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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ

 -١ﺑﮫ ﻗول ﻣرﺣوم ﻓروغ ﻓرﺧزاد آن ﭘرﻧده ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘر ﮐﺷﯾده و رﻓﺗﮫ ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن اﺳت .اﯾﻣﺎن ﻧﯾز
ھﻣﭼون ﺑﺳﯾﺎری از واژه ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻓرھﻧﮓ ،ﻟﻔظ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺳﮭل و ﻣﻣﺗﻧﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﮭودﮔﯽ ﺑر زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺟﺎری و ﻟﻘﻠﻘﮫ
زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﺧود را ﻣؤﻣن ﻣﯽ داﻧﻧد اﮔر ﻣﺧﻠص و اوﻟﯾﺎء ﷲ و ﻋﺎرف ﺑﺎ ﻧداﻧﻧد .و اﯾن ﺣداﻗل اﻧﺗﺳﺎب دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺧودﻣﺎن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت در ﺧطﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن آﻣده اﻧد ﻣﺎﺋﯾم« .و
ﺧود ﺧداوﻧد ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت«.
 -٢ﻧﻘدﺗرﯾن و راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ از ﻟﻔظ اﯾﻣﺎن در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﺿور دارد ھﻣﺎن »ﺑﺎور« اﺳت» :آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن دارﻧد ﺑﮫ
ﺧدا و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و رﺳوﻻن و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷده اﺳت رﺳﺗﮕﺎرﻧد« ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور ﺑﺎور داﺷﺗن ﻧدﯾده ھﺎﺳت
زﯾرا اﯾن ﻧوع اﯾﻣﺎن ﻣوﺟب رﺳﺗﮕﺎری اﺳت .وﻟﯽ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﺳﺧن از ﺑﺎور ﻧﮑردن ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﺣﺳوس اﻧﺑﯾﺎی
اﻟﮭﯽ از ﺟﺎﻧب ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﺑﺎورﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت اﻧﺑﯾﺎء ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﮑرﺗر و ﻋدوﺗر ھم ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٣ﭘس اﯾﻣﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎور ﮐردن دارای درﺟﺎت اﺳت :اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت ،اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻘوﻻت ﻧﺎﻣﺣﺳوس و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻧﺎﻣﻌﻘول :اﯾﻣﺎن ﺣﺳﯽ ،اﯾﻣﺎن ﻋﻘﻠﯽ و اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ! ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﻧﯾز دارای درﺟﺎت و اﻧواع اﺳت :اﯾﻣﺎن ﺳﻣﻌﯽ ،اﯾﻣﺎن ﺑﺻری،
اﯾﻣﺎن ﻟﻣﺳﯽ و اﯾﻣﺎن ﻗﯾﺎﺳﯽ ،اﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﺗﯽ و اﯾﻣﺎن ﻋﺎطﻔﯽ و اﯾﻣﺎن اﺷراﻗﯽ و روﺣﺎﻧﯽ!
 -۴در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز اﻧواع و درﺟﺎت اﯾﻣﺎن ﺑﮫ وﺿوح ﻣذﮐور اﺳت وﻟﯽ ﯾﮏ اﻣر در ﻣورد ھﻣﮫ اﻧواع و درﺟﺎت اﯾﻣﺎن و ﺑﺎور
وﺟود دارد و آن اﯾﻧﮑﮫ اﻣری از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت و ھﯾﭼﮑس ﺑﯽ اذن اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾﻣﺎن آورد .ﺑرﺧﯽ از اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ دل اﻟﮭﺎم
ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺧﯽ در دل ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺧﯽ از طرﯾﻖ ﻧزول ﻓرﺷﺗﮫ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷود .و ﻧﯾز ﺳﺧن از اﯾﻣﺎن ﻓوق اﯾﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ دال ﺑر درﺟﺎت ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎی ﺑﺎور در ﺑﺷر اﺳت.
 -۵ﺑرﺧﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﺑﺎور ﮐردن ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن اﻣور ﻋﺎﺟزﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ دﭼﺎر ﺷده و
ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺗر و ﻧﺎﺑﺎورﺗر و ﻣﺷﮑوﮐﺗر و وﺳواس ﺗر ﺷده و ﺗﺎ ﺟﻧون و ﻓروﭘﺎﺷﯽ روان ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺣﺎﺻل
ﻧﺎﺑﺎوری ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ھر ﭼﯾز و ﮐﺳﯽ اﺳت.
 -۶دﯾدن و ﺷﻧﯾدن و ﭼﺷﯾدن و ﻟﻣس ﮐردن و ﺑوﺋﯾدن ﯾﮏ اﻣر اﺳت و درک و ﻓﮭم اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ اﻣری دﮔر اﺳت و ﺑﺎور ﮐردن
اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﯾز اﻣری ﺳوم اﺳت .و اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﮐﻠﯽ از اﯾﻣﺎن اﺳت .و اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺣﺗﯽ در
ﻣرﺗﺑﮫ اول اﯾﻣﺎن ھم ﻣﺳﺋﻠﮫ دارﻧد زﯾرا ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ در ﻋﺻر زﻧدﮔﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ دﭼﺎر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ و رﺧوت و ﻣرگ ﻣﯽ
ﺷود ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ دو ﻣرﺗﺑﮫ دﯾﮕر اﯾﻣﺎن!
 -٧ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم و ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم .ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم! اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ! ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن اﺳت! ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﻋﻘل و ادراک ﺧود!
 -٨وﻗﺗﯽ اوﺿﺎع ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧدارد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ دم از اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا
ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺧود را ﻋﺎرف ﻣﯽ داﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﺑﺎور اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن اﻣور ﻋﺎﺟز و دﭼﺎر ﻣرض ﺷﮏ و وﺳواس ھﺳﺗﻧد .ﭘس
ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺧداﺑﺎوری ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﭘرﺳﺗش ﯾﮏ وھم ﯾﺎ ﺟن و ﺷﯾطﺎن اﺳت.
 -٩در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺳﯾﺎری را ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧود را ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد و در آﻧﭼﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺷﮑﯽ ھم روا ﻧﻣﯽ دارﻧد! و اﯾن داﺳﺗﺎن اﮐﺛر ﺑﺷرﯾت ﻣدرن اﺳت.
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 -١٠ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم و ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﯾم .و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﮭﺗر ﮔوش ﻣﯽ دھﯾم وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﯾم .ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم .زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﻟﯽ زﻧده ﻧﯾﺳﺗﯾم .ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم» .ﻧﮫ زﻧده اﻧد و
ﻧﮫ ﻣرده ،ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد «.ﻗرآن -اﯾن ﺣﺎﺻل ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺎوری اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن واﻗﻌﯾت ھﺎ!
 -١١اﺻﻼً دﯾن و ﮐﺗﺎب ﺧدا و رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎء ،ﺟز ﺑرای ﺑﮫ ﺑﺎور رﺳﺎﻧﯾدن ﺑﺷر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎ ﻧﯾﺳت از ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺗﺎ
ﻣﻌﻘوﻻت و ﺗﺎ روﺣﯾﺎت! اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم ﭘﺳت ﺗر ﺑودن اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت اﺳت زﯾرا ﺣﯾواﻧﺎت درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﺣﺳﯽ
ﺧود را ﺑﺎور دارﻧد و ﻟذا ﺣﯾﺎت ﺣﯾواﻧﯽ ﻣطﻣﺋن ﺗر و ﺑﺎﻋزت ﺗر و ﺳﺎﻟﻣﺗر از ﻣﺎ دارﻧد.
 -١٢ﻗرآن را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮔوﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻼم واﻟدﯾن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺧود روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﻣﺣﺳوﺳﺎت را ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧود
ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ» :ﻧﮕﺎه ﮐن آن درﺧﺗﺎن را ،ﺣﯾواﻧﺎت را ،آﺳﻣﺎن و ﭘرﻧدﮔﺎن را ،ﺷﺗر را ﮐﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﮐﺷد و ﮔﺎو را ﮐﮫ ﺷﯾر
ﻣﯽ دھد و ...اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎور ﮐﻧﯾد .وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد! «...ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از آﯾﺎت ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد! ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺗﮑﺑر و ﻣدﻋﯽ و ﮐور و ﮐر ،در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرآن اﺣﺳﺎس ﺣﻣﺎﻗت و اھﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت زﯾرا اﺑﺗداﺋﯽ
ﺗرﯾن واﻗﻌﯾﺎت را ﺑﺎور ﻧدارد ﭼون ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺗﻌﮭدی ﻧدارد از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﮭﺎن! از اﯾن
ﻣﻧظر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﻣﺎی اﯾﻣﺎن را درﯾﺎﻓت و راز ﮐﻔر را! ﯾﻌﻧﯽ راز ﺑﺎور و ﻧﺎﺑﺎوری را ﺑﮫ ﺑودن و ﻧﺑودن! و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود!
 -١٣ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی دارای ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ و درﺟﮫ اﺳت :ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑود )ﻣوﺟودات ﻣﺣﺳوس( ،ﺑﺎور ﺑﮫ ﻧﺑود
)ﻣوﺟودات ﻧﺎﻣﺣﺳوس و ﻏﯾﺑﯽ( و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود )ظﮭور ﻏﯾب( :ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت ،ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﻌﻘوﻻت و ﺑﺎور ﺑﮫ
ﻏﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت آﻣده اﺳت ﻣﺛل ﺑﯾﻧﺎت و ﻣﻌﺟزات و ﮐراﻣﺎت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﯾن آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و ظﮭور ﺣﻖ اﺳت و اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺑﺎورھﺎﺳت و اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل!
 -١۴ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺳوﺳﺎت ھﻣﺎن ﻋﺎﻟم آﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ و ﻏﯾﺑﯽ در ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺳوﺳﺎت ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺷﯾﺎء! و
اﯾن ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑود اﺳت .ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﻋﺎﻟم ﻣﻌﻘوﻻت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯾﻧﺎت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎور ﺑﮫ ﻧﺑود اﺳت و ﻣرﺣﻠﮫ
ﺳوم ظﮭور ﺣﻖ و ﺑﺎور ﺑﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ھداﯾت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت.
 -١۵وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ھﻣﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎور ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑود )ﻣﺣﺳوﺳﺎت( اﺳت درﻣﺎﻧده و ﺳرﮔرداﻧﻧد و ﻟذا ﺟز ﺗﻘﻠﯾد
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ در ھﻣﺎن دوره ﮐودﮐﯽ ﺧود ﻣﺗوﻗف ﺷده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫ :آب ،ﺑﺎﺑﺎ ،ﻧﺎن ...آن ﻣرد آﻣد ،آن ﻣرد ﺑﺎ اﺳب آﻣد
و . ...ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳب ﻣﯽ آﯾد از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺎ ﭘﯾﺎده ﻣﯽ آﯾد را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد! و ﻓﻘط آﻣدن را ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻧد .و ﮔﺎه ﺣﺗﯽ ﻓرق آﻣدن و ﻧﯾﺎﻣدن را ھم ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و اﺻﻼً ﺑودن و ﻧﺑودن آن ﮐس را ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽ دھﻧد» .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد و
ﮔرﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد«! ﻗرآن -ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت!
 -١۶آدﻣﯽ از ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺎور ﻣﻌﻘول ﻣﯽ رود و از آﻧﺟﺎ در ﺣرﯾم ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﻧﻘوﻻت اﻟﮭﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺳﯽ و ﻓوق ﻋﻠﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭود ﺗوﺣﯾدی ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش
ﻣﻌﺎرف ﻗدﺳﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎور ﻓوق ﺣ ّ
ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت ﮐﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﻧﺑود اﺳت و اﯾن اﯾﻣﺎن ﺑو ِد ﻧﺑودی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﺳت.
 -١٧ﺑﺎور آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎور آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن ﺑﺎور ،ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ آورد و اﯾن
ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١٨در آﯾﺎت و رواﯾﺎت آﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﺑﮭﺷت ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺗﺧﯾل و ﺗﺻور ﺑﺷر ھم ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد .و اﯾن ﺑﺎور ﺑﮫ
ﻣﺣﺎﻻت اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود اﺳت .ﭘس ﻗدرت ﺧﻠﻖ ﺳراﺳر از اﯾﻣﺎن و ﺑﺎور اﺳت ﺑﺧﺻوص ﺑﺎور ﺑﮫ
ﻗدرت آﻓرﯾﻧش در اﻧﺳﺎن! و ﺑدان ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را از ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری آﻓرﯾد و ﻟذا »ﻣؤﻣن« از اﺳﻣﺎء ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧداوﻧد
اﺳت و ﻟذا آدﻣﯽ ھم ﭼون ﺧداوﻧد را ﺑﺎور ﮐﻧد ھﻣﭼون او ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﻋدم آﻓرﯾده ﺷده
اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑﮫ آﻧﯽ آن را آﻓرﯾده اﺳت .ﭘس ﺑﺎور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ اﻟﮭﯽ را ھم در اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٩ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ در ﻣﯾﺎن آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗدرت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺑﺎور ﺑﮫ اراده ﺧﻼﻗﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت
در درﺟﺎت!
 -٢٠اﮔر آدﻣﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ ذاﺗﺎ ً ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و ﺣﺎﻣل ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ﻗدرﺗﮭﺎی ﺧداﺳت اﯾن ﻗدرت ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد .و
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺣﺎﻣل اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت.
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 -٢١ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات و اﺷﯾﺎء ﻣﺣﯾط ﻣﺎ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت در درون و ﺑروﻧﺷﺎن ،ﭘس ھﻣﮫ
اﺷﯾﺎء ،اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ھﻣﮫ درﺟﺎت اﯾﻣﺎن ﺗﺎ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
 -٢٢ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﺑﺎور ،ﺑﺎزﯾﮕری ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن از وﯾژﮔﯽ ﮐﺎﻓران ﻟﻌب و
ﻟﮭو ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﯾﭼﮕﯽ و ﺑﺎزﯾﮕری اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺷد ﮐﻔر ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻓرھﻧﮓ ﮐﺎﻓراﻧﮫ را در اھل ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺑﺧﺻوص
در ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و زﻧدﮔﯽ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﺣداﻗل دﯾن ﺑﺎوری در
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑطرزی ﺑﻐﺎﯾت ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ رﯾﺷﮫ ﮐن و ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٢٣اﺻﻼً اراده ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮐردن ،ﻣﻌﻠول ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐودﮐﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟت اﯾن
ادﻋﺎﯾﻧد!
 -٢۴و ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻘﯾده و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ اراده ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎ را در آدﻣﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود و ﺑﺎور ﺑﮫ
ﺣﺿور ﺧدا در ھر ﺧﻠﻖ اﺳت .ﭘس وای ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎور ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
ﺷﺎھدﯾم :ﻋرﻓﺎن ﺑﺎزی!
 -٢۵ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﺑﺎزﯾﮕری در ﺑﺷر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﯾﺎت
ﭘس از ﻣرگ!
 -٢۶اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﯾﺎت ﭘس از ﻣرﮔش را ﺑﺎور ﮐﻧد و ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﻗﯾﺎﻣت را ،ﺑﺎزی در او ﻣﯽ ﻣﯾرد.
 -٢٧اﮔر ﻗرآن ،ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧدا و ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ را ﻣﺎﯾﮫ رﺳﺗﮕﺎری ﻣﯽ داﻧد ﭘس ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط اﻧﮕﺷت
ﺷﻣﺎراﻧﯽ از ﻣردم ﺟﮭﺎن ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری را ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً دارا ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ اﯾن اﻋﺗﻘﺎدات ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
 -٢٨ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﺳﺎب ﻣؤﻣﻧﺎن ورای ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﮭودی و ﻣﺳﯾﺣﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
و دﯾﮕر ﻣذاھب در ﯾﮏ رده و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﻗرار دارﻧد .و اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓراﻣذھﺑﯽ و ﻓراﻓرﻗﮫ ای
دارﻧد ھﻣﭼون اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ!
 -٢٩ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾﻣﺎن آورد و ﺧدا و ﻏﯾب را ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﺎور ﻧﻣود دﯾﮕر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت
ﯾﮭودی و ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑوداﺋﯽ و زرﺗﺷﺗﯽ ھم ھﺳت زﯾرا ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﺣﺷور اﺳت ﭼون ﺑر ﻏﯾب ﻋﺎﻟم ورود ﮐرده اﺳت.
 -٣٠ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ وﺟود -ﺑﺎوری! و وﺟودﺑﺎوری ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺑﻌﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
اﻟﮭﯽ و ﺣﺿور ﺣﻖ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دوﺳت دارﯾم ﺧودﻣﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾم و دﯾﮕران ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺑﮫ ﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺎوری اﻟﮭﯽ و ﺣﻖ و ﺟﺎوداﻧﮫ!
 -٣١وﺟودﺑﺎوری )ﺑودﺑﺎوری( ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ ﺑﺎوری در ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم .زﯾرا ﻓرﻣود »ﺧداوﻧد زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﺑﯾن
آﻧﮭﺎﺳت را ﺑر ﺣﻖ آﻓرﯾد «.ﻗرآن -و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻣﯾرد» .آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزی آﻓرﯾده اﯾم« .ﻗرآن-
 -٣٢ﭘس از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻣﺎن و وﺟودﺑﺎوری ،ﺣرﻣت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت از ﺳﻧﮓ و ﮔﯾﺎه و ﺣﺷرات و ﺣﯾواﻧﺎت و
آدﻣﯾﺎن!
 -٣٣ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﺑﮫ ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮕری و ﻣﺳﺧرﮔﯽ و ھﺟو ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رود و ﺣﺗﯽ ﺧود-
ﻣﺳﺧرﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھوﯾت ﺷده اﺳت و اﯾن ﮐﻔر ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺧود -ﻧﺎﺑودﺳﺎزی اﺳت .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟت اﯾن ادﻋﺎﯾﻧد ﮐﮫ
روح ﺣﺎﮐم ﺑر آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺧرﮔﯽ و ھﺟو و ﺑﺎزی اﺳت و ﺑﮫ ﻗول ﻋﻠﯽ)ع( »ھر ﺟﻧﮕﯽ اوﻟش ﺑﺎزی ﺑود«.
 -٣۴وﺟود ،ﻣﻘدس اﺳت ﭘس وﺟود -ﺑﺎوری ﻣوﺟب ﻗداﺳت ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن اﺳت.
 -٣۵اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ای ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھﻣواره ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎﯾش ﻣﯽ رﺳد .و اﮔر در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺗﺟرﺑﮫ ای ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت و ﺷﮑﺳت
ﻣﯽ رﺳد ﺣﺎﺻل ﺑﺎور اوﻟﯾﮫ اش در ﺑﺎب آن اﻣر ﺑوده اﺳت» .ﭼون در ﮐﺎری ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾدی ﺑﮫ ﻧﯾت اوﻟﯾﮫ آن ﺑﺎزﮔرد ﺗﺎ
ﻋﻠﺗش را ﻓﮭم ﮐﻧﯽ« .ﻋﻠﯽ)ع(-
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 -٣۶ﭘس اﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ آن در ھﻣﮫ ﻣذاھب اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﺧداﺑﺎوری در ﺟﮭﺎن و زﻧدﮔﺎﻧﯽ
دﻧﯾﺎﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت وﺟود! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ زﻧده و ﻓﺎﻋل و ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر و ﻣوﺟود و ﻣطﻠﻖ در ﺟﮭﺎن ﭘﯾش روی!
 -٣٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎور دﯾﻧﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﮐرده اﺳت ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﺧدا ﺑﮫ آﺧرت و آﺳﻣﺎن اﺳت و اﯾن اﯾﻣﺎن ﺿد
اﯾﻣﺎن اﺳت! اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﺋﯽ ھﺳت و ﺟﺎﺋﯽ ھم ﻧﯾﺳت ﮔﺎھﯽ ھﺳت و ﮔﺎھﯽ ھم ﻧﯾﺳت ھر ﺟﺎ و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺧواھم
ھﺳت و ﻧﺧواھم ﻧﯾﺳت .و اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ وﺟود ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎ وﺟود و وﺟودﺑﺎزی اﺳت.
و اﯾن ﻧﮫ ﺧداﺳت و ﻧﮫ وﺟود .ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت اﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﺧﯾﺎل ﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﺑﺎزی اﺳت اﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد! اﯾن ﻋﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺑﺎزی ﻣﯾل ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﭘدﯾد
ﻣﯽ آﯾد.
 -٣٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »از ﻣردﻣﺎن ﭘﯾروی ﻣﮑن ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺟز ﺗوھﻣﺎت ﺧود را ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد «.ﻗرآن -اﯾن ﺗوھم ﭘرﺳﺗﯽ
ھﻣﺎن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋدم و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
» -٣٩ﻣؤﻣن ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد «.اﯾن ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑر ﻣﯾزان اﯾﻣﺎن اﺳت.
ﺳر وﺟود ،ﯾﮏ داده اﻟﮭﯽ
 -۴٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم در ﻗرآن ﮐرﯾم آﺷﮑﺎرا درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﻌﻧوان ﻧور ﺧدا در اﻧﺳﺎن و ّ
اﺳت و ﺑﯽ اذن او ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻣﺎن آورد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﯾﺎﻓﺗن اﯾﻣﺎن از ﺧدا ھم ﻣﻌﻠوم ﺷده اﺳت» .ﮐﺎﻓران ﻧﺟواﮐﻧﺎن
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ای ﮐﺎش ﻣﺎ ھم ﭼون ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑودﯾم .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺣﺎل در ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود
اﺻرار دارﻧد« .ﻗرآن-
 -۴١ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺣﺎﺻل ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﻣﺳﺧرﮔﯽ و ﺗﻧوع ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻور ﺑﺎزﯾﮕری ﺑﺷر
اﺳت .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻓران اﺳت ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺑﺎزﯾﮕری در آﻧﮭﺎﺳت» .در ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد« .ﻗرآن-
 -۴٢ﭘس اﯾﻣﺎن از ﺟدﯾت و ﺗﻌﮭد و ﺛﺑﺎت در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﺗﻧوع طﻠﺑﯽ و ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ ﻗرار
دارد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣوری ھﻣﭼون ﻧظﺎﻓت و ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط از ﻋﻼﺋم اﯾﻣﺎن ﻗﻠﻣداد ﺷده اﺳت ﮐﮫ دال ﺑر ﺟدﯾت و وﻓﺎ و ﺛﺑﺎت و
ﻗداﺳت اﺳت.
 -۴٣ھرﮔز ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑدﻗول و ﺑﯽ ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط و ﮐﺛﯾف و ﺑﺎری ﺑﮭرطرﯾﻖ را اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ
ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯽ وﻓﺎ و ﻻاﺑﺎﻟﯽ و ھردﻣﺑﯾل ﺑﺎﺷد!
 -۴۴ﭘس ﯾﻘﯾن دان ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎورﻣﻧد ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت ﭘس ﺑﯽ ﺗردﯾد در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار
اوﺳت» .اھل ھداﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ روی ﺧدا را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد «.ﻗرآن -ﺣﺟﺗﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗر و واﺿﺢ ﺗر از اﯾن ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص
اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت.
 -۴۵ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ ﻣذاھب دارای اﺧﻼق اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻧظﺎﻓت و ﻧظم و آراﻣش و ادب و
ﺻﻠﺢ و ﻗﻧﺎﻋت و ﺧرد و ﺻﺑر و ﺷﺟﺎﻋت و ﺳﺧﺎوت و ﻋداﻟت و ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن و اﺣﺗرام ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا!
 -۴۶ﻣؤﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟود! و آﻧﮑﮫ وﺟود دارد ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺛﺑﺎت وﺟودش ﻧدارد ﭘس ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ ھم
ﻧدارد و در ﺗﻘﯾﮫ اﺳت اﻻ ﺑﮫ رﺳﺎﻟﺗﯽ!
 -۴٧وﺟود ﺣﺎﺻل ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣوﺟودات اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﮐﮫ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت
ﮐﺎﻣل در ﺟﮭﺎن و در ﻣﺣﺿر ﺣﻖ اﺳت زﯾرا در ﺣﺿور ﺧدا ﭼﮫ ﺟﺎی ﺗرس و وﺣﺷت از ﻏﯾر ﺧداﺳت .و ﭼﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ!
 -۴٨و آﻧﮑﮫ وﺟود دارد ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ دارد ﭘس ﺳﻠطﺎن ﻋﺎﻟم اﺳت.
» -۴٩ای ﺟﻣﺎﻋت اﻧس و ﺟن اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﻗطﺎر ھﺳﺗﯽ ﺧروج ﮐﻧﯾد! وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﻠطﺎﻧﯽ «.رﺣﻣن-
ﺧروج از ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗن دادن ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ! و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺳﺎﻟﮏ وادی ﻓﻧﺎ ﺷد اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ ﺳﻠطﺎن وﺟود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﮐﺎﻣل
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اﺳت .و در اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟود در وادی ﻓﻧﺎ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن دﮔر و ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.

)ع(

 -۵٠ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن ،اﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ -ﺷﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت .اﯾن ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﻘوﻻت
ﻗرآﻧﯽ -ﺷﯾﻌﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻗدرت آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر! ﭘس اﯾن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻖ و ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﺧودش ﻗرار داده اﺳت و راه و روش دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻗدرت ﺑرﺗر را ھم از طرﯾﻖ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎﯾش ﺑﮫ او
ﺗﻌﻠﯾم داده اﺳت .و اﯾن اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل اﺳﻼﻣﯽ -ﺷﯾﻌﯽ اﺳت.
 -۵١اﺗﻘوا! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزی ﻣﮑن و ﺑﺗرس از ﺑﺎزﯾﮕری و ﻣﺳﺧرﮔﯽ در ﺣﺿور ﺧدا!
 -۵٢اﺗﻘوا ﯾﻌﻧﯽ آدم ﺑﺎش ،وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎش ،ﺧودت را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﮕﯾر ،ﺑﺎش! ﮐُن!
 -۵٣وای ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣﺿر ﺑو ِد ﻧﺑود ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺣﻖ از اﻧﺳﺎن ،ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ او و ﻣﻌﺎرف و اواﻣرش ﻣﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻋﺻر ﺧود! و ﻧﯾز ﺑﺎ رﺳول رﺣﻣت ﺧدا و اﺳوه ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ و ﺷرﯾﻌت او! ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن! ﭘس درﯾﺎب
راز اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﺗﻧﮫ و ﻓﺳﺎد و ﺟﻧﮓ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم را! و ﻧﯾز راز ھزار ﺳﺎل ﺑﺎزی ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ و دﯾﻧش
در اروﭘﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت آن .و ﭼون دﺳت از اﯾن ﺑﺎزی ﮐﺷﯾدﻧد ﻻاﻗل ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﯾش و اﻗﺗداری رﺳﯾدﻧد! و ﺑﻧﯽ
اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﺑﺎزی و ﻣﮑر ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﷲ و اﺣﮑﺎﻣش ھزاران ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺳرﮔردان و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
آﺧراﻟزﻣﺎن در دوزخ اﺳﮑﺎن ﮔزﯾده اﻧد دوزﺧﯽ ﺑﮫ اﺳم اﺳراﺋﯾل!
 -۵۴ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑود ،ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺑود و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑو ِد ﻧﺑود :اﯾﻧﺳت ﻣراﺗب ﺑﺎزﯾﮕرﯾﮭﺎی ﺑﺷر و دوزﺧﮭﺎﯾش!
 -۵۵آدﻣﯽ ﺣﻖ ﻧدارد ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﮓ و ﮔرﺑﮫ ﺑﺎزی ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﮫ درﺧﺗﯽ را ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑﺎزی و ھوس ﺑﺷﮑﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﺎزی ﺑﺎ
ﺳﺎﺋر آدﻣﮭﺎ و ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﺑﺎزی و ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧدا! ھﯾﮭﺎت!
 -۵۶اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘدس ﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎدات ﺧودش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧداوﻧد ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮕش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺣﺳوﺳﺎت را ھم
ﺑﺎور ﻧﮑﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﻣﻌﻘوﻻت!
 -۵٧اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣری را ﺑﺎ ﺣﺟت ھﺎ و ﺑﯾﻧﺎت ﺣﺳﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ درک ﮐرد ﭼون ﺑﺎ اﯾن ادراﮐش ﺑﺎزی و ﻣﮑر و اﻧﮑﺎر
ﻧﻣﺎﯾد ﺣﺗﯽ ھوش ﺣﯾواﻧﯾش را ھم از دﺳت ﻣﯽ دھد .و اﯾن ﺳﻘوط ﺑﻌﻧوان ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﻧﮫ اﻣری از ورای وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﮫ از
ذات وﺟودش وی را از ھر ﺑﺎور و ادراﮐﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۵٨وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﮐﮫ دل و ﺟﺎن و وﺟداﻧت درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده ﻣورد ﺑﺎزی و ﻣﮑر و اﻧﮑﺎر ﻗرار دھﯽ در واﻗﻊ ﻗﻠب
ادراک و ﺷﻌور و ﺑﺎورت را اﻧﮑﺎر ﮐرده ای و اﯾﻧﺳت راز ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ ﺷدن و ﻗﻔل ﮔﺷﺗن دل و ﺣﻣﺎﻗت ﻣﺣض! »ظﻠم ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن .و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد« .ﻗرآن-
 -۵٩اﻧﮑﺎر ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ )ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت( ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی ھوش و ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آن را ﻣﺗﻣرﮐز
ھم ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧﮑراﻧﯽ در دﻧﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﻗدرت ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻋﻠوم دﻧﯾوی ﺑﯾﺷﺗرﯾن رﺷد را دارﻧد .وﻟﯽ اﻧﮑﺎر
ﺑﯾﻧﺎت و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ظﮭور ﺑو ِد ﻧﺑود ھﺳﺗﻧد ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودی ﺑﺎورھﺎی ﺣﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺣﻣﺎﻗت آﺷﮑﺎر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا
ظﮭور وﺟود ﻣطﻠﻖ در ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺳوﺳﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب ﺣواس را ﻣﻧور ﮐرده اﺳت ﭘس اﻧﮑﺎر اﯾن ﻧور ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﮐوری و ﮐری و ﮔﻧﮕﯽ و ﻣرگ دل ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -۶٠ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧودش دال ﺑر ﻧﺎﺑﺎوری او ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺑﯽ
اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر ﺑﯾﻧﺎت و ﺣﺟت ھﺎی اﻟﮭﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن و اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر ظﮭور ﺑو ِد ﻧﺑود! و اﯾن
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ اﯾن دوران اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم و ﻋﻘل ﻣﺣﺳوس و دﻧﯾوی ﺧود!
 -۶١اﯾﻣﺎن اوﻟﯾن اﺳم و ﺻﻔﺗﯽ از ﺑﺷر ﻣﺗدﯾّن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻧظر اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻋﺑودﯾت را ﻣﯽ طﻠﺑد و ﻟذا
ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم ﺑﺧﺻوص ﻋﺑﺎدی دﯾن در ﻗرآن ﻓﻘط اھل اﯾﻣﺎن را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد ﻣﺛل ﻧﻣﺎز ،ﺣﺟﺎب ،زﮐﺎت ،ﺟﮭﺎد ،ﺑﯾﻌت ﺑﺎ
اﻣﺎم ،اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر و ﻏﯾره! ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ اﺣﮑﺎم ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ را ﺗﺎ ﻟﻘﺎءﷲ
ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻓﻘط رﺳول و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺧﺎطب ﻧﻣوده اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ او وﺻل ﺷده اﻧد و
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او را در دل ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ در دﻟﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت» .ﻣﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯾم زﯾرا ھﻧوز اﺳﻼم در دل ﺷﻣﺎ
وارد ﻧﺷده اﺳت «.ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎدات ﺷﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺷده ﮐﮫ اراده ﺗﺎن را ﺷﺎﻣل ﺷود و اراده دﯾﻧﯽ ﯾﺎﺑﯾد.
 -۶٢ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آدﻣﯽ دارای ﺻﻔﺎت ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت و از ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ رھﺎﺋﯽ ﻧدارد دﻟش اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎورده اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﮕﺎه و اﺣﺳﺎس ھرزه دارد و ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺣرﯾص و ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺣﺳود اﺳت و ﺗﺎب ﺗﺣﻣل دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن را
ﻧدارد و ﺑﺳوی ﺑزھﮑﺎران ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻧوز از اھل اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﻣؤﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣرﺗﮑب ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﮐﺑﯾره ﺷود
وﻟﯽ آن ﮔﻧﺎه در او ﺻﻔت و ﻣﯾﻠﯽ داﺋﻣﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻟﺣظﮫ ای دﭼﺎر وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷده و ﻋﻣل زﺷﺗﯽ اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از آن ﻧﺎدم و ﺗوﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ،ﻣؤﻣن را ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟدان ﻋذاب ﻣﯽ دھد و ﺗﺎ دم
ﻣرگ ھم ﺣﺗﯽ ﯾﺎدش ﻋذاب آور اﺳت .وﻟﯽ ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﯾﮑﺑﺎره ﮔﻧﺎه ﺑﮫ آن ﮔﻧﺎه اﺑﺗﻼی داﺋﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
 -۶٣دل ﮐﺎﻧون اراده ذاﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل از آﻧﺟﺎ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد و ذھن را ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ آن ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗدارک و ﻓﻌل واﻣﯽ
دارد .ﭘس ﺗﺎ دل ﺑﮫ اﻣری ﺑﺎور ﻧﮑﻧد آن اﻣر در اراده ﻓرد ﺟﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھوﯾت ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﭘس ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ
اﻋﺗﻘﺎدات واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت.
 -۶۴ﭘس اﮔر دل ﮐﺎﻧون ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ﺑﺎورھﺎﺳت ﮐﮫ ﮐل وﺟود را ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد و وﺟود را ﻣﺄﻣور ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑدﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ دل ھم دارای ﺣواس و ھوش و ادراک ﺧﺎص ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش دل
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﻧﯾز ﺑﺎور دل!
 -۶۵ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم و ﮔوش و ﺣواس ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳر و ذھن اﺳت و دل را ﺣواس و اﻋﺿﺎی ﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﮭﺎن
را درک و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذھن ھم وﻗﺎﯾﻊ ﻋﯾﺎن را درک و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ دﻧﯾﺎ را!
 -۶۶ﭘس دل ﻣﺄﻣور درک و ﺣس و ﺑﺎور ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺳوس ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭘس اﯾن دل اﺳت ﮐﮫ ﺧدا و آﺧرت و
ﻏﯾب و وﺣﯽ را ﻓﮭم و ﺑﺎور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐرد و ﻧﮫ ذھن! و ﻟذا ﻋﻘل ﮐﮫ ﻧور دﯾن اﺳت ﻧﯾز ھﻣﺎن ﻗوه ﻓﮭم ﮐﻧﻧده دل اﺳت و ﻧﮫ ﺳر!
ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن را ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯾﺳت!
 -۶٧ﭘس ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن را ﻧﮫ ﻋﻘل اﺳت و ﻧﮫ اراده ﻋﻣل ﺑﮫ اﺣﮑﺎم دﯾن ،ﻣﮕر ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد و ﻋﺎدت و ﯾﺎ ﺟﺑر و رﯾﺎ و اﮐراه! و از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد از اﮐراه در دﯾن ﺑﯾزارﺳت ﭘس ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن را ﺣﮑم ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ و ﻋﺑﺎدی ﻧﮑرده اﺳت.
 -۶٨ﺗﻔﮑر ﻧﯾز ﮐﮫ وﯾژه ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﺣﺎﺻل ﺗﺎﺑش ﻧور اﯾﻣﺎن دل ﺑر ذھن اﺳت .ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﻓﻘط ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و آرزوﺑﺎﻓﯽ و ﺣدس
و ﮔﻣﺎن ﭘروری دارﻧد و اﯾن ﮐل ﮐﺎر ذھن آﻧﮭﺎﺳت .ﺣﺗﯽ ﺣﺎﻓظﮫ ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف و ﻗﺷری اﺳت و ھرﮔز اﺣواﻻت
و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎطﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﻧد زﯾرا درک ﺑﺎطن اﻣور ﮐﺎر دل اﺳت و ﻧﮫ ذھن.
 -۶٩وﻟﯽ دﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﺎطن اﻣور ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ زﻧدﮔﯾش را ﺑﮫ
ﯾﺎد آورد ﮐﮫ اﯾن ذﮐر اﺳت.
ﺣب ھم ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﻗﻠﺑﯽ اﺳت زﯾرا دل ﺑﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن زﻧده و ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﺑت
 -٧٠و ﻧﯾز دوﺳت داﺷﺗن و ّ
ﺧﻼﻗﯾت دل اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾرﻣؤﻣن ،ﻣﺣﺑت ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
 -٧١ﯾﮏ ﭘدﯾده زﺷت و ﺗﺑﺎه و ﻣﯾرا و ﺣﻘﯾر و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺳت ﺑدارد و ﻧﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷود .دل ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧﺷﺄ زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﺣﻘﯾﻘت و ﻗدرت و رﺣﻣت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﺗﺻل ﺷده اول ﺧودش و ﺳﭘس ﺳﺎﺋرﯾن را دوﺳت ﻣﯽ دارد زﯾرا اﯾن
ارزﺷﮭﺎ را در ﺧود و ﺑﺎطن دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .زﯾرا ظواھر ﻣﯾرای ﺟﮭﺎن دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎطن را ﻓﻘط ﮐﺳﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد
ﮐﮫ ﺑﺎطن ﺑﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد و دل ،ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن اﺳت.
 -٧٢و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻠﺑﯽ ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن از ﺟﻧس ﻣﺣﺑت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ و ﺑﻧدﮔﯽ و ﻧﯾﺎز و اﺑﺗﻼء و ﻋﺎدت اﺳت و
درﮔﯾری! و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »اﮔر دﯾﮕران را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ﺻورت اﯾﻣﺎن ،ﺧدا را ﺑﮫ اﺷدش دوﺳت ﻣﯽ
دارﯾد «.ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد و ﺣﻘﯾﻘت ﻣطﻠﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ
وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد .و دل ﻏﯾرﻣؤﻣن ﻓﻘط ﺑﮫ ﭘوﺳﺗﮫ ﻣﯾرای دﻧﯾﺎ وﺻل اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﯾﺳت و ﺟز ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﭘس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺳت ﺑدارد.
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 -٧٣دل ﮐﺎﻧون ﺑﺎطن ﺑﯾﻧﯽ و ﻏﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ و رازﺑﺎوری وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت اﮔر زﻧده ﺑﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
ﺳرﺗرﯾن و ﮔﯾﺞ و ﮔﻧﮓ ﺗرﯾن ﮐﺎﻧون وﺟود اﺳت و ھﻣواره ﺑرای ﺻﺎﺣﺑش ﮔرﻓﺗﺎری و ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ و
ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺗرﯾن و ّ
اﺑﺗﻼء و ﻋﺷﻖ و ﻧﻔرﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎه و ﺷر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣورد طرد و ﻟﻌن ﺻﺎﺣﺑش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮔردد و
ﮔﺎه ﻣﯽ ﻣﯾرد.
 -٧۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دل را ﻻﯾﻖ درﯾﺎﻓت ﻧور اﯾﻣﺎن از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﻼش ﺻﺎﺣﺑش در رﻋﺎﯾت ﺗﻘوا و دوری از ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﺳﺗم
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و ذﮐرش رﻓت .ﭘس ﻧور اﯾﻣﺎن و ﻣﺣﺑت ،اﺟر ﺧدا ﺑﮫ اھل ﺗﻘوا اﺳت.
 -٧۵ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و آدم ،ﻣﺣﺻول ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھﻣﮫ ﮐس! و
اﯾن ﺑﺎور ﮐﺎر دل اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اھل وﺣدت وﺟودﻧد در درﺟﺎت ادراک :ﻋﻠﻣﯽ ،ﻋﯾﻧﯽ و وﺟودی )ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن( .اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ» :ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺎﺋﯾم و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد«!
 -٧۶اﯾﻣﺎن ،ﻧور ﺑﺎطن ﺷﮑﺎف اﺳت ﮐﮫ ﻧورش ﺗﺎ ذات ﻣوﺟودات رﺳوخ ﻧﻣوده و ﺑﺎطن اﻣور را اﺳﺗﺧراج و دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس
ﺑﺎورھﺎی اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟﻣﻠﮫ روﺣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد!
 -٧٧ﮔﺎه ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﺎور ھم دارﯾم .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﮔﻔﺗن ﺗﺎ ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ داﺷﺗن از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن
اﺳت.
 -٧٨آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ ﻧﯾت اﻋﻣﺎل ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ اﻣر ﻗﻠﺑﯽ -اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎوری رﯾﺷﮫ دار در ﺟﺎن اﺳت .اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن در ﺣﻘﯾﻘت در ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ ﺣﺎﻣل ﻧﯾﺗﯽ رﯾﺷﮫ ای ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑر ھوا و ھوس و ﺗﻘﻠﯾد و واﮐﻧش ھﺎی آﻧﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎﺳﺎن و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻧﺎس ھﺳﺗﻧد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﻧﯾت ﺧود ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﺷﻌﺎری اﺳت ﮐﮫ در
ﺑدو اﻗدام و در ﺣﯾن آن ﺑرای دﯾﮕران ﯾﺎ ﺧود ﺳرﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗوﺟﯾﮫ و ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل اﺳت و ﻣﺎھﯾت
اﺻﻠﯽ اﻋﻣﺎل را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد از ﭼﺷم ﺧود و دﯾﮕران! و اﮐﺛر اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎن ﺟﮭت زﯾﺑﺎﺳﺎزی اﻋﻣﺎل زﺷت
اﺳت .ﻣﺛﻼً ﻓرد در ﺣﯾن زﻧﺎ ﮐردن ،ﺷﻌﺎر ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﺳرﻣﯽ دھد و در ﺣﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﮐردن دﻋوی ﺧدﻣت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻏﯾره!
 -٧٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻋﻣﺎل ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ھﻣﭼون ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوت ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻟذا ھرﮔز رﺷدی ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا اﻋﻣﺎل و ﺗﻼﺷﺷﺎن ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و ﻗﺷری و ﺟﻣﻠﮫ از ﺑﯾرون و ﺑرای ﺑﯾرون اﺳت ﭼون ﻧﯾت ﻧدارﻧد ﭼون دﻟﺷﺎن ﺗﻌطﯾل
اﺳت و ظﻠﻣﺎﻧﯽ! »ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را دﻟﯽ ﻧﯾﺳت« .ﻗرآن-
ﺳﯽ و ﺑﺎورھﺎی دﻧﯾوی ﺧود را
 -٨٠و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و آن را ﻓروﺧﺗﻧد و ﺑﮫ اﻧﮑﺎر رﺳﯾدﻧد ﺣﺗﯽ ادراک ﺣ ّ
ھم از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .ﭼرا؟ زﯾرا ﺑﮭرﺣﺎل ﻣﻧﺷﺄ ھر ادراﮐﯽ و ﺑﺎوری از دل اﺳت ﺣﺗﯽ دل ﺟﺎﻣد و ﺑﯽ ﻧور و ﺑﯽ اﯾﻣﺎن! وﻟﯽ
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﻟﯽ ﻣﻧور و ﺑﯾﻧﺎ و ﺷﻧوا و ھوﺷﻣﻧد و ﺑﺎورﻣﻧد ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن ﺷد و آن را اﻧﮑﺎر ﮐرد ﻣﻐز ادراک و ﺑﺎورش را اﻧﮑﺎر
و ذات ﺧود را ﮐور و ﮐر ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﻣﺻداق ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ :ﭼﺷم دارﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮔوش دارﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ
ﺷﻧوﻧد!...
 -٨١ھﻣﮫ درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎ از دل ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﺑﮫ دل ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و ﺗﺄﺋﯾد و ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا ھر ﭼﯾزی ﺗﺎ
ﭼﻧﮕﯽ ﺑﮫ دﻟﻣﺎن ﻧزﻧد اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و از آن روی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧﯾم .ﭘس اﮔر ذات دل ﺗﻌطﯾل و ﻗﻔل ﺷده ﺑﺎﺷد دﯾﮕر ﮐﻣﺗرﯾن
اﺣﺳﺎس و ﺑﺎوری درﺑﺎره ﻣﺎدی ﺗرﯾن اﻣور ھم ﻧدارﯾم و ھﻣﮫ اﻣور ﺑراﯾﻣﺎن ﻋﻠف ﺧرس و ﻓﻠﮫ ای اﺳت و ﺑﯽ ﺣس و ﻣﻌﻧﺎ! اﯾن
وﺿﻊ اﯾﻣﺎن ﻓروﺧﺗﮕﺎن اﺳت و اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از ﺑطن ﺟﮭﺎن رخ ﻧﻣوده اﻧد و اﻧﮑﺎر ﺷده اﻧد ﭘس ﺑﺎطن
ﺟﮭﺎن و روح ﺣﯾﺎت از دﺳت و دل ﻣﯽ رود» .ﻣردﮔﺎﻧﻧد ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ زﻧدﮔﺎﻧﻧد« .ﻗرآن-
 -٨٢ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺗﯽ ﻣﺎدی ﺗرﯾن و ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی ﺣﺳﯽ ﻣﺎ ھم ﺑﯽ رﯾﺷﮫ در ﺑﺎطن و روح ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد و راز ﺑرﺧورداری
و ﻣﯾل و اﺣﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ از ھﻣﯾن روﺳت .ﭘس وای ﺑر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن را دﯾده و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ وﻟﯽ ﺑﻌدا ً ﻓروﺧﺗﮫ و
اﻧﮑﺎر ﮐرده اﯾم ﭘس رﯾﺷﮫ ﺧود در ﻋﺎﻟم وﺟود را زده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻔﺎﻟﮫ ای ﺷده اﯾم در ﻣﻌرض ﺑﺎد! و ھﻣﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﺧﺎطر
دل اﺳت و از دل و ﺑر دل اﺳت.
