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ﺳﺣرﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﭼﻧﯾن ﻧﺟوا ﻧﻣودم :ﭘروردﮔﺎرا ﺑﻧﮕر ﻣرا ﮐﮫ ﺑرﺗر از ﺗو ھﺳﺗم! ﺧداوﻧد ﭘرﺳﯾد :ﭼرا؟ ﮔﻔﺗم :زﯾرا ﻣن
ﮐﺳﯽ ﭼون ﺗو را دارم و ﺗو ﮐﺳﯽ ھﻣﭼون ﺧودت را ﻧداری! و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ﻣرا ﭼﻧﺎن دوﺳت ﻣﯽ داری ﮐﮫ ﻣن ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
ﺗو را اﯾن ﺣد دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم! ﺧداوﻧد ﻓرﻣود :اوﻻ ً ﻣن ھم ﺗو را دارم ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣﻧﯽ! ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ھﻣواره ﺑرﺗری ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﻧﮫ
ﻣﻌﺷوق! وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺗو ﺑرﺗر از ﻣﻧﯽ وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﺗو ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﻣﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ھم از ﮐرم
ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﺗو و ﻋﺷﻖ ﻣن ﺑﮫ ﺗو و اراده ام ﮐﮫ از ﻋﺷﻖ و ﮐرم ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ام را ﺑرﺗر از ﺧود ﻗرار دھم و ﺑر ﺟﺎی
ﺧودم ﺑﻧﺷﺎﻧم و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﺳﺎزم .و ﺑدان ﮐﮫ روزی ﻣن ﺧود ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧود ظﺎھر ﺧواھم ﺷد ﮐﮫ در آﻧروز طوﻣﺎر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
از ﭘرﺗو ﺟﻣﺎﻟم ﭘﯾﭼﯾده ﻣﯽ ﺷود! و ﻓﻘط آﻧﺎﻧﮑﮫ از اﻣﺎﻧت ﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎﻟم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺣﻔﺎظت ﻧﻣوده اﻧد ﺗﺎب ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﻣﺎﻟم را
ﺧواھﻧد داﺷت و ﻣﺎﺑﻘﯽ دﺳت ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧود ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﺎ ﺻورت ﺧود را در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد! ﭘرﺳﯾدم:
ﭘروردﮔﺎرا راه و روش ﺣﻔﺎظت از اﻣﺎﻧت و ﺟﻣﺎل ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ﺧداوﻧد ﻓرﻣود :اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺳرار ﺟﻣﺎﻟم را ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت
ﮐﺷف ﮐﻧﯽ و آن را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺗﻌﻠﯾم دھﯽ و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣرا ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ! و ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ رازی
از ﺟﻣﺎل ﻣن اﺳت و ﺟﻣﺎل ﻣن ﻋﺻﺎره ھﻣﮫ ﮐﻣﺎل ﻣن اﺳت و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﻣرا در ﺑﺎزار ﻓﺳﻖ
ﺑﮫ ﻓروش ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧﯽ! و اﯾﻧﺳت راز ﻋﺻﻣت و ﻧﮕﮭداﺷت اﻣﺎﻧﺗم! اﯾﻧﮏ ﺗو را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺣﺿر ﺧﺿر ﻣﯽ ﺑرم ﺗﺎ ﺑﻘﯾﮫ اﺳرارم
را ﺑﭘرﺳﯽ! ﭘس ھر ﭼﮫ ﺧواھﯽ ﺑﭘرس!
از ﺣﺿرت ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :ﭼﮫ ﺑود راز آن ھﻣﮫ ﺑﯽ ﺻﺑری و ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ)ع( در ﻋﻠم ﭘذﯾری در ﻧزد ﺗو ﮐﮫ در
ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺗو ﺗردﯾدی ﻧداﺷت ﭼون ﺧداوﻧد او را ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﻧظور ﺑﺳوی ﺗو ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود .ﭘﯾﺎﻣﺑری اوﻟواﻟﻌزم ﮐﮫ در ﮐراﻣﺎت و
ﻗدرت اﻟﮭﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑود و ﻧﯾز در ﻋﻣری ﺻﺑر و ﭘﺎﯾداری ﺑر ﻣظﺎﻟم و ﺧﯾﺎﻧت ﻓراﻋﻧﮫ و ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳوه ای ﺑﯽ
ﻧظﯾر در ﻣﯾﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرگ ﺑود و ﻧﯾز ﺧود داﻧﺷﻣﻧدی ﺑزرگ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد و ﺻﺎﺣب ﺷرﯾﻌت و ﮐﺗﺎب و ﺣﮑﻣت ﺑود و ﻧﯾز
اﻣﺎﻣت .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﯽ ﺻﺑری ﺑﺎ ﺗو از ﭼﮫ ﺑود و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ؟
ﺣﺿرت ﺧﺿر ﻓرﻣود :ﺗو ﺧود ﭘﺎﺳﺦ ﺧودت را دادی! اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻌﻧوی! ﺑﺎ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺿر ﺑر ﻋﻣﻖ ﺳﺋواﻟم اﻓزوده ﺷد و آن
اﯾﻧﮑﮫ ﭘس ﻣوﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺣﺎﻣل ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻋﻠوم اﻟﮭﯽ ﺑود ﭘس آن ﭼﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻧزد ﺗو ﺑود و او آن را ﻧداﺷت و
از درﮐش ﻧﯾز ﻋﺎﺟز ﺑود؟ ﺧﺿر ﻓرﻣود :رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻗﮭری و از ورای اراده و درک ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑر ﺳرﻧوﺷت
آﻧﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣن ﻋﺎﻣل اﯾن ورود ﺑودم! زﯾرا ﺧداوﻧد ﻋﻠﻣﯽ را از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑﮫ ﻣن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت و ﻣن ﻣﺟری
اﯾن ﻋﻠم رﺣﯾﻣﯽ ﺧدا ھﺳﺗم و آن وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن درک و ﭘذﯾرش آن ﺗﺎ ﻗﺑل از دﯾن ﻣﺣﻣد و وﻻﯾت ﻋﻠﯽ در
ﺑﺷر وﺟود ﻧداﺷت .و اﯾﻧﺳت راز ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ ﻓرﻣود :وﻻﯾت ﻣﺎ ﺑس ﺑزرگ اﺳت و درک و ﭘذﯾرش آن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑر
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑزرگ و ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد دﻟﺷﺎن را آزﻣوده ﺑﺎﺷد .و دل ﮐﺎﻧون اﺷد ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن آزﻣوده
ﻣﯽ ﺷود و آن آزﻣون درک و ﭘذﯾرش اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻗﮭری ﺧداﺳت ﮐﮫ وﻻﯾت ﻣن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﺟﺎری ﺷده
اﺳت ،ﺑدان! و ﻧﯾز اﯾن رازی را ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن درﺑﺎره ﺧودت ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯽ و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ﻧﯾز از اھﺎﻟﯽ اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
ﻗﮭری ﺧداوﻧد در ﺧﻠﻘش ھﺳﺗﯽ ﭘس از ﻣﺎﺋﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑرو ﺷدی در ﺳﺎل
 ١٣۶٠ﺷﻣﺳﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻠﺣﻖ ﺷدی و ﻣﺎ ﺑر ﺗو ﺗﺟﻠﯽ ﮐردﯾم آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در زادﮔﺎھت ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ در آن ﺑﻌد از ظﮭر ﭘﺎﺋﯾزی
ﻏرق در ﺗﺄﻣﻼت ﺧود ﺑودی ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺗو آﻣدﯾم و ﺳرﻧوﺷت ﺗو را دﮔرﮔون ﻧﻣودﯾم از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﻖ! و ﺗو
ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯽ ﭼون اﮔر ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯽ ﺗﺳﻠﯾم و ﺻﺑور ﺑر اﻣر ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺷدی!
از ﺣﺿرت ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :ﭘس آﯾﺎ آل ﻣﺣﻣد ھﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗو ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد؟ ﻓرﻣود :آری و ﻧﮫ! ﻓﻘط اﺳﺗﻣرار
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣن ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺳرار ﻣرا ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣوده و ﻣﮑﺗﺑش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﻣذھﺑش! و ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻣن از
دﯾده ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾﺎن ھﺳﺗﻧد و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭری ﺣﻖ را ﺑﮫ اﻣر ﺣﻖ در ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺟﺎری ﻣﯽ
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ﺳﺎزﻧد ﭘس رﺣﻣت آل ﻣﺣﻣد ،ﺑرﺗر اﺳت و اﯾﻧﺳت اﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ در دﯾن ﻣﺣﻣد! آل ﻣﺣﻣد ﺳﭘر ﺑﻼی رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭری ﺧدا ﺑر ﺑﺷرﻧد و از اﯾن ﺑﺎﺑت ھﻣﮫ ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎی ﺧﻠﻖ را ﺑر ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧرﻧد!
از ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :ﻓرق و ﺷﺑﺎھت ﺗو و ﻏﺎﯾب آل ﻣﺣﻣد در ﭼﯾﺳت؟ ﻣن در طﯽ ﻗرون و اﻋﺻﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد
ﻣﻠﺣﻖ ﺷوم و ﺷدم .اﯾﻧﮏ ﻣن و او ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﯾم!
و ﺑﺎز از ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :ﭘس در دوران ﻏﯾﺑت ﺷﻣﺎ )ﺗو و ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد( ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟت ﺷﻣﺎ را ﮐﮫ اﺟرای رﺣﻣت و وﻻﯾت
ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﻖ ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت ﺑرﻋﮭده دارﻧد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آل ﻣﺣﻣد! ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص اﯾن ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﻏﺎﯾب اﺳت ﮐﮫ اھل ﺑﯾت
ﻣﻌﻧوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾﻧﺎن ﺧﺿرھﺎی آﺷﮑﺎر دوران ﻏﯾﺑت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا در ﻧزد
ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد از ازل ﺗﺎ اﺑد! زﯾرا ﺳﭘر ﺑﻼی ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد!
و ﺑﺎز از ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :راﺑطﮫ ﺑﯾن آل ﻣﺣﻣد )ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص( ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﻓرﻣود :ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﯾم! ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺣﻣدی ،ﭘرﺗو
و ﺷﻌﺎﻋﮭﺎی ﻧور ﻣﺣﻣدﻧد! ھر ﺷﯾﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ در دوران ﻏﯾﺑت ﯾﮏ ﺧﺿر اﺳت در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ!
و ﺑﺎز از ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟزﯾره ﺧﺿراء ﮐﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺋم اﺳت ﭼﯾﺳت؟ ﻓرﻣود :ﺟزﯾره ﺧﺿراء ﻗﻠﻣرو ﻣن
اﺳت و ﺣﺿور ﻣن اﺳت و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻣن اﺳت و او ﻣﻘﯾم اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺳت .و ھﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺑﺎ او در اﯾن ﻗﻠﻣرو دﯾدار
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗو ﮐردی! ﻣن ﺑر ھر ﮐﺳﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻧم او را ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ »ﻣﺣﻣد« ﻣﯽ ﺑرم و ﺑﺎ اﻣﺎﻣش ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺳﺎزم.
ﻣن ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل و ﻗﻠﻣرو ﺣﺷر ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺑﺎ اﻣﺎم ھﺳﺗم .ارﺗﺑﺎط ﺧودت ﺑﺎ ﻣن و ﺳﭘس ﺑﺎ اﻣﺎم را ﭼون ﺑﮫ ﯾﺎد آوری ﺑﮫ راز
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت واﻗف ﻣﯽ ﺷوی!
و ﺑﺎز از ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :ﻣن در اﯾن راز ﺣﯾران ﺷده ام ﻟطﻔﺎ ً ﻣرا روﺷن ﺗر ﮐﻧﯾد! ﻓرﻣود :ﻣن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺧود ،ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص را
ﺑرای دﯾدار و اﻟﺣﺎق ﺑﺎ »ﻣﺣﻣد« ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗو را از ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺗﺎ  ١٣٧۴ﺗﻌﻠﯾم دادم و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی
ﺑرای آن اﻟﺣﺎق آﻣﺎده ات ﺳﺎﺧﺗم ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ﻗﮭری و ﺟﺑری ﮐﮫ در ﺳرﻧوﺷت ﺗو ﻧﻣودم از ﻧوع آن دﺧﺎﻟﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ذﮐرش رﻓﺗﮫ اﺳت ﻣﺛل ﺳوراخ ﮐردن ﮐﺷﺗﯽ ﻣردﻣﺎن و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾدن آن ﺟوان و ﺑﻧﺎ ﮐردن آن
ﺧراﺑﮫ! ﻣن ﺑدﺳت ﺗو ﮐﺎرھﺎﺋﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن در اﻣور زﻧدﮔﺎﻧﯾت رﻗم زده ام ﺗﺎ ﺗو را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺑرای اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﻣﺎم
ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزم و ﺳﺎﺧﺗم! آﯾﺎ اﯾﻧﮏ داﻧﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣت و وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭری ﺧدا را ﮐﮫ ﻣن ﻣﺟری آن ھﺳﺗم!
ﮔﻔﺗم :آری ﺣﺿرت ﺧﺿر اﯾﻧﮏ داﻧﺳﺗم! ﺗو ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ،ﭘرده از ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺳرار زﻧدﮔﺎﻧﯾم ﺑرداﺷﺗﯽ و ﻣرا ﺑﮫ اوج
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻣﻌرﻓت رب رﺳﺎﻧﯾدی ﺳﻼم ﺧدا ﺑر ﺗو ﺑﺎد و رﺣﻣت ﺑرﺗرش!
ﻓرﻣود :ﻣن ﺑﮫ ﺑرﺗرﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﻖ رﺳﯾده ام ﮐﮫ آن اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺳت.
ﮔﻔﺗم :از ﭼﮫ رو؟
ﻓرﻣود :زﯾرا رﺣﻣﺗﯽ ﺟز ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺑر اﺳرار ﺣﻖ ﻧﯾﺳت و ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ،ﮐﺎﻧون ھﻣﮫ اﺳرار اﻟﮭﯽ در ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد و ﻣن
ﺧﺎدم آﻧﮭﺎ ھﺳﺗم و ھﻣﮑﺎرﺷﺎن! و ﻓراھم ﮐﻧﻧده دﯾدارﺷﺎن و ﺗﻌﻠﯾم دھﻧده اﺳرارﺷﺎن!
ﮔﻔﺗم :ﻣن ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ام رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧم ﺷﺎھد اﻗداﻣﺎت و اﻋﻣﺎﻟﯽ از ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود و اطراﻓﯾﺎﻧم ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﻣﺗرﯾن
اراده ﻋﻘﻼﻧﯽ در آن ﻧداﺷﺗﮫ ام و ﮔوﺋﯽ ﮐﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣن دﯾﮑﺗﮫ و ﻣرا ﺑﮫ اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐرده اﺳت وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ھﻣﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑرﺣﻖ و درﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑم .آﯾﺎ اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧده آن اراده ﻓوق اراده ام ﺷﻣﺎ ﺑوده اﯾد؟ ﻓرﻣود :آری! ﮔﻔﺗم :ﺳﻼم و رﺣﻣت ﺧدا
ﺑر ﺗو از آﻧﮭﻣﮫ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ھداﯾت ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﻣن ﺑر ﻣن روا داﺷﺗﯽ! ﻓرﻣود :و ﺳﭘس ﺗو ﻧﯾز ھﻣﯾن رﺣﻣت و
ھداﯾت را ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾل ﺑﺳﯾﺎری ،ﺑر ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ روا داﺷﺗﯽ و ﭼﮫ آزارھﺎ و ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎ ﮐﮫ از اﯾن ﺑﺎﺑت
ﻧدﯾدی! ﭘس ﺳﻼم و رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺗو ﻧﯾز رواﺳت! و ﺑرﺗرﯾن اﯾن رﺣﻣت و ھداﯾت و وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭری ﺑر ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
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ھﻣﯾن آﺛﺎر ﻣﮑﺗوب ﺗوﺳت ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺗش ﻣﻼﻣت ھﺎ و زﺟرھﺎ و ﺣﺑس ھﺎ و ﺣﺻرھﺎ ﮐﺷﯾده ای! ﮔﻔﺗم :وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ﺑﺎ داﻧﺳﺗن اﯾن
اﺳرار ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم راﺿﯽ و ﺧﺷﻧودم از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ!
و ﺑﺎز از ﺣﺿرت ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ روی و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ
ﺑرای دﯾدار و اﻟﺣﺎق ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزی .آﯾﺎ وﯾژﮔﯽ اﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﻓرﻣود :درﺳت ھﻣﭼون ﺧود ﺗو در دوران ﻗﺑل از
دﯾدار و اﻟﺣﺎق ﺑﺎ اﻣﺎم! ﺣﻖ طﻠﺑﯽ ،ﺟﺳﺗﺟوی ﭘﯾر و اﻣﺎم ھداﯾت ،ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻧﺎﺧت اﺳرار ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ،ﻋطش ﻋداﻟت و
ﺑﯾزاری از ظﻠم و ﺟﮭل و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و دوﺳت داﺷﺗن ﻣردﻣﺎن و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدﻣت و ﻧﺟﺎت آﻧﺎن! ﭘرﺳﯾدم :ﭘس ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ آﯾﺎ در
ھر ﻣذھب و ﻣﻠﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎﺷﻧد؟ ﻓرﻣود :آری زﯾرا رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ،ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول اﺳت!
ﮔﻔﺗم :ﭘس آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗو ﻣﺑﺷر و ﺗﻧذﯾر ﮐﻧﻧده اﺟراﺋﯽ ﺣﻖ ﺟوﯾﺎن ﺑﺳوی اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﯽ؟ ﻓرﻣود :اﺣﺳﻧت! در دوره
ﺧﺗم ﻧﺑوت ،ﻧﻘش ﺟﺑرﺋﯾل را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﺑﺳوی ﺧداوﻧد آﺳﻣﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳوی اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣظﮭر ذات اوﺳت و آﺋﯾﻧﮫ
ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗو ﭘس از دﯾدار و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻣن ﺑﺳوی اﻣﺎم زﻣﺎن راه ﯾﺎﻓﺗﯽ و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرت ھداﯾت
ﺷدی! و ﺟزﯾره ﺧﺿرای ﺗو و ﻣﺣل ﻣﻼﻗﺎت ﺗو ﺑﺎ اﻣﺎم ھﻣﺎن زادﮔﺎه ﺗو ﺑود .ﭘس اﯾن ﺟزﯾره ای ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و ﺛﺎﺑت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ﺟزﯾره ای ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﺳت و ﻗطﻌﮫ ای از ارض واﺳﻊ ﺧداﺳت.
ﮔﻔﺗم :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟﺑرﺋﯾل وﻻﯾت ﺧدا در ﺑﺷر ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی اھل وﻻﯾت ﻣﯽ روی و آﻧﺎن را ﺑﮫ
ﺳرﻣﻧﺷﺄ وﻻﯾت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزی؟ ﻓرﻣود :ھﻣﯾن طور اﺳت .آﻣدن ﻣوﺳﯽ)ع( ﺑﮫ ﻧزد ﻣن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ھم ﺟﮭت
درﯾﺎﻓت ﻋﻠم وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﺑود ﮐﮫ ھﻧوز ﺑراﯾش ﻣﮭﯾﺎ ﻧﺷده ﺑود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ وﻻﯾت ﺣﻖ ﺑر زﻣﯾن
ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﻧد ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن ھﻣطراز اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل اﺳت و ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب و ﮔﺎه ﺑرﺗر! ﮔﻔﺗم :ﺣﻣد ﺧدای را و ﺷﮑر ﺗو را ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره
ﺳر راﺑطﮫ ﻣوﺳﯽ و ﺧﺿر آﮔﺎھم ﻧﻣودی زﯾرا ﺳﺎﻟﮭﺎ در اﯾن ﺑﺎب اﻧدﯾﺷﯾده ام! ﻓرﻣود :آری ﻣﻌﻣﺎی راﺑطﮫ ﻣوﺳﯽ و ﺧﺿر در
ﺑﮫ ّ
ﻗرآن ،ھﻣﺎن ﻣﻌﻣﺎی راﺑطﮫ ﻧﺑﯽ و وﻟﯽ اﺳت و ﻧﺑوت و وﻻﯾت! و اﯾﻧﮑﮫ وﻻﯾت در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﻧﺑوت اﺳت و اوج ﮐﻣﺎل آن
اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑواﺳطﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﺷف و ﻓﺗﺢ ﮔردﯾد در واﻗﻌﮫ ﻣﻌراﺟش ﮐﮫ ﺧدای را در ﺻورت ﺑﺷری دﯾدار
ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑود ﺑﻌﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن وﻟﯽ ﻣطﻠﻖ ﺣﻖ! و اﯾﻧﮑﮫ ﺧدای را ﻣﺷﻐول ﺻﻠوة ﺑر ﻋﻠﯽ دﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ھم ﺑر
ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺻﻠوة ھﻣﺎن اﻟﻘﺎی رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭری ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وﻗوع درک و ﭘذﯾرش
وﻻﯾت ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ! ﭘس اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﻣﺷﻐول ﺻﻠوة ﺑر ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺧوﯾش اﺳت ﺑدﯾن طرﯾﻖ و ﻣﻌﻧﺎ! و
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص ھم وﻻﯾت او را درﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﻣردﻣﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﻣﺎﺟرای اﻟﻘﺎی وﻻﯾت اﻣﺎم در ﺧﻠﻖ اﺳت در ﻋرﺻﮫ
ﻏﯾﺑت!
