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"ﺑﺳم ﷲ اﺣدُ واﺣد"

 -١ھﻣﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ،و ﮐﺎﻣل ھﻣﮫ آﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ)ع( ﻣﺗذﮐر ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺟز در ﺧود ﻧﻣﯽ
ﺗوان ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ از اﺻل ﺧود دور ﺷده و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﻋﻣل ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و
ﻓراﻣوﺷﯽ ﺧدا رﺳﯾده اﻧد و از ﺧدا ﺟز اﯾده ای ﻋدﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺄﻣﻼت
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺧدا ﻗﺎﯾل ﺗوﺻﯾف ﻧﯾﺳت ﻣﮕر در ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺷدﯾدا ً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ اﺛﺑﺎﺗﯽ ﺳﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺧﻼﺻﮫ و ﻏﺎﯾت ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﻔﯽ ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳول ﺧﺎﺗﻣش وﺣﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ .ﮐﮫ
ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن ﺗﻌﺑﯾرش اﯾﻧﺳت :ﺧداﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧﻼﻓش رخ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﷲ )ال ﻻه( ھﻣﺎن ظﮭور "ﻻ" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ظﮭور ﻋدم .زﯾرا ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣوﺟودات ﻣﺣﺳوس در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮑﺟﺎ ﻧﯾز ﺧدا ﻧﯾﺳت .زﯾرا اﮔر ﺧدا
ھﻣﺎن اﺻل وﺟود اﺳت ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟوداﺗش ﻋدم اﺳت و اﮔر ﺟﮭﺎن ﻣوﺟودات ھﻣﺎن وﺟود اﺳت ﭘس ﺧداوﻧد
ﻋدم اﺳت.
 -٢ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﺑﯽ اﻏراق ﺗﻣﺎم ﻋﻣرم را از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﯾﻌﻧﯽ ﻗرﯾب ﺑﮫ ﺷﺻت ﺳﺎل ﻏرق در ﺧدااﻧدﯾﺷﯽ ﺑوده ام و
در ﺟﺳﺗﺟوی درک و دﯾدارش .و ﻟذا ﺧداﺟوﺋﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟوھره ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ده ﺟﻠد از اﯾن
آﺛﺎر آﺷﮑﺎرا ﺗﺣت ھﻣﯾن ﻋﻧوان ﺗﺄﻟﯾف ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿر آﺧرﯾن آن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟدﯾدﺗرﯾﻧﺷﺎن .ﮐﮫ ﺑﻧده در اﯾن آﺛﺎر
ﺗﺄﻣﻼت ﺧود را ﺑطور ﻧﮕﺎرش ﺧودﺑﺧودی ﻣﮑﺗوب ﮐرده ام ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ و در ﺣﺎل ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ام.
ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﺎل ﻧظر ﮐردن ﺑﮫ وﺟﮫ او در ﺧوﯾﺷﺗن .ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ﭼﻧﯾن ﻧظری ﻋﯾن ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ اﺳت
و ﯾﺎ ﻧظرﮐردن ﺑﮫ ﻋدم در ﺧوﯾﺷﺗن .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود دارد ﻧﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﻧﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ و ﻧﮫ
ھﯾﭻ اﻧﮕﯾزه ای .و اﯾن ﻧوع ﻧظر و ﺗﺄﻣل در اﮐﻧوﻧﯾت اﺳت و ﺣﺎل ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻗرارﮔرﻓﺗن در وﺿﻌﯾت ﺻﻔر اﺳت ﮐﮫ
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺳﺗﻠزم ﻋﺷﻖ و ﻋطﺷﯽ ﻓزاﯾﻧده ﺑﮫ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ دل را از ھرﮐس و ﭼﯾزی
ﺳﯽ ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھﻣﭼون ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻓﻧﺎی ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ آن را ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯽ ﺧودی ھم
و از ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﺣ ّ
ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ھﻣﭼون ﻧﺑودن اﺳت و در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾﺳت ﺧدا ھﺳت .و اﯾن وﺿﻌﯾت ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ اﺳت .زﯾرا اﻟﮫ،
ھر ﭼﯾز ،ﻣﻌﻧﺎ و اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن دل ﺑﺑرد و ﻧظرش را ﺟﻠب ﮐﻧد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﷲ ھﺳت!
 -٣ﺟﮭﺎد ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧظر ﮐردن ﺑر دل ﺧوﯾش و ﺑﮫ ﺧود آﻣدن و ﺧود را ﺗﺣت ﻧظر ﻗرار دادن ،ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻋﺑﺎدت اﺳت و ﺑرﺗرﯾن دﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن اﺟﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن اﺟرش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗو ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت و ﭼﮫ
ﻣﯽ ﮔذرد و ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز ھﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾن ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﺗو ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﯾﺳت ﺟز او! ﭘس آﻧﮑﮫ ﺑر ﺧود
ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾر ﻧظر او ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و از ﻧزد او ﺻﺎﺣب ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﻋظﻣت و ﻗداﺳت ﺗﻼش ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت
ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﻣﺻداق اﺟﺎﺑت اﯾن دﻋﺎﺳت ﮐﮫ :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﻓرﻣﺎ) .ﻗرآن( -و ﻧﯾز ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﮐﮫ :ﻧﮕﺎه
ﭘروردﮔﺎر ﺑﺳوﯾﺗﺎن آﻣد ﭘس زﯾن ﭘس ھرﮐﮫ ﺧود را دﯾد ھداﯾت ﺷد.
 -۴و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﺄﻣل در اﺳرار وﺟود ﺧوﯾش را ﻋﯾن ﻧزول رﺣﻣت ﺧدا ﺧواﻧده اﺳت و ﻋﻠﯽ
ﻣرﺗﺿﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺷﺎھراه ﻋﻠم و رﺳﺗﮕﺎری ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ راه وﺟودﯾﺎﺑﯽ" :ﺑراﺳﺗﯽ ھرﮐﮫ
ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود اﺳت ".زﯾرا ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ دﯾدﯾم ﺣﺗﯽ ﺗﻼش ﺟﮭت ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ،ﻓرد را ﺗﺣت ﻧظر ﺧدا ﻗرار
ﻣﯽ دھد ﯾﻌﻧﯽ او را ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ وﺟود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﮐﺳﯽ ﺟز اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﻧﯾﺳت.

٣

 -۵ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اراده رﺟﻌت ﺑﮫ ﺧود و ﻧظر ﺑﺳوی ﺧود ﻋﯾن اراده ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺗوأﻣﺎن اﺳت ﺑﺎ ﻧظر او ﺑر ﺧود .ﭘس
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﺄﻣل در ﺧوﯾﺷﺗن ﯾﮏ اﺟر ﻋظﯾم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣوده ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﮐم ﻣﺷﺗری ﺗرﯾن ﻋﻠوم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺑودن اراده ای ﮐﻣﯾﺎب اﺳت زﯾرا ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﻣﯾل ﺑﮫ
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و روی ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺧود ﻋﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧداﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺗﺎ زﯾر و رو ﻧﺷود ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد:
"زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﺳﭘس ﺑﺳوی ﺧداوﻧد رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺗﺎ در ﮐل زﻧدﮔﯾش واژﮔون ﻧﮕردد و اﯾن
واژﮔوﻧﯽ را ﻧﺑﯾﻧد ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧظر ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺟز واژﮔوﻧﯽ ﺧود را
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺑﯾﻧش و ﯾﺎﻓﺗن ﺣﺎﺻل ﻧظر ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت وﮔرﻧﮫ آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺗﺎ ﺷود ﺗﺎ ﺧودش را زﯾر ﻧظر
ﮔﯾرد .ﭘس آن ﯾﮑﯽ ﮐﮫ اﯾن ﯾﮑﯽ را ﻣﯽ ﻧﮕرد ﺟز ﺧدا ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺗرﯾن ﻧﻌﻣﺎت دﯾن
ﻣﺣﻣد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده" :ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﺳوﯾﺗﺎن آﻣد ".ﻗرآن -و ﻟذا ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن آﯾﮫ ﻓرﻣوده
ﮐﮫ از ﺧود ﻧﮕرﯾزﯾد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﮕﺎه اداﻣﮫ دھﯾد وﮔرﻧﮫ ﮔم ﻣﯽ ﺷوﯾد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻓﻘط در دﯾن ﻣﺣﻣد
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷده اﺳت.
 -۶وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧداوﻧد ﺑﺎطن ﺧود را ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﺟز واژﮔوﻧﯽ ارزﺷﮭﺎ و ﺳﻠطﮫ ﺗوھﻣﺎت و دروغ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﻘدر ﺑﮫ اﯾن ﻧﮕﺎه اداﻣﮫ دھد ﺗﺎ ھرﭼﮫ ﻏﯾر او از ﺑﺎطن ﺑرود و ﻣﯽ رود و اﯾن ﺻﺑر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻋﯾن ﺻﺑر ﺑﺎ
ﺳر ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﺷوق ﻟﻘﺎی ﯾﺎر" :ﺑواﺳطﮫ ﺻﻠوة و ﺻﺑر ﺧود را ﯾﺎری
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺻﺑری ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﻧﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﻣﯾ ّ
ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎری ﺑس ﺑزرگ اﺳت و از ﭘس آن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد اﻻ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺷوق ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﭘروردﮔﺎر
ﺑﺎﺷد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -زﯾرا ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑر دل ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺗدرﯾﺞ اﻣﯾﺎل و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗوھﻣﺎت ظﻠﻣﺎﻧﯽ زاﺋل ﻣﯽ ﮔردد و
ﺑﺗدرﯾﺞ از ﭘس اﯾن ظﻠﻣﺎت ﻧور ﺣﻖ در دل ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد و از اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ دﯾدار رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯾش در ﺑﯾرون ﺑﮫ
ﺟﻣﺎل ﻣﯽ آﯾد در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟﻠﯽ .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق دﯾدارش ﻧﺑﺎﺷد اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ ﻋﺑﺎدﺗﯽ ھم در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ دادش ﻧﻣﯽ رﺳد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺻﻠوة ﻋرﻓﺎﻧﯽ در دﯾن ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻌراج روح و ﻟﻘﺎی ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود
ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺧود و وارد ﺑر ﺧود ﮔﺷﺗن .و اﯾن ﺳﮫ ﻣﻌﻧﺎ از
ﻣﻔﮭوم ﻟﻐوی ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ روﯾﮑرد و ﺗﻘرب و ورود ﺑر ﺧود ﻋﯾن روﯾﮑرد و ﺗﻘرب و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت.
و ﻟذا آن را ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺻﻠوة ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺻﻠوة ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ھم ﻓﻘط درب ورود ﺑﮫ ﺟﮭﻧم اﺳت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺧﻧﺎﺳﺎن .ﯾﮑﯽ
ﺻﻠوة ﻋﻠوی اﺳت و دﯾﮕری ﺻﻠوة اﺑن ﻣﻠﺟﻣﯽ.
 -٧ﭘس آﻧﮑﮫ روی ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﺣت ﻧظر ﺧداوﻧد اﺳت و ﯾﺎ ﺗﺣت ﻧظر وﻟﯽ ﺧدا .زﯾرا "ﺧود" ﮐور
اﺳت و ﭼﺷم دﯾدن ﺧودش را ﻧدارد .ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﺷﺎھد ﻣﯽ ﺗوان ﺧود را دﯾد و اﯾن ﺷﮭداء ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
ﻗرآن ﮐرﯾم در ﮐﻧﺎر اﻧﺑﯾﺎء ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺑﺷرﻧد :ﺑﺻﺎﺋرﷲ!
" -٨ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ در ﺷﻣﺎﺳت ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وﻋده داده ﺷده اﯾد و آن ھﻣﭼون ﺳﺧن ﮔﻔﺗن
ﺷﻣﺎﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﭼرا ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺷﻣﺎ ﻧﻘد اﺳت و اﺟﺎﺑت ﺷده اﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از اﻋﺟﺎز ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ
رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ھوﯾت اﻟﮭﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺑﯾﺎن در ﺳوره رﺣﻣن اﺳت ﮐﮫ
ﺣﺎﻣل ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا در واﻗﻌﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣظﮭر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺟﮭﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس اﯾن ﺧود
ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ و در اﻧﺗظﺎر اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ او روی ﮐﻧد و ﺑﺎ او ﺳﺧن ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧود
اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھم ﻧظر ﮐﻧﻧده ﺧداﺳت و ھم آﻧﮑﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف دوﺗﺎﺳت :ﻧﺎظر و ﻣﻧظور،
ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود ،واﺟد و ﻣوﺟود و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺧود اﺳت و دﯾﮕری ﺧودآ.