 -٨٣ﻣﺎ از طرﯾﻖ دل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺣواس و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود ،روح ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم و اﻣور ﺑرای ﻣﺎ دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﯾﺎ دوﺳت
ﻧداﺷﺗﻧﯽ و ﺧواﺳﺗﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺧواﺳﺗﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻧﺳﺎن دل زدﺳت داده و دل ﻣرده ،ﺑﯽ اراده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎزﯾﭼﮫ زﻣﺎﻧﮫ و ﻣردﻣﺎن!
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 -٨۴ذھن ﻣﺎ ﺑدون دل ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ رﺑﺎت اﻟﮑﺗروﺑﯾوﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣور زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﺣﺳﺎس و روح و اراده ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد دل اﺳت .ﺣﺗﯽ دﻟﮭﺎی ﻏﯾرﻣؤﻣن ﮐﮫ ھﻧوز اﯾﻣﺎن را درک ﻧﮑرده اﻧد ﻧﯾز از ﺣداﻗل روح و اراده و اﺣﺳﺎس ﺑرﺧوردارﻧد.
ﻓﻘط دﻟﮭﺎی ﮐﺎﻓر ﺷده ﺑﻌد از اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﺷده و ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود و ﺻﺎﺣﺑش را در ھوا رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎزﯾﭼﮫ
ﻣﺣض ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ از ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت ھم ﺑﯽ اراده ﺗر اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺷﻘﺎوت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﺳت.
 -٨۵ﭘس اﯾﻣﺎن اﺗﺻﺎل ﺑﮫ روح وﺟود و ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود و درﯾﺎﻓت اراده وﺟود و ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ آن اﺳت.
 -٨۶ﻗﻠب در ﻟﻐت ﻋرب و ﻗرآن ،ﺑﻣﻌﻧﺎی دﮔرﮔوﻧﯽ ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس دل ﮐﺎﻧون ﺗﺣوﻻت و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻐﯾﯾر و دﮔر ﺷدن ﺑﻼوﻗﻔﮫ
اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻧظر ﺧداﺳت و »ﺧدا ھر آن در ﺷﺄن دﯾﮕرﯾﺳت «.ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘوﻟﮫ رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺎﻣل و ﻋروج ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از
دل اﺳت و اﻧﺳﺎن از دل ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ از ﻧردﺑﺎن ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ رﺳد .اﯾن ﭼﺷم دل اﺳت ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
و ﮔوش دل اﺳت ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧود و دﺳت دل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺷود.
 -٨٧ﭘس اﯾﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه دﮔرﮔوﻧﯽ و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت .ﻧور اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه رﺷد و ﺧﻼﻗﯾت دل را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزد .و
اﯾﻣﺎن اﺟر ﺗﻘوا و ﺗﻼش ﺑرای ﺧوﯾﺷﺗن داری ﻧﻔس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻼش ﺑرای ﺻﺎﺣب اراده ﺷدن در ﺟﮭت اﻣر ﺧداﺳت و ﭼون ﺧدا
اراده ﯾﺎﻓﺗن! و اﯾن ﺗﻼش در وﻗوع اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻟذا ﻣؤﻣن از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ اﺳت زﯾرا ﻣؤﻣن دارای اراده اﻟﮭﯽ ﻣﯽ
ﺷود در درﺟﺎت اﯾﻣﺎﻧش! ﭘس اﯾﻣﺎن ھر ﭼﻧد ﮐﮫ داده اﻟﮭﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺣﺎﺻل ﺗﻼش و ﺧواﺳﺗن اراده اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺧداﺧواھﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺧودﺧواھﯽ!
 -٨٨ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد در دﻟش اراده ﺣﻖ ﻧﯾﺳت و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺑﺎطل دارد و اﯾن ﻣﯾل را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻋﻘل ذھﻧﯽ ﺧود ﻧﻣﯽ ﺧواھد
و در ﺟﮭت ﺧﻼﻓش ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻘواﺳت و ﺑﺎﻻﺧره ﺧدا ،دل را از اراده ﻏﯾر ﺣﻖ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد و اراده ﺧود را در
آن ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﯾﻣﺎن اراده ﺧدا در دل اﻧﺳﺎن اﺳت روﺣﯽ از اوﺳت.
 -٨٩اﯾﻣﺎن ،ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺑرﺣﻖ ﺗرﯾن طﻠب اﻧﺳﺎن از ﺧداﺳت و ﺑرای اﺟﺎﺑت اﯾن طﻠب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اراده ھﺎی ﻧﺎﺣﻖ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ در
ﺧود ﺟﮭﺎد ﮐﻧد و اﯾن طﻠب و دﻋﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎل اﺳت.
 -٩٠ﭘس اﮔر اﯾﻣﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎور و وﺟودﺑﺎوری اﺳت ﺑﺎﯾد اﻗرار ﮐرد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺑﺎوری و ﭘدﯾده
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﻓﻠﺳﻔﯽ -ذھﻧﯽ آﻗﺎی ھوﺳرل ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﻧﺟﺎﻣﯾد.
ﭘس اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﭘدﯾده ﺷﻧﺎس ﺣﻘﯾﻘﯽ ھم ﯾﮏ ﻣؤﻣن اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﺳﯽ ﭼون ﻋﻠﯽ)ع( و ﯾﺎ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ در ھر
ﭼﯾزی ﺷﺄن و ﺟﻠوه ای از ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻏﯾرﺗﮑراری و ﺑﯽ ﺗﺎﺳت.
 -٩١اﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻣؤﻣن و ﺧﺎﺻﮫ ﮐﺎﻓر ،ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ روﺑرو ﻣﯽ ﺷود آن را ﻣطﺎﺑﻖ ھوای ﻧﻔس ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗوھم و
اﯾده ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣدا ً ﺧودش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭼﯾز ﮐور ﻣﯽ ﮐﻧد» .ﮐﺎﻓران آﯾﺎت اﻟﮭﯽ را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد «.ﻗرآن -و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت.
 -٩٢ﺗﺑدﯾل ﯾﮏ آﯾﮫ اﻟﮭﯽ )ﺷﯽء -ﭘدﯾده -ﺧﻠﻖ( ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾده اﺑﻠﯾﺳﯽ ،ﮐل داﺳﺗﺎن ﻧﺎﺑودی اﯾﻣﺎن ﻓطری در ﺑﺷر اﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﺎن ﻓطری ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ از دﺳﺗش ﻣﯽ دھﻧد و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری اﯾﻣﺎن ﻧو از ﺧدا طﻠب ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ اﯾن اﯾﻣﺎن ﺟدﯾد اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود!
 -٩٣و اﻣﺎ اﯾﻣﺎن ﻓطری در ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ و ﻧژادی و ﻓرھﻧﮕﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﯾﮏ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد دارد ﮐﮫ
ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﯽ ﺗوان اﯾن اﯾﻣﺎن را ﺗﻘوﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧﺷﯾد و ﯾﺎ ﻧﺎﺑودش ﮐرد .ﻣﺛﻼً ﺑرای ﺟﻧس زن ،اﯾن ﺷﺎه ﮐﻠﯾد اﯾﻣﺎن ﻓطری
ھﻣﺎن ﻋﺻﻣت و ﺑﮑﺎرت ﺧدادادی اﺳت .و زن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻗﻠب اﯾﻣﺎﻧش ﺑﺎزی و ﻣﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾﻣﺎﻧش را ﻣﯽ ﺑﺎزد و دﻟش
ﺳﯾﺎه و ﮐﺎﻓر و واژﮔون ﻣﯽ ﺷود و ذھﻧش ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕر ﺑدل ﮐﺎر ﺣرﻓﮫ ای ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ھﻧرش ﺗﺑدﯾل آﯾﺎت و واﻗﻌﯾﺎت اﺳت
ﺑﮫ اﯾده ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم و ﺗوھﻣﺎت ﺧﻧﺎﺳﯽ و ﻧﺎﺳﯽ! و اﯾن ھم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺟﮭﻧﻣﯽ اﺳت.
 -٩۴زن دارای اﯾﻣﺎن ﻓطری ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﺷدﯾدﺗری اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ﻣظﮭر ﺑﺎطن آدم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن و ﻓطرت ﻋرﯾﺎن
اﺳت و ﻟذا ﻣراﻗﺑت ﺑس ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ طﻠﺑد آن ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑدﻧش ﮐﮫ ھر ﻋﺿوی درﺑﯽ از وﺟودش ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺧﺎرج اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮑﺎرﺗش درب ﺧود دل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد اﯾﻣﺎن اوﺳت ﮐﮫ ﭼون از دﺳت ﺑرود اﯾﻣﺎﻧش ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺣﯾﺎﯾش ﺑﮫ اﯾن
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
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 -٩۵ھر ﻋﺿوی از ﺑدن زن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﻧﺟره ھﺎ و روزﻧﮭﺎی دل اوﺳت وﻟﯽ ﺑﮑﺎرﺗش درب دل اﺳت .و ﺑﺣران ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و دﯾن
ﺳﺗﯾزی اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﮐﮫ در زﻧﺎن ھزار ﭼﻧدان اﺳت و اﺻﻼً زﻧﺎن در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﭘرﭼم داران ﮐﻔر و ﻓﺳﻖ ﺷده اﻧد ﺑدﻟﯾل ﺑﯽ
ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﻣر ﻋﺻﻣت و ﺑﮑﺎرت اﺳت و ﺑﺎزی و ﻣﮑر ﺑﺎ آن .زﯾرا زن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دل ﻋرﯾﺎن ﻣرد اﺳت .از دﺳت رﻓﺗن زن ،از
دﺳت رﻓﺗن ﮐل ﺑﺷرﯾت اﺳت و اﯾﻣﺎن و ﻋﻘﻠش!
 -٩۶ﺑدان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آدﻣﯽ از ﺣﺿور ﻣﻧّت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ﻟﻐوی اﯾﻣﺎن از »ﻣنّ « ﻣﯽ ﺑﺎﺷد» .ﺧدا ھر ﮐﮫ
را ﺧواھد ھداﯾت ﮐﻧد ﺑر او ﻣﻧّت ﻣﯽ ﻧﮭد «.ﻗرآن -ﭘس اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن ھوﯾت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اراده اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ اراده اﻟﮭﯽ
ﺑﺷر!
ﻓرھﯽ )ﻓروھر( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮑوه ﺧداﺳت.
 -٩٧اﯾﻣﺎن در زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی و دﯾن زرﺗﺷت ھﻣﺎن ﻧور ّ
 -٩٨و ﺑدان ﮐﮫ ﻣﻧّت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر از ﺟﻧس ﻣﻧّت ھﺎی ﺑﺷری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺻدی ﺟز ﺳﻠطﮫ و ﺳﺗم ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر،
ﺷﮑوه و ﻋزت و ﺳرﺑﻠﻧدی و اﺳﺗﻘﻼل وﺟود ﻣﯽ آورد و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﺧود ﺧدا ھم از ﺟﻧس ارادت و ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ
درﯾوزﮔﯽ و اﻟﺗﻣﺎس و ﺗﺟﺎرت ﺷرﻋﯾﺎت!
 -٩٩دل ھﻣﺎن وﺟدان ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟود -دان اﺳت :ﺧﺎﻧﮫ وﺟود و ﻧﯾز داﻧﺎی وﺟود! و اﯾﻣﺎن ﻧور اﯾن ﺧﺎﻧﮫ و ھوش اﯾن داﻧﺎی
وﺟود اﺳت.
 -١٠٠و ا ُ ّﻣﯾﯾون در ﻗرآن ھﻣﺎن ﮔروه از ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑر اﯾﻣﺎن ﻓطری ﺧود اﺳﺗوارﻧد و آن را ﺗﺑﺎه ﻧﮑرده اﻧد و ﻟذا
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد و ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻧو و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ رﺳﻧد! و اﯾن ھﻣﺎن
اﯾﻣﺎن ﻓوق اﯾﻣﺎن در ﻗرآن اﺳت! ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﮑران اﯾن اﻣﯾﯾون ھم طﺑﻖ ﻗول ﺧدا ،اھل ﮐﺗﺎب ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ذھن ﭘرﺳﺗﺎن
ﻣﻧﮑر ﺷﻌور و ﻋﻘل ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ در اﻣﯾﯾون اﺳت .ﭘس اﻣﯾﯾون ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﯾﺳوادان ﻧﯾﺳﺗﻧد!
 -١٠١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮑﺎرت ،درب دل و درﺑﺎن ﺣراﺳت از اﯾﻣﺎن ﻓطری زن اﺳت ﺻداﻗت ھم راه اﯾﻣﺎن ﻣرد اﺳت و ﻟذا رﺳول
اﮐرم ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻏﻔﻠﺗﺎ ً ھر ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره ای را ﻣرﺗﮑب ﺷوﻧد وﻟﯽ دروغ را ﻧﮫ! اﻻ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن زاﯾل ﻣﯽ
ﺷود! ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور دروﻏﮕوﺋﯽ ﻋﻣدی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺗوﺻﯾف ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ :از دروﻏﮕوﺋﯽ ﺗو ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ ﻣﯽ
داﻧﯽ دروغ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ!
 -١٠٢آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﺎطل ﮐﻧﻧده اﯾﻣﺎن اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣد دروغ ﮔوﯾﻧد؟ در اﯾن ﺑﺎب در
ﮐﺗﺎب »ﻋﻘل اﻟﮭﯽ« ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دروﻏﮕوﺋﯽ و اﻧﮑﺎر ﺣﻘﯾﻘت ﻣوﺟب واژﮔوﻧﯽ وﺟدان ﻓرد ﺷده و
ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺣرﯾم دﻟش راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -١٠٣ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دل و اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﮐﺎﻧون درک و ﺑﺎور ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت؟ ﭘس وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ را ﻋﻣداً اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و
ﺑر اﯾن اﻧﮑﺎر اﺻرار ﻣﯽ ورزی ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾﻣﺎن و ﻗوه درک و ﺑﺎور دﻟت را اﻧﮑﺎر و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯽ ﺑﮫ
ھﻣﯾن وﺟﮫ دﻟت وارد ﺷود زﯾرا ﮐﺎر ﺷﯾطﺎن ﺟز اﻟﻘﺎی دروغ و ﺗﮑذﯾب ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﯾﺳت »ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﮫ ھر دروﻏﮕوی
ﻣﺗﮑﺑری ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود «.ﻗرآن -ﭘس ﺷﯾطﺎن ﺧﺻم ﺷﻌور و ﻋﻘل و ﺑﺎور ﺑﺷر اﺳت .و اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺟز ﻏرور ﮐﺎﻻﺋﯽ
ﺑرای ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﻏرور ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧودﻓرﯾﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دروغ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ دل و وﺟدان ﺧود! و ﺑﺎ اﯾن دروغ ﺣراﺳت و اﻣﻧﯾت دل را
ﻣﯽ ﺷﮑﻧﯽ و راه ورود ﺷﯾطﺎن را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﯽ! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دروﻏﮕو دﺷﻣن ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن ﺣﺿور ﺧدا در دل ﺑﺷر
اﺳت.
 -١٠۴و اﻣﺎ ﺑدان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻧو ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣظﮭری از ﺑو ِد
ﻧﺑود )ظﮭور ﺣﻖ ،ظﮭور ﻏﯾب( اﺳت .و ﻟذا ﺑواﺳطﮫ ﭼﻧﯾن ﻧور و اﻗﺗداری اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋرﺻﮫ
ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﻌﯾن ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت درﺳت ھﻣﭼون وﺟود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣظﺎھری از اﯾن ﺗﺣﻘﻖ و ﻋﯾﻧﯾت ھﺳﺗﻧد!
 -١٠۵وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ »ﭼون ﺑﮫ دﯾدار ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣﯽ روی ﺑﮫ دﯾدار ﺧدا رﻓﺗﮫ ای« رﺳول اﮐرم)ص( ،ﺑﻣﻌﻧﺎی دﯾداری از
ﯾﮏ اﺳوه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و ﻣظﮭری از ﺑو ِد ﻧﺑود! و اﯾن دﯾدار آﻏﺎز اﯾﻣﺎن ﻧو اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎور ﺑرﺗری اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺑش ﻧور آن ﻣؤﻣن ﺑر دل ﺗوﺳت و اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻋﯾن درﯾﺎﻓت ﻣن اﻟﮭﯽ اوﺳت و ﻣﻧﯾت اﻟﮭﯽ او ﺑر ﺗوﺳت .ﭘس اﯾن
ﻣﻧت را ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﭘذﯾرا ﺑﺎش و آن را از ﺟﻧس ﻣﻧت ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣدان و اﻧﮑﺎرش ﻣﮑن ﮐﮫ ﻧور اﻗﺗدار و اﺳﺗﻘﻼل ﺗوﺳت!
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 -١٠۶روزی ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن از ﻣﺎ ﮔﻼﯾﮫ و ﻧﯾز ﻧﺻﯾﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل داﺷت ﮐﮫ» :اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ آﺛﺎر و ﺑرﮐﺎت ﻣﻌﻧوی و روﺣﯽ و
ﮐراﻣﺎت ﻣﺎدی ﺧود در دﯾﮕران را ﺑﮫ روﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ آوری و اﮔر ھم ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد آن را از ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ ﻣوﺟب
ﮔﻣراھﯽ و ﺷﯾطﻧت و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ در دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن را از ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﻟذا ﻣﺣﺑت و وﻻﯾت وﺟودی
ﺷﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻏوﻟﮭﺎی اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و واژﮔون ﻣﯽ ﮔردﻧد «...ﻣﻧظور اﯾن دوﺳت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت
ﮐﺎر واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼون ﺷﻣﺎ ﻣﻧت ﻧﻣﯽ ﻧﮭﯽ آﻧﮭﺎ ﻣدﻋﯽ ﺷده و ﻣﻧت ﻣﯽ ﻧﮭﻧد و طﻠﺑﮑﺎر و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻋﺎدت ﮐرده
اﻧد ﺑرای ﮐﻣﺗرﯾن ﭼﯾزی ﻣﻧت ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را ﺑﮑﺷﻧد و ﺣﺎﻻ اﯾﻧﮭﻣﮫ رﺣﻣت و ﺑرﮐﺎت را ﺑدون طﻠب و ﻣﻧﺗﯽ ﺑدﺳت آورده اﻧد
ﭘس ﺣﻖ دارﻧد دﯾواﻧﮫ و ﻣدﻋﯽ ﺷوﻧد .ﻣن ھم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن دوﺳت ﮔﻔﺗم :ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺧودم را ﻣﺷرک ﮐﻧم ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓر
ﻧﺷوﻧد ﺑﮕذار ﮐﺎﻓر ﺷوﻧد و ﺑروﻧد ﺑﺎز ﺑرای ﻟﻘﻣﮫ ای ﻧﺎن ﻣﻧت ھر ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺑﮑﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﯾدار ﺷوﻧد .ﺑﺎﻻﺧره دﺳت از اﻧﮑﺎر
ﺑرﻣﯽ دارﻧد .ﻣن ﺻﺑرم زﯾﺎد اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻧت ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﺳراﺳر از رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﮐرم اوﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧت
ﺷﯾﺎطﯾن را ﺑﮑﺷد ﺗﺎ ﻗدر ﻋﺎﻓﯾت را ﺑداﻧد و ﻓرق رزق طﯾب و ﻧﺟس را ﺗﺷﺧﯾص دھد و ﻣﯽ دھد!
 -١٠٧اﯾن را ﮔﻔﺗم ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت دﯾﮕری از اﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورم و آن ﻧﻘش رزق و آﺛﺎرش ﺑر دل و اﯾﻣﺎن ﺑﺷر اﺳت .ﻣؤﻣن
رزق دﻟش را ﻣﯽ ﺧورد ﯾﻌﻧﯽ از ﻧزد ﺧدا و ﺑر ﺳﻔره ﺧدا و ﺑﻠﮑﮫ از دﺳت ﺧداﯾش روزی ﻣﯽ ﺧورد و ﻟذا راه و رﺳم و ﮐم و
ﮐﯾف ﻣﻌﯾﺷت و ارﺗزاﻗش ﺑراﺳﺗﯽ از ﻧﮕﺎه ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﯾرت آور اﺳت و ﺑﺎ دھﮭﺎ ﺷﮏ و ﺷﺑﮭﮫ و ﺗﮭﻣت ھﻣراه اﺳت و ﮔﺎه او
را ﺟﺎدوﮔر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﮔﺎه ﺷﯾﺎد و ﮐﻼھﺑردار و ...و اﯾن ﺧود ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟت و اﻣﺗﺣﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﻣﺗﺣﺎن
ﻧوﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت.
 -١٠٨ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺗﺎ رزق آدﻣﯽ ﭘﺎک ﻧﺷود اﯾﻣﺎﻧش ﺧﺎﻟص ﻧﺷده اﺳت .ﭘﺎﮐﯽ رزق ﯾﮏ وﺟﮫ ﻣﺎدی دارد و ﯾﮏ وﺟﮫ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ! وﺟﮫ ﻣﺎدﯾش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن رزﻗﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﻋذاب و ﻣﻧت و دﻏدﻏﮫ ﻧﯾﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ از آﺳﻣﺎن اﺳت .وﺟﮫ
ﻋرﻓﺎﻧﯾش ھم ﺷﻧﺎﺧت ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و ﺑﺎور آن اﺳت .ﮔﺎه رزق ﭘﺎک و آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻓرد ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن دارد ﺗﺎ
ﺑﺎﻻﺧره رزق ﭘﺎک را از دﺳت ﻣﯽ دھد!
 -١٠٩ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﻧﯾز ﺳﺎﻟﮭﺎ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ اﯾن رزق را درﯾﺎﺑم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ رزاق ﺧداﺳت و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از
اﯾن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﺑدﮔﻣﺎن ﺷوﻧد و ﺑرای رزق ﺧود ،ﺑﮫ ﺧودﻓروﺷﯽ و اﯾﻣﺎن ﻓروﺷﯽ روی آورﻧد.
 -١١٠ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن و ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن روش ﺑﮫ ﻣﺣﮏ زدن ﻣﯾزان اﯾﻣﺎن ﺧود ،ﻣﺳﺋﻠﮫ رزق اﺳت ﮐﮫ از ﭼﮫ ﺳﻣت و ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻣﯽ آﯾد و ﻣﺻرﻓش ﭼﮫ ﺣﺎﺻل ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد در ﺗن و روان و رواﺑط ﺑﺎ ﻋزﯾزان!
 -١١١رزﻗﯽ ﮐﮫ از دﺳت ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن و رﺑﺎﺧواران و ﮐﺎﻓران و ظﺎﻟﻣﺎن و دروﻏﮕوﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد اﯾﻣﺎن را زاﯾل و دل را ﻣﯽ
ﻣﯾراﻧد و ﺗن را ﺛﻘﯾل و روان را راﮐد ﻣﯽ ﮐﻧد و از ھﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺳﺎزد و آﺗش ﻧﺎﺑودی ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﮐﮫ ﺣرص و ﺣﺳد و
ھراس و ﺑﯾﻣﺎری و دﻏدﻏﮫ ﻣدام اﺳت .و رﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ،ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت .ﯾﻌﻧﯽ زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی رﺑﺎ اﺳت
ﻋﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ رزاﻗﯾت اوﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ وﺟود را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد! و آﺗﺷﯽ ﮐﮫ روح و ﺟﺎن و زﻧدﮔﯽ ﻣردﻣﺎن اﯾن ﻋﺻر را ﻣﯽ
ﺳوزاﻧد آﺗش رﺑﺎﺳت و اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ھم ﻋﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت!
 -١١٢وﻟﯽ ﮔﺎه رزق طﯾب و اﻟﮭﯽ اﺳت وﻟﯽ رزق ﺧورﻧده اش ﺟﺎھل و ﻣﺷرک و ﺑدﮔﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا و وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ
ﺑﺎﻻﺧره ھم اﯾﻣﺎن و ھم رزق ﺣﻼل را از دﺳت ﻣﯽ دھد!
 -١١٣ﺳوءظن ﺑﮫ ﺧدا و اﻣﺎم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و وﯾراﻧﮕر اﯾﻣﺎن اﺳت اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ اﻣر رزق ﺑرﻣﯽ ﮔردد.
 -١١۴ﭘس ﺑرای ﺣﻔظ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑر ﻣﻌرﻓت اﻓزود ﺗﺎ ﺷﯾطﺎن ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎی ﺳوءظن ﻧﯾﺎﺑد! و رزق ﺷﻧﺎﺳﯽ
از اھم ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺿﺎﻣن ﺑﻘﺎی اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١١۵رزق ﻣؤﻣﻧﺎن از وﺟﮫ ﷲ ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد و ﺧﻠﻔﺎی ﺑرﺣﻘش! ﭘس طﻠب رزق ﮐردن از ﺧدا
ﻋﯾن ﺷرک اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺧﻠﻔﺎی او ﭼﻧﯾن طﻠﺑﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻧﮫ ﺑرای رزﻗش ﭘرﺳﺗﯾد!
 -١١۶اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑواﺳطﮫ ﺻﻔﺎﺗش را ﺷرک ﻣﯽ ﻧﺎﻣد راه ﻧﺟﺎت از اﯾن ﺷرک ﺟز داﺷﺗن اﻣﺎم ﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت .وﮔرﻧﮫ ﻣﮕر ﻣﯽ ﺗوان ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯾد! و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه اﺧﻼص اﯾﻣﺎن اﺳت و ﻣﺻون داﺷﺗن دل از
دﻧﯾﺎ!
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 -١١٧در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو و طﻠب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد دل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ دھﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن
ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷود .ﭼﮕوﻧﮫ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرای ھر ﻧﯾﺎز دﻧﯾوی او را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم اﺻﻼً اﻣﮑﺎن و ﻣﺟﺎل طﻠب ﺟﻣﺎﻟش ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و
اﺧﻼص ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »ﺧدا ﻓﻘط در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود «.ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ﮐﺎﻧون ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺧداوﻧد از ﺻﻔﺎﺗش ھﺳﺗﻧد! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻟﻘﺎی رب ھم از ﺟﻣﺎل اﻣﺎم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -١١٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﻧﻣﺎزی ھم ﻧﯾﺳت زﯾرا اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﻧﯾﺳت .و دھﮭﺎ ﺣدﯾث در
اﯾن ﺑﺎب وﺟود دارد و ﻧﯾز آﯾﺎت! از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ »از رﺳول ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺑراﯾﺗﺎن دﻋﺎ ﮐﻧد «.ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ در
ﻧزد اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ اﺳت.
 -١١٩ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد از دل ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد و ھداﯾﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﺑﺎور از ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺻول
ت دوﺳت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺷد وﺳوﺳﮫ ھﺎی اﺑﻠﯾس اﺳت ﺗﺎ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺑرﻗراری راﺑطﮫ
اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت »دوﺳ ِ
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﮑﺷﺎﻧد ﺑﮫ اﺳم راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺷر ﺳﻧﮓ و ﭼوب و ﺗﺑر و درﺧت و ﺣﯾواﻧﺎت و ﺳﯾﺎرات را واﺳطﮫ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدا ﻗرار ﻣﯽ دھد وﻟﯽ از اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن اﺑﺎ دارد و اﯾن ھﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳﯾت ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت و ﻧطﻔﮫ ﮐﻔر!
 -١٢٠ﻧوﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﺻدﯾﻖ اﯾﻣﺎن دﯾﮕران اﺑﺎ دارﻧد اﺳﯾر اﺑﻠﯾس ھﺳﺗﻧد و در ﺷرف ﮐﻔر ﻗرار دارﻧد و ﯾﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن
ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر ﮐﮫ ﻧوﻣؤﻣﻧﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﯾن ﮐﺎر اﺑﻠﯾس را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
 -١٢١ﭘس اﺳﺗﮑﺑﺎر اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳﯾت اﺳت دﺷﻣن دﯾﮕر اﯾﻣﺎن ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺟز اﯾﻣﺎن ﺧودش را ﻗﺑول ﻧدارد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻧور واﺣد ﺣﻖ در ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن دارای ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﮑرر و ﺑﯽ ﺗﺎﺳت .و اﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ و ﻋدم درک و ﺗﺻدﯾﻘش،
زﻣﯾﻧﮫ رﺳوخ اﺑﻠﯾس و ﮐﻔر اﺳت.
 -١٢٢آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن و ھداﯾت و ﺧدا را ﻓﻘط ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﭼﺎر اﺑﻠﯾس ﻧﻔس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎ آن ﺟﮭﺎد ﻧﮑﻧﻧد اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن
را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ دھﻧد.
 -١٢٣ﺑدان ﮐﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧوری از ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﺎﻣﮑرر و ﺑﯽ ﺗﺎﺳت ﻗﯾﺎس ﺑﻌﻧوان ﻣﻧطﻖ اﺑﻠﯾس از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ
زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻔر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا در اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد.
 -١٢۴ﭘس ھر اﯾﻣﺎﻧﯽ رﻧﮓ و ﺑو و ھوﯾت و ﺧﺻﻠت ﺧودش را دارد ﭘس ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﭼون ﺗو ﻧﯾﺳت اﻧﮑﺎر ﻣﮑن ﮐﮫ در دام
ﺷﯾطﺎﻧﯽ!
 -١٢۵اﯾﻣﺎﻧت را ﻣﻧﯽ ﻧﮑن ﺑﻠﮑﮫ ﻣن ﺧود را اﯾﻣﺎﻧﯽ و ھوﺋﯽ ﮐن .و اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ در اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ از ﻣﻧﺷﺄ اﯾﻣﺎن!
 -١٢۶اﯾﻣﺎﻧت را ﻣﻧّﺗﯽ ﺑر ﺧدا و اﻣﺎم و ﻣردﻣﺎن ﻣﮑن ﮐﮫ از دﺳﺗش ﻣﯽ دھﯽ ﺑﻠﮑﮫ از ﺑﺎﺑت اﯾﻣﺎﻧت از ﺧدا و اﻣﺎم و ﺧﻠﻖ ،ﻣﻧت
ﺑﮑش و ھﻣﮫ را در ﺣد ﺗواﻧت ﺧدﻣت ﮐن ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز اﻓزون ﺷوی و ﺑرﮐت و ﮐراﻣت ﯾﺎﺑﯽ! ﺧداﺋﯽ ﺑﺎش ﻧﮫ ﮔداﺋﯽ!
 -١٢٧از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن آدﻣﯾﺎن را اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺑران ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
اﺑزار ﺳﻠطﮫ ﺑر دﯾﮕران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از دﺳﺗش ﻣﯽ دھﻧد! اﺑزار ﺳﻠطﮫ ﺑر ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و ﺧﺎﻧدان و دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾم!
 -١٢٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑرر ﻓرﻣوده ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر اﯾﻣﺎن ،ﺷرک اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﭘس از اﯾﻣﺎن ،ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺷﺎن را ﻋﻠت اﯾﻣﺎن ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧداﭘرﺳﺗﯽ! در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد و اﯾﻧﮏ ﺧود را!
 -١٢٩ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺧود -ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻﻔت اھل اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺷرک اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑواﺳطﮫ اطﺎﻋت
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ آن را ﻣﮭﺎر ﻧﮑﻧﻧد اﯾﻣﺎن را ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد!
 -١٣٠ﭘس ﯾﻘﯾن دان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﻣﻼﺻدرا ﻧﮫ از راه ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﺑرﺧﻼف ﻧظر ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی
ﺷرع از راه ﻋﺑﺎدات ھم ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧظر ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ دل را ﻣورد ﺧطﺎب اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ،اﻣﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد!
 -١٣١اﯾﻣﺎن ،ﺣﯾﺎت دل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛل ھر ﻣوﺟود زﻧده ای ﻗﺑض و ﺑﺳط دارد ﺷب و روز دارد ﭼﮭﺎر ﻓﺻل دارد ﻓراز و ﻓرود
دارد ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﯾﻣﺎری دارد و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ دارد.
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 -١٣٢ﭘس دل ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت )ﻋﻠﯽع( از واﺟﺑﺎت ﺣﯾﺎت ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ای ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از آن ﻏﺎﻓل
ﺑﺎﺷﻧد و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣراﻗب دل و اﯾﻣﺎن ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺷﯾطﺎن و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ آن ﺣﻣﻠﮫ ای ﻧﮑﻧد .زﯾرا ﺟز اﯾن ﺗوﺷﮫ
آﺧرﺗﯽ ﻧدارﯾم!
 -١٣٣آدﻣﯽ ﭘس از ﻣرﮔش ﻓﻘط دل اﺳت و ﺑس .ﺑﺎ ﮐﻔر ﯾﺎ اﯾﻣﺎﻧش ،ﺑﺎ ُﺣب و ﺑﻐﺿش ،ﻗﺑض و ﺑﺳطش ،ﻧور و ظﻠﻣﺗش ،ﭘﺎﮐﯽ و
ﻧﺎﭘﺎﮐﯾش و ﺧﻠوص و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ اش!
 -١٣۴دل ﻣؤﻣن ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت ﭘس ھﯾﮭﺎت ﮐﮫ ﻏﯾر ﺧدا را ﺑر دﻟت راه دھﯽ ﺑﺧﺻوص ﻋزﯾزاﻧت را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳوزاﻧﯾﺷﺎن و ﻣﯽ
ﺳوزاﻧﯽ اﯾﻣﺎﻧت را! ﭼﻧﯾن ﻣﮑن ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ دوﺳﺗﺷﺎن داری و دوﺳﺗت ﺑدارﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺷﺎن ﺷوی و ﺻﺎﺣﺑت ﺷوﻧد!
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر اﺳت .ﭘس ﺑرای اﺟﺎﺑت ﻧﯾﺎزھﺎﯾت ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﻣری ﺑر درب ﺧﺎﻧﮫ ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ زدن
 -١٣۵ﺧداوﻧد در دل ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ّ
و ﻧذر ﮐردن ﺑﮫ ﻧزد ﻣرده و زﻧده ،ﺑﮫ ﻧزد دل ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑرو ﮐﮫ اﺟﺎﺑت ﻋﺎﺟل ﯾﺎﺑﯽ .و ﺑدان ﮐﮫ ﺧدای ﻏﯾر ﺑﮫ اﺟﺎﺑت ﺗو ﻧزدﯾﮑﺗر از
ﺧدای ﺧود ﺗوﺳت .در اﯾن راز ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐن!
 -١٣۶ﺑدان ﮐﮫ ﺟز ﺧدای اوﻟﯾﺎی ﻣﻌﺻوم ،ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﺧدای »ﻣن« ھﻣﺎن ﻣن ﻣﺳﺗﮑﺑر ﻣن و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷﯾطﺎن ﻣن اﺳت .ﭘس
اﯾﻣﺎن دﯾﮕران را ﺑﮭﺗر از اﯾﻣﺎن ﺧود ﺑدان! ﭼرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻏﯾر ظﮭور ﮐرده اﺳت وﮔرﻧﮫ ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﻧﻣﯽ ﺷد!
 -١٣٧ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑر اﯾن ﭘﻧدار ﺑودم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﻣن و در ﻣن اﺳت زﯾرا ﺷﺎھد ﺣﺿوری ﻗدﺳﯽ در ﺧود ﺑودم .ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره
ﺑر ﻣن ﮐﺷف ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺣﺿور اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣری ﻣرا ھداﯾت ﻣﯽ ﻓرﻣود .و ﺣﺗﯽ ﺷﮭودات اﻟﮭﯽ ﺑدون ﺣﺿور اﻣﺎم
ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﺣﺎل ﻣﯽ ﺑود .اﻣﺎم ھﻣﺎن ﺳﻠطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن را از اﻗطﺎر ﺟﮭﺎن ﺑرون ﻣﯽ ﺑرد و در ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺳﯾر ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ
ﻟﻘﺎی دوﺳت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
 -١٣٨ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺑدون ﯾﺎری ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺟز ﺟﮭﻧم ﻧﻣﯽ رﺳﯾم .ﭘس ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺧدا ﺧدا ﮐردﻧﮭﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت دﺳت دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن دھﯾم و ﻻاﻗل ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋداوت ﻧﮑﻧﯾم!
 -١٣٩ھﯾﭻ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوزﺗر از ﺷﯾطﺎن ﺑﺧل و ﻋداوت ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾﺳت .ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط اﺑن ﻣﻠﺟم و ﻗطﺎﻣﮫ ﻣﯽ
ﭘرورد!
 -١۴٠ﺑدان و ﯾﻘﯾن دان ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠت ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺗﻔرﻗﮫ و ﻋداوت ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭼون ﺟﻣﻊ
آﯾﻧد ،اﯾﺷﺎن را در ﺟﻣﻊ ﺧود ﺑﯾﺎﺑﻧد!
 -١۴١ھﯾﮭﺎت از ﺑﺧل و ﻋداوت ﺑﯾن اھل اﯾﻣﺎن ،ھﯾﮭﺎت از وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و اﯾﻣﺎن!
 -١۴٢ﺑدان ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن اھل اﯾﻣﺎن ﻓﻘط و ﻓﻘط از درب ﺑﺧل و ﻋداوت ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن وارد ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود و واژﮔوﻧﺷﺎن ﻣﯽ
ب ﻧﺎب!
ﺳﺎزد! ﭼرا ﮐﮫ اﺑﻠﯾﺳﯾت ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻧﯾت اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت .اﺑﻠﯾﺳﯾت ﮐﺑﺎده ﺗوﺣﯾد ﺑر دوش ﻣﯽ ﮐﺷد! ﮐﺑﺎده اﺳﻼم ﻧﺎ ِ
ﺗﺷﯾﻊ ﻧﺎب ﻧﺎب! ﺗوﺣﯾد ﻧﺎب ﻧﺎب! ﺧدای ﻧﺎب ﻧﺎب! ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب ﻧﺎب! و اﯾن ﻧﺎب ﺑداﻧﺟﺎ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھﯾﭻ ﺟﺎی
ﭘﺎک و ﻧﺎﺑﯽ ﺑرای ﺧدا ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺟز ﻋدم! و ﻟذا آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎب ﻧﺎب ،ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﭼون ﺧدای ھﮕل ﮐﮫ
ﺧدای ﮐﻔر ﺗﻣدن ﻣدرن اﺳت.
 -١۴٣اﺑﻠﯾس ،ﮐﻔرش ،آﺗش ﻏﯾرت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اش ﺑود .ھﻣﭼون ﻏﯾرت و ﺗﻌﺻب ﻣردی ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻋﺻﻣت ﻣﺣﺑوﺑش ،وی
را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .و ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﮫ ھﻣﯾن اواﺧر ھﻣﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎﯾش را ﮐﺷت ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺑﻌدا ً ﮔﻣراه ﺷوﻧد!
 -١۴۴ﺧدا راﺿﯽ ﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و دﻟش را ﺧﺎﻧﮫ و ﻋرش اﻋﻼی ﺧود ﺳﺎزد وﻟﯽ ﺧود اﻧﺳﺎن راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود!؟ اﯾن اﺑﻠﯾس
اﺳت ﻧﮫ اﻧﺳﺎن! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺑﻠﯾس ﺷده اﺳت!
 -١۴۵ای ﻣؤﻣن ،ﻗدر ﺧود را ﺑدان و اﯾﻧﻘدر ارزان ﻣﻔروش اﯾﻣﺎﻧت را! ﺧداﯾت را! وﺟودت را! و ﺑﺷﻧو اﯾن ﮐﻼﻣش را ﮐﮫ اﮔر
ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدش ﺧودش را ﻣﯽ ﮐﺷت :ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد اﯾﻣﺎن ﺧود را ارزان ﻣﻔروﺷﯾد! ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﻣرا
ارزان ﻣﻔروﺷﯾد ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﻔروﺷﯾد! رﺣﻣﺗش را ﺑﻧﮕر ای ﻣؤﻣن ﺧودﻓروش!
 -١۴۶ﭘل ﺗﯾﻠﯾﺦ ،از ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﻌﺎﺻر اروﭘﺎ ،اﯾﻣﺎن را اﻣری ذاﺗﯽ ﻣﯽ داﻧد و اﺻﻼً اﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻣؤﻣن ﺳراغ ﻧدارد و ﺣﺗﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ھﺎ را ھم ﻣؤﻣن ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻓﻘط در ﺗﺑﯾﯾن اﯾﻣﺎن اﺳت .اﯾن ﺳﺧن ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت
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ﻣﻧﺗﮭﯽ او از اﯾﻣﺎن ﻓطری ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻧﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در اﺳﻼم و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﻌﻧوان ﻧور ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣد ﻧظر دارﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
را ﺑﮫ ﺧدا رﺳﺎﻧﯾده و ﺧﻠﯾﻔﮫ او ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣل ﮐﻠﻣﮫ!
 -١۴٧ﺣﺗﯽ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی اﻟﺣﺎدی ﻋﺻر ﺟدﯾد ھم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در ﺻدد اﺣﯾﺎی دﮔرﺑﺎره اﯾﻣﺎن ﻣﻧﻘرض ﺷده ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑوده اﻧد ﺗﺎ
اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺻﺎﺣب و ﺳﺎزﻧده ﺳرﻧوﺷت ﺧود و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ دﯾﮕری زﻧده ﮐﻧﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺣذف ﺧدای
ﻣﻧﻘرض ﺷده ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻗرون وﺳطﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧداﺋﯽ ﻣوھوم و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ طرد ﺷد و ﻧﯾﭼﮫ ھم آن را ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه
و دﻓن ﮐرد و اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ :ﺧدا ﻣرد!
 -١۴٨ﺑراﺳﺗﯽ ھم ﮐﮫ آن ﺧدای ارﺳطوﺋﯽ -ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ،ﻣرد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ارﺳطو ھم ﺑﮭﻣراه ﯾﮭودﯾت
ﻧژادﭘرﺳت ،ﻣرد! و آﻧﭼﮫ از اﯾن دو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﻣﺣﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﺳت و اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ دو آﻟت ﻗﺗﺎﻟﮫ ﺑﺷرﯾت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن
دو ھم در ﺣﺎل ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ھزﯾﻧﮫ ﻧﺎﺑودﺳﺎزﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت و ﻟذا ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷود اﯾن ھزﯾﻧﮫ را ﺑر ھﻣﮫ
ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﺳرﺷﮑن ﮐﻧﻧد!
 -١۴٩ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ اﯾﻣﺎن ،ﻋﻧﺻر ﺗﻘدﯾس ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن در ﻧزد ﺧوﯾش اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ ﺑﮭﺗر
درک ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﭼﮫ ﮔوارا و ﮐﺎرﻟوس اﺳطوره ﺷده اﻧد .اﺳطوره ﻗداﺳت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر
اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﮭن را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد و ھﺿم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد! و ﻟذا آﺧرت اﯾﻧﮭﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺳﯾﻧﻣﺎ!
 -١۵٠اﻣروزه ﺧدای ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر آﻓرﯾﻧﻧده اﯾﻣﺎن و ھوﯾت و ﻗداﺳت و ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻣدرن ﻧﯾﺳت
زﯾرا زﻣﺎن ﺑﮫ آﺧر رﺳﯾده اﺳت و ﺑﺎ ﻣرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧدای ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم ﻣرده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻣﻧﮭﺎی اﻧﺳﺎن و ورای اﻧﺳﺎن و
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از اﻧﺳﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ درد اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺧورد و اﻧﺳﺎن ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ او راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺧﺗم
ﻧﺑوت و ﻗﻠﻣرو اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺧدا از وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود.
 -١۵١ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن زﻣﺎن ،ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن ھم ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾده اﺳت .و اﯾن ﺧدای دھر و زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﯾﺳت ﺧدای اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﺧدای ﻗرآن و اﺳﻼم و اﻣﺎم!
 -١۵٢ﭘس ﺑﺎﯾد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد را ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ اوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ )اﻧﺳﺎن ﻣﺣور( ھﺳﺗﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻣرﯾن ھﺎ و ﺳﯾﺎه ﻣﺷﻖ ھﺎی
ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن داﻧﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﮫ را آﺧرﯾن
اﯾدﺋوﻟوژی آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن آﻣﺎده ﭘذﯾرش آن ﺷده اﻧد ﭘس از اﺑطﺎل ھﻣﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﮐودﮐﺎﻧﮫ اﯾن دوران!
 -١۵٣ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣوﺟود در ھﻣﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑطور ﯾﮑﺟﺎ و در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش در اﺳﻼم و
ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﯾﺎﻓت .و ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﯾم.
 -١۵۴زﯾرا اﺻﻼً اﯾدﺋوﻟوژی در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی اﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ ھﻣﺎن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﮐﻣﺎﻟش ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧداﺋﯽ اﺳت.
 -١۵۵اﺻﻼً اﯾدﺋوﻟوژی در ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش ﺟز ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دو روی ذھن ﺷﻧﺎﺳﯽ و دل ﺷﻧﺎﺳﯽ دارد
ﮐﮫ ذھن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﺣدت وﺟود ﻧظری ﻣﯽ رﺳد و دل ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ!
 -١۵۶ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ اداﻣﮫ دھﻧده و ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ھﻣﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻗرون اﺧﯾر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی
ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت اﯾن ﻣﮑﺎﺗب را در ﺑردارد و ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ و ﭘﺎﻻﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ وﺣدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ وﺣدت ھﻣﮫ ﻣذاھب و
ﻣﮑﺎﺗب اﺳت .و اﯾﻧﺳت اﯾﻣﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻗدﯾم و ﻣدرن اﺳت و اﯾن ﻗدرت ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت
وﺟودی ﺟز در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺎﻣﯾﮫ وﺟود ﻧدارد.
 -١۵٧ﭘس ﺗﻼش ﻣﺎ ﯾﮏ اﻣر اﻟﺗﻘﺎطﯽ و اﺧﺗﻼطﯽ و ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺗﻘرﯾب و ﺗوﺣﯾد ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب اﺳت ﮐﮫ
ﺷرﮐﮭﺎﯾﺷﺎن را ﻣﯽ زداﯾد و ﺗوﺣﯾدﺷﺎن را در ﻣﺣور ﺗوﺣﯾد ﻗرآﻧﯽ ﻣﺗﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد! و اﯾن ﺣﺎﺻل اﯾﻣﺎن ﻗرآﻧﯽ و ﻣﺣﻣدی
و ﻋﻠوی اﺳت ﺑﮫ ﻗدرت ﻧور اﯾﻣﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن! و اﯾن اراده ﺧود اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!