ﺑﺎز از ﺣﺿرت ﺧﺿر ﭘرﺳﯾدم :ﭘس آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ وﻻﯾت ﺣﻖ در ﺑﺷر ،ﭼﯾزی ﺟز ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ و ﺧﻠﻖ ﻧﯾﺳت؟
ﻓرﻣود :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن اﺳت و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﮫ وﻟﯽ ﺧود ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﻓرﻣود :ای ﻋﻠﯽ وﻗﺗﯽ ﻣردﻣﺎن ﻣﺷﻐول ﻋﺑﺎدات ھﺳﺗﻧد و
در ﻋﺑﺎدات ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗو ﻣﺷﻐول ﮐﺳب ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎش! و ﺑدان ﮐﮫ اﺻل اﯾن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ
ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷود زﯾرا وﻻﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور اراده ﺣﻖ در
ﺧوﯾﺷﺗن! و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ)ع( ﺗﻌﻠﯾم دھم ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻋظﯾم ﻣﻌﻧوی ﮐﮫ در او ﺑود ﺗوان
ﭘذﯾرش اﯾن ﻋﻠم را ﻧﯾﺎﻓت و ﻟذا ﺗوان دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا را ھم ﻧﯾﺎﻓت زﯾرا دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ در ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ! ﭘس
اﻧﺳﺎن ﺗﺎ اﻟوھﯾت ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﺷﻧﺎﺳد وﻻﯾت ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .و ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ،ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت ﮐﮫ در ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻌﯾّن و ﯾﻘﯾن ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
و ﭘرﺳﯾدم :ﺣﺿرت ﺧﺿر ،اﺻﻼً ﭼرا رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭﺎر ﺣﻖ اﯾﻧﻘدر ﺿرورت دارد ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﺋﯾن و
ﻣذھب ﻧﺟﺎت و ھداﯾت ﺷده اﺳت؟ ﻓرﻣود :ﺗﺎزه ﺑﮫ اﺻل ﺣﻘﯾﻘت رﺳﯾده ای! زﯾرا ﺑﺷر ﺗﺎب ﺗﺣﻣل و درک رﺣﻣت ﻣﮭری و
اﺧﺗﯾﺎری ﺧداوﻧد را ﻧدارد و در آن دﭼﺎر ﺟﮭل و رﺧوت و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺷده و ظﺎﻟم و ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﮕر اﯾن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ را
ﻧﺷﻧﯾده ای ﮐﮫ» :ای ﻓرزﻧد آدم ﭘس ﮐﯽ طﺎﻟب رﺣﻣت و ﺑﮭﺷت ﻣن ﺧواھﯽ ﺷد؟« اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ رﺳوﻻن رﺣﻣت اﺧﺗﯾﺎری
ﭘروردﮔﺎر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آﻧﮭﺎ ﺟز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھداﯾت ﻧﺷدﻧد و ﻟذا ﻣن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻣل رﺣﻣت ﻗﮭری ﺣﻖ ﺑودم ﮐﮫ
در ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و در ﺧﻔﺎ ﻣﺟری رﺣﻣت ﻗﮭری او ﺑودم و اﯾن رﺣﻣت ﻗﮭری در دﯾن ﻣﺣﻣد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣذھب آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷد .اﺻ ً
ﻼ
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ﮐل ﺳﯾر زﻧدﮔﯽ و رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧودت را ﺑﻧﮕر ﮐﮫ از طرﯾﻖ رﺣﻣت ﻣﮭری و اﺧﺗﯾﺎری ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﮫ راه ھداﯾت آﻣده اﻧد ،ھﯾﭻ!
و ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﮐﺎر ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب و ﻧﻔرﯾن اﻣت ﺧﺗم ﺷد اﻻ ﻣﺣﻣد)ص( ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ظﮭور ﮐرد و آن ﻋﻠﯽ)ع(
ﺑود ﮐﮫ وارث و وﻟﯽ و وﺻﯽ دﯾﻧش ﺷد و آن وﻻﯾت ﻗﮭری ﺑود ﮐﮫ اﻣروزه ﺟﺎرﯾﺳت! ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ھﻣواره ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺎھﯾت رﺣﻣت ﺧدا ﮐﮫ ﺟز ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳت ﻗﮭﺎر اﺳت و ﺑﯾزاری ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﻟذا ﻗﮭر ﺧدا را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت
ﻓﻠﺳﻔﮫ رﺣﻣت ﻗﮭری و وﻻﯾت ﻗﮭﺎر ﺣﻖ در آﺧراﻟزﻣﺎن! ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﺧود ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺎن ﻗﮭﺎر اﺳت در اوج
رﺣﻣﺗش! و ﻓﻘط اﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﻗﻠوب اﺛر ﻣﯽ ﮐﻧد! و ﻣوﺳﯽ)ع( در آﻧروز ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﺎ رﺣﻣت ﻗﮭﺎر ﺧدا ﺗﻌﺎﻣل ﮐﻧد و آن را درک و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل ﻣن اﺟرای رﺣﻣت ﻗﮭﺎر ﻣن درﺑﺎره دﯾﮕران ﺑود.
ﭘرﺳﯾدم :ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻﻠﯽ ﻣوﺳﯽ)ع( ،ﻣﮕر اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ را ﻣﺧﺎﻟف اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﺧود ﯾﺎﻓت؟ ﻓرﻣود :آری! زﯾرا اﺣﮑﺎم
ﺣﻘوﻗﯽ و ﺟزاﺋﯽ ﺷرع ﺷﺎﻣل وﻗﺎﯾﻊ و اﻋﻣﺎل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﻧوز رخ ﻧداده وﻟﯽ ﻗرار اﺳت رخ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس
اﻗداﻣﺎت ﻣن ﯾﮏ ﻋﻣل ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ از ﺑﻼ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑود و اﯾﻧﺳت رﺣﻣت ﻗﮭری و وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ! در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن وﻻﯾت ﻗﮭری
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را از ﻗﺿﺎی ﻗﮭﺎر و ﻏﺿب اﻟﮭﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﯽ رھﺎﻧد و وارد ﻋرﺻﮫ ﻗدر ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺑر دﭼﺎر
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب ،ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﻣﯽ ﺷوﻧد .و طﺑﻌﺎ ً اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﺎل رﺣﻣت ﻧﺎﭘذﯾرﺗرﯾن و اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺎﭘذﯾرﺗرﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻣده اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﮔروھﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺗو را ﺑﮫ ﯾﺎرﯾﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎده از اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑوده اﻧد.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺧﯾﻠﯽ راﺑطﮫ ﺑﯾن رﺣﻣت و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم ﮐﮫ راﺑطﮫ ای ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﯾواﺳطﮫ ﺑﺎﺷد .ﻓرﻣود :رﺣﻣت ﺧدا
ﻣﺛل رﺣﻣت ﺑﺷری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﻣﻠﻖ و ﻗﺷری ﮔری و ﻏرﯾزه ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﻧﺑﻠﯽ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻋذاب و
ﺟﮭﻧم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺷر ﻣدرن ﺷده اﺳت .رﺣﻣت ﺧدا ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﻣظﮭر آن اﺳت ھم از ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و
ﻋرﻓﺎن اﺳت و ھم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻋﻠﻣﯽ و ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت و آن ﺑﮭﺷت ﺧداﺳت .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﻟطف و ﮐراﻣت ﺣﻖ را در ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎﻧش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ای و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣﺗش را ﺟز
رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﮐراﻣت او ﻧﻔﮭﻣﯾده ای ﻧﮫ رﺣﻣﺗش را و ﻧﮫ ﻋﻠﻣش را ﯾﺎﻓﺗﮫ ای! زﯾرا رﺣﻣﺗش در ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﺑواﺳطﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻓرﯾده اﺳت و ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺑﯾﮭودﮔﯽ و ﺑﺎزی ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﺳت ﭘس ﺑﮫ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎﻧش آﻓرﯾده
اﺳت .ﭘس رﺣﻣﺗش از ﻋﻠم اﺳت و رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎﻧش ﺣﺎﺻل ﻧﯾﺎﯾد ﻣوﺟب ﻣرض و ﺷﻘﺎوت
ﺷده ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﮫ و وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺿرت آدم ﺑود و اﻧﮑﺎر ﻧﻣود و
ﻋداوت ﮐرد .و ﻟذا ھر ﮐﺟﺎ ﺷﯾطﺎن ﻧﺑﺎﺷد وﻋرﻓﺎن ﺑﺎﺷد ﺑﮭﺷت اﺳت و ھر ﮐﺟﺎ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎن ھﺳت و دوزخ
اﺳت .ﺑدان!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :آﯾﺎ درﺳت ﻓﮭﻣﯾده ام ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرﺧورداری ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ از اﺷﯾﺎء ﻣوﺟب درﯾﺎﻓت رﺣﻣت و ﻟذا ھداﯾت اﺳت و
در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑر ظﻠﻣت اﺷﯾﺎء وارد ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻗﺎﻣت ﺷﯾطﺎن اﺳت .ﻓرﻣود :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن اﺳت! ھر ﭼﯾزی و ﮐل
ﺟﮭﺎن دو وﺟﮫ دارد وﺟﮫ ﺗﺎرﯾﮏ و وﺟﮫ روﺷن :وﺟﮫ ﷲ و وﺟﮫ ﺷﯾطﺎن! روﯾﮑرد ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺧروج از
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧور و ھداﯾت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑرﺧورداری ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﮐﻣﺎل ﺑرﺧورداری از رﺣﻣت و ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز راﺑطﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ -ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣوﺟب اﺷد
ظﻠﻣت و ﺧﺳران و ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﺳت .و اﻣﺎ ﺑرﺗرﯾن رﺣﻣت ھﺎ و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از رﺣﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻋرﻓﺎن
ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﺎرف را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺧودش ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت و ﻟذا ﻋﺎرف ﺧود ﻣظﮭر اﯾن رﺣﻣت و
وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﯽ ﺷود و درب ﺑﮭﺷت ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ!
و ﮔﻔﺗم :ﭘس ﺷﻔﺎ و رﺣﻣت ﻗرآن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ھم از ﺑﺎﺑت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت ھﺎی ﻗرآن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺿﻼﻟت و
ﺧﺳران و رﺳواﺋﯽ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن ھم ورودﺷﺎن ﺑر ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﮭﺎﻟت و ﺧراﻓﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳت .ﻓرﻣود :ﺟز اﯾن
ﻧﯾﺳت! ﮔﻔﺗم :ﺳﻼم و رﺣﻣت ﺑرﺗر ﺧدا ﺑر ﺗو ﺑﺎد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اﻓزودن ﺑر ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧم ﻣرا ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﺑرﺗری ﻧﻣودی!
ﻓرﻣود :زﯾن ﭘس ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﮫ از ﻣن ﺑﭘرﺳﯽ دم ﺑﮫ دم ﺑر ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧت اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود و ﺗو ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل
ﺧودت را از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدی و در ﻧزد ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﯽ زﯾرا ﺑﺎ ﻣن ﻣﺣﺷوری و ﺑﺎ ﺗوام! ﭘس ﭼون از ﺧودت ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ
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ﭘﺎﺳﺧش را از ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧوی ﺑﮫ ﻓﮑر ﺧودت! وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﻣرا در ﺧودت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗﮫ ای ﺑر ﯾﻘﯾن و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ات
اﻓزوده ای!
و ﭘرﺳﯾدم :وﻻﯾت ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻋﻠم و ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠوم ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت؟ ﻓرﻣود :ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس!
و ﭘرﺳﯾدم :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن وﻻﯾت از وﺟود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻣردﻣﺎن و ﺧﺎﺻﮫ ﻣرﯾدان اﮐﺛرا ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺿﻼﻟت ﻋظﯾم و
ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮔردد؟ ﻓرﻣود :زﯾرا ﮐل وﻻﯾت و رﺣﻣﺗﯽ را ﮐﮫ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد در ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رﯾﺎﺳت و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﯾطﺎن! زﯾرا از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﯾزاری ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد و ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻓﻘط در دﯾﮕران ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﻖ
را از آن ﺧود و ﺑﺎطل را از آن دﯾﮕران ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد! ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ را ﺳراﺳر در ﺧدﻣت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس
ﻧﮕﯾرد رﺣﻣت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺿﻼﻟت و ﺷﻘﺎوت و ظﻠم و اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود ﺟز در اطﺎﻋت از ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ رﺣﻣت اﺳت .و ﻋﻠت دﯾﮕر اﯾن واژﮔوﻧﯽ و ﺿﻼﻟت ﮔرﯾز ﺑﺳوی ﺧدای ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و اﯾده ﺧداﺳت ﺟﮭت اﻧﮑﺎر و ﻋﺻﯾﺎن
در ﻗﺑﺎل اﻣر وﻟﯽ ﻧﻌﻣت .و اﯾن دو اﺑﻠﯾﺳﯾت در ﻣرﯾدان اﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧور ﻣﻌرﻓت را ھم ﺑﮫ
ﺿﻼﻟت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ!
و ﮔﻔﺗم :ﺑطور دﻗﯾﻖ و ﮐﺎﻣﻠﺗر راﺑطﮫ ﺧودﺗﺎن را ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن و ﻧﯾز اوﻟﯾﺎی آﻧﺎن ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد .ﻓرﻣود :ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺑﮫ ای ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
ﮐﮫ »ﻣﻧم ﺧﺿر و اﻟﯾﺎس «...اﯾن درﺳت اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ﻣن ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش اﻣﺎﻣت در اﺳﻼم ،ﭘﯾدا ﺷده ام ﯾﻌﻧﯽ از ﭘرده ﻏﯾب
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷده ام و ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﻣظﮭری از ﻣن اﺳت زﯾرا ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻋﻠم وﻻﯾت اﺳت .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﺗﻌﻠﯾم دھﻧده
اﯾن ﻋﻠم ﻣن ھﺳﺗم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در طﯽ ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﺗو را در اﯾن ﻋﻠم ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣودم و ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ وﻟﯽ ﻣطﻠﻖ ﺣﻖ ﻣﮭﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺗم .ﺑﮫ ﯾﺎد آور از ﻟﺣظﮫ دﯾدار و اﻟﺣﺎق ﺑﺎ ﻣن ،ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت در ﺗو ﺑﺎﻟﯾدن ﮔرﻓت .ﺗﻌﻠﯾم ﻣن ،ﺑﺎطﻧﯽ و اﻧدروﻧﯽ
و از زﺑﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﭼون اﯾﻧﮏ! ﮔﻔﺗم :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳت ﮐﻼم ﺗو! و ﺑﺎز ﻓرﻣود:
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺗو ﺑﺎ دﯾﮕران از ھﻣﯾن ﺑﺎب ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ!! اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﷲ را ﺗﻌﻠﯾم
دھم ﮐﮫ ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد ﭘس ﻋظﻣت اﯾن ﻋﻠم را ﺑدان ﮐﮫ ﺑﻘول ﻣوﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺑرﺗرﯾن و ﻣﻔﯾدﺗرﯾن ﻋﻠوم اﺳت و ﻗدرش در ﻧزد ﺧدا
از ﮐل ﻋﺑﺎدات اﻧس و ﺟن ﺑرﺗر اﺳت زﯾرا ﭘرﺳﺗش ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺷﻘﺎوت! زﯾرا ﺷﻘﺎوت
ﻣﺣﺻول ﻓﻘدان ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت اﺳت در ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت! و ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺑدﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﯾدان ﺑﯽ ﻋﻣل و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت دﭼﺎرش
ﻣﯽ ﺷوﻧد! ﺑدان!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ای وﻟﯽ اول ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑطور ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑوده ای و در دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ،ﺑرای
ﺳر ﺧدای
ﺳر وﺟودت ﺑﮕو ﮐﮫ ّ
اﻣﺎﻣﺎن رخ ﻧﻣوده ای ﺗﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن را اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ آﻣوزی ﮐﮫ درب ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺑﺎز ھم از ّ
رﺣﻣﺎن اﺳت.
ﻓرﻣود :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﮐل ﻣﺎﺟرا را ﺑﯾﺎن ﮐردی! ﻣن ھﻣﺎن اﯾﻠﯾﺎ و اﻟﯾﺎس ھﺳﺗم ﮐﮫ ﭘس از ﻋروج ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دوﺑﺎره ﺑﮫ زﻣﯾن
ﺑﺎزﮔﺷﺗم ﺗﺎ ﭼراغ راه رھروان ﺣﻖ ﺑﺎﺷم و ﺑﺎطن دﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺎم ﮐﮭن و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ھم
اﯾﻠﯾﺎ اﺳت .ﻣن زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺑﯽ ﺑودم و در رﺟﻌﺗم وﻟﯽ ﺧدا ﺷدم .ﻣرا در دوران ﻧﺑوﺗم ﺑﺳﯾﺎر آزار دادﻧد و ﺑﺎرھﺎ ﮐﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
ﻋروج ﮐردم و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل در اﻧﺗظﺎر ﺑﺎزﮔﺷت ﻣن )اﯾﻠﯾﺎ( اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺷد ﻋداوﺗﮭﺎ را ﻧﻣودﻧد و ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد!
ﻣن ﺑﮫ اذن اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ام ﻣﺟﺎل ﯾﺎﻓﺗم ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻣراﺣل ﮐﻣﺎل را از ﺑﺷرﯾت ﺣﯾواﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﺑوت و وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت
را طﯽ ﮐﻧم .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوﯾت آﻣدم ﺑﺎ ﻧﺑوﺗم آﻣدم و ﻧﺑﯽ ﺑودم از ﺑرای ﺗو .زﯾرا »وﻟﯽ« ﺑﺳوی ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ رود و آﻧﺎﻧﮑﮫ
طﺎﻟﺑش ھﺳﺗﻧد ﺧود ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ روﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﺑﺳوی وﻻﯾﺗم آﻣد و ﻣن ﺑﺳوﯾش ﻧرﻓﺗم .وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑر ﺗو
ﺗﺟﻠﯽ ﮐردم و ﺑﺎ ﺗو ﻣﺣﺷور ﺷدم در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ات ،ﺑر وﻻﯾﺗم ﺑﺎ ﺗو ﺑودم ﺗﺎ ﺗو را ﺑﮫ اﻣﺎم رﺳﺎﻧﯾدم از دﯾدار ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺗﺎ
اﻣﺎم زﻣﺎن .و اﯾن دوره ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﭘس ﻣن ھﻧوز ھم ﺑﺎ ﻧﺑوﺗم ھﺳﺗم و ھم ﺑﺎ وﻻﯾﺗم و ﻟذا ﻣرا ھم ﺧﺿر ﻧﺑﯽ
ﺧواﻧﻧد و ھم وﻟﯽ! و ﺗو ﻧﯾز ھﻣﮫ اﯾن ﻣراﺣل را ﺑﮭﻣراه ﻣن طﯽ ﮐرده ای وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس .و اﯾن ﺳﯾر از وﻻﯾت اﻧﺑﯾﺎء
ﺳر ﻣﯽ ﮔردد .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﻻﯾت ﻣن ﺑﮫ وﻻﯾت ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﻧد ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺗﺎ وﻻﯾت اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣن ﻣﯾ ّ
و ﻣﺟرﯾﺎن اﯾن وﻻﯾت در ﻣﯾﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد در درﺟﺎت رﺳﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧودﺷﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن دارﻧد .ﭘس ﻣن ﻣﻌﻠم ﺧﺻوﺻﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎ ھﺳﺗم و اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ھم ﻣﻌﻠم ﻋﻣوﻣﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر
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اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌﻠﯾم و رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و وﻻﺋﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﺑﺑرﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش دﺳت از ﺟﺎن و ﻣﺎل و
ﺧﺎﻧﻣﺎن و آﺳﺎﯾش و آزادی و ﺣرﻣت و ﺣﯾﺛﯾت ﺧود ﺑﺷوﯾﻧد! و ﺗو ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻧﯽ!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺧﺻوﺻﯽ از ﻣن رﺿﺎﯾت داری؟ ﻓرﻣود :در ھﻣﮫ ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از اﻧﺗظﺎرم ﺑوده
ای اﻻ درﺑﺎره اﻟﻘﺎی وﻻﯾت ﻗﮭری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اطراﻓﯾﺎﻧت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ﺗب در ﺗو ﮔردﯾده و ﻧﯾز اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﺳﺎرت و
ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﺷﻘﺎوت و ﺟﻔﺎ در آﻧﺎن! ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗدر اﯾن وﻻﯾت ﻗﮭری را داﻧﺳﺗﮫ و ﻣﺷﻐول اﺑﻼغ و اﻟﻘﺎی آن ﺷده
ای ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﮐﻔﺎﯾت ﻧﯾﺳت!
و ﮔﻔﺗم :ﮐﻼﻣت ﻋﯾن ﺣﻖ اﺳت و ﻣن از ﻣﺣﺿر ﺣﻖ و ﺷﻣﺎ طﻠب ﻣﻐﻔرت دارم و ﺟﺑران ﻣﯽ ﮐﻧم و داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﺎور ﮐرده ام ﮐﮫ
وﻻﯾت ﻣﮭری در اﯾن دوران ﻋﻣرش ﺑﺳر آﻣده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻣر ﻧﺑوت! و اﯾﻧﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن وﻻﯾت ﻣﮭری ﺟز دﯾو و ددّ
ﺑﺑﺎر ﻧﻣﯽ آﯾد! و آﻧﮑﮫ وﻻﯾت ﻗﮭری ﭘﯾر و اﻣﺎﻣش را ﺑﺟﺎن ﻧﺧرد اھل ھداﯾت ﻧﯾﺳت.
و ﻓرﻣود :ﺑدان ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﭘﯾرطرﯾﻘت« در واﻗﻌﯾت ﮐﻠﻣﮫ ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﯾرﺗرﯾن اﻧﺳﺎن روی زﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ راه ﺣﻖ
را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھم ﮐﮫ راه رﺣﻣت و وﻻﯾت ﻗﮭری ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻧﻔس ﺧود ﺑﮕﻣﺎرد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷود! ﻧﻔوﺳﯽ ﮐﮫ
در آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺳﯾطره ﺷﯾﺎطﯾن ،ﺷﻘﯽ و ظﺎﻟم و دﺷﻣن ﻣﻌرﻓت و ﻋﺻﻣت ﺷده اﻧد و ﺧﺻم اﻧﺳﺎﻧﯾت! و ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻣﺣﺷور
ﺷود ﭼون ﻣن ﭘﯾرطرﯾﻘت ﻣﯽ ﺷود و ﮐل ﻣﻌرﻓت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣرا ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﮫ وﻻﯾت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ از اﻗطﺎر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻗﻠﻣرو اﻣﺎم زﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد! ﻣن ﭘﯾر وﻻﯾﺗم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟواﻧﻣردﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ھر ﻋﺻری ﻣﺣﺷور و ھﻣدم
ﻣﯽ ﺷوم و از زﺑﺎﻧﺷﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھم و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣرا اﺳم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت .آن »ﺷدﯾد ٰ
اﻟﻘوی« در ﺳوره ﻧﺟم ﻧﯾز ﻣﻧم
ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ اھل ﻣﻌراج و ﺷﮭود ھﻣراھم و ﻗدرت و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻧوی و روﺣﯽ ﻣن ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت ﺗﺎ وﻻﯾت ﺣﻖ را دﯾدار ﮐﻧﻧد!
