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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻻﻋﺮف اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﻦ
ﺣﻣد و ﺷﮑر و ﻣﻧّت ﺧدای را ﮐﮫ ھﻔت آﺳﻣﺎن و ﻧﯾز ھﻔت زﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﺛل آن آﻓرﯾد و اﻣرش را ﻣﺎﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﺎزل
ﻓرﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﮐﮫ ھر ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﯽ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺗرﯾن اﻣور آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺧﻠﻘت
ﻣﻘر اﯾن ذات ،اﻣرش را ﺗدﺑﯾر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و اﯾن ﺗدﺑﯾر
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اش را در ذات اﻧﺳﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد و از ّ
ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﮔوھر ادراک و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺷری!
و ﻓرﻣود ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻓرﯾد ﻗﻠم ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﺟﺎن اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل ﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود را ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎﺷت ﮐﮫ آن ﻗرآن اﺳت .و ﻗرآن ،ﮐﺗﺎب ﻋﻘل و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻟذا ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن و ﻓﮭﻣﯾدن اﺳت و ﺷدن و وﺟود ﯾﺎﻓﺗن!
و اﯾن ﻓرﻣوده ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص( اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن را ﭼﮭﺎر وﺟﮫ ﯾﺎ طﺑﻘﮫ اﺳت :ظﺎھر و ﺑﺎطن
و ﺣدّ و ﻣطﻠﻊ! ﭘس اﯾن ﭼﮭﺎر رﮐن و طﺑﻘﮫ ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﭼﮭﺎر ﻗﻠﻣرو آن ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻗﻠﻣرو ﺟﺎن اﺳت
و ﺟﺎن ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻗﻠم و راﻧدن در ﻗﻠﻣروھﺎﯾش ﺑﮫ ﻗﻠم ،ﮐﺷف و ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و وﺟود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد! و ﺑﮫ ﻧور
و ﻣرﮐّب ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠم راه ﻣﯽ رود و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺑﮫ
اﯾن ﺷﻧﺎﺧت .ﭘس ﻣﺎھﯾت ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺟز ﻧور ﻋﻘل و ادراک و ﯾﻘﯾن ﻧﯾﺳت .و ﻣرﮐز اﯾن آﻓرﯾﻧش ،دل اﺳت
ﮐﮫ ﻗﻠب و ﻣرﮐزﯾت وﺟود و آن ﻧﻘطﮫ ﻧزول اﻣر ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻗرار دارد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن
وﺟود و ﻋدم ﮐﮫ در اﻟﺳﺎﻋﮫ دل ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎﻋﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور و ﻧظر و اﻣر اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣل ﻧزول و ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟود )ﻗرآن(
و ﻗﻠب ،ﮐﺎﻧون اﻟ ّ
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣل ﺗﺎﺑش ﻧور ازل ﯾﺎ ﻋﻘل اﺳت .ﭘس ﻗﻠب ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار ﻧﮕﺎه و ﻧظر ﺧداوﻧد اﺳت زﯾرا ﺧود
ﻓرﻣوده ﮐﮫ اﻣرش را در ﺧﻠﻘت ﺑﺎ ﻧظرش ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورد.
و او ﺑﺎ دو ﻧﮕﺎھش در دل آدﻣﯽ ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش اﺳت در ﺟﮭﺎن و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺑراﺳﺎس ﺟﮭﺎن .ﭘس ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﻧظر ﺑر ازﻟﯾت و اوﻟﯾت وﺟود دارد ﮐﮫ ھوﯾت ﻋدﻣﯽ اوﺳت و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ دﮔر ﻧظر ﺑر آﺧرﯾت و آﺧرت و ﮐﻣﺎل
ظﮭورش دارد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣوﺟودات و ﺗﻌﯾﻧﺎت اﺳت و ﺟﻣﺎل او ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ظﮭور و آﺧر ﺧﻠﻘت اوﺳت! و اﯾن دو
ﺳﻣت و ﺳو و ﻧظرش در اﻟﺳﺎﻋﮫ و اﮐﻧوﻧﯾت دل اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣرز وﺟود و ﻋدم اﺳت ،ﻣرز ھوﯾت و
ظﮭور!