 -١۵٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣذھب ﻣﺎدرزادی ﺧود دﺳت ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣذھب و ﻣﮑﺗب دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد در ﺟﺳﺗﺟوی اﯾﻣﺎن اﺳت اﯾﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺷود ھﺿﻣش ﻧﻣود و ﺟذﺑش ﮐرد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دﭼﺎر ﺛﻘل ﻣزاج ﺷد .ﭼﻧﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرﺗر از اﯾﻣﺎن ﻣوروﺛﯽ اﺳت
زﯾرا ﺟﺳﺗﺟو ﺷده اﺳت.
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 -١۵٩اﺳﻼم دﯾن ﮐﺎﻣل و ﺗﺷﯾﻊ ﻣذھب اﮐﻣل اﺳت ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد آن را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ درﯾﺎﺑد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﻣﺷرک و
ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻧﺷود .از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣوروﺛﯽ ﮐﮫ از ﻓرط ﻋذاب ﻧﻔﺎﻗش دﺳت از اﺳﻼم ﮐﺷﯾده و ﻣﺛﻼً زرﺗﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷده ،اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷده اﺳت ﺗﺎ دوران ﻧﻔﺎق اﺳﻼﻣﯾش! اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را اﮔر درک
ﻧﮑﻧﯾم در ﻗﺑﺎل دﮔردﯾﺳﯽ ھﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﯾن دوران ﺑﮫ اﻧﺣراف رﻓﺗﮫ و ﻟطﻣﮫ ای ﮐﻼن ﺑر ﭘﯾﮑر اﯾﻣﺎن زده اﯾم .ﻣﻧظور اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺣﮑم ﺗﮑﻔﯾر و ارﺗداد ﺑرای ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﻖ و ﺧﻼف ﺣﻖ اﺳﻼم اﺳت .زﯾرا اﺳﻼم دﯾن اﮐﻣل اﺳت و ھﻣﮫ ﻣذاھب زﯾر
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آن ھﺳﺗﻧد! اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ اﻣری ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﺗﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﻣوﺿوع دﯾﮕرﯾﺳت و ﻣورد ﻧظر ﻣﺎ ﻧﯾﺳت! ﺑﺎﯾد درک
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣذاھب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﺑﺳﺗﺎن ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد در ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت!
 -١۶٠ﻋﺻر ﻣﺎ ،ﻋﺻر ﺑﺣران اﯾﻣﺎن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻋﻠت ﭘﯾداﯾش اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣذاھب ﻧوظﮭور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻌﺑﺎت ﺗﺎزه ای از
ﻣذاھب ﮐﮭن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗﺑﯾﯾن ﺟدﯾدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻌور ﺑﺷر ﻣدرن ھﻣﺧواﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد .و اﯾن از ﺿﻌف و ﺑﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎی دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑری ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾن ﺑﺣران ﻧﮑرده اﻧد و ﺳر در ﻻک ﺗﺎرﯾﺦ ﺧواﺑﺷﺎن ﺑرده اﺳت وﻟﯽ ﺷﯾﺎطﯾن در
ﺧواب ﻧﯾﺳﺗﻧد!
 -١۶١ﺑﺣران اﯾﻣﺎن در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟز ﺑﺣران ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ دﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﺷر ﻣدرن ﻓﻘط در ﻋطش ﭼﻧﯾن ﺗﺑﯾﯾﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن روز
اﺳت.
 -١۶٢زﯾرا اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎور ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ذھن را ﻗﺎﻧﻊ و دل را آرام ﺑﺧﺷد و ﻣطﻣﺋن ﺳﺎزد! ﭘس
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھم ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﺑﺎﺷد و ھم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ھم ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻘﯾﺎﻧﮫ!
 -١۶٣ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺷر اﻣروز ﻣﺛل ﭼﻧد ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭼﻧد دھﮫ ﭘﯾش ﺑﺷری ﻣﻧﮑر ﺧدای واﺣد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در
ﻋطش ﺧداﺳت ﭘس ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺧدا را اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ او را ﻧﺷﺎن دھﯾم! و اﯾن راه ،ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت
ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻧﮫ ﺷرﻋﯽ و ﻧﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﮭﻧﻣﯽ! ﯾﻌﻧﯽ درب ورود ﺑﮫ ﻓطرﺗش را ﻧﺷﺎﻧش دھﯾم زﯾرا ﺧدای
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣرده اﺳت و دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد ﺧدای وﺟودی را ﺑﺎﯾد ﺷﻧﺎﺧت و ﻧﺷﺎن داد! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﻋرﻓﺎن
اﻣﺎﻣﯾﮫ!
 -١۶۴اﯾن را ھم ﺑﯾﻔزاﺋﯾم ﮐﮫ ﺧدای ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھم ھرﮔز وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﭘﯾرواﻧش ھﻣﺎن ﻗﺎﺗﻼن اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﻌرف ﺧدای اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺑودﻧد ﻧﮫ ﺧدای ﻗدﯾم!
 -١۶۵ﺑدان ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣواره ﻧو و ﺟوان اﺳت و از وﺟود ﺟواﻧﻣردان ﻣؤﻣن و ﺣﮑﯾم و ﻋﺎﺷﻖ و ﻋﺎدل ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺳﺧن
ﻧﻣوده اﺳت.
 -١۶۶ﺧدای ﮐﺗب ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻓﻘﮭﯽ و ﺗﻔﺳﯾری و ﺣﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرای ھﯾﭼﮑس ﺧدا ﻧﺷده و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎورده اﺳت.
 -١۶٧اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﺧداوﻧد ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮔﻣﺷده و ﻧﯾﺎز ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت ﻧﯾﺎزی ﮐﮫ اﮔر ﺑرآورده ﺷود ﻧﺟﺎت و ﺷﻔﺎﺋﯽ
ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت! و اﯾن ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و دﻟﻧﺷﯾن ﻣﯾﺳر ﻧﻣﯽ ﺷود!
 -١۶٨ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟز ﻣﺷﮑل ﺗﺑﯾﯾن ﻣدرن اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻣﺷﮑل دو رو دارد :ﯾﮑﯽ ﻣوﺟود ﺑودن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن درد و
ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت و ﻗﻠم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .و دﯾﮕر ﻣوﺟود ﻧﺑودن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺎﻟﮏ و وﮐﯾل و وﺻﯽ ﺧدا و دﯾﻧش ﻣﯽ
داﻧﻧد و ﻻﻏﯾر! اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت!؟
 -١۶٩اﯾﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺧود ﺑﻠﮑﮫ ﺧدای واﻗﻌﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن و ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺧﻠﻘش
ﺣﺿور دارد و ﺟﺎﺋﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ .ﭘس اﯾﻣﺎن ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ رواﺑط ﻣؤﻣن در ﻗﺑﺎل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و
ﺧﺎﺻﮫ آدﻣﮭﺎ ﺳر و ﮐﺎر دارد و از اﯾن رواﺑط ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧور اﯾﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی زﻧده ﺧداﺳت.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دروغ و رﯾﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم اﯾﻣﺎن اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دروغ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ او در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
اﯾﻣﺎن رھﺑﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و ﻓﺳﻖ و ﺟﻧون ﻣﯽ ﮐﺷد!
 -١٧٠ﭘس ﺑدان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺑﺳﺗر رواﺑط آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا اﯾﻣﺎن
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ و ﺣﺎﺿر و رازق و ﻣﺣﯾط و ﺷﺎھد و ﻣرﯾد و ﻓﺎﻋل و راﺷد و ﺣﺎﻓظ و داﻓﻊ و ﻏﻔور و
رﺣﯾم اﺳت در ذره ذره اﯾن ﻋﺎﻟم در ھﻣﮫ ﻣوﺟوداﺗش! و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھﻣﮫ ﺟﺎ و ھﻣﮫ ﮔﺎه! و ﺻﺎدق و
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ﺧﺎﺷﻊ و ﺗﺳﻠﯾم و ﻋﺎﺑد و ﻣرﯾدش ﺑودن و ﺑﺎ او ﻣﮑر و رﯾﺎ ﻧﮑردن در ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش! ﭘس اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﻋﯾن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﺳت.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده ﺷﮑر ﺧﺎﻟﻖ ﺟز ﺷﮑر ﻣﺧﻠوﻗش ﻧﯾﺳت! رﺳول اﮐرم)ص(-
 -١٧١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺻدق را اول و آﺧر و ﻣﺣور دﯾن ﺧواﻧده اﺳت .ﺻدق ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﯾﻌﻧﯽ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧدا و
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ او و او را ﺑﮫ دل ﺧود ﺧواﻧدن .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن! »اﯾﻣﺎن ،ﺻدق اﺳت« .ﻋﻠﯽ)ع(-
 -١٧٢ﺻدق ﺑﺎ آدﻣﯾﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎور و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧدا در آدﻣﯾﺎن اﺳت ﭘس ﺻدق ،ﺑﺳﺗر و ﻣﺣور و ﻋﻠت اﯾﻣﺎن اﺳت.
 -١٧٣ﺳوء ظن ﺑﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠت ﻋذاب ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻣرارش اﯾﻣﺎن را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻧﺷﺄ دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن و ﺧﺎﺻﮫ ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺳوء ظن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﻣردم ﮐﮫ ﺧداﺳت ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺎﻟﮏ و اراده و ﻓﺎﻋل
اﻋﻣﺎل ﻣردﻣﺎن! ﭘس اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟز ﺑﺎور ﺑﮫ وﺣدت وﺟود ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﭘس اﺣﯾﺎء و اﺷﺎﻋﮫ ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن وﺣدت وﺟود ﺗﻧﮭﺎ
راه اﺣﯾﺎی اﯾﻣﺎن در ﻣردم اﺳت و رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ ﻓﺳﺎد و ﻓﺳﻖ و ﺳﺗم و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت!
 -١٧۴ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا دروغ را ﺳرﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎه داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و راز اﯾن ﻓرﯾﺎد ﺧدا :وای ﺑر
دروﻏﮕوﯾﺎن! و ﭼرا ﺧداوﻧد ﺻدﯾﻘﯾن را ھﻣردﯾف ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻗرار داده اﺳت و ﺧود را ھﻣﻧﺷﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧد.
 -١٧۵ﭘس ﺻدق ،اﺳﺎس اﯾﻣﺎن اﺳت و اﯾﻣﺎن ھم اﺳﺎس ﺻدق! زﯾرا ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور و اراده ﺧدا در ﻣردﻣﺎن ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯽ و ﺣرﻣﺗﺷﺎن ﻧﮭﯽ و دوﺳﺗﺷﺎن ﺑداری! ﭘس ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺑﮫ ﻧﺎم
اﯾﻣﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن اﺳﺎس اﺧﻼق اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -١٧۶وﺣدت وﺟود در ﻣﻌﻧﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺧود ﺣﺎﻣل ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس و ﺗﮑﺑﯾر ﺧداوﻧد اﺳت و در ھر ﭼﯾزی ﷲ اﮐﺑر
ﺣﺿور دارد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدای را در ﻗطﻌﮫ ﭼوب ﺧﺷﮑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس در ﻣورﭼﮫ ای و ﺳﭘس در ﭘرﻧده ای و ﺳﭘس در
اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ،ﺧودﺑﺧود ﺷﺎھد ﷲ اﮐﺑر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء ﺗﺟﻠﯾﺎت اوﯾﻧد وﻟﯽ او ھﻣواره ﺑرﺗر از ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺧوﯾش
اﺳت و ھر ﺗﺟﻠﯽ ﺑرﺗر از دﯾﮕرﯾﺳت و اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
 -١٧٧ﺣﺎل درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻋﺎرﻓﺎﻧﺷﺎن و ﻻﻏﯾر! زﯾرا وﺣدت وﺟود ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋرﻓﺎن
ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی اﺳت و ﻧﮫ ﻋدﻣﯽ!
 -١٧٨اﯾﻧﮏ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﯾﺎد وﺻﯾت اﺳﺗﺎد اول ﺧود دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯾف ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﻣؤﻣن و
ﮐﺎﻓر ﻣﻌﻠوم و ﺗﻌرﯾف ﻧﺷود ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮑﻧﯾم ﺑﯾﮭوده و در ﺧدﻣت دﺷﻣن اﺳت .اﯾن ﺳﺧن در طﯽ ﭼﻧد دھﮫ ﭘس از رﺣﻠﺗش از
ھر ﺣﯾث ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮐل دﻋوا و ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑر ﺳر ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓر
ﮐﯾﺳت و ﻣؤﻣن ﮐداﻣﺳت!
 -١٧٩ﺑﺎز ھم ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺳﺧن از ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن در آﺛﺎرﻣﺎن ،ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺑﺎطﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺷرﻋﯽ و
ﻓﻘﮭﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ و ﻓﺗوا ﺑﺎﺷد! زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺑر ذات ﻗﻠوب آﮔﺎه اﺳت ﻓﻘط ﺧداﺳت و ﻻﻏﯾر! ﭘس
اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻓﻘط ﺑرای ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧودﺳﺎزی و ﺟﮭﺎد دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻧﮫ اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ و ﺷرﻋﯽ!
 -١٨٠وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ دروغ و ﻣﮑری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﺧودش ﯾﺎ دﯾﮕری ،ﻓﻘط ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﯾﺗﯽ از زﻧدﮔﯾش را اﻧﮑﺎر ﮐرده
و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑر آن واﻗﻌﯾت ﮐور ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه آن دروغ وﺟﮭﯽ از وﺟود و ﻟذا اراده اش را
ﻧﯾز از دﺳت ﻣﯽ دھد و ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از اﯾن آﻧﮑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از وﺟود و اراده اش ﻓﻘط ﻓراﻣوش و از دﺳت ﻧﻣﯽ رود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﺷﯾطﺎن ھﻣواره ﺑﺎ اوﺳت ﮐﮫ ﮐل آن دروغ و اﻧﮑﺎر و ﺑﯽ ارادﮔﯽ را ﺑﮫ ﮐل وﺟودش ﺗﻌﻣﯾم ﻣﯽ
دھد ﯾﻌﻧﯽ ﮐل وﺟود و اراده اش ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد از ﺟﻣﻠﮫ دﻟش و اﯾﻣﺎﻧش و ﻗوه ادراﮐش و ﺑﺎورش .و اﯾﻧﺳت
واژﮔوﻧﯽ و ﻧﺎﺑودی و ﮐﻔر.
 -١٨١ﺣﺎل درﯾﺎب ﮐﮫ ﭼرا دروغ ﺧﺻم اﯾﻣﺎن اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺻم ﻋﻘل اﺳت .و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺻدق ،ﻣﯾزان و ﭘرﭼم دﯾن در ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت.
 -١٨٢و ﺑدان ﮐﮫ ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن دروﻏﮭﺎ ،دروغ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻣر در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
دروغ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺎﻻﺧره روزی رﺳوا ﺷده و از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود .و دروﻏﮭﺎی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧودش اﺳﺎس واژﮔون ﺳﺎزی ﺧوﯾش
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠول اﻋﻣﺎل زﺷت آدم اﺳت .اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﺷﺗﯾش از ﭼﺷم ﺧوﯾﺷﺗن ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺷرم و ﺗوﺑﮫ
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ﭘدﯾد آﯾد ،اﻓﺗﺧﺎر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و اﯾن واژﮔوﻧﯽ ﻣوﺟب ﮔم ﺷدن اﻧﺳﺎن از ﭼﺷم ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .زﯾرا واﻗﻌﯾت وﺟودی اﻧﮑﺎر ﻣﯽ
ﺷود و ﮔم ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﮏ ھوﯾت ﺟﻌﻠﯽ و ﺗوھﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﯾطﺎن در ذھن اﻧﺳﺎن ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺧﻧﺎس اﺳت .ﭘس
دروغ از ﺧودﮐﺷﯽ ھم ﺑدﺗر اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧودی ﺧود از اﯾن ﮔﻣﺷدﮔﯽ و ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت
ﯾﺎﺑد .ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧوری از ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺗو ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺗو را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
 -١٨٣ﭘس دروغ ﻓﻘط دﺷﻣن ﺧدا ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ دﺷﻣن ﺧود دروﻏﮕو اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺧود و ﺧدا وﺟودی واﺣد اﺳت.
» -١٨۴ﺧداوﻧد زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت را ﺑرﺣﻖ آﻓرﯾده اﺳت «.ﻗرآن -اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ از ﻣﮑررات ﻗرآﻧﯽ
اﺳت ،وﺣدت وﺟودی ﺗرﯾن آﯾﺎت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺳﺎس اﯾﻣﺎن و ﺻدق اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﮔر ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ در ﺟﮭﺎن ﺑرﺣﻖ ھﺳﺗﻧد،
ﭘس ﺑری از ھر ﻧﻘص و اﯾرادی ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎﻣﻠﻧد .ﺑﺎور اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ،اﺳﺎس اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﻖ ھر
ﻣوﺟودی .ﭘس ھر اﻧﮑﺎر و دروغ ﻋﯾن ﻧﻘص اﯾن اﯾﻣﺎن اﺳت و اﯾن ﺣﻖ .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔر و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا.
 -١٨۵ﭘس ھر ﻓﻌﻠﯽ ھم ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺳرﻣﯽ زﻧد ﺣﻖ اﺳت زﯾرا ﻣﺧﻠوق ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده :ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ و اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن را آﻓرﯾده
اﺳت .و اﻧﮑﺎر اﯾن ﺣﻖ ﻣﻧﺷﺄ دروغ و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ اﺳت و ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺄﻣور اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ھر ﻋﻣﻠﯽ از ﺧود را ﻓﮭم
ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧداﺋﯽ ﺑودن آن را درﯾﺎﺑد .ﻣﺛﻼً ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل زﺷﺗﯽ از ﻣﺎ ﺳرﻣﯽ زﻧد ،ﺑﺎﯾﺳت ﻣﻧﺷﺄ ﺑﺎطﻧﯽ آن را درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﻓﮭم
و ﺑﺎور ﻧﺎﺣﻘﯽ در ﻣﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل زﺷت ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ آن اﺳت .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﺗوھﻣﯽ اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑﮫ
اﺻﻼح ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎورھﺎی ﺧود ﺑﭘردازﯾم.
 -١٨۶ﻣﺛﻼً طرز ﺗﻔﮑر و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎور ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻣوﺟب ﺑروز ھرزﮔﯽ و زﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺣﻖ
ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﻧﮕﯽ اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟور واﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑﺗش ﺗﺄﺋﯾد و ﺗﺻدﯾﻖ آﻧﮭﺎﺳت .و ﯾﺎ
ﺷﻧﺎﺧت ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﻣﺎ از ﺧدا ﻣوﺟب ﺳوء ظن و ﺷرک ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ھﻣﮫ دروﻏﮭﺎ و ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﺷﻧﺎﺧت و
ﺑﺎورھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﻣﺎﺳت.
 -١٨٧از اﯾن ﻣﻧظر ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻏﯾر وﺣدت وﺟودی ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و آدم ،ﻣﻧﺷﺄ ﮐﻔر و دروغ و ﺟﻧون و
ﺧودﺑراﻧدازی اﺳت .و ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ﮐﮫ ﺑﺳﺗر ھداﯾت اﺳت ﺟز از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد.
 -١٨٨و ﺑدان ﮐﮫ اﯾن ﺑﺷر ﻣدرن در درک و ﺑﺎورش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن و ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن اﻣور ﮐور و ﮐر و دﯾواﻧﮫ ﺷده
ﻏﻠوی در درک و ﺑﺎور آب ،ﺑﺎﺑﺎ ،ﻧﺎن و...
اﺳت و اﯾﻧﺳت ﺑﻧﯾﺎد ﮐﻔر ﺑﺷر ﻣدرن و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺗش .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ّ
درﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ظﮭور ﻧﺳﻠﯽ ﻏول ﺑﭼﮫ اﯾم ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣدرک دﮐﺗرا ﺑﮫ
ﺟﯾب دارد .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﻏول ﺑﭼﮫ ﺳﺎزی ھﻣﯾن ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن واﻗﻌﯾت را ﺗﺎ
دﯾرﺗر ﻧﺷده ﺑﺎور ﮐﻧﯾم و در ﻣذھب اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ارﺳطو و اﻓﻼطون ھﺳﺗﻧد ﺗردﯾد ﮐﻧﯾم.
 -١٨٩و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ارﺳطو و اﻓﻼطون ھﺳﺗﻧد ﭘس از ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﻗرن ﺑﮫ ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ
رﺳﯾد .اﯾﻧﮭﻣﮫ زﻣﺎن ﺑرای ظﮭور ﺑﺎطن اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑدﻟﯾل ﻧﻔﺎق ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ در ﻏرب ﺑود ﮐﮫ ﭼون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎﺋﯽ
اش ﻧﺎﺑود ﺷد ﺣﻖ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھم رخ ﻧﻣود.
 -١٩٠ﺣﻖ ھر اﻣری درک ﺣﻘﯾﻘت ﺧﯾر و ﺷر آن اﺳت ﮐﮫ از ﺷرش ﺑﺳوی ﺧﯾرش ﺑروﯾم و ﯾﺎ ﺑرﺗر از آن از ﺧﯾر و ﺷرش ﻓرا
روﯾم ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت واﺣده اش را درﯾﺎﺑﯾم .ﭘس وﻗﺗﯽ از ﺣﻖ ﭼﯾزھﺎ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﻣﻧظور ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط آن ﺷدن ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﺑرداﺷﺗﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ از ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز ھم ﺣﻘش ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود.
 -١٩١ﺣﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت .و ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓت اﺳت ﺗﺎ ﺣﻘش درﯾﺎﻓت ﺷود ﮐﮫ ﺧﯾر ﯾﺎ ﺷرش از ﭼﮫ روﺳت و ﭼرا؟
 -١٩٢ﻓردی را ﮐﮫ از اﻋﺗﯾﺎد ﻣزﻣﻧﯽ ،ﺗرک اﻋﺗﯾﺎد داده ﺑودﯾم ﭘس از ﻣدﺗﯽ دﯾدم ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺷروع ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﺑﺎز
ﮐﮫ ﺑرﮔﺷﺗﯽ! ﮔﻔت :ﺣﻖ اﺳت! ﮔﻔﺗم :آﯾﺎ ﺧﻣﺎرﯾﮭﺎ و ﺣﻘﺎرﺗﮭﺎﯾش ھم ﺣﻖ اﺳت و ﯾﺎ ﻓﻘط ﻧﺷﺋﮕﯽ اش ﺣﻖ اﺳت! ﺳﺎﮐت ﺷد! اﯾن
ﻓرد ﯾﮑﯽ از آن ﻓرﺻت طﻠﺑﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣدﻋﯽ وﺣدت وﺟود در ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﻘﯽ ﺟز ﻋﯾﺎﺷﯽ ﺳراغ ﻧداﺷت!
 -١٩٣اﮔر ﮐﺳﯽ ﺷر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﻋﻣﺎﻟش را ھم ﺣﻖ دﯾد ﺑراﺳﺗﯽ ﺑرﺣﻖ اﺳت و اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد از ﺷر اﻋﻣﺎﻟش ﻣﯽ ﮔذرد!
 -١٩۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی ﺧود را ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧد اﮔر ﻋذاﺑﮭﺎﯾش را ھم ﺣﻖ دﯾد ﺑراﺳﺗﯽ دﺳت از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد .وﻟﯽ
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻋذاﺑﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ را ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻧﻣوده و دﯾﮕران را ﻣﺳﺑب آن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد!
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 -١٩۵ﭘس از اﯾن ﻣﻧظر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﮐﻔر ﻧﯾز ﺣﻖ اﺳت ﺷﯾطﺎن ھم ﺣﻖ اﺳت و ھﻣﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری ھم ﺣﻖ اﺳت.
ﺣﻖ دو رو دارد :ﺧﯾر و ﺷر ،ﺑﮭﺷت و دوزخ ،رﺣﻣت و ﻏﺿب و ...وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ را ﺑﺑﯾﻧد و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد از ﺷر و
ﻏﺿب و دوزخ ﻣﯽ رھد و ﺑر ﺣﻖ ﺑﮭﺷت وارد ﻣﯽ ﺷود!
 -١٩۶اﺻﻼً اﯾﻣﺎن و ﺻدق ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺣﺎﺻل درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﺣﻖ ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺟﮭﻧم اﺳت و اﯾن از ارﮐﺎن وﺣدت وﺟود اﺳت و
ﻋرﻓﺎن!
 -١٩٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑدﺑﺧﺗﯽ و دوزخ و ﺟﻧون و ﺣﻘﺎرﺗﮭﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ را در ﺧود درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾﻣﯽ از وﺟودش را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﮐل وﺟودش از دﺳت ﻣﯽ رود و ﺑﯽ اراده ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا وﺟود اﻣری واﺣد و ﻏﯾرﻗﺎﺑل
ﺗﻘﺳﯾم اﺳت ﻣﺛل آﺑﯽ ﮐﮫ ﮔوﺷﮫ ای از آن آﻟوده ﺷد ﮐل ظرف آب آﻟوده ﺷده اﺳت و ﺟﺎن ﭼون آب اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از آب
اﺳت.
 -١٩٨ﺑﻧﮕر ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻣدرن ﺑﺧﺻوص درﺑﺎره اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ھر ﻋﺿو و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻠوﻟﯽ از ﺑدن را ﻣﻧﻔﮏ از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑدن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و
ﺑراﯾش درﻣﺎن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارد .ﺗن را ﺟدای از روان ﻣﯽ داﻧد و روان را ﺟدای از اﻋﺻﺎب .و اﻋﺻﺎب را ﺟدای از دل و ...و
اﯾن ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧده اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺿد وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -١٩٩ھﻣﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺗﺧﺻص ھﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻋﻠوم ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن ،اﺳﺎس وﯾراﻧﮕری ﺷﻌور و وﺟدان و اﯾﻣﺎن در
ﻧظﺎم اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ )اﺻﺎﻟت ﻣدرﺳﮫ( اﺳت .ﭘس ﺣﯾرت ﻣﮑن اﮔر ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻓرﺗرﯾن و ﻧﯾز دﯾواﻧﮫ ﺗرﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ!
 -٢٠٠و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧواﺑﻎ ﻋﻠوم ﻣدرﺳﮫ ای را ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﻧﮑر و ﺧﺻم اﯾن ﻋﻠوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺣﯾرت ﻣﮑن! از ﻏزاﻟﯽ و
ﻣوﻟوی ﺗﺎ ﺷﯾﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ و ﻧﯾﭼﮫ و اﻧﯾﺷﺗن!
 -٢٠١ﻣؤﻣن ،اﯾﻣن اﺳت زﯾرا ﺟز ﺣﻖ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺣﻖ ﻧﯾﺳت و ﻧﺧواھد ﺑود و او ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن
اﺳت! و ﻟذا ﻣؤﻣن ،ﭘﮭﻠوان اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻏﯾرﻣؤﻣن ،از ﺳﺎﯾﮫ ﺧود ھم ﻣﯽ ھراﺳد! و ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼرا ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺗرﯾن
آدﻣﮭﺎ ،ﺗرﺳوﺗرﯾن ھم ھﺳﺗﻧد! ﻋﻠوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻣن ﻧﻣودن ،ﻧﺎاﻣن ﮐرده اﺳت! اﯾن ﻋﻠوم ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را از ﺟﮭﺎن
طرد ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ھﯾﭻ ﺟﺎ اﻣن ﻧﯾﺳت و ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ ﺑود و ﻟذا ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﻧﺑﺎر ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت اﺳت و
ﺳﯾطره اﻣﭘراطورﯾﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ای ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺗﺷﺎن ﺑﯾم زداﺋﯽ از ﺑﺷر اﺳت!؟ ﺷﯾطﺎن ،ﺟﮭﺎن را ﺑرای ﺑﺷر ﻧﺎاﻣن ﻧﻣوده و ﺳﭘس
ﺧودش او را ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﭘﯾداﯾش ﺟﮭﻧم و اﻧﺳﺎن دوزﺧﯽ اﺳت!
 -٢٠٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺟز از ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ وﺣدت وﺟودی ،اﯾﻣﺎن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد .و ﺑدان ﮐﮫ درک ﻋرﻓﺎن وﺣدت وﺟودی ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ
ﻣردﻣﺎن ھزاران ﺑﺎر آﺳﺎﻧﺗر از درک ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی اﻟﮭﯾﺎت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎوراﺋﯽ اﺳت .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
ھﻣواره ﺑﺎ ﻋرﻓﺎ اﺣﺳﺎس ﺳﻧﺧﯾت داﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را درک و ﺑﺎور ﻧﻣوده اﻧد وﻟﯽ ھﯾﮭﺎت از ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﺗﮑﺑری ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ھم
ﺣرف ﺧود را ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐرده اﻧد و ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﺑﺎوری ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد زﯾرا ﭼﯾزی ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد ﺑﺎور ﺷدﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت!
 -٢٠٣ﻣﺛﻼً ﭼﮕوﻧﮫ ارﺳطوی ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداﯾش ﺣدود دو ھزار ﺳﺎل ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت اروﭘﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐرد و ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘدﯾد آورد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧداﯾش ،ﮐﺳﯽ ﭼون اﺳﮑﻧدر داﺋم اﻟﺧﻣر و ﻋﯾﺎش را ﺑﻌﻧوان ﮔل ﺳرﺳﺑد ﻓﻠﺳﻔﮫ
اش ﺑﭘرورد و ﺑﻌﻧوان ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺷرﯾت ﺗﺣوﯾل ﺟﮭﺎن دھد .و ﺑﻌد اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺧداﯾش ﻣوﻟد ﭘدﯾده ﺷوﻣﯽ ﺑﮫ اﺳم ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط ھم ﺑدرد اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺧورده اﺳت و ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺑﺎر ﻧﯾﺎورده اﺳت .ﺑدان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﯽ ،اﯾﻣﺎن
اﺑﻠﯾس اﺳت و ﻣذھب اھل ﻣدرﺳﮫ ،ﻣذھب ﺷﯾطﺎن! ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧت را ﺑﺎز ﮐﻧﯽ و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎور ﮐﻧﯽ ﺑﯽ
ھﯾﭻ ﻓﻠﺳﻔﮫ ای!
 -٢٠۴آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳﺎده ﮐردن ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾده را ﻋﯾن ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻣردم ﺳﺎﻻری
ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﺎوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود را ﺳﺧﻧﮕوی آن ﻣﯽ داﻧﻧد.
 -٢٠۵آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ ای و آﻣوزش ﻣدرﺳﮫ ای و ﺳواد ﻣوﺟب ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن از واﻗﻌﯾت ھﺎ ﺷده و ﺑﺎور ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ واﻗﻌﯾت را در ﺑﺷر از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓرش ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻘل و اراده و ﻋﺎطﻔﮫ را در او زاﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و او را
ﺑﻧده ﻗدرت ﻣﺎدی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد؟
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 -٢٠۶ﺳواد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل واﻗﻌﯾﺎت و ﭘدﯾده ھﺎ ﺑﮫ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت ﮐﮫ در ذھن ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻟذا ﻣﺣور ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠوم ﻣدرﺳﮫ
ﻣﺻور )ﻣﮑﺗوب( ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺳرآﻏﺎز ﺧﺻوﺻﯽ
ای اﻣر ﺣﺎﻓظﮫ اﺳت .ﭘس ﮐﻠﻣﺎت
ّ
ﺳﺎزی و ﻣن ﺳﺎزی ﺟﮭﺎن در ﺣﺎﻓظﮫ ﻓردی! و آدﻣﯽ در ذھن ﺧود ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﺎ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﻧﯽ ﺷده اش ﻣﯽ ﮐﻧد و
اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ واژﮔون ﺳﺎزی واﻗﻌﯾﺎت در ذھن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ واژه ﺳﺎزی ﺟﮭﺎن! و اﻣﺎ ﭼرا واژه ﮐردن واﻗﻌﯾﺎت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
واژﮔوﻧﯽ آﻧﮭﺎ در ذھن آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود؟ زﯾرا اﻧﺳﺎن از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﺧﺷﯽ از واﻗﻌﯾﺎت و ﻣوﺟودات را از ﮐﺎﻟﺑد واﺣد ھﺳﺗﯽ ﺟدا و
ﻣﻧﻔﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ و از طرﯾﻖ ﻣﻧﯽ ﮐردﻧش ،ﺣﻘش را ﺑﺎطل و واروﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ اﻣر واﺣد اﻟﮭﯽ و ھوﺋﯽ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﻣﻧش را در ﺧﻠﻖ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ او ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧود واﻧﮭﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن ﻏﯾر ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت .و
اﻧﺳﺎن ﺑرﺧﻼف ﺣﻖ ﺧﻠﻘت ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﻣﻧﯽ ﮐردن اﯾن »او« ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋﯾن واژﮔوﻧﮫ ﮐردن واﻗﻌﯾﺎت اﺳت .در اﯾن ﺑﺎب ﺑﮫ
ﮐﺗﺎب »ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ« رﺟوع ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻧواع واژﮔوﻧﺳﺎزی ﺑﺷر را ﻧﺷﺎن داده اﯾم!
 -٢٠٧ﭘس ﺧوب ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺑﻠﯾﺳﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻣدرﺳﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺷر ھم ﺳراﯾت ﮐرد و ﺗﺣﻘﻖ
ﯾﺎﻓت و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣوﻟود اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻓﻼﺳﻔﮫ و داﻧﺷﻣﻧدان اﺳت.
 -٢٠٨اﺻﻼً واﻗﻌﮫ واژوی ﮐردن ﭘدﯾده ھﺎ در ذھن داﻧش آﻣوز ﻣﺑﺗدی ،ﻋﯾن واﻗﻌﮫ واژﮔوﻧﺳﺎزی ﭘدﯾده ھﺎﺳت ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺟز
از طرﯾﻖ ﻣﻧﯽ ﮐردن اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ و ﺣﻔظش در ﺣﺎﻓظﮫ اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯾری ﻧﯾﺳت .و ﻣﻧﯽ ﮐردن و واژوی ﮐردن ﻣﺗرادف ﺑﺎ
ﺟداﺳﺎزی و اﻧﻔﮑﺎک ﭘدﯾده از ﮐل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت .و ﻣﻧﯽ ﮐردن ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﺎﺑود ﮐردن اﺳت زﯾرا وﺟود ﻋﺎﻟم ﺣﺎﺻل ﮔذﺷت
ﺧدا از ﺧود اﺳت .ﭘس ﺧودی ﮐردن ﻋﻣﻠﯽ ﺿد وﺟود اﺳت.
 -٢٠٩و اﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ھﺳﺗﯾم :آﯾﺎ ﺳوادآﻣوزی )ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن( ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
واژﮔوﻧﺳﺎزی واﻗﻌﯾت ﻧﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻠﻣﺎت را آﻣوﺧت ﺑدون آﻧﮑﮫ آن را واژه و واژﮔون ﺳﺎﺧت؟
 -٢١٠ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ذات ﻣدرﺳﮫ و آﻣوزش و ﺳواد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ذات ﮐل ﺗﻣدن ﻣدرن ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ھزار ﺳﺎل در
راه ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾده اﺳت.
 -٢١١ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺳوادآﻣوزی و ﻣدرﺳﮫ ،ﺗﺎﮐﻧون ﺗﻧﮭﺎ راه اﺷﺎﻋﮫ و اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻠوم و ﺗﺟرﺑﯾﺎت و اﻓﮑﺎر دﯾﮕران ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑوده
اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﺧداﺳت از طرﯾﻖ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ!
 -٢١٢ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳواد آﻣوﺧﺗﻧد ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب ﺑودﻧد ﺗﺎ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ را اوﻻ ً ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﺣﻔظ
ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ دﯾﮕران اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ طور ﺷﻔﺎھﯽ و ﺳﻣﻌﯽ! و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣردﻣﺎن ﺧود ﺳواد آﻣوﺧﺗﮫ و ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ را
ﺧواﻧدﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻼﯾﺎن روی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﻓت ﺑﮭﻣراه ﺳﯾطره ﺷﺎن ﺑر ﻣردﻣﺎن!
 -٢١٣ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﺗﺑﺎن وﺣﯽ در ﻧزد رﺳول اﮐرم)ص( ﭼﮫ ﻗرب و ﻣﻧزﻟﺗﯽ داﺷﺗﻧد و اﮐﺛرﺷﺎن ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻗدرت و ﺛروت رﺳﯾدﻧد.
و ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر ھم ﯾﮑﯽ از ﺷروط آزادی اﺳرای ﺟﻧﮕﯽ را ﺳوادآﻣوزی ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗرار داده ﺑودﻧد ھر ﭼﻧد ﺧودﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر
ھم ﺳواد ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد.
 -٢١۴ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ راه و روش ﻏﯾر واژوی ﺳوادآﻣوزی و ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم ﻋﺎرﯾﮫ ای ھم ﻣﻣﮑن اﺳت وﮔرﻧﮫ رﺳول
ﺧدا و ﺧود ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻗﻠم و ﻧوﺷﺗن ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﮐرد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ ً اھل ﺳواد و ﮐﺗﺎب را ﺳرزﻧش ﻧﻣوده و
اﮐﺛرﺷﺎن را ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺧواﻧده و دﺷﻣن دﯾن!
 -٢١۵ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﭼﻧﺎن ﺣرﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﻠم و ﻧوﺷﺗن ﻧﮭﺎده ﮐﮫ درﺑﺎره ھﯾﭻ اﻣر دﯾﮕری ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و دﻓﺎﻋش از ﺷرف اھل
ﻗﻠم و ﻧﻔرت از دﺷﻣﻧﺎن آن ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ذﮐرش رﻓﺗﮫ اﺳت.
 -٢١۶ﭘس آﯾﺎ راه و رﺳم ﺳوادآﻣوزی ﺑرﺣﻖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ واژﮔوﻧﺳﺎز وﺟود و ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن و اراده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا در ﺳوره ﻗﻠم ،ﺑزرﮔﺗرﯾن راه ﻧﺟﺎت از ﺟﻧون و ھداﯾت ﺑﺳوی اوﺳت ،ﭼﯾﺳت؟
 -٢١٧اﺻﻼً ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ رﺳول ﺧﺎﺗﻣش اﻣر ﺑﮫ ﺧواﻧدن اﺳت )اﻗرأ (...وﻟﯽ ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ رﺳوﻟش ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣرش ھم
ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﻧﯾﺎﻣوﺧت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾﮕران را ﺷدﯾدا ً ﺑﮫ آن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣود!؟
 -٢١٨ﮐل ﻓﺳﺎد و واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻧﺎﺷﯽ از آﻣوزش و ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری ﺣﺎﺻل ﺣﻔظ ﮐردن اﺳت زﯾرا واﻗﻌﮫ ﻣﻧﯽ ﮐردن و ﺧودی
ﺳﺎﺧﺗن ﭘدﯾده ھﺎ ،در ھﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﺣﻔظ ﮐردن در ﺣﺎﻓظﮫ اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﺎر ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
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اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻧﮕﯾزه ﻧﻔرت از آﻣوزش و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳت .ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﻧﯾت واﻟدﯾن و ﻣﺳﺋوﻟﯾن آﻣوزﺷﯽ در
ﻣﺳﺋﻠﮫ آﻣوزش و ﺗﺣﺻﯾل و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت ،اراده ﺑﮫ دﮐﺗر و ﻣﮭﻧدس
و داﻧﺷﻣﻧد و رﺋﯾس و وزﯾر و وﮐﯾل و ﺷﺎه ﺷدن! ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾت اﺳﺗﮑﺑﺎری ﺑﺷر در اﻣر آﻣوزش اﺳﺎس واژﮔوﻧﺳﺎزی ﺷﻌور و
اﯾﻣﺎن و اراده و ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت و ﮐﻔرش! و اﯾن ﻣﺻداق ﻗﻠم ﺿد ﻗﻠم و ﻋﻠم ﺿد ﻋﻠم اﺳت زﯾرا ذات ﻗﻠم و ﻋﻠم ،ﻋﺑودﯾت و
ﻋداﻟت و ﻣﺣﺑت و اﯾﻣﺎن اﺳت ﻧﮫ ﺳﻠطﮫ و ﺳﺗم و ﺑرﺗری ﺟوﺋﯽ! اﯾن ﻋﯾن ﻧﻣﺎز ﺿد ﻧﻣﺎز ﻣﻌﺎوﯾﮫ و اﺑن ﻣﻠﺟم و ﺷﻣر اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺟﺎی ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﺗﻘرب اﻟﯽ اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﯽ آورد.
 -٢١٩ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﺻﻼً ﭘﯾداﯾش ﮐﻠﻣﺎت و ﻧوﺷﺗن و ﺧواﻧدن از ﻧﺧﺳﺗﯾن وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ رﺳوﻟش ﺣﺿرت ادرﯾس )ھرﻣس( ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺷر آﻣوﺧت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﺳوادان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺷﺎﮔردان آن ﺣﺿرت ﺑودﻧد و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻼس درس را اﯾﺷﺎن ﺑرﭘﺎ ﻧﻣود و
ﻟذا او را ادرﯾس ﺧواﻧﻧد )درس( .و اﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول ﻗﻠم ﺧدا ﺑرای ﺑﺷر ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم در ازل ﻧوﺷت و ﻧوﺷﺗﮫ
اش را اﻣر ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﻓرﻣود و ﺟﮭﺎن آﻓرﯾده ﺷد .ﭘس ﻧزول ﻗﻠم ،ﻧزول ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ ﺧدا ﺑرای ﺑﺷر ﺑود .ﺑدان!
 -٢٢٠وﻟﯽ ﺑﺷر ،ﻗﻠم ﺧدا را ھﻣﭼون دﯾﻧش ،واروﻧﮫ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت و ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷد و دوزخ را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر ﺑﻘدرت اﯾن ﻗﻠم دﺳت ﺑﮑﺎر ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎن و ﮐﻠﻣﺎت ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ﮐﺎﻓر ﮔردﯾد.
 -٢٢١اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ اھﻠش را اﺻﻼح ﻧﮑﻧد )ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدم ﻧﮑﺷﺎﻧد( ﻋﻠم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﻠﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻋﻠم ﺑر ﺗن ﮐرده اﺳت «.ﻗﻠﻣﯽ ھم ﮐﮫ اھﻠش را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و وﺣدت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧرﺳﺎﻧد ﻗﻠم ﺿد ﻗﻠم اﺳت ،ﻗﻠﻣﯽ
ﮐﮫ اھﻠش را ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎن و ﻧﺎﺑودی ﺑﺷرﯾت ﻣﯽ ﺧواﻧد!
 -٢٢٢ﭘس اﯾن ﻗﻠم و ﻋﻠم و ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣدن ﻣدرن ،ﯾﮑﯽ از ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن دﺷﻣن اﯾﻣﺎن اﺳت و ﻋﻘل و اراده و ﻋﺎطﻔﮫ!
دل را ﻣﯽ ﻣﯾراﻧد ،ﻋﻘل را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و اراده را ﺗﺣوﯾل ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ دھد .اﺟﺑﺎری ﺑودن اﯾن ﻗﻠم و ﻋﻠم و ﻣدرﺳﮫ ،ﻧﯾز ﺣﺟﺗﯽ
ﺑر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑودن آﻧﺳت ﭼون ﺷﯾطﺎن ﺟﺑّﺎر اﺳت و دوزخ ﻣﮭد ﺟﺑرھﺎﺳت!
 -٢٢٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ )ﻋﻠم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺑﺧل و ﺳﺗم و ﺳﻠطﮫ و اﻧﮑﺎر( دارﯾم ﻗﻠم ﺑﻐﯽ و ﺳواد ﺑﻐﯽ و ﻣذھب ﺑﻐﯽ و
ﺷرﯾﻌت ﺑﻐﯽ و طرﯾﻘت ﺑﻐﯽ دارﯾم و ﻋرﻓﺎن ﺑﻐﯽ ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﯾطره ا ش اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت.
 -٢٢۴و اﻣﺎن از اﯾﻣﺎن ﺑﻐﯽ! اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﺣﻖ ﻣﺗرﺻد ﺳﻠطﮫ و ﺗﺣﻘﯾر دﯾﮕران اﺳت .و اﺷد واژﮔوﻧﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ
آورد .اﺑﻠﯾس دﭼﺎر اﯾﻣﺎن ﺑﻐﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﮔردﯾد و ﺑﮫ اﺷد ﻟﻌن و ﻓراق ﺣﻖ دﭼﺎر ﺷد! ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﺧدا را
اﺑزار اﻧﮑﺎر و ﻟﻌن اﯾﻣﺎن دﯾﮕران ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ رھزﻧﯽ دﯾﮕران ﭘرداﺧت .زﯾرا اھل اﯾﻣﺎن اھل ﺑﺎطن اﺳت ﺑﮫ درﺟﺎت .ﭘس اﮔر
ﺑﺧواھد ﻣﯽ ﺗواﻧد راه دل ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑزﻧد.
 -٢٢۵ھﺳﺗﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ،ھﺳﺗﯽ در ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ و ﻓطرﺗﯽ و ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ذات اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﺳﺗﯽ ھﺎی
ﻏﯾراﯾﻣﺎﻧﯽ ،ھﺳﺗﯽ ھﺎی در ﻏﯾر اﺳت در دﯾﮕران ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً اﺷﯾﺎء و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی دﻧﯾوی ھﺳﺗﻧد.