و ﮔﻔﺗم :ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﮐﮫ از ﻟﺣظﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ،ﻧﮕﺎه و ادراک ﻣن درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ دﮔرﮔون و ﺑﯾﻧﺎ ﺷد اﯾن از ﭼﮫ
روﺳت؟
و ﻓرﻣود :ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎی ﻣﺎﻧده در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ام از ﻧژاد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﻧزاد )ﺧدا( اﺳت .ﻣن ﭘﯾر
ﻧژادی ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾر ﻧزادی ھﺳﺗم .ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ زﻧده ام .ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﭘﯾرواﻧم را ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ از
اﺳﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد ﺧروج ﮐﻧﻧد! ﭘس ﺑﻧﮕر ﮐﮫ روح ﺣﺎﮐم ﺑر آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﺗو از ھﻣﯾن راز اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از دوﺳﺗﯽ و ﺣﺷر ﺑﺎ
ﻣن! اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧداﭘرﺳت ﻣﻧزه از ﻧژاد و ظﻠﻣﺎت دھر )ﺗﺎرﯾﺦ(! و ﺑﺎز ﮔﻔﺗم :ﺷﮑر ﺗو را و ﺣﻣد ﺧدای ﺗو را از اﯾﻧﮭﻣﮫ رﺣﻣت
و ﻧﻌﻣت و وﻻﯾت ﻗﮭری! و اﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﺳﺋواﻟﯽ دﯾﮕر دارم درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت رﺣﻣت و وﻻﯾت ﻗﮭری ﺣﻖ و آن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺣﻖ آدﻣﯽ ،ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﻧزد ﺧودش ﻓﻘط ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺗﻔوﯾض ﻧﻣوده اﺳت .ﭘس ﻗﮭﺎرﯾت و
ﺟﺑر اﯾن رﺣﻣت و وﻻﯾت ﻗﮭری ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ ﮐﮫ ﻓرﻣود :ﮐﺎﻣﻼً درﺳت اﺳت .وﻟﯽ ﺑﻧﮕر ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﻧژادﭘرﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼی
ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﺑواﺳطﮫ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن اﺳت ﻣﺧﺗﺎر و آزاد ﻣﯽ ﭘﻧدارد وﻟﯽ در
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺟﺑور و ﻣﻘﮭور و ﻣﻔﻠوک و ﺑﻧده ﻣﺣض اﺳت و ﺑﮫ ھزاران ﻏل و زﻧﺟﯾر ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت دل و ﺟﺎن و اﻋﺿﺎء
و ﺣواﺳش! ﭘس ﺑواﺳطﮫ اﯾن وﻻﯾت ﻗﮭری از اﯾن اﺳﺎرت رھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ در ﭼﮫ اﺳﺎرﺗﯽ ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﯾن
ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﻧژاد و ﻧزاد ،ﺑﺎ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﻣﻌرﻓﺗش اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد! ﭘس اﯾن ﻗﮭر و ﺟﺑر ﺿد ﺟﺑر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑر رﺣﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ او
را از ﺟﺑرھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺣﯾواﻧﯾش ﻣﯽ رھﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .زﯾرا ﮐﻔر و دﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻧژادﭘرﺳت ھر دو ظﻠﻣﺎﻧﯽ و
ﺟﺑری اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً دﯾن ﻣوروﺛﯽ و ﻧژادی ،ﻣﺟﺑورﺗر و ﺟﺑﺎرﺗر اﺳت از ﮐﻔر ﻧژادی! زﯾرا دﯾن ﻣوروﺛﯽ ﺣﺎﻣل ﺷﯾطﺎن اﺳت
زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺣﺎﻣل ﺷﺟره و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﮔﻔﺗم :اﯾﻧﮏ ﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ در وﻻﯾت ﻗﮭری را درک
ﻣﯽ ﮐﻧم!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺷﻧﯾده ام از رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﻧﺑﯽ ای ﺑﺎ ﺧود ﯾﮏ وﻟﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﻣﺛل ﺷﯾث ﺑرای آدم ﯾﺎ ﺳﺎم ﺑرای ﻧوح و
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑرای اﺑراھﯾم ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑودﻧد و ﯾﺎ ھﺎرون ﺑرای ﻣوﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرادرش ﺑود و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ وﻟﯽ
داﺋﻣﯽ ﺧداوﻧد در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده ای ﺑﺎ اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ داﺷﺗﮫ ای؟ ﻓرﻣود :ﻧﺳﺑت ﻣن ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺛل ﻧﺳﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻣﺣﻣد( اﺳت ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص در آﺧراﻟزﻣﺎن! ﯾﻌﻧﯽ ﻣن در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ روﺣﺎﻧﯽ
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وﻻﯾت ﻧﮭﺎن در اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم ،ﻋﯾﺎن ﺷدم .و اﯾن ﺳﺧن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم دال ﺑر ھﻣﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود:
»ای ﻋﻠﯽ ،ﺗو ﻧور ﺑﺎطن ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣن رخ ﻧﻣوده ای .ﺗو ھﻣﺎن ﻧوری ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎطن اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف آﻧﺎن را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐرد
و زھﯽ اﻓﺗﺧﺎر ﺑر ﻣن ﮐﮫ ﺑراﯾم آﺷﮑﺎر ﺷده ای!« و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ھم ﻓرﻣوده ﮐﮫ »ﻣن ﺧﺿر ھﺳﺗم«.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺟﻧﺎب ﺧﺿر وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ھم اﯾﻧﮏ و در آﺧراﻟزﻣﺎن ھم ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل از اﻣﺎﻣﺎن داری ﮐﮫ وﻟﯽ ﻣطﻠﻖ ﺣﻖ
ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﭼﯾﺳت؟ زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ داﻋﯾﮫ دﯾدار و راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﻣوده و
اﯾﻧﮑﮫ از دﺳت ﺷﻣﺎ ﺧرﻗﮫ ای درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد.
ﺳر ﻏﯾﺑت اﻣﺎم را ﻓراﻣوش ﻣﮑن! ﻣن ﺟﺑران اﯾن ﻏﯾﺑت ھﺳﺗم! در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ،ﻣن از ﻗﻠﻣرو
ﮐﮫ ﺑﺎز ﻓرﻣودّ :
ﺑﯽ ﻧژادی دوﺑﺎره ﺑر ﻧژاد وارد ﺷدم ﺗﺎ دﯾن ﻣﺣﻣد و وﻻﯾت او را ﯾﺎری دھم .در ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﻣدی ،ظﮭور ﻧژادی ﻣن
ﺳر آل ﻣﺣﻣدم! اﮔر ﻋﻠﯽ)ع( ظﮭور اﯾﻠﯾﺎﺳت ظﮭور ﻣن اﺳت و ﺑﻘﯾﮫ اﻣﺎﻣﺎن آل
ھﺳﺗﻧد و اﯾن ظﮭور ﻧزاد اﺳت از آل ﻣﺣﻣد! و ﻣن ّ
ﻋﻠﯽ)ع(! زﯾرا اوﻟﯾﺎی ﺧدا ،وﺟودی ﻓوق زﻣﺎﻧﯽ و ﻻﻣﮑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﻧزه از آن از ﺑرای
ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن! و ﺑﺎ ﻏﯾﺑت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﻣن ﮐﮫ ﺑﺎطن اﻣﺎم ﺑودم آﺷﮑﺎر ﺷدم در ﻗﻠﻣرو ﻧژادی وﯾژه ﮐﮫ آل ﻋﯾﻧﯽ اوﯾﻧد
ﯾﻌﻧﯽ آل ﻣﺣﻣد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﻣد ھﻣﺎن اﻣﺎم دوازدھم اﺳت و اﯾن آل ھﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد .ﭘس ﻣن در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم
دوازدھم ،ﻣﺄﻣور ﺷدم ﺗﺎ ﺧﺎﻧداﻧﯽ اﻟﮭﯽ ﺑر زﻣﯾن ﺟﺎری ﺳﺎزم ﮐﮫ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﻧزادﭘرﺳت اﺳت در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ از ﺑطن ﻧژادی ﺑدﻧﯾﺎ
ﻣﯽ آﯾد .اﯾﻧﺳت راز آل ﻣﺣﻣد در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت او ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ اوﻟﯾﺎء و وزرای او ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ از ﻧژاد او ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و
ﻟذا ﮔروھﯽ از ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان ﺧود را وﺳﯾﻠﮫ ظﻠم و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﻧﻣودﻧد ھﻣواره ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺧﺻم آل ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد و در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش ﻧﯾز در ﺻف ﻣﻘدم دﺷﻣﻧﺎن او ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ رﺳول ﺧدا اﯾن واﻗﻌﮫ را
ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻓرﻣوده اﻧد.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :آﯾﺎ درﺳت ﻓﮭﻣﯾدم! اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧﺎﻧدان ﺧﺿر ھﺳﺗﻧد و ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺿرھﺎی اﻗوام
و اﻋﺻﺎر ﺧوﯾﺷﻧد .و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧﺿر! ﮐﮫ ﺧود ﺧﺿر اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن را ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺷﺎن ﻣرﺑوط و ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﯾﺎ
ﺳر وﻻﯾت در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
درﺳت اﺳت؟ و ﺑﺎز ﻓرﻣود :اﺣﺳﻧت! ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ّ
از ﻗﻠم ﺗو ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درﮐش ﺑس ﻟطﯾف و ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی دﻗﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﺎ
ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻧﺎﺳﺦ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﻣراھﯽ ﺑزرگ اﯾن دوران در ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻣن و اﻣﺎم ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺷده اﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ﭘس از ھزاران ﺳﺎل ﺣﯾﺎت ﻏﯾرﻧژادی ﺑر ﻧژاد وارد ﺷدم )ﺗﺎرﯾﺦ( و اﻣﺎم از ﻧژاد ﺧﺎرج ﺷد ﺑﺎ
ﻏﯾﺑﺗش! و در ظﮭورش ﻧﯾز از وﺟﮫ ﻧژادی ﻧﺧواھد ﺑود و ﻟذا در ﺧطﺑﮫ ﺳﺑﺎﺳب ﻓرﻣوده »ﻣرا دﯾﮕر ھرﮔز ﻧﺧواھﯾد دﯾد«! ﯾﻌﻧﯽ
ﻣن وﺟﮫ اﻣﺎم ھﺳﺗم و ﺑر ھر ﮐﮫ وارد ﺷوم )ﺻﻠوة -ﺗﺟﻠﯽ( او را ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم ﺑرﺳد و
ﻣورد ﺗﺟﻠﯽ و ﺻﻠوة اﻣﺎم ﻗرار ﮔﯾرد ﺑﺎ ﺧداﯾش دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا اﻣﺎم ،وﺟﮫ ﷲ اﺳت .درک اﯾن اﺳرار ﺑرای ﺗو و ﻋﺎرﻓﺎن
ﻣﺣﻣدی از اھم ﻣﻌﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻏرق در ﺣﯾرت ﺑودم و زﺑﺎﻧم از ﺷﮑر ﻗﺎﺻر ﺑود ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺳﻼم و رﺣﻣت ﺑرﺗر ﺧدا ﺑر ﺗو ﺑﺎد از ﻟطﻔﯽ ﮐﮫ در
ﺣﻖ اﯾن ﺑﻧده ﻧﻣوده اﯾد .ﺑﺎز ھم ﺳﺋواﻟﯽ دارم و آن درﺑﺎره ﻓرق ﺗﺟﻠﯽ و ﺗﻧﺎﺳﺦ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎﺑش ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﯾﺷﯾده ام و ﺗﻣﻧﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧم اﯾن ﺗﻔﺎوت را آﺷﮑﺎرﺗر ﺑﯾﺎن ﻓرﻣﺎﺋﯾد!
و ﺑﺎز ﻓرﻣود :ﺑدان ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ و ﺻﻠوة ،اﺳم و رﺳم ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ھﺳﺗﻧد و آن وﻗوع وﻻﯾت در ﺟﺎن طﺎﻟﺑﺎن و ﺗﺷﻧﮕﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن
وﻻﯾت اﺳت ﭘس ﺳراﺳر از اﺧﺗﯾﺎر و ﻧﯾﺎز اﺳت وﻟﯽ ﺗﻧﺎﺳﺦ ﺳراﺳر ﺟﺑر و ﻋذاب و ﺗﺳﺧﯾرﺷدﮔﯽ و ﺳﻘوط اﺳت ﺑواﺳطﮫ
ﻋﻧﺎﺻر و ﻣوﺟودات ﭘﺳت ﺗر و وﯾراﻧﮕر! ﺗﺟﻠﯽ ،اﻓزاﯾﻧده اﺧﺗﯾﺎر اﺳت و ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده آن! ﺗﺟﻠﯽ ،ﻓرا رﻓﺗن و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت
و ﺗﻧﺎﺳﺦ ﺳﻘوط و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت .ﺗﺟﻠﯽ ،ﺣﺷر و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﺗﻧﺎﺳﺦ ،ﺗﺳﺧﯾرﺷدﮔﯽ و ﻧﺎﺑودی اراده و آﮔﺎھﯽ اﺳت .ﺗﻧﺎﺳﺦ،
ﺣﻠول اﺳت و رﺳوخ و ﺗﺟﺎوز و ﺳرﻗت و ﺗﻣﻠﮏ ُﻣﻠﮏ وﺟود آدﻣﯽ اﺳت ﺑواﺳطﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﻧﻔوس ﺟﺎﻧوری! و اﯾن
اوج ﻋذاب اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ھم ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻓران را ﺑوزﯾﻧﮫ و ﺳﮓ و ﺧوک ﻣﯽ ﺳﺎزد .وﻟﯽ ﺗﺟﻠﯽ
و ﺻﻠوة ،از وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت و طﻠب و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دوﺳت اﺳت .ﺗﺟﻠﯽ از ﺟﻧس ﻧور اﺳت و ﺗﻧﺎﺳﺦ از ﺟﻧس ظﻠﻣت!
ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻣوﺟب ﻣﻧﺳوخ ﺷدن وﺟود اﺳت و ﺗﺟﻠﯽ ﻣوﺟب ﺗﻌﺎﻟﯽ و ظﮭور آن! ﺗﻧﺎﺳﺦ ،اﺑطﺎل وﺟود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺟﻠﯽ،
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ﺣﻖ وﺟود را! آﯾﺎ ﮐﺎﻓﯾﺳت؟ ﮔﻔﺗم :ﺑﺎز ھم ﺷﮑر ﺗو را و ﺣﻣد ﺧدای را! ﮐﺎﻓﯾﺳت! و ﺳﭘس ﻓرﻣود :ﺗﻧﺎﺳﺦ ،ﺗﺟﻠﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﺿد ﺗﺟﻠﯽ اﺳت ،ﺗﺟﻠﯽ دروﻏﯾن اﺳت .و اﯾن ﻏﺎﯾت ﻋرﻓﺎن اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت.
و ﺑﺎز ﮔﻔﺗم :ﺣﺿرت ﺧﺿر اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧم آن ﺳﺧن ﻣوﻻﯾم ﻋﻠﯽ)ع( را در ﺑﺎب وﻻﯾت ﮐﮫ» :اﻣری ﺑس ﺳﻧﮕﯾن اﺳت ﮐﮫ
درک و ﭘذﯾرش آن ﻓﻘط ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﺑران اوﻟواﻟﻌزم اﺳت و ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن را آزﻣوده اﺳت «.از
ﻋظﻣت اﯾن اﻣر روﺷن ﺗر ﺳﺧن ﻓرﻣﺎﺋﯾد .ﮐﮫ ﺑﺎز ﻓرﻣود :اﮔر وﻻﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در ﺗو ﻧﮭﺎده ام و در زﻧدﮔﯾت ﺑﮫ ﻓﻌل آورده ای
ﺑﻧﮕری ﺗﺎ ذات ﻋظﻣت آن را درﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺣدش در اوﻟﯾﺎی ﻣﻌﺻوم و اﻣﺎم ﮐﺎﻣل ﭼﻘدر اﺳت .ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧوﻧﯽ ﺧود
را ﭘﻧﺎه ﻣﯽ دھﯽ و ﺑرای ﺑﯾداری و ﻧﺟﺎﺗﺷﺎن از ھﯾﭻ ﮐﺎری درﯾﻎ ﻧداری .ﺑﻧﮕر دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در آﺳﺗﯾن ﭘرورده ای ﺑﮫ اﻣﯾد
ﺗوﺑﮫ و ﺑﯾداری و اﯾﻣﺎن! ﭘس اﯾن اﺷﻘﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻟﻘﻣﮫ ای دﺳت ﺑﮫ ھر ﺧﯾﺎﻧت و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﺗواﻧﻧد وﻻﯾت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺗو را درک و ﺑﺎور ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﮐداﻣﺷﺎن ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن وﻻﯾت ﺗو در ﺣﻘﺷﺎن ،ﺧود را
اﺳوه ھﺎی ﻋظﻣت و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﻟذا وظﯾﻔﮫ ﺗو ﻣﯽ داﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺧدﻣت ﮐﻧﯽ و آﻧﺎن را ﺑﭘرﺳﺗﯽ! ھﻣﯾن ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ
ﺑرای درک ﻋظﻣت اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻓﻘط ﭘﯾﺎﻣﺑران اوﻟواﻟﻌزم ظرﻓﯾت درک اﯾن وﻻﯾت را دارﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن
در اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت اوﻟﯾﺎء اﺳت ﺳرﺑﻠﻧد ﺑﺎﺷد.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :وﻻﯾت را در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗوﺻﯾف ﻧﻣود؟ ﻓرﻣود :ﻣﮭر ﻗﮭﺎر ،ﻋﺷﻖ ﻗﺗّﺎل! ﻓﻘط
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻔس ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن را ﻣﮭﺎر ﮐرد و ﺷﻔﺎ ﻧﻣود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ »وﻻﯾت« ،ﻣذھب
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس آن را درﯾﺎﻓت رﺳﺗﮕﺎر ﺷد و آﻧﮑﮫ اﻧﮑﺎرش ﮐرد ھﻼک ﮔﺷت! و ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن آن ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ
ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻓﻣﯾﻧﯾزم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻧﻣﺎد آﺧرﯾن ﻗﺎﺗل اﻣﺎم در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺷﮭود اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ زن رﯾش دار
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﻧﯽ ﻣردوار ﮐﮫ طوﻣﺎر ﺑﺷرﯾت و ﺗﻣدن ﺑﺷر ﺑر زﻣﯾن را ﻣﯽ ﭘﯾﭼد! و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن وﻻﯾت ﺣﻖ ﺗن درﻧﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ
ﺷﻘﺎوت ﮐﺎﻣل دﭼﺎر ﺷده و ﻻﺟرم ﻗﺎﺗل ﻣﺣﺑوب ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد! ﭘس اﯾن ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎزل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺟﺑر ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر! ﯾﻌﻧﯽ
اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﺗﯾﻎ ﺑﮑﺷد وﮔرﻧﮫ ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧش را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن و ﺑﮫ ﻋذاب
اﻟﮭﯽ!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :آﯾﺎ آن ﭘﯾرﻣرد ﺳﺑزﻗﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری در ﺧواب ﯾﺎ ﺑﯾداری دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﻣﺗﺣول ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺷﻣﺎﺋﯾد؟ و ﻓرﻣود :ﺟز ﻣن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت! زﯾرا دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ دﯾدار ﺑﺎ ﻣن راھﯽ ﺑﺳوی
درک وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت .ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣن وﺟﮫ اﻣﺎم ھﺳﺗم و اﻣﺎم ھم وﺟﮫ ﷲ اﺳت .ﭘس دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم ﻋﯾن ﻟﻘﺎءﷲ
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود »ھر ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧد ﺧدای را دﯾدار ﮐرده اﺳت« .و اﯾن روح و ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣن در ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ
آﻧﺎن را از ﺳﯾطره ﻧژاد و ظﻠﻣت و ﺟﺑر دھر ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درک و درﯾﺎﻓت وﻻﯾت اﻣﺎم ﺷوﻧد .ﭘس ھﻣﮫ اوﻟﯾﺎء و
وزرای اﻣﺎم در دوره ﻏﯾﺑت ،ﻣظﺎھر ﺧﺿر ھﺳﺗﻧد و ﺧﺎﻧدان ﻧزادی او! و اﯾن ھوﯾت ﻋﺎرﻓﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن و
ﻋﺎﻣﻼن وﻻﯾت و رﺣﻣت ﻗﮭری ﺣﻖ ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و روﺷﻧﺎﺋﯽ ھﺎی روی زﻣﯾن! ﻣن ارض واﺳﻊ ﭘروردﮔﺎر و زﻣﺎن
ﻣﻠﮑوﺗﯽ ھﺳﺗم و ﻟذا ھر ﮐﮫ ﺑر ﻣن وارد ﺷود و ﺑر ھر ﮐﮫ وارد ﺷوم »ﭘﯾر« ﻣﯽ ﺷود و درﺑﯽ از ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن
اﺳت .و ﭼون ﺗﺎرﯾﺦ زﻧده ام ﭘس ﺣﺎﻣل ذﮐر اﻟﮭﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرای ﭘﯾروان ﺧوﯾﺷم! ﭘس آﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد و
ﺗﺄوﯾل ﮔران ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری! ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﭼرا در اوج ﺗﺄﻣﻼت ﺧود درﺑﺎره ﻓﻠﺳﻔﮫ زﻣﺎن و ﻣﺎھﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑودی ﮐﮫ ﺑﺳوﯾت آﻣدم و
ﺑر ﺗو وارد ﺷدم ﺑواﺳطﮫ روﺣم! زﯾرا ﻣن روح ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗم و ﭼﺷم ﺷﮭودی وﻻﯾت ﺣﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر!
و ﺑﺎز ﻓرﻣود :دوﺳت ﻣن ،در ﮐﺗﺎب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ درﺑﺎره اﯾﻠﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﺎم ﻧﺑوی ﻣن اﺳت ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت :ای اﯾﻠﯾﺎ ﮐﮫ در ﺑﺎطن ھﻣﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺣﺿور داری ...و ﺑرﮔزﯾده ﺷدی ﺗﺎ در ﻣﺧﺎطرات ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻧده آﺗش ﺷﻘﺎوت و ﺳﺗم ﺑﺷری را ﻓروﻧﺷﺎﻧﯽ ...و ﻧﯾﮑﺑﺧت
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗو را ﺧواھﻧد دﯾد و در ﻋﺷﻖ )وﻻﯾت( ﺧواھﻧد آرﻣﯾد «...اﯾن ﻋﯾن ھﻣﺎن ﮐﻼم رﺳول آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت درﺑﺎره ﻋﻠﯽ
ﻣرﺗﺿﯽ ﮐﮫ» :ای ﻋﻠﯽ ﺗو ﻧور ﺑﺎطن ﻣﻧﯽ .ﺗو در ﺑﺎطن ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑوده ای و اﻓﺗﺧﺎر ﺑر ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﺷده
ای!« و اﯾﻧﺳت ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣرا دﯾدار ﮐﻧد ﺑر او ﺗﺟﻠﯽ و ورود ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻧور ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ را
در دل ﺧود ﺧواھد ﯾﺎﻓت .از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑرﺳﯽ و ﺣﯾﺎت ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺧودت را از
زﻣﺎن دﯾدار ﺑﺎ ﻣن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز درﯾﺎﺑﯽ!