٤

 -٩ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت آن ﺷراﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎن ﺷراب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .وﻟﯽ ﺑﻘول
اﻟﮭﯽ ﭼرا اﯾن آدﻣﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﮐردن ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻧدارد و اﯾﻧﺳﺎن از ﺧود ﮔرﯾزان اﺳت و ﺑﺎ ﺧود ﻗﮭر اﺳت؟ زﯾرا اﯾن
ﻧظر ھﻣﺎن ﺟﺎم ﺷراب وﺣدت اﺳت ﮐﮫ ﺧود را در ﺧدا ﻣﺣو ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -١٠آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا آدﻣﯽ ﭼﺷم دﯾدن ﺧودش را ﻧدارد .ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﭼﯾزی دروﻏﯾن و ھوﻟﻧﺎک و ﺑﻐﺎﯾت
زﺷت اﺳت و ﺣﻘﺎ ً ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت زﯾرا ﺧود ھرﮐﺳﯽ اﺻﻼً ﮐﺎرﮔﺎه دروغ ﭘردازی اوﺳت و ﭼﮫ دروﻏﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﮐﮫ
آدﻣﯽ از ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﯾﮏ اﯾده ﻣﻧﯽ ﺑﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور ﺧدا را ﺑدزدد و اﯾده ھﺎﺋﯽ ﻋدﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﺳﮑّﮫ زﻧد ﮐﮫ
ﺟﻣﻠﮕﯽ دروﻏﯾن اﺳت و ﺧود ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دروغ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧود ﻧدارد ﭼون ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﺧود دروﻏﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظر اﯾن دروغ رﺳوا ﺷده و اﯾن ﺧود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺑﯾزاری آدﻣﯽ از ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس واﺿﺣﺗرﯾن ﺳﻧد دروﻏﮕوﺋﯽ و دروغ ﭘردازی آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت" :دروغ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد و ﻣﯽ داﻧﯾد ".ﻗرآن -ﭘس روﯾﮑرد ﺑﮫ
ﺧود ﺳرآﻏﺎز ﺻدق اﺳت ﭘس ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح و اﺻﻼً ھر
ﺗوﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﺳرآﻏﺎز ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﺟز اﯾن ﺗوﺑﮫ ای ﻧﯾﺳت .و ﻟذا ﻓﻘط ﺻﺎدﻗﺎن ،اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و آﻧﺎن
ﮐﮫ در ﻧظر ﮐردن ﺑر دروﻏﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺑﮫ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن و ﺻﺎﺑران اﺳت ".ﻗرآن -زﯾرا وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ روی ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم اﯾن
ﺧداﺳت ﮐﮫ روی ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد و ﻧﮕرﯾزد" :ای
اھل اﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن ﺻﺑوری ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن-
 -١١ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺑﮫ ﮐردن از اﻋﻣﺎل ﺑد و رﺳواﮐﻧﻧده و ﻋذاب آور ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺑﮫ از دروﻏﮭﺎﺋﯾﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن در درﺟﮫ اول ﺑﮫ ﺧودش ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و آﻧﻘدر اﯾن دروﻏﮭﺎ را ﺗﮑرار ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎورش ھم ﺷده اﺳت .ﭘس واﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ در درﺟﮫ اول ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و ﺻدﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ دروﻏﮭﺎﯾش را ﺑﮫ وی ﻧﺷﺎن دھد .دروﻏﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﻋﯾن ھوﯾت و ﺑﺎور ﻓرد ﺷده اﻧد و ﺧود او را ﭘدﯾد آورده اﻧد و ﻓرد ﺑدون اﯾن ﺧود اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﺧود ھﻣﺎن ﻧﺎﺑودی اوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ وﺟودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن وﺟودی ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ و ﻗﺣطﯽ زده
و آﺗﺷﯾن و ﺑﺧﯾل و دﺷﻣن ھر ﭼﮫ وﺟود اﺳت و ھر ﭼﮫ ﺣﻘﯾﻘت و زﯾﺑﺎﺋﯽ .ﭘس ﺷراب ﻣﻌرﻓت در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ھﻣﺎن ﺷراب
ﺻدق اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻘدرت ﻣﺣﺑت ﺧود اﯾن ﺷراب ﺑﮫ ظﺎھر زھرآﮔﯾن را ﺑﮫ ﺧورد ﺗواب ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻣﺣﺑّﺗﯽ
ھﯾﭻ ﮐس ﺗوان اﯾن ﺻدق را ﻧدارد و ﻣﯽ ﮔرﯾزد .ﭘس ﺗوﺑﮫ ای ﻧﯾﺳت اﻻ در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن اھل ﻣﺣﺑت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗوﺑﮫ ھﺎی
ﺑﺷری ﻓﻘط ﺗوﺑﮫ از ﻋذاﺑﮭﺎ و رﺳواﺋﯽ ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﭼﻧﯾن ﺗوﺑﮫ ای ﻣﮑر و ﺷﯾطﻧﺗﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد و ﻓرد در
دروﻏﮭﺎﯾش ﮔم ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﺎ ھر ﺗوﺑﮫ ای دﺳت ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎھﯽ ﺟدﯾد ﺑﺎ روﺷﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗر ﻣﯽ زﻧد.
 -١٢ﭘس آدﻣﯽ ﭼﺷم دﯾدن ﺧود را ﻧدارد زﯾرا ﺷﮭﺎﻣت روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ دروﻏﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ و ﺑﺎور ھم ﮐرده را
ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ دﯾدن ﺑﺎورھﺎی دروﻏﯾن ،ﺷﺧﺻﯾت دروﻏﯾن ،آرزوھﺎی دروﻏﯾن و ﻣﻔﺎھﯾم دروﻏﯾن و ﻋﺷﻖ دروﻏﯾن و رواﺑط و
ﻋواطف دروﻏﯾن و ﺧدای دروﻏﯾن و دﯾن دروﻏﯾن و. ....
 -١٣ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧود ﺑﻣﻌﻧﺎی اﯾﺳﺗﺎدن در اﮐﻧوﻧﯾت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧودی
ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اش از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎﮐﻧون راه ﭘﯾﻣوده و در ھر ﻟﺣظﮫ ای ﺑرای ﺧود ﺗوھﻣﯽ ﺑﺎﻓﺗﮫ و دروﻏﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑﮫ ﯾﺎری ﻓرھﻧﮓ و آﻣوزه ھﺎ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻧژاد و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت .و اﯾن ھﻣﺎن ھوﯾت دھری اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺳﯾر ﮔذﺷت
زﻣﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ظﻠﻣﺎﺗﯽ ﺷده در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم و ھوش و ﺣواﺳش ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ دﯾدن و ﻓﮭﻣﯾدن وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﺎدی زﻧدﮔﯾش ﺷده اﺳت و او را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗوھﻣﯽ ﻣﺣض ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت" :ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ".ﻗرآن -ﭘس ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﭘﮭﻠواﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎری اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﯾﮏ ﺗوھم ﺑزرﮔﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺧود" ﺑﺷﮑﻧد.
 -١۴ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر آدﻣﯽ ﭼﺷم دﯾدن ﺧود را ﻧدارد زﯾرا ﺧودی وﺟود ﻧدارد ﺟز ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗوھﻣﺎت ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر
ﯾﮏ در ﻧﻔس او ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﯾو و ددی ﺷده ﮐﮫ او را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﮔر ﺑﺧواھد ﭘرده از ﻣﺎھﯾﺗﺷﺎن ﺑرﮔﯾرد .زﯾرا
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ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳﯾطره اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا ھر دروﻏﯽ ﻗطﻌﮫ ای از ظﻠﻣت اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺑﮫ
ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾﺎطﯾن درآﻣده اﺳت .زﯾرا آدﻣﯽ ﺑﺎ ھر دروﻏﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرای ﺣﻔظش ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ھم ﺑرآن ﻣﯽ ﮔﻣﺎرد:
"ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﮫ ﺳراغ دروﻏﮕوﯾﺎن و اﻓﺗرازﻧﺎن ﻣﯽ رود ".ﻗرآن -ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﺟز ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻧدارد و ﺟز ﺑﻘدرت ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧﻧﺎﺳﺎن و ﺷﯾﺎطﯾن را از ﺧود راﻧد و ﭼون ﺧود از ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎک ﺷد
دﯾﮕر ﻣن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھوﯾت و ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ .و اﯾن ھﻣﺎن زﯾﺳﺗن در ﻣﻌﯾّت و ﻋﻧدﯾّت
ﭘروردﮔﺎر اﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧدای را ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺎ ﺧدا ﺟز ﺧدا ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘس اﯾن
ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣدت اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺧﺎﻟﻖ اﺳت و ﮔﮫ ﻣﺧﻠوق .ﮔﺎه ﺷﺎھد اﺳت و ﮔﮫ ﻣﺷﮭود .ﮔﺎه ﻋﺎﺑد اﺳت و ﮔﮫ
ﻣﻌﺑود .ﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﮔﮫ ﻣﻌﺷوق .ﮔﺎه ھﺳت و ﮔﮫ ﻧﯾﺳت .و اﯾن وﺟودی ورای ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ.
 -١۵ﭘس اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود دروغ ﮔﻔﺗﮫ و ﺧود را ﻓرﯾب داده اﻧد از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﮐﻼً ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﺑﯾزارﻧد و
ﺑﺎ آن ﻋداوت دارﻧد .ﭘس در ﺻف ﻣﻘدم ﻋرﻓﺎن و ﻋرﻓﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﮐذاﺑﺎن از ھر ﺻﻧﻔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻧﯾز ﻓرﯾﺑﮑﺎران و
ﺣراﻣﯾﺎن .زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧود دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺧود را ﻣﯽ ﻓرﯾﺑد در ﻗﺑﺎل ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر ﻓرﯾﺑﮑﺎرﺗر اﺳت زﯾرا دروغ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ
ﺧود ﺷﺎﻗﮫ ﺗر اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن دروﻏﯽ اﺳت ﮐﮫ ام اﻟﻔﺳﺎد اﺳت و اﯾﻣﺎن را زاﺋل ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ و ﮐﻼم
ﻣﻌﺻوﻣﯾن ،اﯾﻣﺎن ﯾﮏ دﺷﻣن دروﻧﯽ دارد ﮐﮫ آن دروغ اﺳت و ﯾﮏ دﺷﻣن ﺑﯾروﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺷﯾطﺎن اﺳت و اﯾن دو
روی ﮐﻔر اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ دروﻏﮕوﺗر اﺳت ﮐﺎﻓرﺗر اﺳت.
 -١۶ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮔرﯾزان اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در ھر ﻣرﺗﺑﮫ از دروغ و ﻓرﯾب و ﮔﻣﺷدﮔﯽ ھﻧوز
ھم ﻣﺷﻣول ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ اﺳت در درﺟﺎت و ﺑﮫ ھﻣﯾن واﺳطﮫ ﺑر دروﻏش آﮔﺎه اﺳت و ﻟذا از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔرﯾزد ﯾﻌﻧﯽ از
دروﻏش ﻣﯽ ﮔرﯾزد ﭼون ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد .و اﯾن ﺑدﻟﯾل ﺻورت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺻورت
ﺣﺎﻣل ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده :ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺷﮑل ﺧودش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
دروﻏﮕو داﺋﻣﺎ ً در ھول و ھراس اﺳت .و ﻟذا دروغ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ذاﺗش راه ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺷود ﻧﺎﺑودش ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﭘس ﺻورت اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷر ھﻣﺎن اﺣﺎطﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﺑر اﻧﺳﺎن .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ روی ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺧود ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ وی روی ﮐرده اﺳت زﯾرا "ھر ﺻورﺗﯽ ﺻﺎﺣﺑﯽ دارد و اوﺳت ﺻﺎﺣب ھر ﺻورﺗﯽ ".ﻗرآن -ﭘس
اﮔر ﺻورت اﻧﺳﺎن ﺻورت ﺧداﺳت و ﻓطرت اﻧﺳﺎن ﻧﯾز از ﻓطرت ﺧداﺳت ﭘس از آدﻣﯽ ﺟز ﺧدا ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﭘس اﯾن
ﮐﯾﺳت ﮐﮫ از ﺧدا روﯾﮕردان اﺳت .آﯾﺎ ﺧدا از ﺧودش روﯾﮕردان اﺳت؟ و ﺗﺎزه ﺑﯾن ﺻورت و ﺳﯾرت ﻧﯾز ﻗﻠﻣروی اﺳت ﮐﮫ
در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺧداوﻧد ﺣﺎﺿر اﺳت" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﯾن ظﺎھر و دل اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺋل اﺳت ".ﻗرآن -ﭘس آدﻣﯽ در ظﺎھر و ﺑﺎطن
و ﺑﯾن اﯾن دو ھﻣﮫ اوﺳت" :اوﺳت ظﺎھر و ﺑﺎطن ".ﻗرآن -ﭘس در اﯾن ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ﮐدام اﺳت و ﮐﺟﺎﺳت و ﭼﮑﺎره اﺳت؟
ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﯾز از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ اﺳت! در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻋدﻣﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳم "ﻣن" ﭘدﯾد آﻣده ﮐﮫ اﯾن
ھﻣﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت و ﮐل ﻋظﻣت و اھﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻋدﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ "ﺧود" ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ و دروغ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﭼون ھﻣﮫ اﯾن ﻣراﺗب ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت طﯽ ﺷد
آﻧﮕﺎه ﺟز ﺧدا از اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺑﻘﯾﺔ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﺎی ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض .ﭘس اﺻطﻼح
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﺗوھم ﺑزرگ دﯾﮕرﯾﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣﺎﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻓﻠﺳﻔﯽ را ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺧود اﺑﻠﯾس اﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗن دارد ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﻋدﻣﯾت .ﺧداوﻧد ھﺳت و ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺎﺑش ﺑﮫ ﮐﻣﯾل :ﭼون ﻧور ﺣﻖ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷد ﺧﺎﻣوش ﺷو و ﺳﺧن ﻣﮕو.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎز ﻓرﻣود ﺧدای را از آن روی ﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﮫ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم زﯾرا ﺧداوﻧد در ﺷﻧﺎﺧت ذھﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و
اﺳﺗدﻻﻟﯽ در ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺧداوﻧد دﯾدﻧﯽ ،ﺷدﻧﯽ و ﺑودﻧﯽ اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣﻧطﻖ و ﮐﻼم اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﺷود ﻻ اﻟﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻋدﻣﯾت! وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﻋدم را ﻧﺷﻧﺎﺳد وﺟود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرای ھﻣﯾن اﻣر آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻋدﻣﯾت و ﻻ اﻟﮫ
را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .ﻋﻠم ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻠم ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن اﻣر دﯾﮕرﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و
آن ﻋﻠم ﺷﻧﺎﺧت "ﺑﯾن" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷف ﺑﯾن و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻋدم و وﺟود! ﭘس ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠم ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدﻣﮫ واﺟﺑﯽ ﺑر ﺣﺻول
وﺟود اﺳت ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ از اﯾن ﻧوع اﺳت .زﯾرا طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ اﻣر ﺧدا ﺑر اذن وﺟود ﯾﺎﻓﺗن
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اﻧﺳﺎن در اﯾن "ﺑﯾن" ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻗﻠﻣرو وﺟودﯾﺎﻓﺗن اﺳت اﮔر ﺧواﻧﻧده اش در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ روی
ﺑﺧود ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ روی ﺑﮫ ﺧدا.
 -١٧درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﻓﮭﻣﯾدﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد دﯾدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷﻣﯽ را در دل ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾﻧد ﮐﮫ روی ﺑﮫ
زﻧدﮔﯾﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد و ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧد ﺟﻣﻠﮫ ای از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎزﮔو
ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ او ﺑﮫ ﮐﻠﯽ دﮔر ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی وارد ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻏذای
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت.
" -١٨ای اھل اﯾﻣﺎن ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻓرﯾده ﺣﻖ اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾدار
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را ﺑﺎور ﻧدارﻧد ".ﻗرآن -آﯾﺎ دﯾدار ﭘروردﮔﺎر را در ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎور داﺷت و ﮐﯽ؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ
ﺧداوﻧد در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری در ﺑﺎور ﭘﯾروان ھﻣﮫ ﻣذاھب ﻗرار دارد .ﭘس ﺳﺧن از ﺑﺎور دﯾﮕرﯾﺳت و آن دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا در اﯾن
ﺟﮭﺎن اﺳت اﻣﺎ در ﮐﺟﺎ و ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ؟ در ﺟﻣﺎل ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮐﺑﯾر ﭘروردﮔﺎرﻧد .و
ﺗﺎ آدﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﯾﭻ اﻧﮕﯾزه ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرای ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧدارد .ﺧداوﻧد در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش
اﻣر ﻧﻣوده ﮐﮫ در ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﺎﻟم ﻧظر و ﺗﻔﮑر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺳوﯾش ھداﯾت ﺷوﻧد و دﯾدارش ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا را
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺑدﯾل و ﺗرﮐﯾب ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎﻓران اﺳت" :ﮐﺎﻓران ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧداوﻧد را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن-
 -١٩ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺣﺿور ﺧدا را در ھﻣﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﺑﺎور دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﺧداﺟوﯾﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧدارد ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧودش ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺗوھم و ﺟﻧون اﺳت .وﻟﯽ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد آﻧﮕﺎه ﺑﯾﺷﺗرﯾن
ﺑﺎورش ﺑﮫ ﺧودش ﺧواھد ﺑود زﯾرا ﺧود ھر ﮐﺳﯽ در ﻧظرش ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﺳت و ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻧﺑﺎﺷد آدﻣﯽ در اﻣر
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﺷﺗﺎق و ﺟدّی و ﺻﺑور ﻧﺧواھد ﺑود .ﮐﮫ اﺟر اﯾن ﺟﮭﺎد و ﺻﺑرش دﯾدار ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾش اﺳت
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺧوﺷﺑﺧت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺳوره ﻟﯾل آﻣده اﺳت.
 -٢٠ﭘس ھﻣﮫ اﻣور آدﻣﯽ و ﺳرﻧوﺷﺗش و ﻧﺗﯾﺟﮫ دﯾن و دﻧﯾﺎﯾش ﺣﺎﺻل ﺑﺎورھﺎی اوﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﭼﮫ
ﻋﻣﻘﯽ .و ﺑﺎور ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﺧﻠﻖ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﻣروزه اﯾن ﺑﺎور ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎورﯾﺳت ﮐﮫ
روح اﻧﺳﺎن را از ﺟﮭﻧم آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎورﯾﺳت و ﻧﯾز اﺣﯾﺎﮐﻧﻧده
ﻗﻠوب ﺑﮫ ﻧور اﯾن ﺑﺎور .و اﯾﻧﺳت آن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد در دﯾن ﻣﺣﻣد ﮐﮫ از اﯾن آﺛﺎر ﺑر ﻗﻠوب ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد.
 -٢١ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﺳرار ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر اﺳت در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻗﻠوب ﻋﺎرﻓﺎن .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗدﯾم
ﻧﯾﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﮕﺎه ﻏﯾرﻋﺎرﻓﺎن ﺑﮫ ﺧداوﻧد و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دھری و زﻣﺎﻧﺷﻣول .ﮐﮫ اﯾن
ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻋدم ﮔراﯾﺎﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ طرز زﯾرﮐﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و
ﺧداوﻧد از ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ طرد ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ورای آﺳﻣﺎن و ﻣﺎﺑﻌد ﺟﮭﺎن اﻓﮑﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎم اﯾن ﮐﻔر زﯾرﮐﺎﻧﮫ
را ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﺧداوﻧد ﺧواﻧده اﻧد.
 -٢٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ازﻟﯾت ﻣﺎﻗﺑل از ﺟﮭﺎن و اﺑدﯾت ﻣﺎﺑﻌد از ﺟﮭﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد دﭼﺎر
ﮐﻔر اﺑﻠﯾس ﺷده اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد اﺻﻼً در زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل و ﺑﻌدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺣﺿور ﺟﮭﺎن و زﻣﺎن اﺳت.
ﭘس ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﺧروج از ﺗوھﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯾش از ظﻠﻣت دھر ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ اﮐﻧوﻧﯾت ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ھﻣﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯾش در اﯾن اﮐﻧون ﺣﯽ و ﺣﺎﺿرﻧد .اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣوادث ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯾش را اﻣوری
ﮔذﺷﺗﮫ و ﻧﺎﺑود ﺷده ﻣﯽ ﯾﺎﺑد از اﯾن ﻧﺎﺑودی ﺑرای ﺧود ﺗوھﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧودش ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺑودی زﻧدﮔﯾش ﺷده
ﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ھﻣﯾن ﺗوھﻣﺎﺗﯾﺳت ﮐﮫ از ﺧﺎطرات ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﺣﺎل ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧروج اﻧﺳﺎن از ظﻠﻣﺎت دھر اﺳت و ورود ﺑﮫ ﻧور اﻟﺳﺎﻋﮫ .زﯾرا آدﻣﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎطرات ﻣوھوم ﺧوﯾش
اﺳت .اﯾن ﺧﺎطرات ظﻠﻣﺎﻧﯽ درب ورود ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﯾش ھﻣﭼون اﺑر ﺳﯾﺎھﯽ ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﮔردد
٧

