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رب اﻟﻣﺷﺎرق و اﻟﻣﻐﺎرب"
"ﺑﺳم ﷲ ّ
"ﻣﺷرق و ﻣﻐرب از آن ﺧداﺳت و ﺑﮭر ﺳو ﮐﮫ رو ﮐﻧﯾد روی ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد در ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت و ﻣﯽ داﻧد ".ﺑﻘره-١١۵

 -1ﺷرق و ﻏرب )ﺗﻧوﯾر(
وﻗﺗﯽ ﺧورﺷﯾد طﻠوع ﮐرده و ﺑﮫ وﺳط آﺳﻣﺎن ﻣﯽ آﯾد و ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺷرﻗﯾﺎن
آن را ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻏرﺑﯾﺎن ھم آﻧرا ﺷرﻗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺳوی اﯾﺷﺎن آﻣده اﺳت .و ﻟذا ھر ﻓرد و ﻗوم و ﻓرﻗﮫ ای،
ﺧورﺷﯾد را ﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ روﺷﻧﯽ را در ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ ﮔردد :اﯾن
روﺷﻧﯽ از درﺧت ﻣﺑﺎرک زﯾﺗون اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ! و ﻓروزان ﻣﯽ ﺷود ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ آﻧرا ﺑدﺳت ﺧود
روﺷن ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ از ﻧوری ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﺧداوﻧد ھر ﮐﮫ را ﺧواھد ﺑواﺳطﮫ آن ھداﯾت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد -ﺳوره ﻧور
ﭘس ﻧور ھداﯾت ھﻣﭼون ﻧور وﺟود و ﺣﯾﺎت ﻧﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﻧﮫ ﻓردی و ﻗوﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت زﯾرا ارادی ﺑﺷر ﻧﯾﺳت.
ﻧور ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ھداﯾت از ھر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎ و از ھر ﮐس ﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد
زﯾرا در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺿور دارد .و از ھر ﮐﺟﺎ و ھر آن ﮐﮫ رخ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ اذن اﻟﮭﯽ ھر ﮐﮫ را ﺧواھد ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد
و اﯾن ھداﯾت ﻋﯾن ظﮭور ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت از آن ﮐس ﯾﺎ ﭼﯾز ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﺗﺟﻠﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗدﺳﯽ ﻣطﻠﻖ
اﻟﺳﺎﻋﮫ ﮐﮫ ظﮭوری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺣﻖ! و ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎت و ﺻور دو وﺟﮭﯽ و
دوﮔﺎﻧﮫ اﻧد! ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ! "ھر ﮐﮫ ﭘرﺳد ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ ،از ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ".ﻋﻠﯽ)ع( -و اﯾن ﻣذھب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﯾن اﺳت!
ھر ﭼﯾز دو ﺟﻠوه دارد :اﯾن و آن! ﺣﺗﯽ ﮐﺗﺎب ﺧدا! ذﻟﮏ اﻟﮑﺗﺎب و ﺗﻠﮏ اﻟﮑﺗﺎب! ﭘس اﻣر دﯾن و ھداﯾت ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ اﺳت ﻧﮫ
ﻏرﺑﯽ و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ وﺳطﯽ و ﻣﯾﺎﻧﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﮫ ﻋرﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻋﺑری و ﻧﮫ ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت و ﭼﯾﻧﯽ! ﻧﮫ اروﭘﺎﺋﯽ و اﯾراﻧﯽ
اﺳت و ﻧﮫ آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ و آﺳﯾﺎﺋﯽ! ﭘس اﺳﻼم اﯾراﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم ھﻧدی و اﺳﻼم آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯾت آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯾت
اروﭘﺎﺋﯽ و ژاﭘﻧﯽ و روﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑوداﺋﯾزم ﻏرﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ وو ...ﻧﯾز اﻣر ﻣﮭﻣﻠﯽ اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم زرﺗﺷﺗﯽ و اﺳﻼم
ﺑوداﺋﯾﺳﺗﯽ و اﺳﻼم ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑوداﺋﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﺎﯾﺎﺋﯽ و ﺑوداﺋﯾزم ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑوداﺋﯾزم اﺳﻼﻣﯽ وو ...ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻼﻗﯽ و ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑﮭم آﻣدن اول و آﺧر ﻣذاھب و ﺑﮭم رﺳﯾدن ﻧور و ﺗﻼﻗﯽ اﻧوار اﻟﮭﯽ از
ﺷرق و ﻏرب! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن و ﯾﮏ زﻣﺎن ﺷدن ﻧور اﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯽ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺷدن ﻧور اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷدن و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗن ھﻣﮫ اﻧوار از ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن! و ﯾﮑﯽ ﺷدن اﯾن و آن و اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ و ﮐﯽ
و ﮐﺟﺎ! "ﻣﮭم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐدام ﺳوی ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﻧﺑوت و ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن
ﺳر ﺧﺎﺗﻣﯾت ّ
اﺣﺎطﮫ دارد و در ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺷﺎھد و ﺷﮭﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗﮭﺎر اﺳت "...ﻗرآن ﮐرﯾم -و ّ
ﺟﮭت ھﻣﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن و ﯾﮕﺎﻧﮫ دﯾدن ﻧور دﯾن و ھداﯾت و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و از اﺳﺎرت ﺷرک ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﻧژاد و زﺑﺎن و
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎ رﺳﺗن اﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧور را ظﻠﻣﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗن آن در ﺣﺻر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و زﺑﺎن اﺳت
٣

و ﭼﻧﯾن ظﻠﻣﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺿﺎﻋف اﺳت و ھﻣﺎن ظﻼم ﻋظﯾم و ظﻼم ﺷدﯾد در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻧوع
ظﻠﻣﺎت اﺳت ظﻠﻣﺎت دﯾﻧﯽ :دﯾن ﻗوﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و زﺑﺎﻧﯽ و ﺷﺟره ای و رواﺋﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ-
ﺗﻠﺑﯾﺳﯽ! ﭘس ﺑﮫ اﻓﮑﺎر و آداﺑﯽ ﺑزی ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را درﯾﺎﺑﯽ و ھﻣﮕﺎن ﺗو را درک ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺳت دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن!

٤

-٢ﮐ ّم و ﮐﯾف
آﻧﭼﮫ "ﮐ ّم" اﺳت ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد ﮐﻣﺗر ﻣﯽ آﯾد و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﮔردد ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﯾن ﻋدم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺷﻣﺎری و ﺣﺳﺎﺑش ﻣﯽ ﮐﻧﯽ" .ﭼون ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را ﺑﺷﻣﺎرﯾد ارزش آﻧرا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .وای ﺑر ﺷﻣﺎرﺷﮕران اﻓزوﻧﺧواه"...
ﻗرآن ﮐرﯾم -ﺷﻣﺎرﮔﺎن ،ﻧﺎﺑودﮔﺎن اﺳت .ھر ﭼﮫ را ﺑﺷﻣری ﻧﺎﺑود ﮐرده ای و ھر ﻧﺎﺑوده ای ﺷﻣﺎرش ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ھﺳت ﻋظﯾم و ﻋزﯾز و ﻋﺎﻟﯽ و اﻓزون ﺷوﻧده و اﻓزوﻧﮕر ﮐﯾف و ﺣﺎل و ﺟﺎن اﺳت و آن ﺣﺿور ﺧداوﻧد ﻣﻧّﺎن اﺳت ﮐﮫ
ھﺳﺗﯽ اش را ﻣﻧّت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر ﻋدﻣﯾﺎن و ﻣن ﻣﯽ ﺳﺎزد ھر ﮐﺳﯽ را! و "ﻣن" ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد ﺧوﯾش و ﻏﯾر ﺧوﯾش را و ھر ﭼﮫ
ﻣﯽ ﺷﻣرد ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ دﺳت ﺑﮑﺎر ﺗﺑدﯾل و ﻓﺳﺎد ﻋﺎﻟم ﻣﯽ ﺷود و ﻧور وﺟود را ﻧﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻧﺎرش ﻣﯽ ﺳوزد و
در اﯾن ﺳوﺧت و ﺳﺎز اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس وﺟودی ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ "ﻣن" را در "او"
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣن را در او ﺷﻧﺎور ﺳﺎزد ﺗﺎ وﺟودش را ﺑﮫ ﻧور ﺑﯾﺎﺑد" .ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻧﺎور ﺷوﻧده" ﻗرآن
ﮐرﯾم -و آﻧﺎﻧﮑﮫ ھﻧر و ﻋﻠم ﺷﻧﺎ ﮐردن در ﻧور وﺟود را ﻧدارﻧد در آن ﻏرق و ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﮐف درﯾﺎی ھﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﺳﻧﮓ و ﻓﺳﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋﺎﻗﺑت در ﺳﯾل ﮔدازه ھﺎی آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﮭﺎ ﺷﻧﺎور ﻣﯽ ﮔردﻧد و ذوب ﻣﯽ ﺷوﻧد" .ﮐ ّم" ھر ﭼﯾزی
"ﻣن" آن اﺳت و ﮐﯾف ھر ﭼﯾزی ھم اوی آﻧﺳت" .ﮐ ّم" ھر ﭼﯾزی ﺳﻧﮓ آن اﺳت و ﮐﯾﻔش ھم ﻧورش! ﮐﯾﻔش در ھﻣﮫ ﺟﺎ و
ھر زﻣﺎن اﺳت و ﮐ ّﻣش ﻓﻘط در ﮐﺎﻟﺑدش ﻣﺣﺑوس و ﺛﻘﯾل و ھﻼک و ﻣﻌدوم اﺳت در درﯾﺎی وﺟود! ﮐﯾف" ،ھﺳﺗﯽ" اﺳت و
"ﮐ ّم" ھم ﻧﯾﺳﺗﯽ! و ﺑﯾن ﮐم و ﮐﯾف ﺳرﮔردان "ﭼﯾﺳﺗﯽ"! و ﺳﺎﻗط ﺷده در ﮐ ّم ،اﺳﯾر اﯾدۀ "ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ"!

٥

-٣ﺗﻌرﯾف و ﺗﻌﺎرف
ت ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼﻧش اﺋﻣﮫ
ﯾﮑﯽ وﺟود را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻧور ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎء و ﺗﺟﻠّﯽ و ﻓﻌل ﭘروردﮔﺎرش ﺑﮫ ﻋرﻓﺎ ِ
ت ﻋرف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣردﻣﺎن!
ھدی ھﺳﺗﻧد .و دﯾﮕری وﺟود را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﻌﺎرﻓﺎ ِ
"ﺑر ﻋرﻓﺎت ﻣرداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﮐﮫ ﻋرﻓﺎت ﺑﻘول ﺧود اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ،اﻣﺎﻣﺎن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﻘﯾم و از وﺟودﺷﺎن ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﺷده و اوﺻﺎف وﺟود ﺣﻖ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد و
ظﮭورش در ﺷﻣﺎ )اوﻟﯾﺎی ﻋﺎرف( ھﺳﺗﯾم! اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( -و اﯾن ﺗﻌرﯾف و ﻣﻌرﻓﯽ و ﻋرﻓﺎن وﺟود اﺳت ﺑﮫ واﻗﻊ و ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻧور
ﻣﻌرﻓت و اﺷراق و ﺣﮑﻣت و ﺷﮭود ﺟﻼﻟﯽ و ﺟﻣﺎﻟﯽ!
و ا ّﻣﺎ دﯾﮕران وﺟود را ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﯾﮑدﯾﮕر و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر و از زﺑﺎن و ﺑﺎور آﺑﺎء و اﺟداد و ﺳﻧن ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ
و اﺳﺎطﯾر ﯾﮑدﯾﮕر! وﺟود ﺟز ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت و او را ﺟز ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﺧﻠص او ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐرد )ﻗرآن ﮐرﯾم( -ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﻧﮫ در ﻣﺟﺎدﻻت ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ" .ﺑﮕو درﺑﺎره ﺧدا ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد زﯾرا
ﻣﺎ او را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﺷﻧﺎﺧت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ وﺟود ﺣﺎﺻل ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ و ﺗﻣﺎم و
ﮐﻣﺎل در ھﻣﮫ ﻋﻣر اﺳت ﺑﻌﻧوان اﻣری واﺟب و اﺿطراری ﮐﮫ ﻣﻘدم ﺑر ھر اﻣرﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﺟود را ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ آﻧرا
ﺟدا ً و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوای ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﭼون ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﮔﻣﺷده! ﭘس ﺑﺎ ﮐل ﻋدﻣﯾت ﺧود او را ﻣﯽ
ﺟوﯾﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو از ﮐل اﯾن ﻋدﻣﯾت ﺧود ﮐﮫ ھﻣﺎن "ﺧود" ﺷﺎن اﺳت ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﺧود اﻟﮭﯽ را در ﺑﯽ
ﻣﻌرف و ﻣظﮭر وﺟودﻧد .وﻟﯽ دﯾﮕران
ﺧودی ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ِ
ﻋدم ﻋدﻣﯾت ﺧود! و ﭼون ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺧود ﺑﺧودی ﺧود ّ
وﺟود را ﺣواﻟﮫ ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ اﻣری ﻧﺳﯾﮫ و ﺑﺎﯾﺳﺗﻧﯽ ﻣﺣﺎل در آﺗﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از دﯾﮕران و ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﺧود! و اﯾن ﻗﺻﮫ و ﻏﺻّﮫ
وﺟود اﺳت از ﻋدم!

٦

-۴ھﯽ و ھو
ھﯽ" وﺟودﻧد و ﻣؤﻧث ﻣﺳﻠﮏ و ﻟذا ﺧداﯾﺷﺎن ھم ﻣﺎدﯾﻧﮫ اﺳت ھﻣﭼون ﮐرﯾﺷﻧﺎ و ﺷﯾﻧﺗو! و داﻧﯽ ﮐﮫ "ھﯽ"
ﻣﺷرﻗﯾﺎن ﻗﻠﻣرو " ِ
ﺿﻣﯾر ﻣؤﻧث ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن در ﮐﺗﺎب اوﺳت و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ! و ﻧﯾز ظﮭور ﺟﻣﺎل ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھم ﺑﮫ ﺿﻣﯾر
ھﯽ آﻣده اﺳت در ﮐﺗﺎﺑش! و ﻣﻐرﺑﯾﺎن ﻗﻠﻣرو "ھﺎ"ی وﺟودﻧد ﮐﮫ ﺿﻣﯾر ﺧﻧﺛﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣذﮐر اﺳت و ﻧﮫ ﻣؤﻧث
و ﯾﺎ ھم ﻣذﮐر اﺳت و ھم ﻣؤﻧث!
و ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﻣذاھب ﺳﺎﻣﯽ و اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳت ﻗﻠﻣرو ھوی وﺟود اﺳت و ﻟذا اﺳم ذات ﺧدای اﯾن ﺟﮭﺎن اھو
و ﯾﺎ ھو و ھو اﺳت .ﮐﮫ ﺿﻣﯾر ﻣذﮐّر اﺳت و ﻟذا اﯾن ﻗﻠﻣرو اﻗﺗدار و وﻻﯾت ﻣذﮐر و ﻣردان اﺳت و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻣرد وار!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻏرب ﻋرﺻﮫ ظﮭور "ھﺎ"ی وﺟود اﺳت ﮐﮫ در آن زن و ﻣرد ھﻣﺳﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺎن ﺑﺳوی
ﻣردواری و ﻣردان ھم ﺑﺳوی زن ﺻﻔﺗﯽ ﻣﯽ روﻧد زﯾرا "ھﺎ" ﺿﻣﯾر ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ و ﺧﻧﺛﯽ اﺳت .و ﻣﺷرق زﻣﯾن ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺻﻔت ﻣؤﻧث و ھﯽ اﺳت.
ﭘس در ﺟﮭﺎن ھﯽ ھﺎ ھو زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ذات ﻏﯾب ازﻟﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ھﻣﮫ ھﯾﺎھوھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺎﻣل
و ﺗﻘﺎﺑل اﯾن ﺳﮫ ﻣظﮭر اﺳت :ﭘدر -ﻣﺎدر -ﻓرزﻧد! واﻟد -واﻟده -وﻟد!
و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ظﮭور و ﻟذا ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﺣدی اﺳت ﻧﺳل ھﺎﺋﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ
ﻣذﮐر و ﻧﮫ ﻣؤﻧث ھﺳﺗﻧد و ﺳﻧﺗزی از ھر دو!
و در اﯾن ﻋرﺻﮫ ظﮭور اﺣدی آﻧﮑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺷﻧﺎ و ﻓﻧﺎ ﻧداﻧد در اﻟﺗﻘﺎط و اﺧﺗﻼط ﺑﯾن ھﯽ و ھو ھﻼک و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺣﯽ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﺗوان ﮐرد و
اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ در ظﮭور ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ ھﺎ و دو ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ھﺎ آﺷﮑﺎر اﺳت .و ﺟز در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺗوان ﺷد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﯽ ھﺎ ھو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!

٧

-۵ظﮭور و ﻏﯾب
آﻧﮑﮫ در ﺧود ﺣﺎﺿر اﺳت ﺧدای را ھم ظﺎھر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و اﻣروزه در آﺧراﻟزﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل وﺟود رﺳﯾده اﺳت
و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در ﺧود و ﺑﺎ ﺧود و ﻋﯾن ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﺣﻘﯾﻘت وﺟودش را در ھﻣﮫ ﭼﯾز و ھﻣﮫ ﮐس ﻧظﺎره
ﮐﻧد .زﯾرا زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﻏرﺑت و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻓراق اﺳت و زﻣﺎن ﺑﺳر آﻣده اﺳت و ﻋﺻر وﺻﺎل و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت و اﯾن ﻋﺻر
ظﮭور اﺳت ظﮭور ﺣﻖ از اﻧﺳﺎن از درب اﯾن ظﮭور ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و اﻣﺎم ،ﻋﺻﺎره و ا ّم ﮐل ظﮭور اﺳت و ﻧور اﯾن
ظﮭور اﺳت ﭘس ظﮭور اﻣﺎم ،ظﮭور ﻧور ﺣﻖ اﺳت ﭘس ھر ﮐﮫ در ﺧود ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد در ﻋرﺻﮫ اﯾن ﻧور اﺳت و ظﺎھر ﻣﯽ
ﺷود .و آﻧﺎﻧﮑﮫ در اﻧﺗظﺎر ظﮭور ﺷﺧص ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻧژادی اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ اﺑد ﭘﺷت درب اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺧود در آﺧرﯾن وﺻﯾﺗش ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﺳﺑﺎﺳب" ﻓرﻣوده ﮐﮫ :دﯾﮕر ھرﮔز ﮐﺳﯽ ﻣرا ﻧﺧواھد دﯾد زﯾرا ﻣن ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻗدﺳﯽ
ﺳر ظﮭور اﺳت .ﭘس ﻏﯾﺑﺗش ﻋﯾن ظﮭور اﺳت ظﮭور ﻧور ﺣﻖ
ﭘروردﮔﺎرم ﻣﻠﺣﻖ ﮔﺷﺗﮫ ام! و اﯾن ھﻣﺎن راز ﻏﯾﺑت اﺳت ﮐﮫ ّ
از اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻣﺎم! و اﯾن ظﮭور اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧدا و ظﮭور ﺧداﺋﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت :و اوﺳت اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن! ﻗرآن ﮐرﯾم-
ھﻣﺎن وﺟود ازل و ﻗدﯾم اﺳت ﮐﮫ در آﺧر زﻣﺎن ظﺎھر ﺷده اﺳت .و اﻣﺎ طﺑﻖ ﻗول ﻣﮑرر اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻏﯾب
ازﻟﯽ و ﺑﺎطن ﻋﺎﻟم اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن دارﻧد ﻻﯾﻖ درک و دﯾدار ظﺎھر و ظﮭور ﻏﯾب ھﺳﺗﻧد و ظﺎھر را ﻋﯾن ﺑﺎطن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد!
ﺳر "ﯾﺎﻣن ھو"! ﮐﮫ ﺟﻣﺎل
ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ﭼﺷم ﺑﺎطن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑﺎطن ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺢ ھوﺳت ﺑر ّ
ﺣﯽ و ﻧﺎطﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی ظﮭور ﻧور اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد در ﯾﺎزده ﺗﺟﻠّﯽ ﻋﻠوی!
اﯾن ّ
ﺳر ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ّ

٨

-۶ﻧور و ظﻠﻣت
ﻧور ،دﯾدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دﯾدﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﯾد ﻣﯽ آورد و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد و ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧد و ﻣﻠﻣوس ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﭘس ﻧور ﻣوﺟﺑﺎت ادراک و ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎور و ﯾﻘﯾن را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺳﭘس ﺑﮫ درک ﻋﻘل و
آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻓﮭم دل و ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﻟﻣس روح و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻋﯾن وﺟود ﻣﯽ ﮔردد و وﺟود ﻧوری رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻓطرت ﻓﺎطﻣﯽ! و ﺑدان ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻧده ﻧور ﺟز اﻣﺎم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ذاﺗش ﻋﻠﯽ ﮐﺑﯾر و ﻋﻠﯽ ﻋظﯾم و ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯾم
و ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯾم و ﻋﻠﯽ ﻋزﯾز و ﻋﻠﯽ ﺣﻠﯾم و ﻋﻠﯽ اﻋﻠﯽ اﺳت.
ﺧداوﻧد ،ﻧور اﺳت و اﻣﺎم ھم ﺗﺎﺑﺎﻧﻧدۀ اﯾن ﻧور ﺑر ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻖ ﺑﮫ اﻣر ﺧداوﻧد! و ﻣوﺟودات ھم وظﯾﻔﮫ ﺷﺎن ﺑرﺗﺎﺑﯾدن اﯾن ﻧور
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﯾﺎ ﻣن ھوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! و اﯾن راه و روش درﯾﺎﻓت وﺟود و
اﺑﻘﺎی آن و اﻟﺣﺎق آن ﺑﮫ اﺻل وﺟود اﺳت و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﻧور اﻻﻧوار وﺟود!
ﺟﮭﺎن ﻣﺎده طﺑﯾﻌﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﺎﺧﺗﺎر ازﻟﯽ از ﻧور اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻧور ھم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮔردد ﭘس از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا! و اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻣروزه در ﻋﻠم ﻓﯾزﯾﮏ ذره ای ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت .ﭘس ﻧور ﻓﻘط وﺟودﺑﺧش و وﺟودﯾﺎب و وﺟودﺷﻧﺎس و
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧده وﺟود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺻل وﺟود ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳم وﺟودی و واﻗﻌﯽ ﺧداوﻧد ﻧور اﺳت در ﮐﺗﺎﺑش! و
اﯾن در ﻣﯾﺎن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻧﮭﺎ اﺳم رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾﺗش را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد" :ﺧدا ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت".
ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻧور اﺳت و ﻧوری در ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ظﮭور! ﭘس ظﻠﻣت ﭼﯾﺳت؟ ظﻠﻣت ﻧﯾﺳت! ﭘس
اﻧﺳﺎن ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ظﻠﻣت زده و اﺳﯾر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﯾﺳت؟ اﻧﺳﺎن ﺗوھﻣﯽ و اﯾده آل ﭘرﺳت و ﺧﯾﺎﻟﺑﺎز ﮐﮫ اﺳﯾر ﺧﻧﺎﺳﺎن و اﺟﻧﮫ و
ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را در ﺧود ﻣﻧﯽ ﮐرده اﺳت" .ﻣن" ﮐﺎﻧون ظﻠﻣت و ﻋدﻣﯾت اﺳت! ﭘس ظﻠﻣت ،وﺟود ﻣﻧﯽ
ﺷده اﺳت .وﺟود ﺿد وﺟود!
"ﺧداوﻧد ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ...و ﭼون ﺑﺧواھد ﮐﺳﯽ را ھداﯾت ﮐﻧد ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت "...ﻗرآن -ﭘس ﭼون ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻧد
ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧواھد ھداﯾﺗش ﻓرﻣﺎﯾد ﻧوراﻟﻧور ﯾﺎ ﻧورﻋﻠﯽ ﻧور ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻧوری ﮐﮫ از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد زﯾرا
ﺧود زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧور اﺳت .و اﯾن ﻧوراﻟﻧور ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣدی -ﻋﻠوی -ﻓﺎطﻣﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﭼون ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑر
اﯾن ﻣﻧﺷور ﺑﺗﺎﺑد ﺑﺎزﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی اوﺳت و اﯾن ﺟﻣﺎل ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ذات ﺣﻖ ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣؤﻧث ﺑﺎﺷد ﻓﺎطﻣﯽ اﺳت و اﮔر ﻣذﮐر ﺑﺎﺷد ﻋﻠوی اﺳت! و اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺷﮭودی و ﺗﺟرﺑﯽ
اﺳت و ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻧظری و رواﺋﯽ!
ﭘس وﺟود ،ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﻣﺗﺟﻠﯽ و آﺷﮑﺎر ﮔردد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﭘس ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺳراﺳر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن اﻣﺎم آﺷﮑﺎر ھﻣﺎن
اﻧﺳﺎن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﻟﮭﯽ اﺳت .و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣوﺟود ﮐﺎﻣﻼً "ھوﺋﯽ" اﺳت ﮐﮫ اﮔر "ﻣﻧﯽ" ﺷود ظﻠﻣﺎﻧﯽ
و ﻋدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود آﻧﮭم ﻋدم ﺿد وﺟود و ظﻠﻣت ﺿد ﻧور! وﻟﯽ ﺑدان ﮐﮫ "ظﻠﻣت ھرﮔز ﻣﺟﺎل وﺟود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد) ".اﻧﺟﯾل(-
ظﻠﻣت ﻓﻘط در ﺗوھم اﻧﺳﺎن ﻣﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور دوزخ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ظﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳوزد و اﯾن ﻧور ﺟﺎن
٩

اﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣت را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد ﺗﺎ ﺟﺎن را از اﻧﮭدام ﺑرھﺎﻧد! "آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧﻔس ﺧود را ﺑﮫ اﺳم ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد و ﺷرک
ظﻠم ﻋظﯾم )ظﻠﻣت ﻋظﯾم( اﺳت و ﺧداوﻧد آﻧرا ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﮐﮫ اﯾن ﻋذاب ھﻣﺎن ﺳوﺧﺗن اﺳت.
و اﯾن ﻧور اﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣت ﻣﻧﯾّت را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ را ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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-٧ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ
ﻣﺎده ،ﻧور اﺳت و ﻣﻌﻧﺎ ھم ﻧورﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎرﯾم و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ )ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص -ﺷﯾﻌﯾﺎن( -اﻣﺎم
ﺑﺎﻗر)ع(!
وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﭘس ﺣﺿور و ظﮭور ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺧداﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺣﺿور ﻣوﺟب ھداﯾت اﻧﺳﺎن
ﺑﺳوی او ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ "ﻧورﻋﻠﯽ ﻧور" ﻣوﺟب ھداﯾت اﺳت طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﺳوره ﻧور! و ﻧورﻋﻠﯽ ﻧور ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ
ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ طﺑﻖ ﻗول اﻣﺎﻣش ،ھﻣﺎن وﺟود اﻣﺎﻣﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد!
ﭘس ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺑطور ﺧﺎﺻﯽ ھم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ،ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣل ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﺣﻖ ﭘرﺳت ﺗر ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد! ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺟﮭﺎن و ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﺧدا و ﺟﮭﺎن ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت .و آدﻣﯽ
ﺑواﺳطﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺳراﺳر ﺣﺿور و ظﮭور او ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ھﻣﭼون
ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد!
اﮔر ﺧداوﻧد ﻋﯾن ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎن ﻋﯾن ﺧداﺳت ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺳراﺳر ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﺟﺳم و ﻣﻧور و
ﺟﻣﺎﻟﯽ! ﭘس ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ اﻣر واﺣدﯾﺳت .ﭘس ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻌﻧوﯾت ﺑر ﺧﻼف ﺗﺻور ﻋﺎﻣﮫ وادی ﺳﺧن و ﺣﮑﻣت و ﻋﻠم ﮐﻼﻣﯽ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺧن واﺳطﮫ ﺑﯾن ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ﻣﺎده ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و در ﻣﻌﻧﺎﯾش ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت
وﺟود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﻋﯾن ﻣﺎدﯾت طﺑﯾﻌت! ﮐﻠﻣﺎت وادی ﺗﻼﻗﯽ و درک ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ ھﺳﺗﻧد! ﻣﻌﻧﺎ ،ھﻣﺎن درک و
درﯾﺎﻓت ﻣﺎدﯾت ھﺳﺗﯽ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش وﺟود اﻣﺎم اﺳت .و اﻣﺎم ﻧﯾز اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا و ظﮭورش را در ﺟﺎن
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص و اوﻟﯾﺎی ﺧودش ﻣﺣﻘﻖ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت! و طﺑﻌﺎ ً اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻣﺎم )ﻋﻠﯾﯾن( ھم اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
و ﻧور و ظﮭور را در ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﺣت وﻻﯾت ﺧود ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و اﻟﯽ آﺧر! ﭘس در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐل ﮐﺎﻟﺑد
ﺑﺷرﯾت از ازل ﺗﺎ اﺑد ،ﻣظﮭر ظﮭور ﻧور وﺟود ﺧداوﻧد اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺟﻠﯽ ھﻣﭼون ھرﻣﯽ ﮐﮫ در رأس آن اﻣﺎم
ﻣطﻠﻖ ﻗرار دارد و در ﻗﺎﻋده آن ﺗوده ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری! و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی وﺟود و ﻋﺻﺎره ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت و ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﻣطﻠﻖ ﮐل اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در وﺟودش ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود :ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻧﻧده و ارزﯾﺎب و ﻣﻘدّر ھر ﭼﯾزی
اﺳت .اﻣﺎم ﻣﮭد ﺣﺿور و ظﮭور اﻟوھﯾت وﺟود ھر ﭼﯾزی اﺳت.
"ان ﷲ ﻣﻌﻧﺎ" ﻗرآن) -ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣﺎﺳت( اﯾن ﻣﻌﯾّت ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ )ﻣﻌﻧﺎ( ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی اوﺳت در ﻣﺎ و ﻣﻌﻧﺎی
ﻣﺎﺳت در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن وﺟود ﻣﺎﺳت.
ھرﮐس در اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ھر دم ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﻧرا
ﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﺎن دم از دﺳﺗش ﻣﯽ دھد ﭼون ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﻣﯽ داﻧد و ﮐﺎﻧوﻧش را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
١١

ﺟوھره و ﺑﺳﺗر ﺗﺳﺑﯾﺢ ھﻣﺎن ﻣﺣﺑت اﺳت ﻣﺣﺑت اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ .ﭼون اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﺟودی را دوﺳت ﺑداری و در ارادت و
اطﺎﻋﺗش ﺑﺎﺷﯽ اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﻌﻧﺎی وﺟود اﺳت و ﻧﺟﺎت از ﺗﻧﻔﯾس ﮐﮫ ﮐﺎﻧون ﻋدم اﺳت .ﺟﻠوه ﮔﮫ روی ﺗو دﯾده ﻣن ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﯾﺳت ﻣﮫ و ﺧورﺷﯾد ھﻣﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد! ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی-

١٢

-٨ﻋﻘل و ﺣﻣﺎﻗت
ﻋﻘل ،ﮔوھره و ﻧور ادراک اﺳت و ادراک ﯾﻌﻧﯽ وﺟودﯾﺎﺑﯽ! و ﺧداوﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻓرﯾد ﻧور ﻋﻘل ﯾﺎ ﻗﻠم ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﺑود طﺑﻖ اﺣﺎدﯾث ﻗدﺳﯽ! ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗﻠم ﺧدا در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺟﺎن ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﮐﻣﺎل
رﺳﯾده اﺳت .ﭘس ﺧداوﻧد ﻧﺧﺳت اﺑزار وﺟودﯾﺎﺑﯽ را ﭘدﯾد آورد و وﺟود ﮐﮫ ﺧود اوﺳت ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﻋﻘل ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس ﻋﻘل ،ﻧور ﺧداﯾﺎﺑﯽ ،وﺟودﯾﺎﺑﯽ و ھﺳت ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﮔﺷﺗن اﺳت .ﭘس ﻋﻘل ،واﺳط و راﺑط ﺑﯾن وﺟود و
ﻋدم اﺳت.
و ﻧﺧﺳﺗﯾن درﮐﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﻋﻘل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد اﺣﺳﺎس ﻋدم اﺳت ﭘس ﻋدﻣﯾت ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت و
اﯾن ﻋدم -آﮔﺎھﯽ اﺳﺎس وﺟودﺧواھﯽ و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن وﺟود اﺳت .و اﯾن آﮔﺎھﯽ ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل اﺳت .ﭘس
ﻋﻘل دو وﺟﮫ دارد :ﻋدم و وﺟود! و اﯾن دو وﺟﮫ ھﻣﺎن ﻧور و ظﻠﻣت اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت و راﺑطﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
دارد! و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور و ﺗﺟﻠﯽ اﺣدی اوﺳت.
ﭘس ﻋﻘل ،ﺧود ﻧﺧﺳﺗﯾن ظﮭور و ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ درک ﮐﻧﻧده و درک ﺷوﻧده ﯾﮑﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل و ﻋﺎﻗل و
ﻣﻌﻘول اﻣر واﺣدﯾﺳت! و اﯾن ﺗﻔﺎوت و ﺗﻘﺎﺑل و ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﺿﺎد و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻗﺑل از ﺑوﺟود آﻣدن
اﺳت .در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ اﺳت و ﺧود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر ﺗﺟﻠﯽ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻋﻘل اﺳت و ﻋﻘل ﺑﺧش
و ﻣﻌﻘول!
ﭘس ﻧور ﻋﻘل ﺷﺎﺧص وﺟود و ﻋدم و ﻧور و ظﻠﻣت اﺳت و در ﻧزد ﻋﻘل ﮐل اﯾن ﻧور ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾز و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯾن وﺟود و
ﻋدم و ﻧور و ظﻠﻣت ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺳراﺳر وﺟود اﺳت و ﻧور! و در ﻣﻧظرش ھﯾﭻ ﻋدم و ظﻠﻣﺗﯽ ﻧﯾﺳت و آن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی
اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور اﯾن ﻧور ھﺳﺗﻧد!
ﺧداوﻧد ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻓطرﺗﺎ ً ﻧور ﻋﻘل اﻋطﺎ ﻓرﻣوده اﺳت وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ آﻧرا ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﻘل ﻧﻣﺎﯾﻧد .و اﻣﺎ
ﮐﺎرﺑری ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻣل ﺗﻌﻘل ھﻣﺎﻧﺎ ﮔﻔﺗﮕو و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن ﻧور در ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس را ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن
ﮐﺎرﺑری ﻗﻠم اﻟﮭﯽ در ﻧﻔس اﺳت و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن! زﯾرا اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ﮐﻠﯾﮫ ﻧﻔوس
ﺑﺷری در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﺿور دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺳول ﺧدا در ﺷﻣﺎﺳت .ﻗرآن ﮐرﯾم! اﯾن
ھﻣﺎن ﻗﻠم ﺧدا و ﻧور ﻋﻘل ﮐل ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻧﻔوس ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓﻘط آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ آن دﯾﺎﻟوگ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ دارﻧد از اﯾن ﻧور ﺧﻼﻗﮫ ﺑرﺧوردارﻧد و ﺑر ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻘﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑر دو رﮐن ﻗرآن و ﺑﯾﺎن اﺳﺗوار اﺳت :ﺧدای رﺣﻣﺎن ﻗرآن را ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣود و اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و او را ﺑﯾﺎن آﻣوﺧت!
ﺳوره رﺣﻣن -اﯾن ﻧور ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﻋﻘل اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎن ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺑﯾﯾن آن اﻧﺳﺎن ﺑر
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧده ﺟﺎﻧﮭﺎ و
ﺟﮭﺎﻧﮭﺎی دﮔر و ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﺣﻖ ﷲ اﮐﺑر!
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و اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﻘل را ﺑﮫ ھر درﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﮭل و ﺣﻣﺎﻗت ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﻧﻔﯾس ﻋﻘل
اﺳت زﯾرا ﺗﻧﻔﯾس ،ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻌدوم ﮐﻧﻧده و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت .و ﻟذا در ﺟﮭﺎن ھﻣواره ﺷﺎھد ﻋﻠﻣﺎ و ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺳﺧﻧوراﻧﯽ ﺑزرگ
وﻟﯽ اﺣﻣﻖ ھﺳﺗﯾم و اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻋﻘل در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﻠب ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ ﻋﻘل ﺧﻼق
اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ھﻣﺎن ﺻﻠوات اﺳت ﺑﮫ ﻓﻌل و ﻣﻧطﻖ و ﮐﻼم در دل و ﺟﺎن و ذھن! ﺻﻠوات ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻧور ﻋﻘل و ﻗﻠم اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .و اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت!
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻋﻘل ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل ﻋﻘل و اﻋﺎده ﮐردﻧش ﺑﮫ اﺻﻠﯾت و ﺳرﭼﺷﻣﮫ آن اﺳت و آن ﻣﺣﻣدﯾت ﻋﻘل و ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻘل ﮐﺎﻣل و ﺧﻼق اﺳت .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠوات ﺑﻌﻧوان ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﺄوﯾل ﻋﻘﻼﻧﯾت در ھر اﻣر و ﻣرﺣﻠﮫ ای از ﺗﻌﻘل! زﯾرا ﻋﻘل
از ﻧور "ﺣﻣد" ازﻟﯽ ﭘروردﮔﺎر آﻏﺎز ﺷده و ﺟﻣﺎل اﯾن ﺣﻣد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﻋﻼی اﺣﻣدﯾّت ﺧود در ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﺗﺟﻠﯽ و ظﺎھر
ﺳر آﺧراﻟزﻣﺎن دﯾن ﺧدا در ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص(! و ﻟذا
ﺷده و ﻟذا زﻣﺎن را ﺧﺗم ﻧﻣوده اﺳت در ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻣﺣﻣدی! و اﯾن اﺳت ّ
ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣد)ص( و آل ﻣﺣﻣد و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻣدی ،ﺟﺎھل و اﺑوﺟﮭل ھﺳﺗﻧد و اﺑوﻋدم!
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-٩ﻓﮑر و واﻗﻌﯾت )اﯾده و رﺋﺎل(
اول و آﺧر ﯾﺎ ظﺎھر و ﺑﺎطن و ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ وﺟودی ﺟز ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت .و
اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ّ
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن و ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ ﯾﮑﯽ اﺳت در ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻟم و ﺟﺎھل و ﮐﺎﻣل و
ھﻣواره در ھﻣﮫ ﺣﺎل اﯾن ّ
ﻧﺎﻗص! وﻟﯽ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﯾن -ھﻣﺎﻧﯽ درﺟﺎت دارد از ﻋدﻣﯾت ﺗﺎ وﺟود ﻣطﻠﻖ اﺣدی ﮐﮫ ﺛﻧوﯾت را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯾدارد .وﻟﯽ
راﺑطﮫ ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن )ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن( ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت از ﻧوع ﺗﻧﻔﯾس ﯾﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ! ﮐﮫ ﺣﺎﺻل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﻧﻔﯾس،
ﻋدﻣﯾت و ﻣراﺗب آن اﺳت و ﺣﺎﺻل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ھم وﺟود اﺳت در ﻣراﺗب :ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻧوری!
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺛﺎل ﺑرای ﻓﮭم راﺑطﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻋﺎﻟم وﺟود در ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن آﺋﯾﻧﮫ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل
آﺋﯾﻧﮫ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در درون آﺋﯾﻧﮫ اﺳت .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ آﺋﯾﻧﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎطن ﺧود را در آن ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺻور و
اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻋﻣﺎﻟش! و ﻧﯾز اﻧﺳﺎن آﺋﯾﻧﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯾروﻧش در درون اﻧﺳﺎن اﺣﺻﺎء و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷود! و ﻓﻘط در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش در او ﻣﻘدّر و ﻣﻌﯾّن و ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﯾز ﻓﻘط
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻓردﯾت اﺣدی -ﺻﻣدی -ﺳرﻣدی ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻣﺎل دﯾﺎﻟوگ و ﺗﻌﺎﻣل ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ -دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻓﻧﺎی ﻣن -ﺗوﺋﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن در
ھوﯾت ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﺑﮫ دو ﺟﻣﺎل ھﯽ و ھو! و آﻧﮕﺎه ظﮭور ﺟﻣﺎل ﻣطﻠﻘﮫ "ھﺎ" از اﺗﺣﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آن دو ﺟﻣﺎل ذی
اﻟﺟﻼﻟﯽ -ذواﻟﺟﻼﻟﯽ! )ﻗرآن ﮐرﯾم(-
ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطن و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾش آﺋﯾﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﻣﻧزه از ھر زﻧﮕﺎر ﻣﻧﯾّت ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻓﮑرش ﻋﯾن
واﻗﻌﯾت اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻓﮑر و واﻗﻌﯾت ﺣﺎﺋل و ﺣﺟﺎب ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق و ﺟدال ﻣﯽ
درد و از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻧدازد ھﻣﺎن ﻣﻧﯾّت ھﺎﺳت .و ﺗﯾﻐﯽ ﮐﮫ ھر آن اﯾن ظﻠﻣت را ﻣﯽ ّ
"ﺧود" ﻓرد را ﺑﺎ ﺿد ﺧودش ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻣﺣو ﻣﯽ ﮐﻧد! و ﻗوه ﻓﮑر و ﺗﻔﮑر آدﻣﯽ ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ اﻣﮑﺎن
ﺧﻼﻗﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺑﯾرون از ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻋﯾن ﺣﻖ ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد" :ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد
ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺣﻖ اﺳت" "...ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﻋده داده ﺷده
اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭘس ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻧطﻖ ﺷﻣﺎ )ﺗﻔﮑّر -ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ( ھﻣﺎن واﻗﻌﯾت ﻣطﻠوب و
آرﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎﺳت ...ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﮐﻧون اﺟﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﭼرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد "...ﻗرآن
ﮐرﯾم-
اﻧﺳﺎن و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﮐﮫ ﺣﺿور اوﻟوھﯾت ﺧداوﻧد اﺳت )اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع(( ھﻣﺎن ﻣﺷرق اﺷراق وﺟود اﺳت و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ارض و ﺳﻣﺎوات و ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم وﺟﮫ ﻣﻐرﺑﯽ و ﻏرب وﺟود اﺳت :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷﺎرق و ﻣﻐﺎرب! و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺄوﯾل
و ﺗﺄﺧﯾر )ﺗﻌﯾّن( ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار اﺳت ﺗﺄوﯾل از ﻣﺷﺎرق و ﺗﻌﯾّن و ﺗﺄﺧﯾر در ﻣﻐﺎرب! اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ از
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳرارش را ﮐﺳﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در دﯾدار ﺟﻣﺎل
آﻓﺎق و اﻧﻔس اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ّ
ﭘروردﮔﺎرش ﺗردﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﻗرآن ﮐرﯾم(-
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ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺧود ﺧورﺷﯾد اﺷراق و ﺷرق اذﮐﺎر و آﻓﺗﺎب ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻏرﺑﯽ ﺗرﯾن ﻏرﺑﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﺑﺎ ﻏرﯾب ﺗرﯾن و ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﺑدﻋت ھﺎ! "اﺳﻼم در آﻏﺎزش ﻏرﯾب ﺑود و در رﺟﻌﺗش ﻧﯾز ﻏرﯾب اﺳت ﭘس ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل
ﻏرﯾﺑﺎن اﻣت ﻣﺣﻣدی ".اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( -و ﻋﻠّت اﯾن ﻏرﺑت آﻧﺳت ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد از ﻣﻐرب طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷرق و ﻏرب
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود!
ﭘس اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ظﮭور ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب و ﺑﺎورھﺎ و اﺳﺎطﯾر و ﻣﻘدﺳﺎت ﻏرﺑﯽ از ﻣﺷرق زﻣﯾن و ﺷرﻗﯽ از
ﻣﻐرب زﻣﯾن ﻣﺗﺣﯾر و ﮐﺎﻓر ﮔردد ،ھﻣﭼون ظﮭور ﺑوداﺋﯾزم از ﻏرب و ظﮭور ﮐﻣوﻧﯾزم از ﺷرق ،ظﮭور اﺳﻼم از ﺟﮭﺎن ﮐﻔر
ھﻣﺎﻧﯽ ﻓﮑر -واﻗﻌﯾت
و ظﮭور ﮐﻔر از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و اﻣﺛﺎﻟﮭم! ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺧود از ﺿد ﺧود و ظﮭور ﺿد ﺧود از ﺧود! اﯾن-
ِ
را ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧرد ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت! ﮐﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾده -رﺋﺎل ،در ادراک اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ )ﺧودﭘرﺳت( واژﮔون ﻣﯽ آﯾد و ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل واژﮔوﻧﺳﺎﻻری اﺳت ھﻣﭼون ظﮭور زﻧﺎﻧﯾت از ﻣردان و ظﮭور
ﻣرداﻧﮕﯽ از زﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ﻋﯾن وﻗوع ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﯽ و ھو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ذات "ھﺎ" را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻓرای زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﻣرداﻧﮕﯽ اﺳت .وﻟﯽ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧودﭘرﺳت و ﺟﺎھل ﻋﯾن واژﮔون ﺷدن ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ اﺳت.
ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ "ﻓﮑر" ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﮐﺎرﮔﺎه واﻗﻌﮫ اﺳت و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون و ھوﯾت اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود
ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺑﯾرون از ﺧود ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼون ﭼﺷم دوﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﻣﯽ ﺷود! ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ادﻋﺎی ھﮕل
در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾده و رﺋﺎل در ﺻورﺗﯽ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺻر اﻟﺳﺎﻋﮫ )اﮐﻧوﻧﯾت( در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﭘدﯾد آﻣده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻓﻧﺎی
"ﺧود" ﻓرد اﺳت زﯾرا ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾت ﻓردی ھﻣﺎن ظﻠﻣﺎت دھر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه از ازل ﺗﺎ اﺑد ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و واﻗﻌﯾت
وﺟودش ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﮕل از اﯾن ﻋﻧﺻر ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺗﮭﯽ اﺳت اﻻ ھﻣﭼون اﯾده ای دﯾﮕر ﮐﮫ از
ﺧود ھﯾﭻ ﻗدرت و اﺧﺗﯾﺎری ﻧدارد و ﻟذا ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺣدت وﺟود ھﮕﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟﺑّﺎر و ﻣﺟﺑور ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺟﺑورﺗرﯾن ﻋﻧﺻرش اﯾده ﺧداوﻧد اﺳت .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﺣﻣدی ھﻣﺎن ﻧور اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠوب ﺑﺷرﯾت در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧداﻧد ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﻧور ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ زده و دﺟّﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ظﮭور اﺑﻠﯾﺳﯾت اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل روی دادن اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ
ﻣذاھب را ﻣظﺎھر ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺳﺎزد در درﺟﺎت .و ﮐﺎﻓران را ھم دﺟﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد! و اﯾن ﺗﻘﺎﺑل
ﻧور ﻣﺣﻣدی و ﻧﺎر ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﺑﻌﻧوان دو واﻗﻌﯾت ﮐﮫ از دو ﻓﮑر ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد!
ﭘس ﻓﮑر ﻣﺣﻣدی ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﻻی ﻣوﺣدﯾن
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ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ھرﮔﺎه در ﮐﺎر ﺟﮭﺎن و

ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻋﯾﺑﯽ دﯾدﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﭼون ﻋﯾب از ﺧود ﺷﻣﺎﺳت .وﻟﯽ ﻓﮑر ﮐﺎﻓران ﺿد واﻗﻌﯾت اﺳت ﭘس واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن را ﺑﻘدرت
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻓﮑرﺷﺎن ﮔردد" :ﮐﺎﻓران ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن -در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﮫ
ﮐﺎﻓران و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و وﺣدت ﻣﯾرﺳﻧد ﮐﮫ وﺣدت ﮐﺎﻓران دوزﺧﯽ اﺳت و وﺣدت ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺑﮭﺷﺗﯽ
اﺳت .وﻟﯽ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﮫ اﺷد ﺿدﯾت و ﻧﻔﺎق ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﻧد و ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در
اﯾن ﺗﮑﻔﯾر ﺧودﺷﺎن ھﻼک ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﭼون ﻓﮑر ﻧﻔﺎق از ﻣﯾﺎن ﺑرود ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯾرﺳد و ﮐﺎﻓران ﺑﮫ
اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﮔروﻧد و ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻋت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺧﺷوده ﻣﯽ ﺷوﻧد .و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور اﺣدی ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ
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ﭘﯾرواﻧش را ﺑﮫ اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯾرﺳﺎﻧد و اﯾن ﭘﯾداﯾش ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣﺣﻣدی در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻓﮑر
ّ
ﺧﻼق اﺳت و ﻋﻘل ﺑدﯾﻊ!

١٧

ﻣﺣب و ﻣﺣﺑوب
-١٠
ّ
ﻣﺣب ،ﻣﺷرﻗﯽ اﺳت و ﻣﺣﺑوب ھم ﻣﻐرﺑﯽ! وﻟﯽ
ﻣﺣب و ﻣﺣﺑوب ھﻣﭼون طﺎﻟب اﺳت و ﻣطﻠوب و ﻓﺎﻋل اﺳت و ﻣﻔﻌول!
ّ
ّ
ﻣﺷرق در ﻣﻐرب ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻌﺷوق! اھﺎﻟﯽ ﺷرق ،طﻠوع ﺧورﺷﯾد را در ﻏرب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و
ﺳر آﺷﮑﺎر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺷرق و ﻏرب و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﻣﮫ
اھﺎﻟﯽ ﻏرب طﻠوع ﺧورﺷﯾد را در ﺷرق روﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! اﯾن ﮐل ّ
ارزﺷﮭﺎﺳت! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش را ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﺷﻧﺎﺳد ّاﻻ واژﮔوﻧﮫ! و ﻟذا آﻧﮑﮫ ﺧود را ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل و
ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺑﯾﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻟم و ﻣﺧﻠص اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻟم و ﻣﺧﻠص ﻣﯽ ﭘﻧدارد درﺳت ﺑﻌﮑس
آن اﺳت" .ﺧود" واژﮔوﻧﭘﻧدار اﺳت "ﺑد" اﺳت و ﺑدﺑﯾن! زﯾرا ظﻠﻣت اﺳت و ﮐﺎﻧون ظﻠم! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم
آدﻣﯽ ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء را واروﻧﮫ ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد و آدﻣﯽ ﺑرﺣﺳب ادراک ﻗﻠﺑﯽ آﻧرا ﺑر ﻗﺎﻋده درﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﻟذا ھﯾﭼﮑس در
ﺧودش ظﮭور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐرد اﻻ ﺑﮫ ظﻠم و دروغ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری! زﯾرا "ﺧود" ﻋدﻣﯾت اﺳت و ﺑﻘول
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ﺑزرﮔﺗرﯾن

دروﻏﮕوی ﺟﮭﺎن اﺳت.
ﭘس آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﻓﺎﺳﻖ اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻣﻌﺷوق ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﻣﻔﺳوق اﺳت .ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﺷرق ﻋﺷﻖ و
ﻣﺣل طﻠوع آﻧﺳت و ﻣﻌﺷوق ھم ﻣﻐرب ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻣﺣل ﻏروب آن! ﭘس ھردو ﻣﺟﺎری ﻋﺷﻖ ھﺳﺗﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻋﺷﻖ
را ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧﻧد ﻣﺟﺎری ﻋﺷﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﻋﺷﻖ را اﺷﺎﻋﮫ و ﺗروﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑطور ﻋﺎم ھﻣﮫ را
ﺗﺻرف اﺳت ﻧﮫ ﻣﺣﺑّت!
دوﺳت ﺑدارﻧد ﺑرای او! ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺧود ،ﮐﺳﯽ و ﭼﯾزی را دوﺳت داﺷت اﯾن ﺗﻣﻠﮏ و
ّ
"اﮔر ﮐﺳﯽ را ﺑراﺳﺗﯽ دوﺳت ﺑدارﯾد ﺧداوﻧد را ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد ".ﻗرآن -ﭘس ﻓﻘط ﺑراﺳﺎس ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ
ﺗوان ﮐﺳﯽ را دوﺳت داﺷت! دوﺳت داﺷﺗن ﮐﺳﯽ اﮔر ﺑﻣﻌﻧﺎی دوﺳت داﺷﺗن ذات ازﻟﯽ و ﺟﺎوداﻧﮫ آن ﮐس ﺑﺎﺷد دوﺳت
داﺷﺗن اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻧﻔﻊ ﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻔﺎت و ﺧواﺻﯽ ﺳطﺣﯽ و ﮔذرای آن ﮐس اﺳت ﮐﮫ از
او ﻣﯽ رود و ﭘﺎﯾدار ﻧﯾﺳت و اﯾن دوﺳت داﺷﺗن ﻋدﻣﯾت و ﻓﻧﺎی آن ﮐس اﺳت ﭘس اﯾن دوﺳت داﺷﺗن ﻋﯾن دﺷﻣﻧﯽ و ﻋداوت
اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دوﺳت داﺷﺗن ذات ﺟﺎوﯾد آن ﮐس ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت .ﭘس دوﺳت داﺷﺗن ھﻣﺎن ﺧدادوﺳﺗﯽ
اﺳت و ﺑدون ﺧدادوﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﺳﯽ را دوﺳت داﺷت.
ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ )دوﺳﺗﺎن ﺧدا( اوﻟﯾﺎی ﻣردم ھم ھﺳﺗﻧد زﯾرا در ھر ﮐﺳﯽ ،ﺧداوﻧد را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﭘس ﺧدای ھرﮐﺳﯽ را در ذات آن ﮐس دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد .و اﯾن دوﺳﺗﯽ ذات اﺳت و ﺟز اﯾن ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻧﯾﺳت! ﭘس ﺧدادوﺳﺗﯽ
ﻋﯾن ﺧﻠﻖ دوﺳﺗﯽ اﺳت! و ﺷﮑر ﺧدا ھم ﺟز ﺷﮑر ﻣﺧﻠوق ﻧﯾﺳت) .رﺳول اﮐرم)ص((-
و آﻧﮑﮫ "ﺧود" و ﻣﻧﯾت ﺧود را دوﺳت دارد ﻋدﻣﯾت و ظﻠﻣت را دوﺳت ﻣﯽ دارد ﭘس ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا را دوﺳت ﺑدارد و ﻧﮫ
ﺧﻠﻖ را زﯾرا ذات ﺟﺎوداﻧﮫ ﺧود را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺿد ﺧود اﺳت در ﺧود! ﭘس ھرﮐﮫ ﺿد ﺧود را دوﺳت ﺑدارد
ﺧود و ﺧدا و ﺧﻠﻖ را ﺑراﺳﺗﯽ دوﺳت ﻣﯽ دارد زﯾرا ﺣﻖ ﺧود و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﺧود ھﻣﺎن ﺿدﺧود اﺳت.
و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﺧداوﻧد او را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود و ﺧدا و ﺧﻠﻖ را دوﺳت ﺑدارد و
ﺧداوﻧد طﺑﻖ ﻗوﻟش ﺻﺎﺑران و ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻣﻘﺳطﯾن و ﻣﺗﻘﯾن را دوﺳت ﻣﯽ دارد .ﻣﺗﻘﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺿد ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ
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ﮐﻧﻧد .ﻣﺧﻠﺻﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧود ﭘﺎک و ﻓﻧﺎ ﺷده اﻧد .ﺻﺎﺑران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل اﻣور ﺿد ﺧود ،ﺻﺑور و
ﺷﺎﮐر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎﺳت .ﭘس ﺧداوﻧد ،اﻧﺳﺎن ﺿد ﺧود را دوﺳت ﻣﯽ دارد زﯾرا ﺧود ﺧداوﻧد ھم ﺿد ﺧودش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣظﮭر اﯾن ﺿدﯾت ﺧدا ﺑﺎ ﺧود اﺳت .و اﯾن ﻋﺷﻖ اوﺳت .ﭘس ﺧداوﻧد ﻋﺷﻖ را دوﺳت ﻣﯽ دارد و
ﮔوھره ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن "ﺿد ﺧود" اﺳت.
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن ﻧوع ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﻘﺎوت و ظﻠم و ﺑﯾرﺣﻣﯽ ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﺧودی ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺧدا" در ﻧﻔس
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده "ﺧدا ﺷﻣﺎ را از ﺧودش ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ اﺳت ".و ﻧﯾز ﻣﮑررا ً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﺑﺗرﺳﯾد و
ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷﯾد از ﺧدا و اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد رﺳوﻻن را! ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ھوﺋﯽ ﺧداوﻧد ﮐﮫ در اطﺎﻋت از رﺳوﻻن زﻧده ﻣﻣﮑن ﻣﯽ
ﺷود ھﻣﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧودی ﻋﯾن ﮐﻔر و اﺷد ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت اﺳت.
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری آن وﺟوه ﻗﺎﺑل ﻣﺻرف و ﺗﺑﺎه ﮐردﻧﯽ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را دوﺳت ﻣﯾدارﻧد ﻧﮫ وﺟﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺟﮭﺎن
را ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟﮫ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت و آن ﺟﻣﺎل ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش از اﻧﺳﺎن و اوﺟش از
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد :ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎﺑود اﺳت اﻻ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺗﺟﻠﯾﺎت و ﮐراﻣﺎت اﺳت! ﻗرآن -ﭘرﺳﺗش و
ﻋﺑودﯾت ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ ﺳﺑّوﺣﯽ و ﻣﺣﺑت ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت! ﻋﺑودﯾت ﮐﺎرﮔﺎه ﺣراﺳت و ﺣﻔظ ﻧﺎﻣوس ﻋﺷﻖ اﺳت!
ﭘس ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻏرﯾزﺗﺎ ً ﻣﺷﺗﺎق ﺗﺑﺎھﯽ و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﺑودی اﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ از اﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اھل ﻣﺣﺑت ﮔردد و
آن ﺗوﺑﮫ از ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾّت اﺳت ﮐﮫ "ﺧود" را ﻣﯾزان ﻗرار ﻧدھد! اھل ﻣﺣﺑت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺿد ﺧودی را ﺑﻌﻧوان اﻣﺎم،
ﻣﯾزان ﻗرار دھد! و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺗﻣرﯾن ﻣﺣﺑت و ﺟﮭﺎد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻘﺎوت اﺳت.
ﻣﺣب ھﻣﺎن ﻣﺣﺑوب اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارد دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮑﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارد ذات را
ّ
دوﺳت ﻣﯽ دارد ﭘس ذات را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ذات اﺳت ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارد و دوﺳت
داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود!
آﻧﮑﮫ ذات ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و دوﺳت ﻣﯽ دارد ﺑواﺳطﮫ ذات ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭘس آﻧﮑﮫ
دوﺳت ﻣﯽ دارد ﺧداﺳت و آﻧﮑﮫ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺧداﺳت .و اﻧﺳﺎن ﻣﺟرای اﯾن ﻣﺣﺑت اﺳت و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺑت
ﻣﺣب و ﻣﺣﺑوب ﻣﯽ ﺷود! و آﻧﮑﮫ ﻣﺣﺑت را ﺧودی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد و از دﺳﺗش
را ﺑرای ﭘروردﮔﺎرش ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد
ّ
ﻣﯽ دھد!
ﺑﺷر ﻣدرن از ﻓرط ﮐﺑر و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺷﻘﺎوت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ،اراده ﺑﮫ ﻋﺎطﻔﮫ ورزی و دوﺳت داﺷﺗن را در ﺧود ﮐﺷﺗﮫ اﺳت
و اﯾن اﻣر در ﻣردان آﺷﮑﺎرﺗر اﺳت .ﻣردان آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺧود را ﻣﺣﺑوب و ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﭘرﺳﺗش
زﻧﺎن ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﻟذا زﻧﺎن ھم ﻟﺑﺎس ﻣردواری و ﺗﻌﺷﯾﻖ ﺑرﺗن ﮐرده اﻧد .و ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ﻓﻘط ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﺷﻌر و ﺷﺎﻋری و
ﺟﻠوه ﮔری و ﻓﺳﻖ و راﺑطﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳت ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ارﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ! ﯾﻌﻧﯽ اراده ﺑﮫ ﻣﺣﺑت و دوﺳت داﺷﺗن و دوﺳت
داﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﭘﺎی ﻋورت و ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت.
"ﻣن" در ﺑﺷر ﻣدرن در ﺗﻣﺎﻣﯾت "ﺗن" ﺧﻼﺻﮫ و ﻣﺣﺑوس و ﻧﺎﺑود ﺷده اﺳت .و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ اﻧﮭدام ﻣﺣﺑت اﺳت و ﻧﺎﺑودی
ﭘرﺳﺗﯽ!
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اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﮐﺳﯽ دﻋوی دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ھم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟز ﺳﮑس آﻧﯽ
ﻧدارد و ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺳﮑس ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﻋﺷﻖ" اﺳت .ﺑﺷر ﻣدرن در ﺗن ﺧود ﺳﺎﻗط و
ھﻼک ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗن ﻣﻧﯽ و ﻣن ﺗﻧﯽ ،ھﻣﺎن درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت.
"ﻣن" ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻋدم اﺳت و "ﺗن" ھم ﺗﺟﺳم اﯾن ﻋدﻣﯾت اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧزه از "ﻣن" ﺷود ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﻧوری
ﺷده و ﺑﮫ ﻧور ﺟﮭﺎن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد.
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 -١١ﮐﻔر و ﺷﮑر
آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل ھر واﻗﻌﮫ و واﻗﻌﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺄﺋﯾد و ﺗﻣﺟﯾد و ﺗﺷﮑر از ﻋﺎﻣﻠش ﻣﯽ ﭘردازد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب و
اوﻟﯽ ﺷﮑر و دوﻣﯽ ﮐﻔر اﺳت .و ﺣﺎﻟت ﺳوم ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت و آن ﻏﻔﻠت و
اﮐراه و ﻧﻔرت و ﻋداوت ﺑﺎ آن اﻣر ﻣﯽ ﭘردازدّ .
ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﺳﮫ وﺿﻌﯾت از ادراک و راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و زﻧدﮔﯾﺳت :ﺷﺎﮐراﻧﮫ ،ﮐﺎﻓراﻧﮫ ،ﻏﺎﻓﻼﻧﮫ! ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر
ﺳﮫ ﻧوع راﺑطﮫ و ﺳﮫ ﻧوع درک و ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن و ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت :وﺟودی ،ﺿد وﺟودی ،ﻋدﻣﯽ!
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﻣری را ﺧودی و ﻣﻧﯽ )ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ( ﺳﺎزد )ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی و ﻋﺎطﻔﯽ( آﻧرا
ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﮑرﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﯾﺎ در ﻗﺑﺎﻟش ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳت و اﮔر ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻧﺗواﻧد ﺗﻧﻔﯾس
ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻋداوت و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﭘردازد .و اﯾن ﻧوع ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﮑذﯾب و ﻏﻔﻠت ھر ﺳﮫ ﻣﺎھﯾت ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ دارد.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب و ﺗﮭﻣت و ﻋداوﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ھر ﻓرد و اﻧدﯾﺷﮫ و واﻗﻌﮫ ای ﺣﺎﺻل ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺗﻧﻔﯾس آن
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺗواﻧد اﻣری را در ظرف ادراک و ھوش و ﺣواس و ﻋﺎطﻔﮫ اش درآورد و ﺑر آن اﺣﺎطﮫ ﮐﺎﻣل
ﯾﺎﺑد و از آن ﺧود ﺳﺎزد ﻣﻧﮑرش ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻋداوت و ﺗﮑذﯾب و ﯾﺎ ﺳﮑوت و اﻧﻔﻌﺎل! ﭘس ﭼﻧﯾن ﻧوﻋﯽ از ﺗﺻدﯾﻖ
و ﺗﮑذﯾب ھر دو ﮐﻔر اﺳت و از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ! ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮑﺎم و ﻧﺎﮐﺎم! ﭼﻧﯾن ﺗﺻدﯾﻘﯽ ھم ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن و اﻧﮑﺎر
ﻣﯽ رود زﯾرا در ﮐﺎرﮔﺎه ظﻠﻣت ﻣﻧﯾّت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ رود و ﻣﻌدوم ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا اﺻﻼً "ﻣن" و ﻣﻧﯾت ھر ﮐﺳﯽ
ﻣﺗﺻرﻓﺎت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺧودش ﻧدارد ﺑﺧﺻوص اﮔر از ﺟﺎﻧب دﯾﮕران ﺑﺎﺷد زﯾرا
ھﻧری ﺟز ﻧﺎﺑودﮐردن ﻣﺣﺗوﯾﺎت و ﻣﻣﻠوﮐﺎت و
ّ
"ﺧود" ﻧﺎﺑودﮔر ﻏﯾر ﺧود اﺳت و اﺻﻼً ھر "ﺧود"ی ﻣﺧﻠوق ﻧﺎﺑودﮔری ﻏﯾر در ﺧوﯾش اﺳت.
ﭘس آﯾﺎ درک و درﯾﺎﻓت و ﻓﮭم درﺳت و ﺑرﺣﻖ اﻣور ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻧﯽ ﮐردن ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯾت ھﺎ ﻧﺷود؟ آﯾﺎ
ﺷﮑر ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮑر ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود؟ ﺑﮭر ﺣﺎل ھر ﺷﮑری ﺣﺎﺻل ﻓﮑر و ذﮐر و درﮐﯽ اﺳت ﭘس آﯾﺎ ادراک
ﻏﯾر ﻣﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد؟ زﯾرا ھر ﺷﮑر ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن ﺷﮑر ﭘروردﮔﺎر و ﺣﻣد و ﺳﺗﺎﯾش اوﺳت ﭘس ﻓﻘط ادراک
ھوﺋﯽ ﻣوﺟب ﺷﮑر آدﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ادراک ﻣﻧﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن ادراک ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺧرد و ﺣﮑﻣت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻓﮭﻣﯽ از ﺧود ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از دﯾﺎﻟوگ و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺿد ﺧود اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ درک ھوﺋﯽ و
ﺷﮑر او ﻣﯽ ﺷود!
ﻣن ھوﺋﯽ اﺳت و در ﻗﺑﺎل ھر اﻣری ﺑﮫ
اﺻوﻻ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﻋﻘﻼﻧﯾت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ -ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت دارای ِ
ﻣن ھوﺋﯽ ﺳﻧﺗز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ -ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﺣﺎﺻل از
درک ھوﺋﯽ و ﺑرﺣﻖ ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .و ِ
ﮔﻔﺗﮕو و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن "ﺧود" و ﺿدﺧود اﺳت ﯾﺎ ﺑﯾن ﻣن و ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﺿد ﻣن اﺳت.
ﺗﺻرﻓﯽ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﻣن -اوﺋﯽ اﺳت
راﺑطﮫ ﻓرد ﺑﺷری ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﯾﺎ ﻣن -ﺗوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ ای ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ و
ّ
ﮐﮫ ھﻣﺎن راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ -ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺷﮑر ﺣﺎﺻل درک ﻣن -ھوﺋﯽ از ﺟﮭﺎن اﺳت .درک ﻣن -ھوﺋﯽ ھﻣﺎن
درک ﺣﻘﯾﻘﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و آﻓرﯾﻧﻧده اﺳت! ﻓﮭم و ادراﮐﯽ ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧده اﺳت ﻣوﻟّد ﺷﮑر اﺳت ﺷﮑر از واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻓﮭم
ﺷده اﺳت و ﺷﮑر از ﻓﮭﻣﯽ ﮐﮫ از آن واﻗﻌﮫ ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت ﺷﮑر اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن و ﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن! درﮐﯽ ﻏﯾر از اﯾن
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ﭼﮫ ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ اﻧﺟﺎﻣد و ﯾﺎ ﺗﮑذﯾب و ﯾﺎ ﺳﮑوت و اﻧﻔﻌﺎل ،درﮐﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت زﯾرا ﺗﺻدﯾﻘش ﺑرای "ﻣن" اﺳت و ﺗﮑذﯾﺑش
ﺗﺻرف و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزی و
ھم ﺑﺧﺎطر "ﻣن" اﺳت و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ھم از ﺟﺎﻧب "ﻣن"! "ﻣن" ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻣﻠﮏ و
ّ
ﻣن ﺧودی ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت و ﺷﻧﺎﺧﺗش از ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﻋﺑث و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ رود و
ﯾﺎ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت! ِ
اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر! ﻓﻘط ﻣﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣری ﺗﻌﺎﻣل و ﮔﻔﺗﮕوی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺿد ﺧودش ﺳﻣت ھوی ﺟﺎن را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻣﮑﺎن
ﺷﻧﺎﺧت وﺟودی و آﻓرﯾﻧﻧده دارد.
ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ ،ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده اﺳت و ﺷﻧﺎﺧت ھوﺋﯽ ،ﺷﺎﮐراﻧﮫ و اﻓزوﻧﮕر و ارﺗﻘﺎء دھﻧده اﺳت و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد!
ﭘس ﮐﻔر و ﺷﮑر دو ﻧوع ﺷﻧﺎﺧت اﺳت .ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎﻓراﻧﮫ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﻣن در ﻗﺑﺎل ﺗو و ﺑﺳوی "ﻣن" اﺳت .ﺷﻧﺎﺧت
اوﻟﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ و دوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت.
ﺷﺎﮐراﻧﮫ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﻣن در ﻗﺑﺎل ﺗوی ﺿد ﻣن و ﺑﺳوی اوﺳت ﮐﮫ ّ
ﮐﻔر و ﺷﮑر دو ﻧوع ﮔﻔﺗﮕوی آدﻣﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮔﻔﺗﮕوی ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ و ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ! و ﮐل
ﺷﻧﺎﺧت و ادراک و اراده و ﻣﺎھﯾت آدﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن دو ﻧوع ﮔﻔﺗﮕوﺳت.
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ﺳم و ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻣؤﻧث اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣذﮐّر از ذﮐر اﺳت ﭘس ﯾﺎد و ﯾﺎدآور اﺳت وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﯾﺎد ﻣﺗﺟﻠّﯽ و ﻣﺟ ّ
ﻣرد ھﻣﮫ ﯾﺎدھﺎی ازﻟﯽ و ﻗدﯾﻣش را در ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺑروزش در ﻣؤﻧﺛﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ ھم ﺟز اﯾن
ﻧﯾﺳت!
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ازﻟﯽ وﺟود ﭘروردﮔﺎرﻧد در ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻣؤﻧث ھﺳﺗﻧد و ﻗﺎﺑل دوﺳت داﺷﺗن
و ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش!
و اﺻﻼً ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟودات ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺟﻠﯽ ذﮐر و ﯾﺎد ﺧداوﻧد از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ذاﺗش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ظﮭور ﯾﺎد ﺧدا
از ﺧود اﺳت ﭘس ظﺎھری ﻣؤﻧث و ﺑﺎطﻧﯽ ﻣذﮐر دارد! وﻟﯽ ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎطن ھم ﻋﻼوه ﺑر ظﮭور ﺗﺄﻧﯾﺛﯽ ،دارای ﺣﺿور
ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣذﮐراﻧﮫ اﺳت ﻣﺛل ﻣرد و زن و ﯾﺎ ھر ﻧر و ﻣﺎده ای در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت! و ﻟذا وﻻﯾت ﺑﺎطﻧﯽ ھر ﻣؤﻧﺛﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣذﮐر
اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﯾﮏ زن ﻓﺎﻗد وﻻﯾت ﻣرداﻧﮫ ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﺳرﮔردان اﺳت و ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن اﻧﺳﯽ و
ﺟﻧﯽ درﻣﯽ آﯾد.
ﭘس ذﮐر ﺑﺎطﻧﯽ ﯾﮏ زن ﺑﺎﯾد وﻟﯽ ﻣذﮐرش ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ذﮐر ﺑﺎطﻧﯽ ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد ﺑواﺳطﮫ اﻣﺎﻣش! و اﮔر
ذﮐر ﺑﺎطﻧﯽ ﻣرد ،زﻧش ﺑﺎﺷد اﯾن ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣرد اﺳت و ﮐﻔرش زﯾرا زن ظﮭور ﺑﺎطن ﻣرد اﺳت و ﻣرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از او
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد )ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ( و اﯾن ﻋﯾن ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷدن ﺑﮫ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ اﺳت" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘﯾروی از اﻧﺎث )زن( را ﭘﯾﺷﮫ
ﮐردﻧد ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﺷدﻧد ".ﻗرآن -و اﮔر اﯾن ﺗﻘوا رﻋﺎﯾت ﺷود ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر در اﯾن راﺑطﮫ ﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد )ﺳوره
ﺑﻘره -(٢٢٣و اﯾن ﺟﻣﺎل واﺣده اﻧﺳﺎن و وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ زن و ﻣرد اﺳت و وﺻﺎﻟﯽ ﺟز اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت!
ﭘس ﻣذﮐر و ﻣؤﻧث ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ذواﻟﺟﻼل و ذی اﻟﺟﻼل ﭘروردﮔﺎرﻧد ﮐﮫ اﮔر در راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد "ذات"
وﺣداﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن ظﮭور "ھﺎ" از راﺑطﮫ ھﯽ و ھو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! "ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﻣذﮐر و ﻣؤﻧث آﻓرﯾد
ﺗﺎ او را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ".ﻗرآن-
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ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧوﯾش اﺳت ھﻣﮫ را ﺧوﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﻧﮑﮫ ﻏﯾر اﺳت ھﻣﮫ را ﻏﯾر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد! ﺧوﯾﺷﯽ ﺟز وﺟود ﻧﯾﺳت و ﻏﯾر ھم
ﺻورت ﻋدم اﺳت! ﭘس ﺟز ﺧداوﻧد ﺧوﯾﺷﯽ ﻧﯾﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﺧداﺳت ﺑﯽ ﺧوﯾش و ﺑﯽ وﺟود اﺳت و ھﻣﮫ را ﻏﯾر و ﻋدم و
ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﺑﮫ ظﻠﻣﺎت ﻋدم ﺧود ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺟوﯾد و اﯾن ظﻠﻣﺎت را وﺟود ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﻟذا ھر ﻣوﺟودی ﮐﮫ
ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ﺗﯾر ﻋدم زده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺗﯾر ﺑﺧل و ﺣﺳد و اﻧﮑﺎر! اﯾن ظﻠﻣﺎت ﻋدم ،دﺧﻣﮫ ای از دوزخ اﺳت ﺗﺣت
ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﺷﯾطﺎن! و آﻧﻘدر در اﯾن دﺧﻣﮫ ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾطﺎن ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ طﺎﻟب وﺟود ﮔردد و ﺧوﯾﺷﯽ
را ﺑﺟوﯾد ﮐﮫ آن ﺧوﯾش ،ﺧﻠﯾﻔﮫ و وﻟﯽ و ﺷﻔﯾﻊ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی دوزﺧﯾﺎن ﻣﯽ رود و آﻧﺎن را ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧش ﺑﯾرون ﻣﯽ
ﮐﺷد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧوﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد!
و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﯾر و ﻏﯾرﺗرﯾن ﻏﯾورھﺎ ﮐﮫ ﺧدا و وﻟﯽ ﺧدا اﺳت ﺧوﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷود و وﺟود
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧوﯾش و ﻏﯾر اﺳت .زﯾرا آدم ﻋدﻣﯽ ،وﺟود را ﻏﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ذﮐر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ ذﮐر اﻟﮭﯽ و ﭼﮫ ذﮐر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ،ﭼﯾزی ﺟز ﯾﺎد ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﺎدی
در ﻗﻠﻣرو دھر و ﺣﯾﺎت ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﯾﺎد ذات ازﻟﯽ ﺧوﯾش در اﻟﺳﺎﻋﮫ!
ھر ﻏﯾری در ﺟﮭﺎن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷود ﺿد ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺿدﯾت اﮔر
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺷود اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺳوی ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﻋروج ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺷد ﻏﯾرﯾت ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻋداوت
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﻌدوم ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
و ﻟذا اﻣر ﺑﮫ ﺗﻘوا ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑرﺣذر ﺑودن از ﺧود و روﯾﮑرد و اطﺎﻋت از ﻏﯾر ﺧود ﯾﺎ ﺿد ﺧود اﻟﮭﯽ ﺧود )رﺳول -اﻣﺎم( در
ﻣﺣور دﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺣذر ﺑودن از ﺧود ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻓرﻣوده "ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﺧودش ﺑرﺣذر ﻣﯽ
دارد ".ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧود ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ آن ﭼﯾز ﻧﻣﯽ رﺳد ﭼﮫ ﺧود ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺧود ﺧداوﻧد و ﯾﺎ
ﺧود ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و ﺧوﯾﺷﺎن! ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درب ﻏﯾر ھر ﭼﯾزی را ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﭼﯾز راه ﯾﺎﻓت و ﺑﺎ آن ﭼﯾز
ﺧوﯾﺷﯽ ﮐرد! ﭘس از طرﯾﻖ ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ وﺟود ﺧود راه ﯾﺎﻓت و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧود و ﻋدم ﺧود در
ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﯾﮏ ﻏﯾر ﺧود ﺗﺎﺳرﺣد ﺿد ﺧود
اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده اﺳت .زﯾرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻋدﻣﯾﺎن ،ﻏﯾر و ﻏرﯾﺑﮫ ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﺑﻧظر
ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﺿد آﻧﮭﺎﯾﻧد .و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻌﺎﻣل و ﮔﻔﺗﮕو ﺷود ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻏﯾرﯾت و ﺿدﯾت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .و
اﯾن ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﺧوﯾش و ﻏﯾر اﺳت" .ﺟﻧب ﷲ" ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﻔﮭوم
ﺑﮫ ﺧوﯾش ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺧوﯾﺷﯾت ﺑﺎ ﺧدا ھﻣﺎن ﻣﻔﮭوم "ﻧﻔس ﺧدا" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻓرﻣوده :ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﻧﻔس ﺧودش ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ اﺳت! و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ظﮭور ﻧﻔس ﺧداﯾﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
از آﻧﺎن ﺑرﺣذر و در ﺗﻘوا و ﺗﻘﯾﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺳوی آﻧﮭﺎ ھوس ﻧﮑﻧﻧد ھﻣﭼون ھوس ﮐردن ﺑﺳوی درﺧت ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ﺑﮭﺷت!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم

ﺻﺎدق)ع(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻣﺎﺋﯾم! ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطری ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎن را در
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راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد وﺳوﺳﮫ اﻣﺎم ﺷدن و دﺧل و ﺗﺻرف و ﺗﺻﺎﺣب اﻣﺎﻣﺎن و ﺧودی ﮐردن و ﺗﻧﻔﯾس ﻧﻣودن
وﺟود اﻣﺎم ﺑرای ﺧود اﺳت و اراده ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ از اﻣﺎم ﺟﮭت ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ! و اﯾن ﻋﯾن ﮐﻔر و ﺑﺧل و ﻋداوت ﺑﺎ
اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود :از ﻣﺎ ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد! ﻋﻠﯽ)ع( -ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣرﯾدان و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋداوت و ﻗﺗﺎل
ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ رﺳﯾدﻧد از اﯾن اﻣر ﺣذر ﻧﮑرده و ﺗﻘوا و ﺗﻘﯾﮫ ﻧﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت طﻣﻊ ﮐردﻧد و ھﻼک ﺷدﻧد!
ﺣﻘﯾﻘت ازﻟﯽ -اﺑدی ﺧوﯾش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آدﻣﯽ و ھر ﻋدﻣﯽ ،ﺣرام اﺳت .و ﻋدم ﺣﻖ ﻧدارد دﺳت در داﻣن ﺧوﯾش آوﯾزد و
ﺳر
ﺳر آﻓرﯾﻧش اﺳت .و ﻋﺑودﯾت ھﻣﺎن ﻓﻌل اﯾن ّ
ﺧوﯾش را ﻣﻧﯽ و ﺗﻧﻔﯾس ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺧوﯾش اﺳت .اﯾن ّ
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧوﯾش را ﭘرﺳﺗش و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا اطﺎﻋت ﮐﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧودی و ﺗﻧﻔﯾس ﮐﻧد .اﯾن ﺳﻧت ﺧدا در
ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧوﯾش را ﻏﯾر ﻓرﻣوده اﺳت و ﺑﮫ ﻏﯾر اﻣر ﻧﻣوده ﺗﺎ از ﺧوﯾش اطﺎﻋت ﻧﻣوده و آﻧرا در ﺗﻘوای ﮐﺎﻣل
ﺳری ﺑﯾن ﻋﺷﻖ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ و ﻋﺷﻖ ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ را درﯾﺎﻓت ﺑﮫ ﻓرﻗﺎن ﺣﻖ ﻧﺎﺋل آﻣده اﺳت
ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد ﻧﮫ ﺗﺻﺎﺣب! ھرﮐﮫ اﯾن ﻣرز ّ
و ﻻﯾﻖ وﺟود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻗرآﻧﯽ اﺳت.
و ﺑدان ﮐﮫ دوزخ ﺣﺎﺻل ﺗﻧﻔﯾس وﺟود اﺳت و ﺧودی ﮐردن ﻏﯾر و ﺗﻣﻠﮏ ﺧوﯾش! ﺧوﯾش ﺑر ﺧود ﺣرام اﺳت! ھرﮐﮫ ﺧوﯾش
را ﺑر ﺧود ﺣﻼل ﺳﺎزد ﺣرام ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋدم ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ دوزخ ﺗﻧﻔﯾس اﺳت.
ﺟﮭﻧم ﺣﺎﺻل ﺗﻧﻔﯾس ھﻣﺳر و ﺧﺎﻧواده اﺳت و درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﮐﮫ در زﯾر ﺟﮭﻧم اﺳت ﺣﺎﺻل ﺗﻧﻔﯾس اﯾﻣﺎن و اﻣﺎم و
ﺧداوﻧد اﺳت.
ھر ﮐﮫ ﺧوﯾش را ﺑر ﺧود ﺣرام ﮐﻧد ﻣﺣرم و ﺣﻼل ﻣﯽ ﺷود و ھرﮐﮫ ﺧوﯾش را ﺑر ﺧود ﺣﻼل ﮐﻧد ﺣرام ﻣﯽ ﮔردد! و اﯾن
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧوﯾش و ﻏﯾر و ﺣﻼل و ﺣرام اﺳت .اﯾن ﮐل ذات ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺟﺎھد و
ﺳر ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ در آﻓرﯾﻧش اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﺳﯾن اھل ﺗﺳﺑﯾﺢ از درک و ﺗﻌﺎﻣﻠش ﻋﺎﺟز اﺳت .اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻟطﯾﻔﮫ ّ
ﺷرﻗﯽ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻘﯾﻘت طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد و در آﻓﺎق ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد!
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 -١۴ﺑدن و روح
ﺑدن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﺣﺎﺻل ﻧزول ،ھﺑوط و ﺳﻘوط روح اﻟﮭﯽ در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن از ﮐﻣﺎل رﺣﻣت اوﺳت در
ﺣﻖ ﻋدم! زﯾرا اﯾن ھﻣﺎن ﻧزول وﺟود در ﻋدم اﺳت .و ا ّﻣﺎ ﺑدن اﻧﺳﺎن آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﻋﺻﺎره اﯾن ﻧزول اﺳت ﭘس
ﺳم روح اﺳت و ﺟﻣﺎل روح!
ﻋﯾن ﺗﺟ ّ
ﮐﺎﻟﺑد ﻋﺎﻟم و آدم ،در ﻣﺳﯾر و ﺟرﯾﺎن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﭘدﯾد آﻣده و در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﮫ اوج ظﮭور رﺳﯾده اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر
ﺑدن ازﻟﯽ ھﻣﺎن ﻣﮑﺎن و ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑوده و روح ﻧﯾز ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺳرﻣدی و ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﯾن دو
در وﺟود آدﻣﯽ ﻣﺗﻣرﮐز و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑدن و روح آدﻣﯽ ﻋﺻﺎره و ﺑﺎراﻧداز ﮐل ﻓﺿﺎ -زﻣﺎن اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻧون
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑﻌﻧوان ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣظﮭر ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓﺿﺎ -زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
در اﯾن ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺑﻘﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد :ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود!
ﭘس ﻧﺳﺑت ﺑدن ﺑﮫ روح ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﻣﮑﺎن ﺑﮫ زﻣﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ روح در ﺑدن ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت و زﻣﺎن در ﻣﮑﺎن ﺳرﺷﺗﮫ
اﺳت .ﭘس ﻣﻌﻧﺎی روح و روان ھﻣﺎن دھر و زﻣﺎن ﺳرﻣدی اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺎﻟﺑد ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧﺑﺳﺎط ﮐﺎﻟﺑد
اﻧﺳﺎن اﺳت و ﮐﺎﻟﺑد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺻﻐﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع(! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر زﻣﺎن ﺳرﻣدی و
روح اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﺧود را ﻋﯾن زﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و

ﻋﻠﯽ)ع(

را ھم ﭘدر ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﯾﺎن ﺧواﻧده

اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﻣظﺎھر ﮐل ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﮑﺎن ،ظﮭور زﻣﺎن اﺳت

ﻋﻠﯽ)ع(

ھم ظﮭور

ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت .ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﮑﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯾت و ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣظﮭر زﻣﺎن و زﻣﺎﻧﯾت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗن ﻣظﮭر روح
اﺳت .ﭘس ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن ھم ﺟﻣﺎل روح و دھر و زﻣﺎن ﺳرﻣدی اﺳت و ﻟذا از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﺟواﻧﯽ و ﭘﯾری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻣﺎل
ﮔذار زﻣﺎن در ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش روح را اﻣر ﺧود ﺧواﻧده اﺳت ﻣﯽ ﺗوان زﻣﺎن را اراده ﺧداوﻧد داﻧﺳت ﮐﮫ در ﺗن آدﻣﯽ ﺑﮫ
ﻓﻌل آﻣده اﺳت و روح ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و در روان و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﺧواﻧده و ﻓﮭﻣﯾده و درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود و ﻋﯾن ﺟﻣﺎﻟش
ﻣﯽ ﮔردد ھر آن!
و آﻧﭼﮫ ﻧﻔس ﯾﺎ ﺧودﯾت ھر ﮐﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺳﻧﺗز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗن و روح ﯾﺎ ﻣﮑﺎن -زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن ﺛﻧوﯾت
اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑر ﻋرﻓﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺳﺑّوﺣﯽ ﺗرﺑﯾت ﺷود ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل اﺣدی ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت .ﺑﮭر ﺣﺎل ﺛﻧوﯾت ﻣوﺟود در
ﻧﻔس ھر ﮐﺳﯽ دال ﺑر ﺛﻧوﯾت ﺗن -روح ﯾﺎ ﻣﮑﺎن -زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ ھوﯾت اﺣدی ﻣﯾرﺳد و ﺗن
ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل روح ﻣﯽ ﺷود و ﻋﯾن روح! و ﻧﯾز ﻣﮑﺎن ﺑدن ﻣﺣل ﺣﺿور و ظﮭور زﻣﺎن ﺳرﻣدﯾت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺿور روح در ﺗن ﻣوﻟّد ﻧﻔس و ﺧودﯾت ﺑﺷر اﺳت ﺣﺿور زﻣﺎن در ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ )ﻣﮑﺎن( ﻣوﻟّد اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر اﺷد ظﮭور زﻣﺎن در ﻣﮑﺎن اﺳت :ﺟﻣﺎل ﺳرﻣدﯾت!
و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣﻠﺗر ﮔردد اﯾن ﺟﻣﺎل ھم ﻋﺎﻟﯾﺗر ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ آﯾد!
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و اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن زﻣﺎن و روح ﻧزوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب آﻓرﯾﻧش ﻗدﯾم اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن ،زﻣﺎن و روح دﯾﮕری ﺑر ﺑرﺧﯽ از
ﺑﻧدﮔﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋروﺟﯽ و رﺟﻌﯽ اﺳت .روﺣﯽ ﮐﮫ ﻧﻔس ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑرای ﻟﻘﺎی وﺟﮫ اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر ﻋروج ﻣﯽ
دھد در زﻣﺎن رﺟﻌﯽ و ﺗﺄوﯾﻠﯽ! "روح را از اﻣر ﺧود ﺑﮭر ﺑﻧده ای ﮐﮫ ﺑﺧواھد اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرش را ھﺷدار
ﻧﻣﺎﯾد ".ﻗرآن -و ﭼﻧﯾن روﺣﯽ در ﺗن ﻣوﺟب ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت در ﻣﮑﺎن! ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و
اﺳرار ﻧﮭﺎن ﺟﮭﺎن را از ﺟﺎن اﻧﺳﺎن! و ﻟذا در ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﯾﮏ روز ،ھزار ﺳﺎل اﺳت و اﯾن زﻣﺎن رﺟﻌﯽ و ﻋروﺟﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس را ﺑﮫ ﻣﺑدأ و ازﻟﯾت ﺧود ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﻣﺻداق "روح ﻋﻠﯽ روح" اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﭘﯾداﯾش ﻧور ﻋﻠﯽ
ﻧور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣوﺟب ھداﯾت ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﮔردد ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن! زﯾرا اﻧﺳﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده و ﺣﺎﻣل ﭼﻧﯾن روﺣﯽ
ﺑواﺳطﮫ ﻧﻔس واﺣده اش ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد و در اﯾن رﺟﻌت اﺳت ﮐﮫ
ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎ رخ ﻣﯽ دھد :زﯾرو رو ﺷده و روی ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗرآن -در اﯾن رﺟﻌت اﺳت ﮐﮫ ﺑدن ﺻﻐﯾر اﻧﺳﺎن در
ﻣﮑﺎن ﮐﺑﯾر ﺟﮭﺎن )ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ( ﺗوﺳﻌﮫ و ﺑﺳط و رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن
ﻋﻠﯽ ﮐﺑﯾر اﺳت و ھﻣراھﯾﺎن ﻣؤﻣﻧش در اﯾن رﺟﻌت ھم راﺷدون ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش! و در اﯾن
رﺟﻌت ﺻﻧﻔﯽ ﺛﻼﺛﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد :ﭘﯾﺷﺗﺎزان )ﺳﺎﺑﻘون( ،ﯾﺎران دﺳت راﺳت )ﻣؤﻣﻧﯾن( و ﯾﺎران دﺳت ﭼپ )ﮐﺎﻓران(! ﺳوره
واﻗﻌﮫ -و اﯾن ﮐﺎروان رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﯾن ھر ﻋﺻری ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺧواه ﻧﺎﺧواه
درﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن ھﻣﺎن ﯾﺎران دﺳت راﺳت ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎﻓران ھم ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﮐﮫ ﯾﺎران دﺳت ﭼپ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و
"ﺳﺎﺑﻘون" ھم ﻋﻠﯾﯾن دوراﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن روح رﺟﻌﯽ -ﻋروﺟﯽ ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﮐﺎروان را ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼن و ﻧﺎﺷران روح ﻧزوﻟﯽ در ﺑﺷرﯾت ،اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد ﺣﺎﻣﻼن و ﻧﺎﺷران روح ﻋروﺟﯽ در
آﺧراﻟزﻣﺎن ھم اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ رﺳوﻻن ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده روح ﻋﻠﯽ روح ،وﺣﯽ ﻋﻠﯽ وﺣﯽ و
ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧورﻧد و ﺳﺎرﺑﺎﻧﺎن ﻋروج اﻟﯽ ﷲ در ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ! و در اﯾن ﻋروج ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﺷده ﺑود ،ﺷرح و
ﺑﺳط و ﮐﺷف ﺷده و ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎﻧﯽ واﺣدﯾش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻘﯽ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ذﮐر ﯾوم اﻻﺧری ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑرراً آﻣده اﺳت .ﯾوم آﺧر ھﻣﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن و ﯾوم ﭘﻧﺟﺎه
ھزارﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳر
و در اﯾن ﻋروج آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳرار ﺗن و روح آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺷرح و اﻧﺑﺳﺎط و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و اﺷراق ﻣﯽ آﯾد و ّ
ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﭼﺷﺎﺋﯽ و ﻻﻣﺳﮫ و ھﻣﮫ ﻏراﯾز ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر و ﺑﺎورھﺎ ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود و
ﺳر ﺟﻣﺎل ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در
ﻧﯾز اﺳرار ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ! "و در آﻧروز ﺧواھﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐرده اﯾد ".ﻗرآن -و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ّ
اﻋﻼﺋﯾت رﺑوﺑﯾش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود" :و اﻧﺳﺎن را ﺟز ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺧواھد ﮐﮫ
ﭼون دﯾدارش ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﺑرﺳد ".ﺳوره ﻟﯾل-
و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻋﻠم روح ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺟز اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اوﻟﯾﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای روح وﺣﯾﺎﻧﯽ و روح ﻋروﺟﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺳری اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و
ﮐﺳﯽ را از روح ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾﺳت و ﻋﻠم روح در ﻧزد اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠوم ّ
اﺷراﻗﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﭘس ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻋﻠوم رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و رواﻧﮑﺎوی ﻣدرن ﻧدارد و ﻋﻠم روان -ﺗﻧﯽ
)ﺳﺎﯾﮑوﺳوﻣﺎﺗﯾﮏ( را ﻧﯾز ﺑﺎ روح ﮐﺎری ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻋﻠوم ﺟدﯾد ﻓﻘط ﺑﺎ واﮐﻧش ھﺎی ﻣﺎدی -رﻓﺗﺎری روح در ﺗن ﺳر و ﮐﺎر
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دارﻧد و آﻧرا ﺑر ﺣﺳب ﻋﻘل ﻋﻠﯾﺗﯽ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ از آن ﺟز ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی از روح ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
"روح ،اﻣر و اراده ﺧداوﻧد اﺳت و از ﻋﻠﻣش داده ﻧﺷده اﯾد اﻻ اﻧدﮐﯽ ".ﻗرآن -ﻋﻠم روح در ھﻣﺎن ﺣد اﻧدک ھم در ﻧزد
ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت در اﯾن دوران!
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 -١۵ﺗﺷﺎﺑﮫ و ﺗﻔﺎوت
ﺗﺷﺎﺑﮫ و ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﭘدﯾده ھﺎ ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎھﯾﺎت ﺧود ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﻧﻔﯾس ﯾﺎ
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن ﺗﻧﻔﯾس ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷد ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ رﺳد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھﻣذات ﭘﻧداری ﺑﺷر ﺑﺎ ﭼﯾزی ﻣﯽ
ﺷود و ﻏﺎﯾت ﺗﺳﺑﯾﺢ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷد ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣس و درک ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻧﻔس ﻣﯽ ﮔردد.
وﻗﺗﯽ دو ﭘدﯾده ھﻣزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣﺷﻐول ﻗﯾﺎس ﺑﯾن آن دو ﻣﯽ ﺷوﯾم در ھر ﺷﺑﺎھت و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن
آن دو درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻣﺷﻐول ﺗﻧﻔﯾس و ﺗﺳﺑﯾﺢ آن دو در ﻧﻔس ﺧوﯾش ھﺳﺗﯾم و ھر دو را ﺑﺧودﻣﺎن ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧﯾم و دو وﺟﮫ
ﺧود و ﻏﯾر ﺧود ﯾﺎ ﺿد ﺧود را ﺑواﺳطﮫ آن دو ﭘدﯾده ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺑل و ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو روش ﺗﻧﻔﯾس ﯾﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ!
اﮔر اھل ﺗﻧﻔﯾس ﺑﺎﺷﯾم ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آن دو ﭼﯾز را ﺑﺎ ﺧود ﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده و دﯾﮕری را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون از ﺧود را ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺧودی و ﻏﯾر ﺧودی و ﯾﺎ ﺿد ﺧود ﺷﻘﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و اﮔر اھل ﺗﺳﺑﯾﺢ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﻧﻔس ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎن را در ﺧود ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﻣوده و ﺑﺳوی ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻣﯽ روﯾم و در
ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎن ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر ﯾﮑﺗﺎ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم در آﺋﯾﻧﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﻧﻔس!
ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ روﺑرو ﺷوﯾم و ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم آﻧرا ﯾﺎ ﺧودی و ﯾﺎ ﺿد ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﯾﺎ در آن واﺣد دو وﺟﮫ
ﺧود و ﺿد ﺧود را در آن ﭼﯾز واﺣد درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و آﻧرا در ﻧﻔس ﺧود دو ﺷﻘﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم آن ﭘدﯾده را در
ﺑﯾرون ھم ﺷﻘﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﻧﻔﯾﺳﯽ و ﻏرﯾزی ھﻣﮫ ﻧﻔوس اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اھل ﻋرﻓﺎن و ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﻧﻔس ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ را ﺑﺳوی او ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧﯾم و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎن را درﯾﺎﺑﯾم و ﺑﺎ ھوی ﺟﮭﺎن روﺑرو ﺷوﯾم.
و اﻣﺎ اﺷد ﺧودﯾت و ﺿد ﺧودﯾت ھﺎ در ﻗﺑﺎل ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرف واﺻل در ﻧﻔوس ﻣردﻣﺎن رخ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ را ﻋﯾن ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﺎ اﯾﺷﺎن اﺣﺳﺎس ھﻣذات ﭘﻧداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﭘﯾش آﯾد
ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه وﻟﯽ ﺧدا را ﺿد ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ در اﯾن اطﺎﻋت ﺟﮭﺎد ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺧرد ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﻣﯽ رﺳد و ھوﯾت وﻟﯽ
ﺧدا را در ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧد و وﻟﯽ ﺧدا را ﻣظﮭر ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد.
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺷﻘﮫ ﮐﻧﻧده ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣوﺟب ﺑروز اﺷد ﺿد ﺧود از ﺧودﯾت ھﺎی ﻧﻔوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن
ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس ﻣردم اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ اوﺟش ﻣﯽ رﺳد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾن دوران ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت و ﺗﺿﺎدھﺎ روزاﻓزون
اﺳت و ﺑﮫ ﻏﺎﯾت اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دال ﺑر ﻧور ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠوب ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﮐﻔر را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺗﺎ از آن ﺗوﺑﮫ ﺷود :ﻗﯾﺎﻣت آﻧروزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑرد و ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﺷﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﺗﺷﺎﺑﮫ از ﺗﻔﺎوت اﺳت و ھر دو ﺣﺎﺻل ﺗﻧﻔﯾس و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت .ﺣﻖ در درک ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ اﺣدی ﭘدﯾده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﺷﻌور و ﺷﻧﺎﺧت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت.
ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ و آﺷﻧﺎﺋﯾﮭﺎ را ﺑرای ﺧداوﻧد ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ وﺣداﻧﯽ ھر اﻣری ﻧﺎﺋل ﺷوی و ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودﯾش ﺑرﺳﯽ! و
ﺣﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺣﻖ اﺳت .اطﺎﻋت از
ﭼﻧﯾن ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﻋﻣﻼً ﺟز در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از اﻣﺎﻣﯽ ّ
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"ھو"ﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس را ﻣن زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم زداﺋﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن ﺷﺑﺎھت زداﺋﯽ اﺳت .ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ ﺗوھﻣﺎت ﮐﺎﻓراﻧﮫ و
ﻣﻧﯾت ھﺎ و ﻋدم ﺳﺎزی اﺳت .ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﯽ!
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 -١۶ﺟﮭﻧم و ﺟﻧّت
ﺟﻧّت از ﺟﺎن اﺳت و ﺟﮭﻧم از ﺟﮭﺎن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻟﻐت اﯾن دو ﻗﻠﻣرو از ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﻔﮭوم آﻧﮭﺎﺳت .ﭘس ﺟﻧﱠت از
ﺷرق وﺟود اﺳت و ﺟﮭﻧّم از ﻣﻐرب آن! ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ظﮭور ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم از ﺗﻣدن ﻏرب ﭘﯾدا ﺷده اﺳت .ﺟﻧّت ،ﺑﺳﯾﺎر
ﻧزدﯾﮏ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد )ﻗرآن( -و ﺟﮭﻧم ﺑﺳﯾﺎر دور اﺳت و ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﺟﮭﺎﻧده ﺷده
اﺳت ﺑﮫ ﺑرون! ﭘس آﻧﮑﮫ در ﺧود و از ﺧود و ﺑرای ﺧود ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی آرﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺧدای ﺧوﯾش اﺳت در ﺳﻣت ﺑﮭﺷت اﺳت
و ھر ﮐﮫ اﯾن آرﻣﺎن و ﺧدا را در ﺑﯾرون از ﺧود و در دوردﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺟوﯾد در ﺳﻣت ﺟﮭﻧم اﺳت :ﺑﮕو ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮑم و
از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎﻧم ﻧزدﯾﮑﺗرم ...و ﮐﺎﻓران ﺧدای را در دوردﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد ...ﺑﮕو از ﮐﺟﺎ از راھﯽ دور اﯾﻣﺎن آورده
اﯾد؟ ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ﺑﺎطن و ظﺎھر وﺟود اﺳت :ﺑر اﻋراف دﯾواری اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرش ﻋذاب و ﺑﺎطﻧش
رﺣﻣت اﺳت .ﻗرآن -ﭘس ﺑﮭﺷت ،ﺟﮭﻧم ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد از ظﺎھرش! و ﺟﮭﻧم ،ﺑﮭﺷت ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد از ظﺎھرش! ﭘس اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ظﺎھر ﺑﯾن ﺑﺳوی ﺟﮭﻧم ﻣﯽ روﻧد .ﺟﻧت ،اﺟر ﺑﺎطن ﺑﯾﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﻧّت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐوی ھم وادی ﻏﯾب و ﻧﺎﻣرﺋﯽ
اﺳت!
ﭘس ﺟﮭﻧم ،اراده ﺑﮫ ﺗظﺎھر و ظﮭور ﺑرای دﯾﮕران اﺳت ﭘس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﯾزان ﻗراردادن ﻧﺎس! ﭼون
ﺳر و ﻋﺻﻣت و ﺗﻘﯾﮫ و ﺗﻘواﺳت زﯾرا
ﺑﮭﺷت ھم ﻗﺻد ﺑﮫ ﺑﺎزار رﻓﺗن ﮐﻧد ﺟﮭﻧم ﻣﯽ ﺷود ﺑرای اھل ﺑﺎزار! ﭘس ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣرو ّ
ﺣرﯾم ﺣرﻣت ﺣﻖ اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھرھﺎ اﮐﺛرا ً ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ ﺧود ﺑر ﺟﮭﻧم وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﺑﺧت و
ﺳﻌﺎدت ﺧود را در اﻧظﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺗﺎ از ﺳﺎﺋرﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﮭﺷت ﺑﮕﯾرﻧد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑﺧﺎطر دﯾﮕران )از
ﭼﺷم دﯾﮕران( ،دﯾن و ﺗﻘوا و ﻋرﻓﺎن ﺑﺧﺎطر دﯾﮕران و ﺑﮭﺷت ﺑﺧﺎطر دﯾﮕران و ﺑﮫ ﮔواھﯽ دﯾﮕران و ...ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺟﮭﻧم
اﺳت.
ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم دو ﻗﻠﻣرو ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺣﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ و رﺣﻣت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت از ﺑرای دو ﻧوع طرز ﻓﮑر و دو ﻧوع اﺣﺳﺎس و
ﺑﺎور و ﺷﻧﺎﺧت! و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻓران و ﻣؤﻣﻧﺎن ھر ﯾﮏ رﺣﻣت ﺧدا را ﺑﮫ رخ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﮐﮫ :ﻣﺎ در رﺣﻣت
ﺑرﺗری ھﺳﺗﯾم و ﺑﺎ ﺧداﺗرﯾم! "آﯾﺎ ﺗﻌﺟب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻓران ﺑر آﺗش ﺟﮭﻧم ﭼﻧﯾن ﺻﺑورﻧد!" ﻗرآن -ﮐﺎﻓران در ﺟﮭﻧم
ﺧوﺷﻧد ﭼون آﺗﺷﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺑﮭﺷت ﺧوﺷﻧد ﭼون ﻧوری ھﺳﺗﻧد .وﺻف ﺑﮭﺷت و دوزخ در ﻗرآن ﮐرﯾم از ﺑرای
ادراک ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .ﺑﮭﺷت ﺑرای ﮐﺎﻓران ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل و در واﻗﻊ ھﻣﺎن ﺟﮭﻧم اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی ﮐﺎﻓران واروﻧﮫ
اﺳت .در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺗﺎ ﻗﺑل از ظﮭور ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ،ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﻧﺎﻣرﺋﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و دوزخ آﺷﮑﺎر و
ﺳم!
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﻣﺟ ّ
و اﻣﺎ در ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ﺧﻼﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ظﻠﻣﺎت ﻣﺣض اﺳت و اھﺎﻟﯽ آن ﻧﮫ ﮐﺎﻓرﻧد و
ﻧﮫ ﻣؤﻣن ،ﻧﮫ ﺧوﺑﻧد ﻧﮫ ﺑد ،ﻧﮫ دوﺳت ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ دﺷﻣن ،ﻧﮫ ﺻدﯾﻖ ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﮐذاب ،ﻧﮫ ﻣﺧﺗﺎرﻧد ﻧﮫ ﻣﺟﺑور! و ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود
ھر دو اﯾﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺎن ﻧﮫ ﻣرده اﻧد ﻧﮫ زﻧده ،ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯾروﻧد ،ﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ
ﺳوزﻧد .اﯾﻧﺎن ھرﮔز اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧﮑرده اﻧد زﯾرا ﺑر ﺳر ھر دو راھﯽ ھر دو را ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد و ﻟذا در اﯾن ﺧﻼء ﺳﻘوط ﮐردﻧد
اﯾﻧﺎن اھل ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق ھﺳﺗﻧد! اﯾﻧﺎن ﻧﺧواﺳﺗﻧد ﻓرق وﺟود و ﻋدم را درﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ وﺟود ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺎﺷﻧد ﻟذا در اﯾن ﻓرق و
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ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺧﻼء ﺳﻘوط ﮐردﻧد .در آن ﭼﯾزی ﺳﻘوط ﮐردﻧد ﮐﮫ اﻧﮑﺎرش ﮐردﻧد .اﯾﻧﺎن ﺧواﺳﺗﻧد وﺟود و ﻋدم را ﻣﺳﺎوی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
در ﻣﯾﺎﻧش اﻓﺗﺎدﻧد و ﺧودﺷﺎن ﻋﯾن اﯾن ﻓرق ﮔﺷﺗﻧد و ﺷﻘﮫ ﺷدﻧد ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم! اﯾﻧﺎن ﮐﺎﻓر ﺑﮫ دﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣن ﺑﮫ
ﮐﻔر! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﮫ ﮐﻔرﺷﺎن ﮐﺎﻓر و ﯾﺎﻏﯽ و ﻧﺎﺑﺎور و ﻓﺣﺎش ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن ﻣؤﻣن و ﻣﺗﯾن و
ﻣﺳﺗﻘرﻧد .ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻧﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻣﻘﯾم ظﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد!
ﺑﮭﺷت داﻧﺷﮕﺎه وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺟﮭﻧم ھم داﻧﺷﮕﺎه ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت وﻟﯽ در درک اﺳﻔل ھﯾﭻ ﺷﻧﺎﺧت و درﮐﯽ ﻧﯾﺳت
زﯾرا ﻧﮫ وﺟود اﺳت و ﻧﮫ ﻋدم!
"ﭼون دل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ داده ﺷود )دﻧﯾﺎ ﺑﮫ دل راه ﯾﺎﺑد( آﺗش ﺟﮭﻧم ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس دوزخ ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﻋﺻﻣت
ﮐردن دل و ﻧﺎﻣوس اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑردﻧش! و ﭘس از ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن ﺧود ،ﺑﺧل و ﺣﺳد و ﺑدﺧواھﯽ ﺑرای دﯾﮕران
اﺳت ﮐﮫ آﺗش ﺟﮭﻧﻣﺷﺎن را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺧﺻوص ﺑدﺧواھﯽ و ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺷﻔﺎﻋت ﮐرده
اﻧد و از دوزخ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده اﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻋداوت ﺑﺎ ﺷﻔﯾﻌﺎن ﺧود ،در ﻗﻌر درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺳﺎﻗط
ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرای اﯾن ﺟﻣﺎﻋت رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺧواھﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای
اﯾن ﺷﻔﯾﻌﺎن ﺧود آرزوی ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت.
ﺑﮭﺷت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﺧودی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿد ﺧود ﺑرای ﺧدا ﺗﻌﺎﻣل و دوﺳﺗﯽ ﮐرده اﺳت .و ﺟﮭﻧم ﻗﻠﻣرو ﺧودی اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
ﺑﺎ دوﺳت ﺧود ﺿدﯾت ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ﺿد ﺧود ﺷده اﺳت .ﭘس ﺟﮭﻧم ظﮭور ﺷﻘﺎوت و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺷر اﺳت .در
ﺟﮭﻧم ﺧودﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺳوزﻧد و ﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺑﮭﺷت از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﺎن ﺑﮫ ﺧودآﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد .ﺑﮭﺷت واﻗﻌﯾت
ﻧوری اﺳت و ﺟﮭﻧم ﺗوھﻣﺎت ﻧﺎری!
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 -١٧ﺧواب و ﺑﯾداری )ﺷب و روز(
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷب و روز وﺿﻌﯾﺗﯽ اﻓﻼﮐﯽ -ﻧﺟوﻣﯽ اﺳت ﺧواب و ﺑﯾداری ﺑﺷر ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .ﻓرق ﻋواﻟم ﺧواب و ﺑﯾداری
ﯾﺎ روﯾﺎ و واﻗﻌﯾت دال ﺑر اھﻣﯾت ﮔردش اﻓﻼک و ﻧﺟوم ﺑر ﺗن و روح و اراده و ادراک اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ اﻣور ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوی و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺎطﻧﯽ و ظﺎھری ﺑﺷر ﻣﻌﻠول و ﻣﺧﻠوق اﻓﻼک اﺳت و ﻣﺎ آﻧرا ﻓﻠﮏ زدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﺧواﻧده اﯾم ﮐﮫ
ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐل ذﻟّت و اﺳﺎرت و ﻣﺟﺑورﯾت و ﻓﻼﮐت ﺑﺷر در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﻧﯾز ﻧﻣﺎدی از اﯾن اﻣر اﺳت
و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻗدﯾم اﻻﯾﺎم ،داﻧﺷﻣﻧدان و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ ،ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر را از روی ﮔردش اﻓﻼک رﺻد ﻣﯽ ﮐرده
اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠم ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺧراﻓﮫ و اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﻧﻘرض ﮔردﯾد .وﻟﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ادراک
و ﺑﺎوری ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول و ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ از ﻣوﺟودﯾت و ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺗر و واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗر و ﻋﻠﻣﯽ ﺗر
از ﻧﮕرش ﺟزﺋﯽ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﮐم و ﮐﯾف زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر را در اﺟزاء و ذرات ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﻠﯾﺎت را
ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد! ﺗﻔﺎوت اﻧﺳﺎن ﻗدﯾم و اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑطور ﮐﻠﯽ در ھﻣﯾن دو ﻧﮕرش اﺳت ﻧﮕرش ﻣﺎﮐروﻟوژﯾﮑﯽ )ﮐﻼن
ﺑﯾﻧﯽ -ﮐﻠﯾﺎت ﺑﯾﻧﯽ( و ﻣﯾﮑروﻟوژﯾﮑﯽ )ذره ﺑﯾﻧﯽ -ﺟزﺋﯽ ﻧﮕری(! ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ذره ای در ﻣﯾﺎن ﮐﺎﺋﻧﺎت و اﻓﻼک
ﻻﻣﻧﺗﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﻏوﻟﯽ در ﻣﯾﺎن ذرات و اﺟزای ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ! ﻋﻠت ﺗواﺿﻊ و ﺧﺷوع اﻧﺳﺎن ﻗدﯾم و اﺳﺗﮑﺑﺎر و
ﺧودﻣﺣوری اﻧﺳﺎن ﻣدرن در دو ﻧﮕرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :اﻧﺳﺎن اﻓﻼﮐﯽ و اﻧﺳﺎن اﺗﻣﯽ! ﮐﮫ اﯾراد اﯾن ھر دو ﻧﮕرش ﺟﺑر ﺣﺎﮐم
ﺑرآﻧﺳت :ﺟﺑر ﻧﺟوﻣﯽ و ﺟﺑر اﺗﻣﯽ ﯾﺎ ژﻧﺗﯾﮑﯽ! ﭘس ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯾﻖ اﯾن دو ﻧﮕرش ﮐﮫ در دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﻣطرح ﺷده اﺳت ﻧﯾز
ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑرطرف ﻧﺧواھد ﺷد و ﻓﻘط ﺟﺑر ﻓوق ﺟﺑر ﭘدﯾد ﺧواھد آﻣد ﺟﺑر زﻣﯾﻧﯽ و ﺟﺑر آﺳﻣﺎﻧﯽ! ﺟﺑر ﭘﯾدا و ﻧﮭﺎن! ﺟﺑر ذره
ای و ﺟﺑر ﻓﻠﮑﯽ!
اﻣروزه ﻣﺳﻠم ﺷده ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم در اﻓﻼک و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر اﻧدرون ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺗﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
آﻟﺑرت اﻧﯾﺷﺗن ﺗﻼش ﻓراوان ﻧﻣود ﺗﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن دو ﻗﺎﻧون را ﺑﮫ ﺑﯾﺎن رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت و ﺗﺎﮐﻧون ھم ﻣﻣﮑن
ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻗﺎﻧون "وﺣدت ﮐﺑﯾر" اﺳت ﮐﮫ وﺣدت ﻗوه ﺟﺎذﺑﮫ ﺑﯾن ﮐرات و ﻧﯾروی اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾس ﺑﯾن ذرات
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭘس ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن ﻣﺎﮐروﻟوژﯾﮑﯽ و ﻣﯾﮑروﻟوژﯾﮑﯽ )اﻧﺳﺎن ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎن اﺗﻣﯽ( ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ھر دو ﺑر
ﺟﺑر ﻗرار دارد و اﻧﺳﺎن را در ﺟﺑرھﺎی ﺗو در ﺗو ﻣﯽ ﭘﯾﭼد و ﻋﻠﯾل ﺗر و ﻓﻠﮏ زده ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﻣروزه ﺷﺎھد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻠوم ذره ای و ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر ﻣدرن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺟﺳم و رواﻧش را ﺗﺟزﯾﮫ و از درون
ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ اﻧواع ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت ذره ای و اﻟﻘﺎﺋﺎت ژﻧﺗﯾﮑﯽ! ﭘس اﯾن ھر دو ﻧﮕرش ﻏﯾر رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯾر اﻟﮭﯽ و ﻏﯾر دﯾﻧﯽ
و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﺟﺑرﯾﺳت و اھل ﺟﺑر اھل دوزخ اﺳت )رﺳول اﮐرم)ص((" -ای رﺳول ﺗو ﺑﮭﻣراه ﺑرﺧﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺗﺎﺗواﻧﯽ ﺷﺑﮭﺎ را ﺑﮫ ذﮐر و ﻓﮑر اﻟﮭﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﺎش ﮐﮫ در ﺷﺑﮭﺎ دﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﺷﻧواﺗر اﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﯾﻧﺳت راه
ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑﮫ ﺟﺑر اﻓﻼﮐﯽ و اﺗﻣﯽ و ﺟﺑری ﮐﮫ ﺑﯾن ﺧواب و ﺑﯾداری اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺋل ﺷده و آدﻣﯽ را دو ﺷﻘﮫ ﮐرده و ﺑﺎ ﺧودش
در ﻧﻔﺎق اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ﺑدون اﯾن ﺛﻧوﯾت ھم ھﯾﭻ ﻓﮑر و ذﮐر و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت" :ﺷب و روز و ﻣذﮐر و ﻣؤﻧث
را آﻓرﯾدﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد و ﺧدای را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ".ﻗرآن-
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ﺟﺑر ﺷب و روز ﯾﺎ ﺧواب و ﺑﯾداری ﺷﻌﺑﮫ ای از ﺟﺑر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت .زﯾرا ﺷب و روز و ﺧواب و ﺑﯾداری ﻣﺣﺻول
ﮔردش ﮐرات در ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ )ﻣﮑﺎن( اﺳت و ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ )ﻣﮑﺎن( ھم ﻧزول و ﺗﺑﻠور زﻣﺎن اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﺟرت
در ﻣﮑﺎن و ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺷب و روز ﻣوﺟب ﺷﮑﺳﺗن ﺟﺑر اﻓﻼﮐﯽ در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑﺳت ﻣوﺟب ﺷﮑﺳﺗن ﺟﺑر
اﺗﻣﯽ -ژﻧﺗﯾﮑﯽ در اﻋﻣﺎق ذرات و ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑدن اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آﻓﺎق و اﻧﻔس و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﺎ ﺟﮭﺎن
ذره ای و ﺟﮭﺎن اﻓﻼﮐﯽ ﺑﮭم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد و ﺣﺟﺎب از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﺟﺑر زاﺋل ﻣﯽ ﺷود! اﯾﻧﺳت آن وﺣدت ﮐﺑﯾر ﮐﮫ در
ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﮫ در رﯾﺎﺿﯾﺎت! و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻘدرت ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﺣدﺗﯽ رﺳﯾد و ﻣوﺣدی ﮐﺎﻣل
ﺷد ﻋﻠﯽ

ﻣرﺗﺿﯽ)ع(

ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل آﻣد و ﻟذا ﻓرﻣود :ﻣن ﺟﺎده ھﺎی آﺳﻣﺎن را

ﺑﮭﺗر از زﻣﯾن ﻣﯽ داﻧم!
اﯾن ﺑﻧﺎی ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﻗرآﻧﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﻧظرﯾﮫ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر و ﺟﮭﺎن ﺻﻐﯾر ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت زﯾرﺑﻧﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺧود اﯾن
ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﻧوری اﺳت در ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧش ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧش را در اﻋﻣﺎق ذرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﺳﯾر ﻣﯽ دھد و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودﯾﺷﺎن
را ﺑرآﻧﺎن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺳﺎزد و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﮐﺷف و ﻓﺗﺢ اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﮑس ذره ای -اﻓﻼﮐﯽ در آﻓﺎق و اﻧﻔس ھداﯾت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد.
ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﺑزﺑﺎن اﻣروزی ھﻣﺎن ﻧﻘﺷﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻣﯽ -ﮐﺎرﺑردی ﺣﺿور اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن و ﺣﺿور ﺟﮭﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن
ﻣﺎﺗرﯾﮑس وﺣدت وﺟودی ﺟز در ﻣﮑﺗب ﺷﯾﻌﮫ ﻋﻠوی ﺗﮑوﯾن و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎﻧش ﺑﯾﺎﻧﮕران اﺑﻌﺎد و وﺟوھﯽ از
اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﮑس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑرای ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣﺣﻘﻖ و ﮐﺎرﺑردی ﻣﯽ ﺷود و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ،آﻓﺎق و اﻧﻔس و ذرات و اﻓﻼک در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت".ﻗﯾﺎﻣت" ﻣﺻداق ﻗرآﻧﯽ اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﮑس اﺳت ﮐﮫ ﻣرز ﺑﯾن ﺷب و روز و ﺧواب و ﺑﯾداری را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد در
روز ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ! و رﺳﺎﻟت ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠوی اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را ﺑرای اﯾن واﻗﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزﻧد!
آدﻣﯽ از ﭼﺷم ﺑﺎطن و ﻋﺎﻟم اﻧﻔس و ذرات ﻧﮭﺎن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟم آﻓﺎق و ﮐرات و ظواھر و اﻓﻼک را
درﯾﺎﺑد و از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﻼک و آﻓﺎق ھم ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ﺑﺎطﻧش را! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﺄوﯾل ﺧواب و روﯾﺎھﺎﯾش ﺑﮫ اﺳرار
ﺑﯾدارﯾش آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود .و ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی راه و روش دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻗﺎﻧون وﺣدت
ﮐﺑﯾر اﯾن ﺛﻧوﯾت ھﺎ ﺑرﺳد و ﺧود ،ﻣﺎﺗرﯾﮑس اﯾن وﺣدت ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﮭد اﺣﺻﺎء و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗدر وﺟود
ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اﺳت )ﻗرآن( -اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﺗرﯾﮑس وﺣدت وﺟود در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﻧﺎﺋل آﻣده ﺑﺎﺷد در ﻣﻘﺎم ﻟﻘﺎء
ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣرز ﺑﯾن دﻧﯾﺎ و آﺧرت ،ﺧواب و ﺑﯾداری ،ﻏﯾب و ﻋﯾن و ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .و ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﺑﻧﯾﺎدﯾن اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﮑس در ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم
درﺑﺎره اش ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم!

٣٤

 -١٨اﻧﻔﺎق و ﻧﻔﺎق
ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن در ﺟﮭت ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺧﻼء و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن ،ذھن و دل ،ﻋﯾن و
ﻏﯾب ،ﺷب و روز ،ﺧواب و ﺑﯾداری ﯾﺎ ﺑودن و ﺷدن )ﮐن و ﻓﯾﮑون( اﺳت .و ھﻣﮫ اﻧواع اﯾن ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻋﺑﺎدی ،ﻓﮑری،
ﺗﻘواﺋﯽ و اﺟراﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧواع اﻧﻔﺎق اﺳت .اﻧﻔﺎق ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻼش ﺑرای ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر ﻧﻔﺎق! اﻧﻔﺎق ﻧوﻋﯽ ﺟﮭش و ﭘرش و
ﻋروج اﺳت ھﻣﭼون ﭘرﯾدن از دره ای! ﭘرش از وادی ظﺎھر ﺑﮫ ﺑﺎطن ،از ذھن ﺑﮫ دل ،از ﻋﯾن ﺑﮫ ﻏﯾب وو !...و اﯾن ھﻣﺎن
ﮔذﺷﺗن از ﺧودھﺎی ظﺎھری ،ذھﻧﯽ ،ﻋﯾﻧﯽ و دﻧﯾوی اﺳت .و ﮐل اﺣﮑﺎم دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی در ﺧدﻣت ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت:
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم آزادﮔﯽ و رھﺎﺋﯽ )اﺑرار( ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﺗﺎن ﺑﮕذرﯾد .ﻗرآن ﮐرﯾم -زﯾرا ھﻣﮫ
اﺳﺎرﺗﮭﺎی آدﻣﯽ در ﺣﺻﺎر ﺗﻧﮓ ﻣﺎدﯾت و دﻧﯾﺎ و اﻣﯾﺎل و ﻋﺎدات ﻏرﯾزی و ﻣوروﺛﯽ اﺳت در ﭼﻧﮕﺎل ﻓﻠﮏ زدﮔﯾﮭﺎﯾش و
ﺧﺳران ﻋﺻر! و ھﻣﮫ ﺣوادث ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ زﻧدﮔﯽ ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﻠﻣرو روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻧﻔﺎﻗﮭﺎ و ﺧﻼء ھﺎﺳت و
اﻣﮑﺎن ﺟﮭش از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﮑم دﯾن و ﺑﮫ وﻻﯾت اﻣﺎﻣﺎن دوراﻧﮭﺎ! ھر ﮔﯾر و ﮔرﻓﺗﺎری و ﺑن ﺑﺳﺗﯽ دال ﺑر ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﻧﻔﺎﻗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از آن ﺑرﺟﮭد ﺑﺎ ﺟﮭﺎدی اﻧﻔﺎﻗﯽ و ﮔذﺷﺗن از ﯾﮑﯽ از ﺧودھﺎی ﻣﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ و ﻧژادی
ﺣﯽ!
و ﻏرﯾزی! و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺿدﺧود اﺳت ﺑﺳوی او و ﺑﮫ ﺣﮑم اﻣﺎﻣﯽ ّ
در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً آﻣده ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻋواﻣل اﯾﻣﺎن و رﺳﺗﮕﺎری ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﻔﺎق از ھر ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ
آدﻣﯽ داده اﺳت .زﯾرا ھر داده اﻟﮭﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎدﯾت و ﻣﻧﯾّت ﻓردی -ﻧژادی ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﯾن ﻓرد و ﭘروردﮔﺎرش
ﻣﯽ ﮔردد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﭼﯾز اﻧﻔﺎق ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﻧﻔﺎق ﻣوﺟب ﺑرطرف ﺷدن اﯾن ﺣﺟﺎب و ﺧﻼء ﻣﯽ ﮔردد و آن
داده ھﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣوﺟب ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﮔردد.
و اﻣﺎ ﮔذﺷت و ﺻدﻗﮫ و اﻧﻔﺎق و اﯾﺛﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑرای ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﻣر وﻟﯽ اﻣر و ﭘﯾر طرﯾﻘت! در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
ھرﮔذﺷت و اﻧﻔﺎﻗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺑﻠﯾﺳﯾت و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻣﻧّﺗﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺷده و طرف ﻣﻘﺎﺑل را ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻓرد
اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن اﺷد ﺣﺟﺎﺑﮭﺎ و ﺿﻼﻟت ھﺎ و ظﻠﻣﮭﺎی ﻣﻣﮑن اﺳت .ﭘس ﮔذﺷت و اﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر ﺑﯽ ﭼون و
ﭼرای ﭘﯾرطرﯾﻘت ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑرای ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھوﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺷد
ﻣظﺎﻟم ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد ﻣظﺎﻟﻣﯽ ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﺑﺧود اﺟﺎزه ھر ﺳﺗم و ﭘﻠﯾدی و آدﻣﺧواری را ﻣﯽ دھد .اﯾﺛﺎر
ﺧودﺳراﻧﮫ و ﺑﮫ ھوس ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺷﯾطﺎن ﺷدن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم اﺟرای ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا و ﺷرﯾﻌت را ﺑدون وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﻣوﺟب اﺷد ﻧﻔﺎق ﺧواﻧده اﺳت.
ﮔذﺷت و اﻧﻔﺎق و اﯾﺛﺎر ﺳرﺧود ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل وظﺎﯾف و ﺗﮑﺎﻟﯾف اﺧﻼﻗﯽ و ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت و
ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل ﺑﻧده ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده ﺧوﯾش اﺳت .ﮐﮫ اﺷد اﯾن اﺑﻠﯾﺳﯾت و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری در ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑطور ﻏرﯾزی
رخ ﻣﯽ دھد و ﻟذا ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﯾﭻ ﮐﺎر و وظﯾﻔﮫ و ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﮫ اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎی
ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر و ﻣﻧّت! و ﻟذا ھر ﻓردی اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ دارد و ﻣﯾﺧواھد ﺳﺎﺋرﯾن را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد! اﯾن اﺳﺎس ظﻠم
ﻋﺎطﻔﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎﺳت .اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ اﺑﻠﯾﺳﯾت اﺳت! ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل اﻧﻔﺎق ﺑﮫ ﻧﻔﺎق! و ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل وظﯾﻔﮫ
ﺑﮫ اﯾﺛﺎر! اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﯾطﺎن ﺷدن اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ اﺳم ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر!
٣٥

 -١٩ھداﯾت و ﺿﻼﻟت
"ھﯾﭼﮑس ھداﯾت ﻧﺷد اﻻ ﺑﺳوی ﺧودش و ﮔم ﻧﺷد ّاﻻ از ﺧودش ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ھداﯾت و ﺿﻼﻟت ﺑر ﻣﺣور ﺧودﯾت ھر
ﻓرد اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧود و ﮐﺷف و درک ﺧود و ﯾﺎ دور ﺷدن از ﺧود و ﺧود را ﮔم ﮐردن و ﮔم ﺷدن! ﮔم ﺷدن
ﯾﺎ ﭘﯾدا ﺷدن! و اﯾن ھﻣﺎن وﺟودﯾﺎﺑﯽ و وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﮔم ﮐردن وﺟود ﺧوﯾش و ﮔﻣﺷدن در ﻋدم! و اﯾن ﺧود ﯾﺎ
وﺟود ﺟز ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ذات اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ دو روی اﻣری واﺣد اﺳت در
ﻣﻌرﻓت اﺳﻼﻣﯽ! ﭘس ھداﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺧدای ﺑﺎطن ﺧود و ﺿﻼﻟت ھم روﻧدی ﻣﻌﮑوس دارد ﮐﮫ ﻋﯾن ﺟرﯾﺎن دوری
و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧدای ﺑﺎطن اﺳت! ﭘس ھداﯾت و ﺿﻼﻟت اﻣری ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و آن ﺟز اﻣر ﻋرﻓﺎن و ﻋﻠم ﻧﻔس ﻧﯾﺳت!
ﭘس ھداﯾت ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑدون وﻻﯾت ﭘﯾر طرﯾﻘت و اﻣﺎم ھداﯾت ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺷﺧص ﭘﯾر ﯾﺎ اﻣﺎم ﮐﮫ ﻧﺎم
دﯾﮕرش "ھﺎدی" اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺗش ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت اﺳﺎس اﻣر ھداﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑدون ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل اﻣﮑﺎن ھداﯾت ﻧﯾﺳت
زﯾرا ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﻌﺎع ﻧور اﻣﺎم در ﻣﯾﺎن ﻣردم ھﺳﺗﻧد و اﻣﺎم ھﻣﺎن ﻧور ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی ھوﯾت و ﺧودﯾت ذاﺗﯽ و اﻟﮭﯽ در
ﺧوﯾﺷﺗن ھر ﺑﺷری اﺳت .اﻣﺎم ھر ﮐﺳﯽ را ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﻟﮭﯽ در ﺧودش ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﺻﺎﺣب وﺟود ﻣﯽ ﺳﺎزد.
و ھر ﮐﮫ ﻧور ھداﯾت وﺟود اﻣﺎﻣﯽ را ﺑﺑﯾﻧد و ﺗﺻدﯾﻖ و اطﺎﻋت ﮐﻧد ﺑﺳوی ذات ﺧودش ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود و ھر ﮐﮫ اﻧﮑﺎر و
ﺗﮑﺑر ورزد از ﺧودش دور و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﺧود را ﮔم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ظﻠﻣﺎت ﻋدم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗن ھﻣﺎن وﺟود ﯾﺎﻓﺗن اﺳت و وﺟود ﺧداﺳت و آن ﺳﮫ درﺟﮫ ﮐﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ از ﯾﻘﯾن اﺳت زﯾرا وﺟود
ھﻣﺎن ﯾﻘﯾن اﺳت زﯾرا از ﺟﻧس ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﺟود دارای ﯾﻘﯾن اﺳت درﺑﺎره ھﻣﮫ اﺣوال و اﻋﻣﺎل
و ﺣوادث زﻧدﮔﯽ ﺧود و ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺷﻧﺎﺧت و درک و وﺻول اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠم ،ﺑﮫ ﺷﮭود و ﺑﮫ
ﺟﺎن :ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن ،ﻋﯾن اﻟﯾﻘﯾن و ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن .ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺣﻖ رﺳﯾده ﺧود آﯾﻧﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ﺑرای ﺳﺎﯾرﯾن اﺳت .و اﻧﺳﺎن
ھداﯾت ﺷده ھﻣﺎن ﻣﮭدی اﺳت ﮐﮫ ھداﯾت ﮐﻧﻧده طﺎﻟﺑﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﮭدی در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھداﯾت ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
وﺟودﯾﺎﻓﺗﮫ .ﭘس ھر ﻣﮭدی ﯾﮏ ھﺎدی ﻧﯾز ھﺳت" :آﯾﺎ ﭘﯾروی ﺧدا ﺑﮫ ھداﯾت ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﯾﺎ ﭘﯾروی از ﻣﮭدی ".ﻗرآن
ﮐرﯾم -ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷرﮐﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداﺳت و ﭘﺎﺳﺦ ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﻣﮭدی .زﯾرا ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ﭘﯾروی از ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻋﯾن ﺷرک
اﺳت .ﭘس ھر ﻋﺎرف واﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﮭدی اﺳت در درﺟﺎت ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﺑﮫ اﯾن ھداﯾت رﺳﯾده اﺳت و ھداﯾت
ﮐﻧﻧده ﺧﻠﻖ در دوران ﻏﯾﺑت اﺳت" .ای اھل اﯾﻣﺎن اﻗﺗداء ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ھداﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھداﯾﺗﺷﺎن ﮐرده اﺳت ".ﻗرآن-
ﭘس ھر اﻧﺳﺎن ھداﯾت ﺷده ای ﯾﮏ ﻣﮭدی و ھﺎدی اﺳت و اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺳوی ذات اﺣدی
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن در ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه اﯾن ھداﯾت ھﻣﺎن رواﺑط اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت" :ﭼون ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﮫ دﯾدار
ﻣؤﻣﻧﯽ رود ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ".رﺳول اﮐرم)ص( -و آن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺧودی ﺧود در ظن و ﮔﻣﺎن ﻓرد ﻧﻘش ﻣﯽ
ﺑﻧدد ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ وی را ﻣﺳﺗﻣراً از ذات اﻟﮭﯾش دور و دورﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ﺿﻼﻟت اﺳت و ﮔﻣﺷدﮔﯽ و اﺑﺗﻼی
ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت! وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺿﻼﻟت را ھداﯾت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺗوﺣﯾد! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺷﻘﺎوت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت .ﭘس آﻧﮑﮫ ﺧود را ﺑﭘرﺳﺗد از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮔم ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮑﮫ دل در ﮔرو ﻣﺣﺑت اھل اﯾﻣﺎﻧﯽ واﺻل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
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اطﺎﻋت ﮐﻧد اھل ھداﯾت ﺑﺳوی ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣذھب اﺳﻼم و ﻣﮑﺗب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﯾز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھداﯾت-
ﺿﻼﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺑر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧود -ﺿدﺧود اﺳﺗوار اﺳت .ھداﯾت ﻣﮑﺗب ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت و ﺿﻼﻟت ھم ﻣﮑﺗب ﺗﻧﻔﯾس!