 -٢٢۶ﯾﮏ ﻣؤﻣن ،ھﺳﺗﯽ در ﺧوﯾش اﺳت و ﺑرای دﯾﮕران .زﯾرا ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﺳﺧﯽ و ﺑﺧﺷﻧده و ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت ﭼون ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ
در دل دارد .وﻟﯽ ﯾﮏ ﻏﯾرﻣؤﻣن ،ھﺳﺗﯽ در دﯾﮕران اﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﺧودش .و اﯾن ﻧوﻋﯽ دزدی اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺣرام ﺧواری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٢٢٧از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ و اﯾﻣﺎن ،ﺗﻌﮭد و وﻓﺎ و وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت در ﻗﺑﺎل ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
آﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﻧﺎﺑﺎوری و ﮐﻔر ﻗﻠﺑﯽ ،ﺑوﻟﮭوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻣذھب ﻋﺷﻖ و ﺣﺎل
ﻣﻌروف اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑوﻟﮭوس ﺧود را ﻣﻠﮭم و ﺻﺎﺣب وﺣﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﮭوده ھم ﻧﯾﺳت و آن ﻧﺟواھﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ او را در درون و ﺑرون ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده اﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣؤﻣن ھم ﻣﻠﮭم اﺳت ﺑﮫ ﺳروش ﻏﯾﺑﯽ ﺣﻖ در دﻟش
ﮐﮫ او را اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻧﻣوده و ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧودش ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓردل ﻓﻘط
ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﻣﯾﺎل و ھوﺳﮭﺎی آﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺋول ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﻋواﻗب اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳت اﮔر ﺷر و رﺳواﺋﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٢٢٨ﺑﺎور ،ﺛﺑﺎت و ﻗرار و وظﯾﻔﮫ و ﻋﮭد و وﻓﺎ و ﻋﺎطﻔﮫ و ﻣﺣﺑت ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد .و ﻧﺎﺑﺎوری و ﮐﻔر ھم ،ﺑﯾﻘراری و دﻣدﻣﯽ
ﻣزاﺟﯽ و ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮕﯽ و ﺷﻘﺎوت!
 -٢٢٩ﻓﻘط ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزﯾﮕرﯾﮭﺎی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﺧود و ﻋواطف و اﻓﮑﺎرش! زﯾرا ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن
ﺑﺎزﯾﮭﺎ ،ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﻣﺣﺑت و ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدﯾﮫ!
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 -٢٣٠ﻣﻧﺷﺄ ﺷرک ﻧوﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و دل ﺧوﯾش اﺳت و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﺎھﻠﯽ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ!
 -٢٣١و ﺑدان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻧﯾز دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در دل ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﺣﮑم ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش اﯾن اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻓراﻧﮫ ،ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎدھﺎی ﻣﺷﮭورش در ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺻﮭﯾوﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﺑﺎوری ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت.
 -٢٣٢آدﻣﯽ دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن دل از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﭘﯾری ﻗﺎﺑل رﺷد اﺳت وﻟﯽ در ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣواره ﮐودک ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ دم ﻣرگ! و دل ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ذھن و ﻋﻣل آدﻣﯽ ﺗرﺑﯾت و رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺗﺎ ﻣرگ ﮐودﮐﯽ ﺑﺎزﯾﮕر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و
ﻓﻘط ﭘﯾر و اﻓﺳرده ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑﻣﯾرد! اﯾن ﮐودک ﭘﯾر و ﭘﯾرﮐودک ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ از ﻋﻼﺋم آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 -٢٣٣ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ھزاران ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﺷر ﺳﺎﺑﻖ از آن
ﺑرﺧوردار اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎورش ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﺎزی و ﻣﮑر و ﺷﯾطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﻧﺷﺎﻧﯽ از اﯾﻣﺎن
ﮐﺎﻓراﻧﮫ ھم ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد اﯾﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و اﻟﮭﯽ!
 -٢٣۴اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ ،اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ در ﺣﺎل
اﻧﻘراض اﺳت ﺣﺗﯽ اﯾﻣﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﭘﺎن ﻋرﺑﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
 -٢٣۵ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻣدرن و ﻣدرﻧﯾزم ﻣﺣﺻول اﯾن اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑوده اﺳت از ھر ﺣﯾث ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی!
 -٢٣۶ﺑدان ﮐﮫ ﺑدون اﯾﻣﺎن ھﯾﭻ ﮐﺎر و اﺛری رخ ﻧﻣﯽ دھد ﭼﮫ از ﻧوع ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﭼﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و اﻟﮭﯽ!
 -٢٣٧و ﻣﻧظور از اﯾﻣﺎن ،ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﻣﻧﺷﺄ دو ﻧوع اﯾﻣﺎن اﺳت :اﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ و
اﯾﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳﯽ! اﯾﻣﺎن ﻣﺣﺑت ﮔرا و اﯾﻣﺎن ﺳﻠطﮫ ﮔرا! اﯾﻣﺎن ﺑﻐﯽ و اﯾﻣﺎن رﺑوﺑﯽ!
 -٢٣٨ﻓﻘط اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ و ﺗرورﯾﺳت ھﺎ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﻓﺎﺷﯾﺳت ھﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر درک
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
 -٢٣٩و ﺑدان ﮐﮫ از ﺷرک و ﻧﻔﺎق ھﯾﭻ اﯾﻣﺎن و اﻗﺗدار ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻧده ﺑرﻧﻣﯽ ﺧﯾزد زﯾرا اﻋﻣﺎل ﻣﺷرﮐﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل و
اﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﺳت!
 -٢۴٠اﯾﻣﺎن از اﻧﺗﺧﺎب ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣل و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود و ﺑرای ﮐل زﻧدﮔﯽ ﺧود و ھﻣﮕﺎن! و اﮐﺛرﯾت ﺗوده
ھﺎی ﻣردﻣﯽ از ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮔرﯾزاﻧﻧد و ﻟذا ھﻣواره ﺗوده )ﺣﺟم ﺑﯽ اراده( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ اﻗﺗدار ﮐﺎﻓران و ﯾﺎ
ﭘﯾروان ﻣﻘﻠد ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد .و اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﮐداﻣﯾﮏ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻧﻣﺎﯾد! داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐوﻓﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ اﺳﺎطﯾری
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ روز اﻣﺎم را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و روز دﯾﮕر ﺑﮫ ﻗﺗﻠش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد!
 -٢۴١و ﻓﻘط اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣل و ﺑرای ﮐل زﻧدﮔﯽ ﺧود و ھﻣﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾدان ﺑﺎزﯾﮕری را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد و ﺧﻼﻗﯾت ﻣﯽ
آﻓرﯾﻧد ﭼﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﭼﮫ اﻟﮭﯽ ،ﭼﮫ ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﭼﮫ دوزﺧﯽ!
 -٢۴٢ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ رﯾﺎ و اﺧﻼص در دﯾن ،ﺑرادرﺧواﻧده اﯾﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .و ﺑﻧدرت در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧزاع داﺷﺗﮫ
اﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣردﻣﺎن ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟص اﺳت .و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﯾن دو ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد.
 -٢۴٣ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ اﻣروزه ﭼﮕوﻧﮫ ﺻﮭﯾوﻧﯾزم )اﺳراﺋﯾل( ﺧﻼء ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ﺷرق و ﻏرب ﻋﺎﻟم اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻏرب و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم روی ﻣﯽ دھد و ﻟذا ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی آن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﻧﯽ رﻗم ﻣﯽ ﺧورد و آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور
ﺣﻖ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۴۴ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﭼو از ﻣﯾﺎن ﺑرود ﮐﻔر ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد! و ﻣﺎ اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﺑﺎرﮐﯽ
ھﺳﺗﯾم!
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 -٢۴۵ﻓرق اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻓراﻧﮫ و اﯾﻣﺎن دﯾﻧﯽ ،ﻓرق ﺑﯾن آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدای ﮐﺎﻓران در آﺳﻣﺎن و ﺧدای ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑر زﻣﯾن اﺳت .ﭼون در آﺧراﻟزﻣﺎن آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن آﻣده اﺳت ﭘس ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﻧﻔﺎق ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻻﺧره اﺑﻠﯾس ھم
ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٢۴۶در ﻗرآن ﮐرﯾم آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس از ﺷرک و ﻧﻔﺎق آدﻣﯾﺎن اﺑراز ﺑﯾزاری ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﻓﻘط
ﺑﺳراغ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﺎن در دﯾن ﻣﯽ رود و ﺑﺎ ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﮐﺎری ﻧدارد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐن!
 -٢۴٧و ﺧداوﻧد ھم ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﺷرک و ﻧﻔﺎق را ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد!
 -٢۴٨ﺑﻧﯾﺎد ﺷرک و ﻧﻔﺎق در دﯾن از اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھوا و ﻣردّداﻧﮫ و ﺑﺎ اﮐراه و رﯾﺎ اﺳت از ﺳر ﺑﮭﺷت ﭘرﺳﺗﯽ ﯾﺎ
دوزخ ھراﺳﯽ در دﻧﯾﺎ و آﺧرت!
 -٢۴٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻖ دﯾن ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺧﺎﻟص در
دﯾن ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت و ﺗرس از دوزخ!
 -٢۵٠دﻟﯾل اﻗﺗدار اﯾﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣدرن را آﻓرﯾد ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ ﺑوده اﺳت.
 -٢۵١ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل دﻻﯾل اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻧوﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ھم ﻋﺎﺟز و درﻣﺎﻧده ﺑودﻧد و ﺟز
ﺻدور ﻓﺗوای ارﺗداد ھﻧری ﻧداﺷﺗﻧد .و ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم ﻧﮭﺿت ﮐﺷﯾش ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن را! و ﻧﯾز ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﻣﻘﺗدر ﻓﺎﺷﯾزم آﻟﻣﺎن را ﮐﮫ ﺳراﺳر اروﭘﺎ را ﻓراﮔرﻓت و در ﺣﺎل ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺷدن ﺑود .و ﻗﺑل از ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑراھﯾن ﻗﺎطﻊ ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ
را در ﻧﮭﺿت رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ از زﺑﺎن وﻟﺗرھﺎ و ﻣوﻟﯾرھﺎ و روﺳوھﺎ و آدام اﺳﻣﯾت ھﺎ و ﻣﯾل ھﺎ ﮐﮫ ﮐﺎخ ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﻣﭘراطوری
ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑر ﺳر ﭘﺎﭘﮭﺎ ﺧراب ﮐرد ﭼون ﺣرﻓﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧداﺷﺗﻧد! اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮫ اﻗﺗدار اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺳل
ھﺎﺋﯽ را ﺑﯾدار ﮐرده و ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧوﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓراﺧواﻧدﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ در آن اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺳرﻧوﺷت ﺧود در
ھﻣﯾن دﻧﯾﺎﺳت و آن را ﺑﮫ ھر طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد! اﯾن ﻣﻧﺷﺄ اﻗﺗدار اﯾﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت
ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺑر ﺟﮭﺎن ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد زﯾرا ھﻧوز دﯾن ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﺎﻣل و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷود ﮐﮫ وﺟدان و ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر را ﻗﺎﻧﻊ و زﻧده و ﺧﻼق ﺳﺎزد.
 -٢۵٢ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دﯾن و ﺧﺎﺻﮫ اﺳﻼم و ﺑﺧﺻوص ﺗﺷﯾﻊ ﺣﺎوی اﯾدﺋوﻟوژی ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ھﻣواره ﻣﮭﺟور و ﻣظﻠوم
ﻣﺎﻧده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﻖ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﻋرﻓﺎن وﺣدت وﺟود ھﻣﺎن اﯾدﺋوﻟوژی
ﺣﻖ اﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎﺳت .و اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی در ﻋﺻر ﻣﺎ ،در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت.
 -٢۵٣ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎورﺷﺎن دارد و آﯾﺎت و ﺟﻣﻼت را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ اﺳرارﺷﺎن
راه ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن! وﻟﯽ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم ﻗرآن را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد
وﻟﯽ ﺑﻘول ﻗرآن ،ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﮔﻣراھﺗر و رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٢۵۴وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎور آﯾﺎت ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت؟ ﻣﮕر آن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑﺎورﺷﺎن
ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا و رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن اﺳت؟
 -٢۵۵ھر ﭘدﯾده ای ﺣﺎﻣل ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎور آن ﭘدﯾده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗش را ﺑﺎور ﮐﻧﯽ ﻧﮫ ﺑﺎوری ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣوروﺛﯽ
و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ادﻋﺎﺋﯽ و ﮐﻠﯽ و ﻓﻠﮫ ای و ﻗﯾل و ﻗﺎﻟﯽ ﮐﮫ آن ھم ﺑﻧدرت ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ از آن ﭘدﯾده را داراﺳت ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎ!
 -٢۵۶و ﺣﻘﯾﻘت ﻗرآن را ﺧود ﻗرآن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت :ﮐﺗﺎﺑﯾﺳت از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ا ّم اﻟﮑﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘت
ﻋﺎﻟم را ﺳﺑب ﺷده اﺳت و اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑواﺳطﮫ روح اﻟﻘدس ﺑر دل رﺳول ﺧدا ﻧﺎزل ﺷده اﺳت و اﯾن ﻧزول ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
ﻗﯾﺎﻣت اداﻣﮫ دارد ﮐﮫ از دل رﺳول ﺑر ﻗﻠوب رﺳوﻻن رﺳول ﺧدا )اوﻟﯾﺎء( در ھر ﻋﺻری در ﺣﺎل ﻧزول اﺳت .و اﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ زﻧده
و ﺣﮑﯾم و ﮐرﯾم و ﻣﺟﯾد و ﻋظﯾم و ﻋﻠﯽ اﺳت ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ﮐﮫ اھل ﺗﻼوﺗش ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را در آن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ھﯾﭻ ﭼﯾزی
در دو ﻋﺎﻟم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در آن ﺧﺑر و رازش ﻧﺑﺎﺷد .و ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﺎﮐﺎن ﺳراﺳر رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﺳت و ﺑرای ﮐﺎﻓران ھم
ﺧﺳران و ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم رﺳواﺋﯽ اﺳت .و ھﻣﮫ آﯾﺎت و ﻗﺻص آن ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺟﺎرﯾﺳت و ﮐﺗﺎب ﺧﺎص آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻗﯾﺎﻣت را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺧود را در آن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺧواﻧد اﺳرار
وﺟودش را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن و ﻣﺎﺑﻌد آن! و اﯾن ﺣداﻗل ﺑﺎور ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ آن ،ﺑﮫ ﻧور آن راه ﻧﺧواھﯾم
ﯾﺎﻓت و ﺑر ظﻠﻣﺗش وارد ﻣﯽ ﺷوﯾم.
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 -٢۵٧ﺑﺎور ﺑﮫ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ھم ﺑرای ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن در رأس ﺑﺎورھﺎﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣﻘش را ﺷﺎﻣل ﻧﺷود اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺧواھد ﮐرد
و ﺑﻠﮑﮫ دﭼﺎر اﺷد ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷوﯾم زﯾرا ھر ﭼﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗر و رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﺎزی و ﺳﮭوﯾت ﺑﺎ آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻔﺎﻗﯽ
ﻣﮭﻠﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود!
 -٢۵٨اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ )اﻣﺎﻣﯽ( اﮐﻣل و اﺟﻣﻊ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻓوق ھﻣﮫ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﺷود اﻻ در ﺑﺎور ﺣﻖ اﻣﺎم
ﺳر وﺟودش ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ھﻣواره اﻗرارش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و در ﻋﻣل اﻧﮑﺎرش! ﻓﻘط ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑرای ﺷﯾﻌﮫ طﺑﻖ
و ّ
ﺳرﷲ اﻋظم ،ﺧﻠﯾﻔﺔ ﷲ ،وﺟﮫ ﷲ ،ﺟﻧب ﷲ ،ﻧورﷲ ،ﻧﻌﻣت ﷲ ،روح ﷲ ،ﺑﻘﯾﺔ
ﻧص ﺷﯾﻌﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از :ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲّ ،
ﷲ ،ﯾدﷲ و ھوﷲ :ﺷﮭد ﷲ اﻧّﮫ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھو! و اﯾﻧﺳت اﻟﻔﺑﺎی اﯾﻣﺎن و ﺑﺎور ﺷﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺗر از اﯾن در ﻧﻔﺎﻗﯾم و ﻧﮫ زﻧده و ﻧﮫ
ﻣرده! ﭼﮫ ﻣﺎ را ﻏﺎﻟﯾﮫ و ﻣﺷرک و ﻣرﺗد ﺑﺧواﻧﻧد وھﺎﺑﯽ ھﺎ و ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎی آدﻣﺧوار ﭼﮫ ﻧﺧواﻧﻧد!
 -٢۵٩ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده طﺑﻖ ﻧﺻوص ﻣﻌﺗﺑر ﺷﯾﻌﯽ و ﮐﻼم ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣﺎم اول ﺷﯾﻌﮫ ،اﻣﺎم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺟز
در وﺟودش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود واﻟﺳﻼم! و ﻋدم ﺑﺎور و ﯾﺎ ﺗردﯾد در اﯾن ﺣﻖ ،ﺑﺎطل ﮐﻧﻧده اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ اﺳت! و اﯾن
اﺻل اول اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ اﺳت.
 -٢۶٠و اﻣﺎ اﺻل دوم اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ ،ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﺑودن اﻣﺎم و در دﺳﺗرس ﺑودﻧش ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾﺑﺗش ﻓﻘط
ﺑرای ﻧﺎاھﻼن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و دﺷﻣﻧﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود اﻣﺎم دوازدھم ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﻣرا ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺧواﻧد اﻟﺑﺗﮫ
اﺟﺎﺑت ﺷود!
 -٢۶١و اﻣﺎ اﺻل ﺳوم اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ،ﭘرده دار ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﭘس دﯾدار اﻣﺎم ﻣﻘدﻣﮫ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده» :زﯾن ﭘس ھرﮔز ﮐﺳﯽ ﻣرا ﻧﺧواھد دﯾد!« ﭘس ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺧواھد دﯾد؟ او را! ﭘس اﺻل ﺳوم ﺷﯾﻌﮫ ،اراده
و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن دﯾدار در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ!
 -٢۶٢ﺷﮭد ﷲ اﻧّﮫ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھو .ﻗرآن» -ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود «.ﻋﻠﯽ)ع( -اﯾن دو ﺳﺧن ﯾﮑﯽ
ﺣﯽ و
اﺳت ﮐﮫ اﺻل اول ﺷﯾﻌﮫ و اﺳﻼم اﺳت و ﻗرآن! ﮐﮫ اﺻل دوم و ﺳوم ھم ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن اﺻل و ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ آن اﺳت :اﻣﺎم ّ
ﺣﺎﺿر و ﻟﻘﺎی وﺟﮫ اﻋﻼی ﺧداوﻧد ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﻣﺎم! و اﯾن اﺳﺎس اﯾدﺋوﻟوژی اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﻣﺎل ھﻣﮫ
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺧداﻣﺣور و اﻧﺳﺎن ﻣدار اﺳت .و ﮐﻣﺎﻟﯽ ﺑرﺗر از اﯾن در ﻣﺧﯾﻠﮫ ﺑﺷر ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد اﻻ در ﻣﺧﯾﻠﮫ اﯾن ﺑﻧده ﮐﮫ دو اﺻل
دﯾﮕر ھم ﺑر اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی اﻓزوده اﺳت ﮐﮫ ﻣرا در اﺗﮭﺎم ﺑدﻋت ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺗردﯾدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻧﮭد .و آن اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ
ﺑﺎ دﯾدار وﺟﮫ اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﻣﺎﻣش ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر از ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺧدا ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از دو ﻋﺎﻟم ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .و اﺻل ﭘﻧﺟم اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﺑﻧده ای را در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﺧودش ﻗرار داده و
ﻣرﯾدش ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻧده اﯾن ﺑدﻋت ھﺎ را از ﮐﺗﺎب ﺧدا اﻗﺗﺑﺎس ﮐرده ام در داﺳﺗﺎن ﺧﻠﻘت آدم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ را اﻣر ﺑﮫ
ﺳﺟده آدم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﺟده ﺧودش! ﺷﮭد ﷲ اﻧّﮫ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھو! ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺧودش ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺟز او
ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت! ﭘس ھﻣﮫ اﺻول ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و اﯾدﺋوﻟوژی ﺷﯾﻌﮫ ،ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻧص و اﺻل و روح ﻗرآن ﺟز اﯾن ﭘﯾﺎﻣﯽ
ﻧدارد ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﺧﺗم ﻧﺑوت و آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت.
 -٢۶٣ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ارﮐﺎن اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ -ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﯾن ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ دﯾﻧﯽ ﺑرﺗر از ﺑﮭﺷت
و دوزخ و ﺑرزخ اﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت زﯾرا ھر ﺑﺎوری ﭼون ﺑر دل ﻧﺷﯾﻧد اﯾﻣﺎن اﺳت و ھر اﯾﻣﺎﻧﯽ ﭼون
ﺗﻣﺎم دل و ﺟﺎن و روح را ﻓراﮔﯾرد و اوج ﮔﯾرد ﻋﺷﻖ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﮐﻣﺎل ھر ﺑﺎوری اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﻋﺷﻘﯽ ﮐورﮐوراﻧﮫ
ﺑﻠﮑﮫ ﺳراﺳر ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﺷﮭودی ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎﻣش ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻓراروﻧده و اﺳﺗﻌﻼﺋﯽ اﺳت.
 -٢۶۴ﭘس ھر ﺑﺎوری دو وﺟﮫ دارد :ﭘذﯾرش و ادراک! ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ھر ﭘذﯾرﺷﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرش ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود و ﺑﺎ
ﺷوق و ﻋطش! و ﻏﺎﯾت ھر ادراﮐﯽ ھم ﻋرﻓﺎن و ﮐﺷف و ﺷﮭود اﺳت .و ﺑﺎور ﺷﯾﻌﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن و در اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت.
 -٢۶۵ﭘس ﺑﺎور ﺷﯾﻌﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎوری ﻣﻧﻘول و ﻣوروﺛﯽ ﺑﺎﺷد! ﺷﯾﻌﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ را در
ﺧود ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزاد رﺳﯾده اﺳت .ﭘس ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ )اﻣﺎﻣﯾﮫ( ظﮭور ﮐﻣﺎل آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﻗرآن ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﺑﮫ ﭘﯾروی از اﯾن آﺋﯾن ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن از آن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده
اﯾم!
 -٢۶۶ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن )ﺷﯾﻌﯾﺎن( ﺣﻘﯾﻘﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ،اﺑراھﯾم ھﺎ و اﺳﻣﺎﻋﯾل ھﺎ و ﺳﺎراھﺎ و ھﺎﺟرھﺎ و اﺳﺣﺎق ھﺎی اﯾن
دوران ھﺳﺗﻧد در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش!
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 -٢۶٧ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ وﺟودﺑﺎوری! و وﺟودی ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر و در دﺳﺗرس ﺗرﯾن ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ او
ھم ﺟز در اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺑل رؤﯾت و وﺻول ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼون دﯾدار ﺷد ﻋﯾن ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐل وﺟود اﺳت و ﺟز
اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﺑﺎوری! و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺑﺎور ﺑدون ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻣﮑن اﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟز از راه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت! ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ!
 -٢۶٨ﭘس اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟز اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن از اﺳﻣﺎء ﷲ اﺳت! ﭘس ﻣؤﻣن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز
ﺧود در ﺟﮭﺎن ﻧﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود ھم ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت» .در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ھر ﭼﮫ ﮔﺷﺗم ﺟز ﺣﺿور ﺑﺎﯾزﯾد ﻧدﯾدم و ﺑﺎﯾزﯾدی
ھم ﻧدﯾدم« .اﯾن ﻋﺻﺎره و ﮐﻣﺎل ھر ﺑﺎور و اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ اﺳت! اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻓراروﻧده و اﺳﺗﻌﻼﺋﯽ
و ﷲ اﮐﺑری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ در ھوﯾت اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -٢۶٩ﺷﯾﻌﮫ ،ﺣزب ﺧداﺳت ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزاراﻧش آدم و ﻧوح و اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣﺣﻣدﻧد و اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎﯾش اﻣﺛﺎل
ﺳﻠﻣﺎن و ﻋﻠﯽ و ﺻﺎدق و ﺣﻼج و اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻣوﻻﻧﺎﯾﻧد و ﮐﺎرﮔزاراﻧش ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺣﺳﯾن و ﻣﺧﺗﺎر و ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و
ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدﮐﻧد و ﻗطﺑش ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺧﺎدﻣﺎﻧش ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼون ﺧﺎﻟﻘش ﻣظﮭر ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت.
اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧداﯾﮕوﻧﮫ اﻧد و ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺳﺟود ﺻﻠوة ﭘروردﮔﺎرﻧد .اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ،
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺟود ﺻﻠوة ﺧدا ﺑﺎﺷد .ﮐدام ﺑﺎور و اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت!
 -٢٧٠ﻓﻘط اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را ﺑﮫ ﺳﺟود اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳراﺳر ظﻠﻣت و ﺷﻘﺎوت ﺑﺷر را ﺧﺗم ﺑﮫ ﺧﯾر و
ﻋزت و ﺗﺑرﯾﮏ ﺧدا ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن!
 -٢٧١وﻟﯽ ھزار اﻓﺳوس و درﯾﻎ از ﮐوﻓﯾﺎن ﺷﯾﻌﮫ و ﮐوﻓﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐوﻓﯾﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن! و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم
ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾز ﺑﺎز ھم از ﮐوﻓﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺷﺎﯾد ﻧﮫ ھﻣﺎن ﮐوﻓﮫ ﻋراق ﻋرب ﺑﻠﮑﮫ ﮐوﻓﮫ ﺟﺎن اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﺟﺎن ﻣردد
وﻣذﺑذب اﻧﺳﺎن اﯾن دوران ﺑﯾن ﺑﺎور و ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن در دره اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻧﻔﺎق ﮐﮫ ﭘﺳت ﺗرﯾن درک اﻧﺳﺎن از ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت درک اﺳﻔل! در ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺟﻐراﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﺋﯽ ﺑود و اﯾﻧﮏ ﻧﺎﻣش درﯾﺎی ﻣرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻠﺳطﯾن ﭘﺎﯾﺗﺧت
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﺳﮑوی ﭘرش ﻣﻌراج ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن! ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﯾﮭوه )ﯾﺎھو( ﺧدای ﻣوﺳﯽ ﺑر ﺗﭘﮫ ﺻﮭﯾون رخ ﺑﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ
ﺧدای ﻣﺣﻣد )ﷲ( دﯾدار ﮐﻧد و ﻗل ھو ﷲ اﺣد ﻣﺣﻘﻖ ﺷود و ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎھو و ﯾﺎﷲ ﯾﮑﯽ اﺳت و ھﻣواره ﯾﮑﯽ ﺑوده اﺳت و
ﻟذا ﻧﺑرد ﺑﯾن ھو و ﷲ و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯾرد ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻏﯾب ﭘرﺳﺗﺎن )ﯾﺎھو( و ﺟﻣﺎل ﭘرﺳﺗﺎن )ﯾﺎﷲ( آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻏﯾب
آﺷﮑﺎر ﺷود! و اﺑﻠﯾس ﺑﮫ ﺳﺟده درآﯾد ﺑر آﺳﺗﺎن ھوﺋﯽ ﮐﮫ ﷲ اﺳت و ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺷﯾﻌﮫ ﭘﯾﺷﻘراول اﯾن ﻗﯾﺎﻣت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت و ﻟذا ﺧدای ﺷﯾﻌﮫ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘش از ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺑرای ﺧﺎﻧدان ﻧزادی ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺞ ﺗن ﺑﯾﻌت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
و ﺑﺎز ھم ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻟوح ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﺑﯾﻌت ھم اﯾن اواﺧر در اﯾن درﯾﺎی ﻣرده )ﻓﻠﺳطﯾن( ﮐﺷف ﺷد و ﺑﮫ دﺳت ﮐوﻓﯾﺎن ﺟﺎﻣﺎﻧده
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر دوﺑﺎره ﻣﻔﻘود ﮔردﯾد )ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت ھﺎ(.
 -٢٧٢ﺣﯾرﺗﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از ﺧداﯾش در اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺣﺟت و آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت و ﻣﻌﺟزات و ﮐراﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﯾﻧد ﮐﺎﻓرﺗر
ﺷود! ﻣﮕر ﺧود در آﺧرﯾن ﮐﺗﺎﺑش ﻧﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣﻌﺟزات ﺧود اﻓزودﯾم آﻧﮭﺎ ھم ﺑر ﮐﻔرﺷﺎن اﻓزودﻧد!
 -٢٧٣ﭼرا ﻣﻌﺟزات و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ﻣﻌﮑوس ﻋﻣل ﮐرده و ﻣردﻣﺎن را ﮐﺎﻓرﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اھل اﯾﻣﺎن را ھم ﻣﺗزﻟزل
ﺳرﯾﺳت؟ ﭼرا ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﭘرﭘﯾﻐﻣﺑرﺗرﯾن و ﭘرﻣﻌﺟزه ﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری ﺑوده اﻧد ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﮐﺎﻓرﺗرﯾن
ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ﭼﮫ ّ
اﻗوام ﺷده اﻧد و ﺧﺻم ﺳوﮔﻧد ﺧورده اﻧﺳﺎن!
 -٢٧۴ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﻓﮭم و ﺷﻌور و ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻌﺟزه و اﻣور
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده! و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری را ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧد و وﺟدان از درﮐش ﻋﺎﺟز ﺷود ﺿد اﯾﻣﺎن اﺳت .ﭘس
ﻓﮭم ﮐن ﮐﮫ ﭼرا آﺧرﯾن دﯾن ﺧدا و ﮐﺗﺎب و رﺳوﻟش ،ﺗﮭﯽ از ھر ﻣﻌﺟزه ای اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻣر ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻗﻠم و ﻓﮑر و
ذﮐر اﺳت و ﮐل ﻣﻌﺟزه اش »ﮐﺗﺎب« اﺳت.
 -٢٧۵ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻗرآﻧﯽ را درﯾﺎﺑد ھﻣﮫ ﻣﻌﺟزات اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف در ﻧظرش ﺣﻘﯾر ﻣﯽ آﯾد در ﻗﺑﺎل
اﻋﺟﺎز ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻗﻠم ﺣﻖ ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧده ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر از ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم اﺳت :ﺧدای رﺣﻣن آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و ﺗﻌﻠﯾم دادش ﻗرآن
و ﺑﯾﺎن!
 -٢٧۶طﺑﻖ ﻧص ﻣﮑرر ﻗرآن ﮐرﯾم ،ﻣﻌﺟزات اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻓﻘط ﺑرای اﺗﻣﺎم ﺣﺟت ﮐردن ﺑﺎ ﻣﻧﮑران ﻋﻘل و ﺷﻌور ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﻘﺎدﯾری اﻋﻣﺎل ﻓوق ﻋﻘل و ﺷﻌور ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﯾم وﻟﯽ ﻓﻘط ﻣﻧﮑرﺗر ﻣﯽ ﺷدﻧد .و اﯾن
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ﺧود ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟت ﻋﻘﻠﯽ ﺑر ﻣﺎھﯾت ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺻﻼً ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و ﺟﮭﺎن و ﺧودﺷﺎن ﻧدارﻧد و ﻓﻘط در
ﺳودای ﻋﯾش و ﻗدرت و ﺳﻠطﮫ و ﺑﮭﺷﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓوﺗﯽ ﺣﺎﺿر ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓران ﺧﺻم ﻋﻘل و ﺷﻌور و ﻋﻠم ﺧوﯾﺷﻧد! و
ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎدوﮔری! ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن را ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﻋﯾن ﺗﺣﻘﻖ ﺟﺎدوﮔرﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎﮔران ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل از زﻣﺎن ﺳﺎﻣری ﺗﺎﮐﻧون
در ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﺑوده اﻧد و ﻟذا اﮐﺛر ﻧواﺑﻎ و ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد از ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل )ﯾﮭود( ﺑوده اﻧد از
ﻣﺎرﮐس ﺗﺎ ﻓروﯾد و اﻧﯾﺷﺗن!
 -٢٧٧و ﺑدان ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﯾن و ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻌﺟزه و ﮐراﻣﺎت و ﺟﺎدو و اﻣﺛﺎﻟﮭم ھﺳﺗﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم دﯾن و
ﻋرﻓﺎن ھﺳﺗﻧد و اﺳﻼم و ﻗرآن! اﯾن از ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻣوزه ﻗرآن اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐن!
 -٢٧٨ﭘس ﺑدان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺿد ﻣﻌﺟزه اﺳت زﯾرا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻧور ﻋﻘل و ﺗﻔﮑر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت زﯾرا ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎور ﮐردن ﺑﺎ دل
و ﺟﺎن اﺳت ﭘس اﯾﻣﺎن ﻣﺳﺗﻠزم ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ﻋﻘول و ﻣﻌﺎرف و ﺗﻔﮑر اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ دل ﺑرﺳد! ﺧدای رﺣﻣت ﮐﻧﺎد ﻣﻼﺻدرای ﻣﺎ را
ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷد وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﻋﻘل و ﺣﮑﻣﺗﯽ ﺟز ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﯾﻣﺎن را ﻣﺗرادف ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .اﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﻟﭘﯽ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﻋﺟﺎﯾب ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺎﺻﮫ ﺷﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﻣﺛﺎل ﻧواﺑﻐﯽ ﭼون ﺑوﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻدرا را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭم اﯾن
ﻣﻌﻣﺎ از اھم واﺟﺑﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا ﺣﮑﻣت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺷد آن ھم در وﺟود ﻧواﺑﻐﯽ
ﺑزرگ!
 -٢٧٩اﮔر ﻓﺎراﺑﯽ و ﺑوﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻدرا ھر ﺳﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﺑودﻧد ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده اﻧد .اﮔر
ﻣﺗﻔﮑرﯾن اھل ﺳﻧت ﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد اﺻﻼً ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﺑود زﯾرا در طﯽ ﻗرون درﺑﺎر ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ را در آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ آورده ﺑودﻧد ﺗﺎ رﯾﺷﮫ اﻣﺎﻣت و ﺣﮑﻣت
اﻣﺎﻣﯾﮫ را ﺑﺳوزاﻧﻧد ﮐﮫ ﮐم ﺗوﻓﯾﻘﯽ ھم ﻧداﺷﺗﻧد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﺛر ﻧواﺑﻎ ﺷﯾﻌﮫ را ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗﻧد! ﯾﻌﻧﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑرای دوره ای از
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا را واژه و واژﮔون ﮐﻧﻧد و ﻧﺎﻣش را ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮕذارﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن!
 -٢٨٠ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ از رواﯾﺎت ﻧﺑوی و وﻟوی ،ھﺳﺗﻧد ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن را ﻧور ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺧواﻧده اﻧد و ﻣﻼﺻدرا
ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﯾن ﻧوع رواﯾﺎت ﻓﺗوای ﺧود را ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ :اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟز ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾﺳت!؟ )اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ -ﻣﻘدﻣﮫ( زﯾرا ھﯾﭼﯾﮏ از
ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﭼون ﻣﻼﺻدرا در ﺗﺑﯾﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷﺎن از اﺣﺎدﯾث ﺑﮭره ﻧﺑرده اﻧد.
 -٢٨١آن ﺑﺎور و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻣﻌﺟزات و ﮐراﻣﺎت و ﭘدﯾده ھﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻣﺎورای ﻋﻘل و ﻋﻠم اﺳت ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﮑﯾﮫ
ﮔﺎه اﺑﻠﯾس اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ،ﮐﻔر اﺑﻠﯾس را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻔﮭﻣﯽ او از ﻣﻘﺎم آدم ﺧواﻧد )ﻗرآن( -ﭘس اﯾﻣﺎن ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﻧﻔﮭﻣﯾدن
)ﻣﻌﺟزات( اﯾﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت زﯾرا اﺑﻠﯾس ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﺧدا را از دﺳت ﻧداد ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺗوﺣﯾد ﻣطﻠﻖ ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ
از ﺳﺟده آدم اﺑﺎ ﻧﻣود و ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﺧودش را ﺑرﺗرﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ ﺧداوﻧدش او را ﮐﺎﻓر ﺧواﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎﻧﯽ و ﭘﯾﻐﻣﺑر ﮐﻔر! ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎ اﺑد ﺑﻣﺎن!
 -٢٨٢اﺑﻠﯾس ﺑﮭﻣراه ﺳﺎﺋر ﻣﻼﺋﮏ ﮐراﻣﺎت زﯾﺎدی از ﺣﺿرت آدم دﯾد وﻟﯽ اﯾن ﮐراﻣﺎت را ﻓﮭم ﻧﮑرد و ﻟذا ﮐﺎﻓر ﺷد! وﻟﯽ ﻣﻼﺋﮏ
ﺑﮫ اﺳرار اﯾن ﮐراﻣﺎت ﻣﻌرﻓت ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺳﺟده ﮐردﻧد! )ﻗرآن(-
 -٢٨٣ﭘس اﯾﻧﮏ ﻧﯾﮏ ﻓﮭم ﮐن ﮐﮫ ﭼرا اﺷد ﮐﻔرھﺎی ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ در ﺟﻣﺎﻋت ﺗﺷﻧﮫ ﮐراﻣﺎت و ﻣﻌﺟزات ﻋرﻓﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ
اﻣروزه دﮐﺎن دﺟﺎﻻن و ﺷﯾﺎدان و ﺷﻌﺑده ﺑﺎزان را روﻧﻘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ داده اﺳت.
 -٢٨۴و ﺑدان ھر ﻓرد و ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻌﺟزات و ﮐراﻣﺎت ﮐﺳﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن آن ﻓرد ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﮐراﻣﺎت ﻣورد ﻧظرﺷﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻧﺷود .درﺳت ﻣﺛل ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻏذاھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل
ﻣﯽ ﺷد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﺟدال ﭘرداﺧﺗﻧد و ﻣﺷﺗﺎق ﻏذاھﺎﺋﯽ ﻣﺗﻧوع ﺗر از آﺳﻣﺎن ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﻧﺷد و ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮔوﺳﺎﻟﮫ ﭘرﺳﺗﯽ
ﺳﺎﻣری روی ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺟزه ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﺟزه اش اﻣری ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت ﺑود زﯾرا ﻓﻘط از ﺧودش ﺻداھﺎی ﻋﺟﯾب ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﮐرد ﻣﺛل دزدﮔﯾرھﺎی ﻋﺻر ﻣﺎ! ﺷﺎﯾد ھم ﺳﺎﻣری ﯾﮏ دزدﮔﯾر ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔوﺳﺎﻟﮫ اﺧﺗراع ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ دزدان ﻣﻌﺟزه و
ﮐراﻣﺎت ﻣوﺳﯽ را ﮔرﻓت و دﺳت دﯾن دزدان را رو ﮐرد!
 -٢٨۵ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧداوﻧد ﺑﮭﻣراه ﮐﺗﺎب و ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت ،ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ھم ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺧود داده اﺳت ﺗﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ را از
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾد و رﯾﺎﮐﺎران را رﺳوا ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداﭘرﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺟزه ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷدﯾدﺗرﯾن دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐل دﻧﯾﺎ را ﺑﯽ ھﯾﭻ زﺣﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد! ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ ﺷﺎھد ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن واﻗﻌﯾﺎت در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑوده ام
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و ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ دﯾده ام ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎﻓران و دﺷﻣﻧﺎن دﯾن و ﻋﻘل و ﺗﻘوا ﺟﻠب ﮐراﻣﺎت ﻣﺎ ﺷدﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﻋداوﺗﺷﺎن ﺑﺎ دﯾن را
آﺷﮑﺎر ﮐردﻧد و رﻓﺗﻧد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را دﻋوت ﺑﮫ ﺗﻘوا ﻧﻣودم ﭼون دوره ﮐراﻣﺎت ھم ﺑﺳر رﺳﯾد.
 -٢٨۶اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدای را ﻓﻘط و ﻓﻘط و ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎور ﮐرد و ﻧﮫ
ﻣﻌﺟزات! زﯾرا ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠﻣش آﻓرﯾده اﺳت و ﻧﮫ ﺟﺎدوﮔری! ﯾﻌﻧﯽ ﮐراﻣﺎت و ﻣﻌﺟزات اﻟﮭﯽ ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺳﺣر و ﺟﺎدو! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺻﺎی ﻣوﺳﯽ ،ﻣﺎرھﺎی ﺟﺎدوﮔران را ﺑﻠﻌﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺑود ﮐﮫ
ﺳﺣر و ﺟﺎدو را ﺑﺎطل ﮐرد و ﺑر آن ﻣﺳﻠط ﺷد!
 -٢٨٧ﭘس اﮔر ﺧداوﻧد ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ھم ﺑﮫ ﻧﯾم ﻧظری آﻓرﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از روی ﻋﻠم ﺑود و ﻧﮫ ﺟﺎدو! ﭘس وﺟود ﺣﺿرت ﺣﻖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن ﻣوﺟودات اﺳت ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎور ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﺳﺣر و
ﺟﺎدوﺋﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت! ﯾﻌﻧﯽ از روی ﻣﻌﺟزات ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آورد ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ ﺗوان داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ
ھﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣش ﺑرﺗر از ﻋﻠم ﻣﺎﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺣﻣت ﺧدا ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻋﻠم اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻘﻠﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت .ﺑدان!
 -٢٨٨ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت رﺑﻊ ﻗرن ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺷور ﺑود و در ﮐﺗﺎﺑش ﻧوﺷﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ »اﯾﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﻌﺻب ﮐور و ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت« ﭼرا اﯾﻧﮏ ﭘﺷت درب ﭘﺳﺗوی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد در اﻧﺗظﺎر ﻣﺎﻧده اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ
اﯾن آدم ﯾﮏ ﺻدراﺋﯽ ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎک ھم ﺑود!
 -٢٨٩ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ارزﺷﯽ ﺑرﺗر از ﻧور ﻋﻘل و ﺷﻌور و ﻓﮭم و ﻣﻌرﻓت در دو ﻋﺎﻟم ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود! و ﻧﯾز ﻣﻌﺟزه ای ﻣﻘﺗدرﺗر
از اﯾن ھم ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ھﻣﮫ ﻣﻌﺟزات ﻣﻌﻠول ﻗدرت ﻋﻘل و ﻋﻠم ھﺳﺗﻧد! ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﭼرا ﺧدای را ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم
ﻣﯽ داﻧﯾم!
 -٢٩٠ﭘس ھر ﮐﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم دارد ﺧدا دارد و ھر ﮐﮫ ﻧدارد ﮐﺎﻓر اﺳت .زﯾرا ﻣﻌﺟزه ﭘرﺳﺗﯽ ﺟﮭل ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت آﯾﺎ ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺳت! ﭘس ﻋﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻣﻌﺟزه ﭘرﺳﺗﺎن ﮐﺎﻓران ھﺳﺗﻧد آن ھم ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ!
 -٢٩١ﭘس ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺟزه را ﺣﺟت دﯾن ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺟﮭل ﺧود و ﻧﻔﮭﻣﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﺣﺟت ﺧود
ﮐرده اﺳت و ﺧدای ﺧود! وﻟﯽ اﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻗرآﻧﯽ ،اﯾﻣﺎن ﺣﺎﺻل از ﺧواﻧدن )ﻗرآن( و ﺑﯾﺎن ﮐردن اﺳت :ﺧواﻧدن وﺟود و
ﺗﺑﯾﯾن آن :ﺧدای رﺣﻣﺎن آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و ﺑﮫ او ﻗرآن و ﺑﯾﺎن آﻣوﺧت .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾن ﺣﯾوان دوﭘﺎ! »ﺑﺧوان
ﮐﺗﺎب وﺟودت را ﮐﮫ ﺑرای ﺧواﻧدﻧش ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﯽ «.ﻗرآن -ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟود ﺧوﯾش ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﭼﯾﺳت؟ اﯾﻧﺳت ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد و اﯾﻣﺎن ﺟدﯾد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
 -٢٩٢اﮔر اﺻل اول اﯾﻣﺎن ،ﺧداﺑﺎوری در دل اﺳت و ﺧداﺑﺎوری ﺣﺎﺻل ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﻓﻘط ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺧدای را در ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن! ﭘس اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت و ﻣؤﻣﻧﯽ ﺟز ﻋﺎرف
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﻼطﯾن ﻋرﻓﺎن ھم اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﯾران ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢٩٣و ﺑدان ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧدارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آب رﺑطﯽ ﺑﮫ  H2Oﻧدارد و ﺑرای آب ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن را ﻧوﺷﯾد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﺗﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ﻧدارد و ھﯾﭼﮑس ﺑﺎ ﺧواﻧدن
و ﺑر ﻓرض ﻣﺣﺎل ﻓﮭﻣﯾدن اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ،اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﺎ داﻧﺳﺗن آب=  H2Oﺗﺷﻧﮕﯽ اش رﻓﻊ ﻧﺷده و
زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐن!
 -٢٩۴و ﺑدان ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن وﻗوع ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ -ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و
آﺋﯾﻧﮫ اﯾﻣﺎن ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد .و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﺧﻼﻗﺗرﯾن اﯾن آﺛﺎر رﺳﺎﻟﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در دﺳت دارﯾد.
 -٢٩۵و اﻣﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ طﺎﻟب اﯾﻣﺎن اﺳت و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ طﻠﺑش اﺟﺎﺑت ﮔردد؟ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن
آﺛﺎر و ﺧﺎﺻﮫ ھﻣﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾﻣﺎن زﻧده ﺑﮫ دل ﮔردﻧد و ﻣؤﻣن ﺷوﻧد؟ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳت :ﮐﺎﻓران
ﻧﺟواﮐﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ای ﮐﺎش ﻣﺎ ھم ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺑودﯾم .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻣﺎن آوردﻧﺷﺎن اﺳت اﺻرارﺷﺎن ﺑر اداﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن
اﺳت! و اﻣﺎ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐداﻣﻧد :ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن دروغ و رﯾﺎ و ﻧﻔﺎق و ﻣﮑر اﺳت ﭼﮫ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و ﭼﮫ ﻏﯾرﻣﺻﻠﺣﺗﯽ! و ﺳﭘس
ﻓرزﻧدان اﯾن ﮔﻧﺎه ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :زﻧﺎ ،رﺑﺎ ،ﻗﻣﺎر ،ﻣﺳﮑرات ،ﻣﺧدرات ،ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ ،ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق دﯾﮕران ،زورﮔوﺋﯽ ،ﻣﻣﺎﻧﻌت
از ﺣﻖ ﮔوﺋﯽ ،زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ،ﺗﮑذﯾب ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ راﺳت ھﺳﺗﻧد ،ﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری ،رزق ﺣرام و ﮐم ﮐﺎری و ﮐم
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ﻓروﺷﯽ و ﮔرﯾز از وظﺎﯾف و ﺣﻘوق و ﻣﻘررات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ! ﯾﻌﻧﯽ اراده ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در ﺗرک ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻣظﺎﻟم اﺳﺎس ﺗﺣﻘﻖ اﯾﻣﺎن در
دل اﺳت ﺑﮫ اذن اﻟﮭﯽ! و ﭼون اﯾﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﺷد ﺑﺗدرﯾﺞ آدﻣﯽ از ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣری در ﺟرﮔﮫ ﻋﺎدات و ﻓرھﻧﮕش
ﺑوده ،اﺣﺳﺎس زﺷﺗﯽ و ﻋذاب وﺟدان ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﮔﻧﺎھﺎن ﺟدا ﺷده و ﺑﺧﺷوده ﻣﯽ ﮔردد و ﭘﺎک! ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس
ﺑﯾزاری از ﮔﻧﺎھﺎن و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺗرک آن ﺷرط ﻻزم ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ اﯾﻣﺎن در دل اﺳت.