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ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﭘس آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺧﺿر ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن در دوره ﻏﯾﺑت اﻣﺎم اﺳت؟ ﻓرﻣود :ھﻣﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﻼً
ﻣﺗذﮐر ﺷدم ﯾﻌﻧﯽ ﻣن وﺟﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗم ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣت و ﺳوی اﻣﺎم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھم و درب ورود ﺑﮫ ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد
ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺟزﯾره ﺧﺿرا ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻗﺎﻣت اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ھم ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا ﺑر ھر
ﮐس ﮐﮫ وارد ﺷوم او را ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻗدﺳﯽ ﺣﺿور اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧم اﮔر اھل ﻣﻌرﻓت و ﺗﻘوا و ﻋداﻟت ﺑﺎﺷد و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻟﻘﺎی
اﻟﮭﯽ اﺳت زﯾرا اﻣﺎم زﻣﺎن از ﻗﻠﻣرو ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژادش ﺧروج ﮐرده اﺳت و ﻟذا ﺗﺣت ﻋﻧوان و ﻣﺎھﯾت ﻣﺣﻣداﺑن ﺣﺳن ﻋﺳﮑری
درک و دﯾدار ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻼم آﺧر ﺧود آن ﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ »زﯾن ﭘس ھرﮔز ﻣرا ﻧﺧواھﯾد دﯾد« .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
رﺣﻣت واﺳﻌﮫ و ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ﺣﺿرت ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣدود در ﻗوم ﻋرب و اﺳﻼم ﻗوﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود! و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻟﺣﺎق
اﺑدی اﻣﺎم ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت .و ﻣن ﻏﯾﺑت او را در ﻋرﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﺟﺑران ﻣﯽ ﮐﻧم .در درک اﯾن واﻗﻌﮫ ھر ﭼﮫ
ﺑﯾﻧدﯾﺷﯽ ﺑﺎز ھم ﮐم اﺳت .ﻣن در دوره ﻧﺑوﺗم ﺑﻼﯾﺎ و زﺟرھﺎﺋﯽ از دﺳت ﻣردﻣﺎن ﮐﺷﯾدم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﮑﺷﯾد و ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ
آﺳﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺗم و ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ وﻻﯾﺗم ﺑﮫ زﻣﯾن آﻣدم وﻟﯽ ﺗﺎ ظﮭور دﯾن ﻣﺣﻣد ،در ارض ﻣﻠﮑوت زﯾﺳﺗم و در دﯾن ﻣﺣﻣد ،ﺑﮫ
ارض ﻧﺎﺳوت ھﺑوط ﮐردم ﺗﺎ وﻻﯾت ﻋﻠوی را ﯾﺎری دھم ﺑﺎ ﮐل ﺑﺎری ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﻣل ﮐرده ﺑودﻧد .ﭘس ﻣن ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﺻﺎره
ھﻣﮫ ﻧﺑوﺗﮭﺎﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﻣﺣﻣدی ﻣﻠﺣﻖ ﺷده ام ﺗﺎ ﭘدر ﺧﺎﮐﯾﺎن آل ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺷم ﮐﮫ از ﻧژاد و ﺗﺎرﯾﺦ رھﺎﯾﺷﺎن ﺳﺎزم .ﭘس ﻋﻠﯽ و
اﯾﻠﯾﺎ ﯾﮑﯽ اﺳت .و اﯾن ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻧﯾﺳت ﻋﯾن وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت اﺗﺣﺎد ﻧزادی اﺳت اﺗﺣﺎد روح اﺳت ﺣزب ﺧداﺳت اھل ﺑﯾت ﷲ
اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :وﻟﯽ اﯾن اﺳرار و ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ اﺻل و اﺳﺎس اﺳﻼم و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻓرھﻧﮓ راﯾﺞ اﯾن ﻣذھب
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و طرﺣش ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺑدﻋت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻘول ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم »اﺳﻼم ھﻣﯾﺷﮫ ﻏرﯾب و ﻣﮭﺟور اﺳت و ﺧوﺷﺎ
ﺑﺣﺎل ﻏرﯾﺑﺎن ﻣﺎ« .ﺳﺋواﻟم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓﺷﺎی اﯾن اﺳرار ﻣﺟﺎز اﺳت؟ ﻓرﻣود :اﯾﻧﮏ دﯾﮕر ﻣﺟﺎز اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری
از اﺳرار آل ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻗﻠم ﺗو آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت زﯾرا ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﺑﺢ ﺑزرگ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ اﺳت .و ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن
اﺳرار و ﻣﻌﺎرف را درک و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در اﯾن ظﮭور رﺳﺗﮕﺎرﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد! و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﺳﯽ در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﯾم! آﻧﮑﮫ ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺗو را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﻣﻧم.
ﺗو ،ظﮭور ﻣن ھﺳﺗﯽ! ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣن ھﻣواره ﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ و آﻧﺎن را ﺗﻌﻠﯾم داده ام وﻟﯽ ﺗو ﺑﺎ ھﻣﮕﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و
ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣرا در ﺟﮭﺎن اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﯽ! ﺑﯽ ﺻﺑری ﻣوﺳﯽ)ع( را ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﺗﺎ ﺑر ﺑﯽ ﺻﺑری ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ ﺧودت ﺗﻌﺟب ﻧﮑﻧﯽ
و ﺻﺑور ﺑﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو اﺷﺎﻋﮫ دھﻧده وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭری ﺧداوﻧد ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت .اﯾن
ﻓرھﻧﮓ وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور وﻟﯽ ﻣطﻠﻖ ﺣﻖ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرت ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻠم وﻻﯾت ﻗﮭری ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣن در
طﯽ ھزاران ﺳﺎل ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻠﯾم آن ﺑﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﺧواص ﺑودم .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ و ﻧﯾز طرﯾﻘت و
ھداﯾت ﺧﺎص ﺗو ﺑرای ﻣردم ﮐﺎﻣﻼً وﯾژه و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧود ﺗوﺳت و آن ﺳﻠوک و ھداﯾت ﺧﺿروی و اﯾﻠﯾﺎﺋﯽ اﺳت .و ﺣﺷر ﺗو
ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻣﺎﻣت ﺗو در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﻗﺎﻣﮫ ﮐردی ﺟﻣﻠﮫ دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت زﯾرا ﻣن ﻧور
ﺑﺎطن ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺑوده ام .و ﻟذا ﻧﺎم ھﻣﮫ اﺑرار در ﻧزد ﻋﻠﯾﯾن اﺳت و ﺗو از ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ظﮭور ﻣن
از ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺑود و آﺧرﯾن ظﮭورم از ﺷﻣﺎﺳت .و اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر اﯾن اﺣﺳﺎس و ﺑﺎور ﯾﻘﯾﻧﯽ را در ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﭼرا
ﺧودت را ﺻﺎﺣب ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرگ ﻧداری ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣرده ای و ﺑﺎرھﺎ ﻣورد ﺳوء ﻗﺻد ﺟدی و ﻣرﮔﺑﺎر
ﻗرار ﮔرﻓﺗﯽ و ﻧﻣردی .ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻣﺣﺷور ﺷود ﭼﻧﯾن اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﭘس آﯾﺎ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در دوران ﻏﯾﺑت ﮐﺑرا دﻋوی دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن را ﮐرده اﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻣﺎ را دﯾدار
ﮐرده اﻧد؟ ﻓرﻣود :آری و ﻧﮫ! ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن وﺟﮫ اﻣﺎم ھﺳﺗم! درب ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو او ھﺳﺗم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم را دﯾدار ﮐﻧد
ﺳر ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
وﺟﮫ ﷲ را دﯾدار ﮐرده اﺳت ﭘس او ﺧدای را ھم دﯾدار ﮐرده و ھم دﯾدار ﻧﮑرده اﺳت .اﯾن »آری و ﻧﮫ« ّ
ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل از ﻓﮭﻣش ﻋﺎﺟزﻧد! و اﯾن اﺑطﺎل ﺗﻧﺎﺳﺦ اﺳت .ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﻣن ھﻧوز ھم در ﻧﺳﺑت ﺑﯾن ﺧودم و ﺷﻣﺎ و ﻧﯾز
ﺳر و ﻣﻌﻧﺎی
ﻧﺳﺑت ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و اﻣﺎم و ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ و ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ،ﺣﯾراﻧم! ﺑﺎز ھم واﺿﺢ ﺗر ﺳﺧن ﻓرﻣﺎﺋﯾد! ﻓرﻣود :اﯾن ّ
وﻻﯾت اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑرﺗرﯾن ﺣﻖ ﻋﺎﻟم وﺟود را درﻧﯾﺎﺑد ﺑﮫ دام ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻣﯽ اﻓﺗد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی
رﺳﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ را ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ ﻧﺎﻣﯾده و ﺗﮑﻔﯾرﺷﺎن ﮐرده اﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم آن ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( درﺑﺎره ﻋظﻣت درک
ﺳر ﺷﻧﺎﺳﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎاھﻼن در ﻓﮭﻣش دﭼﺎر ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻠول و ﺗﻧﺎﺳﺦ ﺷده اﻧد .و ﺑدون
و ﭘذﯾرش وﻻﯾت ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ داﻧﯽ و ّ
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ﺳر وﻻﯾت اﺻﻼً ﻣﮑﺗب وﺣدت وﺟود ﻗﺎﺑل درﮐﯽ ھداﯾت ﺑﺧش ﻧﯾﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺑﺎﺑت ﮔﻣراه ﺷده اﻧد .ﺗﻧﺎﺳﺦ
درک ّ
)ع(
ﭘﻧداﺷﺗن وﻻﯾت ﭼﮫ ﺑرای ﭘﯾرواﻧش و ﭼﮫ ﻣﻧﮑراﻧش ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾزان ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺳت .اﯾن ﮐﻼم ﻣﺷﮭور ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ اﻧواع
و درﺟﺎت وﻻﯾت اﺳت ﮐﮫ :ﺧداوﻧد در درون اﺷﯾﺎء اﺳت وﻟﯽ ﺧود اﺷﯾﺎء ﻧﯾﺳت و در ﺑﯾرون از آﻧﮭﺎﺳت وﻟﯽ ﻏﯾر آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺳر وﻻﯾت ﺧدا در ﺧﻠﻖ و وﻻﯾت ﺑﯾن اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .اﯾن ﺷﻌر ﻣﻌروف ﻣوﻟوی ھم
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھزار ﺑﺎر ﺑﺎرﯾﮑﺗر ز ﻣوّ ،
دال ﺑر ھﻣﯾن راز اﺳت ﮐﮫ :ﻧﯽ ﻣن ﻣﻧم و ﻧﯽ ﺗو ﺗوﺋﯽ ﻧﯽ ﺗو ﻣﻧﯽ .ھم ﻣن ﻣﻧم و ھم ﺗو ﺗوﺋﯽ ھم ﺗو ﻣﻧﯽ .ﻣن ﺑﺎ ﺗو ﭼﻧﺎﻧم ای
ﺳراﻻﺳرار ﺟﮭﺎن ﺧﻠﻘت اﺳت و آن
ﻧﮕﺎر ﺧﺗﻧﯽ .ﮐﺎﻧدر ﻋﺟﺑم ﮐﮫ ﻣن ﻣﻧم ﯾﺎ ﺗو ﻣﻧﯽ! ﺑﺳﯾﺎری ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﻓﮭم اﯾن راز ﮐﺑﯾر ﮐﮫ ّ
وﻻﯾت اﺳت دﭼﺎر دﻋوﯾﮭﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺷدﻧد و ھﻼک ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن آﻧﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن
دﻋوﯾﮭﺎی ﺳﯾدﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎب ﺑود ﮐﮫ روزی ﺧود را ﻣﺑﺷر اﻣﺎم زﻣﺎن ﺧواﻧد و روزی ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن و روزی ھم ﺧود ﺧدا!
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط و ﻓﻘط اھﺎﻟﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻗﺎدر ﺑﮫ درک اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھزاران ﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣن ﺗﻌﻠﯾم دھﻧده آن در طول ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﺧواص ﺑوده ام و ﺗو ﯾﮑﯽ از آﺧرﯾن ﺷﺎﮔردان ﻣن ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠم ﻋظﯾم و ﻋﺟﯾب را ﻋﻣوﻣﯽ و
ﺳر اﯾن ظﮭور را درﯾﺎب و ﺣﻠوﻟش ﻣدان .زﯾرا ﻣن ﻣﻧم و ﺗو
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐرده ای و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗو را ظﮭور ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧم .ﭘس ّ
ﺗوﺋﯽ و ﮔﺎه ﺗو ﺑر ﺟﺎی ﻣن و ﻣن ھم ﺟﺎی ﺗوام .اﯾن وﻻﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره اش دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت و ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﺣﻖ
ﺳر ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺳ ّر رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟود اﺳت .و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﭼون ﺻﻠوة و ﺗﺟﻠﯽ
اﺳت .وﻻﯾت ھﻣﺎن ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ ّ
ﺟﻣﻠﮫ ﺑرآﻣده از اﯾن اﻣرﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺑر آن آﻓرﯾده ﺷده اﻧد .و ﺣﻘﯽ ﺟز اﯾن
ﺳر ﺗوﺣﯾد
ﻧﯾﺳت .ﭘس وﻻﯾت ھﻣﺎن ﻧور ﺣﻖ اﺳت .ﻋدم درک اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﮔﻣراھﯽ ھﺎی ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن اﺳت .و اﯾن ّ
ﺳر و ﻧﮑﺗﮫ ﻋظﯾم را ﭼون
اﺳت ﮐﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎوات و ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻧدارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎب ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾد و ھﯾﭼﮑس اﯾن ّ
ﺳر ﯾﺎری
ﺗو ﺗﺑﯾﯾن ﻧﮑرده اﺳت .ﭘس ﻧﮫ ﻣن ﺗو ھﺳﺗم و ﻧﮫ ﺗو ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻣﻧﯽ و ﻧﮫ ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻣﻧﯽ و ﻧﮫ ﺑﺎ ھﯾﭼﮑس دﯾﮕری! اﯾن ّ
اﺳت :ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را! آﯾﺎ ﮐﺎﻓﯾﺳت!
ﺳﻣﯽ ﻓرﻣود :در اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑﻣﺎن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗو آن را ﺑو ِد ﻧﺑود ﻧﺎﻣﯾده ای ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن
ﮔﻔﺗم :آری و ﻧﮫ! و ﺟﻧﺎب ﺧﺿر ﺑﺎ ﺗﺑ ّ
ﺳر
ﺳری ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ ﮐﻠﯾم ﷲ از درﮐش ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧد ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ّ
ﺑﯾﺎن ﺗوﺣﯾد و وﻻﯾت اﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن ﺣﮑﻣت! اﯾن ھﻣﺎن ّ
ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ درﮐش ،ﺻﺑر و ﺟﮭﺎد و ﻣﻌرﻓت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋداﻟت ﻋرﯾﺎﻧﯽ را و ﻧﯾز ﻋﺷﻖ ﻓزاﯾﻧده ای را!
ﻋﺷﻖ ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ! ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻋﻠم ﺑرﺗر درﯾﺎﻓت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﻋﻠم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و
ﻣﻔﯾدﺗرﯾن و ﻗدرت آﻓرﯾن ﺗرﯾن ﻋﻠوم اﺳت و ﻟطﯾف ﺗرﯾن آن و ﻣﻘدس ﺗرﯾن آن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن آن و اﺿدادی ﺗرﯾن آن! اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ادراﮐش ھﻣطراز ﻣﻘﺎم ﺑرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﭼون ﻧوح و اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣﺣﻣد اﺳت .و ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﻣوﺳﯽ)ع( در ﺑﯽ ﺻﺑری ﺑﺎ اﯾن ﻋﻠم از دو ﻧوع اﺳﺗﮑﺑﺎرش ﺑود ﯾﮑﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻋﻠﻣﯽ و دﯾﮕری اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺣﺎﺻل از
آﻧﮭﻣﮫ ﻣﻌﺟزات ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔردش! زﯾرا ﻣوﺳﯽ ﻗﺑل از رﺳﺎﻟﺗش ﻧﯾز ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد ﺑزرگ ﺑود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠزوﻣﺎت درﯾﺎﻓت
ﻋﻠم وﻻﯾت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ،اﺳﺗﺿﻌﺎف و ﺧﺷوع اﺳت .و ﺣﺟﺎب اﮐﺑر ﺑودن ھﻣﮫ ﻋﻠوم در ﻗﺑﺎل اﯾن ﻋﻠم از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﺳﺧن
ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﭼرا ﺳﺎﺋر ﻋﻠوم اﻋم از ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب و ﻣﺎﻧﻊ درﯾﺎﻓت ﻋﻠم وﻻﯾت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
اﺳت .ﻓرﻣود :ﻧﺧﺳت از ﺗو ﻣﯽ ﭘرﺳم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑﺎور داری ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﺳﺋواﻻت ﺗو ،ﻣن ﺧﺿر ھﺳﺗم ﯾﺎ ﺧودت
ھﺳﺗﯽ؟
در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻧﺎب ﺧﺿر ﺑطرزی ﺣﯾرت آور ﻏﺎﻓﻠﮕﯾرم ﻧﻣود و اﻧﮕﺷت ﺑر ﻗﻠب ﺷﮏ و ﺷﺑﮭﮫ ام در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻧﮭﺎد و ﮐﯾش و ﻣﺎت
ﺷدم! و ﺑﺎ اﯾن ﺳﺋواﻟش ﯾﻘﯾن ﯾﺎﻓﺗم اﯾن ﺟﻧﺎب ﺧﺿر اﺳت ﻧﮫ ﺧودم زﯾرا اﯾن ﺳﺋواﻻت ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر ﻣن ﺑود و ﻣن ھرﮔز ﺑر آن
ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم و اﯾن ﺑﺎر ﯾﺎﻓﺗم! ﭘس ﻧﻔﺳﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﮐﺷﯾدم و ﮔﻔﺗم :ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا! ﻣرا ﻋﻔو ﻓرﻣﺎﺋﯾد! از ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارم ﮐﮫ ﻣرا
ﺳر آری و ﻧﮫ
از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺑﮭﮫ ﻗﻠﺑﯽ ام ﻧﺟﺎت دادﯾد! آری اﯾن ﺧود ﺷﻣﺎﺋﯾد وﻟﯽ ﮔﺎه ﺧود ﺧودم ھﺳﺗم .ﮐﮫ ﻓرﻣود :اﯾن ھﻣﺎن ّ
و ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت .ﮔﺎه ﻣﻧم ﮔﺎه ﺗوﺋﯽ و ﮔﺎه ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ وﻻﯾت! زﯾرا اﮔر ﻣن ﺑطور ﻣطﻠﻖ و اﺑدی ،ﺗو ﺑودم و ﯾﺎ ﺗو
ﻣن ﻣﯽ ﺑودی ﭼﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﻣﺣﺑت و ﯾﺎری و ھوﯾت و اﺧﺗﯾﺎر و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗدرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺧﻼﻓت در ﻋﯾن ﺣﻔظ
ھوﯾت ﻓردی و اﺳﺗﻐراق و ﻓﻧﺎ در ﻋﯾن ﺑﻘﺎی ازﻟﯽ!
