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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻷذﮐﺮ اﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ
 -١دازﮔﺎره زادﮔﺎه ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن اﺳت و ﺧﺎﻛﯽ ﻛﮫ ﻧطﻔﮫ ام در آن ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ﺑﮭﺷت دوران ﻛودﻛﯽ ام و داﻧﺷﮕﺎه ﻋرﻓﺎﻧﯽ
دوران ﻛﻣﺎﻟم و ﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﯽ ﻋروج روﺣﺎﻧﯽ ﻣن اﺳت و ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﻛﮫ درب آﺧرت را ﺑر ﻣن ﮔﺷود و ﺗﺎق آﺳﻣﺎﻧم را
ﺷﻛﺎﻓت و ﻣرا روح و ﻣﻼﺋك ارزاﻧﯽ ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺣﺷور ﻧﻣود و اﺳرار ﻗرآﻧﯽ را ﺑر ﻣن ﻣﺷﮭود ﺳﺎﺧت و
ﻗﯾﺎﻣت ﻣرا ﺑر ﭘﺎ ﻛرد و ﻣرا ﻣﺄﻣور ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت اﯾن دوران ﻧﻣود .
 -٢ﻣن ھر ﭼﮫ دارم از دازﮔﺎره و ﺣوادث اﻟﮭﯽ آﻧﺟﺎ دارم و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم در ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن وﻗﺎﯾﻊ آﻧﺟﺎﺳت  .و ﻋﺟﺑﺎ ﻛﮫ
ھﻧوز ھم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ اﺻل آن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻛﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑر ﻣن رخ ﻧﻣوده و ﻣرا دﭼﺎر ﺧﻠﻘت دﯾﮕری ﺳﺎﺧﺗﮫ درك و ﺑﯾﺎن
ﻧﺷده اﺳت  .در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ از ﺧداوﻧد ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟوﯾم ﺗﺎ ﭼﺷم ذﻛر و ﺑﺻﯾرت و ﻣﻌرﻓت ﻣرا دﻗﯾﻖ ﺗر و ﻣﻧورﺗر ﻛﻧد و ﺑر ﻋﻠم
و ﯾﻘﯾن ﻣن ﺑﯾﻔزاﯾد ﺗﺎ ﺣﻖ او را در آن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم ادا ﻛﻧم و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎن را رھﻧﻣﺎ ﺷوم و ﺧود ﻧﯾز از ﺣﯾرت ﻓزاﯾﻧده آن
واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑرﺗر ﺑرﺳم زﯾرا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﻣﺗﺣﯾرﺗر ﻣﯽ ﺷوم و ﻋظﻣت آن واﻗﻌﮫ در ﻧظرم ﺑﯾﺷﺗر ﺷده و
اﺣﺳﺎس ﺟﮭل ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ ﻛﻧم  .اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻛﻧم در آﻧﺟﺎ ﭼﯾزی رخ ﻧﻣوده ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ
ھب ﻟﯽ ﺣﻛﻣﺎ ً و زدﻧﯽ ﻋﻠﻣﺎ ً و ﯾﻘﯾﻧﺎ ً و ﺷﻛرا ً  .آﻣﯾن
ﺗﺎﻛﻧون در اﯾن ﺑﺎب ﮔﻔﺗﮫ و ﻓﮭﻣﯾده ام  .رﺑّﯽ ﯾ ّ
ﺳرﻟﯽ اﻣری و ّ
 -٣از ھﻣﺎن ﻛودﻛﯽ دازﮔﺎره ﺑرای ﻣن ﺑوی ﺧدا ﻣﯽ داد و آب و ﺧﺎك و ﻋﻠف و ھواﯾش روﺣﺎﻧﯽ ﺑود و ﻣرا ﺳﯾﺎه ﻣﺳت ﻛرد .
وطن و زادﮔﺎه اﺻﻠﯽ ام ﺳﻧﮕﺳر ﺑود و ﻣن ﺑﮫ ﺳﻧﮕﺳر ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻧداﺷﺗم  .در آﻧﺟﺎ ﻣﻘداری زﻣﯾن زراﻋﺗﯽ از ﭘدر ﺑﮫ
ارث ﺑرده ﺑودم و ﻛﻠﺑﮫ ای ﮔﻠﯽ ﮐﮫ ﺑدﺳت ﭘدر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ﻛﮫ ﺧود او ﺑﯾش از ﯾﻛﺳﺎل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن در آن ﻧزﯾﺳﺗﮫ و ﺳﭘس
ﺟواﻧﻣرگ ﺷده ﺑود  .ﻟذا ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻣن ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﻋﻣوﯾم ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻣﯽ آﻣدم و ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﮫ راﯾﮕﺎن
ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻛردم و ﭼوﭘﺎﻧﯽ زﺑردﺳت و ﺣرﻓﮫ ای ﺑودم و ﺧوش ﯾﻣن و ﺑﺎ ﺑرﻛت  .ﻟذا ﻋﻣوﯾم ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣن
ﺑود زﯾرا ھﯾﭻ ﭼوﭘﺎن ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ﭼون ﻣن ﻛودك ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮔوﺳﻔﻧداﻧش را ﭘروار ﻛﻧد آﻧﮭم ﺑﮫ راﯾﮕﺎن  .ﻣن ﻋﺎﺷﻖ
ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﺑودم و ﺑﯽ ﻣﮭری ھﺎی ﻓﺎﻣﯾﻠم را ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﻛردم و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻛﺷﯾدم و ﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑرھﻧﮫ در ﻛوھﮭﺎ ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻛردم  .ﻋﺷﻖ ﭼوﭘﺎﻧﯽ در دازﮔﺎه ﻛل ﺗﻔرﯾﺢ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣن در دوران ﻛودﻛﯽ ﺑود  .آﺧر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻛﮫ وﻗت ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ
رﺳﯾد ﻛﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرك دازﮔﺎره ﺑودم ﻋزاﯾم ﺷروع ﻣﯽ ﺷد و اﮔر ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﯽ ﺑود ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﻛﮫ آﺧر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ھﻣﮫ
ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ دازﮔﺎره را ﺗرك ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﺑﮫ ﺳﻧﮕﺳر ﻛوچ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﻣن آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧدم  .ﻣن از ھﻣﺎن ﻛودﻛﯽ
آرزوﺋﯽ ﺟز زﻧدﮔﯽ داﺋم در دازﮔﺎره ﻧداﺷﺗم آﻧﮭم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ  .وﻟﯽ ﺟﺑرا ً از دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻛﮫ دوره دﺑﺳﺗﺎﻧم در ﺳﻧﮕﺳر ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺗﮭران ﺑﮫ ﻧزد ﻣﺎدر ﺑزرﮔم رﻓﺗم و دﯾﮕر دازﮔﺎره را ﻧدﯾدم ﺗﺎ ﺳن  ٢۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻛﮫ از آﻣرﯾﻛﺎ
ﺑﺎزﮔﺷﺗم و دوره ﺟدﯾدی از ﻣﺎﺟراھﺎی ﻣن ﺑﺎ دازﮔﺎره آﻏﺎز ﺷد ﻛﮫ اوﺟش در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎل  ٧٣ – ٧۴ﺷﻣﺳﯽ
ﻛﮫ ﺣدود دو ﺳﺎل ﺑﮭﻣراه ﺧﺎﻧواده ﯾﻛﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ام در آﻧﺟﺎ زﯾﺳﺗﯾم  .ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻧده ﻣرﺗﺑﺎ ً در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دازﮔﺎره و
ﺗﮭران و ﻣﺷﮭد در ﺳﻔر ﺑودم و ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻣن در ﺗﮭران ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد .
 -۴ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺷﻣﺳﯽ در آﻣرﯾﻛﺎ ﺑودم و ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺻد ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﯾران را ﻧداﺷﺗم و ﺑﻠﻛﮫ ﻗﺻد ھﺟرت ﺑﮫ آﻟﻣﺎن را داﺷﺗم
ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ﻣذاھب ﺗطﺑﯾﻘﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﻟﯾن ﺑﭘردازم و ھﻣﮫ وﺳﺎﯾل و ﺷراﯾط اﯾن ﺳﻔر آﻣﺎده ﺷده
ﺑود زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﺑودم و ﭘذﯾرش داﻧﺷﮕﺎه ھم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم ﻛﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻛﺳﯽ از دازﮔﺎره ﻣرا ﻓرا ﺧواﻧد و ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﻣن ﭘوچ ﺷد و ﺑﻧﺎﮔﺎه از آﻣرﯾﻛﺎ ﻗﺻد دازﮔﺎره ﻛردم ﻛﮫ ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن و ﻓﺎﻣﯾل ﻣن ﻏرق در ﺣﯾرت ﺷده ﺑودﻧد و ﻣرا
دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد  .ﺑﺧﺻوص ﻛﮫ در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ھﻣﮫ ﺟواﻧﺎن از ﻛﺷور ﻣﯽ ﮔرﯾﺧﺗﻧد و وﯾزای اﻗﺎﻣت در آﻣرﯾﻛﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎن
ﻣﯽ ﺧرﯾدﻧد و ﻣن از آﻧﺟﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑودم آﻧﮭم ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﮭران ﻛﮫ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻛﮫ ﯾك ﯾﯾﻼق ﻋﺻر ﺣﺟری ﺑود و ﺑﻛﻠﯽ ﻣﺗروﻛﮫ
ﺷده ﺑود و اﯾن ﺑرای ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯾﻣت ﺑود ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم در آﻧﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻛﻧم .
 -۵از ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺗﺎ  ٧۴ﻣرﺗﺑﺎ ً از ھر ﻓرﺻﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻛردم و ﺑرای اﯾﺎﻣﯽ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻣﯽ رﻓﺗم و در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آﻧﺟﺎ
ﺧﺳﺗﮕﯽ روح ﺧود را ﻣﯽ زدودم و ﻏوﻏﺎی ﺗﮭران را از ﺧود ﭘﺎك ﻣﯽ ﻛردم  .در ھر ﺳﻔری ﻛﻠﺑﮫ ﭘدری ام را ﺗﻌﻣﯾر و ﺗوﺳﻌﮫ
ﻣﯽ دادم ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﻛﮫ ھﻣﺳرم روزی ﺑﺎ ﻣن ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﺑﯾﺎﯾد  .وﻟﯽ او از آﻧﺟﺎ ﻧﻔرت داﺷت و ھرﮔز ﻧﯾﺎﻣد و
ﺑﻠﻛﮫ ﭘس از ﺳﺎل  ٧۴و آن وﻗﺎﯾﻊ ﻋظﯾم روﺣﯽ در دازﮔﺎره از ﻣن ﺟدا ﺷد ﺑﮫ ﺳﺎل .١٣٧٩

٣

 -۶ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در دازﮔﺎره ﺑﮫ ﺳن ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ام ﺑﻧﺎﮔﺎه ﭘﯾر ﺷدم و ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘﯾرﻣردی ﺑﺎﻻی ﺻد ﺳﺎل
ﮔردﯾدم و دﯾدم ﻛﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺷب ﻗدر ﺑرای آدﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ھزار ﻣﺎه ﻛﮫ ﺣدود ھﺷﺗﺎد و ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳت ﺑطول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .و ﻟذا
از ﻓردای ھﻣﺎن ﺷب ﻗدر ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدﻧد وﻟﯽ ﻣن ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﻛﺗر ﺷده ﺑودم .
ﻓردای آن ﺷب ﻛﮫ از اﺗﺎﻗم در دازﮔﺎره ﺑﯾرون آﻣدم ﺑﭼﮫ ھﺎﯾم ﻣرا ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺎ دﯾدن ﻣن ﮔرﯾﺧﺗﻧد .
 -٧ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﻛﮫ ﻣن ﺑر ﺟﮭﺎن دﯾﮕری وارد ﺷدم ﺑﺳرﻋت از زﻣﯾن و زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗم و ﻣن ﺣدود
ﯾك ﻗرن ﺑﮫ ﭘﯾش اﻓﺗﺎدم و ﻟذا ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن و ﻓﺎﻣﯾل و ﺧﺎﻧواده ام ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﻋداوت ﺑﺎ ﻣن ﭘرداﺧﺗﻧد و در اﯾن اﻣر ﻣﺗﺣد
ﺷدﻧد ﺣﺗﯽ ﻋزﯾزﺗرﯾن ﻛﺳﺎﻧم ﺑر ﻣن ﺗﯾﻎ ﻛﺷﯾدﻧد ﺑﯽ آﻧﻛﮫ ھﯾﭻ ﻋﻣل ﯾﺎ ﻛردار ﺧﺎص و ﺟدﯾدی از ﻣن ﺑروز ﻛرده ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﮫ
طرﯾﻘﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣرﺑوط ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻟطﻣﮫ ای وارد ﻛرده ﺑﺎﺷد  .وﻟﯽ ﮔوﺋﯽ ﻣن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ آﺋﯾﻧﮫ ای ﺷده ﺑودم ﻛﮫ ھر
ﻛﺳﯽ را ﺑﺎ ﺧودش روﺑرو ﻣﯽ ﻛردم ﺑﯽ آﻧﻛﮫ در اﯾن ﻛﺎر ﻋﻣدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و آﻧﺎن ﺑﺎ آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد  .ﺣﺎل آﻧﻛﮫ ﻣن
ھزاران ﺑﺎر ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﺎ ﻣردم ﻣﮭرﺑﺎن ﺷده و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﺎری دادن ﺑﮫ ﻣردم در ﻣن ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﻛرد .
 -٨ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﻛﮫ ﻣن روزﺑروز ﺗﻧﮭﺎﺗر ﺷدم و در ھﻣﮫ ﺟﺎ در ﻣﺣﺎﺻره دﺷﻣﻧﺎن ﺑودم  ،دﺷﻣﻧﺎن دوﺳت ﻧﻣﺎ  .و ﻣن اﯾن
ﻋداوت ﺧوﻧﯾن را در آﻧﺎن ﻣﯽ دﯾدم ﺑﯽ آﻧﻛﮫ در رﻓﺗﺎر ﺑروز ﯾﺎﺑد  .وﻟﯽ اﯾن ﻋداوﺗﮭﺎ در ﺧﻔﺎ ﻓﻌﺎل ﺷد .
 -٩روﺣﯽ از آﺳﻣﺎن و از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺑر ﻣن وارد ﺷده ﺑود و ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﻛﮫ اﯾن ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﻛﮫ در ﻣن رخ
ﻧﻣوده اﺳت  .ﮔﺎه ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗم ﻛﮫ ﺟﻧﯽ در ﻣن وارد ﺷده و ﻣرا ﺗﺳﺧﯾر ﻛرده اﺳت  .در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم ﭘس از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧزول وﺣﯽ در ﻏﺎر ﺣرا دﭼﺎر ﺷﺑﮭﺎﺗﯽ از اﯾن ﻧوع ﺷده ﺑود ﺑﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ ﺟﺑرﺋﯾل ﺑﺎ او
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻛرده ﺑود  .ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾﺎری ھﻣﺳرش ﺧدﯾﺟﮫ و داﺋﯽ اش ﻛﮫ ﯾك راھب و داﻧﺷﻣﻧد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑود از
ﺗردﯾد و ھراس ﺑﯾرون آﻣد  .وﻟﯽ ﻣن ﻧﮫ ﻛﻼم وﺣﯽ داﺷﺗم و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﯾﺎور و ﻣﺷﺎوری در ﻛﻧﺎرم ﺑود و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ او
راز دل ﺑﮕوﯾم و اﻟﺗﯾﺎﻣﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎﺑم  .اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑطول ﻛﺷﯾد ﻛﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ و
اﺣﺎدﯾث و آﯾﺎت و ﻋﻼﺋم ﻏﯾﺑﯽ دﯾﮕری ﻛﮫ ﺑر ﻣن رخ ﻧﻣود در ﻣﺎھﯾت اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﯾﻘﯾن رﺳﯾدم و در اﯾن دوران
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ھراس ﺑودم و ﭼون ﺑﯾد ﻣﯽ ﻟرزﯾدم از ﺗرس وﺳواس ﻧﺎس و ﺧﻧﺎس و اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن از درون و ﺑرون .
در اﯾن دوره ﻣن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ذوب ﺷدم و از اﺳﺗﺧوان ﻻﻏر و ﻻﻏرﺗر ﺷدم .
 -١٠ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎرھﺎ در ﺟﻣﻊ ﻣردﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﻌﻧوان ﺑﯾﻣﺎر و ﺑﯾﭼﺎره ﺑﻣن رﺟوع ﻣﯽ ﻛردﻧد و در ﺟﻣﻊ دﺷﻣﻧﺎن دوﺳت ﻧﻣﺎ
دﭼﺎر زﺧم ﭼﺷم ﺷدم و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗب و درد داﺷﺗم ﻛﮫ ھﻧوز ھم ﺑﺎ ﺷدت ﻛﻣﺗری اداﻣﮫ دارد  .و اﯾن ﺑود ﻛﮫ آﯾﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ
ﭼﺷم زﺧم در ﻗرآن را ﺑﺎور ﻛردم ﻛﮫ ﻛﺎﻓران ﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر را در ﺣﯾن ذﻛر و ﻣﻧﺎﺟﺎت و وﺣﯽ دﯾده ﺑودﻧد از ﻓرط ﺑﺧل و ﻋداوت
ﺑﺎ ﺷﮭﺎب ﻧﮕﺎه ﺧود ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار داده و او را ھم رﻧﺟور ﻛرده ﺑودﻧد و دﭼﺎر ﺗب و دل دردی ﺷدﯾد ﺑود ﻛﮫ ﺑﮭﻣﺎن
واﺳطﮫ از دﻧﯾﺎ رﻓت .
 -١١ﻓﻘط ﺑﺎ رﺟوع ﺑﮫ ﻗرآن و ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎﻣﺎن و اﺣﺎدﯾث و رواﯾﺎت ﺑﮭﻣراه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻗﺎدر ﺑﮫ درك وﺿﻊ و اﺣوال
و ﺣوادث روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﺑودم و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟز ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺟت دﯾﮕری ﻧداﺷﺗم ﻛﮫ ﮔﺎه ﺑواﺳطﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾﺑﯽ
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷدم .
 -١٢ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻗوه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﻌﻘل و اﺳﺗﻐراق ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح
ﭘدﯾد آﻣده ﺑود روز ﺑﮫ روز در ﻣن ﺷدﯾدﺗر ﺷد و ﻗﻠم ﻣن ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛرد و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟﺑرﺋﯾل ﻣن ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺳﺋواﻻﺗم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد .
 -١٣ﺣدود ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح واﻗﻌﮫ دﯾﮕری در دازﮔﺎره ﺑر ﻣن رخ ﻧﻣود و آن ﻋروج روح ﺑود ﻛﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ
ﻧﯾز ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑطول ﻛﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ در ﻣن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن دﯾﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ ﺷد .
 -١۴ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ذرات وﺟودم ﻏرق در ذﻛر ﺑود و در واﻗﻊ ﻣذﻛور ﺑودم و اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ از اﻋﻣﺎق ذاﺗم ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد
و ﭼون ﺑﯾد ﻣﯽ ﻟرزﯾدم و ﻣﺳﺗﻣراً ﺑﯾﮭوش ﻣﯽ ﺷدم و ﺑﮫ ھوش ﻣﯽ آﻣدم ﺑﻧﺎﮔﺎه دﯾدم ﺗﺎق آﺳﻣﺎن ﺷﻛﺎﻓﺗﮫ ﺷد و ﻓرﺷﺗﮫ ای
ﻋﺟﯾب و ﻣﮭﯾب ﺑﺻورت واژه » ھو « ﺑﺳوﯾم آﻣد و ﻗﻠﺑم را ﺷﻛﺎﻓت و از اﻋﻣﺎق ذاﺗم ﺧﺎرج ﺷد و ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷت  .و
ﻣن ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه اﺣﺳﺎس ﻛردم ﻛﮫ ﻗﻠب و روح از ﻣن رﺧت ﺑر ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﻣن ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻗﺑل از ﻧزول روح ﺑﺎز
ﻧﮕﺷﺗﮫ ﺑودم ﺑﻠﻛﮫ ﺑﻛﻠﯽ دﭼﺎر ھوﯾت ﻣﺗﻔﺎوت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﺷده ﺑودم ﻛﮫ اﺣﺳﺎس ﻓراق و ھﺟراﻧﯽ ﺳوزاﻧﻧده ﺑود و ﺑﺎ
اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋروج روح آن ﻟرزھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗب ﺷد و اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﻛﺳﯽ در ﻣن ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﻛرد و در اﺷد ﺑﯾﻘراری ﺟﺎن
ﺑودم.
۴

 -١۵از ﻓردای اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋروج روح ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﻧﮕﺎھم ﺑﮫ ﻣﺎه اﻓﺗﺎد ﻛﮫ ﺷب ﭼﮭﺎردھم ﺑود و ﺻورت ﺗﻣﺎم رخ
ﺧودم را در ﻣﺎه دﯾدم ﻛﮫ دﯾﮕر ﻧزدﯾﻛﺎن ھم ﻣﯽ دﯾدﻧد  .آری ﺑراﺳﺗﯽ روﺣم ﺑﮫ ﻣﺎه ﭘر ﻛﺷﯾده ﺑود و ﻣﻘﯾم در ﻣﺎه ﺷده ﺑود .
اﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻛﮫ ھرﮔز ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷد درﺑﺎره ﺧودم اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑود و ﺣﺎل ﻣﺟﺑور ﺑودم ﻛﮫ آﻧرا ﻓﮭم و ﺑﻠﻛﮫ ﺗﺑﯾﯾن
دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾم .
-١۶ﭘس از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋروج روح ﻛﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ذﻛر ھو و ﻧزول ھو ﺑر ﻗﻠﺑم ﺑود دوﺑﺎر ﭘﯾﺎﭘﯽ ﭘروردﮔﺎرم را در دو ﺗﺟﻠﯽ در
ﻋﯾن ﺑﯾداری دﯾدار ﻛردم  .آری اﯾن ﻣﻌراج ﻣن ﺑود و ﻣن در ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑودم در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﺟﺳم ﻣن رﻧﺟور و
ﻧﺣﯾف و ﺑﯾﻘرار اﺳﯾر ﺧﺎك ﺑود .
 -١٧در ﺣﻘﯾﻘت روﺣش را ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﻛرده ﺑود ﺗﺎ ﻣرا ﺑﺳوی ﺧودش ﺑﺑرد  .و اﯾن ﺳﯾر از ﺧﻠﻖ ﺑﺳوی ﺣﻖ ﺑود .
 -١٨در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧۴ - ٧۶دوره ﺳﯾر ﻣن از ﺣﻖ در ﺣﻖ و ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑود ﻛﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﻛرﯾم ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ اﺳت  .در اﯾن ﻣدت
ﻣن ﻣﻘﯾم ﻣﺣﺿر ﺣﻖ ﺑودم و از دﺳت او رزق ﻣﯽ ﺧوردم  .در اﯾن دوره ﻏرق در ھﻣﮫ اﻧواع ﻛراﻣﺎت و ﺷﻔﺎﻋﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ
ﺑرای ﺧﻠﻖ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑودم  .و ﻣردﻣﺎن ﮔروه ﮔروه از ھر ﺷﮭری ﺑرای دﯾدارم ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و
ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻋﻼج ﻣﯽ ﺷد  .و اﯾن واﻗﻌﮫ در ﺳﺎل  ٧۶در
ﻣﺷﮭد ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾد و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ﺑﺎ وﻗوع ﻛﺳوف ﺑزرگ ﻛﮫ ﻣرﻛزش در ﺧراﺳﺎن رﺿوی ﺑود  .ﻛﮫ ﻣن ﯾك ﭼﻠﮫ در
ﻣﻧزل ﯾﻛﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣﻘﯾم ﺑودم و ﻣردم ﻣﺷﮭد را دﯾدار ﻣﯽ ﻛردم  .ﺗﺎ ﺷب ﭼﻠﮫ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ آن ﻛﺳوف ﺷد و ﺳﻔر از ﺣﻖ
ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ آﻏﺎز ﮔﺷت و دوره اﻗﺎﻣﺗم در ﻧزد ﺣﻖ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد و ﻣن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺷﺗم ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧزول ﻛﺎﻣل
ﻣﺎه در ﻣﻧزل آن آﺷﻧﺎ در ﻣﺷﮭد  .ﻛﮫ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ھم ﻣﺎه را در ﺧﺎﻧﮫ اش دﯾد ﻛﮫ ﻣرا ﺑر زﻣﯾن ﻧﮭﺎد و ﺑﺎزﮔﺷت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺻدای
اﻧﻔﺟﺎر ﻣﮭﯾﺑﯽ ھﻣراه ﺑود ﻛﮫ ھﻣﭼون اﻧﻔﺟﺎر اﺗﻣﯽ ﺑود ﻛﮫ در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ھﻧﮕﺎم ﺳﺣر رخ داد  .درﺳت ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧﻔﺟﺎری
ﻛﮫ در دازﮔﺎره ﺑﮫ وﻗت ﻧزول روح ﺷﺎھد ﺑودم ﻛﮫ اھﺎﻟﯽ دازﮔﺎره ھم ﺷﻧﯾدﻧد آﻧﮭم ﯾك ظﮭر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻟﻛﮫ ای اﺑر ھم در
آﺳﻣﺎن ﻧﺑود و آﺳﻣﺎن ﺑﯽ اﺑر ﺑﺎرﯾد .
 -١٩ھﻣﮫ اﯾن ﺳﻔرھﺎی ﻧزوﻟﯽ و ﻋروﺟﯽ روح ﺑواﺳطﮫ ﻣﺎه اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت  .و ﻓردای آن ﺷب ﺑﺎزﮔﺷت ﻣن از ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ
ﺑود ﻛﮫ ﺷﺎھد ﻛﺳوف ﺑزرگ ﺷدم ﻛﮫ در ﺳﯾﻣﺎی آن ﻛﺳوف ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻗﺎﻣت و ﺟﻣﺎل دﯾدار ﻛردم ﻣﻧﺗﮭﯽ در ﺻورت
ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن ﻧﺷﺎن ﺳﯾر ﻛﺎﻣل ﻣن ﺑود و ﺳﯾﻣﺎی ھوﯾت ﻧﮭﺎﺋﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣن .
 -٢٠ﭘس از رﺟﻌت از ﺳوی ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﯾﻛﺑﺎر دﮔر ﻣﺎه را دﯾدم ﻛﮫ دﯾﮕر ﺟﻣﺎل ﻣن ﻧﺑود ﺑﻠﻛﮫ دو ﺷﻘﮫ ﺷده ﺑود
ﺟﻣﺎل ﭘﯾرزاﻟﯽ ﻛﮫ رو در روی ﺑﺎﻧوی ﻗدﺳﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻗﺑﻼً دﯾدار ﻛرده ﺑودم  .اﯾن ﭘﯾرزال در ﺣﻘﯾﻘت ﺧود ﻣن ﺑودم رو در روی
ﭘروردﮔﺎرم .
 -٢١اﯾن ﭘﯾرزال را ھم ﻗﺑﻼً در دازﮔﺎره دﯾدار ﻛرده ﺑودم ﻛﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑود  .در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻣﺎل ﻣن و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑطرزی ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل وﺻف ﯾﻛﺳﺎن ﺑود  .ﺑﺎ ﭼﺷﻣﯽ ﻛﮫ ﻓﻘط ﺧود ﻣن ﻣﯽ دﯾدم  .و اﯾن دو ﺟﻣﺎل ﻣﺎه ﻧﺷﯾن را ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾك ھم
ﮔﮭﮕﺎه ﻣﯽ دﯾدﻧد .
 -٢٢ﭘس از رﺟﻌﺗم از ﻧزد ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ  ،ﻧوﺑت ﮔزارش اﯾن ﺳﻔر ﺑود و رﺳﺎﻟﺗم ﺑرای ﺧﻠﻖ  .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺑﯾﻣﺎری ﻣن
اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ دل دردھﺎی ھوﻟﻧﺎﻛﯽ ھﻣراه ﺑود .
 -٢٣در طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧٣اﻟﯽ  ٧۶ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗﯾﺎﻣت را ﺑﮭﻣﺎن ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ در ﻗرآن آﻣده در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
و ﺧﻼﯾﻖ و طﺑﯾﻌت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﺧواب و ﺑﯾداری ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﻛردم ﻛﮫ زان ﭘس ﻧﯾز ﺑﮫ ﻛﯾﻔﯾﺗﯽ دﯾﮕر در ﺟﮭﺎن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﻛﻧم ﻛﮫ در آﺛﺎرم ﻣذﻛور اﺳت  .و ﮔوﺋﯽ ﻛﮫ ﯾﻛﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی ﺑﻧده در اﯾن ﺳﻔر ﮔزارش ﻗﯾﺎﻣت ﺑرای ﻣردم ﺑوده
اﺳت .
 -٢۴ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑﺎ وﻗوع اﯾن ﺳﻔر و ﻋروج  ،ﻗﯾﺎﻣت اﯾن دوران ھم آﻏﺎز ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﻋﻼﺋﻣش را در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم
ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﺄوﯾل ﻛرده ام و از  ٧۶ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ) (٨٩ﻣﺷﻐول اﯾن ﮔزارش ھﺳﺗم .
 -٢۵اﯾن ﻣﺎه ﺑود ﻛﮫ در ﺳﺎل  ١٣۶٠در آﻣرﯾﻛﺎ ﻣرا ﺑﺳوی دازﮔﺎره ﻓراﺧواﻧد و ﺑﺎز ﻣرا ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑرد و دوﺑﺎره ﺑﮫ زﻣﯾن
ﺑﺎز ﮔرداﻧد  .ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑراق و ﺟﺑرﺋﯾل ﻣن ﺑوده اﺳت  .ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﻗﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎھدات روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺗﺎﻛﻧون در
۵

ھﯾﭻ ﻛﺗﺎﺑﯽ ﻧﺧواﻧده و ﻧﺷﻧﯾده ام  .و ﻟذا ﻓﮭم ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺑرای ﺑﻧده ﯾﻛﯽ از ﺷﺎﻗﮫ ﺗرﯾن اﻣور ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﻛری و
رواﻧﯽ ﺑوده اﺳت زﯾرا ھﯾﭻ ﺣﺟت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ام ﻛﮫ در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ آن ﺧود را ﺗﺑﯾﯾن و ﻓﮭم ﻧﻣﺎﯾم  .اﻻ اﯾﻧﻛﮫ در ﺑرﺧﯽ
ﻣواﻗﻊ ﺗردﯾدھﺎی ﺑﺣران زا  ،ﻧوری ﺑﮫ ﻧزدم ﻣﯽ آﻣده و ﻣرا از آن ﺗردﯾد ﻧﺟﺎت ﻣﯽ داده اﺳت ﻛﮫ آن ﻧور را ﻧوراﻟﯾﻘﯾن ﻧﺎﻣﯾده
ام  .اﯾن ﻧور اول ﺑﺻورت ﻧﻘطﮫ ای در ﻓﺿﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠم ﮔوﺋﯽ از اﻋﻣﺎق ﻋدم و ﻏﯾب آﺷﻛﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺗدرﯾﺞ ﭼون ﭼﺷﻣﮫ
ﻧوری ﻣﯽ ﺟوﺷد و ﻧزدﯾﻛﺗر ﻣﯽ آﯾد و ﺳﭘس ﭼون ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﺎل ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﺑر ﭼﺷﻣﺎﻧم وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻗﻠﺑم را از ﺗردﯾد
ﻣﯽ رھﺎﻧد و ﻣﺳﺋﻠﮫ ام را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و دﯾﻧﯽ روﺷن ﻣﯽ ﻛﻧد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑم ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ھﻣﮫ ﻣوارد ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﻧور
ﺣدود دو ﺳﺎﻟﯽ ﺑود ﺑﮫ ﯾﺎرﯾم ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ﺗﺎ ھﻣﯾن اواﺧر ﭘﯾداﯾش ﺷد و درﺑﺎره ﺗردﯾدی ﻛﮫ در ﺑﺎب ﺣرﻛت ﻗﮭﻘراﺋﯽ در
آﺧراﻟزﻣﺎن اﻣروز ﺑراﯾم ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑود ﻣرا روﺷن ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن رﺳﺎﻧﯾد ﻛﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دﭼﺎر ﺳﯾر
ﻗﮭﻘراﺋﯽ و زﻣﺎن ﻣﻧﻔﯽ و ﺟﻧﺑش اﻧﻘﺑﺎﺿﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻛﺑرا اداﻣﮫ دارد و اﯾن ﺣرﻛت ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .
 -٢۶ﻗﺎﺑل ذﻛر اﺳت ﻛﮫ وﻗﺎﯾﻊ دازﮔﺎره در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧٣ - ٧۶ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوك ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺣﯽ ﻣن در ﻣرﺗﺑﮫ اﯾﻣﺎن
و ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی و ﻋﻠوی ﺑود و ﺑﻧده ﻣراﺣل ﻣﺎﻗﺑل از اﯾن ﻛﻣﺎل ﻣﻌﻧوی را در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕری و ﺑواﺳطﮫ ﺣوادث دﯾﮕری ﻛﮫ
در زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ام آﻣده ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده ﺑودم ﻣﺛﻼً ﺳﯾر وﻻﯾت ﻋﯾﺳوی و ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ ﻣن از ﺳﺎل  ١٣۶٠در آﻣرﯾﻛﺎ آﻏﺎز ﺷد و
در ﺳﺎل  ۶۵در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ اوج رﺳﯾد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٧٢اداﻣﮫ داﺷت ﻛﮫ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ دازﮔﺎره ﺑﮫ وﻻﯾت ﻋﻠوی و ﻣﺣﻣدی ﻣﻧﺟر ﮔﺷت.
 -٢٧ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﯾك ﺳﺎﻟك ﻣﻌرﻓت ﻛﮫ دﭼﺎر ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود از ﺧود ﺣﺿرت آدم و وﻻﯾت آدﻣﯽ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﻛﻧد و از ﺑطن وﻻﯾت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ و اوﻟﯾﺎی واﺻل در ﻧﻔس واﺣده ﺧود ﻣﯽ ﮔذرد و ﺗﻛﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﺗم ﻣﯽ
رﺳد ﻛﮫ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺳت  .ﻛﮫ زﯾن ﭘس ﺳﯾر رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗوس ﺻﻌود اﺳت ﻛﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﺳﯾر ﻧزول
ﺑوده اﺳت .
 -٢٨ﺳﯾر ﺻﻌودی ﻛﮫ از وﻻﯾت ﻣﺣﻣدی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود در ﻛﻣﺎﻟش ﻛﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس و
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﻔس اﺳت ﺑﮫ وﻻﯾت ﻣﮭدوی ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود و از اﺻﺣﺎب و ﻣرﯾدان آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﺷود و
ﭘﺎﺳدار وﻻﯾت و اﻣر او در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﺳت ﻛﮫ ﺧﻠﻖ را ﺑرای ظﮭور او ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻛﺎری اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎ
ﺑواﺳطﮫ آﺛﺎرﻣﺎن اﻧﺟﺎم داده اﯾم .
 -٢٩ﺣﻘﯾﻘت دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ھﻣﮫ آﯾﺎت و ﻗﺻص و ﺣﻛﻣت ھﺎی ﻗرآﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺑﯾﺎن ﻣراﺣل و ﺣوادث ﺳﯾر و ﺳﻠوك
ﺗﮑﺎﻣل روﺣﯽ اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟك و ﺣﻖ ﭘرﺳت ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻗرآﻧﯽ در درﺟﺎﺗﯽ و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑرای ﯾك ﺳﺎﻟك ﺳﯾر ﺣﻖ از
آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧش ﻛﮫ ﻗﯾﺎﻣت و ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت ﺑر روی زﻣﯾن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ھر ﺳﺎﻟﻛﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﻘول
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش راه ھﺳت و ھﻣﮫ اﯾن راھﮭﺎ دارای ﻋﻼﺋم و ﺣﺟت ھﺎﺋﯽ اﺳت ﻛﮫ
ﺳرﻧﺦ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در ﻗرآن ﺣﺿور دارد .
 -٣٠ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﺑرای آدم و ﻧوح و اﻟﯾﺎس و اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و اﯾوب و ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣرﯾم و ﻣﺣﻣد و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ
رخ ﻧﻣوده اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﺣوﻻت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ در ﺻور ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑرای ھر اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺳﺎﻟﻛﯽ ھم رخ
ﻣﯽ دھد و ﻣﺎﺟراھﺎی ﻗرآن ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت و ﻧﮫ ﻗﺻﮫ ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﺟﮭت ﺳرﮔرﻣﯽ و ﺗﻔﺳﯾر و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎﻓﯽ آﯾﻧدﮔﺎن  .و ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﻗرآن ﻛﺗﺎب ﺟﺎوﯾد و زﻧده اﺳت  .و ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن و ﻣﻌﺎرف
آن در وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﻛﮫ زﻧده و ﺟﺎری و ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر اﺳت  .و ﻗرآن ﺑواﺳطﮫ وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن ﻛﺎﻣل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن
ھر دوراﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﻌﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآن ﻧﺎطﻖ اﺳت ﻛﮫ اوﻟﯾن آن ﻋﻠﯽ و آﺧرﯾﻧش ﻣﮭدی
اﺳت .
 -٣١در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﺳﺎﻟﻛﯽ از آدم آﻏﺎز ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺳﯾر وﻻﯾت و ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﯾﻛﺎﯾك در وﺟود ﺧوﯾش درك و
ﺳﯾر ﻣﯽ ﻛﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﯽ رﺳد و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن وﺟود ﺧود رﺳﯾده و ﺳﯾر ﻗﯾﺎﻣﺗش ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺧود اﺳت و ﻛﻣﺎل اﯾن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧود ھﻣﺎﻧﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺟﻣﺎل ذات واﺣده ﺧوﯾﺷﺗن
ﺧوﯾش ﻛل ﺑﺷرﯾت اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣل  .و ھر اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣﻠﯽ ﻛﮫ آدﻣﯾت را طﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋﺻر ﺧوﯾش
اﺳت  .ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ در دوران ﻏﯾﺑت در ﺗﻘﯾﮫ اﺳت و ﺟز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری درﻛش ﻧﻣﯽ ﻛﻧﻧد آﻧﮭم ﺑﮫ درﺟﮫ ای اﻧدك .
 -٣٢و ھر ﻛﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺧود را ﺑر ﭘﺎ ﻛﻧد ﻗﯾﺎﻣت دوران ﺧود را ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻗرآن ﻛرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﻛﮫ  :اﮔر ﯾﻛﯽ
ﺑﮫ دﯾن ﺧدا زﻧده ﺷود ﮔوﺋﯽ ﻛل ﺑﺷرﯾت زﻧده ﺷده اﺳت و ﺑﺎﻟﻌﻛس .

۶

 -٣٣اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻛﺎﻣل در ﺣﻘﯾﻘت وارﺛﺎن آدم ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ آدﻣﯾت ﺑﮫ وﺟود آﻧﺎن زﻧده و ﺑرﭘﺎﺳت و ﺑﺷرﯾت ھم ﺑﮫ
ﯾﻣن وﺟودﺷﺎن اﺳﺗﻣرار ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٣۴در ﺣﻘﯾﻘت اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻣراﺣل و درﺟﺎت ﺳﯾر ﺗﻛﺎﻣل ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر را از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻛﻣﺎﻟش ﻧﺎم ﺑﺑرﯾم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھر
ﻣرﺣﻠﮫ ای را ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﻛﯽ از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﻧﺎﻣﮕذاری ﻛﻧﯾم ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ظﮭورﺷﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻛﮫ ھﻣﮫ آﻧﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺳﺎﻟﻛﺎن ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ آﻧﺎن را در ھر ﻣرﺣﻠﮫ
ای ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ھداﯾت ﻛﻧﻧد  .و ارزش ﻗﺻص ﻗرآن ﻛرﯾم از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ھر ﯾك از اﯾن ﻣﺎﺟراھﺎ
در ﻗرآن در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﻛﮫ  :ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد و ھداﯾت ﺷوﯾد ! ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺣوادث را در
ﻧﻔس ﺧود و در ﺟرﯾﺎن ﺳﯾر و ﺳﻠوك ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﻛﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ھم ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت  .و راز و ﺣﻛﻣﺗش ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن اﺳت .
ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺧود ﺑﻧده ھم ﺣﺟت و ﺣﻘﺎﻧﯾت دﯾﻧﯽ ﻣﺎﺟراھﺎی ﺳﻠوك ﺧود را در ﻗرآن ﯾﺎﻓﺗم و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردم و ﺑر ﯾﻘﯾن ﻣن
اﻓزوده ﺷد و داﻧﺳﺗم ﻛﮫ اﯾن ﻛﺗﺎب ﺧداﺳت و ﺑر ﺣﻖ اﺳت .
 -٣۵و ﻋﺟﺑﺎ ﻛﮫ ﺑﺧﺻوص در وﻗﺎﯾﻊ دازﮔﺎره ھر ﺷب ﻧزدﯾك ﺳﺣر ﻧﯾروی ﻣرﻣوزی ﻣرا از درون ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرآن ﻓرا ﻣﯽ
ﺧواﻧد و ھر ﻛﺟﺎی ﻗرآن را ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔﺷودم در ھﻣﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت و راز آن وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻛﮫ روز ﻗﺑل ﺑر ﻣن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﻣﻘﺎﺑل
دﯾدﮔﺎﻧم ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺧود ﻗرآن ﺑود ﻛﮫ ﻣرا ﺑﺳوی ﺧودش ﻣﯽ ﺧواﻧد و ھداﯾت ﻣﯽ ﻛرد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻔﺳﯾری .
 -٣۶و ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺑود و ﻣﯽ دﯾدم ﻛﮫ ﺑﻘول ﺧود ﻗرآن  :ﻗﯾﺎﻣت ھر آن در راه اﺳت  :اﻟﺳﺎﻋﮫ !
ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎرﯾﺳت !
 – ٣٧ﻗرآن ﻛﺗﺎب وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن ﺳﺎﻟك و ﻋﺎرف اﺳت و ﻧور ھداﯾﺗﺷﺎن  .و ﻧﮫ ﻛﺗﺎب ﺗﻔﺳﯾر و ﺗدرﯾس  .ﻗرآن ﻧوری و ھداﯾت
ﺑﺧش در ﺳﯾر و ﺳﻠوك ﻋرﻓﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت و ﻛﺷف ﻣﯽ ﮔردد  .و آن ﻗرآﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﻘول ﺧودش ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت ﻛﺎﻓران و رﺳواﺋﯽ
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ھﻣﺎن ﻗرآن ﺳوادی ) ﺳﯾﺎھﯽ ( اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﺗﻔﺳﯾری و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای و طﺑﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻛﮫ ﺗوﺟﯾﮫ و
ﺗﻘدﯾس دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و رﯾﺎﺳت دﻧﯾﺎ .
 -٣٨ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﻛﮫ ﻛل ﺳﯾر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ دو ﻣرﺣﻠﮫ ﻛﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود  :ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ .
 -٣٩ﻛﺷف و درك آدم و ﺣوای ﻧﻔس در زﻧدﮔﯽ  ،ﻧوح ﻧﻔس  ،اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر ﻧﻔس  ،ﻣوﺳﯽ و ھﺎرون ﻧﻔس  ،ﻋﯾﺳﯽ و
ﻣرﯾم ﻧﻔس و ﻣﺣﻣد ﻧﻔس و ﻋﻠﯽ ﻧﻔس و ﻓﺎطﻣﮫ ﻧﻔس و ﺣﺳﯾن ﻧﻔس و  ...و ﻣﮭدی ﻧﻔس .
 -۴٠در ﺣﻘﯾﻘت درك و درﯾﺎﻓت ﻣﻘﺎم ﺻﻔﯽ اﻟﻠﮭﯽ آدم و ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾل اﻟﻠﮭﯽ اﺑراھﯾم و ذﺑﯾﺢ اﻟﻠﮭﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾل و ﻛﻠﯾم اﻟﻠﮭﯽ ﻣوﺳﯽ
و روح اﻟﻠﮭﯽ ﻋﯾﺳﯽ و ﺣﺑﯾب اﻟﻠﮭﯽ ﻣﺣﻣد و وﻟﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﻋﻠﯽ اﺳت و اﻟﯽ آﺧر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻛﮫ ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣل اﺳت  .و
اﯾن ﺳﯾر رﺳﯾدن از ﺧود ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -۴١ھﻔت وادی ﺳﯾر و ﺳﻠوك ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﻘظﮫ ) ﺑﺧودآﺋﯽ ( ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﻘﺎی در ﻓﻧﺎ و ﺗﻔرﯾد و ﺗوﺣﯾد ﻛﺎﻣل ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺑﺎطﻧﯽ ھﻣﺎن ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻛﺎﻣل اﻧﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم و اﻣﺎم زﻣﺎن ﻛﮫ ﻣﻧطﺑﻖ اﺳت ﺑر ﻣﻘﺎم ھﻔت ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺑزرگ ﺑﻌﻼوه اﻣﺎم زﻣﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن  :آدم  ،ﻧوح  ،اﺑراھﯾم  ،ﻣوﺳﯽ  ،ﻋﯾﺳﯽ  ،ﻣﺣﻣد و ﻣﮭدی  .ھر ﯾك از اﯾن ﺑزرﮔﺎن
ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﯾك ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ در ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟك ھم ﺣﺿور دارد  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ
ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻣﺣﺷور اﺳت .
 -۴٢ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ دﯾﮕر دازﮔﺎره ﺑرای ﻣن و دوﺳﺗﺎﻧم در آﻧﺟﺎ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ اﺻﺣﺎب ﻛﮭف ﺑود  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﺳرﮔذﺷت
ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را ھﻣﺎن ﺳرﮔذﺷت اﺻﺣﺎب ﻛﮭف ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .
 -۴٣ﺗﻌداد ﻛﺳﺎﻧﯽ ھم ﻛﮫ در ﺑدو واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در آﻧﺟﺎ ﮔرد آﻣدﻧد و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع آن واﻗﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﻧﯾز ھﻔت ﻧﻔر
ﺑود ﺑﮭﻣراه ﯾك ﺳﮓ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ھﺷت ﻧﻔر .
 -۴۴ﭘس از ﺳﮫ ﺳﺎل ﻛﮫ از دازﮔﺎره ﺑﯾرون آﻣدﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺑرون راﻧده ﺷدﯾم ھﻣﮫ ﻋﻼﺋم ﻗﯾﺎﻣت در ﺟﮭﺎن آﺷﻛﺎر ﺷده
ﺑود و ﺧدا ﻣﯽ داﻧد ﻛﮫ ﭼﻧد ﻗرن ﺑر ﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وﻗﺗﯽ از آﻧﺟﺎ ﺑرون آﻣدﯾم و ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺗﯾم ھﻣﮫ ﻣﺎ
ﺑﺳرﻋت رﻧﺟور و ﭘﯾر و ﺷﻛﺳﺗﮫ ﺷدﯾم .
٧