 -٢٩۶ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﮔﻧﺎھﺎن و ﻣظﺎﻟم رﯾﺷﮫ در ﻋﺎدات و ﻓرھﻧﮓ ﻧژادی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ آدﻣﯽ
اﺻﻼً آﻧﮭﺎ را ﺑد ﻧﻣﯽ داﻧد .و ﻓﻘط ﻧور اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ زﺷﺗﯽ اﯾن ﻋﺎدات و آداب را ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔوﺷزد ﻧﻣوده و ﻣﺎ را از آن ﻧﮭﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻘوا را ﺗرک ﻋﺎدات ﻧﺎﻣﯾده اﻧد )اﻣﺎم ﺻﺎدقع(.
 -٢٩٧ﻣؤﻣن ﮐﯾﺳت :ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت )و ﻧﮫ ﻣﻠوس( ،ﺑرﻗرار و اﯾﻣن و دﻟش وﺻل ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧداﺳت ،ﺷﺎﮐر و راﺿﯽ اﺳت از
زﻧدﮔﯽ در ﺧوﺷﯽ و ﺑﻼ .از ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺑد دﭼﺎر ﻋذاب وﺟدان ﻣﯽ ﺷود .در اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎر و اﻗداﻣﯽ ﺗﻔﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا
ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺎﺷد .ﺻﺑور اﺳت ،ﺳﺧﯽ اﺳت و ھر ﮔﺎه ﺑﯾن ﺣﻘوق ﺧود و دﯾﮕران ﻗرار ﮔﯾرد ﺣﻘوق ﻣﺎدی دﯾﮕران را ﺑر ﺧودش ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽ دھد .ﺑﺎوﻓﺎ و ﻣﺳﺋول و دﻟﺳوز ﻣردﻣﺎن اﺳت .در ھر ﺑﻼﺋﯽ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ آن اﺳت .ﻣؤﻣن در ﻧزد ﺧدا در دﻟش ﻋزﯾز و
ﻣﺣﺑوب اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﻣر در ﺗﻼش ﺟﻠب ﻧظر دﯾﮕران ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑوب دﯾﮕران ﺷود و اﯾن اﺳﺎس ﻋﺻﻣت اوﺳت .ﻣؤﻣن
ﺗواب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ھر ﻋﻣﻠﯽ و روزی ﮐﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ھﺎی ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﻣﺗوﮐل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﮐﯾﻠﯽ ﺟز ﺧدا ﻧدارد .و داﺋﻣﺎ ً ّ
داﺋﻣﺎ ً ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧداﺳت در طﻠب ﻣﻐﻔرت و اﺻﻼح ﻋﻣل ﺧود! ﻣؤﻣن رزق را از ﺧدا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻟذا از ﺑﺎﺑت ارﺗزاق ﻧﮫ ﻣﻧت ﻣﯽ
ﮐﺷد و ﻧﮫ ﻣﻧت ﻣﯽ ﻧﮭد! ﻣؤﻣن اﺣﺳﺎس اﯾﺛﺎر ﻧدارد زﯾرا در ﺧدﻣﺎﺗش ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﺷﻣول اﺟر اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ در ﮔذﺷت
ﺳود ﺑﯾﺷﺗری اﺳت .ﻣؤﻣن اﺣﺳﺎس ﺑﺧل و ﺣﻘﺎرت ﻧدارد زﯾرا در دﻟش ﺧداﺳت و ﺧداﺋﯽ اﺳت و ﮐرﯾم! و ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدان ﮐﮫ
ﻣؤﻣن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺟت اﯾﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯾرون از ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﺎم و ﻣﻧﺑﻊ ﻧوری اﯾﻣﺎن اوﺳت و اﯾن ﺣﺟت زﻧده اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯾزان اﯾﻣﺎن ﺗوﺳت و ﻧﮫ ﺧودت! ﺑدان! ﺟز اﻣﺎم زﻣﺎن و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ،ھﯾﭼﮑس ﺣﺟت و ﻣﯾزان ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود!
 -٢٩٨ﭘس اﯾﻣﺎن اﺟر ﺗوﺑﮫ اﺳت و ﺧداوﻧد ﺗواﺑﯾن را ﻣورد ﻣﺣﺑت ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد ﭘس اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧور ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر
اﺳت و ﭼون اﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟص و ﮐﺎﻣل ﺷود دل را ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا دل ﻣؤﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را ﻓراﮔﯾرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐل
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد )رﺳول اﮐرم( .ﭘس دل ﻣؤﻣن ﺑزرﮔﺗر از وﺳﻌت ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ذاﺗش را ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭘس دل ﻣؤﻣن
ﻓراﮔﯾرﻧده ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺟﮭﺎن ﺻﻐﯾر ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع(!
 -٢٩٩ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ،وﺟودﺑﺎوری اﺳت وﺟودی ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت .و ﺑﺎور ھر ﭼﯾزی درک آن اﺳت و درک ﯾﻌﻧﯽ درﯾﺎﻓت .ﭘس
دل ﻣؤﻣن درﯾﺎﺑﻧده ﺧداﺳت! ﭘس ﻣؤﻣن ھﻣﻧﺷﯾن ﺧداﺳت در درﺟﺎت ﺧﻠوص اﯾﻣﺎن! و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻓﻘط در دل ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ
وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯾش ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم و ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود ﭘس اﯾﻣﺎن وﻗوع وﺣدت وﺟود در دل ﻣؤﻣن اﺳت.
 -٣٠٠ﭘس اﯾﻣﺎن از طﻠب و اﻗرار ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اراده ﻗﻠﺑﯽ ﺗﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ آﻏﺎزش ﺗﻘواﺳت
ﺑﻣﻌﻧﺎی اطﺎﻋت از ﺣﻖ ﺑرﺧﻼف اراده ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و ﻏﺎﯾﺗش ﻋﺷﻖ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ اراده ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺟر ﺗﻘواﺳت .ﭘس اﮔر
ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺷﻖ اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧم و ﯾﺎ اﺻﻼً ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن اﺳت و آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ او ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد اﺳﺗﮑﺑﺎر
و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ و اﺧﻼص اﺟر ﺗوﺑﮫ و ﺗﻘوا و ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ اراده ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓر
و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٣٠١ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر را رﯾﺎﮐﺎری ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد و ھرﮔز ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ رﺳﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﮕﺎه ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ و ﻋﺎرف ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٠٢ﭘس دﯾدﯾم و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎارزش ﺗرﯾن ﻣﯾوه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ،اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾﻣﺎن
ﺟز از اﯾن راه ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻗرﺿﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﺑدان ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھم ﺟز
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﯾﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ داده اﻟﮭﯽ از ﺟﺎﻧب ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن اﯾﻣﺎن
ھدﯾﮫ ای ﻣﺷﻐول ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺷوی ﺗﺎ اﯾﻣﺎﻧت ذاﺗﯽ ﮔردد .ﭘس ﻣﺑﺎدا از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ھدﯾﮫ ﺑزرﮔﯽ را ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺻرف
ﻧﻔس ﮐﺎﻓراﻧﮫ ات ﺑﮕﯾری و در ﺑﺎزار ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﺣﯾف و ھدرش ﮐﻧﯽ .اﯾن ھدﯾﮫ داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧورش ﻋﺎرف ﺷوی ﻧﮫ
ﻣﻌروﻓﮫ ای در ﺑﺎزار.
 -٣٠٣ﭘس ھﺷدار و اﺧطﺎر و ھﯾﮭﺎت از ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑردن اﯾﻣﺎن! ﮐﮫ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم اﯾﻣﺎن اﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻣری در
ﺳودای ﺳﻠطﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﺑوده و ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺷﺗﮫ ،اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺑﺎزار ﻣﯽ رود و اﯾن ﺗﺑدﯾل اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻔر
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اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻔر ﺑﻌد از اﯾﻣﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن وﺳوﺳﮫ اﺳت و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧودش ﻣرﺗﮑب ﺷود زﯾرا او را ﮐور و ﮐر و اﺣﻣﻖ ﺗر از ﻗﺑﻠش ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺷرﺣش ﮔذﺷت.
 -٣٠۴ﭘس ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻋﻠم اﯾﻣﺎن اﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺷر از ﻧﻔس واﺣده ای ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻋﺎرف را ﻓﻘط
ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎس ،رواﻧﺷﻧﺎس ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻧﺎس ،اﻗﺗﺻﺎددان و ﻣرض ﺷﻧﺎس و طﺑﯾب ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣردم
داﻧﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ از ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن را ﯾﺎﻓت و ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
 -٣٠۵ﭘس از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎش ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن اﯾن ﻧور اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از اﯾن آﺛﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ای ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑری و ﺣرﺑﮫ
ﺳﻠطﮫ و ﺗﺣﻘﯾر دﯾﮕران ﺳﺎزی ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﭼﻧﯾن ﮐرده اﻧد و ﻟذا ﻋﺎﻗﺑت ھﻣﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده اﻧد.
 -٣٠۶ﭘس ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن ﺑرای ﺳﻠطﮫ و ﺳﻠطﻧت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻣﺣﺑت و ﺧدﻣت ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﺳت.
و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺳﺎد و ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﺳم دﯾن ﺧدا رﻗم ﺧورده ،ﺣﺎﺻل ﭼﻧﯾن ﭘدﯾده ای اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ
اﻧﮑﺎر ﺧدا و دﯾﻧش ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران اﯾن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ﺗﺑدﯾل اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن
ﺑﮫ ﮐﻔر و ﺳﻠطﻧت ﻧﺎﮐﺎم و رﺳوا ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﭘس درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﻔر رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ ﻧﯾز ﯾﮏ ﮐﺷﯾش ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟوﺗر اﺳت .و
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧداﺧواھﺎن ﻗﻼﺑﯽ را ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮐﺎﻓر و آزادﯾﺧواه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ.
 -٣٠٧و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭘدر و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار اﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟص اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل و آل اوﺳت و اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ از
ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت و دل را ﺧﺎﻧﮫ ﻧزاد ﺳﺎﺧﺗن و ﻧﮫ ﻧژاد .ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ﮐﻔر ﺟز ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دل را
ﻻﻧﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﻣﺎ ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت؟
ﺣب ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و واﻟدﯾن و ﺧﺎﻧدان ﻣوﺟب ﮐﻔر و ﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود و دل را ﻣﯽ ﻣﯾراﻧد؟ ﻣﮕر
 -٣٠٨ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا ّ
ﺣب و
ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن و ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ و ﻣظﮭر ﺣﺿور و ظﮭور ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد ،ﭘس ﭼرا ّ
ﭘرﺳﺗش ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎن ﻣوﺟب ﮐﻔر و آﺗش و ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﺷود؟
ﺣب اﺷﺗراﮐﺎت و اﺗﺻﺎﻻت ﺑﻧدﺗﻧﺑﺎﻧﯽ اﺳت .زﯾرا ﻣﮕر ﻣﻧﺷﺄ
ﺣب ﻣوﺟودﯾﺗﺷﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ّ
ﺣب ﻧژاد واﻗﻌﺎ ً ّ
 -٣٠٩ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ ّ
اﺗﺻﺎل ﺧﺎﻧواده و ﻗوم از ﮐﺟﺎﺳت؟ ﺟز از ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ھﺎﺳت؟ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺣرف ﺣﻖ و اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧو از ﺟﺎﻧب
ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﻧژاد ﻣطﻠﻘﺎ ً از ﺟﺎﻧب ﺳﺎﺋر اﻋﺿﺎ ﻣﻘﺑول ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑطرز ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ای ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑدان
ﺣب ﻧژادی ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧﺻم ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ اﺳت و ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن و
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ّ
ﺣب ﻧژاد ﺧﺻم ﻧزاد اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن اﯾﻣﺎن .و ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﺣﺿور ﺧداﺳت ﻣطرود اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ّ
ﺣب ﻧژاد ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری
ﺣب ﻧژاد اﺳﺎس ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻏﯾر ﻧژاد و ﺗﺣﻘﯾر دﯾﮕران اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ رﯾﺷﮫ ظﻠم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ّ
دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ّ
را ﻣﻧﻔﮏ از ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻓرد را در ﮐﺎﻟﺑد ﺧود و ﻧژادش ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺑرﺧﻼف وﺣدت وﺟود و ﺗوﺣﯾد اﺳت .ﭘس
ﺣب اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .ﺷﯾطﺎن ﺷﺟره! و
ﺣب ﺿد ّ
ﺣب ﻧژاد ذاﺗﺎ ً ﺧﺻم ﻧژاد اﺳت .ﭘس اﯾن ّ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ّ
ً
اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﻧژادﭘرﺳت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ذات ﺧوﯾش ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد .ﭘس ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﯽ و آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف ﺟﻣﻠﮫ ﻗواﻋد
وﺟودی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ذات وﺟود ﺑرآﻣده اﻧد زﯾرا ﺧدا ﻋﯾن وﺟود اﺳت .ﭘس درﯾﺎب ﮐﮫ ھﻣﯾن ﯾﮏ ﭘﺎراﮔراف ﺑرای اﺣﯾﺎی اﯾﻣﺎن
ﮐﺎﻓﯾﺳت اﮔر طﺎﻟﺑش ﺑﺎﺷﯽ.
 -٣١٠اﮔر ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﻣﺣﺳوس ﺗر از ﺳﺎﺋر آﺛﺎر اﺳت ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث ﺗﮑراری
اﺳت ،وﻟﯽ ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﮐﺷف ﺷده اﻧد ﺑدﻟﯾل اھﻣﯾت وﯾژه اﻣر اﯾﻣﺎن اﺳت.
 -٣١١آل اﺑراھﯾم ﺑﯾﮭوده در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﺑود اھل دﯾن ﻧﺷده اﺳت .اﯾن ﻟﻔظ را ﻋﻣدا ً ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرم )ﻣﻌﺑود( زﯾرا
ﺑراﺳﺗﯽ ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﮑﮫ ﺑﻧﺎ ﮐرده اﻧد ﻣﻌﺑود ﺧﻠﻖ ﺧداﺳت و واﻗﻌﺎ ً ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑر ﮔرد اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا را
ﺳر اﯾﻣﺎن و وﺣدت وﺟود و اﻟوھﯾت اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن اﺳت و
ﺳر ﮐﻌﺑﮫ ّ
ﺳرﯾﺳت؟ ﺑراﺳﺗﯽ ّ
دﯾده ﮐﮫ ﺑر درب ﺧﺎﻧﮫ آﯾد؟ ﭘس اﯾن ﭼﮫ ّ
از ﺳﺟود ﺣﺿرت آدم ﻧﯾز ﻓراﺗر اﺳت .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣردﻣﺎن را اﻣر ﺑﮫ ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎﻧﮫ اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﻣوده اﺳت.
در ازل ﻓرﺷﺗﮕﺎن را ﻣﺄﻣور ﺳﺟده ﺑر آدم ﻧﻣود و در اﺑد ﮐل آدﻣﯾﺎن را ﻣﺄﻣور ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﭘﺎی آدم ﻧﻣود .آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻧژاد را از
ﺧود ﺑراﻧداﺧت و ﺟز ﺧدا ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت و ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﺷد .ﻧﮫ ﻓﻘط ﺧودش ﮐﮫ ﺧﺎک ﭘﺎﯾش .زﯾرا ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎک ﭘﺎی آدم اﺳت .اﯾن
آﺧرﯾن اﺻل ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم و آدم را ﺑرای ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ آﻓرﯾد و
ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﺑزرگ ﺷﯾﻌﮫ ﺑودﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ و اﻣﺎم .و آل اﺑراھﯾم ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺷرﯾت ھﺳﺗﻧد.
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 -٣١٢ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﺑراھﯾم )از ﮐﺗﺎب اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل( درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرای ﻧژادزداﺋﯽ و ﮐﻔرزداﺋﯽ و ظﻠم
زداﺋﯽ از ﺟﺎن و دل اﺑراھﯾم ﭼﮫ ﺑﻼھﺎﺋﯽ ﺑر اﺑراھﯾم و ﺧﺎﻧداﻧش ﻧﺎزل ﻧﮑرد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از آن ﺑﻼﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑود آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
اﺑدی ﺑﺎ ﺧدا ﺑﮑﺷﺎﻧد .وﻟﯽ اﺑراھﯾم ﺗﺳﻠﯾم ﺑود و ﻟذا ﺧداوﻧد او را ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾد .وﻟﯽ رﺟﻌت و اﺣﯾﺎی اﺑراھﯾم و دﯾﻧش
در ﻣﺣﻣد و آل او ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺷد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﺑﻼﯾﺎ از ﺷﺟره ﺷﯾطﺎن و ﮐﻔرش ﭘﺎک
ﺷود و ﺧداﺋﯽ ﮔردد و آن ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ،ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
ﭘروردﮔﺎرﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﯾد ﻗدرش ﺑداﻧﯾد!
 -٣١٣ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧور اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ در دﻟم در دوره دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗﺎب ﺣﺞ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ رخ
ﻧﻣود ﭘس ﺷرﯾﻌﺗﯽ ھم از آل اﺑراھﯾم اﺳت :ﺳﻼم ﺑر آل اﺑراھﯾم!
 -٣١۴و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﻣردﻣﺎن ﺣﺿرت اﺑراھﯾم)ع( و ﻣﺣﻣد)ص( را از ھم ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ ﺟﻣﺎل! ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل
واﺣدی دارﻧد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ،ﺻورت ﮐﻣﺎل اﺳت .و اﺑراھﯾم ﺟﻣﺎل اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣور ﺟﻣﺎل اﻣﺎﻣت اﺳت .ﭘس
ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﺎﻣل در ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﺎل و ﺟﻣﺎل اﺑراھﯾم ھﺳﺗﻧد!
 -٣١۵و ﺣﺳﯾن و آل او در ﮐرﺑﻼ ﮐﺎر آل اﺑراھﯾم را ﺑﮫ ﻋرش ﮐﺷﺎﻧدﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ و ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی
روﺿﮫ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋرﻓﺎن ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﺑر در ﻣﺣرم ھﺎ ﺑرﭘﺎ ﺷود .ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔرﯾﺳﺗن ﺑر ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺣﺳﯾن و آل او ﺑر
ﺳﻌﺎدت اﻟﮭﯽ او ﺷﺎﮐر ﺑﺎﺷﯾم و اﮔر ھم ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑر ﺿﻼﻟت ﺧود ﺑﮕرﺋﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺳﯾن ﭼﻘدر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﯾم و ﭼﻘدر ﺿد
ﺣﺳﯾﻧﯾم! ﺗو ای ﺑﺎﺑﺎ در آن دوران ﭼﮫ ﻟرزﯾدی ز ذﺑﺢ ﭘور – وﻟﯽ ﭘورت ﺑﮫ ﻋﺎﺷورا ﭼﮫ ذﺑﺢ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﮐرد!
 -٣١۶اﯾﻣﺎن وﯾژه ﺷﯾﻌﯽ ،اﯾﻣﺎن ﺣﺳﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﻣل اﯾﻣﺎن اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳت و ﻋرش اﯾﻣﺎن اﺳت ﺑﺷرط ﻋرﻓﺎن ﺣﺳﯾﻧﯽ! اﮔر
ﻋرﻓﺎن ﺣﺳﯾﻧﯽ در ﺷﯾﻌﮫ رخ ﻧﻣﺎﯾد ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺷﯾﻌﮫ ﮐﺎﻓﯾﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﺷﺗﯽ ﻧوح ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت و اﯾن ﻋرﻓﺎن در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺎ
ﺣدودی ﭘدﯾد آﻣده اﺳت وﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت.
ﺣب ﺟﮭت اﺣﺳﺎس وﺟود و اﺑﻘﺎ و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی آﻧﺳت در ﺑﺳﺗر
ﺣب ﻧزادی ﭼﯾﺳت؟ اﯾن دو ﻧوع ّ
ﺣب ﻧژادی و ّ
 -٣١٧ﻓرق ّ
ﺣب و وﺟود ﮔِﻠﯽ و ﻣﯾراﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ذات
ﺣب ﻧژادی و وﺟود ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﯾﮏ ّ
ﺗﺎرﯾﺦ )اﺳﺗﻣرار ﻧژاد( و در دل و روح! ﭘس ّ
ﺣب ﻧژادی در ذاﺗش ﻣﺗﻧﺎﻗض و ﺑﺎطل ﺷوﻧده اﺳت .و ﺗﻔﺎوت دﯾﮕر اﯾﻧﺳت
ﺣب ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت در ﺗﺿﺎد ﻣﯽ اﻓﺗد ﭘس ّ
اﯾن ّ
ﺣب ﻧژادی ﻣﺷروط و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﯾرون اﺳت و ﻟذا ﻣوﻟد ﺳﻠطﮫ و درﯾوزﮔﯽ و ﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری اﺳت
از
ﻧﺎﺷﯽ
وﺟود
ﮐﮫ
ّ
ﺣب ﻧزادی ،ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ذات اﺳت و در ﺟﺎن وﺟود ﺣﺿور دارد ﭘس ﻣﺳﺗﻘل و ﻋزﯾز و ﺟﺎوﯾد اﺳت و اﺣد و ﺻﻣد اﺳت.
وﻟﯽ ّ
ﺣب ﻧوﻋﯽ ﺑﺎور و اﯾﻣﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ اﯾﻣﺎن ،ﻋﺷﻖ اﺳت .و ﻟذا ﺑﺎور و اﯾﻣﺎن ﻧژادی
 -٣١٨ﺑدان ﮐﮫ ّ
ھﻣواره ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل اﺳت زﯾرا ﻣﯾرﻧده و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ در ﺑﯾرون اﺳت ﮐﮫ ھر آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗو ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد .و ﻟذا ھﻣﮫ
ﺑﺎورھﺎی ﻧژادی ھم ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﺧطر اﺑطﺎل و ﭘوﭼﯽ ﻗرار دارﻧد از ﺟﻣﻠﮫ دﯾن ﻣوروﺛﯽ!
ب ﻧزادی ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣﺣﺑت اﻣﺎم ﺑﮫ ﻣﺄﻣوم اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آن ﻣﻧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺄﻣوم ﺑر اﻣﺎم ﻣﯽ
 -٣١٩و اﻣﺎ آﻓت ھﺎی ﺣ ّ
ﻧﮭد ﺑدﻟﯾل اﯾﻣﺎن آوردﻧش» :آﯾﺎ ﺑﺧﺎطر اﺳﻼم آوردﻧﺗﺎن ﺑر ﺧدا و رﺳول ﻣﻧت دارﯾد؟ اﯾن ﺧدا و رﺳول ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﻧت
دارﻧد «.ﻗرآن -و اﯾن آﻏﺎز واژﮔوﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﺣب ﻧزادی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧت و اﺣﺳﺎس اﯾﺛﺎر ﻣﺄﻣوم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﻣﺎم! اﯾن ﺣس واروﻧﮫ از اﯾن اﺳﺗدﻻل ﻣﺿﺣﮏ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﮐﮫ» :ﭘس ﺑﺑﯾن ﻣن ﮐﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ او )اﻣﺎم( ﻣرا ﮐﺷف
ﮐرده و اﯾﻧﻘدر ﻣرا دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﻋزت و ﺣرﻣت ﻣﯽ ﻧﮭد «...از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﻣرﯾد ،اطﺎﻋت ﻧﺎﭘذﯾر و اﻧﺗﻘﺎدﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ
ﺷود ﺑﺧﺻوص در ﻗﺑﺎل ﺧود اﻣﺎﻣش! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﻧﺎﺗواﻧﺗرﯾن و ﻟﮫ ﺷده ﺗرﯾن اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت وﯾژه
اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻧﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺗﯾﺎز و ﺑرﺗری ھﺎی ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی! و آﻧﮭﺎ اﯾن وﯾژﮔﯽ را ھم واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻟذا
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت وﺟودی ﺧود ﮐﺎﻣﻼً ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧود ﻧﯾﺎﻣده و در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧﻧد و ﺑر ﻣﻘﻌد
ﺻدق و ﻋدل وﺟود ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺷوﻧد ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺷده و اﻣﺎم ﮐﺷﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ
اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی داده ﺷده اﮔر در ﻣﺳﯾر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﺑﻠﯾس ﺷده و ﻣﺑدل ﺑﮫ اﺷد ﮐﻔر و ﻋداوت ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول
ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ھم از ھﻣﮫ ﺑرﺗر ﺑوده اﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﺳﺎن ﻣورد ﻣﺣﺑت اﻣﺎم ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ﭘس اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس ﭼرا ﺑﺎﯾد اطﺎﻋت ﮐﻧﯾم و از ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم و اﺻﻼً ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﯾم! و اﯾن
اﺳﺎس ﺟﮭل درﺑﺎره رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره اﯾﻣﺎن اھداﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﻠوﮐﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .ﭘس ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن اﯾﻣﺎن
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻋﯾن ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ :ﺧداوﻧد اراده ﮐرده ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ را ﺟﺎﻧﺷﯾن و
وارث ﺧود ﺑر زﻣﯾن ﺳﺎزد! ﻗرآن -ﻋدم درک و ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ،ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن آﻓت و ﻓﺳﺎد در دﯾن و اﯾﻣﺎن و
وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت ﺣﻖ اﺳت و ﻋدم درک و ﺑﺎور اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﻧد و اﻣﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن )اﻣﺎﻣﺎن( ھم در
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ﮐف اﯾن اﺳﺗﺿﻌﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار دارﻧد از ھر ﺣﯾث! ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺧود زﻧدﮔﯽ اﺷراﻓﯽ دارﻧد .و ﻋﻠﯽ
اﻣﺎم اوﻟﯾن ،اﺳوه اﯾن ﺣﻖ اﺳت.

)ع(

 -٣٢٠ﺑدان ﮐﮫ اﺻﻠﯾت اﯾﻣﺎن ھﻣﺎﻧﺎ روح اﺳت ﮐﮫ از راھﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ دل ﻣﯽ آﯾد .از راه ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ )وراﺛت( و ﯾﺎ از راه
وﻻﯾت و ﯾﺎ ﻣﻌرﻓت .و اﻣﺎ آن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﯾﻣﺎن و روح ﺣﺿرت آدم اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺳﻠﮭﺎ و ﺷﺟره ھﺎﺋﯽ ﺧﺎص اﺳﺗﻣرار
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻟزوﻣﺎ ً اﯾﻣﺎﻧﯽ ھداﯾت ﺑﺧش ﻧﯾﺳت و اﮐﺛرا ً ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺷود و ﻣﯽ داﻧﯾم ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ دﯾﻧﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ
ﺗرﯾن ﮐﻔرھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻧﻣوﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﻗوم ھزار ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳت .و اﻣﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از راه وﻻﯾت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
ﺷود ھﻣﺎن روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺣﺑت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ رﺳد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم اﯾن اﯾﻣﺎن ﻧﯾز روﺣﯽ از
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اوﻟﯾﺎﯾش ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ھدﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط از طرﯾﻖ اطﺎﻋت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻓطری ﻣﯽ ﮔردد و ھداﯾت
ﺑﺧش .و اﻣﺎ اﯾﻣﺎن ﻧوع ﺳوم ﮐﮫ از راه ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﭘﺎﯾدارﺗرﯾن و ھداﯾت ﺑﺧش ﺗرﯾن اﯾﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و ﻏﺎﯾت ھر
اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﺳﺎﺋر اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻓﻘط ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ در اﻧﺳﺎن ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٣٢١ﭘس اﯾﻣﺎن روﺣﯽ از ﺧداوﻧد ﻣﻧّﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﻧﮫ آدﻣﯽ و در طﺑﻘﮫ ای از دﻟش ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷود .و روح ھم اﻣر
ﺧداﺳت در ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم و آدم ﮐﮫ :ﺑﺷو )ﮐُن( ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺷو .ﯾﻌﻧﯽ آدم ﺷو .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﭼون ﻣن ﺷو .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﯾﻣﺎن
روﺣﯽ از ﻣﻧﺎﻧﯾت ﺧداﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧت ﺧدا در اﻧﺳﺎن .ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ﺧدا در ﺑﺷر .و اﯾن ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎن ﺟز در
اطﺎﻋت ﺑﮫ ﮐﺎم ﻧﻣﯽ رﺳد و از دﺳت ﻣﯽ رود .اطﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﺗر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و اﮔر ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣؤﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳت و ﻣظﮭر ﻧور ﻋرﻓﺎن اﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣرﯾد و ﻣطﯾﻊ ﻣطﻠﻖ رﺳول ﺧداﺳت .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺣﻣدی از وﺟودش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣظﮭر ﺑﺎطن ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﺣﻣد ھم ﻣﺣﻣدﺗر ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٢٢روﺣﯽ ﮐﮫ از ﺧدا ﯾﺎ اوﻟﯾﺎﯾش ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ رﺳد اﮔر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در آدﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻧﺷود ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ھﻣﺎن واژﮔوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺷرﺣش رﻓت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓرد آن روح را از ﺧودش ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ھوﯾﺗش را ﻣﻧﯾت ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﮫ آن اﺻﺣﺎب و ﻣرﯾداﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻدر اﺳﻼم در ﮐﻧﺎر ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﺑودﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﻋﻣﻠﮫ ظﻠم ﺷدﻧد
اطﺎﻋت ﻧﮑردﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺳﮭوا ً دﺳﺗش ﺑﮫ ﺧون دﺧﺗر ﭘﯾﻐﻣﺑر آﻏﺷﺗﮫ ﺷد و اﯾن ﻋذاب ﻋﻣری ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﺑﺎ
رﺳول ﺧدا ﺑود.
 -٣٢٣ﮐﺳﯽ ﮐﮫ روح ﯾﺎﻓت و ﻣؤﻣن ﺷد ﺗﻣﺎم وﺟودش ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت اﻣر و ﮐﻼم ﻣﻧﺷﺄ اﯾﻣﺎﻧش ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھد ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺑر او واﺟب ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا او ﺗردﯾدی ﻧدارد .زﯾرا اﯾﻣﺎن اﻣر و روح ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس ﺣﺎﻣل
روح ﯾﻘﯾن اﺳت ﯾﻘﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در ﺟرﯾﺎن اطﺎﻋت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﻘﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ .ﭘس ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی اطﺎﻋت
ﻧﮑردن آﺷﮑﺎرا دروغ و ﻣﮭﻣل اﺳت و ﺟﻣﻠﮫ از اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس و اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﻓرد ﺑر اﯾن اﻣر ﻧﯾز آﮔﺎھﯽ دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
اﯾن ﻋدم اطﺎﻋت ﻋﯾن اطﺎﻋت از ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود و واژﮔوﻧﯽ.
ﺳر ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑر ﺻﺎﺣﺑش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود
ﺳر وﺟود اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ اطﺎﻋت از ﻣﻧﺑﻊ اﻣرش اﯾن ّ
 -٣٢۴ﭘس اﯾﻣﺎن ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ّ
و در ﺟرﯾﺎن اﯾن رازﮔﺷﺎﺋﯽ ﺟز ﻗرآن رخ ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓرد ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻗرآن ﺑر زﺑﺎﻧش ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
ﮔردد .و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن اﺳت» :ﺧدای رﺣﻣﺎن آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و ﺗﻌﻠﯾﻣش داد ﻗرآن و ﺑﯾﺎن را «.ﺳوره رﺣﻣﺎن -و اﯾن
ھﻣﺎن وﻗوع ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر در اطﺎﻋت اﻣرش اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و در ﻋدم اطﺎﻋﺗش ھم ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد.
 -٣٢۵ﭘس ﺑدان ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اطﺎﻋت از وﻟﯽ اﻣرت )وﻟﯽ اﯾﻣﺎن( ﺑﺗدرﯾﺞ اھل ﻗﻠم و ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوی .ﭼﮫ ﺑر ﮐﺎﻏذ و
ﭼﮫ ﺑﯽ ﮐﺎﻏذ .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس» :و اﯾﻧﮏ ﺑﺧوان ﮐﺗﺎب وﺟودت را «.ﻗرآن -و ﺑدان ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود ﺟز ﻗرآن ﻧﯾﺳت
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑش در دل اﺳت .و اﯾﻧﮏ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم اﯾن ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﮫ رﺳوﻟش ﮐﮫ ﻣﺻداق ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود:
»و ﻗﺑل از اﯾن ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﭼﯾﺳت و اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت «.ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود
ﮔﺷﺎﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھر ﺟﻣﻠﮫ و آﯾﮫ اش ﺑواﺳطﮫ اطﺎﻋﺗﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮔردد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرآﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد.
 -٣٢۶ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن روح و اﻣر وﺟود اﺳت .ﭘس ﻣؤﻣن ﺻﺎﺣب وﺟود اﺳت و ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن در ﻗﺣطﯽ و ﺑرزخ
وﺟودﻧد و ﻟذا ﺣرﯾص و ﻣﺗﺟﺎوزﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﺣدﯾﺛﯽ ﭼون در ﺷﮭری ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷد اھﺎﻟﯽ آن ﺷﮭر از ﺑﻼﯾﺎ و ھﻼﮐﺗﮭﺎ
ﻣﺻون ھﺳﺗﻧد و در آراﻣش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا در ﺣرﯾم وﺟودﻧد .ﭘس دﯾن ﺧدا راه وﺟود ﯾﺎﻓﺗن اﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﭘﯾﺎم
آوران وﺟودﻧد و اﻣﺎﻣﺎﻧش ھم اﺳوه ھﺎی وﺟودﻧد.
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 -٣٢٧و اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﺟود
ﺳراﺳر ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳت و ﻋدم ،ﮔرﯾز از ﻣﺳﺋوﻟﯾت .و اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﻣﺑﺗدﯾﺎن ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ آﺳﺎﻧﺗر اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ آن را ﺑﻔروﺷﻧد و از ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت و اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳرﻧوﺷت ﺧود را
ﯾﮑﺳره ﺑﮫ ﺳﻣت ﻏﯾر ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﮐﻧﻧد و اھل ﺟﺑر ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو دوزخ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودی.
 -٣٢٨ﭘس از »آﻣن« ﺗﺎ »ﻣؤﻣن« ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﺳت .ﻓﺎﺻﻠﮫ از وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ھدﯾﮫ ﺷده ﺗﺎ وﺟودی ﮐﮫ از ذات ﺟوﺷﯾده
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﺟودی ﮐﮫ ھدﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺣول اﯾﻣﺎن و وﺟود ﻋﺎرﯾﮫ ای ﺑﮫ وﺟود و اﯾﻣﺎن ذاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺎه اﯾن ﺗﺣول ارادت و ﻋرﻓﺎن اﺳت.
 -٣٢٩ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻣؤﻣن ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ا ّم وﺟود ﺧود رﺳﯾده و اﻣﻧوا ھم ﻣﺄﻣوم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور اﻣﺎم
ﻗرار دارد .ﯾﻌﻧﯽ آﻣن )اﻣﻧوا( ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ واﺟد ﺷراﯾط وﺟود ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﻣؤﻣن ،ﻣوﺟود اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از اﻟﻘﺎب اﻣﺎﻣﺎن،
»ﻣوﺟود« اﺳت :ﯾﺎ ﻣوﻻی ﻣوﺟود!
 -٣٣٠ﭘس ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﺑزار ﺳﻠطﮫ و ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑرای ﻓروش در ﺑﺎزار ﭼﮫ ﺗﺟﺎرت ﭘﻠﯾد و ﺧﺳران ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری
اﺳت ﮐﮫ ﻓروﺷﻧده اش ﺟز ﺗﻣﻠﻖ رﯾﺎﺋﯽ ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﺎن ﺑﮭره ای ﻧدارد.
 -٣٣١ﻧور اﯾﻣﺎن اﺣﯾﺎﮔر ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻋظﯾم در ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ از ﻓﮭﻣش ﻋﺎﺟزﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎور
ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﯾﺎد دارم در دوران ﮐوﺗﺎه ﺳﺎﯾت داری ﺑﺳﯾﺎری از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎرﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﻣدﻋﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ »ﻣﺎ ھم درﺳت ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم و ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑوده اﯾم« .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻣن ﺳﺎزی ھوﯾت و
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧور اﯾن ﻣﻌﺎرف اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﯾطﻧت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ .اﯾن واژﮔوﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎر ﻣﺎﺳت و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً اطﺎﻋت ﻧﺎﭘذﯾر و اﻧﺗﻘﺎد ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد:
»ﻣن ھم ﻋﯾن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم ﭘس ﭼﮫ اطﺎﻋت و اﻧﺗﻘﺎدی و ﭼﮫ ﺗوﺑﮫ و اﺻﻼﺣﯽ« .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ طرف ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ھﻧوز
ﻏوره ﻧﺷده ﻣوﯾز ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ آﻧﯽ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا از ﮐل ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺟﻣﻠﮫ را ﺷﻌﺎر ﺷﯾطﻧت
ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ» :ﺧداوﻧد ﺧود ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت «.و ﻧﯾز ﺳﺧن دﯾﮕر ﻋﻠﯽ ﮐﮫ» :ھر ﮐﮫ ﺧود را
ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت« .ﺟﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﯾن ﻧوع واژﮔوﻧﯽ ھﺎ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﺧدا و رﺳول و دﯾن ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻼم ﺧدا در
ﮐﺗﺎﺑش ﻣﺻداق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻗرآن ﺑرای ﮐﺎﻓران ﺟز ﺑر ﺧﺳراﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد .ﭘس اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﯾز ﺑر ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران را
ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﮐﻔرﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن اﻣﮑﺎن ﺗوﺑﮫ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﯾرا آدﻣﯽ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﮐﻔرش اﻣﯾدوار اﺳت ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٣٣٢اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزان و واژﮔوﻧﺳﺎﻻران ﻧوﮐﯾﺳﮫ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و ﻋﻣد ﮐﺎﻣل ﻣﻧﺷﺄ اﯾﻣﺎن و روح و رﺣﻣت را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت اﯾن ﻧور ﮐﮫ ﻓطرﺗﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧطور ﺑوده
اﯾم و اﯾن ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل اﯾﻣﺎن دزدی و وﺟود دزدی و ﻧﻣﮏ ﺑﮫ ﺣراﻣﯽ و ﮐﻔر اﺳت و ﻣﺎل دزدی از ﮔﻠوی ﮐﺳﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﻧﻣﯽ رود
و ﻟذا آن را در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا در زﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ،دھﮭﺎ ﻧﻔر دﻋوی
ﭘﯾﺎﻣﺑری ﮐردﻧد ﮐﮫ :ﺑﮫ ﻣﺎ ھم وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود!؟
 -٣٣٣ﻣدرﻧﯾزم ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺣﺻول و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑرق و ﻧﻔت و ﺑﻣب اﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺷر از ﺗﺷﻧﮕﯽ و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و
ﺳرﻣﺎ و ﮔرﻣﺎ ﺧواھد ﻣرد .ﭘس ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﻧده و ﻣرﯾد ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺧوﯾش اﺳت و اﯾن ﻋذاب اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ و
ﺧﻠﻖ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ﻣﺧﻠوق دﺳت ﺧودش ﺷده اﺳت و در اﯾن ﺑﻧدﮔﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑودش ﺟﺎﻧﮑﺎه و ﻧﺑودش ﻣرﮔﺑﺎر اﺳت.
اﯾﻧﺳت ھوﯾت اﯾﻣﺎن ﻣدرن و ﻣدرﻧﯾزم ﺑﻌﻧوان ﻣذھب و اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد!
 -٣٣۴ﺣﺎل درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﺳرﺑرآورده از اﯾن اﯾﻣﺎن ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟز دﺟﺎل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑود ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﻧﮭﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ
ﺗﻘدﯾس ﻣدرﻧﯾزم و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم اﺳت از ﻋرﻓﺎن اوﺷوﺋﯽ و اﮐﻧﮑﺎری ﺗﺎ ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ ﯾﮏ
ﻋرﻓﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻠﯽ و اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت و دﺳﺗﺧط ﺑرﺧﯽ از ﻋرﻓﺎی ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻧﺎ ﮔردﯾد و ﯾﮏ ﻧﺳل را دﯾواﻧﮫ و ﺷﯾطﺎن
ﭘرﺳت ﺳﺎﺧت و ﭼﻧﺎن ﻓﺳﺎدی ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷدﻧد و رھﺑراﻧﺷﺎن را ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﺧﯽ از
ﻋرﻓﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﺎ ﺑودﻧد و ﺣﺎﻣل »اﻧﻔﺎس ﻗدﺳﯾﮫ« ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑودﻧد را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾطﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﺎن
در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎرﯾﺳت ﺑﮫ رھﺑری ھزاران ﺟوان دﯾواﻧﮫ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ! اﯾن ﻋرﻓﺎن رﺳﻣﺎ ً ﺑر ﻗداﺳت اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﻧﺎ ﺷد و اﺻﻼً
ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮔردﯾد .و ﺑﺎز ھم ﺑرای ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎر ﻧظرﯾﮫ ﻣﺎ را در اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑودن ھوﯾت اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧد! ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده اﯾن ﻋرﻓﺎن آرﯾﻠﯽ ﺑود .ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﮐﮫ ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ زد و ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺷرﯾت ﺷد! و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺻدھﺎ
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طﻠﺑﮫ دﯾﻧﯽ را ھم ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ﺧود درآورد .طﻠﺑﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻋﻣری ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺟﺎھدت در ﺣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ
از ﺣﻘﯾﻘت و رﺳﺗﮕﺎری و ﻋرﻓﺎن ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺑﮫ دام ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ اﻓﺗﺎدﻧد! ﭘس ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺑر ﺳر اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ آﻣده اﺳت
ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻋﻠﻣﺎ و ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھرﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﭘراطورﯾﮭﺎی ﻗﻣﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺟوز ﺷرﻋﯽ ﻣﯽ دھﻧد و ﻋرﻓﺎن
ﺣﻠﻘﮫ را »اﻧﻔﺎس ﻗدﺳﯾﮫ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .و دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ وظﺎﯾف اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺧود ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮐﺷف
ﺷﯾﺎطﯾن داﺧﻠﯽ ﺷده اﺳت و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﻣﻌﺿﻠﮫ ای دﯾﮕرﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎص ﺧود را ﺑﮫ
ھﻣراه دارد .و ﻣﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن در اﯾن ﺑﺎب اﺧطﺎر داده ﺑودﯾم و ﻏﺎﯾت اﻣﺛﺎل ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ را ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﺧواﻧدﯾم ﮐﮫ
ﮐﺳﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﮑرد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻣﺎ را دﺳﺗﮕﯾر و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐردﻧد .و اﯾن ﻧﻣﺎدی از ﻣظﻠوﻣﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣﮭﺟورﯾت اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن را دﭼﺎر ﻣﺧﻣﺻﮫ و اﻣﻧﯾت و ﺳﻼﻣت ﻓرھﻧﮕﯽ را دﭼﺎر ﺑﺣران ﻧﻣوده اﺳت.
 -٣٣۵اﻣروزه ﺷﺎھد ظﮭور اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن! ﺳﺧن از اﯾﻣﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮔزاﻓﮫ ﻧﯾﺳت و ﻋﯾن ﮐﻼم
ﺧداﺳت .ھر ﺑﺎوری ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﻗﻠوب ﺑﺷری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در او ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اراده و اﺣﺳﺎس ﺷود اﯾﻣﺎن اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎور ﻧﺎﺣﻖ
ﻣوﻟد اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺿد اﯾﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣل اﯾﻣﻧﯽ و ﻋزت و ﺷرف و اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﻧده
ﺗﺑﮭﮑﺎران و ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﻌﻧﯽ دﻟﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺷود در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا
ﻧﺷود! ﭼون دل ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻧوﻧﯽ از وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺑش ﻧﯾﺳت ﻣﺎل ﻏﯾر اﺳت .اﯾن ﻏﯾر ﯾﺎ ﺣﻖ اﺳت و ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ! ﯾﺎ ﺧداﺳت
ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن! ﯾﺎ ﻧژاد اﺳت ﯾﺎ ﻧزاد! وﻟﯽ ﺧدا ﻏﯾرت و ﻏﯾرﯾﺗش از ﻏﺎﯾت ﻋﺷﻘش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺧود را از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺣول ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘل و آزاد ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺧدا ﻏﯾرﺗرﯾن ﺧوﯾش و ﺧوﯾش ﺗرﯾن ﻏﯾر اﺳت .ﺧوﯾش ِ
ﺧوﯾش اﺳت و ﻏﯾر ِﻏﯾر! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن! ﭘس دل ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ وﺟود و وﺟوددان اﺳت ﻻﯾﻖ ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧور وﺟود اﺳت
و ﺑﺧﺷﻧده وﺟود!