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و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن در ﻗﺑﺎل اﯾن وﻻﯾت ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت از ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد و اوﻟﯾﺎی او ،اﯾن
رﺣﻣت را ﺑطور ﻗﮭری ﺑر آﻧﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد؟ ﻓرﻣود :از ﻧﺎﺑﺎورﯾﺷﺎن در ﻗﺑﺎل رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت! زﯾرا ﻣﻼک آﻧﮭﺎ ﻧﻔس ﺷﻘﯽ
و ﺧودﭘرﺳت و ﺑﯾرﺣم و ظﺎﻟم ﺧودﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﮐﺳﯽ را ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺻدھﺎ ﺗﮭﻣت و ﻋداوت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن
ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .و اﯾن ﻋﻠت رﺣﻣت ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت .اﯾن اﺷﻘﯾﺎء ﺑرای اﻧﮑﺎر رﺣﻣت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ ﺳراغ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ
روﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد آن را ﻣﺗﮭم ﺳﺎزﻧد .و اﯾﻧﺳت ذات ﮐﻔر و ظﻠم و ﺷﻘﺎوت ﺑﺷری ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرای ﻧﺟﺎﺗﺷﺎن از ﻧﺎﺑودی ،رﺣﻣت
ﻗﮭری ﺧود را ﺑر آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت آن ﺧود دوزخ اﺳت .و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ آن ﮐﻼم ﻣﻌروف ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻓرﻣود» :ﻣن دﺳت در دوزخ ﻣﯽ ﮐﻧم و ھر ﮐﮫ را ﺧواھم ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھم و ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺑرم و ھر ﮐﮫ را ﺧواھم از ﺑﮭﺷت
ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺑرم و «...ﭘس اﺻل ﺗوﺑﮫ ھم از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ از ﺷﻘﺎوت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا و رﺣﻣت اوﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ
و ﺧﻠﻘت اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .ﭘس اﯾن اﻧﮑﺎر ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا اﺷﻘﯾﺎء را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺻم
ﺳﻼﻣت و ﻋزت و ﺷرف ﺧوﯾﺷﻧد! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﮫ ﻗﺎﺗﻼن اوﻟﯾﺎء ﺟز اﺷﻘﯾﺎء ﻧﯾﺳﺗﻧد اﺷﻘﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣورد
اﺷد رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اوﻟﯾﺎء ﺑودﻧد .اﮔر اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻓﮭﻣﯾدی راز وﻻﯾت ﻗﮭری را ھم ﻓﮭﻣﯾده ای! ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻣرت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ای! و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺋوال ﻧﺧﺳت ﺗو ﮐﮫ ﭼرا ﻋﻠوم اﻋم از طﺑﯾﻌﯽ و دﯾﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب
ﻋﻠم وﻻﯾت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﻣﺛﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﺣﺟﺎب در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾن ھر دو ﻧوع
ﻋﻠم ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم دﯾن و ﻋﻠم دﻧﯾﺎ! و اﻣﺎ ﺳﺋواﻟﯽ دﯾﮕر از ﺗو دارم و آن اﯾﻧﮑﮫ از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﻣرا دﯾدار و درک ﮐﻧﯽ و
از اھﺎﻟﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻋﻠم وﻻﯾت ﺷوی؟ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و دﻧﯾوی ﺷﮏ ﻧﻣودی ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ ای و
ﻣوروﺛﯽ ﺑودﻧد و از ﻓﺎﯾده آﻧﮭﺎ ﻣﺄﯾوس ﮔﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺷر را رﺳﺗﮕﺎر ﺳﺎزﻧد و از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋذاب ﺑرھﺎﻧﻧد .از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ﮐل
اﯾن دﻧﯾﺎی ﻣدرن و ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧش ﮔذﺷﺗﯽ و ﺑﮫ ﯾﯾﻼﻗﯽ ﻣﺗروﮐﮫ ﭘﻧﺎه ﺑردی و ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧواﻧدی! آﯾﺎ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟
ﭘس ﺗو از آن ﺣﺟﺎب اﮐﺑر ﻋﺑور ﮐردی از ھﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی راﯾﺞ و ﻋﻠوم و ﻓﻧون دﻧﯾوی و دﯾﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ
ﻣﺄﯾوس ﺷدی! آﻧﮕﺎه ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﻣرا دﯾدار و درک ﮐﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﺳﯽ و ﻋﻼﻣﮫ وﻻﯾت ﺷوی و ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران
را درک ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻟﺷﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد)ص( ﺑرﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر وﻻﯾت و رﺣﻣت ﻗﮭﺎر ﺧداﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ظﮭورش در ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ
اﺳت و ذواﻟﻔﻘﺎرش! ﭘس اﯾﻧﮏ ﺳﻧﺧﯾت وﺟودی ﻣن و ﻋﻠﯽ را درﯾﺎب ﮐﮫ ﭼرا ﻋﻠﯽ ،ظﮭور ﻣن اﺳت و در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل آﺧر ﻋﻣرش
وﻻﯾت ﻗﮭﺎرش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻋﻣﺎل ﻧﻣود و ﺣﻖ وﻻﯾت ﺧودش را ھم در ﺧطﺑﮫ ﺑﯾﺎن ،آﺷﮑﺎر ﮐرد! ﭘس ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻗﻠﻣرو
ﻋﻠم وﻻﯾت اﺳت و ﭘذﯾرش رﺣﻣت ﻗﮭﺎر ﺣﻖ! زﯾرا آدﻣﯽ در ﺷﻧﺎﺧت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﻔس او ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﮐﺎﻓر
و ﺧﺻم رﺣﻣت ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺿد وﺟود اﺳت .از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ذواﻟﻔﻘﺎری و ﻋﻠوی و ﺧﺿروی ﻣﯽ ﺷود و ﺑدان ﮐﮫ ذواﻟﻔﻘﺎر در
اوج وﻻﯾت ﻣﮭری ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ،رخ ﻧﻣود! ﭘس ھر ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠم را ﻧﯾﺎﺑد ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن را ھم درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ از
رﺣﻣت ﺣﻖ ﻣﺣروم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم ﺟز ﺑﮫ ﺗﯾﻎ رﺣﻣت ،وﺟود ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و آدم ﺟز ﺑﮫ وﻻﯾت ﺣﻖ ،اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و رﺳﺗﮕﺎر
ﻧﻣﯽ ﺷود! ﭘس وﻻﯾت ،ﻣﮭر ﻗﮭﺎر اﺳت و ﻋﻠﻣش در ﺑو ِد ﻧﺑود ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧﻼﻓت اﺳت! اﯾن ھﻣﺎن ﻓرق رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم
اﺳت ﮐﮫ ﺗو در آﺛﺎرت ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺷرح ﻧﻣوده ای.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ در ﺧود و ﺑﺳﯾﺎری دﯾده ام ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﻋﻠوم دﻧﯾوی و ﻋﺎرﯾﮫ ای ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠوم
ﻟدﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت .ﻓرﻣود :زﯾرا ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣوروﺛﯽ ﮐﮫ از ﺑطن ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
ﺷوﻧد دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎری و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره ﺧودت ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ
ای .وﻟﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺧود ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗدم ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ذات ﺣﻖ ،ﺳراﺳر ﮐﺷف ﮐﻔر و ظﻠم و ﺟﮭل و ﻓﺳﺎد و ﺣﯾواﻧﯾت
و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن اﺳت ﭘس ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد و ﺧﺷوع ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد
و اﯾن ﺑر ﺧﻼف ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت و ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری را ﺧوش ﻧﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﺑرﺧﻼف ﺧﺎﺻﯾت ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣوروﺛﯽ و
ﻣدرﺳﮫ ای اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ،آدﻣﯽ ﻣﺎھﯾت ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺿد وﺟودی ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﯾز رﺣﻣت
ﻧﺎﭘذﯾری و ﺷﻘﺎوت ﺧود را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺗﻠﺦ اﺳت و ﻟذا اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺣﻖ! و ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﺗوﺑﮫ از ﻋدم و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﺧود و روﯾﮑرد ﺑﮫ وﺟود ﺣﻖ و رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ و ﻗﮭری او ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﺷر در ﺟﮭﺎن اﺳت.
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و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :آﯾﺎ ﻣﮕر ﻋﻠم ﺷرﯾﻌت ھم ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻧژادی و دھری اﺳت؟ ﻓرﻣود :ﻋﻠم ﺷرﯾﻌت ﺑواﺳطﮫ ﺟﺑرﺋﯾل ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎی
اﻟﮭﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﻋﺎرﯾﮫ ای اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن دھری و ﻧژادی ھم ھﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘل ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﺻﻼً ﻋﻠم ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺑر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺑوت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺑرﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺗﺷﺎر اﺧﺑﺎر ﻏﯾﺑﯽ اﺳت .وﻟﯽ ھﻣﯾن ﺷرﯾﻌت ﭼون در ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن
ﻧﻔس و ﻓطرت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﻋﻠم اﺳت و ﺧودی و رﯾﺷﮫ دار اﺳت و ﻟذا ﺷﯾطﺎن در آن راه ﻧدارد اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم و رﺣﻣﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﻧده ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣوده اﺳت از ﻧزد ﺧودش و ﺑﯾواﺳطﮫ! و ﺗو ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﮐرده ای ﺑرای ھﻣﮕﺎن! ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺟﻧﮓ اھﺎﻟﯽ ﺷرﯾﻌت اﺧﺑﺎری ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋرﻓﺎن ،ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺟﻧﮓ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷر ﺑوده اﺳت زﯾرا ﺟﻧﮓ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ وﻻﯾت ﺣﻖ ﺑوده اﺳت .ﭘس راز ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣظﻠوﻣﯾت اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ را درﯾﺎب! و ﺑدان ﮐﮫ
ﺷﻘﺎوت در ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت ،اﺷد ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ در واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼ رخ ﻧﻣود و در ﻣﺳﺟد ﮐوﻓﮫ! ﭘس ﺗو اﯾن ﺷﯾطﺎن را ﺧﻠﻊ ﯾد
ﻧﻣوده ای و ﺑﯾن اھل ﺷرﯾﻌت و ﻋرﻓﺎن ،طرح ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد اﻓﮑﻧده ای! ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق را ﺑراﻧداﺧﺗﮫ ای! و ﻟذا ﺟز ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﺎ ﺗو
ﻋداوت ﻧدارﻧد.
ﺳر رﺣﻣت
ﺳر ھﻣﺎن ّ
ﺳر و راز ھﻣراه اﺳت اﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت؟ ﻓرﻣود :اوﻟﯾن ّ
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :اﺻوﻻ ً ﻧﺎم »ﺧﺿر« ﺑﺎ ّ
اﺳت ﮐﮫ در ﻋﻠم رﺣﻣت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎ آدﻣﯽ ﻋﻠم رﺣﻣت را ﻧداﻧد رﺣﻣت ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﭼون آن را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﻠﮑﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻣواره در طﻠب ﺷﻘﺎوت اﺳت و ﺷﻘﺎوت را رﺣﻣت ﻣﯽ ﭘﻧدارد .آﯾﺎ اﯾن ﮐم رازی اﺳت؟ ﭘس ھﻣﮫ ارﮐﺎن و ﻣﺳﺎﺋل اﯾن ﻋﻠم،
رازﮔﺷﺎﺋﯽ اﺳت ﻣﮕر آﺛﺎر ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﯾن رازﮔﺷﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺷف واژﮔوﻧﯽ ھﺎی ﺑﺷر از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن اﺳرار اﺳت .و ﺗو اﯾن
اﺳرار را در ﺣﺷر و ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ات ﺑﺎ ﻣن ،ﮐﺷف ﻧﻣوده ای و در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ات ﺑﺎ ﻣن ﮐﮫ در ﺗو و ﺑﺎ ﺗو
ﻣﺣﺷورم .ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز راز دﯾﮕرﯾﺳت از اﺳرار زﻧدﮔﺎﻧﯽ و آﺛﺎر و اﻋﻣﺎل ﺗو! و اﺻﻼً ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرت ﺳراﺳر رازﮔﺷﺎﺋﯽ از ﻋﺎﻟم
و آدﻣﯾﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﺎھﯾت ﺧﺿروی ﺗوﺳت! و ﮐم و ﮐﯾف راﺑطﮫ ات ﺑﺎ ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺳراﺳر از ﺟﻧس داﺳﺗﺎن ﻣن و ﻣوﺳﯽ
در ﻗرآن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره ﺗو اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺳوء ظن و ﺗﮭﻣت و اﻓﺳﺎﻧﮫ و اﻏراق و ﺣﮑﺎﯾت ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﭘس
ﺳر
ﺳر اﯾن دوراﻧﯽ .اﯾن از وﯾژﮔﯽ وﻻﯾت اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ھﺳﺗﻧد! و ﺑزرﮔﺗرﯾن رازﮔﺷﺎﺋﯽ ﺗو ّ
ﺗو ﮐﺎﻧون ّ
واژه ھﺎﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﻗﻠﻣرو وﻻﯾت ﺣﻖ اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ﺳراﺳر در ﺟﮭﺎن اﺳرار زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻣﺎم
ﺑدﺑﺧﺗﯽ اش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺳرار ﺧود و ﭘﯾراﻣون ﺧود و اﺷﯾﺎء را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻟذا ﺑﮫ طﻠﺳم آﻧﮭﺎ دﭼﺎر اﺳت .و اﯾن طﻠﺳم ﻋﺎﻟم
ﺳر اﺳت و اﺳرار ﻋﺎﻟم وﺟود .ﭼرا ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ،ﻣﺧﻠوق
وﺟود ﺟز ﺑﺎ ﻋﻠم وﻻﯾت ﮔﺷوده ﻧﻣﯽ ﺷود ﭘس ﻋﻠم وﻻﯾت ﻋﻠم ّ
وﻻﯾت ﻗﮭری ﺣﻖ اﺳت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود اھﺎﻟﯽ اﯾن ﻋﻠم )اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ( اﺳرار آﻣﯾزﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی روی
زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ھم از ﻧظر دﯾﮕران و ﺣﺗﯽ از ﻧظر ﺧودﺷﺎن! و اﯾن ﺣﯾرت ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی از ﺧودش ﮐﮫ :در دو ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودی
ﺣﯾرت آورﺗر از ﺧودم ﻧدﯾده ام! و اﯾﻧﮏ درﯾﺎب اﯾن اﺻرار ﺧداوﻧد در ﻗرآن را ﮐﮫ در آﯾﮫ ﺑﮫ آﯾﮫ ﮐﺗﺎﺑش ،اﻧﺳﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ
ﺳر! و ھداﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷف اﺳرار ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑﺧﺻوص
ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﻧد .آﯾﮫ ﯾﻌﻧﯽ ّ
ﺧوﯾﺷﺗن!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﭘس ﭼﮫ راﺑطﮫ ای ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و وﻻﯾت اﺳت؟ ﻓرﻣود :ﺷرﯾﻌت اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧب وﻻﯾت اﺳت و وﻻﯾت
ﺑﺎطن ﺷرﯾﻌت اﺳت .ﭘس ﻋﻠم وﻻﯾت ،ھﻣﺎن ﻋﻠم و اﺳرار ﺷرﯾﻌت اﺳت .و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻋﻠوم ﻣﺎدی
و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ اﺳت ﺷرﯾﻌت ھم ﺑدون ﻋﻠم وﻻﯾت ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﺋﯽ ﻧدارد و ﻋﻠم وﻻﯾت از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :آﯾﺎ ﻋﻠم وﻻﯾت ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﺎ راھﮭﺎی دﯾﮕری ھم دارد؟ ﻓرﻣود :ﺟز ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
راھﯽ ﻧدارد و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھم ﺣﺎﺻل اطﺎﻋت و ھﻣراھﯽ و ھﻣدﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧوری از وﻻﯾت اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻣوﺳﯽ ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ھﻣراھﯽ و اطﺎﻋت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت و رﻓت .ﺗﻣﺎم ﻓﺗﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺷرﯾﻌت ﻣذاھب ﭘدﯾد
آﻣده ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان ﻋﻠم ﺷرﯾﻌت ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم درک وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻣﺷﮑل دﯾﮕر ﻣوﺳﯽ)ع( در اطﺎﻋت و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ،ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺑودن اطﺎﻋت ﺑود ﮐﮫ
ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﻓت .ﭼرا ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻋﻠت و راز اﻋﻣﺎل ﺑظﺎھر ﺧﻼف ﺷرع ﺧود را ﺑراﯾش ﻧﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﺗﺎ ﺻﺑوراﻧﮫ ھﻣراھﯽ و ھﻣﮑﺎری
ﮐﻧد؟ ﻓرﻣود :ﮐل راز و ﻋﻠت اﯾن راﺑطﮫ در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ اﺳت از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺣﻘﺎﻧﯾﺗش ﻣﺳﺟّل ﺷده
اﺳت .زﯾرا اطﺎﻋت ﺑﺎ ﭼون و ﭼرا اطﺎﻋت از ﺧودی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠوم ﺧود ﻣطﺎﺑﻖ و ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻗرار
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اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب اﯾن ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾت ﺑﺷری ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷود ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭘروارﺗر ﺷود .و ﻟذا اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺟﮭﺎدی ﺑرﻋﻠﯾﮫ
ﺳر وﻻﯾت ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐﺷف و درک ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻋﺎﻟم وﺟود ﺣﺎﺻل از
ﺳر وﺟود و ّ
ﻣﻧﯾت ﺧوﯾش اﺳت و از اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ّ
ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺧداﺳت و رﺣﻣت و وﻻﯾت ﻗﮭﺎرش ھم ﻏﺎﯾت رﺣﻣت اوﺳت .و ﻏﺎﯾت از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺧدا اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟش را
ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .ﭘس ﻋﻠم وﻻﯾت ﺟز ﺑواﺳطﮫ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﺑرﺧﻼف اراده و ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﺑﺎورھﺎی ﺧود،
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺷﮑﺳت ﻣوﺳﯽ در ﻟﻘﺎءﷲ ھم ﺣﺎﺻل ﻋدم درﯾﺎﻓت اﯾن ﻋﻠم ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ را ﮐﮫ ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺣﻖ اﺳت رؤﯾت ﮐﻧد و ﺑﯾﮭوش و ھﻼک ﺷد .و ﮐل دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷد ﺗﺎ ﻣوﺳﯽ از اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺳر ﺑﺎز زﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺧودش طﺎﻟب اﯾن ﻋﻠم ﺷده ﺑود و ﺧداوﻧد وی را ﺑﮫ ﻧزد ﻣردم ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻋﻠﻣﯽ -ﺷرﻋﯽ -ﻧﺑوی او ﺑود .و ﺑدان ﮐﮫ
ﮐﻣﺎل ﻋﻠم وﻻﯾت ،ﻣﻌرﻓت ﻗﻠب و ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺟﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﺣدّ از ﻋﻠم وﻻﯾت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻏﺎﯾت اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و
ﭼرا و ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻋﻠم ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت و ﺑﺎور ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑر اﻟﮭﯽ ﺑودن ﺟﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس
ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺟﻣﺎل وﻻﯾت اﺳت و وﻻﯾت ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ،ﮐﻣﺎل آﻧﺳت ﮐﮫ در ﻣرﯾدی ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ،
ﮔوی ﺳﺑﻘت را از ﮐل ﺑﺷرﯾت رﺑود و ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن ﺷد و ﻣﺣل ﺻﻠوة ﺧدا! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم وﻻﯾت ﺳراﺳر ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون وﭼرا و ﻗﮭﺎر ﺑرﻋﻠﯾﮫ اراده ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن وﻻﯾت ﻗﮭﺎر ﺣﻖ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧودش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد در واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم! اﯾن ھﻣﺎن اﺧﻼق ﷲ اﺳت .و ﻟذا اﯾن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ
ﺳراﺳر ﻋﻠم وﻻﯾت اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﭘس ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻠم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳﺗﺎد ﻋﻠم وﻻﯾت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل و ﺣﮑﯾم
ﺣﺎﮐم! آﯾﺎ درﺳت اﺳت؟ ﻓرﻣود :ھﻣﯾﻧطور اﺳت! وﻟﯽ ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم ﻣﺣﻣد ،اﯾن وﻻﯾت در اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و ﻣرﯾدان و ﺷﯾﻌﯾﺎن
ﻋﺎرف و ﻣؤﻣﻧﺎن ،اﺳﺗﻣرار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓت و اﯾن ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت .و ﻣن ﻣﮭﯾﺎ ﮐﻧﻧده و ھداﯾت ﺑﺧش ﺣﻖ
ﺟوﯾﺎن در ﺳﻣت وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﺎم ھﺳﺗم .زﯾرا اﻣﺎم ،ﺟﻣﺎل وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﻋﻠم وﻻﯾت ﺑﺎ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ؟ ﻓرﻣود :اﯾن ﻋﻠم ﻧﺧواھد ﺑود ﺑﻠﮑﮫ اﺧﺑﺎر
اﺳت ،اﺧﺑﺎر وﻻﯾت! و اﯾن اﺧﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ،ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن و اﻧﺎﻧﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷد و اﺳﺎس ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷود در ﺟرﯾﺎن ﺧود -واژﮔوﻧﺳﺎزی! و ﺣﺎﺻﻠش ھﻣﯾن اﺳﺗﻔﺎده ای اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺷﺎھدش
ھﺳﺗﯾم! ﮐﮫ ﺑﺎ ورود اﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل از ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺷﻣﺎ ،ﮐﻣر اﯾن ﺷﯾطﺎن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و رﺳوا ﻣﯽ ﮔردد .و ﺑﺎ
اﯾﻧﮭﻣﮫ اﯾن اﺧﺑﺎر وﻻﺋﯽ ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷرک و ﻧﻔﺎق از ﻣﯾﺎن ﺑرود و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ دو ﺟﻧﺎح ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت و ﺧداﭘرﺳت
ﺧﺎﻟص و آﺷﮑﺎر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭش ﻋظﯾﻣﯽ در رﺷد اﻧﺳﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ رﺳﺎﻟت وﻻﺋﯽ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ ﻓرﻣود :ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻏﯾرﻧژادی ،ﻏﯾرﺗﺎرﯾﺧﯽ،
ﻏﯾرﻣﺎدی ،ﻏﯾرﻏرﯾزی و ...ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ! ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺣد و ﺻﻣد و ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا ً اﺣد! و اﯾن
ﻣﺣب ﺧدا و وﻟﯽ ﺧدا! و اﯾن ﻣﺣﺑت اﺟر اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از وﻟﯽ ﺧداﺳت .و ﻣن در ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺣب اﺳت،
اﻧﺳﺎﻧﯽ
ّ
ّ
ﺑر روی زﻣﯾن ﻧظر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ اﮔر در ﺑﺷری ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺣﺑت طﻠﺑﯽ ﯾﺎﻓﺗم ﺑﺳوﯾش روم و ﺗﻌﻠﯾﻣش دھم و
ھداﯾﺗش ﻧﻣﺎﯾم ﺑﺳوی ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد! ﻣن ﻣطﻠوب ھﻣﮫ طﺎﻟﺑﺎن روی زﻣﯾن ﺑوده ام! ﻣن راھﮕﺷﺎی ھﻣﮫ ره ﺟوﯾﺎن ﺑوده ام! ﻣن
ﻣﻌﻠم ھﻣﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘت ﺑوده ام! ﻣن وﻟﯽ ھﻣﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده ام! ﺗﺎ در دﯾن ﻣﺣﻣد ،ﺷرﯾﻌت و ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳت و
در وﺟود ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد و زان ﭘس ﻣن راھﻧﻣﺎی ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص او ﺑوده ام ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺷﺎن ﻣﻠﺣﻖ ﺳﺎزم و
ﻣﺣﻣدی ﮐﻧم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﮐردم اول ﺗو را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ رﺳﺎﻧدم و ﺳﭘس ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧت و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرت ﺑردم.
ﻣن آن ﺷدﯾد ٰ
اﻟﻘو ٰ◌ی ﺑودم ﮐﮫ در ﻧزد ﺳدرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻟﻘﺎء اﯾﺳﺗﺎده ﺑودم و ﺗو را در آن دﯾدار ﻗوت ﺑﺧﺷﯾدم .ﻣن
ﺷﺟره ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﻠﯾﯾن و ﺑﯽ ﻧژادان ھﺳﺗم! ﻣن ھوﯾت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗم و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ او ﺧودش را ظﮭور
اﯾﻠﯾﺎ و ﺧﺿر ﻣﯽ ﻧﺎﻣد زﯾرا ﺧﺿر و اﯾﻠﯾﺎ ھر دو ﻣن ھﺳﺗم! اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ،ﺷرﯾﻌت ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور طرﯾﻘت ﻋﻠوی
اﺳت و ﻣذھب آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﺷﯾﻊ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾروی و ﻣرﯾدی ﻣﺣض ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻗرار
دارد! و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ دﯾن ﺧدا و ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن و اﻋﺗﻘﺎدات ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت آﻣوﺧﺗم و
ﺗﻌﻠﯾم دادم و رﺣﻣت ﺧدا را ﻣﻌﻠوم و ﻣﻔﮭوم و ﻣﻌﻘول و ﻣﻌروف ﻧﻣودم .ﻣن ﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم رﺣﻣت و رﺣﻣت ﻋﻠم ھﺳﺗم! زﯾرا ﺧداوﻧد
از رﺣﻣﺗش ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﻣن داد و ﻋﻠﻣش را در ﻣن ﻋﯾن رﺣﻣت ﺳﺎﺧت! و ﺗو اﯾن ﻋﻠم و رﺣﻣت را ﺑرای ھﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﮐردی
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ﯾﻌﻧﯽ ﻣرا ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ،ظﮭور ﻣن ﺑرای ﺧواص ﺑود ﺗو ھم ظﮭور ﻋﻠﯽ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ
ﺑﺷری ھﺳﺗﯽ! ﭘس ظﮭور ِظﮭور ﻣﻧﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﺗو ظﮭور ﻣﺣﻣدی ﻣﻧﯽ و ﺑﯽ ﻧژادی ﻣرا ﻣذھب آل ﻣﺣﻣد ﻧﻣودی ﭘس ﻗﻠب ﻣذاھب
اﻟﮭﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐردی .ﻣن ﭘس از ھزاران ﺳﺎل ﺑواﺳطﮫ ﺗو ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣردم آﻣدم! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻠم اﻟﮭﯽ در ﻏﺎﯾت رﺣﻣﺗش ﺑﮫ
ﻧزد ﻣردم آﻣده و رﺣﻣﺗش ﻋﯾن ﻋﻠﻣش ﮔﺷﺗﮫ اﺳت از ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن! و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرت ﺗﺣﻘﻖ اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرش ﻗﮭر و ﺑﺎطﻧش ﮐﻣﺎل رﺣﻣت اﺳت از ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد! زﯾرا ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻋﻠم ،ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن از ھﻣﮫ
اﺳﺎرﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻋذاﺑﮭﺎ رھﺎ ﺧواھد ﺷد و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺧواھد ﮔﺷت در درﯾﺎی رﺣﻣت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺧداوﻧد! آﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻣرا و
ﺧودت را ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ؟ و ﮔﻔﺗم :ﻣن ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم را داﻧﺳﺗم و ﺧداوﻧد را ﺷﻧﺎﺧﺗم ﻧﮫ ﺧودم را و
ﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺣﺗﯽ!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :اﯾﻧﮑﮫ وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﺑر ﻓطرت و ﻋﺻﻣﺗش ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود در اﯾن ﺑﺎب ﭼﮫ رازی ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﻣن ھﻧوز ﻧﻣﯽ
داﻧم ﺑﺧﺻوص در اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺎﻣل ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت و ﯾﮏ اﺷﻐﺎل ﺷده ﮐﺎﻣل؟
ﻓرﻣود :ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ رﺣﻣت ،ﻋﻠم اﺳت و ﻋﻠم ھﻣﺎن وﺟود اﺳت و وﺟود ھم ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت اﺳت و آن اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت اﺳت.