ﺣﺟﺎﺑﯽ از ﺟﻧس ﺻور ﺧﻧﺎﺳﯽ و ﺧﯾﺎﻻت آرﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺳرﺗﮭﺎی ﺟﮭﻧﻣﯽ .ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن را از اﮐﻧوﻧﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ
ﺧوﯾش ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ آﯾﻧده اش را ﻧﯾز ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی او ﮐﺳﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎک ﺷده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت .اﻟﺳﺎﻋﮫ ﭼﺷم ﺧداوﻧد اﺳت و درب
ورود ﺑﮫ ﻣﺣﺿر ﺣﺿرت ﺣﻖ و ﺧروج از ﺗﺎرﯾﮑﯽ" .اوﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ
آورد ".ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن ﺻﻠوة ھﻣﺎن ﺻﻠوة ﺧدا ﺑر رﺳول اﺳت و رﺳوﻟش ﺑر اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﺑر ﺷﯾﻌﯾﺎن
ﻋﺎرف ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧظر و ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺧودش روﺑرو ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ظﻠﻣت ﺧود را ﺑدرد و ﺑر ﻧور
اﻟﺳﺎﻋﮫ ﭘروردﮔﺎر وارد ﺷود .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ظﻠﻣﺗﯽ ﺟز ﺳﺎﯾﮫ ﺗوھﻣﺎت و ﺧﺎطرات و ﻋواطف و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﺳرﺗﯽ ﮐﮫ از
ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس زﯾر و رو ﺷود ﺗﺎ دروﻏش ﻋﯾﺎن و ﻣﻧﺗﻔﯽ ﮔردد.
 -٢٣اﯾن ظﻠﻣﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ از ﮔذﺷﺗﮫ ﺧوﯾش ﺑرای ﺧود ﭘرورده اﯾم و آن را ﻣﻧﯾت ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم ﮐل دروغ ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺧودﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از اﻧﮑﺎر ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را واژﮔون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻣﺎ واﻗﻌﯾﺎت را در ﻧﻔس
ﺧود واروﻧﮫ ﮐرده اﯾم زﯾرا ﺣﻖ را در ﺣوادث زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯾم و ﻟذا اﻧﮑﺎر ﻧﻣودﯾم و اﯾن اﻧﮑﺎر و واروﻧﮕﯽ را ﻋﺷﻖ و
اﯾﺛﺎر و ﺻداﻗت و وﻓﺎ و ﻋﻘل و ھوش ﺧود ﻧﺎﻣﯾدﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻗدرش را ﻧداﻧﺳت و ﻣﺎ را ﺗﻘدﯾس ﻧﮑرد و ﻟذا اﯾن ﮐوﻟﮫ ﺑﺎر
ﻣﺎ از ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺣﺳرت و آه و ﻧﻔرت و ﻋداوت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾﺳت و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﮑﺎر و ﺟﻧﮓ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧداﺳت.
زﯾرا ﺧداوﻧد در ﺣﺎل آﻓرﯾﻧش ﻣﺎ ﺑود و ﻣﺎ ﻣﯾل ﺑﮫ ﻋدم داﺷﺗﯾم و ﺑﺎ او ﺻﺑر ﻧﮑردﯾم ﺗﺎ ﺑوﺟود آﺋﯾم و ﻟذا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل
ﮐرده اﯾم ﺿدﯾت ﺑﺎ وﺟود اﺳت .ﭘس ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺿد وﺟودﯾم ﭘس دﺷﻣن ﺧوﯾش ھﺳﺗﯾم ﺗﺣت رھﺑری ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ دﺷﻣن اﻧﺳﺎن
اﺳت.
" -٢۴ﭼرا در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھرﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت ﺣﻖ اﺳت "...ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن
اﺳت ﺣﻖ ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺣﻖ ھرﭼﯾزی در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درک و ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺣﻖ وﺟودش ﺑرﺳد و
اﻟﮭﯽ ﮔردد.
 -٢۵اوﻟﯾن ﻣوج ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﯾﻧﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﮐل زﻧدﮔﯽ ﺑر ﻣﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت ﺣﻖ ﺑوده اﺳت و ھرﭼﮫ ﮐﮫ
ﺷﺎﻗﮫ و زﺟرآور ﺑوده ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل آن ﺣوادث ﺑوده ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾده اﺳت .ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را از
ظﻠﻣﺎت دھری ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ﭘﺎک و روﺷن و اﮐﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺻﺎﺣب وﺟود.
 -٢۶ﯾﮑﯽ از واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﮭل آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧوﯾش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺑدو ﺗوﻟد ﺧود را
ھﻣﭼون اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﻋﺎﻗل و ﻣوﺟود ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﻣورد ﻗﺿﺎوت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻟذا ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را ﻣﺣﮑوم
و ﺧود را ﺣﺎﮐم و ﺣﻖ ﺑﺟﺎﻧب ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﻟد آدﻣﯽ از ﺑطن ﻣﺎدرش ﺳرآﻏﺎز آﻓرﯾﻧش و طﯽ طرﯾﻖ ﻣراﺗب
وﺟود اﺳت ﺗﺎ دم ﻣرگ و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﯾن آﻓرﯾده ﺷدن اداﻣﮫ دارد ﺗﺎ وﺟودی ﮐﺎﻣل ﯾﺎﺑد .اﮔر آدﻣﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
را درک و ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐل ظﻠﻣت و ﺗوھم و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری او ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺿﺎوﺗش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣوادث ﮔذﺷﺗﮫ
ﺧوﯾش اﺳت ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽ ﮔردد .زﯾرا اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺣﺗﯽ در ﻟﺣظﮫ ﻣرﮔﺷﺎن ﭘس از ﺻدﺳﺎل ﻋﻣر ﻣﻔﯾد ھم ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮫ
ﺣﯾﺎت ﮐﺎﻣل ﻧﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧوری ﻧرﺳﯾده اﻧد و ھﻧوز وارد ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﮕﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ از ﺧود و ﻋﺎﻟم ﺗوﻗﻌﺎت ﯾﮏ
ﻣوﺟود ﮐﺎﻣل را ﻧﺳﺑت ﺑﺧود دارﻧد .و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ﻗﺑﺎل آﻓرﯾﻧش ﺧود ﮐﺎﻓر و ﯾﺎﻏﯽ و ﻣﻧﮑرﻧد و ﻋذاﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد
از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا در ﺧﻠﻘت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -٢٧اﮔر آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل آﻓرﯾﻧش ﺧود ﺗﺳﻠﯾم و ﺷﺎﮐر و ھﻣراه ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد ﺗﺎزه در ﺣدود ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز ﺣﯾﺎت ﺧﺎص اﻧﺳﺎﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ اﯾن از آن اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎﺳت .و اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧود ﺗﺎزه ﯾﮏ ﻣﯾﻣون ﻣﻘﻠدﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺑﺎﺷﻧد و ﺧود آﻓرﯾﻧﻧده ﺣﯾﺎت
ﺑرﺗر و ﺑدﯾﻊ!
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 -٢٨ﺳن ﺑﻠوغ ﮐﮫ ﺳن ﺗﮑﺎﻟﯾف دﯾﻧﯽ اﺳت آﺳﺗﺎﻧﮫ دﻣﯾده ﺷدن روح اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﺟواﻧﺎن اﯾن دوره
را ﺑﮫ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﻓﺳﻖ و ﺑطﺎﻟت ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﭘس از ﻣدﺗﯽ اﯾن روح را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون از
ﺧود! ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﺟﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ روح ﺑﮫ ﺳرﻗت رﻓﺗﮫ اﺳت.
 -٢٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز ﺟواﻧﯽ ﻋﺻر ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﻣﻌﻧوی و ﺣﻖ طﻠﺑﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﺻورت اﻓﺳوس و ﺣﺳرت
اﺑدی ﺑﮫ ﯾﺎد آورده ﻣﯽ ﺷود زﯾرا در ھﻣﯾن دوره اﺳت ﮐﮫ روح اﮐﺛراً از دل ﻣﯽ رود و ﻏﺻب ﻣﯽ ﮔردد و ﻓﻘط ﺧﺎطره اش
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
 -٣٠اﻧﺳﺎن اﮔر روح را در دوره ﺟواﻧﯾش از دﺳت ﻧدھد و ﺣراﺳت ﻧﻣﺎﯾد ھوش و ﺣواﺳش ﻣﺗﺄﻟﮫ ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی
ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﭼﺷم ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﮔوش ،ﻧوای او را ﻣﯽ ﺷﻧود و ﺷﺎﻣﮫ ھم ﻋطر ﺣﺿورش را ﻣﯽ
ﺑوﯾد وو . ...و در ﺣدود ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ دﯾدارش ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼون ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ.
 -٣١ﺧدای دھری و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ازﻟﯽ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﯾﺎ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺑدی ﻣﺎﺑﻌد از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ از آن ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ و ﻣﻼﯾﺎن ﻣذاھب
اﺳت ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾده ﺧدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺑﻠﯾس اﺳت .ﺧدای ﻣﺎﻗﺑل از ﺟﮭﺎن و ﻣﺎﺑﻌد از ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﯾن ﺧدای ﺗوھم اﺳت زﯾرا ﻧﮫ ﻣﺎﻗﺑل ﺟﮭﺎﻧﯽ وﺟود دارد و ﻧﮫ ﻣﺎﺑﻌد آن .ﺟﮭﺎن ھﻣواره در ﺻور و اطوار
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑوده و ﺧواھد ﺑود در درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ و ظﮭور! زﯾرا ﺗﺎرﯾﺦ و دھر ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ درک ﺗوھﻣﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن
از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓﻠﮏ زدﮔﯽ اوﺳت و ﻋددﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت ﺑﺷر اﺳت.
 -٣٢اﺻﻼً ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺧداﺋﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺧدا ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣطﻠﻖ و ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول اﺳت از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ
اﻧدﯾﺷﻧد ﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ و ﺳﻠطﮫ و اﺛﺑﺎت ﺧود ﺑﻠﮑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑرای ﻓﮭم ﺟﮭﺎن آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ﺟرﯾﺎن دارد و
ﭼون اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد و ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺷود ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﺧودش ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎب اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﮫ
اﻧدﯾﺷﮫ ﭼﯾﺳت و ﻣن ﮐﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم و ﭼرا ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم و اﯾن ﮐﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﻟﺣظﮫ ای ﻣرا رھﺎ ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد .ﭘس اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﮐﺳﯽ دﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ واﻣﯽ دارد و ﻋﺎﻗﺑت ﺧود ﻣرا ﻣورد ﺳؤال ﻗرار ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺧود ﮐﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯽ .و اﯾن ﻧوع از اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺧدا را
ﻋﯾن ﻋﻠت و ﺟوھره اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﻌﻧﺎی اﻧدﯾﺷﮫ .اﯾن آن ﺧداﺋﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ واﺟب وﺟودی اﺳت و ھﻣواره ھﺳت ﺑﯽ
آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھم ﯾﺎ ﻧﺧواھم ،ﺑﺎﺷم ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷم و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷم ﯾﺎ ﻧﯾﺎﻧدﯾﺷم .اﯾن ﺧدا در ﺟرﯾﺎن ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ای ﭘﯾدا ﺷده و ﺧود
را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺧدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ .و ﺑﺗدرﯾﺞ ﭼﻧﯾن ﺻﺎﺣب اﻧدﯾﺷﮫ ای از ﭼﺷم
ﺧدا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و از ﮔوش او ﻣﯽ ﺷﻧود و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺿور او ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺣﺿورش در ﺟﮭﺎن و
ﻣﻘر ﻣرﮐزی
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن درک ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﺧدای ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ذرات و ﮐرات و ﻣوﺟودات ﺣﺿور دارد وﻟﯽ ّ
ﺣﺿورش ﺟﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧظر ﺑر ﺧود دارد و ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد .اﯾن ﺧدا ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﺧدای ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻣﻼﯾﺎن
ﻣذاھب ﻧدارد .اﯾن ﺧدا ﺟﺎن ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎ و روح ھﻣﮫ اﺟﺳﺎم و اراده ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎ و ﺣﺿور ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋرش ﺧود را در دل
ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﮭﺎده اﺳت در ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻏرق در ﺧوﯾﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳت ﺣﺿور او.
 -٣٣وﻟﯽ ﺧدای ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺧدای ﻣﺎﻗﺑل از ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭘﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮕذارد ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺧدای ﻣﻼﯾﺎن ﺧدای
ﻣﺎﺑﻌد ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻣﺎورای آﺳﻣﺎن ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﺗﺟﺳس در اﺣوال و اﻋﻣﺎل آدﻣﯾﺎن اﺳت و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑرای
ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﺻدور اﺟر و ﻋذاب و ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم اﺳت .وﻟﯽ ﺧدای ﻗرآﻧﯽ ﻋﯾن ﺟﺎن و اراده و اﻋﻣﺎل
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت و ﺻورت و ﺳﯾرﺗﺷﺎن و ﺟﺎری در ﺧوﻧﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و در اراده ﺷﺎن اراده ﻣﯽ
ﮐﻧد و در ﺷﻌور و ﺷﻧﺎﺧﺗﺷﺎن ﺟﺎرﯾﺳت و ﺑﻘدر ﺷﻌور ھرﮐﺳﯽ اﺳت و ﺑﺎ ھﻣﮕﺎن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺟدا ﮐردن
ﺧدا از اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻋﯾن ﻧﺎﺑودﺳﺎزی آﻧﮭﺎﺳت" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا در ھر ﭼﯾزی ھﺳت ".ﻗرآن-
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 -٣۴ﺧدای ﻗرآﻧﯽ در ھر ﭼﯾزی و ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی و ﻋﯾن ھر ﭼﯾزﯾﺳت و ﺑرﺗر از ھر ﭼﯾزی .و اﯾن راز ﺗﮑﺎﻣل ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎی
ﭼﯾزھﺎﺳت زﯾرا او ﺧود ذاﺗﺎ ً ﺑرﺗر از ﺧود اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﻌﺎل و ﮐﺑﯾر ﺑودن اوﺳت .زﯾرا اﮔر ھر ﭼﯾزی ﺧدا ﻣﯽ ﺑود
ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ ﺧدا ھر آن ﻋﯾن ھر ﭼﯾزی اﺳت و ﻟذا ھر ﭼﯾزی ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺣﺎل دﮔر ﺷدن و ﮐﺎﻣﻠﺗر ﺷدن اﺳت و ﻟذا او
ھر آن در ﺷﺄﻧﯽ دﮔر اﺳت و ﺷﺄن ھر ﭼﯾزی ﻧﯾز ﺷﺄﻧﯽ از اوﺳت و ﻟذا ﯾﮏ ﭼﯾز ﻓﻘط ﯾﮏ ﭼﯾز ﻧﯾﺳت و ﺟﮭﺎن ﭘﯾش روی ﻣﺎ
ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺟﮭﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺻورﺗش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺧدای را در ﺧود ﯾﺎﻓت از ھر ﭼﯾزی ھر آن ﺻورت
و ﺳﯾرﺗﯽ دﮔر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺧود ﻧﯾز ھر دم ﭼﻧﯾن اﺳت .و ﻟذا ﺑﺎ ﺧدا ﺑودن درﺳت ﻣﺛل ﻧﺑودن اﺳت زﯾرا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان در
آن واﺣد در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺟﮭﺎن و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺷﺄن ﻗرار داﺷت و ﻟذا آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺧداﺳت ﻓﻧﺎﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧدا از وی ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷود در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟﻠﯽ .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن در ﭼﺷم ﻣردﻣﺎن اﻓﺳون و اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﯾﻧد.
 -٣۵ﺣﺎل اﮔر ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧدا از ﮐﯽ و ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﺷده اﺳت ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﭘرﺳﯾم از ﮐﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑوده و از ﮐﺟﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺑوده
اﺳت و وﺟود از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ و در ﮐﺟﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺳﺎس وﺟود ،ازﻟﯽ و اﺑدی اﺳت و اﯾن اﺣﺳﺎس ھﻣﺎن
ﺣﺿور ذات ﭘروردﮔﺎر در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﻠﯾﮫ ھوش و ﺣواس ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﻌطﯾل ﺷود اﯾن اﺣﺳﺎس ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﺎرﯾﺳت .اﯾن
ﺟرﯾﺎن ھﻣﺎن ﺳرﻣدﯾت ﭘروردﮔﺎر اﺳت .اﯾن اﺣﺳﺎس ھم ﻧور وﺟود اﺳت ھم ﻧور ﻣﻌرﻓت .ﻧوری ﮐﮫ ھم ھﺳت و ھم ﺧودش
را درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اش ھﻣﺎن ادراک اﺳت .ﭘس ﺧدا ادراک ﻣطﻠﻖ اﺳت .و اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗر و ﺑرﺗر از اﺻﺎﻟت وﺟود اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻣظﺎھر اﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾﻧد و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻧﯾﺎد آن" :ﻣﺎ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎرﯾم و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ ".اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( -و ﻟذا ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ در ﺧود رﺳﯾد ﺑﮫ اﻣﺎﻣت وﺟود رﺳﯾده
اﺳت و اﯾن ﺳرآﻏﺎز اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ اﻋراف ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ اﻣﺎم ﻧور
ﻣﻌرﻓت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﺧداﺳت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷرﺣش ﮔذﺷت.
ﻗوه ادراک ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از
 -٣۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻘدم ﺑر ﻓﮭم ﻣﺎ از ﻧﯾﮏ و ﺑد و درﺳت و ﻧﺎدرﺳت و ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ّ
ﺣس ھﺳﺗﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن ﮔوھره وﺟدان ﯾﺎ وﺟوددان اﺳت ﮐﮫ
درک ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ وﺟود دارد و اﯾن اﺻل وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ّ
وﺟود را ﺑﻼاﻧﻘطﺎع درک و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺑودن ﻣﺣض اﺳت و ﺣﺿور ﺧدا! اﯾن وﺟود -آﮔﺎھﯽ ﻋﯾن وﺟود
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ھﻣﺎن آﮔﺎھﯽ ﺑر وﺟود اﺳت و اﯾن دو اﻣر واﺣدﯾﺳت ﮐﮫ در زﯾرﺑﻧﺎی ھﻣﮫ اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺻﻔﺎت و
اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و ھﻣﭼون ﻧور ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﯾده ﺷود ﺣﺿور دارد و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﻧور درک ﻣﯽ ﺷود در
ﺣس و آﮔﺎھﯽ ﺑر وﺟود و ﺧود وﺟود اﺳت ﮐﮫ ھم
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن" :ﺧدا ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ".ﻗرآن -و اﯾن ﻧور،
ّ
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ھر آن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ھم آن را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٣٧اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧود را از اﯾن ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ﻣﺎھﯾﺎت و رﻧﮓ و رﯾﺎ و ﻧﯾﮏ و ﺑد و ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺑﮫ اﯾن ﻧور ذات ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻋﯾن وﺟود اﺳت و داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣض ﯾﻌﻧﯽ وﺟوددان .ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺑﺎدات ﺑﺷری ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﻣﺎﻧدن و اﻗﺎﻣت در اﯾن ﺣﺿور و ﻋﯾن اﯾن ﺣﺿور ﮔﺷﺗن
ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﭘس و ﭘﯾﺷﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ﭼﯾزی .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﺳت و وﻻﯾت اﻟﮭﯽ:
"اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎﮐﻧد ".ﻗرآن -و اﯾن ھﻣﺎن رھﺎﺋﯽ از ظﻠﻣﺎت ﻋﺻر اﺳت و ﻧﺳﯾﺎن دھر.
ﺣس ھﺳﺗﯽ و ﺣﺿور اﻟﺳﺎﻋﮫ از ﻣﻧظر ﺗوﺻﯾف ﻣﺗرادف ﻓﻧﺎﺳت و ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻻ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻻی
 -٣٨و اﯾن
ّ
ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻗﻠﻣرو ظﮭور ھر ﮐﺷف و اﺷراﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﺳوره ﺗوﺣﯾد اﺳت :ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ،ﺑﯽ
ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺑودن و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ! ﮐﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣروی از ﻧﻔس واﺣده ،ﺣﺎﺻل ﻋﻣری ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت و ﺳﯾر
در ﺑﺎطن ﭘس از ﻋﺑور از ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت ﻧﻔس .اﯾن ھﻣﺎن ﺑﺳﯾﺞ روح و اﺳﺗﻐراق در ذات اﺳت و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑودﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن
ﻧﺑود اﺳت .ﭘس اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﺛﻧوﯾت و ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ راه ﻧدارد .اﯾن ھﻣﺎن ﺻﻠوة ﮐﺎﻣل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧورش در اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ،ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﺑﻖ ﺣدﯾﺛﯽ از رﺳول اﮐرم)ص( اﮔر ﮐﺳﯽ دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز
اﻗﺎﻣﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﺣدﯾث ﻧﻔﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد دﯾدار ﭘروردﮔﺎر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾن ﻧور ﺣﺿور ﺑر ﺧﺎک ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧد
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و ﺻورت اﯾن ﻧور در آﺋﯾﻧﮫ ﺧﺎک روﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺟز ﺟﻣﺎل ذات ﺧود را دﯾدار ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﺣﺿرت
وﺟود اﺳت.
 -٣٩و آن ﮐﻼم ﯾﺎ رﻓﺗﺎری ﮐﮫ از وﺿﻌﯾت ﭼﻧﯾن ﺣﺿوری در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ﻣﺧﺎطﺑش را ﻧﯾز ﺑﮫ آﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﻣس ذاﺗش
ﻧﺎﺋل ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ آﻧﯽ ﺣﺿور ﺧداوﻧد در دل و ﺟﺎن درک ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا در وﺟدان ﻣﺧﺎطب ﺣﺎدث ﻣﯽ ﮔردد
ﺑواﺳطﮫ ﭼﻧﯾن ﺣدﯾﺛﯽ .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ا ّم ﺟﺎﻧش ﻣﻠﺣﻖ اﺳت ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ظﮭور اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ در ھر ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت از دو ﻧوع ﺷرﻗﯽ ﯾﺎ ﻏرﺑﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﯾﺎ دوزﺧﯽ .ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻧﯾز در
ﻋﺻر ﻏﯾﺑت ﻣظﺎھر اﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾﻧد و اﺻﻼً واﺻل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ذات وﺣداﻧﯽ ﺧود وﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد و اھل وﻻﯾت وﺟود
ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن وﻻﯾت اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ﻏﺎﯾت ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ذات
ﺧود اﺳت.
 -۴٠ﭘس طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرف اھل اﻟﺳﺎﻋﮫ ،ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﻗﯾﺎﻣت ﻋﺻر ﺧود ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور
ﺑﺎطﻧﮭﺎﺳت در اﮐﻧوﻧﯾت زﻧدﮔﯽ.
 -۴١و ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻧﯾز آن ﺑﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺣﺿور اﻟﺳﺎﻋﮫ ذات ﻋﺎرف ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﻣظﮭر
اراده ﮐن ﻓﯾﮑون اﺳت.
 -۴٢و ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ذات ﺧود ﻣﻠﺣﻖ اﺳت در ﺑﯾرون از ﺧود ﻧﯾز ﺟز ﺣﺿور ﺣﻖ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ھﻣﺎن روﯾت
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ در آﻓﺎق و اﻧﻔس اﺳت ﺗﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر .و ﺑدون ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻل
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺣﺿوری اﻟﺳﺎﻋﮫ دارد و ﻧﮫ وﺟودی
ﻧﻣﯽ آﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم اﻟﺳﺎﻋﮫ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ّ
دﯾروزی و ﻓرداﺋﯽ.
 -۴٣و آن ﻧوری ﮐﮫ روح آدﻣﯽ را ﺑﮫ ذاﺗش ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧور ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ وﻟﯽ زﻧده ﺧداﺳت .زﯾرا ﺳﯾر از ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس
اﻣﺎره ﺗﺎ ﻧﻔس واﺣده ھﻣﺎن ﺳﯾر از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺳرﻋت ﻧور طﯽ طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌراج
ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﮐت ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻣدی ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﺑﮫ ﻧور اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﭼﻧﯾن ﻣﻌراﺟﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ
ﻋرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻟﻘﺎء اﻟﻠﮭﯽ ﻧﺎﺋل ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .زﯾرا روح ﻣﺣﻣدی ﺧود ﺣﺎﻣل اﯾن ﻟﻘﺎء اﺳت ﮐﮫ
ﺷرح اﯾن ﻣﻌراج ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺳوره ﻧﺟم آﻣده اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺳول ﺧدا در ﺷﻣﺎﺳت ".ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌراج
ﻣﺣﻣدی ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ ﺑﯾن ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﺑود و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺑﺎطﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل آﻣد ﻋﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺧداوﻧد را در ھﻣﯾن ﻋﺎﻟم ارض دﯾدار ﻣﯽ ﻧﻣود.
 -۴۴زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی ﺧدا و ارادت و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻓرد ﻣرﯾد را ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺑﮫ روح
ﻣرادش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر روح ﻣرادش در ﻗﻠب ﻣرﯾد ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺑواﺳطﮫ اﯾن روح ﺑﮫ ذات ﺧود ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و
از ﻣﺻدر اﯾن ذات ﺑﮫ ﻟﻘﺎء ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ رﺳد در آﺋﯾﻧﮫ ﺟﻣﺎل ﻣراد .و اﯾن ھﻣﺎن آﺋﯾن ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .و ﻟذا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر وﻻﯾت ﻋﻠوی وارد ﺷده اﻧد و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻧﺎت
ﻧﻌﯾم اﺳت.
 -۴۵ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻋﺟﺎز و ﮐراﻣت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ از ﻋدم ﺧود ﺑوﺟود ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ﻋﯾن ظﮭور ﻋدم از
وﺟود و ﯾﺎ آﻓرﯾﻧش ﺧدا از وﺟود ﻋﺎرف اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑﻘدرت اراده ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ ،ﺧود اﻟﮭﯽ را از ﺑطن ﺧود
ﻋدﻣﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .آﯾﺎ اﯾن ﻋﯾن آﻓرﯾﻧش ﺧدا ﺑﮫ دﺳت اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ در ازل ﺧدا ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و در
آﺧراﻟزﻣﺎن اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﺑﻘدرت ﻋﻠم و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن ﻧﮭﺎده اﺳت و او
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را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ درازل ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﻧﻣود و در روز آﺧر)آﺧراﻟزﻣﺎن( ھم
اﻧﺳﺎن ،ﺧداوﻧد را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن ﺧدا دﯾﮕر ﷲ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﷲ اﮐﺑر اﺳت و ﻣﺻداق ﻓﺗﺑﺎرک
ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن :ﭘس ﺧداوﻧد اﻓزون آﻣد از آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﻠﻘش! ﭘس ﺑدان ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﯾﭻ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و رﺣﻣﺗش اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣطﻠﻖ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻧﭘرﺳﺗﯾده و ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﮑرده اﺳت و اﯾن اﺟﺎﺑت
دﻋﺎی ﺑﻧده از درﮔﺎه وھﺎﺑﯾت اوﺳت ﮐﮫ اﺟﺎﺑت ﺷده اﺳت.
 -۴۶اﮔر ﻋﻠﯽ)ع( ادﻋﺎ ﮐرده ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻔﺗﺎدھزار ﺑﺎر ﺑرﺗر از ﺟﮭﺎن ﻗدﯾم آﻓرﯾده اﺳت ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺎن رﺑوﺑﯾت و وﺟود
ﺑرﺗر ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻋﻠﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .ﭘس ﮐﺎﺷف ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﭼﻧﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﯽ ﮐﺳﯽ
ﺟز ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎت اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑدﺳت اﯾن ﺑﻧده ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت .زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر از
ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺧود ﻣظﮭر ﷲ اﮐﺑر اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻠم و رﺣﻣت و رﺑوﺑﯾت ﺑرﺗر ﺧداﯾش آﻓرﯾده اﺳت و اﯾﻧﺳت
ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠم ﺑدﻋت ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت اﺳت و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ورود .و اﯾن ﺳﺧﻧﯽ ﻓراﺳوی ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت! و در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﮫ ﺧداﺋﯽ ﻏﯾر از اﯾن ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت و ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻣﺗر از اﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻘﺎ دارد و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از اﻣﺎﻣت و اﻟوھﯾت ﮐﮭن اﺳت.
 -۴٧آﯾﺎ از ﻣﻧظر ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ،ﻓرق اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺧدا و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا ﭼﯾﺳت و ﻧﯾز اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل؟ آﯾﺎ اﻧﺳﺎن
اﻟﮭﯽ ﺧداﯾش را از ﮐﺟﺎ آورده اﺳت و ﺧداﯾش ﭼﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ دارد و ﻓرﻗش از اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا ﮐﮫ ﺧداﯾش ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم اﺳت
ﭼﯾﺳت؟ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت آﻓرﯾده اﺳت و اﯾن ﺧدا ﺟز ﻧور ﻣطﻠﻖ ﻣﻌرﻓت
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﭼﻧﯾن ﻧوری وﺟود ﻋﺎرف اﺳت ﻧوری ﮐﮫ ﻋﺎرف را ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺟﮭﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و از ﮐل اﯾن
ھﺳﺗﯽ ﺑرﺟﮭﯾده اﺳت و ھﺳﺗﯽ ﺑرﺗری آﻓرﯾده ﮐﮫ ﺣﺿور ﷲ اﮐﺑر اﺳت .آﯾﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗوان ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا
ﺗﺷﺧﯾص داد؟ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧور را ﺑرش داد و دو ﻗﺳﻣت ﻧﻣود .اﯾن اﻧﺳﺎن اﮐﺑر ھﻣﺎن ﷲ اﮐﺑر اﺳت .اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ
اﮐﺑر ﺣﺎﺻل ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت.
 -۴٨ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺧود در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ را از ﻋﻠم ﺧود آن ﻓرد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﭘس ﻋﻠم آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود و
ﺧداﯾش آﻓرﯾﻧﻧده اوﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧود اﻟﮭﯽ و ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠوق اﯾن ﻋﻠم اﺳت ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن ﯾﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ درﺟﺎت اﯾن
آﻓرﯾﻧش ھﻣﺎن درﺟﺎت ﻋﻠم و ﺑﺎور اﻧﺳﺎن از رﺣﻣت اوﺳت و اﻧﺳﺎن ھرﭼﮫ از او ﺑﺧواھد اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ھم وﻋده
ﺧود اوﺳت ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن وﻋده اش را ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش!
 -۴٩ﺧدای ھرﮐﺳﯽ ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم او از ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧود ھرﮐﺳﯽ ﻣﺧﻠوق ﻋﻠﻣش از ﺧداﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﺟﻠﯽ از ﺧدا وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧور واﺣدﯾﺳت و ﺧدای ھرﮐﺳﯽ ﻋﯾن وﺟود ﺧود اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت .و
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ،اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن را از ﻋﻠم و رﺣﻣﺗش آﻓرﯾد ﺑﯽ ھﯾﭻ اﺑزار و زﺣﻣت و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ھم
ﺑواﺳطﮫ ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻠم و رﺣﻣﺗش ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗری از ﺧود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺟﻠﯽ ﺑرﺗری از ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ اوﺳت .و
ﺗﺎ آدﻣﯽ رﺣﻣﺗش را ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺎﺑد دارای ﭼﻧﯾن ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ در آﻓرﯾﻧش ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻋﻠم رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠم
آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﺳت.
 -۵٠اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺧود آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭘس در آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﺧود ﺳﮭﯾم اﺳت زﯾرا ﺑرای ﮐﺳب اﯾن ﻋﻠم ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .و اﮔر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن از ﺣﺿرت رﺣﻣن اﺳت ﭘس اﯾن ﻋﻠم ﺧﻼق از رﺣﻣت اﺳت و ﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺿرت رﺣﻣن آﻓرﯾﻧﻧده ﺟﮭﺎن از ﻋدم اﺳت ﭘس اﯾن ﺧﻠﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠم رﺣﻣﺎﻧﯽ آﻓرﯾﻧش از ﻋدم اﺳت.
ﭘس آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم رﺣﻣﺎﻧﯽ رﺳﯾد ﺑﮫ ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ رﺳﯾده اﺳت.
 -۵١از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ذاﺗش ﺑﮫ رﺣﻣت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﭘس ﺟز ﺑﮫ رﺣﻣت ھم ﺧواﻧده و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود
ﭘس ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ذاﺗش ﺟز رﺣﻣت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ذات اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم اوﺳت از ﺟﻧس رﺣﻣت اﺳت ﭘس ﻋﻠم
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ﺧﻼق ھم ﻋﻠم رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ از ﻋدم ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻠوم ﺑﺷری از ﺷﻘﺎوت اﺳت و ﺑﮫ ھﻼﮐت و ﻧﺎﺑودﮔری ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد آن را ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺧل و ﺳﺗم و وﯾراﻧﮕرﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر ﭘﯾداﯾش
ھر ﯾﮏ از ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﺷری ﺑر وﯾران ﺳﺎزی طﺑﯾﻌت ﺑﻧﺎ ﺷده و ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺑﺷر ﺧﺗم ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﭼون ﻋﻠوم ﻓﯾزﯾﮏ،
ﺷﯾﻣﯽ ،ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻧﺟوم و ﻏﯾره.
 -۵٢ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ از آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋﻠم و اراده اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﯾن ﻋﻠم و اراده اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز
ھﻣﺎن رﺣﻣت ذات او در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را داده ﺗﺎ ﺣﺗﯽ ﺧداﯾش را ﻧﯾز در ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺑرﺗری
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺑرﺗر ﻧﯾز از ذات ﺧود او در اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ از اوﺳت و ﺑﮫ اذن و اراده و
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑرﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺎﻧده اﺳت و ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﮐرده اﺳت و ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧدا و
اﻧﺳﺎن ﻓﻘط در ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ دھد .و اﯾن اﻟﺣﺎد ﻣﻧطﻘﯽ ﺧود رﺣﻣت ﺑرﺗر او در ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻋﺷﻖ ﺑﯾن
ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ را اھل ﮐﻼم و اﺧﺑﺎر و ﻓﻠﺳﻔﮫ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺑﻧﯾﺎد ادراﮐﺷﺎن را واژﮔون ﻣﯾﺳﺎزد .و
ﻟذا دﻋوای ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾن ﻋرﻓﺎ و ﻓﻘﮭﺎ و ﻣﺗﮑﻠﻣﯾن در ﯾﮏ ﮐﻼم دﻋوای ﺑﯾن ﻋﺷﻖ و ﺑﯽ ﻋﺷﻘﯽ اﺳت ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن
ﻣﻧطﻘﯽ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت.
 -۵٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﺟز ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺑود ﺷده ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﻧﺟﺎت دھد
زﯾرا اﯾن ﺷﻘﺎوت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﺷر را ﻓﻘط رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾﻧﺳت آن ﻧﺟﺎت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ! ﭼون ﺧطر ﻓرا
ﻣﯾرﺳد ﻧﺎﺟﯽ ھم ز راه ﻣﯾرﺳد!
 -۵۴اﯾن ﺑﺎور ﻋرﻓﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺗﺧﻠﻖ ﮔردد از ﺟﻣﻠﮫ اﺳم "اﻟﺧﺎﻟﻖ"! ﭘس
اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﺟﮭﺎن دﮔری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺗر از ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم اﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ او و ﻣظﮭر ذات او و
ﻋﯾن اوﺳت و اﯾن ﺧود اوﺳت ﮐﮫ در ﺗﺟﻠﯽ ﺑرﺗری از ذاﺗش ﺑدﺳت و ﻋﻠم و اراده اﻧﺳﺎن ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و اﯾن
ھﻣﺎن ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺳت!
 -۵۵اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮫ ھر درﺟﮫ ای از ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻋﯾن ﻣﻌﯾّت و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت و در
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣدّش دﯾﮕر "ﺑﯾن" اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺟﺳم ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت و اﯾن ﻧور ﮐﮫ ﻧور ذات اﺳت ﺟز
ﻧور ﻋﻠم و رﺣﻣت ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻧور ﻓﯽ ذاﺗﮫ ﺧﻼق اﺳت زﯾرا ﻧور ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ دارای
ﺑﯾﻧﮭﺎﯾت درﺟﺎت اﺳت ﮐﮫ ھر درﺟﮫ ای از آن ﯾﮏ ﺟﮭﺎن اﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﺿور اﻟوھﯾت اﺳت ﮐﮫ در ذات ﺧود در
ﺳﻣت ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺑرﺗری ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺑﯾر و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺑرﺗر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧﻠﻖ
ﺟﮭﺎﻧﮭﺎی ﺑرﺗر اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺧودآﻓرﯾﻧﯽ ﺑرﺗر ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ازل ﺑﺎ آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
در ﺣﻘﯾﻘت ﺧود را آﻓرﯾد و از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ اﯾن آﻓرﯾﻧش در آﺧراﻟزﻣﺎن در وﺟود اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ
ﺷود در واﻗﻌﮫ ﺧروج روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن از اﻗطﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن طﺑﻖ ﮐﻼﻣش در ﺳوره رﺣﻣن .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ
آﻓرﯾﻧد ﺧدا را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺧدای اﻧﺳﺎﻧﯽ را .ﭘس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ذرات و ﮐرات و ﻣوﺟودات
و ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت در ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ھوﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ظﮭورات اﻧﺳﺎﻧﯽ دارﻧد" :و در آﻧروز ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎن اﺳت ﺑرای ﭘروردﮔﺎرش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ".ﻗرآن -و اﯾن ھﻣﺎن روﯾداد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑرای
ﺧداﺳت .ﭘس اﯾن ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ اﻓزون ﻣﯽ ﮔردد در ﻋرﺻﮫ ظﮭور .زﯾرا ذاﺗش ھﻣواره ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺣﻣت
ﻣطﻠﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -۵۶و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ از اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت زﯾرا ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و آﻧﮑﮫ
ﻣراﺗب و ﻣﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را در ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز ﻣﺷﻐول ﺧواﻧدن ﻗرآن و ﺗﺄوﯾل آن ﻧﯾﺳت.