 -٣٣۶ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ،طرﯾﻘت ﻋﻠوی و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﮭدوی :اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻠﯽ از ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ
ﻣدارج ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻣراﺗب ﮐﻣﺎل را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﮭدوی ھم ﺑﮫ اﺳم و رﺳم ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺎم اﻣﺎم آﺧراﻟزﻣﺎن ھم ﻣﺣﻣد اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طرﯾﻘت ﻋﻠوی ھم طرﯾﻘت ﻣﺣﻣدی)ص( اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ظﮭور
ﺑﺎطن ﻣﺣﻣد اﺳت .وﻟﯽ در ﻗﻠﻣرو ظﮭور ،ﺷرﯾﻌت دﯾن از ﻣﺣﻣد اﺳت و ﻣﺣﻣدی اﺳت و طرﯾﻘﺗش در ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﮫ
ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﯾده اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت دﯾن در اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(.
 -٣٣٧از ﺧود رﺳول اﮐرم ﻧﯾز در اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ و ﺳﮫ وﺟﮫ دﯾن ﺳﺧن ﻣﻌﺗﺑر و ره ﮔﺷﺎ وﺟود دارد» :ﺷرﯾﻌت ،ﮔﻔﺗﺎر ﻣن
اﺳت طرﯾﻘت ،ﮐردار ﻣن اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ھم اﺣوال ﻣن اﺳت« .ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎن ﮐﻼم دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣش از ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ
ظرﻓش ھﻣﺎن ﻗرآن اﺳت .و طرﯾﻘت ﮐﮫ ﮐردار دﯾن اﺳت در ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﺎﻣل رﺳﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ظﮭور ﺑﺎطن
ﻣﺣﻣد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐردار ھم ظﮭور ﮔﻔﺗﺎر اﺳت .و ﺣﻘﯾﻘت ھم ،ﺣﻖ و ﻣﻘﺻد دﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﻣﺎم زﻣﺎن و در آﺧراﻟزﻣﺎن
ظﮭور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -٣٣٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ھم طﺑﻖ ﻗول رﺳول ﺧدا ھﻣﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ و ﺳﮫ وﺟﮫ را داراﺳت» :اﯾﻣﺎن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ دارد ﺗﺻدﯾﻖ
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر ،ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﮫ ﮐردار و ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﮫ دل«!
 -٣٣٩ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ظﮭور ﺑﺎطن ﮐﻼم رﺳول ،ﻋﻣل و روش ﻋﻠﯽ اﺳت و ظﮭور ﺑﺎطن ﻋﻠﯽ ھم ھوﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت .و اﯾن ﺳﮫ ﺗﺟﻠﯽ از دﯾن ﺧداﺳت.
 -٣۴٠ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺷرﯾﻌت ،اﻣر ﺑﮫ ﮐن )ﺷدن( اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣر ﺑﮫ وﺟود ﯾﺎﻓﺗن! و طرﯾﻘت روش اﯾن ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﻓﯾﮑون اﺳت
و ﺣﻘﯾﻘت ھم ﺗﺣﻘﻖ وﺟود و ﺣﺎﺻل ﻓﯾﮑون اﺳت .و ھﻣﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺣﻣدی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :اول و
وﺳط و آﺧر ﻣﺎ ﻣﺣﻣد اﺳت.
 -٣۴١ﺷرﯾﻌت ،اﻣر ﺑﮫ ﺣرﮐت اﺳت ﺑﺳوی ﺧدا .طرﯾﻘت ھم ﺧود راه اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ھم ﻣﻘﺻد اﯾن راه ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺧداﺳت.
 -٣۴٢اﯾﻣﺎن ﮐﻼﻣﯽ ،اﯾﻣﺎن ﻋﻣﻠﯽ ،اﯾﻣﺎن وﺟودی! ﺷرﯾﻌت ،طرﯾﻘت ،ﺣﻘﯾﻘت! و اﯾن ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﻘﯾن اﺳت :ﻋﻠم
اﻟﯾﻘﯾن ،ﻋﯾن اﻟﯾﻘﯾن و ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن! ﻋﻠم دﯾن ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻼم رﺳول و ﻗرآن اﺳت .ﻋﯾن دﯾن ھﻣﺎن ﻋﻣل و روش دﯾن
اﺳت و ﺣﻖ دﯾن ھم ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت دﯾن از اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺣﻖ!
 -٣۴٣ﺷرﯾﻌت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻼم دﯾن را رﺳول ﺧدا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﯾﺎن ﮐرد .روش و ﻋﻣل دﯾن ﺟﻣﺎل ﻋﻠﯽ ﺑود و از ﻋﻠﯽ رخ ﻧﻣود.
و ﻣﻘﺻد دﯾن در اﻣﺎم زﻣﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟﯽ طوﻻﻧﯽ ﺗر در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﮐﺑرا!
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 -٣۴۴ﺑﯾﺎن اﯾﻣﺎن ،ﻋﻣل اﯾﻣﺎن و ﺟﻣﺎل اﯾﻣﺎن :ﺷرﯾﻌت ،طرﯾﻘت ،ﺣﻘﯾﻘت :ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠﯽ ،ﻣﺣﻣد!
 -٣۴۵ﺷرﯾﻌت در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻣرار ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود .طرﯾﻘت در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﻘﯾﻘت ھم در ﻓرد! ﮐﮫ ﺣﺎﻣل و ﻧﺎﺷر ﺷرﯾﻌت
واﻋظﺎن ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺎﻣل طرﯾﻘت ،ﻋﺎﻟﻣﺎن اﺳت و ﺣﺎﻣل ﺣﻘﯾﻘت ھم ﻋﺎرﻓﺎن!
 -٣۴۶از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ،اﺣوال ﻣﺣﻣدی اﺳت ﭘس از »ﺣﺎل« ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗص آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده و ﻗﯾﺎﻣت ﻓراھم ﻣﯽ آﯾد و ﻟذا ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺟز در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﺑوده
اﺳت ﮐﮫ از اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ﻗﻠﻣرو اوﻟﯾﺎی او!
 -٣۴٧ﺷرﯾﻌت ،اﯾﻣﺎن ذھﻧﯽ اﺳت و طرﯾﻘت ھم اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ھم اﯾﻣﺎن روﺣﯽ!
 -٣۴٨و ﻟذا درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﻗﻠﻣرو دﯾن و اﯾﻣﺎن ﻣوروﺛﯽ )ﺗﺎرﯾﺧﯽ( اﺳت زﯾرا ﮐﻼم رﺳول و ﻗرآن ﺑﺗدرﯾﺞ در طول
ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧزوﻟش ھم ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻣﯽ ﺷود و در ھر ﻋﺻری ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺑﯾﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد در ﻋرﺻﮫ اﺟﺗﮭﺎد ﻋﻠﻣﺎ!
 -٣۴٩وﻟﯽ طرﯾﻘت ،از اﯾﻣﺎن وﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ارادت ﻣؤﻣن ﺑﮫ وﻻﯾت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ھر ﻋﺻری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣۵٠و ﺣﻘﯾﻘت ھم از اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾﻣﺎن وﻻﺋﯽ ﺑﮫ ذات ﺑرﺳد و از ذات ﺗﺟﻠﯽ ﯾﺎﺑد و ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را
ﺑرﺗﺎﺑﺎﻧد!
 -٣۵١ھﻣﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ و ﺳﮫ وﺟﮫ از اﺳﻼم و اﯾﻣﺎن و دﯾن ﺧدا ،ﺣﺎﺻل درﺟﺎت رﺟﻌت و ﻧزول ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ از ﻣﻌراج
ﺑﮫ زﻣﯾن ﺗﺎ اﻋﻣﺎق درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺧﻼﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾن ظﮭور و ﻧزوﻟش ﻗرآن اﺳت و دوﻣﯾن آن اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت اﺳت و
ﺳوﻣﯾن آن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ظﮭور ﺣﻖ اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن!
 -٣۵٢در ﻋﯾن ﺣﺎل در ھر ﯾﮏ از ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧزول ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ،ﺷرﯾﻌت ھم در ﺣﺎل ﻧزول ﺗﺎ اﻋﻣﺎق درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن
اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻧزوﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗر و در ﻋﯾن ﺣﺎل ا ّﻣﯽ ﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﺳﻣﺎن را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ آورد
ھم در ﺑﯾﺎن ھم ﻋﻣل و ھم ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل! و اﯾن ﻧزﻟﻧﺎه ﺗﻧزﯾﻼی ﻗرآن اﺳت :ﻧزوﻟﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن در ھﻣﮫ دوراﻧﮭﺎ در اوﻟﯾﺎی ﻣﺣﻣدی
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن!
 -٣۵٣و ﻧﯾز طرﯾﻘت ھم در ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ دﮔر دارد ﮐﮫ از وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﺟرای ﺧﺿر
و ﻣوﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻗرآﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ طرﯾﻘت ﺧﺿروی ﺣﺗﯽ ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﷲ را ھم ﺷﮕﻔت زده ﮐرد و ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﮐﻔر و ﺗﮑﻔﯾر
ﮐﺷﺎﻧد.
 -٣۵۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت در ﻗﻠﻣرو طرﯾﻘت ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺑرﺗر و ﻣﺗﻔﺎوت دارد ﻣﺛل ﺗﺑﯾﯾن ﻋﺎرﻓﺎن از ﻗرآن .ﮐﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻠﯽ)ع( ﺳرآﻏﺎز
ﺗﺑﯾﯾن طرﯾﻘﺗﯽ ﺷرﯾﻌت ﺑود.
 -٣۵۵ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻧزﯾل و ﺗﺣول ﺷرﯾﻌت را در ﻗﻠﻣرو طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھرﮔز راﺑطﮫ ﭘوﯾﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﺳﮫ
وﺟﮫ و ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ از دﯾن را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻟذا ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﺿد طرﯾﻘت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و طرﯾﻘﺗﯽ ھﺎی ﺿد ﺣﻘﯾﻘت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ
آﻣده اﻧد!
 -٣۵۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻋﻠﯽ در اواﺧر ﻋﻣرش را ﺣﺗﯽ ﻣرﯾدان ﺧﺎﻟص او ھم ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک درﯾﺎﻓﺗﻧد در ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺎن
و ﻧورﯾﮫ و ﺗطﻧﺟﯾﮫ!
 -٣۵٧و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﺎر اھل ﺣﻖ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل در ﺗﺎرﯾﺦ را ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ ھم درﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺷرﯾﻌت ﺑود ﯾﻌﻧﯽ آن ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺷطﺣﯾﺎت اﺳت .ﻣﺎﺟرای ﻣﻧﺻور ﺣﻼج در اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔوﺋﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺷﮭورﺗرﯾن اﯾن وﻗﺎﯾﻊ اﺳت.
 -٣۵٨ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت در ﻋرﺻﮫ طرﯾﻘت ،ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر و ﺑرﺗر دارد ﻣﺛل ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺧﻧﺎن ﻋﻠﯽ)ع( ﭘس از رﺳول ﺧدا! و
ﺷرﯾﻌت در ﻋرﺻﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺑرﺗر و دﮔر دارد ﮐﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ اش ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره ﻋﻠﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر
ﻋﻣرش ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣرﯾدان او ﺑﮫ ارﺗداد ﻋﻠﯽ ﺣﮑم دادﻧد و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻏﺎﻟﯾﮫ ﺷدﻧد.
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 -٣۵٩اﯾﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻣوروﺛﯽ ﮐﮫ ﺣﺟﺗﯽ ﺑرﺗر از ﮐﻼم رﺳول و ظﺎھر آﯾﺎت ﻗرآن ﻧدارد ﺑﻧدرت طرﯾﻘت را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﯾﻣﺎن وﻻﺋﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ذات ﻧرﺳﯾده ﺑﻧدرت ﺣﻘﯾﻘت را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد .ﺑرای ھﻣﯾن ھم اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺗﻧﮭﺎ راه و روش
ﮔذار از اﯾن ﺑﺣراﻧﮭﺎ و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑزرگ اﺳت .و داﺳﺗﺎن ﻣوﺳﯽ و ﺧﺿر ،دﻟﯾل ﻗرآﻧﯽ اﯾن ادﻋﺎﺳت.
 -٣۶٠ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از رﺳول اﮐرم آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن و ﺷرﯾﻌت اﻣﺎم زﻣﺎن در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑرآﺷﻔﺗﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ و او را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺑدﻋت و ارﺗداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ :اﯾن اﺳﻼم ﻧﯾﺳت و دﯾن ﺟدﯾدی اﺳت! اﯾن ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت
ﻋرﺻﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﻋرﺻﮫ طرﯾﻘت ﻋﻠﯽ را ھم ﺣﺗﯽ ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش اﮐﺛرا ً ﺑرﻧﺗﺎﻓﺗﻧد و ﮐﺎﺗﺑﺎن وﺣﯽ و داﻧﺷﻣﻧدان
ﺑزرﮔﯽ ﭼون اﺑن ﻋﺑﺎس ﮐﮫ ﭘﺳر ﻋﻣو و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻓرد ﺑﮫ او ﺑود ھم در درک اﯾن اﻣر درﻣﺎﻧد و اﻣﺎم را ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷت!
 -٣۶١اﯾن ﺳﺧن رﺳول اﮐرم)ص( ،ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺑﯾﯾن در طول ﺗﺎرﯾﺦ داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﻧزول اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﺄوﯾل ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧزول ﻗرآن ﺑر اوﻟﯾﺎی ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت از وﺟود رﺳول ﺧدا!
 -٣۶٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ آن ﻗدرت و ظرﻓﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﻣﮑﺎن درک و ھﺿم ﻧزول و ﺗﮑﺎﻣل و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷرﯾﻌت را ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣراً در ﺣﺎل رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺎﺷد .و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾﻣﺎن طرﯾﻘﺗﯽ و
اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺣﺎﺻل آﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ظﮭور اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻣدی اﺳت.
 -٣۶٣ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ طرﯾﻘت ،ﻓﻘط ﺑﻣﻌﻧﺎی روش اﺟراﺋﯽ ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺑرﺗری از ﺷرﯾﻌت ھم
ھﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘط ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑﯾﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺷرﯾﻌت اﺳت .اﺣﺎدﯾث
ﻗدﺳﯽ ،ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره ﻋﻠﯽ)ع( و ﺷطﺣﯾﺎت اﻣﺎﻣﺎن و ﻋرﻓﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از اﯾن ادﻋﺎ ھﺳﺗﻧد!
 -٣۶۴اﮔر در آﺧراﻟزﻣﺎن راﺑطﮫ ﭘوﯾﺎ و ﻣﺗﻘﺎﺑل و اﺳﺗﻌﻼﺋﯽ ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت درک ﻧﺷود ،دﺟﺎﻻن آﺧراﻟزﻣﺎن
دَﻣﺎر از روزﮔﺎر ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﻣؤﻣﻧﯾن درﻣﯽ آورﻧد و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺻﻔوف ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و اﻣﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺣوﺿش و
ﻏﯾﺑت ﮐﺑرای اﻣﺎم زﻣﺎن ﺗﺎ ﺧود ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﺑﺎد!
 -٣۶۵ﭘس ﺷرﯾﻌت و ﺗﺑﯾﯾن دﯾﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ،اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس درﻧﯾﺎﯾد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﯾﺎن
طرﯾﻘﺗﯽ و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ دﯾن وﺟود دارد و ﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧدن در دﯾن و اﯾﻣﺎن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ! و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎ
ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮫ ﻣراﺗب اﯾن ﮔذارھﺎ و اﺳﺗﻌﻼی اﯾﻣﺎﻧﯽ را روﺷن و ﻋﻣﻠﯽ و ﺳﺎده ﻧﻣوده اﺳت.
 -٣۶۶ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم طرﯾﻘت ﻧداﻧد و ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺷرﯾﻌت را ﻓﮭم ﻧﮑﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن ھم در ﺷرﯾﻌت و ھم در طرﯾﻘت ﺑﮫ
ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده و ﺷﯾﺎطﯾن ﺷﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٣۶٧ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ،ﻋﻠم طرﯾﻘت اﺳت و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھم ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم
ھم ﻓرﻣوده ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن او ﻧﻣﯽ رﺳد .ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﮏ اﻣر ﺗﻌﺎرﻓﯽ و
ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ از اوﺟب واﺟﺑﺎت اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﯾن ھﻧوز ھم ﻣﮭﺟور اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ
اﻧد ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺳﻠطﮫ ﯾﺎﺑﻧد و ﺧود ﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﺗﮑﻔﯾر ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺷﯾطﺎن ﺑرﺳﻧد و ﻋﻣﻼً
ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد.
 -٣۶٨ﭘس اﯾن ﺑدان ﮐﮫ ﺑدون دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑﯽ ﺗردﯾد در ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺻف دﺷﻣﻧﺎن او ﺧواھﯾم
ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻻاﻗل ﺳﮫ اﻣﺎم اوﻟﯾن ﻣﺎ ﺑدون واﺳطﮫ ﺑدﺳت ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧود ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
 -٣۶٩و اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ دﯾﮕر را ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدر اﺳﻼم و ﺑﺧﺻوص ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ و اﺳرار
ﺷﮭﺎدﺗﺷﺎن در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از اﯾن ﺗوارﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣوﺟود اﺳت و ﻣورد ﺑﺎور ﻋﺎﻣﮫ
اﺳت و ﺑراﺳﺎس آن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻻاﻗل اﯾن ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ را ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧوارج و ﺟﻧﮓ
ﻧﮭروان ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﺷﻘﺎق در ﺗﺷﯾﻊ ﺑود ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطﺑﮫ ھﺎﺋﯽ در ﻣﺳﺟد ﮐوﻓﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت دﯾن و اﺳﻼم و
اﻣﺎﻣت اﯾراد ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﺟﻠد
ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣوده اﯾم ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﮫ« .اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺷﯾﻌﯾﺎن اﻣروز ھم ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻔوف ﺧوارج
ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد .و اﺻﻼً ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ از دﺳﺗرس ﺷﯾﻌﮫ ﺧﺎرج ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوارج
ﻣﻠﺣﻖ ﺷوﻧد! وﻟﯽ ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎﻻﺧره اﯾن واﻗﻌﮫ رخ ﻣﯽ دھد اﮔر ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ را ﻧﺧواﻧﯾم و ﺗﮑﻠﯾف ﺧود را
ﺑﺎ ﺷﯾﻌﮫ ﮔری ﺧود روﺷن ﻧﮑﻧﯾم! اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ ﺑﯾﺎن ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﻓﻘط ﺑﺻورت ﺳرﻓﺻل و ﻋﻧﺎوﯾن ﮐﻠﯽ اﯾن ﻋﻠم! ﮐﮫ
ﺷرح و ﺗﻔﺻﯾل اﯾن ﻋﻠم در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﭘراﮐﻧده اﺳت.
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 -٣٧٠از روی ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎﯾد اﻗرار ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ و اﻣﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و
ﺑﺎورش دارﻧد ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت آن ﻓﺎﺻﻠﮫ ای از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن دارد .زﯾرا اﺳﻼم و ﻗرآن دﯾن و ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل ﻧزول
اﺳت و ﺗﺷﯾﻊ و اﻣﺎﻣت ھم ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ در ﺣﺎل ﺗﮑوﯾن و ﺗﮑﺎﻣل ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣﺎ در ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻدر اﺳﻼم و در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﻌﺛت رﺳول اﮐرم)ص( ،ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﯾم .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﺎ ﺷدﯾدا ً ﻣوروﺛﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و ﺣدود
ﭼﮭﺎرده ﻗرن از آن ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﻋﻘب اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﯾﮏ اﯾﻣﺎن دﯾﮕرﯾﺳت و آن اﯾﻣﺎن ﻓﺳﯾﻠﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در
ﻋﺻر ﻣدرن ،ﻓﻘط در ﻣوزه ھﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ دارد و در زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ﻧوﺳﺗﺎﻟژی ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﺳت و ﯾﮏ ﺣﺳرت اﺑدی.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺳﯾل ،ﻣظﮭر ﯾﮏ ﯾﺄس و ﺣﺳرت اﺑدﯾﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ھﻣﭼون طﺎﻟﺑﺎن و ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ،دﺳت ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ
ﺟﻣﻌﯽ زده اﺳت و ﻗﺗل ﻋﺎم!
 -٣٧١اﻣروزه ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ،ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻋﻠم طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت ،اﻣﮑﺎن ﮐﻣﺗرﯾن دﯾن داری و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻋﻣر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﻔﺎق ھم ﺑﺳر رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎی ﻓردی و ﺟﻣﻌﯽ و ﻓرﻗﮫ ای و ﺗﮑﻔﯾری و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد! و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ﻣﻌﮑوس ﻣرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻔر و اﺳﺗﮑﺑﺎر ھم آﻏﺎز ﺷده اﺳت .ﭘس ﺑرای ظﮭور ﺣﻖ ﺑﺎﯾد
آﻣﺎده ﺷد و اﯾن آﻣﺎدﮔﯽ ﺟز از طرﯾﻖ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
 -٣٧٢ﺷرﯾﻌت ﻋﻠم ﮐﻼم اﺳت و ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺗﺄوﯾل ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و طرﯾﻘت ﻋﻠم
ﻋﻣل و ﮐردار اﺳت ﮐﮫ آن ﻧﯾز ﻣﻌﻠول و ﻣﻔﻌول ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود .و ﺣﻘﯾﻘت ھم
ﻋﻠم وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﯾﯾن آن ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻌﻧﺎی ظﮭور اﺳﻣﺎءﷲ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺗﻌﯾن اﺳﻣﺎءﷲ اﺳت .ﭘس ﺣﻘﯾﻘت
دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺻل ﺷرﯾﻌت ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد .ﭘس اول و آﺧر ﯾﮑﯽ اﺳت و آن ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت.
 -٣٧٣از ﺷرﯾﻌت ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت ،از ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﺗﺎ وﺟود! ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن را ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ ﻧﺎﻣﯾده اﻧد .و راھﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ را ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺳﺎزد طرﯾﻘت اﺳت.
 -٣٧۴ﭘس اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ اﺳﺎس اﯾن ﺳﯾر آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﺷرﻋﯽ! وﻟﯽ اﯾن اﯾﻣﺎن ﺷرﻋﯽ
ﺳراﺳر ﻋرﻓﺎن و ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت .و در ﻣﺣور رﺳﺎﻟت اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ھﻣﯾن ﻋرﻓﺎن و ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت ﺧدا
ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻋﻠت ﻣﺣﺑوس داﺷﺗن اﻣﺎﻣﺎن ﺑرای ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﯾن ﮐﺎر ﺑوده اﺳت و ﻟذا ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از اﻣﺎﻣﺎن در اﯾن
رﺳﺎﻟت ﺧود ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( و ﺻﺎدق)ع( و رﺿﺎ)ع( ﻣوﻓﻘﺗرﯾن اﻣﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺟﺎل و ﺗوﻓﯾﻖ
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن رﺳﺎﻟت ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن آن ﻧﺻﯾب اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑوده اﺳت و ﻟذا ﺷﯾﻌﮫ را ﻣذھب ﺟﻌﻔری ﮔوﯾﻧد! و اﯾن ﺑدﻟﯾل
ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻠم ﮐﻼم و ﺗﺄوﯾل آﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗر طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت.
 -٣٧۵و ﺑزرﮔﺗرﯾن ارزش و رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﺷﯾﻌﮫ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت را ﻣﺣﻔوظ داﺷﺗﮫ و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده را اﺷﺎﻋﮫ داده اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در اﯾن اﻣر ﺑﺧﺎطر اﻓراط در ﺗﻘﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺑﺧش ﺷرﯾﻌت را ﮐﺗﻣﺎن داﺷﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺷﯾﺦ ﺻدوق ﮐﮫ از ﺑزرﮔﺎن اﯾن ﺣراﺳت اﺳت
آﺷﮑﺎرا اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﺣﺎدﯾث اﺋﻣﮫ ھدی را ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣر رؤﯾت و ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت از ﻣﺗون آﺛﺎرش ﺣذف ﮐرده
اﺳت ﺗﺎ اﺗﮭﺎم ﺷرک و ﻏﺎﻟﯾﮫ ﮔری ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﯾد و ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ ﻣردم ﻧﺷود!؟ ﻋﺟﺑﺎ از اﯾن ﺗﻘﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻗرار ﺑوده ﻣوﺟب ﺣﻔظ
اﯾﻣﺎن ﺷود ﺑﺎﻋث ﮐﺗﻣﺎن آن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت!
 -٣٧۶وﻟﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻏﻔﻠت اﯾن ﺣوزه ھﺎی ﺣﻔظ و ﺣراﺳت از ﺷرﯾﻌت )ﻋﻠم ﮐﻼم اﻟﮭﯽ( اﯾن ﺑوده ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده
ﺑوده اﻧد و ﺑﻧدرت ﺗوﻟﯾد ﻋﻠم داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺧﻼﻗﮫ ﺷرﯾﻌت ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد اﯾﺳﺗﺎده و ﮔﺎه
ﻓﺗوای ارﺗداد و ﻗﺗﻠﺷﺎن را داده اﻧد و ﻋﻣﻼً در ﺟﻧﺎح ﺣﮑﺎم ﺟور و دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎﻣت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﺗوﺟﯾﮭﯽ
ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و رھﺑران ﻓﮑری آن در اﯾن ﺟﻣود و ﻣﻘﺎوﻣت در ﻗﺑﺎل ﺗوﻟﯾد ﻋﻠم ﺷرﯾﻌت اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﻋﻠم ﺷرﯾﻌت را در
ھﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم ﺑدﺳت رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﺷده ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗوﻟﯾد اﯾن ﻋﻠم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻟذا ھر ﻋﻠم ﺟدﯾدی
را ﺑدﻋت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﺣﺎﻣﻠش را ﻣرﺗد! و اﯾن ﺑﺎور ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی اﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت و
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠت ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز!
 -٣٧٧و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﺗﻣﺎم ﺷدﮔﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺧﺎﺗﻣﯾت و ﻏﯾﺑت را ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ
داﻧﻧد ﺑﮫ ﺑﺎوری ﺧطرﻧﺎﮐﺗر رﺳﯾده اﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون اروﭘﺎﺋﯽ را اداﻣﮫ ﻋﻠم ﺷرﯾﻌت و ﻗﻠﻣرو ﺗوﻟﯾد ﻋﻠم دﯾن ﻣﯽ داﻧﻧد
ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ﻣطﮭری ﯾﮑﯽ از ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن اﯾن ادﻋﺎ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑر ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﮐم ﺷده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻓﯾزﯾﮏ ھﺳﺗﮫ
ای و ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی و ﻧﺎﻧو ھم اداﻣﮫ ﻋﻠوم اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﺗﮑﻣﯾل ﺷرﯾﻌت!! ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
داﻧﺷﻣﻧدان ﻏرب را رھﺑر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ھم ﭼﻧﯾن ﺷده اﺳت! و اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﻣرﮔﺑﺎرﺗر اﺳت
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ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد و اطﺎﻋت ﻣﺎ از ﻏرب ﺷده آن ھم در ﻋﯾن ﺧﺻوﻣت و اﻧﮑﺎر! ارادت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣدن ﻏرب ﻣﻧﺷﺄ
ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﻧﻔﺎق ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺷرﯾﻌت ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻏرﺑﯽ
اﺳت و طرﯾﻘﺗﺷﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﻟذا ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺟواﻣﻊ رخ ﻧﻣوده ﭘدﯾده ای ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و دﯾواﻧﮫ اﺳت .و ﮔﺎه ھم
ﺷرﯾﻌﺗﺷﺎن اﺳﻼﻣﯽ وطرﯾﻘﺗﺷﺎن ﻏرﺑﯽ اﺳت! و ﺗﺎ اﯾن ﺗﻧﺎﻗض و ﻧﻔﺎق در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺣل ﻧﺷود ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ
ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ھﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﻧﻔﺎﻗﮭﺎی ﺟدﯾدﺗری ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٧٨ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺷرﯾﻌت ،ﮐﻼم ﺧداﺳت و طرﯾﻘت اﺧﻼق ﺧداﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ھم ﺟﻣﺎل اوﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﺣﻖ وﺟود اﺳت .و
اﯾن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣر ،ﻣﻧﺷﺄ اﯾﻣﺎن اﺳت اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ،ﺧﻼق اﺳت و وﺟودآﻓرﯾن!
 -٣٧٩ﭘس ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ ،ﻋﻠم وﺟود اﺳت و وﺟودﯾﺎﺑﯽ! و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ،ﺳراﺳر ﻋﻠم ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری واژﮔون ﺷده ﺑود و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺻدق و ﻋدل ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت و ﺧﻼق ﺷد!
 -٣٨٠ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ ،ﻣﻧﺷﺄ ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت .زﯾرا ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ ،ﺣﺎﻣل اﻣر و روح ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧوراک و ﻣﺎده اوﻟﯾﮫ اش ﮐﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت واژﮔون ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ
ﻧور ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ،ﻣﻧور ﺷوﻧد و ﺧﻼق!
 -٣٨١و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﺗن و ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺎت ،اﯾن ﻧور و روح اﻟﮭﯽ را از ﺑطن آن اﺳﺗﺧراج ﮐرده و در دﺳﺗرس ﻗرار داده اﯾم .و اﯾن
ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ اﺣﯾﺎی ﺷرﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در اﯾن ﻋﺻر ﺗوﻓﯾﻘش را ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧده اش ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن را
دوﺑﺎره ﺑراﻓروزد!
 -٣٨٢ﭘس ھر ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل و اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﻣل ﻧوری از اﯾﻣﺎن اﺳت ﺑرای طﺎﻟﺑﺎﻧش! و اﯾن ﻣﺎھﯾت اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت .زﯾرا اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن ﺗﻧوﯾر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت .و ﺗﺄوﯾل و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ،ﻋﯾن ﺗﺄوﯾل و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻرش ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد! در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻣﺎن!
 -٣٨٣ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ دو ﺳر ﯾﺎ دو ﻗطب و ﮐﺎﻧون دارد ھﻣﭼون ﺷﮑل ﺑﯾﺿﯽ و راﺑطﮫ ﺑﯾن ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی آن .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ذھن و دﯾﮕری
دل اﺳت .و ﻧﻔس آدﻣﯽ ھم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﯾن دو ﮐﺎﻧون اﺳت و ﻗﻠﻣرو اﯾن ﺑﯾﺿﯽ ﺟﺎن! ﮐﮫ ﺗﻧوﯾر ﮐﻠﻣﺎت ﻣوﺟب ﺗﻧوﯾر اﯾن دو
ﮐﺎﻧون ﺷده و ﻧﻔس آدﻣﯽ را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن روﺷﻧﯽ ،ھداﯾت اﺳت.
 -٣٨۴و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﯾﺎ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﺗﻧوﯾر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت .زﯾرا ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﺗﻧوﯾر ﮐﻠﻣﺎت ،ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺗﻧوﯾر ،ﻧور اﯾﻣﺎن اﺳت در اﺑﻌﺎد و درﺟﺎت
ﺗﻧوﯾر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑر ﻣﺣور دو ﮐﺎﻧون ذھن و دل!
 -٣٨۵و ﻗرآن ﮐرﯾم ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ و ﺳوادی و ﻣﮑﺗوب ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻧوﯾر ﮐﻠﻣﺎت و ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﻋﯾن ﺗﺄوﯾل و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت ﻗرآن اﺳت و اﯾن دو روی ﺳﮑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .و ﻟذا ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش درﺑﺎره
ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :و ﮐﺎﻣل ﺷد ﮐﻠﻣﺎت ﭘروردﮔﺎرت ﺑﮫ ﺻدق و ﻋدل! ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﺗﺎب ﮐﺎﻣل وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺻدق و ﻋدل
وﺟود را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد! و ﻟذا ھﻣﮫ وﺟودھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد! و آﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎب وﺟودش را ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗﻧوﯾر
ﮐﻠﻣﺎت ﻣﯽ ﺧواﻧد ﻣﺷﻐول ﺧواﻧدن ﻗرآن اﺳت .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ظﻠﻣﺎت ﮐﻠﻣﺎت )ﺳواد -ﺳﯾﺎھﯽ( و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﻠم ﺣﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣل اﯾن ﺗﻧوﯾر اﺳت و راه ﻧﺟﺎت از ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﮐﻠﻣﺎت ﺑﻐﯽ و ﺷرﯾﻌت ﺑﻐﯽ و طرﯾﻘت ﺑﻐﯽ!
 -٣٨۶ﭘس اﮔر ﺧواھﯽ ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت و ﮐﺗﺎب ﭼﯾﺳت ،ﺑدان ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧور ﮐﻠﻣﺎت ﮐﺗﺎب وﺟود در دو ﮐﺎﻧون ذھن
و دل اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ آن ﻗرآن اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -٣٨٧و اﻣﺎ در ﻗﺑﺎل اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ در ﺟﺎن آدم اﺳت اﻣروزه اﯾﻣﺎن ﻣدرن ﻗرار دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن
ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ را ﻓﻘط در ﺻورت ﺗﺟﺳم ﻣﺎدی و ﺗﺟﺎری درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی
ﺟز ﺗﺟﺳم اﻣﯾﺎل ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر ﻧﯾﺳت .ﺑدان ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ و اﺻﻼً
آن را درﯾﺎﺑﯽ اﻻ در ﺻورت واژﮔون ﺷده اش ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی دﺟﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ-
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﺿد ﻋرﻓﺎن اﺳت و در ﺗﻘﺎﺑل آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت ﻗرار دارد اﻻ ﺷرﯾﻌﺗﯽ واژﮔون و ﺗﺣرﯾف
ﺷده و ﺟﻌﻠﯽ ﺑﮭﻣراه ﺗﻔﺳﯾری ﮐﺎﻓراﻧﮫ از ﻗرآن!
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 -٣٨٨اﻣروزه ﺑﺷر ﺑﯾن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﭘروردﮔﺎر ﻣﺧﯾر اﺳت! ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺧﻠﻘت طﺑﯾﻌﯽ ﺧداوﻧد
ﺑرای ﺳﻌﺎدت و رﻓﺎه ﺑﺷر ﮐﻔﺎﯾت ﻻزم را دارد ﯾﺎ ﻧﮫ! ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﺑرم ﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎی ﻋﺻر ﻣﺎ در ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ
اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده واﺟب ،ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﮑروه و ﺣرام و ﯾﺎ ﻣﺑﺎح ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ﻣﺎھﯾت اﯾﻣﺎن ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐداﻣﯾﮏ از اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ،ﻣدرﻧﯾزم را ﻓﮭم و ﻗﺿﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻣﻧظور از ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﻣدرن ،ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و اﺗﻣﯽ و ﻧﻔﺗﯽ اﺳت.
 -٣٨٩ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن و ﻓرآورده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻏذاﺋﯽ آن ﺑرای اھل
اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ھﻣﭼون اﺳﺗﻔﺎده از ﮔوﺷت ﺣرام ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗﺣطﯽ و ﻣرگ اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ای از ﺳر ﻧﺎﭼﺎری و
اﮐراه ﺑﺎﺷد! و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع آﺛﺎر ﻣﺎ ،ﭘﺷﺗواﻧﮫ آﻧﺳت .و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻻزم در دﯾن و
اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا و ﻋرﻓﺎن رﺳﯾده اﻧد ﻟﯾﺎﻗت رھﺎﺋﯽ از ﺣﯾﺎت دوزﺧﯽ اﯾن ﻋﺻر را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! دوزﺧﯽ ﮐﮫ ﺗن را ﺗﺑﺎه ،دل را ﺳﯾﺎه
و روح را ﻣﯽ ﻣﯾراﻧد! ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ ،اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾدار ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺗﻼش ﺑرای دﯾن داری ﺟز ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻﻠﯽ
ﻧدارد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮕران ﻋرﺻﮫ دﯾن و اﺧﻼق اﻗرار دارﻧد!
 -٣٩٠اﺳﻼم ﺗﻧﮭﺎ دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و دﯾﻧش ﻣﺄﻣور ﮐرده اﺳت و ﻧﯾز ﻣﺳﺋول ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ ﺧود و ﻣردﻣﺎن ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻼﻓت اﺳت .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾروان ﺳﺎﺋر ادﯾﺎن ﺑﮫ اﺳﻼم اﯾراد
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و اﺳﻼم را دﯾن ﺷﻣﺷﯾر و ﻗﺗﺎل ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺣﻘﺎﻧﯾﺗش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﮐﻣﺎل دﯾن اﺳت
و ﺧﺗم ﻧﺑوت ھم ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺳﺎﺋر ﻣذاھب اﯾن ﺧدا ﺑوده ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾده و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺟزات
ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮏ ﺟﺎی ﻣﻌﺟزه را ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن و ﺟﮭﺎد و ﻋﺷﻖ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن را در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋول ﺳرﻧوﺷت دو دﻧﯾﺎی ﺧود و ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺳر
ﺧدا را ھم در ﻧزد ﺧﻠﻖ ﻋﮭده دار ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘر ﺑﻼی او در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ّ
اﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣدی و ﺣﻘﯾﻘت وﺣدت وﺟود!
 -٣٩١ﭘس درﯾﺎب ﮐﮫ ﻣﻌﺟزه و ﮐراﻣت و ﻗدرﺗﯽ ﺑرﺗر از ﻧور اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺗر
دﯾن ﺧدا در اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی اﺳت ﮐﮫ دﯾن را ﮐﺎﻣل و زﻣﺎن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده و رﺣﻣت ﺣﻖ را درﺑﺎره اﻧﺳﺎن،
ﻣطﻠﻖ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و ﻟذا اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻗدرت ﺧروج از اﻗطﺎر ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ھﺳﺗﯽ ﻓوق ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد
ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر ،ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره رﺣﻣن ﮐﮫ ﺳوره ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ذﮐرش آﻣده اﺳت .و اﯾن
ﻣدون و ﻣﻣﮑن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس وای ﺑﮫ آن ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺧود را ﻓﻘط دﻻل ﺷﻔﺎﻋت ﭘروردﮔﺎرش
اﯾﻣﺎن در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ّ
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺣﻖ اﯾن ﻣذھب را ﺣﺗﯽ از ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﯾﮭود ھم ﭘﺎﺋﯾن ﺗر آورده اﺳت و ﻟذا زﯾر ﯾوغ ﺗﻣدن ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑﻧﯽ
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐﻣر ﺧم ﮐرده اﺳت و ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﺑﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧﺷﺎن از اﺳﺎرﺗﺷﺎن رھﺎ ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد
ﮐﺎﻻھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ از درﯾوزﮔﯽ ﺷﯾطﺎن رھﺎ ﺷوﯾم وﻟﯽ ﺗﺎزه ﺧود ﺷﯾطﺎن ﺷده اﯾم!
 -٣٩٢در اﻧﺳﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺷﯾﻌﮫ ،ﺧود -آﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﻖ وﺟود آدﻣﯽ ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز دﯾن و
دﻧﯾﺎﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﺳﺧت ﻣﺳﺋول اﺳت و اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ﻧﯾﺳت و
در دو ﻋﺎﻟم ﻣوﺟب ﻣؤاﺧذه وﺟدان اﺳت .و اﯾن ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧدا اﺳت ﮐﮫ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧد و آﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد ھرﮔز ﯾﮑﺳﺎن
ﻧﯾﺳت در ﮐم و ﮐﯾف ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و آﺧرﺗش! و آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﻧﯾﺳت ،ﻣﺗﻌﮭد اﺳت و اﻧﮑﺎر ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد ﺑﺳوی ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺣرﮐت اﺳت .و اﯾن ﺧود -آﮔﺎھﯽ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧدا و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و اﻧﮑﺎرش
ﻣوﺟب ﺑدﺗرﯾن ﻋذاﺑﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﮐوری و ﮐری و ﺣﻣﺎﻗت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺣﻣﺎﻗت ھﺎی ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺧود -آﮔﺎه ھزاران
ﺑﺎر ھوﻟﻧﺎﮐﺗر اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻓﮭم ﻣﻌﺎرف اﯾن آﺛﺎر ﻣوﺟب اﺷد و اﮐﻣل ﺧود -آﮔﺎھﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺗﻌﮭد ذاﺗﯽ ﻣﯽ
ﺷود در ﺻورت اﻗرار ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ،ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ ﯾﺎ دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
 -٣٩٣ﻣﮑﺗب و ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ ،ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣدّ ﺧود -آﮔﺎھﯽ اﺳﺗﻌﻼﺋﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼون ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﺣﯾواﻧﯽ ﺧود اداﻣﮫ دھد .ﺷﯾﻌﮫ
ﺑودن ،ﯾﮏ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت.
 -٣٩۴آن ﮐس ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼون ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﯾزان از داﻧﺎﺋﯽ و ﺧودآﮔﺎھﯽ را در
ﺧود واژﮔون ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن دﯾواﻧﮕﯽ اﺳت .ﺧود -آﮔﺎھﯽ ﺷﯾﻌﯽ اﮔر اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﻧرﺳﺎﻧد ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎﻧش
ﻣﯽ ﮐﻧد!
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 -٣٩۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آدﻣﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺗﻌﮭد و وﺟدان اﺳت ھﻣﺎن ﺧود -آﮔﺎھﯽ اﺳت و ﻟذا اﮐﻣل اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﺗﻌﮭد
در اﻧﺳﺎن و ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﻧﯾز اﺷد ﺷﯾطﻧت و دﯾواﻧﮕﯽ در ﺻورت اﻧﮑﺎر اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت!
 -٣٩۶و اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾدارﺗرﯾن و ﺧﻼﻗﺗرﯾن اﯾﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺣﺎﺻل ﭘذﯾرش اﯾن ﺧود -آﮔﺎھﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳت .ﭘس ﻣطﺎﻟﻌﮫ
و درک و ﺗﺻدﯾﻖ و ﭘذﯾرش اﯾن ﻣﻌﺎرف ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧواﻧﻧده اش را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﺳﺎﻧد و ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد وارد
ﮐﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺗﺻدﯾﻘﺷﺎن ھم ﺗﺎ اﻋﻣﺎق دل و روح ﻓرد ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺳﯾر
اﯾن رﺳوخ ،ﻗﯾﺎﻣت آدﻣﯽ را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -٣٩٧ﺧود -آﮔﺎھﯽ ﺷﯾﻌﯽ ،ﺧدا -آﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ﻣوﺟب ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺗﻌﮭدش ﺑﮫ ﺧداﯾش در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت
زﯾرا ﺧود را ﻣﯾزﺑﺎن ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .و اﯾن اﻣر ،اﺳﺎس اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ اﺳت و ﺑﻧﯾﺎد ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس! و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﻔﺎوت و
اﻣﺗﯾﺎز اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ از ﺳﺎﺋر ﻣذاھب اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ اﺳت :رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن!
 -٣٩٨اﯾﻣﺎن ھر ﮐﺳﯽ ﻗﻠﻣرو اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ اﯾن ﻗﻠﻣرو در دروﻧﺷﺎن اﺳت و ﺑرﺧﯽ ھم در ﺑروﻧﺷﺎن! و اﮐﺛر
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ دارای ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣروھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻧدرت آن را ﺑرای دﯾﮕران ﺑﯾﺎن و ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از اﺳرار وﺟودﺷﺎن اﺳت .و
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻓﺎﻗد ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣروﺋﯽ از اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﻧواع اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اﻓﮑﺎر و ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد
و دﭼﺎر ﺑدﺑﯾﻧﯽ و ھراس از ﻋﺎﻟم و آدم ھﺳﺗﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن!
 -٣٩٩ﮔوﺋﯽ در وﺟود آدﻣﯽ ﻧﻘطﮫ ﯾﺎ ﻧﻘﺎطﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻧون اﺗﮑﺎء و اﻣﻧﯾت وﺟود اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎﻧون اﯾﻣﺎن اﺳت .وﻟﯽ
ﺑرای اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن اﯾن ﮐﺎﻧون اﻣﻧﯾت در ﺑﯾرون ﻗرار دارد ﻣﺛل اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ و ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﺎن را اﻣﺎﻣﺎن
ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم .ﺑرای ﺑرﺧﯽ ھم ﻣواد ﻣﺧدر و داروھﺎی روان ﮔردان ﻣوﻟد اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و آراﻣش اﺳت .اﯾن
ﻣﺧدرات ﯾﺎ ﻣﺳﮑرات ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻓرد ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده اش ﺑﮫ ﮐﺎﻧوﻧﯽ اﻣن در درون ﺧود ﺑرﺳد و در آﻧﺟﺎ آرام و ﻗرار
ﮔﯾرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ و اﻣﺎﻣﺎن ﺿﻼﻟت و ھداﯾت ﻣوﺟب ﭼﻧﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ در درون ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس ﺑﮭرﺣﺎل ﭼﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﺑﺎورھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﻌﻧوی و ﭼﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ،ﻧﻘﺎط اﻣﻧﯽ در روان آدﻣﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺗﮑﺎء و اﻣﻧﯾت روان
اﺳت.
 -۴٠٠ﭘس ﺑﮭرﺣﺎل اﻧواع ﺑﺎورھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﮫ اﺗﮑﺎء ﺑر اﺣوال و اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ و ﭼﮫ ﺑﮫ اﺗﮑﺎء ﺑر ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾروﻧﯽ،
ﻣوﺟب اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت روان ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ اﺗﮑﺎء ﺑر ﺑﺎورھﺎی ﻣﺣض دروﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت روان ﻣﯽ
رﺳﻧد و آﻧﺎن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدای را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻧﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺷﯾطﺎن دروﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﺣﺿور ﺧدا در اﻧﺳﺎن ﻣوﺟب اﻣﻧﯾت ذاﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن در ﺑﺷر اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻘط ﯾﮏ وﻋده ﻧﺳﯾﮫ اﺳت وﻋده ﺑﮫ
اﻣﻧﯾت! زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط وﻋده ﻣﯽ دھد وﻟﯽ ھﻣﯾن وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑرای اھﻠش آراﻣش ﻣوﻗﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
اﯾن وﻋده ھﺎ ﻣوﺟب ارﺗﮑﺎب اﻧواع ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﺳﺗم اﺳت .ﭘس اھل ﺷﯾطﺎن ھم در ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﯾرون از ﺧودﺷﺎن ،اﻣﯾد ﺑﮫ
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ اﻣﻧﯾت دارﻧد ﻣﺛل رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺛروت و ﻗدرت!