و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ را اﺳﺗﺧراج ﮐﻧﯽ و ﻣﺗرادف و ھم ﻋرض ﻗرار دھﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺣدت وﺟود و ﺗوﺣﯾد
اﺳت .و در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻓﻘط آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑودش ﺳرﮔردان و ﮔم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ظرف وﺟودش ﯾﻌﻧﯽ ارض
ﺟﺎﻧش ،ﺑواﺳطﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺷﻐﺎل ﺷدﮔﯽ و ﺗﺳﺧﯾر ،در آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺣدّ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ
آدﻣﯽ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب وﺟود اﺳت ﭘس ﺑﺎ وﺟودش ﺑﺎزی و ﻣﮑر و ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔﺎه ھم اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و در
اﯾن ﺑﺎزی و ﺗذﺑذب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب درﻣﯽ آﯾد از اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﻓر ﺷده ھﻣﯾن ﺗذﺑذب
اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا از آدﻣﯽ اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧﻧد و ﺷرک و ﺗذﺑذب و ﻧﻔﺎق آدﻣﯽ را ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد زﯾرا
ﮐﻔرﺷﺎن از اﯾن ﺑﺎزﯾﮕری اﻧﺳﺎن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺣﺎﻣل روح اﻟﮭﯽ ﺑوده و ﻗدری ﻋظﯾم دارد و ﻣد ﻧظر ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت
ﭘس وﺳوﺳﮫ اﻧﮕﯾز و ﻣطﻠوب اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ از ﺑﺎزی و ﻣﮑر و اﻧﮑﺎرش ﺑﺎ وﺟود
ﺧودش ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد از ﺑﺎﺑت اﻣﮑﺎن اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ او داده اﺳت و او ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود ﺑﺎزی و ﻣﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد .آﯾﺎ
داﻧﺳﺗﯽ؟ ﮔﻔﺗم :ﻣن در اﯾن ﺑﺎب ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﯾﺷﯾده ﺑودم وﻟﯽ ھرﮔز اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﻣودی ﻧدﯾده ﺑودم! ﺳﭘﺎﺳﮕزارم!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﯾطﻧت و رذاﻟت ﺷﯾطﺎن ھم از ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و رﯾﺷﮫ در آدﻣﯾت دارد ﯾﻌﻧﯽ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اﺧﺗﯾﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را ھم ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎری در ﮔﻣراه ﺳﺎزی و
ﭘﻠﯾدی ﻧﻣوده اﺳت .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت؟ ﻓرﻣود :ﻋﯾن ﺣﻖ اﺳت! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺷﯾطﺎن ﭼون ﺧون در رﮔﮭﺎ و ﭼون ھوا در
ﺗﻧﻔس ﺑﺷر ﺟرﯾﺎن دارد ﯾﻌﻧﯽ از ﺟﻧس ﺑﺷرﯾت اﺳت و ﻟذا ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷﯾطﺎن از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﻣری ﺑس ﻋظﯾم و دﻗﯾﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل از آن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد! و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ آدم وﺟود داﺷت و ﻣﻘرب درﮔﺎه ﺣﻖ ﺑود ﭘس
ﺑواﺳطﮫ آدم ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎﻓر و رﺟﯾم ﺷد! ﭘس ﺷﯾطﺎن ھر ﮐﺳﯽ درﺳت از ﻣﺎھﯾت ﺧود اوﺳت در ﭘﻠﯾدی و ﮐﻔر و اﺳﺗﮑﺑﺎرش! ﭘس
ﺷﯾطﺎن ﺧوﯾش را ﺷﻧﺎﺧﺗن ﮐﺎر ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت! ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻣرز ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﺣﻖ و
ﺑﺎطل اﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾداﯾش ﻓرﻗﺎن در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن! ﭘس اﻧﺳﺎن ﺗواب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻔس ﻣﺳﺗﮑﺑر ﺧود را ﻟﻌﻧت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﯾطﺎن از او
دور ﺷود .ﺷﯾطﺎن را ﺧود ﺧدا ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻋﺑﺎرت »ﻟﻌﻧت ﺑر ﺷﯾطﺎن« در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﮭل و ﮐﻔر ﻣﺿﺎﻋف
اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﻟﻌﻧت ھر ﻣﺧﻠوﻗﯽ را ﺑر آدﻣﯽ ﺣرام ﮐرده اﺳت .اﯾن »ﻟﻌﻧت ﺑر ﺷﯾطﺎن« ﯾﮏ ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﻣﺿﺎﻋف اﺳت ﺑﺎﯾد
ﮔﻔت »ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑر ﺷﯾطﺎن اﺳت«.
ﺗﺷﮑر ﮐردم و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :دوﺳت ﻣن! ﻣن درﺑﺎره ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﮔﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺄﯾوس ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم دام اﺑﻠﯾس
اﺳت ﻧﮑﺗﮫ ای ﺑﻧﻣﺎ ﺗﺎ ﺑر اﯾن ﯾﺄس ﻓﺎﺋﻖ آﯾم! ﻓرﻣود :ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ آﻧﮑﮫ آدﻣﯽ در ﻗﻌر درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھم ﺑﺎز ذاﺗﺎ ً ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و
اﺣﺳن ﻣﺧﻠوﻗﺎت او در ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎﯾش ھم از ﻋظﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ او اﻋطﺎ ﻧﻣوده اﺳت و آن ﻣﻘﺎم
اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ھﻣواره ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﮐﮫ آدﻣﯽ در ھﻣﮫ اﺣوال و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗش ﺣﺎﻣل ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت و ﺑدﻟﯾل ھﻣﯾن اﻣر
اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎرش ھم ﺣﺎﺻل ھﻣﯾن ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﻣری روی ﺑرﮔرداﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣری روی ﻧﻣﺎﯾد.
ﮐﮫ روی ﻧﻣودﻧش ﺻدق و اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﺗوﺣﯾد اوﺳت و روی ﮔرداﻧﯾدﻧش ھم ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و اﺳﺗﮑﺑﺎر اوﺳت در ﻗﺑﺎل ﺣﻖ!
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و ھر ﮔﺎه ﺑﮫ ﺣﻖ اﻣور روی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺎﻣل روی اﻟﮭﯽ اﺳت و روی اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺗﺻدﯾﻖ و ﺣراﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد آن اﻣﺎﻧت را! و
وﺟﮭﯽ از وﺟﮫ ﺧداﺳت و ﻟذا ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ و ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧﻧده ﻋواﻟم! زﯾرا وﻗﺗﯽ از ﺣﻘﯽ روی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد از وﺟﮫ اﻟﮭﯽ در
اﻣری روی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد ﭘس روی از ﺧودش ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد و ﺧودش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺧودش ﮐﺎﻓر اﺳت و در ﺳﯾطره
ﺷﯾطﺎن! و اﻧﺳﺎن اﮔر ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺧود را در ھﻣﮫ اﻣور ﻗرار دھد و روی از ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﺑرﻧﮕرداﻧد ﺷﯾطﺎن اﻣﮑﺎن ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ او
را ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺣت اﻣر او ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺣت اﻣر ﺧداﺳت .و اﯾن روﯾﮑرد اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ھر اﻣری ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠم
وﺣدت وﺟود ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻋﻠم وﻻﯾت ﻗﮭری اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ ﻓﻘط از ﻗﮭر اﻣور و اﻣور ﻗﮭﺎر روی ﺑرﻣﯽ
ﮔرداﻧد! و ﻣن و ﺗو ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﻣﻌﻠم ﻋﻠم وﻻﯾت ﻗﮭری ﺣﻖ در اﯾن دوراﻧﯾم! ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ اﮔر ﺗو از ﺧﻠﻖ و ھداﯾﺗﺷﺎن ﻣﺄﯾوس
ﺑﺎﺷﯽ ﭘس ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﻣﯾدوار ﺗواﻧد ﺑود .ﭼرا ﮐﮫ ﺗو ﺻﺎﺣب ﺷﻔﺎﻋت ﺑر ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ ﺷﮭﺎدت و ﻣﻌرﻓت و ﻧظﺎرت و
دﻻﻟت و ﻣﺣﺑت داری ﮐﮫ ﮐل ﺧﻠﻖ ﺧداﺳت .زﯾرا ﺷﻔﺎﻋت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﺷﮭﺎدت ﺑر ﺑﺎطن و ﺳرﻧوﺷت ﺧﻠﻖ اﺳت
و ﻧﯾز ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺧﻠﻖ! و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در اﯾن ﻣﻌﺎرف در اﯾن دوران ﺑﮫ ﺣد ﺗو ﻣﯽ رﺳد ﭘس ﺷﻔﺎﻋت ﮐن ﮐﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﺗو ﻋﯾن
ھداﯾت اﺳت .اﺑﻠﯾس را ﺑﮫ اھل ﺷﮭود و ﺷﻔﺎﻋت راه ﻧﯾﺳت! زﯾرا اﮔر ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت ﺧدا ﺑر
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﺑدﻟﯾل ﺷﮭود ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت در ﻣﻌراج! و ﺗو ﻧﯾز اﯾن ﺷﮭود را ﺑر زﻣﯾن داﺷﺗﮫ ای از ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و
طرﯾﻘت ﻋﻠوی و ﻣﻌرﻓت ﻣن!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ای دوﺳت ﻣن ،درﺑﺎره ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم زﻣﺎن و ظﮭورش رازی ﺑﮕو! ﻓرﻣود :ھر ظﮭوری ﯾﮏ َﻣظﮭر دارد و ﯾﮏ
ُﻣظﮭر! و اﯾن راز ﻏدﯾر اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب وﻻﯾت اﺳت .آﻧﮑﮫ رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی را ﺑﮫ ظﮭور رﺳﺎﻧﯾد ﻋﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣرﯾد ﻣﺣض ﻣﺣﻣد
ﺑود .ﭘس ﻋﻠﯽ ،ظﺎھر ﮐﻧﻧده ﻣﺣﻣد ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻠﻣﺎن ھم ظﺎھر ﮐﻧﻧده ﻋﻠﯽ ﺑود و ھﻔﺗﺎد و دو ﺗن در ﮐرﺑﻼ ظﺎھر ﮐﻧﻧده
ﺣﺳﯾن ﺑودﻧد و ﮐﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ظﺎھر ﮐﻧﻧده وﻻﯾت ﻗﮭﺎر ﻣﺧﺗﺎر ﺛﻘﻔﯽ ﺑود و ...ﭘس ﮐﺟﺎﺳت ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧش را ظﺎھر ﮐﻧد
از ﺗﺎرﯾﮑﺧﺎﻧﮫ ﻏﯾﺑت! ﻋﻠﯽ)ع( ھﻣواره ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻣن ﭼﺎه درﺑﺳﺗﮫ ای ھﺳﺗم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرا اﺳﺗﺧراج ﻧﻣﯽ ﮐﻧد «.در ﻗرآن ھم
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ آﻣده اﺳت .ﭘس ﭼرا ظﺎھر ﮐﻧﻧده اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺧود ﺗو ﻧﺑﺎﺷﯽ! و اﯾﻧﺳت ﺑرﺗرﯾن ﺷﻔﺎﻋت! و ﺑدان ﮐﮫ ظﮭور ﻋﯾن ﻣﻌرﻓت
و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و اﻣﺎم ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد )اﻣﺎﻣﺗش( ﮐﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .و ﺗو ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﻧﺎﺳﻧده و ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧده اﻣﺎم
در اﯾن دوراﻧﯽ! ﻓﻘط دﻋﺎی ﻓرج ﻋﺎرﻓﺎن اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻋﺎﺋﯽ ﺑدون ﻣﻌرﻓت ،اﺟﺎﺑت ﻧﺷده اﺳت .در ظﮭور
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم اﻣﺎم ﻓﻘط ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎﻧش از درب رﺣﻣت ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺷﻣول ﻗﮭرش ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﺎن وﻻﯾت
ﻗﮭری اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت رﺣﻣﺗش در ﺣﻖ ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﭘس ﺷﻣﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻠم وﻻﯾت و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل راھﻧﻣﺎی ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺣﻖ ﺑﺳوی
اﻣﺎم ﺷده ای و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣن ﺟز اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت .و ﻟذا ﺧود اﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ﻗﺑل از ظﮭور اﻣﺎﻣت در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑودی و ﻧﯾز در دوره ﻏﯾﺑت! ﻣﺎﺟرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ھم ﺟﮭت ﺗﻌﻠﯾم اﯾﺷﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﺑود.
ﭘس ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠم و اﺳﺗﺎد اﻣﺎﻣت ﺑوده ای .آﯾﺎ درک ﻣن درﺳت اﺳت؟ ﭘس ﻓرﻣود :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ھر ﻧﮑﺗﮫ ای ھر
ﭼﻧد ﺑظﺎھر ﻧﺎﭼﯾز در اﻣر وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻐﻔول ﯾﺎ ﻣﺟﮭول و ﻣردد ﺑﻣﺎﻧد ﺑﺎﻻﺧره در ﻣرﺣﻠﮫ ای از راه
ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن ﻋﻠوم ،اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻠم ظﮭور
ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ ﮐﮫ ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس ھر ﭼﮫ در اﯾن اﻣر ﺳﺋوال ﮐﻧﯽ ﺑﺎز ھم ﮐم اﺳت .و اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
دﯾﮕر در اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻖ رب و ﻣﻌﻠم و اﺳﺗﺎد و ﻣرﺷد اﺳت .آﻧﮑﮫ ﺣﻖ ﻣﻌﻠم را ﻣﯽ داﻧد ﺑﺳوی اﻣﺎم راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧن در اﯾن ﺑﺎب را اﻣﺎم اوﻟﯾن ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﻣرا ﮐﻼﻣﯽ آﻣوﺧت ﺑﻧده ﺧوﯾش ﻧﻣود! و اﻣﺎم ،ﻣﻌﻠم و
ھﺎدی ﺑﺷر ﺑﺳوی ﺣﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ را ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﻖ وﺟودش را در ﺧود اﺣﯾﺎء و ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد .و اﻣﺎﻣﺎن اﺳوه
ھﺎی ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﺣﻖ در ﺑﺷرﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھر اﻧﺳﺎن رﺳﺗﮕﺎر ﺷده ای ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اﻣﺎم ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﻠﻘﯾن دﻋﺎ
ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد :ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ را اﻣﺎم ﻣﺗﻘﯾن ﻗرار ده! ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ و ﻋﻠوی ﺷوﻧد! ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﻻﯾﻖ طﯽ اﯾن طرﯾﻖ وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﮭﻣﯾدن و ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد زﯾرا اﻣﺎم ،اﺳوه اﯾن
اﻣر اﺳت .ﭘس ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌرﻓت ،ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد و اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮭﺷت و ﺟﺎدو و ﺧراﻓﺎت و ﻣﻌﺟزات! ﭘس ﺑرﺗرﯾن
وﻻﯾت ،وﻟﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺑرﺗرﯾن اﻣﺎﻣت ھم اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ! و اﯾن ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﻣن ﻣﻌﻠم و ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده ام! اﻣﺎم ﺑودن ﻋﻠﯽ و ﺳﺎﺋر اﻣﺎﻣﺎن ،اﻣﺎﻣت ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت آﻧﮭﺎﺳت و اﮔر ﻋﺑودﯾت
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ﻋﻠﯽ ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑودﯾت اﺳت ﺑدﻟﯾل ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم اوﺳت ﻧﮫ ﻣدت ﺳﺟده ھﺎی او .ﮐﮫ ﻣدت ﺳﺟده ھﺎی اﺑن ﻣﻠﺟم و ﺷﻣر ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑود و اﯾن از ﭘﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﺎﻧﯾﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﺑود .ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﮐﮫ از ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ ﻧﺑﺎﺷد ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﮭل ﭘرﺳﺗﯽ و
ظﻠﻣت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﺷﯾطﺎن ،ﺳﻠطﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗدﺑﯾرھﺎی
ﺷﯾطﺎن ،ﭼون ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوت ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﺳﺳت و ﻣﺿﺣﮏ و ﺑﻘول ﻣﻌروف ﺳرﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾش از ﺷش ھزار ﺳﺎل
ﻋﺑﺎدت را داﺷت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدم ﺧﻠﻖ ﺷد وﻟﯽ ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﻓﺎﻗد ﻋﺷﻖ و وﻻﯾت ﺣﻖ! ﭘس ﻋﺑﺎدت ﺑدون ﻣﻌرﻓت اﻣﺎم و وﻟﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ،
ﻋﺑﺎدت ﺷﯾطﺎن اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﻧﻣﺎز ﺑﯽ اﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﻘﺑول ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﺎز ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم ﯾﺎ
ﺑﯽ اﻣﺎم ﺑودن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ اﺳم ﯾﺎ ادﻋﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﻣوروﺛﯽ ھم ﺑﺎﺷد .ﺗﺎ درﺑﺎره ﺣﻘﯾﻘت وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﻋﻠم ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯽ اﻣﺎم ﻧداری .واﻗﻌﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم ﺣﺟت ﮐﺎﻓﯽ ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﯾﮏ از اﻣﺎﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم ﻓﻘط اﻣﺎم
ﻋده ای اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﺑودﻧد .و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ دو ﻣرﺣﻠﮫ دارد ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اوﻟش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از وﺟود ﺧود اﻣﺎم اﺳت و آن ﺑروز آﯾﺎت و
ﺑﯾﻧﺎت و ﮐراﻣﺎت از وﺟود اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن را ﻣﺄﻣور ﺑﮫ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺟرﯾﺎن اﯾن اطﺎﻋت اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﻣﺎم ﺑرای ﻣﺄﻣوم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود و ﻻﻏﯾر! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ)ع( درﺑﺎره ﺣﻘﺎﻧﯾت و اﻣﺎﻣت ﻣن از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد
ﺗردﯾدی ﻧداﺷت وﻟﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻗرار ﺑود در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓت زﯾرا ﺑﺎ اﮐراه
و ﺟدال اطﺎﻋت و ھﻣراھﯽ ﻧﻣود.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﻟطﻔﺎ ً ﻣﺎھﯾت وﻻﯾت و رﺣﻣت ﻗﮭری را روﺷن ﺗر ﮐﻧﯾد!
و ﻓرﻣود :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن در دﻋﺎھﺎی ﺧود از ﺧدا ﺑﻼ و ﺑﯾﻣﺎری طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از او ﻏﺎﻓل ﻧﺷوﻧد دال ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت وﻻﯾت
ﻗﮭری اﺳت و طﻠب آن از ﺧداوﻧد! وﻗﺗﯽ ﺧود ﻣﻌﺻوم اﯾﻧﺳت ﺗﮑﻠﯾف ﻏﯾرﻣﻌﺻوم ﻣﻌﻠوم اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻘدس ﺗر از
ﺧدا ﻣﻌﻘﺗدﻧد ﮐﮫ اﯾن ادﻋﯾﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻓﻘط ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﻣردم ﻋوام ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾﻧﺎن ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﮐل
زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﺑﻼﺟوﺋﯽ ﺑوده اﺳت و ﺑﯾﻣﺎری و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ﭘﯾﺎﻣﺑر ھﻣﮫ ﻋﻣرش در ﺗب ﺑوده اﺳت ﻋﻠﯽ ھم دل درد داﺷﺗﮫ و
ﺧون ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورده اﺳت و ...اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرش وﻻﯾت ﻗﮭری ﺑر ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﻧده ﻋدم و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓﺳﻖ و ﺳﻠطﮫ و ﺳﺗم اﺳت.
و ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎور ﮐرده و طﺎﻟب وﻻﯾت ﻗﮭری ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻼﺟوﺋﯽ اﺳت! ھر ﮐﮫ ﺧود
را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ ﭼرا ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻗﮭﺎر اﺳت و ھر ﮐﮫ را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﻼﯾﺎ ﻣﺑﺗﻼﯾش ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﭼون اﯾن دﻧﯾﺎ ظرف ﻋدم اﺳت و وﺟود ﭼون ﺑر ﻋدم ﻓرود آﯾد ﻋدم ﭘرﺳت ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫ و ﻓﻐﺎن درﻣﯽ آﯾد وﻟﯽ وﺟودﭘرﺳت
)ﺧداﭘرﺳت( ﺻﺑور و ﺷﺎﮐر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .و اﯾن ﺻﺑر و ﺷﮑر ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره وﻻﯾت )ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ( ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد و
اﯾن ھﻣﺎن وﻻﯾت رﺣﯾﻣﯽ اﺳت در ﻗﺑﺎل وﻻﯾت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت ﻣﮭری اﺳت .و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﻣﮭر و ﻋطوﻓت
رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺎه و راﺣﺗﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و دﻧﯾوی ھرﮔز آدم ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ دﯾو و دد ﻣﯽ ﺷود .و اﮔر آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ظﮭور
ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن ﺷده اﺳت ﺑدﻟﯾل ﻏﺎﯾت راﺣت طﻠﺑﯽ و ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ و ﻋﯾﺎﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ »آزادی« ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت .و آﻧﺎﻧﮑﮫ
ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد را ﻣﻌﻠول ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی و رﻓﺎھﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد» .ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را از ﻓﻘر آﯾﻧده ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و ﻣرﯾد
ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد «.ﻗرآن -اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺗﺑﻌﯾض طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﯾن ظﻠم اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧدارد و ﺑﺎﯾد ﻧﺎﺑود
ﺷود ﮐﮫ ھﻣﯾن ظﻠم ﻧﯾز ﻣﻌﻠول ھﻣﺎن ﺑﺎور ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘر و ﻧداری را ﺑﺎﻋث ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد ﻣﯽ داﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ را ﺑﮫ دزدی
و رﺑﺎ و ﺣراﻣﯽ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ اﺳم دﻓﺎع از دﯾن و ﺷرف! و اﮔر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﮫ ﭘﯾﺎم آور وﻻﯾت اﺳت در آﺧرﯾن ﺧطﺑﮫ و
وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ اش ﺧودش را ﺑدﻟﯾل ﻓﻘﯾرﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺑودن ،ﺳرور ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت دال ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم دﯾن
وﻻﯾت ﻗﮭری اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ،اﻣﺎم آن اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻓﻘر اﺳت :ذواﻟﻔﻘﺎر! ﭘس ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در اﺳﻼم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻗﮭر و
ﻏﺿب ﮔرﻓﺗن ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻼی اﻟﮭﯽ ﺷدن اﺳت ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺗﺎل ﺑﺎ ﻧﻔس ﺧود!