 -۴۵ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻛﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﻼف دوران اﺻﺣﺎب ﻛﮭف ﻋرﺻﮫ زﻣﺎن ﻗﮭﻘراﺋﯽ و رﺟﻌﯽ اﺳت  .و ﻋﻼوه ﺑر آن
روﺣﯽ در آﻧﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷده ﺑود و ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع آن روح ﺑودﯾم و ﻟذا زﻣﺎن ﻧﺟوﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﯾﺎﻣد .
 -۴۶اﯾن روح ھﻣﮫ آن اﻓراد را ﺑﮫ ﯾك ﻣﯾزان در ﺑر ﻧﮕرﻓت و ھر ﻛس ﺑﻣﯾزان طﻠب و ﺻدق و اﺧﻼص و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ اش
ﺑرﺧوردار ﺷد و ھﻣﺳر ﯾﻛﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻛﮫ ﺑﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﻘﯾم آﻧﺟﺎ ﺑود ﺗﺎ ﺣدودی از ﻣوھﺑت و ﺑرﻛﺎت اﯾن واﻗﻌﮫ ﻛﮫ ﺑر
ﻣن ﻧﺎزل ﺷده ﺑود ﺑرﺧوردار ﮔردﯾد و در ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﻧده ﺳﮭﯾم ﺑود ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳرﻋت دﭼﺎر ﻛﺑر و ﻏرور و
ﺧودﺑﯾﻧﯽ ﺷد و آن ﻟطف اﻟﮭﯽ را از دﺳت داد  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺻرف ﻛﻧﻧده ﻣوھﺑت و رﺣﻣت ھﺎی آن واﻗﻌﮫ ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺷﺎرﻛﺗﯽ ﻧﻛردﻧد و ھر آﻧﭼﮫ را ھم ﻛﮫ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺻرف دﻧﯾﺎی ﺧود ﻧﻣودﻧد .
 -۴٧اﯾن ﺳﮫ ﺳﺎل دوره ﻋروج روﺣﺎﻧﯽ ﻣن ﺑود و ﺗن ﻣن ﺑر روی زﻣﯾن دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ ﺧواب و ﻣﺳﺗﯽ و ﻣدھوﺷﯽ وﯾژه ای
ﺑود ﻛﮫ ﭘس از ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺎ وﻗوع ﻛﺳوف ﺑزرگ در ﻣﺷﮭد روﺣم دوﺑﺎره ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﻛﮫ دوره رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن در
ﻣردم آﻏﺎز ﺷد و ﻧﯾز ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺎ و ﺟﻔﺎھﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ھﺎی ﯾﺎران و ﻋزﯾزان از ھﻣﮫ ﺳو رخ ﻧﻣود .
 -۴٨ﺑراﺳﺗﯽ ﻣن از ﻧزد ﺧداوﻧد و از ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم او دوﺑﺎره ﺑﮫ دوزخ زﻣﯾن ﺧﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑودم و ﻟذا روﺣم دﭼﺎر اﻟﺗﮭﺎب و
ﺗب ﮔردﯾد ﻛﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ دارد  .و ﻟذا ذﻛر ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﻣن در اﯾن دوران » ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﯾﺎ رب « اﺳت .
 -۴٩و اﮔر اﯾن ﻣﻌراج ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﻧدارد ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﻛﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم ﻛﮫ ﺑﻘول رﺳول ﺧدا
» ﭘروردﮔﺎر ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت «  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧده ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻋروج در ھﻔت آﺳﻣﺎن ﻧداﺷﺗم  .ﻛﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﯾز از
ﺑرﻛﺎت ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﺑرای ﺑﺷرﯾت اﺳت .
 -۵٠و ﻟذا ﺑﻧده ﭘروردﮔﺎرم را ﺑر روی زﻣﯾن دﯾدار ﻛردم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم روﺣﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺎه ﺳﻔر ﻛرده و ﻣﺎه ﻧﺷﯾن ﺑود .
 -۵١ﺑزﺑﺎن دﯾﮕر ﻣن ﺑر روی زﻣﯾن ﺟﻣﺎل روح ذات ﺧودم را در آﺳﻣﺎن دﯾدار ﻛردم در درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ  .ﻛﮫ ﻛﺎﻣﻠﺗرﯾن دﯾدارم
در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﮫ ﺳﺎل دﯾدار ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧودم ﺑود در آن ﻛﺳوف ﺑزرگ .
 -۵٢در ﺣﻘﯾﻘت در اﯾن ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣن دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ ﻣوت ﺑودم و از ﻧزد ﺧداوﻧد رزق ﻣﯽ ﺧوردم و ﻟذا ﻣطﻠﻘﺎ ً اﺷﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﻏذا
ﻧداﺷﺗم  .ﻛﮫ در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻧﺎﮔﺎه دﭼﺎر ﺿﻌف و ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﺷدم  .و ﭘس از ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ھﻧوز ھم ﺑدﻧم دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ
ﺧواب اﺳت ﻛﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ دادن آﻧرا ﺑﮫ ﺑﯾداری و دﻧﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧم .
 -۵٣ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻣﺎن در ذھن ﻣن از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺟواﻧﯽ و ﭘﯾداﯾش اﻧدﯾﺷﮫ  ،ﭼﻧﺎن ﺷدﯾد ﺣك ﺷده ﺑود ﻛﮫ ﺑﻧظر ﻣن اﮔر راز
زﻣﺎن ﻓﮭم ﺷود و ﻣﺎھﯾت آن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﮔردد ھﻣﮫ اﺳرار ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن ﻓﮭم ﺧواھد ﺷد  .و ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم از ﻛﺟﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در
ﻣن ﭘﯾدا ﺷده ﺑود و ﮔوﺋﯽ ذاﺗﯽ ﺑود  .و اﻣروزه درك ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ آن اھﻣﯾﺗﯽ ﻛﮫ از آﻏﺎز ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻣﺎن در ﻣن ﭘﯾدا
ﺷده ﺑراﺳﺗﯽ ﺑر ﺣﻖ ﺑود و ﯾك اﻟﻘﺎی ﻏﯾﺑﯽ و اﻟﮭﯽ ﺑود  .و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف آﺛﺎر ﻣن ﻣﺣﺻول ﺗﻔﻛر ﻣن درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت
زﻣﺎن اﺳت  .اﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﻛﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت زﻣﺎن داﺷﺗم ﻣوﺟب ﺷد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﺗﺎﺑﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻗدﯾم و ﺟدﯾد رﺟوع ﻛﻧم وﻟﯽ
ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﺣﯾرت دﯾدم ﻛﮫ در ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدك ﺑوده اﻧد ﻛﮫ اﺻﻼً درﺑﺎره زﻣﺎن اﻧدﯾﺷﯾده و ﻛﺗﺎﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد اﻻ دو ﺗن از ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﻌﺎﺻر اروﭘﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﮔﺳون و ھﺎﯾدﮔر  .ﻛﮫ آﻧﮭم ﺑراﯾم ھﯾﭻ ﻣﺷﻛﻠﯽ را ﺣل ﻧﻛرد وﻟﯽ ﻣرا ﺗﺣرﯾك
و ﺗرﻏﯾب ﻧﻣود ﻛﮫ ﺟدی ﺗر در اﯾن ﺑﺎب ﺑﯾﻧدﯾﺷم  .ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ در ﺳﺎل  ١٣۶٠ﻛﮫ ﺑﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑودم در دازﮔﺎره در
ﯾك ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺟﺎدوﺋﯽ درب اﯾن راز ﻋظﯾم ﺑر ﻣن ﮔﺷوده ﺷد ﻛﮫ اﯾن ﮔﺷﺎﯾش ﺑﮭﻣراه دﯾدار ﻣن ﺑﺎ ﭘﯾرزاﻟﯽ
اﺳﺎطﯾری ﺑود ﻛﮫ در ﺑﯾداری روز ﺑﮫ ﻧزدم آﻣد ﻛﮫ ﻣن در آن ﻣوﻗﻊ او را ﺳﻘراط ﺣﻛﯾم ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗم وﻟﯽ ﺑﻌدھﺎ داﻧﺳﺗم ﻛﮫ او
ﺧﺿر ﺑوده اﺳت  .اﯾن دﯾدار ﻣﺣض ﺑﯽ ھﯾﭻ ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ ﺑود ﻛﮫ ﮔوﺋﯽ ﻧوری را در ذھن و دﻟم ﺑراﻓروﺧت ﻛﮫ زان ﭘس ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم در ھﻣﮫ اﻣور ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻧزد ﺧود ﺗﻔﻛر و ﺗﻌﻣﻖ ﻛﻧم و ﺑﮫ اﺳرار ﺟﮭﺎن آﮔﺎه ﺷوم .
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﺣدﯾﺛﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺧواﻧدم ﻛﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣود » ﻣن زﻣﺎن ھﺳﺗم «  .ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧن ﺑود ﻛﮫ درب ﺟدﯾدی از ﺣﻛﻣت و
ﻣﻌرﻓت در ﻣن ﮔﺷوده ﺷد و درﯾﺎﻓﺗم ﻛﮫ زﻣﺎن ﯾك راز وﺟودی در اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻣری ﻛﺎﻣﻼً اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۵۴ﺗﻔﻛر درﺑﺎره زﻣﺎن و ﻣﺎھﯾت آن در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻔﻛر درﺑﺎره ذات ﺗﻔﻛر اﺳت  .و ﻟذا اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﺎه ﻛﻠﯾد ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در ﻣن
ﺳر زﻣﺎن در ﺧود راه ﯾﺎﻓﺗم و ﺳﺎﻟك ﺳﯾر ذات ﺧود ﺷدم و در اﯾن ﺳﯾر ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدم و دﯾدارش
ﮔردﯾد  .و ﻣن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ّ
ﻛردم و ﺑﺎﻧﯽ ﺣﻛﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷدم .
 -۵۵ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر زﻣﺎن ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت ﻛﮫ ﺑﻘول ﺷﺎﻋر  :ﻋﻣر  ،ﯾﺎر اﺳت !
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 -۵۶در اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﻛﮫ ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر و دﮔرﮔوﻧﯽ اﺣوال و اﻋﻣﺎل و ﺟﺳم و روان اوﺳت  .اﯾن ﭼﯾز ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت
زﻣﺎن اﺳت ﻛﮫ در ﺑﯾرون از اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﮔردش اﻓﻼك و ﻧﺟوم ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽ ﺷود  .در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری زﻣﺎن
ﻣﯽ ﻧﺎﻣد زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ روش و اﺑزار ﺳﻧﺟش زﻣﺎن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺗرازو ﻣوﺟب وزن اﺟﺳﺎم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﺳﻧﺟش وزن اﺳت  .درك اﯾن ﺗﻔﺎوت از اھم ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﺷﺎه ﻛﻠﯾد ﺣﻛﻣت روﺣﺎﻧﯽ .
 -۵٧زﻣﺎن  ،ﻋﺎﻣل و ﺑﺳﺗر ﺣرﻛت ﺟوھری در اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -۵٨زﻣﺎن  ،اﻣر ﺑﮫ ﺷدن اﺳت  :دﮔر ﺷدن ! اﻟﮭﯽ ﺷدن ! ﺑوﺟود آﻣدن !
 -۵٩ﭘس زﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ ﺑودن اﺳت  .ﭘس زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺟﻧس روح ﺑﺎﺷد ﻛﮫ اراده ﺧداﺳت و ﺑﻠﻛﮫ ھﻣﺎن ﺧود روح ﺧدا
درھر ﭼﯾزی اﺳت .
 -۶٠ﭘس ھﺳﺗﯽ ﻣﺣﺻول زﻣﺎن اﺳت .
 -۶١و ﻟذا آﻧﮕﺎه ﻛﮫ ﺟﮭﺎن  ،ھﺳت ﺷد و ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﯽ را آﺷﻛﺎر ﺳﺎﺧت زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﻛﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﮔردش و ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و ﻏﺎﯾت ﺷدن .
 - ۶٢در دازﮔﺎره ﻗدرت زﻣﺎن ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾد و ﻣرا ھﺳت ﻛرد و ﻟذا ﻋﻼﺋم ﻗﯾﺎﻣت را دﯾدم ﭼون ﻗﯾﺎﻣت ﺧودم ﻓرا رﺳﯾد .
و دﯾدم ﻛﮫ دﯾﮕر در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻛﺎری ﻧدارم  .وﻟﯽ ﮔوﺋﯽ ﺧداوﻧد ﺑراﯾم رﺳﺎﻟت و ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ داﺷت و آن ﮔزارش واﻗﻌﮫ و
ﻛﺷف اﺳرار اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑود در وادی ﻗﻠم .
 -۶٣در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،ﺟﻣﺎل زﻣﺎن اﺳت .
 -۶۴زﻣﺎن ھﻣﺎن اﻣر » ﻛن « اﺳت ﻛﮫ ﺑودن را ﻣﻣﻛن ﻣﯽ ﻛﻧد و ﻣﻛﺎن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .
 -۶۵ﻣﻛﺎن  ،ﺻورت زﻣﺎن اﺳت  .اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درك و اﺣﺳﺎس و ﻣﺷﺎھده ﻛﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﺎه ﻛﻠﯾد ﺣﻛﻣت و ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد .
 -۶۶زﻣﯾن ) ﻋﺎﻟم ارض ( ﺻورت زﻣﺎن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ اﯾن ھر دو ﻟﻐت از ﯾك ﻣﺻدر » ز ّم « ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و » اﻟف « در
زﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ » ی « در زﻣﯾن ﺷده اﺳت و اول و آﺧر ﯾﻛﯽ اﺳت و ظﺎھر و ﺑﺎطن  .ﭘس زﻣﯾن  ،ظﮭور زﻣﺎن اﺳت و زﻣﺎن
ﺗﺄوﯾل زﻣﯾن ) ھﺳﺗﯽ ( اﺳت .
 -۶٧ﭘس ﻧزول روح ھﻣﺎن ﻧزول زﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑود ﻛﮫ در دازﮔﺎره ﺑر ﻣن واﻗﻊ ﺷد و ﻣرا اﻣر ﺑﮫ ﻛن ﻧﻣود ﻛﮫ  :ﺑﺷو ! آدم
ﺷو ! اﻟﮭﯽ ﺷو ! ﻣوﺟود ﺷو ! ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣن ﺷو !
 -۶٨ﭘس ﻋﺟب ﻧﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد رﺳﯾدم زﯾرا ﻣﺣﻣد ھم ﺑﻘول ﺧودش ظﮭور ﺟﻣﺎل زﻣﺎن ﺑود .
 -۶٩ﭘس ﺳﮫ ﺳﺎل ﻧﺟوﻣﯽ طول ﻛﺷﯾد ﻛﮫ ﻣن ﺷدم  .و اﯾﻧك ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اﺳت ﻛﮫ در ﺣﯾرﺗم ﻛﮫ ﻣن ﭼﮫ ﺷده ام ﺗﺎ اﯾن
ﺷدن را ﻛﺷف و درك و ﻓﮭم ﻛﻧم و ﮔزارش دھم .
 -٧٠ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧك ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اﺳت ﻛﮫ ﻣن در ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ورای زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ در وﺿﻌﯾت ﺻﻔر ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرم و ﮔردش اﻓﻼك و
ﻧﺟوم ﺑراﯾم ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﺧﺎﺻﯾت و اﺛری ﻧدارد .
 -٧١و ﺑﻠﻛﮫ زﻣﺎن در ﻛل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾز در ﺣﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن اﺳت زﯾرا در وﺟود ﯾك ﻧﻔر ﻣﺗوﻗف ﺷده اﺳت و
ﺑﺷرﯾت ﻧﻔس واﺣده اﺳت .
 -٧٢در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری ھﯾﭼﻛس ﭼون ﻣن درﺑﺎره راز زﻣﺎن ﺗﻔﻛر ﻧﻛرده اﺳت  .آﻧﻘدر درﺑﺎره اش ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر
ﻛردم ﺗﺎ ﺣﺿرت زﻣﺎن ﺑﺳراﻏم آﻣد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن اﯾن دوران آﻏﺎز ﺷد  .و اﯾن اﻣﺎﻣت زﻣﺎن اﺳت .
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 -٧٣ﻣﮭدی ) اﻣﺎم زﻣﺎن ( ﺟﻣﺎل ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ھر ﻛﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯾد ﻣﮭدوی و اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت
رﺳﺗﮕﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺳﺗن از ﺟﺑر زﻣﺎن ﻛﮫ ھﻣﺎن ﺟﺑر ﺑوﺟود آﻣدن و ﺷدن اﺳت .
 -٧۴و آﻧﻛﮫ ﺷد ﺑﯽ زﻣﺎن و ﻻﻣﻛﺎن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻣﺎﻣت وارد ﻣﯽ ﺷود .
 -٧۵زﻣﺎن ﺟوھره » ﻛن « در ﻣﻛﺎن اﺳت ﻛﮫ ﻋدم را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ ﻛﺷﺎﻧد .
 -٧۶ﭘس ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ زﻣﺎن دارای دو روی وﺟود و ﻋدم اﺳت .
 -٧٧زﻣﺎن  ،ﻧور وﺟود اﺳت ﻛﮫ ﻋدم را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ ﻛﺷﺎﻧد و وﺟود را از ﻋدم آﺷﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻧد  .و ﭼون ﺟﻣﺎل وﺟود آﺷﻛﺎر
ﺷد ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل زﻣﺎن اﺳت  ،ﭼون ﻣﺣﻣد !
 -٧٨ﭘس درك ﻣﯽ ﻛﻧﯾم ﻛﮫ زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ  -ﻧﺟوﻣﯽ در واﻗﻊ ﺗﺟﺳد زﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ – روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و آﻧﻛﮫ اﯾن ﺗﺟﺳد را ﺑدون
آن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﮕﯾرد و اﺻﺎﻟت دھد ﺑﮫ دام اﺑﻠﯾس اﻓﺗﺎده اﺳت و در درك اﺳﻔل ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﯽ و
زﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺟوﻣﯽ و اﻓﻼﻛﯽ ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و اﺳﺎس دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻣذھب دھری .
 -٧٩در ﻗﻠﻣرو دﯾن و ﻣﻌرﻓت و ﺣﻛﻣت ﺣﺟﺎﺑﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗر از ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﻧﯾﺳت ﺑﺧﺻوص ﻛﮫ اﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﻟﺑﺎس دﯾن و
ﻋرﻓﺎن و ﺣﻛﻣت ﺑﮫ ﺗن ﻛﻧد  .و اﯾﻧﺳت راز اﻧﻛﺎر و ﻧﺑرد ﺣﺎﻣﯾﺎن و ﭘﯾروان ﻣذاھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻛﮫ از اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﺗﮫ اﻧد .
 -٨٠اﺗﺻﺎل و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ ﻛﮫ ھﻣﺎن ﺣرﻛت ﺟوھری اﺳت ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از اﺳﺎرت زﻣﺎن ﺑﯾروﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .
 -٨١ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ  ،ﺣﻛﻣت ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﻛﮫ دﺟﺎل ﺣﻛﻣت اﺳت زﻣﺎن ﻧﺟوﻣﯽ – ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ دﺟﺎل زﻣﺎن
اﺳت و ﻣﺣﺎق زﻣﺎن اﺳت .
 -٨٢زﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ ﻧور اﺳت و زﻣﺎن ﻧﺟوﻣﯽ ظﻠﻣت اﺳت .
 -٨٣ارزش و ﻗدر زﻣﺎن ﺑﯾروﻧﯽ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﺗوﺟﮫ زﻣﺎن دروﻧﯽ و ﺣرﻛت ﺟوھری ﺷود و دﺳت از زﻣﺎن
ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﻛﺷد اﻻ ﺑﻌﻧوان ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻛﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ آن وظﺎﯾف ﺷرﻋﯽ ﺧود را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً از ھﻣﯾن درب اﺳت ﻛﮫ
آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ راه ﯾﺎﺑد ﻛﮫ ھﻣﺎن طرﯾﻘت اﺳت ﻛﮫ از درب ﺷرﯾﻌت ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود و راه ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ذات ﻣﯽ
ﺑرد .
 -٨۴دازﮔﺎره درﺑﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻣرا از ﻏﺎﯾت ﺷرﯾﻌت و اﺳﻼم ﺑﮫ وادی طرﯾﻘت ﻛﺷﺎﻧد ﻛﮫ وادی ﺣرﻛت ﺟوھری و روح ﺑود .
ﯾﻌﻧﯽ آن ﻧزول روح ﺑود ﻛﮫ طرﯾﻘت ﺣﻖ را در ﺑﺎطن ﺑﻣن ﻧﻣود و ﻣرا ﺑدان ﺳو رھﻧﻣون ﺳﺎﺧت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺻداق آن ﺳﺧن
ﻋﻠﯽ )ع( ﻛﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت اﺳﻼم ﺑرﺳﯾد و از آﻧﺟﺎ ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﻛﻧﯾد  .و اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺧود ﻋﻠﯽ در آﻧﺟﺎ دﺳﺗم را
ﮔرﻓت و ﻣرا ﺑرای ﺧدا از ﻋرﺻﮫ ﺷرﯾﻌت و اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻛرد و ﺑﮫ وادی ﺣﻘﯾﻘت رﺳﺎﻧﯾد ﻛﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم ﺑود ﯾﻌﻧﯽ
ﻟﻘﺎء ﷲ و ﻗﯾﺎﻣت وﺟود  .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻛﺗﺎب وﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻗرآن ﺑود و ﻟذا زان ﭘس ھر ﮔﺎه ﻛﮫ ﻛﺗﺎب ﻗرآن
را ﻣﯽ ﮔﺷودم ھﻣﺎن ﺻﻔﺣﮫ از ﻛﺗﺎب وﺟودم را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﺻدق ﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌظﯾم !
 -٨۵آری ﻗرآن ﻛﺗﺎب وﺟود ﻣﺣﻣد اﺳت ﻛﮫ اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣل اﺳت و ﻟذا ﻛﺗﺎب وﺟود ھر اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و ﺳﺎﻟﻛﯽ ھم ھﺳت وﻟﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده اﯾن ﻛﺗﺎب ﺧداوﻧد اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺣﻣد  .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ ﺧداوﻧد در زﯾر ﻧﮕﺎه ﻣﺣﻣد و ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت او اﯾن ﻛﺗﺎب را ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ و
ﺑر او ﺧواﻧده اﺳت و ﻟذا در ﻗرآن ﺷﺎھد رﺑوﺑﯾت دو ﮔﺎﻧﮫ ای ھﺳﺗﯾم ﻛﮫ ﯾﻛﯽ ﷲ اﺳت و دﯾﮕری ھو  .ﻣﺛل اﯾن آﯾﮫ ﻣﺷﮭور ﻛﮫ
 :ﺧداوﻧد ﺑﺎد را ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد و او ) ھو ( آب را از آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﻛﻧد  .اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﻛﻼم ﺧدا
ﻛﮫ  :ﯾﺎری ﻛﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﻛﻧم ﺷﻣﺎ را  .اﯾن وﻻﯾت وﺟودی اﺳت ﻛﮫ اﮔر درك ﻧﺷود ﺗوﺣﯾد در ﻗرآن ﻧﺎﻣﻣﻛن ﻣﯽ آﯾد و
ﺳراﺳر ﻗرآن دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ھر ﻛﮫ ﻋﺎﺷﻖ وش ﻧﯾﺎﻣد در ﻧﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .
 -٨۶دازﮔﺎره درب ورود ﺑﻧده ﺑﮫ وادی وﻻﯾت وﺟودی و ﻋﺷﻖ رﺑوﺑﯽ ﺑود و ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺳﺧن ﻣوﻻﻧﺎ ﻛﮫ  :ﻧﯽ ﻣن ﻣﻧم
و ﻧﯽ ﺗو ﺗوﺋﯽ ﻧﯽ ﺗو ﻣﻧﯽ  .ھم ﻣن ﻣﻧم و ھم ﺗو ﺗوﺋﯽ ھم ﺗو ﻣﻧﯽ  .ﻣن ﺑﺎ ﺗو ﭼﻧﺎﻧم ای ﻧﮕﺎر ﺧﺗﻧﯽ  .ﻛﺎﻧدر ﻋﺟﺑم ﻛﮫ ﻣن ﻣﻧم
١٠

ﯾﺎ ﺗو ﻣﻧﯽ  .و اﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت ﻧﮫ ﺛﻧوﯾت و ﺷرك  .و ﺟز ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﻗرآن راه ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺑﺎدﷲ
اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ! ﯾﻌﻧﯽ آن ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﻘول ﻗرآن  ،ﺧدا آﻧﺎن را ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و آﻧﺎن ھم ﺧدا را  .و دازﮔﺎره ﻣﮭد وﻗوع اﯾن ﻋﺷﻖ
ﺑود از ﺑرای ﻣن .
 -٨٧آن روﺣﯽ ﻛﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺎزل ﻓرﻣود روح ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺑود  .ﺧداوﻧد ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺧﻠص ﺧود روﺣﯽ ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ﺑدان وﺳﯾﻠﮫ ھداﯾت ﺷوﻧد وﻟﯽ اﯾن روح طﺑﻘﺎت و درﺟﺎت و اﻧواع ﺷدت و ﺣدت ﻧزول دارد  :روح اﯾﻣﺎن  ،روح
ﻓﻛر  ،روح ﺣﻛﻣت  ،روح ﻓرﻗﺎن و روح ﻗرآن  .روح ﻗرآن ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ارواح دﯾﮕر از ﺟﺎﻧب ﺣﻖ اﺳت ﻛﮫ ﺣﺎﻣل ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن روح وﻻﯾت ﺣﻖ در اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٨٨ﺑﺎ ﻧزول اﯾن روح ﺑود ﻛﮫ اﯾﻣﺎن در دﻟم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺳﺗﯽ ﺷد و ﭘﮭﻠواﻧﯽ  .ﻓﻛر در ﻣن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻛﺎﺷﻔﺎت ﺷﮭودی ﺷد .
ﺣﻛﻣت در ﻣن ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء را ﺑﯾﺎﺑم  .و ﻓرﻗﺎن ﻣرا ﺑﮫ ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر رﺳﺎﻧﯾد و ﺣﻘﺎﻧﯾت اﺣﻛﺎم ﺷرع را
در ﻓطرت ﺧود دﯾدم  .و ﻗرآن ﻣرا ﺑﮫ وادی ﻋﺷﻖ رﺑوﺑﯽ ﻛﺷﺎﻧﯾد و ﺟﻣﺎﻟش را ﺑر ﻣن آﺷﻛﺎر ﺳﺎﺧت و اﯾن ﺟﻣﺎل ﺑر ﻣن وارد
ﺷد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻛﮫ زﺑﺎﻧم ﺟز ﺑﮫ ﻗرآن ﮔﺷوده ﻧﺷد وﻟﯽ ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ  .و ﻟذا ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت .
 -٨٩ﯾﻛﯽ از روﺣﺎﻧﯾون روﺷن ﺿﻣﯾر ﺑﮫ ﺑﻧده ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ  :ﺑﻧده ھر ﮔﺎه آﺛﺎر ﺷﻣﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﻛﻧم ﻧﺎﺧودآﮔﺎه دم ﺑﮫ دم
ﺻدق ﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌظﯾم ﺑر زﺑﺎﻧم ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود .
 -٩٠ﺧود ﺑﻧده ﻧﯾز ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑرﻛﺎت و ﻛراﻣﺎت اﯾن واﻗﻌﮫ را از زﺑﺎن دﯾﮕران ﺷﻧﯾده و ﺑر ﯾﻘﯾن و اﯾﻣﺎﻧم اﻓزوده ﺷده اﺳت .
ﭼرا ﻛﮫ ﺑﻧده ﺣﺎﻣل وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ از ﺑﯾرون ﻧﺑودم ﻛﮫ ﺑﺧودی ﺧود و ﺑطور آﻧﯽ درﺑﺎره اﯾن وﻗﺎﯾﻊ و واردات ﻗدﺳﯽ ﻣﻌرﻓت و
ﺧﺑر ﯾﻘﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم  .زﯾرا دوره وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ ﺑﺳر آﻣده اﺳت و ﻋرﺻﮫ وﺣﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت  .و ﻟذا رﺳول
اﻛرم در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧش را ﺟز از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻗﺎﺑل وﺻول ﻧﻣﯽ داﻧد  .و ﺗﺎزه ﺧود رﺳول ﺧدا ھم در
ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧدﯾﺟﮫ و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ رﺳﯾد و ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ .
 – ٩١ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺷﺎھدﯾد ﺑﻧده ﺑﺗدرﯾﺞ در طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘس از وﻗوع آن واﻗﻌﮫ در دازﮔﺎره ﺑﮫ ﯾﺎری ذﻛر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﻣﺷﻐول ﻛﺷف و درك اﺑﻌﺎد و اﺟزای آن واﻗﻌﮫ ﺑوده ام و اﯾن روﻧد اداﻣﮫ دارد .
 -٩٢ﺑرﺧﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﭼرا آﯾﺎت ﻗرآن را ﺑطور ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎ ذﻛر ﺳوره و آﯾﮫ و ﻧص ﻋرﺑﯽ ﻧﻘل ﻧﻣﯽ ﻛﻧم و ﻧﻘل ﺑﮫ
ﻣﺿﻣون و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﻛﻧم  .اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﻛﮫ ﺑﻧده اﯾن آﯾﺎت را از ﻗرآن ﺑﺎطن ﺧودم ﻧﻘل ﻣﯽ ﻛﻧم ﻧﮫ از روی ﻛﺗﺎب
ﻗرآن ﻋرﺑﯽ  .ھرﭼﻧد ﻛﮫ اﯾن ھﻣﺎن اﺳت  .و ﺑﻧده ﺣﺗﯽ ﯾك آﯾﮫ از ﻗرآن را از ﺣﻔظ ﻧﯾﺳﺗم ﺟز آﻧﭼﮫ ﻛﮫ در ﻧﻣﺎز و دوران
ﻛودﻛﯽ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑودم و ﺣﻔظ ﺑودم ﻛﮫ ھﯾﭼﮕﺎه ھم ﻣﺷﻛﻠﯽ از ﻣرا ﺣل ﻧﻛرد و ﻣوﺟب ھداﯾت ﻣن ﻧﺷد .
 -٩٣ﮔﺎه آﯾﮫ ای از ﻗرآن ﺑزﺑﺎﻧم ﻣﯽ آﯾد و ﻣﺧﺎطب آدرس آﻧرا از ﻣن ﺳﺋوال ﻣﯽ ﻛﻧد و ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم و ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﻛﻧد .
اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎورش ﻧدارﻧد و ﺣﻖ ھم دارﻧد ﻛﮫ ﺑﺎور ﻧﻛﻧﻧد ﻛﮫ آدﻣﯽ ﺑدون ﺧواﻧدن و ﺣﻔظ ﻗرآن
ﻋرﺑﯽ ﻣﻔﺎھﯾم و آﯾﺎت آﻧرا از ﻧزد ﺧودش ﺑداﻧد  .اﯾن ﻗرآن ا ّﻣﯽ و ام اﻟﻛﺗﺎب اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ دﯾن ﺧدا ﻓطری اﺳت ﻗرآن ھم
ﻛﮫ زﺑﺎن دﯾن اوﺳت ﻓطری اﺳت اﮔر آدﻣﯽ ﻓطرﺗش زﻧده ﺷده و ﻧﺎطﻖ ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﻗرآن ﻓﻘط ﺑر ﻣﺣﻣد )ص( ﻧﺎزل ﻧﺷده
اﺳت و ﺑﻠﻛﮫ ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺧداوﻧد روﺣش را ﺑﮫ ھر ﯾك از ﻣؤﻣﻧﺎن ﻛﮫ ﺑﺧواھد ﻧﺎزل ﻣﯽ ﻛﻧد و واﻗﻌﮫ ﺷب
ﻗدر ﻣﺧﺗص ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ﻗرآن ﻣﺣﻣدی ﺣﺟت و ﺳﻧد ﺣﻘﺎﻧﯾت و درﺳﺗﯽ ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﮭر ﻣؤﻣﻧﯽ از اﻣت او ﻧﺎزل
ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻣﺎ ﻗرآﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  .و اﮔر ﺣﺎﻓظ ﻗرآن را ﺑﮫ ﭼﮭﺎرده رواﯾت ﻣﯽ ﺧواﻧد از
ھﻣﯾن روﺳت  .و اﮔر ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﻛﮫ ﻗرآن ﻛﺗﺎب آﺧراﻟزﻣﺎن و دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﻧﯾز ﺑﮭﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻛﮫ ھﻣﮫ
وﺣﯽ ھﺎ و اﻟﮭﺎﻣﺎت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻗرآن ﻛﻣﺎل وﺣﯽ اﺳت و ﻛﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻛﺗﺎﺑﮭﺎﺳت و ﻛﺗﺎب وﺟود
اﻧﺳﺎن ﻛﺎﻣل اﺳت .
 -٩۴ھر ﭼﻧد ﻛﮫ اﯾن روﺣﯽ ﻛﮫ در دازﮔﺎره ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﺷد روح ﻣﺣﻣدی ﺑود ﻛﮫ ﺑدﺳت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑر ﻣن وارد ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺧود
ﻣﺣﻣد )ص( ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧده وﺣﯽ ﻧﻣود  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ در ﻗرآن ﻛرﯾم ھم آﻣده اﺳت ﻛﮫ  :ای رﺳول ﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗو
وﺣﯽ ﻛرده اﯾم ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧت وﺣﯽ ﻛن !
 -٩۵اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد ﭼﮕوﻧﮫ ﻏﯾر اﻋراب در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﻧور اﺳﻼم ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﮔر ھداﯾت ﻣﺣﻣدی و ﻗرآﻧﯽ
ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ادﺑﯾﺎت ﻋرب و ﻋﻠوم ﻋرﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﻓﻘط اﺷراف ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل و ھداﯾت ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﻧم
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ﺑروﻧد  .وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑرای ھداﯾت را دارﻧد ﻛﮫ ﺣﺗﯽ اﻣﻛﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﺳواد ھم
ﻧدارﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻋﻣری ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠوم ﻋرﺑﯽ از ادﺑﯾﺎت و ﻛﻼم و ﻓﻘﮫ و اﺻول و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺗﻔﺳﯾر و ﺣدﯾث و . ...
 -٩۶و اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻗرآن ﻛرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد اﻛﺛر اھل ﻛﺗﺎب ) ﺳواد ( ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣﯽ را ﻣﻧﻛرﻧد  .و اﯾن اھل ﻛﺗﺎﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ
ﺳواد ﺧود ﻏره ﺷده و دﭼﺎر ﻧﻔﺎق ﮔﺷﺗﮫ اﻧد زﯾرا اﺳﻼم را ﻋرﺑﯾت ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻟﺑﺎس
دﯾن ﺑر ﺗن ﻛرده اﺳت و راه ﺧدا را ﺑر ﻣردم ﺳد ﻣﯽ ﻛﻧد  .اﯾن ﻣرض و ﻧﻔﺎق ﻓﻛری ﺣﺗﯽ در ﻛﺳﯽ ﭼون ﻣﻼﺻدرا ھم ﻏوﻏﺎ
ﻣﯽ ﻛﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن را ھﻣﺎن آﻣوزش ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ داﻧد و ﻏﯾر ﻓﻼﺳﻔﮫ را ﮔﻣراه و ﻛﺎﻓر ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﮔوﺋﯽ ھر ﻛﮫ
اﺳﻔﺎر او را ﻧﺧواﻧد ﮔﻣراه اﺳت  .اﯾن ﻣرض در ﻛﺷور ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﭘس از اﻧﻘﻼب ﻛﮫ دوره ﺑﻘدرت رﺳﯾدن ﺻدراﺋﯾﺎن ﺑود
ﻛل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻛﺷﺎﻧﯾده اﺳت و دﭼﺎر اﻧواع ﺑﺣراﻧﮭﺎی ھوﯾﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ
از اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی ﻧظﺎم ﺑرای رھﺎﺋﯽ از اﯾن ﻧﻔﺎق ﻣﺟﺑور ﺷده اﻧد ﻛﮫ اﺻل ﻗرآن را ﺑﻌﻧوان ﻛﻼم ﺧدا اﻧﻛﺎر ﻛﻧﻧد و از ﻋذاب ﻧﻔﺎق
ﺑﮫ ﻛﻔر ﻣﺣض ﭘﻧﺎه ﺑرﻧد  .و اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﻋرب زده ﮔﯽ ﻣﺎﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻏرب زده ﮔﯽ رﺳﯾده اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻏرب زده ﮔﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ
و ﻧﮫ آﺷﻛﺎر .
 -٩٧اﯾن روح ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓرق ﺑﯾن اﺳﻼﻣﯾت و ﻋرﺑﯾت را ﺑﻣن ﻧﺷﺎن داد ﺑﻠﻛﮫ ﻓرق ﺑﯾن ﺣﻛﻣت و ﻓﻠﺳﻔﮫ را و ﻓرق ﺑﯾن ﻓﻘﺎھت و
رواﯾت را و ﻓرق ﺑﯾن روح و ﻟﺑﺎس را ﺑﻣن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق ﺑﯾن روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻣم .
 -٩٨و ﻟذا داﻧﺳﺗم ﻛﮫ ھر ﻣﻌﻣﻣﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ھر روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣم ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدك اﺳت ﻛﮫ اﯾن دو اﻣری واﺣد
ﺑﺎﺷد ﻛﮫ در اﻛﺛر ﻣوارد ھم از ﺟﺎﻧب روﺣﺎﻧﯾت رﺳﻣﯽ طرد و ﻟﻌن ﺷده اﺳت .
 -٩٩و ﻧﯾز داﻧﺳﺗم ﻛﮫ ﻓﻘﯾﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻗرآﻧﯽ ﻛﺳﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺷﻣول ﻧزول روح در ﺷب ﻗدری ﺑﺎﺷد  .و از اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﻛﮫ آن
ﺳﺧن ﺣﯾرت آور ﻋﻠﯽ را ﻓﮭﻣﯾدم ﻛﮫ  :اﮔر ﻋﻣر ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﭘس ھﻣﮫ اﻋراب ﻓﻘﯾﮫ ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘﺎھت رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺳواد ﻋرﺑﯽ
و ﺣﻔظ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث رﺳول ﻧدارد و ﯾك ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت .
 -١٠٠در دوره ﻧوﺟواﻧﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑطرزی ﺣﯾرت آور اﯾن ﻓﻛر در ﻣن ﭘﯾدا ﺷده ﺑود ﻛﮫ دازﮔﺎره را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾك
داﻧﺷﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ در آن ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف ﻧﺎب ﻗرآﻧﯽ ﺗﻌﻠﯾم داده ﺷود و ﻋﻠﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗرﺑﯾت ﻧﻣﺎﯾد  .ﺣﺗﯽ ﻧﻘﺷﮫ
ﻣﻌﻣﺎری آﻧرا ھم ﺑر روی ﻛﺎﻏذ آورده ﺑودم زﯾرا رﺷﺗﮫ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧدم و طراﺣﯽ و ﻣﻌﻣﺎری ﻣن ھم ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺑود و
ﻗﺻد ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ﻣﻌﻣﺎری را داﺷﺗم ﻛﮫ در آﻣرﯾﻛﺎ ﺣدود ﯾك ﺳﺎل را ھم در اﯾن رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻛردم  .ﮔوﺋﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﻛﮫ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی از دازﮔﺎره ﺑﮫ ﻛل ﺟﮭﺎن ﺧواھد رﺳﯾد .
 -١٠١اﯾن ﻓﻛر ﻋﺟﯾب در ﺳﺎل  ۵١در ذھﻧم ﺑطور ﺟدی ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ ھﻧوز ﺑوﺋﯽ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده ﺑود .
و ﻋﺟﺑﺎ ﻛﮫ ﺧداوﻧد دازﮔﺎره را ﺑرای ﺧود ﺑﻧده ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭼﻧﯾن داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻧﻣود و ﻣن ﺧودم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﯾن
داﻧﺷﮕﺎه ﺷدم ﻛﮫ ﻣﻌﺎرف آﻧرا اﯾﻧك ﺑﮫ ھﻣﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧم و اﯾن داﻧﺷﮕﺎه را ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزم .
 -١٠٢دازﮔﺎره ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻣﻛﮫ در ﺻدر اﺳﻼم ﻛﺎﻧون اﺷد ﻛﻔر و ﺷﻘﺎوت و ﺟﺎھﻠﯾت ﺑود و ﻛل ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺗﺣدا ً ﺟﮭت ﻧﺎﺑودی
ﻣن ﺑﺳﯾﺞ ﺷدﻧد و ﻣرا از آﻧﺟﺎ راﻧدﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻧﯾز ﺧواﺳﺗﮫ ﺧداوﻧد ﺑود ﺗﺎ آن ﻣﻌﺎرف را در ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧم  .ھر ﭼﻧد
ﻛﮫ ﺧود آﻧﺎن در آﻧﺟﺎ ﺑﻣدت ده ﺳﺎل دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ و ﺧﺷﻛﺳﺎﻟﯽ ﺷده و ﺑﺟﺎن ﯾﻛدﯾﮕر اﻓﺗﺎدﻧد و ھﻣدﯾﮕر را ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻛردﻧد و
رھﺑرﺷﺎن ﻧﯾز از آﻧﺟﺎ راﻧده و زﻧداﻧﯽ ﺷد ﺑواﺳطﮫ ﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی و ﺧﯾﺎﻧت ھﺎﺋﯽ ﻛﮫ ﻣرﺗﻛب ﺷده ﺑود .
 -١٠٣اﯾن ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﺗﺻﻧﻌﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ھر ﻛﺟﺎ ﻛﮫ روح ﺧدا ﻧﺎزل ﺷود وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣوادﺛﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﻛﮫ دارای ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎﺋﯽ واﺣد اﺳت ﻛﮫ ﺣﺎﺻل روﯾﺎروﺋﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﻖ و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺑﺎطل اﺳت .
 -١٠۴ﻋﺟﺑﺎ ﻛﮫ در اوج آن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑود ﻛﮫ اھﺎﻟﯽ ﺷﻘﯽ و ﻛﺎﻓر دازﮔﺎره ﻛﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ ﺑودﻧد ﻣﺗﺣدا ً ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺞ ﺷدﻧد و ﺑر ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﯾورش آوردﻧد و ﻗﺻد ﺟﺎن ﻣﺎ را ﻛردﻧد و ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻗﺗل ﻧﻣودﻧد و آب را ﺑر ﻣﺎ ﺑﺳﺗﻧد  .ﮔوﺋﯽ
ﻛﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ھر ﻛﺟﺎ ﻛﮫ روح و ﻧور و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻛﻔر ﺑﮫ اﺷد ﺷﻘﺎوت و ﺟﺳﺎرت ﺧود ﻣﺗﮭﺎﺟم ﻣﯽ ﺷود
و ﺑر ﻛﺎﻧون اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﺎزد  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ اﺳﻼم از ﯾك ﻗوم ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﯾك ﻓرد ﻣؤﻣن ﻣﺳﯾﺣﯽ رخ ﻧداد ﺑﺎ اﯾﻧﻛﮫ اﺳﻼم ﺗﻛﺎﻣل
ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت  .ﺑﻠﻛﮫ از اﺷد ﻛﻔر و ﺟﺎھﻠﯾت و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ آﺷﻛﺎر ﭘدﯾد آﻣد  .از ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﻛﮫ ﭘرده دار ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﺑودﻧد .
 -١٠۵در آن دوره ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﺗﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت ھم رﺳوخ ﻛرده ﺑودﻧد و ﻣﺄﻣوران اداره اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ رھﺑری ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ
ﻣﻌروف ﺑﮫ دازﮔﺎره آﻣدﻧد و ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣوده و از آﻧﺟﺎ راﻧدﻧد  .و ﺑﻌدا ً ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ﻣﻌﻠوم ﺷد
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ﻛﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺻﮭﯾوﻧﯾزم در اطﻼﻋﺎت ﻛﺷور ﺑوده اﺳت ﻛﮫ از ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن دازﮔﺎره ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻛرده اﺳت و از طرﯾﻖ
ھﻣﯾن ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن درﺑﺎره ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﻛرده اﺳت .
 -١٠۶وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧره آن اﺗﺣﺎد ﻛﻔر و ﻧﻔﺎق رﺳوا ﺷد و ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ و ﺑﺎﻧدش ﻣﻧﮭدم ﺷد و رھﺑر ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﻛﮫ ﭘس از ﺧروج ﻣﺎ
دازﮔﺎره را ﻣﻘر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺧود ﻛرده ﺑود ﻟو رﻓت و رواﺑطش ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل رﺳوا ﺷد و ﺑﮭﻣراه ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از اھﺎﻟﯽ دازﮔﺎره
ﻛﮫ در ﭘس ﭘرده ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﻧو ان ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﻛﺷور در زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -١٠٧ﻋﺟﺑﺎ ﻛﮫ ھﻣﯾن اھﺎﻟﯽ دازﮔﺎره ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل از دازﮔﺎره رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد زﯾرا ﻛل اراﺿﯽ و ﻣراﺗﻊ آﻧﺟﺎ ﺑواﺳطﮫ ﯾﻛﯽ از
ﺧواﻧﯾن ظﺎﻟم آن ﻣﻧطﻘﮫ ﻏﺻب ﺷده ﺑود و ﻣن اﯾن ﺧﺎن ﻏﺎﺻب را از آﻧﺟﺎ راﻧدم و آن اراﺿﯽ را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎﻧش ﺑﺎز ﮔرداﻧﯾدم
و آﻧﮭﺎ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد و ﻣرا از آﻧﺟﺎ راﻧدﻧد  .و اﯾن ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﮫ ﻛﺎﻣﻠﯽ از ﯾك اﻧﻘﻼب و ﻧﮭﺿت
ﻋداﻟت ﺟوﯾﺎﻧﮫ در ﻣﺣدوده ﻛوﭼﻛﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻛل اﻓﻛﺎر و اﻧﮕﯾزه ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دوره ﺟواﻧﯽ ام را ﻛﺎﻣل ﺳﺎﺧت و ﺑﻣن ﻧﺷﺎن داد
ﻛﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﻛﮫ ﻗوﻣﯽ ﺧود ظﺎﻟم ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻛﺎم ظﺎﻟﻣﺗر از آﻧﮭﺎ ﺑر آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن ﺑراﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ اھﺎﻟﯽ دازﮔﺎره ﻣرا
راﻧدﻧد و ﺣﺎﻛﻣﯽ ظﺎﻟﻣﺗر از ﻗﺑل را ﺑر ﺧود ﮔﻣﺎﺷﺗﻧد ﻛﮫ ﻛل اراﺿﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻓرﯾب از آﻧﺎن ﮔرﻓت و ﺧﺎﻧدان ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را
ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺧود ﻓروﺷﯽ اﻧداﺧت و ھﻣﮫ آن ﺟﻣﺎﻋت را ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﯾﺎه ﻧﺷﺎﻧد  .ﻗوم ظﺎﻟم ﺗﺎب ﺗﺣﻣل رھﺑر
ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن را ﻧدارد و رھﺑران ﻋﺎدل ﺧود را ﻣﯽ ﻛﺷد و ﺗن ﺑﮫ ظﺎﻟﻣﺎن ﻣﯽ دھد  .اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻛﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل از وﻗوع
ﻧزول روح رخ ﻧﻣود ﻣﻌرﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣرا ﻛﺎﻣل ﻧﻣود و ﺑرای ﭘذﯾرش ﺣﻘﯾﻘت آﻣﺎده ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻋداﻟت اﻟﮭﯽ را درك
و ﺗﺻدﯾﻖ ﻛﻧم و دﺳت از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔری زورﻛﯽ ﺑردارم  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دازﮔﺎره داﻧﺷﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﻣن ھم ﺑوده اﺳت و درس ﻋداﻟت
را ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ذاﺗم ﺑﻣن ﺗﻌﻠﯾم داده اﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل  ۵٧ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول دﮔر ﺑﺎره ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑود و آﻧﭼﮫ ﻛﮫ در ﺳﺎل  ٧٣در دازﮔﺎره ﺑر ﻣن رخ ﻧﻣود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول طرﯾﻘت و ﻣﻌرﻓت و اﯾدﺋوﻟوژی اﯾن
اﻧﻘﻼب ﺑود ﻛﮫ ﺣﻘﯾﻘت آﻧرا ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣود .
 -١٠٨از ﺑﺎﺑت دﻓﺎع ﻣن از دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ در دازﮔﺎره ﻛﮫ اﻣﻼك ﭘدری آﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮫ ﯾك ﺧﺎن ظﺎﻟم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻏﺻب ﺷده ﺑود
از ﺟﺎﻧب ﻧظﺎم ﻣورد ﺳوء ظن و ﺗﮭﻣت ﻗرار ﮔرﻓﺗم  .و ﻣن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﯽ داﻧﺳﺗم و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﻌﻧوان ﯾك
ﻣﺳﻠﻣﺎن از ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﯾك ﺧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن دﻓﺎع ﻛردم و آن اﻣﻼك را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ اش ﺑﺎز
ﮔرداﻧﯾدم  .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺗﮭﻣﺗﯽ ﻛﮫ از ﺟﺎﻧب ﻧظﺎم ﺑﻣن زده ﺷد ) ﻛﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﻣدی ﺑود ( ﺧود آن دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ رھﺑری
ارﺑﺎب ﺟدﯾدﺷﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد و ﻣرا ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻗﺗل ﻛردﻧد و آب را ﺑر ﻣﺎ ﺑﺳﺗﻧد  .و ﻋﺟﺑﺎ ﻛﮫ اداره اطﻼﻋﺎت ھم ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت از آﻧﮭﺎ و ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ وارد ﻣﻌرﻛﮫ ﺷد و ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻛرد ﻛﮫ ﺑﺎ آن ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ظﺎﻟم ھﻣﻛﺎری ﻛﻧﯾم و ﻣزاﺣم ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺷوﯾم
و ﯾﺎ آﻧﺟﺎ را ﺗرك ﻛﻧﯾم  .و ﻣﺎ آﻧﺟﺎ را ﺗرك ﻛردﯾم  .و اﯾن ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻛل زﻧدﮔﯾم ﺑود ﻛﮫ آﺷﻛﺎرا ﺷﺎھد وﺣدت ﻛﻔر و ﻧﻔﺎق
ﺑودم وﺣدت ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳواﺋﯽ ھر دو ﺟﻧﺎح اﻧﺟﺎﻣﯾد  .و اﻟﺣﻣدﷲ اﯾن وﺣدت ﺷوم در دوﻟت ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﮫ
ﺳراﻧﺟﺎﻣﯽ ﻧرﺳﯾد و رﺳوا ﮔردﯾد  .و ﺑﻌدھﺎ ھم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﻛﮫ ﺟرﯾﺎن ﺣﺎﻛم ﯾك ﺗوطﺋﮫ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود  .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ از اﯾن
ﺗوطﺋﮫ ﻋﺑرت ﺑر ﺣﻖ و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ای ﺣﺎﺻل ﻧﺷد و ﻛﺷور از اﻓراطﯽ ﺑﮫ ﺗﻔرﯾطﯽ دﯾﮕر اﻓﺗﺎد ﻛﮫ ﺷﺎھدﯾم  .اﯾن اﻓراط و
ﺗﻔرﯾط ھﺎ در طﯽ اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان اﯾدﺋوﻟوژی ﻣدون ﺑر اﺳﺎس ﻗرآن و ﻋﺗرت اﺳت  .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ ﻣﺎ
اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی را ﭘﯾش روی ﻣﻠت و دوﻟت ﻧﮭﺎده اﯾم ﻛﮫ از ﺟﺎﻧب دوﻟت ﻛﻣﺗرﯾن رﻏﺑﺗﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﺳﯽ ﺟﺎی ﺗﺄﺳف
اﺳت .
 -١٠٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن روح و ﻧور و اﺳﻼﻣﯽ ﻛﮫ در دازﮔﺎره رخ ﻧﻣود ﻓﻘط ﯾك واﻗﻌﮫ ﺻرﻓﺎ ً آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﻛﮫ از ﻗﻠب
ظﻠم و ﺟﮭل و ﺷﻘﺎوت ﺳر ﺑر آورده ﺑود .
 -١١٠آری ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻧﯾز آﻣده ﺑود ﺗﺎ از ﻧزدﯾك ﻣرا ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻛﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﺣﻛم ﻗﺗل ﻣﺎ را ھم ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ
طوﻟﯽ ﻧﻛﺷﯾد ﻛﮫ ﺧودش ﺑﮫ دﺳت ﺧودش ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد  .و ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ آن روح ﻣرا ﻣﺣﺎﻓظت ﻓرﻣود ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧم و ﻣﻌﺎرف
او را ﺑﻧﮕﺎرم و ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧم ﺗﺎ ﺑﻌد . ...
 -١١١ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﻛﮫ ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ از ﻣن ﭘرﺳﯾد ﻛﮫ ﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗدرﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎران را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ دھم  .و ﻣن ﮔﻔﺗم ﺑﮫ ﻗدرت
ﺻدق و ﻣﺣﺑت  .و او ﺑﮭﻣراه ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣﺄﻣوران ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﻗﮭﻘﮭﮫ زدﻧد و در واﻗﻊ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺻدق و ﻣﺣﺑت ارزش
و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﺑودﻧد  .و ﻣن ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻣﻠﮫ ای از ﻋﻠﯽ )ع( ﺷدم ﻛﮫ ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرﺑرگ اداره اطﻼﻋﺎت ﻛﮫ در دﺳﺗﺷﺎن
ﺑود ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود  »:ﺻدق ﺳﻔﯾﻧﮫ ﻧﺟﺎت اﺳت  «.و آﻧﮭﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ادﻋﺎی ﺧودﺷﺎن ﻛردم ﻛﮫ رﻧﮓ از روی ھﻣﮫ ﭘرﯾد و
ﯾك آن اﺣﺳﺎس ﻛردم ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﻣن ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷوﻧد .
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 -١١٢اﻟﺣﻣدﷲ ﻛﺷور از آن ﺗوطﺋﮫ و ﻓﺗﻧﮫ ھوﻟﻧﺎك ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت و اﻣﯾدوارم ﻛﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻧوع دﯾﮕری ﻣﺑﺗﻼ ﻧﺷود ﻛﮫ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ دارد ﻣﯽ ﺷود و ﺧدا ﺑﮫ داد اﯾن ﻛﺷور و ﻣﻠت ﺑرﺳد .
 -١١٣ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﻣن ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺣراﺳت و اطﻼﻋﺎت ﻛﮫ از ھﻣﻛﺎران ﻗدﯾم ﻣﺎ در ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑود در ﺳﺎل  ٧۵ﮔﻔﺗم
ﻛﮫ  :ﺑﻧظر ﺑﻧده ﯾك دﺳت ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﭘس ﭘرده ﻛﺷور ﻣﺷﻐول ﻛﺎر اﺳت  .و او دو ﺳﺎل ﺑﻌد ﻛﮫ ﻣرا دﯾد ﮔﻔت  :ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗو
ﺑود !
 -١١۴وﻟﯽ ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺿد ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗرﯾن ﻛﺷور ﺟﮭﺎن و آﻧﮭم در اداره اطﻼﻋﺎﺗش رﺳوخ
ﻛﻧد  .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ! ﻓﻘدان اﯾدﺋوﻟوژی ﻣدون و ﻣدرن اﺳﻼﻣﯽ – ﻗرآﻧﯽ در ﺣﺎﻛﻣﯾت ﻧظﺎم ! ﻓﻘدان اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ در
ﻋﺻر ﺟدﯾد .
 -١١۵وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑس ﭘﯾﭼﯾده و ﻣدرن ھﻧوز ﺑﺎ ﻣوازﯾن اﺑﺗداﺋﯽ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﻣﺣك زده ﻣﯽ ﺷود و ﻛﻔر و
اﯾﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻣوازﯾن ﺑدوی ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﯽ ﺷك ھر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓردی ﻣﺧﻠص و ﻋﺎﺷﻖ
ﺟﺎ ﺑزﻧد و ﺻد ﺗﺎ آﯾت ﷲ را ﺑﻔرﯾﺑد  .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت  .و ﻟذا در اﻓراط و
ﺗﻔرﯾط ﺑﯾن ﺗﺷرع ﻗﺷری و ﻣﺣض و ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻣﺎﻛﯾﺎوﻟﯽ در ﻧوﺳﺎن اﺳت  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﻛﮫ ﻛﺳﯽ ﻣﺛل ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد از آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﯾﺎﯾد و ﯾك ﺷﺑﮫ ﻛل وزارت اطﻼﻋﺎت ﻛﺷور را ﻗﺑﺿﮫ ﻛﻧد و ﺣﺗﯽ رھﺑری را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑﮕﯾرد  .و ﺧود
ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ ﯾك ﮔﺎﻧﮕﺳﺗری ﺑود ﻛﮫ در ﻟﺑﺎس ﺗﺷرع ﻣﺧﻔﯽ ﺷده ﺑود و در دﻋﺎی ﻧدﺑﮫ ﻏش و ﺿﻌف ﻣﯽ ﻛرد  .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
 -١١۶وﻗﺗﯽ ﺧود اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ اﻋﺗراف ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﺑواﺳطﮫ ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن ﻣرﯾداﻧش اﻏﻔﺎل ﺷده و ﺑﺎزی ﺧورده
اﺳت ﭘس اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای در ذات ھوﯾت رھﺑری اﻧﻘﻼب اﺳت ﻛﮫ رﯾﺷﮫ دارد و ﺗﺎ اﯾن رﯾﺷﮫ ﻋﻼج ﻧﺷود اﯾن درد ﺑﯽ درﻣﺎن
ﻣﺎﻧده اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻓﻘدان اﯾدﺋوﻟوژی ﻣدرن اﺳﻼﻣﯽ ! ﻓﻘدان ﯾك دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ اﻧﺳﺎن
اﻣروز !
 -١١٧دازﮔﺎره اﯾن ﻓﻘدان ﻛﺑﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺑران و ﻋﻼج ﻧﻣود و اﺳﻼم و ﻗرآن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺎزل ﻛرد و اﺳﻼم
ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣروز را ﺑﯾﺎن ﻛرد .
ﻏﻠوی ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮔری ھﻣﺎن ﺻﮭﯾوﻧﯾزم اﯾراﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻌﺑﮫ اﺳراﺋﯾل در اﯾران اﺳت  .و ﻋﺟﺑﺎ
 -١١٨ﺑﯽ ھﯾﭻ ّ
ﻛﮫ ﯾﻛﯽ از اﻓراد ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از اﻧﻘﻼب رھﺑر ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن اﯾران ﺑود ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﻣت
را ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ﻛرده ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ زﻧدان اﻓﺗﺎد  .اﯾن ﻓرد ﻛﮫ ﯾك ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ دار ﺑود در طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ
دازﮔﺎره را ﻣﻘر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﯽ ﺧود ﻧﻣوده ﺑود و در آﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻛرده و ﻛﺎﺧﯽ ھم ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣوده ﺑود
ﻛﮫ در ﺷﻣﺎل آن ﻣﻧطﻘﮫ ﻗرار دارد  .و ﻣن در ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ آن ﯾك ﻛﻠﺑﮫ ﮔﻠﯽ ﺷش ﻣﺗری داﺷﺗم ﻛﮫ ﻣﻘر ﻧزول روح و ﺣﺷر
اﻧﺑﯾﺎء ﺑود  .ﭘس اﯾن ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﯾﺳت  .ﭼﻘدر ﺷﺑﯾﮫ ﻣﻛﮫ در ﻋﺻر ﻧﺑوت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم اﺳت و ﺧﺎﻧﮫ ﻛﻌﺑﮫ ﻛﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺷد  .ﮔوﺋﯽ اﯾن ﺳﻧت ﺧداﺳت ﻛﮫ ھﻣواره ﻛﻣﺎل اﯾﻣﺎن و ھداﯾت از ﺑطن اﺷد
ظﻠﻣت و ﻛﻔر ﻣﯽ ﺟوﺷد زﯾرا ﺻﮭﯾوﻧﯾزم آﻧﮭم ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮔری ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺷد ﺷﯾطﻧت و ﭘﻠﯾدی و
ﻓﺳﺎد و ﺳﺗم اﺳت ﻛﮫ در دازﮔﺎره ﻣﻘر اﯾراﻧﯽ اش را ﺑر ﭘﺎ ﻛرده ﺑود و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻛﻠﺑﮫ ﮔﻠﯽ ﻣن از آن ﻛﺎخ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﯾش از
دوﯾﺳت ﻣﺗر ﻧﺑود  .وﻟﯽ اﻓﺳوس و ﺣﯾرت ﻣن از اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﻣﯽ دﯾدم دوﻟت ھم در ﺟﻧﺎح ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑود و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧده  .وﻟﯽ
ھر ﭼﻧد ﻛﮫ اﯾﻧك آن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در زﻧدان اﺳت وﻟﯽ ﺳﺎﯾت ﺑﻧده ھم ﻓﯾﻠﺗر اﺳت و ﺑﻧده ھم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در زﻧدان ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗم ھر
ﭼﻧد ﻛﮫ ﺑر اﯾن اﻣر راﺿﯽ ام ﺑﮫ رﺿﺎی ﺧدا  .ﭼون ﻣﯽ داﻧم ﻛﮫ ﺣﻖ ھﻣﯾن اﺳت و اﯾن ﺧود ﺧداﺳت ﻛﮫ ذﻛر و ﻧور ﺧود را
ﺑﮫ ھر ﻛﮫ ﺑﺧواھد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ھزار ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ھزار و ﭼﮭﺎرﺻد ﺳﺎل ﺑﻌد از ﻣﺣﻣد )ص(  ،ﻛﺗﺎب او
را ﺑر ﻗﻠﺑم ﺟﺎری ﻓرﻣود و ﻣرا ﻗرآﻧﯽ و ﻣﺣﻣدی ﺳﺎﺧت .
 -١١٩ﻣن ﻗﺻد داﺷﺗم ﻛﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ﻣذاھب ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺑروم وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﻣرا از دازﮔﺎره ﺻدا زد
و از آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺳوی ﺧودش آورد و ﺣﻖ واﺣده ھﻣﮫ ﻣذاھب را در دل و ﺟﺎن و روﺣم رﯾﺧت و ﻣذھب واﺣده آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑﮫ
دﺳت و ﻗﻠم ﻣن ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣود  .و داﻧﺷﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣرا در ھﻣﺎن ﻛﻠﺑﮫ ﮔﻠﯽ ﺑر ﭘﺎ ﺳﺎﺧت و در آن اطﺎق ﭼﻧد ﻣﺗری ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎء و ﻣﻼﺋك را ﺟﺎی داد و ﻣرا ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ادب ﻛرد  .ﻣرا ﭼﻧﺎن ادب ﻛرد ﻛﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗم از ھﻣﺎن اﺷﻘﯾﺎء ذره ای
ﻛدورت ﺑدل ﮔﯾرم و ھم اﻛﻧون ﻛﮫ در زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﻧﯾز دﻟم ﺑﺣﺎﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﺳوزد از ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻛﻔر و ﺷﻘﺎوﺗﺷﺎن  .و
ﺑراﺳﺗﯽ اﮔر ﻛﺎری از دﺳﺗم ﺑرآﯾد ﺑراﯾﺷﺎن ھﻧوز ھم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش اﻣﻼك ﻏﺻب ﺷده آﻧﺎن را
ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﺎز ﮔرداﻧﯾدم و آﻧﺎن ﻣرا از ﺧﺎﻧﮫ ﭘدری ام ﺑﯾرون ﻛردﻧد و ﻣن ھرﮔز ﺑروﯾﺷﺎن ﻧﯾﺎوردم و ﺧﻧدﯾدم ھر ﻛﺟﺎ ﻛﮫ
دﯾدﻣﺷﺎن  .و آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ  :ﻋﺟب ھﺎﻟوﺋﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻧﻔﮭﻣﯾد ﻣﺎ او را ﺑﺎ ﺗوطﺋﮫ دﯾﮕران از اﯾﻧﺟﺎ راﻧدﯾم .
١۴