٣٧

 -٢٠رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت
رﺣﻣت ،ﻋﻧﺻر آﺳﺎﯾش و ّ
ﻋزت و اﻣﻧﯾت و ﺳﻼﻣت و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ،ﻋﻧﺻر رﺷد و ھداﯾت و ﻣﻌﻧوﯾت و ﺟﮭﺎد
اﺳت .ﭘس اﯾن دو ﻋﻧﺻر در آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣﺳو و در ﺧدﻣت ھﻣدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ در ﺗﻘﺎﺑل و ﺗﻧﺎﻗض ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔﯾرﻧد
ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت از ﻧوع اول اﺳت و در ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن از ﻧوع دوم! و ﻟذا ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از ﻧﻌﻣت
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ رﺣﻣت ﻣﯽ ﮔذرﻧد وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ در ﺗﻧﺎﻗض ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد از رﺣﻣت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧﻌﻣت ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن
ﮐﻧﻧد! ﭘس رﺣﻣت ﻧﯾز دو ﻧوع اﺳت :رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺣﯾﻣﯽ! ﻧﻌﻣت ﻧﯾز دو ﻧوع اﺳت :ﻧﻌﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻌﯾﻣﯽ! آن رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﻧﻌﻣت و ھداﯾت از دﺳت ﻣﯾرود ﯾﺎ اﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷود رﺣﯾﻣﯽ اﺳت .و ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﺑت اﯾن رﺣﯾﻣﯾت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﻧﻌﯾم اﺳت
و ﻧﻌﯾم آن ﻧور وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﺳت.
رﺣﻣﺎﻧﯾت و ﻧﻌﻣﺎﻧﯾت ،رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت وﻟﯽ رﺣﯾﻣﯾت و ﻧﻌﯾﻣﯾت ھم رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧﺎﺻﮫ و اﯾﻣﺎﻧﯽ و ھداﯾت
ﺑﺧش اﺳت .اﻣوال ،ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرای ﺑﺷر آﻓرﯾده اﺳت ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻌﻣﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧدﻣت اﯾﻣﺎن و
ھداﯾت آﯾﻧد ﻧﻌﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﻣﺣﺑت ،آﺳﺎﯾش و اﻣﻧﯾت ﺟﻣﻠﮫ رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧدﻣت اﯾﻣﺎن و ھداﯾت آﯾﻧد
رﺣﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻌﻣﺎت را ھم ﻧﻌﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر اﯾﻣﺎن و ھداﯾت ﻧﺑﺎﺷد رﺣﻣت ﻗﻠﻣرو ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓﺳﺎد و ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﮔردد
و ﻧﻌﻣﺎت ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﻼﯾﺎ! ﺑرای اﻧﺳﺎن رﺣﯾﻣﯽ ھر اﻣر ﻣﻧﻔﯽ و ﺷری ھم ﻋﻧﺻری از ﻧﻌﯾﻣﯾت و ھداﯾت اﺳت.
ﺑدون ﻧور اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت ،رﺣﻣﺎت و ﻧﻌﻣﺎت ﺟﻣﻠﮕﯽ ﮐﻣﯾّت ھﺎ و ﻣﺎدﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣوﺟب ﮐﺎھش ّ
ﻋزت و رﺣﻣت
و ﻣﻌﻧوﯾت و روح ﻣﯽ ﮔردﻧد" .اﮔر ﻧﻌﻣﺎت ﺧدا را ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش آورﯾد )ﯾﻌﻧﯽ ﮐ ّﻣﯽ و ﻣﺎدی و ﻋددی ﮐﻧﯾد( ھرﮔز ﺑﮫ ﻗدرش
ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ".ﻗرآن -ﻣﻌﻣوﻻ ً ﻧﻌﯾﻣﯾت ﮐﮫ آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﺑرای ھداﯾت ﺑﺷرﻧد ﺻور ﻣﻧﻔﯽ دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷر و ﺑﻼ
ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد وﻟﯽ ﻓﻘط اھل ﻣﻌرﻓت ﻗدرش را ﻣﯽ داﻧﻧد" .ﭼون ﻧﻌﻣﺗﯽ ﻧﺎزل ﮐﻧﯾم اﮐﺛرﺷﺎن روی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد ".ﻗرآن-
رﺣﯾﻣﯾت ،دﺳت ﮐﺷﯾدن از رﺣﻣﺎت ﺑرای ھداﯾت اﺳت و ﻧﻌﯾﻣﯾت ھم دﺳت ﮐﺷﯾدن از ﻧﻌﻣﺎت دﻧﯾوی ﺑرای ھداﯾت اﺳت.
رﺣﯾﻣﯾت ھﻣﺎن رﺣﻣت ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﻧﻌﯾﻣﯾت ھم ﻧﻌﻣت ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن آن ﻣﻌرﻓت
ﷲ اﺳت.
ﮔﺎه ﺗن رﻧﺟور اﺳت وﻟﯽ دل و روح ﺳﺎﻟم و ﺷﺎد و راﺿﯽ اﺳت .ﮔﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑظﺎھر ﻓﻘﯾر و ﺑﮫ ﺑﺎطن ﻏﻧﯽ و ﺻﺎﺣب ﮐراﻣت
اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ رﺣﯾﻣﯾت و ﻧﻌﯾﻣﯾت اﺳت .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺑرﻗرار اﺳت .و ﻧﯾز
ﭼﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در ﺑطن ﺧود رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐم اﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ را ﺑﮫ دو ﻧوع ﻣﺗﺿﺎد ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد :رﺣﻣﺗﯽ
ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺧﺷد :رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم! و رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺧدا ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد در ﺻﺎﺣﺑش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رﺣﯾﻣﯾت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن را ﺑﺧﺷﻧده و آﻓرﯾﻧﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﮐﻣﺎﻟش ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺳوره رﺣﻣن! ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺧدا ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد و ﻣوﺟب ھداﯾﺗش ﺑﺳوی او ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ھداﯾت ﺑﮫ ﻧﻌﻣت ﷲ )اﻣﺎم( ﻣﯾرﺳد و در ﮐﻣﺎﻟش ﺧود ﯾﮏ ﻧﻌﯾم اﻟﮭﯽ
ﻣﯽ ﺷود.
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در ﻋﺻری ﮐﮫ ﺑﺷر ﮐل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧدا را ﮐﻔران ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐرده و از دﺳت داده اﺳت ﺟز رﺣﯾﻣﯾت و ﻧﻌﯾﻣﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده
اﺳت ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯾش ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی او ﻣﺗﻣرﮐز و ﻣﺗﺣد ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﺟز در ﮔذﺷﺗن از رﺣﻣﺎت و ﻧﻌﻣﺎت ﺧودی ھﯾﭻ رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و آن ﺣﺎﺻل ﮔذﺷﺗن از ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾت
ھﺎﺳت در درﺟﺎت! ﭼو ﺑﺳﺗﺎﻧﻧد ﺑﺧﺷﺎﯾﻧد!
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 -٢١زﻧﺎ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ
اﻣروزه دﯾﮕر ازدواج و زوﺟﯾت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ واﻗﻌﮫ در ﺣﺎل اﻧﻘراض اﺳت و اﺛری از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﺟز زﻧﺎ و
زﻧﺎﺷوﺋﯽ )ھﻣزﯾﺳﺗﯽ زﻧﺎﺋﯽ(! اﻣروزه ﺷﺎھد زن و ﺷوھرھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ھﻧوز دوﺳت دﺧﺗر-
دوﺳت ﭘﺳر ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﺷﻘﯽ ﺗوھﻣﯽ و زﻧﺎﺋﯽ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻌﮭد و وﻓﺎﺋﯽ! ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﮭر زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻓﻘط
در ﻣﺑﻠﻎ ﻣﮭرﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭم ﻓﻘط ﺑر ﺳرﻋت و ﺷدت اﯾن ﻋداوت ﻣﯽ اﻓزاﯾد.
ﻋﺷﻖ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن دروغ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع آن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎزی را رﻗم زد ﺑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن
ﺗﻌﮭدی .ازدواج در دوران ﻣﺎ ﺧﺻﻣﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از اﯾده و ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﻘول ﻧﯾﭼﮫ ﺣﺗﯽ ھﻣﺧواﺑﮕﯽ را ھم ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ
و ﻋذاب ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھرھﺎی ﻣدرن ﺑﮫ ﻣﮑر ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن از ھر ﻧوع ﺗﻌﮭد و وﻓﺎﺋﯽ ،ﺗن ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ذﻟّت
و ﻋذاب داده اﻧد و ﺑرای اﺛﺑﺎت اﯾن ادﻋﺎی دروغ ،ﺟز ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ھﻧری ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و در ﭼﺷم ھﻣدﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﮐﺛﯾف ﺗرﯾن و ﺣﻘﯾرﺗرﯾن اﺑزار ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ازدواج در ﻣﻔﮭوم ﻗرآﻧﯽ ﻋﯾن ازدواج ﺑﺎ ﺧود اﺳت و ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺧود و وﻓﺎی ﺑﮫ ﺧود و ﺷﻧﺎﺧت و ﺗرﺑﯾت ﺧود .زﯾرا ﺧداوﻧد
از ﻧﻔس ھر ﮐﺳﯽ ﺑراﯾش ھﻣﺳر ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﭼون ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﺳرش را آﺋﯾﻧﮫ ﺧود ﺑﺑﯾﻧد در ﻋورﺗش ﺳﻘوط
ﻣﯽ ﮐﻧد و در اﺳﺎرت ﻋورﺗش ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .زﯾرا ﻧﻔس ھر ﮐﺳﯽ ﺧودﯾت اوﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
اﺳت و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دﺧﺗر و ﭘﺳر ﯾﺎ زن و ﺷوھر ﺷﮭﺎﻣت و ﺻداﻗت ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧود را در طرف ﻣﻘﺎﺑﻠش ﻧدارد ﻣﺗوﺳل
ﺑﮫ دروﻏﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ھر آن ﻓﯾﻠﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﻧﻘﺷﯽ ھم ﮐﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻌﮭدی ﻧدارد
زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﺧود را اﯾﺛﺎرﮔر ﻣﯽ ﺧواﻧد ﭘس ﺑﮫ اﺳم اﯾﺛﺎر ھرآن از ھﻣﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ و ﮐرده ھﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذرد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺧود
ﭼﺷم ﻣﯽ ﭘوﺷد ﺗﺎ ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺎزی ﻣﺗﻘﺎﺑل ،طرﻓﯾن را ﺑﮫ دام ﺷﯾطﺎن راﺑطﮫ ﻣﯽ اﻧدازد و ﻟذا ﭘس از
اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن راﺑطﮫ دﯾﮕر در اﺧﺗﯾﺎر طرﻓﯾن ﻧﯾﺳت و آﻧﭼﮫ ﺑر اﯾن دو ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد ﺟﻧون ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ اﮔر
دورﺑﯾن ﻣﺧﻔﯽ در ھر ﺧﺎﻧﮫ ای ﻧﺻب ﺷود و رواﺑط زن و ﺷوھرھﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺟﮭﺎﻧﯽ درآﯾد ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن دﯾواﻧﮫ
ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت و ھﻣﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ ﻣﯽ دھد زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﺟﻧون ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳت در
ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت ،اﻗﺗﺻﺎد ،ﻓرھﻧﮓ ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ...وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧدان اﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎ ﻧظری اﻓﮑﻧﯾم ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﯽ
ﭘدر و ﻣﺎدرﻧد ﮐﮫ اﮔر در ﭘرورﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑزرگ ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه دﯾواﻧﮫ و رﻧﺟور ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣﻔﮭوم ﺣراﻣزادﮔﯽ و
زﻧﺎزادﮔﯽ اﻣروزه ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻓراﮔﯾر اﺳت .ﺑﺳﯾﺎرﻧد واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ در آرزوی ﻣرگ ﻓرزﻧدان ﺧوﯾﺷﻧد و ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ در
آرزوی ﻣرگ واﻟدﯾن ﺧوﯾﺷﻧد و زن و ﺷوھرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آرزوی ﻣرگ ھﻣدﯾﮕرﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ و
زﻧﺎزادﮔﯾﺳت .ﭘدﯾده ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﮐﮫ آﻣﺎرش روزاﻓزون اﺳت ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت .ﭘس ﺷﻌﺎر ازدواج
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘوﺷﺷﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑر اﯾن ﺷﻘﺎوت و رذاﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت رﺳوا ﻣﯽ ﺷود .در ﻋﺻری ﮐﮫ
ﺳر ﻣﯽ ﮔردد ازدواج را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﻣﺎﻗت داﻧﺳت اﮔر ﺑﻘﺻد
ارﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﺗرﯾن و ارزاﻧﺗرﯾن روﺷﮭﺎ ﻣﯾ ّ
ارﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن ﺧود ﺷﻌﺎر ﻋﺷﻖ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ رﺳوا ﻧﺷود .ﭘس اﻣروزه ازدواج ﺟز ﺑﻘﺻد ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس و ھداﯾت روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،اﻣری ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺟﮭﻧم اﺳت و ﺑﺳوی اﻧﻘراض ﻣﯽ رود.
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ازدواج ﺑﻘﺻد رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺳراﺳر
ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت و ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن راھﯽ ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮕو و ﺷﻧﺎﺧت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﺑدﺗر
از اﯾده و ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ ﻧدارد ﮐﮫ راﺑطﮫ را ﺗﺎ اﺑد در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﻣﺣدود و ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﮐﻧد" :اﮔر در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗﻘوای
اﻟﮭﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ﺑزودی او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن -ﭘس زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺗﻘوا ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﺗوھﻣﯽ و
ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ای.
ﻣﯾل ﺑﮫ ﺟﻣﺎع و ھﻣﺎﻏوﺷﯽ و ارﺿﺎی ﺷﮭواﻧﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ وﺣدت آدﻣﯽ ﺑﺎ روح ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻏﯾر )ھﻣﺳر( درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﺷود .ﭘس آﯾﺎ راﺑطﮫ ای ﻋﺎﻟﯾﺗر و روﺣﺎﻧﯽ ﺗر و ﻣﻘدس ﺗر و ﭘﺎﮐﺗر و ﺧداﺋﯽ ﺗر از اﯾن ﺑرای اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﻣﮑن
اﺳت؟ ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ روح ﺧود ﺧﯾﺎﻧت و زﻧﺎ و ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ و ﺟﻔﺎ ﮐﻧد؟ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋذاب ﺣﺎﺻل از ﭼﻧﯾن ﺟﻔﺎ و
زﻧﺎﺋﯽ در ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯽ از اﺷد ﻋذاﺑﮭﺎﺳت و اﯾن ﺣﻖ اﺳت .و ﻣﻌرﻓت ﺑر ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﻘدﺳﯽ ﺧود اﺳﺎس ﻣﺣﺑت و ﺗﻌﮭد و
وﻓﺎ و ﺗﻘوا و ﺣﯾﺎ در راﺑطﮫ اﺳت .آدﻣﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧد ﺑﺎ روح ﺧود در دﯾﮕری ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد و ﺑرود؟ ھرﮔز ﻧﺗواﻧد! و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ھﻣﮫ ﻋﻣرش در داغ و آﺗش اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺑﺳوزد! و وای ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرش را ﻓﻘط ظرف ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷﮭوات دﻣدﻣﯽ و
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﻗرار دھد ﮐﮫ در ھرزه ﮔﯾﮭﺎ و ﭼﺷم ﭼراﻧﯾﮭﺎی روزﻣره ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد! ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻣر ھم از ﺑرﮐﺎت
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھر دم ﺑﺎ ﻓرد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ھﻣﺧواﺑﮫ ﻧﺷود و ﺑﺧﺷﯽ از روﺣش را در آن ﻓرد ﺑﺟﺎی
ﻧﮕذارد و ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﻧﺷود! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ھﻣﺳر ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﺷر اﺳت و اﮐﺛر دوزﺧﯾﺎن از اﯾن
ﺟﻣﺎﻋت ھﺳﺗﻧد ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن :اﮐﺛر زﻧﺎن اھل دوزﺧﻧد و اﮐﺛر اھل دوزخ زﻧﺎﻧﻧد! رﺳول اﮐرم)ص( -ﭼرا ﮐﮫ وﺟود زن آن
ﺣﺟﻠﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ طرﻓﯾن اﺳت ﭘس ﻣﺳﺋوﻟﯾت او ھزارﭼﻧدان ﺑﯾﺷﺗر از ﻣرد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی دﻧﯾوی
زن در ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯽ ﺑر ﻋﮭده ﻣرد ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و زن از ﺑﺎﺑت ھرﮐﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻖ دارد دﺳﺗﻣزد ﺑﺧواھد! و ﻣرد ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ دﻧﯾوی ﻋﻣﻼً ﻣرﯾد زن اﺳت ﭘس زن ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ از اﻣر ﻣردش اطﺎﻋت ﮐﻧد زﯾرا ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش ﺑر ﻋﮭده
ﻣرد اﺳت ﺧواه ﻧﺎﺧواه! وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی و ﻋﻘﯾدﺗﯽ زن اﻣری ﻣﺳﺗﻘل اﺳت و زن و ﺷوھر دو ﻣوﺟود ﻣﺳﺗﻘل از
ﯾﮑدﯾﮕر و ﻣﺳﺋول ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾﺷﻧد! وﻟﯽ ھﯾﭻ ﮐس ﺑدون راﺑطﮫ ای اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳرش )و ﯾﺎ وﻟﯽ ﻣﻌﻧوی ﺧود( ﻗﺎدر ﺑﮫ
رﺷد و ھداﯾت اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت" :ﺷﻣﺎ را ﻣذﮐر و ﻣؤﻧث آﻓرﯾدﯾم و از ﻧﻔس ھر ﮐﺳﯽ ﺑراﯾش زوﺟﯽ ﻗرار دادﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺳوی
ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن راه ﯾﺎﺑﯾد ".ﻗرآن-
ھرﮐﺳﯽ در وﺟود ھﻣﺳرش ﺑﺎ ﺧودش روﺑرو ﺷده و ﺑﺎ ﺧود ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن دو آﺋﯾﻧﮫ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر
ﻣردﻣﺎن ﺟﺎھل دﭼﺎر اﻣر ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷده و ھﻣﺳر ﺧود را ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ اﺑدی ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺧود ﻋوﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .و
اﯾن اﺳﺎس ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در راﺑطﮫ و ﻋﻠت ھﻣﮫ ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷر اﺳت .ﭘس درک اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
ﺑﺎرﯾﮑﺗر از ﻣو ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓت ﻋظﯾﻣﯽ در راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن اﯾن راﺑطﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑروز ﺟﮭﻧم اﺳت و اﯾن آﺗش ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﺻﺎﺣب و ﺗﻣﻠﮏ زن و ﺷوھر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣﻠﮏ در اﺳﺗﻣرارش ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﻓرزﻧدان و ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن در
اﯾن ﺗﻣﻠﮏ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و آﺗش راﺑطﮫ واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ھم ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﯾن ﺗﻣﻠﮏ را ﺑﺳوزاﻧد! ﺗﻣﻠﮏ روﺣﯽ ﻗﻠﻣرو
ﺧﺎﻧواده ھﺎ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .و اﯾن ﺗﻣﻠﮏ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس رﺧﻧﮫ
ﺷﯾطﺎن در ﺧﺎﻧواده اﺳت.
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زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﻋﻠم دﯾﺎﻟوگ و ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در راﺑطﮫ را ﻧداﻧﻧد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﯾن ﺗﻣﻠﮏ و ﻣظﺎﻟم در راﺑطﮫ اﻧد! زﯾرا
وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻣﺎع ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﻣﯾرﺳد ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾن ﮔﻔﺗﮕوﺳت ﺗﺎ در اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ روح
ﮔردد و ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﺷود .ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ در راﺑطﮫ ﮐﮫ اﺳﺎس ﻟﻘﺎءﷲ در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﻓﻘط ﺣﺎﺻل اﯾن ﻋﻠم
اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل آﻣده اﺳت .ﺗﻘوای راﺑطﮫ ﺑﺧﺻوص در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟز ﺣﺎﺻل ﻋﻠم
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﯾﺳت .زﯾرا زن و ﺷوھر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھر ﯾﮏ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺿد ﺧود اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻠم و ھﻧر
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧود -ﺿدﺧود را ﺑداﻧﻧد! زﯾرا ھرﮐﺳﯽ در ازدواﺟش ھﻣﺳرش را ﻣظﮭر ﺿد ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول
اﻟﮭﯽ ،ھﻣﺳر دﺷﻣن آﺷﮑﺎر اﯾﻣﺎن اﺳت.
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 -٢٢ذﮐر و ﻧﺳﯾﺎن
ﮐل دﯾن ﺧدا و اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ اﺑزارھﺎی ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن در ﺑﺷرﻧد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا اﻧدازﻧد و ﺧدا را در اﻧﺳﺎن
ﻣذﮐور ﺳﺎزﻧد و اﯾن ﻋﯾن ﺧود -آﮔﺎھﯽ و ﺷﮭﺎدت ﺑر وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﮐﮫ اﯾن آﮔﺎھﯽ از ذھﻧﯾت و ﺣﺎﻓظﮫ آﮔﺎه ﺷروع ﻣﯽ
ﺷود و ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻗﻠﻣرو ذات ﻣﯽ رﺳد .و اﯾن درﺟﺎت ذﮐر و ذاﮐر اﺳت و ﺧﻼﻓش ھم ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻋﯾن ظﻠﻣت و ﮔﻣﺷدﮔﯽ و ﺑﯽ وﺟودی اﺳت .رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ آﻣده و
ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎر اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺧود آﻣدن و ﺧود را ﻣورد ﺳؤال ﻗرار دادن و ﻗﻠﻣرو
ﺧودآﮔﺎھﯽ وﺟودی اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس و ﮔوھره ذﮐر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼﻧﯾن ﻓﮑر و ذﮐری ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﺧداﺳت .ﭘس آن رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣوﺟب ھداﯾت اﺳت ﺧودآﺋﯽ و ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .رﺣﻣت ﺑرای
اھل ﻧﺳﯾﺎن آﺳﺎﯾﺷﯽ دﻧﯾوی و ﺧوراک و ﺧواب آﺳوده اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻣوﺟب ﻧﺳﯾﺎن و ﺿﻼﻟت اﺳت وﻟﯽ رﺣﻣت اھل اﯾﻣﺎن
ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗﻔﮑر در ﺧوﯾﺷﺗن و ﻣﻌﻧﺎی وﺟود اﺳت .اﯾن دو ﻧوع رﺣﻣت ﻣﺗﺿﺎد اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣوﺟب ﺑﯾداری و
ﺑﺧودآﺋﯽ اﺳت و دﯾﮕری ﻣوﺟب ﺧواب و ﻧﺳﯾﺎن! وﻟﯽ رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ رﺳول
اﺳﻼم)ص( ،ﻣﺎل را ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت اﻣﺗش ﺧواﻧده اﺳت.
"آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﺑث آﻓرﯾده اﯾم و ﺑﮫ ﻧزد ﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد ...ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ...ﭘس ﮐﺟﺎ ﻣﯾروﯾد؟"
ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ﺳؤال درﺑﺎره ﭼﯾﺳﺗﯽ و ﭼراﺋﯽ و ﮐﺟﺎﺋﯽ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﺳرﻣﻧﺷﺄ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﺋﯽ از آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث
ﻣذﮐّر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و ﮐل ﺷرﯾﻌت ﻧﯾز! وﻟﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اھل ذﮐر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﭼرا؟
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل ﺟﺎری و ﻣﺳﺗﻣر و ﭘﯾﮕﯾر در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ آﻣده ام آﻣدﻧم ﺑﮭر ﭼﮫ ﺑود و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯾروم آﺧر ،ﮐﺎر
ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻖ ﭘرﺳت! ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻔﺣص و ﺟﺳﺗﺟو
در اﺳرار وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﺎری ﺑزرگ و ﻟطﯾف اﺳت و ﻣﺳﺗﻠزم ﺟﮭﺎدی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺳﯾﺎن و ﻏﻔﻠت و ظﻠﻣت ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی-
ﻏرﯾزی -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺻﻼً اﺳﺎس و ھدف ھر ﺟﮭﺎد ﻣﻌﻧوی ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑر ظﻠﻣت ﻧﺳﯾﺎن و ﻋﺎدات ﮐﮭن
ﻓﺎﺋﻖ آﺋﯾم و ﺧواب دھر را در ﺟﺎﻧﻣﺎن ﺑرآﺷوﺑﯾم و رﮐود و ﺟﻣود ﻧﻔس را ﺑﺷﮑﻧﯾم و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم ﻗﺗﺎل ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧوﯾش
اﺳت .ﭘﯽ ذاﮐران و ﻋﺎرﻓﺎن ،ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﻋﺎﻟم وﺟودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐل ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ و طﺑﯾﻌت و ﻏراﯾز و ﻧژاد و ﻋﺎدات
ﻣزﻣن ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺑﻘول ﻗرآن از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷوﻧد ﮐﮫ درب ﺧروﺟش دل اﺳت دﻟﯽ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ
اﺳت :و از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷد ّاﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﻠطﺎن )اﻣﺎم(! ﻗرآن -زﯾرا اﻣﺎم ﺣﺿور اﻟوھﯾت
ﺣب اﻣﺎم در دل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ذﮐر و ﯾﺎد ﺧداوﻧد اﺳت و
ﭘروردﮔﺎر در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت ﭘس ﺣﺎﻣل ﻧور ﺳﺑوﺣﯽ اوﺳت .ﭘس ّ
ﻋﯾن ﺣﺿور اوﺳت .ﺣﺿوری ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎن ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ و ﭼرا و ﺑرای ﭼﮫ آﻣده و
ﭼﮑﺎره اﺳت در ﺟﮭﺎن!
و از ھﻣﮫ اﻧواع و درﺟﺎت ظﻠﻣﺎت و ﺷﻘﺎوت و ﻋﺎدت و رﺧوت و رﮐود و ﺟﻣود و ﻧﺳﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺣﺎﮐم اﺳت
ھﯾﭼﮑدام اﺳﺎﺳﯽ ﺗر و وﺳﯾﻌﺗر و ﻏﻠﯾظ ﺗر از ظﻠﻣﺎت دھر و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر اﯾن ظﻠﻣﺎت ھﻣﺎن ھﻧر
اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( اﺳت ﮐﮫ در دﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل و ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺟﮭﺎد ﻧژادﺳﺗﯾزی در ﻧﻔس ،ﻗﻠب ھﻣﮫ
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ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺳﯾﺎن و ﺑﯽ وﺟودی اﺳت .ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و ﭘدر و ﻣﺎدر و ﺧواھر و ﺑرادر و
داﺋﯽ و ﻋﻣو و ﻋﻣﮫ و ﺧﺎﻟﮫ ﻗﻠب ھﻣﮫ ظﻠﻣﺎت ﺟﻣود و ﻓراﻣوﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و از اﯾن ظﻠﻣﺎت ﺟز ﺑﺎ ادای ﺣﻘوﻗﺷﺎن رھﺎﺋﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺣﻘﺷﺎن دل ﮐﻧدن از ھﻣﮫ آﻧﮭﺎﺳت ﺑرای ﺧدا!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﺣﺎﻓظﮫ و اﺧﺗﻼل ﺣواس و ﻏﻔﻠت اﻧﺳﺎن از واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾﺷﺗن و ﺟﮭﺎن اﺳت
ﺗﺎرﯾﺦ و دھر اﺳﺎس ﻧﺳﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘدﺗرﯾن ﺳرﻧﺦ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻌﺎﻟش ھﻣﺎن ﻋﻣر ﻧژادی و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳت و اﺑﺗﻼﺋﺎت ﻋﺎطﻔﯽ
و ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﮐﮫ ﻓرد را ﺑﮫ ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ آﺑﺎء و اﺟداد ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ژﻧﺗﯾﮏ ھﻣﺎن ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد در ﺗن و
روان اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗﻠﻣرو ﮐل ﻧﺳﯾﺎن و از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن! و اﮔر در ﻣﺎھﯾت اﻣور ﺷرﻋﯽ ﺑﻧﮕرﯾم درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ روح ﺣﺎﮐم ﺑر ھﻣﮫ اﯾن اﺣﮑﺎم ،ﺗﻘوای از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼوﻗﻔﮫ از ظﻠﻣﺎت ﻧژاد و ژﻧﺗﯾﮏ و ﺗﺎرﯾﺦ آﺑﺎء
اﺟدادی ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن ﺻﻔﺎت و ﻣﺎھﯾﺎت و ﻋﺎدات و ﺧﻠﻖ و ﺧوی اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓرد اﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را
اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺣﺗﯽ در اﻣر درﻣﺎن اﻣراض ژﻧﺗﯾﮑﯽ )ﻻﻋﻼج( ھم ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ﺷﺎھد ﺑوده ام ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺣﺎﻣﻼن اﯾن ﻧوع
ﺑﯾﻣﺎری ﺣﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ از ﻧژاد ﺧود )ھﺟرت( درﻣﺎن ﺷده اﻧد .و ﺑرﺧﯽ ﭘس از ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﺎ
رﺟوع و اﺑﺗﻼی ﻣﺟدد ﺑﮫ ﻧژادﺷﺎن دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣرض ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﻣﺛل ﺑﯾﻣﺎری دﯾﺎﺑت! ارزش ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
ھﺟرت در دﯾن اﺳﻼم ﮐﮫ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳت از ھﻣﯾن روﺳت! ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺣﯾﺎی دﯾن ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم ،ﻣﮑﺗب
ﻧژادزداﺋﯽ و دھرزداﺋﯽ از ﻧﻔس اﺳت زﯾرا دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و آﻧﮑﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﯾر زﻣﺎﻧﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ-
ﻧژادی ﺧود ﺑﺎﺷد در ﺑن ﺑﺳت و ﺗﺿﺎد ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﻣﺎ دوران اﺷد از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
و ﻧﺳﯾﺎن و ھذﯾﺎن و ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ اﺳت و ﺗرور و وﺣﺷت! آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣظﮭر و ظﮭور اﻟﺳﺎﻋﮫ )واﻗﻌﮫ(
اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮔﻣﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧژادﯾش ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ اﺷد ﺗﺿﺎد ﻣﯽ رﺳد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد! اﻣروزه ﺷﺎھد ھﺟرت و
ﺗﺑﻌﯾد و ﻓرار اﻓراد و اﻗوام از وطن و ﻗﻠﻣرو ﻧژادﺷﺎن ھﺳﺗﯾم ﺑﮫ ﺟﺑر ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر! و اﯾن ﺗوﻓﯾﻖ اﺟﺑﺎری و ﻟطف اﻟﮭﯽ ﺟﮭت
ﺑﯾداری وﺟدان ﺑﺷری در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺗوﻓﯾﻖ اﺟﺑﺎری ﺑرای اﻓراد و اﻗوام
ﺷدﯾدا ً ﻧژادﭘرﺳت اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن روﺑرو ﺷوﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺗﺑﻌﯾدھﺎ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ھﺎ ﺑﺻورت ﻋذاب ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل آﺧرﯾن راه ﻧﺟﺎت از ھﻼﮐت در دھر آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت .در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ
ﺣﻖ ﺑر ﮔرده ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ ﻓرود آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن ﻧوﻋش ﻋﺷﻖ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣذھب
ﻗوﻣﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛل ﺻﮭﯾوﻧﯾزم و ﻋرﺑﯾﺳم!
ﺳﺎﻋﮫ ﺟﺎن
ذﮐر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎد ﺧدا ﺗﺎ ﺳرﺣد درک و ﺷﮭود ﺣﺿور و ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﻋﯾن ﺣﺿور در اﮐﻧوﻧﯾت و اﻟ ّ
اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻﻣﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﻧدارد! زﯾرا ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن از دل ﺧوﯾﺷﺗن ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد
اوﺳت .آﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻟش ﻣﻠﺣﻖ ﺷد ﺑر ﻋرش اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘش ﻗرار دارد!
ﺣﯽ ﮐﮫ ﻧور ﺣﺿور اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺣﻖ اﺳت ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋرش اﻟﺳﺎﻋﮫ دل ﺧوﯾﺷﺗن رﺳﯾد و اﯾن ھﻣﺎن
و ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﺧروج از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت.
ھﺟرت از ﻧژاد ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن ﻧزادی )اﻣﺎم و ﻋﻠﯾﯾن( ھﻣﺎن ﺣرﮐت از ﻧﺳﯾﺎن ﺑﺳوی ذﮐر اﺳت ﺣرﮐت از اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳوی
ﺟﺑران ﺧﺳران ﻋﺻر اﺳت و ﻧﺳﯾﺎن دھر! و ھﻣﮫ ﺧﺳراﻧﮭﺎ از ﻧﺳﯾﺎﻧﮭﺎﺳت! ذﮐر ھﻣﺎن ﺑﺧودآﺋﯽ
اﮐﻧون! و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه
ِ
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اﺳت! آﻧﮑﮫ ﺑﺧود رﺳﯾد ﺑﺧدا رﺳﯾده اﺳت :ھر ﮐﮫ ﺧدای را ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﺧودش را ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت .ﻗرآن -از طرﯾﻖ
ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾد زﯾرا ﺧدا را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾﻖ ﺧود ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾد .و ﻟذا ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳد و ﻧﮫ ﺑﻌﮑس! و ﺣﺟﺎب ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا ھﻣﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﺑﺗﻼی دل ﺑﮫ ﻧژاد اﺳت اﻋم
از ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و واﻟدﯾن وو ...دل ﺧﺎﻧﮫ ﻧژاد ﻧﯾﺳت ﺧﺎﻧﮫ ﻧزاد اﺳت و ﻟذا ﻏﯾر ﺣﻖ را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد و اﯾن راز
ﻋداوت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن درون ﻧژاد اﺳت.
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 -٢٣ﻗرآن و ﺑﯾﺎن
ﺧواﻧدن ،ﻋﻠم و ھﻧر ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣراﻗﺑﮫ و ﺗﻘوا و دﻗت ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ داراﯾش ﻧﯾﺳت .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺻﺎﺋب و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻋﺻر ﻣﺎ ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن ﻋﻠم و ھﻧر و ﺗﻘواﺋﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب و اﺧﺑﺎر اﺳت آﻧﮭم در ﻋﺻر اﻧﻔﺟﺎر
ﮐﺗﺎب و اطﻼﻋﺎت و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری! اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ھر ﻣﺗﻧﯽ ﭼﮫ دﯾﻧﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺑری دﭼﺎر اﺷد ﺑوﻟﮭوﺳﯽ
و ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل ﻣطﺎﻟب ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد از آن ﻣﺗن ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ از ھر ﺟﻣﻠﮫ ﯾﺎ
ﭘﺎراﮔراﻓﯽ ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ ای را ﮔزﯾﻧش ﻧﻣوده و ﻣﺎﺑﻘﯽ را در ﻧزد ﺧود ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻌﻧﺎی ﻣورد ﻧظر ﺧود را اﺳﺗﺧراج
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و آن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﮫ ﻣﺗن ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﮭﻠﮏ در ﻗﻠﻣرو ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺟﺎزی ھزار ﭼﻧدان ﺷدﯾدﺗر ﺑروز
ﮐرده اﺳت .و ﻟذا از اﯾﻧﺗرﻧت ﺟز دروغ و ﺗوھم و ﺗﮭﻣت و ھذﯾﺎن ،ﻧﺻﯾب اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه اﮐﺛر
اھل ﮐﺗﺎب و ﻣطﺎﻟﻌﮫ را در ﺟرﮔﮫ اﺣﻣﻖ ﺗرﯾن و دﯾواﻧﮫ ﺗرﯾن اﻗﺷﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دﺳت ﺑﮭر ﺟﻧون و
ﺳﯽ ھم ﻣﺣروﻣﻧد!
ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد و در آن ﺗردﯾدی ھم ﻧدارﻧد و از ﺣداﻗل ﻋﻘل ﺣ ّ
اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻋظﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ اھل ﮐﺗﺎب و ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اوﺟش ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘدﯾده ھﺎی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ھم
روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ از ھر اﻣری دو ﻣﻔﮭوم ﻣﺗﺿﺎد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود! و اﮔر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻧوﻧﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧودش اﯾن اﺟﺎزه را ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ھر ﺧﺑر ﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮭر
ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻟﺧواه ﺑرﺳد و ھر ﻣﻔﮭوﻣﯽ را ﺑﮫ آن اﺛر ﻧﺳﺑت دھد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت!
ھر ﺧواﻧدﻧﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾﺎن ﺧواﻧده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﻘش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎ ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده اﯾم ﺑﮫ ﺑﯾﺎن درﻧﯾﺎﯾد
در ھﺎﻟﮫ ای از ﻣﻔﺎھﯾم ﭼﻧد ﭘﮭﻠو در ذھﻧﻣﺎن ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺗﺎب ﺟز ﺑﮫ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ داﻣن ﻧﻣﯽ
زﻧد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ
ﺧواﻧﻧده اش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺑﻌﺎد ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﺳرﮔرداﻧﯽ ذھﻧش ﻣﯽ اﻓزاﯾد .ﭘس ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﯾﺎ ﺷﻧﯾدن اﺧﺑﺎر اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭم ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﮔزﯾﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﺳﻣﻊ و ﺑﺻر ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳد!
ﺧواﻧدن ھر اﺛری ﻋﯾن ﺧواﻧدن وﺟﮭﯽ از واﻗﻌﯾت اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺑﯾﺎﻧش ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﺿﺎوت و ﺗﺄﯾﯾد ﯾﺎ ﺗﮑذﯾب اﯾن
واﻗﻌﯾت اﺳت .و از ﻧظر ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ھر ﺧواﻧدﻧﯽ اﮔر ﻗرآﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺗﻌﯾّن و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺄوﯾل ﻣﻌﺎرف ﻗرآن ﻧرﺳد ﺧواﻧدن
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل اﺳت و ﮐورﺧواﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ "ﺳواد" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﯾﺎه ﺧواﻧﯽ اﺳت! اﮔر ﺧواﻧدن ،ﻗرآﻧﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ھم درآﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در آﻏﺎز ﺳوره رﺣﻣن! "ﺧدای رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد
ﺧواﻧدن را )ﻗرآن( و ﺑﯾﺎن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را"! وﻟﯽ اﯾن ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﮭﺎن ﺟرﯾﺎن دارد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
آﻓرﯾﻧش ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺷده اﺳت و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﺑدّل ﺑﮫ دﯾواﻧﮫ ای ﺗﺑﮭﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت در ﻋرﺻﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
اﺟﺑﺎری و ﻋﺻر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧواﻧدﻧﯽ ﻏﯾر ﻗرآﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﺑﯾﺎﻧﯽ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده
و ﺟﻧون آور! و اﯾن ﺧواﻧدن ﺿد ﺧواﻧدن اﺳت و ﺑﯾﺎن ﺿد ﺑﯾﺎن! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧواﻧﯽ ھﺎ و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣدرﺳﮫ ای
در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﯽ واروﻧﮫ ﺑﺑﺎر آورده و ﺣداﻗل ﻋﻘل و ادراک ﻏرﯾزی را ھم در ﺑﺷر ﺗﺑﺎه ﮐرده و او را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .و ﻟذا ھﻣﮫ اﯾن ﻧوع ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺗﺣرﯾف ﮐﻧﻧده واﻗﻌﯾت و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺑﺷر اﺳت .ﺧواﻧدﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرآﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺧواﻧدن
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ﻧﯾﺳت و ﺑﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل ﮐﻧﻧده و ﺗﻌﯾن ﺑﺧش آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻧﯾز ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت" .اﯾﻧﮏ ﺑﺧوان ﮐﺗﺎب ﻧﻔﺳت را ﮐﮫ ﺧود ﺑرای
ﺧواﻧدﻧش ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﯽ ".ﻗرآن -و اﯾﻧﺳت ﺧواﻧدﻧﯽ ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ﻗرآن ﺧواﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧواﻧدن واﻗﻌﯾت
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس!
ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑرای ﺧواﻧدن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺧواﻧده ﺷده اﺳت از روی ﮐﺗﺎب وﺟود! و ﻟذا در ﻗرآن
ﺳﺧن از دو ﮐﺗﺎب اﺳت :اﯾن ﮐﺗﺎب و آن ﮐﺗﺎب! و ﮐﺗﺎب ﻗرآن را ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺄوﯾل ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد.
ﻗرآن ،ﺧواﻧده ﺷدۀ ﮐﺗﺎب وﺟود اﺳت! و ﻟذا اﯾن ﻗرآن ﺑﯾﺎن آن ﮐﺗﺎب اﺳت ﺑﯾﺎن ﻣﺣﻣدی آن ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ! ﭘس ﮐﺗﺎب وﺟود را
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ھﺎی دﮔر ھم ﻣﯽ ﺗوان ﺧواﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺧواﻧدن آن ھﻣﺎن ﺧواﻧدن ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن را ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت و زﻣﺎن را ﺑﮫ آﺧر رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .ﻗرآن ،آﺧرﯾن ﺧواﻧدن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت.
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 -٢۴ﻣرض و ﺷﻔﺎ
"ﻗرآن ﺷﻔﺎ و رﺣﻣت اﺳت از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ".ﻗرآن" -در دﻟﮭﺎی ﮐﺎﻓران ﻣرض اﺳت و ﺧدا ھم ﺑر اﯾن ﻣرض ﻣﯽ اﻓزاﯾد
ﺑواﺳطﮫ ﻣﮑرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد "...ﻗرآن-
ﺑﺷر ﻣرﺿﯽ ﺟز ﮐﻔرش ﻧدارد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ اﯾﻣﺎﻧش ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ اﯾن ﺷﻔﺎ ھم ﻗرآن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ

)ع(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣﺣﻣد)ص( ﺑزرﮔﺗرﯾن طﺑﯾب ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺷﻔﺎﯾش ﻗرآن اﺳت!
ﮐﻔر ،ﻣرض اﺳت زﯾرا اﻧﮑﺎر وﺟودﯾﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
اﻧﮑﺎر اﯾن ﻣﻘﺎم وﺟودی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت اﺳت زﯾرا اﻧﮑﺎر اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑرای آدﻣﯽ ﻋﯾن ﮐﻔر و
اﻧﮑﺎر ﺗﻣﺎﻣﯾت وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺟز اﯾن ﺑرای آدﻣﯽ وﺟودی ﻧﯾﺳت!
اﺳﻼم دﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻗرآن ﻧﺳﺧﮫ اﯾن ﮐﻣﺎل و ﻣﺣﻣد آورﻧده آن و ﻋﻠﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺟری ﮐﺎﻣﻠش! و اﯾن دﯾن اﺳﻼم و
ﻧﺳﺧﮫ ﺳﻼﻣت و اﺳوه اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟم و ﺳﻠﯾم اﺳت .ﭘس ﺳﻼﻣت ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت اﺳت و اﻧﮑﺎر و ﻓرار از اﯾن واﻗﻌﮫ
ﻋرﺻﮫ ﻣرض اﺳت.
و اﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت ھﻣﺎن ﺧﻼﻓت وﺟود اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ھم ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداﺳت و
ھم ﺟﺎﻧﺷﯾن ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! و اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧداﺋﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺟﮭﺎن و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت در ﻣﺣﺿر
ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن! و ھرﮐﮫ روی ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻧد روی ﺑﮫ ﺳﻼﻣت اﺳت و ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺳﻼﻣت را طﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻣراﺗب ﻣرض و ﮐﻔر و ﻋدﻣﯾت ﻣﯽ ﮔذرد زﯾرا اﻧﺳﺎن از ﻋدم اﺳت ﭘس ﮐﻔرش ذاﺗﯽ اﺳت .ﭘس اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت و
ﺳﻼﻣت ﺳراﺳر ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﮐﻔر ذاﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣرﯾد و ﺧﺎدم اﯾن ﺟﮭﺎد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت:
ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .ﻗرآن -ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺧﻼﻓت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت
اﻟﮭﯽ ﺧود دارد و ﻣﺧﺎﻟف وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ ﺧود ﮐﺎﻓر اﺳت .و اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر ﺑﮫ
ﺻورت اﻧواع اﻣراض رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟﮭﻧم ﻗﻠﻣرو ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس
ﺟﮭﻧم ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر اﯾن ﻣرض ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﻧﺳﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﻣﺎ اﯾن ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ و ﭘزﺷﮑﺎن
و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،ﺣﺎﺻل ﻧﺑرد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﻧم اﺳت ﭘس ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺟﮭﻧم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود! ﻧﺑرد و اﻧﮑﺎر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ
درﻣﺎن ﺟﺑری ﺧدا )ﺟﮭﻧم و ﻋذاﺑﮭﺎ و اﻣراض( ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن اﻣراض و ﻋذاﺑﮭﺎ ﺷده اﺳت در ﻋرﺻﮫ درﻣﺎﻧﮕرﯾﮭﺎی
ﻣدرن ﺑﺷری! و اﯾن ﻋذاﺑﮭﺎ و اﻣراض زﺟرآور ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻻاﻗل ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﺟود ﻓردی ﺧودش را ﭘذﯾرا ﺷود
و ﻣﯽ ﺷود!
ھر ﭼﯾزی در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣوﺟودﯾت ﻓردی ﺧودش را ﭘذﯾراﺳت اﻻ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر! و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻣرﯾض ﺗرﯾن ﻣوﺟود
ﻋﺎﻟم اﺳت و ﺟﮭﻧم ﺑرای ھﻣﯾن اﻧﮑﺎرش ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت و ﻣﺧﻠوق اﻧﮑﺎر اوﺳت .وﮔرﻧﮫ ﭘذﯾرش ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺑرای
آدﻣﯽ اﻣری ﺟﺑری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﭘذﯾرش آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋذاب دوزخ ﮔردد .اﯾن ﻣﻘﺎم ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن و اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣض
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اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ رﺿوان ﺧداﺳت ﮐﮫ از ﺟﻧت ﺑرﺗر اﺳت و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﺳﻼﻣت و ﻋﺎﻓﯾت اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﻼﺟوﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺷﮑر ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻼﻣت اﺳت.
اﻣراض ﻻﻋﻼج و ﮐﺷﻧده ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ اﺳت زﯾرا ﺟﺑرا ً ﺑﯾﻣﺎر را از ھرﭼﮫ دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻧوﻣﯾد و ﻣﻧﻘطﻊ
ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر دارای اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﯾﻣﺎر ﮐﺎﻓر ﻣطﻠﻖ ﺷده و در دوزخ ﺳرﻧﮕون اﺳت.
ﭘس ھر ﻣرﺿﯽ ﺑﻣﯾزان ﺷدﺗش ذاﺗﺎ ً ﺷﻔﺎﺑﺧش اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧور ﺣﻖ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎر ﺟﮭﻧم!

٤٩

 -٢۵اﻧس و ﺟن
طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ،اﻧﺳﺎن از ﺟن آﻓرﯾده ﺷده و ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺑد ﺧﺎﮐﯽ درآﻣده و اﻧس ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ا ُﻧس ﺑﺎ ﻋﺎﻟم
ﺧﺎک اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺟن از آﺗش ﺑﯽ دود اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺎﻟﺑد ﺧﺎﮐﯽ ﺻورت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ اﻧس و اﺗﺣﺎد
ﺑﯾن آﺗش و ﺧﺎک! ﻣﻧﺗﮭﯽ آﺗش ﺟﺎﻧدار و ﺟﺎن آﺗﺷﯾن ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺗن ﮐرده اﺳت .و اﺻﻼً ﺟﺎن از ﺟن اﺳت و ھر
ﺟﺎﻧداری از ﻧﺳل ﺟن اﺳت در درﺟﺎت! ﭘس ھﻣﮫ ﺟﺎﻧداران از ﺧزﻧده و ﭘرﻧده و درﻧده و ﭘﺳﺗﺎﻧداران ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺻور ﺟﻧّﯽ در
ﮐﺎﻟﺑد ﺧﺎﮐﯽ ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺟﺎﻧداران ﺧﺎﮐﯽ ھﻣﮫ ﻣظﺎھر ﺟن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و طﺑﯾﻌت ﺟﻧّﯽ دارﻧد و اﯾن ظﮭور
ﺟﮭﺎن ﺟن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ،اﺟﻧﮫ ﻧﯾز دارای ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ھﺳﺗﻧد .و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﯾز در ﺟرﮔﮫ اﺟﻧﮥ ﮐﺎﻓرﻧد!
ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن آدﻣﯽ ﺟنّ اﺳت و ﺗﻣﺎم ھﻧر اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟن ﺟﺎن ﺧود را در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور و
ﺑروز اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرﺳﺎﻧد و ﺑﺎ آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷود .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھﻣﮫ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎی آدﻣﯽ از ﺑﺎب اﯾن ظﮭور و ﺑروز ﺟن در
اﻧس اﺳت و آﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾن ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﺗﺑﻌﯾت از ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﯽ دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺳوی اﺟﻧﮫ ﻣﯾل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮔﺎه ﻣﺟﻧون ﻣﯽ ﮔردﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻧﺳﯽ ﺟﺎن دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﺷده و در ﺟﻧّﯾت
ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﯽ در دﯾﻧش ﺟﮭت ﺗوﻓﯾﻖ و ھداﯾت در اﯾن ظﮭور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ﻏﯾب ﺟﺎن
اﺳت در ﮐﺎﻟﺑد ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺷر! و ﮐﻣﺎل اﯾن ظﮭور ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﯾﺎﺗش اﻣﺎﻣﯽ و
ﺣﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ظﮭور ﮐﺎﻣل ﺟن ﺟﺎن از اﻧس
ﺑﯾﺎﻧش ﻗرآﻧﯽ اﺳت .و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓﻘط ﺗﺣت وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ ّ
اﻧﺳﺎن رﺳﯾد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﺑﺗﻼء و ﺳﻘوط در آﺗش ﺟن ﺟﺎن ﺣﺗﻣﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺗﺣت ﺷﻌﺎع ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﻣﺎﻣﯽ
ﺣﯽ ﻣﯽ ﺗوان از ﻗﻠﻣرو آﺗش ﺟن ﺑﮫ ﻧور اﻧﺳﺎﻧﯾت وارد ﺷد و ﺟﺎن را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧت و ﻧوراﻧﯽ!
ّ
ﭘس ﺟﺎﻧﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑطور ﮐﻠﯽ در دو ﻗﻠﻣرو ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد :آﺗش ﺟن و ﻧور اﻣﺎم! ھﻣﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘول و ﺟﻧوﻧﯽ و
ﻏﯾر ارادی ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﺟﺎن آﺗﺷﯾن و ﺟﻧّﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ رﺳوخ ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺟﻧﮫ ﮐﺎﻓرﻧد!
آﺗش ﺟﺎن آدﻣﯽ در ﮐﺎﻟﺑد ﺧﺎک و آب )ﮔِل( و ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن دﯾن رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗرﺑﯾت ﺷده و اﻧس و ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد
ﺑﯾن آب و آﺗش ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از اﯾن اﺗﺣﺎد ﻧور ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺟﺎن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت.
ﻧور ﺟﺎن ﭘروردﮔﺎر در ﻧزول رﺣﻣﺎﻧﯾش در آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ،آﺗش ﺟﺎن اﺟﻧﮫ ﮔردﯾد ﺗﺎ در ﺧﺎک آدﻣﯽ ﻧﺷﺳت ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ
ﻗواﻧﯾن ﻋﺷﻖ ﺣﻖ در ﺷرﯾﻌت اﻧﺑﯾﺎء از ﺟﻣﺎل ﺧﺎﮐﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮔردد :ﻧور ،آﺗش ،ﺧﺎک ،ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور!
ﻋﺷﻖ ﭘﯾدا ﺷد و آﺗش ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم زد!

از ازل ﭘرﺗو ﺣﺳﻧش ز ﺗﺟﻠﯽ دم زد

ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺗﺟﻠﯽ ﻧور ﻋﺷﻖ او در ﻋدم اﺳت و آدم ﻏﺎﯾت اﯾن ﺗﺟﻠﯽ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھم ﻣظﮭر ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧورش!
ﻧوری ﮐﮫ از درک اﺳﻔل ﺧﺎک آدم ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد!