١٣

 -۵٧اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﮐﺟﺎﺳت و ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ دارد و ﺑﮫ ﭼﮫ دردی ﻣﯽ ﺧورد و !....اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت از ﺟﻧس ﻧور ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن و رﺣﻣت و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﮑﺑﯾر ﺑﻼوﻗﻔﮫ اﺳت و ھﻣﮫ
اﯾﻧﮭﺎ اﻧواع و درﺟﺎﺗﯽ از ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎﻟﯽ ﻓراروﻧده و ﺑﯾﮑراﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻋﯾن وﺟود ﻋﺎرف اﺳت و
ﺧود ﻋﺎرف ﻋﺻﺎره اﯾن ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد اﺳت و ﺧﺎﻟﻘش .ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻓران و ﻓﺎﺳﻘﺎن و دوزﺧﯾﺎن را ﻧﯾز ﺗرﺣﯾم و
ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻐﺎﯾت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗوﺑﮫ و ﺧروج .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ دﺳت در دوزخ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرﺧﯽ را از آن ﺑﯾرون
ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑر ﺟﮭﺎن ﺧود وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و در آن اﻗﺎﻣت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﭘس اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧوری را ﺟز ﺣﺎﻣﻼن ﭼﻧﯾن ﻧوری درﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد و آن دوزﺧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺷﻔﺎﻋت در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧوری وارد ﺷده اﻧد ﻓﮭﻣﺷﺎن از اﯾن ﺟﮭﺎن ﺟز ﺑﻘدر
ﺑﺧل و ﮐﻔرﺷﺎن ﻧﯾﺳت و ﻣوﻟد ﺧراﻓﺎت و ﺗوھﻣﺎت و ﺗﮭﻣت ھﺎﺋﯽ ﺣﯾرت آور ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط ﺑراﺳﺎس اطﺎﻋت ﻣﺣض ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ آن اُﻧس ﮔرﻓﺗﮫ و ﻻﯾﻖ اﯾن ﺣﯾﺎت ﻧوری ﺷوﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻣری ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت رخ
ﻣﯽ دھد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دوزﺧﯾﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧوری آورده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﺗﻣﺎم ﺣﺟﺗﯽ ﺑرای ﺧود و ﻗوم ﺧود
ﺑﺎﺷﻧد و ﻣوﺟب ﻋﺑرت و ﺑﯾداری ﺳﺎﺋرﯾن.
 -۵٨ﻋﺎرﻓﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ از ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﺑرﻧد و آن را ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ھﻣﺎﻧﺎ
ﻧور اﺳت ھﻣﺎن ﻧوری ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎﻋش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾﻧد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﺟز ﻧور
ادراک ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ "درک" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﮭم ﺑﺎطﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄوﯾل آن .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻠم
اﺳت آن ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اش آﻓرﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠم ﺟز ﺑﻘدرت رﺣﻣت ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎﺋل آﻣد ﯾﻌﻧﯽ رﺣم ﮐردن و رﺣم
ﭘذﯾرﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن .ﭘس آن ﻧوری ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم اﻟﮭﯽ ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد ﻧور رﺣﻣت اﺳت و
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﮔذﺷت و رأﻓت و ﺻﺑر و ﺗوﮐل .ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻر رﺣﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت
اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت در ﻗﻠﻣرو ﺗﺄوﯾل از ﺟﻧس رﺣﻣت ھﺳﺗﻧد و ﺑدون رﺣﻣت اﻣﮑﺎن ﻣﻌﻧﯽ ﺷدن ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ رﺣﻣت اﺳت ﺣﺗﯽ ﻗﮭر و ﻏﺿب و اﻧﺗﻘﺎم و دوزخ .ﺑطور ﻣﺛﺎل اﮔر رﺣﻣت ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺟﺎی ﻗﮭر و ﻏﺿب،
ﻧﺎﺑودی ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻏﺿب اﻟﮭﯽ رﺣﻣﺗش ﺳﺑﻘت دارد .ﺣﺗﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﻋﻠﯾت ھم اﮔر ﺑﺧواھﯾم ھر ﺻﻔت و ﻓﻌﻠﯽ را در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل آﻏﺎزﯾﻧش ﺑرﺳﺎﻧﯾم ﮐﮫ اﻣری ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻋﻠﺗﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد آن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺟز رﺣﻣت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و ھرﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾﺗﯽ ،ﺟﮭﺎن ﺻﻔﺎت و ارزﺷﮭﺎی
ﻧﯾﮏ و ﺑد را رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت رﺣﻣت ﺧدا ﺳوق داده ﻣﯽ ﺷود اﮔر اھل ﻋﻠت اﻟﻌﻠﻠﯽ ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺧود ﻣﮑر
ﻧﮑﻧد .رﺣﻣت ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎ و ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم از آﻧﺟﺎ آﻣده و ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺷﺎء و ﻋﻠﯾت
اﮔر ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻋﻘل ﻓطری ﻗرار ﮔﯾرد از اﺳﺎرت ﻋﻠﯾت ﺧود ﻣﯽ رھد و در ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﻋﺎﻟم ﯾﻌﻧﯽ رﺣﻣت ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﮔردد
ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز در ﺑﺎب ﺣﮑﻣت رﺣﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و اﺻﻼً ﻣﻘوﻟﮫ رﺣﻣت را از ﻗﻠﻣرو ﺧرد و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﺧﺎرج داﻧﺳﺗﮫ اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﺣﻣت ﺟوھرۀ ﻋﻠم
اﺳت و ﮔوھرۀ ﻋﻘل .و اﺻﻼً ﻗوه ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل ﺟز ﺑﮫ ﻧزول ﺑﻼوﻗﻔﮫ رﺣﻣت اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﭼرﺧد وﮔرﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑﺗواﻧد ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت ﺑﺎطﻧﯽ اﺷﯾﺎء و آدﻣﯾﺎن ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷد و آن را ﮐﺷف و درک ﻧﻣﺎﯾد ﺟز ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ در ذات
ﻣوﺟودات ﺟﺎرﯾﺳت و ﺑﯾن ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم اُﻧس و ﻣﺣﺑت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑر ﻣﺣور ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت
آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎراﻧداز ﮐل رﺣﻣت اﺳت و ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺳﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺳﺧﯾر
ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺧود اﻧدﯾﺷﮫ و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺷری ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟت رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر
اﺳت و ﻟذا ﮐﻣﺎل اﯾن رﺣﻣت و ﺳرﭼﺷﻣﮫ اش در ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول
اﮐرم ﻋﯾن اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗذﮐر داده اﺳت ﮐﮫ ھرﮐس ﮐﮫ در اﺣوال و اﻋﻣﺎل و ﻋﻠت وﺟود ﺧود ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷد ﻣﺷﻣول رﺣﻣت
ﺧداﺳت ﮐﮫ اﯾن رﺣﻣت از ﺟﻧس ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﺣﻣت ّ
ﺧﻼق اﺳت .زﯾرا ﻣطﻠﻖ ﺑودن رﺣﻣت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود و ﺟﮭﺎن را ﺑﮭرﮔوﻧﮫ دﻟﺧواه از ﻧو آﻓرﯾد ﮐﮫ اﯾن ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی طﻼق دادن رﺣﻣت ﻗدﯾم اﺳت و ھم اطﻼق
آن رﺣﻣت و ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺎﺣب اﯾن رﺣﻣت ﺷدن! و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن رﺣﻣﺎﻧﯽ! در اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﯾﻧدﯾش و اﺳﺗﻐراق ﻧﻣﺎ!

١٤

 -۵٩ﺗﻔﮑر در اﺛﺑﺎت اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ذاﺗﮫ از ﺟﻧس رﺣﻣت اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻠم رﺣﻣت ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن
رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺗﻔﮑر اﺳت ﭘس ﺧﻼﻗﺗرﯾن ﺗﻔﮑر اﺳت.
 -۶٠ﮐم ﻧﺑوده اﻧد از ﺣﮑﯾﻣﺎن ﮐﮭن و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ از ذات ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺟز
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ اﯾن ﻋﺷﻖ را در وادی ﻣﻧطﻖ و ﺧرد و اﺳﺗدﻻل ﺑﺷری ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ادراک و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ
ﻣﻌﻘول ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎھﻼن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﯾن ﻓرﺻت را داده اﻧد ﺗﺎ ﻋﺷﻖ را ﻣﺗرادف ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و
ﻻاﺑﺎﻟﯾﮕری ﺗﻌﺑﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺣﺗﯽ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ ﻧﯾز در ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻘﻼﻧﯽ دارای ذات رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎن را
ﺑﮫ اﯾن وادی رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘط در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ ﺷده اﺳت آﻧﮭم
ﺑزﺑﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری!
 -۶١و اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﺗﻧﮭﺎ راه ﺗﻌﺑﯾر دﯾﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﻋﺷﻖ اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻋﺷﻖ ﺟز
ھرج و ﻣرج و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣﻔﮭوم دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -۶٢رﺣﻣت ،ﺻﻔت دوﺳت داﺷﺗن و ﻣﺣﺑت اﺳت ﮐﮫ درﺟﺎت دارد و اطﻼﻗش ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧش ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت
و ﻧﮫ وﯾراﻧﯽ و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزی!
 -۶٣اﻣروزه ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﮔر ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﻓﮭم ﻧﮑﻧﻧد رﺣﻣت و دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ را از ﺑر
ھﺳﺗﻧد و ﺑر اﺳرارش واﻗﻔﻧد .و اﯾن ﻏﻔﻠت و ﺟﮭل ﻣرﮐﺑﯽ ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ و ﻋﺎﻗﺑت ﻣﻧﮑر رﺣﻣت و
ﻣﺣﺑت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﭘس از ﻋﻣری دﻋوی دروﻏﯾن ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
 -۶۴آری ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت در رأس ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻔﻘود و
ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﺗﺣﻘﯾر اﺳت و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺗﺟﺎوز و ﺗﺑﺎه ﺳﺎزی
اﺳت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘﯾﻘت رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻗرار دارد .ﺑﺷر ﻣدرن ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﺳﯾطره ﺷﻘﺎوت ﺗﮑﻧوﻟوژی از
رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﺗﮭﯽ ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا! زﯾرا رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت دو ﮔوھرۀ دﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن
ﻣﺣﺎل اﺳت.
 -۶۵ﺑﮫ ﻋﮑس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﮑران و ﻋﺎرف ﻣﺷرﺑﺎن ﮐذاﺋﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻣﻔﮭوﻣﯽ
ﻓراﻣذھﺑﯽ اﺳت اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻓرو ﻣذھﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎطن و رﯾﺷﮫ ﻣذھب اﺳت.
 -۶۶اﻧﺳﺎن ﺑﯾرﺣم اﮔر اھل ﻣذھب و ﺷرﯾﻌت ﺷود ﯾﮭودا و اﺑن ﻣﻠﺟم و ﺷﻣر و ﻗطﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود .طﺑﻖ ﮐﻼم ﻣﮑرر اﻟﮭﯽ در
ﮐﺗﺎﺑش ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و اھل ﺗﻘوا ،رﺣﯾم و رﺋوف اﺳت .ﭘس اﯾﻣﺎن از ﺟﻧس رﺣﻣت اﺳت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ! و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ اھل اﯾﻣﺎن ﺣﺗﯽ از دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ھم ﮐﯾﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ طﺑﻖ اﻣر ﺧدا ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و رﺳول دوﺳﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
زﯾرا اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -۶٧ﭘس اﮔر اﯾﻣﺎن در ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﺣت ﺗﻔﮑر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺧودآﮔﺎھﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑرﺳد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﻠم رﺣﻣت ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻋﻠم ﺧﻼﻗﮫ اﺳت زﯾرا ﺟوھره اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن رﺣﻣت اﺳت.
 -۶٨ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧداوﻧد اھل اﯾﻣﺎن را اﻣر ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل در ﺧود ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺑر ﺧودﺷﺎن ﻧظر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧور
رﺣﻣﺗش روﺑرو ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود :ای اھل اﯾﻣﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎﺳت ﭘس ﺑر ﺧود
ﺑﺎﺷﯾد .و اﺻﻼً "ﻋﻠﯾﮑم اﻧﻔﺳﮑم" ﯾﻌﻧﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺧودآﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﺟز ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧدارد.