 -١٢٠ﻣن آﻣوﺧﺗم و دﯾدم ﻛﮫ ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن و رﻗت ﺑﺎرﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓرﺗرﯾﻧﺷﺎن اﺳت  .و ﻟذا ﻋﻣده ﻋﻣر و اﻧرژی ﻣن
ﺻرف ﻛﺎﻓرﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ﺷده اﺳت  .و اﯾن ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑوده ﻛﮫ ﺑر ﻣن وارد ﻣﯽ ﺷده اﺳت ﻛﮫ  :ﭼرا
ﻛﺎﻓرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ در اطراف ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻊ ھﺳﺗﻧد ؟! ﻣؤﻣﻧﺎن ﻛﮫ ﺧود ﺑر ھداﯾت ھﺳﺗﻧد  .ﭘس اﯾن ﻛﺎﻓراﻧﻧد ﻛﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﻛﻣك و
ﺧدﻣت و ھداﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس دازﮔﺎره داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺣﺑت ھم ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح اراذل و اوﺑﺎش را ﭘﻧﺎه داده و ﺑﮫ ﺑﻧد اﯾﻣﺎن
و ﻣﺣﺑت ﻛﺷﯾده ﺑود ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﻻاﻗل ﺑﮫ ﻋرف ﺟﺎﻣﻌﮫ ارﺗﻘﺎء دھد ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻛﮫ آﻧﮭﺎ را ﭼون ﺗﻔﺎﻟﮫ ﺗف ﻛرده ﺑود .
 -١٢١ھر ﺳﻔری از اﺳﻔﺎر روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑر روی زﻣﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﻧﺎزل ﻣﻌﯾن و ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ
دارد ﻛﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ ﻣﻛﺎﻧﮭﺎی ﺷرﻗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻛﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اﺷراق و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .و دازﮔﺎره
ﺑرای ﻣن آن ﻣﻧزل ﺷرﻗﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻣرا ﺗﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﭘرواز داد  .در ﺣﻘﯾﻘت ﺧﺎك ﻧﺎﺳوﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﻻھوت ﺑود :
ﻻھوت در ﻧﺎﺳوت !
 -١٢٢دازﮔﺎره ﻣرﺗﻔﻊ ﺗرﯾن ﻗﻠﮫ ﻣﻌراج ﻣن ﺑود و ﺑراﺳﺗﯽ ﻛوه ﻗﺎف ﻣن ﺑود ﻛﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺳﯾﻣرغ و ﻋﻧﻘﺎ را ھم ﺑﮫ
ﻋﯾﻧﮫ دﯾدار ﻛردم  .ﺳﯾﻣرغ ﻛﮫ ھﻣﺎن ﺟﺑراﺋﯾل اﺳت ﻏروﺑﯽ ﺑﮫ وﻗت اذان ﺑر ﭘﺷت ﺑﺎم اﺗﺎق ﻣن اﯾﺳﺗﺎده ﺑود  .و ﻋﻧﻘﺎ را ھم
در رؤﯾﺎﺋﯽ ﺻﺎدﻗﮫ دﯾدم ﻛﮫ از آﺳﻣﺎن ﻓرود آﻣد و ﺑر ﺳرم ﻧﺷﺳت و اﺳرار ھﺳﺗﯽ را در ﻣن ﻧﮭﺎد و رﻓت .
 -١٢٣دازﮔﺎره ﻋرﺻﮫ ای ﺑود ﻛﮫ ھﻣﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺳﺎطﯾر ﺟﮭﺎن را ﺑراﯾم ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎﺧت و اﺳرارش را ھوﯾدا ﻧﻣود .
دازﮔﺎره درب ورود ﻣن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻏﯾب و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾك ﺑود .
 -١٢۴و اﯾﻧﻛﮫ ﭼرا از ﻣﯾﺎن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ و ﺷﮭرھﺎی زﻧدﮔﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺗﻣﺎ ً در دازﮔﺎره اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﻛﺎر ﻣﯽ ﺷد و از
آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ آن اﺿطرار ﺑﮫ دازﮔﺎره ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺷﺗم آﻧﮭم در ﺑﺣراﻧﯽ ﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻛﺷور ﻛﮫ ﻛﻣﺗرﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺧﺻوص ﺑرای اﻣﺛﺎل
ﻣن وﺟود ﻧداﺷت و ﻟذا در ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺑﻧده در اﯾن ﻛﺷور از ﺟﺎﻧب دوﻟت و ﻣردم ﺑﮫ ﭼﺷم ﺗردﯾد و ﺳوء ظن ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺷده
ام.
 -١٢۵ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣﻦ در دازﮔﺎره ھﻤﺎﻧﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ و ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن و راﺳﺖ و دروغ ﺑﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻗﺎن ! ﮐﮫ از ﺑﺮﮐﺎت ﻧﺰول روح ﺑﻮد .
 -١٢۶ﻧﺰول روح ھﻤﺎن دﻣﯿﺪه ﺷﺪن روح در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
 -١٢٧در دازﮔﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ و آدﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﺪم زﯾﺮا ﻧﺰول و ﺣﻠﻮل
روح در ﺗﻦ و ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺑﮫ وﺻﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺖ  .زﯾﺮا روح ھﻤﺎن ﺟﻮھﺮه وﺟﻮد اﺳﺖ .
 -١٢٨راه دﯾﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ راه ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ وﺣﺪت وﺟﻮد  .و ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ در
دازﮔﺎره وارد ﺷﺪم وزان ﭘﺲ دﯾﮕﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدم ﻧﺪﯾﺪم .
 -١٢٩ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻠﮏ ﺑﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ھﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪاری زﯾﺮا ﺧﻮدت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻮدت ھﺴﺘﯽ .
و او راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .
 -١٣٠ﻣﺎدرم ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره ﺑﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﮫ ای ! زﯾﺮا دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺑﮫ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮی و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻗﮭﺎر و ﺑﯽ
ﮔﺬﺷﺖ ھﺴﺘﯽ  .او ھﻢ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  .و اﯾﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از داﻧﺸﮕﺎه دازﮔﺎره آﻣﻮﺧﺘﮫ ام .
 -١٣١دازﮔﺎره ﺑﻤﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﻗﻄﻌﮫ ای از ﺑﮭﺸﺖ ﺑﻮد و ﭘﺎره ای از آﺳﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد  .و ﻣﻦ ﺷﺒﯽ ﺑﮫ ﻋﯿﻨﮫ
دﯾﺪم ﮐﮫ در آﺳﻤﺎن ﺣﻔﺮه ای ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و ﮔﻮﺋﯽ ﻗﻄﻌﮫ ای از آﺳﻤﺎن ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ دازﮔﺎره  .و اﯾﻦ واﻗﻌﮫ
در رواﯾﺎت ﻣﺎ و ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ .
 -١٣٢ﺑﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫ ﮐﻠﯿﺎت وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎورای طﺒﯿﻌﯽ ﮐﮫ در دازﮔﺎره ﺑﺮ ﻣﻦ رخ ﻧﻤﻮد را ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻗﻄﻌﮫ ﺷﻌﺮی در
وﺻﻒ دازﮔﺎره ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ  .ﮐﮫ آن ﺷﻌﺮ را ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﺮق ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
و وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ھﻤﮫ
١۵

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺮی از دازﮔﺎره رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﮭﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ وﺳﻮﺳﮫ ای  .و دازﮔﺎره زان ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
دوزخ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺳﮑﻮی ﻣﻌﺮاج ﮔﺸﺖ  .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ در آن ﺷﻌﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ :
دازھﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎدش ﺗﻤﺎم  .و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻢ ﺷﺪ .
ھﺮ ﮐﮫ در دازﮔﺎره ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺨﻤﯽ ﺣﺮام
 -١٣٣آن ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ورود ﻣﻦ ﺑﮫ دازﮔﺎره آﻏﺎز ﺷﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻤﮫ اھﺎﻟﯽ آن ﮔﺮدﯾﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪه اش ﺑﻮدم .
و ھﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﭘﺎ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻗﯿﺎﻣﺘﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ  .و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز
ﺷﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮫ آﺛﺎرم ﮐﮫ ﺟﻤﻠﮫ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ دازﮔﺎره اﺳﺖ .
 -١٣۴دازﮔﺎره ﻣﺤﻞ ﻧﺰول اﻣﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻮد  .و ﻣﻦ ﭘﯿﺎم آور ﻗﯿﺎﻣﺖ دوراﻧﻢ  .ھﻤﺎن ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ آﻏﺎز و اﻋﻼﻧﺶ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﭼﮭﺎرده ﻗﺮن ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺑﻨﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﺣﯿﺎء ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻌﺎرف و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ .
 -١٣۵ھﻤﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ در دازﮔﺎره ﺑﮫ ﻋﯿﻨﮫ ﻣﺸﮭﻮد و ﻣﺤﺴﻮس ﮔﺸﺖ  :زﻟﺰﻟﮫ ھﺎی ﻣﺪاوم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز اداﻣﮫ
دارد  .ﺳﺮ رﯾﺰ ﺷﺪن آب درﯾﺎھﺎ ) ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ھﺎ ( ﮐﮫ آﻧﮭﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﮐﺴﻮف
ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺑﺎرش ﺧﺎک زرد از آﺳﻤﺎن ﮐﮫ آﻧﮭﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮا ً در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ دارد .
 -١٣۶و از ﺟﻤﻠﮫ در دازﮔﺎره ﻧﻮر ﺣﮑﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ  .ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺮار اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ .
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﮫ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﻧﺠﺎم دھﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﮑﻤﺖ ھﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و دﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﮫ ھﺬﯾﺎﻧﮭﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ از ﻧﻮع اﺳﻔﺎر ﻣﻼﺻﺪرا ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 .و اﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺎت دازﮔﺎره ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﺪم ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺖ  ،ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﯿﺴﺖ و رﺑﻄﯽ ھﻢ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای ﻧﺪارد  .ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر
ﺑﻨﺪه اﺳﺖ  ،ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻖ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﻼﺻﺪرا ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎی ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﭘﯿﺮوان ﻣﻼﺻﺪرا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻏﺮب .
 -١٣٧دازﮔﺎره ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن را ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ذاﺗﺶ رﺻﺪ ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﮫ
ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط آزاد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮﻣﺰش را ﮐﺸﯿﺪم و ﻗﯿﺎﻣﺘﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدم .
 -١٣٨در دازﮔﺎره روﺣﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺧﺪاﯾﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺤﻞ اراده ﺑﮫ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮن
ﻧﻤﻮد  .ﻣﻼﺻﺪرا اﮔﺮ روﺣﯽ از ﺷﺐ ﻗﺪر اﻟﮭﯽ را درک و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ راه ﺗﺨﻠﻘﻮا ﺑﺎﺧﻼق ﷲ ھﻤﺎن راه
ﻓﻠﺴﻔﮫ و آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ  .او اﮔﺮ اﯾﻤﺎن روﺣﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻤﺎن ھﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺣﮑﻤﺖ
ﻧﻈﺮی اﺳﺖ  .او اﮔﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻟﻌﻦ و رھﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد  .در دازﮔﺎره ھﻤﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ را ﺑﺮزﺧﯽ
دﯾﺪم و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﻣﻨﺎﻓﻖ و در درک اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﯿﻦ .
 -١٣٩در دازﮔﺎره ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻔﺎق اﻓﻼطﻮن را دﯾﺪم و ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻘﺮاط آورد .
 -١۴٠ﻣﻼﺻﺪرا در اﺳﻔﺎرش ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ راه ﯾﺎﻓﺖ  .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ
رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن را ﮐﮫ اﮐﺜﺮا ً درﺑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ اھﻞ رﺳﺘﮕﺎری و ھﺪاﯾﺖ داﻧﺴﺖ و اﺑﻮذر و ﺑﻼل و ﻣﯿﺜﻢ و ﻋﻤﺎر را ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻋﻤﻞ
اﺻﻠﯽ را ھﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد  .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﺬھﺐ ﻣﻼﺻﺪرا ! ﮐﺠﺎی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ
و ﻋﻠﯽ دارد ؟
 -١۴١در دازﮔﺎره ﺑﻮد ﮐﮫ ذات اﺑﻠﯿﺴﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻟﺬا ذات اﺑﻠﯿﺴﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﮫ اروﭘﺎﺋﯽ و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را درک
ﮐﺮدم و ﻟﺬا ﻗﯿﺎﻣﺘﺶ را در ﺟﮭﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدم .
 -١۴٢ﻣﻼﺻﺪرا ﻓﻘﻂ ﻓﻠﺴﻔﮫ را ﺑﺮ ﺟﺎی اﯾﻤﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ را ﺑﺮ ﺟﺎی اﻣﺎم و اﻣﺎﻣﺖ ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﺑﻄﺮزی ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺧﻮد را ﺷﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه دھﺪ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ وﺟﻮد اﻣﺎم را ﺿﺮوری ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻓﻠﺴﻔﮫ را
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دم ﺧﺮوس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻼﺻﺪرا از ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺷﯿﻌﯽ او ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .
 -١۴٣ﻣﻼﺻﺪرا ﯾﮏ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ و ذات ھﻮﯾﺖ ﻏﺮب زده ﮔﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان و اﺳﻼم اﺳﺖ  .ﻣﻼﺻﺪرا
ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻔﺎق ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺟﮭﺎن ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ  .و ﻣﻦ اﯾﻦ را در دازﮔﺎره دﯾﺪم .

١۶

 -١۴۴دازﮔﺎره ﺑﺎ ﺣﺸﺮ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎی اﻟﮭﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﮫ ھﺰاران ﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ در ﺻﻔﻮﻓﯽ روی ﺑﻤﻦ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽ ﮔﺰاردﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺠﻮدﺷﺎن ﺑﻮدم از ﻓﺮط ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ذوب ﻣﯽ ﺷﺪم و در اﺷﮏ ﺧﻮد ﻏﻮطﮫ ﻣﯽ ﺧﻮردم و ﭘﺎﯾﺎن دازﮔﺎره
دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد در ﺳﮫ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ آن دﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻖ در ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﺸﮭﺪ رخ ﻧﻤﻮد  .ﭘﺲ دازﮔﺎره
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد  .و ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﺮ ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮاﺳﻄﮫ او ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 -١۴۵و آﻧﮕﺎه ھﻤﮫ آن ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ از ھﻤﮫ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ وﺟﻮد ﻟﻨﯿﻦ روﺳﯽ ﺑﻮد  .و ﺳﭙﺲ داﻧﺴﺘﻢ
ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ را ھﻤﺮدﯾﻒ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﻦ او را در ﺻﻒ اﻧﺒﯿﺎی
اﻟﮭﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .و از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎﻧﺪی رھﺒﺮ ﻓﻘﯿﺪ ھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﮔﺎﻧﺪی ﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪ .
 -١۴۶ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺣﯿﺮان ﺑﻮدم ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد در ﻋﯿﻦ ھﻮﺷﯿﺎری و ﺑﯿﺪاری  .و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻄﻮل
ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺮآﻧﯽ و دﯾﻨﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪم و ﺗﺎ درک و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺬاﺑﮭﺎ ﮐﺸﯿﺪم ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  .ﮐﮫ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻓﺮﺷﺘﮫ ای ﺑﻨﺎم ﻧﻮر اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﺑﮫ دادم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﻢ را
ﺑﺮطﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .
 -١۴٧ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ  ،اراده اش را در ﻣﻦ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺶ را ﺑﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﮫ دﯾﺪار .
وﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ از ﭘﺲ ﭘﺮده ﻏﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از دازﮔﺎره ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج داﺷﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺪام ﺳﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺳﺨﺖ ﻣﺮدد و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﻨﺎﮔﺎه ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﻣﺤﻞ و ﻣﻘﺼﺪ ھﺠﺮت ﻣﺎ را ﻣﻌﻠﻮم
ﮐﺮد .
 -١۴٨در دازﮔﺎره ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﺎدھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ و ﻣﻦ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﺜﻞ آب ﺧﻮردن ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪم  .ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻦ ﺑﮫ وادی ﺑﺮﺗﺮی راه
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ذھﻨﻢ ﻣﻨﻮّ ر ﺷﺪه ﺑﻮد و درﺑﺎره ھﺮ ﻣﻌﻤﺎی ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻢ  .و اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻀﻮر روﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﻣﻦ ﻗﺮار ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .
 -١۴٩ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﮑﺮی ﻣﻦ در ﻗﺮآن ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ دارای آﯾﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻣﺠﺒﻮر و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ آدﻣﯽ اراده و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ اراده اش را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ در اﻣﺮ ھﺪاﯾﺖ و ﭼﮫ ﺿﻼﻟﺖ  .راھﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﮑﮫ راه ﮐﻔﺮ ﯾﺎ اﯾﻤﺎن را ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  .اﻧﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪا ھﻢ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -١۵٠در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧﺰول روح در دازﮔﺎره از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ذھﻦ و اﺣﺴﺎس ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺳﺎده و زﻻل و
روان ﮔﺸﺘﻢ  .ﻣﻦ در دازﮔﺎره ﺟﺎری و ﺳﺎﻟﮏ ﺷﺪم و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮھﺮی در ﻣﻦ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻋﻤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺶ رﻧﺠﮭﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم  .ﻣﻦ او را طﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدم و او ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد  .وﻟﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﯿﺮت آور و
ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ و اﺟﺎﺑﺖ او ﭼﻘﺪر ﺳﺎده و آﺳﺎن و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺎﻧﮫ اﺳﺖ و اﺻﻼً ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﮫ ھﻔﺖ ﺧﻮان رﺳﺘﻢ
و ھﺰار ﻣﻨﺰل ﻣﻌﺮﻓﺖ و ھﻔﺖ ﺷﮭﺮ ﻋﺸﻖ و آن رﯾﺎﺿﺖ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻋﺮﻓﺎ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﺪارد .
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮﻟﮭﺎی ﭼﻠﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ و رﯾﺎﺿﺖ ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ذﮐﺮ ﮔﻔﺘﻦ ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و روزه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ و
اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻢ ﮐﺮدن راه و ﻧﺪاﺷﺘﻦ طﻠﺐ و ﺷﻮق و ﻧﯿﺎز ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ اراده ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎرف و ﺻﻮﻓﯽ ﺷﺪن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺒﺮ و ﺟﺎه طﻠﺒﯽ ﻣﻌﻨﻮی و اﺑﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .آدم ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻗﻠﺒﺎ ً ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاھﺪ و ھﻤﯿﻦ :
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﺮا ﺗﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ را  .اﯾﻨﺴﺖ راز راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ وادی ﻋﺮﻓﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮐﺸﻒ و ﺷﮭﻮد و اﺳﺮار اﻟﮭﯽ  .ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ﺑﻘﻮل ﻋﻠﯽ )ع( دﯾﺪم و ﺑﺎور ﮐﺮدم ﮐﮫ  :ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎرف و ﻣﺘﻘﯽ و زاھﺪ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺷﯿﺎد  .ﻧﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺣﻘﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﮫ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺸﺮﺑﯽ و ﻧﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻧﮫ رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺒﺎدﺗﮭﺎی ﺷﺎﻗﮫ و
ﺷﺒﺎﻧﮫ  .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف و دﻋﻮﯾﮭﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻟﻄﻒ اﻟﮭﯽ را درﺑﺎره ﺧﻮدم ﺑﺎور ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدم  .ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ اھﻞ ﭼﻠﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮدم و ﻧﮫ رﯾﺎﺿﺖ و ﻧﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻧﮫ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و ﻧﮫ ورد ﺳﺤﺮی و ﻧﮫ ﺧﺎﻧﻘﺎه
ﻧﺸﯿﻨﯽ و زاوﯾﮫ ﮔﺰﯾﻨﯽ و ھﻮ ﺣﻖ ﮔﻔﺘﻦ .
 -١۵١آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ او رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻣﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ درد ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﮭﻤﯿﺪن ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی درد
ﺧﻼﯾﻖ  .ﻋﻤﺮی در ﻋﻄﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﻣﻦ ﭼﮫ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﭼﮫ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ام و ﭼﮑﺎره ام و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا ﭼﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ  .و دﯾﮕﺮ از دردھﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎ و ﺣﻤﺎﻗﺖ ھﺎی ﻣﺮدم زﺟﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽ دﯾﺪم ھﯿﭻ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎ در آﺗﺶ ﻣﯽ
١٧

ﺳﻮﺧﺘﻢ و ﺧﻮن دل ﻣﯽ ﺧﻮردم ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺧﺼﻢ ﺧﻮدش ﺷﺪ  .و ﻟﺬا ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب درد دﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮ دردھﺎی ﻣﻦ
اﻓﺰوده ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ اﺳﻼم ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ  .و
ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻨﺶ را ﺑﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .
 -١۵٢در دازﮔﺎره دﯾﺪم ﮐﮫ دﯾﻦ و اﺳﻼم و راه ﺳﻌﺎدت و ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﺮاﺳﺘﯽ راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه و روش زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ
ﺑﺸﺮی از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻋﺬاب ﺧﻮد دارد .
 -١۵٣در دازﮔﺎره دﯾﺪم ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﺮب زده ﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻋﺮﻓﺎن ھﻢ ﻏﺮب زده ﮔﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﮫ زده ﮔﯽ .
 -١۵۴در دازﮔﺎره ﻓﻄﺮت ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻟﺬا دﯾﻦ ﻓﻄﺮی در ﻣﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻤﺎل اﯾﻦ ﻓﻄﺮت را ھﻢ
دﯾﺪار ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺟﻤﺎل ﻗﺪﺳﯽ ﻓﺎطﻤﮫ اطﮭﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻄﺮت ﺧﺪاﺳﺖ  .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﻗﺮآن اﻧﺴﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾﮏ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ .
 -١۵۵از دازﮔﺎره ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﻮد را از ﺟﻨﺲ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ و ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ را از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﮔﻮﺋﯽ روح ﺟﮭﺎن
در ﻣﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد و روح ﻣﻦ ھﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﺣﻠﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم و اﯾﻦ وﻗﻮع وﺣﺪت وﺟﻮد
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﻮد  .ﮔﻮﺋﯽ اراده ﻣﻦ و ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮ ﭼﮫ اراده ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﯽ ﺷﺪ  .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ .
 -١۵۶از واﻗﻌﮫ دازﮔﺎره ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ام ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮم اﻟﮭﯽ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ام ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ
آوردم ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﻈﮫ دﺳﺘﻢ را در دﺳﺘﺶ داﺷﺘﮫ و ﻣﺮا راه ﺑﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮐﺎری را ﺟﺰ
ﺑﮫ اراده او ﻧﮑﺮده ام  .و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ ام را ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮدم ﯾﮑﺒﺎر دﮔﺮ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردم ﺣﺘﯽ
رؤﯾﺎھﺎﯾﻢ را در دوران ﮐﻮدﮐﯽ  .ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت دوران ﮐﻮدﮐﯽ ام را ﮐﺎﻣﻼً اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ زﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮدم .
 -١۵٧ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧﺰول روح ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﻢ ﺑﻨﺎﮔﺎه ﺧﺼﻢ آﺷﮑﺎر ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺴﺮم  ،دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ام ﮐﮫ
ﺑﺎ زﻧﺶ در دازﮔﺎره ﻣﯽ زﯾﺴﺖ و ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮم  .و ھﻤﮫ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺎ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻋﺬرﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻗﺒﻼً ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪاً
ﻣﺴﺌﻠﮫ دار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻋﺪاوت ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر و ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﻦ .
 -١۵٨وﻟﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻋﺪاوﺗﮭﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﮫ دازﮔﺎره
ھﺠﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﻠﮏ ﭘﺪری ام ﻣﯽ زﯾﺴﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﮭﻤﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﻮدم و ﮐﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﺠﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﻮد و او از ھﯿﭻ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮد و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﺎری در آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺧﺼﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی
دﯾﮕﺮان و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ دﺳﺖ ﺑﮭﺮ ﺷﯿﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽ زد و ﺑﺎ ھﻤﮫ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ در ﺧﻔﺎ راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮاﺳﺘﯽ
اﺑﻠﯿﺲ آن واﻗﻌﮫ در دازﮔﺎره ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺖ و در درک اﺳﻔﻞ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
رﻓﺎﻗﺖ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ و رﻓﺖ و در اﻧﻮاع ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻏﺮق ﺷﺪ .
 -١۵٩در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻧﻮر دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن و ﻋﺸﻖ اﻟﮭﯽ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ در ﻣﻦ رخ ﻧﻤﻮد ھﻤﮫ ﺑﺎطﻦ ھﺎ ﺑﺮﻣﻼ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻔﻮس ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺑﺨﻞ ھﺎ و ﮐﻔﺮھﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﻞ آﻣﺪ  .و ﻣﻦ در دازﮔﺎره در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺳﮫ ﺳﺎل
زﯾﺴﺘﻢ  .و ھﻤﯿﻦ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اداره اطﻼﻋﺎت را ھﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﮐﮫ ﺧﺮوج ﻣﻦ از
دازﮔﺎره ﺑﻮد ھﻤﮫ اﯾﻦ آدﻣﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ از ﺟﻤﻠﮫ آن دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﮭﺎ در اطﺮاف
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺳﻮا ﺷﺪ و رﻓﺖ  .و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﺎرھﺎ از ﺳﻘﻮط ﺣﺘﻤﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮدم
و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدرزادی و ﻻﻋﻼﺟﺶ را درﻣﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﺴﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدم و دوﺑﺎر ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اش را از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮدم و اﻣﺮاض ﻻﻋﻼج او و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اش را درﻣﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم .
 -١۶٠اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻧﺰول روح ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﮐﺎﻣﻼً ﺗﮏ و ﺗﻨﮭﺎ و ﺑﯿﮑﺲ ﺷﺪم آﻧﮭﻢ در ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ از ھﻤﮫ ﺳﻮ ﺗﺎ
اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﮫ ام  .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻤﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﮔﺎه ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﮔﺸﺘﻢ .
 -١۶١آﻧﮑﺲ ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑﺪﯾﺪ ﺟﺎن را ﭼﮫ ﮐﻨﺪ  .ﻓﺮزﻧﺪ و ﻋﯿﺎل و ﺧﺎﻧﻤﺎن را ﭼﮫ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل رخ
ﻧﻤﻮد  .او ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ داد و ھﺮ ﭼﮫ ﻏﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ  .و ﻣﻦ در ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ  .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ و
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ﻓﺎﻗﮫ و ﻓﻨﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮم ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز در طﯽ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دﻣﺎدم ﺑﺮ ﻣﺮز ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﻗﺮار
داﺷﺘﮫ ام .
 -١۶٢در ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺮا راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻤﺎھﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد و ﺑﻌﺪ از
ﻗﺮآن در طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﮑﯿﮫ از اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻤﺎھﺎی زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺎﺳﺦ
داد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺮار وﺟﻮدی ام را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد  .و اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ھﻤﺪرد و ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ
ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﺮای او ھﻢ رخ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ھﯿﭽﯿﮏ از ﺑﻼﯾﺎی ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد او ﻋﻤﺮی را در ﻧﺎز و
ﻧﻌﻤﺖ و در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮھﯽ از ﯾﺎران و در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎھﺎن وﻗﺖ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻤﺮش را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد  .وﻟﯽ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ از آﺛﺎر او
ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ دﯾﺪار ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﺮاﯾﺶ رخ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﺮﻓﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ و ﻣﺤﺴﻮس و
ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ واﻗﻌﮫ ﻧﺰول روح ﺑﺮای او در ﺣﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا دﯾﺪاری ھﻢ ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ
ﺑﻨﺪه داﺷﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺎﺳﺎ ً ﺧﺒﺮی اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺷﮭﻮدی  .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل آﺛﺎر او ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ راه آﻧﮭﻢ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﺑﮭﺘﺮ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻦ رخ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﯾﺎرﯾﻢ ﮐﺮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﯿﻤﺎری ام را
ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ دﯾﺪار ﺟﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ  .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﮑﮫ در ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﺟﻤﺎل ﺣﻖ را دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻧﺶ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮدی ﻣﻦ ﭘﺲ از آن دﯾﺪارھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  .و ﻟﺬا ﺑﺪﻧﻢ در طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .
 -١۶٣اﺳﺎس ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎرم ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﺗﺸﯿﻊ را اﺣﯿﺎء و ﺑﮫ
روز ﮐﺮده ام  .و ﺗﺎزه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا اﺳﻼم روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﺟﮭﺎن ﻧﺪارد و دﯾﻨﯽ
ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﮐﮫ اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻗﺮآن و اﺳﻼم اﺳﺖ درﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ و در آﺛﺎرﺷﺎن ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ از آن در
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮫ ﻓﻘﮭﺎ و ﻧﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و اھﻞ ﮐﻼم و ﺣﺘﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺻﺪرا و ﺳﮭﺮوردی و دﯾﮕﺮان  .و ﻟﺬا در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و اﺳﻼﻣﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺪرد ﻣﻮزه ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرد  .ﻣﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻮزه ای را ھﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدم .
ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎت در آﺛﺎرم ھﻤﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن از واﻗﻌﯿﺖ
وﺟﻮدی اﺳﻼم ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻟﺬا اﺳﻼﻣﺸﺎن دﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ دﯾﻦ ﻣﺮگ و ﺗﺎرﯾﺨﯿﮕﺮی اﺳﺖ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻌﺼﺒﺎت
ﻗﻮﻣﯽ .
 -١۶۴ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ در ﻧﺰد او ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ دﯾﺪم ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ
ﺳﮫ ﺳﺎل آﺳﻤﺎﻧﯽ ھﺰاران ﺳﺎل زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد  .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﮐﮭﻒ  .و ﻋﺠﺒﺎ ﮐﮫ در آن دوران
ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی درﺑﺎره راز ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﮐﮭﻒ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم و ﺳﺨﻨﯽ از ﻋﻠﯽ )ع( ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﺎرﯾﻢ داد ﮐﮫ :
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺎ در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ھﻤﭽﻮن ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﮐﮭﻒ اﺳﺖ .
 -١۶۵ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آن ﺳﻔﺮ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎﮔﺎه ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﭘﯿﺮ و رﻧﺠﻮر ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ ھﺰاران
ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم را ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﻌﺮاج ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺎن و دﻟﻢ اﺣﺴﺎس و درک
ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻦ زﻣﺎن ھﺴﺘﻢ ! اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً اﺣﺴﺎس ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﻢ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ و
درک ﻣﯽ ﮐﺮدم .
 -١۶۶اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺮا از ﺗﻤﺎم ﺛﻘﻞ و ﺳﯿﺎھﯽ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﭘﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ھﺮ آن اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﻦ
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮدن ﻣﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫ ای دل ﺑﮫ دﻧﯿﺎ و اھﻠﺶ ﻧﺪھﻢ و از او
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮕﺮدم و دﻣﺎدم ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮫ آﺧﺮت و روی ﺑﮫ او ﺑﺎﺷﻢ  .و ﻟﺬا ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﻧﮑﺎه از او ﺷﺎﮐﯽ
ﺑﺎﺷﻢ  .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﺘﺮ رواﻧﯽ ذﮐﺮ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺣﯿﺪی در آﺛﺎرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮا ﺑﮫ اﻋﻤﺎق و
ذات وﻗﺎﯾﻊ دازﮔﺎره ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ آﻧﮭﻢ ﻧﮫ ﯾﮑﺒﺎر ﮐﮫ ﺻﺪھﺎ ﺑﺎر  .و ھﺮ ﺑﺎر آﻧﺮا ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﺸﻤﯽ دﮔﺮ و ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ .
 -١۶٧ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ھﺮ ﮐﮫ ﭘﺮوردﮔﺎرش را دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ  .و ﻣﻦ دﯾﺪار ﮐﺮدم
و ﺑﺎرھﺎ ﻣﺮدم و زﻧﺪه ﺷﺪم و زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﻢ دﻣﺎدم ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﮫ ﮔﻮر و ﺑﺮ ﻟﺒﮫ ﻣﻮت اﺳﺖ  .و اﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮا ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮم  .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻖ را در ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺎﺑﻢ .
 -١۶٨ﻣﻦ از دازﮔﺎره ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪم ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدم  .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ رﺳﻮل اﺳﻼم از ﻣﮑﮫ راﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪﯾﻨﮫ ھﺠﺮت
ﻧﻤﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻼم اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺖ وﮔﺮﻧﮫ در ﻣﮑﮫ دﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .

١٩

 -١۶٩ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ ھﻤﮫ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮭﯽ رخ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ھﻢ رخ ﻧﻤﻮد ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﺪون ﯾﺎری وﺣﯽ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻠﯽ  .و ﻟﺬا ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﺎﯾﻖ را درﯾﺎﺑﻢ و اﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﺨﻮاﻧﻢ  .و ﻟﺬا ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮت ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮده ام و اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﮭﺎی ﺑﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﺤﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .و ﻟﺬا
ﺑﻨﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن اﻣّﯽ ھﺴﺘﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺮﻓﺎن آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ  .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮭﺘﺮ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ زادﮔﺎھﻢ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﻄﻔﮫ ام در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺪأ اﻣﯿّﺖ ھﺴﺘﯽ ام .
و ﻟﺬا ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﮫ ﺣﯿﺎت روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮع اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ وﺟﮭﯽ از ظﮭﻮر
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ در ﻓﯿﺰﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ .
 -١٧٠ﻣﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم ﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﺘﺎب و ﻣﻮﻋﻈﮫ و ﻣﺴﺠﺪ و
ﺧﺎﻧﻘﺎه و ورد و رﯾﺎﺿﺖ و ﭼﻠﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻓﻨﻮن از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه .
 -١٧١دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻦ ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ام ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﮫ ﭼﯿﺰی در ﺣﺎﺷﯿﮫ آن و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﺮ آن و ﮐﺎﻻﺋﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ آن  .و اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴّﺮ اﺳﺖ .
 -١٧٢در طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن ھﻤﮫ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺮا راھﻨﻤﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺑﻮده ام  .وﻟﯽ در دوره ﻗﻠﻢ و ﻧﮕﺎرش
آن ﻣﻌﺎرف و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﻣﺎﻣﺎن )ع( ﺑﮫ ﯾﺎرﯾﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧﺪ ﮐﮫ در رأس آﻧﮭﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ع(
ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺗﺄوﯾﻼت ھﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ .
 -١٧٣ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﮫ ﮐﺎرواﻧﯽ از ﺷﺘﺮ ﮐﮫ اﻧﺘﮭﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺴﻮی ﻣﻦ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺳﺎرﺑﺎن آن
ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ھﺪﯾﮫ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ع( اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﻦ از ھﻤﺎن ﺷﺐ ﮐﺘﺎب » ﺳﺮّ واژه «
را آﻏﺎز ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺋﯽ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
 -١٧۴در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ در دازﮔﺎره ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺤﺸﻮر ﮔﺸﺘﻢ و ﺑﮭﻤﺮاه آﻧﮭﺎ از دازﮔﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪم .
 -١٧۵در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﮐﮫ از دﺳﺖ ﺷﻘﺎوت ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدم و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﮫ ﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم ﺑﮫ
دازﮔﺎره ﺑﺎزﮔﺮدم و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻤﺮم را در آﻧﺠﺎ در اﻧﺰوای ﮐﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﻦ اذن ورود ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻧﺪاد و
دوﺑﺎره ﺑﺎزم ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎرم از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﮕﺎرش زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ام ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ روزی در آﻧﺠﺎ ﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ در اﺗﺎق ﺧﻮدم را ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﻧﺰول روح ﺑﻮد ﻧﺪاد و ﻣﯿﮭﻤﺎن ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ذﮐﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ
اﻋﻤﺎق وﻗﺎﯾﻊ آﻧﺠﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد آوردم و در دھﮭﺎ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻢ و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﺲ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﻤﮫ طﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ  .وﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﯿﻦ  ٨٧ – ٨٩ﮐﮫ ﺣﺪود
ﯾﮑﺼﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ روزه ﻣﻦ در دازﮔﺎره در ﺳﺎل  ٨۶ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -١٧۶دازﮔﺎره زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻄﻌﮫ ای از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و ﻟﺬا اﻗﺎﻣﺖ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧٢ – ٧۵ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
ﺳﻔﺮی ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺣﺎﻓﻈﮫ زﻣﯿﻨﯽ ام ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ذﮐﺮ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻐﺮاق و ذﮐﺮ
ﺑﺎطﻨﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ام در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮا ﺑﮫ آﺳﺘﺎﻧﮫ آﺧﺮت ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ  .زﯾﺮا
ﺳﻔﺮ دازﮔﺎره ﺳﻔﺮی اﺧﺮوی ﺑﻮد و ﭼﻮن از آن ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ وزﻧﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ ﻧﺼﻒ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و از اﺳﺘﺨﻮان ذوب ﺷﺪه ﺑﻮدم.
 -١٧٧ﮐﺘﺎب » ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﻠﯿﯿﻦ « ﮐﮫ ﺷﺮح اﺣﻮال روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺮﻓﺎ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺣﺎﺻﻞ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺣﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
 -١٧٨وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﺳﺎﺳﺎ ً و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﺤﺸﻮر و ھﻤﺪم ھﺴﺘﻢ  .ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﯾﮑﺒﺎر در ﺧﻮاﺑﯽ از ﻣﺎدرم ﺑﮫ رؤﯾﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد و او آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ روزی ﺑﮫ دﯾﺪن ﻣﺎدرم رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺣﯿﺮت اﻣﺎم زﻣﺎن و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻦ دﯾﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﮫ اش وارد ﺷﺪﯾﻢ  .و او از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﮐﮫ اﯾﻦ
ﭼﮫ رازی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ دو اﻣﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .و اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ در
ﺑﺮزخ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت .

٢٠

 -١٧٩ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک روﺣﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش آورده ام ﺗﺎ ﺑﺮای طﺎﻟﺒﺎن راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﮐﺎت ﺳﻔﺮ دازﮔﺎره اﺳﺖ  .و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﻦ و
ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ھﻤﻮاره از ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی رﻧﺞ ﺑﺮده و دﭼﺎر اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ  .زﯾﺮا ھﯿﭻ ﻋﺎرﻓﯽ
ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻣّﯽ و ﺳﺎده ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .
 -١٨٠ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﮐﮫ ﻣﻌﺮاﺟﻨﺎﻣﮫ اش ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ﺑﻨﺪه ﮐﻞ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺣﻮادث ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک اﻟﯽ ﷲ را از آﻏﺎز ﺗﺎ ﮐﻤﺎﻟﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪ ھﻤﮕﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺮاج ﻣﺤﻤﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺆﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ ھﻢ اھﻞ ﻣﻌﺮاج اﺳﺖ و ﻟﻘﺎء ﷲ ﮐﮫ از ﺑﺮﮐﺎت ﮐﺒﯿﺮ
وﺟﻮد ﻣﻄﮭﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺪون ﻧﻮر وﺟﻮدش ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﻮدم .
 -١٨١آری ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﯿﮭﻤﺎن آﺳﻤﺎن و در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﻮدم و در ﺳﯿﺎه ﻣﺴﺘﯽ و ﻣﺪھﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ راه
ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و در ھﻤﮫ ﺟﺎ و در ھﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻏﺮق در ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ و اﻋﺠﺎز اﻟﮭﯽ ﺑﻮدم و ﺣﺘﯽ ﺑﮭﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم و
در ذھﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﻄﺮزی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و ﻗﺮﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ رﻓﻊ
ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮده و در ﺣﺎل ﮐﻮﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮭﻮش آﻣﺪه و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺮطﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .
 -١٨٢آری ﻣﻌﺮاج ﻣﺤﻤﺪی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر و ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ – روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد  .وﻟﯽ ﻣﻌﺮاج ﺑﻨﺪه ﻓﻘﻂ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺖ
ﻣﻌﺮاج ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ او ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮭﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ھﻔﺘﻢ ﻧﺒﻮد  .ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﮫ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﮫ  :ﺑﺰودی ﭘﺮوردﮔﺎر را دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺎه را در ﺷﺐ ﭼﮭﺎرده  .و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ  .و
اﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺮش ﺧﺪا ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ارض اﺳﺖ .
 -١٨٣وﻗﺘﯽ از ﻧﺰد او ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ در ﻣﺸﮭﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد در ﺷﺐ ﮐﺴﻮف ﺑﺰرگ  .ﭼﻮن ﭘﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮭﺎدم ﺳﺮم ﺑﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ
ﺳﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﺑﻠﮑﮫ او ﺑﻮد در ﺟﻤﺎل ﻣﻦ  .آن ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻼه و ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎﻧﺶ ﺑﻮد در ﻗﺒﺎل آن آﻓﺘﺎب
ذات وﺟﻮد .
 -١٨۴آری ھﻤﺎن ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺑﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﻣﺮا ﺑﻤﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﮫ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام و آﻣﺪﻧﻢ ﺑﮭﺮ ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺠﺎب رخ اوﺳﺖ .
 -١٨۵و اﯾﻨﮏ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل از آن وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ و ﻓﮭﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ
ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ﻧﮫ ﺧﻮاب و ﺗﻮھﻢ و ﺧﯿﺎل  .ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ وﻋﺪه ھﺎی او ﺣﻖ اﺳﺖ و او وﺟﻮد دارد و ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و ﻗﺮآﻧﺶ ﮐﻼم ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﻮر اوﺳﺖ .
 -١٨۶آری ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺒﺮﯾﺎﺋﯽ آن واﻗﻌﮫ ﻣﺎت و ﻣﺒﮭﻮت ﺑﻮدم ﺗﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ دﯾﺪه ام اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮدم را از دﯾﺪارش ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎزم و
ﺗﻨﺬﯾﺮ و ﺑﺸﺎرت ﮐﻨﻢ  .آﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﺎھﻞ و ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﯿﮭﯿﻠﯿﺴﺖ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ ﮐﺠﺎ و دﯾﺪار ﺣﻖ ﮐﺠﺎ  .ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ
ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﮫ ای ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ آﻧﮭﻤﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺣﯿﺮت و ﺳﮑﻮت ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ  .ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ
او را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﻌﻨﺎی رﺣﻤﺖ ﻣﺤﻤﺪی را درک ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم  .و آﻧﮭﻤﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎﺻﻞ و ﻋﺬاب ﻧﺎﺑﺎوری درﺑﺎره ﺧﻮدم ﺑﻮد .
ﺧﻮدم را ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم  .و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮا ﺑﮫ ﺧﻮدﺑﺎوری اﻟﮭﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ  .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺗﺼﻮراﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ذھﻨﻢ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﺠﺎب و ﺟﮭﻞ و دروغ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش  :ﻣﺎ
اﺳﻼم را آورده اﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﮫ ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ را آﺳﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ آﺳﺎﻧﯽ را ﺳﺨﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ  .و آﻧﺎن ﮐﮫ دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺳﺨﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻨﺪ و راه ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .و ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﺳﻼم ﮐﻤﺎل ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺖ ﺣﻖ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
 -١٨٧ﺗﻤﺎم ھﻨﺮ دﯾﻦ و دﯾﻦ داری ﻣﻦ در ھﻤﮫ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎه او را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ  :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا
درﯾﺎب ﮐﮫ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارم  .ھﻤﯿﻦ و ﺑﺲ ! و او در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺘﮫ و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺜﻞ ﺑﺎرھﺎی ﻗﺒﻞ
ﻧﺒﻮد و ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﯽ ﻟﻘﺎی ﺧﻮد آورده ﺑﻮد  .و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻻﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪاری ﻧﻤﯽ دﯾﺪم و ﺑﻌﻼوه ﮐﻞ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دﯾﺪار ﺑﺎ او ﻓﻘﻂ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺒﺮا و ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﮭﺎن اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﺎورھﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﺎب
ﻧﺎﺑﺎوری ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﻘﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن  :ﻋﻠﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﺎﺑﮭﺎﺳﺖ ! ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و
ﮐﺘﺎﺑﯽ و ﻣﺪرﺳﮫ ای و ﺧﺒﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ .
٢١

 -١٨٨ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﮫ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ھﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ  .آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ام را در ﺷﮏ و ﺷﺒﮭﮫ و ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎﺷﻢ و ﻋﺬاﺑﮭﺎ ﮐﺸﯿﺪم ﮐﮫ ﻣﭙﺮس .
و ﻟﺬا ﻋﺰم ﺟﺰم ﻧﻤﻮدم ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ آﻣﻮزه ھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و ﺿﺪ دﯾﻨﯽ و ﺿﺪ ﺧﺪاﺋﯽ را از رﯾﺸﮫ ﺑﺮﮐﻨﻢ  .ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از رﺳﺎﻟﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺬاب ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ را آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪم .
 -١٨٩اﯾﻦ ﺷﮏ ﻣﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﻮدم ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﻮد و ﺑﮫ آﻧﮭﻤﮫ آﯾﺎت و ﺣﺠﺖ ھﺎ و ﺑﯿﻨﺎت و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺸﺎھﺪات
ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻮد و ﻟﺬا اﯾﻨﮭﻤﮫ ﻋﺬاب ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺧﻮد او ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﺶ را ﮐﮫ ﺑﺮ ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ از
ﺑﺎﺑﺖ ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﺟﺰ ﺳﻮء ظﻦ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻋﺬاب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ – ﺳﻮره ﻓﺘﺢ .
 -١٩٠و ﻟﺬا ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻮاﺳﻄﮫ آن آﻣﻮزه ھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻋﺬاب ﺑﮑﺸﺪ  .و ﻟﺬا
ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺬھﺐ و ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺒﺮی – ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از رﯾﺸﮫ ﺑﺮﮐﻨﺪم و ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎدم .
 -١٩١ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﻦ ﺑﺨﻮدم ﻋﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎوری ام ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد و ھﻤﮫ او ﺑﻮد .
 -١٩٢و اﯾﻨﮏ ﺳﺨﻨﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ دارم ﺟﻨﺎب ﻣﻼﺻﺪرا  .ﺗﻮﺋﯽ ﮐﮫ اﻋﻼن ﻧﻤﻮدی ﮐﮫ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪون آﻣﻮزش
ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان راه ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﻤﻮد و ﺑﮫ ﺣﻖ رﺳﯿﺪ  .آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ و ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﺖ ﭼﮫ ﺳﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدی و ﭼﮫ
ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﺪا روا داﺷﺘﯽ و ﭼﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آوردی ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ داﻣﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻢ و در
ﻧﻔﺎﻗﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه دﭼﺎر ﺧﺴﺮان دو دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﭼﮫ ﺧﻮﻧﮭﺎی ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺎطﻞ ھﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ؟! ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﺳﻼم
ﻋﺒﺎﺳﯽ و دﺳﯿﺴﮫ ﻣﺄﻣﻮﻧﯽ و ﺷﯿﻌﮫ ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ .
 -١٩٣دﯾﻦ ﺧﺪا و آﺋﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻠﯽ ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ھﺬﯾﺎﻧﮭﺎ و ﺳﻔﺴﻄﮫ ھﺎی اﻓﻼطﻮﻧﯽ و ارﺳﻄﻮﺋﯽ و
ﻓﻠﻮطﯿﻨﯽ و ﺳﯿﻨﺎﺋﯽ و ﺻﺪراﺋﯽ ﻧﺪارد  .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﺎ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻨﺠﺎی اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ را ﻧﺠﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ  .و ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻧﺠﺴﯽ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﯾﺎری م ح م د .
 -١٩۴از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ دﯾﺪم ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ و
ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ آﻓﺖ و ظﻠﻤﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯿﺮ اﻟﯽ ﷲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
 -١٩۵و ﻧﯿﺰ دﯾﺪم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮر اﺳﺖ زﯾﺮا از ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ و ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ و در ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .
 -١٩۶و دﯾﺪم و ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﮫ روح ھﻤﺎن ﺑﺎد و ھﻮا ) رﯾﺢ ( اﺳﺖ ﮐﮫ دم ﺑﮫ دم در ﻣﺎ دﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن در ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
زﻧﺪه ﺑﮫ روح ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
 -١٩٧آﻧﮑﮫ در وادی رﺟﻌﺖ ﺑﺨﻮﯾﺸﺘﻦ  ،وارد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﺪ و در ﺧﻮد ﻗﺮار ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧﺰول روح ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺰول روح ﻧﺘﯿﺠﮫ طﺒﯿﻌﯽ ورود در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ  .اﯾﻦ روﺣﯽ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎن روح ازﻟﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﻦ ﺧﻮد
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﻧﯿﺎ ﺑﮫ دام اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  .ﻧﺰول روح ھﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ روح ﺑﮫ ﺗﻦ اﺳﺖ و ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺷﺪن
روح از دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻘﯿﻢ در آﺧﺮت ﺷﺪن ﮐﮫ ھﻤﺎن اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﻦ و دل ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ  .و ﮐﻞ اﻣﺮ دﯾﻦ ﮐﮫ اﻣﺮ رﺟﻌﺖ اﺳﺖ ھﻤﯿﻦ
رﺟﻌﺖ روح ﺑﮫ ﺗﻦ اﺳﺖ  .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪه از روح ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ  .زﯾﺮا روح آدﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف دﻧﯿﺎ از ﺗﻦ
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ اﺳﺖ  .و ﻟﺬا روح
ﭼﻮن ﺑﮫ ﺗﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﮑﺒﺎر دﮔﺮ آدﻣﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آدم را ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺰول
روح ﺑﮭﻤﺮاه ﻣﻼﺋﮏ  .و اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ در دازﮔﺎره ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ .
 -١٩٨و اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﻤﭽﻮن ﺧﻠﻘﺖ ازﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﻨّﺖ ﺑﺮای آدم ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ  .و ﺣﺸﺮ و ﺑﯿﻌﺖ
اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺟﺸﻦ ﭘﯿﺮوزی آﻧﮭﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﺑﮫ اﯾﻦ رﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ واﻗﻌﮫ
ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی آﻧﮭﺎ ھﻢ ھﺴﺖ  .و اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .وزان واﻗﻌﮫ ﺑﻨﺪه ﺳﮫ ﺳﺎل در ﺟﻨﺖ اﻟﮭﯽ در ﻣﺤﻀﺮ او
ﺑﻮدم و ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪارش ﻧﻤﻮدم  .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮭﺸﺖ ھﻤﺎن ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ اﺳﺖ .
 -١٩٩وزان ﭘﺲ از ﺑﮭﺸﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﺟﮭﺖ رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮ دوزخ ﺧﻠﻖ وارد ﺷﺪم و ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺸﺘﻢ .
٢٢

