد ﺑﺎطﻧﺎ ً آزادﻧد و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .ﺟﺑر و آزادی ﺗﺟرﺑﮥ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .آزاد ﺑودن ﻋﯾن ﺑودن اﺳت و
ﻣﺟﺑور ﺑودن ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﺎﺑودن اﺳت  .ﭘس آﻧﮑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت وارد ﻣﯽ ﺷود و ھﺳﺗﯽ اش را ﮐﺷف و درﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
و ھﺳﺗﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ از دو راه دوزخ و ﺑﮭﺷت درک ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ از راه ﺟﺑر و آزادی .
 -١۶در ھﯾﭻ ﻣﮑﺗﺑﯽ آزادی از ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎن ﻣﺣوراﻧﮫ و ذاﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس و زﻧدﮔﯽ و
دﯾن ﻣﺣﻣد  .آزادی و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋرﺻﮥ ﺧود – ﺧداﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﮐن ﻓﯾﮑون ﮐﮫ آزادی و اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﻠﻖ اﺳت .
و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آزادی اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ارادۀ ﻓردی و ﻏرﯾزی و ﻓﻌﻠﯽ ﺧود را در اﺣﮑﺎم و ارادۀ ﺧداوﻧد ذوب ﮐﻧد زﯾرا آدﻣﯽ
اﺳﺎرﺗﯽ ﺟز اﺳﺎرت ارادۀ ﻓردی ﻧدارد و اﻧﺳﺎن در ﻏل و زﻧﺟﯾر ارادۀ ﻏرﯾزی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺟﺎھﻼن اﯾن اﺳﺎرت را آزادی ﻣﯽ
ﭘﻧدارﻧد و آﻧرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﮐﻔر و ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .
 -١٧آزادی در دﯾن ﻣﺣﻣد در ﻧﺑردی ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ آﻧرا ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﮔوﯾﻧد  .ﭘس آزادی در دﯾن ﻣﺣﻣد
ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳت .
 -١٨ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد  " :ھر ﭼﮫ دﻟم ﺧواﺳت ﺑرﺧﻼﻓش را اﻧﺟﺎم دادم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم " ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﮐن ﻓﯾﮑون رﺳﯾدم  .ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺗﺣت اﻣر ارادۀ او آﻣدﻧد  .و اﯾﻧﺳت آزادی !
 -١٩اﻧدﯾﺷﮥ آزادی در ذھن اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ﯾﮏ آزادی دﺟّﺎﻟﯽ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت و آزادی ﺿد آزادی اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه
در ﻋﺻر آزادﯾﺧواھﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺷﺎھد اﺷد اﺳﺎرﺗﮭﺎ و ﺧﻔﻘﺎﻧﮭﺎ و ﺳﺗم ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻏﺎﯾت آن اﺳﺎرت در ﭼﻧﮕﺎل
ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم .
 -٢٠ھﻣﮥ ﭘدﯾده ھﺎی ﻓﮑری و ﻓرآورده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ – ﻓﻧﯽ ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﺳﺎرت آور و ﺿد آزادی ھﺳﺗﻧد و ﻟذا
ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﯾش از ھر دوراﻧﯽ ﻧﻌرۀ آزادی ﻣﯽ ﮐﺷد و ھﻣﮥ آﺣﺎد ﺑﺷری آزادﯾﺧواه ﺷده اﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺳﺎرت از
ﮐﺟﺎﺳت و راه ﺑرون رﻓت از آن ﮐداﻣﺳت  .ﻓﻘط اﺣﺳﺎس اﺳﺎرﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﯾﮭوده در ﻏل و زﻧﺟﯾرھﺎ دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯾزﻧﻧد
و ﻋرﺑده ﻣﯽ ﮐﺷﻧد  .و ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾن وﺿﻊ ﺟﺎن ﺧود را ﻓدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺣﺎﺻل آﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ
ھر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺎرﺗﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .
 -٢١ﺧدا  ،وﺟود اﺳت و ﻣﺧﺗﺎر ﻣطﻠﻖ  .و ﻟذا رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺟود و آزادی اﺳت  .ﭘس آزادی ﻋﯾن وﺟود ﯾﺎﻓﺗن
اﺳت و درک ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن  .ﭘس ﺧداوﻧد ﻧور آزادی اﺳت و ﭼﯾزی آزادﺗر از ﻧور در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و درک ﺣﺿور ﺧدا
در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﺎﻣل از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﭘس آزادی ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن اﺳت  .و ﺟﻧس آزادی از ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت .
 -٢٢و ﻣﺣﻣد در ﺳﻔر ﻣﻌراﺟش ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧودش از ھﻔت آﺳﻣﺎن ﻧوری ﻋﺑور ﮐرد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن ھر ﯾﮏ از آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﺳﻣﺎن
ﺑﻌدی ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﻧوری ﺑود .ﭘس ﻣﺣﻣد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل آزادی رﺳﯾد ﻣظﮭر آزادی اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﺷد.
و اﯾن ھﻣﺎن رﺳﺗﮕﺎری ﻋظﯾم اﺳت  :رﺳﺗن از اﺳﺎرت ارادۀ ﻓردی و ﻏرﯾزی ﺧوﯾﺷﺗن و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر .
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 -١ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺑزرﮔﺗرﯾن طﺑﯾب ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ راز ھﻣﮥ اﻣراض ﺑﺷری را ﯾﺎﻓت و درﻣﺎﻧش را ﺑﮫ
راﯾﮕﺎن ﭘﯾش روی ﻣردم ﻧﮭﺎد و آن ﻗرآن اﺳت .
 -٢ﺧود ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺷﻔﺎ و رﺣﻣﺗﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .
 -٣از اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎھﻼن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﺳوداﮔران ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻏذ و ﻣرﮐب ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻔﺎ و دوای اﻣراض
اﺳت و از اﯾن ﻣﻧظر ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺟﻧون و ﺗﺟﺎرت ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن رخ ﻧﻣود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﯾﺷﮫ در ﻗوم
ﯾﮭود داﺷت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﺧراﻓﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ھزاران ﺣدﯾث ﺟﻌﻠﯽ را ھم دراﯾن ﺑﺎب ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮥ ﮐﺗﺎب دﻋﺎی رﻣﺎﻻن و دﻋﺎﻧوﯾﺳﺎن و ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت .
 -۴در طب ﻗرآﻧﯽ  ،دﯾن و ﻗرآن و اﯾﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺷﻔﺎ و دوا و ﺳﻼﻣت ﺗن و روان اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑرای
ﮐﺎﻓران ﻣﺛل ھﻣﮥ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزش ھﺎی دﯾﮕر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واروﻧﮫ دارد .
 -۵در طب اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن از ارﮐﺎن ﺳﻼﻣت اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺧود ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ھم اﺳﺑﺎب ﺳﻼﻣت ﺑرﺗری
ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻧزد ﮐﺎﻓران ﮐﺎﻣﻼً ﻣﮭﻣل و ﻋﺑث اﺳت .
 -۶در طب ﻣﺣﻣدی  ،ﻣوﺿوع ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﮫ ﺑدن ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٧در ﻗرآن ﮐرﯾم ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺧن از ﻣرﺿﯽ اﺳت دل آدﻣﯽ ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ھﻣﯾﻧطور ﺳﻼﻣﺗﯽ :ﻗﻠب ﻣرﯾض و ﻗﻠب
ﺳﻠﯾم .
 -٨طب ﻣﺣﻣد ،طب دل اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ﻣرض و ﺳﻼﻣت ،ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ،و ﺟﮭل و ﻋﻠم و ﻓﻘﮫ و ﺣﮑﻣت و ﻧور و ﺿﻼﻟت و ﻋدل و
ﺳﺗم و ﺳﻌﺎدت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﭼﯾزی ﺟز دل ﻧﯾﺳت زﯾرا دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن دل اﺳت.
 -٩ﭘس طب ﻣﺣﻣدی ،طب ﻋﺷﻖ و ﻓﺳﻖ اﺳت ،ﻣﮭر و ﺷﻘﺎوت.
 -١٠ﺷﻔﺎ و داروﺋﯽ ﺟز ﻋﺷﻖ و اﯾﻣﺎن و ﻣﮭر و ﺳﺧﺎوت و ﻋﻠم و ﺗﻘوا ﻧﯾﺳت و ﻣرﺿﯽ ھم ﺟز ﻓﺳﻖ و ﮐﻔر و ﭘﻠﯾدی و ﺟﮭل و
ﮐﺑر و ﻏرور ﻧﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺷﻔﺎی ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً زھر و ﺿﻼﻟت ﺑرای ﮐﺎﻓران اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣن را ﺳﻼﻣت
ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﮐﺎﻓر را ﺑﯾﻣﺎرﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾﻧﺳت طب اﻟﮭﯽ.