٥٠

 -٢۶ﺗﺟﻠّﯽ و ﺗﻧﺎﺳﺦ
واژه و ﻣﻔﮭوم "ﺗﺟﻠّﯽ" در رأس ﮐﻠﯾد واژه ھﺎی ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻗرآﻧﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺟز در ﻋرﺻﮫ ﺷﻌر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﺄﻟﯾف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻣر ﻋﻠت ﻋﻣده
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻓﻘﮭﺎ و ﻋرﻓﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﺻﯾرش ﺑر دوش ﻋرﻓﺎی ﺣﮑﯾم ﺳﻧﮕﯾﻧﺗر از ﻓﻘﮭﺎﺳت زﯾرا ﺣﺎﻣﻼن ﻋرﻓﺎن ﺟﻼﻟﯽ،
ﻋرﻓﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻓﻘﮭﺎ! و ﺧﺎﺻﮫ ﻋرﻓﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ دوﺻد ﭼﻧدان از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻣﺳﺋوﻟﻧد ﭼرا ﮐﮫ اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑدون ﺗﺟﻠّﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺣﺎل اﺳت زﯾرا اﻣﺎم ،ﺗﺟﻠﯽ ﻧور و ﻣﻌﻧﺎی ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘدان ﺗﺑﯾﯾن زﻻﻟﯽ از اﯾن راز ﻋظﯾم ﻣوﺟب اﻧﺷﻘﺎق در
ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﺑوده اﺳت اول ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎی ﺳﻧّﯽ و ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﭘس ﺑﯾن ﻋرﻓﺎ و ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺳﻧت،
ﺷﯾﻌﮫ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺷرک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓﻘﮭﺎی ﺷﯾﻌﮫ ھم ﻋرﻓﺎ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻏﺎﻟﯾﮫ ﮔری ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺗﺟﺳد و ﺗﻧﺎﺳﺦ و
ﺣﻠول! ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺻوﻓﯾﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﻠول دارد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﻓﮭم ﺗﺟﻠّﯽ اﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻓرق ﺗﺟﻠﯽ و ﺗﻧﺎﺳﺦ
ﯾﺎ ﺣﻠول ﭼﯾﺳت؟ ﺗﻧﺎﺳﺦ و ﺣﻠول و ﺗﺟﺳد اﻣری ﺑﺎطل و ﮐﺎذب اﺳت ﭘس اﯾن ﻓرق ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳت ﻧﮫ ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ!
و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳﺦ و ﺣﻠول ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان ﺗﺳﺑﯾﺢ در ﺗﻌﺎﻣل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت .ﭘس
درﻣﺎن اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏﻠط ھﻣﺎن ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره اش ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل در ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم!
وﻗﺗﯽ "اﻣر" واﺣد اﺳت و "ﺧﻠﻖ" ﻧﯾز واﺣد اﺳت و ﺧﻠﻖ ھﻣﺎن ظﮭور و ﺑروز اﻣر ﺣﻖ اﺳت ﭘس ﻏﯾری در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺗﻧﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﺣﻠول ﭼﯾزی در ﻏﯾر ﺧود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷرک و اﻟﺣﺎد ﻣﺣﺳوب ﺷود!
وﻗﺗﯽ ﻋدم ھﻣﺎن ذات ﺣﻖ اﺳت و ﻋﺎﻟم وﺟود ﺟز ﺑﮫ ﺻﻔﺎت درک ﻧﻣﯽ ﺷود ﭘس ﻣﺷﮑل در ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت در ﺷﻧﺎﺧت اﺳت.
ﺣﻘﯾﻘت "ﺗﺟﻠﯽ" ﺟز در ﻣذھب وﺣدت وﺟود ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﮐﻣﺎل ظﮭور ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﷲ
ھم ال ﻻ اﺳت ﭘس ﺗﻔﺎوت ال و ﻻ ھﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﺷﻧﺎﺧت و ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت اﺳت ﻧﮫ ﺗﻔﺎوت ﺑود و ﻧﺑود! ﺗﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود
درک ﻧﺷود ﺗﺟﻠّﯽ درک ﻧﺷده و ﺟز ﺑﮫ اﻧواع ﺗﺟﺳد و ﺣﻠول و ﺗﻧﺎﺳﺦ و ﻣﺳﺦ وو ...ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﻧﺧواھد ﺑود .ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﮐﻣﺎل ﺗﺟﻠّﯽ ﺣﻖ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ظﮭور ذات ﻋدﻣﯽ -ﻋﻣﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .اﯾن دو ﻣوﺿوع ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺳﺧن از ﺣﻠول ﭼﯾزی در ﭼﯾزی دﮔر ﺑﺎﺷد! آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن دو را دو ﻣوﺿوع ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺣﺿور دھر در ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﯾن ازل و اﺑد ﺑﮫ اﻧدازه ھﺳﺗﯽ ﺗﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ اﻧدازد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎن اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﻣﻧزه از دھر! اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل راز دھر اﺳت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻧﺎﺳﺦ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ھﻧدوﺋﯾزم ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻣﺑﻧﺎی دھر و
زﻣﺎﻧﯾت و ﮔردش اﻓﻼک و دوراﻧﮭﺎﺳت و اﯾن ﻧﮕرش ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧدی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دھرﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ،دﯾن
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺧﺗم دھرﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺣﻣدی ﻧﺷده ﺑﺎﺷد و ﺣﻘﯾﻘت اﻟﺳﺎﻋﮫ را درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻣﻌﺎرف و اﺳرار ﻣﺣﻣدی را ﺟز در ﻗﺎﻟب ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "ﻗﯾﺎﻣت ﻓرارﺳﯾده وﻟﯽ ﺑرای ﻣدﺗﯽ آﻧرا از ﭼﺷم ﻣردﻣﺎن ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﮫ اﯾم ".دال ﺑر ﺧﺗم ﺗﺎرﯾﺦ و
اﺑطﺎل دھرﯾت و ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺎرﯾﺧﯽ -دھری -ﻋﺻری -دوراﻧﯽ اﺳت .ﭘس اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی را ﺟز ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور
ﻋﻠﯽ ﻧور اﻣﺎم ﻧﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻧور اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت .ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﺑﮫ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗﺎﺑد ﯾﺎ ﻣوﺟب ﺗﺟﻠﯽ اﻣﺎم از وﺟودش ﻣﯽ
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ﮔردد و ﯾﺎ ﻣوﺟب ﻣﺳﺦ او ﻣﯽ ﺷود اﮔر اھل ﺗﺳﺑﯾﺢ و اطﺎﻋت ﻣﺣض ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺦ ﺷدﮔﯽ ﮐﺎﻓران ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور
اﻣﺎم ﻣوﺟب ظﮭور دﺟﺎﻟﯾت اﺳت ﮐﮫ رو در روی ﻋﻠﯾﯾن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮔردد.
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 -٢٧دﻧﯾﺎ و آﺧرت
دﻧﯾﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ،ﻧزدﯾﮏ ﺷده ،ﭘﺎﯾﯾن و ﭘﺳت ﮔردﯾده! ﭘس دﻧﯾﺎ ﻏﺎﯾت ﻧزول رﺣﻣت ﺣﻖ ﺑر ﺑﺷر اﺳت در درک اﺳﻔل
اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن! و اﻣروزه در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﻧزول ﻗرار دارﯾم و ﻧزول ﺑﮫ ﮐﻣﺎﻟش رﺳﯾده و آﺳﺗﺎﻧﮫ رﺟﻌت و ﺻﻌود اﺳت و اﯾن
ﺳرآﻏﺎز آﺧرت و آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .وﻟﯽ اﯾن رﺟﻌت ﺑﺳوی آﺧرت از ﻣﺑدأ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد درک و ﮐﺷف آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت
رﺟﻌﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ طﻧﺎﺑﮭﺎﺋﯽ آوﯾزﯾم در ﻣﺳﯾر ﺻﻌود! اﯾن طﻧﺎﺑﮭﺎ ﺟز ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳرﻧﺦ ھﺎی
آﺧرت و آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﮑﻣﺗرﯾن اﯾن طﻧﺎﺑﮭﺎ وﺟود ﺧود اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺣﺑل اﻟﻣﺗﯾن ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗن و ﻗﻠب
واﻗﻌﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎم ﻧور آﺧرت در دﻧﯾﺎﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد وی را ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت :ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺧدا ﺑر
زﻣﯾن! " ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت و زﯾن ﭘس ﻣرا ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﭘس دﻧﯾﺎ ھﻣﺎن آﺧرت و ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺷده و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻧزدﯾﮑﯽ رﺳﯾده و ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت.
و ﭘﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ از ﺑﺎﺑت ﮐوری و ﺟﮭل اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺟز در واﻗﻌﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﺷف و درک ﻧﻣﯽ
ﮔردد و آﺧرﺗش آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ھرﮐﮫ در دﻧﯾﺎ در ّ
ﻋزت و رﺣﻣت اﺳت در آﺧرت ھم ﺑﮭﺗر اﺳت
و ھر ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ در ﻋذاب اﺳت ﻋذاب آﺧرﺗش ﺑدﺗر اﺳت ".ﭘس دﻧﯾﺎ و ﭘدﯾده ھﺎﯾش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺄوﯾل و ﮐﺷف ﮔردد ﺗﺎ رﺣﻣت
و آﺧرﺗش ﺣﺎﺻل آﯾد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ظﺎھرش در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﮫ ﻋذاب اﺳت :ظﺎھرش ﻋذاب و ﺑﺎطﻧش رﺣﻣت اﺳت
)ﻗرآن( -و اﯾن ﺗﺄوﯾل ھم ﺟز در ﺧرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋذاﺑش را ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد!
ﻧﺳﺑت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ آﺧرت ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ظﺎھر ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ از درب دل ﻋﺎرﻓﺎن ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯾش رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد و ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ آﯾﺎت و ﺣﺟت ھﺎی ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود!
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯾد ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ طﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ از راه دھرﭘﯾﻣﺎﺋﯽ! اوﻟﯽ راه ﺑﮭﺷت و دوﻣﯽ راه دوزخ
اﺳت.
وﻟﯽ اﻣروزه در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷﺎھد ظﮭور طﺑﻘﺎﺗﯽ از آﺧرت دﻧﯾﺎھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺷری ھﺳﺗﯾم و اﯾن ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در اﯾن ظﮭور آﺧرت در دﻧﯾﺎ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در
ﻓﯾزﯾﮏ ،دﭼﺎر ﺟﻧون و ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود.
طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﮐل اﺳﺎس ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اﻧﺗﺧﺎﺑش ﺑﯾن اﯾن دو اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ دﻧﯾﺎ و ظواھر زﻧدﮔﯽ را در ﺧدﻣت
ﺑﺎطن و آﺧرت ﺑﺧواھد و ﯾﺎ ﺑﻌﮑس! ﮐﮫ اوﻟﯽ اﯾﻣﺎن و دوﻣﯽ ﮐﻔر اﺳت .ﮐﮫ ﺧداوﻧد وﻋده ﻓرﻣوده ﮐﮫ اھل اﯾﻣﺎن را از دﻧﯾﺎ ﺑﯽ
ﻧﯾﺎز ﺳﺎزد ﺑﯽ ھﯾﭻ رﻧﺞ و زﺣﻣﺗﯽ و آﺧرﺗﺷﺎن رﺳﺗﮕﺎر اﺳت وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ دﯾن و آﺧرت را ﺑرای دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد )ﮐﺎﻓران(
آﺧرﺗﯽ ﻧدارﻧد و دﻧﯾﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﺗﻼﺷﺷﺎن اﺳت ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر! زﯾرا آﺧرت و ﺑﺎطن را ھم ﺧرج دﻧﯾﺎ و ظواھر ﮐرده اﻧد و ﻟذا
از ﺑﺎطن ﺗﮭﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺷده اﻧد .وﻟﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻣؤﻣﻧﺎن در دﻧﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت و اراده ﺷﺎن را ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﺎطن
ﻣﯽ ﺳﺎزد و رھرو آﺧرت و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺷوﻧد در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ و طﺑﯾﻌت! ﭘس ﻓرق ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن ﺗﻔﺎوت در ارﺟﺣﯾت و
اوﻟوﯾت اﺳت ﺑﯾن ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ و ظﺎھر و ﺑﺎطن! ﭘس دﯾن ﮐﺎﻓران دﯾن دﻧﯾوی اﺳت و ﻋﺑﺎداﺗﺷﺎن ھم ﺑرای ﻣﻔﺎھﯾم و
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ارزﺷﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ و ﺑﺎ ﺣواس ﻣﺎدی درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗرس از ﺟﮭﻧم و ﺷوق ﺑﮭﺷت ھم وﺟﮭﯽ از دﻧﯾوﯾت دﯾن اﺳت.
وﻟﯽ دﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧظر ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب و وﺟﮫ ﷲ دارد و ﻣﻌﻧﺎی ﻣطﻠﻖ اﺳت و در ﺟﺳﺗﺟوی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ
در ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺎت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا دﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺳراﺳر ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت و ﻋﺑﺎداﺗﺷﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد دﻧﯾوی ﻧﯾﺳت زﯾرا در دﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻧد و اﯾﻣن!
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑدون دﻧﯾﺎ و اھﻠش اﻋم از ﻧژاد و دوﺳﺗﺎن و ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎ و ﻣﻧﺎﺻب ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی در دل ﺧود ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر
و ﺑرﺗری از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﺑد اھل آﺧرت و ﻣؤﻣن اﺳت در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﮐﺎﻓر اﺳت زﯾرا از آﺧرت ﺑﮭره ای در ﺧود
ﻧدارد .ﭘس آﺧرت ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾز ھرآن در دﻟش ﺣﺎﺿر اﺳت و اﮔر آﻧرا درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﭘس ﮐﺎﻓر اﺳت.
ھر ﮐﮫ در ﻋدم ﺧود اﺣﺳﺎس وﺟود ﮐرد اھل اﯾﻣﺎن و آﺧرت اﺳت .و ﮐﺎﻓر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﺋﯽ از ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺧدﻣت ﺧود دارد اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد.
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 -٢٨وﺟود و ﻋدم )ﺷﯽ و ﻻﺷﯽ(
" و ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻧﺑودﯾد و ﺧدا ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾد ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﭼﻧدروز ﭘﯾش در روﯾﺎﯾﯽ دﯾدم ﮐﮫ دﻣدﻣﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑراﺳت و ﻣن ﺑﮭﻣراه ﭼﻧدﺗن از دوﺳﺗﺎن ﻟﺑﺎس ﺟﺷن ﺑر ﺗن ﮐرده و ﭼﻣدان
ﺳﻔر ﺑرﺑﺳﺗﮫ و آﻣﺎده ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑودﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت دﮔرﮔون ﮔردد و اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑرﭼﯾده ﺷود ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه اﻣﺎم زﻣﺎن را
ﺑﺻورت ﺟواﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل دﯾدار ﮐردم ﺑﮭﻣﺎن ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎرﯾم دﯾدار ﮐرده ﺑودم وﻟﯽ اﯾﻧﺑﺎر
ﮐﺎﻣﻼً ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑودﯾم ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ او ھم ﺑرای اﯾن واﻗﻌﮫ آﻣده ﺑود .ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﮔﻔﺗم ﭘروردﮔﺎر ﺷﻣﺎ آل ﻣﺣﻣد ﭼﮫ
ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﻋﻠﯾﯾن دارد ﮐﮫ ﻓرﻣود ﺑﯾﺎ ﺗﺎ ﻧﺷﺎﻧت دھم ﮐﮫ دﺳﺗم را در دﺳﺗش ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر را ﮐﮫ در
ﻋرش ﺟﺎﻧش ﻣﻘﯾم ﺑود ﺑر ﺟﺎﻧم ﺗﺎﺑﺎﻧد و روﺣش را ﺑﻣن اﻟﻘﺎء ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﮐردم و ﻓﻧﺎ ﺷدم و ﺑﺧود ﮐﮫ
آﻣدم ﺳﺟده ﮐردم و در ﺳﺟده ام ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت را در ﺗﺟﺳد ﺧودم دﯾدم ﮐﮫ ﻋﯾن ﺻورت ﻣن اﺳت ھﻣﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ! ﮔوﺋﯽ
ﮐﮫ اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرای ﻣن ﺑود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﺑرﭘﺎ ﺷد ﺑدﺳت اﻣﺎم! اﯾن روﯾﺎ ﮐﮫ ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﺑود ﮔوﺋﯽ ﺗﻌﯾّن اﯾن ﺣدﯾث ﺑود
ﮐﮫ :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎرﯾم و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ )ﺷﯾﻌﯾﺎن( -اﻣﺎم

ﺑﺎﻗر)ع(

ﺧدا ﮐﮫ اﺻل وﺟود اﺳت و ﺟز او وﺟود و ﻣوﺟودی ﻧﯾﺳت از ﻣﻧظر ادراک و اﺣﺳﺎس ﺑﺷری ﻋﯾن ﻋدم و ﻓﻧﺎﺳت و ﻟذا ﺗﺎ
آدﻣﯽ ﻧﻣﯾرد و ﻓﻧﺎ ﻧﺷود او را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺣﺿورش را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد :ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرﯾد و او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻗرآن-
ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ در ادراک ﺑﺷری وﺟود و ﻋدم ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ اﺳت و راﺑطﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ دارد ﭘس ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی
ﺑﺷری واروﻧﮫ اﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻻاﻗل ﯾﮑﺑﺎر ﺑﻣﯾرد و ﻓﻧﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻻاﻗل ﺑر اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻣﻌﻧوی ﺧود
آﮔﺎه ﺷود و ﻋﻘل ﺧود را اﺻﻼح و ﻣﻧﻘﻠب ﺳﺎزد و از ادراک ﻋﺎدی ﺧود ﭘﯾروی ﻧﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ از ﺿد ادراﮐش ﭘﯾروی ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ
از ﺿد ﺧودش! ﯾﻌﻧﯽ "ﺧود" ھر ﮐﺳﯽ ﻋدﻣﯾت اوﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از آن ﺑﮕذرد و ﺿد ﺧود ﺷود ﺗﺎ وﺟود ﯾﺎﺑد! و رﺳﺎﻟت
ﻣﺎ واژﮔوﻧﺳﺎزی ارزﺷﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر ﺑوده اﺳت از طرﯾﻖ واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و وﺟدان و ﺷﻌور و اﺣﺳﺎس
ﺑﺷری! رﺳﺎﻟت ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ وﺟود و ﻋدم و ﺧﯾر و ﺷر در اﻧدﯾﺷﮫ و وﺟدان اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت
اﺳت .و آﯾﺎ ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت؟ ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت! ھرﮔﺎه ﮐﮫ اﯾن واژﮔوﻧﯽ و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ در ﺟﺎن ﺑﺷرﯾت
واﻗﻊ ﮔردﯾد ﻗﯾﺎﻣت آﺷﮑﺎر و ﻟﻘﺎء ﷲ ﻣﺣﻘﻖ اﺳت :ﻗﯾﺎﻣت ﻓرا رﺳﯾده اﺳت و آﻧرا ﺑرای ﻣدﺗﯽ از ﭼﺷم ﻣردﻣﺎن ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﯾم!
ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن ﭘﻧﮭﺎن ﺑودن ﻗﯾﺎﻣت از ﭼﺷم درک ﺑﺷرﯾت ھﻣﺎن واژﮔوﻧﮫ ﺑودن ادراک ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ زﯾن ﭘس ﺑﺎ ﯾﮏ واژﮔوﻧﯽ
و اﻧﻘﻼب دﯾﮕر ﻗﯾﺎﻣت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﻗﯾﺎﻣت ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرﭘﺎﺳت ﻓﻘط ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن واژﮔوﻧﯽ
ﻣﺣﻘﻖ ﮔردد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻗﯾﺎﻣت ﺟﮭﺎن را درﯾﺎﺑد! و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس ﺑﺷری ھﻣﺎن رﺳﺎﻟت ﻣﺎﺳت! ﮐﮫ ﻣرﮐزﯾت اﯾن ﻗﯾﺎﻣت،
واژﮔوﻧﮫ ﺷدن ﻣﻔﮭوم و درک وﺟود و ﻋدم ﯾﺎ ﺑود و ﻧﺑود در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﻣﺣﻘﻖ ﮔﺷﺗﮫ و در
ﻣدون ﻣﯽ ﮔردد.
ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻣوﺿوﻋﯾت و ھوﯾت ﻗرآﻧﯾش ّ

٥٥

 -٢٩اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم
راﺑطﮫ اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﺑﯾن دو ﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ دل در ﻣﺣﺑت ﺣﻖ دارﻧد و ھر دو ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭم رﺳﻧد
ﺧودﺑﺧود ﯾﮑﯽ اﻣﺎم و دﯾﮕری ﻣﺄﻣوم ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻘول رﺳول

ﺧدا)ص(

ﺧداوﻧد در اﯾن راﺑطﮫ دﯾدار ﺷود .و راﺑطﮫ اﻣﺎم و

ﻣﺄﻣوم ﻋﯾن راﺑطﮫ وﺟود و ﻋدم اﺳت و راﺑطﮫ ال و ﻻ! و ﻟذا ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد!
اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم ھﻣﺎن ﻣراد و ﻣرﯾد اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣظﮭر اراده و دﯾﮕری ﻣظﮭر ﺑﯽ ارادﮔﯽ ﻣﺣض و اطﺎﻋت ﻣطﻠﻖ اﺳت .و
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم و ﻣراد و ﻣرﯾد در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( ﺑوده اﻧد ﮐﮫ دﯾن در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾده و
ﺳر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻣﻘﺻود از آﻓرﯾﻧش
ﺧﺗم ﺷده و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را ھم ﺧﺗم ﻧﻣوده و ﻗﯾﺎﻣت را ﺑرﭘﺎ ﮐرده و ﻟﻘﺎء ﷲ را ﻣﯾ ّ
ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﭼﮫ رازﯾﺳت ﮐﮫ ﭼون دو ﻣؤﻣن ﺑﮭم رﺳﻧد ﯾﮑﯽ ﻣراد و دﯾﮕری ﻣرﯾد ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ اﻣﺎم و دﯾﮕری ﻣﺄﻣوم ﻣﯽ ﮔردد و
ﯾﮑﯽ وﺟود و دﯾﮕری ﻋدم! اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ اﮔر ﻣﻌﻧﺎی "ﻣؤﻣن" را درﯾﺎﺑﯾم اﯾن راز را ﻧﯾز درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم" .ﻣؤﻣن" از اﺳﻣﺎی
اﻟﮭﯽ اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن دارای ﻧوری از ﭘروردﮔﺎرش در دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﭘس ﭼون دو ﻣؤﻣن ﺑﮭم رﺳﻧد واﻗﻌﮫ ﻧور
ﻋﻠﯽ ﻧور رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺑواﺳطﮫ اش ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر ھداﯾت ﺷوﻧد) .ﺳوره ﻧور( -زﯾرا ﺧداوﻧد در اﯾن راﺑطﮫ دﯾدار
و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺧداوﻧد ﺟز در راﺑطﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ارادت و اطﺎﻋت ﻣﺧﻠﺻﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و دﯾدار ﻧﻣﯽ
ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در راﺑطﮫ

ﻣﺣﻣد)ص(

و

ﻋﻠﯽ)ع(

ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﻌراﺟش رخ ﻧﻣود و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺷﻘﯽ

ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﻣرﯾداﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋرﻓﺎت ﻣﯽ آﯾد و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮔردد و ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ و ھداﯾﺗﯽ و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ
ﺟدﯾدی از دﯾن و ﻗرآن و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﮔﺷﺎﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و اﯾن دو ﻣؤﻣن اﻟﮭﯽ ﺑطور ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و
ھر دو در ﻗﺑﺎل ﻧور ﺣﻖ در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻣرﯾدی ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "ﻣرﯾد" ﻧﯾز از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧداوﻧد
اﺳت ھﻣﭼون ﻣؤﻣن و اﻣﺎم! ﮐﮫ "ﻣرﯾد" ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣب اراده اﺳت و ھم ﺗﺎﺑﻊ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻗﺑﺎل ﺧﻠﻘش
ﭼﻧﯾن اﺳت و ھﻣﮫ دﻋﺎھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﻠﻖ را ﻣرﯾداﻧﮫ اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ را
اﺟﺎﺑت ﮐرده اﺳت .ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻣرادی ،ﻣرﯾد اﺳت و ﺑﻌﮑس ھر اﻣﺎﻣﯽ ھم ﻣﺄﻣوم اﺳت و ﺑﻌﮑس! آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣوﺟب اﻧﺷﻘﺎق در اﻣت و ﺗﻔرﻗﮫ ھﺎ ﺷده اﻧد ھﻣﭼون ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﺣﻣدی ھﺎ و ﻋﻠوﯾﮭﺎ! اﯾن ﮐﻼم ﻋظﯾم
اﻣﺎم

ﺑﺎﻗر)ع(

ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﺣﻘﯾﻘت راﺑطﮫ اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم اﺳت ﮐﮫ :ﻣﺎ )اﻣﺎﻣﺎن( ﻣﻌﻧﺎی ﺧداوﻧد و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ )ﺷﯾﻌﯾﺎن

ﻣﺧﻠص( ھﺳﺗﯾم! ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم آﺋﯾﻧﮫ ظﮭور ﺣﻖ و اﺳرار اﻟﮭﯽ اﺳت .ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮫ رواﺑط ﺣﻘﮫ
ﺳر آن ﺳﺧن اﻣﺎم
ﻣراد و ﻣرﯾدی ﯾﺎ اﻣﺎم -ﻣﺄﻣوﻣﯽ ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﻣﺣﻣدی -ﻋﻠوی اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ! و اﯾﻧﺳت ّ

ﺻﺎدق)ع(

ﮐﮫ ﻓرﻣوده ذﮐر ھﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺎ "ﯾﺎﻣﺣﻣد ﯾﺎﻋﻠﯽ" اﺳت .و اﯾن ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﺣدّ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر دو
ﻣظﮭری از ﻧور ﻣﻧﯾت و ﻣﻧّت ﭘروردﮔﺎرﻧد زﯾرا ھر ﻣؤﻣﻧﯽ دارای ﻣﻧّت ﺧداوﻧدی اﺳت )ﻗرآن( -ﭘس ھر ﯾﮏ از اﯾن دو
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای اﺷد ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ راﺑطﮫ ﺷﺎن ﻣﺣل ظﮭور ھوﯾت ﺣﻖ ﮔردد! زﯾرا ﯾﮑﯽ ﻣﺣل رﺑوﺑﯾت
ﻣﺷرﻗﯽ ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺷود و دﯾﮕری ھم ﻣﺣل رﺑوﺑﯾت ﻣﻐرﺑﯽ ﺧداوﻧد :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ رب ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ! ﯾﻌﻧﯽ طﻠوع و
اﺷراق رب اﻣﺎم در ﻣﺄﻣوم و ﺑﻌﮑس! ھﻣﭼون طﻠوع آﻓﺗﺎب از ﻣﻐرب! ھﻣﭼون ظﮭور وﺟود از ﻋدم!
٥٦

و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ ﻣراد -ﻣرﯾدی و اﻣﺎم -ﻣﺄﻣوم ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم دارﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﺧن از اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن
و طﺎﻏوت اﺳت .ﺑﮭرﺣﺎل ھر دوﻧﻔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھر راﺑطﮫ ای ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﯾﮑﯽ اﻣﺎم و دﯾﮕری ﻣﺄﻣوم اﺳت و اﯾن ﺳﺧن
از رﺳول اﮐرم ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ :اﮔر ﺑر روی زﻣﯾن ﻓﻘط دو ﻧﻔر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﯾﮑﯽ اﻣﺎم و دﯾﮕری ﻣﺄﻣوم اﺳت.

٥٧

 -٣٠ﺧﻠﻘت و ﺧﻼﻗﯾّت )ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد(
"آﯾﺎ آدﻣﯾﺎن طﻣﻊ دارﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم وارد ﺷوﻧد؟ ﺣﺎﺷﺎ! زﯾرا ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را از ﻋﻠﻣﺷﺎن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯾم".ﺳوره ﻣﻌﺎرج٣٨-٣٩
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ھرﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾد!" و اﯾن ﺧواﺳﺗن ﻣﻌﻠول داﻧﺳﺗن و ﻋﻠم
اﺳت .و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ھم اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن -ﭘس ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺧن از ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺧﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل داﻧﺎﺋﯽ و ﻓﮭم و اراده ﻋﻠﻣﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﭼﻧﯾن اراده ای ﻋﯾن اراده ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷت ﻣﺧﻠوق آﮔﺎھﯽ و ﻣﻌرﻓت و ﺑﺎورھﺎی ﻋﻠﻣﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺟﮭﻧم ھم ﻣﺧﻠوق ﺟﮭل و ﺟﻧون و ﺑﯽ ارادﮔﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾن دو ﻧوع ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﻼﻗﯾت اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر
اﺳت ﮐﮫ از ﺧﺎﻟﻘﯾت ازﻟﯽ و ﻗدﯾم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت زﯾرا ﺧﺎﻟﻖ و ﺧﻼق ھر دو از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
"ﺧﻼق" در ﻟﻐت ﺑﯾﺎﻧﮕر آﻓرﯾﻧش ھﺎی ﻣﮑرر و دﮔر اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺧروی در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت :و روز آﺧر ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾدی ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﯾم .ﻗرآن ﮐرﯾم -ﮐﮫ "ﯾوم اﻻﺧری" در ﻗرآن ھﻣﺎن آﺧرﯾن روز ﯾﺎ روز ھﻔﺗم آﻓرﯾﻧش و ﯾﺎ روز ﭘﻧﺟﺎه
ھزارﺳﺎﻟﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ھرﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺳﺧن از ﻋﻠم و
ﻋرﻓﺎن ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ دو ﻧوع دوزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﺣﺎﺻل ﻧوﻋﯽ از ﺧﻠﻘت ﻋﻠﻣﯽ اﺳت .و
رﺳول ﺧﺎﺗم ﺑﮭﺷت را ﻗﻠﻣرو ﻋﻠم

ﻋﻠﯽ)ع(

ﺧواﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠوم و ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی اﺳت ﮐﮫ ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ

ﻋﻠم ﻋﻠﯾﯾن!
و ﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدﯾدآورﻧده ﺗﮑﻧوﻟوژی دوزﺧﯽ اﺳت اﺳﺎس آن ﻋﻠوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾرواﻧش را ﺑﮫ
دوزخ ﻣﯽ ﺑرد و ﻋﻠوم ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ھم ﭘدﯾدآورﻧده ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﻋﻠّﯾت ،اﺷﯾﺎء و ﭘدﯾده ھﺎ را ﻋﻠت ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ داﻧد در
ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ و زﻧﺟﯾره ﻋﻠﻠﯽ و اﺳﺑﺎب و ﺣوادﺛﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﮫ آدﻣﯽ را دﭼﺎر ﺟﺑر ﻣﺣض ﻣﯽ ﺳﺎزد .وﻟﯽ ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ در
اﻟﺳﺎﻋﮫ ھر اﻣری را ﻣظﮭری از ظﮭور ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧد ﭘس ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ھر اﻣری ﺧود آن اﻣر اﺳت از ﺣﻖ! و ھر ﭼﯾزی
ﯾﮏ آﯾﮫ از ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻋﯾن ﺣﺿور اوﺳت .ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑواﺳطﮫ ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾّت درک و ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺧﻠﻘت
ﺟدﯾد ﻋﻠﯾّت ﺷﮑن اﺳت و ﺑدﯾﻊ و اﻟﺳﺎﻋﮫ! ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠﯾّت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﯾﺎ دھر و اﻟﺳﺎﻋﮫ راﺑطﮫ ﺳﺧت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ دارﻧد و ﺧﻠﻘت
ﺟدﯾد از ﺑطن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺳرﻣﯽ زﻧد و اﺳرار ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم را ھم آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺑﺎ رﺳوخ در ﺑطن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم
ﺣﯽ و ﻋﻠﯾﯾن! و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺣﯾﺎت
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻗﻠﺑﯽ -روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم ّ
و ھﺳﺗﯽ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود ﭼﻧﯾن ﺧﻠﻘﯽ اﺳت و ﻋﺎرف ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ از ﻧو آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود در ﯾوم اﻻﺧری )آﺧراﻟزﻣﺎن(!
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھرﮐﺳﯽ را ﺑواﺳطﮫ داﻧﺎﺋﯽ و ﻋﻠم ﺧودش آﻓرﯾدﯾم! و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺑﮫ ﯾﺎد
آورﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺗﺎن را اﺟﺎﺑت ﮐرده اﯾم! اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ھﻣﺎن اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳر ﺑرآورده از ﻋﻠم و ﺷﻧﺎﺧت
ھرﮐﺳﯽ از ﺧود و زﻧدﮔﯽ اﺳت .ﭘس ھرﮐﺳﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﮭم ﮐﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻓﮭﻣش آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻓﮭﻣش او را ﻣﯽ
آﻓرﯾﻧد! و اﯾن ﻋﻠم ّ
ﺧﻼق در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در دو ﺗﺟﻠﯽ ﻧوری و ﻧﺎری ﯾﺎ ﺑﮭﺷﺗﯽ و دوزﺧﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠوم
و ﻣﻌﺎرف آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ از ھر ﻧوع ﮐﺎﻓراﻧﮫ -ﺷﯾطﺎﻧﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ -اﻟﮭﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻼﻗﻧد! و ﮔوھرۀ ﺧﻼﻗﮫ اﯾن ﻋﻠوم آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ
ھﻣﺎن ﻧور ظﮭور ﺣﻖ از وﺟود اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ اﺳت در ﻋرﺻﮫ رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎن ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﻧﻔس را ﺑﮫ
٥٨

ذاﺗش ﻧﺎطﻖ و ﻋﺎﻟم و ّ
ﺧﻼق ﻣﯽ ﺳﺎزد در دو وﺟﮫ ﻧوری و ﻧﺎری ،اﻟﮭﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮭﺷت و دوزخ را ﭘدﯾد ﻣﯽ
آورد! ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ ،اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ و اوﻟﯾﺎی اوﯾﻧد و ﺳﻠطﺎن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد دوزﺧﯽ ھم اﺑﻠﯾس و دﺟّﺎﻻن
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد.

٥٩

 -٣١اﻣر و ﺧﻠﻖ )اﺻل و ﺟﻌل -وﺟود و ﻣﺎھﯾت(
ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻘت ﻣظﮭر ﺗﺟﻠّﯽ اﻣر و اراده و ﻋﻠم ﭘروردﮔﺎر اﺳت و روﺣش! و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣطﻠﻖ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﻣﺑﺎرک و
ﻓزاﯾﻧده اﺳت ﭘس ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم ھم ﭼﻧﯾن اﺳت در ھر ذره و ﮐره و ﮐﺎﺋﻧﺎت و ھﻔت آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش
اﻣری ﺟﺎری و ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﺷوﻧده و ھرآن ﺟدﯾد و ﺑدﯾﻊ اﺳت و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن! و اﯾن اﺻل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھرﭼﮫ ھﺳت
ﻓرع و ﺟﻌﻠﯾﺎت و ﻣﺗﻐﯾر و ﭼﯾﺳﺗﯽ ھﺎ )ﻣﺎھﯾﺎت( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓﻧﺎ ﺷوﻧده اﺳت .و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻣر و روح اﻟﮭﯽ
اﺗﺻﺎل دارد ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻣور ﺧﻠﻖ آﮔﺎھﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ دارد وﮔرﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺎرت ﻣﺎھﯾﺎت و ﺻور ﻣوﺟودات و ﺻﻔﺎت ﻓﺎﻗد ذات
درﻣﯽ آﯾد و ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷود .و ﻣﻧطﻖ و ﻋﻠم رھﺎﺋﯽ از اﯾن ﺗﺳﺧﯾر و اﺳﺎرت ھم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ اﺳت.
"ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ و اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن را آﻓرﯾده اﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ھم ﺧﻠﻖ را ﺑﮫ اﻣرش آﻓرﯾده و ھم ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧﻠﻘش
ﺳرﻣﯽ زﻧد ھﻣﭼون رﻓﺗﺎر و ﮔﻔﺗﺎر و ﻣﺻﻧوﻋﺎت! ﭘس ھر ﻣوﺟودی و در ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ،اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر اﻣر ﺧداﺳت
و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣوﺟودات ﺳرﻣﯽ زﻧد ﻣظﮭر ﺧﻠﻖ اوﺳت .و ﻟذا ھر ﭼﯾزی در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ آﯾت ﷲ اﺳت و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت
ﭼﯾزھﺎ ھم اﻣر ﺧداوﻧد را ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد .و اﻧﺳﺎن ھم ﺧود ﻣﻌﻧﺎی ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر
ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداﺋﯾم )اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع(( -ﭘس ﺧﻠﻖ آﺧر و آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗش و آﺧرﯾن
ﻣﺎھﯾت و ﭼﯾﺳﺗﯽ اﻣر در ﺧﻠﻘش ،ﻋﯾن ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل اﻣر اﺳت و اول و آﺧر ﯾﮑﯽ اﺳت.
در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﺧن ﺑر ﺳر اﻣر و ﺧﻠﻖ و ﺟﻌل و ﺗﺟﻠّﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺣل ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﺣﻖ اﺳت .اﻣر ھﻣﺎن ﻣﺑدأ ﺣﻖ اﺳت و
ﺧﻠﻖ ھم ظﮭور ﺣﻖ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و ﺟﻌل ھم ﺟﺎﯾﮕﺎه ھر ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻣﺎھﯾﺎت را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد
و ھر ﻣوﺟودی را اﺳم و رﺳم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .و ﺗﺟﻠّﯽ ھم ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ اﺳت ﺑرای اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در
ﻗﯾﺎﻣت ﺑرای ھﻣﮕﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و ﺗﺟﻠّﯽ ،ظﮭور ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣر و ﺧﻠﻖ و ﺟﻌل اﺳت در ﺟﻣﺎل رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر از اوﻟﯾﺎء
و اﻣﺎﻣﺎﻧش! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﺟود اﻣﺎم ﻣﺣل اﺣﺻﺎء و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗدر ھﻣﮫ ﺟﻌﻠﯾﺎت )ﻣﺎھﯾﺎت( و ﺧﻠﻘﯾﺎت و اﻣور اﺳت و ﺧود
او ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎﺳت .در ﺗﺟﻠّﯽ ،ﺟﻌل ﻋﯾن اﺻل اﺳت و ﻣﺎھﯾت ﻋﯾن وﺟود اﺳت و ﺧﻠﻖ ﻋﯾن ﺣﻖ و اﻣر ﻋﯾن
اﻣﯾر اﺳت و اﻣﯾر ﻋﯾن ﻣﺄﻣور!

٦٠

 -٣٢دھر و اﻟﺳﺎﻋﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺳﺎن از ھر ﭼﯾز ﻣطﻠوﺑﯽ و اﻣر ﻣﺣﺑوﺑﯽ ھﻣﭼون ﻓﺎﺻﻠﮫ اش ﺑﺎ دﻟش ،ﺑﺎ ﺧداﯾش و ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗش دارد و ﺑﺎ
ھﻣﮫ آرزو و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾش ھﻣﺎن دھر اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا ھﻣﮫ ﺑﮫ آن ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد
وﻟﯽ رﺳول

اﮐرم)ص(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ دھر ھﻣﺎن ﺧداوﻧد اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧودش را ﻣﻣﺎس ﺑر دھر و ﻋﯾن دھر ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ

ﺑﻧظر ﻣﺎ ظﮭور دھر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر اﻣری در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ،ﺿد ﻣﻌﻧﺎی ﻏﯾﺑﯽ اش ﻣﯽ آﯾد و در ﺣﻘﯾﻘت

ﻣﺣﻣد)ص(

رﺣﻣت دھر اﺳت و دھر ﺿد دھر ﮐﮫ ﻣوﺟب وﺻﺎل اﺳت و ﻟذا ھر ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد وارد ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻼة ﮐﻧد از
ظﻠﻣت دھر و ﻓراﻗش رھﯾده اﺳت و ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻣﻠﺣﻖ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ را طﯽ ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧودش ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ دﻟش ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻣﯽ رﺳد و ﺟز ﺷﮑر ﮐﺎری ﻧدارد و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﻋﮫ
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﺗﺎب اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﻣﺣﻣد ﻧﯾز ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت و آل ﻣﺣﻣد ﻧﯾز اﻧوار اﻟﺳﺎﻋﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻧوار
ظﮭور ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ و اﯾن ظﮭور ھﻣﺎن وﺻﺎل اﺳت.
ﺣﯽ و ﻗﯾوم اﺳت از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺧﺎرج ﺷده و از
و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو رﺳﯾد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﮐﻧوﻧﯾت و ﺣﺿور ﺧدای ّ
ذرات و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧدّ و ﺧﺎل ﺟﻣﺎل
ﻓﻠﮏ زدﮔﯽ رھﯾده و ﮐﺎﺋﻧﺎت را آﺋﯾﻧﮫ ﺗﺟﻠّﯽ ﺣﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ّ
ﻣﺣﺑوﺑﻧد و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی رھﺎﺋﯽ از ﻧﺳﯾﺎن و ظﻠﻣﺎت دھر اﺳت" :در دھر ﺑر اﻧﺳﺎن دوراﻧﯽ ﮔذﺷت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻧﻣﯽ آورد ".ﻗرآن-
ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھم ظﮭور دھر اﺳت و ھم ﺣﺿور اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻟذا ﭘﯾرﺗرﯾن ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم اﺳت در اوج ﺟواﻧﯽ و ﺟواﻧﺗرﯾن
ﭘﯾرھﺎی ﻋﺎﻟم اﺳت ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﺳن ﺧودش .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺟدﯾدﺗرﯾن و ﺟواﻧﺗرﯾن ﻣﺧﻠوق ﻋﺎﻟم اﺳت و ﭘﯾری ﺑﮫ ﺳن ﺧدا زﯾرا
ﺧداوﻧد ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﺟدﯾدﺗرﯾن ﺧﻠﻘش رخ ﻧﻣوده اﺳت ﭘس اﯾن اوﻟﯾن و آﺧرﯾن ھﻣوﺳت و ﻏﯾﺑﯽ ﮐﮫ ظﺎھر
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ".ﻗرآن-
ﺷده اﺳت" :و اوﺳت ّ
ﭘس دھر ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯾزی ﺟز ﻣدّت و ﻣﮭﻠت ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن از ﺣﻘﯾﻘت ﺧودش ﻧﯾﺳت و ھرﮐﮫ در اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ ﯾﻘﯾن رﺳﯾد
ﺑﮫ آﺧر زﻣﺎﻧش رﺳﯾده اﺳت و از دھر رھﯾده اﺳت و آﻧﮕﺎه دھر را ﺟز ﺗوھم و ﺟﮭل ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﮭﻠت
ﺧداوﻧد ﺑرای وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﺑﺷر اﺳت ﭘس رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻋﯾن ﻗﮭر و ﻏﺿب اوﺳت .ﭘس ﺑﻧﮕر ﮐﮫ در
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و وادی ﻣﻌرﻓت ﭼﯾزی ﺣﯾرت آورﺗر و ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗر از دھر ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾت ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ رازش راه ﯾﺎﻓت ﺑﮫ
ﺳراﻻﺳرار ﺣﻘﯾﻘت راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن راز ﺟز در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮔردد و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﻌﻠّم دھر اﺳت .و
ّ
آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺧراﺑﺎت دھر و ﺗﺎرﯾﺦ را درک ﻧﮑﻧد روی ﺑﮫ اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ اﯾن اﻣر را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻗﯾﺎﻣت ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑرﭘﺎ ﻧﻣوده و زﻣﺎن ﺑﺷری را ﺑﮫ آﺧر رﺳﺎﻧﯾده اﺳت و اﯾن ﺧراﺑﺎت ﻣﻐﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﺧداوﻧد را ﺑر ﺗﺻدﯾﻖ
ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﻣﻧﮑراﻧش را درھم ﻣﯽ ﮐوﺑد.
آﻧﮑﮫ ﺑر زﻣﺎن )دھر( ﻓﺎﺋﻖ آﯾد ﺑر ﻣﮑﺎن )ارض( ھم ﻓﺎﺋﻖ آﻣده اﺳت و ﻗدرت طﯽ اﻻرض در اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت.
و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﯾﯾن آﻧﺎن دھرﺷﮑﻧﺎن و ﻋﺻرآﻓرﯾﻧﺎن ﺳرﻧوﺷت ھﺎی ﻧوﯾن ﺑﺷرﻧد و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ دھرﭘرﺳﺗﺎن ﻗرار

٦١

دارﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد و ﭘﯾروان اﺻﺎﻟت ارزﺷﮭﺎی ﻋورت ﻣﺣور و ﺳﻧن ﺗﺎرﯾﺧﯽ از دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ! و اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻧور اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎﻻﺧره در ﭼرﺧﮭﺎی اﻟﻘﺎرﻋﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی درھم ﮐوﺑﯾده ﺷده و ھﻣﮫ
ارزﺷﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری و ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧود را ﺟﺑرا ً از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ھرج و ﻣرج و ﺗﺑﺎھﯽ و
اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﺋﯾﮭﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻏﺎﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑرای ﭘذﯾرش ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف
اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻗرآﻧﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﮔردد و زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﻣﻧور ﻣﯽ ﮔردد) .ﻗرآن( -و آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد در
اﮐﻧوﻧﯾت ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد! "و اﺑراھﯾم را ﺑﮫ ﻋﻠم دھر )ذﮐراﻟدار( ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺧﻼص رﺳﺎﻧﯾده و ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﺑرﮔزﯾدﯾم "...ﻗرآن
ﮐرﯾم-

٦٢

 -٣٣رب و رﺑﺎ )اﻧﺳﺎن رﺑوﺑﯽ و اﻧﺳﺎن رﺑﺎﺋﯽ(
"رب" در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘرورش دھﻧده ،ﻓزوﻧﯽ ﺑﺧش ،رﺷد دھﻧده ،ﺑﺎﻻﺑرﻧده و آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت
رب و رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر اﺳت و او را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد و در
ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و ﺣﯾﺎﺗﯽ را داراﺳت .و اﻧﺳﺎن ﯾﺎ اھل ّ
ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اھل رﺑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن ﻧﯾز ﻓزوﻧﯽ طﻠﺑﯽ و اراده ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﺷد و ﺧﻼﻗﯾت اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ راه و روش
ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺎدی و دوزﺧﯽ و ﺗﺻﻧﻌﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎری! رﺑﺎ ھﻣﺎن رﺑوﺑﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ و آﻓرﯾﻧش دوزﺧﯽ و رﺷد ﻣﺻﻧوﻋﯽ
و ﻓزوﻧﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎری و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و اﻣﺎﻣش ھم اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺣت اﻣر ﺧداوﻧد اﺳت :رﺑوﺑﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ
و رﺑوﺑﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ! ﮐﮫ اوﻟﯽ رﺑوﺑﯾت ﺷرﻗﯽ ﺧداوﻧد اﺳت و دوﻣﯽ رﺑوﺑﯾت ﻏرﺑﯽ :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ رب ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ! ﯾﻌﻧﯽ
رﺑوﺑﯾت ﺑﮭﺷﺗﯽ و رﺑوﺑﯾت ﺟﮭﻧﻣﯽ! ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﭘرﺗو رﺑوﺑﯾت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﺗر ﺷده و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﮐراﻣت و آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد .وﻟﯽ در ﻗﻠﻣرو رﺑوﺑﯾت دوزﺧﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺣرﯾص ﺗر و ﺑﻠﻌﻧده
ﺗر و ﺧواھﻧده ﺗر و ﺷﮭوت ﭘرﺳت ﺗر و ﻣﺳﺗﮑﺑرﺗر و ﺟﮭﺎﻧﺧوارﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ رﺑﺎﺋﯽ! و ﻟذا اﻧﺳﺎن رﺑﺎﺋﯽ ﺑﻘول ﻗرآن
ﮐرﯾم اﻧﺳﺎﻧﯽ آﺗﺷﯾن و ﺳوزاﻧﻧده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن رﺑوﺑﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻧوری و ﮐرﯾم اﺳت و ﺑﺧﺷﻧده!
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑت و راﮐد و ﻣﺣدود ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺎل آﻓرﯾﻧش ﺑﻼوﻗﻔﮫ و رﺷد ﯾﺎﺑﻧده و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت و
دﻣﺎدم اﻓزون ﺷوﻧده! و اﻧﺳﺎن ھم در ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ از اﯾن روح رﺑوﺑﯽ و ﮐرﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﺧوردار اﺳت و از آن اﺛر ﻣﯽ ﭘذﯾرد اﮔر
ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن در ارﺗﺑﺎطﯽ ﺳﺑّوﺣﯽ و ﺷﺎﮐراﻧﮫ و ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻓﻘط دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﻗﺣطﯽ و ﺑﺧل
و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻓﮑر رﺑﺎ و ﺣرص و ﺣراﻣﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺟﮭﺎﻧﺧواری! آدﻣﯽ ﯾﺎ در ﺟﺎن ﻓزوﻧﯽ و ﺑرﮐت و ﮐراﻣت ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد و ﯾﺎ در دﻧﯾﺎ! ﻓزوﻧﯽ دﻧﯾوی ﺳراﺳر رﺑﺎ اﺳت و ﺣراﻣﯽ! "اھل رﺑﺎ در آﺗﺷﻧد ".ﻗرآن -ﺑرﮐت و ﮐراﻣت ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺟز ﺑﮫ
ﻧور ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﯾﺳت و راﺷدون در ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل اﻓزوﻧﯽ وﺟودﻧد و ﻣوﺟب رﺷد اھل
اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اھل ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و رﺳوخ در اﺳرار ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﻓزوﻧﯽ طﻠﺑﯽ دﻧﯾوی ﭼﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد و
ﭼﮫ رﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﻌﻧوی و ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان ﻧور ﻋﻠم در ﻧﻔس اﺳت .ﻓزون طﻠﺑﯽ )رﺑﺎ( آﺗش اﺳت :و ھرﮐﮫ
دل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ دھد آﺗش را در ﺧود ﺑرﭘﺎ ﮐرده اﺳت .ﻗرآن -دل را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی ﺧدا داد ﮐﮫ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﺑﮫ
ﻏﯾر آﻧﺎن ﺟز آﺗش ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﭼﮫ ھﻣﺳر و ﻧژاد ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﺛروت و ﻗدرت و ﭼﮫ ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ!
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن اﻧواع رﺑﺎ ھﯾﭻ رﺑﺎﺋﯽ آﺗﺷﯾن ﺗر از ﻋﻠوم ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﻣﻌﺎرف دھری -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣروزه
آﻧرا در ﺟﻣﺎﻋت ﻋﻠﻣﺎ و داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﻌﻧوان ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن و اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی اﺑﻠﯾﺳﯽ و دﺟّﺎﻟﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﻠب اﺳﺗﮑﺑﺎر و طﺎﻏوت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺟﮭﺎﻧﺧواری و آدﻣﺧواری ﻋﻠﻣﯽ -ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺑﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺧﻠوﻗﯽ از اﯾن رﺑﺎی ﻋﻠﻣﯽ -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت.
آدﻣﯽ اﮔر ﻧﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺳﺗﻣر ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑرﮐت و رﺑوﺑﯾت داﺋﻣﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ھﻣﺳو و ﻣﺗﺣد ﺷود و از آن
ﺑرﺧوردار ﮔردد ﮐم ﻣﯽ آورد و دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود و اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود و روی ﺑﮫ اﻧواع رﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
آﺗش دوزخ اﺳت و آن ﺣﺎﺻل ﺗﻧﻔﯾر وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧود را از ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﺟدا و ﻣﻧﻔﮏ و ﻣﺣدود ﺑﮫ "ﺧود" ﻣﯽ
ﺳﺎزد و اﯾن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑود ﺷدن اﺳت.

٦٣

 -٣۴اﺟر و ﻋذاب
آدﻣﯽ ،ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ و ﺻﺎﺣب وﺟودش را ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ رﺣﻣﺗش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑدﯾﻧواﺳطﮫ ﺑﺎ وی ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و ﺷﮑرش
را ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻋذاﺑﮭﺎﯾش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﮫ او ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮔردد و اﻟﺗﻣﺎﺳش را ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺿﺟّﮫ ﻣﯽ زﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻧور ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓﺗش ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ وی ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧش در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔردد .دﺳﺗﮫ
ﻧﺧﺳت ﺗﺎﺟراﻧﻧد دﺳﺗﮫ دوم ﻓﺎﺟراﻧﻧد و دﺳﺗﮫ ﺳوم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻧد.
ﺧداوﻧد ﻋﯾن وﺟود اﺳت .وﺟودی ﮐﮫ ﺑﮫ رﺣﻣت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود در زﺣﻣت از دﺳت ﻣﯽ رود .وﺟودی ھم ﮐﮫ ﺑﮫ زﺣﻣت
)ﻋذاب( ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود در رﺣﻣت زاﺋل ﻣﯽ ﺷود .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺣﻣت و زﺣﻣت در ھﻣﮫ ﺷراﯾط ﺑﺎﻗﯾﺳت و داﺋﻣﺎ ً رﺷد ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد وﺟود ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
و ﮐﺎﻓر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز در ﻋذاب و ذﻟّت اﺣﺳﺎس وﺟود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون رﺣﻣت ﻓرارﺳد ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﻣدﻋﯽ و ﺑدھﮑﺎر
وﺟود ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧﯾن وﺟود و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﺑرای آدﻣﯽ ﺳراﺳر ﺗوھﻣﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت .و ﺧدای ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ اﯾده
اﺑﻠﯾﺳﯽ و ﺗوھﻣﯽ اﺳت.
و اھل اﯾﻣﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط در رﺣﻣت اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون زﺣﻣت و ﺑﻼﺋﯽ رﺳد ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ ﭼﯾز را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻣﺷﻣول ﻋذاﺑﮭﺎی ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﻋذاﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد و ﺧﺎطره رﺣﻣﺗﮭﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ زﯾﺳت ﻣﯽ
ﮐﻧد و در ﺳرزﻧش و ﻟﻌن ﺧوﯾﺷﺗن اﺣﺳﺎس وﺟود دارد.
وﻟﯽ اھل ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در رﺣﻣت ھﺎ و زﺣﻣت ھﺎ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﺑرﺗر وﺟود راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﺑﻼﯾﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی از ﺧود ﻣﯽ ﮔردد و رﺣﻣت و زﺣﻣت و ﺑﻼھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻋذاب اﻟﮭﯽ را دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﺟز ﻣﺣﺑﺗش ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و
ﺑرای ﯾﺎری ﺧﻠﻘش ﺗن ﺑﮫ آﺗش دوزخ ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ دوزﺧﯾﺎن را ﺑﯾدار ﺳﺎزد و از دوزخ ﺑﯾرون آورد و ﺧداوﻧد ﺧطﺎب ﺑﮫ اﯾن
ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺑﭼش آﺗش ﻣرا ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐرﯾﻣﯽ! ﻗرآن-
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ را ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد و از ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻓرا
ﻣﯽ رود و اﯾن اﻧﺳﺎن ﺳﺑّوﺣﯽ و ﻗدوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧطﺎب ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :از ﺳﺑّوح و ﻗدوس ﺑﮫ ﺳﺑّوح و
ﻗدوس !...ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ -و اﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ و اھﺎﻟﯽ اﯾن دو ﺟﮭﺎن اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧور و ﻧﺎر! اﯾﻧﺎن ﺑﻘول ﻗرآن اﺻﺣﺎب اﻋراف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺳرار اھﺎﻟﯽ ﺑﮭﺷت و دوزخ را ﺑواﺳطﮫ دﯾﺎﻟوگ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ اﯾن دو ﻗﻠﻣرو ﻣﯽ داﻧﻧد .اﺳرار ﺑﮭﺷت و دوزخ ھﻣﺎن اﺳرار ﻧﺎر و ﻧور اﺳت ﮐﮫ دو وﺟﮫ وﺟود ﺣﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻘدرت ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻗﺎدرﻧد ﻧﺎر را ﺑﮫ ﻧور ﺗﺑدﯾل و ﺗﺄوﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺷﻔﺎﻋت اﺳت" .ﺷﻔﺎﻋت
ﻣﺎ در ﻧزد ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﻋﻠم ﺷﮭود ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ".ﻗرآن -و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﮑررا ً ﻓرﻣوده ﮐﮫ اﺟر و ﻋذاب
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﻧﯾﺳت اﻻ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟص ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﻧد .ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﺎب
ﺟز ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت و اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺷﻖ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺧﺎطر دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﺑود در دل دارد وﻟﯽ
ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از آﻧﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑر آﻧﺎن ﻓرود ﻣﯽ آﯾد اﺟر ﯾﺎ ﺟزا داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋﻠت
اﯾن اﺟر و ﺟزا در اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ طرز ﻓﮑر و ﺑﺎورھﺎ و ﺧواﺳﺗن ھﺎ و ﻧﺧواﺳﺗن ھﺎ .ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار زﺷﺗﯽ ﮐﮫ از
اﻧﺳﺎن ﺳرﻣﯽ زﻧد ﺟزای اﻓﮑﺎر ﻧﺎﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳر دارد و اﻋﻣﺎل ﺧﯾر و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود اﺟر
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧﯾر و زﯾﺑﺎﺳت .وﻟﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد در ظﮭور و ﺑروزﺷﺎن در ﻋرﺻﮫ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار ﺷدﯾداً
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ظﮭورﺷﺎن ﺧﯾر ﯾﺎ ﺷر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﯾر ﻣﯽ آﯾد و ﺑرای ﮐﺎﻓران ھم ﺷر
اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻣﺧﻠﺻﯾن ﺧود ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن اﺟر و ﺟزا ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل درﺑﮭﺎی ﺑﮭﺷت و دوزخ
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺧودش را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوده اﺳت.
اﻣروزه ﻏﺎﯾت ﺟزای اﻧدﯾﺷﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎری و ﺧﯾر و ﺷری در ﺻﻧﻌت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧﯾرش ﺷر آن اﺳت و ﺷرش ھم ﺧﯾرش!
و ﻟذا ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻖ از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺧﺎرﺟﻧد و در ﻗﻠﻣرو ﻧور اﻣﺎم زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﻧﺎر دﺟﺎل ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت.
٦٤

 -٣۵ﻗﺎﺋم و داﻣر )ﺑرﭘﺎﺋﯽ و واژﮔوﻧﯽ(
"آﯾﺎ آﻧﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ راه راﺳت ﺑرﭘﺎی ﺧود اﯾﺳﺗﺎده راه ﻣﯽ رود و ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر اﺳت و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ واژﮔون ﻣﯽ رود...
ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران واژﮔوﻧﮫ اﻧد ...آﻧﮑﮫ ﺑدی ﮐرد واژﮔون ﺷد "...ﻗرآن ﮐرﯾم -طﺑﻖ آﯾﺎت ﮐﺛﯾری در ﻗرآن ﮐرﯾم اﻧﺳﺎن در
ﺧﻠﻘت ﻗدﯾﻣش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم و ﺟﺎھل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واژﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم واژﮔوﻧﯾش از وﺟدان و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ھر ﮐذب و اﻧﮑﺎر و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش را واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد دﺳت ﺑﮑﺎر ﻧﺎﺣﻘﯽ زﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺻداق ظﻠم اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن
ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت .ﭘس اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣوﺟود واژﮔوﻧﯽ ﺑﺧواھد ﺻدق و ﺗوﺑﮫ و اﯾﻣﺎن ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر واژﮔون
ﺷود ﺗﺎ ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق ﻗرار ﮔﯾرد و ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش ﮔردد و از د ّﻣﺎرﯾت ﺑرھد ھرﭼﻧد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ روش واژﮔوﻧﯾش ﻧﯾز
ﺟز ﺧدا ﻋﺎﻗﺑت و ﻧﮭﺎﯾﺗﯽ ﻧدارد.
وﻟﯽ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را از اﯾن واژﮔوﻧﯽ ﺑرﮔرداﻧد ﻣﮕر ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺋم )ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده( ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﯾن ﺑرﭘﺎ
ﮐﻧﻧده در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را از د ّﻣﺎرﯾت و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد زﯾرا ﺑﺷر ﻣدرن
ﻓﻘط واژﮔون ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ واژﮔوﻧﯾش ﻧﯾز اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت.
و اﻣﺎ اﯾن واژﮔوﻧﯽ ،ﺣﺎﺻل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﯽ ،دھرزدﮔﯽ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻧژاد اﺳت ﻣﺛل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎده ای ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روی ﺑﮫ ﭘﺷت ﺳر دارد و اﯾن ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در دوزخ اھﺎﻟﯾش ﮐﮫ ھﻣﮫ واژﮔوﻧﮫ اﻧد ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ
ﺷﺎن ﻧﺎس اﺳت و ﺣﺟر .ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻻری)ﻗرآن( -ﮐﮫ اﯾن دو روی اﻣری واﺣد اﺳت .زﯾرا اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن
ﻧژادﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد و دﯾﻧﺷﺎن ھم ﭘرﺳﺗش آداب ﭘدران ﺧوﯾش اﺳت و ﻏذای اﯾن ﺟﮭﻧﻣﯾﺎن آﺗﺷﯽ از ﺟﻧس ﻧﺎس و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت
ﮐﮫ اﻣروزه در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ اوج رﺳﯾده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻏذاﺋﯽ ﺟز آﺗش ﻧدارد و ﺟز ﮐﺎﻻھﺎی آﺗﺷﯾن ﻧﻣﯽ
آﻓرﯾﻧد و ﻋﻠوﻣﯽ ھم ﮐﮫ ﻣوﻟد آن اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﻠﯾّﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣﻧطﻖ و ﻋﻠوم ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯾت اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻧﯾز ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر ﺗﻌﻠﯾم داده ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ اﻣروزه ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﺧﺎﺻﯾت دﯾﮕری ھم دارد و آن درھم ﮐوﺑﯾدن ﺗﺎرﯾﺦ و دھرﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺷر را در واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﯾش ھﯾﭻ و
ﭘوچ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ دارد و ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ذات
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ د ّﻣﺎرﯾت را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و د ّﻣﺎرﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را.
و اﻣﺎ وای ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺋم ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺷت ﺑﮫ ﻗﺎﺋم و روی ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ راه ﻣﯽ رود و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ
ﺑرﮔردد.
اﻣروزه دو واژﮔون ﮐﻧﻧده دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣد و اوﻟﯾﺎی اوﯾﻧد و دﯾﮕری دﺟﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳت .ﮐﮫ واژﮔوﻧﯽ ﻧﺧﺳت
ﻣوﺟب ﻗﯾﺎﻣت و ﻗﺎﺋم ﺷدن ﺑر ﺻدق وﺟود اﺳت و واژﮔوﻧﯽ دوم ﻣوﺟب ھﯾﭻ و ﭘوچ ﺷدن اﺳت.
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 -٣۶ﻋﺎﺑد و ﻣﻌﺑود )ﭘرﺳﺗﯾدن و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن(
"ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻧس و ﺟن را اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ و ﺣﯾﺎت ﺣﻖ و ﺣﻖ
وﺟودش راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرش را ﺑﭘرﺳﺗد ﻧﮫ ﺧودش را! اﻧﺳﺎن ﺧودﭘرﺳت و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮫ دﭼﺎر ﻣﻌدوﻣﯾت و ﻗﺣطﯽ و
ﺑﺧل و آﺗش اﺳت .اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻓﻘط در ﮐﻼم ﻋﺑﺎدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن وﺟﮫ ﭘرﺳﺗش اﺳت ﺑﻠﮑﮫ در اﺣﺳﺎس و
اﻧدﯾﺷﮫ و رﻓﺗﺎر و اﻋﻣﺎل ﺟﺎرﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ داﺋﻣﺎ ً ﯾﺎ ﺧود را ﺑرای ﺧداوﻧد ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧداﯾش را در ﺣﯾﺎت ﺧود ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد و ﯾﺎ ﺧدا را ھم ﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗّﯽ در ﻧﻣﺎزش!
اراده ﺑﮫ ﻣﺣﺑوﺑﯾت و ﻣﻌﺑودﯾت و ﻣطﻠوﺑﯾت ﺧود در ﻧزد ﺧﻠﻖ ھﻣﺎن ذات اﺑﻠﯾﺳﯾت و ﮐﻔر و واژﮔوﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌروف
ﺑﮫ ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ و آﺑروﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻧظر آﻧﮭﺎ را ﺟﻠب ﺧود ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﺗﺻدﯾﻖ
ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت و دﯾن ﺑﮫ ﺗن ﮐﻧد ﺑﮫ اﺷد رﯾﺎ و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و زﻣﯾﻧﮫ ﺑدﺗرﯾن
ﻣﻔﺎﺳد اﺳت .زﯾرا ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ دﯾن ﺑرای رﺿﺎی ﺧﻠﻖ! و اﯾن ﻣذھب ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ظﻠم ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! زﯾرا ﺧدای
ﭼﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ ھﻣﺎن "ﻣن" اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود در ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن و ﻗرار اﺳت در ﻧزد ﺧﻠﻖ ھم ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود .ﭘس ﺑﺎﯾد
داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﻣﯾﺎب و ﮐﺑﯾری در دل اﻧﺳﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ ظﮭور ﺑروﻧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت و اﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻟﺑﺎس دﯾن ﺑﮫ ﺗن ﮐﻧد ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر اﺳت .و ﺗﺎ ﺧداوﻧد در دل اﻧﺳﺎن
ﭘﯾدا ﻧﺷود ھﯾﭻ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ از اﯾن ﮐﻔر ﻧﯾﺳت .و اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدای دل ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود؟
ﮐﺎﻧون ﭘرﺳﺗش در آدﻣﯽ دل اوﺳت .ﭘس اﮔر در دل ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد دل ھم ﺻﺎﺣﺑش را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺧود را
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .و ﻓﻘط دل اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﺧﺎﻧﮫ اوﺳت و ﭘرﺳﺗﻧده اوﯾﻧد .و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻟﺷﺎن ﺧﺎﻧﮫ اﯾن اوﻟﯾﺎء اﺳت ﻧﯾز ﺧدای را
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد زﯾرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﯽ ﻣن ھﺳﺗﻧد و ﻣظﮭر ﻣن ھوﺋﯽ ﭘروردﮔﺎرﻧد .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ﺧودﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧدای را دﯾده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﭘرﺳﺗد و ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺧدا دﯾده را! و اﯾن ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ آن
درﺟﮫ از ﯾﻘﯾن و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧش ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﭼﮕوﻧﮫ ﻏﯾر او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﺑﭘرﺳﺗد .ﭘس اﻧﺳﺎن
ﺧداﭘرﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﯾد از ﻋﻠﯾﯾن ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻋﻠوی! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم را ﮐﺎﻓر ﺧواﻧﻧد .اﯾن اﻣﺎﻣت ﯾﺎ در درون اﺳت و ﯾﺎ
ﺑرون!
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدای را ﺑﭘرﺳﺗد ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺷود و ھرﮐﮫ ﻣوﺟود ﺷد ﻣﺣﺑوب ﻗﻠوب ﻣﯽ ﺷود و ﺟز اﯾن ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد وی را ﻋﺎﺷﻖ اﺳت زﯾرا ﭘرﺳﺗش ﺟز از ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت .و ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺧدا را ھم دوﺳت
ﻣﯽ دارد زﯾرا ھر ﺧﻠﻘﯽ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از او ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﺟز اﯾن دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت" .اﮔر ﮐﺳﯽ ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ دﯾﮕری را
دوﺳت ﻣﯽ دارد اﮔر ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد ﺧدای را ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ".ﻗرآن -و اﯾن ﻣﯾزان دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗوھﻣﯽ
ﺑﯾش ﻧﯾﺳت.
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اول و آﺧر )ﺑداﯾت و ﻧﮭﺎﯾت(
ّ -٣٧
آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﺧود ﻧرﺳد اﺑﺗداﯾش را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد و اﯾن اﻧﺗﮭﺎ ﺟز طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم ﺟﮭﻧم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ
ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و ﻟذا در آﻧﺟﺎ ﺧداوﻧد را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺻدای ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت وﺟود ﻣﯽ رود
ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﻌره ﻧﯾز از ﻋدﻣﯾت ﺧود آدم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﭘس از ھﻣﺎن وﺟود ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﻧم ﺑﮫ آدم ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﮫ رھﺑری اﺑﻠﯾس ﺑر ﺟﮭﻧم وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری در ھﻣﺎن
ﻧﺧﺳﺗﯾن طﺑﻘﺎت ﺟﮭﻧم ﺑﮫ ﻋدم -آﮔﺎھﯽ رﺳﯾده و ﺗوﺑﮫ ﮐرده و از ﺟﮭﻧم ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و راه وﺟودﯾﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل و
ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن ھﻣﮫ ﻣراﺗب وﺟود را در ﻣراﺗب ﺟﮭﻧم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻣراﺗب ﺳوﺧﺗن .ﭘس ﺟﮭﻧم
ﻧﯾز داﻧﺷﮕﺎه وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ و طﻠب وﺟود اﺳت وﻟﯽ اﯾن وﺟود در ﺧود ﺟﮭﻧم ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﻣﮕر ھﻣﯾن ﻣوﺟودﯾت آدﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻗد و ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎﻟش ﻧﯾﺳت! آری ھﺳت ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﻣوﺟودﯾﺗش ﻣﺗّﻘﯾﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺑﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧور وﺟود ﺟﺎوداﻧﮫ اش ﺑرﺗﺎﺑد وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ ﺧود ﻧﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻟذا در ﺧود
ﻣﯽ ﺳوزﻧد.
ﻗﻠب آدﻣﯽ ﮐﺎﻧون ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ اوﺳت ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل وﺟودش در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣدّﻋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯽ
ﮔوﯾد :ﻣن ﻧﯾز ھﺳﺗم! و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر اﻧﺳﺎن اﺳت" :ﻣﺎ اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾدﯾم و او ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم و ﺟﺎھل اﺳت ".ﻗرآن -و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل ﮐﻔر ﻗﻠﺑش را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻣطﻠﻘﺎ ً از آن ﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠب ﺧود را ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎرش ﺑﻠﯽ ﮔوﯾد و از اﻧﺎﻧﯾت ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن ﻣوﺟود ﮐﺎﻣل ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺑﺎ ﺧود
ﭼﻧﯾن ﮐرد ﺗﺎ ﭼﺷم دﻟش ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎز ﺷد" :در ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺑرﺧﻼف دل ﺧوﯾش ﻋﻣل ﮐردم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧداوﻧد رﺳﯾدم".
ﻋﻠﯽ)ع( -و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت دل ﻻﯾﻖ آﺗش ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺳوزد ﻋدﻣﯾﺗش.
ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺎﻧﯾت ﻋدﻣﯽ دل ﻧﯾز از ﺧداوﻧد اﺳت و دل ﮐﺎﻧون ﺧدای ﻻﻣﮑﺎن و ﺑﯽ زﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻗﺑل از آﻓرﯾﻧش
و ظﮭور .وﻟﯽ اﯾن ﻋدﻣﯾت ﭼون در ظرف وﺟود اﻧﺳﺎن ﻗرار ﮔﯾرد دﻋوی وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ادﻋﺎ ھﻣﺎن ﮐﻔر اﻧﺳﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﻗﺑل از ظﮭورش ﻣدﻋﯽ ﺷده اﺳت و ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ظﮭور ﻧدارد و ظﮭور ﺟﮭﺎن را از آن ﺧود ﻣﯽ داﻧد .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑرای اﺳﺗﺣﻘﺎق درﯾﺎﻓت وﺟود ،ﺟﮭﺎد ﮐﻧد و اﯾن ﺟﮭﺎد ﺟز ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣن ﺑرای او! وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن او را ﺑرای
ﺧود ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را ﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ وﺟود را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻋدم ﺧود را ﻟﺑﺎس وﺟود ﻣﯽ
ﭘوﺷﺎﻧﻧد ﺑﮫ دروغ و رﯾﺎ و ﺗوھﻣﺎت اﺑﻠﯾﺳﯽ.
ﺧداوﻧد در ازﻟﯾت ﻋدﻣﯽ ﺧوﯾش ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮔﻧﺟﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺑود "ﻣن" ﺑود و اﯾن ﮐﻔر او ﺑود وﻟﯽ در آﻓرﯾﻧش زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﮐﻔر ﻋدﻣﯾش ﺧﺎرج ﺷد "ﺗو" ﮔردﯾد و در ﮐﻣﺎل آﻓرﯾﻧش و آﺧر ﺟﮭﺎن و زﻣﺎﻧش "او" ﺷد در ھوﯾت اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﺳت و در اﯾﻧﺟﺎ او "ﻣؤﻣن" اﺳت و "اﻣﺎم" اﺳت و اﯾن اول و آﺧر ﺣﻘﯾﻘت وﺟود اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ را طﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ وﺟودش رخ ﮔﺷﺎﯾد.