اوﻟﯾت وﺟود )ﺗﺄوﯾل( ھﻣﺎن ﻧظر ﺑﮫ اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت ﻣطﻠﻖ اوﺳت ﮐﮫ آن »ﺣدّ« اﺳت
ﭘس ﻧظر ﺑﮫ ازﻟﯾت و ّ
و ﻧظر ﺑﮫ آﺧرﯾت و ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺗﻌﯾﻧﺎت ھم ﻗﻠﻣرو » َﻣطﻠﻊ« و طﻠوع و ﺷﮭود ﺟﻣﺎل اوﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﺣد
و ﻣطﻠﻊ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﺷم ﺑر ظﺎھر دارد و ﭼﺷم دﮔر ﺑر ﺑﺎطن ﻋﺎﻟم وﺟود .و اﯾن ھﻣﺎن ظﺎھر و ﺑﺎطن
ﮐﺗﺎب وﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺣدّ ﻗرآن ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎطن ﻗرآن و ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣطﻠﻊ ﻗرآﻧﯽ ھم ﻣﻧﺑﻊ
آﻓرﯾﻧش و درک و ﺷﮭود ظواھر ﻣوﺟودات اﺳت ﺗﺎ طﻠوع ﺟﻣﺎل او در ﺟﮭﺎن! و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر از ظواھر
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ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣطﻠﻊ و اﺷراق ﺟﻣﺎل او ﻣﯽ رﺳﯾم و از ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن ھم ﺑﮫ ﺣدّ و اﺣدﯾت ازﻟﯽ و ھوﯾت او ﻣﯽ
رﺳﯾم.
ﭘس اﯾن دو ﻧظر در ﮐﺎﻧون اﻟﺳﺎﻋﮫ دل ،دو ﺑﺎل ﭘرواز ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻧوک ﯾﮏ ﺑﺎﻟش ﺑﮫ ﺣدّ اﺣدی در ازل ﻣﯽ
ﺳﺎﯾد و ﻧوک ﺑﺎل دﯾﮕرش ﺑﮫ ظﮭور ﺟﻣﺎل او در آﺧرﯾن ﻗﻠﻣرو آﻓرﯾﻧش او .و اﯾن دو ﺑﺎل و دو ﻧظر اﻟﺳﺎﻋﮫ
ﺣس ﺑﮫ آﺧرﯾت ﺗﻌﯾﻧﺎت
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ اوﻟﯾت ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾﮕری ﺑواﺳطﮫ ﻣﺷﺎھده و
ّ
ﻋﺎﻟم ﻧظر دارد .ﺗﺄوﯾﻠش ﺑواﺳطﮫ ﻗﺎﻧون ﻋﻠﯾت و ﻋﻠت ﺟوﺋﯽ اﺳت و ﺗﺄﺧﯾر و ﺷﮭودش ھم ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻗﯾﺎس
اﺳت .ﭘس ﻋﻠﯾت و ﻗﯾﺎس دو روش ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾت ،ﺣدّ اﺣدی را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﻣﯽ
رﺳد و ﻗﯾﺎس ھم ﺻورت و ﺟﻣﺎل او را در ﺟﮭﺎن ﺗﻌﯾﻧﺎت اﺣﺳﺎس و درک و ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧد .آن ﺣدّ ﻗرآﻧﯽ
اﺳت و اﯾن ﻣطﻠﻊ ﻗرآﻧﯽ .ﻏﺎﯾت ﺑﺎطن ھم ﺣدّ اﺳت و اﺣدﯾت .و ﻏﺎﯾت ظﺎھر ھم ﺟﻣﺎل او در ﺟﮭﺎن ﻣوﺟودات
ﮐﮫ در ھر ﻣوﺟودی ﺟز او را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎطن اﻣر ﺑﮫ ﺣدّ ﻣﯽ رﺳد .اﯾن ﭼﮭﺎر وﺟﮫ و ﻗﻠﻣرو و
ﺗﺻور ﻗرار دھﯾد و ﻣﻠﮑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ذھن
درﺟﮫ از ﻗرآﻧﯾت و ﻋﻘﻼﻧﯾت را در اﯾن ﺷﮑل ﺑﮫ دﻗت ﻣورد ﺗﺄﻣل و
ّ
ﺧود ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﺗﺻوﯾری ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎﺳت.