و ﺑﺎز ﮔﻔﺗم :ﭘس اﯾن ﻗﮭر ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋدم و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗﮭر وﺟود ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋدم و ﻋدم را ﻣﻘﮭور و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘذﯾرش
وﺟود ﻧﻣودن! وﺟودی ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ اﺳت .و اﯾن ﻗﮭﺎرﯾت ﺧداوﻧد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم و
آدم .و اﯾن ذات ﻋﺷﻖ و از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ اﺳت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ظﮭور آن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن در ﻏﯾر! ﭘس اﯾن ﻗﮭر ﻋﯾن ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر اﺳت.
آﯾﺎ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺑرﺣﻖ و ﺗوﺣﯾدی اﺳت؟ و ﻓرﻣودﻧد :ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺗوﺣﯾدی ﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﺗﺎن اﺟزاء و
اﺑﻌﺎدش را ﺷرح ﻧﻣوده و ﻏﺎﯾت اﯾن ﺗوﺣﯾد را در »ﺑو ِد ﻧﺑود« ﻋﯾﺎن ﮐرده اﯾد .ﻣﻌﯾت ﺧدا ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣﺟﺎھدان و ﺻﺎﺑران و
ﺻﺎﻗدان و ﺷﺎھدان ﺧود ﻋﯾن اﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧودﺷﺎن ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دوﺳﺗﯽ و
18

ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ دارد و اﯾن ھﻣﺎن اﺧﻼق ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘت را ﻣوﺟب ﺷده اﺳت اﯾن اﺧﻼق ﺧﻠﻘت اﺳت .ﭘس
رﺣﻣت و وﻻﯾت ﻗﮭری ،ﺟوھره اﺧﻼق اﺳت و روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن ﻣﻌﻧﺎ و ھوﯾت
اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻟطﺎﯾف اﻟﺣﯾل ﺗﺎ ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﻧﻔس را ﻧﭘذﯾرد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕر اﯾن ﻋﺷﻖ
اﺑﻠﯾﺳﯽ آزادی ،ﺑراﺑری ،ﻟﯾﺑراﻟﯾزم ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ﺻداﻗت اﺳت .زﯾرا اﯾن اﺑﻠﯾس ،ﺗﻘوا و ﺣﯾﺎ و ﻋﺻﻣت و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر را رﯾﺎ
و ظﻠم و زور ﻣﯽ ﻧﺎﻣد!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﻓرق ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﻓرﻣود :ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ،ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧﻔس و اراده دﻧﯾوی و اﺳﺗﮑﺑﺎری ﺧوﯾش اﺳت ﺟﮭت ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻏﯾر .وﻟﯽ ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ ،ﺧودﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت ﺟﮭت ﺗﺳﻠط ﺑر ﻏﯾر ﮐﮫ ﻏﯾر را ﺑﮫ ﻣرﯾدی ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ،اراده ﺑﮫ دوﺳت داﺷﺗن و ﭘرﺳﺗﯾدن اﺳت وﻟﯽ ﻋﺷﻖ
اﺑﻠﯾﺳﯽ ،اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن اﺳت .ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ،ھدﻓش رﺿﺎی دوﺳت اﺳت وﻟﯽ ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺳراﺳر ﺧود -ارﺿﺎﺋﯽ
ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ ،ﺧودﭘرﺳﺗﯽ واژﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس اﯾﺛﺎر ﺑر ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﻣﮑر و ﺑﺎزی! ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ،
ﺑزرﮔﺗرﯾن دروﻏﮭﺎﺳت .ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺳراﺳر ﺑر ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑر ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﻣدام ﻗرار دارد .ﻋﺷﻖ
اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑر اﻧﮑﺎر و واروﻧﮫ ﺳﺎزی واﻗﻌﯾﺎت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ،ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﺧداﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﻋﺎرف و ﺟﺎھل ھر دو اﻗرار ﺑﮫ وﺟود ﺷﯾطﺎن دارﻧد و ھر دو او را ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻓرق اﯾن دو ﺷﯾطﺎن در
ﭼﯾﺳت؟
ﻓرﻣود :ﺷﯾطﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻣﻌﻠول و ﻣﺄﻣور اﺳت ﻣﻌﻠول ﻧﻔس اﻣﺎره و ﻣﺳﺗﮑﺑر و ﮐﺎﻓر ﺑﺷر اﺳت و ﻣﺄﻣور ﺧدا ﺑﺳوی اﺳﺗﮑﺑﺎر
ﻧﻔس ﺑﺷر! و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺷﻐول ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺧوﯾش و ﻟﻌن اﻣﺎرﮔﯽ ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﻧد ﻧﮫ ﺟﻧﮓ و ﻟﻌن ﮐردن ﺷﯾطﺎن .زﯾرا
ﺷﯾطﺎن ﻣﺄﻣور ﺧداﺳت و ﺧودﻣﺣور و ﻣﺳﺗﻘل از اراده ﺧدا ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﺷﯾطﺎن ﺟﺎھﻼن ،ﻋﻠت و آﻣر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا
ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻟﻌن ﻣﯽ ﺷود و ﺷﯾطﺎن ھم ﻣﺳﺗﻣراً رﻧﮓ ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﺎھﻼن ﺷﯾطﺎن را اﺳﻣﺎ ً ﻟﻌن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و رﺳﻣﺎ ً ﻣرﯾدی و
ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل ﺑد ﺧود را ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد و ﺧود را ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش
ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺑر آدﻣﯽ ھﯾﭻ ﺗﺳﻠطﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﮫ اراده ﺧود آدﻣﯽ! ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن ﻣﻧﯾت و ﺧودﯾت ﻋدﻣﯽ ﺧود را
اﺻل اﺑﻠﯾﺳﯾت ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﺎ آن در ﻧﺑرد ھﺳﺗﻧد .اﺳﺗﮑﺑﺎر وﺟﮫ اﺷﺗراک اﻧﺳﺎن و اﺑﻠﯾس اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن در ﻧﺑرد ﺑﺎ اﺳﺗﮑﺑﺎر
ﺧودش ،از اﺑﻠﯾس ﺗﺑری ﻣﯽ ﺟوﯾد .اﮔر ﮐل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ،ﺗﺟﻠﯽ ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس اﺑﻠﯾس ھم ﺗﺟﻠﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت
و ﺧودارﺿﺎﺋﯽ او! ﺟﺎھﻼن ﺗﺎ ﻧﻔس ﺧود را ﺑﮫ ھر ﺗوﺟﯾﮭﯽ راﺿﯽ ﻧﮑﻧﻧد دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ زﻧﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑرﺧﻼف
رﺿﺎﯾت ﻧﻔس ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼون آدﻣﯽ ﺣﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺧﻼف ﻧﻔس ﺧود ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن را راﺿﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه
ﻧﺟﺎت از اﺑﻠﯾﺳﯾت ﻧﻔس ،ﻣرﯾدی ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﮐردن از وﻟﯽ اﻣر اﺳت زﯾرا در ﺟرﯾﺎن ﭼون و ﭼراﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ راﺿﯽ
و ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐل راز اﺑﻠﯾﺳﯾت و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔر ﺑﺷر! و ﻣﺎ اﯾن اﻣر را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھﯾم
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم وﻻﯾت ﻗﮭری اﺳت .ﭘس اﺑﻠﯾس ،اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت و ﻧطﻖ و ﻣﻧطﻖ اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻧﻔس! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ،اﻟوھﯾت ﺧداوﻧد در ﺑﺷر اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾده و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﮐرده اﺳت در ﻧﺑرد ﻗﮭﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﻔﺟﺎر ) (Big Bangدر ﻗﻠب ﻋدم آﻏﺎز ﺷده و اداﻣﮫ دارد .ﭘس ذات ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر از ﺧودﮔذﺷﺗن و ﻗﮭر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺧودارﺿﺎﺋﯽ ﻗرار دارد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻧطﻖ ﺧودارﺿﺎﺋﯽ ،ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ،ﻧورش را از دﺳت داده و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و دﯾواﻧﮫ )ﺷﯾطﺎن زده( ﻣﯽ ﺷود
و ﮐور و ﮐر و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﮔردد .ﺟﻧون و ﺧودارﺿﺎﺋﯽ ﻣﻧطﻘﯽ -ﺗوﺟﯾﮭﯽ اﻣر واﺣدی اﺳت .ﭘس ﺗﻼش اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
ﯾﮏ ﺗﻼش واژﮔوﻧﺳﺎز ﻣﻧطﻖ اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ذات ﺣﻖ ﻣﻧطﻖ و ﻣﻧطﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﺑﺷر ھﻣﺎن ﺧود -ﺑراﻧدازی و وﻻﯾت
ﻗﮭری اﺳت ﮐﮫ آن را ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﮔوﺋﯾم! وﻟﯽ ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷر اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧود -ارﺿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾﺳﯽ! و
ﻟذا اﯾن ﻋﺷﻖ ﺿد ﻣﻧطﻖ و ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت از آب درﻣﯽ آﯾد و رﻓﯾﻖ ﺟﻧون ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ! اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھرﮔز ﻗﺑل
از اﯾن آﺷﮑﺎر ﻧﺷده ﺑود ﻣﮕر در آﺛﺎر ﺷﻣﺎ ﮐﮫ از ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣن اﺳت .اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ،ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن ﺷﯾطﺎن و ﺟﻧون
و ﻓﺳﻖ و ظﻠﻣت و ﺣﻣﺎﻗت اﺳت و ﻋدم!
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و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺟﻧﺎب ﺧﺿر ،ﭼرا ﺗﻣدن ﻣدرﻧﯾزم و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﮭد ﭘﯾداﯾش اﺷد ﺧودارﺿﺎﺋﯽ و ﺷﯾطﻧت و ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﺷر ﺷده اﺳت در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﯾش از ھر دوراﻧﯽ دم از ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻧطﻖ ﻣﯽ زﻧد؟
ﻓرﻣود :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣدن را ﭘدﯾد آورده ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر اﺳﺎس ﺧود -ارﺿﺎﺋﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ
ﻧﻔس ﺧودﭘرﺳت ﺑﺷر ﺗﮑوﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺗﻣدن ﻣدرن ،ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑودی و ﮔﻧدﯾدﮔﯽ ﺑﺷر
ﺷده اﺳت .و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌت ،ظﮭور ﻋدﻣﯾت ﺑﺷری اﺳت ﭘس ﺳﻠطﺎﻧش اﺑﻠﯾس اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌﻠم اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون ھم
ﺧود اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ و اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت .زﯾرا آن داﻧﺷﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﮑﺑراﻧﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺟز ﻋﻠوم و ﻓﻧون اﺳﺗﮑﺑﺎری ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آورﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ! ﭘس ادﻋﺎی ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻋﻠم ﯾﮏ دﻋوی اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﻋﻠم ﻧﯾز دو
ﻧوع دارد :ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ! ﻋﻠم ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده و ﻋﻠم ﺑوﺟود آورﻧده! ﻋﻠم ﻣﺳﺗﮑﺑر و ﻋﻠم ﻣﺗﻘﯽ! ﻋﻠم ﺳﻠطﮫ ﺟو و ﻋﻠم ﻣرﯾد!
ﻋﻠم ﭼون و ﭼراﺋﯽ و ﻋﻠم ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا! ﻋﻠم ﻣدﻋﯽ ﺧدا و ﻋﻠم ﭘرﺳﺗﻧده ﺧدا! زﯾرا اﻧﺳﺎن در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ذاﺗش
ﻣﺗﺟﻠﯽ و ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد .و ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻧﺑرد ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﺧﻼق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر اﺳت .وﻟﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﻧﺳﺎن
ﺑر ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده ﺷد ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎل ﮐﺎﻓران «.ﻗرآن -و اﯾن ﻓﺳﺎد
ﺧودﭘرﺳت اﺳت وﯾراﻧﮕر و ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده ﺟﮭﺎن اﺳت» :ﺑﺣر و ّ
ﺣﺎﺻل از ﻋﻠم ﺑﻐﯽ در ﺗﻣدن ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ھم ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده اﺳت و ﺟو زﻣﯾن را آﻟوده و ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ اﺳت و
ﻟذا ﻋﺻﻣت و ﺳﻼﻣت اھل زﻣﯾن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .و ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻠم اﺳﺗﮑﺑﺎری ،ﻧﺑردی اﺳت
ﮐﮫ در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ درﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور ھﻣﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯽ ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺳت ﺑﯾن ﺷرق و ﻏرب ﻋﺎﻟم!
ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن و ﭘﯾرواﻧش را ﺗﺑﺎه و دﯾواﻧﮫ ﺳﺎزد ﻋﻠم ﻧﯾﺳت .اﻣروزه ﻣﺣور و ﻋﻠت ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎ ،ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن اﺳت
و ﻧﺑرد ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرﺗر و ﺟﮭﺎﻧﺧوار! و ﻣﺎھﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﻓﻧون اﺳﺗﮑﺑﺎری و ﺟﮭﺎﻧﺧواراﻧﮫ! ﮐﮫ ﻣﻌﻠم اﯾن ﻋﻠم ﺑﻐﯽ اﺑﻠﯾس اﺳت و ﻣﻌﻠم ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ ھم ﻣﻧم! ﺑﻘﺎی ﭼﻧد
ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻣن ﮐﮫ ﺑﻘﺎﺋﯽ ﻏﯾر ﻧژادی اﺳت ﺣﺎﺻل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ اﺳت اﯾن ھﻣﺎن ﭼﺷﻣﮫ آب ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻣن اﺳت ﮐﮫ
وﻻﯾت ﻗﮭری اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :آﯾﺎ داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزاری ﭼون اﻗﻠﯾدس ،ارﺷﻣﯾدس ،ﺑﻘراط ،ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ،ﻧﯾوﺗون ،ﻻوازﯾﮫ ،ﭘﺎﺳﮑﺎل ،ﺑوﻋﻠﯽ ،ﻓﺎراﺑﯽ،
ﺟﺎﺑراﺑن ﺣﯾﺎن و اﻧﯾﺷﺗن ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎﮔردان ﻧﺎﺑﻐﮫ داﻧﺷﮕﺎه اﺑﻠﯾس ﺑوده اﻧد ﮐﮫ اﻟﻔﺑﺎی ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن را ﭘدﯾد آورده اﻧد؟ آﯾﺎ
اﯾﺷﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺑﻐﯽ ھﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ اﯾﻧﺎن ﮐﺎﺷﻔﺎن و ﻣﻌﻣﺎران دوزخ زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﮐﺷف اﻟﮑﺗرون و ﺑرق و ﭘﯾداﯾش ﺗﻠﻔن و
رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون و ﻣﺎھواره و اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﺑﻠﯾﺳﯽ و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھوﻟﻧﺎک را ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎور
ﺧواھد ﮐرد؟ آﯾﺎ اﯾن دﻋوت ﺑﮫ ﻋﺻر ﺣﺟر ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ دﺳت ﮐﺷﯾدن از اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون اﻣﮑﺎن دارد؟
و ﻓرﻣود :ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ و ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋواﻻت ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت :آری ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﭼﻧﯾن اﺳت و ﺟز اﯾن
ﻧﯾﺳت! وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣدن ﻣدرن ،ﺗﺟﺳم اﺳﺗﮑﺑﺎر و اﺑﻠﯾﺳﯾت و ﻧﻔس اﻣﺎره و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت
ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن را ﺑراﯾش ﺟﮭﻧم ﻣﺣض ﻧﻣوده اﺳت و از ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧش ﺷﯾﺎطﯾن اﻧس ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻔس
اﻣﺎره ﺑﺷر و اﺑﻠﯾس ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻗرار ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ھم ﻧﯾﺳت و ﻧﺑرد ﺑﺷر ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارد و ﻧﺎﺑود ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت
ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و ﻋﺎرف ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﮐﻔر ﺧود ﻣﯽ ﺟﻧﮕد و از آن ﺗﺑری ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑر آن اﺣﺎطﮫ و ﺳﻠطﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﻐﻠوب و ﻣرﯾدش ﻧﺷود درﺑﺎره اﯾن ﺗﻣدن ﻣدرن ھم اﻣر ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻧوال اﺳت ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن! آﯾﺎ روﺷن اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺗﻣدن ﻣدرن ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻐﻠوب و ﻣرﯾد اراده اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺷود ﻧﮫ ﺑﻌﮑس آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
اﯾﻧﮏ ﺟرﯾﺎن دارد .و ﭼون ﻣرﯾد اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن اﻧﺳﺎن ﺷود ﺑﺗدرﯾﺞ اﺻﻼح و ﻣﻧﻘﻠب ﮔردﯾده و آﺗش آن ﻣﮭﺎر ﺷده و ﺧﺎﻣوش
ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ و اﺑزار ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ آﻣﺎل و ﻣﻘﺻود ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﺗﻘﯽ،
ﻣوﺟب ﺑﺻﯾرت اﺳت و ﻧﮫ ﺿﻼﻟت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد! و اﯾن ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول ﻓﻘط ﺑﻘدرت ﻋﻠم وﻻﯾت
ﻗﮭری ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﮐﮭن ﺗرﯾن ﻣﻌﻠم آن ھﺳﺗم و ﺷﻣﺎ ھم ﺟدﯾدﺗرﯾن و ﺑﮭﺗرﯾن داﻧﺷﺟو و ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧده آن در
ﻋﺻر ﻣدرن! ﺑدان ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ و اﺧﻼق و اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻣﺧﻠوق ﻋﻠوم و ﻓﻧون اﺳﺗﮑﺑﺎری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻧوﯾت
ﺑﻐﯽ ﻣﻌﻠول ﻋﻠم ﺑﻐﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ و اﺧﻼق و ﻣﻌﻧوﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ و اﻟﮭﯽ اﺳت و اﯾن دو ﺑﮫ ھم ﻧﻣﯽ
آﻣﯾزد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ را ﺑر ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ اﺳﺗوار ﺳﺎزﻧد و ﻋﻠوم ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﮫ ﺧدﻣت
ﻓرھﻧﮓ و ﺗﻣدن ﺑﻐﯽ درآورﻧد و اﯾن ﻣﺣﺎل اﺳت.
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و ﺑﺎز ﮔﻔﺗم :در ﺑﺎب ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف و ﻋﺻﻣت زن در ﻋﺻر ﺟدﯾد و ﺑﺧﺻوص در ﺟواﻣﻊ دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺣران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده ،ﺳﺧﻧﯽ راھﮕﺷﺎ ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد!
و ﻓرﻣود :در اﯾن ﺑﺎب ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾد .ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف ﻣﺧﺻوص ﻗرآﻧﯽ در ﺧطﺎب ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ اﺳت و
ﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣذاھب ﻣوروﺛﯽ! در ﻋﺻر ﻣدرن ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ
روز ﺑﮫ روز ﻣﺣﺎﻟﺗر و زﺟرآورﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺟﺎب ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑرای زﻧﺎن ﻏﯾرﻣؤﻣن ﻣوﻟد ﺷﯾﺎطﯾن و ﻓﺣﺷﺎء و زﻧﺎی
ھوﻟﻧﺎﮐﺗری ﻣﯽ ﺷود و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺧوﻓﺗرﯾن ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و ﻣﻔﺎﺳد ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣدرن در ھﻣﮫ
اﻣور ،ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻋذاب آورﺗر و ﻓﺳﺎداﻧﮕﯾزﺗر و رﺳواﺗر ﻣﯽ ﺷود و آدﻣﯽ ﺟﺑرا ً ﺑﺳوی ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﯾﺎ دﯾن ﺧﺎﻟص
ﻣﯽ رود .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف ھم در ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو ﻗﺎﺑل درک اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺟﺎب ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ )ﻣﺛل ﭼﺎدر و ﻧﻘﺎب و (...ﺑرای
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋﺻﻣت ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣوﺟب ﻓﺣﺷﺎء و ﻓﺳﺎد ھزار ﭼﻧدان ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن وﺟﮭﯽ از ﺣﻖ
ﻣدرﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ در ﺧدﻣت دﯾن ﺧﺎﻟص ﻗرار دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھم در ﺧدﻣت دﯾن ﺧﺎﻟص اﺳت و ﻟذا ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن
را ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن و ﺷﯾطﺎن را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ﺑﻘول ﻗرآن .ﺷﯾطﺎن را ﺑﺎ دو ﺟﻣﺎﻋت ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ رﯾﺎ و
ﻣﻧﮑران ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ رﯾﺎ ﮐﮫ دﺳت از ﺧدا ﮐﺷﯾده اﻧد .ھﻣﮫ ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺣﺎﺻل وﺟود ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن در ﻋﻠم
و دﯾن اﺳت .ﭼون اﯾﻧﺎن از ﻣﯾﺎن ﺑروﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ روﻧد ،ﺑﺳﺎط ظﻠم و ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ ﺑرﭼﯾده ﺷده و ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎم ،ﮐﺎﻓران ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن
ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑﺳﺎط ﻣدرﻧﯾزم ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ھم ﺑرﭼﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭﻣراه ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ و رھﺑری اﺑﻠﯾس اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ رﺳﺎﻟت اﺑﻠﯾس ھم در ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺷرﮐﺎن و
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﮐﺎﻓران رﯾﺎﮐﺎر ﺑود ﮐﮫ اﯾده ﺧدا را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد .و اﻣﺎ ﺣرف آﺧر درﺑﺎره ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ زن ﻧﮫ زﻧﺎی او ﮐﮫ
ﺑﺎزﯾﮕری او ﺑﺎ ﻣردان اﺳت ﺑﮫ ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﺣﯾﻠﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧودش ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺣﺟﺎب و ﭘوﺷش او ﻧدارد .و
ﺑدﯾﻧوﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ دل زن ﻻﻧﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷده و ﮐﺎﻧون اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزی ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎ ﻣردان در
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اش! ﮔﻧﺎه و ظﻠم و ﻋواﻗب اﯾن ﻧوع ﺑﺎزی ﻋﺎطﻔﯽ از ﺻد زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ ﺑدﺗر اﺳت .و ﻣﻧﺷﺄ ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ ﯾﮏ
زن ﺑﺎزﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردان ﻋﺎﻟم را ﻋﺎﺷﻖ ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﺧود را ﺧدای آﻧﺎن .و اﯾﻧﺳت ﺷﯾطﺎن!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :و اﻣﺎ ﺳﺋوال دﯾﮕرم ،ﯾﮑﺑﺎر دﮔر درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت و راز ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت!