 -٢٠٠و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﮫ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻖ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ روزش ﺑﮫ ﺣﺴﺎب زﻣﺎن زﻣﯿﻨﯽ ھﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻮن از ﺑﮭﺸﺖ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﮫ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی و ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻼﺋﻤﺶ ﻧﯿﺰ ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد
و ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر اﻋﻼن اﯾﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻮده ام ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ آﻧﮭﻢ ﺑﻮده ام  .ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺘﻤﺮار ھﻤﺎن ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ و
ﻋﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ آﻧﺮا در ھﺮ ﻋﺼﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 -٢٠١و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﻦ آدم دوران ﺧﻮد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮔﺸﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ وارث آدم در اﯾﻦ دوران  .و اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺪه در آﺛﺎرم از
ظﮭﻮر اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام و ﮐﺘﺎب » اﺑﺮ اﻧﺴﺎن « ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -٢٠٢ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دازﮔﺎره ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ و واﻗﻌﮫ آدم ﺷﺪن ﻣﻦ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ از دازﮔﺎره آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻣﺸﮭﺪ
ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ و در ﻣﺸﮭﺪ در روز ﮐﺴﻮف ﺑﺰرگ آدﻣﯿﺖ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد دﯾﺪار ﮐﺮدم  .و اﯾﻦ واﻗﻌﮫ
ظﮭﻮر اﻧﺴﺎن در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺑﻮد .
 -٢٠٣و ﻟﺬا ﺑﺎ ھﺒﻮط از ﺑﮭﺸﺖ اﻧﺪوه و ﻓﺮاق و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ  .وﻟﯽ اﯾﻦ ھﺒﻮط ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد و از ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻨﺎه
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺒﻮد از ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﺑﻮد .
 -٢٠۴و ﺑﺎ اﯾن ھﺑوط ﺑﮫ ﻗول ﺑﺎﺑﺎ طﺎھر ﻋرﯾﺎن ﺳﮫ ﻏم ﺑﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﮫ ﺳراﻏم آﻣد  :اﺳﯾری و ﻏرﯾﺑﯽ و ﻏم ﯾﺎر ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﻏم ﭼﮭﺎرﻣﯽ را ھم ﺑﮫ آن اﻓزود ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑود و ﻏم ﭘﻧﺟﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﻘر ﺑود  .و ﻏم ﺷﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻼﻣت ﮐﺷﯽ ﺑود و
ﺑﻣﺑﺎران اﺗﮭﺎﻣﺎت از ھر ﺳو و ﺑﺧﺻوص از ﺟﺎﻧب ﻋزﯾزان و ﯾﺎران ﻗدﯾم .
 -٢٠۵و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣن ﭘس از ھﺑوطم ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ھﻣﮫ ﺑﻼﯾﺎی ﺑﺷری ﺷدم ﯾﻌﻧﯽ وارث ھﻣﮫ رﻧﺟﮭﺎی ﺑﺷرﯾت ﺑر روی زﻣﯾن
و ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔردﯾدم و درﯾﺎی اﻧدوه و ﺧون ﮔﺷﺗم و در اﻧﺗظﺎر اﻧﻔﺟﺎرم  ،اﻧﻔﺟﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻣول و ﺗﺎرﯾﺧﯽ .
آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ دھﺎن ﺑﺳﺗﮫ و ﺧﻣوش ﮐﮫ ﻓﻘط دودھﺎ و ﺑﺧﺎراﺗﯽ از ﺳرم ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣن اﺳت و ﭼﺷﻣﮫ
ھﺎﺋﯽ آﺑﮕرم ﺑرای ﻣداوای اﻣراض ﺟﻠدی ﻣردم .
 -٢٠۶ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ در آن ﺳﮫ ﺳﺎل ﺣﺿور و ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﺎھﮭﺎی اوﻟش ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺑدﻧم روح ﺷده ﺑود  .ﺑﺎ ھر دﻣﯽ
و ﺑﺎزدﻣﯽ ﺳﯾﺎه ﻣﺳت و دﮔرﮔون و ﻣﻧﻘﻠب ﻣﯽ ﺷدم و ھر ﻟﺣظﮫ ای ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯽ دﮔر ﺑودم و ﺑﺎ اﻧدک ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﺧود ﻧﯾز دﮔرﮔون
ﻣﯽ ﺷدم و ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﻘﻠب ﻣﯽ ﮔﺷﺗم  .و در آن دوره ﺑر ھر ﺧﺎﻧﮫ ای ھم ﮐﮫ وارد ﻣﯽ ﺷدم اھﺎﻟﯽ آن ﻣﻧﻘﻠب
ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و دﭼﺎر ﮔﺷﺎﯾش ھﺎی ﻋظﯾم ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ ﮔردﯾدﻧد  .در اﯾن دوره ھر ﮔﺎه ھر ﯾﮏ از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و
اﻣﺎﻣﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آوردم و ﻧﺎﻣﺷﺎن را ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﮐردم از وﺟود ﻣن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب را
ﻣﻧﻘﻠب و ﻣﺗﺣﯾر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و ﮔﺎه ﻓراری ﻣﯽ داد  .در اﯾن دوره ﺑراﺳﺗﯽ دارای اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﺷده ﺑودم و اراده ام ھر آن
ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ ﻣن ﺑرای ﺧودم ھﯾﭻ اراده ﻧﻣﯽ ﮐردم ﭼون ﻧﯾﺎزی ﻧداﺷﺗم .
 -٢٠٧در اﯾن دوره ﮐﺎﻓرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ در ﯾﮏ ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻧده اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آوردﻧد و ﮐل زﻧدﮔﯾﺷﺎن دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺷد  .ﺑراﺳﺗﯽ
ﻣوﺟودی آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺷده ﺑودم .
 -٢٠٨ھﻣﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺑدان دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ در ھﺟرت ﺑﮫ دازﮔﺎره از ﮐل ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و ﺑﻠﮑﮫ از ﺧودم دل ﮐﻧده و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وﺟود ﺑﺳوی او رﻓﺗم و ﻟذا در ﺑدو ورودم ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻓرش ﮐردن اطﺎق ﺑودم اﻧﻔﺟﺎر ﻣﮭﯾب رخ ﻧﻣود و روح ﻧﺎزل
ﺷد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ظﮭر ﮐﺎﻣل ﺑود  .و ﻣن ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺳﺗﯽ ﻣرﮔﺑﺎری اﻓﺗﺎدم و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ذاﺗم در ﺣﺎل دﮔرﮔون ﺷدن
اﺳت و آن آدم ﻗﺑﻠﯽ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑود ﺷدن اﺳت  .وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻣن در ﺣﺎل آدم ﺷدن ﺑودم  .آدم ﺑﻣﻌﻧﺎی آدم ﺻﻔﯽ ﷲ و
ﺧﻠﯾﻔﺔ ﷲ ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺑود و ﻣﺳﺟود ﻓرﺷﺗﮕﺎن .
 -٢٠٩ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕری واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در ﮐل زﻧدﮔﯾم ﺟرﯾﺎن داﺷت و در ﻣراﺣل ﻣﺗﻔﺎوت زﻧدﮔﯽ ﺑﺻورت وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺟﯾﺑﯽ
رخ ﻧﻣود وﻟﯽ در دازﮔﺎره اﯾن ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۶۵در آﻟﻣﺎن ﻧزول روح ﻋﯾﺳوی رخ ﻧﻣود ﮐﮫ
ﺳرآﻏﺎز درﻣﺎﻧﮕری ﻣن ھم ﺑود  .و در ﺳﺎل  ۶١ﺑﺎز ھم در دازﮔﺎره در دﯾدار ﺑﺎ ﺧﺿر ﺑﮫ روح ﻣوﺳوی ﻧﺎﺋل ﺷدم و در ﺳﺎل
 ۶٠در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻧزول ﻣﺎه ﺑﮫ روح اﺑراھﯾﻣﯽ رﺳﯾدم ﮐﮫ ﺑت ﺗﻣدن و ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻏرﺑﯽ در ﻣن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑت اﻋظم
ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣدرن ﺑود  .وﻟﯽ ﻣﺑدأ ھﻣﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻧزوﻻت آﺳﻣﺎﻧﯽ در ﺧرداد ﺳﺎل  ۵۶ﺑﺎ رﺣﻠت دﮐﺗر
ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود و واﻗﻌﮫ ﺣﻠول روح ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﻣن ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٧٣ﯾﻌﻧﯽ ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی در دازﮔﺎره اداﻣﮫ داﺷت و ﭘس از
آن از ﻣن رﻓت ﯾﻌﻧﯽ از دﻧﯾﺎ رﻓت و ﻣن ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﯾﮑس و ﺗﻧﮭﺎ ﺷدم ﺗﺎ ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی .
٢٣

 -٢١٠ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﻠول روح ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﺑﻧده ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺑودی ھوﯾت ﻓردی ﻣن ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﻋﯽ
ﺣﺷر و ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺎ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود و ﮔوﺋﯽ در وﺟودم ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ آﻣده ﺑود .
 -٢١١ﭘس از رﻓﺗن ﺷرﯾﻌﺗﯽ از وﺟودم ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر او را ﺧواب دﯾدم ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ھﻣﯾن دو ﺳﺎل ﭘﯾش ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل
 ١٣٨٧ﺑود ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﭘﯾرش ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون ﺑﮫ ﻣﻧزﻟم آﻣد و ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾم را اﻣﺿﺎء ﮐرد و رﻓت .
 -٢١٢ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرﺧﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑر ﻗﻠب ﺣﺿرت آدم ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺑر ﻗﻠب
ﺣﺿرت ﻧوح و ﺑرﺧﯽ ﺑر ﻗﻠب ﺣﺿرت اﺑراھﯾم ﯾﺎ ﻣوﺳﯽ و ﯾﺎ ﻋﯾﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد  .ﺑﻧده ھم از ﺳﺎل  ۵۶ﺗﺎ  ٧٣ﺑر ﻗﻠب
دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑودم ﺑﮫ زﻋم اﺑن ﻋرﺑﯽ  .و ﯾﺎ در ﺣﻘﯾﻘت دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﻗﻠب ﻣن ﺑود و ﻟذا ﻣن ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﻣﺎل ھم
ﻋﯾن او ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن اذﻋﺎن داﺷﺗﻧد .
 -٢١٣ﺑﻧظر ﺑﻧده اﯾن ﺑﯾﺎن اﺑن ﻋرﺑﯽ درﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در ﻗﻠب ﯾﮑﯽ از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﺎﺷد  .ﺑﻠﮑﮫ درﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻧد ﺗن از اﻧﺑﯾﺎء ﯾﺎ اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ در ﻗﻠب ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺣﺷر در ﻗرآن اﺳت .
 -٢١۴ﻧزول روح در دازﮔﺎره ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺗﻣﺎم ﻗرآن را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗم و ﺣﺷر و ﺑﯾﻌت ھﻣﮫ
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت ﺑود  .ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد ﻧزول روح ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر )ع( رخ ﻧﻣود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎل
ﮐﮫ ﺑر ﺳﯾﻧﮫ ام وارد ﺷد و اﯾن ﮐﻣﺎل ﻧزول روح ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﺎطﻣﮫ زھرا ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﺧﻠوق ﺧدا در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت
طﺑﻖ ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺧداوﻧد ﻗرار ﺑر ﺧﻠﻖ ﻓﺎطﻣﮫ ﻧداﺷت ﺣﺗﯽ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ را ھم ﻧﻣﯽ آﻓرﯾد  .ﭘس ﻓﺎطﻣﮫ روح اﮐﻣل و
اﻧﺳﺎن اﮐﻣل اﺳت  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧﻠﻘت ﺑﻧده و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧزول روح اﻟﮭﯽ در ﻣن ﮐﺎﻣل ﺷد ﮐﮫ ﺟﻣﺎل اﯾن ﮐﻣﺎل را در
واﻗﻌﮫ ﮐﺳوف ﺑزرگ ﻣﺷﮭد دﯾدار ﮐردم و آﻧﮕﮫ ھﺑوط ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز !
 -٢١۵اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب روح از ﮐودﮐﯽ ام آﻏﺎز ﺷده ﺑود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣﺗذﮐر ﺷده ام در ﺳن ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺧواﺑﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺧدا دﻋوت ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﺷﺑﮭﺎی ﻗدر ﺑود ﺑدﺳت ﺧداوﻧد ﺷراﺑﯽ ﺗﻠﺦ ﻧوﺷﺎﻧده ﺷدم ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎم اﻟﺳت ﻣن ﺑود
 .اﯾن ﺷراب روح ﺑود ﮐﮫ زان ﭘس ھر ﺷب ﺑﮫ ﻣﺣض ﺧواﺑﯾدن ﻧوری را ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﺑﺳوﯾم ﻣﯽ آﯾد و ﻗﺻد ورود ﺑر ﻗﻠﺑم را
دارد ﮐﮫ از ھراس ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷدم  .اﯾن واﻗﻌﮫ در ﻋﺎﻟم رؤﯾﺎ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎدرم ﭼراغ را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐرد و
ﻣﯽ ﺧواﺑﯾدﯾم و ﻣن ﭘس از ﻧوﺷﯾدن آن ﺷراب ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯾﺧواب ﺷده ﺑودم  .و ﺑﺎﻻﺧره آن ﻧور ﺑر ﻗﻠﺑم وارد ﺷد  .اﯾن ھﻣﺎن
ﻧوری اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ھم ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھر ﮐﮫ را ﺑﺧواھد ھداﯾت ﮐﻧد ﻧوری در دﻟش ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
آن ﻧور ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻧور ﻧﯾز ﺻورﺗﯽ از ﻧزول و ﺣﻠول روح اﻟﮭﯽ در ﺑﻧده ﺑود .
 -٢١۶ﻣرﺗﺑﮫ و ﻧوع دﯾﮕری از ﻧزول و ﺣﻠول روح در ﺑﻧده ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺑود ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺑل از ھﺟرﺗم ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در
ﻣﺎﺟرای ﯾﮏ ﮐوھﻧوردی در داﻣﻧﮫ ﭼﺎﻟوس ﺗﮭران در ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻼً ﮔرم و آﻓﺗﺎﺑﯽ در ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ﺣدود ﺳﺎﻋت دو ﺑﻌد از ظﮭر
ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه در آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻟﮑﮫ ای اﺑر ھم ﻧﺑود طوﻓﺎن ﮔردﺑﺎد ﻣﺎﻧﻧدی ﭘدﯾد آﻣد و ﭼون روﺣﯽ ﺑر روی ﻣن اﻓﺗﺎد و
ﻣن ﺑﯾﮭوش ﺷدم ﺗﺎ ﺣدود ﺳﺎﻋت  ٧ﺷب ﮐﮫ ﺑﮭوش آﻣدم و ﺧود را ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺷﯾرﭘﻼ رﺳﺎﻧﯾدم و ﻓرداﯾش ﻣرا ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺗﺟرﯾش ﺑردﻧد ﮐﮫ ھر دو دﺳﺗﮭﺎﯾم ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزوان ﯾﺦ زده ﺑود  .ﺗﻣﺎم ﭘوﺳت و ﮔوﺷت و رگ و ﭘﯽ را ﺑدون ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﺗراﺷﯾدﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس دردی ﮐﻧم  .و دﺳﺗﮭﺎﯾم ﭼون دﺳت اﺳﮑﻠت ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺷد  .و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھر دو دﺳﺗﮭﺎﯾم ﻗطﻊ ﺷود  .ﮐﮫ ﻣن ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷدم و ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ﭘزﺷﮑﺎن و ﭘرﺳﺗﺎران ﺑﺎ ﻣن
ﺟدال ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣرا راﺿﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﻧﺷدﻧد و آﻧﮕﺎه از ﻣن اﻣﺿﺎء ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧودم از
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣرﺧص ﺷدم  .ﮐﻣﺗرﯾن ﺣﺳﯽ در دﺳﺗﺎﻧم ﻧداﺷﺗم و دﺳﺗﮭﺎﯾم ﺣﺗﯽ ﺳوزش آﺗش ﮐﺑرﯾت را ھم درک ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﺎﻣﻼً
ﻣرده ﺑود  .و ﻣن ﺧﯾﺎﻟم ﺑطرزی ﻋﺟﯾب راﺣت ﺑود  .ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت ﺑود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه از ﻣﻐز اﺳﺗﺧواﻧم
ﺧﺎرﺷﯽ ﻣرﮔﺑﺎر آﻏﺎز ﺷد و در طﯽ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ دﺳﺗﺎﻧم دوﺑﺎره زﻧده ﺷد و دﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧو ﯾﺎﻓﺗم  .و ﻣن دﯾدم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد
ﻣرده ای را زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد  .آن اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﮐﮫ داﺷﺗم و ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧﺷدم ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻓﺎﻣﯾل ﻣرا
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺟدال داﺷﺗﻧد ﮐﮫ دﺳﺗﮭﺎﯾم را ﻗطﻊ ﮐﻧم  .وﻟﯽ ﻣن ﺧﯾﺎﻟم راﺣت راﺣت ﺑود  .اﯾن اﯾﻣﺎن و
ﯾﻘﯾن ﺑواﺳطﮫ ھﻣﺎن ﮔردﺑﺎد ﺣﯾرت آور در ﻣن اﻟﻘﺎء ﺷده ﺑود  .آن طوﻓﺎن روح ﺑود ﮐﮫ دﺳﺗﮭﺎﯾم را ﻧﯾز از ﻣن ﮔرﻓت و
دﺳﺗﺎﻧﯽ ﺟدﯾد ﺑﻣن ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن دﺳت ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺛل ﯾد ﺑﯾﺿﺎء ﻣﻧور ﺑود و ﺟﻠب ﻧظر ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ ﮐرد  .اﯾن دﺳﺗﮭﺎی
ﻣوﺳوی ﻣن ﺑود و آن روح ﻣوﺳوی ﺑود ﮐﮫ ﻧزوﻟش ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۶١اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﺑﺎ دﯾدار ﺧﺿر ﮐﺎﻣل ﺷد  .ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﯾن
واﻗﻌﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺣﺿورش را ﺑﻣن ﻧﺷﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑروم ﺗﺎ در آن ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن ﻧﺎﺑود ﻧﮕردم .
 -٢١٧در طﯽ ھﻣﮫ ﻋﻣرم ھﻣواره روﺣﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ھداﯾت و ﯾﺎری ﻧﻣوده اﺳت  .ﺑطور ﻣﺛﺎل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً
ھم ﮔﻔﺗﮫ ام در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻧﺧﺳت ورودم ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد در ﯾﮏ ﺳﻔر و ﺗور داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﻧده ﺑدون آﻧﮑﮫ
٢۴

راﻧﻧدﮔﯽ ﺑداﻧم و ھرﮔز ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن اﺗوﻣﺑﯾﻠﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷم در ﯾﮏ رودرواﺳﯽ ﻋﺟﯾب ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن اﺗوﺑوﺳﯽ ﻧﺷﺳﺗم ﮐﮫ ﺣدود
ﭘﻧﺟﺎه ﺗﺎ ﺳرﻧﺷﯾن داﺷت  .ﺣدود ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑود ﮐﮫ ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗم ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺗﯽ راﻧﻧده اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد  .وﻟﯽ ﻣن ھم
اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن ﺧواﺑم ﺑرد و ﺻﺑﺢ ﺑﺎ اﺷﻌﮫ آﻓﺗﺎب از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷدم و ﺗﻣﺎم ﺷب را در ﺣﺎل راﻧﻧدﮔﯽ ﺧواب ﺑودم و
ﺧواﺑﮭﺎی ﻓراوان ھم دﯾده ﺑودم و ﺣدود ﻻاﻗل ﺷش ﺳﺎﻋت ﺑﮫ اﻧدازه ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر در اﺗوﺑﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ آﻣرﯾﮑﺎ طﯽ طرﯾﻖ
ﮐرده ﺑودم آﻧﮭم ﮐل ﻣﺳﯾر را درﺳت رﻓﺗﮫ ﺑودم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺻدھﺎ ﺗﻘﺎطﻊ را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودم و ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾﭼﯾده ﺑودم  .ﭘس
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ﮐرده ﺑود  .ﻣن ﯾﺎ روﺣم ؟ ﻣن ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻋﻼﺋم راﻧﻧدﮔﯽ را ھم ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم و ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺗوﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻋرﯾض و طوﯾل آﻣرﯾﮑﺎ را ﻣﯽ دﯾدم آﻧﮭم در ﺷب ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺳرﻋﺗﯽ ﭘﻧﺟﺎه ﺗﺎ داﻧﺷﺟو را ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ دوﺳﺗﺎن ھﻣﻔﮑر و ﻓﻌﺎﻟﯾن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودﻧد را ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﮫ ﻣﻘﺻد رﺳﺎﻧﯾده ﺑودم  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺣﯾرت آور را ھﯾﭼﯾﮏ از آن دوﺳﺗﺎن ﺑﺎور ﻧﮑردﻧد .
 -٢١٨ﺑﯽ ﺗردﯾد ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎ ﺣﺎﻣل روﺣﯽ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن روح اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺎوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و درﺑﺎره
اش ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﯾﺎﺑﻧد  .ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺣوادث زﻧدﮔﯾش درک ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ھﻣواره روﺣﯽ ﺑﺎ او ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در
ﺧطرھﺎی ﺑزرگ ﯾﺎرﯾش ﻧﻣوده و ﻧﺟﺎﺗش داده اﺳت  .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﭼﺷم ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ
ﺧود ﺑﻧﮕرﻧد  .و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻧوع ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ را ﯾﺎ ﺷﺎﻧس ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﯾﺎ اﺗﻔﺎق .
 -٢١٩ﺳراﺳر زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ ﻣﻌﺟزه اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﺟزات ﻋﺎدت ﮐرده و درﺑﺎره ﺷﺎن ﻏﺎﻓل و ﺳﮭو و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ روح آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺟﻧﺑش و ﺧﻼﻗﯾت ﻣﯽ آورد ﻧظر ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن اﻣر
ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ  :ﭼرا ﺑﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد  ،ﭼرا در ﺧود ﺗﺄﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﭼرا ﺑﺧود ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد  ،ﭼرا رﺟﻌت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﭼرا ﺑﮫ
ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد . ... ،
 -٢٢٠اﻣر ﺑﮫ رﺟﻌت در ﻗرآن ﮐﮫ ﻓراواﻧﺗرﯾن اﻣرھﺎ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ اﻣر رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت  .اﻣر رﺟوع
روح ﺑﮫ ﺗن اﺳت و ﺟﻠوس در ﺗن و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻣودن ﺗن و زﻧده ﺷدن ﺑﮫ روح .
 -٢٢١ﭼون روح ازﻟﯽ آدم ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد روح اﺑدی ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن روح ﻣﺣﻣدی و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد و اﻧﺳﺎن را ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﭼﺷم ﺟﺎن ﺑﯾﻧﺎ ﺷده و ﺟﻣﺎل ﻓطرت روح را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻧﻘﺎب از رخ ﻓطرت ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دﯾدار ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و ﻓﺎطﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 » -٢٢٢ذﮐر « ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن و در ﺟرﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﮐﮫ ﻣﺣور ﻗرآن و دﯾن و ﻋرﻓﺎن اﺳت
ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ در اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ذاﮐرﯾن را ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎء ﻗرار داده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم ذﮐر
را ﺑرﺗر از ﻧﺑوت ﻣﯽ داﻧد  .و ﮐﻣﺎل ذﮐر  ،ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت .
 -٢٢٣ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ » ذﮐر « ﺑرﺗرﯾن ﮐﺷف ﺑﻧده در واﻗﻌﮫ دازﮔﺎره ﺑوده اﺳت و ھر ﭼﮫ دارم از ذﮐر دارم و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر
ﺑﻧده ﻣﺣﺻول ذﮐر اﺳت  .ﻋﻠم ذﮐر ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن و ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن ﻋﻠوم اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .
 -٢٢۴ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﺗوﺣﺎت ذﮐر دازﮔﺎره اﺳت و ھر ﺣﺎدﺛﮫ ای را ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم و در آن ﺗﺄﻣل و
اﺳﺗﻐراق ﻣﯽ ﮐﻧم ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار و ﻋﺟﺎﯾب ﻧوﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود و اﯾن روﻧد اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ ﻧدارد  .ﮐل زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن
اﺳت در درﺟﺎت .
 -٢٢۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ طرﯾﻘت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻘول رﺳول اﮐرم ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ طرﯾﻘت ﺧﺎص ﺧودش را در اﻣر ھداﯾت دارد ﺣﺎﺻل
ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس وﯾژه ھر ﮐﺳﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷف ﺧداوﻧد در ﺧود و زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﮐﻧوﻧﯾت
ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت  .اﯾن طرﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ رﺳد .
 -٢٢۶در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﯾﮏ ھﻣراه و راﻧﻧده ای ﺑﺎ ﺧود دارد  .و اﯾن ھﻣﺎن روح اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم از
آن ﻏﺎﻓل ھﺳﺗﻧد .
 -٢٢٧ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﯾن و ﻋرﻓﺎن را آﺳﺎن ﮐرده اﯾد زﯾن ﭘس ﺳﻧﮓ روی ﺳﻧﮓ ﺑﻧد ﻧﻣﯽ ﺷود و ھر
ﮐﺳﯽ دﻋوی ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﻧده ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻣﮕر ﭼﮫ ﻋﯾﺑﯽ دارد و ﺑﺳﯾﺎر ھم ﻧﯾﮑوﺳت  .از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻓﻘط دﮐﺎﻧداران دﯾن و
ﻋرﻓﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺿرر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت اﻣروزه ﮐﮫ ھر زﻧﺎﮐﺎری ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و
ھر آدﻣﮑﺷﯽ ھم طﺑﯾب ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ھر آدﻣﺧواری ﻣﻧﺟﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھر آدﻣﻔروﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود
ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺧود را ﻣظﮭر ﺣﻖ ﺧودش ﺑداﻧد ﺗﺎ از ﻓرﯾب و داﻣﮭﺎی اﯾن ﻣدﻋﯾﺎن ﮐذاﺋﯽ رھﺎ ﮔردد .
٢۵

 -٢٢٨روح ﭼون از اﺳﺎرت و اﻧﻘﯾﺎد اﺷﯾﺎء و دﻧﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷود و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش ﯾﻌﻧﯽ ﺗن و ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺑﺎزﮔردد و در آن ﻗرار
ﮔﯾرد ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﺷده و ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﮔردد  .ھﻣﯾن اﺳت و ﺑس ﮐل ﻣﺎﺟرای ﻣﺎ درﺑﺎره روح  .زﯾرا روح ھﻣﺎن روح ﷲ
اﺳت و ﭼون ﺑﮫ ﺗن ﺑﺎزﮔردد آدﻣﯽ ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺧداﺑﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﺄﻟﮫ و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ  .و اﯾن رﺟﻌت ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧدارد
ﺑﺧﺻوص ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻼﺻدرا و ﺑوﻋﻠﯽ  .اﯾن رﺟﻌت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ذره ﻧﯾﺎز اﺳت  .و آﺛﺎر ﻣﺎ ﭘدﯾد آورﻧده و ﺑراﻧﮕﯾزﻧده ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺎزی اﺳت  .ﻓﻘط اوﻟﯾن وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وادی » طﻠب « اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣراﺣل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻣﻌﻧوی اﻧواع و
ﻣراﺣل و ﻣدارج طﻠب ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾﺎز  :ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آدم ﺑودن !
 -٢٢٩اﮔر از ﺑﻧده ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آﻣده ام ﺧواھم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ درد آدم ﻧﺑودن  .ﭼون ھر ﭼﮫ ﺑر ﺧود ﻧظر
ﮐردم ﻧﺷﺎﻧﯽ از آدﻣﯾت در ﺧود ﻧدﯾدم دﻟم ﺑﮫ درد آﻣد و ﺑﺣﺎﻟم ﺳوﺧت و اﯾن درد و ﺳوز ﺑود ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺧدا رﺳﺎﻧﯾد  .و ﭼون
دﯾدم ﮐﮫ آدم ﺷدن ﭼﮫ ﭼﯾز ﻟذت ﺑﺧﺷﯽ اﺳت آﻧرا ﺑﮫ دﯾﮕران ھم رﺳﺎﻧﯾدم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد آدﻣﯾت ﻣﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧد .
 -٢٣٠ﯾﮑﯽ ﻣﺎ را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ  :ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ ﻏﻠّو ﮐرده اﯾد زﯾرا ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ﮐﮫ آدم از ﺧدا ھم ﺑرﺗر اﺳت  .ﮔﻔﺗم
ﺑﻧده ﻏﻠّو ﻧﮑرده ام ﺧود ﺧداوﻧد ﻏﻠو ﮐرده اﺳت و آدم را ﺑرﺗر از ﺧودش ﻗرار داده اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آدم را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود
ﮐرده اﺳت زﯾرا او را ﺑرﺗر از ﺧودش دﯾده اﺳت  .ھر ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد آدﻣﯾﺗش آﻏﺎز ﺷده اﺳت و در
ﻣﻧظر ﺧداوﻧد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻧﮕﺎھﯽ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺧود دارد و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا را ھم ﺑﺎور ﮐرده اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻋرﻓﺎن
ﻗرآﻧﯽ  .و اﯾن ﻧﯾز از ﺑرﮐﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ دازﮔﺎره اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﺑﺷر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧدارد  .اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻧص
ﺻرﯾﺢ ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﻻﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن اﺳت  :و اﻓزون آﻣد ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧود ! ﯾﻌﻧﯽ ﷲ ﺑواﺳطﮫ اﻧﺳﺎن
 ،اﮐﺑر ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﷲ اﮐﺑر ! ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟب ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺑر و ﻓزوﻧﯽ ﺧداﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ھم اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺟﺎی ﺧودش
ﻗرار داده و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﮐرده اﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﻣﺣل ﺗﺟﻠﯽ ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﻧﮫ ﷲ  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟ اﯾﻧﺳت آن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھرﮔز ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .اﯾن ﻋرﻓﺎن ِ ﻋﺷﻖ اﺳت ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﺳﺎب  .اﯾن ﻋرﻓﺎن ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت  .ﷲ اﮐﺑر اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل اﺳت .
 -٢٣١ﻣﻼﺻدرا ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻧداﻧد ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﻣﯽ رﺳد و ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
رﯾﺎﺿﯾﺎت را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑداﻧد  .ﻣﺎ ﺧط ﺑطﻼن و رﺳواﺋﯽ ﺑر اﯾن ﻋرﻓﺎن ﮐﺷﯾده اﯾم و ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﻣﻘﺻود اﯾن ﻋرﻓﺎن
ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد اﺳت  .ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺳروش را ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد رﺳﺎﻧﯾد و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ آن ﻗرآن را ﭘﺎره ﮐرد و اﯾن ﻣﺟوز
ورود ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺑود  .اﯾن ﻋرﻓﺎن از ﮐﺎخ اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺟﺎری ﺷد و در ﻋﺻر ﺻﻔوﯾﺎن در اﯾران ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ورود ﺑﮫ
ﮐﺎخ ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﻧﺷد وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧره در ﺳرآﻏﺎز ھزاره ﺳوم ﻣﯾﻼدی ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد رﺳﺎﻧﯾد و ﺑﺎﻻﺧره اذن ورود ﮔرﻓت
ﺑواﺳطﮫ اﺑطﺎل دﯾن و ﻗرآن ﮐﮫ اﺳﺎس ذاﺗﯽ اﯾن ﻋرﻓﺎن ﺑود .
 -٢٣٢ﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ را ﮐﺗﺎب ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ارﺳطو ﻋﻣری درﯾوزه و درﺑدر درﺑﺎرھﺎ ﻧﻣود و ﻧﺎﺑودش ﺳﺎﺧت  .ﻣﻼﺻدرا ھم ﺑرای
ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗن ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﺟﮭت ورود ﺑﮫ درﺑﺎر ﻧﺎﮐﺎم و ﺗﺑﻌﯾد ﺷد  .دﮐﺗر ﺳروش ھم ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺧﻠف اﯾن ﺟﻣﺎﻋت درﺑﺎر زده
اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﺑﺗﻼ ﮔﺷت و ﺗﺑﻌﯾد ﮔردﯾد و ﮐﺎﺧﮭﺎی ﻏرﺑﯽ را از ﻧوع ﺷرﻗﯽ اش ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدﺗر ﯾﺎﻓت و ﺧود ﻧﯾز
ﺳﺧﺎوت ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﮫ ﻧﻣود و ﻗرآن را ﻣﻧﮑر ﺷد  .و اﯾن ﻋﺎﻗﺑت دﯾن و ﻋرﻓﺎن ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن
اﺗﻣﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻧﯾز ﺣﻖ اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ در ذاﺗش ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ اﺗوﻣﯾزم ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ اﺻل ﺧود
رﺟﻌت ﻧﻣوده و اول و آﺧرش ﯾﮑﯽ اﺳت  :از اﻧدﯾﺷﮫ اﺗم ﺗﺎ ﺑﻣب اﺗم !
 -٢٣٣ﺟدال ﺧوﻧﯾن ﺑﯾن دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ﻣرﺗﺿﯽ ﻣطﮭری ھم ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻋرﻓﺎن اﺑوذری و ﻋرﻓﺎن اﺑوﻋﻠﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻧون اداﻣﮫ دارد و ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﭼﮫ ﺧوﻧﮭﺎﺋﯽ را ھدر ﮐرده اﺳت و ﭼﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺑﺎر آورده اﺳت .
 -٢٣۴ﺳروش ھم ﺷﺎﮔرد ﻣﻣﺗﺎز ﻣطﮭری و ﻣﺑﻠﻎ طراز اول اﻧدﯾﺷﮫ او ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣطﮭری ھم ﺷﺎﮔرد ﻣﻣﺗﺎز ﻋﻼﻣﮫ
طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ﺑود و ﻋﻼﻣﮫ ھم ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از ﻣﻼﺻدرا ﻓﻠﺳﻔﮫ را ھﻣﺎن ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت  .و ﻣﻼﺻدرا ﺷﺎﮔرد ﻣﻣﺗﺎز
ﺑوﻋﻠﯽ ﺑود و ﺑوﻋﻠﯽ ھم ﺷﺎﮔرد ﻣﻣﺗﺎز ﻓﺎراﺑﯽ و ﻓﺎراﺑﯽ ھم ﺷﺎﮔرد ﻣﻣﺗﺎز ارﺳطو در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑود  .ﮔرﭼﮫ ﻓﺎراﺑﯽ اواﺧر
ﻋﻣرش ھﻣﭼون اﺳﺗﺎدش ارﺳطو دﭼﺎر اﻓﺳرده ﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﮔردﯾد و دﺳت از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﺷﯾد و روی ﺑﮫ ﺗﺻوف ﻧﻣود  .وﻟﯽ
ارﺳطو ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرد  .و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣذھب ﺧودﮐﺷﯽ اﺳت  .ﭘس اﯾﻧﮏ ﺧودﮐﺷﯽ دﮐﺗر ﺳروش را ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺧودﮐﺷﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺳﺗر ﺻدراﺋﯽ اش .
 -٢٣۵ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ارﺳطوﺋﯽ ﮐردن ﺟﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اش را آﻏﺎز ﮐرد و
ﺑﮫ ھر ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﻣﯽ ﺷد ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و آﺛﺎر اﺳﺗﺎدش ارﺳطو را در آن ﺳرزﻣﯾن اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ داد و
٢۶

ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ ﻧﻣود و ﻣﯽ رﻓت  .و اﯾﻧﺳت ﺑﻧﯾﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻣدن ﻏرب و ﻏرب زده ﮔﯽ و ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﻓﻠﺳﻔﯽ  .آﯾﺎ
ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
 -٢٣۶ﭘس ذات ﺷﺎه ﭘرﺳﺗﯽ و اﺷراﻓﯾت زده ﮔﯽ ﻓﻼﺳﻔﮫ را درک ﮐﻧﯾم و ذات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ را  .و ﻧﯾز ذات اﺳطوره
ﺑﺎﻓﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ را  .و ذات اﺳطوره اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را  .و اﯾﻧﮑﮫ در ﭘس ﭘرده راز ﭘردازی ﮐﻼﻣﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭼﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﮐﻣﯾن اﺳت
ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺗوده ﻣردم ﺳر از ﮐﺎرش درآورﻧد .
 -٢٣٧و دﯾﮕر از ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣن در دازﮔﺎره درک اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑود ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻣﺎن ﻣذھب اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑﻣت
ﺗوﺣﯾدی اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻗد ﻋﻠم ﮐرده و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  :ﻓﻘط ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺧدا ﺑرﺳﻧد !
 -٢٣٨دﮐﺎرت ﻣﯽ ﮔﻔت  »:ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﭘس ھﺳﺗم «  .وﻟﯽ اﺳﭘﯾﻧوزا ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻼﺻدرای ﯾﮭودی ﻣﻌﺎﺻر او ھم ھﺳت
ﻣﯽ ﮔوﯾد  »:ﻣن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم ﭘس ﺧدا ھﺳﺗم «  .و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظورش از اﻧدﯾﺷﮫ ھﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑود و در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﮔﻔت  :ﻓﻠﺳﻔﮫ
ھﻣﺎن ﺧداﺳت  .او ﻧﯾز ﭼون ﻣﻼﺻدرا ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺑدون رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻓﯾﻠﺳوف ﺷد و ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾد و ﻟذا از طرﯾﻖ
ﻗﺿﺎﯾﺎی ھﻧدﺳﯽ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ اﺛﺑﺎت وﺟود ﺧداﺋﯽ ﮐرد ﮐﮫ در ﺑﻧد ﺧداﺋﯾت ﺧودش ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اراده ﺧودش را
ﺗﻐﯾﯾر دھد و ﺧود را از اﺳﺎرت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷد .
 -٢٣٩ﺧدای ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد و ﺑرای اﻧﮑﺎر ﻋﺷﻖ
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ آدم ھذﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﻓد .
 -٢۴٠ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻏﺎﻣض ﺗرﯾن و ﺷﺎﻗﮫ ﺗرﯾن زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ﺑﺷر اﺳت  .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﺗﺎﺑش ﻗرآن اﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﻣﺎ اﺳﻼم را آورده اﯾم ﺗﺎ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ را آﺳﺎن ﮐﻧﯾم و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ را ﺳﺧت ﻧﻣﺎﺋﯾم و آﻧﺎﻧﮑﮫ راه ﺧدا را ﺳﺧت ﺟﻠوه ﻣﯽ دھﻧد ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد ﮐﮫ راه ھداﯾت را ﺑر ﻣردم ﺳد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢۴١ﻣﻼﺻدرا در ﺟﻠد اول اﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻓﯾﻠﺳوف ﺷدن ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ ﺷدن اﺳت و ﺟز اﯾن راھﯽ ﺑﺳوی ﺧدا ﻧﯾﺳت .
آﯾﺎ اﯾن زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ﻗرآن اﺳت ﯾﺎ ﺿد ﻗرآن ؟
 -٢۴٢ﺗﻣﺎم ﺗﻼش و آرﻣﺎن ﻣﻼﺻدرا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن و اﺳﻼم و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺗﺷﯾﻊ را ﺗﺑﯾﯾن ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اﺳﻼم ﺗزﺋﯾن و ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﺷود  .ﻓﯽ اﻟﻣﺛل اﮔر ﺑﮫ ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد
ھﺳﺗﯽ ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﻧﺎﻗض ﻣﻌﻣﺎﺋﯽ ﺑﯾن ﺟوھر و ﻋرض در ﻓﻠﺳﻔﮫ ارﺳطو ﻣﺛل آب ﺧوردن ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﻣﺛﻧوی ھﻔت ﻣﻧﯽ ﻧدارد  .زﯾرا اﮔر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را از ﻣﺑدأ ﺑﻧﮕرﯾم اﺻل ﺑﺎ ﺟوھر ﯾﺎ وﺟود ﻣﺣض ) ذات ( اﺳت و ﻋرض ﯾﺎ
ﺻﻔﺎت ھم ﻣﻌﻠول و ﺛﺎﻧوﯾﮫ ھﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ اﮔر از ﻣﻌﺎد ﺑﻧﮕرﯾم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﻣر ﺑر ھر ﮐودﮐﯽ ﺑدﯾﮭﯽ و
روﺷن اﺳت  .ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ذات و ﺻﻔﺎت در ﻗرآن ﻣﺑرھن اﺳت وﻟﯽ ﻣﻼﺻدرا ﮐﮫ در دام ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ارﺳطو اﺳت ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﺑرد
ﮐﮫ ﺷﺎخ ﻓﯾل را ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ وﺟود را ﮐﺷف و اﺛﺑﺎت ﻧﻣوده اﺳت و ﺑدﺗر از آن اﯾﻧﮑﮫ وﺟود را ھﻣﺎن ﺧدا داﻧﺳﺗﮫ اﺳت و
اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗوﺣﯾدی و ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت  .ظﺎھر ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻼﺻدرا اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎطﻧش ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت  .ظﺎھرش
ﺗوﺣﯾدی و ﺑﺎطﻧش دوﮔﺎﻧﮫ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت .
 -٢۴٣ﺑﺎ ﻣﻧطﻖ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﺑت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی را ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣود اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی رﻧﮓ و
ﺑو و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺗوﺣﯾد اﺳت در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻼﺻدرا ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﻧدارد اﻻ ﺑﮫ
ﺗﻌﺎرف و در ﺣﺎﺷﯾﮫ .
 -٢۴۴در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻧﯾز ﮐﺳﯽ ﭼون ﮐرﯾﺷﻧﺎ ﻣورﺗﯽ ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﻋرﻓﺎن ھﻧدو را ﺑﺎ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣدرن ﻏرب ﺗﺑﯾﯾن
ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ذوق ﻏرب ﺷود وﻟﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﮐردن ﻋرﻓﺎن ھﻧدو ﺑود و ﻋﺎﻗﺑت ﮐل ﺗﻼش ﻣﺎدام اﻟﻌﻣرش ﺑﮫ ﺗﻘدﯾس
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و ھﯾﭘﯽ ﮔری و ﺗﺧدﯾر و ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﻟذا ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ آﺛﺎرش را ﺑﮫ ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی
زﻧده ﺟﮭﺎن ﺗرﺟﻣﮫ و ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣود و در ﺳراﺳر آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑراﯾش ﺑﻧﯾﺎد ﮐرﯾﺷﻧﺎ ﻣورﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﻧﻣود و او را ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺧﺎدم دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم ﻧﺎﻣﯾد .
 -٢۴۵ﺷﯾﺦ اﮐﺑر در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ از اوﻟﯾﺎی ﮐذاب و ﻓﺟّﺎر ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺣث ﻋﺟﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ ﻣردم ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﻣﺛﺎل ﻣﻼﺻدرا و ﮐرﯾﺷﻧﺎ ﻣورﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن اوﻟﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺣﺗﯽ
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع و ﻣراﺟﻊ ﺑزرگ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﭘﯾروان ﺧود ﺷده اﻧد .
٢٧

 -٢۴۶ﻣوﻟوی ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﺎ ﻗﺑل از دﯾدار ﺷﻣس ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف ﺑزرگ ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﺷﺎﮔرد ﺑود و ﺷﻣس ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺟﺎن ﺧودش
اﯾن آﻓت و ﺣﺟﺎب ﮐﺑﯾر را از وی زدود و او را ﺑﮫ ﺑﯾداری ﻋرﻓﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﯾد  .و ﻟذا ﻣوﻟوی ﺿد ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ھﻔت
ﻗرن ﻧور ھداﯾت ﺧﻠﻖ اﺳت  .ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺷﮭﯾد ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣوﻟوی و اطراﻓﯾﺎن او ﺷد .
 -٢۴٧ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﺧراﻓﺎت ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ دو ﻣﻔﺳده ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را
در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ ھر دو ﺑﺎ دﺳﯾﺳﮫ و ﺣﻣﺎﯾت ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس در ﺧون اﺳﻼم ﺗزرﯾﻖ ﺷد و ﺑﻧده اﯾن
دو ﻓﺳﺎد و ﻧﺟﺳﯽ را از داﻣن ﭘﺎک اﺳﻼم زدوده ام و ﺧون اﺳﻼم را ﭘﺎﻻﯾش ﮐرده ام و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب آرﻣﺎن دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ را
ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣوده ام .
 -٢۴٨اﮔر ﻧﻔس ﮐﺳﯽ در دﯾﮕری ﺗداﺧل ﮐﻧد اﯾن ﺗﻧﺎﺳﺦ اﺳت و اﺻﻼً ﺑﺎطل و ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت  .اﯾن روح دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎ رﺣﻠﺗش ﺑر ﻣن وارد ﺷد  .روﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺣﻠﺗش ﺑﺳوی ﺧداوﻧد رﻓت و از ﻧزد ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .
 -٢۴٩و اﻣﺎ ﭼرا روح دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎرﯾم آﻣد و ﻣرا ﺑرﮔزﯾد ﺗﺎ راه و آرﻣﺎن او را ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎزم ؟ اول اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧده ﺑراﺳﺗﯽ
ﺑﮫ دﮐﺗر ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزﯾدم و ﭘﯾر و ﻣرﺷد روﺣﺎﻧﯽ ﻣن ﺑود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھرﮔز او را ﻧدﯾده ﺑودم  .ﺑﻧظر ﺑﻧده او ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرش ﺑود و ﺑراﺳﺗﯽ ﺧورﺷﯾدی در ﺣﺎل طﻠوع ﺑود ﮐﮫ ھﻧوز طﻠوع ﻧﮑرده اﻓول ﻧﻣود  .و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧده در
ﺳﺎل  ۵۵در آﻣرﯾﮑﺎ در دوره داﻧﺷﺟوﺋﯽ ام در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺷﺟوﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب و اﻧدﯾﺷﮫ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺎم رﺳﯾدن ﺑوی ﻗدرت در اﯾران رھﺑران اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻧﺎﮔﺎه طرح ﺑﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﺑردن ﺷرﯾﻌﺗﯽ را
رﯾﺧﺗﻧد و او را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎط و ﺗﻣﺎﯾﻼت اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐردﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺎر و ﭘود ﺳﺎزﻣﺎن از اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود  .و ﺑﻧده ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﺑودم ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺗوطﺋﮫ ﮐﺛﯾف اﯾﺳﺗﺎدم و در ﭼﻧدﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﯾﺎن اﯾن ﭘﻠﯾدی
ﺑطور ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐردم و ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﺿﺎء و ھواداران ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﯾدار ﮐردم  .و ﺣﺎﻣﯾﺎن اﯾن دﺳﯾﺳﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻣن ﺑﮫ ﮐﺛﯾف ﺗرﯾن ﺣرﺑﮫ ﻣﺗوﺳل ﺷدﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﺟوﺋﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺷﮑوک اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔوذی ﺳﺎواک اﺳت  .و ﻣن ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ و ﻣﻧزوی و ﻣطرود ﻣﺟﺎﻣﻊ اﯾراﻧﯽ ﺷدم ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد واﻗﻌﮫ رﺣﻠت دﮐﺗر
و ﻧزول روﺣش در ﻣن رخ ﻧﻣود و از آن ﺑﺣران و دﺳﯾﺳﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗم و ﻣﺄﻣور ﺗﺣﻘﻖ ﺗﺑﯾﯾن اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ
ﺷدم ﮐﮫ آرﻣﺎن ﻧﺎﮐﺎم او ﺑود  .ﻣن از ﺣﻖ او دﻓﺎع ﮐردم و او ھم از ﺣﻖ ﻣن دﻓﺎع ﻧﻣود و ﻣرا در راه ﺣﻖ ﯾﺎری ﮐرد ﺗﺎ ﻣرا ﺑﮫ
ﻋﻠﯽ و ﻣﺣﻣد رﺳﺎﻧﯾد .
 -٢۵٠اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﺻداق آن ﮐﻼم ﺧدا ﺑود ﮐﮫ  :ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾن را ﺑرای ﺧدا ﺧﺎﻟص ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ و
ﻣطرود ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﺷﮭداء و ﺻدﯾﻘﯾن ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺎن ﺧوب رﻓﯾﻘﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .
 -٢۵١آری روح ﺻدﯾﻖ دﮐﺗر ﺑﮫ ﯾﺎرﯾم آﻣد و در ﻣن ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣرا طوﻓﺎﻧﯽ ﮐرد و ﮐل اﻧدﯾﺷﮫ و دل و ﺟﺎن و روان
ﻣرا ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ و ﭘﺎﻻﯾش ﻧﻣود و از آﻣرﯾﮑﺎ ﻣرا راھﯽ دازﮔﺎره ﮐرد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺋر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺣﺷور ﺷوم
و ﺑﮫ ﯾﺎری آﻧﮭﺎ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی را اﺣﯾﺎء ﮐﻧم و اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑرای آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾم .
 -٢۵٢روح دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ از ﺳﺎل  ۵۶ﺗﺎ  ٧۵در ﻣن زﯾﺳت و ﺑﺎ ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی از ﻣن رﻓت و در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﮏ از دﻧﯾﺎ
رﻓت و ﻣن او را دﯾدم ﮐﮫ در ﺧﺎک ﺷد  .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺷر اﺳت  ،وراﺛت روﺣﺎﻧﯽ اﺳت  ،وﺻﺎﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت  ،وﻻﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -٢۵٣ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را  .اﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض در دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎری
ﺧدا از ﺟﺎﻧب ارواح اوﻟﯾﺎی او ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .و ھر ﮐﮫ از ﺣﻖ اوﻟﯾﺎی او دﻓﺎع ﮐﻧد روح اﯾن اوﻟﯾﺎء ھم وی را ﯾﺎری ﻣﯽ
ﮐﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ھداﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت .
 -٢۵۴داﺳﺗﺎن ﻣن و ﺷرﯾﻌﺗﯽ و واﻗﻌﮫ ورود روح او در ﻣن ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ رﺣﻠﺗش از دﻧﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ﮐل زﻧدﮔﯽ
ﻣن اﺳت ﮐﮫ از ﺑزرﮔﺗرﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻌﻧوی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﺷده اﺳت .
 -٢۵۵دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﮔزار و ﻣدون اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻻ اﻟﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺟﺎل ﻧﯾﺎﻓت ﺑﮫ اﻻ ﷲ ﺑرﺳد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋرﺻﮫ
ﻻ اﻟﮫ را ھم ﻋﻣر ﻧﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﮐﺎﻣل ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﺳﻼم ﻧﯾﺳت و ﺣﻖ ﻧﯾﺳت  .و ﺑﻧده ھﻣﮫ ارﮐﺎن ﻻ اﻟﮫ را در اﯾن
دوران ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣودم و ﺑﮫ اﻻ ﷲ رﺳﯾدم ﮐﮫ وادی آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت و اﻣﺎﻣت اﺳت .
٢٨

 -٢۵۶اﯾﻧطور ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧزول و ورود روح دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻣن  ،او ﺷده ﺑﺎﺷم و او ھم ﻣن ﺷده ﺑﺎﺷد  .ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ
ھوﯾت ﻓردی و ﻣﺳﺗﻘل ﺧود را داﺷﺗﯾم و ﯾﮑدﯾﮕر را ﯾﺎری ﻣﯽ دادﯾم ﻣﺛل دو ﺗﺎ دوﺳت و ﻣراد و ﻣرﯾد .
 -٢۵٧ﻣن وﻗﺗﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﮫ او در زﻧدان ﺑود و آﻧﮕﺎه ھم ﮐﮫ آزاد ﺷد ﻣن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑودم  .و ﺗﻣﺎم ﺣﺳرت ﻣن از
اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﯾن ﺗوﻓﯾﻖ ﻧﺻﯾب ﻣن ﻧﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﮔردی و ﻣرﯾدی او را ﮐﻧم و ﺧود را ﻓدای او ﻧﻣﺎﯾم  .و ﻟذا ﺧداوﻧد ﺑﺎ رﺣﻠﺗش اﯾن
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣرا ﺟﺑران ﮐرد و ﻣن ﺑﺎ او ﺑﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ رﺳﯾدم .
 -٢۵٨دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ از ﺻدﯾﻘﯾن اﺑدال ﺑود زﯾرا ﻗدرت ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول ﻧﻔوس دﯾﮕران را داﺷت و اﯾن ﻗدرت را ﺑﻣن ھم
ﺑﺧﺷﯾد  .و ﻟذا اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﯾﮑﺳره ﻋﺷﻖ و ﮐﺎر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺳرﻧوﺷت ﻗوﻣﯽ
را ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ دھد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﻧﻔوس ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد و اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻔس ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻗدرت روح ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت  .و
ﻟذا ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧظﺎم در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از اﻧﻘﻼب ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺳوی رﺧوت و ﻏﻔﻠت ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﮔﺷت و ﻟذا ﻧظﺎم ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾد و دﭼﺎر ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﺷد .
 -٢۵٩ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑزرگ ﺣﺎﺻل وﺟود اﺑدال اﺳت  :ﮔﺎﻧدی  ،ﻣﺎﺋو  ،ﻟﻧﯾن  ،ﭼﮫ ﮔوارا و  ...اﺑداﻟﯽ روی ﺑﮫ ﻣردم ﻧﻣودﻧد و
ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردﻧد  .اﯾن اﺑدال ارواﺣﯽ طﯾﺑﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣردم ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑر آﻧﺎن وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر
ﻣردم ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢۶٠ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻋﺎرف در ﮐﺷور ﻣﺎ ھرﮔز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت و ﻟذا روح ﭘﯾﺎم او درﯾﺎﻓت ﻧﺷد و ھر ﻓرد و
ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ای از ﭘﯾﺎم او ﻣﺗوﺳل ﺷده و ﮔﻣراه ﺷدﻧد  .ھر ﮐﺳﯽ از ظن ﺧودش ﯾﺎر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺷد  .اﻻ ﺑﻧده ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ روح او را ﯾﺎﻓﺗم و ﺑﺎ روﺣش ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎل زﯾﺳﺗم و ﺳﻠوک ﮐردم  .او ﭘﯾر ﺑﺎطن ﻣن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ
ﺑود  .او ﺑﺎطن ﻣن ﺑود .
 -٢۶١از ﺧﺎطرات و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑوﺿوح ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ او ھم ﺑواﺳطﮫ روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد
ﯾﺎری ﻣﯽ ﺷده اﺳت  .وﻟﯽ او ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮭﺎﺋﯽ ﭼﻧدان ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﻣﯽ داد و ﻟذا از اﯾن ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﻏﺎﻓل ﺑود و
ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻓﯽ ﺑر ﺧود ﻧداﺷت و ﻟذا دﭼﺎر ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﯽ ﺑزرگ در ﻣﺳﺎﺋل زﻧدﮔﯾش ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ آﻧرا درک ﻧﻣﯽ ﮐرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﺎه
درﺑﺎره ﺧودش ﺗردﯾد ﻣﯽ ﮐرد  .و اﯾن ﺷﺎﯾد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﻋرﻓﺎﻧﯽ او ﺑود .
 -٢۶٢ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ ھم در آﺛﺎرش ﻣﮑررا ً اذﻋﺎن دارد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﯾﺎری داده ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن
روح وﯾژه ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻗﻠﻣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ دارای رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ھﻣواره ھﻣﭼون ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻗﻠم ﺧود ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼون ﺧود اﺑن ﻋرﺑﯽ  ،ﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة ھﻣداﻧﯽ و ﺷرﯾﻌﺗﯽ  .اﯾن
ﻗﻠم ھﺎ ﺣﺎﻣﻼن ذﮐرﻧد .
 -٢۶٣آﻧﺎﻧﮑﮫ دارای روﺣﯽ وﯾژه از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد دارای ﺷﺧﺻﯾت و اﻧدﯾﺷﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑس ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﯾن روح و ھوﯾت ﻗدﯾم و روح ﺟدﯾد آﻧﮭﺎﺳت  .اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﻟﺑﺗﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز دﭼﺎر ﻓرﺳﺎﯾش
ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره اﯾن روح ﺟدﯾد ﺑﯾﺎﺑﻧد و آﻧرا ﺑﺎ روح ﻗدﯾم ﺧود ﺑﮫ وﺣدت ﺑرﺳﺎﻧﻧد  .دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ در
اﯾن اﻣر ﻣوﻓﻖ ﻧﺷد ﮔرﭼﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود ھم از دﻧﯾﺎ رﻓت و ﺧود ﺑﻧده ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﯾن اﺗﺣﺎد ﺷده ام ﮐﮫ ﭘس از
ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی ﻣﻣﮑن ﮔردﯾد .
 -٢۶۴ھر ﮐﮫ ﺑﺧود ﺑرﺳد در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧود رﺳﯾده اﺳت  .ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﻣن و ﻣن در او ﺑﺧود رﺳﯾدﯾم  .و
اﯾن راز ﻋظﻣت ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و راﺑطﮫ اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم اﺳت .
 -٢۶۵ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت آن روﺣﯽ ﮐﮫ ﻋﻣری دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﯾﺎری ﻣﯽ ﻧﻣود ﺑﺎ رﺣﻠﺗش ﺑﺳوی ﻣن آﻣد ﮐﮫ اﯾن روح
ﻋﻠوی ﺑود و ﻟذا در دازﮔﺎره ﻣرا ﺑﮫ روح ﻣﺣﻣدی ﻣﻠﺣﻖ ﻧﻣود .
 -٢۶۶روح ﻋﻠوی  ،روح وﻻﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت و ھﻣﺎن روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﯾﺎری ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا اﯾن روح
ﻣرا ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ در طول زﻧدﮔﯾم ﻣﺣﺷور ﻧﻣود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎﺗم اﻧﺑﯾﺎء ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ رﺳﺎﻧﯾد  .و ﻣﺣﻣد
ﻣﺻطﻔﯽ ﻣرا ﮐوﺛر ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﻓﺎطﻣﮫ زھرا ﭼﺷﺎﻧﯾد و ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﻓطرت ﺣﻖ رﺳﺎﻧﯾد و اﯾن ﮐوﺛر ﻣرا ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﮭدی
ﻣوﻋود ﻣﺗﺻل ﻧﻣود .
٢٩