١٥

 -۶٩روﯾﮑرد ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﺧودش )ﻋﻠﯾﮑم اﻧﻔﺳﮑم( ﻋﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧدا در دل ﺧوﯾش اﺳت زﯾرا دل ﻣؤﻣن ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت
طﺑﻖ ﮐﻼم رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( -و اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﻋﯾن اﯾﺳﺗﺎدن در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ اﺳت و ﺳرآﻏﺎز ﻟﻘﺎی ﺣﻖ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﻋرﻓﺎن
ﻧﻔس و ﻗرآن و ﺑﯾﺎن!
 -٧٠ﻋﻠﯾﮑم اﻧﻔﺳﮑم واﻗﻌﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ رﺣﻣت اﺳت زﯾرا اﯾﻣﺎن ﻧور رﺣﻣت در دل اﺳت .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ .زﯾرا رﺣﻣت ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﺧواﻧﺎی ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﭼون ﻓرﻣود ﮐﮫ رﺣﻣت را ﺑر ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ
اﺳت .ﻗرآن -اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳد.
 -٧١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن را اﻣر ﺑﮫ ﻋﻠﯾﮑم اﻧﻔﺳﮑم و رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﻧﻧﻣوده اﺳت
زﯾرا در اﯾن روﯾﮑرد ﺟز ﺷﻘﺎوت و ﺳﯾﺎھﯽ و ﻓﺳﺎد ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻟذا از ﺧود ﮔرﯾزاﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﻓراﻧﺳوی
ﺳﺎرﺗر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭼون اﻧﺳﺎن روی ﺑﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز ھﯾﭼﯽ و ﻧﺎﺑودی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺳت .و درﺳت ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد اروﭘﺎ در ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ و رواﻧﮑﺎوی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت و ﻟذا ﭼﺎره ای ﺟز ﺗﻘدﯾس ﻣﻔﺎﺳد و ﺟﻧون ھم ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش روان درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧﺎ درﻣﺎﻧﯽ )ﻟوﮔوﺗراﺑﯽ( اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ھم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده و از ارﮐﺎن ﻋﻠوم درﻣﺎﻧﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -٧٢و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن از طرﯾﻖ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺗون ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﻣﯽ رﺳﻧد ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .و اﯾن ﺟﻣﺎﻋت اﮔر ﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﺣت وﻻﯾت و ھداﯾت ﻋﺎرﻓﯽ
زﻧده ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد.
 -٧٣و اﻣﺎ آﻧﮑﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﮐراﻣﺎت و ﻣﻌﺟزات و اﻋﻣﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﮔﻧﺞ ﺑﺎد آورده اﺳت اﺣﻣﻘﯽ
دﯾواﻧﮫ و ﺷﯾطﺎﻧزده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھدان زده اﺳت.
 -٧۴ﭘس ﻣؤﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭرﺑﺎن و ﮐﺎﻓر ھم ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻘﯽ ،ﭼﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎز و ﭼﮫ ﺑﯽ ﻧﻣﺎز!
 -٧۵ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز و ﺑﺧﺻوص ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی ،رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺷﺎﮐﻠﮫ ﮔﻔﺗﺎری -رﻓﺗﺎری ﻣﻣﮑن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن را ﺑﮫ اﻣﺎﻣش ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻖ را رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ دﺳت از رﯾﺎی دﯾﻧﯽ و دﯾن ﻓروﺷﯽ
ﺑﮑﺷد .ﭘس ﺑرای ھر دو رﺣﻣت اﺳت زﯾرا ﻋﺎﻗﺑت ﻧﻔﺎق ،ھﻼﮐت اﺳت.
 -٧۶ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة را ﺑﮫ ﺟدّ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ آﻏﺎز ﻧﻣودم )ﺑﻐﯾر از ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی و ﻋﺎدی و ﻣوروﺛﯽ(
ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را دﯾدار ﻧﻣودم و ﺣدود ھﻔت ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﻠﺣﻖ ﺷدم .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻟﺣﺎق
ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑود و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
 -٧٧ﭼﮫ راﺳت ﮔﻔت ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﻧﺟﯽ ﺑﺷر از ﻣﮑرھﺎ و داﻣﮭﺎ ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی اﺳت .ﺷرﯾﻌت
ﻣﺣﻣدی ،ﺷرﯾﻌت رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت.
 -٧٨اﮔر در ﺳرﮔذﺷت ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻧظر ﮐﻧﯾم ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﮐﮫ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﺻﺎﺣب اﯾﻣﺎن و ﻓﺿﯾﻠت و ﻣﻌرﻓت ﺑوده اﻧد ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن ﻋﺎدی و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺎﺳد و ﮔﻣﺷده ای ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻋﻣل ﺧﯾر دﭼﺎر اﻧﻘﻼب روح ﺷده و ﺑر رﺣﻣت ﺧدا وارد ﮔﺷﺗﮫ و ﺑزودی از اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷده اﻧد .و اﯾن از رﺣﻣت
ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ﭘس از ﻋﻣری رﯾﺎﺿﺗﮭﺎی
ﻣرﮔﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی رﺳﯾده اﻧد .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ھم در وﻻﯾت ﻋﻠوی اﺋﻣﮫ ھدی ﻣﺳﺗﻘر
اﺳت از ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص و راﺳﺗﯾن و ﺟﺳﺗﺟوﮔران ﺣﻘﯾﻘت!
١٦

 -٧٩ﺷﻔﺎﻋت و ﮐرم و رﺣﻣت ارواح طﯾﺑﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﺣﯾرت آور و ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ اﺳت از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ
ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺗوﺳﻠﯽ ﻧﻣوده اﻧد .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺳﻼت اﮐﺛرا ً ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی اﺳت و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت
ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﺻداق ﺷرک آﺷﮑﺎر و ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ھﻣﯾن ﺟﻧﺑﮫ از ﺗﺷﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ ﻣورد ﺧطﺎب
اھل ﺳﻧت و ﺗﮑﻔﯾر آﻧﮭﺎﺳت.
" -٨٠ﺧدا" ﯾﺎ ﯾﮏ اﯾده ای اﺳت ﮐﮫ از راه ﺗﺎرﯾﺦ و وراﺛت و ﻧﻘل ﻗول و آﻣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ از راه
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺎ رﺳﯾده اﻧد در ذھن ﻣﺎ ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼون اﯾده ﺣﻖ ،ﻋداﻟت ،آﺧرت ،ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آﯾﻧده! و در آﯾﻧده ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾده آل ﻣﯽ ﺷود و آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺟﺎ آﺑﺎدی! و ﺑﮭرﺣﺎل در ﺣﺎل ﺟﺎری ﻣﺎ
ﻧﻘﺷﯽ ﺣﺎﺿر و ﻓﻌﺎل ﻧدارد و ﻓﻘط ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﮫ وﻗت ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﮭﺎ و ﺷﮑﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ آورﯾم ﺗﺎ ﺑﮑﻠﯽ از آﯾﻧده ﺧود ﻣﺄﯾوس
ﻧﺷوﯾم .و ﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎ و ﺟوھره ای در ﺟﺎن و اﻋﻣﺎق ھﺳﺗﯽ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﺑﺎ آن روﺑرو و در ﺟدال و ﻣواﻓﻘت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم و
ھﻣﭼون ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ در ظرف ﮐوﭼﮑﯽ اﺳﯾر اﺳت و ﺑزرﮔﯽ ﺧود را ﺑﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھد و ﺣﻘﺎرﺗﮭﺎی ﻣﺎ را ﺳرزﻧش ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧروج و ﺗﺟﻠﯽ دارد .و اﯾن ﺧدای ﻓطرت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺷود و ﻣﺎ را ﭼون ﺧودش ﺳﺎزد و از
ﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ ﯾﺎرﯾﻣﺎن ﮐﻧد .اﯾن ﺧدا ﻓﻘط ﺑﮫ وﻗت روﯾﮑرد ﻣﺎ ﺑﺧودﻣﺎن ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و درک ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺧدا را
ھﻣﭼون اﺻل و ازﻟﯾت و ذات ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ از آن ﺑﮫ اﻧدازه ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن دور ﺷده و در ﺑرھوت ﻣﺎدﯾت ﮔم ﺷده اﯾم و
ﮔﻣش ﮐرده اﯾم و ﻓﻘط ﺑوﻗت ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ آورﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ اﺳت .ﻧزدﯾﮑﯽ او ﺑﻣﺎ
ﻋﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺧودﻣﺎن اﺳت .اﯾن ﺧدا را ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺧود ﺧودﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﮐس و ھﻣﮫ ﭼﯾز دل ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .و آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺛﺎر و ﺧﺎطرات و اﺑﺗﻼﺋﺎت ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯾش را از ﺧود ﺑزداﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺧدا در ﺧود روﺑرو
ﺣﯽ و ﻗﯾوم ﺟﺎﻧش ﺟز ﺗﺎرﯾﺦ و دھر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﺳطﺣﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ آن از
ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺣﺟﺎب ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدای ّ
ﺣدود ﻋﻣر ﻣﺎﺳت و ﺑﺧش زﯾرﯾن و ﻧﺎﺧودآﮔﺎھش در ژن ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آﺑﺎء و اﺟداد ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎدات و ﻏراﯾز
و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺎﻣﻌﻘول و ﻏﯾر ارادی در ﻣﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٨١ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ در ﻧﺧﺳﺗﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧﺎطرات و اﺑﺗﻼﺋﺎت و اﻟﻘﺎﺋﺎت و آﺛﺎر ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن
روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯾﮑس ﺷده و از ھﻣﮫ ﻗطﻊ اﻣﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺣﺗﯽ از ﺧود! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در
ﭼﻧﯾن ﻣواﻗﻌﯽ ﺧدا را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﯾﺎد و ﺻدا ﻣﯽ زﻧﯾم .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آداب دﯾﻧﯽ ﺑﮭﻣراه ﺗﻘوا و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻣﺟﺎھده و ھﺟرت ﺑﮫ
آدﻣﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ ﻋﺎدی ھم ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣرﺑوط ﺷود و ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد .وﻟﯽ طﺑﻖ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﮫ
ﺑزرﮔﺎن ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدا ﺗﺎ ﺳرﺣد دﯾدار ﺑﺎ او در ﻣواﻗﻊ ﺑﺣران ﺑﻼﯾﺎ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن اﻣر در ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺧود ﻣن ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد زﯾرا ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ ﻣﻧزه از ﺗﺎرﯾﺦ و ظﻠﻣت دھر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ھﻣﮫ
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ھﺎ و زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ از راه زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑر ﻣﺎ وارد ﺷده اﻧد و ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﻋﻠت ﻏﻔﻠت و ﮐﻔر ﻣﺎ از
ﺧداوﻧد اﺳت .ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ دو ﺟﻠوه دارد :ﺧﺎطره ﭘرﺳﺗﯽ و آرﻣﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ! ﮐﮫ اﯾن دو ﺻورت از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ظﻠﻣت دھر
و زﻣﺎﻧﯾت اﺳت .ﮐﮫ ﻏﻠﯾظ ﺗرﯾن اﯾن اﺑﺗﻼء از راه ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
 -٨٢و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺗﻠﻘﯾن و ﻓوت و ﻓﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان از اﯾن اﺑﺗﻼﺋﺎت و ﺑﺧﺻوص از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻧژاد رھﺎ ﺷد اﻻ از
طرﯾﻖ ادای ﺣﻘوق آﻧﺎن و ﯾﺎ ﻻاﻗل اﻋﺗراف ﺑﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐرده اﯾم و ﺗوﺑﮫ از ﺳﺗﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﯾم .ﭘس ﻣﺎ
ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ظﻠم ﺧود در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﯾم و ظﻠﻣﺎت دھر ﻋذاب اﯾن ﻣظﺎﻟم اﺳت.
 -٨٣ظﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﮐرده و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﯾم اﺳﺎس ﻗﻠﻣرو رﺳوخ ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺟﺎن ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﺣﻖ
وﺟودﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻣﺣروم ﮐرده اﺳت.
 -٨۴ظﻠم ﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ طﺑﯾﻌت و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﻋﯾن ظﻠم و ﻣﻌﺻﯾت ﻣﺎ در ﺣﻖ ﺧداوﻧد اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد از درون
و ﺑروﻧﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑدﺳت و اراده و اﻓﻌﺎﻟﻣﺎن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .و ﻟذا از طرﯾﻖ اﯾن ﻣظﺎﻟم و ﻣﻌﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ از او ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓر
ﺷده و دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﺷده اﯾم.
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 -٨۵ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﻣﺎ ﻣﺧﻠوق ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻗدﯾم ﺧداﺳت ﻣﺛل ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت و ﻋﻧﺎﺻر و ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺣﺿور دارﻧد و
ﺧﺎﻧواده و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎ از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر! و ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺗوﺑﮫ از ﻏﻔﻠت ھﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎی زﻧدﮔﯾﻣﺎن در
ﮔذﺷﺗﮫ اﻣﮑﺎن درک و ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﻓطرت ﺧودﻣﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﺎﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش در ﺣﺎل و
اﮐﻧوﻧﯾت اﺳت ﺑدون ﺣﺿور و دﺧﺎﻟت ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم در ﮔذﺷﺗﮫ!
 -٨۶ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎدی -ﻧﺑﺎﺗﯽ -ﺟﺎﻧوری ﻣﺎ ھﻣﺎن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﻣﺎﺳت و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﺎ ھم ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻼش و اراده و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺟر ادای ﺣﻘوق ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم اﺳت.
 -٨٧ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎ ﻻﻧﮫ ﮐرده و از وﺳوﺳﮫ ھﺎﯾﺷﺎن رھﺎﺋﯽ ﻧدارﯾم ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن رواﺑطﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟم و
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﯾم و ﺣﻘوق ادا ﻧﺷده ای در ﻣﺎ ﺑرﺟﺎی ﻧﮭﺎده اﻧد .آن ﻣواردی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺟﺑران دارد را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﺑران ﻧﻣود
و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣوارد را طﻠب ﺣﻼﻟﯽ ﮐرد و از ظﻠم ﺧود ﺗوﺑﮫ ﻧﻣوده و از اداﻣﮫ آن ﻣﻧﺻرف ﺷد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﭘﺎک
ﻣﯽ ﺷوﯾم و از ﺣﺳرت آن در ﮔذﺷﺗﮫ و آرزوھﺎی آﯾﻧده ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺳران ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮔردﯾم.
 -٨٨ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﮔرﯾزﯾم ﺑﮫ آﯾﻧده ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷوﯾم آﯾﻧده ای ﮐﮫ اﯾده آﻟﮭﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣوھوم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
ﺧﺳراﻧﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﯾﻧﯽ ﻓﮭم ﮐرد و ﺣﻘوﻗش را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻠﯽ درک
و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود و ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ رﺳﯾد ﺗﺎ از ﺷرش رھﺎ ﮔردﯾد.
 -٨٩ﮔذﺷﺗﮫ را ﻓﻘط از طرﯾﻖ ادراک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان در ﺧود ﺣل ﮐرد و از آن رھﺎ ﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ ﺧﺎطرات و
اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﻣﺗﺷﻧﺞ و ﺣﺳرت زای ﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧده از ﮔذﺷﺗﮫ رﺳوﺑﺎت ﻧﺎﻣﺣﻠول ﺣوادث ﮔذﺷﺗﮫ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺟز ﺑﻘدرت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﯾﻧﯽ ﺣل و ﺟذب ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن رﺳوﺑﺎت ﺣﺎﻓظﮫ ھﻣﭼون ﭼرﺑﯽ و اوره و ﻗﻧدﺧون ﺣﺎﺻل زﯾﺎده
طﻠﺑﯽ و رﺑﺎﺧواری ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﺎﺳت و ﻟذا ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس دﯾﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻋداﻟت ﻣﯽ رﺳﯾم و ﺑﮫ آن راﺿﯽ ﻣﯽ
ﺷوﯾم و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود و ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ از ظﻠﻣﺎت و آﺗش ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود در
وﺟدان ﺧود ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﺑﮫ روز و اﮐﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردﯾم و آﻧﮕﺎه در ﺧود ﺑﺎ ﺧداوﻧد روﺑروﺋﯾم و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻘت
روﺣﺎﻧﯽ و رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳت ﺑﮫ دﺳت و اراده و ﻋﻠم ﺧود ﻣﺎ.
 -٩٠ﭘس ظﻠﻣت دھر در ﺟﺎﻧﻣﺎن ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗوﺣﯾدی ذوب ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن ظﻠﻣت ﻣﺣﺻول ظﻠم ﻣﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﯾدک ﻣﯽ ﮐﺷﯾم ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗوﺑﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺧود را در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ آﺧرت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧود ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت" :و اﻣﺎ در روز آﺧر ﺧﻠﻘﯽ ﺟدﯾد ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود".
ﻗرآن -و ﯾﺎ ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ظﻠم و ظﻠﻣت ھدر ﻣﯽ دھﯾم و در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرای ﻗﮭﺎر و ﺟﺑﺎر اﻟﮭﯽ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﮭﺎن روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم و در آﺗش دوزخ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﭘﺎک ﻣﯽ ﮔردﯾم .ﭘس وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
اﺳت ﮐﮫ از ﻗﻠب زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔذرد و از زﻣﺎن ﺳﺑﻘت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ظﻠﻣت دھر ھﻣﺎن ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮫ ﻧﻔس ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧور
ﻣﻌرﻓت از آن ﻋﺑور ﮐﻧﯾم وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ اﻧوار رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ در اﯾن ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮫ ﺳﺎﻗط ﺷده و ﺟﺎﻧﻣﺎن را ﺳﺧت ﺗر از
ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧوری را ﻧﮫ ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻧﮫ ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد.
 -٩١از ﻣﻧظر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗوﺣﯾدی ھرﯾﮏ از آدﻣﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﻣﺄﻣوری اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ را در ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﺗﮑﻣﯾل
ﮐرده و ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻣر ﻧﻣوده اﻧد وﻟﯽ ﻣﺎ از ﺣﻖ اﯾن رواﺑط ﻏﺎﻓل ﺑوده و ﮐﻔران ﮐرده اﯾم و ﻟذا از ﮐﻔر و ﺳﺗم اﯾن رواﺑط
رھﺎﺋﯽ ﻧدارﯾم و ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت و ﺣﺗﯽ در ﻗﺑر ھﻣﭼون ﮐﺎﺑوﺳﯽ در ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺣﻘوق ﮔذﺷﺗﮫ
ﺧود روی ﮐﻧﯾم و در وﺟدان ﺧود اﯾن ﺣﻘوق را اﻋﺗراف ﻧﻣﺎﺋﯾم و از آن ظﻠم و ﮐﻔر ﭘﺎک ﺷوﯾم .ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺣوادث ﮔذﺷﺗﮫ
زﻧدﮔﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﻧور ﺣﻖ درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑﻧﯾم و از ظﻠم ﺧود ﺗوﺑﮫ ﻧﻧﻣﺎﺋﯾم از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارﯾم و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ﺧود روﺑرو ﺷده و ﺑﺎ ﺧود دوﺳﺗﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم .اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ھﻣﺎن دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا در ﺧود اﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ ﺣوادث و
اﻋﻣﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﻣﺎﺳت ﺑﮫ اراده اﻟﮭﯽ و ﮐل ﮐﻔر و ﺳﺗم ﻣﺎ در اﯾن ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ھﻣﺎن اﻧﮑﺎر و ﺟدال
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ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم آدم ﺷوﯾم و ﻟذا دﯾو و دد ﺷدﯾم و اﯾﻧﮏ ﺑﺎﯾد ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌرﻓت ﯾﺎﺑﯾم و از ﮐﻔر
ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم ﺗﺎ در ﺣﺎل زﻧده و ﺑرﭘﺎ ﺷوﯾم وﮔرﻧﮫ در اﮐﻧوﻧﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣرده و ﻧﺎﺑوده اﯾم و روح ﻣﺎ در
ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ آن زﻧﺟﯾرھﺎ ،ﻟﻧﮕرھﺎ و ﺳﻧﮕﮭﺎ و ّ
ﻗﻼﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ روﺣﻣﺎن را ﺑﮫ ظﻠﻣت ﮔذﺷﺗﮫ
آوﯾﺧﺗﮫ و دوﺧﺗﮫ و ﻣﺎ را از ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﺣروم ﮐرده آدﻣﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﺧود ﺑﮫ ﺣﻖ
و راﺳﺗﯽ ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﮑﻧﯾم از اﯾن ظﻠﻣﺎت رھﺎﺋﯽ ﻧدارﯾم و در ﮔور ھم رھﺎ ﻧﺧواھﯾم ﺑود.
 -٩٢وﻟﯽ آﯾﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻗدرت و ﻣﻌرﻓت و ﺻداﻗت و ﻋداﻟت ﻻزم را ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ اﯾن ﻗﯾﺎﻣت در ﺧود دارا ھﺳﺗﯾم ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾم دادﮔﺎھﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﯾم و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺑﺧﺷش از ھم ﺟدا ﺷوﯾم؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد اﮔر ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣوﻓﻖ
ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺷده ﺑودﯾم زﯾرا ﭼﻧﯾن دادﮔﺎھﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در وﺟدان ﻣﺎ ﺑرﭘﺎﺳت وﻟﯽ ھﯾﭻ ﺣﮑم ﺣﻘﯽ ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﯾن
دادﮔﺎه را ﺑﮫ ﻋﻔو و رﺣﻣت ﺧﺗم ﮐﻧد زﯾرا در اﯾن دادﮔﺎه ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﯾﮑﺳره ﻣﺷﻐول اﻋدام دﯾﮕران و ﺗﺑرﺋﮫ ﺧوﯾش ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﺣﮑﻣﯽ ﺑرﺣﻖ ﻣﯽ ﺑود اﯾن دادﮔﺎه ھم ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ اﺳﺗﻣرار ﭼﻧﯾن دادﮔﺎھﯽ در وﺟداﻧﻣﺎن واﺿﺣﺗرﯾن دﻟﯾل
ﻧﺎﺣﻘﯽ اﺣﮑﺎم آن اﺳت .ﭘس ﻣﺎ ﺧود ﻗﺎﺿﯽ ﺑر ﺣﻖ و ﻋﺎدﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑطور ﯾﮑطرﻓﮫ ﺧودﻣﺎن را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ
ﺗﺑرﺋﮫ ﮐﻧﯾم ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود در ﭘس ﭘرده دادﮔﺎه وﺟداﻧﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺻدور ﺣﮑم ﻧﺎﺣﻘﯽ را ﻧﻣﯽ دھد و
ھﻣﮫ اﯾن اﺣﮑﺎم ﻧﺎﺣﻖ را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧد و دوﺑﺎره دادﮔﺎه را ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧدازد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد .ﭘس ھرﯾﮏ از ﻣﺎ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﯾم و ﺻدﯾﻖ و ﻋﺎرﻓﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﺑﯾرون از ﻣﺎ ﯾﺎرﯾﻣﺎن دھد ﺗﺎ اﯾن دادﮔﺎه را ﺑﮫ راﺳﺗﯽ اداره ﮐرده
و ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗطﻌﯽ ﺑرﺳﺎﻧﯾم و از اﯾن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرﯾم و او ﮐﺳﯽ ﺟز اﻣﺎﻣﯽ زﻧده و ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل و ﺣﮑﯾﻣﯽ ﻋﺎدل
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او را ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻧﺎﻣﻧد.
 -٩٣ﺑﮫ ھرﺣﺎل دادﮔﺎه وﺟداﻧﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺿور ﺧود ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﭘس از ﻋﻣری ﻓراﺧواﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﮑﻣش را ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ در ھﻣﯾن زﻧدﮔﯽ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ آﯾد و ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺷﻘﺎت و اﻣراض و ﻋذاﺑﮭﺎ و
ﺣﺑﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﺎ اﺑد از ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ آزاد ،ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮫ ھﺎی ﻧﻔﺳﻣﺎن اﯾن ﺣﺑس اﺑد را ﺳﭘری
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﭘﯾر طرﯾﻘت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھﻣﺎن ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود اﺳت ﮐﮫ روﺣﻣﺎن را از زﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد.
 -٩۴و ﺑدان ﮐﮫ ﭘﯾر طرﯾﻘت اﮔر از ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن ﺑﺎﺷد ﺑراﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت و در ﭘرﺗو ﻧور اﯾن ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را از ﺣﺑس ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اش ﺑرھﺎﻧد اﮔر ذره ای ﺻداﻗت و اﻧﺻﺎف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﻧور
را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش ﺟﮭﻧم ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از طرﯾﻖ ﺳوﺧﺗن ﭘﺎک
ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز رﺣﻣﺗﯽ دﮔر اﺳت ﺑر ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﮐذاﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻗﺻد اﺻﻼح ﺧود ﻧدارﻧد.
 -٩۵ﮔذﺷﺗﮫ و ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﭼون ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ظﻠﻣﺎت دھر ﻣﻔﻘود اﺳت و ﻓﻘط اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ذاﮐراﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ظﻠﻣﺎت راه ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺑطن اﯾن ﮔﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺎوﻧد و اﺳرار اﻟﮭﯽ را ﺑرای ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﮐﻧدوﮐﺎو و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای ﭘس از ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس و ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود.
 -٩۶و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﮐﻧدوﮐﺎو ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ﮐﺷف دﺳﺗﺎن اراده ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ در ﻟﺣظﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت وﻟﯽ آدﻣﯽ ﭼﮫ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣﺗﮑﺑراﻧﮫ و ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯽ ﮐرده اﺳت.
 -٩٧ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺳﮫ ﻧوع ﺧدا دارﯾم ﮐﮫ ھرﯾﮏ از ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳﮫ ﻧوع ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﮔﺎه ھرﺳﮫ آن را ﺗوأﻣﺎن:
ﺧدای ﺧﺑری ﮐﮫ از راه وراﺛت و آﻣوزه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺧدای ﺑﺎطﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ در زﻧدﮔﯽ
درک ﻣﯽ ﺷود و ﺳوم ﺧدای ﺷﮭودی و ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿورش در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺧدای
ﺧﺑری ھﻣﺎن ﺧدای ﻧﺑوی اﺳت ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطش ﺑﺎ ﺑﺷر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا در آﺧراﻟزﻣﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن اﯾن ﺧدا دﭼﺎر ﺑﺣران و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷده و ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ روﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﺧدای ﮐﻔر و ﮐﺎﻓران
اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻟﮭﯽ "ﮐﺎﻓران ﺧداوﻧد را از ﺟﺎی ﺑﺳﯾﺎر دوری ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ".ﯾﻌﻧﯽ از اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ و ورای ﺟﮭﺎن .و اﻣﺎ
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ﺧدای دوم ﮐﮫ ﺧدای ﺷﺧﺻﯽ اﺳت و از طرﯾﻖ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﻌرﻓت ﺑر زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘس اﯾن ﺧدای ﺑﺎطﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ در دو ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ ﻣﻌرﻓت ﺑر زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿورش درک ﻣﯽ ﺷود و ﻣرﺣﻠﮫ
دوم ﺷﻧﺎﺧت او در اﮐﻧوﻧﯾت ﺟﺎری زﻧدﮔﯽ و در دل ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧدای ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت .و اﻣﺎ ﺧدای ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدای
ﺷﮭودی در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون اﺳت اداﻣﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻗﻠﺑﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی او در آﻓﺎق ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺧدای ﻋﺎرف واﺻل
اﺳت ﮐﮫ ھم در درون و ھم در ﺑﯾرون از ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد.
 -٩٨ﺧدای ﻧﺑوی )ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﺧﺑری( در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓﻘط در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﻻﯾت اﻣﺎم ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت
اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن اﯾن ﺧدا در ﻗﺣطﯽ وﺟود و اﯾﻣﺎن دﭼﺎر ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﺻرارﺷﺎن ﺑر اﯾن
ﺧدا ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷﯾطﺎن را ﺑﻧﺎم ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد.
 -٩٩ﺑﮭرﺣﺎل ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن و ﺧواھﻧدﮔﺎن ﺧدای ﻧﺑوی اﮔر او را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑرای ﺗﻘوا ﺑﺧواﻧﻧد ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺑﺳوی ﻧور
وﻻﯾت اﻣﺎم رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی ﻋﺎرف ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﻧد در وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﺳوی
دﯾدارش!
 -١٠٠در آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻧﺑردھﺎی ﺧوﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ ﺑﯾن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای ﻧﺑوی)ﺗﺎرﯾﺧﯽ( و ﺧدای وﻟوی
ﮐرات آﻣده اﺳت.
)ﻋرﻓﺎﻧﯽ( اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﻐﺎﯾت ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﺧﺑﺎر اﯾن واﻗﻌﮫ در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ّ
 -١٠١و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﭘرﺳﺗش ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧداوﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ از وادی وﻻﯾت اﻣﺎم ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﺑدون
ﺣﯽ و ﻗﯾوم اﺳت
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﺧﺑری ﻧﯾز از ﺟﻧس ﻧﺑوت ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﺧﺑری ﻓﺎﻗد ﺧدای ّ
ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .و ﻟذا در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻣﻠﮑرد دﯾﻧﯽ ،ﺷﯾﻌﮫ اﺧﺑﺎری و ﺳﻧّﯽ اﺧﺑﺎری را در ﯾﮏ
ﺣﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد و
ﺟﻧﺎح ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧّﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ھم در ﺟﻧﺎح واﺣد دﯾﮕری ﮐﮫ ھر دو ﺑﮫ وﻻﯾت اﻣﺎم ّ
ﺣﯽ و ﻗﯾوم و ﺣﺎﺿر و ﻓﺎﻋل و ﺧﻼق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺗﻘﺎﺑل در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای ّ
ﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای ﻧﺑوی و ﺧدای وﻟوی ،ﺧدای دور و ﺧدای ﻧزدﯾﮏ ،ﺧدای ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺧدای اﻟﺳﺎﻋﮫ!
 -١٠٢ﯾﻌﻧﯽ اﯾده ﺧدا ،اﯾده ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﯾده اﻣﺎم ھر ﺳﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﯾﮑﺳﺎن دارﻧد و ﻣوﺟب اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ و ﻣﻌرﻓت ھداﯾﺗﺑﺧش
ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎن را از ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺟﺎت ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﻋﻣﻼً در اﺳﺎرت ﺗﮑﻧوﻟوژی رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١٠٣ﮐﺷف و درک و ﭘرﺳﺗش ﺧدای ﻓطری در دل و ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﯾﻧﯽ ﺗﺣت وﻻﯾت ﻋﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ
اﺳت ﺟز در وادی اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻓرد ﻣرﯾد را دﭼﺎر ﺷرک و ﻧﻔﺎق و اﺑﺗﻼی
ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻓرد ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درآﻣده و اﯾن ﺷﯾطﺎن را ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎﻣش را ﺧدا ﻣﯽ ﮔذارد.
اﯾن ﺳرﮔذﺷت دﯾن و اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن اﺑن ﻣﻠﺟﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺟت ﺣﻖ را در اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎرف ﺑواﺳطﮫ آﯾﺎت و
ﺑﯾﻧﺎﺗﯽ در آﻓﺎق و اﻧﻔس درک ﮐرده وﻟﯽ از اطﺎﻋت او اﺑﺎ داﺷﺗﻧد زﯾرا ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟﻣﺎل اﯾن ﻋﺎرف ،ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﻧد .و
اﯾن ﻣﺻداق ﮐﻼم ﺧدا در آﯾﺎت  ۵۴و  ۵٣ﺳوره ﻓﺻﻠت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٠۴ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾز ﻣراﺗب دارد ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اوﻟش ﺣﺎﺻل ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﺳراﺳر زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧوﯾش
اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺣﻖ ھﻣﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺧوب و ﺑد ﺳرﮔذﺷت ﺧود را درک ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ﭘﺎک ﺷدن از ﮔذﺷﺗﮫ از طرﯾﻖ
ﺗﺻدﯾﻖ ﺣﻖ ﮔذﺷﺗﮫ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻗﻠب اﺳت و ﮐﺷف ﺧداوﻧد در دل ﺧوﯾﺷﺗن .ﺳﭘس ﺷﮭود ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﺑﯾرون
ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ آﻓﺎق اﺳت ﮐﮫ طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ دو ﻗﻠﻣرو ﮐﻠﯽ آن ھﺳﺗﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ از ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺳﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺗﺣت رﺑوﺑﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧداوﻧد طﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن از ﺑرای اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺗﺣت
وﻻﯾت ﯾﮑﯽ از اﯾن اوﻟﯾﺎء.