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اﯾﻧﮏ ﺷﮑل ﻣﻘﺎﺑل ﺧود را ﻣﻧظره ﮐل اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗرار دھﯾد و درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺣدّ و ﻣطﻠﻊ ﻗرآﻧﯽ در دل
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻧظر و ﻧزول اﻣر ﺣﻖ ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت ﯾﮑﺳرش ﺑﺳوی ازﻟﯾت و ھوﯾت ﻏﯾﺑﯽ ﺧداوﻧد راه
ﻣﯽ ﺑرد و ﺳوی دﯾﮕرش ﺑﮫ ﺳﻣت آﺧرﯾت و ظﮭورش در ﻋﺎﻟم ﺗﻌﯾﻧﺎت .ﮐﮫ ھوﯾﺗش ﺑواﺳطﮫ ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾت
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﯾﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋﻠﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد .و
آﺧرﯾﺗش ﺑواﺳطﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ رھﺑری ﭼﺷم و ﺑواﺳطﮫ ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﺷﮭود ﺟﻣﺎل اﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
دﯾﮕر ﻗﯾﺎس ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺳت .ﭘس ﻋﻠﺗش ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋﻠﺗﯽ و ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮭش ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر ﺑواﺳطﮫ ﻓﮑر و ذﮐر ﺑﺎطﻧﯽ و ﺗﺄوﯾل ﮔرا و ﻋﻠﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺣدّ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ اﺣدﯾت ازﻟﯾش
ﻣﯽ رﺳﯾم و اﯾن ﮐل طﯽ طرﯾﻖ در دھر زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑوﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎز ھم رﯾﺷﮫ در ﻧﻘطﮫ اﻟﺳﺎﻋﮫ دل دارد .و ﻧﯾز ﺑواﺳطﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ رھﺑری ﺷﮭود و ﺑﮫ ﯾﺎری
ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﮐﺎرﮐرد ﺣواس اﺳت در ﻗﻠﻣرو دھر ﻣﮑﺎﻧﯽ )طﺑﯾﻌت( ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ظﮭورات و
ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ آﺧر و آﺧرت و آﺧرﯾت ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﷲ اﺳت و ﻗﻠﻣرو طﻠوع ﻣطﻠﻊ ﻗﻠﺑﯽ
ﻣﺎ!
ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺳﻣت ﺣدّ دل ﯾﺎ ﻧﮕﺎه راﺳت دل ھﻣﺎن ﺳﯾر اﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻓﮑر و ذﮐر و ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾت
ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮔردد و ﻗﻠﻣرو ﻋﺻر )دھر -زﻣﺎن( را درﻣﯽ ﻧوردد و ﺳﯾر آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﻣﯽ
رﺳد و ﺑر ﻋرش آن ﺑﮫ ازﻟﯾت ھوﺋﯽ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻣﯽ رﺳﯾم .و از ﺳﻣت ﻣطﻠﻊ دل ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﭼپ )دﺳت ﭼپ(
دل اﺳت ﺑﮫ ﺳﯾر آﻓﺎق ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺷﻧﯾدن و ﺑوﺋﯾدن و ﭼﺷﯾدن و ﻟﻣس ﮐردن و دﯾدن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ روش ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﻧﯾت ﻋﺎﻟم وﺟود ﻣﯽ رﺳﯾم در ذات ﻋﺎﻟم ارض ﯾﺎ دھر
ﻣﮑﺎﻧﯽ .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی ﺟز ﺟﻣﺎﻟش ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم! و اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ھو ﷲ اﺣد! ھو و ﷲ ﯾﮑﯽ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻗﺑل و ﺑﻌد ﺧﻠﻘت ﯾﮑﯽ اﺳت .و اﯾن ﮐﻼم رﺳول ﺧدا را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر
ﻗل ھو ﷲ اﺣد ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت.