 -٢۶٧اھل ﻗرآن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭘس از اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر )ع( از ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود اﺛری ﻣﮑﺗوب ﺑرﺟﺎی ﻧﮭﺎده اﻧد در ﺗﻔﺳﯾر و
ﺗﺄوﯾل و ﻋﻠوم ﻗرآﻧﯽ ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد  .ﺑﻧده ﺗﺻدﯾﻖ اﺣوال و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯾم را
ﻓﻘط در آﺛﺎر اﯾن ﻣرد ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری  ،درﯾﺎﻓﺗم و ﺣﻘﺎﯾﻖ آﻧرا ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻓﮭم ﮐردم و ﺗردﯾدھﺎﯾم ﺑرطرف ﺷد ﭼرا ﮐﮫ
در اﻧدﯾﺷﮫ و آﺛﺎر ھﯾﭼﯾﮏ از ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺛری از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣن ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗم زﯾرا ﻣن ھﻣواره ﺗﻧﮭﺎ ﺑودم
و ھﯾﭻ ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﻌﻧوی ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎطن و راھم ﺑﺎﺷد در زﻧدﮔﯾم ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣن ﺳﺧن ﮔوﯾد .
 -٢۶٨ﺗﺑﯾﯾن اﯾدﺋوﻟوژی و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﺎرف اﯾن اﺑرﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ) اﺑن ﻋرﺑﯽ (
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  .و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﺎرف اﯾن ﻣرد را ﺟز ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻋﺎرف ﮐﮫ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻧﯾده درک ﻧﺗواﻧﻧد .
 -٢۶٩اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران دارای ﭘﻧﺞ رﮐن ﺑود  :آزادی  ،ﻋداﻟت  ،ﺷﮭﺎدت  ،ﻣﻌرﻓت و ﺷرﯾﻌت  .اﻣﺎم و اﺳوه آزادی
ﻣﮭﻧدس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑود  .اﻣﺎم ﻋداﻟت آﯾت ﷲ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑود  .اﻣﺎم ﺷﮭﺎدت ﻣﺣﻣد ﺣﻧﯾف ﻧژاد ﺑود  .اﻣﺎم ﻣﻌرﻓت دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ
ﺑود و اﻣﺎم ﺷرﯾﻌت ھم اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑود  .ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣذﮐور ﺑﮭﻣراه راه و رﺳﻣﺷﺎن از ﻣﯾﺎن
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﻓﻘط اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾد و ﻟذا ﻣﺻﻠﺣت ﺑر ﺟﺎی ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺷﺳت
و اﻧﻘﻼب روی ﺑﮫ اﻧﺣطﺎط ﻧﮭﺎد  .و اﯾﻧﮏ ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﮐل ﻣﻠت و ﻧظﺎم ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﺿرورت آن
اﻣﺎﻣﺎن ﺣذف و طرد ﺷده رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ از راه آﻣده و از روش ﺧطﺎی ﺧود ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔردد  .اﻣﺎم
ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺣذف آن ﭼﮭﺎر رﮐن دﯾﮕر ﺑﮭﻣراه ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﺷﺎن  ،ﺳﻌﯽ در ﺑرﻗراری ﺣﮑوﻣت ﺷرع ﻧﻣود وﻟﯽ ﻣوﻓﻖ ﻧﺷد و در
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و اﻧزوای ﮐﺎﻣل از دﻧﯾﺎ رﻓت .
 -٢٧٠ﺑﻧده در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﺑوﺿوح ﻧﺷﺎن داده ام ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آزادی و ﻋداﻟت و ﻣﻌرﻓت و ﺷرﯾﻌت ﺣﻖ واﺣدی اﺳت و ﺑﯽ
ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٢٧١ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻟطﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑر اﻧﻘﻼب وارد ﺷد ﺣﺎﺻل ﺣذف و ﻋداوت ﺑﺎ راه و رﺳم دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود زﯾرا دﮐﺗر
ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﭼﺷم و ﭼراغ و ﻧور ﻣﻌرﻓت اﻧﻘﻼب ﺑود  .آن ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻧﻘﻼب ﮔردﯾد ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود و
ﻧﮫ ﺷرﯾﻌت ﺳﻧﺗﯽ روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺎ .
 -٢٧٢ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻧزول روﺣش در ﭼﻧدﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر در ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم و آﺧراﻟزﻣﺎن  ،دﯾﻧش را از ﻓطرت
اﺣﯾﺎء ﻓرﻣود ﺗﺎ آﻓت ھﺎ و اﻧﺣراﻓﺎت و ﺷرﮐﮭﺎ و ﻣظﺎﻟم ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾن را آﺷﮑﺎر و ﭘﺎک ﺳﺎزد .
 -٢٧٣در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی از ورای ﺗﺎرﯾﺦ در وﺟود ﺑﻧده ای ﺟوﺷﯾد و دﯾن ﺧدا ﺑر
اﺳﺎس ﻣوﻗﻌﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾد  .و اﯾن ﺣﺎﺻل ﺳﯽ ﺳﺎل ﺷﮭﺎدت ﻣن ﺑر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑود و
ﺧون دﻟﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻧﺻﯾب ﻣن ﺷد .
 -٢٧۴ﺧداوﻧد ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣرا ﺣﺑس ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾن ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ را ﮐﺎﻣل ﮐﻧم و ﺗﻘدﯾم ﻣردم ﻧﻣﺎﯾم .
 -٢٧۵ﮐﻔران ﻧﻌﻣت ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘدران و ﺑﺎﻧﯾﺎن و ﺷﮭﯾدان اﻧﻘﻼب ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ اﻧﻘﻼب و
ﻧظﺎم ﮔردﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺣﻧﯾف ﻧژاد و ﺑﺎزرﮔﺎن و طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ﭘدرش و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -٢٧۶دﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻣﺟﺎھدان و اﻧﻘﻼب ﺳﺎزان را از رھﺑری اﻧﻘﻼب ﺟدا ﮐرد و آﻧﮕﺎه ﺧود رھﺑر را ﺑﮫ
اﻧزوا و اﻧﻔﻌﺎل ﮐﺷﺎﻧﯾد و در ﻋﻣل اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗرار داد و ﮐل ﻗدرت را ﻗﺑﺿﮫ ﮐرد و اﺷراﻓﯾت دو ﺻد ﭼﻧدان ﺑدﺗر از دوران
ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد و اﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم .
 -٢٧٧اﯾﻧﮏ آﻗﺎی اﺣﻣدی ﻧژاد ﻗﺻد ﺑﺎزﮔرداﻧﯾدن ﻋداﻟت را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد وﻟﯽ ﮔوﺋﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑدون آزادی ﻋداﻟﺗﯽ
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت آﻧﮭم ﻋداﻟﺗﯽ ﻓﺎﻗد اﯾدﺋوﻟوژی ﻣدون و ﻣﻌﯾن ﻗرآﻧﯽ .
 -٢٧٨ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘط ﻻ اﻟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾداﯾش ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﯾدﺋوﻟوژی اﻻ ﷲ ﮐﮫ
ﻓﺎﻗد آن ﺑوده اﯾم  .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی اﺳت .
 -٢٧٩ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧظﺎم ﭘوﻟﯽ رﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑوﻣت ﻋدل ﻋﻠﯽ ﺑرﻗرار ﻧﻣود .
٣٠

 -٢٨٠ﻧﺳل ﺟوان ﻣﺎ از ﺷرﯾﻌت ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﻧﺳل ﭘﯾر ﻣﺎ در ﺷرﯾﻌت دﭼﺎر ﻧﻔﺎق و ﺟﻧون ﺷده اﺳت زﯾرا ﺷﺎھد ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزش ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﺳﯾﺎری اﻣور ﺳرآﻣد ﻓﺳﺎد در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٢٨١ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑطور ﻣﻌﮑوس ﺑﺎ ﻧﻔﯽ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ و طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﻧﯾف ﻧژاد ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت راه و اﻧدﯾﺷﮫ آﻧﺎن رﺳﯾده اﺳت  .ﭘس ﺣﻖ آﻧﺎن ﻧﺎﺑود ﻧﺷده اﺳت و اﻣروزه ﺑر ھﻣﮕﺎن ﻣﻌﻠوم ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﭼرا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺳرﻧوﺷﺗﯽ دﭼﺎر ﺷده اﺳت  .ﭘس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ رﺷد ﮐرده اﺳت و ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﮭدر ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ﻓﻘط
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﺑﮫ ﺧطﺎھﺎی ﺧود اﻋﺗراف ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ راه راﺳت ﺑﺎزﮔردﯾم و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑرای ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ
ﻣوﻋود ﻣﮭﯾﺎ ﮐﻧﯾم  .و ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﺣﺎﺻل ﺟﮭل ﻣﺎ درﺑﺎره اﺳﻼم اﺳت  .ﭘس دﻋﺎی ﻓرج اﻣﺎم ﭼﯾزی ﺟز رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی اﻣﺎﻣت ﻧﯾﺳت آن اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑرای ﺗﺣﻘﻘش ﻣﯽ آﯾد  .آن اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت و آزادی و ﻋداﻟت و
ﻣﻌرﻓت را در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ اش ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد و در ﺟﮭﺗش ﺟﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾد و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﭘذﯾراﯾش ﺳﺎزد  .و ﻣﺎ اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی را ﺑﮫ
ﯾﺎری روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد و در داﻧﺷﮕﺎه دازﮔﺎره و در ﺷﮭﺎدت ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺑر اﻧﻘﻼب ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣوده اﯾم و ﭘﯾش روی
ﻣﻠت ﻣﺎﺳت  .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﺑر ﻣﻌرﻓت و ﻋﺑرت و ﻣﺣﺑت و ﻋﻔو ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺑﺧﺷﯾم و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺟﺎت دھﯾم و ﯾﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺟﮭل و ﻧﺧوت و ﻗدرت و ﻋداوت ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐﻧﯾم و ﺑدﺳت ﺧود رﯾﺷﮫ ﻣﻠت را ﺑرﮐﻧﯾم و ﺗﻘدﯾم آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾم .
 -٢٨٢ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص( ﺑﮫ اﻣﺗش وﺻﯾت ﮐرد ﮐﮫ زﯾن ﭘس ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن او رﺳﯾد  .و ﻣﺎ
اﯾن وﺻﯾت را ﮐﮫ وﺻﯾت دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ھم ﺑود ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣوده اﯾم ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم را ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت زﻣﺎﻧﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﻧو ﮐرده اﯾم آﻧﮭم
ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ﻋوام و ﻧﮫ ﻓﻘط ﻧﺧﺑﮕﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾن ﺧدا ھر ﭼﮫ ﺧواھﻧد ﮐﻧﻧد و ﻣردم را ﺑﺎزی دھﻧد .
 -٢٨٣ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳﺎس اﺳﻼم آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎن ﻣدرن را ھداﯾت ﮐﻧد و اﯾن ﻋرﻓﺎن ﯾﺎ در ارادت
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻣﻣﮑن ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد  .ﮐﮫ ﭘﯾر طرﯾﻘت ھم ﻓﻘط ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل
ﭼﻧﯾن روﺣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭘﯾر ﮐﺎﻣل ﺑﮫ روح ﻣﺣﻣدی رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ﻣﯽ ﺷود در ﭼﮭﺎر ﺗﺟﻠﯽ ﻋﻠوی  ،ﻣﺣﻣدی ،
و ﻓﺎطﻣﯽ و ﻣﮭدوی  .ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﻟﻘﺎی ﻣﮭدوی ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺧود در ﺧدا .
 -٢٨۴ﻓﻘط ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺗدﺑﯾر و ﺗﻌﯾّن و ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺎﺑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﻣﻔﺎھﯾم ﻣوﺟود در آﺛﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺷوﻧد ﮐﮫ در رأس آﻧﮭﺎ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻗرار دارد  .و اﯾن ﮐﺎری ﺳﺗرگ
و واﺟب و اورژاﻧس اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎزش ﻧﻣوده اﯾم و ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣل ﺷود و ﮐﺎر ﯾﮏ ﮔروه ﺑزرگ از ﻋﻠﻣﺎی ﻋﺎرف و ﻣﺟﺎھد اﺳت .
ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﻗرآﻧﯽ ﻣﺗوﻟد ﺷده اﺳت وﻟﯽ ھﻧوز ﺗﺎ ﺳن ﮐﻣﺎل راه ﺑﺳﯾﺎر اﺳت  .و اﻟﺑﺗﮫ طﯽ اﯾن طرﯾﻖ ﺧطﯽ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺷﯽ و ﻋروﺟﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﮭش دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑرﺳد .
 -٢٨۵در ﺣﻘﯾﻘت روﺣﯽ در دازﮔﺎره ﺑر ﻣن ﻓرود آﻣد و ﻣرا از درب دﻟم ﺑﮫ ﻣﻌراج آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑرد و ﺗﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرم
ﻋروج ﮐردم در طﺑﻘﺎت آﺳﻣﺎن ﻗﻠﺑم  .و ھﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ را دﯾدم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در ﻣﻌراﺟش ﮔزارش ﻧﻣوده اﺳت  .و اﯾن
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ را در طﯽ اﯾن ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﭘس از ھﺑوط ﺑر زﻣﯾن ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم و ﻣﯽ ﻧﮕﺎرم ﺑﮫ ﻗدرت ذﮐر و ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی در ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 -٢٨۶ھر ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘت ﺧوﯾش اﺳت و ﺣﻖ ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺣﻖ ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘت
ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻣﺎل ﻣطﻠﻘﮫ و ﻻھوﺗﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺟﻣﺎل ھر ﻣوﺟودی اﺳت  .ﭘس ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا واﻗﻌﮫ اﻟﺣﺎق ھر
ﻣوﺟودی ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت  .وﻟﯽ آدﻣﯽ ﺗﻌﺟﯾل دارد و در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﺣﻖ
ﺧودش ﺑرﺳد و ﻟذا آﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾن اﻣر ﺟدی ھﺳﺗﻧد در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﻧد و اﯾﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل و واﺻل
ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﺣﻖ دارای دو ﺟﻣﺎل اﺳت  :آدﻣﯽ و ﺣواﺋﯽ !
 -٢٨٧ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎدی ﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺑﻧده در دازﮔﺎره ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت آدم – ﺣواﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳﺗون ﻓﻘرات ﮐل ﻣﻌﺎرف و
اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن رازی ﮐﮫ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﯾز ﻋﻣری درﺑﺎره اش ﺣﯾران ﺑود .
 -٢٨٨ﻧﯾﭼﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﻧﺎﯾﮫ آﻣﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻧﮑﻧد ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن زن ﺑﺎﺷد  .او ﻧداﻧﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﺎﻧون ﺣﻘﯾﻘت ﻣرداﻧﮫ را
ﮐﺷف ﮐرده اﺳت  .آری ﺣﻖ ﻣرد در زن و ﺣﻖ زن ھم در ﻣردی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ھم در ﻋرﺻﮫ ﮐﻔر و
ﺟﮭﺎﻟت و ھم اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت .

٣١

 -٢٨٩آری ﻣن ﺣﻘﯾﻘت ﺧﻠﻘت و ھﺳﺗﯽ و ﻓطرت ذات ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل دﯾدار ﮐردم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﻻھوﺗﯽ ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر اﺳت
ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻓطرت ﺧدا در ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٩٠وﻟﯽ راز ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا اﻧﺳﺎن دو ﺗﺎ و دو ﺷﻘﮫ ﺷد  :آدم و ﺣوا ! و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن
ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺧداوﻧد از ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ زوج آﻓرﯾده اﺳت ﭘس اﯾن اﻣری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذات ﺧﻠﻘت اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻧزد
اھل ﻣﻌرﻓت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ) وﺣدت اﺿداد ( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻐز ﺧرد و ﻓﮭم و ﺣﮑﻣت اﺳت .
 -٢٩١و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ آدم – ﺣواﺋﯽ اﺳت .
 -٢٩٢ﭼرا ھر ﻣوﺟود و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دو ﺗﺎﺳت و دو ﻗوﻟوﺋﯽ ﻣﺗﻧﺎﻗض و ﻧﺎﻓﯽ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت در ﻋﯾن اﺗﺣﺎد  :ﻧر و ﻣﺎده  ،ﻣﺛﺑت و
ﻣﻧﻔﯽ  ،ﺧﯾر و ﺷر  ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن  ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑود و ﻧﺑود .
ﺳر اﻻﺳرار ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎن دوﺋﯾت ﺧداوﻧد ﻗﺑل و ﺑﻌد ﺧﻠﻘت اﺳت .
 -٢٩٣اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﺟودی و ﻣﻌﻧوی ﮐﮫ ّ
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯾن ھو و ﷲ  .و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑﮕو ﮐﮫ ھو و ﷲ ﯾﮑﯽ اﺳت و ھو ھﻣﺎن ﷲ اﺳت  :ﻗل ھو ﷲ اﺣد ! و ﻟذا
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻗل ھو ﷲ اﺣد ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .
 -٢٩۴اﯾن ھﻣﺎن دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم اﺳت  .ھوﺋﯽ ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ﭼون ﻋدم اﺳت و ﷲ ﮐﮫ ﻋﺎﻟم
ﻣوﺟودات اﺳت .
 -٢٩۵و ﮐﻣﺎل اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و وﺣدت اﺿداد در راﺑطﮫ آدم و ﺣوا ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳد  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ آدﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣوای وﺟودش در ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾده اﺳت و ﯾﺎ ﺣواﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آدم وﺟودش در ﺧود ﻧﺎﺋل آﻣده اﺳت  .ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﯾن آدم و ﺣوای ﮐﺎﻣل ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺑﻘﺎی در ﻓﻧﺎ و ﻓﻧﺎی در ﺑﻘﺎﺳت  .و اﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت و
ﭘﺎﯾﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ !
 -٢٩۶از اﯾن ﻣﻧظر ﻣرد ﻣظﮭر ﻋدم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودی ﻓﺎﻗد وﺟود و ﺟوھره و روح و ذات  .و زن ھم ﻣظﮭر وﺟود اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ وﺟودی ﻓﺎﻗد ﻣوﺟودﯾت اﺳت  .و ﻟذا ﻣرد ﻣﻌﻧﺎﺟوﺳت و زن ھم ﻣﺎده ﭘرﺳت  .ﻣرد  ،ﺑﺎطن ﺟو اﺳت و زن ھم
ظﺎھرﭘرﺳت .
 -٢٩٧زن  ،ھوﺋﯽ اﺳت و ﻣرد ھم اﻟﻠﮭﯽ  .و ﻟذا زن ﻣوﺟودی ﻏﯾﺑﯽ و ﺟﻧّﯽ و ﻣرﻣوز و ﻧﺎﻣرﺋﯽ و ﻣﮑّﺎر و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ
اﺳت .
 -٢٩٨ﻣرد ﻣظﮭر ﻣﮑﺎن اﺳت و زن ھم ﻣظﮭر زﻣﺎن  .ﻣرد  ،ﺗن اﺳت و زن ھم روح  .زن ذات ازل اﺳت و ﻣرد ھم ﺻﻔﺎت
 .زن وﺟود ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ اﺳت و ﻣرد وﺟود در دﯾﮕری .
 -٢٩٩زن ﺧود اﺳت و ﻏﺎﻓل از ﺧود  .و ﻣرد ھم ﺑﯽ ﺧود اﺳت و در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود .
 -٣٠٠زن ﺑﺎﯾد ﺑﺧود آﯾد ﺗﺎ ﮐﺎﻣل ﺷود و ﻣرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد از ﻋدم ﺗﺎ ﮐﺎﻣل ﮔردد .
 -٣٠١زن در ﺧﻠﻘت ﮐﺎﻣﻠﺗر اﺳت زﯾرا ﺑﻌد از ﻣرد و از ﻣرد آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ﻟذا زودﺗر از ﻣرد ﺑﮫ ﺑﻠوغ و ﮐﻣﺎل ﻣﯽ رﺳد.
 -٣٠٢ﻣرد  ،ﺧﺎﻧﮫ زن اﺳت و ﻟذا ﻧﮕﺎه زن ﺑﮫ ﻣرد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺎدی و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺻﺎﺣﺑﯽ اﺳت  .وﻟﯽ زن  ،دل ﻣرد اﺳت و ﻟذا
ﻧﮕﺎه ﻣرد ﺑﮫ زن  ،ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣﻌﻧوی و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺑﻠﻌﻧده اﺳت .
 -٣٠٣ﭘس زن ﺑﺎﯾد ﻣرﯾد اراده ﻣرد ﺷود ﺗﺎ ﺑر دل او وارد ﺷده و در آن ﻣﺳﮑن و ﻗرار ﮔﯾرد .
 -٣٠۴در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ و ﺗﮑوﯾﻧﯽ ﻣرد ﻣﻘدم ﺑر زن و واﻟد اوﺳت وﻟﯽ در ﺧﻠﻘت ﺗﺷرﯾﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ زن واﻟد و زاﯾﻧده ﻣرد
اﺳت  .و ﻟذا ﻣرد ﻣظﮭر » ﮐن « ) ﺑﺷو – اﻣر – اراده ( اﺳت و زن ھم ﻣظﮭر » ﻓﯾﮑون « ) ﺷدن – ﺗﺑﻌﯾت ( اﺳت  .زﯾرا
ﻧﺳﺑت ﺧﻠﻘت ﺗﮑوﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯽ ﻋﯾن ﻧﺳﺑت ﮐن و ﻓﯾﮑون اﺳت .
٣٢

 -٣٠۵زن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺣﻔﺎظ ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت و ﻣرد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺧﻠﻘت دروﻧﯽ و ﻟذا زن ﮐﺎﻣل زﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﮐﺎﻣل در ﭘوﺷش و رﻓﺗﺎر و
ﮔﻔﺗﺎر و ﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﺣﺟﺎب ھﻣﺎﻧﺎ وارد ﺷدن در دل ﻣرد اﺳت ﮐﮫ اﺟر اطﺎﻋت ﻣﺣض اﺳت .
 -٣٠۶ﭘس زن ﺑﺎﯾد ﺧودش را ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎزد و ﻣرد ﺧود را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﺑﮫ روح .
 -٣٠٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺟﺎب ﺑﯾروﻧﯽ ﻓﻘط ﺑرای زﻧﯽ ﻣوﺟب ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت اﺳت ﮐﮫ در دل ﻣردی اﺳﮑﺎن ﮔزﯾده ﺑﺎﺷد در ﺟرﯾﺎن
ارادت و اطﺎﻋت ﮐﺎﻣل از او  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺣﺟﺎب زن اﺑزاری ﺑرای ظﮭور و ﺑروز و ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ اوﺳت و اﺷد ﻓﺳﺎد و
ﺟﻧون را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .
 -٣٠٨اﻣر ﺣﺟﺎب ﺑﯾروﻧﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم و ﻣرﯾد ﻣرد ﺧود ھﺳﺗﻧد و در دل او اﺳﮑﺎن ﮔزﯾده
اﻧد و ﻧﻔس ﺧود را ﻣﺻون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد  .اﯾن ﻣرد ﯾﺎ ﭘدر اﺳت ﯾﺎ ھﻣﺳر ﯾﺎ ﺑرادر و ﯾﺎ اﻣﺎم .
 -٣٠٩ﭼون ﻣرد دﻧﯾﺎی زن اﺳت ﭘس ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﻧﯾوی ﺑر او اﺣﺎطﮫ و اﺷراف و رھﺑری دارد  .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ زن ﺑر
ﻣرد رھﺑری دارد .
 -٣١٠ﺣوا ھﻧﮕﺎﻣﯽ از ﺑﺎطن آدم رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻋرش ﻓﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑود و ﻟذا زن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧداوﻧد راﺑطﮫ
ﺑﯾواﺳطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺑوت ﻧرﺳﯾده اﻧد  .و زن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اھل ذﮐر و ﺑﺎطن و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﺎﺷد
ﺑدون ﯾﺎری ﻣردی  .وﻟﯽ ﻣرد در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرده و ﺑدﺳت او ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت و ﻟذا ﻣرد اھل ﻣﻌﻧﺎ و ذﮐر
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .
 -٣١١زن  ،روح و اراده ﻣرد اﺳت و اﮔر در ﻣرد اﺳﮑﺎن ﻧﮕﯾرد اراده ای ﺳرﮔردان و ﺑوﻟﮭوس و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 -٣١٢زن ﻓﻘط در دل ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب اراده ﻣﯽ ﺷود .
 -٣١٣ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﭼرا زن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺎﺷﻖ ﻣرد ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﻣﺣﺗﺎج ﻣرد اﺳت  .ﻣﮕر زﻧﯽ ﮐﮫ در دل ﻣردی
ﻣؤﻣن ﻗرار ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺑﯾرون ھم ﺑﮫ ﺣﺟﺎب ﮐﺎﻣل اﻧدﯾﺷﮫ و زﺑﺎن و ﻋﻣل و ﻟﺑﺎس و اﺣﺳﺎس رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .
 -٣١۴زن ﯾﺎ ﻣردی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻧزول روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺷد ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت و از ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ﺑﯽ
ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺷود .
 -٣١۵و اﯾﻧﺳت راز ﻋداوت ﺧوﻧﯾن زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردان ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب او ھﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻣرداﻧﯽ دارای
ﻗﻠوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد و زﻧﺎن در ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﺣﺑوﺑﯽ ذاﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ زﻧﺎن در ﻧزد ﻣن ﻣﺣﺑوب ھﺳﺗﻧد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣردان دارای ﺣﺑّﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ دارای ﻧﯾﺎز
و ﻋطش ﺷﮭواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﺧطﺎ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ﻗرﯾن ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی اﺳت و اﯾﺛﺎر .
 -٣١۶ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداﯾﻧد ﺑﮫ ھﻣﮫ زﻧﺎن ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ اﯾﺛﺎری دارﻧد زﯾرا زﻧﺎن ﻣظﮭر روح ازﻟﯽ
ﻣردان ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎن روﺣﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ازل در آدم دﻣﯾده ﺑود  .و اﯾن روح ﺑﺻورت ﺣوا از وﺟودش ﺧروج ﮐرد و او
ﻣﺣب روح اﺳت  .و ﻟذا زﻧﺎن ﻣﺣرم ذاﺗﯽ ﻣردان ﺻﺎﺣب روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و زﻧﺎن
ﺑﯾروح ﺷد و در ﻗﺣطﯽ اﻓﺗﺎد  .زﯾرا روح
ّ
ﺣب ذاﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و در وﻻﯾت و ارادت آﻧﮭﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر از ﻣردان ﻋﺎدی .
ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣردان دارای ّ
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺧﻠص ﺗرﯾن ﯾﺎران اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ از زﻧﺎن ﺑوده اﻧد و طﺑﻖ رواﯾت ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣرﯾدان اﻣﺎم زﻣﺎن ھم
زﻧﺎﻧﻧد .
 -٣١٧ﻣﻘﺎم » ﻣﺣدث « ھم ﺣﺎﺻل ﻧزول روح اﺳت  .و اﮔر ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ زھرا را ﻣﺣدﺛﮫ ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آن
ﺣﺿرت ھم ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﺧداوﻧد ﺑوده اﺳت .
 -٣١٨روﺣﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻧﺎن ﻣﺧﻠص ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣردان اﺳت  .روﺣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣردان ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﻗﻠوﺑﺷﺎن
وارد ﻣﯽ ﺷود و در آن ﺳﺎﮐن ﻣﯽ ﮔردد  .وﻟﯽ اﯾن روح زﻧﺎن را از ﺑﯾرون ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و ﭼون ﻟﺑﺎﺳﯽ ﻗدﺳﯽ از ﻋﺻﻣت آﻧﺎن
ﺣراﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻟذا اﯾن زﻧﺎن ھﻣﭼون ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ )ع( ﺻورت ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ داﺷﺗﻧد اﻻ ﺑر ﻣردان ﺻﺎﺣب روح .
زﯾرا دارای درﺧﺷش روﺣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﭼون زھرا ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی درﺧﺷﻧده اﺳت .
٣٣

 -٣١٩ﻣﺣﺑت ﻣردان روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣوﺟب ھداﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻧﻔس روﺣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ زﻧﺎن ھم ﺳراﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .
وﻟﯽ ﻋﺷﻖ ﺷﮭواﻧﯽ ﻣردان ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ آﻧﮭﺎﺳت .
 -٣٢٠اﯾن زن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣرد دل دھد و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑس  .زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرد ﻣؤﻣﻧﯽ دل دھد ھداﯾت و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷود و
اﮔر ﺑﮫ ﻣرد ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﯽ ھم دل دھد ﻻاﻗل در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣٢١ﺣﺟﺎب ﺟﺎذﺑﮫ ﻋﺎطﻔﯽ و ﺟﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻧوی زن را در ﻣردان دو ﺻد ﭼﻧدان ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا اﮔر زن دارای ﺣﺟﺎب
ﯾﯾروﻧﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺣﺟﺎب و ﻋﻔت و اﯾﻣﺎن دروﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﺧطری ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر از زن ﺑﯽ ﺣﺟﺎب ﻗرار دارد و ﻣﮭد
اﺷد ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد  .و اﯾن از ﻋوارض ﺣﺟﺎب رﯾﺎﺋﯽ و اﮐراھﯽ اﺳت .
 -٣٢٢ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ و ﺗن ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻓﻘط ﻣوﺟب ﺟﺎذﺑﮫ ﺷﮭواﻧﯽ زن در ﻣرد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻣری آﻧﯽ و ﻣوﻗﺗﯽ اﺳت .
 -٣٢٣راﺑطﮫ ﻣرد و زن ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﺗن و روح اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﺗن ﺑﮫ روﺣﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺑش ﺑود و اﯾﻧﮏ از او ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺷده اﺳت  .و ﻟذا ﻧﯾﺎز ﻣرد ﺑﮫ زن ﻧﯾﺎزی ذاﺗﯽ و وﺟودی اﺳت وﻟﯽ ﻧﯾﺎز روح ﺑﮫ ﺗن ﻧﯾﺎزی ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺎدی اﺳت و اﺑزاری .
 -٣٢۴ﻋطش ﺟﻧﺳﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋطش ﺗن ﺑﮫ وﺻﺎل روح اﺳت  .و ﻟذا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ زن در دل ﻣرد وارد ﻧﺷود و ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﻣرد
از اﯾن ﻋطش رھﺎﺋﯽ ﻧدارد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺎ زﻧﯽ در زﯾر ﯾﮏ ﺳﻘف زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن اﺳﺗﻘرار روح در ﺗن ﻓﻘط ﺑر اﺳﺎس
رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق و وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت دﻧﯾوی زن از ﻣرد و اطﺎﻋت ﻗﻠﺑﯽ ﻣرد از زن .
 -٣٢۵و ﻟذا ھﻣزﯾﺳﺗﯽ زن و ﻣردی ﮐﮫ زن ﺑﮫ ﻣرد دل ﻧداده ﺑﺎﺷد و ﻣرد ھم ﺑر زن وﻻﯾت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﮏ دوزخ واﻗﻌﯽ
اﺳت  .ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺷﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ﻟب ﭼﺷﻣﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و دﺳﺗش ﺑﮫ آب ﻧﻣﯽ رﺳد  .و اﯾن وﺿﻊ اﮐﺛرﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎی ﻋﺻر
ﻣﺎﺳت .
 -٣٢۶ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ از اﻣور دﻧﯾوی ﺳﮫ ﭼﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺑوب دل اوﯾﻧد  :زﻧﺎن  ،ﻋطر و ﻧﻣﺎز  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮭﺎ
ﻋﺷﻖ ھﺎی دﻧﯾوی ﭘﯾﺎﻣﺑرﻧد  .اﯾن ھر ﺳﮫ ﻣظﮭر و ﻣﮭد ﺑﺎروری و ﺧﻼﻗﯾت ھﺳﺗﻧد  .زﻧﺎن ﻣرد را ﻣﯽ زاﯾﺎﻧﻧد و ﻋطر ﮐﮫ از
ﮔﻠﮭﺎﺳت و ﮔﻠﮭﺎ ھم ﻋواﻣل ﺑﺎروری در ﻋﺎﻟم ﻧﺑﺎت ھﺳﺗﻧد و اﻣﺎ در ﻧﻣﺎز ﮐﮫ ﻣﻌراج ﻣؤﻣن اﺳت ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﺧﻠﻘت ﺧود
ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس ﻋﺷﻖ ھﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺟﻣﻠﮕﯽ ّ
ﺧﻼق ھﺳﺗﻧد و او ﺑﮫ ﺧﻠﻘت و ﺧﻼﻗﯾت ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزد  .و ﮔل و زن ھم دو
ﺗﺟﻠﯽ ﺧﻼﻗﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و اﺻوﻻً ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ از ﻗدرت ﺧﺎﻟﻖ اﺳت و در ﻗﻠوب ﺧﻼق رخ ﻣﯽ
دھد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﻋرﺻﮫ ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ در ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت .
 -٣٢٧و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺷﻖ ھم ﺑﮫ درﺟﮫ ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓﺗش ﻣظﮭری از اراده ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض
اﺳت .
 -٣٢٨اﯾن ﺳﮫ ﻋﺷﻖ ﻣذﮐور در ﺑﻧده ﻧﯾز از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی در دازﮔﺎره ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺷﮑوﻓﺎ ﮔردﯾد و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً در
ھﻣﺎن اﯾﺎم ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣدﯾث ﻣذﮐور ﺑرﺧوردم ﮐﮫ ﺑراﯾم ﺑﺳﯾﺎر ھداﯾت ﺑﺧش و روﺷﻧﮕر ﺑود  .ﭼرا ﮐﮫ
روح ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣر و اراده اوﺳت در ﻣن دﻣﯾده ﺷده ﺑود و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﺷدم ﺑر ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﺧﺎﺻﮫ زﻧﺎن و ﮔﻠﮭﺎ
)ﻋطر( و ﻋﺑﺎدت و ذﮐر .
 -٣٢٩اﻟﺑﺗﮫ ﻣن ھﻣواره دارای ھوﯾﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑودم ﮐﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﻧزول روح اﯾن ھوﯾت ﺗﻌﻣﯾﻖ و ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
در ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ذﮐرم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺧﺎﻟﻖ ﮔردﯾد .
 -٣٣٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ھم در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرم ﻧﺷﺎن داده ام ﺣﻠﻘﮫ ﻣﻔﻘوده داروﯾن در ﺗﺣوﯾل ﻣﯾﻣون ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ
ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻧزول روح .
 -٣٣١ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺧﺎﺻﮫ در ﺳرآﻏﺎز ﺑﻠوغ و ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﮭواﻧﯽ ﻧدارد و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋﺷﻖ اول ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ
ﻧزول روح اﺳت در درﺟﮫ ای ﺧﻔﯾف ﺗر  .و ﻟذا ﻣرد ﻋﺎﺷﻖ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﺷﻖ ﺧود دارای ھوﯾﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟواﻧﻣرداﻧﮫ و
ﺷدﯾدا ً ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺳت  .و اﺻوﻻ ً ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ در اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اول اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﺷﻖ ھﺎ ھوﯾﺗﯽ
ﺷﮭواﻧﯽ و ﺗﻘﻠﯾدی دارﻧد و ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
٣۴

 -٣٣٢و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺑرای واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺷﺗم اﯾﻧﮏ روﺷن ﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا آﻧﺟﺎ
ﻣﺣل ﻧزول ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣن از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ارض ﺑود  .از اﯾن ﻣﻧظر آن ﺳﺧن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﻔﮭوﻣﺗر اﺳت ﮐﮫ  :ﺣب
وطن از اﯾﻣﺎن اﺳت  .ﺑﺧﺻوص ﺧﺎک زادﮔﺎه ! و دازﮔﺎره ﺧﺎک زاﯾش ﻣن ﺑود  .ﯾﻌﻧﯽ در آﻧﺟﺎ ﻣن ﺑﯾش از ھر ﻣﮑﺎن دﯾﮕری
ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و آﺳﻣﺎن و ﺧداوﻧد اﺣﺳﺎس ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐردم  .آﻧﺟﺎ ﻓرودﮔﺎه ﻣن از ﻋﺎﻟم ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ
ﻣرز ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم .
 -٣٣٣در ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﻠﯽ ﺗر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ھر ﺑﻼﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧزول روح اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﻠﯽ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
اﺳت  .و ھر ﻧزول روﺣﯽ ﺑﺻورت ﻧوﻋﯽ ﺑﻼ رخ ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ ﻗرﯾن ﯾﮏ ﺑﻼ اﺳت و ﯾﺎ ھر ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺳﺗر ﻧزول روﺣﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ﺳراﺳر زﻧدﮔﯽ ﻣن ﻣﺻداق داﺷﺗﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ذﮐرﺷﺎن رﻓت .
 -٣٣۴اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﻧزول روح ﻗرﯾن ﺑﻼﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ظرﻓﯾت و اﺳﺗﺣﻘﺎق و طﻠب درک و
درﯾﺎﻓت و ﭘذﯾرش روح را ﺑﯾﺎﺑد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﯽ در ھر ﺑﻼﺋﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود و روی از دﻧﯾﺎ ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد و
روی ﺑﮫ دل ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد و دل درب ورود روح اﺳت .
 -٣٣۵ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺗﺎ ﺣﻠول روح در ﻣن ﭼﻧد ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﻣن در ﭘذﯾرش روح
ﺑطور ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ای ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐردم و ﻣﯽ ﮔرﯾﺧﺗم زﯾرا ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐردم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﯾن وﺟود ﺑود  .ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺑﯽ روح ﺷدﯾدا ً ﺑﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺷد و ﺑر ﻣن ﻣﺳﻠط ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ دﭼﺎر ﻣوت ﺷدم و ﺧداوﻧد دوﺑﺎره ﻣرا ﺑﮫ
ﺣﯾﺎت ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد و ﭼﻧد ﻧﻔر از اطراﻓﯾﺎﻧم ﻧﯾز ﺷﺎھد اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻣرا ﻣرده ﯾﺎﻓﺗﻧد  .دوﺑﺎره ﮐﮫ زﻧده ﺷدم
ﺧودم را ھزاران ﺑﺎر زﻧده ﺗر از ﻗﺑل ﯾﺎﻓﺗم ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺧودم را ﻋﯾن ﻣرده ﮔﯽ ﻣﯽ دﯾدم و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرده ﺑودم
زﻧده ﺷدم .
 -٣٣۶ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﻣن ھﻣواره اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻣﺎ ھرﮔز در آﺛﺎرﺷﺎن از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح و ﺣﺎﻻت
و ﻣﺳﺎﺋل آن ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﻧد  .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ای ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ اﮔر داﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورﺗﯽ ﺑوده اﺳت و ﭼرا در اﯾن ﺑﺎب
ﺳﺧﻧﯽ ﺑﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎورده اﻧد و اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز در ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی ھﯾﭻ ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب در ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﺎ ﻧدارد  .اﻻ در ﮐﺗﺎب ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ از اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ اﺷﺎره ای ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه و ﮐﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺷده اﺳت.
 -٣٣٧از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑس ﻧﺎﭼﯾز دارد ﻟذا اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم ﻣﻌﻧوی ھم ﻣﺛل
ﺳﺎﺋر اﻣور ﻣﺳﮑوت و ﯾﺎ ﻣﻌﻣﺎوار ﺑﯾﺎن ﺷده و در اﻟﻔﺎظ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ و ﺳرﮔرداﻧﯽ ﺧواﻧﻧده اﺳت  .اﻻ ﺑرﺧﯽ
از اﺣﺎدﯾث ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ رﺳول اﮐرم و ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب ﻣرا ﺑﺳﯾﺎر ره ﻧﻣوده و از ﺳرﮔرداﻧﯽ رھﺎﻧﯾده اﺳت .
 -٣٣٨ﻣﺛﻼً آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ و ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ و ھورﻗﻠﯾﺎ و ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت
ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻣﺧﺻوص و ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎن ﺳرزﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑر اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد روﺣﯽ ﻧﺎزل
ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل دازﮔﺎره ﺑرای ﺧود ﺑﻧده  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در آن دوره ﺧﺎص ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑودم آﻧﺟﺎ ﺑرای ﻣن ارض
ﻣﻠﮑوت و ھورﻗﻠﯾﺎ ﺑود و ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﺗﺟﻠﯽ ﺑﮭﺷت در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد .
 -٣٣٩ﻓﻘط ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در دازﮔﺎره ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ و ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﺑراﯾم ﺗﻌﯾّن
و ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﻓت  .آﻓﺗﺎب آﻣد دﻟﯾل آﻓﺗﺎب !
 -٣۴٠ھﺎدی ﺑودن اﻣﺎم و اﺳوه ﺣﺳﻧﮫ ﺑودن ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ در واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑود ﮐﮫ ﺑراﯾم ﺗﻌﯾّن ﭘﯾدا ﮐرد و دﯾدم ﮐﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن ﻧﻣﯽ ﺗوان ره ھداﯾت را ﭘﯾﻣود .
 -٣۴١زﯾرا ھﻣﮫ وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣن رخ ﻣﯽ داد ﺑرﺧﯽ در ﻗرآن و ﺑرﺧﯽ در ﺳﻧت رﺳول ﺧدا ﮔزارش ﺷده ﺑود ﮐﮫ
ﺑدون اﯾن دو دﭼﺎر ﺳرﮔرداﻧﯽ و ﺣﯾرت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮔﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷدم .
 -٣۴٢ﺳﻧت و ﻋﺗرت ﻣوﺿوع ﺗﻘﻠﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ آﺋﯾﻧﮫ ھداﯾت و ﺣﺟت ﮐﺎﻣﻠﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ اﺳت
 .و ﻋﺟب اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﻧﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳراغ ﻗرآن و ﺳﻧت ﻣﯽ رﻓﺗم و ﯾﺎ در ﺣﺎﻓظﮫ ام ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺟوع ﻣﯽ ﮐردم ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺣﯾرت آور ﺑﮫ ﺳراﻏم ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﻣرا راه ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد در ﺧواب و ﺑﯾداری .
٣۵

 -٣۴٣ﻣﺛﻼً در اوج اﯾن واﻗﻌﮫ روزی ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺑرای دﯾدار ﺑﻧده ﺑﮫ دازﮔﺎره آﻣده ﺑود ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺎت ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ را
ﺑراﯾم ﺳوﻏﺎت آورده ﺑود و ﻣن ﻗﺑﻼً اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم  .ﻻی ﮐﺗﺎب را ﮐﮫ ﮔﺷودم ﺑراﯾم ﭼون وﺣﯽ ﻣﻧزل ﺑود و ﮐل آن
وﻗﺎﯾﻊ را ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺋواﻻﺗم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد .
 -٣۴۴در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﮐﮫ ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﺷدم ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت و ﯾﺎ ﭼﮫ اﺣواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣن ﻣﯽ ﮔذرد
ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮐﺳﯽ در ﻣن ﻧﺟوا ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرﺧﯾز ﮐﮫ ﻗرآن و ﯾﺎ ﻓﻼن ﮐﺗﺎب را ﺑردار و ﻣن ﺑرﻣﯽ داﺷﺗم و ھر ﮐﺟﺎی آﻧرا ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔﺷودم ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺋواﻟم آﻣﺎده ﺑود .
 -٣۴۵در اﯾن دوره وﺟودم ﺷﺄن ﻧزول ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾث و ﺣﮑﻣت ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑود .
 -٣۴۶و ﯾﺎ ﻣﺛﻼً ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل از وﻗوع ﻧزول روح در دازﮔﺎره ﺑر اﺳﺎس رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ )ع( داﺷﺗم ﺗﻣﺛﺎﻟﯽ ﮐﺷﯾده
ﺑودم ﮐﮫ در دازﮔﺎره ﺑر دﯾوار ﺑود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﺎم ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎم ﻏﯾب ﻧﻣﺎی ﻣن ﺷده ﺑود و ﺟﻣﺎل ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎﺋﯽ را ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐردﻧد را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﺑﻣن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد  .زﯾرا در ﺷب اول ﻧزول روح
ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن ارواح طﯾﺑﮫ ﻣﺣﺷور ﺷدم و ھﻣﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﯾﮑﺟﺎ در ﺻﻔوﻓﯽ ﻋرﯾض و طوﯾل دﯾدار ﮐرده ﺑودم و ﺑﻌدھﺎ
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن را در آن اطﺎﻗم درک ﻣﯽ ﮐردم وﻟﯽ ﺟﻣﺎﻟﺷﺎن را ﺑوﺿوح ﻧﻣﯽ دﯾدم و آن ﺗﻣﺛﺎل آﻧﮭﺎ را ﺑﻣن ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ داد و ﭼون آﺋﯾﻧﮫ ای ﺟوﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ آن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ در آن ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد و در ھﺎﻟﮫ ای ﺳﺑز رﻧﮓ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷد .
 -٣۴٧ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺣوادث ھرﮔز در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮔزارش ﻧﺷده ﺑود و ﯾﺎ ﻧﺷﻧﯾده ﺑودم و ﻟذا ﻣرا دﭼﺎر ﺣﯾراﻧﯽ و ﮔﺎه ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐرد  .ﮐﮫ ﺷﺑﯽ ﻗرآن را ﮔﺷودم و اﯾن آﯾﮫ آﻣد ﮐﮫ  :ﺑدان ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺗو ﻣﺟﻧون ﻧﯾﺳت !
 -٣۴٨وﻟﯽ ﺣﯾراﻧﯽ و ﺳرﮔرداﻧﯽ ﻣن وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اوج رﺳﯾد و ﮔﺎه ﻣرا ﺑﮫ ﺳوء ظن و ﺗردﯾد درﺑﺎره ﮐل راه و وﻗﺎﯾﻊ ﻏﯾﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧﯾد ﮐﮫ از ﺳﻔر ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺷﺗم و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮔوﺋﯽ از ﺑﮭﺷت ھﺑوط ﮐردم و در درک اﺳﻔل اﻓﺗﺎدم  .در اﯾن ﻋرﺻﮫ
ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﻧﺎم ﻧوراﻟﯾﻘﯾن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ دادم ﻣﯽ رﺳﯾد و ﺗردﯾدھﺎﯾم را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐرد و ﻗﻠﺑم را روﺷن و آرام ﻣﯽ ﮐرد
 .ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧوری ﮐﮫ ﺑر ﭼﺷﻣﺎﻧم وارد ﻣﯽ ﺷد و در ﻗﻠﺑم ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﮔﺷت و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن و ﯾﻘﯾن ﻣﯽ رﺳﯾدم و ﺗﺎ
ﻣدﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﻓﺿﺎ و ﻣﺣﯾط و ﺟﻐراﻓﯾﺎی اطراﻓم ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺷد  .و آﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯾش ﺑﺳراﻏم آﻣد در ﺟرﯾﺎن
ﻧﮕﺎرش ﮐﺗﺎب » ﻣﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ « ﺑود ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣﺳﺋﻠﮫ ای دﭼﺎر ﺗردﯾدی ﺳﺧت ﺷدم ﮐﮫ آن ﺗردﯾد را از ﻣن
زدود .
 -٣۴٩ﺑﻧده ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗم ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم و ﭘﺎﯾﺎن ﻧزوﻻت آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﺎﻣﺎت ﻏﯾﺑﯽ اﺳت و درﻋرﺻﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺟز ﻋﻘل اﺳﺗدﻻﻟﯽ و
ﻋﻠﻣﯽ ھﯾﭻ راه دﯾﮕری ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ و ﺗوﺣﯾدی وﺟود ﻧدارد  .اﯾن ﺑﺎور ﻏﻠط و ﺧطرﻧﺎک و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده
در ﻣن ﺷﮑﺳت و ﻧﮕﺎه و ادراک ﻣن درﺑﺎره ھﻣﮫ اﻣور دﯾﻧﯽ ﺑﮑﻠﯽ دﮔرﮔون ﺷد و درﺑﺎره ھﻣﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺑدﯾﮭﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﻣﻧﻘول دﯾﻧﯽ ﺗردﯾد ﮐردم ﺗﺎ ﺣﻘش ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﺷود و ﺷد .
 -٣۵٠از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣذھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ – رواﺋﯽ – ﻣﯾراﺛﯽ در ﻣن ﺷﮑﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ درﺑﮭﺎی ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﺑر
ﻣن ﮔﺷوده ﺷد و داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﺑﺎورھﺎ ھر ﭼﻧد ھم ﻋﻠﻣﯽ ﭼﮫ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﮐﺑﯾر اﺳت ﺑر ﻗﻠب و ذھن آدﻣﯽ  .اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺧدای ﺧودم ﻋﮭد ﮐردم ﺗﺎ اﯾن ﺑت ھﺎی ﮐﮭن را در ذھن و ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﺑﺷﮑﻧم و اﯾن رﺣﻣت و ﮔﺷﺎﯾش اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ
ﻣردم ھم ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم .
 -٣۵١ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن اﯾن ﺑت ھﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎﺑﺎوری درﺑﺎره دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﺑﻧﯾﺎد
دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﺎد اﺳت  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﻋﯾن اﯾن آﯾﮫ را در ﻗرآن ھم دﯾدم ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺧود را ﻣﺧﺎطب آن ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد
روح را ﺑر ھر ﯾﮏ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻓروﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ﻣردم را ﺑﮫ دﯾدار ﺧداوﻧد ﻧوﯾد دھﻧد .
 -٣۵٢ﻣن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﭘس از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑر ﻋظﻣت وﺟودی ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ
ﺷدم زﯾرا ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﻣن ﮐﮫ ﺑﻧده ای ﯾﺎﻏﯽ و ﻏرق در ﻣﻌﺻﯾت ﺑودم ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﺷﻣول ﻟطف و ﮔﺷﺎﯾش و ﻗرب اﻟﮭﯽ ﺷده
و درﺑﮭﺎی ﻋﺎﻟم ﻗدﺳﯽ ﺑر ﻣن ﮔﺷوده ﮔﺷﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺷﮭﺎﻣت ﻧدارم ﮐﮫ ﺧود را ﻓرد ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑداﻧم ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ
وﺟود ﻣﻘدس ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﮫ ﺳرور و اﮐﻣل اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ و ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﺧﻠﺻﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ﺑﮫ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور وﺟود
ﻣﺑﺎرک او ﺑﮫ اﯾن ﮔﺷﺎﯾش رﺳﯾده ام  .ﭘس ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻋظﻣت ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﻣﺣﻣد ھﻣﺎن ﺳﺧﻧﯽ را ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ
 :ﻣن ﺑﻧده ای از ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻣد ھﺳﺗم ! و زان ﭘس آﻣوﺧﺗم ﮐﮫ ھﻣواره ﺧداوﻧد را ھم ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ وﺟود اﯾﻧﺎن ﺻدا و ﯾﺎد ﮐﻧم
٣۶

 :ای ﺧدای ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ ! زﯾرا درک ﮐردم ﮐﮫ ﺧدای ﺷﺧﺻﯽ ﻣن ﺑﮫ اﻧدازه ﺧود ﻣن ﺣﻘﯾر اﺳت و اﺻﻼً ﺧدا ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره و ﻣﺗﮑﺑر ﺧود ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣش را ﺧدا ﻧﮭﺎده ام و ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم ﺑﮫ اﺳم او !
 -٣۵٣ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن در اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﺷف اﺑﻠﯾس ﺑود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدای ذھﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ ! ﯾﻌﻧﯽ
اﯾده ﺧدا ! و اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﻣول ﻧزول روح ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺗﺣت اطﺎﻋت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﺑﺎﺷد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷﯾطﺎن
ﭘرﺳت اﺳت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش را ﺧدا ﻧﮭﺎده اﺳت .
 -٣۵۴در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﻧﻘول اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣﺣﻣدی ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ روح ﷲ ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﺣدﯾث را
ھﻣﭼون اﺣﺎدﯾث ﺑﺳﯾﺎری در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﻧظور ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت
ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﺷود .
 -٣۵۵در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ھرﮔز از روح ﺧدا ﻣﺄﯾوس ﻣﺑﺎﺷﯾد ! اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟدا ً در اﻧﺗظﺎر ﻧزول روح ﺧدا ﺑﺎﺷد ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ ﮔردد و از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑدر آﯾد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧروج از
ظﻠﻣﺎت اﺳت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻧور ! ﭘس اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻣﻧظوری ﺟز ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن آﯾﮫ را ﻧدارد ﺗﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح اﻣﯾدوار
و ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد  .و ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرم ﺑﮫ ﺧدای ﻣﺣﻣد ﮐﮫ در ﻧﮕﺎرش زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﻧوی ام دﭼﺎر ﻋﺟب و ﺧودﺑﯾﻧﯽ و ﻏرور ﺷده و
ﻗﺻد ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد .
 -٣۵۶ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭼﻧﯾن وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺑر ﻓرض ھم ﮐﮫ درﺳت ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻘﯾّﮫ ﺷوﻧد و ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم
ﺑر زﺑﺎن آورد  .اﯾن طرز ﻓﮑر ھر ﮐﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا در ﻗرآن در دھﮭﺎ آﯾﺎت ﺧﻼف اﯾن اﻣر وﺟود دارد و
اﺻﻼً اﻣر ﺑﻣﻌروف ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن  .زﯾرا ﻣﻌروﻓﯽ ﺑزرﮔﺗر و ﻣﮭﻣﺗر از ﻟﻘﺎء ﷲ ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﺑﺎور ﻣذﮐور ﯾﺎ ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و دﮐﺎﻧداراﻧﮫ اﺳت  .ﮐﮫ » راز ﻣﮕو « را اﺳﺎس ﺑﺎزار ﮔرﻣﯽ دﮐﺎن ﺧود ﮐرده اﻧد و » اﺳرار « ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
» اﺳم اﻋظم « ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد و ﻣﻼﺋﮏ اﺟﺎره ﻣﯽ دھﻧد و ﻣو ّﮐل دﺳت ﺑدﺳت ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧﻧد !! ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﯾﺎن اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯾﺑﯽ
دﮐﺎن دﯾن را ﺑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻣردم را از ﺧﻔﻘﺎن ﺗزوﯾر و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ رھﺎﻧد و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺑور و رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٣۵٧ﻣن ﻗول ﺷرم ﻣﯽ دھم ھر ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺧداوﻧد در اﯾن دﻧﯾﺎ اﻣﯾدوار و ﻣﺷﺗﺎق و ﺑﺎورﻣﻧد ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣﺷﻣول روح ﺧدا ﻣﯽ
ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ روح ﷲ ﻣﯽ رﺳد .
 -٣۵٨ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺗﺟﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘرواز روح و ﺗﺳﺧﯾر روح و اﺣﺿﺎر روح و ﺷﮑﺎر روح و اﻣﺛﺎﻟﮭم را
ورﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﯾب ﻣردم ﺳﺎده دل را ھم ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ دارد .
 -٣۵٩دﯾن اﺳﻼم دﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن و ﺳرﯾﻌﺗرﯾن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا  .و ﺧود ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺻراط در اﻧﺗظﺎر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .
 -٣۶٠واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ اﯾن ﺻراط ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎور و ﺷوق ﺑﮫ دﯾدار ﺧداﺳت ھر آن  :اﻟﺳﺎﻋﮫ !
 -٣۶١ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﺎ دﻟﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﭘﺎک ﺑر اﯾن آﺳﺗﺎن آﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ روح ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﯾﺎ ﺑﮫ روح ﷲ  .ﭘس ﻟﻌﻧت ﮐﻧﯾد اﯾن
دﮐﺎﻧﮭﺎ و دﮐﮫ ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﯾن ﻓوت و ﻓن ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎی دﺟّﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺟﯾب و ﺟﺎن و
وﺟداﻧﺗﺎن را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺑداﻧﯾد آﻧﮑﮫ ﺑر ﺗﻘوا و ﻋﺻﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻓﻘر ﺑﺎ ﻓﺧر ﻧﯾﺳت ﻣﺣﺎل اﺳت ﺑر ﻋرﻓﺎن ﺑﺎﺷد و
اﮔر ﺑﺎﺷد ﺧود ﺷﯾطﺎن اﺳت .
 -٣۶٢و در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑود ﮐﮫ دﯾدم دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن ﺻﻠوة اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻧﺎم ﺻﻠوة روزﻣره اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺻﻠوة اﺳت و ﻧﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة  .ﺗﺑﯾﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣراﺣل واﻗﻌﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﺻﻠوة ﺧدا ﺑر ﺑﻧده اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود و ورود او ﺑر اﻧﺳﺎن در وﻗوع اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻌﻧوان ﻋرش ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض
 .و اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﻧده در دازﮔﺎره ﺑوده اﺳت  .و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن وﻗوع ﺻﻠوة ﺑوده اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺧود او ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﻌراج ﻣؤﻣن اﺳت  .و ﻣن در دازﮔﺎره ﺑود ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر اﯾن اﺣﺎدﯾث و ﻣﻌﺎرف را ﺑﮫ
ﻋﯾﻧﮫ دﯾدم و ﻓﮭﻣﯾدم و ﺷدم .