٢٠

 -١٠۵ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ وﺟود اﻧﺑﯾﺎء ﺳﻠف را در ﺳﯾر ﻣﻌﻧوی ﺧود ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﭘﯾﺎﻣﺑران در آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺟﺎن ﺧوﯾش ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷود .و ﺑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن از طرﯾﻖ ﮐﺷف و
ﺣﺷر ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﮫ دﯾن واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ورای ﻣذاھب اﺳت ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ھم
اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳت و ھم ﻣوﺳوی و ﻋﯾﺳوی و ﻣﺣﻣدی .و ﻟذا ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐراﻣﺎت وﺟودی اﯾن اﻧﺑﯾﺎء در زﻧدﮔﯾش ﻧﺎﺋل ﻣﯽ
آﯾد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر دﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣﺣل ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺑوی اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺑوت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻓطری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٠۶اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻗﻠﻣرو ﺣﺻول ﻋﻠم رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف را در ﺟرﯾﺎن
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣظﺎھر رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ ھرﯾﮏ از اﯾن رﺣﻣﺗﮭﺎ ﺣﺎوی ﻋﻘل و ﻋﻠم وﯾژه
ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭼون در اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷف ﺷوﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻗرآﻧﯽ اﺳت زﯾرا
ﻗرآن ،ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﻧﯾﺎن و آﻏﺎزﮔران ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑوده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
در ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﮐﺗﺎﺑش ﻗرآن ﺣﺎوی ﻧور رﺣﻣت و ﺧﻠﻘت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت.
 -١٠٧ﭘس ﺑدان ھر ﮐﮫ ﺗو را دﻋوت ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺎﻣل ﻧوری از آن اﺳت ﭘﯾﺎم آور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا و
ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﺣﺎﻣل ﮐل دﯾن اﺳت" :و ﺧداوﻧد اراده ﮐرده ﮐﮫ ﻧورش را ﮐﺎﻣل ﮐرده و ﮐل دﯾﻧش را در ﺗو آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺷرﮐﺎن را ﺧوش ﻧﯾﺎﯾد ...و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺷد ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﺻدق و ﻋدل ".ﻗرآن -زﯾرا ﻓﻘط در
روﯾﺎروﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﺻداﻗت و ﻋداﻟت ﮐﺎﻣل ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ھرﮐﺳﯽ ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد و ﺧودش
ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ھر دروغ و ﺗﺟﺎوزﯾﺳت" .ﭘس اﻗﺗداء ﮐن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا ھداﯾﺗش ﮐرده اﺳت ".ﻗرآن -و ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن
واﺻل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺧدا از درون ذاﺗﺷﺎن ﺑﯽ ھﯾﭻ واﺳطﮫ و ﺳﺑﺑﯽ ھداﯾﺗﺷﺎن ﻧﻣوده اﺳت ﺧود ﺑﺧود! و اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن
وارث ﻋﻠم و رﺣﻣت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣظﺎھر ﻧزول روح ﺧدا در ھر ﻋﺻری ﺑوده اﻧد و ﻋﺎرف
ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل روح ﷲ اﺳت :ای اھل اﯾﻣﺎن از روح ﷲ ﻣﺄﯾوس ﻧﺷوﯾد .ﻗرآن-
 -١٠٨رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ آن ﻋﺷﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋدم ،ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯾده و آﻧرا ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را طﻼق داده و
ﻣطﻠﻖ ﺷده اﺳت .و اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی ﺧود روﺑروﺳت ﺑﯾش از ھر ﻋﺻری ﻣﺳﺗﺣﻖ اﯾن رﺣﻣت اﺳت و
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ آن! ﭘس اﮔر از اﯾن ﻧﺎﺑودی ﺧود در ﺑﺎطﻧش ﻧﮕرﯾزد و آﻧرا ﺑﮑﺎود ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﻣﯾرﺳد .و اﯾن ھﻣﺎن
ﻋﻠم و ھﻧر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت" .در اﻋراف دﯾواری اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرش ﻋذاب و ﺑﺎطﻧش رﺣﻣت اﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ظﺎھرش
ﻧﺎﺑودی و ﺑﺎطﻧش ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد اﺳت.
 -١٠٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ اﺳم ﻣدرﻧﯾزم آﺷﮑﺎر ﺷده ھﻣﺎن ظﮭور ﻧﺎﺑودی ﺑﺷر اﺳت و اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ
اﯾن ﻧﺎﺑودی از ﻧﻔس ﺧود ،در روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺟز ﻋدم درک ﻧﻣﯽ ﺷود ﻋدم ﻣطﻠﻖ ،ھﯾﭼﯽ ﻣﺣض! اﯾن ﻋدم و ھﯾﭼﯽ
ﻣﺣض ھﻣﺎن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗﺣت وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت ﺣﻖ ﻗﺎﺑل ﮔﺷﺎﯾش و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻧﯾﺳت.
 -١١٠ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ظﮭور ﻧﻔس ا ّﻣﺎره و ﻋدم ﭘرﺳت ﺑﺷر اﺳت ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺷﯾطﺎﻧﯽ،
وﺟودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺻر اﯾن وﺟودﻧﻣﺎﺋﯽ در ﺣﺎل ﺑﺳر رﺳﯾدن اﺳت و ﻧﺎﺑودی ﭘﻧﮭﺎن آن در ﺣﺎل رخ ﻧﻣودن اﺳت ﮐﮫ در
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ اﺛﺑﺎت ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -١١١ﭘس ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮭﻣراه ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ ﻓرآورده ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯾش ھﻣﭼون ﺑراﺑری و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻓﻣﻧﯾزم و
ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌرﻓت
ھم در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮭﯽ از ﻧﻔس ﺧود ﺑﺎ ﻋدﻣﯾت ﻣﺣض ﺧود
روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑدﺳت و اراده و ﻋﻠم ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .روﯾﺎروﺋﯽ و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اﯾن ﻋدﻣﯾت ﺟز ﺑﮫ ﻧور
وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت اﻣﺎم ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی اﺳت.