و اﯾﻧﮏ آن ﺳﺧن رﺳول ﺧدا را ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻗرآن را ﭼﮭﺎر رﮐن و طﺑﻘﮫ اﺳت :ظﺎھر و ﺑﺎطن و ﺣد و
ﻣطﻠﻊ! ظﺎھر ﻗرآن ھم ظﺎھر ﻋﺎﻟم ﺗﻌﯾﻧﺎت در طﺑﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ظواھر آﯾﺎت اﺳت .ﭘس آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ و آﯾﺎت
ﺧﻠﻘت ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﺑﺎطن ﻗرآن ﮐﮫ از راه ﺗﻔﮑر و ذﮐر در ظواھر آﯾﺎت و ﻣوﺟودات ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود راه
ﺗﺄوﯾل و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﯾﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﮐﺷف اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧداﺳت در ﺧوﯾش و در ﺟﮭﺎن و در ﻗرآن .و
طﺑﻘﮫ ﺳوم ھم ﺣدّ و ﺣدود آﯾﺎت و ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ را از درون و ﺑرون
ﻓراﮔرﻓﺗﮫ و ﺑر ھر ﭼﯾزی اﺣﺎطﮫ دارد و اﯾن اﺣدﯾت او در ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت :اﺣدﯾت ازﻟﯽ او در
دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن در ﻋدم ﺑود .ﻋدم از ﻣﻧظر ادراک ﺑﺷری و ﺣواس ﻣﺎدﯾش ﻧﮫ ﻋدم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎﺑودن! و
ﭼون در ﺣد و ﺣدود اﻟﮭﯽ و اﺣدﯾﺗش ﻣﺳﺗﻐرق ﺷدﯾم طﻠوع و اﺷراق ﺟﻣﺎﻟش را از ھر ﻣوﺟودی ﺷﮭود ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم و اﯾن ﻣطﻠﻊ ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣطﻠﻊ و طﻠوع ﻣوﺟودات اﺳت :ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎرش ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ
ﺷود!
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ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن دو ﭼﺷم و دو دﺳت و دو ﺑﺎل و دو وﺟﮫ دل ﯾﻌﻧﯽ ﺣدّ و ﻣطﻠﻊ ،ﮐﮫ ﮔوھره ﺑﺎطن و
ظﺎھر آﯾﺎت و ﺟﮭﺎن اﺳت در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در اﯾن ھر دو ﺳو در آن واﺣد در
ﻗﻠﻣرو اﻟﺳﺎﻋﮫ راه ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ دھر را طﯽ ﮐﻧد در دو وﺟﮫ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آن ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻘول ﻗرآن از اﻗطﺎر
ﺟﮭﺎن ﺧروج ﻧﻣﺎﯾد از دو ﺳوی ﺗﺄوﯾل و ﺗﺄﺧﯾرش! از ﺳﻣت ازل و اﺑد! از ﺳﻣت ﺣد و ﻣطﻠﻊ ،ﺑواﺳطﮫ ﻗﯾﺎس
ﺣس! ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋﻠﺗﯽ و ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرﺳد و از اﺳﺎرت زﻣﺎن ﺑرھد و
و ﻋﻠﯾت و ﺑﺎ دو ﮔوھره ذﮐر و
ّ
اﯾﻧﺳت رﺳﺗﮕﺎری و ﭘﯾروزی ﺑزرگ! و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻼم اﺳت ﮐﮫ :اوﺳت اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن! و اﯾن
دو ﯾﮑﯽ اﺳت :ﺑﮕو ﮐﮫ ھو و ﷲ ﯾﮑﯽ اﺳت!