٦٧

 -٣٨ﺷرﯾﻌت و ﺣﻘﯾﻘت
ﺷرﯾﻌت ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ دﺳت و اراده و ﻋﻠم اﻧﺳﺎن! و آن آﻓرﯾﻧش روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول
رﺳول اﮐرم)ص( روح ھم ﻣﺛل ﺑدن دارای اﻋﺿﺎء و ﺟوارح اﺳت وﻟﯽ اﻋﺿﺎء و ﺟوارح ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ و اﺧروی
اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺷرﯾﻌت و ﻋﻠم ﺷرع آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل طﺑﻖ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن در آﺧرت ﮐور
و ﮐر و ﺑﯽ دﺳت و ﭘﺎ و واژﮔون ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﺷده اﻧد زﯾرا ﯾﺎ
اھل ﺷرﯾﻌت ﻧﺑوده و ﯾﺎ آﻧرا ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
طﺑﻖ آﯾﺎت ﮐﺛﯾری در ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐل ﺷرﯾﻌت ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺻﻠوة و زﮐﺎت ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺻﻠوة ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺳﺑﯾﺢ و اﺣﯾﺎی ﻗﻠب اﺳت
ﮐﮫ ﻣرﮐزﯾت ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻣﺎ زﮐﺎت ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺳﺑﯾﺢ دﻧﯾﺎ و ﻣﺎدﯾت ﺣﯾﺎت ﺑﺷر اﺳت و اﯾن دو ﮐﺎرﮔﺎه ﻣن زداﺋﯽ از ﺣﯾﺎت
و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺗﺎ دل و ﺟﺎن و ھوش و ادراک و ھﻣﮫ ﺣواس و اﻋﺿﺎی آدﻣﯽ ﺑﮫ روح اﻟﮭﯽ آﻓرﯾده ﺷود .و اﯾن
ھﻣﺎن ﺗوﺷﮫ آﺧرت و ﺑﻘﺎی ﺟﺎوﯾد اﺳت .ﭘس ﺗﺳﺑﯾﺢ و زﮐﺎت ﮐﮫ دو ﻣﻔﮭوم ﻣﺗﻣم اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺑﻘﺎی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دﻧﯾوی
در آﺧرت اﺳت .زﮐﺎت ﻣﺎل و زﮐﺎت ﺟﺎن ،زﮐﺎت دل و زﮐﺎت ﭼﺷم و ﮔوش و ﺳﺎﯾر ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و زﮐﺎت اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل
ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ از ﺧود و ﻣﻧﯾت ﻓردی اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻋدم زداﺋﯽ از ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت زﯾرا
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﯾﮏ ﻣوﺟودﯾت ﻋﺎرﯾﮫ ای و اﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻗدرت زﮐﺎت و ﺗﺳﺑﯾﺢ آن را ﺟﺎوداﻧﮫ و ذاﺗﯽ ﻧﻣود و
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود ﺑﺗدرﯾﺞ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘروردﮔﺎرش را در درون و ﺑرون از ﺧود ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﺻل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت و اﯾن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻖ ﺷرﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ اش در
اﯾن ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺛﻼً در روزه ﮔرﻓﺗن ﺻﻣدﯾت اﻟﮭﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ
و ﺑﺗدرﯾﺞ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑدون ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن ﻣﺎدی ﻧﯾز ﭘس از ﻣرگ زﻧده ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﺎ ﺧﻣس و زﮐﺎت و
اﻧﻔﺎق از ﻣﺎدﯾت دﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺷده و روﺣﺎﻧﯾت آن را در ﺧود ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺻدﻗﮫ و ﺳﺧﺎوت ﺑﮫ دﺳت اﻟﮭﯽ ﺧود دﺳت
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﺑﺎ ھﺟرت اﻟﯽ ﷲ ﭘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ دﯾﮕر اﺳﯾر ﻣﮑﺎن ﻧﺑﺎﺷﯾم و در ﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘس از ﻣرگ و ﻗﯾﺎﻣت اﻣﮑﺎن
ﺑﻘﺎء داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و در طرﯾﻘت اﺑراھﯾﻣﯽ ﭼون از ﻧژاد ﺧود ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﯾم ﭘس از اﺳﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ و دوران ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﯾم
ﺗﺎ در ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘس از ﻣرگ و ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﺑود ﻧﺷوﯾم و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣدﯾت ﺣﻖ ﺑﭘﯾوﻧدﯾم و ...ﭘس ﺷرﯾﻌت ﮐﺎرﮔﺎه روﺣﺎﻧﯽ
ﻣن ﺑﺷر اﺳت و ﻣﻧزه ﺷدن از اﺳﺎرت ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن!
ﺷدن ﺗن و اﻟﮭﯽ ﺷدن ِ
ﺣﺎل اﮔر ﺑر اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺷرع ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎ ھر رﮐﻌت ﻧﻣﺎز و ھر زﮐﺎت و اﻧﻔﺎﻗﯽ و در ھر ھﺟرﺗﯽ ره
ﺻدﺳﺎﻟﮫ را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﻟﯽ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷرﯾﻌت را ﻧﯾز در ﻧﻔس ﺧود ﺑﮫ اﺷد ﺗﻧﻔﯾس و اﻧﺎﻧﯾت
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم و ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺧود را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم .ﭘس ﮐل
ﺷرﯾﻌت ﻧﯾز ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﺑرﺗر اﺳت و آن ﺟز وﻻﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑرﺣﻖ ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ادا ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ در وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرد و
روﺣش در ﻗﺑر ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﺣﺑوس اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺑرﺳﺗﺎن روح ﻣﺎ ﮔردد اﮔر ﺑﮫ ﻧور ﻣﺣﺑت
اﻣﺎم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﺷود .زﯾرا طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧداوﻧد ﮐل ﺷرﯾﻌت ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ "او ﺣﻖ اﺳت"
و از ﭼﺷم اﯾن ﺣﻖ ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﮐﻧد" :ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در دﯾدار ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن
ﺗردﯾد دارﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -زﯾرا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ھﺳﺗﯽ ﻧوری ﻧﺎﺋل آﻣده
اﺳت ﭘس او ﺣﻖ دﯾن اﺳت و ﺣﺟّت درﺳﺗﯽ ﺷرﯾﻌت.
ﭘس ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﮭﻠﮑﮫ او ھم ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺷرﯾﻌت ﻣﺷرﻗﯽ و
ﺷرﯾﻌت ﻣﻐرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷرق ﺷرﯾﻌت ،اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺷرﻗﯽ و اﺷراﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻏرب طﻠوع ﻣﯾﮑﻧد درﺳت
از ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﮐﺳﯽ اﻧﺗظﺎرش را ﻧدارد!
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ آن راه و طرﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻣر ﺧداوﻧد و ھدف دﯾن ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﻧﺳﺎن
را ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎن طرﯾﻘﮥ اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف اﺳت ﺑﻘول ﻣﮑرر ﻗرآن ﮐرﯾم .ﭘس ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی در
٦٨

طرﯾﻘت اﺑراھﯾﻣﯽ )ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﻧژادزداﺋﯽ از ﻧﻔس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن دھرزداﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد( ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻋﻼﺋﯽ ﻋﻠﯾﯾن و
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در ﺟﮭﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﺳوۀ ﮐﺎﻣﻠش ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ
ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﯾن طرﯾﻘت ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ھﻣﮫ اﻧﺣراﻓﺎت و ﻣﻔﺎﺳد اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻣوﺟود در طرﯾﻘت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﺎﺻل ﻏﻔﻠت از
طرﯾﻘت اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻓﻘط اﯾن آﺋﯾن را "طرﯾﻘت" ﺧواﻧده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘدان ﺟﻧﺑش ﻧژادزداﺋﯽ از
ﻧﻔس و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در طرﯾﻘت ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد اﯾن طرﯾﻘت ھﺎﺳت .ﭘس طرﯾﻘﺗﯽ ﺟز طرﯾﻘت
اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد ھم ﺑر آن ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و ﺧود ﻣﺣﻣد)ص( و آل ﻣﺣﻣد ھم اﺳوه ھﺎی ﮐﺎﻣل اﯾن طرﯾﻘت
ھﺳﺗﻧد .و ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ھم ﺟز ﺑﮫ اﯾن طرﯾﻘت اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﻖ ﺣﻘش در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت.

٦٩

 -٣٩ﺻﻠوة و ﺻﻠوات
ﺻﻠوة از ﻣﺻدر "ﺻلّ" ﺑﻣﻌﻧﺎی داﺧل ﮔﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت و ﺻﻠوة اﺳم ﻓﻌل
اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت و در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن و ﻧﯾز راﺑطﮫ رﺳول و اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣد
ارﺗﺑﺎط اﺳت" :ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺷﻣﺎ ھم ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑر رﺳوﻟش ﺻﻠوة ﮐﻧﯾد ...ﺧداوﻧد ھرﮐﮫ را
ﺧواھد ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﺑرآن ﮐس ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ...ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﻠوة را ﺑرﭘﺎ و اﺣﯾﺎء ﮐﻧﯾد ...ای رﺳول ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﻠوة
ﮐن ...اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ )اوﻟﯾﺎء( ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد "...آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم-
اﯾن ﺗداﺧل ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن ،رﺳول و ا ّﻣت ﯾﺎ اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم ﮐل اﻣر ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣﻘﺎ ً ﻓﮭم ﻧﺷود اﺻل ھداﯾت ﻓﮭم
ﻧﺷده اﺳت و ﻟذا ﺳﺗون دﯾن و ﻋﺑودﯾت ھم ﻓﮭم ﻧﺷده اﺳت .و اﯾن ﻓﮭم ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ در درک ﺑﻐﺎﯾت ﻟطﯾف و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣر
"ﺗﺟﻠّﯽ" ﮐﮫ واﻗﻌﮫ وﺻﺎل روح اﺳت و ﻧﮫ ﺣﻠول و ﺗﺟﺳد و ﺗﻧﺎﺳﺦ و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
ﺻﻠوة ﻧﯾز ﻣراﺗب و درﺟﺎت دارد ﮐﮫ ﺷروع و ﺣداﻗﻠش ﮐﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﻟﻔﺎظ ﻧﻣﺎز ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ادﻋﺎ و طﻠب ﺻﻠوة
اﺳت و ﮐﻣﺎﻟش ﺻﻠوة و وارد ﺷدن روﺣﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﺧرﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﻧﻣﺎز ھم ﺻﻠوات ﺑر ﻣﺣﻣد
و آل ﻣﺣﻣد اﺳت .و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ ﺻﻠوة ﻣؤﻣن ﺑر ﭘروردﮔﺎر از وﺟﮫ ﷲ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداﺳت
ﭼرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﺻﻠوة ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺳت .و آل ﻣﺣﻣد از ﺷﺟره ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﻧور ﻣﺣﻣدی
اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺣﺎﻣل اﯾن ﻧور اﺳت آل اوﺳت :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺳول ﺧدا )ﻣﺣﻣد( در ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺗﺎن از ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﯾزارﺳت...
ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﯾن ﺧطﺎب ﺑﮫ آل ﻣﺣﻣد اﺳت .و آل ﻣﺣﻣد از آﻻء ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻧژادی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧزادی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
اﺣدی و ﺻﻣدی!
ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺻﻠوة ﮐﻧﻧده ﻓﻘط ﺧداﺳت ﺑر رﺳوﻟش و رﺳول ﺑر اﻣﺎﻣﺎﻧش و اﻣﺎﻣﺎن ھم ﺑر اوﻟﯾﺎی ﺧود و اﯾن اوﻟﯾﺎء ﺑر
ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺑر ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﻣﺳﻠﻣﯾن ھم ﺑر ﺳﺎﺋر ﻣردﻣﺎن! و اﻣﺎ ﺻﻠوة ﻣردﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﻓﻘط اﻗﺎﻣﮫ و ﺑرﭘﺎ ﮐردن و
ﻣﮭﯾﺎ ﺷدن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺻﻠوة اﻣﺎم و رﺳول و ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة ﻗرار ﮔرﻓﺗن اﺳت و ﻧﮫ ﺻﻠوة
ﻧﻣودن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ورود و ﺗﺟﻠّﯽ! و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﻧﯾز آﺷﮑﺎرا ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .و ﻟذا ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة ﺷده اﺳت و ﻧﮫ ﻋﻣل ﺻﻠوة! ﻋﻣل ﺻﻠوة ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود ﯾﺎ ﺗﺟﻠّﯽ در ﺟﺎن از آن ﺧدا و رﺳول و اﻣﺎم اﺳت اﺻﻠش
ﺻﻠوة ﺧدا در اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧزول اﯾن ﺻﻠوة در ﺟﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن!
اﻟﻘﺎی روح اﻟﮭﯽ در ﺑﻧدۀ ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی او ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻗرآن ﺑﮫ ﮐرات آﻣده اﺳت ھﻣﺎن ﺻﻠوة ﺧداوﻧد ﺑر اﯾن
ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﺧود رﺳﺎﻧﯾده و از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟود اﯾن ﻣؤﻣن ﺑر ﺳﺎﺋر ﺧﻠﻖ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﺷود!
ﭘس ھﯾﭻ ﮐس را ﺗوان و اﻣﮑﺎن ﺻﻠوة ﺑر ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺻﻠوة ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت از ﺑرای ﺧدا! ﻣﺻﻠّﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻓﻘط ﺧداﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( در واﻗﻌﮫ ﻣﻌراج ﺑﺎ ﺻﻠوة ﺧداوﻧد ﺑر ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ)ع( ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾد و در ﺣﯾرت ﺷد! اﺻﻼً
واﻗﻌﮫ ﻣﻌراج رﺳول ﺧدا ﭼﯾزی ﺟز ﺻﻠوة ﺧدا ﺑر رﺳول ﺧﺎﺗﻣش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﻗت اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة رﺳول رخ ﻧﻣود .ﭘس اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة ﻏﯾر از واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة اﺳت و ﻏﯾر از ﺻﻠوات اﺳت .ﺻﻠوات دﻋوت ﺑﮫ ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺻﻠوة ﺟﻣﺎل رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا ھرﮐﮫ آل ﻣﺣﻣدی را دﯾدار ﮐرد در ﺣﻘﯾﻘت در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾن ﺻﻠوة ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ھﯾﭻ ﺻﻠوة و ﺻﻠواﺗﯽ ھﻣﭼون دﯾدار ﺑﺎ آل ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺳت از اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺗﺎ اوﻟﯾﺎی ﻋﻠﯾﯾن او! و
اﯾن ﺻﻠوة ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ آن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة را ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﺣﺷر ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﯾﺳت و ﻟذا رﺳول ﺧﺎﺗم ﻓرﻣوده
ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت!

٧٠

 -۴٠ﻧﺑﯽ و وﻟﯽ
ﻧﺑﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺻﺎﺣب ﺧﺑر ﺷده اﺳت ﺑواﺳطﮫ وﺣﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣدش وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ اﺳت
ﻣﻘرب اﺳت زﯾرا ﺣﺎﻣل روح ﻗدﺳﯽ ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط
ﮐﮫ روح اﻟﻘدس ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺻﻔت اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ ّ
اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل از اﯾن درﺟﮫ از وﺣﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده اﻧد .و ا ّﻣﺎ وﻟﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺻﺎﺣب اﺛر ﺷده اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﭘروردﮔﺎر ﮔردﯾده اﺳت .ﭘس ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﻧﺑوت اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺟودی!
وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺑﯾﺎء ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل و ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب و ﺷرﯾﻌت ھم ﺑﮫ درﺟﮫ ای از وﻻﯾت ﻧﺎﺋل آﻣده اﻧد و آن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﯾن اﻧﺑﯾﺎء ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻘﺎم وﺟودی و ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارای ﺑرﺗرﯾن درﺟﺎت ﮐﻣﺎل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ اﯾن ﮐﻣﺎل در رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﻧﺑوﺗﮭﺎ و ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و وﺣﯽ ھﺎی ﻧﺑوی
اﺳت در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم وﻻﯾت آن ﺣﺿرت اﺳت.
و اﻣﺎ اوﻟﯾﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون واﺳطﮫ وﺣﯽ ﻣﻠﮑﯽ دارای روﺣﯽ از ﭘروردﮔﺎرﻧد ﮐﮫ اﯾن روح ﺣﺎوی ﻋﻠم ﮐﺗﺎب ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎﻧﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳول ﺧﺎﺗم داﺋم اﻟﺻوة ھﺳﺗﻧد و ﺑزﺑﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص( در
ﻗﻠﺑﺷﺎن ﻣﻘﯾم اﺳت :رﺳول در ﺷﻣﺎﺳت و ﻟذا ﻗﻠوﺑﺗﺎن از ھر ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﯾزارﺳت .ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﻣﺎ اوﻟﯾﺎﺋﯽ دﯾﮕر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم داﺋم اﻟﺻﻠوة و ﻣﺣﺷورﻧد در ﻗﻠﺑﺷﺎن! و اﯾن اوﻟﯾﺎء ﻣظﺎھر ظﮭور اﻣﺎﻣﺎن در دوره ﻏﯾﺑت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم .اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( -ﮐﮫ اﯾن اوﻟﯾﺎء از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﭘس دارای ﻋﻠم ﮐﺗﺎب ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ھر ﻋﺻری ﺗﺄوﯾل ﮔران ﻗرآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗرآن در وﺟودﺷﺎن در ھر دوران ﺑﮫ
زﺑﺎن زﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧطﻖ ﻣﯽ آﯾد در درﺟﺎت و ﺗﻔﺻﯾل ﻣﯽ ﮔردد در اﻗوام و ﻣﻧﺎطﻖ ﮔوﻧﺎﮔون و ﺗﻌﯾّن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﻣوﺿوﻋﺎت و
ﺣوادث! و ﺑدان ﮐﮫ اوﻟﯾﺎء رﺟﻌت اﻧﺑﯾﺎء ھﺳﺗﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن! ﭘس اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن و ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن
ھﻣدﯾﮕرﻧد و اول و آﺧر اﻣوری واﺣدﻧد! راﺑطﮫ ﻧﺑﯽ و وﻟﯽ راﺑطﮫ ﺧﺑر و اﺛر اﺳت .و ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣظﺎھر
اﻣر ﮐن ھﺳﺗﻧد و اوﻟﯾﺎء ھم ﻣظﺎھر ﻓﯾﮑون! ﭘس اﻧﺑﯾﺎء آﻣرﻧد و اوﻟﯾﺎء ﻣﺄﻣور! اﻧﺑﯾﺎء ﻋﺎﻗﻠﻧد و اوﻟﯾﺎء ﻣﻌﻘول! و ﻟذا اﻧﺑﯾﺎء
اوﻟﻧد و اوﻟﯾﺎء آﺧر! و ﻟذا ھر وﻟﯽ در دﻟش ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺑﯽ اﺳت و وﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﻧﺑوﺗﮭﺎ و ﻣظﮭر ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء در ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻌﻧوی اﺳت .ﭘس اوﻟﯾﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن ھم ﻧﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ھم وﻟﯽ .و ﻟذا ذﮐر ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن "ﯾﺎﻣﺣﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ" اﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺑوﺗﮭﺎ و وﻻﯾﺗﮭﺎﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف اﺳت در ﻧزد ﺧداوﻧد ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( .اﯾن
ھﻣﺎن ﻧﺑوت ﺑﺎطﻧﯽ و وﻻﯾت ﻋﺎﻣﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎن و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣدی در درﺟﺎت ﺟﺎرﯾﺳت
ﮐﮫ ﻧور ھداﯾت ﺧﻠﻖ اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺄوﯾل و ﺗﺣوﯾل و ﺗﻌﯾّن اﯾن وﻻﯾت ھﻣﺎن ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی اﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً
ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﻋﺎ و طﻠب اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺻﻠوة ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﻋﺎ
و طﻠب اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺻﻠوة و وﻻﯾت روﺣﺎﻧﯽ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﻣﺣﺷور اﺳت ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و ﺷﮭداء و ﺻدﯾﻘﯾن! ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران و
اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ و ﺻﻠﺣﺎ و ﺻدﯾﻘﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣظﺎھر ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر روی زﻣﯾن! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ظﮭورش ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری را
ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
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 -۴١ﺷﮏ و ﯾﻘﯾن
ھر اﻧﮑﺎر و اﻗرار ﯾﺎ ﺷﮏ و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود اﻧﺳﺎن ﭼﯾﺳت و ﮐﯾﺳت .ﭘس ﻣوﺿوع
ﻧﮭﺎﺋﯽ ھر ﺑﺎور و ﻧﺎﺑﺎوری ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداوﻧد اﺳت :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در دﯾدار ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺗردﯾد دارﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم -و ﺗردﯾد ﯾﺎ اﻧﮑﺎر
در ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻋﯾن ﺗردﯾد و اﻧﮑﺎر در دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺧداﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد اﯾﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﺎور و
ﺟﺳﺗﺟوی ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در زﻧدﮔﯾﺳت و اﯾن اﯾﻣﺎن ﮔوھره ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﺑﺎورﻣﻧدی اﻧﺳﺎن در ھر اﻣری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره ﻣﻧﮑر اﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﻧﺎ و واﻗﻌﯾﺗﯽ ھم ﺑﺎور ﻧدارد ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧودش! زﯾرا ﺧداوﻧد ﺣﻖ وﺟود
اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن ﻣﻧﮑری ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕر ﺣرﻓﮫ ای در ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎطﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ زﻧدﮔﯾﺳت در دﯾن و ﺑﯽ دﯾﻧﯽ و
در زﻧدﮔﯽ ﻓردی و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ! "آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﺑث و ﺑﺎزی آﻓرﯾده اﯾم ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود و ﺣﺿور ﺧداوﻧد در زﻧدﮔﯾش ﺑﺎور دارد اھل اﯾﻣﺎن اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد در زﻧدﮔﯽ
ﻣؤﻣن و ﺟﺳﺗﺟوﮔر اﺳت اھل ﯾﻘﯾن اﺳت .و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﮐﺎﻓر و ﺑﺎزﯾﮕر اﺳت و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ﭼﯾزی در زﻧدﮔﯽ
ﺑﺎوری ﻧدارد و ﺟز ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و در ﺗردﯾدی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻏرق ﻣﯽ ﺷود و ﮔم ﻣﯽ ﮔردد!
ﺧداﺑﺎوری و ﺑﺎور ﺑﮫ دﯾدار اﻟﮭﯽ اﺳﺎس ﺧودﺑﺎوری و ﺣﻖ ﺑﺎوری و زﻧدﮔﯽ ﺑﺎوری و ﺑﺎور ﺑﮫ ھر ﮐس و ﭼﯾز و واﻗﻌﯾﺗﯽ
ﺑﻌﻧوان ﻣظﮭری از ﺣﺿور ﺧداﺳت .و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﭼﯾزی ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎور در روان آدﻣﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﻓﻘدان ھر ادراﮐﯽ اﺳت و ھر ﻓﮭﻣﯽ! ﻗدرت ادراک و ﺷﻌور و ﺗﻌﻘل اﺟر ﺧداﺑﺎوری اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﯾن ﺧداﺑﺎوری
ﮐﻣﺗر از ﺷوق ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت" .ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را در درون و ﺑرون ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ
اﺳت وﻟﯽ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺗردﯾد دارﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭼون در اﯾن دﯾدار ﺗردﯾد دارﻧد ﭘس ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ
را ﺑﺎور ﻧدارﻧد.
اﯾن را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﺷﮏ درﺑﺎره وﺟود ﺧداوﻧد و ﻟﻘﺎﯾش ﻧﯾز دو ﻧوع ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﺿﺎد دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
اول اﮔر اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﺣﻖ
از ﺟﻧس ﻣﻌرﻓت و ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳت و دﯾﮕری ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ و اﻧﮑﺎری ﻣﮑّﺎراﻧﮫ اﺳت .ﺷﮏ ﻧوع ّ
ﻣﯽ رﺳد و ﯾﻘﯾن! و ﺷﮏ ﻧوع دوم ﺟز ﺟﮭﻧم درﻣﺎﻧﯽ ﻧدارد!
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 -۴٢ﺷﯾطﺎن و اﻧﺳﺎن
ﺷﯾطﺎن ﮐﺎری ﺟز واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ارزﺷﮭﺎ در آدﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ وﺟود را ﻋدم اﻧﮕﺎرد و اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾد و ﻋدم را ﻟﺑﺎس وﺟود
ﺑﭘوﺷﺎﻧد .و اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت ﭼون ﺑﺎ ﻧوری از وﺟود روﺑرو ﺷود اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ اﻧﮑﺎرش ﻧﻣﺎﯾد و ﭼون ﺑﺎ ظﻠﻣﺗﯽ از ﻋدم
روﺑرو ﮔردد ﺑﺎز ھم اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ ﻟﺑﺎس وﺟودش ﺑﭘوﺷﺎﻧد .ﭼون ﻣﺣﺑﺗﯽ ﺑر ﺣﻖ ﺑﺑﯾﻧد اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ اﻧﮑﺎرش ﻧﻣﺎﯾد و آﻧرا دﺳﯾﺳﮫ
و ﻣﺷﮑوک ﺧواﻧد و ﭼون ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧد اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ ﺑﮫ آن اﺑراز ﻋﺷﻖ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﺷﻘﺎوت را ھم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد و...
ﺳر ﺷﯾطﻧت ﺑﺷری ھﻣﺎن اﯾده و اﺣﺳﺎس اﯾﺛﺎرﮔری اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧدادادی ﺧود را ھم
ﭘس ﮐل ّ
اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﮭﻣراه ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ( ﺗﺎ در ﻗﺑﺎﻟش ﻣﺳﺋول و ﻣﺗﻌﮭد و ﺷﺎﮐر و ﭘرﺳﺗﻧده ﻧﺑﺎﺷد و اطﺎﻋت ﺣﻖ
ﻧﮑﻧد! در ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺧداوﻧد ﯾﮏ اﯾده ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺎطرش ھﻣﮫ ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﺷود اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ! اﯾن اﯾده
در ﺣﻘﯾﻘت ﺧود اﺑﻠﯾس اﺳت .ھﻣﮫ ﺗﺑﮭﮑﺎران ،دزدان ،رﺑﺎﺧواران ،آدﻣﮑﺷﺎن و زﻧﺎﮐﺎران ﺑدون اﯾده و اﺣﺳﺎس اﯾﺛﺎر دﺳت ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زد و ﻟذا در ھﯾﭻ ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻧدازه ﻟﻔظ ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر و ﺟواﻧﻣردی و ﻟوطﯽ ﮔری ورد زﺑﺎﻧﺷﺎن
ﻧﯾﺳت و ورد اﻓﮑﺎرﺷﺎن!
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ،ﺷﺎﻋراﻧﻧد ﮐﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر را ﺣرﻓﮫ و ھﻧر ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد اﯾن دروغ ﺑزرگ را
ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد و ﭼون ﻋﺎﺷﻖ ﺷوﻧد رﺳوا ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت و ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻘط اوﺳت و ﺑﺷر ﺑﻧدرت ﺗوان
ﺣﺗﯽ ﺣﻣل ﯾﮏ ﻣوردش را دارد و ﺑﮫ آن ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ اﮐﺛر اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺟﺎی اﻗرار و ﺗوﺑﮫ از اﯾن ادﻋﺎ ،ﻣﻌﺷوق را
ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻘﺷﺎن را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ درﯾوزﮔﯽ و ﺧودﻓروﺷﯽ و ذﻟّت و اﻋﺗﯾﺎد
و ﺧودﮐﺷﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر و دروغ و ﺗﮭﻣت اﺳت.
اﻧﺳﺎن ﺑدون ﯾﺎری اﯾدۀ ﻋﺷﻖ و ﺗﻠﻘﯾن اﺣﺳﺎس ﻋﺷﻖ ﺑﺧودش ﻗﺎدر ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ھﯾﭻ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس اﯾن
ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﺣﺎق اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و اﯾده ﻋﺷﻖ ،اﯾدۀ ﺷﯾطﺎن ﺷدن اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗن ﺷﯾطﺎن! و اﯾن
ﺷﺎھراه واژﮔون ﮔﺷﺗن وﺟدان اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا ﻓرﻣوده ﮐﮫ "ھرﮐﮫ ﺑد ﮐرد واژﮔون ﮔﺷت ".ﻗرآن -و ھﯾﭻ ﺑدی ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت
و ﺗوﺟﯾﮫ اﻣﮑﺎن اﺟراﺋﯽ ﻧدارد و ھرﭼﮫ ﮐﮫ آن ﺑدی ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷد ﺣﻣﺎﯾت و ﺗوﺟﯾﮫ ﺑزرﮔﺗری ﻣﯽ طﻠﺑد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺑدﯾﮭﺎی ﺑﺷر ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد .ﭘس ھر ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻋﺎﺷﻘﯽ و اﯾﺛﺎرﮔری را در ﺧود ﺑراﻧداﺧت
ﺷﯾطﺎن را از اﻋﻣﺎق ﻗﻠﺑش ﺑراﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ﺣﺿور و ﻧظر ﭘروردﮔﺎر
اﺳت ﺑر آدﻣﯽ! ﭘس ھرﮔز ﺧداوﻧد را ﺗﻧﻔﯾس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر آﺷﮑﺎرا ادﻋﺎی اﻟوھﯾت اﺳت .و ﻧﯾز آﻧﺎﻧﮑﮫ از
ﻣﺎل و ﺟﺎن و آﺑرو و ﻋزت و آﺳﺎﯾش ﺧود ﺑرای ﺧدا ﻣﯽ ﮔذرﻧد ﻧﯾز دﻋوی اﯾﺛﺎر ﻧدارﻧد زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر
از آن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﭘس دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﮐردن در ھر ﺣﺎل ﮐذب اﺳت و ﮐﻔر و ﺷﯾطﻧت و ﺟﻧون ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن
ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻧﺳﺎن را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﻔﺗﺧر!
ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑزرگ ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾده ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر رخ ﻧﻣوده اﺳت :ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق ،ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧدان،
ﻧژاد ،ﺧﻠﻖ ،ﺣزب و ﭘﯾﺷوا .و ﺣﺗﯽ دﻋوی ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا و آرﻣﺎن! در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣذھب ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
اول ھﻣﺎن ﺗﻘﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟز ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن اﯾن ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﻣﺎم ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھرﮐﮫ از ﺗﻘﯾﮫ
اﻣﺎم اﺳت اﻣر ّ
)ع(
ﺧﺎرج ﺷود از دﯾن ﺧﺎرج ﺷده و از ﻣﺎ ﻧﯾﺳت! اﻣﺎم ﺻﺎدق  -آﯾﺎ ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎﻣﯽ دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ
ﻧﻣوده اﺳت؟ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن و اﯾﺛﺎرﮔران ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺟز اﯾﻧﺎن ﻧﺑوده اﻧد از ﻧﮕﺎه ﻣﺎ! وﻟﯽ آﻧﮭﺎ از ﻧﮕﺎه و ادﻋﺎی ﺧودﺷﺎن
ﭼﻧﯾن ﻧﺑوده اﻧد" .ﻣن" ﺷﯾطﻧت اﺳت وﻟﯽ "ﻣن ﻋﺎﺷﻖ ھﺳﺗم" ﺷﯾطﺎن ﺑودن اﺳت .و اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ھﻣﯾن ادﻋﺎ ﺗواﻧﺳت آدم
ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﻣﺣﺑوب ﺧدا را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد و ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر ﺷود و ﺧﺻم اﻧﺳﺎن! و ﻟذا ھرﮐﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ ﮐرد ﺑﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﺧود
ﺑرﺧﺎﺳت و ﻣﻠﻌون ھﻣﮫ ﮔردﯾد! ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﮐﻧﻧده ای ﻗﺻدی ﺟز ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﮐﺷﺎﻧﯾدن دﯾﮕران ﻧﺳﺑت
ﺑﺧودش را ﻧدارد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ اﻧﮑﺎر ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺳد راه ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺷدن و دﯾﮕران را ﺑﻧده ﺧود
ﺳﺎﺧﺗن! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اراده و ادﻋﺎﺋﯽ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق! و اﯾن رﺳواﺋﯽ و اﺑطﺎل
٧٣

آن ادﻋﺎﺳت .اﮔر ﻧﻔرت ﻋﺎﻗﺑت ھر ﻋﺷﻘﯽ اﺳت دال ﺑر دروغ ﺑودن ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ اﺳت .ﻧﻔرت و اﻧﺗﻘﺎم و ﺧﯾﺎﻧت ،ﻋذاب
ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ اﺳت!
ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ ،ﻧﻌل واروﻧﮫ ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺟﺎی ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾدن دﯾﮕران
ﺑﭘردازد ﮐﮫ :ﻣﻧم ﺧدا و ﺑﯾﺎﺋﯾد ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﺧود را ﻓدای ﺷﻣﺎ ﮐﻧم زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم!!
ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ ،ﺧط ﺷﯾطﺎن در دل اﻧﺳﺎن اﺳت! ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﻣن ﻋﺎﺷﻖ ھﺳﺗم" ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎ ﻣرا ﺑﭘرﺳت زﯾرا ﻣن ﺗو را
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم :ﺑﯾﺎ ﺑﺟﺎی ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﭘرﺳﺗﯾم! وﻟﯽ ﻋﻣﻼً آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺷﯾطﺎن اﺳت:
"ھرﮐﮫ ﻣرﯾد ﺧود ﺷد ﭘرﺳﺗﻧده ﺷﯾطﺎن اﺳت و ھر ﮐﮫ ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﻧﻣود ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن اﺳت ".ﻗرآن-
دﻋوی ﮐﻧﻧده ﻋﺷﻖ ﻧﺧﺳت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد وﻟﯽ ﺑزودی دروﻏش ﺑﺎورش ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﯾطﺎن! و اﯾن
ﺳرآﻏﺎز ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺑﻧﺎم ﻋﺷﻖ! ھﻣﮫ ادﻋﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﺷﻖ دﺷﻣﻧﺎن ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت و ّ
ﻋزت
اﻧﺳﺎﻧﻧد! دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻣﮑر ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺿد ﻋﺷﻖ! ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ اﯾده و واژه ھر
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ،اﻧﺳﺎن را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑواﺳطﮫ واژه آن واژﮔوﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن زﻣﯾﻧﮥ واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ارزﺷﮭﺎ
در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺎرﮔﺎه اﯾده آل ﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯾم رخ ﻣﯽ دھد زﯾرا ﮐﺎرﮔﺎه اﯾده آل ﺳﺎزی ذاﺗﺎ ً ﺑر ﻣﺣور ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣﯾﺎل ﻧﻔس آدﻣﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ آرﻣﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .و ﻟذا ھر اﯾده و آرﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻔس ﺑﺷری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺗﻘدﯾس و
ﺗﻧﻔﯾس و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﻣﯾﺎل ﻓرد اﺳت" :ھرﮐﮫ ﻣرﯾد ﺧود ﺷد ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن -و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﺷد ﺗﻧﻔﯾس ھر
ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ در ﺑﺷری ﺑﻌﻧوان ﻋﺷﻘﯽ وﯾژه ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد ﻣﺛل ﻋﺷﻖ آزادی ،ﻋﺷﻖ ﻗدرت ،ﻋﺷﻖ ﺛروت ،ﻋﺷﻖ ﺷﮭرت،
ﻋﺷﻖ رﯾﺎﺳت و ﻏﯾره .و اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی و ﻏﺎﯾت ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ ﺑﺷر اﺳت و واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﯾش!
در ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت ﻣرز وﺟودی ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت
زﯾرا ﺷﺎھد ظﮭور ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ ھﺳﺗﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھد ظﮭور اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ! ﭘس ﻓرق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺷﯾطﺎن و ﺧدا ،ﻓرق
ﺑﯾن اﻧواع اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت! آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ظﮭور ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت در طﺑﯾﻌت اﺳت و ﮐﻣﺎل طﺑﯾﻌت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﯾن
ظﮭور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﮐل ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ در ﻓﯾزﯾﮏ اﻧﺳﺎن درﺣﺎل رخ ﻧﻣودن اﺳت .ﮐل ﺑﺷرﯾت طﯾف
ظﮭور ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت از ﻣﻼﺋﮏ ﺗﺎ ﺷﯾﺎطﯾن! از ﻻ اﻟﮫ ﺗﺎ اﻻ ﷲ!
ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ در دﯾﮕرﯾﺳت ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﻣﻐرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل رﺑوﺑﯾت ﻏرﺑﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﻣﻌﺷوﻗش دﭼﺎر ﻏرﺑت ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻋﺷﻖ ﺷرﻗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل رﺑوﺑﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت زﯾرا ﺟﺎن و ﻓطرت آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﺷرﻗﯽ وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل
اﺷراق و وﺻﺎل اﺳت.

٧٤

 -۴٣ﺧﯾر و ﺷر )ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر(
ﺧﯾری ﺟز اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳت و ﺷری ھم ﺟز ﺟﺑر! اﯾن ﺗﻌرﯾﻔﯽ ھم در ﻋرف ﺑﺷری اﺳت و ھم ﻋرﻓﺎن ﻗرآﻧﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
ﺗوﺻﯾف ﻗرآﻧﯽ دوزخ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺟﺑﺎرﯾت ﺣﻖ ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت و ﻏﺎﯾت ﻣﺟﺑورﯾت ﺧﻠﻖ در ﻗﺑﺎل ﺣﻖ و ﺑﮭﺷت ھم ﻗﻠﻣرو
اراده ﮐن ﻓﯾﮑون اھﺎﻟﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺧواھﻧد ﻣﻣﮑن ﮔردد .ﭘس ﺑﮭﺷت و دوزخ ھم دو ﻏﺎﯾت اﺧﺗﯾﺎر و ﺟﺑر اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﻏﺎﯾت ﺧﯾر و ﺷر اﺳت .ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ از ھر ﻓﮑر و ﻓرھﻧﮕﯽ ھم اﻋﻣﺎل ﻣﺧﯾراﻧﮫ و آزاداﻧﮫ ﺧود را ﺧﯾر
ﻣﯽ داﻧد و ﺟﺑرھﺎ و ﻣﺟﺑورﯾﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯾش را ﺷر ﻣﯽ ﺧواﻧد.
وﻟﯽ ﺑﮭﺷت و دوزخ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺟر و ﺟزای ﻧﮭﺎﺋﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﺗﻘﯾﺎﻧﮫ و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ اراده
ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﻣﮭﺎر ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺧﻼف اﻣﯾﺎل ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﻔس ﺧود را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻣر ﺣﻖ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ آزادی و اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣض اﺳت و ھرﮐﮫ ﻣﺧﺗﺎراﻧﮫ و ﻣواﻓﻖ اراده آزاد ﻧﻔس ﺧود زﯾﺳت ﮐﻧد و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ
ﺧواھد ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺟﺑر و ﻧﺎﭼﺎری و ﻣﺟﺑورﯾت ﻣطﻠﻖ اﺳت .از اﯾن رو ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﻔس ﺑﺷر ﻣﯽ رﺳﯾم ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ آزادی ﺧواھﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ ﺟﺑر ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺟﺑرﺧواھﯽ ﺑﮫ آزادی ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .از
اﯾن اﺷد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﮐﮫ ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧﯾر و ﺷر اﺳت ﺑﮫ ارزش و ﺣﻘﯽ ﻓراﺳوی اﯾن ارزﺷﮭﺎی اﺿدادی
ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﯾﺎ ﺧﯾر و ﺷر دو ﺑﺎل ﭘرواز اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی آن ﺣﻖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ وﺻول
ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺣﻖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ای را در دل و ﺟﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﺷد ﺧﯾر و ﺷر و ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر را در آﻓﺎق وﺟودش درک و ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد و طﺑﻘﺎت ﺑﮭﺷت و دوزخ ﺟﺎن را در ﺧود ﮐﺷف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣدارج وﺟودﻧد! ﭘس ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ از ﺟﺑر ﯾﺎ
اﺧﺗﯾﺎر و ﺧﯾر ﯾﺎ ﺷر اﻋﻣﺎل و زﻧدﮔﯾش ﭼﮫ ﻣﻧظوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﺧﺗﯾﺎر ﺑرای اﺧﺗﯾﺎر ﯾﺎ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﺎن ﻣذھب
و اراده ﺣﺎﮐم ﺑر ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣطﻠﻖ و دﻣدﻣﯽ ﻣزاﺟﯽ ﻣﺣض ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اراده آدﻣﯽ
را ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾﺎطﯾن در ﻣﯽ آورد :ھرﮐﮫ ﻣرﯾد ﺧود ﺷد ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﮔﺷت .ﻗرآن ﮐرﯾم -زﻧدﮔﯽ دﻟﺧواھﯽ ھﻣﺎن
ﻣذھب اﺻﺎﻟت اﺧﺗﯾﺎر اﺳت و ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﺑﺧودی ﺧود ﺧﯾری ﺟز اﯾن ﺳراغ ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕرش ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻋﯾش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه آزادﯾﺧواھﯽ و اﺧﺗﯾﺎرﭘرﺳﺗﯽ ﻓردی ﺑﺷر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺟز ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﻓﺳﺎد و
ﺟﻧون و ﺧودﮐﺷﯽ و ﺟﻧﺎﯾت و اﻧواع ﺟﺑرھﺎ و ﻣﺟﺑورﯾﺗﮭﺎ و ﺟﮭﻧم ھﺎ ﻧرﺳﯾده اﺳت .و اﯾن ﻋﺎﻗﺑت اﺧﺗﯾﺎرات ﺟﺑری ﺑﺷر اﺳت
زﯾرا اﯾن آزادﯾﺧواھﯽ و اﺧﺗﯾﺎرات ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺟﺑرھﺎی ﻏراﯾز و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺑﯾروﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری
اﺳت .ﭘس ﻋﺎﻗل آﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺑرھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ )اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی -ﺗﺎرﯾﺧﯽ (...را در ﺧود ﻣﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺣت
اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﮔﯾرد و اﯾن ھﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣودن ﺟﺑر اﺳت و ﺟﺑر را اﺧﺗﯾﺎر ﮐردن ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣر ﺗﻘواﺳت .و ﺑدﯾن طرﯾﻖ آدﻣﯽ
ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر وﺟود ﺧود ﺷده و از ﺧﯾرھﺎی وﺟودش ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺧﯾر آن ﺣﺻول اراده ذاﺗﯽ و ﻓوق
ﺗﺎرﯾﺧﯽ -طﺑﯾﻌﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت اراده ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺎﺣﺑش را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺧواھد ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن
اﺳت ﺑﮫ اراده اﻧﺳﺎن! اﯾﻧﺳت آن ﺧﯾر و اﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ آدﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣودن ﺟﺑر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺧﯾرﺧواھﯽ ﺑرای
ﺷر ﻣﯽ ﺧواھﻧد! "ﺑدﯾﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧﯾﮑﯽ دﻓﻊ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن-
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش ّ
ﺧﯾر و ﺷر و ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾز دو اراده ﻣﺷرﻗﯽ و ﻣﻐرﺑﯽ در ﻓطرت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ دو ﻗﻠﻣرو از رﺑوﺑﯾت ﺷرﻗﯽ و
ﻏرﺑﯽ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

٧٥

 -۴۴ﻋﻠم ﮐﺗﺎب و اھل ﮐﺗﺎب
ﻋﻠم ﮐﺗﺎب ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠوم اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻧورش را ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت و ﺷرﯾﻌت و
ﮐﺗﺎب ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺻﺣف اﺑراھﯾم ،ﺗورات ﻣوﺳﯽ ،زﺑور داود ،اﻧﺟﯾل ﻋﯾﺳﯽ و ﻗرآن ﻣﺣﻣد از ﻣﻌروﻓﺗرﯾن
آﻧﮭﺎﺳت طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم .ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن طﺑﻖ ﺑرﺧﯽ رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﺗﺎب ادرﯾس )ھرﻣس( و زرﺗﺷت ﻧﯾز
از ھﻣﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت .و ﻧﯾز طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر و ﺑواﺳطﮫ ﻣﻼﯾﺎن اﯾن ﻣذاھب
ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل ھم ﺷده اﻧد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری اﺳت ﻓﻘط ﯾﺎدﮔﺎر و ﺳرﻧﺧﯽ از آن
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺻل و اﺳﺎس ﻧوری اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ در ﻗﻠوب اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی وارث ﮐﺗﺎب اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ" :اﮔر ﺑرای رﺳوا ﮐردن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﻧﺑود اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺗوب ﻧﻣﯽ ﺷد ".ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﮑﺗوب آﺳﻣﺎﻧﯽ در ﻧزد
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری دارای اﯾن ﻣﺎھﯾت ﺑوده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ رﺳواﮐﻧﻧده ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾن ﺧدا و ﮐﻼم وﺣﯽ ﻣﮑر و ﺑﺎزی و ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آن ﻧور رﺣﻣت و ھداﯾت ﮐﺗﺎب اﻟﮭﯽ اﻋم از ﻗرآن و ﺗورات و اﻧﺟﯾل و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﺑواﺳطﮫ
اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در دﺳت ﻣردم اﺳت ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﮐﺗﺎب اﻟﮭﯽ در ﻗﻠوب اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد از
ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اھل اطﺎﻋت و ارادت! و اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب ﮐﮫ وارث ﻧور ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﺎن
ﻋﻠﯾﯾن در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧور ﮐﺗﺎﺑش را ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ در ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﯽ ﻧﮭد و آﻧﮭﺎ را ﻣﺄﻣور ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑت و ﺑﯾﺎن
ﺣﻘﺎﯾﻖ دوراﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد :آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧدا دارای ﮐﺗﺎب ﺷده اﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑرای ﻣردﻣﺎن
ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد و ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﺟز از ﺧداوﻧد ﻧﺗرﺳﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم -و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﻣﺎ ذﮐر را ﺑﮭﻣراه ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑر ﺗو ﻧﺎزل ﮐردﯾم
ﺗﺎ ﺣﻖ ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣردﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷده را ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﻔﮑر ﮐﻧﻧد و ھداﯾت ﮔردﻧد ".ﻗرآن -اﯾن دو آﯾﮫ از
ﺟﻣﻠﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ وارﺛﺎن ﻋﻠم ﮐﺗﺎب را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده اﺳت و ﻧﯾز اﯾن آﯾﮫ ﻣﻌروف ﮐﮫ:
"ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ و ھﻣﺳﺎن )ھﻣﺳﺎن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ( اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ آن ھرﮐﮫ را ﺧواھد ھداﯾت ﻓرﻣﺎﯾد ".ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺗب ﺗﺄوﯾل ﻗرآن و اﻧﺟﯾل و ﺗورات و ﺻﺣف اﺑراھﯾم و ﻏﯾره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾن وارﺛﺎن ﮐﺗﺎب ﷲ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟﻣﻠﮫ
ﺻﺎﺣب ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و راﺳﺧون در ﻋﻠم و اوﻟواﻻﻟﺑﺎب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﻋﻠم ﺑﺎطن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﻋﻠم را ﺑواﺳطﮫ
ﻣدرﺳﮫ و ﺗﺣﺻﯾل ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ و اﻧﺟﯾﻠﯽ و ﺗوراﺗﯽ و ﻏﯾره را از طرﯾﻖ ﻣدرﺳﮫ و
اﺳﺗﺎد و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ "اھل ﮐﺗﺎب" ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﻣورد ﺳرزﻧش و ﺗوﺑﯾﺦ
اﻟﮭﯽ واﻗﻊ ﺷده اﻧد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺣرﯾف ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﯾن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳرﺳﺧت ﻋﻠﻣﺎی ا ّﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ راه ﺧدا را ﺑر ﻣردم
ﺳد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧرا ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺟﻠوه ﻣﯽ دھﻧد و ﻣردم را ﺑﺧودﺷﺎن دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در رواﯾﺎت ﮐﺛﯾری از اﺋﻣﮫ ھدی و
رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻧﯾز در ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾز در ﺻف ﻣﻘدم ﻋداوت و اﻧﮑﺎر اﯾن ظﮭور ھم ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از ھﻣﯾن
ﻋﻠﻣﺎی اھل ﮐﺗﺎب ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد.
ﭘس دو ﻧوع ﮐﺗﺎب و ﻋﻠم ﮐﺗﺎب دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از راه دھر و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻗﯾل و ﻗﺎل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﻠم رﺳﻣﯽ و ﮐﻼﺳﯾﮏ
اﺳت و دﯾﮕری در اﻟﺳﺎﻋﮫ و از راه ﻗﻠب ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .ﮐﮫ اوﻟﯽ ﺳوادی و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و دوﻣﯽ ھم ﻧوری و ﺣﺿوری!
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ در دل ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺗﺎب وﺟود اﺳت :و اﯾﻧﮏ ﺑﺧوان ﮐﺗﺎب وﺟودت را ﮐﮫ ﺧود ﺑرای ﺧواﻧدﻧش ﮐﺎﻓﯽ
ھﺳﺗﯽ .ﻗرآن ﮐرﯾم -و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ در دھر و از راه ﺗﺎرﯾﺦ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و در ﻣدرﺳﮫ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻗﯾل و ﻗﺎل اﺳت .و ﺣﺎﻣﻼن
اﯾن دو ﮐﺗﺎب ھﻣواره در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑوده اﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ از ﻗﻠﻣرو ﺑﺎطن ﭼون ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳد
دﭼﺎرﺗﻌﺎﻣل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود .و ھﻣواره ظﺎھر ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎطن ﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻘش ﺗﺄوﯾل ﺷود ﭘس اھل ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺳﻠﯾم
اھل ﻋﻠم ﮐﺗﺎب ﺷوﻧد ﺗﺎ اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺗﺎب ظﺎھری و ﻗرآن ﮐﺎﻏذی را ھم درﯾﺎﺑﻧد وﮔرﻧﮫ ﺑواﺳطﮫ آن دﭼﺎر ﺧﺳران و
رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﺎرف اﯾن ﻗرآن ﺑﯾروﻧﯽ واژﮔون ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن رﺟﯾم ﺑﮫ
ﭘروردﮔﺎر ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﻧد و اﯾن ﭘﻧﺎه ﺟوﺋﯽ ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﻧور ﮐﺗﺎب ھﺳﺗﻧد .ﮐﻼم وﺣﯽ اﮔر ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧور ﮐﺗﺎب ھﺳﺗﻧد ﺧواﻧده ﻧﺷود ﻣوﺟب واژﮔوﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑر ﻧﯾزه ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ
ﺻﻔﯾن و ﻧﮭروان ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻗرآن ﮐﺎﻏذی و اﻧﮑﺎر ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ،ھﻼک ﺷدﻧد و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﺣﮑم ﻓﻘط از
آن ﺧداﺳت )ﻗرآن ﮐﺎﻏذی( ﻋﻣﻼً در وﻻﯾت ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﻣﻌﺎوﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧﻼﻓت ﮔزﯾدﻧد .اھل ﮐﺗﺎب در طول ﺗﺎرﯾﺦ
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ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ و ارادت ﺳﻼطﯾن ﺟور زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻣروزه ھم ﺗﻣدن اﺳﺗﮑﺑﺎر و طﺎﻏوت ﺟﮭﺎﻧﯽ در ھﻣﮫ اﻗوام و
ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﺑﺷری ﻋﻣﻼً ﺗﻣدن اھل ﮐﺗﺎب اﺳت و اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ! زﯾرا ﮐل ﺟرﯾﺎن ﻣدرﺳﮫ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﮐﻼﺳﯾﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷری ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز از ﻣﮑﺗب ھﺎی ﺗدرﯾس ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻠﻣﯾن آن ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب ﺑوده اﻧد .ﭘس
اھل ﮐﺗﺎب ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘﯾروان ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد اﻣروزه ھﻣﺎن اھل ﻣدرﺳﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣدارس ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺣل ﺷدن در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎطﻧﯽ ﻋﻠوم ﮐﻼﺳﯾﮏ و دھری را ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دارای ﻋﻠم ﮐﺗﺎب از ﻧزد ﺧداوﻧد
ھﺳﺗﻧد .ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠوم ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻧﯾز ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧده ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻋﻠوم اﻟﮭﯽ ﺗﺄوﯾل ﺷده اﻧد ﻣﺛل ﻧظرﯾﮫ ﻧﺳﺑﯾت اﻧﯾﺷﺗن ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ ﻋدم ﻗطﻌﯾت ھﺎﯾزﻧﺑرگ و ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﻧظرﯾﮫ ﺿد ﻣﺎده و
ﻏﯾره!
ﭘس دو ﻧوع ﮐﺗﺎب و ﻋﻠم ﮐﺗﺎب دارﯾم ﮐﮫ از دو رﺑوﺑﯾت ﻣﺷرﻗﯽ و ﻣﻐرﺑﯽ ﺧداوﻧد از اﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ رﺑوﺑﯾت
ﻣﻐرﺑﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣوﺳوم ﺑﮫ "اھل ﮐﺗﺎب" اﺳت وﻟﯽ رﺑوﺑﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ وارﺛﺎن ﮐﺗﺎب اﻟﮭﯽ و ﻋﻠم ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﯾن دو ﻧوع ﮐﺗﺎب ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل اﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده اﯾم اﺻﻼً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎ
ﭼﯾزی ﺟز راﺑطﮫ اﯾن دو ﻧوع رﺑوﺑﯾت ﻧﯾﺳت.
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 -۴۵ﺻدق و ﮐذب
ﺳﯽ اﺳت و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑرﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺻدق و ﮐذب در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ادراک واﻗﻌﯾﺎت ﺣ ّ
ادراک ﻋﻘﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻓﮭم رواﺑط ﺑﯾن ادراک ﻣﺣﺳوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ادراک ﻗﻠﺑﯽ اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﺎن درک ﻣﺎھﯾت ﻣﻌﻘوﻻت اﺳت و در ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ادراک روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ اﻟﮭﺎم و اﺷراق و
ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗش ﻗﻠﻣرو طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﻧﺟم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ادراک ھوﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ درک ذات اﻟﮭﯽ ﭘدﯾده ھﺎﺳت .و اﯾن ﭘﻧﺞ ﻣرﺗﺑﮫ از ﻣﻘﺎم ﺻدق و ﺻدﯾﻘﯾن اﺳت و در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﻘﺎم ﺻدﯾﻘﯾن
در ﮐﻧﺎر اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺻدق و ﮐذب ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄﯾﯾد ﯾﺎ اﻧﮑﺎر اﯾن ﻣراﺗب ادراک ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آدﻣﯽ ادراک
ﺧود را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش را ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﯾﺎ ﺑﮭر ﺷﯾوه ای اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﺻدق ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ادراک و ﻓﮭم و ﻋﻘل و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐذب ھم ﻗﻠﻣرو ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل درک ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﭘس
ﺻدق و ﮐذب ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄﯾﯾد ﯾﺎ ﺗﮑذﯾب وﺟدان ﺧوﯾش اﺳت .زﯾرا وﺟدان ﺟز ﻋرﺻﮫ ادراﮐﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب
وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و وﺟود -دان اﺳت .ﭘس ﺻدق و ﮐذب ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄﯾﯾد ﯾﺎ اﻧﮑﺎر وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل اﯾن وﺟود اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐذاب اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺿد وﺟود و ﻋدم ﭘرﺳت اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓرﯾﺎدش را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮑذﺑﯾن در ﮐﺗﺎﺑش ﻋﯾﺎن ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﻗرآن ﺣﺿور دارد :ﻓوﯾ ٌل
ﻟﻠﻣﮑذﺑﯾن! )وای ﺑر ﺗﮑذﯾب ﮐﻧﻧدﮔﺎن( ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐذاب ﮐﺎﻓرﺗرﯾن ﻣوﺟودات اﺳت و ﻟذا اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر
ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن رخ دھد وﻟﯽ اﺻل اﯾﻣﺎﻧش را زاﯾل ﻧﮑﻧد ﻣﮕر دروﻏﮕوﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﻔر ﻣﺳﻠّم اﺳت و
اﮔر اﯾن دروﻏﮕو اھل ﺷرﯾﻌت ھم ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﮐﺎﻓران ﮐﮫ ﺑﺧود ﺧداوﻧد ھم ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﺑواﺳطﮫ ﻋﺑﺎدات!
دروغ راه ﺟﮭﻧم اﺳت و اﻧﺳﺎن دروﻏﮕو و رﯾﺎﮐﺎر از راه ﻋدم و ﻧﺎﺑودﯾش ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا! "ﺻدق ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﮐذب" ﻋﻠﯽ)ع( -زﯾرا اﻧﺳﺎن ﮐذاب ﺑواﺳطﮫ دروﻏﮭﺎ و اﻧﮑﺎرھﺎﯾش از ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﻧﺎﺑودﮔر ﺑرای
ﺧودش ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﺧود را ﺑﮫ ﻋدم آن ﭼﯾز ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋدم ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﮑﺎرش ﮐرده اﺳت.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﯾده ،دﯾده و ﯾﺎ ﻓﮭﻣﯽ از ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد وﺟﮭﯽ از ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻌورش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت زﯾرا ﺣواس و ادراک آدﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه
درک و درﯾﺎﻓت وﺟود اﺳت .ﭘس آدﻣﮭﺎی اﺣﻣﻖ و ﮔﻧﮓ و ﮐرﺧت و ﺑﯽ ﺣس و ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻧﺎﺷﯽ از
دروغ و رﯾﺎی ﺧود دﭼﺎرﻧد .ﺣﻣﺎﻗت ﻋذاب ﻧﺎﺷﯽ از ﮐذب و رﯾﺎ و ﻣﮑر در ﻗﺑﺎل واﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧدﮔﯾﺳت و ھﻣﺎن ﻋذاب
ﻋظﯾم در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرﺧﯽ را ﮐور و ﮐر و ﮔﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑر ﻗﻠﺑﺷﺎن ُﻣﮭر ﻣﯽ زﻧد و ﯾﺎ واروﻧﮫ ﺷﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﮐﮫ زان ﭘس ﺷﻔﺎﻋت ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ھم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ)ع( :ز اﺣﻣﻘﺎن ﺑﮕرﯾز ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺧود ﮔرﯾﺧت!
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ دو ﺣﯾطﮫ اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ درون اﺳت و دﯾﮕری ﺑﯾرون ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ادراک و
واﻗﻌﯾﺎت اﺳت و ﻧﯾز دو روش ﮐﻠﯽ ﺑرای ﺗﮑذﯾب وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ روﯾﮕرداﻧﯽ از واﻗﻌﯾﺎت و ﯾﺎ دﺧل و ﺗﺻرف در آن
اﺳت و دﯾﮕری ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻣﻔﺎھﯾم در وﺟدان ﺧوﯾش اﺳت .و اﻣﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﮐذب ﺑﺷری
ھﻣﺎﻧﺎ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺑﺧل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﮐﻔر اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر در ﮐﺎر اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎ ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و واژﮔوﻧﯽ ﻣﺣض ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود و ﺧود را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن
ﻣرگ و ھﻼﮐت در زﻧدﮔﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺎرھﺎ آﻣده اﺳت آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣرده اﻧد و ﻧﮫ زﻧده .و اﻣﺎ اﯾن ﮐﻔر و ﮐذب و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺧودﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺑﺷر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ اوج ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑر ﺣﻖ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل رﺣﻣت
و ﻧﻌﻣﺎت و ﺣﮑﻣت و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از او آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﺻدﻗﯽ ﻋظﯾم ﻧﺑﺎﺷد اﺷد ﮐذب و ﻋداوت و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺧودﮐﺷﯽ و
ﺧودﺑراﻧدازی در ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .زﯾرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺻدﯾﻘﯾن دوران ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗﺻدﯾﻖ و ﺷﮑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﮫ
ھﺳﺗﯽ ھﺎی ﺑرﺗر و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﮑذﺑﯾن و ﻣﻧﮑرﯾن در اﻧﮑﺎر و ﺗﺣرﯾف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ
ھﺎی ﭘﺳت ﺗر و دوزﺧﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد.
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اﻧﺳﺎن ﻣﻧﮑر و ﻣﮑذب از ﻓرط ﺑﺧل و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺧود در ﻗﺑﺎل ﮐراﻣﺎت و آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از وﺟود ﻣردان ﺧدا رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد ﭼون ﻗﺎدر ﺑﮫ دﺧل و ﺗﺻرف و ﻧﺎﺑودی اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﺗﺣرﯾف و واژﮔوﻧﺳﺎزی ادراک ﺧود از اﯾن
آﯾﺎت دﺳت ﻣﯽ زﻧد و اﯾن ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺧود اﺳت" .ﺑﺧﯾﻼن ﮐﺎﻓراﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﮐﺎھﻧد ّاﻻ از ﺧودﺷﺎن ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ ﺗﺻدﯾﻖ واﻗﻌﯾﺎت ﻣﺣﺳوس ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻘول ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﻣﻌﻘوﻻت ﺑﮫ وادی اﺳرار ﻗﻠﺑﯽ
و روﺣﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣراﺗب ﺻدق و ﺻدﯾﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻟﻘﺎی وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و در درک
و ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﻟﻘﺎء ﺑﮫ ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن ﻣﯽ رﺳد و ﺧودش ﻣظﮭر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﯾزان ﺻدق و ﮐذب :ﻓﺎروق!
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﮑررا ً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن و ﻓرﯾب ﻧﻣﯽ دھﯾد اﻻ ﺧودﺗﺎن را و ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ
ﺑﺧودﺗﺎن! ﺻدق ﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌظﯾم!
آدﻣﯽ وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻗﺻد دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﮐﺎذب و اﺣﺳﺎس ﺗوھﻣﯽ و
ھوﯾت ﺧﻼف واﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧودش در ﻧزد ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران ﺳﺎﺧﺗﮫ را ﺣﻔظ و ﺣراﺳت ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ھر دروﻏﯽ ﺟدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از
ﯾﮏ دروغ ﻗﺑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣوﺟود و واﻗﻌﯾت ﺟﺎری زﻧدﮔﯾش
را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧرا ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارد و در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧد در آن واﺣد دﺳت ﺑﮫ ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل و ﺗﮑذﯾب واﻗﻌﯾﺎت
ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﯽ زﻧد و ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ھوﯾت ﺗوھﻣﯽ از ﺧودش در ذھن ﺧود! اﯾن ھوﯾت ﺗوھﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﻣﺳﺗﮑﺑر از
ﺧودش در ﭼﺷم و ذھن ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﺎرﮔﺎه داﺋﻣﯽ ﮐذب و اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯾﺎت ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت زﯾرا ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺗﺄﯾﯾد اﯾن
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد اﻧﮑﺎر و ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺗﮭم و ﻟﻌن ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ھوﯾت ﺗوھﻣﯽ -ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺧﻧﺎس ،ﺟن ﯾﺎ
ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس ﻓرد ﻣﺗﮑﺑر را اﺷﻐﺎل ﮐرده اﺳت" :ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧداوﻧد ﺑﺳوی ھر اﻧﺳﺎن ﻣﺗﮑﺑر و ﮐذاب ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ
رﺳواﯾش ﺳﺎزد "...ﻗرآن ﮐرﯾم-
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﯾده آﻟﯾﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘرﺳت ﺧودﺑﺧود ﺑﺳوی اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب و ﺗﮭﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﻗﻌﯾﺎت ﻣﯽ روﻧد .اھل ﻣﻌرﻓت
ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ھر آرﻣﺎن و ﺑﺎﯾﺳﺗن ﺑر ﺣﻘﯽ در آﻓرﯾﻧش ﻧﻘد آدﻣﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﺷف و درک
ﮔردد و اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از وادی ﮐذب و اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر و ﺗﮭﻣت و ﺳﺗم و ﻓرﯾب و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت .اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧداوﻧد در ﺧودش ﻧرﺳد از ﮐذب و رﯾﺎ و ﺗﮭﻣت و ظﻠم و ﺗوھم رھﺎﺋﯽ ﻧدارد زﯾرا ﺧداوﻧد
ﺣﻖ وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺻدق اﺳت و ﻣﻘﻌد ﺻدق وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت دروغ و ﺗوھم ﮐﻣﺎﺑﯾش
ﺣﺿور دارد و ﮐذب و اﻧﮑﺎر! "اﻧﺳﺎن را در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرش ﺟز ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد و
ﭼون دﯾدارش ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻣﯽ رﺳد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -اﯾن ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺻدق اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧود! ﺗﺎ
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺳت ﺗوھم و دروغ و اﻧﮑﺎر ﮐﻣﺎﺑﯾش اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره
ﺧود را از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺗﮭﻣت و اﻧﮑﺎر و ﺑﺧل و ﻋداوت ﻣﺻون ﻣﯽ دارد و ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﺑﺎل ھر ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﺑﯾن
ﺧود و واﻗﻌﯾﺗﯽ در ﺑﯾرون از ﺧود ،از ﺧودش ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ واﻗﻌﯾت را اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل و ﺗﮑذﯾب ﻧﻣﺎﯾد".ای ﻣؤﻣﻧﺎن
ھرﮔﺎه ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻋﯾﺑﯽ دﯾدﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﯾد زﯾرا ﻣﻧﺷﺄ ﻋﯾب ﺧود ﺷﻣﺎﺋﯾد ".ﻋﻠﯽ)ع(-
آدﻣﯽ ﺗﺎ درون و ﺑروﻧش ﺧداﺋﯽ ﻧﺷود ﺻدﯾﻖ و ﻣﺻدق ﻧﺷده اﺳت .اﻧﺳﺎن وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘت راﺳﺗﯽ و ﺻدق را ﺑداﻧد از اﺑﺗﻼی
ﺑﮫ دروغ ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و در دروغ ﮔم ﻧﻣﯽ ﺷود .ﮔﻣﺷدﮔﯽ ﺟز ﮔم ﺷدن در دروﻏﮭﺎی ﺧود ﻧﯾﺳت.
دروﻏﮭﺎی آدﻣﯽ ﺑدﻟﯾل ذات اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﻖ و ظﮭور در ﺟﮭﺎن را ﻧدارد و ﻟذا دﺳت ﺑﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی
ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و دروﻏﯾن ﺟﮭت اﺛﺑﺎت اﻟﮭﯾت ﺧود در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ زﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺗوان و اﺳﺗﺣﻘﺎﻗش را ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ظﮭور و
ﺑروز ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺣﺎﺻل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗﻘوا و اطﺎﻋت ﺑﯽ
ﭼون و ﭼرا و ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳت.
ھﻣﮫ دروﻏﮭﺎ و ﺗوھﻣﺎت و ﻓرﯾﺑﮭﺎی آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه در آدﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻗﻠﻣرو دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ
ظﮭور ﺣﻖ وﺟود از اﻧﺳﺎن! و آﻧﮑﮫ ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را ﻧداﻧد از اﯾن دروﻏﮭﺎ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن
رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .زﯾرا ھر دروﻏﯽ ﺑﻘﺻد ﺟﺑران و ﭘرﮐردن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺑودن و ﺷدن)ﮐن و ﻓﯾﮑون(اﺳت.ﭘس ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم
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ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ازظﻠﻣﺎت دروغ و رﯾﺎ و ﻣﮑر و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت و از ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ذات و ظﮭورآن ﻓرارﻓت.
و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن رﺑوﺑﯾت ﻣﻐرﺑﯽ و ﻣﺷرﻗﯽ اﺳت در ادراک اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت.
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 -۴۶اﻣر و ﻧﮭﯽ )آﻣر و ﻧﺎھﯽ(
ﮐل دﯾن ﺧدا ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﻣر و ﻧﮭﯽ ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﮔﻔﺗﺎری ،ﭘﻧداری و ﻣﻧطﻘﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗب
آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻼم اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻧدرج اﺳت و آن اﻣر ﺑﮫ وﺟود و ﻧﮭﯽ از ﻋدم اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن اﻣر "ﻓﯾﮑون" اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟود ﺷدن!
اول ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت و آﻣر و ﻧﺎھﯽ آﺧر ھم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺗﺣﻘﻖ ﮐﺎﻣل اﻣر و ﻧﮭﯽ
آﻣر و ﻧﺎھﯽ ّ
ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا ﻣﻌروﻓﺗرﯾن اﺳوه وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در وی ﻋدم راھﯽ ﻧدارد .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن در ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑﯾن اﯾن
اول و آﺧر وﺟود در ﺣﺎل ﻣوﺟود ﮔﺷﺗن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از آن ﻧﮭﯽ ﺷده اﯾم ﺿد وﺟودﻧد ﮐﮫ در رأس اﯾن ﻣﻧﮑرات دروغ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ا ّم اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﻣﻧﮑرات ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد زﯾرا ھر دروﻏﯽ ﺿدﯾت ﺑﺎ وﺟود اﺳت و ﻟذا وﺟود آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﻋدﻣﯾت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .و اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم ھﻣﮫ
ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﮔﻧﺎھﺎن و ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری اﻧواع و درﺟﺎت دروﻏﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﮑذﯾب اﻣر وﺟودﻧد .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ از ﻋدم اﺳت
ﭘس ﮔراﯾش ﺑﮫ دروغ و رﯾﺎ و ﻣﮑر و اﻧﮑﺎر در وی اﻣری ﺑﻧﯾﺎدی اﺳت و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود اﮐراه دارد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر ﺑﺷر
اﺳت زﯾرا ﺑﺷر ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم دارای اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﭘس ﻋدم ﮔراﺋﯽ ﺑﺷر ﺷدﯾدﺗر و اﺻﯾل ﺗر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻔرش!
ﭘس اﻣر ﺑﮫ وﺟود و وﺟودﮔراﺋﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺟﮭﺎدی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋدم اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت .و آدﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده در ارﺗﺑﺎطﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺑﺎﺷد اﯾن ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎ ﺑراﯾش ﺷﺎﻗﮫ و ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ آﯾد و ﻟذا ﻋدﻣﯾت را ﭘذﯾراﺗر اﺳت.
اﺗﺻﺎل ﺑﮫ اﻣﺎم و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﺎﻣل ﮔردﯾده اﺳت ﭘس در اﯾن اﺗﺻﺎل از
ﻗدرت وﺟودی ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷود و ﺗوان وﺟودﯾﺎﺑﯽ اش ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮔردد .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن و ﻣرﮐز
داﺋرۀ وﺟود اﺳت و ھﻣﮫ ﻣوﺟودات در وﺟود او ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻘدﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد :ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ
آﺷﮑﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻗرآن-
ھﻣﮫ زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﻣﻔﺎﺳد و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺑﺷری ﺣﺎﺻل ﺟداﻟش ﺑﺎ اﻣر وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب رﺧﻧﮫ ﻋدم در وﺟودش ﻣﯽ ﮔردد
و او را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ اﯾن آﺗش ھم ﭘﺎک ﮐﻧﻧدۀ ﻣﻔﺎﺳد ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت.
اﻣر و ﻧﮭﯽ اﻟﮭﯽ ﻓﻘط در اﺣﮑﺎم ﻣﻧطﻘﯽ و ﮐﻼﻣﯽ دﯾن ﺧدا و رﺳوﻻﻧش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ذات ﻓطرت و ﺟﺎن آدﻣﯽ ھم ﺑﺻورت
ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری ﺣﺿور دارد و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً آدﻣﯽ از ﺑﺎﺑت دروﻏﮕوﺋﯾﮭﺎ و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾش دﭼﺎر ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و
دﻏدﻏﮫ و ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺑﮭﺷت و دوزخ ﻣﺣﺻول ﻣﻧطﻘﯽ ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت.
و اﻣﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎﻧون ﺟوﺷش ﻗدرت اﻣر و ﻧﮭﯽ اﻟﮭﯽ ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن در وﺟود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت در ﻗرون
و اﻋﺻﺎر! وﺟود اﯾن اوﻟﯾﺎء ﮐﺎﻧون درﯾﺎﻓت ﻧزول اﻣر و ﻧﮭﯽ ﺧداوﻧد اﺳت و از ﻗﻠوب اﯾﺷﺎن در ﮐﺎﻟﺑد ﺑﺷرﯾت ﺟﺎری ﻣﯽ
ﺷود و ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد و اﻣر ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﺟﺑر ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر!
و اﻣﺎ اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف ﻣﺣوری اھل اﯾﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از وﺟود
اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت در ھر ﻋﺻری! ﭘس در ﻣﺣور ھﻣﮫ اﯾن اﻣور ﻣﻌروف وﺟود ﺧود اﻣﺎم ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﻣوﺟود
ﻋﺎﻟم اﺳت زﯾرا ﺑدون اﺗﺻﺎل ﺑﮫ وی ھﯾﭻ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑری اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن
ﻧدارد .و ﻟذا ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻣران ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﺎھﯾﺎن از ﻣﻧﮑر ھم اوﻟﯾﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در وﻻﯾت آﻧﮭﺎ ﻗرار
دارﻧد.
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از اﻣﺎم ﮐﮫ ﻗﻠب اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف اﺳت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﺎم ﻏﺎﯾب و ﻣطﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ
اﯾده و ﺑﺎور ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ھﻣﭼون اطﺎﻋت از ﺧدا ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اطﺎﻋت از ﺷﯾطﺎن ﮔردد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧظور
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر و ﻧﺎطﻖ و ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺳﻣت و ﺳوی اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﮐل ﻣﺣور و اﺳﺎس اﻣر
اطﺎﻋت از اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﺑﻣﻌروف ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم ﻧﺎطﻖ و ﺣﺎﺿر و ﻋﯾﺎن اﺳت .ﭘس اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳﺎس اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر اﺳت و
ﺑدون آن ﺟﺎﻣﻌﮫ دﭼﺎر ھرج و ﻣرج و ﻓﺳﺎد و ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود را
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اﻣﺎم ﻣﯽ داﻧد و ھﻣﮫ را دﻋوت ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن اﻣر در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن اﻣور ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺷده اﺳت .زﯾرا
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ھرﮔز ﺗﺎ اﯾن ﺣد دﭼﺎر ﺗﻔرﻗﮫ و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻓرﻗﮫ ای ﻧﺑوده اﻧد.
ھرﮐﮫ آﻣر و ﻧﺎھﯽ ﻧﻔس ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد اﻣﺎم ﺧود را در ﺑﯾرون ھم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﺎم ﺣﻖ اﺳت و ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن و دﺟّﺎﻟﯽ!
ﭘس ﺑﻘول اﻣﺎم ﺳﺟﺎد)ع( ھرﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﭘس ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎطﻘﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ھرﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
آﻣر و ﻧﺎھﯽ ازل ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ اراده و اﻣرش را در ذات ذرات و ﮐرات و ﺣﯾواﻧﺎت و آدﻣﯾﺎن اﻟﻘﺎء و ﺟﺎری
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺧواه ﻧﺎﺧواه! وﻟﯽ آﻧﮑﮫ آﻣر و ﻧﺎھﯽ ﺟﺎن ﺧود را در ﺑﯾرون ھم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ اﻣﺎم واﺣدﯾﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣؤﻣن و
ﺻدﯾﻖ و ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر و در ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ اﺳت .ﭘس ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺑدون داﺷﺗن اﻣﺎﻣﯽ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر
ﻧﺎطﻖ و ﺣﺎﺿر ھم اﻣﮑﺎن اﻣر و ﻧﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺋرﯾن ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﮫ ﺟﺑر و زور و ﺳﺗم و ﺿﻼﻟت! ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﻧدارد اﺻﻼً اراده ای ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق و آﻣر ﻧدارد ﮐﮫ اﻣر و ﻧﮭﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺟز زور و ظﻠم ﻧﻣﯽ داﻧد .و اﮔر ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در
ﮐﺗﺎﺑش ،اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة آدﻣﯽ را از ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑر ﺑﺎزﻣﯾدارد ﺑدﻟﯾل اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اراده اﻣﺎم اﺳت در واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة! و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
دارای ﺻﻠوة اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾﺳت درﯾﺎﺋﯽ از ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ھم ﺑﮑﺎرش ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻ ﺑﺧدﻣت ﺗﻧﻔﯾس و ﮐﻔر و واژﮔوﻧﯽ! ﭘس اﻣر و
اراده اﻣﺎم در ﺟﺎن ﻣؤﻣن اھل ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ وی را از ﻣﻧﮑرات ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
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 -۴٧ﺷﻣس و ﻗﻣر )ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه(
ﻣﮫ و ﺧورﺷﯾد ھﻣﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد

ﺟﻠوه ﮔﮫ روی ﺗو دﯾده ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت

در آﯾﮫ آﺧر ﺳوره طﻼق آﻣده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻔت زﻣﯾن ھﻣﭼون ھﻔت آﺳﻣﺎن آﻓرﯾده و اﻣرش را ﺑﯾن اﯾن دو ﻓرود ﻣﯽ آورد و
ھر ﻣﺣﺎﻟﯽ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد .اﯾن ھﻔت زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد در ﻣرﮐزش ﻗرار دارد.
ﮐره زﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﺎﻧون اﻗﺎﻣت ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت ﮐﮫ اﻣر ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اش از ﻗﻣر زﻣﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎه ﺑر
وی ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎه ﻣﺣل اﻗﺎﻣت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧورﺷﯾد ھم ﻣﺣل ﻧزول آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ اﻣر
ﺧداوﻧد را از آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﺑر ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و از ﻣﺎه ھم ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن اﺳت.
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠوم ﺑﺷری ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﮐل ﺣﯾﺎت ﺑر روی زﻣﯾن از ﻧور ﺧورﺷﯾد اﺳت و اﺧﯾرا ً ﻣﻌﻠوم ﺷده ﮐﮫ ﻧور ﻣﺎه ﭼﮫ
ﻧﻘﺷﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑر روان و اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری دارد و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت ﺧورﺷﯾدی و روح ﻗﻣری ھﻣﺎن
ﻣؤﻣﻧﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت در درﺟﺎت! و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ،زﻧده ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺣﺎﻣل روح ﮐﺎﻣل اﻟﮭﯽ!
و در رواﯾﺎت اﻣﺎﻣﯾﮫ آﻣده ﮐﮫ ﺳﯾﺎره زﺣل ،ﺳﺗﺎره ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ درﯾﺎﻓت ﻋﻠم و ﻗﻠم اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺳﯾﺎره ﻣرﯾﺦ ﻧﯾز
ﮐﺎﻧون اﻗﺗدار و ﻗﮭﺎرﯾت اﺣدی ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﯾﺎره اﻣﺎﻣت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دارای دوازده ﻗﻣر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻداق
دوازده اﻣﺎم اﺳت .و ﺳﯾﺎره زھره ھم ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻋﺷﻖ و ﺟﻣﺎل و ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ از وﺟود اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺗﺟﻠﯽ
اﺳت و اوﻟﯾﺎی آﻧﺎن! و ﺳﺎﺋر ﺳﯾﺎرات ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ ﻧﯾز ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ در ﻧزول ارﺿﯽ
ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ھﻣﮫ اﯾن ﻧزوﻻت ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت در ھر ﻋﺻری ﺑر
روی زﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﮭد ﻧزول اﯾن ﺳﺗﺎرﮔﺎن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻧزول ﻧﺟم در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﭘﯾداﯾش و ظﮭور
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﯾز ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ ﻣﺷﻣول ﻧزول اﯾن ﻧﺟوم ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
و آﺧرﯾن اﯾن ﻧزوﻻت ﺑواﺳطﮫ ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﮭد درﯾﺎﻓت ﺳﺎﺋر ﻧزوﻻت آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن درﯾﺎﻓﺗﮭﺎ را در
درﺟﺎت ﺑﮫ اھﻠش ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص ﺑﺎ ﻣﺎه زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم در ﺳرآﻏﺎز ﺳوره رﺣﻣن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗرآن و ﺑﯾﺎن اﺳت از طرﯾﻖ
ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرده
رب
اﺳت ﮐﮫ اﺷﺎره دارد ﺑﮫ طﻠوع ﺧورﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺷرق و اﺷراق اﺳت و ﻏروب ﺧورﺷﯾد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﺎه اﺳت .ﭘس ّ
ﻣﺷﺎرق و ﻣﻐﺎرب ھﻣﺎن رﺑوﺑﯾت ﺷﻣﺳﯽ و ﻗﻣری ﺧداوﻧد در ﻣؤﻣﻧﺎن و اوﻟﯾﺎء و ﻋﺎرﻓﺎن و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻣل دوراﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ رﺑوﺑﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ و رﺑوﺑﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ )روﺣﺎﻧﯽ( اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ رﺑوﺑﯾت ھﺎی آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ در ھﻔت ارض ﻣﻧظوﻣﮫ
ﺷﻣﺳﯽ را در واﻗﻌﮫ "ﻧزول ﻧﺟم" ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺎرف را ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﻧﺟم
آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺳوره ﻣﻌراج اﺳت .زﯾرا ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﭼون ﺑر ﺟﺎن ﻋﺎرﻓﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺟﺎﻧش را ﺑﮫ
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﻧد و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻋروج روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎرف اﺳت در درﺟﺎت ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ! و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ
اﯾن ھﻔت ﺳﯾﺎره ھﻣﺎن ﻧزول ھﻔت آﺳﻣﺎن در ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺳوت )ارض( اﺳت و ﻟذا ھﻔت درﺟﮫ از ﻋروج روﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن
ﻣﺣﻣدی ﻣﻣﮑن ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اوﻟﯾن آﺳﻣﺎن ﻋروج ھﻣﺎن ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺳﮑوی ﭘرش ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر اﺳت ھﻣﭼون ﻋطﺎرد،
زھره ،زﺣل ،ﻣرﯾﺦ ،ﻣﺷﺗری ،اوراﻧوس و ﻧﭘﺗون .و اﯾن ﺳﯾﺎرﮔﺎن ھﻣﺎن ﻣﺻداق "ﺑﯾﻧﮭّن" در آﯾﮫ آﺧر ﺳوره طﻼق ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧزول اﻣر ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر اﻣر ﻣﺣﺎﻟﯽ را در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اوﻟﯾﺎی او
ﻣظﺎھر ﺑدﻋت اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑدﻋت ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ از واﺟﺑﺗرﯾن ﻋﻠﻣﮭﺎﺳت ﮐﮫ
اﺳﺎس اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺑدون آن ھداﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد.
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ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و در ظرف ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﻣﺣدودﯾت اﺑدان در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﺑرزﺧﯽ از
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻋدﻣﯾت و ﻧﺎﺑودﮔﯽ ھم ھﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ را
ﺑرزخ ﻧﺎﻣﻧد زﯾرا ﺑود و ﻧﺑودی اﺳت و ﻣﻌﺟوﻧﯽ از ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ! ﭘس ارﮐﺎن و ﻋﻧﺎﺻر ﺣﯾﺎﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﺑﮭﻣﺎن
ﻣﯾزان ﻣرﮔﺑﺎر و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺧش ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﻣوﺟودﯾت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺗﯽ ،اﻗﺗدارّ ،
ﻋزت ،راﺣﺗﯽ و رﻓﺎه ،آﺑرو ،ﻣﺣﺑوﺑﯾت و
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﻧژادی و ھوﯾت ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ! اﮔر ﺑﻘول
اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﺣﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ در آﺧرت و ﭘس از ﻣرگ اﺳت و ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ﭘس ھﻣﮫ اﯾن
ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺿد ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد اﺧروی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﺟز ﺣﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ
روح اﻟﮭﯽ و اراده ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر! و آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣذﮐور را در اﯾن دﻧﯾﺎ از دﺳت ﻣﯽ
دھد و ﯾﺎ در ﺧطر ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﻼش روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ ذاﺗﯾش در اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺣﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود و
در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺣﯾﺎت اﻟﮭﯽ را درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎ و راز ﺑﻼﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دارای ذات ﺑﻠﯽ
ﮔﻔﺗن ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودش! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﺟز در اوج ﺑﻼﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ دﻧﯾوی را ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ اوج اﯾن ﺑﻼھﺎ ھﻣﭼون ﻣوﺗﮭﺎی اراده و ﺟﺎن و
اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس اﺳت و در ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻣوت ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﻣوت ﻧﺎن و ﺟﺎن و ﻧژاد )ﺟﺎﻣﻌﮫ( و ﻓردﯾت
)ﻣﻧﯾت( اﺳت .آدﻣﯽ وﻗﺗﯽ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود را در ﺧطر ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧد ﭼون رزق و رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش
ﻋزت و آﺑرو و ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗش در ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد ّ
در ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد رزق و اﻣﻧﯾت ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﭼون ّ
ﻋزت و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ
را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﭼون در ﺧطر از دﺳت دادن ﺧﺎﻧدان و ﻧژادش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻧزاد را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﭼون ھوﯾت و ﻓردﯾت
ﺧود را ﺑرآﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﺣدﯾت اﻟﮭﯽ را ﻣﯽ ﺧواﻧد .و ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ
ﺧود را در ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺑﻼﯾﺎ ﻧﯾﺎﺑد ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺧود ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد.
وﻟﯽ ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ دارای رﺳﺎﻟت اﻟﮭﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﮔر اﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮭت
اﻧﺟﺎم اﯾن رﺳﺎﻟت ﺧود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و
ﻋﺎطﻔﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻋﻠﻣﯽ اش از دﺳت ﻣﯽ رود ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن رﺳﺎﻟت را ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا و
ﺑﮫ ﺗوﮐل او و از ﻧزد او اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﺑرای رﺿﺎی ﻣردم و ارﺿﺎی ﻏرور ﺧودش و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧودش و اﺛﺑﺎت ﺧودش
ﺑرای ﻣردم و ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺧداوﻧد! ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺷﺄ ﻏرور و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻋُﺟب و ﺷرک ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ و ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺧداوﻧد ﺑرای اﺷﺎﻋﮫ دﯾن و ﺑﯾداری و
ھداﯾت ﺧﻠﻖ ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره دھﮭﺎ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ در ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﻧﺎزل ﺷده
اﺳت و ﺑرﺧﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑدﻟﯾل ﭼﻧﯾن ﭘﻧدار و ﺷرﮐﯽ دﭼﺎر ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺷده اﻧد" .اﮔر ﺧداوﻧد ﺑﺧواھد ﺑﮫ آﻧﯽ ھﻣﮫ
ﻣردﻣﺎن روی زﻣﯾن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟص ﻣﯽ ﺷوﻧد ".ﻗرآن -ﭘس ﺧود اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﯾش از ﺳﺎﺋر ﺧﻠﻖ ﻣﺳﺗﺣﻖ و
ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺧﻼص در دﯾن و ھداﯾت و ﻧﺟﺎت ھﺳﺗﻧد.
ﭘس ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ وﻗﺗﯽ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻣﺧﻠﺻﺎﻧﮫ و ﻓﻘط ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا و ﺗوﮐل ﺑﮫ او ﺧواھد
داﺷت ﮐﮫ ﺑرای اداﻣﮫ رﺳﺎﻟﺗش ﺑرای ھر ﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرﻣﯽ دارد ھﻣﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و
ھوﯾﺗﯽ و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺣﯾﺛﯾﺗﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺟﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺧود را ﯾﮑﺟﺎ در ﺧطر ﻧﺎﺑودی ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﺎز
ھم در اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻟﺗش ﺗردﯾد ﻧﮑﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺟز ﺧود ﺧداوﻧد ھﯾﭼﮑس و ھﯾﭻ ﭼﯾز و ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﺟﺎن و وﺟودی ﺑرای
ﺧود ﺳراغ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﺷﺎھد و ﺣﺎﻣﯽ و ﻣواﻓﻘﯽ! ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ از ﯾﮏ ﺑﻼی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺑﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣل و ﺧﺎﻟص و ﺗوﺣﯾدی ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﮕوﯾد .و ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ای از ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﮐﺎﻣل ﺧداوﻧد روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل! و ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ای از ﻧﺎﺑودی ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ
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رﺳﺎﻟت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺣﻘش ﻧﯾز ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ،ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت
ﭘﯾروزی ﺑزرگ!
ﮐﺎر ﮐﺎﻣل آدﻣﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ آﻧﺳت ﮐﮫ در ﺣﺿور ﺑﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرش آﻧﻘدر ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧط
ﺑطﻼن ﺑر ﺑﻘﺎی ﺧود ﺑﮑﺷد و ﻓﻧﺎ ﮔزﯾﻧد ﺗﺎ از ﺑﻘﺎی ﺧداوﻧد ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑد .اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﻼ و ﺑﻠﯽ ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻓﻧﺎ و ﺑﻘﺎﺳت.
ﺧداوﻧد در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرای ھر ﭼﯾزی زوﺟﯽ آﻓرﯾده ﮐﮫ ﺿد آن اﺳت و ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھم زوج و ﺿد و دﺷﻣن ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد
اﺳت در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋرﺻﮫ درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﺎرﮔﺎه درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﺑودی
او ﻧﯾز ھﺳت .و اﻧﺳﺎن آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺧداﯾش ﮐل ﺑود دﻧﯾﺎﯾش را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﻧﺑود دﻧﯾﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و اﯾن ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ
ورزی ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ھﻣﮫ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ارزﺷﮭﺎی اﺿدادی رھﺎ ﺷده و ﺑﮫ اﺣدﯾت ذات ﺣﻖ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼون اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( ﺟز ﺧداوﻧد ھﻣﮫ را دﺷﻣن ﺧود ﺑﺑﯾﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ
ﻣﻘﯾم در ﺧﻠﻖ اﺳت و ﻋﯾن آﻧﮭﺎﺳت .ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزش از ﺧودش ﻧﯾﺳت و ﻣﺎﻟﮏ ھﯾﭻ
ﻋﻧﺻر ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی از ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻧﯾﺳت ﺑطورﯾﮑﮫ ھرﮔﺎه ﺑﺧواھد ھرﭼﯾزی از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺧودی ﮐﻧد ﻧﺎﺑود
ﻣﯽ ﺷود .ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻟت اﻟﮭﯽ ﺧود در ھر ﮔﺎﻣﯽ ھﻣﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی زﻧدﮔﯾش را ﯾﮑﺟﺎ
در ﺧطر ﻧﺎﺑودی ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎز ھم در اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻟﺗش ﺗردﯾدی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ھر ﮔﺎﻣﯽ ھﻣﮫ ﻣوﺗﮭﺎی ارادی را
ﯾﮑﺟﺎ در ﺟﺎﻧش ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھر دم و ﺑﺎزدﻣﯽ ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد! ﺟﺎم
ﺑﻼﺋﯽ ﮐﮫ ھر دم ﻣﯽ ﻧوﺷد و ﺑﺎ "ﻻ" ﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧودش ﻣﯽ ﮔوﯾد ال ﻻ ھﯽ ﻣﯽ ﺷود!
آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ اﻣور دﻧﯾوﯾش ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد از طرﯾﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ دﻧﯾﺎﯾش ﺑﺎ ﺧداوﻧد! و ﺧداوﻧد را ﺟﺎﻧﺷﯾن ھﻣﮫ زﻧدﮔﯾش و
ھﻣﮫ اراده و آﮔﺎھﯽ ﺧود ﺳﺎﺧﺗن! آﺧرت اﺟر ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺑﺎ ﺧداﺳت .دﻧﯾﺎﺋﯽ را ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑرای ﺧداﯾش از ﮐف ﻣﯽ ﻧﮭد
آﺧرت او ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎوداﻧﮕﯾش در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻘدﺗر و آﺷﮑﺎرﺗر و ﻋظﯾم ﺗر ﻣﯽ آﯾد.
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 -۴٩ﺳﻌﯾد و ﺷﻘﯽ )اوﻟﯾﺎء و اﺷﻘﯾﺎء(
ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺳﻌﯾد و ﺷﻘﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋرﻓﯽ آن ھﻣﺎن ﺧوﺷﺑﺧت و ﺑدﺑﺧت اﺳت
وﻟﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ و وﺟودﯾش ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از رﯾﺷﮫ ﻟﻐت آﻧﺳت ﺑﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳﻌﯾد از رﯾﺷﮫ "ﺳﻌد" ﺑﻣﻌﻧﺎی
ھﻣﺳوﺋﯽ ،ھﻣراھﯽ ،ﯾﺎری و ﻣواﻓﻘت اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﻘﯽ از رﯾﺷﮫ "ﺷﻖّ" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﺧﺗﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺿدﯾت و ﻋداوت
اﺳت و ﻧﯾز ﺑﻣﻌﻧﺎی دوﭘﺎرﮔﯽ و ﺷﻘﮫ ﮐردن ﯾﺎ ﺷﻘﮫ ﺷدن! ﭘس اﻧﺳﺎن ﺳﻌﯾد و ﺧوﺷﺑﺧت اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺳو و ﻣواﻓﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و
آدﻣﯾﺎن اﺳت ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﺧودش .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺷﻘﯽ و ﺑدﺑﺧت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟف و ﺿد ﺑﺎ ھر ﮐس و ھر اﻣری اﺳت
ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﺧودش! و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺷﻘﯽ ھرﭼﯾزی و ﺑﺧﺻوص ﺧود و زﻧدﮔﯾش را ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر اﻣری را دو ﺷﻘﮫ
ﻣﯽ ﺳﺎزد و آدﻣﯽ ﺳرﺳﺧت و ﺳﻧﮕدل و ﺑﯾرﺣم و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎف اﺳت و ﺑﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑﺎ ھرﮐس و ھر اﻣری ﮐﮫ او را
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺄﺋﯾد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑﻧد ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و ﻟذا ﮐل رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾش دو ﺷﻘﮫ اﺳت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋده ای ﺳﺧت ﻣرﯾد و
ﭼﺎﭘﻠوس و ﺑﻧده و ﻣﺧﻠص و ﺷﺎﮐر اﺳت و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﻣردم ﺑﯾرﺣم و ﺧﺻم اﺳت .ﺧﺷم و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ دو وﺟﮫ ھوﯾت
اوﺳت ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻧدد و در ﻋﯾش اﺳت و ﯾﺎ در ﺧﺷم و ﻋداوت و ﻋرﺑده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺳﻌﯾد ،اﻧﺳﺎﻧﯽ رﺋوف و
ﻟطﯾف اﺳت و ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﺗﻌﺎﻣل و ﮔﻔﺗﮕو و ھﻣدﻟﯽ دارد و ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣواﻓﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آدم ﺷﻘﯽ ﺑطور
ﮐﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺟﮭﺎن اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺳﻌﯾد دوﺳﺗدار ﺧدا و ﺧﻠﻖ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺷﻘﯽ ،ﺧﺻم ﺧدا و ﺧﻠﻖ اﺳت .و ﻟذا اوﻟﯾﺎء و
اﺷﻘﯾﺎء در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دارﻧد .و اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮔروه دﯾﮕری ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎطن
ﺷﻘﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑظﺎھر ﺳﻌﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾﻧﺎن ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد!
و اﻣﺎ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺑﺷر آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھوﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺻﻐراﯾش در اﯾن دﻧﯾﺎ
ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود و آن ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺟﺗﯽ از ﺣﻖ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ روﺑرو ﮔردد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل
و ﻋواطف و اﻓﮑﺎر و ﺻﻔﺎت ﭘﻧﮭﺎﻧش ﻋﯾﺎن ﮔردد ﮐﮫ ﺳراﺳر ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺟﮭل اﺳت .اﮔر اﯾن ظﮭور ﮐﻔر
ﺑﺎطﻧش را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣوده و ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻧﮑﻧد و ﺳﭘس از آن ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ اﺻﻼح و اطﺎﻋت از ﺣﻖ ﺑﭘردازد در ﺟرﮔﮫ اھل
ﺳﻌﺎدت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺳﻌﯾد ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ اﮔر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد اﻧﮑﺎر ﮐﻧد و آﻧرا ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﺳﺑت دھد و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧرا ﻧﭘذﯾرد و ﯾﺎ اﯾن زﺷﺗﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﺷراﯾط و ﺟﺑرھﺎ ﻣﻧﺳوب ﻧﻣﺎﯾد در ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوﺗش ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﮔردد و در ﺟرﮔﮫ
اﺷﻘﯾﺎء وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻋذاب را ﺑر ﺧود واﺟب ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾن ﺑﺎره آﯾﺎت ﮐﺛﯾری در ﻗرآن آﻣده اﺳت.
در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻔرش را ﺑﭘذﯾرد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن را ﮔردن ﺑﮕﯾرد از ﮐﻔرش ﺟدا و رھﺎ ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ اﮔر اﻧﮑﺎرش ﮐﻧد و
ﺑﮕوﯾد از ﻣن ﻧﯾﺳت در داﻣش ﻣﯽ اﻓﺗد و ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود.
دھﮭﺎ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧودی ﺧود ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ و ﺟﺎھل و ظﺎﻟم و ﻣﻧﮑر ھر ﺣﻘﯽ
اﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧود آﯾد و ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و اﯾﻣﺎن آورد و ﺑﮫ اﺻﻼح ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر ﻧﻔس ﺧود ﺑﭘردازد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﺎﺋل آﯾد و ﺑر اﯾن
ﺣﻖ ھم ﺻﺑور ﺑﻣﺎﻧد و آﻧرا اﺷﺎﻋﮫ و ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺳوره ﻋﺻر ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﯾﺎن اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت اﯾن
ﮐﻔران و ﺧﺳران آدﻣﯽ ھم اﺑﺗﻼﯾش ﺑﮫ دھر و ﻋﺻر و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯾش از ﺧود و ﻋﺎﻟم و ﺧداوﻧد
اﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن دھر ﻧﯾز ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت ﭘس دھرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و رھﺎﺋﯽ از اﯾن ﮐﻔر و ظﻠﻣت و ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت اﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻧﺳﺎﻧﯽ دھر ھﻣﺎن ﻧژاد و ﺧﺎﻧواده
اﺳت ﭘس ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ھم ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس دﻋوی ﻋﺷﻖ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗداوم
و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘدﯾس ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .و ﻟذا اﺳﺎس ﻗﯾﺎﻣت ﺻﻐرای ﻧﻔس ھر ﮐﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﺟت ھﺎی اﻟﮭﯽ و اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ھﻣﺎن
ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد و رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ و ﻗوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوﺗش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﻘﺎﺑل ﻧژاد و ﻧزاد آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد در ﻗﺑﺎل اﯾﻣﺎن و ﻋﻘل و ﺷراﻓت و ھداﯾت و ﺣﻘﯾﻘت و ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﯾد
ﺑﺷری ﺧﺻﻣﯽ ﺷﻘﯽ ﺗر از اھﺎﻟﯽ ﻧژاد ﻧﯾﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﻘول اﺑراھﯾم)ع( :ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ دﺷﻣن ﻣن ھﺳﺗﻧد! ﮐﮫ در رأس اﯾن
دﺷﻣﻧﯽ ھم ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و واﻟدﯾن ﻗرار دارﻧد .و ﻗﯾﺎﻣت ﻧژادی ﻓرد در ﻣﺣور اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻗرار دارد ﮐﮫ ادﻋﺎ و اﺣﺳﺎس
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻧژادش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن دروﻏﮭﺎﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﻘﺎوت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی
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ﺧﺎﻧداﻧش را ﺑﻧده و ﭘرﺳﺗﻧده ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد و اﯾن اﺳﺎس واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﺑﺷر اﺳت .و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت روﺑرو
ﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧود را ﯾﮑﺑﺎر دﮔر واژﮔون ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺳﻌﯾد و رﺋوف و رﺣﯾم ﮔردد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﮐﺎرﮔﺎه رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد و آﺋﯾﻧﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﺑﻘره آﯾﮫ  ٢٢٣دﯾدﯾم .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺟره ﺧﺑﯾﺛﮥ ﺷﻘﺎوت ﺑﺎﺷد و ھم ﺷﺟره طﯾﺑﮥ وﻻﯾت و ﺳﻌﺎدت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻣﺎﺋﯾم! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﺟﻠوه ای از اﯾن ﺷﺟره از وﺟود ﻋﻠﯾﯾن در ھر ﻋﺻری
ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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 -۵٠اﺳﺗﮑﺑﺎر و اﺳﺗﺿﻌﺎف
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ادﻋﺎ و اﺣﺳﺎس ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای آدﻣﯽ ﻣﮭﻠﮑﺗر اﺳت ادﻋﺎ و اﺣﺳﺎس ﻗدرت
ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑدﺗر از آن اﯾن اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎ را ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺗن اﺳت.
ﺳﺧن از ﺗﻧﻔﯾس و ﻣﻧﯽ ﮐردن وﺟود و ﺻﻔﺎت آن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت زﯾرا اﯾن ﮐﻔر و
ﮐﺑر ﺑﮫ اﺣﺳﺎس و ادﻋﺎ و اظﮭﺎر و ﺑﯾﺎن ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ رﺳد و ﻋﺎﻗﺑت
ﻓرد ﻣدﻋﯽ را در اوج ﺟﻧون ھﻼک ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ھر ﻋﺎﻗﻠﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت
ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﺧﺗص ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﻋﺑرت ﺑرای اھل
اﯾﻣﺎن ذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻋون ﻏﺎﯾت اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت.
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و دﯾن ﺧدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﮭﯽ از اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت و اﻣر ﺑﮫ ﺗن دادن و ﺗﺳﻠﯾم و اﺧﺗﯾﺎر ﮐردن اﺳﺗﺿﻌﺎف اﺳت زﯾرا
وﺟود و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ و ھﻣﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺣﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن اﺳﺗﺿﻌﺎف ﻣﯽ ﺟوﺷد و اﻧﺳﺎن را ﺻﺎﺣب ھﺳﺗﯽ ﺣﻖ ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا در ﺟﮭﺎن! "ﺧداوﻧد اراده ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن را ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن و وارﺛﺎن زﻣﯾن ﮔرداﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
اﺳﺗﺿﻌﺎف از ﻣﻧﺷﺄ اﺳﺗﻔﻌﺎل ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺧﺗﯾﺎرﮐردن اﻣر ،ﻓﻌل ﯾﺎ ﺻﻔﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر ﺗﺳﻠﯾم ﺿﻌف و ﻓﻘر و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮔﺷﺗن
ﮐﮫ اﯾن اﺑﺗﻼء ﯾﺎ ﻋذاب اﺳت .ﭘس اﺳﺗﺿﻌﺎف ﺑﻣﻌﻧﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣودن ﺿﻌف اﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل اراده ﺑﮫ ﻗدرت و ﮐﺑر ﮐﮫ
ھﻣﺎن اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺧودی ﺧود ﻣﺗﮑﺑر و ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ و ظﺎﻟم اﺳت ﭘس طﺑﻌﺎ ً ﻋﺎﺷﻖ اﻗﺗدار و
اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻓزوﻧﯽ طﻠﺑﯽ و ﺳﻠطﮫ اﺳت ﭘس اﺳﺗﺿﻌﺎف ھﻣﺎن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻧﺑرد ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻧﻔس ﮐﺎﻓر ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ
دو ﻣرﺣﻠﮫ و درﺟﮫ ﮐﻠﯽ دارد ﺟﮭﺎد ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎرﻣﺎدی و دﻧﯾوی و اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ و ﺟﮭﺎد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺑﺎدی! ﮐﮫ دوﻣﯽ ﺑﻣراﺗب ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﻟطﯾف ﺗر و ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﻗﮫ ﺗر اﺳت و
ﺑدون وﻻﯾت و ﻧظﺎرت و ھداﯾت ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻓردی ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد.
اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻌﻧوی ھﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳت ﻧﻔس اﺳت زﯾرا اﺑﻠﯾس از ﺑﺎﺑت ﭼﻧدھزار ﺳﺎل ﻋﺑﺎدﺗش ﺑدرﮔﺎه ﺧداوﻧد دﭼﺎر ﭼﻧﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎری
ﮔردﯾد و ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر در ﺑﺷر ﮔﺷت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺻود ﺑﺎطﻧﯽ و ﻧﮭﺎﺋﯽ از اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻣﺎدی ھﻣﺎن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻌﻧوی و
روﺣﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اراده ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑر ھﻣﮫ ارواح ﺑﺷری و ھﻣﮫ ارواح اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﮐﺷﯾدن! و اﯾن
اﺑﻠﯾﺳﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺳت .ﭘس اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و دﯾﻧﯽ ﻣﻐز ھﻣﮫ اﻧواع و درﺟﺎت اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺑﺷری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
اراده ﺑﮫ ﺑﻧده و ﻣرﯾد ﺳﺎﺧﺗن دﯾﮕران! و اﯾن ھﻣﺎن دﺟﺎﻟﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎطن و ﭘس ﭘرده ھﻣﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟﺑﺎر و ﺳﻼطﯾن
ﺣﺿور دارد .ﺣﺿور داﺋﻣﯽ ﮔروھﯽ از ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻣﻼﯾﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان در ﭘس ﭘرده ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی طﺎﻏوﺗﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻣروز دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ھرﮐس ﮐﮫ طﺎﻟب ﻣرﯾد اﺳت ﻓرﻋون و ﯾزﯾد اﺳت و دﺟّﺎل و اﺑﻠﯾس ﺻﻔت اﺳت
و ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ! ھرﮐس در ھر ﻣﻘﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﻧده و ﻣرﯾد و ﭘرﺳﺗﻧده ﻣﯽ ﺧواھد اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳر
و ﻓرزﻧد ﺧود را ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ ،و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم اداری و آﻣوزﺷﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ طﺎﻟب
ﻣرﯾد اﺳت .اﻣﺎم و ﻣراد و ﭘﯾر و ﻣﻌﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﯾﭼﮑس را ﺑﺧود ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧد .ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻓﻧﺎی
از ﺧود اﺳت و ﻟذا ھر ﮐﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ او اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ اﺷد اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻌﻧوی دﭼﺎر ﺷده و ﻗﯾﺎﻣﺗش ﺑرﭘﺎ
ﻣﯽ ﺷود و ذات ﮐﻔر و اﺑﻠﯾﺳﯾت او ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﯾﺎ آﻧرا ﺗﺻدﯾﻖ و از آن ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﻋﯾن
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد .زﯾرا ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل اﺳﺗﺿﻌﺎف اﺳت ﭘس ھر ﮐﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ او اﺣﺳﺎس اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و اﺑﻠﯾﺳﯾت در وی ﻓﻌﺎل و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.
ﺧداوﻧد روﺣش را در آدم دﻣﯾده و از ﺻورﺗش ﺑﮫ وی ﺟﻣﺎل ﺑﺧﺷﯾده و ﮐل اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎﺗش را در ﺟﺎﻧش ﻧﮭﺎده اﺳت
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان آدم ﻟﺣظﮫ "اﻟﺳت" را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﻧد وﻟﯽ ﺧدا را در ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ادﻋﺎ و
اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﻧﮑﻧﻧد و ھﻣﮫ را ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﻧﺧواھﻧد .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﺑﻧﯽ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧودش
دارای اﯾن اﺣﺳﺎس اﺳت و ﺑس .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان آدﻣﯽ ﺑﺟﺎن ھم اﻓﺗﺎده و در اﺛﺑﺎت ادﻋﺎی ﺧداﺋﯾت ﺧود ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
رﺣم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و دﺳت ﺑﮭر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد .و ھﯾﭼﮑس ھم ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ادﻋﺎﯾش را دﻋوی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺛل
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ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﺗﺎ ﻻاﻗل ھرﮐﺳﯽ ﺧودش را ﺑﭘرﺳﺗد و از دﯾﮕری ﺗوﻗﻊ ﭘرﺳﺗﯾدﻧش را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﮔر ھر ﮐﺳﯽ ﻓﻘط ﺧودش را
ﺑﭘرﺳﺗد و ﺧود را ﻻﯾﻖ ﭘرﺳﺗش ﺑداﻧد و ﺧداوﻧد را در ﺧود درک ﮐﻧد و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺷت
ﻣوﻋود ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺳﺎط ﺳﺗم ﺑرﭼﯾده ﻣﯽ ﮔردد .ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش را ﺑﭘرﺳﺗد و اﯾﻧﺳت راز اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﺳﺎد و ﺳﺗم و
ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺷری! وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﭘرﺳﺗش و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟز در ﮐﻣﺎل اﺳﺗﺿﻌﺎف ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن
وﺿﻌﯾت وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و ﮐﻣﺎل و ﻏﺎﯾت اﺳﺗﺿﻌﺎف ﻣﻌﻧوی ﮐﺷف و
درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻋدﻣﯾت ﺧوﯾش اﺳت .اﯾن ﻋدﻣﯾت ﻗﻠﻣرو وﺟود ﺧداﺳت" .ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﻧﺑودﯾد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﻋدم ﭼون
رخ ﻧﻣﺎﯾد وﺟود اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ در ﺣﻖ ﺧودش ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺳﺗﮑﺑﺎر اوﺳت .ﻣﻌرﻓت اﺟر
اﺳﺗﺿﻌﺎف اﺳت و وﺟود ﻧﯾز! ﭘس ھﻣﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺷری از ﺑﯽ وﺟودی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت
ﺑﺧﺻوص اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻌﻧوی!
ﺑﺷر ،ﺧداوﻧد را در ﺧود ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت ﺑدﻟﯾل ﺳﻠطﮫ دھر ﺑر ﺟﺎﻧش! و ظﻠﻣت و ﻧﺳﯾﺎن دھر زاﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ ﺑﻘدرت
اﺳﺗﺿﻌﺎف! ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑداﻧد و ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻋﺎﻗل اﺳت ﻧﮫ ﻣؤﻣن اﺳت ﻧﮫ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﻧﮫ ﺻﺎﺣب اراده
اﺳت ...و ﻧﮫ اﺻﻼً ھﺳت.
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺳﺎن از ﺧودش و راز از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻧﺳﯾﺎن و دﯾواﻧﮕﯽ ﺑﺷر اﺣﺳﺎس وﺟودی ﻓﺎﻗد ﻣﻌرﻓت ﯾﻘﯾﻧﯽ اﺳت و اﯾن
ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ظﻠم و ﺟﻧون ﺑﺷر اﺳت .ﻓﻘط ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣر اﺳﺗﮑﺑﺎر و ظﻠﻣت دھر را در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ
ﺷﮑﻧد.
ﻋدم ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری در ﺣﻖ وﺟودش وی را دﭼﺎر ﺗردﯾدی ﻓزاﯾﻧده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد از طرﯾﻖ
ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدﻧش از اﯾن ﺗردﯾد و ﺑﯽ وﺟودی ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻻاﻗل ﯾﮏ ﻧﻔر ﻧﺳﺑت
ﺑﺧودش دﺳت ﺑﮭر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﻧﻔر اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﺑﺎﺷﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ظﻠم و ﺷﻘﺎوت ﺑﺷری ﺧﺎﻧواده اﺳت .و ﻟذا ﺧﺎﻧواده ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮕﯽ و اﺻﻠﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺷﻘﺎوت و ﺑﯾرﺣﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮔردد و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳت ﺗرﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻧژادھﺎ ﮐﮫ ﻧژاد ﺧود را ﻗوم ﺑرﺗر و
ﺑرﮔزﯾده ﻣﯽ داﻧﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر در درون ﺧﺎﻧواده و ﻗوم ﺧودﺷﺎن دارای وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﺗرﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ
ھﺳﺗﻧد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧژادی ﺗﺎ ﺳرﺣد زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود .اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺟرﯾﺎن طﺑﺎﺑﺗم ﻣواﺟﮫ
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺧﯽ در درون ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ﺷدم ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و
زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم از ﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی اﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﺑود در ﺟﮭت ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﯾﮑدﯾﮕر! و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧﺻﺎﺋل
ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻧژادﭘرﺳت ﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری اﻣروزه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھوﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد آﻧرا در ﻟﺑﺎس ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﺑﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﻣﯾم دھد .زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم ،ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ و ﻗﺗﺎل درون ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً رﯾﺷﮫ در ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ دارد .و ﮐﯾﻧﮫ و اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻧﯾز رﯾﺷﮫ در ھﻣﯾن اﻣر دارد ﮐﮫ در
درون ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻧژادھﺎ ﻧﺳل اﻧدر ﻧﺳل اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻧﺧﺳت از راﺑطﮫ زن و ﺷوھر و ﺳﭘس راﺑطﮫ واﻟدﯾن و
ﻓرزﻧدان و ﺑﻌد در راﺑطﮫ ﺧواھران و ﺑرادران و ﺳﭘس در راﺑطﮫ ﻋﻣوزاده ھﺎ و داﺋﯽ زاده ھﺎ و ﻋﻣﮫ زاده ھﺎ و ﺧﺎﻟﮫ زاده
ھﺎ ﺗداوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣوج ﺳﺗم و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻧﺎﺑودی ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری را در ﻣﯽ ﻧوردد .ﭼون زن و ﺷوھرھﺎ
در ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن در ﻗﺑﺎل ھﻣدﯾﮕر ﻧﺎﮐﺎم ﺷدﻧد اﯾن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺗﻼش ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ راﺑطﮫ واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان و ﺳﭘس رواﺑط ﺑﯾن
ﻓرزﻧدان ﮐﺷﯾده ﺷده و ﮐل رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را درﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ آﺣﺎدش ﺟز اراده ﺑﮫ
ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن و ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ھﻣدﯾﮕر ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ زر و زور و ﺗزوﯾر و زار ھدﻓﯽ ﺑرای
زﯾﺳﺗن ﻧدارﻧد .و ﻋﺎﻗﺑت اﻟﻘﺎرﻋﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺑﻧد ﺧود ﮐﺷﯾده و درھم ﻣﯽ ﮐوﺑد و ﺑﻧده دﺟﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ
ﭘرﺳﺗش اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد" .ھرﮐﮫ ﻣرﯾد ﺧوﯾﺷﺗن ﺷد ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن -و اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﺣﺗوم اﻓراد و
ﺟواﻣﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرﮔزﯾده ﺧداﯾﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺧداﯾﻧد آﻧﮭم ﻧﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ھزاران ﻣﮑر و دروغ
و ﺑﺎزی ﮐﮫ ﺑزودی در آن ﮔم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺷﯾﺎطﯾن درﻣﯽ آﯾﻧد .ﺗﺎ آدﻣﯽ ﻋدم ﺧود را ﻧﺑﯾﻧد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑﻧد و در
ﻣﺣﺿر ﺣﻖ ﻓﻧﺎ ﻧﺷود وﺟود اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻣوﺟودی آﺗﺷﯾن و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﺎﺑودﮔر! ھﯾﭼﮑس ﺣﻖ ﻧدارد ﺧود را
ﺳر آﻓرﯾﻧش و ﭘﯾداﯾش ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ
ﺑﭘرﺳﺗد و ﻣرﯾد ﺧود ﺑﺎﺷد .ﺧود ﺑر ﺧود ﺣرام اﺳت ذاﺗﺎ ً! اﯾن ّ
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و اﺧﻼق ﷲ! ھرﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ را ﻓﮭﻣﯾد و اطﺎﻋت ﻧﻣود از اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺑﻠﯾس ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﯾﺎﻓت و رﺳﺗﮕﺎر ﺷد .و
اﯾن ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ وﺟود اﺳت.

٩٠

 -۵١ﺑﺧل و اﻧﺗﺣﺎر
ﺑﺧل ،ﮐﻣﺎﻧﯽ اﺳت از ﻧزد ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس ﻣﺳﺗﮑﺑر اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺗﯾرھﺎی آﺗﺷﯾن و زھرآﮔﯾﻧش ﺑﺳوی ھر ﻧﯾﮑﯽ و ﺧﯾر و رﺣﻣت
و ﺣﻘﯽ در ﺳﺎﺋرﯾن ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑطرزی ﺟﺎدوﺋﯽ ﺑﺳوی ﻗﻠب ﭘرﺗﺎب ﮐﻧﻧده اش ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺗدرﯾﺞ او را ﺑﮫ ﻗﺗل
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد" .ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن ".ﻗرآن" -و آﻧﮑﮫ ﺑﺧل ﻣﯽ ورزد ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد ﭼﯾزی را ّاﻻ از ﺧودش ".ﻗرآن-
"ﮐﺎﻓران ﺑﺧﯾﻼﻧﻧد و ﺑﺧل ﻧﻣﯽ ورزﻧد اﻻ ﺑﺧود ".ﻗرآن-
آدﻣﯽ ﭼون ﺧﯾر و زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را در دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﯾﺎ آﻧرا ﺗﺻدﯾﻖ و طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﺑﺳوی آن ﻣﯽ
رود و ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎﻧش دوﺳﺗﯽ و ﺧدﻣت و طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آن ارزش را ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد .و ﯾﺎ آﻧرا ﺗﮑذﯾب و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در
اﯾﻧﺻورت ﺻﺎﺣﺑﺎن آن ارزش را ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﺳﺎزد در ذھﻧش و ﺳﭘس ﺑر زﺑﺎﻧش و ﺑدﺗر از آن ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽ ﭘردازد.
و ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ روﺷﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﮑذﯾب و اﻧﮑﺎر ارزﺷﮭﺎ در دﯾﮕران ﻣﯽ ﭘردازﻧد و آن ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ از راه و
روش ﺻﺎﺣﺑﺎن ارزﺷﮭﺎﺳت ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آن ارزﺷﮭﺎ را ﺑدﺳت آورﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ آورﻧد و ﻻﺟرم ﻋﻠﻧﺎ ً آن ارزﺷﮭﺎ را اﻧﮑﺎر و
ﺗﮑذﯾب ﻧﻣوده و ﺻﺎﺣﺑﺎﻧش را ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ارزﺷﯽ در دﯾﮕران ﺑﺧل ﻣﯽ ورزد و ﺳﭘس ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب و ﻋداوت ﻣﯽ ﭘردازد در واﻗﻊ ﻓطرت آن ارزش
را در ﺟﺎن ﺧودش ﺗﮑذﯾب و اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آﻧرا در ﺧود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗﻠب ﺧود را ﺑﻣﺑﺎران و ﺳرﮐوب ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﺑﺎﻻﺧره دﻟش را ﻣﯽ ﮐﺷد .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﺧﯾری را در دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و آﻧرا ﺧﯾر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در ﺣﻘﯾﻘت دل و
ﻓطرﺗﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧور آن ﺧﯾر را در ﺧودش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﮔرﻧﮫ آﻧرا درک و ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐردﯾم .ﭘس اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﺧﯾری در
دﯾﮕران ﻋﯾن اﻧﮑﺎر و ﺳرﮐوﺑﯽ آن ﺧﯾر در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧودﻣﺎن اﺳت.
و اﻣﺎ ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﻧوع ﺑﺧل آﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﺧﯾر و رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﺑﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧد و اﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﺎ ﺑﮫ
اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾﺑش ﺑﭘردازﯾم و آﻧرا رد ﮐﻧﯾم .اﯾن ﻣﺻداق ظﻠم آﺷﮑﺎر ﺑﺧود اﺳت و ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﯾن ظﻠم ﺑﮫ اوﺟش ﻣﯽ رﺳد و
ﻣوﺟب ھﻼﮐت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺧﯾر از ﺟﺎﻧب ﯾﮏ ﻣؤﻣن و وﻟﯽ ﺧدا ﺑﺳوی ﻣﺎ آﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧﻌﻣت و ﻧور ﻧﺟﺎت و ھداﯾت
اﺳت و ﻣﺎ آﻧرا اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﮑذﯾب و ﺗﮭﻣت ﺻﺎﺣب ﺧﯾر ﺑﭘردازﯾم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو روش ﻣذﮐور ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮑﺎر آﻧﯽ و
ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ روش ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ! ﭘس ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ ﻧﯾز ﻧوع ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﺑﺧل و اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن
ﻧوع آن ﺗﻘﻠﯾد در اﻣر دﯾن و ھداﯾت ﻣﻌﻧوی اﺳت .و اﯾن اﻧواع اﻧﺗﺣﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از رﺣﻣت ﺧدا ﻣﺄﯾوس ﻣﯽ ﺳﺎزد.
آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﺑﺧل اﻧﮑﺎری ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾدی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺧﯾر و ﺣﻘﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ آن دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺣﺳﺎس
ﻧﺎﺑودﮔﯽ اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﻔرت و ﻋداوت ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ﻧﻔرت و ﻋداوت ﻋﯾن ﻧﻔرت و ﻋداوت ﺑﺎ
ﺧود اﺳت و اﯾن وﺿﻊ آدﻣﯽ را ﺑﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺧﺻم ھر رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ھدﯾﮫ و ﺣرﻣﺗﯽ از ﺟﺎﻧب دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷود
و از ﺳوﺋﯽ دﯾﮕر ﻋﺎﺷﻖ اﺷﻘﯾﺎء و ﺗﺑﮭﮑﺎران ﻣﯽ ﮔردد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وی ﻧﻔرت دارﻧد .و اﯾن ﯾﮏ اﻧﺗﺣﺎر ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳت.
اﻧﺗﺣﺎر ﻣﻌﻧوی و ﻗﺗﺎل ﺑﺎ دل و روح ﺧوﯾﺷﺗن! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻗﻠﺑﯽ ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود و دﯾﮕر ھﯾﭻ ﭼﯾزی را
درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺟز ﺷﻘﺎوت و آﺗش!
"از ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻋذاب ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷود ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘﯾروی از
ﻧﯾﮑﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی آدﻣﯽ ﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎن ﻧزوﻻت رﺣﻣت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼون اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب ﺷود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋذاب آﺗش ﺑﺧل
و ﻗﺣطﯽ و ﻣرگ دل ﻣﯽ ﮔردد .اﻧﮑﺎر ھر ﺧﯾری ﮐﮫ ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد دﯾر ﯾﺎ زود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋذاب ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺗرﯾن
ﺧﯾرھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌرﻓت و ﻧور ھداﯾت ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎ و اوﻟﯾﺎء ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد .و ﻟذا اﻧﮑﺎر و ﺑﺧل
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻟدﻧّﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷد ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و آن ﻋذاب ﻋظﯾم اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺣﻣﺎﻗت و ﮐوری و ﮐری و ﮔﻧﮕﯽ و ﻣرگ وﺟدان اﺳت و ﻟذا رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت اﻣت را ﺑﺧل ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧودﮐﺷﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣود ﻣﻐز و دل اﺳت زﯾرا ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺣﻘﯽ ﺑﺳوی
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ﻣردم ﻣﯽ آﯾد ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﺣت اﻣر اﻟﮭﯽ اﺳت آن ﺣﻖ را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ آﮔﺎھﯽ ذھﻧﯽ آدﻣﯾﺎن اﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﻗﻠﺑﯽ را
اﻧﮑﺎر و ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋﯾن ﮐﺷﺗن دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﭘس ﺑﺧل ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﺑﺧﻠﮭﺎﺳت!
ﺑﺧل ھﻣﭼون ﻓﺳﻖ وﺟﮭﯽ از ﻧﻔس و ﻧﮭﺎده اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻗوت
ﺧﯾر و ﭘﺎﮐﯽ و وﺟود اﻟﮭﯽ در ﻓطرﺗش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﺑﺧل ﻧﻔس ﺟﮭﺎد ﮐﻧد .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻼش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی ﻣﻌﻧوی و ﺗﻘواﺋﯽ اوﺳت .ﭘس ھﯾﭼﮑس ذاﺗﺎ ً ﻓﺎﻗد ﺑﺧل ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﮐﻔر ﻧﯾﺳت زﯾرا
ﺑﺧل ھﻣﺎن ﺻﻔت ﮐﻔر ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر ﺧﯾر و ﺣﻖ اﺳت .اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن دﺷﻣن رﺣﻣت و ﺧﯾر و ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ھر ﺳﻣﺗﯽ
ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر و ﺑﺧل ﻧﻔس اﺳت :ﭘس ای ﻓرزﻧد آدم ﭘس ﮐﯽ طﺎﻟب رﺣﻣت ﻣن ﺧواھﯽ ﺷد! ﺣدﯾث
ﻗدﺳﯽ -و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی آن آﯾﮫ ﺣﯾرت آور ﮐﮫ :از ﺑﮭﺗرﯾن اﻣوری ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﻗﺑل از ﻧزول
ﻋذاب! ﭘس ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ھر ﻋذاﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﻣﻌﻠول اﻧﮑﺎری از رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن آﻣده
اﺳت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت" .ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺎد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﭼﻘدر ﻧﺎﺳﭘﺎس اﺳت ".ﻗرآن" -ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن دﺷﻣن آﺷﮑﺎر
ﺧوﯾش اﺳت ".ﻗرآن -و اﮔر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و رﺣﻣت ﻧﺎﭘذﯾری را در ﺧود ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺑدان ﮐﮫ در آن ﻏرق ﺷده ای!

٩٢

 -۵٢ﺣﻖ و ظن
اﺻوﻻ ً ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ از درون و ﺑرون ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺣﻖ و ﺧﯾر اﺳت اﮔر آدﻣﯽ آﻧرا ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ درﯾﺎﺑد و ﺗﺻدﯾﻖ
ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﺷری ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺎزل ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ آﻧﮑﮫ ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر ﺧﯾر و ﺣﻘﯽ اﺳت .و ﺗﺎزه اﮔر اﯾن ﺷر ﺧود را ھم
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﭘذﯾرا ﺷود و اﻧﮑﺎرش ﻧﮑﻧد آﻧﮭم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﯾر دﯾﮕری ﻣﯽ ﺷود .ﭘس آدﻣﯽ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟز اﻧﮑﺎر و ﺗﺣرﯾف اﻣور
ﻧدارد زﯾرا ﺑﺎور ﻧدارد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺷر و ﻧﺎﺣﻘﯽ در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوﯾش آﯾد اﻻ در اﻧﮑﺎرش! زﯾرا ﺧداوﻧد ﻋﯾن ھر ﭼﯾزی
اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﭼﺷم دﯾدﻧش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﺳوء ظن آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻖ ھر ﭼﯾزی ﻣوﺟب ﮐﻔر و اﻧﮑﺎرش ﺑﮫ
ﺣﻖ آن ﭼﯾز اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ظن ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد ".ﻗرآن -ﭼرا ﮐﮫ ذھن آدﻣﯽ ﻣﺎھﯾﺗﯽ
دوﮔﺎﻧﮫ دارد و ﻟذا در ﻗﺑﺎل ھر اﻣری دﭼﺎر ﺗردﯾد و ﺳوء ظن اﺳت و ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﻠت ﻧﺎﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ اﻧﺳﺎن در درک و
درﯾﺎﻓت ﺣﻖ ھر ﭼﯾزی در زﻧدﮔﯾﺳت .و ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ از ﺛﻧوﯾت ادراﮐﯽ ذھﻧﯽ ھﻣﺎن ﻋﻘل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھر اﻣری
ﺿدش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﺧﯾر و ﺷر اﻣور را ﺣﻘﯽ واﺣد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو دﻧﯾﺎ دوﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭘس ﺧﯾر و ﺷر دﻧﯾﺎ را
رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻓراﺳوﯾش ﻣﯽ ﺟﮭد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﻖ ﺧﯾر و ﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
"و ﺑدان ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻣرﯾد ظن ﺧوﯾﺷﻧد و ﻟذا ﺟز ﺗوھﻣﺎت و دروغ را ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس اﮔر آﻧﺎن را ﭘﯾروی ﮐﻧﯽ از
ظﺎﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوی ".ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾده آﻟﯾزم و آرﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی ذھﻧﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗﻠﻣرو ﺗوھﻣﺎت و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ھﺎی ﺑﺷرﻧد ﭼﮫ
ﻓردی و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و آرﻣﺎﻧﺷﮭری ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﯾده آﻟﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ! زﯾرا ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ و ﺧرد ﺑﺷری را از ﻗﻠﻣرو اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﺣﺿور ﺣﻖ ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و دﭼﺎر ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ
ﺷﯾطﺎن اﺳت .ھر اﯾده و آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ذھن آدﻣﯽ دارای ظرف و ﺷﺎﮐﻠﮫ دﻧﯾوی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﻋرﺻﮫ ﮔﻣراھﯽ اﺳت.
ﺑﺧﺻوص ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ! اﯾن ﻋﯾن دﻧﯾوی ﮐردن دﯾن و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت و ﺗﻧﻔﯾس ﺣﻘﯾﻘت! درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ھﻣﮫ آرﻣﺎﻧﺷﮭرھﺎی ﻣﻌﻧوی و ﻋداﻟت ﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﺷری ﮐﮫ دارای ظرﻓﮭﺎی ﺗﻌﯾّن دﻧﯾوی ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﻗﻠﻣرو ﺑروز اﺷد ﻓﺳﺎد و
ﺳﺗم ﮔردﯾده اﻧد ھﻣﭼون دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزﻣﮭﺎی راﯾﺞ در ﺟﮭﺎن! و ﯾﺎ ھﻣﭼون اﯾدﺋوﻟوژی ﻗراﻣطﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﺑر
ﻣﻌﺎرف و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﭘدﯾد آﻣد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم ﺣﯾرت آوری ﮔردﯾد و ﺑدﺳت ﺧود ﻣﻧﻘرض ﺷد .ﺑﻘول
ﻋﻠﯽ)ع( ،آرزوھﺎ ﺧطوات ﺷﯾﺎطﯾن در ﺑﺷرﻧد! آرزوھﺎی ﺗﺻوﯾری و ﺗﺧﯾﻠﯽ ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻧد اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن داﻣﮭﺎﯾﻧد! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم اطﺎﻋت از ﺧدای ذھﻧﯽ و اطﺎﻋت از ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺧداﯾش ھداﯾت
ﻧﻣوده )ﻣﮭدی( رو در روی ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار داده و ﻣؤﻣﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﺑﯾن اﯾن دو ﻧوع ﭘﯾروی ﻧﻣوده اﺳت و ﺳﭘس
ﺣﮑم ﺣﻖ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از ﺧدای ظن ﺧود ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾروی از ھوای ﻧﻔس و
ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﯾده اﻟﮭﺎی ذھﻧﯽ ﺑﺷر ھﻣﺎﻧﺎ ﺧدای ذھﻧﯽ و اﻣﺎم ذھﻧﯽ و ﻣﻘدﺳﺎت و ﺑﺎورھﺎی
ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﯾﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری )ذھﻧﯽ( ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﻣﻌﻧوﯾت ھﺳﺗﻧد اﮔر ﻓردی ﺧود
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺳﺎﻟﮏ ﻋﻣﻠﯽ در ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﻧﺑﺎﺷد و از طرﯾﻖ آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت آﺷﮑﺎر ھداﯾت ﻧﺷود و ﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ ّ
ذھن و دل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻐرب و ﻣﺷرق رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر در ﺑﺷرﻧد! وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﺧﺎص ﺧود دارد
از ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺷرﻗﯽ ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده و ھداﯾت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد .ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﮑﺎن ﻣﺷرﻗﯽ در ﻧﻔس آدﻣﯽ ھﻣﺎن دل اﺳت و
ﻗﻠﻣرو ﻣﺷرﻗﯽ آﻓﺎق ھم اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺷراﻗﺎت ﭘروردﮔﺎر ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل! ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق اوﻟﯾﺎی ﺧود ﺑر روی زﻣﯾن را روﺷﻧﺎﺋﯾﮭﺎی روی زﻣﯾن ﺧواﻧده اﺳت.