ﮐﮫ ﻓرﻣود :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن راز آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و درﺳت از ﺟﻧس راز دﯾده ﻧﺷدن ﺧداوﻧد اﺳت درﺳت در دوراﻧﯽ
ﮐﮫ از وﺟود اﻣﺎﻣﺎﻧش آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت و ﻧﺑوت را ﺧﺗم ﻧﻣوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﺟﻣﺎل روح ﺧدا از ﺗن اﻣﺎﻣﺎﻧش رخ ﻧﻣوده
ﺳر آﺷﮑﺎر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم از ﻧژادش ﭘﻧﮭﺎن ﺷد ﯾﺎ از ﻗﻠﻣرو ﻧژادش ﺧﺎرج ﮔردﯾد و
اﺳت ﺧود اﻣﺎﻣﺎن ،ﻧﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و اﯾن ّ
در ﻏﯾر ﻧژاد ﻋﯾﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺧﺎﻟص ھﺳﺗﻧد! و اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺗﺟﻠﯽ وﻻﯾت ﻗﮭری اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم در
ﻏﯾر ﻧژادش ﯾﺎ در ﻏﯾر ﺧودش ﻋﯾﺎن ﺷده اﺳت ﭘس از ﺑرای ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .و آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻧژاد ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد
او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﺧود ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﺑﻘدرت وﻻﯾت ﻗﮭری! ﭘس اﯾن ﻏﯾﺑت او ،ﻗﮭرش از ﻧژاد ﺧود
ﺣﯽ و
و ھﻣﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن اﺳت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑﮫ ﻏﯾر و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﯾرﭘرﺳت ﺷده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ دارﻧدﮔﺎن اﻣﺎم ّ
ﭘﯾرطرﯾﻘت! ﮐل راز را آﺷﮑﺎر ﻧﻣودم از ﺑرای آﻧﮑﮫ طﺎﻟب ﺣﻖ اﺳت ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ ﻏﯾﺑت واژه ﺗﻘﯾّﮫ اﺳت.
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :درﺑﺎره ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ ﺳﺧن ﺑﮕو ﮐﮫ ﺑس اﻧدک ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد.
ﺗﺻرﻓﯽ اﻻ ﺑواﺳطﮫ ﺧود آدﻣﯽ و اراده اش .ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط ﻧﺟوا
و ﻓرﻣود :ﺑدان ﺷﯾطﺎن را ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻧﮫ دﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ راه و
ّ
ﻣﯽ ﮐﻧد و دﻋوت و ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ دھد و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آدﻣﯽ را از اﯾﻣﺎﻧش و ﺧداﯾش ﻏﺎﻓل ﮐﻧد و از راه راﺳت ﻣﺄﯾوس
ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ھراس اﻧدازد و ﻣطﯾﻊ ﺧود ﺳﺎزد و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑر وی ﻣﺳﻠط ﺷود و دﻟش را ﻣﺻﺎدره و اراده اش را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد.
و اﯾن واﻗﻌﮫ ﭘﯾداﯾش ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﮐﻔر ﺷﯾطﺎن را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻧد و
درﺳت ھﻣﭼون اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن و ﺧﻠﻔﺎی اﺑﻠﯾس ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن ﺑﻣراﺗب از ﺧود ﺷﯾطﺎن ﺧطرﻧﺎﮐﺗر و ﻧﺎﻓذﺗرﻧد و اﺑﻠﯾس
ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن آدم ﻧﻣﺎ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺳﻠطﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ دارای اﻧواع ھوﯾت ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ
ھﺳﺗﻧد و در ھر ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺣﺿور دارﻧد در ﻗﻠﻣرو ﻋﻠم و دﯾن و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ھﻧر ﺗﺎ اﻗﺗﺻﺎد و ﻓن و ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ و ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده و
زﻧﺎﺷوﺋﯽ و رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و رﻓﺎﻗت ھﺎ و ﺷراﮐﺗﮭﺎ .و ﻟطﯾف ﺗرﯾﻧش در ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت و ﻋرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت دل و
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ﺟﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺟز اوﻟﯾﺎی اﺻﻠﯽ اﺑﻠﯾس ﻣﺎﺑﻘﯽ آدﻣﯾﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ ﺑﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ
ﺷوﻧد .و ﯾﮑﯽ از ﻟطﯾف ﺗرﯾن و راﯾﺞ ﺗرﯾن ﻗﻠﻣروھﺎی اﺑﺗﻼی ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ ،ﻋرﺻﮫ ﺑﺎزی و ﻟﻌب و ﻟﮭو و طﻧز و
ھﺟو و ﻣﺳﺧرﮔﯾﮭﺎ و ﺷوﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .و ﺑﻌد از آن ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت و ﻗدرت اﺳت و ﺳﭘس
ﻋرﺻﮫ ﻧژاد و ﺳﻠطﮫ ﺟوﺋﯾﮭﺎی ﻧژادی ﺧﺎﺻﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ! و ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ ﺑرای ھر ﻓرد ﯾﺎ
ﺧﺎﻧواده ای وﺟود دارد .و اﻣﺎ ﻗﻠﻣروھﺎی اﺻﻠﯽ رﺳوخ ﺷﯾﺎطﯾن در ﺟواﻣﻊ ﻣدرن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ ،ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و
دﻣوﮐراﺳﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺗﻠوﯾزﯾون و اﯾﻧﺗرﻧت! و اﻣﺎ ﻗﻠﻣروھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻟطﯾف ﻓرھﻧﮕﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ اﯾن دوران
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺑراﺑری ،ﻓﻣﯾﻧﯾزم ،ﻣﻠﯾت ﭘرﺳﺗﯽ ،اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ )ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ھﺎ( ،ﻋﺷﻖ ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد و
ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻧری و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ را ﺧﻧﺎس ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ
ﺻورت ﺑﺷری ﺷﯾﺎطﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت رﺳوخ و ﺗﺳﺧﯾر روان آدﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﮑﮫ ذھﻧﯽ -ﺗﺻوﯾری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در
ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل و اﺣوال و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش ﺣﺿور و ﺳﻠطﮫ دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺧﻧﺎﺳﯽ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد اﺳت و ﯾﺎ ﯾﮏ
دوﺳت اﺳت و ﯾﺎ رﺋﯾس و رھﺑر و اﻟﮕوی ﻓﮑری و ﺷﻐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ اﻟﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﺎس اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق ﺳوره ﻧﺎس! در واﻗﻊ ﺧﻧﺎﺳﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﺎس )ﻣردم( و ﻣﺧﻠوق ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ و
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد» .اﮔر ﻣردم را ﭘﯾروی ﮐﻧﯽ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوی زﯾرا اﮐﺛرﺷﺎن ﺟز ﺗوھﻣﺎت ﺧود را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد «.ﻗرآن -اﯾن
ﺗوھﻣﺎت ھﻣﺎن ﺧﻧﺎﺳﺎن و ﻣﻠﮑﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ذھن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﺑدان ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣدرن ،ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗرﯾن و ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن و ھﻣﮫ
ﺟﺎﺋﯽ ﺗرﯾن ﺷﯾﺎطﯾن از طرﯾﻖ اﻣواج ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻣﺎھواره ای ﺑر ﻧﻔوس وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( اﯾن ﺷﯾطﺎن
آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه آرﯾل در ﻻﺗﯾن و ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻧﺗن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ
آﻧﺗن ھﺎ ﺑر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﻔوس ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ ھﺳﺗﻧد!
اﻣروزه ﺷﻧﺎﺧت ﺷﯾﺎطﯾن و راه ﻣﺑﺎرزه و ﻧﺟﺎت از آﻧﮭﺎ از ھر اﻣر دﯾﻧﯽ واﺟب ﺗر اﺳت زﯾرا ﺧدای ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎن زده ھﻣﺎن
اﺑﻠﯾس اﺳت و ﺧﻧﺎﺳﺎن دروﻧﯾش ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮫ او اﻟﮭﺎم و وﺣﯽ ھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا اﻣروزه اﮐﺛرا ً دﻋوی ﻋرﻓﺎﻧﯽ دارﻧد و ﮐوس
اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد! و اﯾﻧﺳت ﻣﺑرم ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗﻠﻣرو دﯾن ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی راﺳﺗﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑﯾداری و ﻧﺟﺎت ﻣردم ﺑﭘﺎ ﺧﯾزﻧد و
دﺳت از روﺷﮭﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺳﻧﺗﯽ ﺑردارﻧد و ﻗﺑل از ھر ﮐﺳﯽ ﺧود را ﻧﺟﺎت دھﻧد زﯾرا ﯾﮑﯽ از ﻣرﻣوزﺗرﯾن و ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن
ﺷﯾﺎطﯾن در ﻗﻠﻣرو ﺷرﯾﻌت ﻣﻧﮭﺎی طرﯾﻘت و ﻣﻌرﻓت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت دارد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﻣردﻣﺎن ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﺷود و ﻗﻠﻣرو
اﺷد ﻧﻔﺎق اﺳت .اﻣروزه ﻣذھب و آﺋﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺷد ﻻﻧﮫ ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣذھب و
ﻣﮑﺗب و آﺋﯾﻧﯽ ﺑدون اﻣﺎم زﻧده ای ﺑﻌﻧوان اﺳوه ھداﯾت ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﺣﻖ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﻧﺎﺣﻖ! اﺷد ﮔﻣراھﯾﮭﺎ در ﺳﻠوﮐﮭﺎی ﻓﺎﻗد اﻣﺎم
زﻧده رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﺑﻠﯾس ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن و ﺧودی ﺗرﯾن ﺿﻼﻟﺗﮭﺎﺳت .زﯾرا ﺗﺎﻓﺗﮫ و
ﺑﺎﻓﺗﮫ ﻧﻔس اﺳت ﻣﺛل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و اﺷﻌﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧودﺷﺎن ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣرﯾد ﻧﻔس ﺧودﺷﺎن!
و ﺑﺎز ﭘرﺳﯾدم :ﺟﻧﺎب ﺧﺿر ای ﻣﻌﻠم اوﻟﯾن ،ﻣرا در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻣﻌﻧوی ام ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار دھﯾد و ﻋﯾوب و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ھﺎ و
ﺟﮭﺎﻟﺗﮭﺎﯾم را ﺑر ﻣن آﺷﮑﺎر ﮐﻧﯾد و ﺣﻘﺗﺎن را ﺑر ﻣن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑرﺳﺎﻧﯾد و ﻣﻧت را ﮐﺎﻣل ﻓرﻣﺎﺋﯾد و آﺧرﯾن ﻧﺻﺎﯾﺢ و ﺗﻌﺎﻟﯾم
ﺧود را از ﻣن درﯾﻎ ﻣﮑﻧﯾد!
و ﻓرﻣود :ﺑدان ﮐﮫ ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣن ﺑﮫ ﺳوﯾت آﻣدم و ﺑر ﺗو وارد ﺷدم و اﯾﻧﮏ ﺗو ﺑﮫ ﻣن روی ﻧﻣودی و ﻣرا ﺑﺎﻻﺧره
در ﺧود ﮐﺷف ﮐردی و ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑس ﻣﺑﺎرک و ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗوﺳت ﺗﺎ از ھﻣﯾن
ﻣﻧظر ﮐل زﻧدﮔﯽ دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻘوﻗش را ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﯽ و ﺷﮑر ﺣﻖ ﺑﺟﺎی آوری ﮐﮫ در ھﻣﮫ
ﻋﻣرت ﺗﺣت ﺗﻌﻠﯾم و ارادت و وﻻﯾت ﻗﮭری ﻣن ﺑوده ای و ھﻣﯾن وﻻﯾت در رواﺑط و آﺛﺎرت ﺟﺎری ﺷد .ﭘس ﯾﮑﯽ از ﻣﺣوری
ﺗرﯾن ﻏﻔﻠت ﺗو ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﻣﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ھﺎ و ﺗردﯾدھﺎی ﺗو ﺑوده ھﻣﯾن ﺧودﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧﺿروی ﺗو ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺑرطرف
ﻣﯽ ﺷود و ﺗو ﺑر ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑزرگ وارد ﻣﯽ ﺷوی .ﺗو ﺧﺿر ﻣردﻣﺎﻧﯽ .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ،ﺗو را ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺧود ﺑﮫ اﻣﺎم رﺳﺎﻧدم ﺗو
ﻧﯾز ﻣردﻣﺎن را ﺑﺎ آﺛﺎرت ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯽ .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺎﯾب و ﺷرﮐﮭﺎﯾت ﺗردﯾدھﺎی ﺗو درﺑﺎره ﺣﻘﺎﻧﯾت اﻋﻣﺎل و ﻣﻌﺎرف و
آﺛﺎرت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ زﯾن ﭘس ﻧﺧواھد ﺑود .ھر ﮐس ﮐﮫ ﺣﻖ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت و رب ﺧود را ﯾﺎﻓت از ﺷﮏ و ﺗردﯾد رھﺎ ﺷد .ﯾﻘﯾن
ﺗو ﺑﮫ ﺧودت و آﺛﺎرت ،ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾﻣﺎن ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ ﺧواھد ﺑود و اﻣﺎم ﺑﺎوری .زﯾرا ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرت ﺟز اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و
اﻣﺎم ﺑﺎوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در دﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧﺎﺗم و اﻣﺎﻣش ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ،ﺑﮫ
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ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﯾد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﯾن ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺷد زﯾرا ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻣظﮭر ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل وﻻﯾت ﻗﮭری ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ در ذواﻟﻔﻘﺎرش
ﻧﻣﺎد ﺷده اﺳت .و ﻟذا ﻋﻠﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ وﻟﯽ ﺻﺎﺣب ﺷﻣﺷﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾرش ھﻣﺎن ﺷﻣﺷﯾر ﻋﺷﻖ ﺣﻖ ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺗو ﺷﮑل
اﯾن ذواﻟﻔﻘﺎر را ﺑﺎ واژه ﻋﺷﻖ ،ھﻣﺧوان و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻋﺻﺎره ﺟﻣﺎﻟﯽ وﻻﯾت ﻗﮭری اﺳت .ﭘس ﺗردﯾد ﺗو ﺑﮫ ﺧودت ﺗﻧﮭﺎ
ﻋﯾب و ﺷرک و ﮔﻧﺎه ﺗو ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺷﮏ ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﮐﺷﯾده ای! ﭼون ﺧداوﻧد از
واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺗو را ﻣظﮭر اﻣری از ﺧود در دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﻣوده و اراده اش را در ﻗﻠم و ﮐل زﻧدﮔﯾت ﺟﺎری
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺗو ﺣﻖ ﻧداری ﺑﮫ او ﺷﮏ و ﺳوءظﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﭘروردﮔﺎرش و ﻧﯾز ﺑﯾن ﻣؤﻣن و اﻣﺎﻣش ،ﺟز
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺋل و ﻧﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﭘﺷت ﺑﮫ آﺑﺎء و اﺟداد و از ﭘﯾش ﺑﮫ اوﻻد و ﻧژاد ﺧود ﻣﺗﺻل و در ظﻠﻣﺎت زﻣﺎن اﺳت ﺑﯾن
ﺣﺳرت و آرزو ﮐﮫ ﺑرزخ و دوزخ اﺳت .و ﺗو از اﯾن ظﻠﻣﺎت ﭘﺎک ﺷده ای و ﻗﻠﻣرو اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ اﻣﺎم و
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﯽ .ﭘس ﺟز از راه ﺗو و ﻣﻌﺎرف ﺗو راھﯽ ﺑﺳوی ﺣﻖ و ﻧﺟﺎت از دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾﺳت .زﯾرا در اﯾن
ﻣﻌﺎرف ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ درد و ﺑﻧﯾﺎد ظﻠم ﻧژاد را ﺑرﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣﺳرت ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎطل و آرزوھﺎی آﯾﻧده را ﮐﮫ
ﺟز دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾﺳت رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد و آدﻣﯽ را ﺑﺎ اﻟﺳﺎﻋﮫ وﺟودش روﺑرو ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت و ﻟﻘﺎی
رب اﺳت در درون و ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم در ﺑرون! و ﺑدﯾن طرﯾﻖ رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣن ﻧﯾز ﺑدﺳت ﺗو ﺑﮫ اﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ﺑﮫ
اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد.
و آﺧرﯾن ﺳﺋواﻟم را ھم ﺑﺎر دﮔر درﺑﺎره ﺣﻘﯾﻘت وﻻﯾت ﭘرﺳﯾدم :ﺟﻧﺎب ﺧﺿر ،ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻋﺎﻣﯽ ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ﻣﻌﻧﺎی
وﻻﯾت را روﺷن ﺗر ﺑﯾﺎن ﻓرﻣﺎﺋﯾد .ﮐﮫ ﻓرﻣود :وﻻﯾت ھﻣﺎن وﺟود اﺳت .وﻻﯾت ﭘذﯾری ھﻣﺎن وﺟودﭘذﯾری اﺳت و اﻟﻘﺎی وﻻﯾت
ﻗﮭری ھم اﻟﻘﺎی ﻗﮭﺎراﻧﮫ وﺟود اﺳت ﺑﮫ ﻋدﻣﯾﺎن و آدﻣﯾﺎن ﻋدم ﭘرﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ وﺟود در آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾت ﻓردی
اﺳت و اﺣﺳﺎس و ﻓﮭم اﯾن ﺧود! و اﯾﻧﮑﮫ وﺟودی ﺟز ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت و ﻣوﺟود ازل ھﻣوﺳت .ﭘس ﺧودی ھم ﺟز او ﻧﯾﺳت و
ﻣﻧّﺎن )ﻣن ﮐﻧﻧده -وﺟود دھﻧده( از اﺳﻣﺎی اوﺳت .وﻟﯽ ﺧودﯾت و ﻣن اﮐﺛر آدﻣﯾﺎن ،ﺟﻌﻠﯽ و ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣوروﺛﯽ و ﮔﺎه ﺷﯾطﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﻋﺎﻣل ﺑﯽ ﺧود ﮐﻧﻧده اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﺟود و ﺻﺎﺣب ﺧود اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣؤﻣن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻧور وﺟود ﺧداﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت ﭘذﯾری اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ .و اﯾن ﭘذﯾرش ﻗﮭﺎراﻧﮫ اﺳت ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔس
اﻣﺎره ﺧود ﮐﮫ ﺧودی ﺑﯾﺧود و ﺿد وﺟود و ﻋدم ﭘرﺳت اﺳت .و دوزخ ﻧﯾز ﻗﻠﻣرو اﻟﻘﺎی ﻗﮭﺎراﻧﮫ وﺟود ﺑﮫ ﮐﺎﻓران ﺿد وﺟود
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ طرﯾﻘﯽ وﻻﯾت اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن و اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ را ﭘذﯾرا ﻧﺷدﻧد و ﺧداوﻧد دوزﺧش را ﺑﻌﻧوان آﺧرﯾن راه ﻧﺟﺎت
ﮐﺎﻓران از ﻧﺎﺑودی ،ﭘدﯾد آورده اﺳت ﭘس ﻣظﮭر اﺷد رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت درﺑﺎره دﺷﻣﻧﺎن ﺧودش ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن وﺟود ﺧوﯾﺷﻧد! و
وﺟود ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺻداق ﺳوره ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺳوره وﺟود اﺳت ﮐﮫ دارای ﭼﮭﺎر رﮐن اﺳت :ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ،ﺑﯽ ﻧژادی ،ﺑﯽ
ﺗﺎﺋﯽ! ﭘس وﺟود ﯾﺎﻓﺗن ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺋﯽ ﺷدن! و اﻣﺎﻣﺎن ھم اﺳوه ھﺎی وﺟود و راھﻧﻣﺎﯾﺎن وﺟودﯾﺎﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ اﯾن وﻻﯾت ﭘذﯾری
و وﺟودﭘذﯾری و ﺧودﭘذﯾری و ﺧداﭘذﯾری ھﻣواره در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻗﺎﺑل وﻗوع اﺳت .ﺑﭼﮫ ای ﮐﮫ از ﺑزرﮔﺗرش اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد
و وﻻﯾﺗش را ﻣﯽ ﭘذﯾرد و زﻧﯽ ﮐﮫ از ھﻣﺳرش و ﺷوھری ﮐﮫ از ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺗر از ﺧودش وﻻﯾت ﻣﯽ ﭘذﯾرد و آن اﻧﺳﺎن
ﻣؤﻣن ﺗر از ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی ﺧدا وﻻﯾت ﻣﯽ ﭘذﯾرد و آن وﻟﯽ ﺧدا ھم از ﺧود ﺧداوﻧد وﻻﯾت ﻣﯽ ﭘذﯾرد و اﯾﻧﺳت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب
وﻻﯾت و وﺟود و ھوﯾت! و ھر ﮐﮫ از ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑرون اﺳت ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی و ﺟﮭﻧم اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ھوﯾت ھﺎ و ﻣﻧﯾت ھﺎی
ﮐﺎﻓران ،ﺟﻌﻠﯽ و دروﻏﯾن و اﺑزاری و ﻣﺎدی و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣوﺟودﯾت ﮐﺎﻓران در ھراس ﻓزاﯾﻧده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺑﯾﻣﮫ ھﺎﺋﯽ از ﺑﯾرون اﺳت ﺑﯾﻣﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺎدی و اﺑزاری و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا روز
ﺑﮫ روز ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺗر و درﯾوزه ﺗر و ھراﺳﻧﺎﮐﺗر و وﺣﺷﯽ ﺗر و ﻣﺗﺟﺎوزﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و دزدﺗر! و اﯾن ﻣﺎﺟرای وﺟوددزدی اﺳت
ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕرش ظﻠم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ،ﻋﺷﻘش ﻣﯽ ﻧﺎﻣد!
واﻟﺳﻼم
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