ﭘس درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ دل ﺳﺎﻟﮏ ،ﻗرآن اﺳت و ﻗرآن ﺷرح و ﻧور ﻋﻘل ﮐل ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎن ﻣظﮭر ﺟﺎن
اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻗﻠم ﻋﻘل اﻟﮭﯽ درک و درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻘل
در ﻟﻐت ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎﻓﺗن و ﻣﮭﺎر ﮐردن و ھداﯾت اﺳت و ﻧﯾز ﺷدن و وﺟود ﯾﺎﻓﺗن! و آﻧﮑﮫ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ وﺟود
ﯾﺎﻓت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم اﺳت و ﺟﺎﻧﺷﯾن او در ﺟﮭﺎن! و ﻓﻘط ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﺟود ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
دل ،ﻣﻧظر ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺳﺎﻟﮏ ھم ﻣﻘﯾم ﺑر ﻋرش اﻟﺳﺎﻋﮫ آن ﮐﮫ ﺳﻣت راﺳﺗش ،ﺣدّ اﺷﯾﺎء را در ﺗﺄوﯾل
ذاﮐراﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﺳﻣت ﭼﭘش ھم ﺟﻣﺎل اﯾن ﺣد را در ﻣطﻠﻊ ﻗرآﻧﯽ ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد و ذﮐری ﮐﮫ ﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود.
ﺣس .ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻓﮑر ،ذﮐر اﺳت
ﭘس ﻋﻘل و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺷری دو ﺑﺎل دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻟش ﻓﮑر اﺳت و ﺑﺎل دﮔرش
ّ
ﺣس ھم ﺷﮭود ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ اﺳت .و اﯾن دو ﻏﺎﯾت اﻣر واﺣدی
ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای را ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن در دل .و ﻏﺎﯾت
ّ
اﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻻﻣﮑﺎن و ﺑﯽ زﻣﺎن اﻟﺳﺎﻋﮫ دل ﮐﮫ اوج ﯾﺎد را ﺑﮫ ﺷﮭود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﻟذا اول و آﺧر ﯾﮑﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ھو ،ﷲ ﻣﯽ ﺷود و اﺣد! زﯾرا در ﺑﺎطن ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣدّ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧداﺳت رﺳﯾد
ﺗﺎ ﺳرﺣدّ طﻠوع ﺣﻖ!
ﺣس در ﻏﺎﯾت ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮭش از ﻗﻠﻣرو ﮐﺛرت و ﺷﺑﺎھت ﺧﺎرج ﺷده و
و در اﯾن ﺗﻌﺎﻣل دو ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ
ّ
ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد )ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﺛل او ﻧﯾﺳت( و ﻓﮑر ھم در ﻏﺎﯾت ﻋﻠت ﺟوﺋﯽ از ﻗﻠﻣرو ﻋﻠﯾت ﺧروج ﮐرده
و در ذﮐر ﺑﮫ ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد .ﯾﻌﻧﯽ ﺣس در ﺳﯾر آﻓﺎﻗش از اﻗطﺎر ﺟﮭﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﮑر
ھم در ﺳﯾر اﻧﻔس ،از اﻗطﺎر زﻣﺎن و دھر و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد :ای اھﺎﻟﯽ اﻧس و ﺟن اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از
اﻗطﺎر ﻋﺎﻟم ﺧروج ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﮕر ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﻠطﺎن! و ﺳﻠطﺎن ﮐﺳﯽ ﺟز اﻣﺎم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود
ﻣوﺟودی در ﺧﺎرج از اﻗطﺎر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺑرای ﯾﺎری
ﻣردﻣﺎن!
و ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑر ﻋرش اﻟﺳﺎﻋﮫ دل ﻗرار ﮔرﻓت و از اﯾن ﺳﮑوی ﭘرش ﺑﺎ دو ﺑﺎل
ﺣس ﺑﮫ ذﮐر و ﺷﮭود رﺳﯾد و از اﻗطﺎر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺧروج ﮐرد و او ﺷد :از ﻣن
ﻓﮑر و
ّ
ﻣﻘر اﻟﺳﺎﻋﮫ دل
اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد و ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﭼون ﻣن ﺷوﯾد! زﯾرا ﺑدون ﻧور وﻻﯾت اﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑر ّ
اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓت و اھل ﺳﻠوک آﻓﺎق و اﻧﻔس ﺷد!