 -۴٠١ﭘس اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﻧﻘﺎط اﻣن درون ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺑﮫ اﺗﮑﺎء ﺑر آﻧﺎن
اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -۴٠٢ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ ﻣﺑرم ﺗرﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﺷر در ﺟﮭﺎن ﺑوده ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده و روزاﻓزون
اﺳت .و ﺗﻼش ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻧﺷﺄ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﺟداﻟﮭﺎ و ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺳت زﯾرا ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻣﻧﯾت رواﻧﯽ در ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﯾرون از ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﺣﺎﻟﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا آﺧرﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه،
ﻣﺧدرات و ﻣﺳﮑرات ﻗوی ﺗر اﺳت و داروھﺎی روان ﮔردان ﻗوی ﺗر! ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه اﻣن ،ﻣدھوﺷﯽ و ﺧودﻓراﻣوﺷﯽ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑودن!
 -۴٠٣اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ دارد ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﻌرض ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ھراس از ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺷﺄ
ﺗﻼش ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ھﺳﺗﯽ اﺳت .وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﯽ آﯾد ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و اﯾﻧﺳت ﮔراﯾش اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﺧدﯾر و ﻣﺳﺗﯽ!
 -۴٠۴وﻟﯽ ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻓﻧﺎﺟوﺋﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ھﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﻠب ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ
ﻣﯽ رﺳﻧد :ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ! و ﻟذا آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ھراﺳﻧد و ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ﻧﺎﺑودی ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ آن ﮐﺎﻧون ﺟﺎوداﻧﯽ اﻣﻧﯾت در آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت .و اﯾن ﻋﯾن وﺣدت وﺟود اﺳت.
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 -۴٠۵و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑو ِد ﻧﺑودی در ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻧون اﻣن اﻟﮭﯽ اﺳت؟ اﯾن
ﭼﮕوﻧﮕﯽ را دﯾن اﺳﻼم و ﻗرآن ﮐرﯾم آﺷﮑﺎرا ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﺑﻼﺟوﺋﯽ و ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎ
در ﻗﺑﺎل ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺗﻣرﯾن وﺟود ﺑرای درک و درﯾﺎﻓت ﻓﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو وﺟود ﻣطﻠﻖ ﺧداﺳت و اﯾن ﮔذار از ﻋرﺻﮫ ﺻﻔﺎت
و ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ذات اﺳت ﮔذار از دﻧﯾﺎی ﻣﯾرا و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ آﺧرت! ﺧروج از ظﺎھر و ورود ﺑﮫ ﺑﺎطن ﻋﺎﻟم .اﯾن ھﻣﺎن اﻣر
ﺧروج از اﻗطﺎر ﻋﺎﻟم اﺳت ﺑﮫ ﺣﮑم ﺧدا در ﺳوره رﺣﻣن!
 -۴٠۶ھر ﮔﺎه ﻣن ﺑﺷری ﺑﺎ ﻣن اﻟﮭﯽ ﭘﯾوﻧد ﺧورد اﯾن ﻧﻘطﮫ ﭘﯾوﻧد ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ اﻣن اﻟﮭﯽ و اﯾﻣﺎن اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود
اﺳت .و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﯾن ﭘﯾوﻧد و اﻟﺣﺎق و اﺗﺣﺎد ،ھﻣﺎن درﺟﺎت اﯾﻣﺎن اﺳت ﺗﺎ ﻓﻧﺎی ﻣن در او ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻣﻘﺎم
ﺗوﺣﯾد و ظﮭور ھﺳﺗﯽ ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ! ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و اﻣﻧﯾت ،ظﮭور ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود! ظﮭور اﯾﻣﺎن! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -۴٠٧و ﺑدان ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﺧداﻧﺎﭘذﯾرﺗرﯾن ﻣن ھﺎی ﺑﺷری ،ﻣن ﻧژادی و ﻧژادﭘرﺳت اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت و
اﺑﻠﯾس ھم ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ھﻣﯾن ﺷﺟره ﺑﮫ آدم و ﺣوا ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﺣﯾﺎت اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻗط ﮐرد! و ﻟذا ﭘدر اﯾﻣﺎن ﺑﺷری اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل
اﺳت ﮐﮫ ﻧژاد را در ﺧود رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎﺧت و ﻓﻧﺎی در ﻣن اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﮔردﯾد.
 -۴٠٨ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ،ﻋﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﻧژاد ﺑﮫ ﭘﺎی ﻧزاد اﺳت و ﻋﯾد ﻏدﯾر ،اﯾدﺋوﻟوژی ﻋﻣﻠﯽ رھﺎﺋﯽ از ﺷﯾطﺎن ﺷﺟره اﺳت .و
اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی رھﺎﺋﯽ از ﮐﻔر و ﻧﺎاﻣﻧﯽ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺣرﯾم اﻣن اﻟﮭﯽ اﺳت .دل ﮐﻧدن و دﺳت ﺷﺳﺗن از ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و
اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺧدا و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻣؤﻣﻧﺎن! اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ﻏدﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾوﻧد ﻋﻘد اﺧوت ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن آﻏﺎز ﺷد! و اﯾن ﻓﻘط
آﻏﺎز و ﺣرﮐت اوﻟﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺳﺎﺋر اﻣﺎﻣﺎن و ﻋرﻓﺎ اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت و ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ و ﺳﻼﺳل ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﺣﺎﺻل ﺣرﮐﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﻏدﯾر آﻏﺎز ﺷده ﺑود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ھم از آﻓﺗﮭﺎ و ﺷرﮐﮭﺎ ﻣﻧزه ﻧﺑوده اﻧد .و اﻣروزه
ھﻣﮫ آن ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎ و ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﺗﺑﻠور و ﮐﺎﻣل و ﻣدون ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ زﺑﺎن اﯾن
دوران ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﻗرﺑﺎن و ﻏدﯾر اﺳت.
 -۴٠٩ﺗوﺳل ﺑﮫ اﺷﯾﺎء و ﺷﯽء ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺗﻼﺷﯽ دﯾﮕر ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻣﻧﯾت و اطﻣﯾﻧﺎن رواﻧﯽ اﺳت .اﯾن
ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت و ﺑﯾﮭوده ﻧﺑوده اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳطﺣﯽ و ﻣوﻗﺗﯽ اﺳت
اﺣﺳﺎس اﯾﻣﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘرﺳﺗش دﻧﯾﺎ و اھﻠش! ﭼرا ﮐﮫ ھر ﻣﺧﻠوﻗﯽ آﯾﮫ ای از ﺧدا و ﻣظﮭری از ﺣﺿور اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺣﻖ
اﺳت و اﯾﻧﺳت راز ﻟذت و ﻋزت و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ در دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ اﯾن اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮔذرا و ﻣوﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾﺟﺎد ﻗﺣطﯽ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻏﺎﯾﺗﯽ ﻧدارد و ﭘرﺳﺗش ﺛروت و ﻗدرت را اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت
زﯾرا اﺷﯾﺎء ،ﻓﺎﻗد ذات اﺣدی ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ذات اﺣدی ﺣﻖ ﺟز اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﮐل ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﻣﺷﻐول ﺳﺟده و
ﭘرﺳﺗش اوﯾﻧد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺳﺧر اراده اش .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺣﺎﺻل از ﭘرﺳﺗش ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﺎﻟم ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت و ﻋﻣری
ﮐوﺗﺎه دارد» .ﺧداوﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھد ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺟز او ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت« .ﻗرآن-
» -۴١٠ﭘدران ﺑﮫ ﭘﺳران و ﺣﺎﺿران ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺑﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت «...اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ای از ﺧطﺑﮫ ﻏدﯾر اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ
اھﻣﯾت واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﭼﮫ ﺣد اﺳت .ﭘس واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﺧﯾﻠﯽ ﻓراﺗر از اﻧﺗﺧﺎب وﺻﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ رﺳول ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻓﻘط ﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺑود ﻋﻣرش ﺑﺎ ﻣرگ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓت و ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر ﺑﺎ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا! ﭘس وﺻﺎﯾت و
ﺧﻼﻓت ﺣداﻗل ﻣﻌﻧﺎی اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت و وﻻﯾت ﺣد وﺳط آن اﺳت و اﻣﺎ ﺣداﮐﺛر و ﮐﻣﺎﻟش ھﻣﺎن ﮐﻼم ﺧداﺳت :ﺧداوﻧد ﺷﮭﺎدت
ﺳرﷲ و ﻋﯾن ﷲ و ﯾدﷲ و
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺟز او )ھو( ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت! ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯾﯾن ،وﺟﮫ ﷲ و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ّ
ﺣﻖ ﷲ و ھوﷲ ھﺳﺗﻧد و ﺧدا ﺟز در وﺟود آﻧﮭﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺳت اﺻل و اﺳﺎس واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﮐﮫ ﮐﻣﺎل
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن اﺳت! و اﯾﻧﺳت اوج ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن و اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ! و ﻋﻠﯽ ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﭘس از ﻏدﯾر در ﺧطﺑﮫ
ﺑﯾﺎن ،ﺑﺎطن ﻏدﯾر را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد!
 -۴١١اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﭘرﺳﺗش در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .وﻟﯽ آدﻣﯽ ھر ﭼﯾزی ﺟز
اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻏﺎﯾب ھﻣﭼون ﺧدا! و اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻗﺑل از ﻏدﯾر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﺷﯾﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﻣرﺋﯽ!
 -۴١٢ﻏدﯾر ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ذات اﯾﻣﺎن و اﻣﻧﯾت روح آدﻣﯽ در ﺑﺎور اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در اﺳرار
وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ،اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺳﮫ وﺟﮫ ﻣﺛﻠث ﻋرﻓﺎن و اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ
اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ،اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و از اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ .و اﯾن ﺳﮫ ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﺎن ﻣﺛﻠث
ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود اﺳت .اﯾن ﺗﺑﯾﯾن ﺗوﺣﯾدی ﺗﺛﻠﯾث ﻣﺳﯾﺣﯽ )ﭘﺳر -ﭘدر -روح اﻟﻘدس( اﺳت.
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 -۴١٣ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻔر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﯾﻣﺎن ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻘول ﻣوﻻی روﻣﯽ ،ﮐﺎﻓر ﻧﺷدی ﺣدﯾث اﯾﻣﺎن ﭼﮫ ﮐﻧﯽ!
ﭘس ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت و ذات ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ )ﺷﺟره( ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ ﻧزادﭘرﺳﺗﯽ ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ
آن ﻧزاده و زاده ﻧﺎﺷده آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎورای ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾن ھﻣﺎن ﺧدای ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺑﻌﯾد و
دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ اﺳت و در واﻗﻊ اﯾده ﺧداﺳت! ﺑﻠﮑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧدای اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل ﺣﺿور و ظﮭور ﺧداﺳت! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺎدری زاده ﺷده و ﺑﺎ ھﻣﺳری ھم زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓرزﻧداﻧﯽ دارد وﻟﯽ ﻣﻧزه اﺳت از ﻣﺎدر و ھﻣﺳر و
ﻓرزﻧداﻧش! و وﺟودش رﯾﺷﮫ در ذات ﺧودش دارد ﮐﮫ ذاﺗﯽ اﺣدی و ﺻﻣدی و ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟدی اﺳت و ﺑﯽ ﺗﺎﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
دﯾﮕر زاده ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﻧﯾﺳت و از ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ اش ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ زاده ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ﺧوﯾش اﺳت و ﻓرزﻧدان ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای
دارد.
 -۴١۴ﻣﺛﻼً ﺑرای ﯾﮏ ﻓرد ﻣؤﻣن ،ھﻣﺳرش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و راز ھﻣﺳرﯾت او ھم از ھﻣﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت.
و ﻟذا ﺑرای ﯾﮏ زن ﻣؤﻣن ،ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣرد وﺟود دارد و آن ﺷوھر اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻣرد ﻣؤﻣن ھم ﻓﻘط ﯾﮏ زن
وﺟود دارد و آن زن اوﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺻﻣت در ﻗﻠﻣرو ﺟﻧﺳﯾت اﺳت.
 -۴١۵زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ھم ﻧظر ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ دارد ﮐﮫ ﺳﻣت ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت .و
ﻋﺻﻣت از ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ھﯾﭼﮑس ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕری ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد در ھر ﺟﻠوه ای ﺑﯽ ﺗﺎ و ﻧﺎﻣﮑرر
اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن ﮐﮫ راز وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﻧﯾز ھﻣﯾن اﻣر ﻋﺻﻣت اﺳت.
 -۴١۶وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ زﻧﮭﺎ ﺷﺑﯾﮫ ھم و ھﻣﮫ ﻣردھﺎ ھم ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد ﻋﺻﻣﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد .و وﻓﺎﺋﯽ ھم ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم ﺑر ھﻣﺳرش ﺣرام اﺳت زﯾرا راﺑطﮫ ﺷﺎن اﮔر ظﺎھراً زﻧﺎﺋﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎطﻧﺎ ً زﻧﺎﺋﯽ اﺳت زﯾرا وﺟﮫ ﷲ و
ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ وﺟود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد زﯾرا ﺑﮫ دل ﮐﺎﻓرﻧد!
 -۴١٧زﯾرا ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﻧور وﺣداﻧﯾت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧدا در دل اﺳت ﭼﺷم و ھوش دل ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ و اﺣدﯾت و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ
ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه ﺣﺗﯽ دو ﺑرگ از ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ درﺧﺗﯽ ھم ﻣﺷﺎﺑﮫ و ھﻣﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ھر ﺑرﮔﯽ ،ﺑرﮔﯽ از
ﮐﺗﺎب ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ اﺳت .و ﺷﺑﺎھت ﺑرﮔﮭﺎی ﯾﮏ درﺧت ﻣﺛل ﺷﺑﺎھت ﺑرﮔﮭﺎی ﯾﮏ ﮐﺗﺎب اﺳت.
 -۴١٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اھل اﯾﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺳﺎوات ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻋداﻟت ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﮕرش ﺑﮫ وﺣداﻧﯾت و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﻓطرت ﷲ ھﺳﺗﻧد ﺑﻘول ﻗرآن.
 -۴١٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن ،ﻣردم ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ و ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ آﯾﮫ و ﺗﺟﻠﯽ ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و ﻧﺎﻣﮑرر ﺧداوﻧد .وﻟﯽ ﺑرای
ﮐﺎﻓران ،ﻣردم ھﻣﺎن »ﺗوده« ھﺳﺗﻧد ﯾﮏ ﺣﺟم ﺑﯾﺟﺎن و ﺑﯽ اراده ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻏورﺗﺷﺎن داد و ﯾﺎ ﺳوارﺷﺎن ﺷد و از آﻧﺎن
رأی ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ رأی ﺧودﺷﺎن ﺳﻠطﮫ ﻣﺎ را ﺑﭘذﯾرﻧد.
 -۴٢٠ﻋﻠﯽ)ع( ﻣردم را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ دﯾد؟ ھر ﻓردی را ﯾﮏ آﯾﮫ ﻣﯽ دﯾد آﯾﮫ ای ﻧﺎﻣﮑرر! و اﯾﻧﺳت راز ﻋداﻟﺗش!
 -۴٢١اﯾﻣﺎن ،اﻟوھﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت! ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﺣﺿر ﻋظﻣت و رﺣﻣت و ﻗدرت اﻟوھﯽ ،اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ و
ﻧﺎﺑودی ﮐرد! ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن دارای ھوﯾت وﺣدت وﺟودی اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺟز دروغ و ھذﯾﺎن و ﻧﻔﺎق ﻧﯾﺳت.
 -۴٢٢ﭘس اﯾﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ زﯾﺳﺗن در ﻣﺣﺿر ﺧدا ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ،در آﻏوش ﺧدا و ﺑر ﺟﺎی ﺧدا! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا از ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ
ھراﺳد و اﺣﺳﺎس ﺧطر و ﻧﺎﺑودی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣؤﻣن ھم ﺑﮫ درﺟﺎت ﭼﻧﯾن اﺳت زﯾرا ﻣؤﻣن از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺎرف ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ واﻗﻊ!
 -۴٢٣و ﭼﻧﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﺎور ﺑﮫ وﻟﯽ ﺧدا در ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای از وﻻﯾت اﺳت و اطﺎﻋت از او .ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎور و اطﺎﻋت
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف وﺣدت وﺟودی و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﻓرد ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺷود!
و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﯾد ﯾﮏ اﻣﺎم! ﻣرﯾد و ﻣطﯾﻊ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧودش ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ذات وﺣداﻧﯽ ﺷده اﺳت در درﺟﺎت!
و اﯾن ﻧﺑرد ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺑﺎ اﺑﻠﯾس اﺳت.
 -۴٢۴در ﭼﻧﯾن ارادت و اطﺎﻋﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی وﺣداﻧﯽ و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ وﺟود از ﺷﺧﺻﯾت ﻣرﯾد ﺑﺗدرﯾﺞ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾﻧﺳت راز ﻏدﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺳﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓرﯾﺎدش زد و ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺑﻼغ ﻧﻣود و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﺳر ﺧﺗم ﻧﺑوت!
اﺳﻼم اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺑﺎطن دﯾن اﺳت و ّ
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 -۴٢۵ﭘس ﺑدان ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ،اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟز اﯾﻣﺎن ﻏدﯾری ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت و اﺣﯾﺎی اﯾﻣﺎن اﺑراھﯾﻣﯽ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺳت .و
اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ ﺑر ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻣﺎن اﺑراھﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ وﺣدت رﺳﯾده و ﻧﺟﺎت
رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣوﻋود ﻧﯾز!
 -۴٢۶و ﺑدان ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎﻧدﮔﺎر ھﻣﮫ ﻣذاھب روی زﻣﯾن ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت اﺑراھﯾﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻟﻐﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻣﺣﺑت وﻻﺋﯽ
ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن! از دﯾن زرﺗﺷت و ﻣذاھب وداﺋﯽ و ﺑوداﺋﯽ ﺗﺎ ﯾﮭود و ﻣﺳﯾﺣﯾت و اﺳﻼم! و
ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ﻣذاھب ھﻧد و ﭼﯾن زﻧده ﺗر از ﻣذاھب ﺳﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن راز ﻣراد و ﻣرﯾد اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺄﻣﻧﯽ ﻣطﻣﺋن ﺗر از ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋرﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘس از ﻓﺗوای ارﺗداد ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﭘﻧﺎھﻧده ﺷده اﻧد .زﯾرا درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣذاھب ھﻧد و ﭼﯾن ذاﺗﺎ ً وﻻﺋﯽ ﺑوده اﻧد ﻧﮫ ﻧﺑوی! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن وﻻﯾت در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﻧواع ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ آﻟوده ﺷده اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺗون اﺻﻠﯽ وداھﺎ در ﮐﺗﺎب اوﭘﺎﻧﯾﺷﺎدھﺎ ،ﺳراﺳر ﺗوﺣﯾدی و ﻋرﻓﺎن
ﻧﺎب وﺣدت وﺟود اﺳت و ﺳرﻓﺻل ھﻣﮫ ﺳوره ھﺎی اﯾن ﻣﺗون ﭼﻧﯾن اﺳت :ای اﻧﺳﺎن ﺗو ﮐل ﺟﮭﺎﻧﯽ! و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن
وﺣدت وﺟود اﺳت .ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ اذﻋﺎن دارد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺳوره ھﺎی ﻗرآن از ﺟﻣﻠﮫ ﺳوره ﺗوﺣﯾد ﻋﯾﻧﺎ ً در ﻣﺗون وداﺋﯽ
ﺣﺿور دارد .و اﯾن واﻗﻌﯾت دارد!
 -۴٢٧و اﯾن ﺣﺿور وﺣدت وﺟود و وﻻﯾت در ﻣذاھب ھﻧد و ﭼﯾن ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻣدن و ﻟذا ﻣذاھب و اﻧﺑﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از ﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ھزار ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻗﺑل از ﺣﺿرت اﺑراھﯾم در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از ﺟﮭﺎن ظﮭور
ﮐردﻧد .ﭘس ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ﺗﻣدﻧﮭﺎی ھﻧد و ﭼﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر از ﻣﻠل ﺳﺎﻣﯽ اﺳت .و ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺣل ھﺑوط
ﺣﺿرت آدم ﺟﻧﮕﻠﮭﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﺑﺳوی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ھﺟرت ﮐرده و در ﺣﺟﺎز ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ
ھﻣﺳرش ﺑﻧﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا اﺳت .ﮐﮫ اﮔر در ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت ھﻣﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا در ﻣﮑﮫ ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ آدم و
ﺳر اﯾﻣﺎن و وﺣدت وﺟود ﻣﯽ رﺳﯾم!
ﺣوا و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺟر و اﺳﻣﺎﻋﯾل و ﻧﯾز زادﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ّ
 -۴٢٨و ﺑﻧﮕر ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ و ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود در ﻣذھب ﻻﺋوﺗزو )داﺋو( در ﭼﯾن ﻋﯾن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐوﭼﮏ وﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ اھل ﻣﺣﺑت و ﺗوﺣﯾد ﺑر اﺳﺎس اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ در روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺑﮫ دور از ﻣردﻣﺎن ﮔرد ھم آﻣده اﻧد و ھﻣﭼون ﯾﮏ
ﺧﺎﻧواده اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑرادراﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻏدﯾری اﺳت ﮐﮫ ﺑرادران اﯾﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر در دﻧﯾﺎ و آﺧرت
ارث ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﻧﺳﺑت ھﺎی ﻧژادی ھﯾﭻ اﻋﺗﺑﺎری ﻧدارﻧد .اﯾن ﻣذھب ﺑﮫ ﺑﯾش از دو ھزار و ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
رھﺑراﻧش ﺟﻣﻠﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺑﯾﻧش و ﺑﺎور وﺣدت وﺟودی زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
»ھو« ﺑودﻧد .ھﻧوز ھم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن ﺑﮫ ﺑرﮐت رگ و رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از آن ﻓرھﻧﮓ ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺳرآﻣد روزﮔﺎر
اﺳت و از ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 -۴٢٩ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏدﯾر ،ﻣﮑﺗﺑﯽ ﻣﺧﺗص ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ و ﻏﺎﯾت اﯾن ﻣذاھب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ھﻣﮫ ﻣذاھب
و ﻣﮑﺎﺗب و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت و ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت رﺳﯾده اﻧد در ﺟﺎی ﺟﺎی زﻣﯾن و ﺗﺎرﯾﺦ! وﻟﯽ
ﻣﮑﺗب ﻏدﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗرﯾن و ﻣدون ﺗرﯾن آن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .و اﯾن ھم ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از وﺣدت وﺟود و ﺗوﺣﯾد ﮐﻣﺎل
ﺑﺷرﯾت اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش را اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ھﻧوز دﭼﺎر اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ در ﻟﺑﺎس دﯾن ھﺳﺗﻧد و
اﺳﯾر ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ ھﺎ و ﺷرﮐﮭﺎ و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣذھﺑﯽ! دﯾن ﻣن ،ﻣﮑﺗب ﻣن ،اﻣﺎم ﻣن ،ﺧدای ﻣن ...ﻣﺎل ﻣن ﺑرﺗرﯾن اﺳت زﯾرا ﻣن
از ھﻣﮫ ﺑرﺗر اﺳت!؟ اﯾن »ﻣن« ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺷرک در ﻣذاھب اﺳت! و اﯾن »ﻣن« ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم اﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن اﺳت
ﮐﮫ» :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳﺧن ھﺎ ﮔوش ﻓراﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آﻧﮭﺎ را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد!« ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب از ﻧظر اﯾن »ﻣن« ھﺎ ﺧود ﺧدا ھم اﻟﺗﻘﺎطﯽ اﺳت!
 -۴٣٠ﺑدان ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی اھل اﯾﻣﺎن ،وﺣدﺗﺷﺎن ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺳﺎﺋر ﻣذاھب اﺳت و اﯾن اﺳﺎس ﺗﻘرﯾب و وﺣدت ﻣذاھب
ﺗوﺣﯾدی اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺷرﮐﺎن ﻣذاھب ﺑﺎﻧﯽ ﻓرﻗﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﻧﮕﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﻧد!
 -۴٣١اﮔر ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن)ص( ﻣﮑررا ً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮕو ﮐﮫ ﻣن دﯾن ﺟدﯾدی ﻧﯾﺎورده ام و ﺑﻠﮑﮫ آﻣده ام ﺗﺎ
دﯾن ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم را ﺑرﭘﺎ ﮐﻧم ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ دﯾن واﺣدی ھﺳﺗﻧد ﭘس اﯾﻣﺎن اﯾن ﻣذاھب ھم ﻧور
واﺣدی اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ! و ﻣوﻋود آﺧراﻟزﻣﺎن ﻏﺎﯾت واﺣد ھﻣﮫ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی اﺳت.
 -۴٣٢ﺧداوﻧد اھل اﯾﻣﺎن و ادﻋﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش را ھﻣواره اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﯾزان ﺻدق اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن ﻣﻌﻠوم ﺷود .ﻗرآن -اﯾن اﻣﺗﺣﺎن
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آدﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﻣﺷﮑﻼﺗش ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧد و
دﺳت ﺑداﻣﺎن ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾش اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣوده و ﺻﺑور ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ﺧود ﺧدا ﺗوﮐل ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را ﺑرای ھﻣﮫ اﻣور زﻧدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺳﺗن! ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﯾﻧﺳت :ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت! و اﯾن ﮐﻼم اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل
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اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾر ﺧدا ھﻣﮫ را دﺷﻣن ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد! ھﻣﮫ ﺑﻼﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر اﺑراھﯾم آﻣد اﻣﺗﺣﺎن درﺟﺎت اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن او ﺑﮫ ﺧدا
ﺑود!
 -۴٣٣ﺑدان ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻗﺗدار وﺟودی اﻧﺳﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾﻣﺎن و درﺟﺎت ﯾﻘﯾن او ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت و ﺑﺎور ﺑﮫ »ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت« در
ھﻣﮫ اﻣور و ﻣﺳﺎﺋل و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻋﺟﺎز ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد اﯾﻣﺎن آدﻣﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺧدا! ﻣؤﻣن از ﻏﯾر ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺧواھد و
ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﻣرش ﺑﺎ اﻋﺟﺎز و ﮐراﻣت ﭘروردﮔﺎرش زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺑر ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﺳﺗوار اﺳت!
 -۴٣۴اﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف وارد ﺷد ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻣؤﻣﻧﯽ در ﻣراﺣل ﺗﮑوﯾن اﯾﻣﺎﻧش
ﻧﺎزل ﺷود .اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﺑر دو ﻣﺎھﯾت ﮐﻠﯽ اﺳﺗوارﻧد .ﯾﮑﯽ ﺻﺑر ﺑر ﺑﻼﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷوﻧد و دﯾﮕر ﺧود ﻋﺎﻣل ﻧزول ﺑﻼ ﺑر
ﺧوﯾﺷﺗن ﺷدن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﻣﺛل ﺷﮑﺳﺗن ﺑت ھﺎ و ذﺑﺢ ﭘﺳر ﺑدﺳت ﺧود! ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﻧوع دوم ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر و ﺷﺎﻗﮫ ﺗر اﺳت.
و ﺑدان ﮐﮫ ﺷﺎﻗﮫ ﺗرﯾن اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﻋزﯾزان اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧژاد! و اﺑراھﯾم ھﻣﮫ ﻋزﯾزان ﺧود را ﺑرای
ﺧدا از دﺳت داد ﮐﮫ دﺳت ﺷﺳﺗن از ﺟﺎن اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻗﺑل از اﯾن و آﺳﺎﻧﺗر ﺑود.
 -۴٣۵ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﻋﻼﯾﻖ و ﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی اﯾﻣﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷود و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن و آﺧرﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ﺗﮑوﯾن و
ﺗﮑﻣﯾل اﯾﻣﺎن اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮐﺛرا ً اھل اﯾﻣﺎن ،اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎی اﯾن ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻧژادی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺟﮭت اﺛﺑﺎت اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺧود در ﻧژاد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از دﺳﺗش ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ در ﻧژاد ﺧود ﭘرﺳﺗﯾده ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد
ﭘس دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد.
 -۴٣۶ﮐل ﻗﻠﻣرو دﯾن و اﯾﻣﺎن ،ﻋرﺻﮫ ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻧژاد و ﻧزاد اﺳت ارزﺷﮭﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧژادی و ﻧزادی! اﮐﺛرا ً اﯾﻣﺎن را ﺧرج
ﻧژاد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻧدﮐﯽ ھم ﺑﮫ ﻋﮑس! ﺑرﺧﯽ ھم ﻧﻔس ﺧود را اﯾﻣﺎن ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺧرج ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت ﺧود ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ھم اﯾﻣﺎن و ھم ﻧژاد ﺧود را! اﯾﻧﺎن ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و اھل طﺎﻏوت ھﺳﺗﻧد!
» -۴٣٧ﻧﯾّت ،ﻣراد اﺳت« اﯾن ﯾﮑﯽ از اﺳرار زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در دﻧﯾﺎ و آﺧرت اﺳت .ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد در ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑن
ﺑﺳت و ﺗﻧﺎﻗض و ﺑطﺎﻟت رﺳﯾدی ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﮐﮫ آن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺗﯽ آﻏﺎز ﮐرده ﺑودی .و ھﯾﭻ ﺑن ﺑﺳت و واژﮔوﻧﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر
از ﻧﯾت دﻧﯾوی ﺑرای دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﻋﯾن ﮐﺎرﺑرد ﮐﺎﻓراﻧﮫ از دﯾن و اﯾﻣﺎن اﺳت .وﻗﺗﯽ ظﺎھر و ﺑﺎطن
ﮐﺎری ﺿد ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ آن ﮐﺎر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود! زﯾرا اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺑﺎطن او ھﺳﺗﻧد و
ﻟذا ﮐل زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑﺎطن اوﺳت .اﮔر ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ رﺳد ﻧﯾت اوﻟﯾﮫ آن ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺻد
ﻓرد رﺳوا ﺷدن ﻧﺑوده اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺣﻖ وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن آدﻣﯽ را ﻗﮭرا ً آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ :آدﻣﯽ
ھﻣﺎﻧطور ﻣﯽ ﻣﯾرد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣرده در ﻗﯾﺎﻣت ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود!
 -۴٣٨ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ آدﻣﯽ را آﻓرﯾده و ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی ھر دو را در او ﻧﮭﺎده اﺳت ﺗﺎ ﮐدام را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد! ﭘس ھﻣﮫ ﻻﯾﮫ
ھﺎ و درﺟﺎت ﺧﯾر و ﺷر ،ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ،ظﻠم و ﻋدل ،ﻣﺣﺑت و ﺷﻘﺎوت ،ﺣﻖ و ﺑﺎطل ،راﺳت و دروغ و ﺑود و ﻧﺑود ،ﻧﮭﻔﺗﮫ در
ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در ﻣراﺣل ﻣﺗﻔﺎوت زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾد و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﯾن
اﯾن دو ﻧوع ارزش ﯾﮏ ﻧوﻋش را ﺑرﮔزﯾﻧد .اﮐﺛراً ﺷر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد و اﻧدﮐﯽ ھم ﺧﯾر را .و ﮔروھﯽ ھم ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﺎ از ھر دو ﺑﮭره ﺟوﯾﻧد :ﮐﺎﻓران ،ﻣؤﻣﻧﺎن ،ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﻣﺷرﮐﺎن! و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھم از اﯾن دو ﻓراﻣﯽ روﻧد و ﺣﻖ وﺟود را
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد!
 -۴٣٩ﭘس ﮐل ارزش و ﺣﻘﯾﻘت و ﺑرﺗری وﺟود اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗدرت اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﻧﯾﮏ و ﺑد
و راﺳت و دروغ! وﻟﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﮑﯽ و راﺳﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑرﺧﻼف ﻧﻔس ﻏرﯾزی ﺑﺷر اﺳت ﭘس اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻘواﺳت و از ﺧود
ﮔذﺷﺗن! و اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اراده ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ﺗﻘوا ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش اﯾﻣﺎن در دل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺧداﺳت
و ﺣرﯾم اﻣﻧﯾت و ﻋزت و ﻗدرت اﻟﮭﯽ! ﭘس اﯾﻣﺎن اﺟر ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﮐﻔر ھم ﺟزای ﺧودﭘرﺳﺗﯽ! و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ دوزخ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رﺳد و از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ھم ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺟﺎوﯾد وﺟود ،ﻋﻠﺗش در آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل آﻣده
اﺳت و در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات ﻣﺧﻠوق از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﯾﻧد .ﭘس ذات وﺟود ﻣوﺟودات از
ﺧود ﮔذﺷﺗن اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن از ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ذات وﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﺟﺎوﯾد اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺧودﭘرﺳت
ﺑﮫ ﻋذاب ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دوزخ اﺳت.
 -۴۴٠ﭘس اﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺣﺻول از ﺧود ﮔذﺷﺗن اﺳت ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓت وﺟودی و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ -ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت وﮔرﻧﮫ اﻣری
ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و ﺳطﺣﯽ ﺧواھد ﺑود .اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻧور ﭼﻧﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﯽ رﺳد! ﭘس اﯾﻣﺎن ﻓﺎﻗد ﻋرﻓﺎن ،اﻣری ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد
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اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺎدی ﺑر ﺑﺎد ﻣﯽ رود .و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدﺗرﯾن اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ،اﯾﻣﺎن ﻣوروﺛﯽ -ﻧژادی اﺳت ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ھوﯾت ﺷﺟره ای ﮐﮫ دارد
ﻣﺻداق اﯾﻣﺎن ﺿد اﯾﻣﺎن اﺳت و ﻟذا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر از ﻓرزﻧدان و ﺷﺟره اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ رخ ﻧﻣوده اﺳت.
 -۴۴١ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ،ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود اﺳت و ﻧﯾز ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻘوا و از ﺧود ﮔذﺷﺗن اﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن
ﺗﻘوا ﺑﺎوری اﺳت و ﻧﯾز ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﻖ ﺗﻘوا ﮐﮫ ھﻣﺎن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از وﻟﯽ اﻣر اﺳت .ﭘس ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ اﻣﺎم ﮐﮫ ﻣظﮭری از ﻧور وﺟود اﺳت و ﻧور اﯾﻣﺎن! و ﻧﯾز ﻣظﮭری از ﺧود -ﺑﺎوری ﺣﺎﺻل از ﺧدا -ﺑﺎوری در
ﺧوﯾﺷﺗن! ﭘس اﮔر اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت در اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده و ﮐراﻣت و رﺣﻣت اوﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﺷده و ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳد .و ﻟذا ﻏﺎﯾت ﺧداﺑﺎوری ھﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎوری اﺳت .و اﯾن ﺳﻧﮓ زﯾرﺑﻧﺎی ﻏدﯾر و اﯾﻣﺎن ﻏدﯾری اﺳت.
در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -۴۴٢ﻏدﯾر ،ﻣذھب رﺳﺗﮕﺎری آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت زﯾرا زﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓراق ﻣﺧﻠوق از ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﺳر رﺳﯾده اﺳت و ﺧﺎﻟﻖ از ﻣﺧﻠوق رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد از ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش اﻣﺎم اﺳت .و اﯾن اﺻل اﯾﻣﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت .و ﻟذا
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻏدﯾر در ﺧطﺑﮫ ﻏدﯾرﯾﮫ ﻓرﻣود :ﭘدران ﺑﮫ ﭘﺳران و ﺣﺎﺿران ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺑﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن! ﭘس ﺑدان ﮐﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﭼﯾزی ﺟز رﺳﺎﻧﯾدن ﭘﯾﺎم ﻏدﯾر و ﺗﺑﯾﯾن ﺣﻘﯾﻘت آن ﻧﯾﺳت.
 -۴۴٣ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﺎ ،ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌﻧﺎی ﻧﯾّت اﻋﻣﺎل را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﯾّت را ھﻣﺎن ﺷﻌﺎرھﺎی ذھﻧﯽ و
روﺷﻧﻔﮑری و ﻣذھﺑﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﮐوزه ھﻣﺎن ﺑرون ﺗراود ﮐﮫ در اوﺳت ﻧﮫ ﺑر اوﺳت .ﮐوزه
ای ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺳرﮐﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺑر روی آن ﺷراب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺷراب ﺟﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ از آن ﺳرﮐﮫ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود.
اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻧﯾّت! ﻧﯾت آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در دل ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﻣﯾﺎل ﻗﻠﺑﯽ ،در ذھن ﻧوﺷﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻌﺎر داده ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻌﺎرھﺎی ذھﻧﯽ ﺟﮭت ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﺣرﯾف اﻣﯾﺎل ﻗﻠﺑﯽ ،ھﻣﺎن ﻧﺟواھﺎ و آﻣوزه ھﺎی اﺑﻠﯾس اﺳت
ﮐﮫ ھﻧرش زﯾﺑﺎﺳﺎزی زﺷﺗﯽ ھﺎﺳت ﮐﮫ زﻧﺎ را ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و رﺑﺎ را ﺗﺟﺎرت و ﻓﺣﺷﺎء را ﺻداﻗت و ﺳﻠطﮫ را ﻣﺣﺑت ،و
ﺗﺟﺳس را ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ و. ...
 -۴۴۴و ﻧﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﯾﻌﻧﯽ دل ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .و اﯾن ﻋﻠم
ﺟز از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟز در راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﻣﮑﺎن ﺣﺻول اﯾﻣﺎﻧﯽ
ﺑرﺣﻖ ھم ﻧﯾﺳت.
 -۴۴۵ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ آدﻣﯽ ﻣﺛل ﺳﯾﺎره زﺣل اﺳت ﺑﺎ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ھزاران ﺗوی آن ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺳﯾﺎره را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و
ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ ﺧود ﺣﺎوی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﯾرت آور و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ ﮐﮫ ھر
ﯾﮏ ھزاران ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻗطر و ﺿﺧﺎﻣت دارد ﻋﺑور ﮐرد و ﯾﮑﺎﯾﮏ آن را ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد ،طﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺳﺗﮫ
ﻣرﮐزﯾش رﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﻔس واﺣده ﺗوﺣﯾدی و ﻗﻠﻣرو ذات وﺣداﻧﯽ ﺣﻖ اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎره در ﻣﻌرﻓت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻣﮭد ﻗﻠم
و ﻋرﻓﺎن و ﻋﻠوم ﻟدﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧورش ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺻﺎﺣب ﻗﻠم اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻗﻠم
»ن« اﺳت :ن واﻟﻘﻠم!
 -۴۴۶و آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺣﻖ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﮕوﻧﮫ ﻗدرت و ﺷﮭﺎﻣت و ﺻﺑر ﻻزم ﺑرای طﯽ طرﯾﻖ ﻻﯾﮫ
ھﺎی ھزاران ﺗوی ﻧﻔس ﺧود را ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی آن ﺑرﺳد زﯾرا اﯾن ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ھر ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ای از
دوزخ و ﺑرزخ و ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد و ظﻠم و ﺟﮭل و ﺟﻧون و ﭘوﭼﯽ و ﯾﺄس و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻔس
واﺣده ﺣﻖ در ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺟﻧت و رﺿوان اﻟﮭﯽ اﺳت.
 -۴۴٧ﭘس ﺑدون اﯾﻣﺎن ﻏدﯾری ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ و ﻋﺎرف ﺷد .و اﯾن اﯾﻣﺎن ﻓﻘط ﺣﺎﺻل اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از
ﯾﮏ ﻋﺎرف اﺳت» .ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن آورﯾد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﻣن ﺷوﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻠﻣﺎن ﺷد« .ﻋﻠﯽ)ع(-
 -۴۴٨ﺑدان ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن و زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ﺑرﺧوردارﯾﮭﺎﯾت از آن ،ﺣﺎﺻل آن ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در دل ﺗوﺳت زﯾرا ﺗو از
اﯾن ﭼﺷم و ھوش ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوی! ﭘس ﻋﻠت ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﯾﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺗو در دل ﺗوﺳت ﻧﮫ در ﺑﯾرون از ﺗو! و آﻧﭼﮫ در
دل ﺗوﺳت اﯾﻣﺎن ﺗوﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﺑﺎورھﺎﯾت ﺑﮫ ﺧدا ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن ﯾﺎ ھر اﻧس و ﺟن و ﺷﯾﺋﯽ!
 -۴۴٩اﮔر ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون و زﻧدﮔﯾت را ﭘﺎک ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎک ،اﻣن ﯾﺎ ﻧﺎاﻣن ،ﭘﻠﯾد ﯾﺎ زﯾﺑﺎ و راﺳت ﯾﺎ دروغ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑدﻟﯾل ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ در دل ﺗوﺳت .ﭘس اﺻل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗو در ﻗﺑﺎل دل ﺗوﺳت زﯾرا در ﻗﺑﺎل ﻋﻣده اﻋﻣﺎل ﺧودت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت و
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اراده ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ زﯾرا ﻣﻌﻠول دل ﺗوﺳت .و اﻋﻣﺎل ﺗو اﺟر و ﺟزای ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟت راه داده ای! ﭘس دﻟت را درﯾﺎب
و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﮐن! و ﺑدان ﮐﮫ ﺑدون آﺋﯾﻧﮫ ای ﺟﺎن ﻧﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯽ دﻟت را دﯾد ﺗﺎ ﭘﺎﮐش ﮐﻧﯽ!
 -۴۵٠ﺟﺎن آدم ﺑﯽ اﻣﺎم ،ﻻﻧﮫ ﺟن اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ اﻣﺎم ،ﻣﺟﻧون اﺳت و ﺟﻧون ﻋرﺻﮫ ﺟﻧﺎﯾت اﺳت و اﯾن وﺿﻊ اﻧﺳﺎن ﻣدرن
اﺳت.
 -۴۵١دﻟﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧدارد اﯾﻣﺎن ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺣﻔﺎظ و ﺻﺎﺣب و ﻣﺗوﻟّﯽ ﻧدارد و ﺑﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت و ھر اﻧس و
ﺟﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺳﺧﯾرش ﮐﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯽ!
 -۴۵٢ﺑﺎز ھم ﺑدان و ﺑدان و ﺑدان ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺎﺣب و ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺗوﻟﯽ دل ﺧودش ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑود ھﯾﭻ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای دل را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣﯽ ﮐرد .دل ﮐﺎﻧون وﺟود و وﺟود -دان )وﺟدان( اﺳت و وﺟود از ذات ﮔذﺷت و اﯾﺛﺎر و از ﺧود
ﮔذﺷﺗﮕﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دل ﻣﺎل ﻏﯾر اﺳت ﻧﮫ ﺧوﯾش .ﭘس اﯾن ﻏﯾر ﺑﺎﯾد ﺧود ﺧدا ﯾﺎ وﻟﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷد ﺗﺎ دل را ﺧﺎﻧﮫ وﺟود و
وﺟود -دان ﮐﻧد ﻧﮫ ﻋدم دان و دﺷﻣن ﺧﺎن! اﯾن اﺳﺎس رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ و
وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﮐﺷف و ﺗﺑﯾﯾن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -۴۵٣اﮔر دﻟت را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑدھﯽ ﮐﮫ ﻣطﻠوب ﻧﻔس ﺗوﺳت ﭘس دل را ﺑﮫ دﺷﻣن وﺟودت داده ای زﯾرا »ﺧود« دﺷﻣن ﺧداﺳت و
دﺷﻣن وﺟود! دل را ﺑﮫ ﻣطﻠوب ﻧﻔس ﺧود دادن ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
 -۴۵۴ﭘس دل را ﺑﮫ ﻣطﻠوب ﻧﻔس اﻣﺎره ات ﻣﺳﭘﺎر ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣطﻠوب ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺧود ﺑده! ﭼﮕوﻧﮫ؟ از طرﯾﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ
ﭼون و ﭼرا!
 -۴۵۵ﺑدان ﮐﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و رواﻧﮑﺎوی و ﺧود -ﮐﺎوی ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﻓﻘط ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ رخ ﻧﻣوده
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ و رواﯾﺎت اھل ﺑﯾت اﺳت ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺛر و واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ و زﺑﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم
ﺗﺑﯾﯾن ﺷده و از ﺣﺟﺎب ﺷﻌر و ﺣﮑﺎﯾت و ﺗﻣﺛﯾل و زﺑﺎن ﻓﻧﯽ ﺧﺎرج ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻔر و اﺧﻼص و وﻻﯾت و ﺷرک و اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن و ﻧﻔﺎق ﻧﯾﺳت .و ﻗرآن ھم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت.
 -۴۵۶رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺑﺎطن و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره ھداﯾت اﻧﺳﺎن و ﺧﻼﻓت اوﺳت ﮐﮫ در ﺣﺿرت آدم ﻧﮭﺎده
ﺷده ﺑود و اﺳﺎس ﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ ﮔردﯾد زﯾرا آدم)ع( اﺳرار ﻧﮭﺎن ﻣﻼﺋﮏ را ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﻣﺳﺟود ﺷد .ﭘس ﮔرﯾز و اﻧﮑﺎر ﻋﻠوم
ﺑﺎطﻧﯽ ﻋﯾن ﮐﻔر اﺑﻠﯾس اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﺑوده ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﺷرع ،ﺗﯾﺷﮫ ﺑﮫ رﯾﺷﮫ
ﺷرﯾﻌت زده اﺳت زﯾرا ﺧﺎﺻﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﺑدون ﻋﻠم ﺑﺎطن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ ﻧدارد .و اﮔر ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده ﮔروھﯽ ﺷﯾﺎد و ﺷﺎرﻻﺗﺎن از ﻋﻠوم طرﯾﻘت ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑرﺣﻘﯽ در طرد طرﯾﻘت ﺑﺎﺷد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷرﯾﻌت را ھم ﺗﻌطﯾل و
اﻧﮑﺎر ﮐرد زﯾرا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدر اﺳﻼم اﻣوﯾﺎن و ﺧوارج و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﻓﻘط در اﯾن ﻟﺑﺎس ﺑود ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻗﺗل ﻋﺎم
ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺷﮭورش ﻧﻣﺎز ﺷﮑر ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﯾزﯾد در ﻧﯾﻧوا ﭘس از ﻗﺗل ﻋﺎم ﺣﺳﯾن و ﯾﺎراﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳﭘس روﺿﮫ
ﯾزﯾد در ﻣﺳﺟد ﺷﺎم ﺑر اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر ﺧودش ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻌزﯾﮫ رﺳﻣﯽ ﺑر واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼ ﺑود .اﮔر اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻼک
ﺑﺎﺷد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐل دﯾن را ﺗﻌطﯾل ﮐرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ در ﻏرب رﯾﺷﮫ دﯾن را زدﻧد و اﯾن ﻣﻧطﻖ ﺳﮑوﻻرﯾزم اﺳت
ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ھم ﺑﺣث روز اﺳت.