٣٧

ﺣﯽ .
 -٣۶٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھزار ﺳﺎل ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ھم ﻟزوﻣﺎ ً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری روح ﯾﺎ اﻣﺎم ّ
و ﻣؤﻣن ﮐﺳﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺻﺎﺣب روح اﺳت و ﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﮐﮫ در اطﺎﻋت اوﺳت  .و ﻟذا اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻓﻘط اﻣری
ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن طﺑﻖ دھﮭﺎ آﯾﮫ در ﻗرآن  .و اﯾﻣﺎن ﮐﮫ دﯾن ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ھﻣﺎن اﺣﯾﺎی دﯾن ﻓطری و
روﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ دﯾن ﻣوروﺛﯽ و آﻣوزﺷﯽ ﻧدارد .
 -٣۶۴ﻓرق ﺑﯾن ﻣؤﻣن و ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾز دﯾﮕر از ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺑﻧده در دازﮔﺎره ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻدھﺎ ﺳﺋوال دﯾﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻗرآﻧﯽ داد و ﺑرای ھﻣﮫ ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗم و ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾران از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز را ﺑﮫ ﯾﻘﯾن درک ﻧﻣودم و راه ﺣﻠش را ھم ﯾﺎﻓﺗم .
 -٣۶۵آﻧﮕﺎه ﮐﮫ روح ﻧﺎزل ﺷد و ﺣﻖ ﻓرود آﻣد ﻧوﺑت ﺑﮫ ﺻﺑر ﺟﻣﯾل و ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺧون در رﮔﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯾر ﺷود و
ﮐم ﻧﺑودﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺟﯾل ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﺣﻖ واﻗﻌﮫ ﻧرﺳﯾده و ﺗﺑﺎه ﮔﺷﺗﻧد و ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ ﺧﻠﻖ ﮔردﯾدﻧد ﻣﺛل ﺳﯾد ﻋﻠﯽ
ﻣﺣﻣد ﺑﺎب و ﯾﺎ اﮐﺑر ﮔودرزی رھﺑر ﮔروه ﻓرﻗﺎن در دوران ﻣﺎ  .وﻟﯽ ﻣن ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ اﺳﺗﺧواﻧﯽ در ﮔﻠو
و ﺧﺎری در ﭼﺷم داﺷﺗم ﺻﺑر و ﺧﻣوﺷﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐردم و ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﺳوره ﻋﺻر ﺧواﻧدم ﺗﺎ ﺣﻖ ﯾﻘﯾن رﺳﯾد و آﻏﺎز ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن
ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎزﺧواﻧﯽ روح ﺑود .
 -٣۶۶ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﮐﮫ ﺣﺎﻣل وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ ﺑود ﻧﯾز ﺑﮫ اﻣر ﺧدا دﻋوت ﺑﮫ ﺻﺑر ﺷد و ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ  :در
ﺑﺎزﺧواﻧﯽ وﺣﯽ ﺷﺗﺎب ﻣﮑن ﺗﺎ زﻣﺎﻧش ﻓرا رﺳد .
 -٣۶٧ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی ﺑﻧده ﻣﺣﺑت ﮐردن ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑت ﻧدﯾده ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ  .و طﺑﻌﺎ ً ﻏﺎﯾت اﯾن
ﻣﺣﺑت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻧت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺑﺧودﺷﺎن ﺑود ﺑﺧود آﻣدﻧد و ﺑﯾدار ﺷدﻧد  .ﺑﻘول ﻧﺻرت
رﺣﻣﺎﻧﯽ  :آﻧﻘدر ﻣﺣﺑت ﮐردم ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺧﯾﺎﻧت ﺷدم  .و اﯾن اﺟری ﺑود ﺑﻣن از ﺟﺎﻧب ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ ﺗﺎ در ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺑت ﺑرای
ﺧدا ﺷرﯾﮑﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﺷوم و ھﻣواره ﻣﻧزه ﺑﻣﺎﻧم .
 -٣۶٨ﻧزول روح ﺗﺣﻘﻖ ﻏﺎﯾت ﻧزول ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺧدا ﻣﺣﺑت ﮐﻧد ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ
ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻋﺎطﻔﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣﺑت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد  .و اﯾن اﺷد اﯾﺛﺎر و اﺧﻼص اﺳت زﯾرا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺣﺑت از ﺟﺎﻧب اﻧﺳﺎن ﺷﻘﯽ ﻋﯾن
ﺷﻘﺎوت و ﺧﯾﺎﻧت و ﻋداوت اﺳت  .ﭘس ﻣﺣﺑت ﺑﮫ اﺷﻘﯾﺎء ﻋﯾن ﺧودﮐﺷﯽ اﺳت .
 -٣۶٩ﻗدرت ﻧﻔوذ ﮐﻼم اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻣردﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﻗدرت رﺳوخ روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧدا در ﻧزد آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل
اﯾن ﻗدرت ﺣﺎﺻل ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺟزه ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻧﯾز ﮐﺗﺎب
اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻼم او  .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠت اﺻﻠﯽ زﻧداﻧﯽ ﺷدن اﻣﺎﻣﺎن و ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎﺳت ﻣﺛل ّ
ﺣﻼج !
 -٣٧٠روح ﮐﮫ اﻣر و اراده ﺧداوﻧد اﺳت ھم ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ اﺳت و ھم ﺧﻼﻗﯾت  .و ﺧﻼﻗﯾت اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﮐﻼم اوﺳت
ﭼرا ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل اﻣر ﺑﮫ » ﮐن « ) ﺑﺷو ( ﺑود  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ » ﮐن « ﻋدم را ﺑﮫ وﺟود آورد .
 -٣٧١ﭘس ﻗدرت ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت و ﺧﻼﻗﯾت دارای ﻣﺎھﯾت واﺣدی اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧزول روح در اﻧﺳﺎن ھم رخ
ﻣﯽ دھد و اﯾن ھﻣﺎن ﭘﯾداﯾش ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .
 -٣٧٢ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﺷﻘﯾﺎء ﺑﮫ ﺑﻧده ﻧﺳﺑت داده ﺷده اﺳت ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی
اﺳت ﮐﮫ از ﻧوﺟواﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز در اطراف ﻣن وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣن ھم ﺑﮫ راز اﯾن ﻗدرت در ﺧود آﮔﺎه ﻧﺑودم و
ﻓﻘط ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﮐﻼم ﻣن در دل دﯾﮕران رﺳوخ ﻣﯽ ﮐرد و ﺷدﯾدا ً آﻧﺎن را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ داد ﮐﮫ اوج اﯾن ﻗدرت در
دازﮔﺎره ﭘدﯾد آﻣد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺷﻔﺎی ﺑﯾﻣﺎران ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ اراده ﮐﻧم  .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را دﯾﮕران ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﯾﺷﺗر از
ﺧود ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .
 -٣٧٣ھﻣﭼﻧﯾن ﺑوده اﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده و آﻧرا ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑرده و ﺧود را ﺑﮫ
ھﻼﮐت و ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﺣﺗﯽ اﯾﻣﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد .
 -٣٧۴در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐراﻣﺎت و ﻣﻌﺟزات ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﻗدرت روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺑر ﺑرﺧﯽ از
ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷده اﺳت  .ﮐﮫ اﯾن روح اﻟﺑﺗﮫ دارای درﺟﺎت و ﻣراﺗب ﺑﺳﯾﺎر اﺳت وﻟﯽ دو ﻧوع ﮐﻠﯽ دارد  :روح ﻧﺑوی و
٣٨

وﻟوی  .روح ﻧﺑوی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧزول در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود رﺳﯾده اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت  .وﻟﯽ روح
وﻟوی ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺟﺎرﯾﺳت .
 -٣٧۵ﻗدرت ﻋﺻﺎی ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﻧﮫ از ﺧود ﻋﺻﺎ ﮐﮫ از روﺣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺣﺿرت ﺑود ﮐﮫ ﺑﻘدرت آن ﻋﺻﺎ را ﺗﺣت
ﻓرﻣﺎن ﺧود ﻣﯽ آورد .
 -٣٧۶ﺑواﺳطﮫ ﻗدرت اﯾن روح اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ دﺳت و زﺑﺎن و ﭼﺷم و ﮔوش و اراده ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در
ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم  .ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده ﺧداﯾﻧد و ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺣﺎﻣﻼن
روح ﷲ ھﺳﺗﻧد و اﯾن روح اﺳت ﮐﮫ آن روح و اراده ﻓردی و ازﻟﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﺧدﻣت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﺎ آن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٧٧ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﻌﯾّن ھﻣﺎن دﻣﯾده ﺷدن روح در ﺧﻠﻘت ﺗﮑوﯾﻧﯽ و ازﻟﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﺧﻠﻘت ﺗﺷرﯾﻌﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﺑﯾﺎن ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﻌﯾّن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .
 -٣٧٨و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن را ﺣﯾوان و ﻣﺎدون ﺣﯾوان ﺧواﻧده اﺳت زﯾرا
اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻧزول روح را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ وادی آدﻣﯾت وارد ﻧﺷده اﻧد .
 -٣٧٩ﺗﻔﺎوت اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد روح از ﺣﯾوان ﻓﻘط در ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت وﮔرﻧﮫ اﮐﺛرﯾت ﺑﺷرﯾت از ﺣﯾواﻧﺎت ذﻟﯾل ﺗر اﺳت  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﮐﻔر ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﻧﺎزد و آﻧرا در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل روح ﻗرار ﻣﯽ دھد .
 -٣٨٠ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ ﻋرﺻﮫ ﺗﻘﺎﺑل ﺗﮑﻧوﻟوژی و روح اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳت ﺧود را از روح
ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﺻﻼً ذات ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎ روح در ﺗﺿﺎد ﻗرار دارد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد روح در ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﻣﻠﮏ ﺗﮑﻧوﻟوژی
اﺳت و ﺑﺟﺎی روح از اراده ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم اﻣر ﺑﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
روح اﻣر ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن داری ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ روح اﻣر ﺑﮫ ﺧود ﺷدن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻣر ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧود ﺷدن  .ﯾﻌﻧﯽ روح
اﻣر ﺑﮫ ﻋداﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻣر ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ  .روح اﻣر ﺑﮫ ﻗﻧﺎﻋت ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﺻﻣدﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم اﻣر ﺑﮫ
ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٣٨١در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ » ﺗﮑﻧو « روح اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن
از ﺧوﯾﺷﺗن  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روح ﺧدا اﻣر ﺑﮫ رﺟﻌت ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺳﺗﻘرار در ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٣٨٢ﭘس ﺗﮑﻧوﻟوژی ذاﺗﺎ ً دﯾن ﺳﺗﯾز و ﺿد ﺗﻘواﺳت  .ﺣﺎل اﮔر ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری ﭘدﯾد آﯾد اﺷد ﻧﻔﺎق
و ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد  .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺟواﻣﻊ دﯾﻧﯽ و ﺧﺎﺻﮫ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت .
 -٣٨٣و ﺑﯾﮭوده ﻧﺑود ﮐﮫ در واﻗﻌﮫ دازﮔﺎره ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﻓﮑری ﻣن ﺷده ﺑود و در آﻧﺟﺎ
ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑﻌﻧوان ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﺷف ﻧﻣودم و آﻧرا ﻋﻠم دوزخ ﯾﺎﻓﺗم و ﻣذھب اﺑﻠﯾس .
 -٣٨۴دﻣوﮐراﺳﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت زﯾرا در ﺣﺿور ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺑراﺑرﻧد و ھﻣﮫ ارزش ھﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت .
و ﻟذا ﭘدﯾده دﻣوﮐراﺳﯽ دﯾﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺗرﯾن ﭘدﯾده ﻓرھﻧﮕﯽ در دوران ﻣﺎﺳت ﮐﮫ اﺷد ﻧﻔﺎق و اﻧﺣطﺎط را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٨۵ﻓﻘط در دوزخ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺑراﺑرﻧد زﯾرا ھﻣﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺟﺑر ﻣطﻠﻖ ھﺳﺗﻧد و از ﺧود ھﯾﭻ اراده ای ﻧدارﻧد و
ھﻣﮫ در ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺎﺷﯾن دوزخ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺷد ﺟﺑﺎرﯾت از دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﭼﮫ
از ﻧوع ﻟﯾﺑراﻟﯽ و ﭼﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ .
 -٣٨۶دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣذھب ﺑﯽ اراده ﮔﯽ و ﺗﺳﺧﯾرﺷدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در ﻗﺑﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و ﻟذا ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣذھب ﺑراﺑری اﺳت
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑراﺑری اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﭘوچ  .ﺑراﺑری ﺻﻔرھﺎ !
 -٣٨٧ﺷب ﻗدر ﮐﮫ ﺷب ﻧزول روح ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت ھﻣﺎن ﺷب ظﻠﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺷﺎم ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﻟذا در ﻋﺻر ﺟدﯾد
ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻧزول روح ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺧداوﻧد ﺑر دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت و ﺑﻘول ﻗرآن ﺣﻖ آﻣده
اﺳت  .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را در اﯾن ﺷب ﺳﯾﺎه از روح ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺻﻧﻌت
٣٩

ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺻرف زده ﮔﯽ اﺳت  .ﭘس ھر ﮐﮫ ﻧﻔس ﺧود را از اﺑﺗﻼی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﻧزه و ﻣﺻون دارد ﻣﮭﯾﺎی ﻧزول و
درﯾﺎﻓت روح اﺳت .
 -٣٨٨اﮔر ﮐﻣﺎل روح اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ روح ﻣﺣﻣدی در دازﮔﺎره ﻧﺎزل ﺷد ﺑدﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻋﺻر
ﺣﺟری داﺷﺗﯾم زﯾرا ﻧﮫ ﺑرق ﺑود و ﻧﮫ ﺗﻠﻔن و ﻧﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون و ﻧﮫ آب ﻟوﻟﮫ ﮐﺷﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .و ﻗﺻد داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود
را از طﺑﯾﻌت آﻧﺟﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾم  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﮐرده ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼرا از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺧداوﻧد در طﺑﯾﻌت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻗرار داده روﯾﮕردان ھﺳﺗﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی واﺟب و ﺣﯾﺎﺗﯽ آدﻣﯽ را در
طﺑﯾﻌت ﺑﮑر ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣوده اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑرﺧورداری از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٣٨٩ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑرای ﺑﻧده ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺟر ﻋﺷﻖ ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و زﻧدﮔﯽ طﺑﯾﻌﯽ و ﺑﯾزاری از ﺻﻧﻌت و زﻧدﮔﯽ
ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑوده اﺳت  .و ﻟذا ﺧداوﻧد از طﺑﯾﻌت آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﻧده راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻧﻣود و ﺑواﺳطﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ﺳﻧﮓ و ﮔﯾﺎه و
ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣرا ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﺧود رﺳﺎﻧﯾد .
 -٣٩٠ﺧداوﻧد در دازﮔﺎره ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ آن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﺟﺳﺗﺟوﯾش ھﺳﺗﻧد ھﻣﯾن طﺑﯾﻌت ﺑﮑر زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺷر ﮐﺎﻓر ﻣﺷﻐول ﺗﺧرﯾب و ﻓﺳﺎد در آن اﺳت و آﻧرا ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده اﺳت و آﺳﻣﺎﻧش را ﺳوراخ ﮐرده اﺳت و ﺑﮭﺷت را
ﺟﮭﻧم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﺑﺷر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﮭﺷت زﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ او را ﺑرده ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﻣوده و ﺗﮑﻧوﻟوژی را درب
ﺟﮭﻧم او ﮐرده اﺳت و ﺧوراﮐش را ﺑﻘول ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم  ،ﻧﻔت ﻗرار داده اﺳت  .و ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑر ﺳر ﺗﺻرف اﯾن
دوزخ و ﻣﺎده اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻧﺑرد دوزﺧﯾﺎن اﺳت  :ﻧﻔت ﭘرﺳﺗﺎن !
 -٣٩١ﯾﮏ روز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم طﻠوع آﻓﺗﺎب از اﺗﺎﻗم ﺑﯾرون آﻣدم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ای ﺷدم ﮐﮫ ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷد » .
و آن روز زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور ﺧداوﻧد ﻣﺷﻌﺷﻊ ﻣﯽ ﮔردد «  .ﺑراﺳﺗﯽ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ذرات ﺧﺎک و ﻧﺑﺎت و ﮐوھﮭﺎ ﭼون اﻟﻣﺎﺳﯽ
ﻣﯽ درﺧﺷﯾد و ﺟﮭﺎن ﻏرق در طوﻓﺎن اﻧواری ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن رﻧﮕﮭﺎﺋﯽ را ھرﮔز ﻧدﯾده ﺑودم  .ﮐﮫ ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣﻘﯾم در
آﻧﺟﺎ ھم اﯾن ﺻﺣﻧﮫ را ﺑﮫ درﺟﮫ ای دﯾدﻧد .
 -٣٩٢ﺷﺑﯽ دوﺳﺗم ﮔﻔت  :ای ﮐﺎش در ھﻣﯾن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺣداﻗل رزق ﺧود را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﺷﮭر ﻧﺑﺎﺷﯾم .
ھﻣﺎن ﺷب ﺧداوﻧد ﯾﮏ رزق ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﺑﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و آن ﮔل ﺳﻧﮓ ﺑود و ﮐوھﮭﺎی آﻧﺟﺎ ﻣﻣﻠو از ﮔل ﺳﻧﮓ ﺑود  .ﺑطور
ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻘداری از ﯾﮏ ﮔل ﺳﻧﮓ را آرد ﮐردﯾم و ﻧﺎن ﭘﺧﺗﯾم و ھر ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از آن ﻧﺎن را ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﮐﻠوﭼﮫ
ﺧوردﯾم و ﺗﺎ دو ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺳﯾر ﺳﯾر ﺑودﯾم و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﯾﺎه ﻣﺳت ﺷده ﺑودﯾم  .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﻟﯾﺎﻗت اﯾن
رزق را ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﻋﯾﺎﺷﯽ ﻣﺻﺎرف ﺷﮭری از آن رزق ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﻧﻘد و راﯾﮕﺎن ﻣﺣروم ﺷدﻧد  .ﺑﮫ ﯾﺎد ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل
اﻓﺗﺎدم ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل رزق آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷد ﻏر زدﻧد و طﻠب ادوﯾﮫ و ﭼﺎﺷﻧﯽ و ﺗﻧوع ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﻗﮭر ﺧدا دﭼﺎر ﮔﺷﺗﻧد
و آن ﻣﺎﺋده آﺳﻣﺎﻧﯽ را از دﺳت دادﻧد و ﺑﮫ رﺑﺎ ) زﯾﺎده ﺧواھﯽ ( دﭼﺎر ﺷدﻧد  .و اﻣروزه ھﻣﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا در
زﯾر ﯾوغ اﯾن ﻗوم ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن .
 » -٣٩٣ﺑﮭﺷت اﺟر طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠم ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت « اﯾن ﺳﺧن رﺳول اﮐرم را در دازﮔﺎره ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾدم ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﺧدا را ﺟز
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻋﻠﯽ اﺳت ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٩۴در دازﮔﺎره ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺗوﻟﮫ ﺳﮓ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ زﯾﺳت در ﺷب ﻗدر دﭼﺎر ﺟﮭش ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟود
ﺷد و ﯾﮏ ﺷﯾر ﮔردﯾد وﻟﯽ آدﻣﯽ را ھم در آﻧﺟﺎ دﯾدم ﮐﮫ از آدﻣﯾت ﺧود ﺳﻘوط ﮐرد و ﺑراﺳﺗﯽ ﺳﮓ ﺷد از ﺑس ﮐﮫ ﺗﮑﺑر و
اﻧﮑﺎر و ﮐﻔران ﻧﻌﻣت ﮐرد .
 -٣٩۵ﭼرا اﮐﺛر ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﭼوﭘﺎن ﺑودﻧد ؟ زﯾرا ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﻣﺄﻧوس و در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑودﻧد و اﯾن اﺳﺎس ﻧﺑوت و ﻧزول
روح اﺳت .
 -٣٩۶ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﺑرﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا
در ﻧﻣﺎز ﺑﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮭﻣراه ﻧﺑﯽ ﺳﻼم و ﺻﻠوات ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .
 -٣٩٧در دازﮔﺎره ﺑود ﮐﮫ طﺑﯾﻌت را ﮐﺷف ﮐردم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺣﺿور ﺧداوﻧد .
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 -٣٩٨اﺳﺎس ﮐﻔر اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑر طﺑﯾﻌت ﮔرﯾزی و طﺑﯾﻌت ﺳﺗﯾزی اﺳﺗوار اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣدرﻧﯾزم و
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم از ﮐﻔر ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ اﺳﺎس ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣدرن اﺳت .
 -٣٩٩آری ! دﯾن ﺧدا و راه رﺳﺗﮕﺎری و ﺳﻌﺎدت و ﺑﮭﺷت زﻣﯾﻧﯽ رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋﺻر ﺣﺟر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ رﺟﻌت ﺑﮫ ﺑﮭﺷت
ﻣوﻋود اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻋﺻر ﺣﺟری ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﮐﺎﻓر ﺑود ﮐﮫ از ﺑﮭﺷت ﺧدا ﺧﺎرج ﺷد و ﺑرای از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﻣردن
ﺑﮫ ﺟﺎن ﮐﻧدن و ﺻدھﺎ ﻋذاب و ظﻠم ﻣﺑﺗﻼ ﮔردﯾد و از ﺣﯾواﻧﺎت ذﻟﯾﻠﺗر ﮔﺷت .
 -۴٠٠ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻌرﻓﺗﯽ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت
ﻗرآﻧﯽ آﮔﺎه ﻧﺷد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر آن داﺷت وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﺗذﺑذب و ﺗردﯾد ﺑود و اﯾن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل
ﺗذﺑذب در آرای اوﺳت .
 -۴٠١ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎره دﺳت از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮑﺷﯾد ﺑﻠﮑﮫ دﺳت و دل از ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ﺣداﻗل اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
از ھﻣﮫ ﺟﺑرھﺎ و ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎی اﯾن دوران ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯾد و ﺑﺧﺻوص از ﻋذاب ﻧﻔﺎق ! ﻻاﻗل دﺳت از ﺗﮑﻧوﻟوژی طﺑﻘﮫ
ھﻔﺗم دوزخ ﺑﮑﺷﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺗﻣﯽ و ژﻧﺗﯾﮏ  .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺑن ﺑﺳت ھﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺣﺎﺻل از اﺗم و
ژن ﭘرﺳﺗﯽ در دھﮫ اﺧﯾر در ﮐﺷورﻣﺎن  .آﯾﺎ ﺟﺎی ﻋﺑرت ﻧﯾﺳت ؟
 -۴٠٢اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( ھم ﻣﻘﯾم در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺷر روی ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﺧدا ﮐﻧد او را ﺧواھد دﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺑﻧده دﯾدم  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼون از ﺧر دﺟﺎل ) ﺗﮑﻧوﻟوژی ( ﭘﺎﺋﯾن آﻣدم و روی ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﺧدا ﮐردم او را ﯾﺎﻓﺗم .
 -۴٠٣ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم ﯾﺎ از ﺣﮑﻣت ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﯾﺎ از طﺑﯾﻌت ! ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐل ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
طﺑﯾﻌت اﺳت و وﺻف ﻗدﺳﯽ ﮔل و ﺑﻠﺑل و ﺳرو و ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد و ﭼﺷﻣﮫ و رود و درﯾﺎ و ﺑﺎران و اﺑر و ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ﺟﻣﺎل
ﻣﮫ روﯾﺎن !
ﺳﯽ و
 -۴٠۴در دازﮔﺎره ﺧدا و اﻟﮭﯾﺎت ذھﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﻣن ﻣرد و اﯾن آﻏﺎز رﺳﺗﮕﺎری ﻣن ﺷد  .ھداﯾت ﻗرآن ھداﯾت ﺣ ّ
طﺑﯾﻌﯽ و ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ .
 -۴٠۵ﭘس ﺑﯾﮭوده ﻧﺑود ﮐﮫ آن روح از دازﮔﺎره ﻧداﯾم داد و در آﻣرﯾﮑﺎ ﺻداﯾم زد و از ﻗﻠب اﺑﻠﯾس ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻗﻠب طﺑﯾﻌت
ﺑﮑر ﻓراﺧواﻧد  .و ﻣن ﺑﮫ ﻧﯾّت اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﻋﻣرم را ﺟﮭت ﮔذران زﻧدﮔﯽ در دازﮔﺎره ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﮐﻧم ﺑﺟﺎی رﻓﺗن ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه
ﺑرﻟﯾن ﺑﮫ زاﯾﺷﮕﺎه دازﮔﺎره رﺟﻌت ﮐردم زﯾرا در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﮭﻧم را دﯾدم و دﯾدم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف ﻣوﺟود در
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی آن ھﻣﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ اﺳت وﻟﯽ ھﻧوز آن ﯾﻘﯾن و ﺷﮭﺎﻣت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﻧداﺷﺗم و ﺑطرزی
زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﺧود را ﻓرﯾب ﻣﯽ دادم ﮐﮫ اﻧﺷﺎءﷲ در داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﻟﯾن در رﺷﺗﮫ ﻣذاھب ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺣﻘﯾﻘت را ﺧواھم ﯾﺎﻓت  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﺳﺎﺗﯾد اروﭘﺎ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎﻻﺧره ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل از واﻗﻌﮫ ﻧزول
روح در دازﮔﺎره ﯾﮑﺑﺎر ﻣرا ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺑرد و ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻣذاھب ﺗطﺑﯾﻘﯽ را ھم ﺑﻣن در ﻋﻣل ﭼﺷﺎﻧﯾد و آن ﺣﺷر ﺑﺎ
ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ ﺑود و ﻧزول روح ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ  .و دﯾدم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﺣﻣد ﯾﮑﯽ اﺳت  .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم
ﺻﺎدق )ع( ﻣﺳﯾﺢ ھﻣﺎن ﻣﮭدی اﺳت  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ زﻧدﮔﯾم ﺑﮫ دازﮔﺎره ھﺟرت ﮐردم و ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻧزول روح
ﻣﺣﻣدی ﺷدم ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺻﻠوب ﺑودم و ﺑﺎرھﺎ ﺑدﺳت ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎن و ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ درﻣﺎﻧﺷﺎن ﮐرده ﺑودم
ﻣﺻﻠوب ﺷده ﺑودم و از ﻣﯾﺎن آﻧﮭﻣﮫ ﯾﺎران ﻓﻘط ﯾﮏ زن ﺑﻣن وﻓﺎدار ﻣﺎﻧده ﺑود ھﻣﭼون ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دازﮔﺎره ھﺟرت
ﻧﻣود و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎور و ﺷﺎھد آن وﻗﺎﯾﻊ اﻟﮭﯽ ﺑود  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ او ھم ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد دﭼﺎر ﻏرور و ﺧودﺑﯾﻧﯽ ﺣﺎﺻل از ﮐراﻣﺎت
ﺷد و رﻓت .
 -۴٠۶زﻧدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﻣن در ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﺑوده ﮐﮫ از ﮐودﮐﯽ در ﮐﺎخ ﻓرﻋون زﯾﺳت و ﺑر ﮐﺎخ
ﻓرﻋون ﺷورﯾد و از آﻧﺟﺎ ﺧروج ﮐرد  .ھﻣﭼون زﻧدﮔﯾم در اﺣﺎطﮫ ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن و اﻗﺎﻣت ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ام در ﻣﻧزل داﺋﯽ ام ﮐﮫ از
ﻣﺑﻠﻐﯾن و ﺳران ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑود و زﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً اﺷراﻓﯽ داﺷت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻋون ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ داﺋﯽ ﻣوﺳﯽ ﺑود
زﯾرا ﺧواھر ﻓرﻋون او را ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧواﻧدﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود  .و داﺋﯽ ام ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗواﯾش ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﺑﺎرزه ﮐرد
و ﻣرا ﯾﮏ ﺧﺎﺋن ﺑزرگ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣذھب ﻋﺎرﯾﮫ ای او ﺷورﯾده ﺑودم  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻋون ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺑﮫ ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ
اﯾﻣﺎن داﺷت و ﻓﻘط ﺑرای ﻣﺻﺎﻟﺢ دﻧﯾوی اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐرد داﺋﯽ ﺑﻧده ھم ﭼﻧﯾن ﺑود .
 -۴٠٧اﯾن ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓطری و وﺟودی اﺳت زﯾرا ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل وﺟودی و
ﺣرﮐت ﺟوھری ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓراد ﺑﺷری در ﺳﻠوک ﻣﻌﻧوی و رﺷد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻧده در دازﮔﺎره ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻧﺑﯾﺎی
۴١

ﺑزرگ در ﻗرآن را در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﺧود در ﻣراﺣل ﮔوﻧﺎﮔون رﺷد ﻣﻌﻧوی ﺧود ﮐﺷف و درک ﻧﻣودم  :آدم  ،ﻧوح
 ،اﺑراھﯾم  ،ادرﯾس  ،ﯾوﻧس  ،ﻣوﺳﯽ  ،ﯾوﺳف  ،اﯾوب  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن  ،ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و  . ...اﻧﺳﺎن ﺑرای ﮐﺎﻣل ﺷدن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم و ﺗﺎ ﻣﮭدی را در وﺟودش ﮐﺷف و طﯽ طرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧداﯾش ﺑرﺳد  .زﯾرا ھر ﯾﮏ از اﻧﺑﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وﺟﮭﯽ و طﺑﻘﮫ ای و ﭘﻠﮫ ای از ﻧردﺑﺎن وﺟودﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻼطﯾن و ﺷﯾﺎطﯾن  .از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم اﻧﺑﺳﺎط ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺑﺳﺗر زﻣﺎن .
 -۴٠٨ﮐﺷف آﺗش در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرآﻏﺎز ﮐﺷف دوزخ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑوده اﺳت و ھر ﻧوع آﺗش و اﻧرژی ﻧﻣﺎﯾﻧده طﺑﻘﮫ ای از
دوزخ و ﻋذاﺑﮭﺎی آن اﺳت ﻣﺛل ﭼوب  ،زﻏﺎل ﺳﻧﮓ  ،ﻧﻔت  ،اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ  ،رادﯾواﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ  ،ﻟﯾزر و ﻏﯾره  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻣدن ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش و ﺗﮑﺎﻣل اﻧواع آﺗش اﺳت ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش و ﺗﮑﺎﻣل اﻧواع و درﺟﺎت دوزخ اﺳت زﯾرا ﮔردھﻣﺎﺋﯽ
ﺑﺷر ﺑر ﻣﺣور اﯾن آﺗش ھﺎ ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮔرﯾز ﺑﺷر از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و اﺑﺗﻼﯾش ﺑﮫ دوزخ ﻣدﻧﯾت اﺳت .
 -۴٠٩آدﻣﯽ ﺑﺎ وﻗوع ﻧزول روح ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓردﯾت و اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت ﻣﯽ رﺳد و در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود آرام و ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و ﻟذا از اﺳﺎرت ﻧژاد و ﻣدﻧﯾت و آﺗش ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .زﯾرا آدﻣﯽ از
ﺑﯾروﺣﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣدﻧﯾت ﺑﺎ ازدواج ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
 -۴١٠ﭘس واﻗﻌﮫ ﻧزول روح واﻗﻌﮫ ﺗﺣﻘﻖ ﻓردﯾت و ﺗوﺣﯾد ﻧﻔس اﺳت و ﮐﻣﺎل آن ﻓردﯾت ﻣﺣﻣدی اﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب
روح ﻓردی در ﺟﻣﻊ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ  :ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎش و در ﻣﯾﺎن ﺑﺎش !
 -۴١١ﭘس واﻗﻌﮫ ﻧزول روح واﻗﻌﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت در درﺟﺎت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾﻧش ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑن
ﻋرﺑﯽ در ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم ﻣﻘﺎم ﻓردﯾت را ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم در ﻣﯾﺎن اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻗرار داده اﺳت .
 -۴١٢ﭘس اﻧﺳﺎن ﺣﺎﻣل روح ھﻣﺎن وارث آدم در ھر ﻋﺻری اﺳت .
 -۴١٣ارزش ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﺑرای ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ دروﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺑروﻧﯽ  .ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯾزان ﺑﺎطﻧﯽ دارد و ﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و
دﻧﯾوی  .ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﺎ ﭘوﻟﯽ .
 -۴١۴ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح اﺳت و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ارادت ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار دارد دارای ﻣﯾزان ﺑﺎطﻧﯽ ارزش
اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وﺟود ﺧود را ﺑﮫ ﻋواﻣل و ﺷراﯾط ﻣﺎدی ﺑﮫ ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧﻧد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اوﻟﯽ را ﻣؤﻣن ﮔوﯾﻧد
و دوﻣﯽ را ﮐﺎﻓر .
 -۴١۵اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﻧزد ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣرﯾد ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن روﺣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﺗﺻرف ﻗﻠﺑﯽ
ﺧود را ﺑدھد ﺗﺎ از روح او روح ﯾﺎﺑد  .و ﻏﯾر از اﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
 » -۴١۶ای رﺳول ﺗو ﻗﺑل از اﯾن ) ﻗﺑل از ﻧزول روح ( ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت  «...اﯾن آﯾﮫ از ﻗرآن را ﺑﺎرھﺎ و
ﺑﺎرھﺎ در دﻟم ﺧواﻧدم و ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺷﻧﯾدم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣودم .
 -۴١٧ﭘس از ﻧزول روح  ،طﺑﯾﻌت در ﻧظرم ﺑﮑﻠﯽ دﮔرﮔون ﺷد و ﻣن در ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺣﺿور ﺧدا را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وﺟودم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم و ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺷوده ﺑودم و از ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺳت ﻣﯽ ﺷدم .
 -۴١٨ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ در اوج اﯾن واﻗﻌﮫ در دازﮔﺎره ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺷدﯾدا ً ﺑﮫ دﻟم اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺳﻔری ﺑﺳوی ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد ﮐﻧم ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣﺎ ھم در آن ﺣواﻟﯽ ﯾﯾﻼﻗﯽ داﺷت و ﻣن در اﯾن ﺳﻔر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد روﺑرو ﺷدم ﮔوﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر روﺑرو ﺷدم  .ﺑﻌدھﺎ ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺧواﻧدم ﮐﮫ ﮐوه ﻗﺎف در ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ھﻣﺎن ﻧﺎم اﺳطوره
ای و ﮐﮭن ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ دارای ﺣﮑﻣت و رازی ﺑرﺣﻖ اﺳت .
 -۴١٩در اﯾن دوره ﺧﺎص راﺑطﮫ ای ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﺑﺎ آب ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودم و ﺑﺎ ﺷﺳﺗﺷوی ﺧود در آب ﺑﺧﺻوص ﺑر ﻟب
ﭼﺷﻣﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺣﯾﺎت ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷدم و ھر آﺑﯽ در اﯾن دوران ﺑراﯾم ﻋﯾن آب ﺣﯾﺎت ﺧﺿر
ﺑود و ﺑﯾﮭوده ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ھر ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻗﺎﻣت ﻣﯽ ﮔزﯾدم درﺳت در زﯾر ﻣﺣل ﻧﺷﯾﻣن ﻣن ﭼﺷﻣﮫ ای ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد و
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣد  .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺗﯽ در ﻣﻧزل ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم ﮐﮫ ﭼﻧد روزی ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣﯽ ﺷدم رخ ﻣﯽ ﻧﻣود و اطﺎﻗﺷﺎن ﻏرق
در آب ﻣﯽ ﺷد .
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 -۴٢٠و در ﺑﺎب راز آب ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن آﯾﮫ در ﻗرآن ﺷدم ﮐﮫ ﻋرش ﺧدا ﺑر آب اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ روح ﺧدا در وﺟودم آب را از
اﻋﻣﺎق زﻣﯾن اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐرد .
 -۴٢١در ﺣﻘﯾﻘت روح ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻣن وارد ﺷده و ﻣن ھﻣﺟﻧس و ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺷده ﺑودم و ﻟذا
اﻧدﯾﺷﮫ وﺣدت وﺟود ﺑدون ﺧواﻧدن ﭼﻧﯾن آﺛﺎری در ﻣن رخ ﻧﻣود  .و ﺑﻌدا ً ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن آﺛﺎر ﺑوﺿوح دﯾدم ﮐﮫ اﮐﺛر
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧش ﺧود اﯾﻧﮑﺎره ﻧﺑوده و ﻣﻌﺎرف ﺳﺎﺋر ﻋﺎرﻓﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾد را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ
ﮐرده اﻧد و از ظن ﺧود ﺧﯾﺎﻻت ھﯾوﻻﺋﯽ ﭘرورده اﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺧود آﻧرا ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد و ﺑﺎور دارﻧد و ﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ
ره ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .
 -۴٢٢در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده از ﺳﺎل  ٧۴ﺑﮫ ﺑﻌد ﮔزارش و ﺗﺑﯾﯾن وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺣﺎﺻل از ﻧزول و ﻋروج روح
اﺳت .
 -۴٢٣روﺣﯽ ﻧﺎزل ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ را ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺑرد  .و اﯾن ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ :
ﺑﺧواﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را  .ھر ﮐﮫ او را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺧواﻧد ) او را و ﻧﮫ دﻧﯾﺎ را ( ﺑﮫ دﯾدارش ﻓراﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .
اﻟﺑﺗﮫ از ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻧزول روح ﺑوده اﻧد ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﻋروج روح ھم رﺳﯾده اﻧد  .و از ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌراج روح رﺳﯾده اﻧد ﻧﯾز ﺗﻌداد اﻧدک ﺗری ﺣﺎﺿر ﺷده اﻧد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﻌﻧوان رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻧزد ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ
ﺑﺎزﮔردﻧد  .ﮐﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۴٢۴از ﻣﯾﺎن ﻋرﻓﺎ اﮐﺛرا ً ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻧزول روح رﺳﯾده اﻧد ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻋﻣرﺷﺎن از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﮔوﺷﮫ ﮔزﯾده و ﻣﺷﻐول
زﻧدﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑوده اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻣر ﻗﻧﺎﻋت ﮐرده اﻧد  .و اﻧدﮐﯽ ھم ﻣﺷﺗﺎق دﯾدار ﺣﻖ ﺷده و ﺑﮫ ﻋروج
روح وارد ﺷده اﻧد و ﺣﺿرت ﺣﻖ را دﯾدار ﻧﻣوده اﻧد  .از اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﯾز ﻓﻘط اﻧدک ﺑوده ﮐﮫ از ﺣﯾﺎت آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻗدﺳﯽ ﺧود
ﺟﮭت ھداﯾت ﺧﻠﻖ دﺳت ﮐﺷﯾده و دوﺑﺎره ﺑﮫ دوزخ ﺧﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﻧد  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﺣﻣدی و ﮐﺎﻣﻼن ا ّﻣت اوﺳت و ﻣﻘﺎم
ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻣﺣﻧت و ﺑﻼﮐﺷﯽ اﺳت و اﯾﻧﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﻣﺎم
ﻧﺎطﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﻗﺑﺎل ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎﻣت اﺳت  .اﻣﺎﻣت ﺣﺎﺻل رﺟﻌت از ﻣﺣﺿر ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ اﺳت
و اﯾن ﻣﻘﺎم ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت  :ﺛﺎر ﷲ !
 -۴٢۵روح ﻋروﺟﯽ روح ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﺗﺎ روح ﻣﺣﻣدی ﻧﺎزل ﻧﺷود ﻋروج ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود  .و آﻧﮑﮫ از ﻣﻌراج ﺑﺳوی
ﺧﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺷت در واﻗﻊ از ﺟﻧت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ دوزخ زﻣﯾﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﻧزد ﮐﺎﻓرﺗرﯾن ﻣردم ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت راز ﺗب ﺣﯾرت
آور ﭘﯾﺎﻣﺑر در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻋﻣر رﺳﺎﻟﺗﺷﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﻌراج  .و اﯾﻧﺳت راز ﻧﻌره ﻋﻠﯽ در ﭼﺎه ﮐﮫ  :ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن
اﻟﻧﺎر ﯾﺎ رب !
 -۴٢۶ﻧزول روح در ﺷب ﻗدر ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن روح ازﻟﯽ و اﻟﺳﺗﯽ در ذات آدﻣﯽ ﻗﯾﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺟﻧﺑش و ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﯽ آﯾد و ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﯾل ﺑﮫ ﻋروج ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و دﯾدار ﺧﺎﻟﻖ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا دﯾدار ازﻟﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد .
 -۴٢٧ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻗﯾﺎﻣﯽ از روح ذاﺗﯽ و ازﻟﯽ در اﻧﺳﺎن در واﻗﻌﮫ دﯾدار ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم ﯾﺎ ﻋﺎرف واﺻﻠﯽ رخ ﻣﯽ دھد .
دﯾدار ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرف واﺻل ﻋﯾن ﻧزول روح و ﺑﻠﮑﮫ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر از آن اﺳت .
 -۴٢٨در واﻗﻊ آن روﺣﯽ ﮐﮫ در ﺷب ﻗدر ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﻗدر و ﻣﻧزﻟت ﻗدﺳﯽ ذات آدﻣﯽ را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧد و ﻣوﺟب اﺣﯾﺎء
و ﻗﯾﺎم و ﻗﯾﺎﻣت روح ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن دو روح ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد ﻣﯽ رﺳﻧد و روح ذاﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری روح ﻗدری ﺑﮫ ﺳﻔر
ﻣﻌراج ﻣﯽ رود .
 -۴٢٩در ﻗرآن ﮐرﯾم در ﺑﺎب ﻣﻌراج ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ آن ﺣﺿرت دو ﺑﺎر ﺑﮫ دﯾدار ﺣﻖ ﻧﺎﺋل آﻣد و ﺑﺎر دوم ﺑود ﮐﮫ
در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾد ﺷﮑﯽ ﻧﮑرد و اﯾن دﯾدار را ﺑﺎور ﻧﻣود  .ﺑﻧده ﻧﯾز ﺑﮫ دو دﯾدار ﻧﺎﺋل آﻣدم ﮐﮫ دﯾدار اول را ﭼﻧدان ﺟدّی ﻧﮕرﻓﺗم
و ﺣﯾران ﺑودم ﮐﮫ ﭼﮫ دﯾده ام  .وﻟﯽ ﺑﺎر دوم ﮐﮫ ﺷدﯾدﺗر رخ ﻧﻣود و ﺑر ﻣن وارد ﺷد دﯾﮕر ﺗردﯾدی ﻧﮑردم  .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ
ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی در آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑود و ﻣﻌراج ﺑﻧده در ھﻣﺎن آﺳﻣﺎن اول رخ ﻧﻣود ﺑﮫ ﺑرﮐت ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی و ﺣﺿور ﻣﺑﺎرک
اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﻋرش ﮐرﯾم ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت  .و آﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺑرد ﻓرﺷﺗﮫ ای ﺑﮫ ﺷﮑل » ھو « ﺑود و ﻣﻌراج
ﺑﻧده ﻣﻌراﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼً روﺣﺎﻧﯽ ﺑود  .و اﮔر ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی را ھم ﻣﻌراﺟﯽ ﺻرﻓﺎ ً روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻗﯾﺎس
ﺑﮫ ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻏﺎﻓل از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌراج ﺧود ﻣﺣﻣد )ص( اﺳت و ﺑدﻟﯾل وﺟود ﻣﮭدی در ﻋﺎﻟم
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ارض اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌراج ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻏﻔﻠت ﻋظﯾم در ﻣﻼﺻدرا ﺗﺎ آن ﺣد اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک
روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از وﺟود اﻣﺎم ﺑﻌﻧوان ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻣﯽ داﻧد و ﻟذا وﺟود اﻣﺎم در اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ وﺟودی ﻣﻣﺗﻧﻊ اﺳت  .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻼﺻدرا را ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﺷﯾﻌﯽ و ﺑﻠﮑﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم  .ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﺗزﺋﯾن ﺷده اﺳت  .ھﻣﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ درﺑﺎره اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ھم ﻣﺻداق دارد و ﮐل ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ او در زﻧدﮔﯽ ﺣﺎﺻل
ھﻣﯾن ﻏﻔﻠت ﻋظﯾم اﺳت  .ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﻌﻠم اﯾن دو ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را دارد  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ھر ﺳﮫ ﺷﯾﻌﮫ ھﺳﺗﻧد و ﺑﯽ اﻣﺎم  .و
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷﺎن ﻓﺎﻗد ﻧور و ﺣﺿور اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻓﻼﺳﻔﮫ اﮐﺛرا ً در ﺧدﻣت ﺣﮑﺎم ﺟور
ﺑوده و ھرﮔز ﻋداﻟت را ﺧدﻣت ﻧﮑرده اﻧد .
 -۴٣٠اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﭘس از دﯾدارش ﺑﺎ ﺷﯾﺦ ﺧرﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم او ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .اﯾن اﻋﺗراف ﺑدﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﺦ ﺧرﻗﺎﻧﯽ ﺣﺎﻣل روح اﺳت و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﻓﺎﻗد روح  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻣری او را از روح ﻣﺣروم ﮐرد داﻧش
ﻓﻠﺳﻔﯽ و ارﺳطوﺋﯽ او ﺑود ﮐﮫ ﺑﻘول ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت  .و ﻣوﻟوی ھم ﺗﺎ ﺑدﺳت ﺷﻣس ﻧﺷﮑﺳت و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾش را
در ﭼﺎه ﻧرﯾﺧت و از ﻋﻠم ﺧود دل ﻧﮑﻧد روح ﺷﻣس را ﻧﯾﺎﻓت  .و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾن روح را ﯾﺎﻓت ﺑﺎ ﭼﺷم اﯾن روح ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ
دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻖ در ﺷﻣس ﺷد .
 -۴٣١ﻣوﻟوی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟت و ﻧﻣوﻧﮫ اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در وﺟود ﭘﯾر و اﻣﺎم ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ﺑرﺳد  .و
ﻟذا آﺛﺎر ﻣوﻟوی ﺳراﺳر ﻣﻌراج ﻧﺎﻣﮫ اوﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟوی را ھر آدم ﻋﺎﻣﯽ ھم ﻣﯽ ﻓﮭﻣد وﻟﯽ ﻣﻼﺻدرا را ﺣﺗﯽ
ﻓﻼﺳﻔﮫ ھم درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﺣﺗﺎج ﺗﻔﺳﯾر اﺳت و ﺗﺑدﯾل  .اﯾن ﻓرق اﻧﺳﺎن ﺑﺎ روح و ﺑﯾروح اﺳت  ،اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم
و ﺑﯽ اﻣﺎم .
 -۴٣٢اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎﯾد ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﺛﺎر اﺑن ﺳﯾﻧﺎ و ﻣﻼﺻدرا و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﮑﻣت
ھم ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﻋﻠوم ﻟدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎﺻل ﻧزول روح و ﻋروج روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن ﻧوع آﺛﺎر ﺑرزﺧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺧﻼء و ﺑرزخ ﺑﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .ﻟذا ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺣﮑﻣت  .اﮔر
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﺑودﻧد ﻣوﻟد ﻋﻠوم دﻧﯾوی ﻣﯽ ﺷدﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻏرب ﺷدﻧد  .و اﮔر ﺣﮑﻣت ﻣﯽ ﺑودﻧد ﺑر ﻓرھﻧﮓ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣردم
وارد ﺷده و ﺑﮫ ﻏﻧﺎ و اﻋﺗﻼی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧﺷدﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ و ﻣوﻟوی ﺷدﻧد  .اﯾﻧﺎن روﺣﺎﻧﯾون
ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد روح ﺧود در ﮐﺎﻟﺑد ﺑﺷرﯾت ﺑدﻣﻧد .
 -۴٣٣روﺣﺎﻧﯽ ﺷدن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن اﺳت و اھل اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺷدن  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎس و ﺑﮫ روز و
وﺣدت وﺟودی اﺳت و دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد ھﻣﭼون ﻣوﻟوی و اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﺣﺎﻓظ  .و اﯾﻧﺳت ﻋﺎﻟم آل ﻣﺣﻣد ﮐﮫ
وارث اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺳﻼم را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻌﻧوان دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﮫ ﻓرﻗﮫ ای ﻧژادﭘرﺳت و
ﺿد ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ادﺑﯾﺎت ﻋرب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .
 -۴٣۴ﺑﻘول اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺳﻼم ﻣذھب ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﮐل ﺑﺷرﯾت از ھر ﻓرﻗﮫ و ﻣذھﺑﯽ اﻣت ﻣﺣﻣد اﺳت  .و اﺳﻼم را در اﯾن
دوران ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد آﻧرا در ھﻔﺗﺎد و دو ﻣﻠت و ﻣذھب ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و راه ﺣﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐل
ﺑﺷرﯾت ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد .
 -۴٣۵ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﻗد روح اﺳت و ھر ﻋﺎﻟم ﺻﺎﺣب روح را ھم از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧودش طرد
و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻣﺎم ﻋﻠم و ھﻧرش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن روح ﻓﺗوای ارﺗداد ﺻﺎدر ﮐﻧد و ﺻﺎﺣﺑﺎن روح را ﺑدﻋت ﮔزار
ﺑﻧﺎﻣد و اﻓﺗﺧﺎرش اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻧوز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدر اﺳﻼم و ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت و ھر ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺟﻠوﺗر آﯾد و
ﺑﮫ زﻣﺎﻧﮫ ﺑرﺳد ﺑدﻋت ﮔزار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺳﺧﻧﯽ ﺗﺎزه و ﺑﮫ روز دارد .
 -۴٣۶ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺎ  ،ﺳﻧت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ارﺗﺟﺎع و ﻋﺗﯾﻘﮫ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ راه و روش ﭘﯾﺎﻣﺑر و
اﻣﺎﻣﺎن  .و ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل اﻣروزه ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﺧود را روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﮐﮫ
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻏرب ﻣﯾزان ﻓﻘﮫ و اﺟﺗﮭﺎدش ﻣﯽ ﮔردد  .و اﯾن ﻋذاب اﻧﮑﺎر ﻋرﻓﺎن و ﻋرﻓﺎﺳت ﮐﮫ ﻋرب زده ﮔﯽ را ﻣﮭد ﻏرب
زده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴٣٧ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ ﻣرﺣوم آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری ﺑزرﮔﺗرﯾن اﯾدﺋوﻟوگ وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ ﮐﮫ روزی ﮐﻣﺗرﯾن ﻧوآوری در ﺗﻔﮑر
دﯾﻧﯽ را اﻟﺗﻘﺎط و ارﺗداد ﻣﯽ داﻧﺳت آﺧر ﻋﻣرش ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺟز ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻏرب ھﯾﭻ ﻣﺑﻧﺎی دﯾﮕری ﺑرای اﺟﺗﮭﺎد و
ﻓﻘﺎھت ﺳراغ ﻧداﺷت .
۴۴