ﭘس ﺷﮑﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺻوﯾر دل ﺳﺎﻟﮏ و ﺟﻣﺎل ﭘرواز ﻋﻘل اوﺳت در آﻓﺎق و اﻧﻔس و در زﻣﯾن
ﻗره ﻗرآﻧﯽ اﺳت :ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ!
و آﺳﻣﺎن و در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺑﺳوی او! دل ﺑﺎ دو ﺑﺎﻟش ﮐﮫ ﺣﺎﺻل دو ﻧور ّ
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ﻧﺑﯽ و وﻟﯽ! و اﯾن اﻧﺷراح و ﺑُرش ﻗﻠم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑرﺷﯽ از طول ﮐﮫ آن را دو ﺑﺧش ﻧﻣوده
اﺳت.
ﺟﮭت درک ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ واژه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﻠﯾدی اﯾن ﺷﮑل و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن رﺟوع ﻓرﻣﺎﺋﯾد ﻣﺛل ﻗﻠم،
ﺳﺎﻋﮫ ،ﻧور ،ﻗرآن ،دھر ،ﻧظر ،ﻓﮑر ،ﻗﻠب ،ﺣدّ ،ذﮐر ،ﺷﮭود ،ﻣطﻠﻊ و ﻏﯾره! اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ
ﻋﻘل ،اﻟ ّ
ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ و ﺗﺻوﯾر ﺗوﺣﯾدی آﻧﮭﺎﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺟﻣوع آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﻠم واﺣدی ﻣﯽ ﺷود
در دﺳت ﺷﻣﺎ! اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﻣﭼون ﺗﺑدﯾل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد ﻣﻌرﻓت وﺣدت وﺟودی اﺳت و
ﭘﯾﺎﻟﮫ ای از ﺧﻣﺧﺎﻧﮫ ﻏدﯾر!
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﻔﺎھﯾم اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را از روی ﺷﮑل ﻣوﺟود در ﻣﺗن درک ﻧﻣﺎﺋﯾد و اﯾن ﺗﺻوﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ را در ذھن
ﺧود ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻻت اﯾن ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ
دﺳﺗﮕﺎه واﺣد وﺟودی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻗرآﻧﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﮔر ھزار ﺑﺎر ھم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد ھر ﺑﺎر ﺧواھﯾد
ﮔﻔت :ﺣﺎﻻ ﺗﺎزه دﯾدم! اﯾن ﺗﺻوﯾر آن ﻗﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اش ﮐﺗﺎب وﺟود را ﻧوﺷت و آن را اﻣر
ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﻓرﻣود .اﮔر اﯾن ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﻘﺎرن را از ﻧﻘطﮫ ﺗﻘﺎرﻧش )ﻗﻠب( دو ﻻ ﮐﻧﯾد ﺷﮑل ﮐﺎﻣل ﻗﻠم را ﺧواھﯾد
ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺑﮫ ھم ﻣﯽ آﯾد و ھو و ﷲ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﻗﻠم وﺣدت وﺟود اﺳت.
ﺳر اﯾﻣﺎن« در دھﮫ وﻻﯾت ﮐﮫ ﺗﺑﯾﯾن
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻋﯾدی ﻏدﯾرﯾﮫ اﻣﺎم ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧده ﺑود ﭘس از ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﮫ » ّ
اﯾدﺋوﻟوژی ﻏدﯾر ﺑود .اﯾن ﭘرﺑرﮐت ﺗرﯾن و ﭘرﮐراﻣت ﺗرﯾن ھدﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻋﻣر ﯾﺎﻓﺗﮫ ام اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺟب ھداﯾت ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﺷد اﻧﺷﺎءﷲ!
واﻟﺳﻼم
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
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