 -١١ﭼون اﮔر آدم ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم  ،ﺳﺎﻟم ھم ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﻣرﯾﺿﯽ و ﺛﻘل ﺑرای او ﻋﯾن ﺳﻼﻣت اﺳت .
 -١٢ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮥ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن را ﭘﺎک ﻧﻣوده و ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺗن ﻣوﺟب ﺳﻼﻣت دل و
روان ﻣﯽ ﺷود و ﺳﻼﻣت ﺑﺎطﻧﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت ﺟﺳم ﺑرﺗر اﺳت  .زﯾرا ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺟﺎوﯾد اﺳت و ﺑدن ھم ﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -١٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن در طب ﻣﺣﻣدی ﺑﯾﻣﺎری ﺑرای ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن  ،ﻣوﺟب ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﻔس و روان و دل ﻣﯽ ﮔردد و وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھرﮔز ﺑﯾﻣﺎر ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾﻧﺎن دارای ﻧﻔس و دل و رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﮭد ﺑﯾﻣﺎری اﺳت و ﻣرض ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١۴روزی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﻣﻧزل ﮐﺳﯽ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺷده ﺑود و ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ در ﻣﻌرﻓﯽ ﺧودش ﮔﻔت  :اﻟﺣﻣدﷲ ﻣن در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرم ﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎر
ﺷده ام و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﺑر ﻣن و ﺧﺎﻧواده ام ﻧﺎزل ﺷده اﺳت  .ﭘﯾﺎﻣﺑر از ﺟﺎ ﺑرﺧﺎﺳت و ﮔﻔت  :ﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ای
ﺑﯾﻣﺎری زا و ﻧﺟس اﺳت  .و ﺳﭘس آن ﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﮔﻔت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻏذا ﻣﯾل ﮐرده ﺑﺎﺷد.
 -١۵ﭘس طب ﻣﺣﻣدی درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل طب ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﭘزﺷﮑﯽ ﺿد
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .
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 -١۶ﺧود ﻣﺣﻣد ھم در ﻋﻣدۀ ﻋﻣرش دل درد داﺷت و ﻟذا ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﮑم ﻣﯽ ﺑﺳت و ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر ﻋﻣرش ﺑﮫ ﺗب داﺋم و ﺑﺳﯾﺎر
ﺷدﯾدی ھم ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﮑررا ً ﺑﮫ ﺣﺎل اﻏﻣﺎء ﻣﯽ رﻓت .و او ﺑزرﮔﺗرﯾن طﺑﯾب ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﯾز ﺳﺎﻟﻣﺗرﯾن ﻧﻔس ﺑﺷری ﺑود .و
اﯾن ھﻣﮫ اﻣراض و درد ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧﺷﺄ ﺳﻼﻣت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد رﺳﺎﻧﯾد و ﺟﻣﺎل ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﺳﺎﻟم را دﯾدار ﻧﻣود زﯾرا
"ﺳﻼم" و "ﺳﻠﯾم" و "ﺳﺎﻟم" از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ھﻣو در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ای ﻓرزﻧد آدم ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾد و
ﺳﺎﻟم ﻓﻘط ﻣﻧم  .ﺑﺳوی ﻣن آﺋﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑرﺳﯾد.
 -١٧ﺳﻼﻣﺗﯽ روان و دل و ﺟﺎن آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻣﺟﺎری اﻧواع ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذرد  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺗر ﺳﺎﻟﻣﺗر اﺳت.
 -١٨اﻧﺳﺎن ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎر اﺳت و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔل آﻟوده و ﻣﺑﺗﻼﺳت .و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﻣوﺟب
ﭘﺎک ﺷدن ﻧﻔس از آﻟوده ﮔﯽ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ وﻗت ﺑﯾﻣﺎری و درد ھﯾﭻ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧدارد و ھﻣﮥ
ﻟذاﯾذ دﻧﯾوی از وی ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد .
 -١٩ﻣﺣﻣد )ص( ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ رﻧﺟورﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑود  .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﻧﺷﺄ
ﮐﻣﺎل ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﺎطن و دل ﺷد و دﻟش ﺧﺎﻧﮥ ﺧدا ﺷد ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ ﺳﻼم و ﺳﻼﻣﺗﯽ اﺳت .