 -۴٣٨اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ اﺟﺗﮭﺎد ﻓﮭم ﻧﺷده اﺳت زﯾرا اﺟﺗﮭﺎد ﻋﯾن ﻧوآوری و ﺑدﻋت اﺳت و آن ﺟز ﺑﮫ ﻧور و
ﺣﮑﻣت روﺣﺎﻧﯽ در ﺷب ﻗدر ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود  .آﻧﺎﻧﮑﮫ روح را ﺑدﻋت ﻣﯽ داﻧﻧد ﻻﺟرم در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻏرب
ﺳر ﺗﺳﻠﯾم ﻓرود ﻣﯽ آورﻧد .
 -۴٣٩ﻓﻘﯾﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣﺟﺗﮭد ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب روح اﺳت ﮐﮫ از ﻧزد ﺧودش ﺗﻔﻘﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم
ھم ﻓﻘﮫ را ﯾﮏ ﻋﻠم ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﯾﻌﻧﯽ روﺣﯽ و ﻟدﻧّﯽ .
 -۴۴٠ﺟﻧﮓ ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﯾن ﻓﻘﮭﺎ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻋرب زده ﮔﯽ و ﻏرب زده ﮔﯽ ) ﯾوﻧﺎن زده ﮔﯽ ( ﺑوده اﺳت و
رﺑطﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ﻧدارد .
 -۴۴١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﻗدر ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم روح ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﺑر دل ﻓرود ﻣﯽ آﯾد و ﮐل اﻣر ﭘروردﮔﺎر را در دل ﻣﯽ ﻧﮭد
 .و اﯾن اﺳﺎس ﻓﻘﺎھت و ﺣﮑﻣت اﺳت  .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ آن ﻓﻘﺎھﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻣر ﻣدﻋﯽ اش ﺑود ﮐﮫ آن ﻓﻘﺎھت رواﺋﯽ ﺑود و ﻧﮫ روﺣﯽ .
و ﻟذا ﻋﻠﯽ ھم ﮔﻔت  :اﮔر ﻋﻣر ﻓﻘﯾﮫ اﺳت ﭘس ھر ﻋرﺑﯽ ﻓﻘﯾﮫ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘﺎھت رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺣدﯾث و رواﯾت و ﺣﻔظ ﻗرآن
ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘﺎھت دارای ذاﺗﯽ ﻋرﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دارای ذاﺗﯽ روﺣﯽ و ﻓطری و ا ّﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧزول روح ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﯽ
آﯾد و ﻓطرت را از ﻓﺗرت ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد .
 -۴۴٢ﻧزول روح واﻗﻌﮫ ای ﻧﺑوی اﺳت وﻟﯽ ﻋروج روح واﻗﻌﮫ ای وﻟوی و اﻣﺎﻣﯽ اﺳت  .و اﻣﺎ رﺟﻌت دوﺑﺎره روح از ﺣﻖ
ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ اﺳت و ﻣﮭدوی ﮐﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را روﺣﺎﻧﯽ و زﻧده ﻣﯽ ﺳﺎزد وﻟﯽ در دوران ﻏﯾﺑت دﭼﺎر ﺗﻘﯾّﮫ
اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ وﻗت ظﮭور و اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓرا رﺳد ﮐﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ رﺟﻌت روح ﻣﮭدی و ﻣﺳﯾﺢ از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ
اﺳت  .وﻟﯽ در دوره ﻏﯾﺑت ھر ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب او ﺑﺎزﮔردد و در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ اراده ﺑﮫ ظﮭور ﮐﻧد ھﻼک و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮔردد ﻣﮕر ﺑﮫ
اﻣر ﺧود او ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑرای ظﮭور اﺳت و اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧﻠﻖ .
 -۴۴٣ﻣرگ ﻧﯾز واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﻧزول و ﻋروج روح رخ ﻣﯽ دھد  .ﻋزراﺋﯾل ﮐﮫ روح ﻣوت اﺳت ﺑر آدﻣﯽ
ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و روح ازﻟﯽ را از اﻧﺳﺎن ﺑﺎز ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﻧزد ﺻﺎﺣﺑش ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد .
 -۴۴۴ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧزول و ﻋروج روح در ﺑﻧده ﺑﺗدرﯾﺞ ﺣس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻏرﺑت را ﻓزوﻧﯽ داد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧود را در اﯾن
دﻧﯾﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم  .ﮔوﺋﯽ اﯾن روح ھﺎ ھﻣﭼون ﺑﺎد ﻓﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد دﻧﯾﺎی ﻣرا ﻣﯽ ﺳوﺧت و ﻣرا ﺑﮫ آﺧرت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑﻧدرت آرﻣﺎن دﻧﯾوی داﺷﺗﮫ ام وﻟﯽ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻧوی ﻣن در اﯾن دﻧﯾﺎ ھم ﺑﺗدرﯾﺞ ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻓﻘط
ﺑﮫ اﻣﯾد ﺧواﺑﯾدن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی در دازﮔﺎره ﺑﺳﺎط ﺧواب ﻣن ھم ﺳوﺧت و ﻣن ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت ﻏرﺑت رﺳﯾدم و طوﻓﺎن ﻏرﺑت و ﻓﻧﺎ در وﺟودم ھﻣﮫ ﻋزﯾزان ﻣرا ھم ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺳﺎﺧت و ﮐﺳﯽ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻣرا ﻧداﺷت
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روز ﺑﮫ روز ﺗﺳﻠﯾم ﺗر ﻣﯽ ﺷدم و ﮐﻣﺗرﯾن ﺑرﺧوردی ﺑﺎ آدﻣﮭﺎ ﻧداﺷﺗم  .در واﻗﻊ وﺟودم ﺑوی ﻓﻧﺎ ﻣﯽ داد ﭼرا ﮐﮫ
در ﺟرﯾﺎن ﻋروج روح ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ﻓﻧﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷدم و ﺑدﻧم در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻏرﯾب ﺗر ﻣﯽ ﮔﺷت .
 -۴۴۵و دﯾدم ﮐﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﻓرار از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻗرار در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت  .آدﻣﯽ در ﻓرار از ﻏرﺑت و
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد و ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮔردد  .ﺻﺑر ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣرﺗﺑﮫ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﺻﺑر ﺑر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
اﺳت  .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﺧداﺳت و ﺻﺑر ﺑر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﺎن ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧداﺳت  .ﺑﺎ ﺧود ﻣﺎﻧدن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺎﻧدن  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓت اﺳت و وﻻﯾت .
 -۴۴۶در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﭼﮭﺎر ﮐﯾﻔﯾت و ﺣرﮐت روح ﺳﺧن ﮔﻔت  .ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ھﻣﺎن ﻧزول روح از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑر ﺑﻧده
اﺳت ﮐﮫ اﯾن روح ﻧﺑوی اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل وﺣﯽ ﯾﺎ اﻟﮭﺎم اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺟﻣﺎل دﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎه ﻓﻘط ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎه
ﻓﻘط اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود  .ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ورود روح ﺑر دل ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ اﯾن روح وﻟوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و واﻗﻌﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺷدن
اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم واﻗﻌﮫ ﻋروج روح اﺳت ﮐﮫ روح اﻟﺳﺗﯽ و ازﻟﯽ ﺑﮫ ﻗوت روح ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ ﻧزول ﮐرده و ﺑر اﻧﺳﺎن
وارد ﺷده اﺳت ﺑﺳوی ﺣﻖ ﺻﻌود ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ روح ازﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی ﺧدا ﻣﯽ رود و روح ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻧزول ﮐرده در
اﻧﺳﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت و وﻻﯾت اﺳت  .در اﯾن ﻋروج روح اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ در ﺗﺟﻠﯽ
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد  .و اﯾن ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ روح ﺗﻧزﯾﻠﯽ ) ﺗﺷرﯾﻌﯽ ( ﺑﺟﺎی روح ازﻟﯽ و اﻟﺳﺗﯽ ) ﺗﮑوﯾﻧﯽ ( اﺳت  .و اﻣﺎ
ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم رﺟﻌت روح ﺗﮑوﯾﻧﯽ از ﻧزد ﺧدا ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ اﺳت در ﻓرد ﺧﻠﯾﻔﮫ  .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه در ﺗﻘﯾّﮫ و
ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﮔﺎه آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺷﮭﺎدت رخ ﻣﯽ دھد  .و اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﮑﺎﻣل ﻧﻔس و ﻗﯾﺎﻣت روح اﺳت  .و
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣراﺗب را طﯽ ﻧﻣود ﺑﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده و ﭘرﭼﻣدار ﻗﯾﺎﻣت ﻋﺻر ﺧوﯾش اﺳت و ﺳﺎرﺑﺎن
ﮐﺎروان ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .
۴۵

 -۴۴٧ﭘس از ورود روح ﺗﺷرﯾﻌﯽ ) ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ( ﺑر اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز روح ﺗﮑوﯾﻧﯽ ﻋروج ﻧﮑرده اﺳت اﯾن دو روح
در ﯾﮏ ﺗن ﻣﻘﯾم ھﺳﺗﻧد و اﯾن واﻗﻌﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻣﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋرﺻﮫ ﺳﻣﺎع ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ رﻗص و وﺻﺎل اﯾن دو روح اﺳت  .و اﯾن واﻗﻌﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اﻗﺎﻣت ﻣن در دازﮔﺎره رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ
ﭼﻠﮫ ﺑود و اﯾن ﺑزم وﺻﻠت اﯾن دو روح ﺑود  :روح ﻗدﯾم و روح ﺟدﯾد ) روح ﺗﮑوﯾﻧﯽ و روح ﺗﺷرﯾﻌﯽ = ﻧزول (  .ﮔﻔت و
ﺷﻧود اﯾن دو روح ﺳﻣﺎع ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗن و ﺟﺎن را ﺑﮫ رﻗص ﻣﯽ آورد  .رﻗﺻﯽ ﻗدﺳﯽ در ﻣﺣﺿر ﺣﻖ .
 -۴۴٨وﻟﯽ اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد ﮐﮫ ﻋروج روح ﺗﮑوﯾﻧﯽ ﻣن آﻏﺎز ﺷد ﻣن دﭼﺎر اﺷد ﻏرﺑت و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و دﻟﺗﻧﮕﯽ ﺷدم ﮐﮫ ﻗﺎﺑل وﺻف
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐﮫ ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔذرد اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .وﻟﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ روﺣم در ﺣﺎل رﺟﻌت اﺳت
و ﻋﻧﻘرﯾب دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻗدﯾﻣش وارد ﻣﯽ ﺷود  .ﺑوﯾش را ﮐﺎﻣﻼً اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑوی ﺧدا ﻣﯽ
دھد  .آب و ھوای طوﻓﺎﻧﯽ اﯾن روزھﺎ دال ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت  .ﻣن ﺑزودی از ﻏرﺑت رھﺎ ﺧواھم ﺷد و آن دو روح در ﻣن
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧواھد ﮔﺷت و ﻣن از ﻓراق ﺧواھم رﺳت و اول و آﺧرم ﯾﮑﯽ ﺧواھد ﺷد و ظﺎھر و ﺑﺎطﻧم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺷد .
 -۴۴٩ارواﺣﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼﻧد ﻧوع ھﺳﺗﻧد و دارای رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﻧد  .ﺑرﺧﯽ
ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﺻدﯾﻘﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ روح ﻓرد ﻣﺣﺷور و رﻓﯾﻖ و ھﻣراه و ﺣﺎﻣﯽ و ﯾﺎور ﻣﯽ ﺷوﻧد و او را
در ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﺑرﺧﯽ دﮔر ارواح ﻗدر ھﺳﺗﻧد و در ﺷب ﻗدری ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐل اﻣر ﺣﻖ را در ﻓرد
ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در واﻗﻊ روح ﻓرﻗﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﺑرﺧﯽ دﮔر روح ﺣﮑﻣت و ﮐﺗﺎب و ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن و اﯾﻣﺎن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در ﻗﻠب ﻓرد ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺑرﺧﯽ دﮔر ﻓﻘط ﺣﺎﻣل ﭘﯾﺎﻣﯽ وﯾژه ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ روﻧد ﻣﺛل ﺟﺑراﺋﯾل و اﺳراﻓﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و
ﻋزراﺋﯾل و دﯾﮕر ﻣﻼﺋﮏ ﮐﮫ از ﺟﻧس روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﺑرﺧﯽ دﮔر ارواﺣﯽ راھﻧﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و روح ازﻟﯽ ﻓرد را در ﻣﻌراج
ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺑرﺧﯽ ھم ﺑر ﺟﺎی روح ازﻟﯽ و ﺗﮑوﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ روح ازﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺑرود و ﺑﺎزﮔردد .
 -۴۵٠اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ارواح ﺧﺑﯾﺛﮫ ﻧﯾز ﺳﺧن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﺎن را در ﺗﺑﮭﮑﺎری ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد  .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﯾﺎطﯾن و اﺟﻧﮫ ای ﮐﮫ ﮔﺎه در دل ﮐﺎﻓران ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﺎن را ﺟﺎﻧﺷﯾن اراده ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -۴۵١ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣرﯾم و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻧزول و ﻋروج روح اﺳت اﮔر در ارادت ﻗﻠﺑﯽ و اطﺎﻋت و
ﺗﻘوا ﻧﺑﺎﺷﻧد دﭼﺎر اﺷد ﺿﻼﻟت و ﺷﯾطﻧت و ﺑﺧل و ﻋداوت ﻣﯽ ﺷوﻧد  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در اطراف ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن و
ﻋرﻓﺎ ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻣﺧﻠص ﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑدﺳت اﯾن اﺷﻘﯾﺎء ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۴۵٢ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﻘﯾم در ﺣﺿرت ﺣﻖ ﺑودم و ﭼون ﺑﺎزﮔﺷﺗم و ﺑر ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻣﺎه ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓرود آﻣدم و ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺧود را دﯾدار ﮐردم و ﭼﺷم ﺑر دﻧﯾﺎﯾم ﮔﺷودم ھﯾﭼﮑس در اطراف ﻣن ﻧﻣﺎﻧده ﺑود و ﺧﺎﻧﻣﺎن و ﺧﺎﻧداﻧم ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗﮫ ﺑود  .و ﻣن
زان ﺑﻌد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐﮫ ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اﺳت ﺟز ﮔزارش آن ﺳﻔر ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ام و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮔوﺋﯽ ﻓﻘط
ﮔزارش ﮔرد و ﻏﺑﺎر راه اﺳت و اﺻل واﻗﻌﮫ ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت .
 -۴۵٣ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﻓﻘط ﺳﮫ دﯾدار از ﺟﻣﺎﻟش را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آوردم و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی دﯾﮕری را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم  .ﻣن
در اﯾن ﺳﮫ ﺳﺎل ﻏرق در ﺟﻣﺎل او ﺑودم و ﻟذا ﭼﯾزی از ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورم  .ﭘس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻓراق ﻣﯽ اﻓﺗﺎدم ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد
آورم و ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ام را ﺑﻧﮕﺎرم ﮐﮫ رﺳﺎﻟت و وظﯾﻔﮫ واﺟب ﻣن اﺳت .
 -۴۵۴اﯾن ﻣﻌراج ﺑﺎ ﺣﺷر ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و ﻣﻼﺋﮏ آﻏﺎز ﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌراج رﺳول اﮐرم )ص( ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ آﻏﺎز ﺷد  .وﻟﯽ از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ھم ﺑود ھﻣﮫ ﻣﺷﺎھدات را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺳﭘرد و ﻧﻘل ﻓرﻣود وﻟﯽ ﻣﻌراج ﺑﻧده روﺣﺎﻧﯽ ﺑود و ﻟذا
ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا ﺑﮫ ﯾﺎد آورم و از ﺣﺎﻓظﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺧود اﺳﺗﺧراج ﮐﻧم و ﺑﻧﮕﺎرم .
 -۴۵۵ﺣﺷر ﺟﻣﯾﻊ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺷب ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧزول روح رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺗوأم ﺑﺎ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت و ﺑﯾﻌت ﺑود و ﺳﭘس
ﺑﺗدرﯾﺞ اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺑﺎطن ﻣن ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﻧد و در زﻧدﮔﯾم ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻧﺎن ﭘس از
ﻋﻠﯽ )ع( در ﻓردای روز واﻗﻌﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﺳﯾن )ع( ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻣن ﺗﺟﻠﯽ ﮐرد آﻧﮭم درﺳت در واﻗﻌﮫ ظﮭر ﻋﺎﺷورا ھوﯾت
ﻋﺎﺷوراﺋﯽ اش را در ﻣن ﺑﮫ ﻓﻌل آورد و ﯾﮑﺑﺎر دﮔر در ﻣن ﺷﮭﯾد ﺷد و ﻣن ﺑﺎ او و در او ﺷﮭﯾد ﺷدم و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑراﺳﺗﯽ
در ﺻورت ﯾﮏ ﻣوت در ﻣن رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ھم در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺷﺎھد ﺑودﻧد .

۴۶

 -۴۵۶ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﺳﯾن )ع( ﺳﻔﯾﻧﮫ ﻧﺟﺎت ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻣن ﺷد و ﻟذا روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺣﺳﯾﻧﯽ
ﺑوده اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺳﻧﯽ ﺑوده ام وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧودم ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑوده ام ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژه ﮔﯽ آن ذﺑﺢ
ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت .
 -۴۵٧ﯾﮑﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ھزار ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻧردﺑﺎن ﮐﻣﺎل ﻧﻔس واﺣده اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ھﺳﺗﻧد و
وادی ھﺎ و ﺷﮭرھﺎی وﺟودﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺎﯾد طﯽ ﺷوﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی راھﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود راھﻧد و ﻟذا ھر ﮐﮫ در راه
اﺳت ﺑﺎ اﯾﻧﺎن ﻣﺣﺷور اﺳت .
 -۴۵٨ﺑﻘول روزﺑﮭﺎن ﺷﯾرازی آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻋﻣری ﻋﺑﺎدات ﻗﺷری و ﺗﺟﺎری ﺧود ﭼﯾزی ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻧﺷدﻧد ﻣﻧﮑر ﻋﺎرﻓﺎن ﮔﺷﺗﻧد
و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﮭﻣت ھﺎی ﻧﺎروا زدﻧد ﺗﺎ رﺳواﺋﯽ ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن دارﻧد  .و ﺑﺎز ﺑﻘول روزﺑﮭﺎن  ،راه را ﺑر ﮐف ﭘﺎی رھروان
دوﺧﺗﮫ و ﺑﺎﻓﺗﮫ اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن راه ﻋﺷﻖ و ﺟﺎن اﺳت ﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت و رﯾﺎﺳت و ﺗﺟﺎرت دوران .
 -۴۵٩ﭘس از اﯾن واﻗﻌﮫ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ دﯾن ﺧدا راه ﻋﺷﻖ ورزی و ﻗﻣﺎر ﺑﺎ ﺟﺎن و دل و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت و آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردﻣﺎن و رھﺑران دﯾﻧﯽ آﻧﺎن اﺳت ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ از ﺳر ﺿﻌف و ﺣﻘﺎرت اﺳت  .و از اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻣظﻠوﻣﯾت و
ﻣﮭﺟورﯾت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﺧﺎﺻﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم و اﻣﺎﻣﺎن را دﯾدم و ﺗﺎ اﺑد ﻋزادار ﺷدم ﭼون ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ﺳﯾﺎھﭘوش
ﺑود و ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﺎ ﻋزاداران ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﺳﺗﯾم  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ از ھر ﭼﮫ ﻣدرﺳﮫ و ﻣﺳﺟد و ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻓراری ﮔﺷﺗم .
 -۴۶٠ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﮔر دﯾن و ﻋرﻓﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎزار اﺳت ﭘس ﺻد رﺣﻣت ﺧدا ﺑر
ﮐﺎﻓران و ﻣﻠﺣدان و دھرﯾون و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ  .و ﻟذا ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣن ھرﮔز ﺧودم را ﻧﮫ اھل دﯾن ﻣﯽ داﻧﺳﺗم و ﻧﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎن  .وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺣﻖ ھﺳت و ﺧدا ھﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﻣن رخ ﻧﻣود  .ﭘس طﺑﯾﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧود را ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت
ﺑداﻧم رﺳﺎﻟت ﻣﻌرﻓﯽ دﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ و اﺳﻼم ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺗﺷﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺧدای ﺣﻘﯾﻘﯽ .
 -۴۶١ﺑﺳﯾﺎری از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎرم در ﺳﺎﯾت از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﮐﮫ  :ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در طﯽ ﻗرﻧﮭﺎ ھﯾﭼﮑس دﯾن و
اﺳﻼم و ﻋرﻓﺎن را ﮐﺷف و درک ﻧﮑرد و آﻧﮭﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎ اﺣﻣﻖ ﺑودﻧد و اﯾن ﻓﻘط ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﮐﺷف ﮐرده
اﯾد ؟! اﯾﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺑﺎره ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣطﺎﻟب ﺑﻧده ﮐﻣﺗرﯾن ﺗردﯾدی ﻧدارﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮏ و ﻣﺳﺋﻠﮫ آﻧﮭﺎ ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺎﮐﻧون اﺳﻼم و دﯾن ﺣﻘﮫ را ﮐﺳﯽ درک ﻧﮑرده اﺳت  .ﭘس ﺑﻧده و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ طرح ﮐرده ام ﻣﺷﮑوک و زﯾر ﺳﺋوال
اﺳت  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ھم ﺑﯾﺎن ﺷده اﻧد  .اﯾن ﺳﺎده ﮔﯽ ﻣﻌﻣﺎی دﯾﮕری در ذھن ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
اﺳت .
 -۴۶٢درﺑﺎره دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ھم ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای را ﻣطرح ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ آدم ﮐراواﺗﯽ و ﺑﯽ رﯾش ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﮫ و
ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﺻول و ﮐﻼم ﺧواﻧده و ﻧﮫ ﺣدﯾث و ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ داﻧد اﺳﻼم را ﺑﮭﺗر از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣراﺟﻊ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻣروز ﺟز ﻓﺗوای ارﺗداد و ﻓﺣﺎﺷﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ آﺛﺎر دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ داده ﻧﺷده اﺳت  .و آﻧﮭﺎﺋﯽ ھم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ دادﻧد ﺧود را
رﺳوا و دﮐﺗر را اﺛﺑﺎت ﮐردﻧد .
 -۴۶٣ﻣﮭﺟورﯾت اﺳﻼم و ﻗرآن در ﺧود ﻗرآن ھم ذﮐرش رﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻدای اﯾن ﻣﮭﺟورﯾت و ﻣظﻠوﻣﯾت ﺑﮫ ﻋرش ﺧدا
ھم رﺳﯾده اﺳت و در ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺻدھﺎ آﯾﮫ دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﺟﺎھﻠﻧد و ﺑﺎ دﯾن ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﮔﻣراھﻧد و ھﻣواره ﻣؤﻣﻧﺎن اﻗﻠﯾﺗﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﮔﺎه ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﯾﮏ و دو ﻧﻔر اﺳت  .اﮔر اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﺑﮫ
راﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم دﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﭘس ﭼرا ﻣردﻣﺎن اﯾﻧﻘدر ﮔﻣراه و ﻓﺎﺳد ﺷده اﻧد .
 -۴۶۴اﻣروزه ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘس از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﮐل ﻣﻠت و دﻟﺳوزان اﻧﻘﻼب ﻣﺳﻠم ﺷده ﮐﮫ دﯾﮕر از روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﺗﯽ
ﻣﺎ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ آن اﻣﯾدی ھم ﻧﯾﺳت  .در واﻗﻊ آن ﻗدرت و ﻣﻌﻧوﯾﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑود رﺑطﯽ ﺑﮫ
روﺣﺎﻧﯾت او ﻧداﺷت و ﻟذا اﮐﺛر ﻣراﺟﻊ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ دار ﺑودﻧد و اﯾﺷﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ در ﺣوزه ﻗم ﻣطرود ﺑود اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑود
رژﯾم ﺳﺎﺑﻖ ﺷﮭﺎﻣت ﺗﺑﻌﯾد ﮐردن اﯾﺷﺎن را ﻧﻣﯽ داﺷت  .ﭘس از اﻧﻘﻼب ھم ﭼون ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷد ﻋﻧﺎن
رھﺑری ﺧود را از دﺳت داد و ﺑﻘول ﺧودش اﻏﻔﺎل ﮔردﯾد .
 -۴۶۵زﻣﯾﻧﮫ و ﻋﻠل ﻓردی اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻧده در درک و درﯾﺎﻓت روح ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺟری از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﻋﺑﺎرت اﺳت از  :ﻋﺷﻖ
ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣردم  ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻋداﻟت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت دﯾن  .و ﻣن ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻧزول روح ﺑرای اﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾم را
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودم و ﺑﻼﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎﻧب ﻣردم ﺑر ﺳرم آﻣده ﺑود ھﻣﺎن ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﮐرده ﺑودم  .در ﺣﻘﯾﻘت
ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﯾن روح ﻣرا ﯾﺎری داد ﺗﺎ در اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﻣﺎﻧم و اداﻣﮫ دھم زﯾرا ﺑراﺳﺗﯽ دﯾﮕر درﻣﺎﻧده ﺑودم و ﺗوان اداﻣﮫ راه
۴٧

ﻧداﺷﺗم و ھﺟرﺗم ﺑﮫ دازﮔﺎره ﺑرای ﻣن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ از ﮐل دﻧﯾﺎ و زﻧدﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻣﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑود  .و ھﻧﮕﺎم
ھﺟرت ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﮐﮫ ﮔﻔﺗم  :ﺧداﯾﺎ ﺑﺳوی ﺗو ﻣﯽ آﯾم ﺟز ﺗو ﮐﺳﯽ ﻧدارم ﻣرا درﯾﺎب و ﻧﺟﺎﺗم ده و ﯾﺎ ﺟﺎﻧم ﺑﺳﺗﺎن .
 -۴۶۶و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ﺑﮫ دازﮔﺎره ھﻧوز اﺗﺎﻗم را ﻓرش ﻧﮑرده ﺑودم ﮐﮫ ﻣرا درﯾﺎﻓت و ﯾﺎری داد ﺑﮫ روﺣﯽ از ﻧزد
ﺧودش ﮐﮫ ﺟﺎن و دل و اﻧدﯾﺷﮫ و ھوش و ﺣواﺳم ﺑﻧﺎﮔﺎه ھزاران ﺑﺎر ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﻟطﯾف ﺗر ﮔردﯾد و ﺑراﺳﺗﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﺷدم و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺗﻣﺎم اﻧدﯾﺷﮫ و ﺟﺎﻧم ﻗرآﻧﯽ ﮔردﯾد و ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف و اﺻول اﻋﺗﻘﺎدی در ﻣن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺷد و ﻧوری
در ﻣن ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﻧظری ﺣﻖ را از ﺑﺎطل و راﺳت را از دروغ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دادم و درﺑﺎره ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم
در ھﻣﺎن آن ﻋﻠم ﻻزم را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم و ﺗﻔﮑرم درﺑﺎره ھر ﭼﯾزی ﺑﺳرﻋت ﻣرا ﺑﮫ اﻋﻣﺎق آن ﭼﯾز راه ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺑﮫ ذاﺗش ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﯾد  .در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻗدرت روح ﺑود ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی وارد ﻣﯽ ﺷدم و در آن ﻧﻘب ﻣﯽ زدم  .از ﺟﻣﻠﮫ رواﺑط ﻣن ﺑﺎ آدﻣﮭﺎ
ﻋﻣﯾﻖ و ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ ﺷد  .و از ھﻣﮫ ﺑرﺗر ﺑواﺳطﮫ آن روح ﺑود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗم ﺻﺎﺣب روح را دﯾدار ﮐﻧم  .و از ھﻣﮫ ﺑرﺗر
اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻣﺎل اﯾن ﺻﺎﺣب روح ﻧﯾز ﺑر ﻣن وارد ﺷد و ﻣﻘﯾم در ذاﺗم ﮔردﯾد و ﻣن ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺧداﺋﯽ ﺷدم و ھﻣﮫ ﭼﯾز و ھﻣﮫ ﮐس را
اﻟﮭﯽ ﻣﯽ دﯾدم ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھوﯾت و ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺧود را ﻧﯾز دﯾدار ﮐردم ﯾﻌﻧﯽ درﺑﺎره ﺧودم ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﻘﯾن رﺳﯾدم و ﻟذا آﺛﺎر ﻣن ھم
دارای ﺣﻖ ﯾﻘﯾن اﺳت و ﺑر ھر دﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ھﯾﭼﮑس درﺑﺎره ﺣﻘﺎﻧﯾت آن ﺗردﯾدی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴۶٧ﻣن اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت را داﺷﺗﮫ ام ﺗﺎ در ﻋﻣل زﻧدﮔﯽ ﺧودم ﺛﺎﺑت ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت  .و اﯾن اﺳﺎس دﯾن ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻧﻘرض ﺷده ﺑود ﯾﮑﺑﺎر دﮔر در ﻋﻣل و ﻧظر و ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾد ﮐﮫ اﮔر آدﻣﯽ روی ﺑﺧدا ﮐﻧد و ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﺎﯾد
ﺧداوﻧد ھم او را ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧد در ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ .
 » -۴۶٨ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت وﻟﯽ  « ...و ﻣن اﯾن » وﻟﯽ « را از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗم و ﺑﺳﺎط ﺷرک را ﺑرﭼﯾدم و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﮫ
ﻣن ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدﻧد زﯾرا رﺳوا ﮔﺷﺗﻧد .
 -۴۶٩اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد و روی ﺑﮫ او ﻧﻣﺎﯾد و ﺷرک ﻧورزد و ﮐﻠﮏ ﻧزﻧد ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی و ﻋﺎطﻔﯽ و
ﻣﻌﻧوی و روﺣﯽ او را ارﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد  .ﻣن ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن دﻋوﯾﮭﺎ ﺣﺟت ھﺎی آﺷﮑﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ام  .در
ﻋﺻری ﮐﮫ ھر روزه ﺑر ﺗﻌداد و ﺷدت ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺷری اﻓزوده ﺷده و آدﻣﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎﺳت ﻣﮑﺗب » ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت «
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﮑﺗب ﻧﺟﺎت ﺑﺧش اﺳت و ﻣن اﯾن ﻣﮑﺗب را ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺑود اﺣﯾﺎء و اﺛﺑﺎت ﮐردم  .و دازﮔﺎره ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺣﻘﻖ
اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑود .
 -۴٧٠وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﻣن از ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ دازﮔﺎره اﺣﺳﺎس اﻟﮭﯽ داﺷﺗم و دازﮔﺎره ﺑرای ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ﺣس ﺑﮭﺷت
ﮔﻣﺷده را داﺷت و در آﻧﺟﺎ ﺳﯾﺎه ﻣﺳت ﺑودم و در دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز ﻧداﺷﺗم و ﻟذا ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑرای آﻣدن ﺑﮫ
دازﮔﺎره ﻧزد ﻓﺎﻣﯾل ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردم زﯾرا ﭘدرم از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود و زﻣﯾن ھﺎی ﻣﺎ در دﺳت ﻋﻣوﯾم ﺑود و ﻻﺟرم ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻧﻣﯽ آﻣد  .و ﻣن ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﻣﺎدرم ﺑﮭﻣراه ﺧﺎﻧواده ﻣﺎدرﺑزرگ و ﻋﻣوﯾم ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻣﯽ رﻓﺗم  .و ھﻣﮫ
اطراﻓﯾﺎن از اﯾن ﺑﺎﺑت در ﺣﯾرت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﻣﯽ آﯾم ﺗﺎ ﺑﯾﮕﺎری ﮐﻧم و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑﮑﺷم و از طﻠوع
آﻓﺗﺎب ﺗﺎ ﺷب ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھزﯾﻧﮫ ﮐﻔش ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐردم ﺑر ﻋﮭده ﺧود ﻣن ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدرم ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد .
اﯾﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺗﺎ ﺷدت ﻋﯾش و ﻣﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﻣن در دازﮔﺎره ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ از ﺑرای ﺣﺻول ﺑﮫ آن ﺗن ﺑﮭر ﻣﺷﻘﺗﯽ ﻣﯽ
دادم و ﺑﺎﻻﺧره در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ زﺣﻣﺎﺗم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺣﺎﺻل ﺷد و ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻣن ﺑﮫ دازﮔﺎره ﯾﮏ ﻋﺷﻖ
اﻟﮭﯽ و ﺟدّی ﺑود و ﻧﮫ از ﺳر ﺑﺎزی و ﺗﻔرﯾﺢ ﮐودﮐﺎﻧﮫ .
 -۴٧١ﻣن از ﺣدود ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ھر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن در دازﮔﺎره ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردم و ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم
ﻣﮭﺎﺟرﺗم ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳن ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرای ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﮫ دازﮔﺎره رﻓﺗم و ﺑﺎ اﻧدوه ﺗﻣﺎم از او ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐردم ھﻣﭼون
ﯾﺎری ﻧﮭﺎن ﮐﮫ ﺟز ﻣن ﮐﺳﯽ او را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت .
 -۴٧٢و ﺑﺎﻻﺧره در ﺑﯾﺳت و ﺷش ﺳﺎﻟﮕﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺻدای دازﮔﺎره را ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣرا ﻓراﺧواﻧد ﮐﮫ  :دﯾﮕر ﺑس اﺳت و ﺑﯾﺎ
! و ﻣن ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯾم را ﺑﺎطل ﮐردم و ﺑﺎزﮔﺷﺗم .
 -۴٧٣ﺗﺎ ﻗﺑل از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ام ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ در دازﮔﺎره ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرا ﺑﺧود
ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻧﺎﻣش ﭼﯾﺳت  .ﻣن ﻓﻘط در آﻧﺟﺎ ﺧود را در آﻏوش ﻣﺣﺑوب ازﻟﯽ و اﺑدی ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم و ﻓﺎرغ از ﮐل دﻧﯾﺎ و
اھﻠش ﻣﯽ ﺷدم  .در آﻧﺟﺎ ﺣﺗﯽ ﮔرﺳﻧﮫ ام ﻧﻣﯽ ﺷد و ﺑﺎ ﻋﻠف ﺧودم را ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐردم آﻧﮭم ﺑﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک .

۴٨

 -۴٧۴دازﮔﺎره ﺑرای ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﻏﺎر ﺣراء ﺑرای ﻣﺣﻣد )ص( ﺑود و ﻣن ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول و ﻋروج روح در دازﮔﺎره
ﺑود ﮐﮫ ﮐﺷف ﮐردم ﮐﮫ ﭼرا ﻋﻣری ﺗﺎ آن ﺣد ﺟﻧون آﺳﺎ ﻣﺟذوب آﻧﺟﺎ ﺑودم و ﻣن در آﻧﺟﺎ دﻟم ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﺎ آن ﺣد ﺗﻧﮓ
ﻣﯽ ﺷد و ﺑﯾﻘراری ﻣﯽ ﮐردم .
 -۴٧۵وﻟﯽ ﭘس از آن وﻗﺎﯾﻊ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ از دازﮔﺎره اﺧراج ﺷدم و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐﮫ ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اﺳت ﺧداوﻧد ھﻧوز
اﻣﮑﺎن رﺟﻌت ﺑﮫ دازﮔﺎره را ﺑﻣن ﻧداده اﺳت ﺗﺎ در ﺷﮭرھﺎ ﺑﻣﺎﻧم و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧم  .زﯾرا در دازﮔﺎره ﻣن
ﻣﺳت و ﻣدھوش ﺑودم و ﮐﻠﻣﮫ ای ﻧﻧوﺷﺗم و ﻏرق در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑودم .
 -۴٧۶ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ دازﮔﺎره ﺑﮭﺷت ﺧﻠﻘت آدﻣﯽ ﻣن ﺑود ﮐﮫ از آن ھﺑوط ﮐردم  .در ﺳﺎل  ٨۵از ﻓرط ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و
ﺟﻔﺎی اطراﻓﯾﺎﻧم در ﻣﺷﮭد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ دازﮔﺎره ﺑﺎزﮔردم و در آﻧﺟﺎ ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻣرم را در اﻧزوا ﺑﺳر ﺑرم و ﺑﺎ
ﻣردم ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم  .وﻟﯽ ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﻣﯾرزاد رﻓﺗم ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد ﺑﮫ دازﮔﺎره ﺑﺎزﮔردم ﺷش ﻣﺎه ﺗﻣﺎم در
آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرف و ﺑﺎران ﺑﺎرﯾد آﻧﮭم ﭘس از دو ﺳﺎل ﻗﺣطﯽ و ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﺣﺎد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﻠﺑﮫ ام ﺧراب ﺷد و ﻧدای ﺧدا را
ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ  :ﺑﺎزﮔرد ﺑﺳوی ﻣردم و ﺑﻧوﯾس ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺄﻣورﯾت ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻧداده ای  .و ﭼﻧﯾن ھم ﺷد و از آن ﺳﺎل ﺳﺎﯾت
ﻣن آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﺷد و آﺛﺎرم ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾد و ﺑراﯾﮕﺎن در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﮔرﻓت و در ﻋرض ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﻠﯾﮫ آﺛﺎرم ﯾﮑﺟﺎ
ﺑﮫ ﻣردم ﻋرﺿﮫ ﺷد .
 -۴٧٧اﯾن ﯾﮏ رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺎ ﻣن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و ھداﯾﺗم ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن
رﺳﺎﻟت ھزاران ﺑﺎر ﺷﺎﻗﮫ ﺗر از رﺳﺎﻟت ﻧﺑوی ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﻠف اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺟﺑراﺋﯾل و وﺣﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن راﺑطﮫ
ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﻧﻣود و آﻧﺎن وظﯾﻔﮫ ﺧود و اﻣر ﺧدا را ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد  .و ﻣن ﺑرای درک ھر اﻣری از او ﺑﺎرھﺎ ﻣرده و زﻧده ﮔﺷﺗﮫ
و ﺑﻼﯾﺎ و ﺧون دﻟﮭﺎﺋﯽ ﺧورده ام ﮐﮫ ﻣﭘرس .
 -۴٧٨ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﻣن ﺟﮭت درک و اﺳﺗﺧراج ﺣﻘﯾﻘت در اﻣور زﻧدﮔﯽ ﺑوده اﺳت .
و ﻣﯽ ﺗواﻧم ادﻋﺎ ﮐﻧم ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﺳﯽ ﭼون ﺑﻧده ﻣﺻداق ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾن ﺣدﯾث ﻣﺷﮭور
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ  :ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧداﯾش را ﺷﻧﺎﺧت  .ﻣﮑﺗب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در وﺟود و آﺛﺎرم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﻌﯾن
ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣدون ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﮐل ﻋرﻓﺎن ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .
 -۴٧٩اﮔر ﻋرﻓﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺷﻧﺎﺧت اﺳت و ﻧﮫ اﻓﺳون و اﻓﺳﺎﻧﮫ ﭘس زﻧدﮔﯽ و آﺛﺎر ﺑﻧده ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﺻداق ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن را از ھر ﺣﯾﺛﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﻣوده اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﻧده
اﺳت .
 -۴٨٠ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف و دﺳﺗﮕﺎه ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﻧده ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧودﺟوش و ﻓطری و ﻣﺣﺻول ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ﻣطﻠﻘﺎ ً
ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻧظرﯾﮫ ای و ﻣدرﺳﮫ ای و ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﻣﻧﻘول ﻧﯾﺳت  .و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﻧده ھﻣﯾن اواﺧر و از ﺳﺎل
 ٨٩آﻏﺎز ﺷده اﺳت وﮔرﻧﮫ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﮐﺑﯾر ﺑر ﺳر راھم ﻣﯽ ﺷد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﻼﺻدرا ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧظری و ﻓﻠﺳﻔﮫ را
ﺑرای ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ از اھم واﺟﺑﺎت ﻣﯽ داﻧﻧد اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻼف ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻻزم و واﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک اﺳت  .ﻣﺎﺟرای ﻣوﻟوی در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻣس ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺧطرھﺎ و ﻋﺑرﺗﮭﺎی ﻣﻌروف ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻋﺎﻗﺑت ﺟﺎن ﺷﻣس را ھم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرد و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧداوﻧد اﻧﺑﯾﺎی ﺧود را از اﻣﯾون ﺑرﮔزﯾده اﺳت  .ﻋرﻓﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ
و ﮐﺎﻣل در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻋرﺻﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت دﻗﯾﻘﺎ ً اوﺻﯾﺎی اﻧﺑﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و آﻧﮭﺎ ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ا ّﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ا ّﻣﯽ ﺑودن ﻟزوﻣﺎ ً
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾﺳواد ﺑودن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ ای در اﻣر دﯾن و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺑودن اﺳت  .و ﺧدای را ﺳﭘﺎس
ﮐﮫ ﺑﻣن اﺟﺎزه ﻧداد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﺑﺳراغ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﺑروم .
 -۴٨١آن ﻋﻠﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺣدﯾث رﺳول اﮐرم  ،وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎء ھﺳﺗﻧد ﻋﺎﻟﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻣدرﺳﮫ ای  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻣﯽ رﺳﻧد  .و ﻟذا اوﺻﯾﺎی دﯾن ﻣﺣﻣد ﭘس از اﻣﺎﻣﺎن
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺑﺎﯾزﯾدھﺎ و ﺷﻣس ھﺎ و اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﺎ و روزﺑﮭﺎن ھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﻣوﻟوی ھﺎ و ﻋطﺎرھﺎ و ﺣﺎﻓظ ھﺎ  .ﮐﮫ
اﯾﻧﺎن اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﺎﮔردان ﻣﮑﺗب اﯾن اوﺻﯾﺎء ھﺳﺗﻧد .
 -۴٨٢در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ رﺳوﻻن رﺳول ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ در دوره ﺧﺗم ﻧﺑوت و ﻏﯾﺑت ھﺳﺗﻧد و دﯾن
ﺧدا ﺟز ﺑﮫ اﯾن واﺳطﮫ زﻧده ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﯾﻧﺎن ﺟﺑران ﺧﻼء دوره ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻋﻠﯾﯾن دوراﻧﮭﺎﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ
واران!
۴٩

 -۴٨٣و آن ﺟﻣﺎل ﻗدﺳﯽ و ﻻھوﺗﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ﮐﮫ در آن ﺻﺑﺢ ﺳﺣر ﺑر ﻣن وارد ﺷد در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﺑود ﭼرا
ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻗﺑل از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺧود ﻣﺣﻣد )ص( را در ﮐﻧﺎر ﺧود ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ در ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﻧور ﺑﮫ آﺳﻣﺎن رﻓت و ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻌد
ﺑﺻورت آن ﺟﻣﺎل ﺑﺎزﮔﺷت و در ﻣن ﻣﻘﯾم ﮔردﯾد  .وزان ﭘس ھﻣواره ﺣﺿور ﻣﺣﻣدی را در ﺧود ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود درک و
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرده ام .
 -۴٨۴ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﯾروﻧﯽ ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯾرت آور و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺗوب ﻣﺎ  ،ﺑرﺧﯽ در آﯾﺎت ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث
ﻗدﺳﯽ و ﺑرﺧﯽ دﮔر در ﮐﺗﺎب ﻋظﯾم ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ از اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑراﯾم دو ﺻد ﭼﻧدان ﺑﮫ اﺛﺑﺎت و اطﻣﯾﻧﺎن رﺳﯾد .
 -۴٨۵در ﺷرح اﺣوال ﺑﺎطﻧﯽ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ھﯾﭼﮑس را ﭼون ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ
ﺷﺑﯾﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻘل ﺷده اﺳت .