 -۴۵٧ھر ﻋﺿوی از وﺟود آدﻣﯽ ﻏذا و رزﻗﯽ دارد و رزق ذھن آدﻣﯽ ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت وﺟودی اﺳت و اﻣﺎ رزق دل
ﺟز ذﮐر اﺳﻣﺎء ﷲ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن را ﻣﯽ ﭘرورد و ﺷﺟره اش را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﯾوه اش ،ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و ﺷﮭود ﺣﻖ
اﺳت.
 -۴۵٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑر زﺑﺎن ﯾﺎ ذھﻧش ﻣﯽ آورد در ﺣﻘﯾﻘت دل ﺧود را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد و دﻟش را ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد زﯾرا اﮔر ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در دل اﺳت ﺷﻧوای اﯾن اذﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد ﺑود.
 -۴۵٩اﮔر اﯾﻣﺎن ﯾﺎد ﺧدا در دل اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﺗﺷدﯾد و ﺗﻣدﯾد و ﺗﮑرار اﯾن ﯾﺎد از طرﯾﻖ اذﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺗﻐذﯾﮫ و ﭘروار
ﻣﯽ ﺷود و رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮐل دل را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در دل ﺟز ﯾﺎد ﺧدا ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎد در ﻏﺎﯾﺗش
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ دل ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ رﺳد و ﺑﮭﺷت ﺧدا و اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﮫ
اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣل وﺟود اﺳت و وﺟود ﮐﺎﻣل .زﯾرا دل ،وﺟود -دان اﺳت.
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 -۴۶٠وﻗﺗﯽ ﻣﺛﻼً ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ وﺟدان ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ وﺟود -داﻧش از دﺳت رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درآﻣده اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ دﻟش! اﮔر ﮐﺳﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و اﻓﺗﺧﺎر دﺳت ﺑﮫ ھر ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑر دل
اوﺳت.
ﻣﻘر ﯾﺎد و ﺣﺿور ﺧداﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ وﻟﯽ ﺧدا در ﺑﯾرون اﺳت ،دل ﺻﺎﺣب ﮐﻔر و
 -۴۶١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دل ﺻﺎﺣب اﯾﻣﺎن ﮐﮫ ّ
ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ وﻟﯽ ﺷﯾطﺎن در ﺑﯾرون اﺳت :اوﻟﯾﺎء ﷲ و اوﻟﯾﺎء ﺷﯾطﺎن!
 -۴۶٢ﭘس ﻣﭘﻧدار در دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﺎن ﺑﺗواﻧﯽ اﯾﻣﺎﻧت را ﺣﻔظ ﮐﻧﯽ» .ای اھل اﯾﻣﺎن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن
ﺧدا و رﺳول دوﺳﺗﯽ ﻣﮑﻧﯾد ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺷﻣﺎ ھم ھﺳﺗﻧد «.ﻗرآن -و ﺧودت را ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﮑن ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺷر و ﻧﺷر دارﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﺎن ھم ﻣﻌﺎﺷرت و ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا در ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﻏﯾر ﺧدا
در آﻧﺎن راھﯽ ﻧدارد .ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن اﺣوال ﺑدان ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در اﻣر اﺷﺎﻋﮫ دﯾن ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﮐﺎﻓران دﭼﺎر رﻧﺟﮭﺎ و آﺗش ھﺎ و
ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺣﯾرت آورﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗب ﮐﻣﺗرﯾن آن اﺳت .وﻟﯽ ﻧوﻣؤﻣﻧﺎن در ﯾﮏ ﻣﺣﺎوره و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾﻣﺎن
زدل ﺑﻧﮭﻧد و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷوﻧد.
 -۴۶٣و ﺑدان ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن دﯾن و اﯾﻣﺎن ،ﻧﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﯽ رﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ روزی اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ و ﻓروﺧﺗﮫ
اﻧد ﭘس اﯾﻣﺎن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و رھزﻧﯽ دل و دﯾن ،ﺣرﻓﮫ ﺷﺎن اﺳت و طﺑﻌﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ دارﻧد زﯾرا ﺷﯾطﺎن ھم روزی از ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﺷد! و ﺑدﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ،ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اھل ﮐﺗﺎب و ﺳواد و ﺳﺧن ھﺳﺗﻧد.
 -۴۶۴ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﻣروزه ﺷدﯾدا ً ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن دﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دور از ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﺋﯾﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑدون ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺦ و ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻌل زدن ،ﺑﮫ ﻧور ﯾﻘﯾن از ﺣﻖ و ﺑﺎطل و راﺳت و دروغ ﺳﺧن ﮔوﯾﻧد و آﺷﮑﺎرا ﺣﻖ را
ﺑر ﺟﺎی ﺣﻖ و ﺑﺎطل را ﺑر ﺟﺎی ﺑﺎطل ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد و اﯾن ﻧﺳﺑﯾت ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﻌﺎرف و اﺧﻼق دﯾﻧﯽ را رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎزﻧد و اﯾﻣﺎن
ﻣردﻣﺎن را از ورطﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﻔﺎق و ﺗذﺑذب و ﻧﺳﺑﯾت ﺑرھﺎﻧﻧد .زﯾرا اﻣروزه ھﻣﮫ ،ھﻣﮫ ﮐﺎره ﺷده اﻧد :رﺑﺎﺧواران و دزدان
ﻋﺎرف ﻣﺷرب ،ﻣﺗﺷرﻋﺎن راﻧت ﺧوار و ﮐﻼھﺑردار ،آدﻣﮑﺷﺎن اﯾﺛﺎرﮔر و ھﻧرﻣﻧد ،و ھﻧرﻣﻧدان ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ و ﺗﺑﮭﮑﺎر ،و ﻋﺎرﻓﺎن
ھرزه و زﻧﺎﮐﺎر و ﻧزول ﺧوار و . ...ﻧﺳﺑﯾت ،ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﺷﯾطﺎن اﺧﻼق و اﯾﻣﺎن ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺎ ،ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ اﺳت و ﻧﯾز ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ!
 -۴۶۵ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﺗﮭﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻏرب ﺑﮫ اﻣﺛﺎل طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده و ﺳﻠﻔﯽ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد اﯾﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔرا
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻول دﯾن ھم ﭘﺎی ﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻧژادﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﻼم را ﻣﻠﻌﺑﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
ﮐل ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻋراق و ﺳورﯾﮫ و ﻣﺻر و ﻟﯾﺑﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎ ﺷده اﻧد و ﺑرای ﺧود ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗراﺷﯾده اﻧد.
 -۴۶۶ﺑدان ﮐﮫ دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺧﺻﻣﯽ ﺧطرﻧﺎﮐﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﯾد ﻏدﯾر را ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﻧژاد اﺳت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﯾد ﺳﺎدات ﮐرده اﻧد و ﺳﺎدات ﭘرﺳﺗﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ و
ﻓﺎطﻣﯾﺎن!؟ ﺑﻧﮕر ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن را ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ﺧواﻧده اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ
ارزﺷﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ واروﻧﮫ ﺷده اﻧد و اﯾﻧﺳت راز اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻣﻠﻌﺑﮫ و ﻣﻐﻠوب
ﺟﮭﺎن ﮐﻔر ﺷده اﻧد! وﻗﺗﯽ ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ ﻣذھب ﻧژادزداﺋﯽ و اﺣﯾﺎی آﺋﯾن اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳت ﺑﮫ اﯾن واژﮔوﻧﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ دﭼﺎر ﺷده
وای ﺑر اھل ﺳﻧت ﮐﮫ در ھﻣﺎن آﻏﺎز اﺳﻼم ﺑر اﺳﺎس ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﻣوی و ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑﻧﺎ ﺷد.
 -۴۶٧ﻧﺧﺳﺗﯾن ظﮭور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺷﯾﻌﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻓﺎطﻣﯾﺎن در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﻣﺻر ﺑود ﮐﮫ در
ﺟﻧﺎﯾﺎت دروﻧﯽ ﺧود از ﭘدرﮐﺷﯽ و ﭘﺳرﮐﺷﯽ و ﺑرادرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﺎن رﺳواﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ روی ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس را ﺳﻔﯾد ﮐردﻧد
و از اﺷراﻓﯾت و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﺷﮭر ﻗﺎھره را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭر روﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮐﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ آﻧﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺑود و
در ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣﺗﺷﺎن ﻓﻘط روﻣﯾﺎن در آزادی ﮐﺎﻣل ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد و دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ را ﻓﻘﮭﺎی اھل ﺳﻧت اداره ﻣﯽ ﮐردﻧد و
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺻﺎﺣب ﻧظر ھﻣﮫ در زﻧدان ﺑودﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره از زﻧداﻧﺷﺎن ﮔرﯾﺧت.
 -۴۶٨ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ ظﻠم و ﺟﻔﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧود ﺷﯾﻌﮫ در ﺣﻖ ﻣذھب وﻻﯾت و ﻣﮑﺗب ﻋﻠﯽ)ع( و اھل ﺑﯾﺗش ﺷده از ﺟﺎﻧب
ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﻧﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آن ﺟرﯾﺎﻧﯽ از ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ اﺳﻼم را دﯾن ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم داﻧﺳﺗﮫ و ﺗﺷﯾﻊ را ھم ﻣذھب ﺑﻧﯽ
ﻓﺎطﻣﮫ! ﺑﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﺳﺗﻣﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن و واروﻧﮕﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از اﯾن در ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ رخ ﻧداده اﺳت ﮐﮫ در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ! و
اﮔر ﮔﻧﺎھش را ﻓﻘط ﺑﮫ ﮔردن ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑﯾﻧدازﯾم ﺧود را ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﻓرﯾﺑﯾم .ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم اﯾراﻧﯾﺎن
ﺷﯾﻌﮫ را در ﻗﯾﺎم ﻣﺧﺗﺎر ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ ﺳﺗون ﻓﻘرات اﯾن ﻗﯾﺎم ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﻣﮑر و دﺳﯾﺳﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻋرب اﯾن ﻗﯾﺎم ،ﺑﮫ
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ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷدﻧد و در ﯾﮏ ﮔور دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ دﻓن ﮔﺷﺗﻧد .و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻗﯾﺎم ﻣﺧﺗﺎر ﺑود و اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد
ﺧود ﻣﺧﺗﺎر و ھﻣﮫ ﯾﺎراﻧش ﮐﮫ ﺣدود ھﻔت ھزار ﻧﻔر ﺑودﻧد در طﯽ ﯾﮏ روز ﺑﮫ دﺳت آل زﺑﯾر ﺳر ﺑرﯾده ﺷدﻧد .و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن
»ﻧﻧﮓ اﺧﺗﻼط ﻋرب و ﻋﺟم« در ﺷﯾﻌﮫ ﺻدر اﺳﻼم ﺑود .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت ﻣﮑرر ﺷﯾﻌﮫ ،ھﻣﮫ وزرای اﻣﺎم زﻣﺎن
ﻋﺟﻣﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﺳﺎدات ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻋرب! اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺣﯾرت آور ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺷﯾﻌﮫ ﻋرﺑﯽ و ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﯽ دارای
ﻣﺎھﯾت ﺿد اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت و اﯾن ﺣﻖ اﺳت زﯾرا ﺗﺷﯾﻊ ﻣذھب ﺿد ﻧژاد اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻋرﺑﯽ در ﻗﯾﺎم ﻣﺧﺗﺎر ﮐﻣر اﯾن
ﻗﯾﺎم را ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﺧود ﻣﺧﺗﺎر را ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﺧﺻﻣش ﻧﻣودﻧد و ﺧودﺷﺎن ھم ﻓرداﯾش ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺳﻠﯾم
ﺷده ﺑودﻧد.
 -۴۶٩ﭘس درﯾﺎب ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﮑرر در ﺑﺎب ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﻋﺑرت
ﻧﻣوده اﺳت .ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﻣﺳﻠﻣﯾن ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم و ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس و ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ زﺑﯾر و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺷوﻧد ﮐﮫ
ﺷدﻧد! زﯾرا ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﺎﺷﻣﯽ و ﻓﺎطﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎﺳﯽ و اﻣوی اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻣراھﯽ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎء و ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﺗر از ﮔﻣراھﯽ ﺳﺎﺋر ﻣردﻣﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﺳﺎد ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ،ﺷﮭری را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻓﺳﺎد
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﯽ ﻓﻘط ﺧودش و ﺧﺎﻧواده اش را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﺎﺷﻣﯽ و ﻓﺎطﻣﯽ ،ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻧوع
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا آل ﻣﺣﻣد ،آل ﻧزاد اﺳت ﮐﮫ ﺿد ﻧژاد اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻧژادﺗرﯾن ﺧﺎﻧدان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن
اﺳت .و ﻣﺣﻣد ﻣﮭدی ﻣﺄﻣور ﺑرﭘﺎﺋﯽ اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺟﮭﺎﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻣﺄﻣور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐردن ﺧﺎﻧدان ﻧزادی! و ھﻣﮫ اوﻟﯾﺎء
و اوﺻﯾﺎء و وزرای ﻣﺣﻣدی در دوره ﻏﯾﺑت از ﻋﺟم )ﻏﯾرﻋرب( ھﺳﺗﻧد! ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﻋرﺑﯽ در دوره ﻏﯾﺑت از
وﻻﯾت و ﻧور ھداﯾت ﻣﺣﻣدی ﻣﺣروم اﺳت و در ظﮭور ھم در ﺻف ﻣﻘدم دﺷﻣﻧﺎن اﯾﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑدﻋت!
 -۴٧٠ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ )ﻋورت زﻧﺎﻧﮫ( را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﭘﯾروان ﺷﯾطﺎﻧﻧد و اﯾﻧﺳت ﻣﻧﺷﺄ
ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم! اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﭘﺷت ﺳر ﺣﺿرت ﻣرﯾم ،و در ﺗﺷﯾﻊ ،ﭘﺷت ﺳر ﺣﺿرت
ﻓﺎطﻣﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت .و در ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ھم ﭘﺷت ﺳر ﻣﺎدر اﺳﺣﺎق ﻧﺑﯽ! ﭘس ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﻔر ﺑﺷری از ﺿد ﻧژادﺗرﯾن و
ﺧداﭘرﺳت ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﻣذاھب ،ﻧژادﭘرﺳت ﺗرﯾن و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣذاھب را ﭘدﯾد آورده اﺳت .و اﯾن اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن و
ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﻧوع واژﮔوﻧﺳﺎزی ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و ﻣذھب ﺿد ﻣذھب! ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺿد ﻣوﺳﯽ ،ﻋرب ﺿد ﻣﺣﻣد ،و ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﻋﻠﯽ!
و اﯾن ﻣذھب ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و طرد و ﻟﻌن ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ﮐﮫ ھﻣﺎن طرد و ﻟﻌن ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﮐﺷف و ﺷﮭود
و اﺷراق اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻧدﯾش ﺗﺎ ﺑر ھﻣﮫ اﺳرار ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب آﮔﺎه ﺷوی و رﯾﺷﮫ ﮐﻔر و ﺷﯾطﺎن را از ﺧود ﺑرﮐﻧﯽ
و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯽ و اھل اﯾﻣﺎن ﺷوی!
 -۴٧١ﺣﺎل از اﯾن ﻣﻧظر ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺳﯾطره ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم در ﻣﺎھواره ھﺎ و اﯾﻧﺗرﻧت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﯾز رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ
و ﺣﺗﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت زﯾرا ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ،ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻋرﯾﺎن ﻣﯽ ﺧواھد و دﻋوت ﺑﮫ ﻋرﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻟذا روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﻧﯾز ھﻣﯾن ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم اﺳت ﮐﮫ
در ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﻠﻔﻧﯽ و اﯾﻣﯾﻠﯽ و ﭼت روم و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻓرﻣﺎﻧرواﺳت .اﯾن ﻋذاب ﺣﺎﺻل از ﺗﺑدﯾل ﻣذاھب ﺑﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻣذھﺑﯽ اﺳت
در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن! و اﯾن از ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت!
 -۴٧٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﻣﺣور ﺗوﻟﯾد ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت و اﯾن اﺳﺎس ﺳﯾطره ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم ﺑر ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت.
 -۴٧٣ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و اﺻﻼً ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻓﯾﻠﻣﮭﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ،ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﮭن ﺗرﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣذھب ﺿد ﻣذھب را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدﻧد و در ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ھم اﯾن
ﺷﯾطﺎن را ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣوده اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻼم و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ!
 -۴٧۴و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﮐﺛر ﺟواﻣﻊ ﯾﮭودی ،زن ﺳﺎﻻرﺗرﯾن ﺟواﻣﻊ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ! و ﻧﯾز راز ﻓﻣﯾﻧﯾزم در ﻏرب ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ -ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﮐل ﺟﮭﺎن را درﻣﯽ ﻧوردد از ﺟﻣﻠﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻣﯾزاﻧﯽ
ﮐﮫ ﭘﯾرو ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد!
 -۴٧۵ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﺳﻠطﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾزم اﻗﺗﺻﺎدی -ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗوﺑﮫ از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس دﯾن اﺳت و دﯾن
ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ! زﯾرا ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ،ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن و ﻟذا ﺣرﻓﮫ ای ﺗرﯾن ﻣذھب ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻓرآورده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ
و ھﻧری و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ!
ﺳر ﻣﺎدﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ در ﺑﺷر ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﭘرﺳﺗش در ﺧود زن ﮐﮫ اﻣری ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و ھﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧﺳﯽ اوﺳت
 -۴٧۶و اﻣﺎ ّ
وﻟﯽ در ﻣرد از ﮐﺟﺎﺳت؟
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 -۴٧٧اﯾن اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن آدﻣﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﻋرﺻﮫ ازدواﺟش ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﮑﻠﯾف ﻣﯽ ﺷود .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از ازدواج ﮐﺎﻓری ﺣرﺑﯽ ﺷده اﻧد .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از ازدواج اﯾﻣﺎن آورده اﻧد .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ از ﻧوع
دوﻣش ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت .و اﯾن از ﺟﺎدوی ﻋورت اﺳت.
 -۴٧٨ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ زن در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ و ﻧﯾز ﺧﻠﻘت و ھوﯾت دﻧﯾوﯾش ،از آدم و ﺑﺎطن اوﺳت .و ﻧﯾز آﺧرﯾن ﻣﺧﻠوق ﺧداﺳت ﭘس
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﺧﻠوق ھم ھﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﭼون ﺧدا ،آﻓرﯾﻧﻧده و ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه اﯾن ﺧﻼﻗﯾﺗش ھم َرﺣِ م و ﻋورت اوﺳت.
و ﻟذا ﺧود را رﻗﯾب ﺧدا و ﺧدا را ھووی ﺧودش ﻣﯽ داﻧد و ﻟذا ﺧﺻم اﯾﻣﺎن ﻣردش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!
 -۴٧٩ﭘس ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﻣﺎن زن ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﺧﺎﻟﻖ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل دﯾن ﺧدا ﺑﮫ ﻣذاھب ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن
ﺧدا و ﻋورت زن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺑﺷر اﺳت» .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد« .ﻗرآن-
 -۴٨٠اﯾﻧﮑﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻣﺎن آوردن ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓورا ً ﺧدا را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
»ﺧود« ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد» .ﻣﺷرﮐﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدا ﻣﯽ
ﭘرﺳﺗﻧد« .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻣﻧﯽ ﮐردن دﯾن اﺳت و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﯾت و ﺧودﯾت آدﻣﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً از ﻧژاد اوﺳت ﭘس ﻣﻧﯽ ﮐردن دﯾن و
ﺧدا ،ھﻣﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐردن آن اﺳت و ﻋورﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗن آن .ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ َﻣﻧﯽ ﮐردن ﻋﯾن »ﻣِ ﻧﯽ« ﮐردن اﺳت و ﺗﻔﺎوﺗش در ﯾﮏ
ﺧطر زﯾر و زﺑر اﺳت .ﻣﺛل ﻧزاد و ﺑزاد .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺑدﯾل اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺷرک اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻧدﯾش ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن ﭼﮫ ﻋﻣﻠﮑرد رواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ارزﺷﮭﺎ و اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ در آدﻣﯽ واژﮔون ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﻧﺳﺎن را واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺷﯾطﺎﻧﯽ! و
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻣور ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﮐردن .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻻ را ﭘﺎﺋﯾن آوردن و ﻟذا ﭘﺎﺋﯾن را ﺑﺎﻻ ﺑردن! واژﮔوﻧﯽ!
»ﮐﺎﻓران ﺟﻣﻠﮫ واژﮔوﻧﮫ اﻧد«.
 -۴٨١اﮔر اطﺎﻋت ﺑﻌد از اﯾﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺷرک و واژﮔوﻧﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﮐل روح اﯾﻣﺎن در
ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓرد را ﯾﮏ ﻋورت ﭘرﺳت دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﻏﺎﯾت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش! ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﻣﺛل اﺑن ﻣﻠﺟم و
ﻗطﺎﻣﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدر اﺳﻼم ،اﺳطوره و اﺳوه اﯾن ﺳﻘوط و واژﮔوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد! و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﺻﺣﺎب ﮐﺑﺎر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘس از
اﯾﺷﺎن ،ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺧﻼﻓت ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻧژادی ﺑرآﻣدﻧد و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ ﻧﻣودﻧد ﻣﺛل ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ زﺑﯾر و ﺑﻧﯽ وﻗﺎص
و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و ﻓﻘط ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم و آل ﻋﻠﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑرﻧﯾﺎﻣدﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ وﺻﯽ رﺳﻣﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر و وﻟﯽ
ﻣﻧﺻوب ﺧدا ﺑودﻧد .و ﺣﮑوﻣت ﻋﻠﯽ ھم ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑر اﯾﺷﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﺷد و ھﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻟﺗﻣﺎس از اﯾﺷﺎن ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺧﻼﻓت را
ﺑﭘذﯾرد ﺑﺎ او ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﺷﮭﯾدش ﺳﺎﺧﺗﻧد!
 -۴٨٢ﺑدان ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ رود و در آﻧﺟﺎ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺧود ﺟز ﻋورت ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﭼرا ﮐﮫ
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺻﺎره ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ھوﯾت ﻧژادی و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ زاﺋﯾده ﺷده از ﻋورت اﺳت .ﭘس ﮐﻣﺎﻟش ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش
ﺧود ﻋورت ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻧزادی )اﻟﮭﯽ( ﻗرار دارد! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ
در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دﺷﻣن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن
ھوﯾت ﻧزادی اﻧﺳﺎن! زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺗﺎ ﻗﺑل از دﻣﯾده ﺷدن روح در آدم و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت او ،ﺑﺎ او ھﯾﭻ ﻣﺷﮑل و ﮐﺎری ﻧداﺷت.
 -۴٨٣ﻣﻧﯽ ﮐردن اﻣور و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ در آﻏﺎز ﮐﺎر واﻗﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻟذﯾذ و رﺿﺎﯾﺗﺑﺧﺷﯽ ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻓرد اراده اش را
از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺿرورﯾﺎت زﻧدﮔﯽ ﺑﯽ اراده اﺳت و اراده اش در ﺗﺻرف ﺷﯾطﺎن
اﺳت.
 -۴٨۴ﺑدان ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﯾﮏ ﻧوع ﺟﻌﻠﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم دارﻧد ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑرای ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و
ﻣﺷرﮐﺎن ﺟﻌل ﮐرده و ﺑﮫ آﻧﺎن اﻟﻘﺎء ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﺛﻼً ﻣﻘﯾم در اﮐﻧوﻧﯾت و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺑودن و ﺣﯾﺎت ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ اﻟﮭﯽ در ﻣﺧﻠﺻﯾن،
ﺑرای ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ و دﻣدﻣﯽ ﻣزاﺟﯽ اﺳت و اﯾن را آن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﯾﺎﺋﯽ و
وﻗﺎﺣت را ﺻداﻗت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ظﻠم و ﺗﺟﺎوز و زورﮔوﺋﯽ را ﺷﺟﺎﻋت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﻟﯽ آﺧر .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺧود-
واژﮔوﻧﺳﺎزی اﺳت ﺑواﺳطﮫ دﯾن و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی!
 -۴٨۵ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم)ص( وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدﯾﺟﮫ)ع( ازدواج ﮐرد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣرد ﺣﺟﺎز ﺷد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدﯾﺟﮫ از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ
رﻓت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﻣرد ﺣﺟﺎز ﺷد و ﺧدﯾﺟﮫ از ﻓرط ﺿﻌف و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺳﭘرد! ﯾﻌﻧﯽ ﮐل آن ﺛروت اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺧرج
آزادی ﺑردﮔﺎن و ﻗﯾﺎﻣش ﺷد .و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧودش از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رﻓت ﺗﻧﮭﺎ وﯾژﮔﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧودش را ﻓﻘر ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
اش ﺑر ھﻣﮫ ﺳروری دارد و ﻧﮫ ﺑواﺳطﮫ رﺳﺎﻟﺗش! اﯾن دﯾن ﺧود -ﺑراﻧدازی ﻧژادی اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﺎن ﻋرﺑﯾﺳم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳرطﺎن ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷده اﺳت و در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭﻧم ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯾن را ﺑرﭘﺎ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
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ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻧژاد اﺳﺣﺎق و اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺳت .ﭘس اﯾن ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﻧژادی و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در ﺑطن ﻗوم ﺳﺎﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ دور ﺧود ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣوده و ھﻣﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن روی زﻣﯾن ﻣﺷﻐول ﺟﻧﮓ اﯾن دو ﻧژادﭘرﺳت ﺗرﯾن اﻗوام
ﮐﮭن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷده اﻧد .ﭘس اﯾن ﺟﻧﮓ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﺳﻼم و ﯾﮭود ﻧدارد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﺣﺻول دو ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در
ﻟﺑﺎس اﺳﻼم و ﯾﮭود اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم و ﯾﮭود را واروﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و اﯾن ﺟﮭﻧم آن واروﻧﮕﯽ دﯾن ﺧداﺳت .ﭘس ﭘرواﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ ﻓﻘط اﺗﺣﺎد اﺳﻼم و ﯾﮭود و ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻧﯾﺎد اﯾن ﺟﮭﻧم ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ را ﺑرﮐﻧد و ﺑﺷرﯾت را ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷد! و اﯾن
اﺗﺣﺎد ﺟز از دﺳت ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب زﻧده ﺿد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت .و ﺗﺷﯾﻊ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺗﺷﯾﻊ ﻏﯾرﻋرﺑﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت اﮔر ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾدی دﯾن ﺧود ﺑﯾدار و ﻋﺎرف ﺷود ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾن رﺳﺎﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﺟﺎت
ﺑﺷرﯾت ﺧواھد ﺑود ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ آﻓﺗﮭﺎ و ﺷرﮐﮭﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﺑﺎدی را از ﺟﺎن ﺧود ﺑزداﯾد ﯾﻌﻧﯽ ھم از ھوﯾت
ﺧوﯾش ،ﻋرب زداﺋﯽ ﮐﻧد و ھم ﻏرب زداﺋﯽ و ھم اﯾراﻧﯾت زداﺋﯽ! زﯾرا ﺷﯾﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﻣﻠت و ﻧژاد ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت را
ﻧژاد و ﻣﻠت ﺧود ﻣﯽ داﻧد .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﺳت از ﮐﺷور و ﻣﻠت ﺧود ﺑﺷوﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺷور و ﻣﻠت ﺧود را ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎزد و ھﻣﮫ را اﻣت ﻣﺣﻣدی ﺑﺑﯾﻧد و ﻣﺷﻣول رﺣﻣﺗش! و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھدف ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻟﮑﮫ ﻧﻧﮓ ﻋرب زدﮔﯽ و
ﻏرب زدﮔﯽ و ﻣﻠﯾت ﭘرﺳﺗﯽ را از ﺟﺎن ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﮫ آﻓت و ﻣرض ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از آن در ﺣﺎل ﺟﺎن ﮐﻧدﻧﯾم و
ﻣردم ﻣﺎ را ﺳﮫ ﺷﻘﮫ ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﻧﯾﮑو ﺑﻧﮕرﯾد ھﻣﮫ ﻧﻔﺎﻗﮭﺎ و ﺷﻘﺎﻗﮭﺎی اﯾن دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﺑر
ﺳر اﯾن ﺳﮫ طﺎﻋون ﺑوده اﺳت ،ﺳﮫ طﺎﻋون ﻧژاد! و اﯾن اﺳت ﺗﻧﮭﺎ راه اﺣﯾﺎی اﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ -ﺷﯾﻌﯽ و ﺑرﭘﺎﺋﯽ اﯾدﺋوﻟوژی ﻏدﯾر
و وﺣدت وﺟود ﻋﻣﻠﯽ!
 -۴٨۶ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ھم از ﻣﺎ ﺑﭘرﺳﯾد و اﺷﮑﺎل ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﭼرا ھر ﻣوﺿوﻋﯽ را ﮐﮫ ﻣورد ﺑﺣث و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم آﺧرش
ﺳر از زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ درﻣﯽ آورد .ﭘس ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺳر از ﺛرﯾﺎ و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ درآورد؟ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﺎ اﮔر ﮐﯾﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
ھم ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾم آﺧر ﺑﮫ ﺑﺣث آدم و ﺣوا ﻣﯽ رﺳﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳﯾم زﯾرا ھدف از طرح ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ،ﻓﮭم ﺑرﺗری
از اﻧﺳﺎن ﺟﮭت ﺣل ﻣﺷﮑﻠﯽ از او و راھﯽ ﺑرای رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اوﺳت و اﯾن دال ﺑر ﺣﻖ آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا ﺧدا ھم ﮐل
ﺟﮭﺎن را ﺑرای اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده اﺳت ﭘس ﺑرای درک ﺣﻘﯾﻘت ھر ﭼﯾزی اﮔر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧرﺳﯾم ﮔﻣراه ﺷده اﯾم و ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣوھوم
دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم .و ﻏﺎﯾت ﮐﻣﺎل ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﻟﺑﺗﮫ ﺧداوﻧد اﺳت وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳﯾم و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل! زﯾرا ﺧداﺋﯽ ﺟز در
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﻣذھب اﺻﺎﻟت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .زﯾرا در
اﻟﮭﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ ،ﺧدای ﻣﻧﮭﺎی اﻧﺳﺎن وﺟود ﻧدارد و اﮔر وﺟود ﯾﺎﺑد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧدای اﺑﻠﯾس و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود اﺑﻠﯾس اﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾده
ﺧدا و ﺧدای اﯾده آل! زﯾرا ﺗﻣﺎم ﺗﻼش و ﺗرﻓﻧد اﺑﻠﯾس اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﺧدا و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ را از آدم ﺟدا ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺳﺟده ﺑر آدم ،ﺻد ھزار ﺳﺎل ﻓﻘط ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺧدا را ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧم! ﺧدا ھم ﻓرﻣود :ﺑرو ﺑﮫ درک!
 -۴٨٧ﻧﯾﺎز ﻣوﺟود در راﺑطﮫ زن و ﻣرد ،ھﻣﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت ﺑطور ﻣﺗﻘﺎﺑل! ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﺧود ﻋدم اﺳت در
ﻗﺑﺎل ھﻣﺳرش ﮐﮫ ﻣظﮭر وﺟود اﺳت .زن ظﮭور ﺑﺎطن ﻣرد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور وﺟود اﺳت وﻟﯽ ﻓﺎﻗد ﺧﺎﻧﮫ وﺟود! و ﻟذا ﺑدون ﻣرد
اﺣﺳﺎس ﻋدم دارد و ﻓﻘط ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧﮕﺎه ﻣرد اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد اﮔر وﻻﯾت ﻣردش را ﭘذﯾرا ﺷده ﺑﺎﺷد و او را ﺑﮫ
ھﻣﺳری ﻗﺑول ﮐرده ﺑﺎﺷد .و ﻣرد ھم وﺟود -دان اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟودﺷﻧﺎس و ﺧﺎﻧﮫ وﺟود! ﮐﮫ ﺗﺎ زﻧش را در ﺧود ﻧﯾﺎﺑد اﺣﺳﺎس
وﺟود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﺷرط ﭘذﯾرش وﻻﯾت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ و ﻋﺻﻣت زن اﺳت و ﻏﯾرﺗش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او! و زن ھم اﯾن
ﻏﯾرت ﻣردش را ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﭘذﯾرا ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ آن ﺟدال ﮐﻧد! اﯾن ﻣﻧﺷﺄ و زﻣﯾﻧﮫ ﺣداﻗل اﯾﻣﺎن ﻓطری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ازدواج
اﺣﯾﺎء و آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد .ﮐﮫ وﻻﯾت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ،ﻏﯾرت و ﻋﺻﻣت از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ آﻧﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ،ازدواج را ﻧﯾﻣﯽ
از دﯾن و اﺻل ﺳﻧت ﺧود ﺧواﻧده اﺳت.
 -۴٨٨ﯾﻌﻧﯽ ﮐم و ﮐﯾف راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺗﮑوﯾن و ﺗﮑﺎﻣل ﮐﻔر ﯾﺎ اﯾﻣﺎن در زﻧدﮔﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾزان ﺻدق و
وﻓﺎ و ﻋﺻﻣت و ﺣﺟﺎب و ﻏﯾرت و وﻻﯾت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ادب و اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﭘﯾداﯾش و ﺗﮑﺎﻣل
اﯾﻣﺎن اﺳت و ﻧﯾز ﻣﯾزان رﯾﺎ و دروغ و ﻣﮑر و ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ و ﺑدﺑﯾﻧﯽ و وظﯾﻔﮫ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ھرزﮔﯽ و ﺑﯽ ادﺑﯽ و ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ و
ﺑﯽ ﻏﯾرﺗﯽ در راﺑطﮫ ھم ﮐﺎرﮔﺎه رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﮐﻔر در طرﻓﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ھوﯾت دﯾن و دﻧﯾﺎی ھر دو را ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﭼﯾزی ﺟز اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺟر ﯾﺎ ﺟزای ﻋﻣﻠﮑرد زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت .دﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورد
ﺧوﺷﺑﺧت ﺷده اﺳت و دل ﮐﺎﻓر ھم ﺟز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر ،ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧود را ﺧوﺷﺑﺧت ﻣﯽ داﻧﻧد و ﮐﺎﻓران
ھم ﺧود را ﺑدﺑﺧت ﻣﯽ داﻧﻧد در ﻧزد ﺧودﺷﺎن!
 -۴٨٩آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد در دﯾن و ﺑﺎ دﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﺑﺎﺷد اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺧراﻓﺎت اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺑﺗﻼی
ﺑﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﯽ رﯾﺎ از اﯾن اﺑﺗﻼ ﻣﺻون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﭘﺷت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط
دﯾن ﺑدون ﻣﻌرﻓت در ﻣﻌرض ﺷرارﺗﮭﺎی ﻏﯾﺑﯽ ﻗرار دارد ﭼرا ﮐﮫ دﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﯾﺎت اﺧروی در دﻧﯾﺎﺳت .و آدﻣﯽ در ﻗﻠﻣرو
ﻏﯾب ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﺑدون ﺷﮏ اﺳﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﻣر در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺗﻘرﯾب و اﺗﺣﺎد ﻋواﻟم اﺳت
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ھزار ﭼﻧدان ﺷدﯾدﺗر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﺷر اﻣروز در ﻗﻠﻣرو دﯾن ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن و ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ اﻣری ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت .ﺟن زدﮔﯽ و
ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اھﺎﻟﯽ ﻣذاھب در ﻋﺻر ﺟدﯾد در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻧواع ﺧراﻓﺎت ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﺳت.
 -۴٩٠در ﯾﮏ ﮐﻼم ،اﯾﻣﺎن ﻣﺣﺻول ﺗﻘوا و از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ و اﺟﺗﻧﺎب از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﮔر اﯾﻣﺎن ،ﻧور وﺟود ﺧدا
در اﻧﺳﺎن اﺳت اﯾن ﻧور وﺟود ﺣﺎﺻل ﮔذﺷﺗن از ﺧود اﺳت زﯾرا ﻋﺎﻟم وﺟود ﻣﺧﻠوق از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺧداﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن از
ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺎﺗﻘوا ﺑﮫ وﺟود ﺧدا ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود و در ﺣرﯾم اﻣن اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و از اﯾن ﺣرﯾم ،ﻋﻘل و ﻣﺣﺑت و ﻣﻌرﻓت
و ﺷﺟﺎﻋت و ﺻداﻗت و ﺳﺧﺎوت و ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد!
 -۴٩١اﯾﻣﺎن ،ﻧور وﺣدت وﺟود در اﻧﺳﺎن اﺳت و راز اﻣﻧﯾت و ﻋزت و آراﻣش و ﻋظﻣت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻣﺎن ھم از اﯾن وﺣدت ﺑﺎ
وﺟود ﺧدا در ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت.
 -۴٩٢و اﯾن وﺣدت وﺟود از اﯾدﺋوﻟوژی اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( ﺗﺎ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص( ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾد و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر از وﺟود
ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ در ﻏدﯾر رخ ﻧﻣود و ﺗﺎ اﺑد ﺟﺎری ﺷد :ﭘدران ﺑﮫ ﭘﺳران و ﺣﺎﺿران ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺑﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت
ﮐﺑرا !...ﺧطﺑﮫ ﻏدﯾرﯾﮫ -و اﯾن اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و اﯾﻣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن!
ت دوﺳت« ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺧدای را دوﺳت دارد
 -۴٩٣و اﯾن اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل را ﻣﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان »دوﺳ ِ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دوﺳﺗش را ھم دوﺳت ﺑدارد وﮔرﻧﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽ رﺳد .و اﯾن دوﺳﺗﯽ اﻟﺑﺗﮫ در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت و
اﯾﻣﺎن ﺟﺎری ﺷد .ﻧﺧﺳت در ﺑﯾﻌت ﺑﺎ ﻋﻠﯽ)ع( و ﺳﭘس ﺑﯾﻌت و ﭘﯾوﻧد اﺧوت ﺑﯾن ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﺣت وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ت دوﺳت ﺑود و ﺑرای اﺑوذر ھم ﺳﻠﻣﺎن دوﺳت دوﺳت
ت دوﺳت ﺑود و ﺑرای ﺳﻠﻣﺎن ،ﻋﻠﯽ دوﺳ ِ
ﺑرای ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻣﺣﻣد)ص( دوﺳ ِ
ﺑود و اﻟﯽ آﺧر! و اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﺧﺎﻧواده اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻧزادی اﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺎﻧواده ﻧژادی ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﮐﻔر اﺳت .ﭘس آل ﻣﺣﻣد و
آل ﻋﻠﯽ ،آل اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻧزادی اﺳت ﻧﮫ آل ﻧژاد ھﺎﺷﻣﯽ و ﻓﺎطﻣﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم! وﮔرﻧﮫ ﭼﮫ اﯾرادی ﺑر ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل و ﺻﮭﯾوﻧﯾزم وارد
اﺳت!
 -۴٩۴ﭘس در ﻗﻠﻣرو رواﺑط ﺑﺷری ،اﯾﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﭘﯾوﻧد دﯾﻧﯽ -دﻧﯾوی ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻏﯾر ﻧژادی اﺳت ﭘﯾوﻧدی ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر و ﺟﺎﻣﻊ
ھﻣﭼون ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺗﺣت وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﮐﮫ ﺣﯾﺎت زﻧده وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﻠﯾﯾن اﺳت.
 -۴٩۵و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ رواﺑط ﻏﯾر ﻧژادی ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺣﯾﺎت و ﺧﺎﻧواده اﯾﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﻠﻣرو ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و ﺣﺿور ﺧدا و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی!
و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺣﻖ ﻏدﯾر و ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﺎل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﺧداﺳت ﺑر ﺑﺷر از ﻣﻧظر ﻧﮕﺎه و
ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی! و ﻟذا اﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣدی و رﺣﻣﺗش ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﺗﺑﻠور و ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷد و در
ﻣﻌراج ،ﺷﮭود ﮔردﯾد و اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت اﺑﻼغ ﺷد ﺗﺎ اھل ﭼﻧﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت.
 -۴٩۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻗﺑﻠﯽ ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﺣﻘﯾﻘت رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ،ﺣﺎﺻل دﯾدار اﻧﺳﺎﻧﯽ ِﺧدا و ﻟﻘﺎی ﺧداﺋﯽ
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺧدا را در ﺟﻣﺎل ﺑﺷری رؤﯾت ﻧﻣوده اﺳت .و ﭼﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﺑر ﺑﺷرﯾت! و ﻋﻠﯽ ھم اوﻟﯾن
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺷد .و ﻟذا ﮐل اﯾن رﺣﻣت ﭘس از رﺳول ﺧدا در ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﻧﮭﺎده ﺷد و ﻋﻠﯾﯾن!
و اﯾن اﺳت ﻣﻌﻧﺎی وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت در اﺳﻼم! و ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑﺎورھﺎﺳت و اﮐﻣل اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ و اﯾﻣن ﺗرﯾن و
اﻟﮭﯽ ﺗرﯾن و رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ! و ﻧﯾز اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ! اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن اﯾﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در اوج اﯾﻣﺎﻧش
ﺑﮫ ﺧدا و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش!
ت دوﺳت اﺳت و ﻟذا ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا و ﻟﻘﺎءﷲ
 -۴٩٧ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﺗﺷﯾﻊ )اﻣﺎﻣﯾﮫ( ﻣذھب دوﺳ ِ
اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط ﻋرﻓﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ رﺳﯾدﻧد وﻟﯽ ﻋرﻓﺎی ﺳﻧﯽ ﻣذھب ﺗﺎزه ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﺎم و ﻋﻠﯾﯾن رﺳﯾدﻧد ﻣﺛل ﻣوﻻﻧﺎ ﮐﮫ در
ﮐﻣﺎﻟش ﺑﮫ ﺷﻣس رﺳﯾد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾزﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺧود ﺧدا و ﻟﻘﺎءﷲ رﺳﯾد! ﭘس ﺷﯾﻌﮫ آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣذاھب
ت دوﺳت ،ﻣﻧﮑر ﺧود دوﺳت
اﺳت و اﮐﻣل اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم! ﭘس ﻣﻧﮑر دوﺳ ِ
ﺳراﻻﺳرار اﯾﻣﺎن اﺳت .ﭘس ﺷﻌﺎر »ﻓﻘط ﺧدا« ﺟز ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ،ﮐﻔر اﺳت .و ﻏدﯾر ،ﻣذھب
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر! و اﯾن ّ
ت دوﺳت اﺳت.
دوﺳ ِ
 -۴٩٨در واﻗﻊ آﻧﺎﻧﮑﮫ از راه ﺷرﯾﻌت و ﻋﺑﺎدت و رﯾﺎﺿت و ﻣراﻗﺑﮫ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑودﻧد ﺑﮫ اﻣﺎم
رﺳﯾدﻧد .وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺑدان ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻣرﯾدان ﺑﮫ ﺧدا! ﯾﻌﻧﯽ
ت دوﺳت )اﻣﺎم( ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ
دوﺳت ﭘرﺳﺗﺎن )ﺧداﭘرﺳﺗﺎن( در ﻏﺎﯾت ﺳﻠوﮐﺷﺎن ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﻧد وﻟﯽ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن و ﻣرﯾدان دوﺳ ِ
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رﺳﻧد .از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ را ﻣذھب ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾد و دﯾن اﺳﻼم را آداب ﻋﺷﻖ ورزی ﺧواﻧد و ﻗرآن را ھم
ﮐﺗﺎب ﻋﺷﻖ!
)ص(
ﺣﯽ و وﻻﯾﺗش ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ
 -۴٩٩وﻟﯽ رﺳول اﮐرم ﻓرﻣوده ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑدون داﺷﺗن اﻣﺎم ّ
اﺷد ﮐﻔر اﺳت .ﭘس در آﺧراﻟزﻣﺎن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟز اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣظﮭر اراده و دﺳت و ﭼﺷم و ﺟﻣﺎل
و ﮐﻣﺎل و ﮐﻼم و رﺣﻣت ﺧدا ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.

 -۵٠٠ﻋﻼوه ﺑر اﺑﻌﺎد اﻋﺗﻘﺎدی ،ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﯾن ﺣﻖ را در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧﺷﺎن داده
اﯾم .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﭘدران ﺑﮫ ﭘﺳران و ﺣﺎﺿران ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺑﺎن و داﻧﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﺎداﻧﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن! ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺟز در وﺟود
اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾر طرﯾﻘت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻣﺎد و ﻣﺣﺑت ﺑﮫ او ھﻣﺎن اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻣﺎد و
ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﺳوء ظن و ﺗﮭﻣت و ﺷﻘﺎوت ﺑﮫ او ﻋﯾن ﻋداوت ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﺗﻌﮭد ﺑﮫ او ھﻣﺎن ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺧداﺳت و اﻟﯽ آﺧر.
ﻧﮫ ﺧداﺋﯽ ﻏﯾر از اﯾن ھﺳت و ﻧﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾر از اﯾن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﭘﯾﺎم ﻏدﯾر اﺳت.

واﻟﺳﻼم -ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
ﻋﯾد ﻏدﯾر ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺷﻣﺳﯽ
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