٢١

 -١١٢ﭘس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭﺎد و ﻧﺑرد اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن در ﻧﻔس ﺧوﯾش
اﺳت و ﻧﮫ ﻧﺑرد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣظﺎھر ﻓرھﻧﮕﯽ آن آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده و داﻋش و ﺑوﮐوﺣرام ﺑطرز
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی درﺳت ﻣﺛل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن
اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺄﻣور ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺄﻣور ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن
در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﭘس ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻧﺑرد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣظﺎھر آن ﻋﯾن ﮐﻔر و ﺣﻣﺎﻗت اﺳت و ﺟﻧون! ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾز
ھﻣﭼون ﺷﯾطﺎن ،ﻣﻌﻠول اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺟﮭل و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت و ﻧﮫ ﻋﻠت آن!
 -١١٣ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ﯾﮏ دﺳﯾﺳﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﮑﻔﯾری ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣظﺎھر آن در ﺟﮭﺎﻧﻧد در ﺧﻔﺎ در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻗرار دارﻧد.
 -١١۴اﻣروزه ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﻓرھﻧﮓ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﻘدم ﺑر
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋرﻓﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره درب ورود ﺑﮫ ﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎت ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﻗدﺳﯽ ﻧﻔس اﺳت و ﻟذا ﺑدون
ﺷﻧﺎﺧت و ﻋﺑور از آن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .اﻣروزه ام اﻟﺣرام و ام اﻟﺷﯾطﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓرآورده ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای آﻧﺳت و ﺑدون ﺷﻧﺎﺧت و ﻋﺑور از آن ھﯾﭻ ھداﯾت ﻣﻌﻧوی و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت و ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻓرآوردۀ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ آن اﺳت ﮐﮫ وﺟدان اﻧﺳﺎن را
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﺳﺎزد .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﻣﺳﺗﮑﺑر و ﺧوﻧﺧوار در ﺟﮭﺎن را ﻣوﺟّﮫ و ﻣﻘدس ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت زﯾرا آﻧﺎن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی و ارﺑﺎﺑﺎن داﻧﺷﻣﻧدان آن ھﺳﺗﻧد و ﺑدون ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ رﺷد
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود اداﻣﮫ ﻧﻣﯾدھد و ﻧﻣﯽ ﭘﺎﯾد.
 -١١۵ﻣﻧظورم از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﻌﻧوان ﻣﮭد ظﮭور دﺟّﺎل ﻧﮫ اﺑزار و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﻣراﮐز ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ
و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و آن ﺑﺎوری ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﻋﻠت و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻌﺎدت ﺑﺷری ﻣﯽ داﻧد و آﻧرا ﻣظﮭر ﻋﻘل و
ﻋﻠم ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺟز اﯾن ﻋﻘﻼﻧﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
 -١١۶ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣظﮭر ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺑﺷری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار دارد و دﺷﻣن ﻋﻘل و اراده و ّ
ﻋزت اﻧﺳﺎن اﺳت و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر دﺷﻣن رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 -١١٧و ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘدﯾد آﻣده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯾﻖ ﺷرﯾﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم
ﻣﯽ ﺗوان ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﮐرد .اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻗرﯾن دﺟﺎﻟﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ظﮭور اﺷد ﻧﻔﺎق در آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ای از آﻧﺳت.
 -١١٨ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﻣﺣﺻول اﻧﮭدام ﻋﻘل و اراده ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﯾرود ﮐﮫ روح اﻧﺳﺎن را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد .اﯾن واﻗﻌﯾت
را اﮐﺛر ﻧواﺑﻎ ﻋﻠﻣﯽ ﻏرب اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد ھﻣﭼون اﻧﯾﺷﺗن ،ﭘﻼﻧﮏ و ادﯾﻧﮕﺗون و ھﺎﯾزﻧﺑرگ!
 -١١٩ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﻣظﮭر ﻏﺎﯾت دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ،ﺳﻠطﮫ ﮔری ،ﺟﮭﺎﻧﺧواری ،ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و اﻣﺎرﮔﯽ ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ارﺑﺎﺑﯽ
ﺟز ﺷﯾطﺎن ﻧدارد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺷﻘﺎوت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت.
 -١٢٠اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﯾطره ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم دور ﻣﯽ ﺷود ھم ﻣﺎھﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ھم ﺑﺎ
ﻋدﻣﯾت ﺧود روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻋدﻣﯾت ﻣﮭد ظﮭور اراده ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت .و از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ظﮭور
ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﯾم و ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻧﺎزل ﺷده اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن اﻣروز ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ اﻧدﯾﺷﮫ
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و ﺟﺎﻧش را از ﺳﯾطره ﺷﻘﺎوت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ رھﺎ ﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾن رﺣﻣت را درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ اﯾن ادراک رﺣﻣﺎﻧﯽ
ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻏوﻏﺎﯾش را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم.
 -١٢١اﻣروزه ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ ﻣدرن ﺑﺻدا آﻣده اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﺷوق ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ
واﮐﻧش رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﺑر ﻗﻠوب ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﻓرﻣوده ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓﻘط ﭘﯾروان
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧش ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ھوﯾت
ﻣﺣﻣدی دارﻧد و ﺷرﯾﺎﻧﮭﺎی اﻣﺗش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺣت ھر ﻋﻧواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن راز رﺳﺎﻟت واﺟب ﻋﻠﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺿت ﺟﮭﺎﻧﯽ را از آﻓﺗﮭﺎ و ﺷرﮐﮭﺎ و اﻧﺣراﻓﺎﺗﺷﺎن ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی رھﻧﻣون
ﺳﺎزﻧد .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون از ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺟز ﺗﮑﻔﯾر اﯾن ﻧﮭﺿت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺄﺳف و ﺧطری
ﻣرﮔﺑﺎر اﺳت زﯾرا رھﺑری اﯾن ﻧﮭﺿت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎن را از ﮐﺎﻧون و ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﺻﻠﯾش طرد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳوی دﺟﺎﻻن ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد.
 -١٢٢ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم و ﻗرآن دارای ﻣﺑﺎﻧﯽ و ارﮐﺎن ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻏﻔﻠت و اﻧﺣراﻓﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣدارس ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘﮫ را ﮐل اﺳﻼم ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﻓﻘﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺳﺑﯽ ﺗرﯾن و ﻋﺻری ﺗرﯾن ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﻌﻠول اﺟﺗﮭﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﺟﺗﮭﺎدی ﮐﮫ ﺟز در ﺟﺎن
ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ و ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﺣﺿور ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ در آﻓﺎق
و اﻧﻔس ﺟﮭﺎن ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﻓﻘﮫ از ﻓروع دﯾن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣوری آن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻧﻣﺎز و روزه
و ﺧﻣس و زﮐﺎت و ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد و اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر .ﭘس آﯾﺎ اﺻول ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ دﯾن اﺳﻼم ﮐداﻣﻧد؟ اﮔر
اﺳﻼم دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻗرآن ھم ﮐﺗﺎب ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﭘس ﺳﺗون ﻓﻘرات ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ ﺟز آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧﺎﺗﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻋﻠم وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﺧﺎﺗﻣﯾت و آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﻣﯽ ھﻣﭼون ﻓﻘﮫ ﻓﻘط ﺑر اﯾن
ﻣﺑﻧﺎ ﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟﯾدن دارد ﺗﺎ راه و رﺳم ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی را در اﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد و ﺣﻘوق آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ
ﻓروع دﯾن را ﻧﯾز ﻣﻌﻠوم ﮐﻧد .ﭘس ﻧﻘطﮫ ﭘرﮔﺎر ھﻣﮫ ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣت و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت
و ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻋظﯾم.
 -١٢٣در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ راﯾﺞ اﺳت در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻓﻘط ﻣوﺟب رﺳواﺋﯽ و ذﻟّت و ﻧﻔﺎق
در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻧﻣﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ھﻣﯾن ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺟری ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﻓﻘﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ دھﺎن ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﻼم را ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺣﺗﯽ ﮐﺳﯽ را ﺷﮭﺎﻣت ﺗﮑﻔﯾر اﯾن ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ﻧﯾﺳت .و
اﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﻓﻘﺎھت ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺟز ﻓﻘﺎھت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
 -١٢۴اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ در ﮐﺷور ﻋراق ﮐﮫ ﻣﮭد ﺗﺷﯾﻊ رﺳﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز و ﻗﺗل ﻋﺎم ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺟﻊ رﺳﻣﯽ ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﻓﺗواﺋﯽ رﺳﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐرده ﻓﻘط ﺑﻘﺻد دﻓﺎع از ﺧﺎک و ﻣرزھﺎی ﮐﺷور
اﺳت و ھﯾﭻ ﻣﺣﺗوای ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت اﯾن ﻧﮭﺿت دﯾواﻧﮫ را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑرای ﻣردم روﺷن ﮐﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت
ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﺑﺎطن ﻓﻘﮫ دھرزده اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت و ﻟذا ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﮐﺛر ﻓﻘﮭﺎی ﺟﮭﺎن
اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾن ﻧﮭﺿت اﺣﺳﺎس ھﻣذات ﭘﻧداری دارﻧد ﮐﮫ ﺷﮭﺎﻣت ﺑرﺧورد ﻋﻠﻧﯽ ﺑﺎ آن را ﻧدارﻧد و اﮐﺛرا ً ﺳر در ﻻک ﺳﮑوت و
ﺣﯾرت ﻓرو ﺑرده اﻧد .اﮔر ﻋﻠﻣﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در ﻗﺑﺎل ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾری ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾداری و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻓﻘﮭﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل
ﻧﯾﺎﯾﻧد ﺑﺎ اﻧﮭدام ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا اﯾن ﻧﮭﺿت ذاﺗﺎ ً ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻧﮭدام اﺳت آﻧﮭم ﺑﮫ دﺳت
ﺧودش .اﯾن ﻧﮭﺿت اﻣروزه ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن زﻟزﻟﮫ ﻓﻘﮭﯽ در وﺟدان ﻓﻘﮭﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮔردد و ﻗﯾﺎﻣت ﻓﻘﮫ
دھری را ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد و ﻓﻘﮫ زﻧده و آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را اﺣﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﻘﺎھت ﺣﺎﮐم ﺑر ﻓﻘﮭﺎی
ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻓﻘط ﺷﻌﺑﮫ ای از ھﻣﺎن ﻓﻘﺎھت اھل ﺳﻧت اﺳت و ھوﯾت اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧدارد.
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 -١٢۵در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻘﯾﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﮔوھرۀ ﻓﻘﮫ و اﺟﺗﮭﺎد اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑود ھﻣﺎﻧﺎ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑدﻟﯾل
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﮐﺳﯽ اﯾن آﻏﺎز ﺑزرگ در ﻧطﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺟﺗﮭﺎد اﯾن ﻓﻘﯾﮫ ﺑزرگ ھﻣﯾن ﻣﻌرﻓﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻌﻧوان
ﺷﯾطﺎن ﺑزرگ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻓﺗوای ﺑر ﺣﻖ ھرﮔز ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺗﻌرﯾف و ﺗﺄوﯾل ﻧﺷده اﺳت اﻻ در آﺛﺎر ﻣﺎ .زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺑودن
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑدﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ظﮭور اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﺟﮭﺎﻧﺧوار .و راز اﺳﺗﮑﺑﺎر آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن و ﻧﺎﺑودﮔرﺗرﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎﺳت و رﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﮭﺎن ﻏرب ﻧﯾز ﻓﻘط ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎدر زاﯾﻧده ھﻣﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑر ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت وزارت دﻓﺎع و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ و
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز ﭘژوھﺷﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و اﯾﻧﺗرﻧت .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺷﯾطﺎن ﺑزرگ
ﮐﮫ ﻣوﻟد ﺷﯾﺎطﯾن آرﯾل در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺎھواره ای و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﺎم
ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻘﯾﮫ و ﻣرﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑود و اﯾن اﺟﺗﮭﺎد و ﺟﺳﺎرت ﺑزرگ ﻧﯾز ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
اﺟﺗﮭﺎد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﺑود و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻓﻘﺎھت.
 -١٢۶ﻣﺟﺗﮭد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮭﯽ را از ﻧور ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻗﻠﺑش اﺳﺗﺧراج ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم
ﻧﯾز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﮫ را ﻗﻠب ﻣؤﻣن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .اﻣروزه ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در ﻋطش ظﮭور ﻓﻘﮭﺎﺋﯽ ﺣﮑﯾم و ﻋرﻓﺎﯾﯽ ﻓﻘﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧور اﻣﺎم اﺟﺗﮭﺎد ﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ظﻠﻣت اطﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ .و ﺷﺎھراه رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺣدت ﻓﻘﮫ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و اﻣﺎﻣت ھﻣﺎﻧﺎ
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت وﮔرﻧﮫ اﻣروزه ﺷﺎھد ظﮭور ھزاران آﺧوﻧد دﮐﺗر و ﻓﯾﻠﺳوف ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺟﻣﻌﺎ ً ﺣﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺻدور ﯾﮏ
ﻓﺗوای ﻓﻘﮭﯽ درﺑﺎره ﭘدﯾده ھﺎی ﻣدرن ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 -١٢٧ﯾﮏ ﻓﻘﯾﮫ ﻣدرن و ﻣﺟﺗﮭدی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ظﮭور و ﺑروزش درک ﮐرده
ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻋﻧﺻر ﻣﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و رﺳﺎﻟت ﻓﻘﮫ ھم ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺷﺧﯾص ھوﯾت اﻗﺗﺻﺎدی-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﺻر ﻧﯾﺳت و ﺷﻧﺎﺧت آﺧرﯾن ﺷﯾطﺎن ھر دوراﻧﯽ .و ﺑدون ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﯾﭻ ﻓﻘﺎھت ﺑرﺣﻘﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﺧواھد ﺷد
زﯾرا ﮐﺎر ﻓﻘﯾﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺣﻼل و ﺣرام ھر ﻋﺻری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ آﯾﺎ در دروس ﻓﻘﮭﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﺎﻣﯽ از
ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺎن اﺳت؟
 -١٢٨و ﺷﯾطﺎن ﺑزرگ ﻋﺻر ﻣﺎ ،ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری اﺳت .زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻋﻠم ظﮭور ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ در
ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘوا و ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﻋﺻﻣت ﻗرار دارد .آﻧﮑﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره اش را ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس در درون ﺧود ﺗﺄوﯾل
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ اﻣﺎﻣت وﺟود ﻣﯽ رﺳد و آﻧﮑﮫ آن را در ﺑرون ﺗﺟﺳم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺑﮫ دﺟﺎﻟﯾت ﻣﯽ رﺳد و اﯾن اﺳﺎس ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﮫ در
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
 -١٢٩اﮔر طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش ،ﻓﻘﮫ ﯾﮏ ﻋﻠم ﻗﻠﺑﯽ اﺳت آﯾﺎ ﺟز از طرﯾﻖ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗﻠب
رﺳﯾد؟
 -١٣٠از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت ھم طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑﺎطﻧﮭﺎﺳت
ﭘس آﯾﺎ ﺑدون ﻋﻠم ﺑﺎطن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻓﻘﺎھت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ رﺳﯾد و ﺷرﯾﻌت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را درک ﮐرد؟ ﭘس ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﺣﯾﺎت دﯾﻧﯽ و ھداﯾت ﻣﻌﻧوی در اﯾن دوران ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻧﺧواھد ﺑود زﯾرا اﺳﻼم دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .ﭘس
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس دﯾﮕر ﯾﮏ اﻣر ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اوﺟب واﺟﺑﺎت اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎره ﻧﯾﺳت در اﺳﻼم راھﯽ ﻧدارد و
ﺧودﺑﺧود ﺑدﺳت و اراده ﺧودش ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻔر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد.
 -١٣١آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ را ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﯾﻧﻘدر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾزاری ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد؟
ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش در ﺟرﯾﺎن اﺣﯾﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧظﺎم آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﮫ وﺟﮭﯽ از اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود ﻣﺎ را ھم ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﮭﺎ دﻋوت ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از دروس اﺻﻠﯽ دوره دﺑﺳﺗﺎن و دﺑﯾرﺳﺗﺎن
ﻣورد ﺗوﺻﯾﮫ و ﺑﺣث ﻗرار دادﯾم ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺟﻠﺳﮫ ﻧﺧﺳت ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎط و اﻧﺣراف ﺷدﯾم و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘروﻧده ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ
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ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ دارد .آﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﭼرا ﺟواﻣﻊ ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯾر ﺷﯾﻌﯽ ﺑﮫ اﻣر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
اﺷﺗﯾﺎق ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ارﺑﺎﺑﺎن ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت در آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد؟ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺧﺻم ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ظﻠﻣت ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻐرب زﻣﯾن ﺧدﺷﮫ دار ﺷده و ﮐﻣرش در اﻧدﯾﺷﮫ ﻓرزاﻧﮕﺎﻧش ﺷﮑﺳﺗﮫ
اﺳت وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻔﺗون و ﻣﺟﻧون ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﯾم و اﯾن راز ﺳﯾطره ﺗﻣدن ﻏرب ﺑر ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت .دﯾن
ﻣﺣﻣد)ص( ﮐﮫ دﯾن رﺣﻣت اﺳت در ﻗﻠﻣرو اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻌرﻓت ﻧﯾز رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻟطﯾف و ﻋزﯾز اﺳت و ﻓﻘط ﺟﺎﻧﮭﺎی اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ ﺷوق
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن و رﺋوﻓﺗرﯾن ﻣﻌﺎرف و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎﺳت .وﻟﯽ ﻏرب
زدﮔﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ ﻗﻠوب ﻣﺳﻠﻣﯾن را ﺳﯾﺎه و ﺷﻘﯽ و وﺣﺷﯽ ﻧﻣوده اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺑدﻟﯾل ﻟطﺎﻓت
روح ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻟطﻣﺎت را از ﺷﻘﺎوت و ﻗﺳﺎوت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،اﻣت ﻣﺣﻣدی ﻧﯾز ﺑدﻟﯾل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎﻣﺎﻧش در ﻗﺑﺎل
ﺷﻘﺎوت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ دﭼﺎر ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺧﺳراﻧﮭﺎ و ﮔﻣراھﯽ ھﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز
اﺷد ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾن وﺿﻊ ﻣﮭﻠﮏ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺟز
اﯾن ھﯾﭻ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧدارد .از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز ظﮭور ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾری از ﻗﻠب ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ
واﮐﻧش ﮐور و اﻧﺗﺣﺎری اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ از ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮐﺷد .روح رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻣت ﻣﺣﻣدی در ﻗﺑﺎل ﺷﻘﺎوت ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﻔﺟﺎر و اﻧﺗﺣﺎری رﺳﯾده اﺳت.
 -١٣٢ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺎﻻری آﺷﮑﺎرا ﺳﻠطﮫ ﺳﻧﮓ و آھن و ﺳرب و اوراﻧﯾوم و ﻧﻔت و ﺑرق و ﺑﻣب و ﮐﻼھﮑﮭﺎی اﺗﻣﯽ و
ﻧوﺗروﻧﯽ و ﻟﯾزری ﺑر ﺗن و ﺟﺎن و روح اﻧﺳﺎن اﺳت .آﯾﺎ اﯾن اﻗﺎﻣت در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻧﯾﺳت! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠوم
ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﺑﺎ اﯾن ﻋﻠوم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺧدﻣت اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون اﺳت ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ آن ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮐﺷﯾده ﻣﯽ
ﺷود و ﺑواﺳطﮫ آن ھﻼک ﻣﯽ ﮔردد :آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﻋﻠم ﻣﯽ داﻧﻧد ﺑﺎزﯾﭼﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
رﺳوا و ھﻼک ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻗرآن-
 -١٣٣ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس و اراده و ﺟﺎن و ﺗﻧش را از ﺳﯾطرۀ ﺛﻘل و ظﻠﻣت اﯾن اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد و از آن روی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد ﺑرآﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ،ارض ﻣﻠﮑوت ﯾﺎ ﻋﺎﻟم ھورﻗﻠﯾﺎ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﻧﺎ ﮐرده اﺳت و ﺑرﺧﯽ ھم
ﭼﻧﯾن ﻋﺎﻟﻣﯽ را ﺟزﯾره ﺧﺿرا ﻧﺎﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﺳﺎﻟﮭﺎ در اﯾن ﻗﻠﻣرو زﯾﺳﺗﮫ و ﺑﺎرھﺎ آن را زﯾﺎرت ﮐرده اﺳت.
ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ از ھﻣﯾن زﻣﯾن ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا اﯾن زﻣﯾن ﻓرﺷﺗﮫ ای اﺳت ﮐﮫ دو روی دارد روی ﺑﮭﺷﺗﯽ و روی
ﺟﮭﻧﻣﯽ .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﻌﺎرف زرﺗﺷﺗﯽ و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑوداﺋﯽ ﺳﺧن از ﻓرﺷﺗﮫ زﻣﯾن اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن
درب ﻧﺟﺎت ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن دری ﺟز از ﺑﺎب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮔﺷوده ﻧﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟز ﺑﻘدرت ﻧور
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﺟﺎذﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی روی ﮔرداﻧد و رھﺎ ﺷد .و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن دﯾداری
داﺷﺗﮫ اﻧد از ھﻣﯾن ﺑﺎب و در وادی ارض ﻣﻠﮑوت ﺑوده اﺳت.
 -١٣۴در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ﮐﮫ ھﻣﺎن زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺟﻠّﯽ ﻻھوت در ﻧﺎﺳوت اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را ﺑﮫ اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻣﯾﺧواﻧد ھﻣﺎن ظﮭور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣدﻋﯽ آﻓرﯾﻧش آن اﺳت ﭘس اﯾن
ﺳرزﻣﯾن ﻋﻠﯾﯾن و ﻣرﯾداﻧﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻣت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳت .ﮐﮫ وﺻف
ﮐرات در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده اﺳت ﮐﮫ وﻋده اش از ﭼﻧدھزار ﺳﺎل ﻗﺑل در اوﺳﺗﺎ و ﺗورات ﻧﯾز داده
اﯾن ﺳرزﻣﯾن و اھﺎﻟﯽ آن ﺑﮫ ّ
ﺷده اﺳت و آن ظﮭور ﺟﺎن ﺣﻖ از طﺑﯾﻌت طﯾّﺑﮫ زﻣﯾن اﺳت از دﺷﺗﮭﺎ و درﯾﺎھﺎ و ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ و ﻗﻠل و ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران و ﻧﺑﺎﺗﺎت
و ﺣﯾواﻧﺎت .ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ آن ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻋرﻓﺎی ﻋﻠﯾﯾن اﺳت.
 -١٣۵در ﮐﺷور ﻣﺎ اﯾران ﻣﺷﮭورﺗرﯾن دروازه ھﺎی ﺷرﻗﯽ ورود ﺑﮫ اﯾن اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم و آﺳﻣﺎن زﻣﯾﻧﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﺟﺑﺎل اﻟﺑرز و ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد ،دﺷت ﻣﻐﺎن و ﻗﻠﮫ ﺳﮭﻧد و ﺳﺑﻼن و داﻣﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻧﺎﻟود در ﺧراﺳﺎن ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ اوﺳﺗﺎﺋﯽ اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ
در ادﺑﯾﺎت ﭘﮭﻠوی ﺣﺿور دارد و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ﺑﮫ ھم آﻣدن اول و آﺧر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ در ﺣﮑﻣت