)ع(

و ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ ﺧودم

 -۴٨۶اﻟﺑﺗﮫ ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺎت اﯾن ﻧوع وﻗﺎﯾﻊ روﺣﺎﻧﯽ درﺑﺎره ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش آﻣده اﺳت و اﯾن ﻏﻔﻠت و ﻓﻘدان ﻋظﯾﻣﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﺑﻧده درﺳت ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل
ﺷرح اﺣوال ﺧود را ﻣﯽ ﻧﮕﺎرم ﺗﺎ در آﯾﻧده ﻧﺷﺎﻧﮫ ھداﯾت ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﺑﻧده ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ و ﺣﯾرت و ﺑﻼی ﮐﻣﺗری
دﭼﺎر ﺷوﻧد و ﺣﺟت ھﺎﺋﯽ روﺷن در دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗری راه ﺣﻖ را طﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
 -۴٨٧ﺑﻧده در دوره ای از اﺳﻼم و ﻋرﻓﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ از اﺳﻼم ﺟز ﭘوﺳﺗﯾن واروﻧﮫ و از ﻋرﻓﺎن ﺟز ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و
دﺟﺎﻟﯾﺗﯽ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ رھزن دﯾن و دل و ﺟﺎن و ﺟﯾب ﺧﻼﯾﻖ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮫ را ﺑﺳوی ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯽ راﻧد .
 -۴٨٨اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻓﺗوﺣﺎﺗش ﺑدرﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﺷﺎھده از ﺟﻣﺎل ﺣﻖ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ را ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ آن
ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ھﺎھوﺗﯽ ﺣﻖ اﺳت  .اﯾن ﺳﺧن اﺑن ﻋرﺑﯽ در اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﯾﻘﯾن درک اﯾن ﻣﺷﺎھده ﺑﻧده ﺑراﺳﺗﯽ
ﺑرﮐت و ﻧﻌﻣﺗﯽ ﻋظﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑر روح اﯾن اﺑرﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺳﻼم و ﺻﻠوات ﻓرﺳﺗﺎده ام  .ﺑﻧظر ﺑﻧده ﭘس از ﻣﺣﻣد و
ﻋﻠﯽ  ،ﮐﺳﯽ در ﻋﻠوم اﻟﮭﯽ و ﻟدﻧّﯽ ﺑﮫ ﺣد اﯾن ﻣرد ﺣﻖ ﻧرﺳﯾده اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺛﺎرش ﺟز از ﻋﮭده
ﻋﺎرﻓﺎن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد و ﻏﯾر ﻋﺎرﻓﺎن را ﺳرﮔردان و ﭘرﯾﺷﺎن و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎزد و از اﯾن راه ﺑﯾزار ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن
ﺑدﻟﯾل اﺑﺗﻼﯾش ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺑن رﺷد اﺳت ﮐﮫ در ﺟواﻧﯽ آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻼم ﻗدﺳﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ را ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺛﻘﯾل و ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل ھﺿم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .ﺧدا ﻟﻌﻧت ﮐﻧد ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس را ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن آﻓت و ﻓﺳﺎد ﻣﮭﻠﮏ دﭼﺎر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ
دارد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻏرب زده ﮔﯽ اﺳت  .و ﺧدای را ﺳﭘﺎس ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾر را در اﯾن دوران ﻣﺄﻣور ﻋرب زداﺋﯽ و ﻏرب زداﺋﯽ از
ﻣﻌرﻓت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ورد زداﺋﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ زداﺋﯽ ! و ﺑﻧده ﺑﺟﺎی ورد  ،ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﻗرار دادم و ﺑﺟﺎی
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھم ﺣﮑﻣت ﻋﻠﯽ )ع( را ﮐﮫ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ اش ﻧﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ﮐﮫ » ﻏرر اﻟﺣﮑم و درر اﻟﮑﻠم « اﺳت ﮐﮫ اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﯽ ﮐراﻧﮫ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗوﺣﯾدی اﺳت  .و ﺑﺟﺎی اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻋرﻓﺎ ھم دﻋﺎھﺎی ﺻﺣﯾﻔﮫ ﺳﺟﺎدﯾﮫ و ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر را ﻧﮭﺎده ام ﮐﮫ
ﺳوزﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﻣﮑن اﺳت .
 -۴٨٩ﺧدای را ھزاران ﺳﭘﺎس ﻣﺣﺎل ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮭﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎﯾش ﺑﺧﺷﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧده ﺣﻘﯾر ﻧﺎﻻﯾﻖ
ھم اﻋطﺎء ﻓرﻣود و ﻣزﯾد از آن ﭼﯾزی داد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧداده ﺑود و آن اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﻧﮫ از طرﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ و وراﺛت
و آﻣوزش ﮐﮫ ﺳراﺳر از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ دﯾﻧش و ﺣﻘش رھﻧﻣون ﺳﺎﺧت و ﻟذا دﯾن و ﻋرﻓﺎن ﺑﻧده ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﺗرﯾن اﺳت و ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن و ﺧودی ﺗرﯾن و زﻧده ﺗرﯾن و ﻧوﺗرﯾن .
 -۴٩٠و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ از ﺑرﮐت دازﮔﺎره ﺑود ﮐﮫ ﻣدﺧل ﻣن از ﻋﺎﻟم ذر و ﻏﯾب ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﻋﯾن ﺑود  .زﯾرا زادﮔﺎه ھر ﮐﺳﯽ
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺧﺎﮐش ﺑﮫ ﺧداﺳت .
 -۴٩١روﺣﯽ در دازﮔﺎره ﻓرود آﻣد و ﻣرا ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ ﻧزد ﺻﺎﺣﺑش ﺑرد و ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد در ﻣﺷﮭد ﻣﻘدس ﺑﮫ
ﺣﺿورش رﺳﯾدم و از آﻧﺟﺎ رﺟﻌت دوﺑﺎره ام ﺑﮫ ﺧﻠﻖ آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑزودی ﺑﮫ ﻣﺣﺿر ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ
ﺧواھم رﺳﯾد .
 -۴٩٢ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻧده ﻣﯽ ﮔﻔت  :آﺛﺎر و ﻋرﻓﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﯾش از ﺣد درﯾده و ﻋرﯾﺎن و ﺗﯾز و ﺗﻧد و ﺑرﻧده و
اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﺳت و . ...ﮔﻔﺗم  :ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ زده اﯾن دوران و ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن دﯾواﻧﮫ و ﻣﻧﺎﻓﻖ آﺧراﻟزﻣﺎن
ﮐﻣﺗر از اﯾﻧش ﮐﺎرﮔر ﻧﻣﯽ اﻓﺗد  .و ﺑﻌﻼوه ﺑﻧده ﭼﻧﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ام ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎی ﮔرﯾز و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺑدﯾل و ﺑﺎزی ﻧﺑﺎﺷد  .زﯾرا
ﻣﺎ اﻣروزه ﮐﻣﺑود ﻋرﻓﺎن ﻧدارﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺑود ﻣﻌرﻓت دارﯾم  .ﮐﻣﺑود ﺷرﯾﻌت ﻧدارﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺑود ﺻداﻗت دارﯾم  .ﮐﻣﺑود
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ﻣﺻﻠﺣت ﻧدارﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺑود ﺣﻘﯾﻘت دارﯾم و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﮐﻣﺑود ﺷﺟﺎﻋت در دﯾن  .اﮔر ﻗرار ﺑر ارﺗداد اﺳت ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت
ﻣرﺗد ﻗﺎﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾم !
 -۴٩٣و اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻘول ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﭼرا در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐﺳﯽ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ را ﻧزده ﺑود ﻋﻠﺗش اﯾن ﺑوده ﮐﮫ زﻣﺎﻧش
ﻧرﺳﯾده ﺑود  ،ﻧﯾﺎزش  ،طﻠﺑش و ﮔوش ﺷﻧوا  .وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ زده اﯾم در ﻗرآن ھم ھﺳت و در ﺳﺧﻧﺎن ﻋﻠﯽ
و ﺳﺎﺋر اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ وﻓور ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﺳراﻏﺷﺎن ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻧﯾﺎزی ﻧدﯾده اﺳت و اﺻﻼً آﻧﮭﺎ را ﻓﮭم
ﻧﮑرده اﺳت  .ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﮐﺛر اﺳرار دﯾن و ﻗرآن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺣﻘﻖ و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -۴٩۴و اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد  :آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ از ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻋﻠﯽ ھم ﺑرﺗر ھﺳﺗﯾد ؟ ﭼرا ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺷم  .اﯾن ﺑرﺗری
ھم از ﺑرﮐت وﺟود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣرﯾداﻧﺷﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن اﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ در
ﻣرﯾداﻧﺷﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرﺗر از آن دوران ﺟﺎھﻠﯾت ھﺳﺗﻧد اﯾن ﺧود ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ از وﺟود ﻣرﯾدان ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد  .اﮔر ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﺑرﺗر از ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﭘس ﻣرﯾداﻧش ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد  .ﺧود ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ )ع( ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣن در آﺧراﻟزﻣﺎن از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﻠف ﺑرﺗرﻧد و آن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد .
ﭘس اﮔر ﺷﺎه ﺑﺧﺷوده اﺳت ﺑﮭﺗر اﺳت درﺑﺎن ھم ﺑﺑﺧﺷد  .اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﻓرد و ﻧژاد و اﺳم و آدرس و ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و  ...اﺳت  .اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﺧدای ﻣﺣﻣد اﺳت  .ﺑﻧده ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ھﯾﭻ
اﻓﺗﺧﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ام و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻧده ﮔﻣراه و ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﺑدﺑﺧت و ﺳرﮔردان ﺑوده ام و اﯾن ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﻣرا ﺑﮫ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر رﺳﺎﻧﯾدﻧد  ،اﻓﺗﺧﺎر اﻟﻔﻘر ﻓﺧری ! ﺷﻣﺎ ھم اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧﯾد ﮐﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺷد ! ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺧود
ﻣﻔﺗﺧر ﺑﺎﺷﯾد ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ! زﯾرا ﺑرﺗر از ﻣﺎل ﻣﺎ را آﻧﮭﺎ دارﻧد  .ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺧودﻣﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧﯾم ﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ .
روﺣﺎﻧﯾون اﺻﯾل و ﻋﺎﻟم ﻣﺎ ﺑﺧوﺑﯽ و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ داﻧﻧد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﻖ و ﻗرآﻧﯽ و ﻣﺣﻣدی اﺳت  .و آﻧﮭﺎﺋﯽ ھم
ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺟﮭل ﻧﯾﺳت از ﺑﺧل اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻓرﻣود  :آﻓت ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﻣن ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﺧل اﺳت ! ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن
ﻣرﺿﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﮐﺷور ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن ھﻼﮐت اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت  .و ﮐﻼم آﺧر اﯾﻧﮑﮫ رﺳول ﺧدا ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻓرﻣود :
» آﻧﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﺑداﻧد و از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن دارد آﺗش دوزخ ﺑر او از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ واﺟب اﺳت و ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑر اوﺳت  « .و
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ را ھم واداﺷت ﺗﺎ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﯽ ﭘرده ﺑر زﺑﺎن آورﯾم ﺗرس از آﺗش دوزخ و ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑوده اﺳت  .و اﯾن
ھﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف اﺳت و ﻣﻌروﻓﯽ ﻣﻌروﻓﺗر از ﻟﻘﺎء ﷲ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ وﺟود ﻧدارد  .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود او را دﯾدار
ﮐرد و ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن اﺑﻼغ ﻧﮑرد  » .ﺧداوﻧد روح را از ﻧزد ﺧودش ﺑﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣردم را ﺑﮫ دﯾدار
او ﺑﺷﺎرت دھد و ﺗﻧذﯾر ﮐﻧد « ﻗرآن – و ﻟذا ﺑﻧده رﺳﺎﻟت داﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ اﺳﻼم ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ و ﻟﻘﺎء اﻟﻠﮭﯽ را اﺣﯾﺎء ﮐﻧم ﮐﮫ اﺳﻼم
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻏﺎﯾت دﯾن و اﺳﻼم اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻓراﺧواﻧم .
 -۴٩۵در دازﮔﺎره روح ﻣﺣﻣدی ﺑر ﻣن ﻓرود آﻣد و روح اﻟﺳﺗﯽ را در ﻣن زﻧده و ﺧﻼق ﺳﺎﺧت و ﻟذا ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ
را ﺑﮫ ﯾﺎد آوردم و ﺧود را ﭘﯾر ﻋﺎﻟم وﺟود ﯾﺎﻓﺗم  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻌت آﻣدﻧد زﯾرا ﺧداوﻧد از ھﻣﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﺑرای وﻻﯾت ﻣﺣﻣدی ﺑﯾﻌت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .و روح ﻣﺣﻣدی ھر ﮐﺟﺎ ﺑﺎﺷد آن ﺑﯾﻌت ﻧﯾز ﻣﮑرر ﻣﯽ ﺷود .
 -۴٩۶اﮔر ھﻣﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺣوادث ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ در دازﮔﺎره رخ ﻧﻣود ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﺻدر
اﺳﻼم و در ﻣﮑﮫ ﻋﺻر ﭘﯾﺎﻣﺑر دارد ﺑدﻟﯾل ﺣﺿور روح و وﻻﯾت ﻣﺣﻣدی اﺳت  .زﯾرا ﺣﻖ در ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای ﮐﮫ در ھر ﮐﺟﺎی
زﻣﯾن و زﻣﺎن رخ ﻧﻣﺎﯾد ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزش ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم و اﺑطﺎل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺎن درﺟﮫ از ظﮭور ﺣﻖ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮭﻣراه
دارد .
 -۴٩٧روح ﻣﺣﻣدی روح ﻟﻘﺎء اﻟﻠﮭﯽ اﺳت و ﻟذا اﯾن روح ﺑر ھر ﮐﮫ وارد ﺷود او را ﺑﮫ دﯾدار ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .ورود
روح ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوات اﺳت .
 -۴٩٨ﺑﺎ اﯾن ﺻﻠوات وﺟودی ﺑﻧﺎﮔﺎه اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﺳم و زﻧده ای ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ از ازل ﺗﺎ اﺑد در
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر و ﻣﺻور اﺳت  .و ﻟذا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ذﮐر و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن و اﺳﺗﺧراج
ﻣن ّ
اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۴٩٩ﺣﺿور اﯾن روح در وﺟودم ﺑﻘدری ﺳﻧﮕﯾن و ﻋظﯾم و ﻣﮭﯾب ﺑود ﮐﮫ ھر آن اﺣﺳﺎس ﻣرگ و ﻓﻧﺎ داﺷﺗم و ﻟذا ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ
ﻧﯾﺎز داﺷﺗم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در ﮐﻧﺎرم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ دﺳت ﻣرا ﻣﺣﮑم ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ اﺗﺻﺎل ﻣن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻗطﻊ ﻧﺷود وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ
روح در ﻣن ﻗرار ﮔرﻓت و ﻣن ﺑﺎ روح ﻗرار ﮔرﻓﺗم و ﺑﺎ آن ﻣﺄﻧوس و دوﺳت و ھﻣﻧﺷﯾن ﮔﺷﺗم  .در رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز
ﺧواﻧدم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس و وﺿﻌﯽ درﺑﺎره ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎل ﻧزول وﺣﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و آن ﺣﺿرت
ﻣﺳﺗﻣرا ً از ﺧدﯾﺟﮫ )ع( ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐرده ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرش ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﮔوﯾد  .و ھﻣﭼﻧﯾن از ﺑﻼل )ع( ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑر
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ﭘﺷﺗش راه ﺑرود  .و ﻧﯾز از ﺳﻠﻣﺎن )ع( ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﮔوﯾد ﺗﺎ آن ﺣﺿرت ﺑﺗواﻧد ﮐﻼم وﺣﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و
از ﺧود اﺳﺗﺧراج ﻧﻣﺎﯾد  .ﮔوﺋﯽ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﭘﯾش رخ ﻧﻣوده ﺑود ﺑر ﺑﻧده ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
دﮔر و ﺑﮫ درﺟﮫ ای دﮔر رخ داده ﺑود  .و ﻟذا ﻣن ﺑﺧﺻوص در آن اﯾﺎم ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺣﺿرت رﺳول را در وﺟود ﺧوﯾش
ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم  .و ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ در اﺣوال و ﺣوادث ﺻدر ﻧزول وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی ﺑطرزی ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ اﯾن واﻗﻌﮫ
را وﻗوع دﮔرﺑﺎره آن واﻗﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗم  .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﺎ ﺟﺑراﺋﯾل ﺳر و ﮐﺎر داﺷت و ﺑﻧده ﺑﺎ ﺧود روح آن ﺣﺿرت ﻣﺣﺷور
و ﻣﺗﺣد ﺑودم  .وﻟﯽ ﺣﺎﺻل واﻗﻌﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﺑود و آن درﯾﺎﻓت ﻗرآن و ﻓرﻗﺎن و ﺣﮑﻣت و ﺑﺻﯾرت و ﺷﮭود و ﻣﻼﺣظﺎت ﻏﯾﺑﯽ
ﺑود و ﺗﺻدﯾﻖ و اﺣﯾﺎی دﯾن ﺧدا .
 -۵٠٠در ﺣدﯾﺛﯽ آﻣده ھر ﮐﮫ اھل ﻗرآن ﺷود ﻗﯾﺎﻣﺗش ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑرای ﺑﻧده ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رخ ﻧﻣود  .زﯾرا
در آن واﻗﻌﮫ ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در دﻟم و اﻧدﯾﺷﮫ ام ﻗرآن ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷد و در واﻗﻊ ﻗرآن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و ﻣن ﻣذﮐور
ﺑودم و ﻧﮫ ذاﮐر .
 -۵٠١در آن اﯾﺎم ﻧﻣﺎز ھم وﺿﻌﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻗرآن داﺷت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻗﻠﺑم ﺧود ﺑﺧود ذاﮐر ﺑود و ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
ﻗرآن آﻣده ﻧﻣﺎز در ﻗﻠﺑم ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و ﻗﻠﺑم ھر دﻣﯽ در ﺣﺎل ﻗﻧوت ﯾﺎ رﮐوع و ﯾﺎ ﺳﺟود ﺑود  .و ﻣن دﭼﺎر ﺳﯾﺎه ﻣﺳﺗﯽ ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل وﺻﻔﯽ ﺑودم و ﻟذا ھر ﮔﺎه ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑرﻣﯽ ﺧﺎﺳﺗم ﺣﯾران ﺑودم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﮕوﯾم و ﺑﮑﻠﯽ ﻋﻧﺎن ﻧﻣﺎز از اراده ام
ﺧﺎرج ﺑود و ﻣن اﯾن وﺿﻊ را ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐردم ﺗﺎ ﺷﺑﯽ ﻻی ﻗرآن را ﮔﺷودم و اﯾن آﯾﮫ آﻣد ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳت
ھﺳﺗﯾد اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻧﮑﻧﯾد .
 -۵٠٢ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﻔﺎوت وﺿﻌﯾت ﺑﻧده ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺣﺗﯽ ﯾﮏ دوﺳت ھم در ﮐﻧﺎر ﺧود
ﻧداﺷﺗم و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اطراف ﻣن ﺑودﻧد ﻋده ای اﻓراد رﻧﺟور و ﮐﺎﻓر و دﯾواﻧﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل اﯾن واﻗﻌﮫ ﻏرق
در ﺑﺧل و ﻋداوت ﺑﺎ ﻣن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﮐﮫ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در اﯾن واﻗﻌﮫ ھﻣدردی و ھﻣدﻟﯽ ﻧﻣود و ﻟذا
در ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﺎھدات ﺑﺎ ﻣن ﺳﮭﯾم ﺷد ﮐﮫ او ھم ﺑزودی دﭼﺎر ﮐﺑر و ﻏرور و ﺧودﺑﯾﻧﯽ ﮔﺷت و ﺑﮫ ﻣدﻋﯾﺎن ﭘﯾوﺳت و رﻓت .
 -۵٠٣اﮔر ﯾﺎری ﻣوﻻﯾم ﻋﻠﯽ )ع( و اﻣﺎم زﻣﺎن و ﺑرﺧﯽ ارواح طﯾﺑﮫ و ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺑود ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣن در آن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم ﻓرو ﻣﯽ
ﭘﺎﺷﯾدم و از دﺳت ﻣﯽ رﻓﺗم  .و ھﻣﯾن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﺧود واﻧﮭﺎدﮔﯽ ﻣوﺟب ﺟوﺷش ﻗﻠم اﻟﮭﯽ از ذات ﻣن ﮔردﯾد و ﻗﻠم ﻣن در ھر
ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻣرا درﺑﺎره وﺿﻌﯾت و اﺣوال و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎﯾم ﺑﮫ ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾد  .ﻗﻠم ﺑرای ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﻘش ﺟﺑراﺋﯾل را
اﯾﻔﺎ ﻧﻣوده اﺳت  .و ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﻠم ھم ﻣوﺟب ﯾﻘﯾن ﻣن ﻧﻣﯽ ﺷد ﻓرﺷﺗﮫ ﻧوراﻟﯾﻘﯾن ﺑﮫ دادم ﻣﯽ رﺳﯾده اﺳت .
 -۵٠۴طﺑﻖ رواﯾﺎت ﻓرق ﻧﺑﯽ و وﻟﯽ ﯾﮑﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﯽ ﺑر ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﺧود آﮔﺎه و ﺑﺎﺧﺑر اﺳت زﯾرا دارای رﺳﺎﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و وﻟﯽ دارای اﯾن ﺧود – آﮔﺎھﯽ ﻧﯾﺳت  .و ﺑﺗدرﯾﺞ در طول زﻣﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس وﻻﯾت وﺟودی را در
ﺧود درﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا دارای رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﺟﺑﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﻖ ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧوﯾش ﺑرای ﺧود
رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار دھد  .زﯾرا ﺧداوﻧد از ﺑﯾرون از وﺟود آدﻣﯽ ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﺗم ﻧﺑوت
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺗم ﺧﺑرﯾﺎﺑﯽ از ﺑﯾرون ﺧود و از ﺟﺎﻧب ﻏﯾر ﺧود  .وﻻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧود رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار دھد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم
وﺻﺎﯾت ﻣﯽ رﺳد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن وﻟﯽ در ﻣﻘﺎم وﺻﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت و ﻟذا ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم از طرﯾﻖ روح ﺧوﯾش وی را ﯾﺎری
ﻣﯽ دھد  .و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺑﻧده رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑود ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه دﯾداری ﺑﺎ
ﺣﺿرت رﺳول در ﻋﯾن ﺑﯾداری ﺑود  .و ﺳﭘس دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ورود اﯾن ﺟﻣﺎل ﺑر ﻗﻠب ﺑﻧده  .ﮐﮫ اﯾن
ﺻﻠوات ﻣﺣﻣدی ﺑر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑود ﮐﮫ وﺻﺎﯾﺗش را در ﻣن ﺗﺛﺑﯾت و ﻣﻘﯾم ﺳﺎﺧت  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و
ﻋﻠﻣﯽ و ﯾﻘﯾﻧﯽ در طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺑر ﻣن ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾد وﻟﯽ آن وﺻﺎﯾت و رﺳﺎﻟت ﻣﺣﻣدی ھﻣواره در ﻋﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣن
ﺟﺎری و ﻓﻌﺎل ﺑوده اﺳت  .و ﺑﻧده ﺑﺎ ﺧون دل ﺑﻣرور زﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف رﺳﯾدم زﯾرا ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻧوع وﻗﺎﯾﻊ و
ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮔزارش ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ و رواﯾﺎﺗﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام اﻻ ﮐﺗﺎب ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ ﮐﮫ ﻓﻘط
ﭼﻧد ﻣورد از وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺑﻧده رخ ﻧﻣوده ﺑود آﻧﮭم ﺑطور ﺳرﺑﺳﺗﮫ و ﮐﻠﯽ و رﻣزوار ﮔزارش ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اواﺧر
ﺑدﺳﺗم رﺳﯾده اﺳت .
 -۵٠۵درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣﮫ وﻗﺎﯾﻊ و اﺣوال ﻣﻌﻧوی و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﺧود را ﻣو ﺑﮫ ﻣو ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺗﺎ زﯾن ﭘس
راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻣﺟﻣوﻋﮫ ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌرﻓت در وادی ﻋﻣل
ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﻓﻘط او را ﺳرﮔرداﻧﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد و در درﯾﺎﺋﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺟرد و ﮐﻠﯽ و ذھﻧﯽ ﻏرق ﻣﯽ ﮐﻧد  .و
ﯾﺎ ﻻاﻗل ﺑﮫ ﺑﻧده در اﯾن راه ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﻧﮑرده اﺳت  .و ﺣﺗﯽ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ھم ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن راه
را طﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ اﯾن راه را طﯽ ﮐرده دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻣﺑرﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن آﺛﺎر ﻧﺧواھد داﺷت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ادﺑﯾﺎت
ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺣﺗﯽ ﯾﮏ روز ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ وادی ﺣﻖ را راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧد و ﻧﻘش ﭘﯾر طرﯾﻘت را اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد و
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ﺧﻼء اﻣﺎم را ﺟﺑران ﮐﻧد  .وﻟﯽ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎﻟﮑﺎن را راھﻧﻣﺎﺋﯽ و دﺳﺗﮕﯾری ﮐﻧد
و ﺑﺳﯾﺎری را ھم ﺑر اﯾن راه وارد ﮐﻧد و ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ا ّﻣﯽ و ﻣﻧطﻖ و اﺣﺳﺎس ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧودم ﺑﯾواﺳطﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ام و ﮐل زﻧدﮔﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه ﺧواﻧﻧده ﻣﺻور ﮐرده
ام و ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺗﺎﮐﻧون ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت اﻻ در اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ و ﻣﻌراج ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم  .و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﯾﺎت اﺣﺎدﯾث
ﻗدﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در اﯾن راه ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻣرا راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده و ﺑر ﯾﻘﯾن ﻣن اﻓزوده اﺳت و ﻧﯾز ﮐﺗﺎب » ﻏرراﻟﺣﮑم و درراﻟﮑﻠم «
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب ﺣﮑﻣت ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻗﺻﺎر ﻣوﻻ
ﻋﻠﯽ )ع( اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ھم ﺑﮫ ھزار ﻣﮑﺎﻓﺎت در اﻧﺑﺎر ﯾﮏ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐردم ﮐﮫ ﭼﺎپ ﻧﯾم ﻗرن ﭘﯾش ﺑود  .و
ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ در ﮐﺷور ﺷﯾﻌﮫ ﺣﺗﯽ روﺣﺎﻧﯾون ھم ﺑﻧدرت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب دﺳﺗرﺳﯽ و ﻣﯾل دارﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﺎﻣﯽ از آن ﺷﻧﯾده اﻧد .
 -۵٠۶در ﺣﻘﯾﻘت ﺧود وﺟود ﻣﺑﺎرک ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و ﮐﻼﻣﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ظﻠﻣﺎت ﻣرا دﺳﺗﮕﯾر و ﻧور راه ﺑوده اﺳت .
 -۵٠٧ﺑﻧده از دوره ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ام ﺑﻼوﻗﻔﮫ و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﭘﯾر طرﯾﻘت و اﻣﺎم ھداﯾت ﺑودم و ﺑﺎ ھر
ﮐﮫ از اﯾن ﻧوع ادﻋﺎ و ھوﯾت آﺷﻧﺎ ﺷدم دﺟﺎﻟش ﯾﺎﻓﺗم و درﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾﮕر از اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺄﯾوس ﺷدم و ﮐوﻟﮫ ﺑﺎر
ھﺟرت ﺑﺳوی دازﮔﺎره ﺑﺳﺗم و ﮔﻔﺗم  :ﺧداﯾﺎ ﺗو ﺧودت ﻣرا درﯾﺎب ! ﺑﮫ دادم رﺳﯾد ﺑﺎ روﺣش و ﺑﺎ ﻣﺣﻣدش و ﻋﻠﯽ اش و
ﻓﺎطﻣﮫ اش و اﻣﺎم زﻣﺎﻧش  .آﻧﮭم در ﺑﯾداری و ﻧﮫ در ﺧواب  .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺷﺎھدات ﻋﺎﻟم ﺧواب آﻧﻘدر ﻣوﺟب ﯾﻘﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن ﻗدرت ﻋﻣﻠﯽ و اﻗداﻣﯽ ﺟﺳوراﻧﮫ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺳرﻧوﺷت را در ﺑرﮔﯾرد زﯾرا اﯾن راه ﺑراﺳﺗﯽ راه ﻓﻧﺎﺳت و ظﻠﻣت
ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و ﻗﻣﺎری ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟودﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾﺷﺗن .
 -۵٠٨روح ﻣﺣﻣدی ھﻣﺎن ﮔوھره ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت ﺧﻠﻘت و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت  .و ﻟذا ظﮭور اﯾن
روح ﻣوﺟب ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را آﻏﺎز ﮐرده ﺑود ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد  .و اﯾن روح در ﺑﻧده
ﻧﯾز ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﻧت ﮐش وادی ﻣﺣﺑت ﺷوم آﻧﮭم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ و ﭘس طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺑت ﻣوﺟب
ﺑرﭘﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﻗﯾﺎﻣت ﺻﻐرای آدﻣﯾﺎن ﺑر روی زﻣﯾن ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺧود ﻣرا ﻗﺑل از ھر ﮐﺳﯽ ﺑرﭘﺎ ﻧﻣود .
 -۵٠٩ﻣﺣﺑت ﻣوﺟب ﻗﯾﺎم ذات اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و ذات ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن رﻓﺗﮫ و ﻣدھوش را در آدﻣﯾﺎن ﺑﺧود ﻣﯽ آورد و زﻧده و ﺑر
ﭘﺎ و ﺧﻼق ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﮑﺑﺎر دﮔر آدﻣﯾت را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﯾﺎ زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اول ﻣوﺟب زاﯾش
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧود ﻣن ﺷد و ﺳﭘس از طرﯾﻖ ﻣن ﻣوﺟب اﺣﯾﺎی ذات و ﻓطرت ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮔردﯾد و اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۵١٠اﯾن ﺣﯾوان دو ﭘﺎ ﺑﻧﺎم ﺑﺷر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﻘدر رﻧﺞ و ﻋذاب ﺑﮑﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ آدﻣﯾت ﺧود راﺿﯽ ﮔردد و ﻣﯽ ﮔردد .
 -۵١١روح اﻟﮭﯽ در ﺑﻧده ﻣوﺟب ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آدﻣﯾت در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺷد و اﯾن ﻋﺷﻖ ذات ﻣدھوش آدﻣﮭﺎ را ﺑﮭوش ﻣﯽ آورد ﭼرا
ﮐﮫ ذات آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﺿرت ﻋﺷﻖ ﺑﺎرﯾﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت و ﭼون ﺑوی ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﺷﺎم اﯾن اﻧﺳﺎن ﻣدھوش ﺑرﺳد او را ﺑﮭوش اﻟﮭﯽ
ﻣﯽ آورد و زﻧده ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و او را دوﺑﺎره ﺻﺎﺣب وﺟود ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۵١٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﻣن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺣﺳﺎس وﺟود ﮐردم و ﻗدرت و ﺷوﮐت ﺟﺎن در ﻣن ھزاران
ﭼﻧدان ﺷد و ﺑراﺳﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻣرده ﺑودم و زﻧده ﺷدم  .ﻧﺑودم و ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗم .
 -۵١٣ﭘس ﻧزول روح ﻋﯾن ﻧزول ﻋﺷﻖ ﺣﻖ در ﺟﺎن ﻣن ﺑود  .و ﻣن در ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی اﯾن واﻗﻌﮫ در ﻋﯾن ﻣﺳﺗﯽ روح
اﺣﺳﺎس ﻣرگ و ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﮐردم و در واﻗﻊ اﯾن ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻣن ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷد و ﻣن ﺑﺗدرﯾﺞ درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ آن ﻓﻧﺎ
اﺻل ﺑﻘﺎ ﺑود و ﻣن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر دﯾدم و ﭼﺷﯾدم و ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑدون روح و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎﻟﻌﮑس .
 -۵١۴ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر داﻧﺳﺗم و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن دﯾدم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺣﻖ و درﺳت ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺷر و ﻧﺎﺣﻖ و
دروغ ﺑود و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی در وﺟود ﻣن ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﻗرار ﮔرﻓت و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺷﯾﺎء در ﻣن رخ ﻧﻣود
 .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردم اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ )ع( را ﮐﮫ در ﻧزد اھل ﻣﻌرﻓت واژه ھﺎ واژﮔون ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۵١۵آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻏرق در ﺟﮭل و ﮐﻔر و ﻣﻌﺻﯾت ﺑودم ھﯾﭻ اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎھﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﻧداﺷﺗم وﻟﯽ ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﮐﮫ
از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﭘﺎک ﺷدم و ﺑﺧﺷوده ﮔﺷﺗم و ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن رﺳﯾدم در وﺟود ﺧود ﺟز اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾت و
ظﻠم ﻧدارم و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐل ﮔﻧﺎھﺎن ﺧﻠﻖ ﺑر ﮔردن ﻣن اﺳت و ﮔﻧﺎه ﻣن ﺑﮫ ﻋظﻣت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت و ﮔوﺋﯽ ھر ﮐﺳﯽ
۵٣

ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﻣﻧم ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم و ظﺎﻟم ھﺳﺗم  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻔس واﺣده اﺳت و ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در
ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻼﯾﻖ ﻧﮭﺎده اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣردم در ﻧزد ﺧدا .
 -۵١۶ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎم ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﻗرار دارﻧد و ﺧداوﻧد از ﺑﺎﺑت ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎﺗش از وﺟود ﺑﺷرﯾت
آﺷﮑﺎر و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود ﭘس اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓت در رواﺑطش ﺑﺎ ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧودش را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺧداوﻧد
ﺑداﻧد و اﯾﻧﺳت ﻣﻘﺎم ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن !
 -۵١٧ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻣﺧروط دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت ﮐﮫ در رأس اﯾن ﻣﺧروط اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻗرار دارد و
در ﻗﺎﻋده آن ﺗوده ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﯾن دو ﻗرار دارﻧد  .و ﻣن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾده ام .
و اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد از ﻋﻠم اﺳت و آن ﺳﮫ ﺗﺟﻠﯽ اﺳت  :ﺗﺟﻠﯽ ﻣﻧﯽ  ،ﺗوﺋﯽ و اوﺋﯽ  .ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ اوﺋﯽ ) ھوﺋﯽ ( ھﻣﺎن ﺗﺟﻠﯽ ذات ﺣﻖ
اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎرف واﺻل اﺳت .
 -۵١٨ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن راه دان ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم راه ﻧﻣﺎﯾﻧد  .و ﺑرﺧﯽ دﮔر راھﺑرﻧد  .و اﻣﺎ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھم ﺧود راه
ھﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ راه از ﺧود ﺗﺎ ﺧدا را طﯽ ﮐرده و دوﺑﺎره ﺑﺧود آﻣده اﻧد  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت  .و ﻋﺎرﻓﯽ
ﮐﮫ ﻣﺣل ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺧود ﻣظﮭر راه اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑر وﺟودش وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر او ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﮐل راه در اوﺳت و ﻟﻘﺎء ﷲ ھم در آﺋﯾﻧﮫ ﺟﻣﺎل اوﺳت  .او را وﺟﮫ ﷲ ھم ﮔوﯾﻧد ﯾﺎ ﺳﺑﯾل ﷲ .
 -۵١٩ﻧزول روح در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻓرود آﻣدن ﺣﻖ اﺳت و ﻣﺻداق » ﺣﻖ آﻣد و ﺑﺎطل رﻓت «  .وﻟﯽ ﻋروج روح اﻣر
»ا َﺣﻖ« اﺳت  .ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ذﮐر دم ﺑﮫ دم ﻗﻠﺑﯽ ﻣن در ﻋرﺻﮫ ﻧزول روح ھﻣﺎﻧﺎ » ﺣﻖ « ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه از اﻋﻣﺎق
ﺳﯾﻧﮫ ام ﺑرﻣﯽ ﺧﺎﺳت و ﺗﻧﻔس ﻣن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻘﺷﻘﯾﮫ ﺷده ﺑود و ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﻖ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐردم و اﯾن وﺿﻊ ﮔﺎه ﻣرا ﺑﯾﮭوش ﻣﯽ
ﺳﺎﺧت و ﻧوﻋﯽ ﻣوت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔﺷت  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺣرﮔﺎھﯽ دﭼﺎر اﻧﻘﻼب دﯾﮕری ﺷدم و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻗﻠب و ﺟﺎﻧم
ﻣﯽ ﺧواھد از ﺳﯾﻧﮫ ام ﭘرواز ﮐﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﻣرﻏﯽ ﺳر ﮐﻧده را داﺷﺗم و ﺑﺎل ﺑﺎل ﻣﯽ زدم و اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑود ﺷدﮔﯽ
داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه دﯾدم آﺳﻣﺎن ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷد و ﻣوﺟودی ﺑﮫ ﺻورت ﻟﻔظ » ھو « ﺑﺳوﯾم آﻣد و ﺳﯾﻧﮫ ام را ﺷﮑﺎﻓت و ﮔوﺋﯽ از
آﻧﺳوی ذاﺗم ﺧﺎرج ﺷد و ﻗﻠب و روﺣم را از ﻣن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑرد  .و ﻣن ﺑﻧﺎﮔﺎه از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود ﺗﮭﯽ ﮔﺷﺗم و ﺑراﺳﺗﯽ از ﺧود
ﻓﻧﺎ ﺷدم  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋروج روح ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ذﮐر » اﺣﻖ « رخ ﻧﻣود و اﯾن ذﮐر را ھم روز ﻗﺑل ﯾﮏ ﭘرﻧده زاغ ﻣﺎﻧﻧدی ﺑﻣن
ﺗﻠﻘﯾن ﻧﻣود ﮐﮫ ﺻوت طﺑﯾﻌﯽ او » اﺣﻖ « ﺑود  .او ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ ﺑر درب اﺗﺎﻗم آﻣد و ﺑﺎ ﻣﻧﻘﺎرش ﭼﻧد ﺑﺎر درب را ﮐوﺑﯾد ﺑﻣﺎﻧﻧد
اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر در ﻣﯽ ﮐوﺑد  .در را ﮐﮫ ﮔﺷودم اﯾن ﭘرﻧده را دﯾدم ﮐﮫ ﻣرا ﺑدﻧﺑﺎل ﺧود ﮐﺷﺎﻧﯾد و ﺑﮫ اﻋﻣﺎق دره ای ﺑرد و
آﻧﮕﺎه ﺑر روی ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﻧﺷﺳت و ﺑطور ﺷﻣرده و ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣرا ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ داد ﮔﻔت  :اﺣﻖ  ،اﺣﻖ ،
اﺣﻖ ! و اﯾن ذﮐر در ﻗﻠﺑم رﺳوخ ﮐرد  .و ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﻣن ﺷد و ﻣرا آﻣﺎده ﻋروج روح ﻧﻣود ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺑرﺗر از ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ
زﻣﯾﻧﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرم را ﻓراھم ﺳﺎﺧت  .در واﻗﻊ روﺣم ﺑﮫ ﻧزد ﺧداوﻧد رﻓت و او را دﯾدار ﮐرد و ﻣن ﺑر روی زﻣﯾن آن
دﯾدار را درﯾﺎﻓﺗم و ﺑﮫ ﭼﺷم ﺳر دﯾدم  .در ﺳﮫ ﻧوﺑت ﻣﺗﻔﺎوت در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل .
 -۵٢٠روح ﻗدری ﮐﮫ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد روح ازﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن دﭼﺎر ﺷده و ﻣدھوش اﺳت ﺑﮭوش ﻣﯽ آورد و ﺑﺳوی
ﺻﺎﺣﺑش ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﮐﮫ اﯾن روح را در ازل در آدﻣﯽ دﻣﯾده ﺑود رﺟﻌت ﻣﯽ دھد  .اﯾن روح ازﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧداﯾش دﯾدار ﻧﻣود
ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺳوﯾم ﺑﺎزﮔﺷت و ﻣرا ﻏرق در ﻓراق و ﻏرﺑت و درد و داغ ھﺟران ﺳﺎﺧت و ﻣرا ﻣﺄﻣور ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾن دﯾدار را
ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن اﺑﻼغ ﮐﻧم و ﻗﯾﺎﻣت را ﺑﺷﺎرت و ﺗﻧذﯾر ﻧﻣﺎﯾم وزان ﭘس ﺟز دﯾدار دﮔرﺑﺎره اش اﻧﮕﯾزه دﯾﮕری ﺑرای اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم  .و از آن واﻗﻌﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ – ﻗرآﻧﯽ آن ﻣﺎﺟراھﺎ ﺑوده ام .
 -۵٢١ھر ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا زﻏﯾر ﺧدا دﺳت و دل ﺑﺷوﯾد ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ روﺣﯽ او را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در دل او ﻣﻘﯾم
ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﮫ اﻧواع و ﻣراﺗب ﻧزول روح ﺑرای ﺑﻧده ﻧﯾز در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ رخ ﻧﻣوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در اوج ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﮑﺳﯽ
و ﻣﻼﻣت ﮐﺷﯽ و ﺻﺑر ﺑر ﺟﻔﺎی اطراﻓﯾﺎن .
 -۵٢٢ھر ﮐﮫ ﺑر ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺻﺑور ﻣﺎﻧد ﻣﮭﯾﺎی درﯾﺎﻓت روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت و اﺳﺗﺣﻘﺎق آﻧرا ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .اﯾن روح ﯾﺎ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی
ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮏ ﻋرش ﺧداﺳت و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء اﺳت و ﯾﺎ وﺟود ّ
ﺧداﺳت .
 -۵٢٣ﺗﺎ دل از ﻏﯾر ﺧدا ﭘﺎک ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻻﯾﻖ درﯾﺎﻓت روح ﻧﯾﺳت  .ﭘس روح ﻣﺳﺗﻠزم اﺧﻼص در دﯾن اﺳت .
۵۴

 -۵٢۴واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﻣوﺟب ﯾﮏ رﺷد و ﮔردش ھزار ﻣﺎھﮫ ﯾﻌﻧﯽ ھﺷﺗﺎد و ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ در اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ روح ﺑر او
ﻓرود آﻣده اﺳت  .و ﻋروج روح طﺑﻖ ﮐﻼم ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣدود ھزار ﺳﺎل ﮐﯾﻔﯽ در وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﻧده در آن
وﻗﺎﯾﻊ ﺣدود ھزار و ھﺷﺗﺎد و ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾر ﺷدم و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌﻧﺎی » ﭘﯾر « در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت  .اﯾن ﭘﯾری ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز در ﻣن آﺷﮑﺎر ﺷد و ﺗﻣﺎم ﻗوای ﺑدﻧﯽ ﻣرا ﺗﺣﻠﯾل داد ﺑطورﯾﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم از ﭼﻧد ﺗﺎ ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ روم و دﭼﺎر
ﺿﻌف ﻣﯽ ﺷدم و در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ھﻣﮫ دﻧداﻧﮭﺎی ﻣن ﻧﯾز رﯾﺧت و ﻗوای ﺟﻧﺳﯽ ام از ﻣﯾﺎن رﻓت  .و در رﺟﻌت دوﺑﺎره روح
اﯾن ﻗوا دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎزﮔﺷت  .ﺑراﺳﺗﯽ ﻣن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻣرگ ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗم و ﭼﻧد ﺳﺎل ھﻣﭼون ﻣرده ای
ﻣﺗﺣرک ﺑودم و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣوت زﯾﺳﺗم و ﺑﯾن ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﺳرﮔردان ﺑودم و از ﭼﻧﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﮐﺛر آﺛﺎرم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .
 -۵٢۵وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻣرش ﻣﻌﺎدل ﻋﻣر ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت از ازل ﺗﺎ اﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾن زﻣﺎن و دھر ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن ﭘﯾر ﻣطﻠﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از آﻏﺎز ﺧﻠﻖ آدم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎی ھﺳﺗﯽ ﻋﻣر ﮐرده اﺳت و از ﺧداوﻧد ﻓﻘط دو روز
ﮐوﭼﮑﺗر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  .و اﯾن دو روز ھﻣﺎن دو روزی اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘت آدم زﻣﺎن ﺑرد  .ﯾﻌﻧﯽ آدم
ﻓﻘط در دو روز از ﻋﻣر ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻏﺎﯾب ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو روز ھم ﺑﺎ دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﺟﺑران ﻣﯽ
ﺷود  .زﯾرا ھر ﮐﮫ او را دﯾد ﭼون او ﻣﯽ ﺷود  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﭘﯾر ﻣطﻠﻖ ﺷدم و ﻋﯾن زﻣﺎن و دھر ﮔﺷﺗم  .و اﯾن
واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾداﯾش وﺟودی زﻣﺎن و دھر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ھم از وﺟود ﻣن ﺑﮫ وﺟود آﻣد و ﺗﺟﺳم ﯾﺎﻓت .
ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن در وﺟود ﻣن ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓت  .ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن ﺗﺳﻠﯾم اراده ﻣن ﮔردﯾد و ﻣن ﭘﯾﺷوا و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺷدم ﯾﻌﻧﯽ ﻗطب ﻋﺎﻟم
اﻣﮑﺎن ! زﯾرا زﻣﺎن ﮔوھره اﻣﮑﺎن اﺳت  .وﻟﯽ در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﺣﮑم ﺑر ﺗﻘﯾﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻔﻌﺎل ﻣﺣض !
 -۵٢۶ﭼون ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﺟﻣﺎل ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و زﻣﺎن اﺳت و » دھر « ھم از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ھر ﮐﮫ اﯾن
ﺟﻣﺎل را دﯾدار ﮐﻧد ﺑﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ دﯾدار ﮐرده اﺳت ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﺎل ﺑر او وارد ) ﺻﻠوة ( ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑر ﺑﻧده ﺷد .
و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣظﮭر دھر و زﻣﺎن و اﺑدﯾت ﮔردﯾدم و در اوج ﭘﯾری ﻣطﻠﻖ ﺟوان ﺷدم و اﯾن ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ آﻏﺎز ﮔردﯾده
اﺳت ﺗﺎ ﺗﺣﻘﻖ ﮐﺎﻣﻠش  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻓﺗوت ﯾﺎ ﺟواﻧﻣردی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :ﻻﻓﺗﯽ اﻻ ﻋﻠﯽ
 .ﯾﻌﻧﯽ ﺟواﻧﻣردی ﻧﯾﺳت ﺟز ﻋﻠﯽ  .و ﻟذا ھر ﺟواﻧﻣردی ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﯾﯾن و ﻋﻠﯽ واران اﺳت .
 -۵٢٧اﯾن ادﻋﺎھﺎ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﯾّت اﺛﺑﺎت وﺟودی ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳرار ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ اﺛﺑﺎت ﺣﻖ
و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرای ﻓردﯾت ﺧوﯾﺷﺗن  .زﯾرا در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم .
 -۵٢٨ﻣن ﺑﯾﺳت و دو ﺳﺎﻟﮫ ﺑودم ﮐﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺷﻣﺳﯽ ﻣﺷﻣول ﻧزول روح دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮔﺷﺗم و ﺑﻧﺎﮔﺎه
ﭼﮭل و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﺷدم زﯾرا ﻣرﺣوم دﮐﺗر ﺑﮫ وﻗت رﺣﻠﺗش ﭼﮭل و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﺑود  .وﻟﯽ در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻧزول روح
ﻣﺣﻣدی ھزار ﻣﺎه دﯾﮕر ﺑر ﻣن اﻓزوده ﺷد و ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ھﺷﺗﺎد و ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮔﺷﺗم  .و ﺳﭘس ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻋروج روح ھزار ﺳﺎل
دﯾﮕر ﺑر ﻣن اﻓزوده ﺷد  .و ﺑﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد و ورودش در وﺟودم ﭘﯾر ﻣطﻠﻖ ﺷدم و زﻣﺎن ﮔﺷﺗم ھﻣﭼون ﻣﺣﻣد
ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣود » ﻣن دھر ھﺳﺗم «  .و ﻟذا ﺑﺎ ﻧزول روح ﻣﺣﻣدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻖ رﻓﺗم و ﭼون او ﺷدم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
اﻣﺎﻣت وﺟود رﺳﯾدم و اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣﺣﻣد )ص( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ » ﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣن رﺳﯾده اﺳت «.
 -۵٢٩ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﺎﻣت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟدای اﻣﺎﻣت ﻣﮭدی ﻣوﻋود )ع( اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣت و وﻻﯾت ﺧﺎص و ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ﻧوری اﻣﺎﻣت ﻋﺎم ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -۵٣٠درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﺷب ﻧزول روح ﺧود ﺣﺿرت ﻣﮭدی )ع( ﻧﯾز ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و دﯾداری ﺑﮭم رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﺿور آن ﺣﺿرت ﺗﻣﺎم آن ﻣﻧطﻘﮫ دازﮔﺎره ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﺑﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ زﻟزﻟﮫ ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺣدود دو رﯾﺷﺗری ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﺋر
دوﺳﺗﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد آﻧرا درک ﻣﯽ ﮐردﻧد و در وﺣﺷت ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻﻔﯽ ﺑودﻧد .
 -۵٣١ﺑﺎز ھم ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﺑﻧده در ﺳﺎل  ١٣۶٠ﮐﮫ از آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳوی دازﮔﺎره ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردم در ھﻣﺎن ﺑدو ورودم
در دازﮔﺎره ﺑطرزی ﺣﯾرت آور ﻣﺷﻐول ﺗﻔﮑر در ﻣﺎھﯾت زﻣﺎن ﺑودم و اﯾن ﻣﻌﻣﺎ ﻟﺣظﮫ ای ﻣرا رھﺎ ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در
اﻓﺳون ﺟﺎدوی زﻣﺎن ﻏرق ﺑودم ﮐﮫ در دﯾداری ﺑﺎ ﺣﺿرت ﺧﺿر اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ در وﺟودم ﺟﺎری ﮔﺷت و ﺑر ﺣرﮐت ﺟوھری
وارد ﺷدم ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٧٣ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در دازﮔﺎره رخ ﻧﻣود ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻌﮫ ﻧزول دھر و زﻣﺎن در ﺟﺎن ﻣن
ﺑود.
 -۵٣٢در ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت ﻣدرن ھﯾﭼﮑس ﭼون ھﺎﯾدﮔر آﻟﻣﺎﻧﯽ در ذات زﻣﺎن ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾده اﺳت و در ﮐﺗﺎب ﺑﻐﺎﯾت ﺑﻐرﻧﺞ ﺧود
ﯾﻌﻧﯽ » ھﺳﺗﯽ و زﻣﺎن « ﻓﻘط ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺟﺎدوی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻓﮭم زﻣﺎن را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ
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زﻣﺎن و ھﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﻗراﺑت و راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ذاﺗﯽ دارﻧد  .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓﻘط ﭼﻧد ﺻﻔﺣﮫ
ای از آن اھﻣﯾت و ﻋظﻣت زﻣﺎن را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻓﮑری درﯾﺎﻓﺗم  .و ﻗﺻد ﮐردم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣروز ﭼﻧﯾن ﻓرﺻﺗﯽ دﺳت ﻧداده اﺳت ﭼون ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺟز ﺧود ﺑﻧده ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ای ﻗﺎﺑل
ﻓﮭم ﻧﻣﺎﯾد  .زﯾرا ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳﺗﻐراﻗﯽ و اﺷراﻗﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ .
 -۵٣٣ﺧداوﻧد را ﺳﭘﺎﺳﯽ ﻣﺣﺎل ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺧواﺳﺗم ﺑداﻧم داﻧﺳﺗم و ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺗر از آن ﺧود ﻣظﮭر آن ﺣﻘﯾﻘت ﺷدم و
ﺑﮫ ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن ﺣﮑﻣت ھﺎ رﺳﯾدم .
 -۵٣۴در ﮐل ادﺑﯾﺎت دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ از ﻧزول ھو آﻧﮭم ﺑﮫ ﺻورت ھو ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﺗﺎب ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ
از اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺳت  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣرد ﮐﺑﯾر ﺑراﺳﺗﯽ دارای ﻋﻠوﻣﯽ ﻟدﻧّﯽ و ﺣﯾرت آور اﺳت  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
درﺑﺎره اﻧزال ﺻورت ھو ﺟز ﺟﻣﻠﮫ ای ﺑﮫ اﺷﺎره ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ھﻣﯾن ﻗدر ھم ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎرف ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
وﺣﯽ ﻣﻧزل اﺳت و ﺑﺎﻋث ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻣﺿﺎﻋف ﻣﯽ ﮔردد و ﺷﺎھدی ﺑس ﮔراﻧﻘدر اﺳت در دوره ای ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﺎر و ﯾﺎوری در اﯾن
راه ﻧداﺷﺗم .
 -۵٣۵ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم اطﺎﻋت از رﺳول اطﺎﻋت از ﺧداﺳت دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت رﺳول ھم دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل
ﺧداﺳت  .و ﻟذا در آن دﯾداری ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺻﻠوة ﺷد ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم )ص( ﺣﺿور ﯾﺎﻓت و ﻧور ذاﺗش را ﺑر ﻣن ﻣﺗﺟﻠﯽ
ﮐرد و ﭼﺷم ﻣرا ﺑﮫ اﯾن ﻧور ﻣﻧور ﻓرﻣود و ﺳﭘس ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﮐردم .
 -۵٣۶وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﭘس از اﯾن دﯾدار ﯾﮑﺑﺎر دﮔر در واﻗﻌﮫ ﮐﺳوف ﺑزرگ ) در ﺳﺎل  ٧۵ﯾﺎ  ٧۶ﺷﻣﺳﯽ ( ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را
ﺑدون واﺳطﮫ دﯾدار ﮐردم او را ﺑر ﺟﻣﺎل ﺧودم دﯾدم ﭼرا ﮐﮫ او در دﯾدار ﻗﺑﻠﯽ در ﻣن وارد ﺷده ﺑود و ﻟذا ﺑواﺳطﮫ ﺧود او
ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ دﯾدار او ﺷدم و او را از ﭼﺷم او دﯾدم ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ھو را دﯾدم ﮐﮫ ﺟﻣﺎل اﺣدﯾت ﺑود زﯾرا ھو ﷲ اﺣد اﺳت .
 -۵٣٧در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﻧﺑود و ﺧدا ھم ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود  .و در ﺣﻘﯾﻘت
اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫ » ھو « ﺑود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﮐﻠﻣﮫ ھو را ھﻣﭼون ﻣوﺟودی ﺑﺎﻟدار ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ از ﻓراﺳوی آﺳﻣﺎن و
ﻻﻣﮑﺎن ﺑﺳوﯾم ﻓرود آﻣد و ﺳﯾﻧﮫ ام را ﺷﮑﺎﻓت و ﻣرا ﺑﮫ وادی ھو ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﻣرو ﻻﻣﮑﺎن ﮐﺷﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻋﻣﺎی ازﻟﯽ اﺳت
ﮐﮫ وادی ﻓﻧﺎﺳت  .ھﻣوﺋﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۶۵در آﻟﻣﺎن ﻣرا ﭘس از ﻣرﮔم در آﻏوش ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎزم ﮔرداﻧﯾد و از
ﺗوﻧل ﮐﮭﮑﺷﺎن راه ﺷﯾری ﺑﮫ ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ و ﺑﮫ زﻣﯾن رﺳﯾدم  .و داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﮐﮭﮑﺷﺎن راه ﺷﯾری ﺻﺣرای ﻣﺣﺷر ﺑﺷرﯾت
اﺳت و راه ھو از ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮔذرد .
 -۵٣٨ﻓﻘط از ﻣﻧظر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھو ﻣﯽ ﺗوان ﷲ را دﯾد و آﻧﮑﮫ اﯾن ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯽ را دﯾدار ﮐرد ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ﻣﯽ ﺷود
ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن و ﺧﺎﻧدان و ﻧژادش ﺑر ﺑﺎد ﻣﯽ رود و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ وار  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم )ص( ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺻداق ﺳوره ﺗوﺣﯾد اﺳت .
 -۵٣٩از روح ﺑﮫ ھو رﺳﯾدم و از ھو ﺑﮫ ﷲ  .و آﻧﮕﺎه آدﻣﯾت ﺧود را دﯾدار ﮐردم و آدم ﺷدم  .و ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم
درک و ﺗﺻدﯾﻖ و اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن آدم ﺻﻔﯽ ﷲ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺧداوﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣرا ﺑرﮔزﯾد و ﺑواﺳطﮫ ﻣن آدﻣﯾت را
در اﯾن دوران اﺣﯾﺎء ﻓرﻣود درﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدﻣﯾت ﻣرده و در ﺣﺎل ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑود .
 -۵۴٠و آﻧﮕﺎه از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم را طﯽ ﻧﻣودم و از ﺧﺎﺗم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز را ﭘﯾﻣودم و دوﺑﺎره ﺧودم ﺷدم  .و اﯾﻧﮏ ﮔزارش اﯾن
ﺳﻔر را ﻣﯽ ﮐﻧم ﺳﻔر ﭘﯾداﯾش آدم !
 -۵۴١ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﻧﮫ ﺧدا ھﺳﺗم ﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرم و ﻧﮫ اﻣﺎم و ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋودم و ﺑﻠﮑﮫ ﻣن ظﮭور اﻧﺳﺎﻧم ﺳﺧن
ﺑﮫ ﮔزاﻓﮫ و رﻣﺎﻧﺗﯾﮏ و اوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت  ،واﻗﻌﯾﺗﯽ ﻓراﻣوش ﺷده ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﺳﺎن !
 -۵۴٢آدم اﺑواﻟﺑﺷر در آﻏﺎز زﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺷد و ﻣن ھم در آﺧر زﻣﺎن  .و ﻟذا رﺳﺎﻟت ﻣن ﻓراﻣذھﺑﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .ﻣن ﯾﮑﺑﺎر دﮔر اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﺷرﯾت ﻣدرن آوردم ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از ﯾﺎدش رﻓﺗﮫ ﺑود .
 -۵۴٣ﺑﺎ ﻧزول ھو وﺟودم ﺑﮫ ازﻟﯾت ﺣﻖ ﻣﺗﺻل ﮔردﯾد و ﻣﺣل درﯾﺎﻓت ﺣﻖ ﺷد و در آن اﯾﺎم » ھو ﺣﻖ « ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﻣن ﺷده
ﺑود و اﯾن ذﮐر ﮔﺎه ﺑﺻورت ﻧﻌره از اﻋﻣﺎق ذاﺗم ﺑرﻣﯽ آﻣد  .و اﯾن ﺳﯾر وادی ﻓﻧﺎی » ﻣن « ﺑود و ﻋرﺻﮫ ﺗﺣﻘﻖ » ﯾﺎ ﻣن
ھو « ﺷدم ﮐﮫ  :ای آﻧﮑﮫ اوﺋﯽ !
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 -۵۴۴و اﯾن واﻗﻌﮫ اﻧﺣﻼل و ﻓﻧﺎی » ﻣن « در » او « ﺑود  .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﭘﯾداﯾش ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﻣن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودﯾت
ھوﺋﯽ !
 -۵۴۵اﺳم » ھو « ھﻣﺎن اﺳم وﺟود ﭘروردﮔﺎر در ﻋرﺻﮫ ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ را از ﺧود ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎﺧت و اﺳﺎس ھﺳﺗﯽ ﺷد .
 -۵۴۶ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑود ﮐﮫ روح ﷲ ﺑﺎ ھو ﷲ ﭘﯾوﻧد ﺧورد و وﺟودم ﻣظﮭر ھو ﷲ اﺣد ﮔردﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ھو و ﷲ در وﺟود
ﯾﮑﯽ ﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ اول و آﺧر ﯾﮑﯽ ﺷد و ھﺳﺗﯽ ام ﻣظﮭر ھو اﻻول و اﻵﺧر ﮔردﯾد .
 -۵۴٧و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳم اﻋظم در ﻣن ﺟﺎری ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ذﮐر ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت  :ﯾﺎ ﻣن ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ ھو اﻻ ھو !
ک◌ُ ن « ) ﺑﺷو ( ﺷد و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اراده ﻣﯽ ﮐردم و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﻣن ﺧطور
 -۵۴٨و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ وﺟودم ﻣﺣل اراده » َ
ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﺎد ھر ﯾﮏ از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ آن ﺣﺿرت از وﺟود ﻣن ﻣﺗﺟﻠﯽ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷد
و از ﺻورت ﻣن رخ ﻣﯽ ﻧﻣود .
 -۵۴٩اﯾن ﻗدرت » ﮐُن « در آن ﮐﺳوف ﺑزرگ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮔردﯾد ﭼرا ﮐﮫ در دﯾدار آن ﮐﺳوف ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم :
ﺧداﯾﺎ ﺑﺑﯾﻧﻣت ! و ﺑﻧﺎﮔﺎه رخ ﻧﻣود و ﺣﺿرت ﺣﻖ را در ﺻورت ﺧوﯾﺷﺗن دﯾدار ﮐردم  .و اﯾن ﺟﻣﺎل ﻻھوﺗﯽ ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ ﻣن و
ھو در ﻗﻠﻣرو ﻻھوت ﯾﮑﯽ ﺷده ﺑودﯾم  .و اﯾن ﺗﺣﻘﻖ » ھو ﷲ اﺣد « ﺑود  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن داﻧﺳﺗم و ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾدم ﮐﮫ
ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺛﺎﻟﯽ زروی او و ﺳﺎﯾﮫ ﺣﺿور ھوﺳت .
ﭘﺎﯾﺎن
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