٩٣

 -۵٣ﺳﻧت و ﺑدﻋت
ﺳﻧت ھﺎ ھﻣﺎن ﻋﺎدﺗﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﮭد طﺑﯾﻌﯽ آن ﺑرای ھرﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ﻧژاد اوﺳت .و اﯾن
ﺳﻧت ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت .وﻟﯽ ﺳﻧت اﻟﮭﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑرراً ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ظﮭور اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اوﯾﻧد
ﮐﮫ ﺳﻧت ﺷﮑﻧﺎن دوراﻧﮭﺎﯾﻧد و ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺳﻧت ھﺎ ھم ﻋﺎدات ﻣذھﺑﯽ اﻗوام ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺟدّی ﺗرﯾن ﺧﺻم ﺳﻧت اﻟﮭﯽ در
ظﮭور اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی زﻧده او در ھر ﻋﺻری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد" .ھرﮔﺎه ﮐﮫ ھداﯾﺗﯽ ﺑﺳوی ﻣردﻣﺎن آﻣد ﮐﺎﻓر ﻧﺷدﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﻧد
ﭘس ﺳﻧت ﭘدران ﺧود را ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ﻣﺎ ﭘﯾرو ﺳﻧت ﭘدران ﺧوﯾﺷﯾم ".ﻗرآن" -ﮐﺎﻓران ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺧداوﻧد را اﻻ ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻧﺎﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘدراﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑر آن ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ ﻧدارﻧد ".ﻗرآن -و ﺧدای ﺑﯽ ﺣﺟت ھﻣﺎن ﺧدای ﻓﺎﻗد رﺳول و اﻣﺎم
زﻧده اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻧﻣﺎز ﮐﮫ از ارﮐﺎن ﻣﺷﺗرک ﺳﻧت آﺑﺎء و اﺟدادی ﻣذاھب ﺷرک اﺳت ﺑدون وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ زﻧده
اﻣری ﺑﺎطل اﺳت" .آﻧرا ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﻧﻣﺎزی ﻧﯾﺳت ".رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( -و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺗﮭﺎم ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﺑﯽ
ﺣﺟت ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ھر ﻋﺻری ھﻣﺎن "ﺑدﻋت" اﺳت و ﻟذا اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد آﻧﮑﮫ ﻋﻠم ﺑدﻋت را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد از
ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎ ﻏﺎﻓل اﺳت .زﯾرا ﺧﻠﻖ اﻟﮭﯽ ﺑﺷر )ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد( ﺳراﺳر ﺑدﻋت اﺳت زﯾرا آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ
ﺧﻠﻖ از ﻋدم اﺳت .و ﺳﻧت ھﺎ و ﻋﺎدات ﺑﺷری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﺻﮫ ﻋدﻣﯾت اوﺳت .ﺧﻠﻘت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑدﯾﻊ و ﻧو و
ﻏﯾرﻣﮑرر اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻗدﯾﻣﯽ و ﻋﺎدی و ﺗﮑراری ﻋدﻣﯾت اﺳت.
و اﻣﺎ در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده ﮐﮫ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮫ اﻗوام ﺑﺷری و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺑﺷر ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﻧﯾز ﺳﻧت ﷲ اﺳت و در آن
ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ﻧﺧواھد ﺑود )ﺳوره اﺣزاب و ﻓﺗﺢ( و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ دھر ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﻋدﻣﯾت اﻧﺳﺎن و ﻧﺳﯾﺎن
وﺟودی اوﺳت )ﺳوره دھر( ﻧﯾز از ﺧدا و ﺣﺿور اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم)ص( "دھر" را از ﻧﺎﻣﮭﺎی ﭘروردﮔﺎر
ﺧواﻧده اﺳت .ﭘس آدﻣﯽ ھر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﻣﺎﯾد در ﺣﯾطﮫ اﻣر و اراده اوﺳت ﭼرا ﮐﮫ اوﺳت ﮐﮫ ھداﯾت ﯾﺎ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧد آن
ھداﯾت و ﺿﻼﻟﺗﯽ را ﮐﮫ ھر ﻓرد ﯾﺎ ﻗوﻣﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد او آﻧرا ﻣﻔﻌول ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد در ﺳوی ﺑﮭﺷت و دوزخ!
اﯾن ھﻣﺎن اراده و ﻓﺎﻋﻠﯾت رﺑوﺑﯾت ﻣﺷرﻗﯽ و ﻣﻐرﺑﯽ ﺧداوﻧد اﺳت .دوزخ ﻣﻐرب وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت و
ﺑﮭﺷت ھم ﺷرق وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و آﻧﮑﮫ در زﻧدﮔﺎﻧﯾش ﺷرق و ﻏرب وﺟود و ﺷب و روزش را
ﺗﻐﯾﯾر دھد ﺑﮫ ھر دو ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از اﺻﺣﺎب اﻋراف ﺷده و ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و از ﺑﮭﺷت و
دوزخ ﻓرا ﻣﯽ رود و ﺑﮭﺷت و دوزخ را در ﺳﻣت راﺳت و ﭼپ ﺧوﯾش داراﺳت و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﺎران اوﯾﻧد ﯾﺎران
ﯾﻣﯾن و ﺷﻣﺎل! و او ﺧود از ﺳﺎﺑﻘون اﺳت ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗﮫ و از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺧروج ﮐرده اﺳت در ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن! و اﯾن اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ھم ﺻﺎﺣب ﺳﻧت اﺳت و ھم ﺑدﻋت! و ﺑدﻋت اﻟﮭﯽ را از ﺳﻧت اﻟﮭﯽ )ﺗﺎرﯾﺦ(
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن وﻗوع واﻗﻌﮫ و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣل ﻗﯾﺎم آن اﺳت و ﻗﺎﺋم آن! و او از آل ﻣﺣﻣد و ﻗﻠﻣرو ﻗﺎﺋم آل
ﻣﺣﻣد اﺳت .زﯾرا اﻋراف ھﻣﺎﻧﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ھﺳﺗﻧد و اﺻﺣﺎب اﻋراف ھم ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺣل ظﮭور اﻣﺎم:
"ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداوﻧدﯾم و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ )ﺷﯾﻌﯾﺎن( ".اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( -اﻣﺎﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧورﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن اﻣﺎم ھم ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧورﻧد!
ﺳر ھﺳﺗﯾم و ﭼون
ﺳرﻧد! "ﻣﺎ ّ
ﺳر ّ
ﺳر ّ
ﺳرﻧد! و ﻣرﯾدان اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ھم ّ
ﺳر ّ
ﺳرﷲ اﻋظم ھﺳﺗﻧد و ﻋﺎرﻓﺎن ھم ّ
اﻣﺎﻣﺎن ّ
)ع(
ﺳرﯾم ".اﻣﺎم ﺳﺟﺎد -
ﺳر ّ
ﺳر ّ
ﺳرﯾم و ﭼون ﺑﯾﺎن ﺷوﯾم ّ
ﺳر ّ
آﺷﮑﺎر ﺷوﯾم ّ

٩٤

 -۵۴اراده و ﻧطﻖ
"اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن-
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﻧت ﺑﺷری ﻋﯾن ﺳﻧت ﷲ اﺳت در ﮐﻔر و اﯾﻣﺎﻧش و در اطﺎﻋت و طﻐﯾﺎﻧش! "ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎن ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭘس ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد .و آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺷﻣﺎﺳت".
ﺳوره ذارﯾﺎت" -و ﺑﮫ ﯾﺎدآورﯾد ھرﭼﮫ ﮐﮫ از ﺧدا ﺧواﺳﺗﮫ اﯾد اﺟﺎﺑت ﮐرده اﺳت ".ﻗرآن-
از اﯾن آﯾﺎت ﺑوﺿوح درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اراده ﺧدا و ﺑﺷر ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺷر در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﯾر زﻣﯾن ﻣﯽ ﺟوﯾد
در ﺧود ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧطﻖ ﻣﯽ آﯾد و اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود و ﻧطﻘش ﻋﯾن اراده ﻓﻌﻠﯽ اوﺳت .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﻋﻠم دارﻧد و ﮐﺎﻓران از آن ﻏﺎﻓﻠﻧد .و اﻧﺳﺎن ھر ﭼﮫ اراده ﮐﻧد و ھر ھدﻓﯽ را ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺧداوﻧد اﺟﺎﺑﺗش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ راه
ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت ،ﺑﮫ راه دوزخ ﯾﺎ ﺑﮭﺷت! وﻟﯽ روش اﺟﺎﺑت را ﺑﺷر ﻧﻣﯽ داﻧد و در آن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻧدارد وﮔرﻧﮫ ھرﮔز اﻣﯾﺎل و
اھداف ﮐﺎﻓراﻧﮫ را اراده ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﯽ آورد ﺗﺎ در ﻋذاﺑﮭﺎی دوزخ ﻣﺣﻘﻖ ﮔردد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗب
آﺳﻣﺎﻧﯾش اﯾن راه و روﺷﮭﺎ را ھم ﺑﮫ ﺑﺷر ھﺷدار داده اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ اﻓﮑﺎر و اھداﻓﯽ ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎورش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا دﺳت از اراده و اھداف ﮐﺎﻓراﻧﮫ و دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﭘس ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻓرق ﮐﺎﻓر و
ﻣؤﻣن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﻣﺟﺎری و روﺷﮭﺎی ﺗﺣﻘﻖ اﻣﯾﺎل و اھداف ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﮐﺎﻓر ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻟذا آﯾﺎت ﮐﺗب
آﺳﻣﺎﻧﯽ و ھﺷدارھﺎ و ﺑﺷﺎرﺗﮭﺎی رﺳوﻻن را ﺑﮫ ﺳﺧره ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑدرد اﺑﻠﮭﺎن ﻣﯽ ﺧورد و ﻣﺎ ﺧود
ﻋﺎﻟﻣﺎن ھﺳﺗﯾم ".ﻗرآن-
ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن دارای اﻣﯾﺎل و اھداف و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻓطری واﺣدی ھﺳﺗﻧد ھﻣﮫ ﺳﻌﺎدت و آﺳﺎﯾش و ّ
ﻋزت و ﺳﻼﻣت و رﺣﻣت و
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻗدرت و ﻣﺣﺑت و اﻣﻧﯾت و ﻋظﻣت را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻣؤﻣن اﯾن ﺻﻔﺎت را ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺻﻔﺎت
وﺟودﻧد ﺑﮫ روش دﯾن ﺧدا ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻓر ﺑﮫ روش ﺧودش ﮐﮫ ﻣرﯾدی ﻧﻔس و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣن از
روﺷﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﺷر ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻓر ھم از روش ﺧودش! و اﻟﺑﺗﮫ ﮔروھﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺷرﮐﯾن
و ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣرﯾف دﯾن ﺑﮫ ﻧﻔس ﺧودﺷﺎن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾس اﻣر ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن
روﺷﮭﺎﺳت و ﻋﯾن ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧداﺳت .وﻟﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل ھﻣﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﯽ رﺳﻧد ﯾﮑﯽ از راه ﺻدق و و دﯾﮕری از
راه ﮐذب و ﺳوﻣﯽ از راه ﻣﮑر و رﯾﺎﮐﺎری! "ﺻدق ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎﺋﯽ ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﮐذب ".ﻋﻠﯽ)ع( -ﯾﮑﯽ از راه ﺑﮭﺷت ،دﯾﮕری از
راه ﺟﮭﻧم و ﺳوﻣﯽ از راه درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن!
اراده و اﻣﯾﺎل ﺑﺷری ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧطﻖ ﻧﯾﺎﯾد ﻧﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻧطﻖ و ﺳﺧن ﭼﮫ در ذھن ﯾﺎ زﺑﺎن ،ﭼﮫ ﺑﺎ
ﺻدای ﺑﻠﻧد و ﯾﺎ در ﺳﮑوت ،آﺧرﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺣﻘﻖ و ﺧﻼﻗﯾت اراده اﻧﺳﺎن اﺳت ﺟﮭت آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﺧودش! ھﻣﺎن ﮐﮫ در
ﺳوره رﺣﻣن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻗرآن و ﺑﯾﺎن! ﮐﮫ ﻗرآن ھﻣﺎن ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟود و ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ھم ﺑﯾﺎن اﯾن ﺧواﻧدن اﺳت .وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت دوزﺧﯽ وﺟود را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺑﯾﺎﻧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
دﻋوﯾش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺧود را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .و اﻧدﮐﯽ ھم آﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ وﺟود را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ادﻋﺎ و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻋده ای ﺑﺳﯾﺎر ﻗﻠﯾل و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھم آﯾﺎت اﻋراف را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و از ورای ﺑﮭﺷت و
دوزخ )رﺿوان( ھﺳﺗﯽ ﺟدﯾد ﺧود را اراده و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺗﺣﻘﻖ آن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد! و ﺧداوﻧد آﻓرﯾﻧش دوزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ
ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد ﺑر اﻋراف! و ﺳﺧن ﻋﺎرﻓﺎن آﻓرﯾﻧﻧده و ﻣﺣﻘﻖ ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت ﺟدﯾد ﻣردﻣﺎن اﺳت و
ﻣﻌﺻوﻣﯾن و ﻣرﺳﻠﯾن ھم آن ﻧوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن از آن ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد.
ﭘس اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎ ﺧودش و ﺑﺎ دﯾﮕران! ﺑﺎ ﺧداﯾش و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ! اﻧﺳﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اوﺳت .آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ از ﻣﺳﯾر آﻓرﯾﻧش ﻧژادﯾش ﻣﺳﺗﻘل و آزاد اﺳت .وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧود و
دﯾﮕران ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯽ ﺧدا ،ﺧودﺑﺧود در اداﻣﮫ آﻓرﯾﻧش ﻧژادی ﺧود ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺧﻠﻘت دھری دارﻧد .وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ
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ﺧود و ﺧدای ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و در اﯾن ﮔﻔﺗﮕوی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺧود را ﺑرای ﺧداوﻧد ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﺑدﯾﻊ و
ﻓوق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد.
ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ،اراده ﮐردن و آﻓرﯾدن و آﻓرﯾده ﺷدن اﺳت.
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 -۵۵وﻓﺎ و ﻣﮑر
"ای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد اﺟﺎﺑت ﮐﻧﯾد ﺧداﺋﯽ را ﮐﮫ دﻋﺎھﺎﯾﺗﺎن را اﺟﺎﺑت ﮐرده اﺳت .و ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی ﺧود وﻓﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾد ...و
ﻋﮭدھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺧدای را ﻣﻔروﺷﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد ...و ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﮑر ﻣﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑرﺗرﯾن ﻣﺎﮐرﯾن اﺳت ".آﯾﺎﺗﯽ از
ﻗرآن ﮐرﯾم -ﮐل ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل ﺧدا و ﺧﻠﻖ ﺑرای اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ اﻣری ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺑﺎﺷد و در ﻗﺑﺎل ﻧﻌﻣﺎت ﺷﮑر
ﻧﮑﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾﺎﯾد و ﺣﻖ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ را ادا ﻧﮑﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر ﺑﺷر
اﺳت در ﻗﺑﺎل ﺧداوﻧد و ﻧﻌﻣﺎت و اﻟطﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺧﻠﻘش ﺑر ﺑﻧده ای ﻧﺎزل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و ﻟذا ﺷﮑر ﺧدا و وﻓﺎی ﺑﮫ
ﻋﮭد او و ﺗﻌﮭد در ﻗﺑﺎل ﻧﻌﻣﺎت و اﻟطﺎﻓش ﺟز ﺷﮑر ﺧﻠﻘش ﻧﯾﺳت .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷﮑر ﺧﻠﻖ و از وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭد ﺧود در ﻗﺑﺎل
ﺧﻠﻖ ﺳر ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﮫ ﺷﮑر ﻧﺳﯾﮫ و ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺧود ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﻣﮑﺎرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن
ﻣردﻣﻧد ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم -و آدﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت و ﺑﯽ ﻋﮭدی در ﻗﺑﺎل ﺧدا و ﺧﻠﻘش ﻧﺧواھد ﺑود اﻻ ﺑواﺳطﮫ
ﻣﮑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑرھﺎ ﺟز ﺗﺑدﯾل ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻌﻣﺎت ﻧﯾﺳت .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻋﯾن ﻣﮑر ﺑﺎ ﻋﻘل و
وﺟدان ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت" .ﭘس ﻣﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن ".ﻗرآن -و اﯾن ﻣﺻداق ﻣﮑر ﺧدا ﺑﺎ ﻣﮑر ﺑﺷر اﺳت.
ﺧداوﻧد اراده و دﻋﺎھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎﯾﻣﺎن را ﺑواﺳطﮫ ﺧﻠﻘش ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا ﻓرﻣوده ﮐﮫ "ﻧﯾﺳت ﺷﮑر ﺧدا اﻻ ﺷﮑر
ﮐردن ﺧﻠﻘش ".رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(-
ﻣﮑرھﺎی آدﻣﯽ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل و ﻣﺳﺦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت و آن در ﮐﺎرﮔﺎه ذھن اﺳت
ﺑﮭﻣراه اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﺷﯾطﺎن! و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐﺎﻓراﻧﯽ را ﮐﮫ دﺳت از اﯾن ﻣﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﺷﻧد ادراک و ھوش
آﻧﮭﺎ را واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد آﻧﮭم ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎل ﺧودﺷﺎن" .ﺧداوﻧد واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑدﮐﺎران را ".ﻗرآن -و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﯽ در ذھﻧﺷﺎن واژﮔوﻧﮫ اﺳت و ھر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﯾﮏ ﺿد ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﺷود .و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر اﯾن واژﮔوﻧﯽ
وﺟدان و ھوش و ﺣواس ﮔردﯾد ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧود ﭼﺎره ای ﺟز واژﮔوﻧﺳﺎزی دوﺑﺎره اﻋﻣﺎل و ﻧﯾﺎت و اراده اش ﻧدارد و آن
ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت ﺑﺎ ﺧود در ھﻣﮫ اﻣور ﺗﺎ ﻣﻧﻘﻠب ﯾﻧﻘﻠﺑون ﮔردد و ﺧداﯾش را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ذاﮐر ﺷود و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺎرﻓﺎن و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺟز اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن در درﺟﺎت اﯾن واژﮔوﻧﯽ ﻗرار دارﻧد و
رھﺑری و وﻻﯾت اﯾن واژﮔوﻧﯽ ھم در دﺳت ﺷﺎﻋران و ﻓﻼﺳﻔﮫ و اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی آرزوﭘرور و آرﻣﺎﻧﺳﺎﻻر اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره
وﻋده ﺳر ﺧرﻣن ﻣﯽ دھﻧد و ﻣردم را از ﻓﻘر و ﻣرگ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﺑدﻧﺑﺎل ﺧود ﺑﮫ دوزخ ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد :ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را از ﺗرس
ﻓﻘر و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و ﺳﭘس او را ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻗرآن" -ﺷﺎﻋران ﮔﻣراھﺎﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ھر ﮐﮫ آﻧﺎن را ﭘﯾروی ﮐﻧد ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷود اﻻ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐرده و ﺧدای را ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎد ﻧﻣودﻧد و از ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﮐرده اﻧد
دوﺑﺎره زﯾر و رو ﺷوﻧد ".ﺳوره ﺷﻌراء-
و "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﻋﻠم واژﮔوﻧﺳﺎﻻری و واژﮔون ﺷﻧﺎﺳﯽ ارزﺷﮭﺎ و ذھن ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری آن ﻣﯽ ﺗوان ذات اﯾن
واژﮔوﻧﺳﺎﻻری را ﺷﻧﺎﺧت و ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑر آن ﻓﺎﺋﻖ آﻣد! دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋﻠم ﺷﻧﺎﺧت ﻣﮑر ﺧدا در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،ﻋﻠم رﻧدی رﻧدان ﺣﻖ اﺳت ،ﻋﻠم ﭘﯾر ﻣﻐﺎن اﺳت و ھرﮐﮫ از اﯾن ﻋﻠم ﻏﺎﻓل ﺑﺎﺷد ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣﮑر اﺳت و
ﻟذا ﻗرآن ﮐرﯾم و رﺳول ﺧﺎﺗم ﺑﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ای از ﻣﮑر ﺧدا ﻏﺎﻓل ﻧﺑﺎﺷﯾم و ھرﮐﮫ ﻏﺎﻓل ﺷد ھﻼک ﮔردﯾد ﺑﮫ
ﻣﮑر ﺧودش!
ھﯾﭼﯾﮏ از اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﭼون ﻣﮑر ﺧدا در ﭼﺎﻟش ﺑﺎ ﻣﮑر ﺑﺷر ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎی ﺟﺎی
ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﮑر ﺧدا از طرﯾﻖ رﺳول وﯾژه اش ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس و ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ او ﺑﮫ ذھن
ﺑﺷری اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷود و ﻣﮑر ﺑﺷر را ﺧﻧﺛﯽ و رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد" .ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﮫ ھر ﻣﺗﮑﺑر ﺗﮭﻣت زﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ
ﺷود ".ﻗرآن -و اﯾن ﻣﮑرھﺎ ﺑﺻورت اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻟطﯾف و وﻋده ھﺎی ﻧﺎﮐﺟﺎآﺑﺎدی ﺑﮫ ذھن ﻣﺗﺑﺎدر ﻣﯽ ﺷود و
ﻋﯾن ذھﻧﯾت ﻣﯽ ﮔردد و ﮔﺎه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﯾدﺋوﻟوژی ھم ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺷﻌر ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھد و ﻧﻘﺷﮫ
ﻣﯽ ﮐﺷد و ھﻣﮕﺎن را از واﻗﻌﯾت زﻧده و اﻟﺳﺎﻋﮫ زﻧدﮔﯽ ﻏﺎﻓل و ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد.
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و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑرھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻورت ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻋﻠوم و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی آرﻣﺎﻧﺳﺎﻻر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺟرﯾﺎن
داﺷﺗﮫ وﺟﮭﯽ از ﺳﻧت ﺧدا ﺑر زﻣﯾن اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری را ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﮫ اراده و اذن ﺧداوﻧد
ﺑﮫ اﻟﻘﺎی اﯾن ﻣﮑرھﺎ در ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﭘردازد .و اﯾن ﺳﻧت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﺧﻠﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻧت ﻧﺑوی و وﻻﺋﯽ
ﺧداوﻧد ﻧﯾز در ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟﺎرﯾﺳت و وﺟﮭﯽ دﮔر از ﺳﻧت ﷲ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﯾن دو ﺳﻧت ﺑﮫ ﻣوازات
ھﻣدﯾﮕر و در ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺷده و زﻣﯾﻧﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ در وﻓﺎی ﻣطﻠﻖ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾش اﺳت و ﻋﯾن ظﮭور ﷲ اﺳت .زﯾرا وﻓﺎی ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﮐل
وﺟودش را ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻘش واﻧﮭد ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم از ازل ﮐل وﺟودش را ﺑﮫ آدﻣﯽ واﻧﮭﺎد و او را
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺳﺎﺧت.
ﺑدان ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧﯾراﻟﻣﺎﮐرﯾن اﺳت .ﻣﮑر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺟﮭت اﻧﮑﺎر وﺟودی اﺳت ﮐﮫ از ﺧداﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﭘس ﻣﮑر
اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودﯾش ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﻣﮑر ﺧدا ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ روﺷﯽ دﮔر اﯾن وﺟود را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧد و
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺑودی او ﮔردد اﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن! ﭘس ﺧداوﻧد ھرﮔز ﺗرک وﻓﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﮑر! ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓری ﮐﮫ
ذھﻧش ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ واروﻧﮫ ﺳﺎزی ارزﺷﮭﺎ و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﻋﻼﺟﯽ ﺟز واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻣﺎھﯾت و ﻋﻣﻠﮑرد ﭼﻧﯾن ذھﻧﯽ ﻧﯾﺳت
و اﯾن ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﺑر ادراک ﺑﺷر ﮐﺎﻓر اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﮑر و وﻓﺎی ﻣطﻠﻖ ﺧداوﻧد در ﺣﻖ ﺑﯽ وﻓﺎﯾﺎن اﺳت.

٩٨

 -۵۶ﻧﺻرت و اﻧﺗﻘﺎم
"ھرﮐﮫ ﺧدای را ﯾﺎری ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم ﯾﺎرﯾش ﻧﻣﺎﯾد ....و ﮐﯾﺳت ظﺎﻟﻣﺗر از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘروردﮔﺎرش را دﯾد
و اﻧﮑﺎر ﻧﻣود ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ از اﯾن ﻣﺟرﻣﯾن اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮐﺷﯾم ....و ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺗو را )رﺳول( از ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑﺑرﯾم از آﻧﺎن اﻧﺗﻘﺎم
ﻣﯽ ﮐﺷﯾم ".آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺟز ﺑواﺳطﮫ و ﺑﮭﻣراه رﺳوﻻن ﺣﻖ ﺑر ﻣردﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧود اﯾن
رﺳوﻻﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺻرت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﻣردم آﻣده اﻧد ﺗﺎ آﻧﺎن را از ﺳﺗم ﺑرھﺎﻧﻧد .ﭘس ﺑرﺗرﯾن ﻧﺻرت ﺧدا ﺣﺿور رﺳوﻻن
و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼون اﻧﮑﺎر ﺷوﻧد اﻧﺗﻘﺎم اﻟﮭﯽ ﺑر آن ﻣﻧﮑران ﻓرود ﻣﯽ آﯾد.
ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼون ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﯾﺎری ﮐرده از ﺗو اﻧﺗﻘﺎم ﺑﺳﺗﺎﻧد .ﻧﻔرﺗﮭﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎی ﭘس از ﻋﺷﻖ و دوﺳﺗﯽ ھﺎ
واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻣﺛﺎل اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﺷد اﻧﺗﻘﺎﻣﮭﺎ از اﺷد ﯾﺎرﯾﮭﺎ و ﻣﺣﺑت ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﺷد دورﯾﮭﺎ از اﺷد
ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺑﺎ ھم ﮐﺎری ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ دزد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ دزدد و ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣﯽ رود و اﯾن
اﻧﺗﻘﺎم ﻧﯾﺳت.
آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎم دارای ﭼﮫ ﺣﻘﯽ اﺳت و ﭼﮫ رﺳﺎﻟﺗﯽ دارد؟ اﻧﺗﻘﺎم ﯾﮏ ﺟﺑران ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ﺟﺑران ﯾﺎری و ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻘش
ادا ﻧﺷده و ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮔردﯾده اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯽ را ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐرده و ﺑﮫ آن ﺣﻖ ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣوده و آﻧرا ﺑﺧدﻣت ﺿد ﺣﻖ
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺧﯾﺎﻧت ﮐرده و ﻣرﺗﮑب اﺷد ظﻠم ﺷده اﺳت .اﻧﺗﻘﺎم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗن اﯾن ﺣﻖ اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺣﻖ واژﮔون ﺷده
در ﻓرد ﺧﺎﺋن ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودﯾش ﻧﺷود .ﭘس اﻧﺗﻘﺎم اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ آﺧرﯾن رﺣﻣت و ﻧﺻرت ﺧدا درﺑﺎره ﮐﺎﻓران و ﺧﺎﺋﻧﯾن اﺳت
درﺳت ھﻣﭼون ﻣﮑر ﺧدا ﮐﮫ ﻏﺎﯾت رﻧدی رﺣﻣﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .اﮔر ﺧداوﻧد از ﺧﺎﺋﻧﯾن ﺑﮫ آﯾﺎت و رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ اﻧﺗﻘﺎم
ﻧﺳﺗﺎﻧد آﻧﺎن ﺧود را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود از ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺧود را از ھﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼون ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑواﺳطﮫ اﻧﺗﺣﺎر ﺑر دوزخ اﻟﮭﯽ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﺑود ﻧﺷوﻧد .دوزخ ،ﻋود ﻗﮭﺎر ﺣﻖ وﺟود اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ
وﺟودﺷﺎن را ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد.
ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﺳت اﻧﺗﻘﺎم اﻟﮭﯽ از آﺳﺗﯾن ﺧﻠﻘش ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد از طﺑﯾﻌت ﺗﺎ ﺑﺷرﯾت .و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﮔﺎه آب و ﺧﺎک و
ھوا از اﻧﺳﺎن اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ اﻣروزه ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی وﺟﮭﯽ از اﯾن اﻧﺗﻘﺎم اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﺳت ﻧﺻرت اﻟﮭﯽ
ﻧﯾز از آﺳﺗﯾن طﺑﯾﻌت و ﺑﺷرﯾت ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﯾن ﻧﺻرت و اﻧﺗﻘﺎم در رواﺑط ﺑﺷری رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻧﺻرت و
اﻧﺗﻘﺎم دو دﺳت ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت دﺳت راﺳت و ﭼﭘش .و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ "ﻧﺻر" در ﻟﻐت ﻋرﺑﯽ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﯾﺎری ﮐردن اﺳت و ھم اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﺎری دادن ﮐﺎﻓران ﺟﮭت ﺗوﺑﮫ و ھداﯾت در دﯾن ﺧدا در ﻧظر آﻧﺎن ھﻣﭼون
اﻧﺗﻘﺎم اﺳت و ﮔوﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎم از ﮐﻔر اﺳت.

٩٩

 -۵٧ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ و ﻋﻠم ﺑﻐﯽ
"آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺑﮭﺷت ﻣن وارد ﻣﯾﺷوﻧد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻠﻣﺷﺎن آﻓرﯾده اﯾم ".ﻗرآن-
اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﺻﺎﺣب وﺟود در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣش در آﻓرﯾﻧش در ﺳرﻧوﺷت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد
ﺧود دﺧﯾل اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ھرﮐﺳﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم آن ﻓرد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﻋﻠم آدﻣﯽ درﺑﺎره ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ﻣﻌﻧﺎی وﺟود!
ﭘس ھرﮐﺳﯽ وﺟود ﺧود را ھرﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﮭم و اراده ﮐﻧد ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش وارد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد و
اﺧروی اوﺳت" .و در روز آﺧر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی در ﮐﺎر اﺳت ".ﻗرآن-
و اﻣﺎ ﮐم و ﮐﯾف و ﻗﻠﻣرو ﻋﻠم ھرﮐﺳﯽ از وﺟود اﺑدﯾش از ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد از ھﻣﯾن ﻣوﺟودﯾت
دﻧﯾوﯾش! ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ھر ﮐﺳﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ از ﺗﺟرﺑﮫ ﺑودن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم وﺟود را در اﺧﺗﯾﺎر ھر ﮐﺳﯽ
ﻣﯽ ﮔذارد .ﭘس ﻋﻠم وﺟود ﺟز در ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .و ﻟذا ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت
ﻧﺎﺑود ﺷد! اﯾن ﻧﺎﺑودی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﯾﺎت اﺧروی و ﺟﺎوﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻧﺻﯾب ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋﻠم وﺟودی از ﺣﯾﺎت
دﻧﯾوﯾش ﺣﺎﺻل ﻧﮑرده اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺟز ﺧوردن و ﺧواﺑﯾدن و ﺑﺎزی ﮐردن و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺎدی ﻧﯾﻧدوﺧﺗﮫ و
ﻧﻔﮭﻣﯾده اﺳت از ﺣﯾﺎت اﺧروی ﻣﺣروم اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﻧم اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑودﯾﺳت .ﻋﻠم وﺟود آن ادراک و ﺗﺟرﺑﮫ
ای از ﺣﯾﺎت در دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ در ورای ﻏراﯾز و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎدی ﺣﺎﺻل آﻣده ﺑﺎﺷد در ﻋرﺻﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﺟداﺋﯽ از دﻧﯾﺎ و
ﻏراﯾز دﻧﯾوی! و آن ﺗﺟرﺑﮫ و ﻓﮭم روﺣﺎﻧﯽ در زﻧدﮔﯾﺳت .و اﯾن ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﺎﻗﯽ و ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﻐﯾر از اﯾن ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده و ﻧﺎﺑودﮔرﻧد ﻣﺛل ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﺣﺳوس و ﻣﺎدی ﺑﺷر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرﮔش
ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻋﻠم روح و ﻣﻌرﻓت رب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی ﮐﮫ از ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در آن دارای
اراده اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧود را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺑﮫ اراده اش! و اﯾن اراده ﺧﻼق و ﻋﻠم ﺧﻼق اﺳت و ﻏﯾر از اﯾن ھﻣﮫ ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﺑودﮔرﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی اﻧﺳﺎن را ھم ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺳﺗﯽ او را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭘس ھرﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻗﻠب و روﺣش ﺷﻧﺎﺧت در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در ﻋﺻر ﺧوﯾش
اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﻌﻠﯾم و ﯾﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺋورﯾﮏ ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺷﮭودی و
روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﺳت در ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺣﻖ از ﻧﻔس ﺳﺑوﺣﯽ و ﻗدوﺳﯽ ﺧوﯾﺷﺗن! و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ اﯾن ﻋﻠم را ھم ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﻧظری و ھم ﻋﻣﻠﯽ و ھم روﺣﯽ و ﻗﻠﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻖ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗرار داده اﺳت .و ﻟذا اﻣروزه ﻋﻠم ﺑﻐﯽ
دﺷﻣﻧﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﯾز ﻋﻠﻣﺎی ﺑﺎﻏﯽ ھم دﺷﻣﻧﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد!

١٠٠

 -۵٨ﻧﺎس و ﺣﺟر )ﻣردم و ﺗﺎرﯾﺦ(
"ھﯾزم ﺟﮭﻧم ﻧﺎس و ﺣﺟر اﺳت ".ﻗرآن-
ﻣواد اﺣﺗراﻗﯽ دوزخ ﭼﯾزی ﺟز ﺗوھﻣﺎت و ﺳوء ظن ھﺎی ﻣردﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﺑﺎء و اﺟدادﺷﺎن در ﺣﺎﻓظﮫ
آﮔﺎه و ژﻧﺗﯾﮑﯽ آﻧﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧﺎطرات و ﺗﺻورات و اﯾده ھﺎی آﺗﺷﯾن اﺳت" .ﺣﺟر" در ﻟﻔظ ﻗرآﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑر
ﻣﻌﻧﺎی "ﺳﻧﮓ" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗدﻣت و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻧن و ﮐﮭﻧﮕﯽ اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺣﺟری ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻧژادﭘرﺳت و ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ژﻧﺗﯾﮏ!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دوزخ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑدﻋت اﻟﮭﯽ در ﻋداوﺗﯽ آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺳر ﻣﯽ
ﺑرﻧد و در اﯾن ﻋداوت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳوزﻧد .آﺗش دوزخ ﺣﺎﺻل اﺣﺗراق ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼﻗﯽ ﺑﯾن ﺑدﻋت و ﻗدﻣت اﺳت .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﮐﺎﻓر ﭘرﺳﺗﻧدۀ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺳﻧﮕواره ھﺎ و ﻓﺳﯾل ھﺎ و ﻣوزه ھﺎی آﺑﺎء و اﺟدادی ﺧوﯾﺷﻧد و ﭘرﺳﺗﻧده
ﭼﯾزھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت و ﺳﻧﮕﯾن! "ﮐﺎﺧﮭﺎﺋﯽ از ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد در آن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷوﻧد ".ﻗرآن -اﯾن ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺳﻧﮕﯽ
ﭼﮫ ﻣﻌﺎﺑد ﺑﺎﺷﻧد ﭼﮫ ﻗﺻرھﺎ و ﺑت ھﺎ و ﺑﺗون و آھن و ﻓوﻻد! ﻗﻠﺑﮭﺎی ﺳﺧت ﺗر از ﺳﻧﮓ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ﻗرآن دال ﺑر ھﻣﯾن
اﻣر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﺑﮭﺎی ﺑﺗوﻧﯽ و ﭘوﻻدﯾن! آدﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧده ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻗﻠﺑش از ھﻣﺎن ﺟﻧس ﻣﯽ ﺷود .و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن
ﭘرﺳﺗﻧده ﭼﯾزھﺎی ﺳﺧت و ﺳﻧﮕﯾن و ﭘوﻻدﯾن ھﺳﺗﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﭘرﺳﺗﻧده اﻣور ﻧوری و روﺣﺎﻧﯽ و ﻟطﯾف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
و اﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ درک ﺣدود وﺟود اﺳت .ﺑرﺧﯽ ﺣدود وﺟود را ﻧوری و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﺳﻧﮕﯽ و ﻣﺎدی!
آﻧﺎﻧﮑﮫ دارای ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧرم و ﻟطﯾف و ﻧوری و روﺣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳﺧت اﻓزاری ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد و ﺳﻧﮕﯾن و آھﻧﯾن و
آﺗﺷﯾن! از اﯾن دو اﻧدﯾﺷﮫ دو ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ و دوزﺧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد :و ﻣﺎ ھرﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻠﻣش آﻓرﯾده اﯾم .ﻗرآن -و
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳت و ﺣﺟری ،ﺳﺧت اﻓزاری ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد و زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا در ﻗﺑﺎل ھر رﺳول ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﺗﯾﻎ
ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﮐﮫ :ﭘس ﺑﺎ ﺳﻧت ﭘدران ﺧود ﭼﮫ ﮐﻧﯾم! ﻗرآن -و اﯾن ﺳﻧﮕﯾن ﺑودن ﻣﺎﻧﻊ اﻧﻌطﺎف و ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول و ﺑدﻋت و ھﺳﺗﯽ
ﺟدﯾد اﺳت .ﭘس ﺣﺟری ﺑودن و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑودن اﻣر واﺣدﯾﺳت ﮐﮫ ﺟز در آﺗش دوزخ اﻧﻌطﺎف ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻧرم ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻣذھب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣور و ﻋﻠوم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣور در ﻗﺑﺎل ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ﻣﺗﺣدﻧد زﯾرا ھردو ﺣﺟری ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﺷرﯾﻌت ﺑﯾروح و ﻣرده از ﺟﻧس ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾده اﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ رآﮐﺗور اﺗﻣﯽ
و واﺗﯾﮑﺎن از ﯾﮏ ﻣﺎھﯾت ھﺳﺗﻧد و ھر دو از ﺣﺟرﻧد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﺎپ و ﺑوش! ھر دو ﺑرای دﻓﺎع و اﺳﺗﻣرار ﺳﻠطﻧت
ﭘدران ﺧود ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺗﮑﻔﯾر و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد! ﯾﮑﯽ ﺑرای دﻓﺎع از ﺳﻠطﻧت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ و دﯾﮕری ھم دﻓﺎع از ﺑوش
ﭘدر! ﯾﮑﯽ در دﻓﺎع از ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕری در دﻓﺎع از ﭘدر زﻣﯾﻧﯽ ﺧود!
اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺣﺟرﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ھﺟرت ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ھﺟری ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻣدی! در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
در دوزخ ﺣﺟر ﻣﯽ ﺳوزد و از ﺣﺟر ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن )ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن( ﺧروج ﮐرد ﺑﮫ
ﯾﺎری ﺳﻠطﺎن )اﻣﺎم زﻣﺎن( و ﯾﺎ در ﺧراﺑﺎت ﺣﺟرات ﻣدﻓون ﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻧﮓ و آھن
ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﺷﺟره ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ!

١٠١

 -۵٩وﺣﯽ و ﺗﻠﻘﯾن
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو راﺑطﮫ ذھن و دل و ﺣواس اﺳت ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از ﮐل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت ﮐﮫ اراده
ﭘروردﮔﺎر در آن ﺧواﻧده و ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و در ﺻﺎﺣﺑش ﻓﻌّﺎل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐل ﺟﮭﺎن ﭘﯾراﻣوﻧش را ﺗﺎ اﻗﺻﺎء
ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﯾﮑﯽ از اﻧواع و روﺷﮭﺎی درک و درﯾﺎﻓت اراده و اﻣر اﻟﮭﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ وﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ از ﻧطﻖ ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﯾﻘﯾن ﺑﺎرﺗرﯾن اﻣور و ﻣﻔﺎھﯾم و اراده ھﺎ و اﻓﻌﺎل را
در اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
ﺳﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺣﺎﺻل اﻧواع و درﺟﺎت اﻟﮭﺎﻣﺎت و ﻧزوﻻت
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﻧواع و درﺟﺎت ادراﮐﺎت ﺣ ّ
ﻣﻠﮑوﺗﯽ از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت و ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﮐﺛﯾری در اﯾن واﻗﻌﮫ دﺧﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺗرﯾن اﯾن ﻣﻼﺋﮏ ھﻣﺎن ﭼﮭﺎر ﻣﻠﮏ
ﻣﻘرب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ادراک در ﺑﺷرﻧد و ﭘﺳت ﺗرﯾن و ﭘﻠﯾدﺗرﯾن ادراک ﺑﺷری ھم ﺣﺎﺻل اﻟﮭﺎﻣﺎت و ﺗﻠﻘﯾﻧﺎت
ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .ھر ﺣس و ﻋﺎطﻔﮫ و اﻧدﯾﺷﮫ و ﮐﺷف ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ ﻣﺎدی ﻣﺣﺻول اﯾن اﻟﮭﺎﻣﺎت اﺳت از ھر دو ﻧوع اﻋﻼﺋﯽ و
اﺳﻔﻠﯽ در ﺧواب و ﺑﯾداری در آﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه! ﻣﻧﺗﮭﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﯾن دو ﻧوع اﻟﮭﺎم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧوع اﻋﻼﺋﯽ و اﻟﮭﯽ
آن در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﯾﻘﯾن ﺑﺎر و ﻣﺣﮑم اﺳت و ﻧوع اﺳﻔﻠﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯾش دﻣدﻣﯽ و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و ﻣذﺑذب اﺳت .ﯾﮑﯽ ﻧوری و
دﯾﮕری ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺎری اﺳت .ﻧوع اوﻟش ﻟطﯾف و ﺣﮑﯾم و ﻋزﯾز و ﻣﻌظم اﺳت و ﻧوع دوﻣش ھم ﺳﺧﯾف و ﻣردد و ﺣﻘﯾر و
آﺗﺷﯾن اﺳت.
ھﻣﮫ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺟﺎری در ﺟﺎن ﺣﯾﺎت و ﻧﺑﺎت و ﺟﻣﺎد و ذرات و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻل وﺣﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع دوﻣش ﻣﺧﺗص وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ
ازل در ذاﺗﺷﺎن ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و ﺑرﺧﯽ آﻧﯽ و ّ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺟر ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد و ﺗﻔﮑر اﺳت :ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﺑر ﺣﻖ
اﺳت .ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭود ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﺟر ﺗﻔﮑر ﺑﺎطﻧﯽ و اﺳﺗﻐراق اﺳت .اﮔر ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ا ّﻣﯽ ھﺳﺗﻧد اﻣﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎھل و اﺣﻣﻖ و ﺑﯽ ﻓﮑر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻔﮑرات ﺑﺎطﻧﯽ و ﺗﺄﻣﻼت روﺣﯽ اﺳت و
اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮑر در ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧﮫ ﺑواﺳطﮫ آﻣوزه ھﺎی ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﮐﺗﺎﺑﯽ! ﭘس وﺣﯽ ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن اﻣﯽ و ذاﺗﯽ در
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت ﺣﺗ ّﯽ اﮔر ﺑﺻورت ﻓرﺷﺗﮫ ای در ﺑﯾرون ﻣﺷﺎھده ﺷود وﻟﯽ درﮐش در درون و ﺷﻧواﺋﯾش ﺑﺎ ﮔوش دل اﺳت.
وﻟﯽ ﺑرﺗرﯾن ﺣﺎﻣﻼن وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﻧﮫ ﺟﺑراﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ﮐﮫ ﺧود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان رﺳﺎﻟت ﺑﺳوی ﻣردم ﻣﯽ
روﻧد .ﯾﻌﻧﯽ وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی و ﻋﻠوی ﺑرﺗر از وﺣﯽ ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ
اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد در اﯾن دوران از زﺑﺎن اوﻟﯾﺎی ﺧود ﺑﺎ اھﻠش ﺳﺧن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد :رﺳوﻟﯽ ﮐﮫ وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ اذن اﻟﮭﯽ آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﺑﮫ او وﺣﯽ ﺷده اﺳت .ﻗرآن -و اﯾن وﺣﯽ در وﺣﯽ اﺳت ھﻣﭼون ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﮐﮫ ﮐﻣﺎل وﺣﯽ و ھداﯾت اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻘوا و ﻓﺳﻖ و ﺧﯾر و ﺷر و وﺟود و ﻋدم ھر دو ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣری واﺣد اﺳت ﭘس ھرﭼﮫ
وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﺑرﺗری ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن آﯾد و ﯾﺎ از ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﺑرﺧﯾزد ھﻣﺎن درﺟﮫ و ﺷدت از وﺣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ھم ﺑرﻣﯽ اﻧﮕﯾزاﻧد
و ﺑﮫ ﺻدا ﻣﯽ آورد" .ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس وﺣﯽ ﻧﮑردﯾم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﮫ او اﻟﮭﺎم ﻧﻣود "...ﻗرآن -و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻼوت ﻗرآن از ﺷﯾطﺎن دوری ﺟﺳت و اﯾن دوری ﮐردن از ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ ﻟﻔظ اﻋوذ ﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن
رﺟﯾم ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑوﻗت اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز ﮐﮫ ﺗﻼوت ﻗرآن اﺳت ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن را در ﺧود اﺣﺳﺎس
و درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﻣﺎ اﻟﮭﺎﻣﺎت رذﯾﻼﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺧود ﻗرآن ﻧﯾز ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ ﻋﻠﯾﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ آن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗن و دل ﺧود را ﭘﺎک دارﯾم وﮔرﻧﮫ ﺑﮫ
ﺣﻘﺎﯾﻖ آن دﺳت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم! ﺑدون اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ اﻋﻼﺋﯽ اﻣﮑﺎن ورود ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ!
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾز از طرﯾﻖ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧود ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از راه دور ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ و ﺣﺗﯽ از ﺟﮭﺎن آﺧرت در ﺧواب و
ﺑﯾداری! ﻣﺎ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز و ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺣﺎل وﺣﯽ ﮐردن و وﺣﯽ ﺷدن ھﺳﺗﯾم از ھﻣﮫ ﺟواﻧب و درﺑﮭﺎی وﺟودﻣﺎن! و ﻟذا
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻓروج ﺧود )درﺑﮭﺎی ورود ﺟﺎن( ﻣﺣﺎﻓظت و ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﯾﺎطﯾن در آن رﺳوخ ﻧﮑﻧﻧد و ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ وﺣﯽ
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ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﺷوﯾم ﺑﺧﺻوص اﻣروزه ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع وﺣﯽ ﺷﯾطﺎن آرﯾﻠﯽ )ﻣﺎھواره ای( ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﺷوﯾم در
ﺧواب و ﺑﯾداری!
ﭘس ﺗﻠﻘﯾن ﻏﯾر وﺣﯽ اﺳت و آن اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ از ﻧوع اﻧﺳﯽ و ﺟﻧﯽ و آرﯾﻠﯽ و ﺧﻧﺎﺳﯽ و ﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ
آﻣوزﺷﮭﺎی ﺑﻐﯽ )اﺳﺗﮑﺑﺎری( و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﻣواج ﻣﺎھواره و ﺗﻠﻔن و اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﺎ را ﺑﻼوﻗﻔﮫ
ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﺎﺻل اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻠﻘﯾﻧﺎت و اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﻣدﻣﯽ ﮔری ارادی و ﻓﮑری و ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن
ﺳﯽ و ﻏرﯾزی را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺑﺷر ﻣدرن را ﭼﻧﺎن ھﯾﭻ و
را ﺑﺳوی ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﺑرد و ﺣﺗﯽ وﺣﯽ ﺣ ّ
ﭘوچ و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑرای اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن اﻣور زﻧدﮔﯽ ﻣﺣﺗﺎج ﻣﺷﺎور و ﮐﺎرﺷﻧﺎس و ﻣﺗﺧﺻص ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً
ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن آرﯾﻠﯽ ﺷﯾطﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم و ﻣدرﻧﯾزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺑرای رﻓﻊ ﺑن ﺑﺳت ﺟﻧﺳﯽ در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ،ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﯾﻠم
ﭘورﻧو و داﺷﺗن دوﺳت ﭘﺳر و دﺧﺗر را ﺑرای زن و ﺷوھر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ راه ﻧﺟﺎت از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده را زﻧﺎ و
ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺧود -ﺗﻠﻘﯾﻧﯽ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗرﯾن روش اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ داﻣﻧﮕﯾر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎﺋﯽ دﻋوی وﺣﯽ و اﻟﮭﺎﻣﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺣدّی در آﻧﺎن رﺳوخ ﮐرده و در ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﻘﯾم ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ از زﺑﺎن و اﺣﺳﺎس و اﻣﯾﺎل ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ظﮭور ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ از ﺑﺷر
ﻣدرن اﺳت :ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷﯾطﺎن در ﺻورت اﻧﺳﺎن! ﻋﻠﯽ)ع(-
ﺣﺟت اوﻟﯾن و آﺧرﯾن در ﺗﺷﺧﯾص اﻟﮭﯽ ﯾﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑودن اﯾن اﻟﮭﺎﻣﺎت ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی و ﺣﻼل و ﺣرام اﺳﻼم اﺳت! و
اﯾن اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮔﺎه ﭼﻧﺎن در ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت ھم وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺷﺎھد ظﮭور اﺑﻠﯾس ھﺳﺗﯾم! ﻓﯽ اﻟﻣﺛل اﻣر
واﺟﺑﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺳﺗﺣب ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد! و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯾف دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﯾﺛﺎر ،زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ
ﻟطﯾف ﺗرﯾن اﻟﮭﺎﻣﺎت اﺑﻠﯾﺳﯽ در ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت ﯾﺎ ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣده اﺳت .داﻋش ﻧﻣﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ از اﺑﻠﯾس ﺷرﯾﻌت
اﺳت و ﺗﻣدن ﻏرب ھم ﻧﻣﺎدی از ﺷﯾطﺎن ﻋﺷﻖ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﺗﺣد و ﻣﮑﻣل ﯾﮑدﯾﮕر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
اﻣروزه وﺣﯽ ﺣﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﺟز از زﺑﺎن اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد!
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 -۶٠ﺷرک و وﺣدت
ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن و ﻋﻠﻣﺎی دﯾن و دﻧﯾﺎ ،وﺣدت و اﺗﺣﺎد و ﺗوﺣﯾد و دوﺳﺗﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت و
ﺗﻌﺎون را ﺟز ﺷرک ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﭼﻧﯾن وﺣدﺗﯽ ﺑﮫ اﺷد ﻧﻔﺎق و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ در ﮐﻠﯾﮫ رواﺑط
ﺧﺻوﺻﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﻣﺎﻋت دﯾﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑوده اﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن اﯾن ﻋﺑرﺗﮭﺎ در دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم از ﻧوع دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﮑوﻻر ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﺻول
و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻓطرت و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺗداری ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﭘس از ﻣدﺗﯽ در اﺷد اﻧﻔﺟﺎر ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
وﺣدت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗﺟﺎرت و ﺷراﮐت در اﺻول ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺑﺧﺎطر اﺻول ﻣﺷﺗرک اﻋﺗﻘﺎدی اﺳت و ﻧﮫ ﮔذﺷﺗن از
اﺻول ﺑﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ! ﺗواﻓﻖ ﺑر ﻓروﻋﯽ ﺑواﺳطﮫ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از اﺻوﻟﯽ ﻣﺷﺗرک! اﯾن ﻣﻌﻧﺎی وﺣدت
واژﮔوﻧﺳﺎﻻر در ﻋﺻر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺷرک ﻣﺳﻠّم اﺳت! اﯾن ﻋﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺧودی ﮐردن ﺧداﺳت و ﺳﭘس ﮔذﺷﺗن از اﯾن ﺧود
ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺻوﺻﯽ! ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﻘﺎی ﺧود ﺑﺧواھﻧد از اﺳﻼم ﺑﮕذرﻧد! و ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ
ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﻘﺎی ﺧود ﺑﺧواھﻧد ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر دروغ ﺑﮕوﯾﻧد و ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧﻧد! و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﻘﺎﯾش دﺳت از
ﻣﻘدﺳﺎﺗش ﺑﮑﺷد! وﺣدت ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﻧﮫ ﻣﺷﺎرﮐت و ﻣواﻓﻘت ﺑر ﻣﺷﺗرﮐﺎت اﺳت ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ﻣﻘدﺳﺎت! ﺑﻠﮑﮫ
ﻣواﻓﻘت و ﻣﺷﺎرﮐت ﺑر ﻣﻘدﺳﺎت و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯾﮭﺎﺋﯽ ﻓردی اﺳت ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﮔذﺷﺗن از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﻣﻌﯽ اﻓراد!
وﺣدت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ھﺎی اﻓراد ﯾﮏ ﺟﻣﻊ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻖ و ﭘﺎﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭﺎت ﺟﻣﻌﯽ! ﻣﺷﺎﺑﮭﺎت
ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ وﺣدت ﻧدارد زﯾرا ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﻣﺗﺣد اﺳت .وﺣدت ﯾﮏ ﺟﮭﺎد ﻣﻌﻧوی در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑر ﻣﺷﺗرﮐﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻣوری دﻧﯾوی اﺳت ﺟز ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﺧواری و ﺣرص و دزدی و ﺗوﺳﻌﮫ
ﺗﺑﻌﯾض و ﺳﺗم و ﻣﻔﺎﺳد ﻧﻣﯽ رﺳد و ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ!
اﻣروزه ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم وﺣدت در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﻣری واروﻧﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن اﯾن واژﮔوﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﮫ
ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﯾده ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺗرور و ﺗﻔرﻗﮫ و اﻧﮭدام ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت زﯾرا ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺣﯾد و اﺗﺣﺎد واژﮔوﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ و ﺷرک
و ﻧﻔﺎق اﺳﺎس دﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗوﺣﯾد ،ﻣﮭﺟورﺗرﯾن و ﻣﻐﻔوﻟﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن!
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﮑﻔﯾری در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت .ﺗﺎ اﯾن ﺷرک ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود و ﻧﺑردی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ آن در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑرﭘﺎ ﻧﮕردد ھﯾﭻ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ از اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻧﯾﺳت اﻻ ﺗن دادن ﺑﮫ ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﻏرب .و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ
ھﻣﯾن راه ﺣل ﮐﺎﻓراﻧﮫ در ﮐل ﻣﻠل و دول اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺑول اﻓﺗﺎده اﺳت ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر!
ﺷﯾطﺎن ھرﮔز ﮐﺳﯽ را ﻋﻠﻧﺎ ً دﻋوت ﺑﮫ ﮐﻔر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ دﻋوت ﺑﮫ ﺷرک ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از طرﯾﻖ ﻧﻔﺎق ﺑﮫ اﺷد ﮐﻔر ﺑرﺳﻧد.
اﻣروزه ﺷﯾطﺎن ﺑزرگ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣدن ﻏرب دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻧﻔﺎﻗﯽ را از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﺎﭼﺎرﻧد ﺑﯾن دﯾن ﺧﺎﻟص
و ﮐﻔر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن دﺟّﺎل و اﻣﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﺎ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم!

١٠٤

 -۶١ﮐُن و ﻓﯾﮑن )ﺑودن و ﺷدن(
اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ راز ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﯾن ﺑودن و ﺷدن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﮐن و ﻓﯾﮑن اﺳت ﭘﯽ ﺑرﯾم ﺑﮫ ﺳراﻻﺳرار ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻗﻠﻣرو
ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری آﮔﺎه ﺷده اﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ راز ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺑﺎطن و ظﺎھر ﯾﺎ ُﻣظﮭر و َﻣظﮭر )ظﺎھر ﮐﻧﻧده و ظﺎھر ﺷوﻧده(! اﯾن
ھﻣﺎن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا آﻧﮑﮫ اﻣر ﺑﮫ ﺑودن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧداﺳت و آﻧﮑﮫ اﻣر ﺑﮫ ﺑودن ﻣﯽ ﺷود اﻧﺳﺎن اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣﺷﻣول اﯾن اﻣر ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻓﻘط اﻧﺳﺎن در اﯾن اﻣر دﭼﺎر ﺗﻧﺎﻗض و ﺗﺿﺎد و ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﺳت و ﺣﺎﺿر
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺷود و ﺑوﺟود آﯾد و ﺣﻖ وﺟودش آﺷﮑﺎر ﮔردد!
ﺗﺿﺎد آدم -ﺣواﺋﯽ ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻣﻌﻠم و ﺷﺎﮔرد ،ارﺑﺎب و رﻋﯾّت ،رﺋﯾس و ﻣرﺋوس و اﻣﺎم و
ﻣﺄﻣوم و دوﻟت و ﻣﻠّت و ﺗﺿﺎد ھر راﺑطﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺿﺎدی واﺣد اﺳت و آن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﮐن و ﻓﯾﮑن اﺳت و از ھﻣﮫ
ﻣﮭﻣﺗر ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧودش ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺑودن و ﺷدن ﯾﺎ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺑود و ﻧﻣود ،ﺑﺎطن و ظﺎھر! اﯾن ھﻣﺎن
ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ھﺳﺗﯽ و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن وﺟود و ﻣﺎھﯾت! اﯾن ﻣﻐز ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺣﮑﻣﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ و ﺷرﻋﯽ و
ﻋﺎطﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و رھﺑری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری اﺳت و ﻣﻐز ھﻣﮫ ﻣﻌﻣﺎھﺎی ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس! اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اراده و ظﮭور
اﺳت! و ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ھردو اوﺳت ﭘس اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﯾن او و ﺧودش ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻘﯾت
و ﻣﺧﻠوﻗﯾت! زﯾرا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎل ﺑﺷر اﺳت و ﻧﯾز اﻣﯾﺎﻟش :اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا اراده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻗرآن -اﮔر اﯾن ھر دو اوﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﭼﮑﺎره اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود ﻋﻠت ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﺧودش درﺳت ﮐرده اﺳت زﯾرا ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺣﺎﺋل اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻣو ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺋل ﺑﯾن ﺑﺎطن
ﻣن ﺑﺷری ھم ﺧود اوﺳت .ﭘس ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﻔﮭﻣد و ﺑﭘذﯾرد و ﺗﺳﻠﯾم اﯾن ﺣﻖ
)ﻗﻠب( و ظﺎھر )ﻣرء( اﺳت .ﭘس اﯾن ِ
ﺷود ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن و ﺣﺎﺋل و اول و آﺧر و واﺳط ھﻣﮫ ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺋﯾت ﻣن ﺧود را درک ﮐﻧد و دﺳت از ﻣن ﺑﮑﺷد
ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺗﺿﺎدھﺎﯾش ﻣﺣو ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯾزد ﺗﺎ ﺧدا از اﻧﺳﺎن رخ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ آﻧﯽ ﮐن ،ﻓﯾﮑن ﺷود ﺑﯽ ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و اﻣﮑﺎن!
ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺿﺎداﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ ھر اﻣری را ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓرﺻت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎز
ھم ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎن "ﻣن" ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ درد ﺑﯽ درﻣﺎن اﺳت زﯾرا ﻋدﻣﯾت و ﻣﺣﺎﻟﯾت و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت.
ﭘس اﮔر "ﻣن" ﻧﺑﺎﺷد ﮐن ﺑﮭر آﻧﯽ ﻓﯾﮑن ﺷده و اﻧﺳﺎن در ھر دﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﻠﻘﯽ ﺟدﯾد و دﮔر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ وﺳﻌت ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و
ﺑﮫ ﺗﻧوع ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﺷﮭودش!
ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﮫ ﺑدون ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﯾت و ﻋدﻣﯾت آدم را در ھر آن ﻣﺣو ﺳﺎﺧﺗﮫ و از
ھر ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑرﻣﯽ دارد و ﺑﮫ ﺧدا در ﺧود اﻣﮑﺎن ظﮭور ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ دھد و ﺧود ﻧﯾز از اﯾن ظﮭور ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ﮔﺷﺗﮫ و ﺧﻠﯾﻔﮫ
آن ﻣﯽ ﺷود ھر آن! ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ھر طﺎﻟﺑﯽ ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳب ﻧور
اﯾن ﻋﻠم در ﮐﺗﺎب ﻣذﮐور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﻠّﮫ ﻣراﻗﺑﮫ و ﺣﺿور و ﺗﻘوا و ﻋﺑودﯾت ﻧﺷﺳت! و وای ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ
ﻗﺻد ﺗﺟﺳس و ﺧﺑرﭼﯾﻧﯽ و ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻋﺻر اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد!