" -٢٠ﺧداوﻧد ھر ﮐﮫ را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑدﻧش را رﻧﺟور ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣواﻟش را ﻣﯽ رﺑﺎﯾد و ﻓرزﻧداﻧش را از وی دور
ﻣﯾﮑﻧد –".اﯾن ﮐﻼم ﻣﺣﻣد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری  ،ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺳﯽ ارﮐﺎن ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺑﯾت ﷲ
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺳﺎزد  .اﯾن ﺷﺎھراه ﺳﻼﻣت در دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت  .اﯾن رﯾﺎﺿت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻟطف و ﻋﻧﺎﯾت و ﺳﻼﻣت
اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺻﯾب آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -٢١ﭘس ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣن ﺣرام اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﻗت ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ طﺑﯾب رﺟوع ﮐﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً طﺑﯾﺑﯽ ﮐﺎﻓر  ،ﮐﮫ اﮐﺛر
اطﺑﺎء ﭼﻧﯾن اﻧد .
 -٢٢ﭘس از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻣراض از دل اﺳت طﺑﯾﺑﯽ ھم ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ طﺑﯾب دل ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺑﯾب ﺑﺎﺷد و ﻣﺣرم اﺳرار دل .
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرف و ﺣﮑﯾم اﻟﮭﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن طﺑﯾب ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد  ،ﻋﺎﺷﻖ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز ھﺳت و
رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت و ﺣﺑﯾب ﷲ .
 -٢٣از ﻣﻧظر ﯾﮏ طﺑﯾب ﺧردﻣﻧد و ﺣﺎذق  ،دﯾن ﻣﺣﻣد از اﺻول ﺗﺎ ﻓروع و از ﺷرﯾﻌت ﺗﺎ طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾزی ﺟز ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣراﺗب ﻗواﻧﯾن طب و ﺳﻼﻣت ﻧﻔس ﺑﺷری ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎﻣل ﻓﻠﺳﻔﮥ طب و آﺋﯾن درﻣﺎﻧﮕری اﻧواع اﻣراض ﺗن و ﺟﺎن و
روان اﺳت و ﻣﺣﻣد ﯾﮏ روان درﻣﺎﻧﮕر ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺗﻣﺎم ﺷرﯾﻌت او آداب ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن اﺳت و ﻗرآن ھم ﮐﺗﺎب روان
درﻣﺎﻧﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﺷﻖ درﻣﺎﻧﯽ اﻣراض ﺑﺷر .
 -٢۴آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن را و ﻋﺷﻖ را و ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻼﻣت را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﻗرآن را درک ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢۵در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﻣﺣﻣد ﮔﻼﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ " ای ﻣﺣﻣد در ﻓﻼن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺑودم وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻋﯾﺎدت ﻣن ﻧﯾﺎﻣدی " ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور ﺑﯾﻣﺎری ﯾﮑﯽ از ﺑﻧدﮔﺎن ﺑوده اﺳت  .در اﯾﻧﺟﺎ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﺑﺷر رﻧﺞ
ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﺑﺷر را ھﺳﺗﯽ ﺧداﺋﯽ ﺑﺧﺷد و اﯾن رﻧﺞ و ﺑﯾﻣﺎری ﺟز در ﻣذھب ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ درک ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ھﻣﺎن رﻧﺞ روح
اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻣﺎر اﺳت زﯾرا اﯾن روح اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾﻣﺎری رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻧﮫ ﺗن اﻧﺳﺎن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﯾﮏ واﻗﻌﮥ
ﻗدﺳﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ﻋﯾﺎدت ﺑﯾﻣﺎر از ﻋﺑﺎدات اﺳت  .و ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺻﺑر ﮐﻧد ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺷﺎﻧﮥ
ﺣﺿور ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت و دال ﺑر رﺣﻣت و ﺑﺧﺷﺎﯾش او ﺑر ﺑﻧده اﺳت  .اﻧﺳﺎن و ﺧدا ھر دو رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و اﯾن رﻧﺞ ﻋﺷﻖ
اﺳت و در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻧﺎی آﯾﮥ ﻣﻌروف در ﻗرآن ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را  .و دﯾن ﻣﺣﻣد ﭼﯾزی
ﺟز ﺷرح و آداب اﯾن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﺧدا و ﺑﻧده ﻧﯾﺳت  .و ﻟذا ﺻﺑر ﺑر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و ﻋدم رﺟوع ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ و دارو از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﻋﺑﺎدات و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ و ﺑﺎ اﺳت .
ﭘﺎﯾﺎن
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