١٠٥

 -۶٢ﻗرآن و ﻓرﻗﺎن
ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧدن و ﻓرﻗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺧواﻧدن! و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻏوﻏﺎی ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺟﺑﺎری و
ﮐﺗﺎﺑﺧواﻧﯽ ﺑراﺳﺗﯽ اھل ﺧواﻧدن و ﺗﺷﺧﯾص و ﻓﮭم ﻣﺣﺗوای ﮐﺗﺎب ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت .ھﯾﭼﮑس ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻘﺻد ﺗﺟﺳس و ﺧﺑرﭼﯾﻧﯽ و ﻓﺿوﻟﯽ و ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﻣﯽ ﮐﺎود ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮑﺎر ﺗﻧﻔﯾس و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ و
اﺛﺑﺎت وﺿﻊ ﻣوﺟودش ﺑﯾﺎﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧد .و اﯾن ﺧواﻧدن ﺑرای ﻧﺧواﻧدن و ﻧﻔﮭﻣﯾدن ﺧوﯾش اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺧواﻧدن ﺑﻘﺻد ﺗﻘدﯾس
ﻧﻔﮭﻣﯾدﻧﮭﺎی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﭘس ﭼرا ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد؟ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧود ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎ و ﺑزرﮔﺎن
ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﻘدﯾس ﺷده اﯾم! ﭘس ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن ﯾﺎ ﺑﻘﺻد ﻧﻣره ﺗﺻدﯾﻖ ﮔرﻓﺗن در ﻣدرﺳﮫ و ﺑدﺳت ﻣﻌﻠم و اﺳﺗﺎد اﺳت و ﯾﺎ
ﺑﻘﺻد ﻧﻣره ﺑﯾﺳت دادن ﺑﺧود در ﺑﯾرون از ﻣدرﺳﮫ و ﺑدﺳت ﺧوﯾش اﺳت .ﺣﺎل اﮔر ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﻗران ﺑﮑﻧﯾم
)اﺳﺗﺧﺎره( ﺷدت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﻘدﯾس ﺧود ﺑﮫ ﻋرش ﻣﯽ رﺳد زﯾرا از ﺧود ﺧدا ﺗﺻدﯾﻖ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻘدﯾس ﺷده اﯾم
و اﯾﻧﻘدر اﺳﺗﺧﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺧداوﻧد را وادار ﺑﮫ ﺗﻘدﯾس و ﺗﺻدﯾﻖ ﺧودﻣﺎن ﻧﻣﺎﺋﯾم! اﻣروزه اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺗﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﮫ و
ﻣطﻠﺑﯽ ﺧواﻧده ﯾﺎ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود! و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اھل ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ از ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب وﺟود ﺧود ﻣﮭﺟورﻧد! ھر
ﮐﮫ ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑﻘﺻد ﺧواﻧدن و ﻓﮭﻣﯾدن ﮐﺗﺎب وﺟودش ﺑﺧواﻧد ﺑرﮔﯽ از ﻗرآن و آﯾﮫ ای از آﻧرا ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ
ﻗرآن ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺧواﻧدن اﺳت و وﺟودﯾﺎﻓﺗن!
اﻣروزه ھﻣﮫ ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﺗﻘدﯾس و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧد از طرﯾﻖ ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ھر
ﮐﺗﺎﺑﯽ! و اﯾن ﺧواﻧدن ﺿد ﺧواﻧدن اﺳت ﺧواﻧدن ﺿد ﻗرآﻧﯽ! ﺧواﻧدن ﻗرآﻧﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرد در ﺣﯾن ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ
ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﮐﺷف و درک ﮐﻧد و ﻓرق ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم را ﺑﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﻗﺎﻧﯽ ﺷود!
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اھل ﮐﺗﺎب ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻗران ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧواﻧدن و وﺟودﺧواﻧﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن ﻋداوت ﺑﺎ
دﯾن ﺧداﺳت زﯾرا دﯾن ﺧدا راھﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در آن ﻓرق وﺟود و ﻋدﻣش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻓرﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑواﺳطﮫ ﺗﻘوا:
"و ﺧداوﻧد اھل ﺗﻘوا را ﻓرﻗﺎن ﻣﯽ آﻣوزد ".ﻗرآن-
آﻧﮑﮫ در ﺧواﻧدن ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﺳوی ﻗرآن ﻣﺣﻣدی ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود
ﺧواﻧﯽ و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت ھﻣﭼون ﻣﺣﻣد)ص( اﻣر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ :ﺑﺧوان ﺑﮫ اﺳم ﭘروردﮔﺎرت ﮐﮫ ﺗو را آﻓرﯾد و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯾد!
و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﻗرآن ﺧواﻧﯽ و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت.
وﻟﯽ ﻣﺣﻣد)ص( ﻗﺑل از ﻗرآن ھﯾﭻ ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﻧﺧواﻧده ﺑود و ﺣﺗﯽ ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﺧودش را ھم ھرﮔز ﻧﺧواﻧد زﯾرا او ﮐﺗﺎب وﺟود
ﺧودش را ﺧواﻧده ﺑود و ﺟﺑرﺋﯾل اﯾن ﺧواﻧش را ﺑﮫ او دﯾﮑﺗﮫ ﮐرد ﺗﺎ دﯾﮕران ھم از روی آن وﺟود ﻣﺣﻣدی را در ﺧود
ﺑﺧواﻧﻧد و وﺟود ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا ﻣﺣﻣد ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و وﺟودﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .و ﻟذا ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺟودش را ﺧواﻧد در
ﮐﻣﺎل اﯾن ﺧواﻧش ﺑﮫ ﻗرآن رﺳﯾد و ﻣﺣﻣدی ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻣل! و ﻟذا ﻓﺎروق و ﻓرﻗﺎﻧﯽ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق وﺟود و ﻋدم را داﻧﺳت!
آدم ،ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻋدﻣﯾت ﺧودش ﺑﺎﯾد وﺟود ﯾﺎﺑد از طرﯾﻖ ﺧواﻧدن ﻋدﻣﯾت ﺧودش! ھرﮐﮫ ﻋدم را ﺧواﻧد وﺟود ﯾﺎﻓت
زﯾرا وﺟود ،ﻋدم ﺧواﻧﯽ اﺳت ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ!

١٠٦

 -۶٣ﺣﯾﺎت و ﻣﻣﺎت
زﻧدﮔﺎن ﻣرده اﻧد و ﻣردﮔﺎن زﻧده! دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ واﺿﺢ ﺗر از اﯾن در ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
درﺑﺎره ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻓرﻣود :ﻣردﮔﺎﻧﻧد ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ زﻧدﮔﺎﻧﻧد و ﺗو ﻧﺗواﻧﯽ ﻣردﮔﺎن را ﺑﺷﻧواﻧﯽ! ﻗرآن -ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد
زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ زﻧده اﻧد و ﻓﻘط اﯾﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت رﺳﺗﮫ اﻧد آﻧﮭم ﺑﮫ ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ! ﻓﻘط اﯾﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد آﻧﭼﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾﺳﺗﻧد آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد! ﻣﺎﺑﻘﯽ ھﺳﺗﻧد آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﯾﺳﺗﻧد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد! ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﺿد ﺧوﯾﺷﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳت و ﻣرﯾد ﺧوﯾﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد ﺑواﺳطﮫ
روﺣﯽ ﮐﮫ از ﺧدا دارﻧد ﻋدم را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود را! زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وﺟود ﯾﺎﻓت و زﻧده ﺷد زﻧده و ﻣوﺟودی ﺟز
او ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﭘس او را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻧﮫ ﺧود را!
ﭘس ﺧودﭘرﺳﺗﯽ از ﻧﺎﺑودﯾﺳت و ﻟذا ﺧودﭘرﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودن را! ﺧﺎطرات و آرزوھﺎ را!
و ﭼون ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺧدای ﻧﺎﺑوده و ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎﻣﺎن ﻣرده را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﻣﺎﻣﺎن زﻧده را ﻣﻧﮑر و دﺷﻣن ھﺳﺗﻧد.
زﻧده ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد و ﺷﺎﮐر اﺳت و ھﯾﭻ ﮐﻣﺑودی اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ ﮐﻣﺑود ﺷﮑری ﺑرﺗر
ﮐﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرﺗر اﺳت و آﻧرا ھم در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻣﯽ ﺟوﯾد ﺑﮫ ﻗوه ﻣﻌرﻓت! زﻧده ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اش در ھرآن ﻋﯾن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اراده ﺗﮑوﯾﻧﯽ اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ زﻧدﮔﯾش در ھﻣﮫ ﺣﺎل واﻗﻊ اﺳت .و اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ واﻗﻊ ﺑﺎﺷد در
ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ وﺟودش! و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن واﻗﻌﯽ اﺳت .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﮐﻧون ﯾﺎ ﺣﺎل ﯾﺎ اﻟﺳﺎﻋﮫ
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻟﺳﺎﻋﮫ و واﻗﻌﮫ در ﻗرآن ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ واﺣد اﺳت و آن ﻗﯾﺎﻣت وﺟود اﺳت ﮐﮫ وﺟود را ﺑﮫ ﻟﻘﺎی
ﻣوﺟود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدای را دﯾدار ﮐﻧد ﺧود را دﯾدار ﮐرده
اﺳت و ﺧدا ﻏﯾر ﺧود اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت.
ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری ﺣﺎﺻل ﻋدﻣﯾت اوﺳت در ﺧودش! ﯾﻌﻧﯽ در ﺧودش ﺣﺿور ﻧدارد در
ﺣﺎل ﻧﯾﺳت در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت آﻧﮭم ﻧﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧودش ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ دﯾﮕران! و ﯾﺎ در ﺳودای آرزوھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز واﻗﻊ ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ﭘس اﻧﺳﺎن زﻧده اﻧﺳﺎن واﻗﻌﯽ و ﻣﻘﯾم اﻟﺳﺎﻋﮫ و رو در روی ﺧداﺳت .ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧود اوﺳت .و ﻟذا اھل ھداﯾت و ﯾﻘﯾن
در ﻗرآن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ اﯾن دﯾدار ﻣﯽ رﺳﻧد :ھرﮐﮫ دﯾدار ﭘروردﮔﺎرش را
ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ دﯾدار ﮐﻧد .ﻗرآن -و اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺧود را روﯾت ﻧﮑﻧد در ﺧود ﻣﺳﺗﻘر و واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود و
ﺧوﺷﺑﺧت ﻧﻣﯽ ﮔردد :آدﻣﯽ را در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرش ﭼﯾزی ﺟز ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼون دﯾدار ﮐﻧد ﺧوﺷﺑﺧت
و راﺿﯽ ﮔردد .ﻗرآن-
ﭘس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧود ﻧﯾﺳت ﻧﮫ زﻧده اﺳت ﻧﮫ ﻣرده) .ﻗرآن( -زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرد ﺑﺎﻻﺧره ﺑﯾدار ﺷده و ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد
ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(-
آﻧﮑﮫ زﻧده اﺳت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧﺎﻧﮫ وﺟود اوﺳت ﮐﺎﺧﯽ در ھﻔت طﺑﻘﮫ ﮐﮫ ھر طﺑﻘﮫ اش ھزاران ھزار ﻏرﻓﮫ دارد ﮐﮫ طﺑﻘﮫ
اول اﯾن ﺧﺎﻧﮫ وﺟودش زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اول اﺳت ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺳﺗﺎره ﮐﮫ ھر ﺳﺗﺎره ای ﯾﮑﯽ از ﻏرﻓﮫ ھﺎی اﯾن طﺑﻘﮫ از ﮐﺎخ
وﺟود اوﺳت و او روح ﻣﻘﯾم در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﻏرﻓﮫ ای ﺑﮫ ﻏرﻓﮫ ای و از طﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ طﺑﻘﮫ دﯾﮕر اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺳﻔر
ﻣﯽ ﮐﻧد .و در اﯾن ﺳﯾر و ﺳﻔر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺻﺎﺣب و ﺧﺎﻟﻖ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر اوﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﯾم در دل
اوﺳت اﮔر او ﺧود ﻣﻘﯾم در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷد.

١٠٧

 -۶۴ﻗﻠب و اﻧﻘﻼب
"ﻗﻠب" در ﻟﻐت ﻋرب ﺑﻣﻌﻧﺎی زﯾر و رو ﺷدﺷن و دﮔرﮔوﻧﯽ اﺳت .ﭘس دل آدﻣﯽ ﮐﺎﻧون داﺋﻣﯽ زﯾر و رو ﮔﺷﺗن اﺣوال اﺳت
ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺟﺎن را آﻧﻘدر ﺑﮭر ﺳو ﻣﯽ ﮔرداﻧد ﺗﺎ ﺳوی ﭘروردﮔﺎرش را ﮐﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺳوی و ﻣطﻠﻖ اﺳت ﺑﯾﺎﺑد ﺳوﺋﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﻧﺷﺎن و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از ﻣن و ﻣﻧﯾت در آن ﻧﺑﺎﺷد :زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷوﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن رو ﮐﻧﯾد .ﻗرآن -ﭘس ﻗﻠب ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺣﺎل اﺳت آﺧرﯾن وﺿﻌﯾت و ﺳﻣت و ﺳوی ﺟﺎن را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﭘس آﻧﮑﮫ ﺑر اﺣوال ﺧود ﻣراﻗﺑﮫ و ﻧظﺎرت دارد و
ھوﺷﯾﺎری و ﻣﻌرﻓت ﻻزم را ﺑﮫ ﺣﺎﻟش ﮐﺳب ﮐرده ﺑﺎﻻﺧره ﺳوی ﺣﻖ ﺟﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و روی ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺳو را
دﯾﮕر رھﺎ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﮔردد .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﯾم ﻗﻠب ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل دﮔر ﺷدن اﺳت و ﺑﺎ اﯾن دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎ ھﻣراه و ھﻣﺳو ﻣﯽ ﺷود و از ﺧود ﻏﺎﻓل
ﻧﯾﺳت .و ﻏﯾر از اﯾن در ﺟرﮔﮫ ﻏﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﺑﻘول ﻗرآن-
ﭘس دل آدﻣﯽ آن ﺳﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳوی ﺧدا را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﭘس وﺟﮫ ﷲ وﺟود اﺳت و وﺟﮫ ﷲ ﻟﻘب اﻣﺎم اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ھم ﻗﻠب را اﻣﺎم وﺟود ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد .و ھرﮐﮫ روی ﺑﮫ اﻣﺎم وﺟود ﺧود ﺑﺎﺷد دﯾر ﯾﺎ زود اﻣﺎم زﻣﺎﻧش
را در ﺑﯾرون ھم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا اﻣﺎم زﻣﺎن وﺟﮫ ﷲ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت .ﭘس اﻣﺎم ﺟﻣﺎل دل اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ اھل دل و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺎﻣش زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣر دل ھم
ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا اﺳت و ورای ﻋﻠﯾت! ﭘس اطﺎﻋت از اﻣﺎم اطﺎﻋت از اﻣر دل ﺧوﯾش اﺳت و ھر ﮐﮫ در اطﺎﻋت اﻣﺎم ﺑﻣﺎﻧد
ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت دل ﺧود ﻣﯾرﺳد و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻧون اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
را ﺑﺳوی ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ و ﻓوق ﻋﻠﯾﺗﯽ اﺳت .و اﯾن ﺳوی اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣرﯾد
اﺳﺑﺎب و ﻋﻠل دﻧﯾوی ھﺳﺗﻧد و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑر ﺣﻘش واﻗف ﺑﺎﺷﻧد .و وﺟود اﻣﺎم و اوﻟﯾﺎی
اﻣﺎﻣﯾﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ و وﺟﮫ ﷲ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺳوی
ﺗوﮐل ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺟﺎﻣﻌﮫ را از اﺳﺎرت ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و دﻧﯾﺎ و اﺷﯾﺎء و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻧن و ﻋﺎدات ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺗﺎ دل
ﺑﺗواﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻧﻘﻠب ﮔردد و ﺳوی ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ را ﺑﯾﺎﺑد و ﻋﻘل از اﯾن اﻧﻘﻼب ﻗﻠب ﭘﯾروی ﮐﻧد.
ﻗﻠب ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺎس ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﻣﺗﻐﯾرﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ وﺟود اﺳت .و ھرﮐﮫ در اﻧﻘﻼب ﻗﻠب ﺧود ﺛﺑﺎت ﯾﺎﺑد ﻣﺗﺻل
ﺑﮫ ﺣﻖ ﺷده اﺳت .و ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن اﯾن اﻧﻘﻼب ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑرﺧﺎﺳت ﺗﺎ ﻗﻠب را از
اﺳﺎرت آن ﻧﺟﺎت داد و اﺣﯾﺎء ﻧﻣود .ﻗﻠب زﻧده ﻗﻠﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت و ﻗﻠب ﻏﯾراﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣرده اﺳت" .اﮔر ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن را اﻣر
ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺛﺑﺎت ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ".ﻗرآن-
ﭘس ﻗﻠﺑﯽ دارای ﺛﺑﺎت اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ و زﻧده ﺑﺎﺷد و ﺻﺎﺣﺑش ﻣﻘﯾم در آن ﺷده ﺑﺎﺷد و ھﻣﺳوی ﺑﺎ آن! ﺟز اﻧﺳﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺟﮭﺎد اﺳت ﺛﺑﺎﺗﯽ ﻧدارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم ﺑﺎزﯾﭼﮫ و دﻣدﻣﯽ و ھراﺳﺎن زﯾﺳت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ھر اﻧﻘﻼب ﺑﯾروﻧﯽ دﭼﺎر ھﻼﮐت و ﻣرگ ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧرا ﮐﮫ دﻟﯽ ﻧﯾﺳت ﻧﮫ ﻣﺣﺑﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ اﻧﻘﻼب و اﯾﻣﺎﻧﯽ.
ﺻﺎﺣب دﻟﯽ زﻧده ھم اھل ﻣﺣﺑت اﺳت ھم اﻧﻘﻼب و ھم اﯾﻣﺎن!
دﻟﯽ ﮐﮫ دارای اﺗﮑﺎء و اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎﺗﯽ در ﺧود ﻧﺑﺎﺷد ﺟرأت و اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب و دﮔر ﺷدن و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧدارد .اﯾﻣﺎن ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﺛﺑﺎت ﻗﻠﺑﯽ و ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ اﺳت اﺳﺎس ھر ﺟﻧﺑش و دﮔرﮔوﻧﯽ و ﺗﺣوﻟﯽ اﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎن ﮔوھره اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و ﺑﻘﺎی
ﺟﺎوﯾد در ﻣﮭﻠﮑﮫ ھﺎ و ﻣﺧﺎطرات ﻣرﮔﺑﺎر اﺳت زﯾرا ھر رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧوﻋﯽ از ﺧود ﻣردن و ﻓﻧﺎﺷدن و دﮔر ﺑﺎره ﭘدﯾد آﻣدن
و از ﻧو ﺧﻠﻖ ﺷدن اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻣرگ و ﻓﻧﺎ ﻧﻣﯽ ھراﺳﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻋﺷﻖ ورزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ھﯾﭻ ﺧﺻﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری و ﻗدرت دﮔرﺷدن و ﻣردن و از ﻧو ﺧﻠﻖ
ﮔﺷﺗن اﺳت.
ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻗﻠﺑﯽ زﻧده ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﮐﮫ ﻗﻠﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻣﮕر
اﯾﻣﺎن
ّ
ﺟﮭﺷﯽ ﺑرای ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑرﺗر!
١٠٨

 -۶۵ﻧژاد و ﻧزاد )وﻟد و ﺻﻣد -ﺣﺟر و ھﺟر(
ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﺟرم ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ در رواﺑط اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣرﮐزی اﯾن اراده آدﻣﺧواری
ﺧﺎﻧواده اﺳت .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت و اﯾن دﻧﯾﺎ ﮐﺟﺎﺳت و ﺑرای
ﭼﯾﺳت .ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺣﺟﻠﮫ ﻟﻘﺎء و وﺻﺎل ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺧوﯾش اﺳت در ﮐﺎﻟﺑد و ﺟﻣﺎل ﺑﺷری! ﭘس رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ راﺑطﮫ اﻟﮭﯽ
اﺳت راﺑطﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﺧود! و ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان از ﺟﻧون اراده ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧﺳﺎن ﺑر اﻧﺳﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت .ﭘس ھﻣﮫ
ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ اﯾن اراده ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ ،ﺗﻘدﯾس و ﺗوﺟﯾﮫ
ﺷده اﺳت.
اﮔر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﯾﮑدﯾﮕر ﻧظر و ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻋﻣﯾﻘﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﻟﮭﯾت اﯾن ﺟﻣﺎل درک ﺷده و ﻣﺎﻧﻊ اراده ﺑﮫ
ﺗﻣﻠﮏ و ھر ظﻠم و ﺗﺟﺎوزی ﻣﯽ ﺷود .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﺟﻣﺎل ﯾﮑدﯾﮕر ﮐور و ﻏﺎﻓﻠﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﺟﻣﺎل ﺧودﺷﺎن! اﮔر آدﻣﯽ در
آﺋﯾﻧﮫ از ﭼﺷم ﺧودش ﺑﺧود ﺑﻧﮕرد و ﻧﮫ از ﭼﺷم ﻣﺎﻧﮑﻧﯾزم و ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم ،ﺑوﺿوح درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﯾن ﺧودش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
اوﺳت .و اﯾن اﺳﺎس ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣن ھوﺋﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ﻓﺳﺎد و ظﻠم و ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑرﻣﯽ
اﻧدازد زﯾرا رﯾﺷﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت آدﻣﯽ ﺑر ﺧودش را ﺑرﻣﯽ اﻧدازد و اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ،اوﺳت .و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش ھوﯾت
ﺳر ﻣن ھوﺋﯽ!
اﻧﺳﺎن اﺳت و ّ
ﺗﻣﺎم ﮐﻔر و ﺣﻣﺎﻗت ﺑﺷری اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺧﻠوق ﻧژاد و واﻟدﯾن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮫ ﻧزاد )ﺧداوﻧد(! ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺧود ﺧداوﻧد آﻓرﯾده اﺳت و رزق و ّ
ﻋزت و ﺳﻼﻣت و ھوﯾت و ﻧﻌﻣﺎت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ﺑﺎوری ھداﯾت ﺑﺧش
و ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب اﺳت .ﭼﻧﯾن ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﺟدای ﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری اﺳت .اﻧﺳﺎن اھل ھداﯾت و ﻣﻌرﻓت
ﺗوﺣﯾدی ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﻧزادی ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮫ ﻧژادی! و ﻟذا ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﺟز از ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺧواھد .ﻓﻘط ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ
دﺳت از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و آدﻣﺧواری و ﻋداوﺗﮭﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻧژادی ﻣﯽ ﮐﺷد و اﺻﻼً ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﺎﻧواده اش را دوﺳت ﺑدارد و
ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻋﺷﻖ ﻧژادی ﺑزرﮔﺗرﯾن دروغ و ﺗوھم در ﻋواطف ﺑﺷر اﺳت" .اﮔر ﺧدای را ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯾد
دﯾﮕران را ھم دوﺳت ﻣﯾدارﯾد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ارادت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻧﺎی در اراده ﻣﻌﺷوق ﺑودن ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ اراده! و اﯾن ﻋﯾن اطﺎﻋت ﻣﺣض و ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت ﮐﮫ در راﺑطﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود و
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ھم در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن اوﻟﯾﺎء!
ﺑﺎور ﺑﮫ ﻧزادی ﺑودن ﺧود ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و رھﺎﺋﯽ از اراده ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎ
ﺑﺧﺻوص ﺗﻣﻠﮏ ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺳم ﻋﺷﻖ! ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن را ﺧﺎﻟﻖ ﺧود ﻣﯽ داﻧﯾم ﺧود را ﺧﺎﻟﻖ ﻓرزﻧدان و رزاق
ھﻣﺳر ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم و اﯾن اﺳﺎس ﮐﻔر و ظﻠم و ﺗﺟﺎوزی ﺑﮫ اﺳم ﻋﺷﻖ ﻧژادی اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزاد )ﺧداوﻧد(
ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮔردد ّ
ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﻟﮭﯽ! و اﯾﻧﺳت رھﺎﺋﯽ و رﺳﺗﮕﺎری!
ﻧژاد ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن رﻗﯾب ،ھوو و ﺑﻠﮑﮫ ﻋدوی اﯾﻣﺎن اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ھر ﻓرد ﺑراﺳﺗﯽ ﻣؤﻣﻧﯽ در ﻗﻠﻣرو
ھر ﻧژادی ﻣورد ﻧﻔرت و ﺧﺻوﻣت ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی آن ﻧژاد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻟذا اﻣر اول ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن اﻣر ھﺟرت اﺳت
ھﺟرت از ﻗﻠﻣرو ﻧژاد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﻏﺎز اﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھم ھﺟرت اﺳت .و ﺑدون ھﺟرت ﭘس از اﯾﻣﺎن
ھﯾﭼﮑس ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔظ اﯾﻣﺎﻧش ﻧﺧواھد ﺑود .اﯾن ھﻣﺎن ھﺟرت و ﺧروج از ﻣذھب آﺑﺎء اﺟدادی اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ
اﮔر اﺳﻼم ھم ﺑﺎﺷد ﺗﺎزه ﻣذھب ﻧﻔﺎق اﺳت .اﯾﻣﺎن ﻣﮭﻠﮑﮫ ای ﺑدﺗر از ﻧژاد و ﺧﺎﻧواده ﻧدارد .و ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز دﺷﻣﻧﯽ ﺑدﺗر از
دﯾن ﻣوروﺛﯽ ﻧدارد .و آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر دﯾن ﻣوروﺛﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﺎ از ﭼﻧﯾن ﻣذھب ﻧﻔﺎﻗﯽ ﺗوﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﮔرﻧﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ھﺳﺗﻧد! و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده را در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﻘﺎوت و ﺳﺗم ﻧﺎﺷﯽ از
اﺷد ﻧﻔﺎق ﺣﺎﺻل از ﻣذھب ﻣوروﺛﯽ اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﺧﺎﻧواده در آﺧراﻟزﻣﺎن وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ارادت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت اﯾﻣﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ! زﯾرا اﯾﻣﺎن ﺑدون اﻣﺎﻣﯽ ّ
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و ﻓﻘط ﯾﮏ ﻓرد ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻧژادش را دوﺳت ﺑدارد ﮐﮫ آن از ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﮫ آن ﻣؤﻣن اﺳت .و اﯾﻣﺎن
ﺟز ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت .و آدﻣﯽ اﮔر ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼﻘدر دوﺳﺗش دارد ﻣﯽ ﻣﯾرد .اﯾن راز ﻋﺷﻖ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ
ﻣرگ اﺳت و ﺟﺎﻧﺑﺎزﯾﺷﺎن ﺑرای اﻣر او!
ﭘس اﯾﻣﺎن ﭘذﯾری ﺟز ﻣﺣﺑت ﭘذﯾری از ﺧدا ﯾﺎ اوﻟﯾﺎی او ﻧﯾﺳت .و ﻧژاد ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﺧﺻم اﯾن ﻣﺣﺑت اﺳت ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎن ور
ادﻋﺎی ﻋﺷﻘﯽ دروﻏﯾن و آدﻣﺧواراﻧﮫ!
و وای ﺑﮫ آن ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺑت ﺧدا ﯾﺎ وﻟﯽ ﺧدای را ﺑﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺻرف ﺧدﻣت ﺑﮫ دﯾن و اطﺎﻋت از ﺣﻖ ﮐﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧرج
ﻧژادش ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن ﻧژادی ﺑﺎﻻﺧره از او اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد زﯾرا ﺗﺎب ﺗﺣﻣل و ظرﻓﯾت و اﺳﺗﺣﻘﺎق اﯾن ﻣﺣﺑت را ﻧدارﻧد .اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ای اھل اﯾﻣﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و رﺳول را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣﮕﯾرﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا
دﺷﻣن ﺷﻣﺎ ھم ھﺳﺗﻧد! ﻗرآن -اﯾن ﻧوع دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت از اﺷد ﺳﺗﻣﮭﺎ و ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎﺳت زﯾرا ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺣﺑت
در ﺣﻖ اﺷﻘﯾﺎء ،ظﻠم اﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﺑت! ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑت از رﺣﻣت ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .و رﺣﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
از ﺟﻣﻠﮫ ﻧژاد ﮐﺎﻓر ﺧود اﻣری دﮔر اﺳت ﺑﺧﺻوص رﺣﻣت درﺑﺎره واﻟدﯾن ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر و دﺷﻣن ﺑﺎﺷﻧد .و ﻣؤﻣن ھر ﻗوﻣﯽ
ﺷﻔﯾﻊ آن ﻗوم در ﻧزد ﺧداﺳت از ﻧزد اﻣﺎم و رﺳول ﺧدا!
ظﮭور ﻧزاد )ﺧداوﻧد( در ﻋرﺻﮫ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن )دھر( ﺑﺻورت ﻗواﻧﯾن ﻋﻠت -ﻣﻌﻠوﻟﯽ و واﻟد -وﻟدی در اﻧدﯾﺷﮫ درک ﻣﯽ
ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻧژاد ظﮭور دھری ﻧزاد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺗدرﯾﺟﯽ و ﺳﺑﺑﯽ! و ﻟذا ﻣذھب ﻧژادی ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺗوﺣﯾد
ﺻﻣدی ﻧﯾﺳت و ﺧداوﻧد را ھم ﺑﮫ اﺳﺑﺎب و ﻋﻠل درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣذھب ﺷرک اﺳت و ﺷرک طﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯽ ظﻠم
ﻋظﯾم ﻣﺣﺳوب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣرﮐزﯾش ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑدﯾن ﻗدﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﺧود را ﺧﺎﻟﻖ و
ﺧدای ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﻗﺎﻧون ذاﺗﯽ ﻣذھب ﺷرک زﻣﺎﻧﯾت و ﻗدﻣت و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھرﭼﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺗر
و ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﻘدس ﺗر اﺳت و ﻟذا ﺧدای اﯾن ﻣذھب ھم ﭘﯾر ﻣطﻠﻖ اﺳت و آﻧﻘدر ﭘﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣرده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﺧدا و ﻣذھب و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﻣرﮔش را اﻋﻼن ﻧﻣوده درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣظﮭر ﺟواﻧﯽ و اﻗﺗدار و
ﺣﯾﺎت ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧدای زﻧده ﺑرﭘﺎ و ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر را ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﻧﮫ ﺧدای آﺑﺎء و اﺟداد ﺧود را
ﮐﮫ ﻓﻘط ﻧﺎﻣﮭﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا ھﺳﺗﻧد! ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﯾن ﺧدای اﻣﺎﻣت اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن! و ﻟذا در دﯾن اﺳﻼم ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد! و در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾز اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺟرای ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت:
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ دارای اﻣﺎﻣﯽ ّ
)ع(
ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻋﻠﯽ  -و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت
ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن اﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺿد اﻣﺎﻣت در ﺷﺟره و ﻧژاد ﺧود اﻣﺎﻣت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و ﻟذا رﺳول
ﺧدا ﻓرﻣوده ﮐﮫ در ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺻف ﻣﻘدم دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ﻗرار دارﻧد .ﭘس ﻧژادزداﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ
زداﺋﯽ از دﯾن و اﯾﻣﺎن در رأس ﻣﮭﻣﺗرﯾن واﺟﺑﺎت ﺑرای اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗرار دارد.
"ﺣﺟر" ﮐﮫ در ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺎده اﺣﺗراق آﺗش دوزخ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎس را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد ﺟز ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﺟز "ھﺟر" ﯾﻌﻧﯽ ھﺟرت از ﻧژاد ﻧدارد ﮐﮫ ھﺟرﺗﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .اﯾن ﻣﺎده
اﺣﺗراﻗﯽ ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده دوزخ را ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ،ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .و اﯾن ﻋﺷﻖ ﺿد ﻋﺷﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ! زﯾرا اﺳﺎس
اﺳﺗدﻻل اﺑﻠﯾس در اﻧﮑﺎر ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ آدم)ع( ھﻣﺎﻧﺎ ﺷراﻓت و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺗﻘدس ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔری و ﻗدﻣت ﺑود ﮐﮫ :ﻣن
ﺷش ھزار ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺧدای را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم و آدم ﺗﺎزه ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﭘس ﻣن ﺑرﺗرم!؟ ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﻣﻧﮑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و
ﺧﺻم دﯾن و اﯾﻣﺎن ﻧو و ﺧﻼق و اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت.
و اﻣﺎ ﺣﻖ اﯾن ﻋداوت ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ و ﻣطﻠﻖ ﻧژاد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ ﻓرد ﻣؤﻣن آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﻣﺟﺎل ﺷرک ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ وﺟودش را ﺻرف دﻧﯾﺎ و ﻣﻧﯾت ﻧﺳﺎزد زﯾرا ﻧژاد ھرﮐﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و دﻧﯾﺎی اوﺳت .و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ھﻣواره اﻣﺗﺣﺎن ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾﻣﺎن ھر ﻣؤﻣﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧژادش ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣردودﯾت ﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر
آﻧﮑﮫ آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف در ﺟﺎن ﻣؤﻣن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ درﺧﺗﯽ ﺗﻧوﻣﻧد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎﯾش ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺣﻖ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .و
اﯾن اﻣﺗﺣﺎن دل و ﺟﺎن ﮐﻧدن از دھر اﺳت .ﭘس دھر ،ﺣﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( دھر را از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺧواﻧده
اﺳت.
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ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧد در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺧﺎﻧدان ﺧود را ﺷﻔﺎﻋت ﮐﻧد ﮐﮫ از ﻧژادش ﭘﺎک و ﻣﻧزه ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭘس ھﺟرت و ﻧﺑرد و
ﺟﮭﺎد اﮐﺑر آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل ﻧژادش ﻋﯾن ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ﻧژاد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺑدﯾل اﯾﻣﺎن ﺑﮫ دھر ،ﻋﯾن ﺷﻘﺎوت و
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻓرد اﺳت .ھﯾﭻ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﺟز در واﻗﻌﮫ دل ﮐﻧدن از ﻧژاد ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .ﻣﺣﺑت اﺟر ﻧژادزداﺋﯽ از دل و اﯾﻣﺎن
ﺧوﯾش اﺳت .ﻧژادﭘرﺳت را ﻧﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺣﺑﺗﯽ! ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در دوره ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺗﺟرد ﺧود ﺣﺎﻣل اﯾﻣﺎن ﻓطری و
ارزﺷﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ -اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ازدواج اﮐﺛراً ﮐﺎﻓر و ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺷﻘﯽ و ﺧودﭘرﺳت ﻣﯽ ﮔردﻧد و
ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ظﻠﻣﺎت ﻧژاد دل و دﯾن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺟز اﺑراھﯾﻣﯾﺎن و ھﺎﺟرﯾﺎن و
اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن زﻧده ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .اﯾن زﻧده ﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﻔﯾﻊ آن ھﻣﮫ ﻣردﮔﺎﻧﻧد!
ﺗراژدی ﻧژاد -ﻧزاد )وﻟد -ﺻﻣد( ﻣﺣور ھﻣﮫ ﺗراژدﯾﮭﺎی ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾن ظﻠﻣﺎت و ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن ﻗﻠب
ھﻣﮫ ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎ و ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﺷرﯾت را ﺑرای ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺻﻣدی ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ظﮭور
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(!
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 -۶۶ﺷﻌر و ﺷﻌور
ﺷﻌری ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﻌور ﺑﺎﺷد در ﺣد ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ و ﻣطﻠﻖ اﮐﻣﺎﻟش ﮐﺗﺎب ﻗرآن اﺳت .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻗرآن اﺻرار دارد ﮐﮫ
اﺻﻼً ﺷﻌر ﻧﯾﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺷﻌر در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗوھﻣﯽ و دروﻏﯾن و ﻓرﯾﺑﻧده ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ در
ﺳوره ﺷﻌراء ﻧﯾز ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻌراء ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮔﻣﺷدﮔﯽ و ﻓرﯾﺑﮑﺎری اﮔر اھل ذﮐر ﺷوﻧد ﻣوﺟب اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯾﺎﭘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و
در ﺟرﮔﮫ ذاﮐرﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧﻧد و ﻗﻠﺑﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ!
ﭘس ﺷﻌر ﻧﯾز ﻋﻧﺻری ﺷدﯾدا ً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھم ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺷﻌور اﺳت و ھم ﻓرﯾب! و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ در اﺷد
و اﮐﻣﻠش در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻓﻌّﺎل اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣؤﻣﻧﺎن را رﺣﻣت و ھداﯾت اﺳت و ﮐﺎﻓران را ﺟز
ﺧﺳران ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺛری ھﻣﭼون ﺷﻌر ﻣوﺟب ﺑﯾداری و ھداﯾت و ﻧﯾز
ﺗوھم و واژﮔوﻧﯽ ﺑﺷر ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﺗرﯾن آﯾﺎت و ﺳوره ھﺎی ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾز ﻣؤﺛرﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳوره ھﺎی ﻣﮑّﯽ
اﮐﺛرا ً اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .اﮔر ﻣؤﺛرﺗرﯾن ادﺑﯾﺎت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻌر آزاد اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺷﻌر ﻧﯾﻣﺎﺋﯽ اﺳت ﻗرآن
ﮐرﯾم ﺑﮫ ﮐﺷف ﻧﮭﺎﺋﯽ و ذاﺗﯽ ﺧود ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ادﺑﯽ ﻧوﻋﯽ ﺷﻌر آزاد ﯾﺎ ﻧﯾﻣﺎﺋﯽ اﺳت .ﺳوره ھﺎی ﻣﮑّﯽ
ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﺷﮕرف و ﺟﺎدوﺋﯽ از اﯾن ﻧوع ﺷﻌر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﻌر ﻧو ﯾﺎ آزاد ﻧوﻋﯽ ﺳﻧﺗز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﺷﻌر
ﻣﻧظوم و ﻧﺛر اﺳت ﺑﯾن ﻣﻧطﻖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻣﻧطﻖ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ! ﻣﻧطﻖ دﻧﯾوی و اﺧروی! ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﻣﻧطﻖ ﺑﯽ ﭼون و
ﭼراﺋﯽ! ﻣﻧطﻖ ﻧظم و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ! ﻣﻧطﻖ ﺣﺳﺎب و ﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﯽ! و ﻗرآن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﺛر ادﺑﯽ ﮐﻣﺎل ﭼﻧﯾن ﺳﻧﺗزی اﺳت.
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣظﮭر ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن و ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺗرﯾن ﻧظم ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ و ﺣﺳﺎب ﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﻓﮭم ﻧﺎﻓﮭﻣﯽ
اﺳت و ﻗرآن ﺑﯾﺎن آن اﺳت .و ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی ھم ﮐﮫ ﮐﺎﻧون درک اﯾن اﺷد اﺿداد اﺳت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺳﺎزی و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓﮭﻣﯽ اﯾن اﺿداد ﻧدارد و ﻗرآن آﻣده ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را در ﭼﻧﯾن ادراﮐﯽ ﯾﺎری دھد و ﻟذا ﺷﻌری ﺿد ﺷﻌر اﺳت و
ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﺗرﯾن اﺛر ﺿد ﺷﻌری ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﯾﺷﮫ و ادب اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻧﯽ آن ﯾﮏ آدم ا ّﻣﯽ و ﺑﯾﺳواد اﺳت.
ﺷﻌر ﺿد ﺷﻌر ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﻣﺎ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ و ﺷﻌر اﺳت :اوﺳت رب ﺷﻌر!
ﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻌر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺳﻣت و ﺳو و ﺧدﻣت و ﭘرﺳﺗش ﺧدای ﺷﻌر ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ در ﺧدﻣت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ! ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ
ﺷﻌرا آﺷﮑﺎرا در اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺿور اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺷﺎﻋر در ﻣﺗن ﺷﻌر ﺣداﻗل اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
اﻻ اﻧدﮐﯽ از ﺷﺎﻋران ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺧود را ﺑرای ﺧداﯾﺷﺎن ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﺧود و اﺛﺑﺎت ﺣﻖ ﻣﯽ ﭘردازﻧد
ﻣﺛل ﻣوﻻﻧﺎ و ﺣﺎﻓظ! ﺷﺎﻋری ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻣﺛل ﭘﯾﺎﻣﺑری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ را ﺑﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد .اﻣروزه اﺣﺳﺎﺳﺎت و
ﺑﯾﺎن ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮔر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺢ را ﻧﺷﻧﺎﺳد و ﭘﯾﺷﮫ ﻧﺳﺎزد ﺑﮫ ھﻼﮐت ﮐﺎﻣل ﻣﯽ
رﺳد .در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ،ﺷﺎﻋری ﻣﺛل ﺷﮭرﯾﺎر ﻋﺑرﺗﯽ از اﯾن دﺳت اﺳت.
ﺷﻌر ﻧوﻋﯽ از ادراک و ﺷﻌور اﺳت ﮐﮫ از ﻏﺎﯾت ﺧود -ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧودﻣﺣوری و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد .ﺣﺎل اﮔر اﯾن اﺷد
ﮐﻔر ﺑﮫ ذﮐر ﺣﻖ ﺑرﺳد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷد اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﺎت آﺧر ﺳوره ﺷﻌراء ﺷﺎھدﯾم .ﯾﻌﻧﯽ اﺷد ﺧداﭘرﺳﺗﯽ
و ﺗﺳﺑﯾﺢ از اﺷد ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﻧﻔﯾس ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و اﯾن ﮐﺎﻧون ھﻣﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﺎی ھوﯾت ﺑﺷر اﺳت .و ﭼﻧﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﺳﺑﯾﺢ درک ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺣﻖ ﺗوﺣﯾدی ﻧﺎﺋل ﻧﻣﯽ آﯾد و اﺷد ﮐﻔر را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﺧﻼص ﻧﻣﯽ
رﺳﺎﻧد .زﯾرا ﺷﻌر ،ﻗﻠﺑﯽ ﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ادراک ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھداﯾت ﺑﺧش ﺑﺎﺷد ﮔﻣراه
ﮐﻧﻧده اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﻣﻌﺎرف در ﻗﺎﻟب ﺷﻌر ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرای ﻣﺧﺎطب ﻣوﺟب اﺷد ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت
ھﺳﺗﻧد و آدﻣﯽ را ﺑﺳرﻋت و ﺷدت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﻏﺎﯾت ﮐﻔر ﯾﺎ اﯾﻣﺎن!
درک ﺷﻌﺎﺋر اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑرﺗرﯾن ﻧوع ھداﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت ﺣﺎﺻل ادراک ﺷﺎﻋراﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
اﺷراق ﻗرآﻧﯽ و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ﺑﯾﺎن و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺷﺎﻋراﻧﮫ دارﻧد .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺷﺎﻋراﻧﮫ دارای ﺑﯾﺎن
ﻏﯾرﺷﺎﻋراﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺿﻼﻟت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد .و اﯾن ھﻣﺎن ﺷﻌر ﻣﻧﺛور ﯾﺎ ﺷﻌر آزاد اﺳت در ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ
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ﮐﻠﻣﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﻣﺎﻟش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻗرآن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻏﯾرﺷﺎﻋراﻧﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﺷﺎﻋراﻧﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﯾﺎن
ﻏﯾرﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت و ﺑﯾﺎن اﺷد وﺣدت اﺿداد! ﺷﻌر ﮐﺎﻣل اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت!
از اﯾن ﻣﻧظر ﺧدﻣت ﻧﯾﻣﺎ ﯾوﺷﯾﺞ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﺑل از اﯾن ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﺧدﻣت ﺑزرگ ،ادﺑﯾﺎت و ﻣﺗﻔﮑران ﻣؤﻣﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس ﻣﺎ را رﻗم زدﻧد و ﻧﻘﺷﯽ
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﯾﻔﺎ ﻧﻣودﻧد ھﻣﭼون ﻓروغ ﻓرﺧزاد ،اﺧوان ﺛﺎﻟث و ﺳﮭراب ﺳﭘﮭری ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮕﯽ آﻧﮭﺎ را اھل ﻗرآﻧش ﻗرار
دھد!
ﺷﻌر اﮔر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ ﺑﺎﺷد ﻗرآﻧﯽ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن وﺣدت اﺿداد ﮐﮫ ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﻌر ﺷﻌوری ،ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌﺎﺋر اﻟﮭﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺷﻌر ﻧو ،ﻣﻧطﻖ و ﻗﺎﻟب ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﺄوﯾل ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون آرﺗور رﻣﺑو از ﺑﺎﻧﯾﺎن
اﯾن ﻗﺎﻟب ﻣﻧطﻘﯽ ﺑوده اﻧد و در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﯾﻣﺎ ﯾوﺷﯾﺞ ﭘﯾﺎم آور اﯾن روش ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﺄوﯾل ﺣﻘﯾﻘت اﺳت.

١١٣

 -۶٧ﺑﺷرﯾت و اﻟﮭﯾّت
"ھرﮔﺎه ﮐﮫ رﺳول ھداﯾﺗﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﻣردﻣﺎن ﮐﺎﻓر ﻧﺷدﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﻧد اﯾﻧﮭم ﮐﮫ ﺑﺷری ﻣﺛل ﻣﺎﺳت .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﮔر ﺧداوﻧد
ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮑش از آﺳﻣﺎن ﻓرود آﯾد ﺑﺷری ﻣﺛل ﺷﻣﺎﺳت "...ﻗرآن ﮐرﯾم -ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻧزول و ظﮭور ﺣﻖ
در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت .و اﯾن اﻧﮑﺎر و ﻧﻔﮭﻣﯽ ﺑﺷر اﺳﺎس ھﻣﮫ ﮐﻔرھﺎی اوﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﮐﻔرش ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﺧوﯾش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر اﺳت ھﻣﭼون اﺑﻠﯾس ﮐﮫ ﮔﻔت :ﺗو از ﺧﺎﮐﯽ و ﻣن از آﺗش ،ﭘس ﺑرﺗرم! از ﻣﻧظر ﭼﻧﯾن ﮐﻔری ،ﺧدای
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑوده اﺳت و اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ھم اﻧﺳﺎن ﻣرده ﯾﺎ ﻏﺎﯾب اﺳت .اﯾن ﺟﻣﺎﻋت دﺷﻣﻧﺎن اﻧﺳﺎﻧﻧد ﭼﮫ در دﯾن
ﭼﮫ در ﺧﺎرج آن! و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آن ﮔروه از اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺑﺷرﯾت ﮐﮫ در درون دﯾن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷﻘﯽ ﺗرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ھر ﻧوع
ﻣﻌﻧوﯾت و روﺣﺎﻧﯾت و اﻟﮭﯾﺗﯽ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻋداوت ﻣﯽ ورزﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان دﻓﺎع از ﺗوﺣﯾد ﻧﺎب ﺧدا و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷرک؟ در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾﻧﺎن ﻣظﺎھر آﺷﮑﺎر ﺷرﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾده ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ در ﻧﻣﺎز و
ﻋﺑﺎداﺗﺷﺎن! اﯾﻧﺎن ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻓران ﻻﻣذھب ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻖ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻣﻌﺻوﻣﯾن و ﻣرﺳﻠﯾن ،اﺳوه ھﺎی اﻟﮭﯾت ﺑﺷری و ﺑﺷرﯾت اﻟﮭﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد در
آﺧراﻟزﻣﺎن! ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن را در ﺟﮭﺎن ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎﻧﻧد ﯾﺎری ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدا در دﯾﻧش! و ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻣردم ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در وﻻﯾت اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن در اﻣﺎﻧﻧد زﯾرا اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ را ﺟز ﺷﯾطﺎن
دﺷﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ھرﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و اﻟﮭﯾت ﺑﺷری دﺷﻣن اﺳت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .و اﻣروزه ﺟز ﻣﮑﺗب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻘﺻد
دﯾن ﺧدا را ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد" .زﯾن ﭘس ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ
ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ".رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( -و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ،ﮐﻣﺎل اﻟﮭﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﻼق را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد
ﮐﮫ اﻣﺎﻣش ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ)ع( اﺳت.
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﻧﺳﺎن و ﺧدا اﺷد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﮭﺎﺳت زﯾرا ﻗﻠﻣرو دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋدم -وﺟود اﺳت ﭘس ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﭼﻧﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﻟﮭﯾت ﺑﺷری ﻧﺎﺋل آﻣد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋدم و وﺟود در ﺧوﯾﺷﺗن!

١١٤

 -۶٨دﻋﺎ و اﺟﺎﺑت )ﺧواﺳﺗن و ﺗواﻧﺳﺗن(
"ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﭘس ﺧداوﻧد را اﺟﺎﺑت ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن" -ﻣرا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ
ﺷﻣﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐﻧم ".ﻗرآن -اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺟز از ﺧداوﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ از ھﻣﮫ ﺳو ﺟواب رد ﺑﯾﺎﺑﻧد .و اﻧدﮐﯽ
ھم از ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھﻧد .و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھم ﻓﻘط ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواھﻧد از ﺧدا! و اﯾﻧﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد از اﻧﺳﺎن ﺧواﺳﺗﮫ
اﺳت ﺗﺎ از او ﺟز او را ﻧﺧواھد .ﮔروه اول ﮐﺎﻓراﻧﻧد ﮔروه دوم ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد و ﮔروه ﺳوم ﻣﺧﻠﺻﯾن!
ﮐرات و ﺑوﺿوح ذﮐر ﺷده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ :آدﻣﯽ را در ﻧزد ﭘروردﮔﺎرش ﺟز ﺟﻣﺎل
اﻟﮭﯾت ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﻗرآن ﺑﮫ ّ
اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش ﭼﯾزی ﺑرای ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﭼون دﯾدارش ﮐﻧد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﮔردد .ﺳوره ﻟﯾل -و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﺑرﺗر از اﻟﮭﯾت ﮐﮫ درﺑﺎره آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت :ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن! ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد در آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﻠﻘش ﻣﺑﺎرک
و اﻓزون ﺷده اﺳت .و اﯾن ﻣﺻداق ادﻋﺎی ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑرﺗر از ﺧداوﻧد ﺧواﻧده اﺳت ﺑﮫ اﻣر ﺧداﯾش!
و اﯾﻧﺳت ﻣﯾزان و درﺟﮫ دﻋﺎ و اﺟﺎﺑت اﻧﺳﺎن ﺑدرﮔﺎه ﺧداوﻧد .ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت و ﻧﯾﺎزھﺎی آدﻣﯽ را ﺑدون ﺧواھش
اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ذاﺗﯽ ﺧود ﺑدرﮔﺎه ﺧدا ﺑرﺳد و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺧداﯾش را طﻠب ﮐﻧد .و ﭼون اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺧداﯾش را ﺑﺧواھد و ﺑﯾﺎﺑد ﻣورد ﺻﻠوة ﺧداﯾش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻋﻠوی ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻣراد ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺷود و
ﭘروردﮔﺎر ﮐل اراده و ﻗدرﺗش را ﺑﮫ او واﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧد و در اﯾن واﮔذاری و ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن اﻓزون و اﮐﺑر
ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن ھم ﻣطﻠوب و ﻣراد ﺣﻖ ﻣﯽ آﯾد و ﺑرﺗر از او! و اﯾن ﻣﻘﺎم ﷲ اﮐﺑر و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﻣطﻠﻖ ﺧدا -اﻧﺳﺎن اﺳت .در
اﯾﻧﺟﺎ ﺧداوﻧد از اﻟﮭﯾت ﺧود ﻓرا ﻣﯽ رود و اﻟﮭﯾﺗش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد! اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺟز در ﻣﮑﺗب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻗﺎﺑل درک و ﻓﮭم
ﻧﯾﺳت .اﯾن دﻋﺎی وﯾژه ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾش ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھرﮐﮫ از اﯾن دﻋﺎ ﻏﺎﻓل و ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد ﺷﯾﻌﮫ ﻋﻠﯽ)ع(
ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت.

١١٥

 -۶٩ﻣﺷرق و ﻣﻐرب ﻗرآن و اﺳﻼم
دو ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ )اﻣﺎﻣت و ﺳﻧّت( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺷرق و ﻣﻐرب اﺳﻼم و ﻗرآن ھﺳﺗﻧد .اﺻ ً
ﻼ ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
طﻠوع و ﻏروب دﯾن ھﺳﺗﻧد و ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ،ﺧﯾر و ﺷر ،وﺟود و ﻋدم و ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ و ﭘدﯾده ھﺎی اﺿدادی! ﭘس اﻧﺳﺎن
ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ دارﯾم! وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑرای اھﺎﻟﯽ ﺷرق آﻓﺗﺎب از ﮐﺟﺎ طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد؟ از ﻏرب! ﭘس آﻓﺗﺎب ھﻣواره از ﺷرق طﻠوع
ﻣﯽ ﮐﻧد ھم ﺑرای اھﺎﻟﯽ ﺷرق و ھم اھﺎﻟﯽ ﻏرب! آﻓﺗﺎب ﺑرای اھﺎﻟﯽ ﻣﻐرب زﻣﯾن در ﺷرق طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای اھﺎﻟﯽ
ﻣﺷرق زﻣﯾن ھم در ﻏرب طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺷرق اﺳت و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻏرب .ھرﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﻋده ای ﻏرب و ﺑرای
ﻋده دﯾﮕری ﺷرق اﺳت .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣردم اروﭘﺎ ﭼون ﭼﯾن را ﺷرق و ﻣﺣل طﻠوع آﻓﺗﺎب ﺧود دﯾدﻧد ﺧودﺷﺎن را ﻏرﺑﯽ ﺧواﻧدﻧد
و ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ھم ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از اروﭘﺎ ﺧود را ﺷرﻗﯽ و اروﭘﺎ را ﻏرﺑﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد و اﯾن واژﮔوﻧﯽ را ﺑر ﺧود ﭘﺳﻧدﯾدﻧد .و ﻣردﻣﺎن
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ھم ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از ھﻣﯾن ﻗرارداد اروﭘﺎﺋﯽ ﺧودﺷﺎن را ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺧواﻧدﻧد و ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﯾن ﺷرق و ﻏرب دروﻏﯾن
ﺷدﻧد .ھر ﻓرد و ﻗوم و ﻣﻧطﻘﮫ ای از ﺟﮭﺎن ،ﺷرق و ﻏرب ﻣﺧﺻوص ﺧودش را دارد و ﺧود در ﻣرﮐز ﻋﺎﻟم ﻗرار دارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھرﮐﺟﺎی اﯾن ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺑﯾﮑراﻧﮫ دارای ھﻣﯾن وﯾژﮔﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھرﮐﺟﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣرﮐز ﺟﮭﺎن
اﺳت زﯾرا ﺟﮭﺎن ﮐراﻧﮫ ای ﻧدارد .ﭘس ﺷب و روز ھر ﻓرد و ﻗوﻣﯽ ھم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی ﺑﺷری
ﺣﺎﺻل ﻓﻠﮏ زدﮔﯽ اوﺳت ﭘس ھر ﻓردی در ﻗﻠﻣرو اﯾن اﻓﻼک و ﮔردش ﻧﺟوم دارای ارزﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗص ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﭘس
ﺗﻘﻠﯾد از دﯾﮕران ﺣﺗﯽ ﺗﻘﻠﯾد از ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﻐﻠﯽ ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺗﻘﻠﯾد از ﻣردﻣﺎن ﺷﮭر ﯾﺎ ﮐﺷور دﯾﮕری! ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻘﻠﯾد از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻐل دﺳت ﺗو ﻧﺷﺳﺗﮫ درﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون ﻓﻠﮏ و ﻧﺟوم ﺧطﺎﺳت زﯾرا ھر ﻧﻘطﮫ ای از ﺟﮭﺎن ،ﺷرق
و ﻏرب ﻣﺧﺻوص و ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧود را داراﺳت و ﺗو در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯽ دارای ﺷرق و ﻏرب ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﺧﺻوص
ھﻣﺎﻧﺟﺎ را داری .و ﻗﺑﻼً داﻧﺳﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ آدﻣﯽ از ھر ﺣﯾث ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﻓﮑری و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق
ﮔردش اﻓﻼک و ﮐرات و ذرات اﺳت و ﻟذا ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾری در ﮔردش ﺷب و روز و ھﻔﺗﮫ و ﻣﺎه و ﺳﺎل و ﻓﺻول و ﮐﻣﺗرﯾن
ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺑر روی زﻣﯾن در اﺣوال و اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد و اﯾن ﺑدﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺷرق و ﻣﻐرب اﺳت:
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ! زﯾرا ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺗﻌداد زﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺷرق و ﻣﻐرب وﺟود دارد .و
آدﻣﯽ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎی وﺟود ﺧوﯾش اﺳت.
و ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷرق و ﻣﻐرب ﺟﺎن و ﺗن و دل و روح ﺧود را ﮐﺷف ﮐرده ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺧورﺷﯾدی در آﺳﻣﺎن
اﻓﻼک اﺳت و ﺧورﺷﯾدی در آﺳﻣﺎن ﺟﺎن! و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻘﺻود ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ آن ﺑﺗواﻧد ﻣﺷرق
و ﻣﻐرب ﺟﺎن ﺧود و آﻓﺗﺎب ﺟﺎﻧش را درﯾﺎﺑد زﯾرا ﻣﺣور ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺷرق و ﻣﻐرب اﺳت ﭼﮫ در ﻋﺑﺎدات و ﭼﮫ وظﺎﯾف
ﻣﺎدی! و اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣدی اﻣر ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﻣﺷرق و ﻣﻐرب ﻧﺟوﻣﯽ را در ﺧود ﺑﺷﮑﻧﻧد از طرﯾﻖ ﺷب زﻧده
داری! ﺗﺎ ﺑدﯾن طرﯾﻖ اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن را ﺑﺷﮑﻧﻧد و از اﺳﺎرت ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺧروج ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ رب ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ
ﺑرﺳﻧد .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺧروﺟﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧروﺟﯽ از درون و ﺑﺎطن ﺟﺎن اﺳت .زﯾرا دل آدﻣﯽ درب
ﺧروج از دﻧﯾﺎ و ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت.
ارزﺷﮭﺎی اﯾن ﺟﮭﺎن ﺳراﺳر دوﮔﺎﻧﮫ و اﺿدادی ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻣﺷرﻗﯽ -ﻣﻐرﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺟز از طرﯾﻖ ﺧروج از آن ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ رﺳﯾد .و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋﻠم ﺧروج از اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳت از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺷرﯾﻌت
اﻟﮭﯽ ،ﺷﻌﺎﺋر ﺧداوﻧد را در ﺟﮭﺎن ﮐﺷف ﻧﻣوده اﻧد .اﯾن ﺷﻌﺎﺋر ھﻣﺎن ﻋﻼﺋﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ راه ﺧروج از ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
ﻋﺎرف و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﺳﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ﮐﮫ ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد ﺑرای ﻋﺎرف ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﻌﺎﺋر اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت آن
راه ﯾﺎﻓت و در ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ ﻣﺎه رﺳﯾد و در ﻣﺎه ،ﺧورﺷﯾد را ﯾﺎﻓت و در روز ﺑﮫ ﺷب رﺳﯾد و ﺷﺑﮭﺎ ﺑﮫ روز راه ﯾﺎﻓت ﺑﮫ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رﺑوﺑﯽ ﺣﻖ رﺳﯾده اﺳت و ﻣﺧﺎطب اﯾن ﮐﻼم ﷲ اﺳت ﮐﮫ :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ رب ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ اھل ﺑﮭﺷت را از
ﻋﻠﻣﺷﺎن آﻓرﯾدﯾم و ﺑر اﯾن ﮐﺎر ﺗواﻧﺎﺋﯾم! ﻗرآن -زﯾرا ﺑﮭﺷت ،ﺟﮭﺎن ورای اﺳﺎرت اﻓﻼک و ﻧﺟوم و دھر اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن
ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺧروج از دﻧﯾﺎ ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﺳﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺟدﯾد ﻣﯾرﺳﻧد.

١١٦

و ﺑدان ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﻐرب ﻧدارﻧد و ھﻣﮫ ﺳو ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﺷرق و ﻣﺣل طﻠوع اﺳت زﯾرا در ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ وﺟود ﺧود
ﻣﺳﺗﻘرﻧد .اﯾن اﻣﺎﮐن ﺷرﻗﯽ وﺟود را اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺷف و اﺑداع ﻧﻣودﻧد و در ﺟﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ اﻣﺎﻧت و ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﻧد وﻟﯽ
ﺑﮫ ھﻣت و اﯾﺛﺎر و ﻋﺷﻖ زﻧﺎﻧﯽ ﭼون ھﺎﺟر و ﺻﻔورا و ﻣرﯾم و ﺧدﯾﺟﮫ و ﻓﺎطﻣﮫ و زﯾﻧب .ﭼرا ﮐﮫ آدم و ﺣوا ظﮭور ﺗﻣﺎﻣﯾت
ﻣﻐرب و ﻣﺷرق وﺟودﻧد ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر .ھرﯾﮏ ﻣﺷرق دﯾﮕری اﺳت ھر ﯾﮏ ﻣﺣل اﺷراق و طﻠوع ذات طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺧوﯾش
اﺳت .رﺑوﺑﯾت ﻣﺷرﻗﯽ -ﻣﻐرﺑﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در آدم و ﺣوا ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳد :ال ﻻ ه!
اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺷرﻗﯽ اﺳت در ﻗرآن ﮐرﯾم و آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد در
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد ﮐﮫ ظﮭور ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت .اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗﺣﺎد از آﺧرﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در
ﺟﺎن اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺣﺎل ﺗﮑوﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﺳﺎن دھری در ﺟﮭﺎن اﺳت و آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن.
و ھرﮐﮫ روی ﺑﮫ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻧﮑﻧد و ﺑﺎ آن ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﭘردازد ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧود راﺿﯽ ﺷده اﺳت.
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 -٧٠ﯾﮏ و دو
ﻓﻘط ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت آﻧﮭم ﻧﮫ ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھدی ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻋدﻣﯾت را درک ﮐﻧد ﮐﮫ در
اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﺷود دوﺗﺎ! ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺗﯽ ﻋدﻣﯾت ھم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ درک ﮐﻧﻧده آن اﺳت ﺑﺎﻋث دوﮔﺎﻧﮕﯽ
ﻣﯽ ﺷود :ﻣن و ﻋدم ﯾﺎ ﻋدﻣﯾت ﻣن! ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺣدﯾت ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣوﺿوع و وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در
اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮕﻧﺟد زﯾرا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮭم درآﯾد ﻻاﻗل دوﮔﺎﻧﮫ اﺳت اﮔر ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ و ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد .ﭘس آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺧداوﻧد ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ﻋﻣﺎی ﻋدم ﺑود ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟ زﯾرا آﻧﮕﺎه ﺧدا ﺑود و ﺟز ﺧدا ﻧﺑود وﻟﯽ
ﺧداوﻧد ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ وﺟود دارد :ﺧدا و وﺟودش! و اﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳت و اﺻﻼً ﺧودآﮔﺎھﯽ ذاﺗﺎ ً دوﮔﺎﻧﮫ اﺳت و ﺳرﻣﻧﺷﺄ
ھر ﮐﺛرﺗﯽ و طﺑﻌﺎ ً ھر ﺷرﮐﯽ .وﻟﯽ ﺑدون ﺧودآﮔﺎھﯽ ھم ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد زﯾرا وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑر ﺧود آﮔﺎه ﻧﺑﺎﺷد
و ﻧداﻧد ﮐﮫ وﺟود دارد ﭘس از ﺑرای ﺧودش وﺟود ﻧدارد و در ﺧودش ﻧﯾﺳت .ﭘس ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣری ﻣﺣﺎل اﺳت و اﯾن ﻣﺣﺎل
ﺧدا ﻧﺎم دارد .و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف و ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا در ادراک ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد" :ﺧداوﻧد ﻣﻧزه
اﺳت از آﻧﭼﮫ ﺗوﺻﯾﻔش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟﺻش ".ﻗرآن -آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و
ﭼﮫ ﻣﺎھﯾت و وﺟودی دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را درک و ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧودﺷﺎن ھم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ھرﮐﮫ
ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت .آﯾﺎ آن روزی ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﺟﻣﺎل واﺣد و ﻗﮭﺎرش رخ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﻠﻖ،
اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺗﺎب ﺗﺣﻣﻠش را ﻧدارﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟ "و در آﻧروز زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت ﺑرای ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ".ﻗرآن -ﭘس ﭘﺎﺳﺦ
در ﺧود ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در آﻧروز ﺟﻣﺎل واﺣد ﻗﮭﺎرش در ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺧﻠﻘش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ
ھﺳﺗﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺳﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑودﻧﺷﺎن در ﺑﯽ ﺗﺎ ﺑودن ﯾﮑﺎﯾﮏ آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﮕﺎه اﯾن ظﮭور ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺑﯽ
ﺗﺎ دارای ﺟﻣﺎﻟﯽ واﺣد اﺳت ﺑﻌﻧوان ﺟﻣﻊ ﺑﯽ ﺗﺎﯾﺎن :ﺟﻣﺎل واﺣد ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ﺟﻣﻊ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑﯽ ﺗﺎﯾﺎن ھﻣﭼون ﮔﻠﯽ ﺷﮑﻔﺗﮫ ﮐﮫ
دارای ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﮔﻠﺑرگ اﺳت ﮐﮫ ﮔﻠﺑرﮔﮭﺎﯾش ﻧﯾز ھر ﯾﮏ ﺑﯽ ﺗﺎﯾﻧد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﺗﺟﻠﯾش را ﺑﮫ
ﺷﮑﻔﺗن ﮔل ﺳرﺧﯽ ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ در وادی ﺗوﺻﯾف ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر اﯾن ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﻧﯾﺳت .ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﻣﺎﻟﯽ ھرآن در
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد از ﺑرای ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﮐﮫ از ﻣﻧﯾّت ﭘﺎک ﺷده اﻧد زﯾرا اﯾن ﻣﻧﯾّت اﺳﺎس ھر دوﮔﺎﻧﮕﯽ
اﺳت :ﻣن و ﺧودم! "ﻗﯾﺎﻣت ﻓرا رﺳﯾده و آن را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻣﻌﯾن از ﻣردﻣﺎن ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﯾم ".ﻗرآن -ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣوﺣد و
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻣن اﺳت ﺑﻠﮑﮫ اوﺳت .زﯾرا ھر ﻣﻧﯽ ،ﺗوﺋﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ دوﮔﺎﻧﮕﯾﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺷﻧﺎس و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﭘروردﮔﺎرش ظﮭور ﮐرده اﺳت و ﭘروردﮔﺎرش از زﺑﺎن او ﻣﯽ
ﮔوﯾد :ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺎ! و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﺧرد ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ آدﻣﯽ ھر وﺟودی ،ﻋدﻣش آﺷﮑﺎر ﺷود و از ﻋدﻣش ﻣوﺟود ﮔردد و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
آﻧﻘدر در ادراک ﺑﺷری ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮔردد ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑراﻓﺗد ﺗﺎ ﺳوره ﺗوﺣﯾد ﻣﺣﻘﻖ ﮔردد .و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم ھزاران ﺑﺎر
ﺑوﺟود آﻣدن و ﻧﺎﺑودﮔﺷﺗن اﺳت و زﻧده ﮔﺷﺗن و ﻣردن" :ھرﮐﺳﯽ ﻣرگ را ﻣﯽ ﭼﺷد و ﺳﭘس روی ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ
ﮐﻧد ".ﻗرآن-
و اﯾن ﻋﻠم و ھﻧر ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر و ﻗﻣﺎر ﺑﺎزی ﺑﺎ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .او ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﺎ ﻣﻌﺷوق اوﺋﯾم ﮐﮫ در ﺑﻼﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود.
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