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻌﺎرف و آﯾﺎت و وﻋده ھﺎی اوﺳﺗﺎﺋﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﻣﮑﺗب اﺷراق
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ﺳﮭروردی ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﯾده اﺳت .ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺷرﻗﯽ ﺑرای اﯾﻧﺟﺎﻧب ﮔﺷوده ﺷده ﮐﮫ ﮔزارﺷﺎﺗﯽ از آن
در آﺛﺎرﻣﺎن ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻧﯾز از ﺑرﮐﺎت ھﻣﯾن ﮔﺷﺎﯾش آﺳﻣﺎﻧﯽ زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻐراﻓﯾﺎھﺎی ﻣذﮐور
ﯾﻌﻧﯽ در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ﻣﺎزﻧدران و ﺧراﺳﺎن ﺑر ﻣﺎ ﺣﺎدث ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -١٣۶اﯾن زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ آﺳﻣﺎن زﻣﯾﻧﯽ ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺳوره طﻼق ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ ھﻔت طﺑﻘﮫ دارد ﮐﮫ در ﻣﻧظوﻣﮫ
ﺷﻣﺳﯽ ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( در ﻣﻌراﺟش ﯾﺎﻓت و ﻧور اﯾن ﺷﮭودش را ﺑﮫ اﻣﺗش داد و ﻟذا ھر ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺑﺎطن ﻓطری
ﺧود ﮐﻧد ﺑﺎ ﻧور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی در ﺧود روﺑرو ﺷده و ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻧور ﺑر ارض ﻣﻠﮑوت ﮐﮫ اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص(
از آن ھﻔت اﻗﻠﯾم ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ،وارد ﻣﯽ ﺷود و آن ارض اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اوﺳت .و ﻧﯾز ھر ﻋﺎرﻓﯽ در اﯾن اﻗﻠﯾم،
اﻣﮑﺎن آﻓرﯾﻧش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺧودش را دارد ﺑﮫ ﻧور ﺧﺎص ﻣﺣﻣدی از ھوﯾت اﺣدی ذات ﺧوﯾﺷﺗن! و اﯾﻧﺳت رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ! و ﻧﯾز اھﻣﯾت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑرای ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻗﺎﺋل ﺷده و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش را ﺑﮫ آن دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٣٧ﺑﻧﺎﺑر رواﯾﺗﯽ از اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم ،اﯾن ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ از ﺧﻣﯾرۀ ﺧﺎﮐﯽ آﻓرﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺣﺿرت آدم اﺑواﻟﺑﺷر آﻓرﯾده ﺷده
ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوھرۀ آدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻗدﺳﯽ ﻧﯾز ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت و
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟوھرۀ اﯾن ﺟﮭﺎن از آدﻣﯾت اﺳت ﭘس ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣرﺗﺑﮫ آدﻣﯾت ﺧود ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﺧود اوﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرﺗر و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑﯾﺂﻓرﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( آﻓرﯾد و ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد و ﻟذا ﺳﻠطﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و
ﺑﮭﺷت زﻣﯾﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﺳت .ﮔزارش ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧود در آن ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻧﯾﺎن آن
ﺑودﻧد و ھم از ﺟﺎﻧب ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﺳﮭروردی.
 -١٣٨ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﺧﺑﺎری درﺑﺎره ارض ﻣﻠﮑوت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﻟﮑﺎن در راه ﺣﺻول ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﻠﮑﮫ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣروی از آﻓرﯾﻧش ﻧو ھﻣﺎن ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻘوا و ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗطﮭﯾر ﻧﻔس اﺳت ﺟﮭت ﺧروج از ظﻠﻣﺎت دھر .و طﺑﻖ ﺑرﺧﯽ از ﮔزارﺷﺎت ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ درک ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن اھﺎﻟﯽ اﯾن ﻗﻠﻣرو ھﻣﮕﯽ از ﺧﺎﻧدان اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼون ﺧﺎﻧواده ای واﺣد زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت
ﺑﯾﺎن اھل ﺑﯾت ﺧداوﻧد اﺳت .و اﯾن اﺟر ﻧژادزداﺋﯽ از ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن دھرزداﺋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﮐﺛر ﺑزرﮔﺎن ﻣﻌرﻓت
راز ورود ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت را ﺧروج از دھر داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم ھم در ﺳوره رﺣﻣن ﺧروج از اﻗطﺎر ﻋﺎﻟم را ﺑﮫ اھل
اﯾﻣﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣوده اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت و ﺗوﺻﯾف ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳوره آﻣده ھﻣﺎن وﺻف
ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت.
 -١٣٩از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻧﻣوده و از ﻣﻧظر ادﯾﺎن و ﺣﮑﻣت
ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺣﻘﯾﻘت ارض ﻣﻠﮑوت را ﺑﻌﻧوان ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده ،ھﺎﻧری ﮐورﺑن
ﻓراﻧﺳوی اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋﺎﻟم ﺗﺷﯾﻊ دﯾن ﻋظﯾﻣﯽ دارد و ﺧود ﻣرﯾد ﺣﮑﯾم ﻣﺗﺄﻟﮭﯽ ﭼون ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدار اﻣﺎم زﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾن ﻗﻠﻣرو از ﺣﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﺷﻧﺎ ﺷده ﺑود.
 -١۴٠ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده اھل ﺑﮭﺷت را از ﻋﻠﻣﺷﺎن ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎی آل ﻣﺣﻣد در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .ﭘس ﺑﮭﺷت ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺧﺗص ﺧود اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﮭﻧم!
 -١۴١اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل در ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺳﺗم و ﺑﮫ اراده اﻟﮭﯽ ﺟﮭت رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ از آن ﺑﯾرون
آﻣده و ﺑﮫ ﺣﯾﺎت دھری و دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اھﺎﻟﯽ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺑرﮔﺷﺗم ﮐﮫ ﺗن و ﺟﺎﻧم ﺳﺧت ﺑﯾﻣﺎر ﮔﺷت و ﺗﺎﮐﻧون
در ﺗﺑﯽ ﮐﮫ از ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ درک اﺳﻔل ﻋﺎرﺿم ﮔردﯾده زﻧدﮔﯽ ﮐرده ام.
 -١۴٢ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﺧﻠوق ﻧﮕﺎه رﺿواﻧﯽ ﻋﺎرف ﺑﮫ ھﻣﯾن طﺑﯾﻌت ﻧﺎﺳوﺗﯽ زﻣﯾن اﺳت .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﮕﺎه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ -ﺗرﺑﯾﺗﯽ -اﻧﺗﻘﺎدی -ﺟﮭﺎدی -ارﺷﺎدی ﺑﮫ ﺧﻠﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﻗﻠﻣرو
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رﺿوان اﻟﮭﯽ ﺧﺎرج ﺷود و ﺑﻧده ﺧﺎرج ﺷدم زﯾرا ﻗﻠﻣرو رﺿﺎ ﻋرﺻﮫ ﺗﺳﻠﯾم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﺣض اﺳت و ﺷﮑر و ﺛﻧﺎ! در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﻧﻘدی ﻣطﻠﻖ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓرھﻧﮓ و ﻋﻠم و ﺗﻣدن ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻓﻠﺳﻔﮫ ارﺳطوﺋﯽ ﺑﻧﺎ
ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ارﺳطو در ﺟﺎﺋﯽ ﺑطور ﮐﻧﺎﯾﮫ وار اﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻓﻠﺳﻔﮫ واژﮔوﻧﺳﺎزی واﻗﻌﯾت اﺳت .و
ﻟذا ﮐﺎر و رﺳﺎﻟت ﻣﺎ ھم واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻣدن ﺑﺷری اﺳت ﺟﮭت روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎر و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ:
زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﺳﭘس روی ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد! ﻗرآن -و رﺳﺎﻟت ﻣﺎ اﯾن زﯾر و رو ﺳﺎزی وﺟدان ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن را ﻻﯾﻖ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ و ﻣﺳﺗﺣﻖ ارض ﻣﻠﮑوت و رﺿوان اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺧﻼﺻﮫ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻗرآﻧﯽ ﮐل ﺳرﮔذﺷت ﺑﺷر از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﭘﺳﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
 -١۴٣ﭘس اﻧﺳﺎن در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ دوﺑﺎره واژﮔون ﺷده اﺳت ﯾﮑﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﮫ ﻣوﻟد ﺗﻣدن ﻣدرن اﺳت و ﺑﺎر دﮔر
ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﮐﮫ ﻣوﻟد ﺗﻣدن ﭘﺳﺎﻣدرن اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ رﺳﺎﻟت اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزی دوم را ﺑر ﻋﮭده دارﯾم.
 -١۴۴در ﻗﻠﻣرو اﻧدﯾﺷﮫ و وﺟدان ﺑﺷری ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗر از راﺑطﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ﮐﮫ اﺳرار اﯾن
راﺑطﮫ در ﮐﺗﺎب "دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﮐل راز رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻘل ﺑﺷری ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت.
 -١۴۵ﺑﻧده ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ از دوران ﮐودﮐﯽ ﺑرﺟﺎﻧم ﺣﺎدث ﮔردﯾد ﭘﺎ ﺑر اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم
ﭘروردﮔﺎر ﻧﮭﺎدم و ﺗﺎ ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ در آن زﯾﺳﺗم وﻟﯽ در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ در زادﮔﺎھم دازﮔﺎره ﺑﺎ ﻧزول روح اﻣﺎم ﺑﮫ ﺧودآﮔﺎھﯽ
ﺷﮭودی در اﯾن ﻗﻠﻣرو رﺳﯾدم و ﺑوﺿوح درﯾﺎﻓﺗم آن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن در آن ﻣﯽ زﯾﺳﺗﮫ ام ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوده ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺧﻼﯾﻖ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﭘس از ﺳﮫ ﺳﺎل ﺣﯾﺎت ﺷﮭودی و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ در ﺳرزﻣﯾن ھورﻗﻠﯾﺎ
و اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم و رﺿوان اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﻌﻧوان رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺧﺎرج ﺷدم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺑﺎ
اھﺎﻟﯽ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧم و اﺳرار و ﻋذاﺑﮭﺎی اﯾن ﺧﻼﯾﻖ را ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻣﻧطﻖ ﺧودﺷﺎن
ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾم و آﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ ﺧروج از اﯾن ﺟﮭﺎن ﮐﻧم و ﺑرای ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم و ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ اﻣﺎم و
اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾم.
 -١۴۶اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم در ﻣﻧطﻖ و زﺑﺎن ﺣﮑﻣت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﻣذاھب روی زﻣﯾن اﺳﺎﻣﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣوم
ھﺎﻧری ﮐورﺑن ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻔﺎھﯾم و ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺟﮭﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧده اﺳت .اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﻓر اﯾزدی و ﺟﮭﺎن رﺳﺗﺎﺧﯾز ذﮐر ﺷده
اھوراﺋﯽ در ادﺑﯾﺎت ﻣزداﺋﯽ و اوﺳﺗﺎﺋﯽ ﺑﻧﺎﻣﮭﺎی ﻗﻠﻣرو ﺧورﻧﮫ ،ھورﺧش ،اﯾران وﯾﭻّ ،
اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻗﺎف ﻓﺗﺢ ﻣﯽ ﺷود .در زﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﺳرﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳم ھورﻗﻠﯾﺎ آﻣده اﺳت .در ﻓرھﻧﮓ اﻧﺎﺟﯾل ﺑﮫ اﺳم
ارض ﻣﻠﮑوت ﯾﺎد ﺷده اﺳت و در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻧﺎﻣﮭﺎی ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ و ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ و اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم و ﺟزﯾره ﺧﺿرا ﻣﻌروف اﺳت و
در اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﺎص اﻣﺎﻣﯾﮫ ھم ﻗﻠﻣرو اﻋراف ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕرش "ﺻراط" اﺳت و در ﺣﮑﻣت ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھم ظﮭور ﺳوﻓﯾﺎ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺷﯾﺎء را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺟﻣﺎل! و ﻣﺎ آﻧرا ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ﮐﮫ از ﻧور ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی
ﮔﺷﺎﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻟذا ﻓﮑر و ذﮐر اھﺎﻟﯽ آن اﯾﻧﺳت :اﻟﻠّﮭم ﺻ ّل ﻋﻠﯽ ﻣﺣ ّﻣد و آل
ﻣﺣ ّﻣد! اﯾن ھﻣﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ وﻋده ﻣﯽ دھد ﮐﮫ :ای ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ ﺑﺳوی
ﭘروردﮔﺎرت ﺑﺎزﮔرد و ﺑر ﺑﮭﺷت ﻣن وارد ﺷو ﺗﺎ در آن ﺑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺑرﺳﯽ!
 -١۴٧ﻧﺎﻣﮭﺎی ﮐﺛﯾر دﯾﮕری در ﺣول و ﺣوش اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻗدﺳﯽ و رﺿواﻧﯽ در ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻣذاھب اﻟﮭﯽ وﺟود
زﻣردﯾن" ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳرزﻣﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧور ﺳﺑز اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ واﺣدﻧد .ﻣﺛل "ﺳرزﻣﯾن ّ
ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺟزﯾره ﺧﺿرا روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺗﻼﻗﯽ ﺣﮑﻣت ﻣزداﺋﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .و ﯾﺎ ﮐوه ﻗﺎف در اﺳﺎطﯾر اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﺳرار اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ذات ﻗرآن و اﺳرار ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ق ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﺟﯾد!
اﻣروزه ﺗطﺑﯾﻖ و ﺗﻘرﯾب ﻣذاھب و ﺣﮑﻣت ھﺎ ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در درک اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺎﻧری ﮐرﺑن ﭘﯾﺷﺗﺎز
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اﯾن اﻣر ﻋظﯾم ﺑﮫ رھﺑری ﺣﮑﻣت ﺷﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ اﯾن ھﻣﮕراﺋﯽ و اﺗﺣﺎد ﺣﮑﻣت ھﺎ و ﻣذاھب را در ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ
و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻗرآﻧﯽ و اﯾدﺋوﻟوژی ﻧﺟﺎت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐرده اﯾم.
 -١۴٨اﻣروزه ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ ھﻣﭼون ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑرای ﺗﺑﯾﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ آرﻣﺎن و ﺣﮑﻣت اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﺧود
ﻣﺣﺗﺎج اﯾن ﺣﮑﻣت ھورﻗﻠﯾﺎﺋﯽ و ارض ﻣﻠﮑوت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت روح ﻋﻣﻠﯽ اﯾن ﻣذھب اﺳت ﮐﮫ
ﺑدون آن ﺣرﻓﯽ ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧدارد و اﻣﯾدی ﺑرای ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن! اﯾن ھﻣﺎن ارض ﻣوﻋود ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ
اﺳت.
 -١۴٩ﺑﻧده از ﮐودﮐﯽ ﯾﮏ ﭘﺎ در ارض ﻣﻠﮑوت و ﭘﺎی دﯾﮕر در ارض ﻧﺎﺳوت داﺷﺗﮫ ام و ﻟذا ﻧوﻋﯽ ﺣﯾﺎت ﺑرزﺧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐردم وﻟﯽ ﺑر آن ھﯾﭻ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧداﺷﺗم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻣﻠﮑوت و
ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم وارد ﺷدم و ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﻣﺎم در آن زﯾﺳﺗم و ﭘس از ﺧروج از آن ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺑﯾﯾن اﯾن ﺟﮭﺎن ﭘرداﺧﺗم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻗرآﻧﯽ -اﻣﺎﻣﯽ ﺑود زﯾرا ﺳرزﻣﯾن اﻋراف و ﻗﻠﻣرو ﻗﺎف ﺑود .و ﻟذا ﻣﺑﺎﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ را از زرﺗﺷت ﺗﺎ
ﻣﺣﻣد)ص( ﯾﮑﯽ ﯾﺎﻓﺗم و ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘرداﺧﺗم.
 -١۵٠از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﻔﺻل در ﺑﺎب اھﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ و ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﺣت وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ و رﺑوﺑﯾت
اﻣﺎﻣﺎن ﻗرار دارﻧد و رزﻗﺷﺎن ﻋﺑﺎدات و ذﮐر و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﻣﻌرﻓت آﻧﮭﺎﺳت و ھﻣﮫ از ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺧﻠص ﺧداﯾﻧد و در ﺧدﻣت
ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای اﯾن اﻣر ﻋظﯾم ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺷﯾﺎی ﻣﺎدی در ﻧزد آﻧﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺟوھرﻧد .اﯾن
ھﻣﺎن ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭر ﻗﺎف اﺳت و ﺑر ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺣﺎطﮫ دارد و اﺑﻠﯾس در آﻧﺟﺎ راه ﻧدارد.
 -١۵١رواﯾت دﯾﮕری از اﻣﺎم ﺣﺳن ﻋﺳﮑری)ع( وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ھورﻗﻠﯾﺎﺋﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﯾﺷﺎن را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد و ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷده اﻧد اﻣﺎﻣت اﯾﺷﺎن را درک و ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﯾز ﺟﺎﯾﮕﺎه
آﺳﻣﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن را ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد! اﯾن ھﻣﺎن ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١۵٢اﯾن ارض ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ اﻣﺎم ھﻣﺎن ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻣﻌراج آن ﺣﺿرت ﻣﯾﺑﺎﺷد.
و ﻟذا اھﺎﻟﯽ اﯾن ﺷﮭر ھﻣﮫ ﻣﻧﺎزل آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی را در اﯾن ارض ﻣﻠﮑوﺗﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺑرای ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺑر ﺣﺳب ھﻣﮫ آﯾﺎت ﺳوره ﻧﺟم رخ ﻧﻣود در ﺣواﻟﯽ زادﮔﺎه ﺑﮭﺷﺗﯽ ام )ﺟﻧت اﻟﻣﺄوی(.
و ﺑرای ﺛﺑت ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم آن دل )ﻓؤاد( ﺷﮭودی ﺑر داﻣﻧﮫ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن ﺷﮭود رخ داده ﺑود ﺣﮏ ﮔردﯾد ﮐﮫ
ردﭘﺎﺋﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت در ارض ﻧﺎﺳوت!
 -١۵٣ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ارض ﻣﻠﮑوت در ﻗرآن ھﻣﺎن ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ و ﻧﻌﻣﺎت داﺋﻣﺎ َ در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ و
ﺷرح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﯾن ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺧﺎک ازﻟﯽ ﺣﺿرت آدم اﺳت .و ﻟذا اﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ﺑرای ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ
رخ ﻣﯾدھد ھﻣﺎن ارض وﺟودی و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗص ﺧود اوﺳت .ﭘس در اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻗدﺳﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﻗﻠﻣرو وﯾژه ﺟﺎن و
ﺗن ﺧودش را داراﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم و اﺧﻼص و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧود اوﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ظﮭورات و ﻧﻌﻣﺎت ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور و
ﺗﺟﻠﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻓؤاد اوﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﺷﺎﯾﺷﯽ دﯾﮕر ﺑرای اﯾن ﺑﻧده در داﻣﻧﮫ ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد )ﻗﺎف( رخ
ﻧﻣود ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﻣن از اﯾن ﻗﻠﮫ ﮔﺷوده ﺷد و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ دﻣﺎوﻧد ،ﻗﺎف ﺟﺎن و ﺟﻣﺎل اﻋراف ﺧود ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﺧﯽ از
دوﺳﺗﺎﻧم ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻣن ﺑودﻧد رؤﯾت ﮔردﯾد و ﺑرﺣﺳب اﺗﻔﺎق و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻋﮑﺳﯽ ھم از آن ﭼﺷم ﺣﯾرت آور ﺛﺑت ﮔردﯾد و ﺑﮫ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﮐﮫ در آن واﻗﻌﮫ ﺑﻧده از ﺧودی ﺧودم ﻓﻧﺎ ﺷده و ﻋﯾن طﺑﯾﻌت دﻣﺎوﻧد ﺑودم .اﯾن
ﺗن ﺧود ﻣن ﺑود در طﺑﯾﻌت اﻟﮭﯽ آدﻣﯾت ﻣن! اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺣﻘﻖ "طﺑﺎع ﺗﺎم" اﺳت در ارض ﻣﻠﮑوت!
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 -١۵۴ظﮭور آن دل و آن ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ از ارض ﻣﻠﮑوت ﺑرای اھﺎﻟﯽ ﻧﺎﺳوت رخ ﻧﻣود و در ﻋﺎﻟم ﺑﺷری ھم ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾد
ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ارض ﻣﻠﮑوت در ﻧﺎﺳوت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺧﺑر از ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم دارد ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﺑدﯾﻊ در
اﯾن ﻋﺻر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻘرﯾب ﻋواﻟم و ﺗداﺧل ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت.
 -١۵۵ﯾﺎران و وزرای اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾز از اھﺎﻟﯽ ھﻣﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﺑﻖ ﮐﻼﻣﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﯾن ﯾﺎران
دارای ﺷﻣﺷﯾرھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺿرﺑﮫ اش ﮐوھﯽ را دو ﻧﯾم ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﯾن ﮐﻼم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺷﻣﺷﯾر اﻣﺎم در ظﮭور
ﺟﮭﺎﻧﯾش ﻣﯽ اﻧدازد.
 -١۵۶ارض ﻣﻠﮑوت ﺑرای ﻣردان ،ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺣواﺋﯾت ﺟﺎن از طﺑﯾﻌت ﺗﺎم اﺳت و ﺑرای زﻧﺎن ھم ظﮭور آدﻣﯾت ﺟﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .و ﻟذا اﺳوه ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت اﯾن ظﮭور ﺟﺎن ھم ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎطﻣﮫ)ع( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﻠﮑوﺗﯽ در
ﻧﺎﺳوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﯾن اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﺣﮑﻣت ھﺎی ﻣوﺳوی و ﻋﯾﺳوی و ﻣزداﺋﯽ و ﺑوداﺋﯽ ھم ﺑﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕری ﺣﺿور
دارد ﮐﮫ ﮐﮭن ﺗرﯾن اﯾن ﻧﺎﻣﮭﺎ در ﺣﮑﻣت وﯾداﺋﯽ ھﻧد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم ﮐرﯾﺷﻧﺎ و آرﺟوﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ دو اﻟﮭﮫ ﻣؤﻧث و ﻣذﮐرﻧد ﮐﮫ
ﺳﺎﻟﮑﺎن را ﺑﺳوی ﻗﻠﻣرو وﺣدت ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺟﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾرواﻧﺎ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﻔش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ﯾﺎ
ھورﻗﻠﯾﺎی ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو وﺣدت وﺟود ﯾﻌﻧﯽ اﺗﺣﺎد ﺟﮭﺎن ﺻﻐﯾر و ﺟﮭﺎن ﮐﺑﯾر اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن طﺑﯾﻌت ﺻﻐﯾر و ﻓﺷرده اﺳت و طﺑﯾﻌت ھم ارض واﺳﻊ وﺟود اﻟﮭﯽ
اﻧﺳﺎن اﺳت .و در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ارض واﺳﻊ ﺧود دﻋوت و ﺑﺷﺎرت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد .ﭘس ﺟﮭﺎن اﻋراف ﺟﺎن
ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾت و ﺗﻣﺎﻣﯾﺗش ھﻣﺎن ﺟﺎن اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در وﺟود او اﺣﺻﺎء و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑﻘول ﻗرآن
ﮐرﯾم -و آن دو ﺗﺟﻠﯽ ﻣذﮐر و ﻣؤﻧث دارد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠوی و ﻓﺎطﻣﯽ و ﯾﺎ ﮐرﯾﺷﻧﺎﺋﯽ و آرﺟوﻧﺎﺋﯽ! ارض ﻣﻠﮑوت ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﮐﻼم
ﺧداﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐرده اﺳت .و اﯾن ﺗوﺻﯾف ﮐوه ﻗﺎف اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
اﺣﺎطﮫ دارد و ھرﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗﺎف ﻣﻠﺣﻖ ﺷود دارای ﺣﻖ ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن اﺳت ﺑﮫ رھﺑری ﺳﯾﻣرﻏﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت در
آﺳﻣﺎن ﻗﺎف .و ھدھدی ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت در زﻣﯾن ﻗﺎف!
 -١۵٧آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﺎ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﻣﯾرﺳد ﻻﯾﻖ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت و
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓطرت ﺟﺎﻧش را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻗﻠﻣرو ارض واﺳﻊ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و ﺑﺎﻧﯽ اﯾن
ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎن ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎطﻣﮫ)ع( در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد.
 -١۵٨اﮔر ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھر ﻋﺎرف واﺻﻠﯽ وﺻف ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧودش را از درک و ﺗﺟرﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﺳت
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋواﻟم ﻣﺧﻠوق اراده و ﻋﻠم ﺧود آﻧﮭﺎ از ﺟﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ذاﺗش ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت و ﻟذا ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺎرﻓﺎن ھر ﯾﮏ وﺟﮭﯽ از اﯾن ﺧﻠﻘت ﻋﻠوی را در ﺧود
ﺣﯽ و ﻗﯾوم ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ
ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺟﮭﺎن ﻋﻠوی و ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ﮐﺗﺎب زﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ّ
ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷﯾن ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد از ﺟﻣﻠﮫ اوﺳﺗﺎ و ﺗورات و اﻧﺟﯾل!
 -١۵٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻗﺑل از ﮐﺷف ارض واﺳﻊ و ﻣﻠﮑوت ﭘروردﮔﺎر در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ دﯾدار
وﺟوه ﻋﻠوی و ﻓﺎطﻣﯽ ﭘروردﮔﺎر ﺷده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت ذواﻟﺟﻼﻟﯽ و ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ ﭘروردﮔﺎر ﮔوھره اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ
اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑرای ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﺗﺣﻘﻘﯽ ﺷﮭودی داﺷﺗﮫ اﺳت و ﯾﮏ ﻧظرﯾﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺣض ﻧﯾﺳت.
 -١۶٠در ﻋرﻓﺎن ﯾﮭود ﻧﯾز ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﮭوه ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺑﺎﻧوﺋﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ارض ﻣوﻋود را ﺑرای
ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﮭودی ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﻧو دارای ھوﯾت اﯾﻠﯾﺎﺋﯽ اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﻌﯽ اﯾﻠﯾﺎ در
آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت.

٢٩

 -١۶١ﭘس ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ارض ﻣوﻋود آﺳﻣﺎﻧﯽ واﺣدی وﻋده ﺷده اﻧد ﮐﮫ دارای راه و رﺳﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ و
ﻣﻌﺎرﻓﯽ واﺣد اﺳت ﺑزﺑﺎﻧﮭﺎی ھر ﻗوﻣﯽ!
 -١۶٢ﭘس ارض ﻣوﻋود ،ارض ﻣﻠﮑوت ،ارض واﺳﻊ ،زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﺳﻣﺎن زﻣﯾﻧﯽ ،ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ،ﻧﯾرواﻧﺎ ،ھورﻗﻠﯾﺎ،
ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ و ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ ،اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم ،رﺿوان ،ﺟزﯾره ﺧﺿرا ،ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﻠواﺗﯽ ،ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﯾوم
اﻻﺧری ،ﺗﺳﺧﯾر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺑﮫ اراده اﻧﺳﺎن و ﺧورﻧﮫ و ھورﺧش ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺧن از واﻗﻌﮫ ای واﺣد اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن وﻋده اﻟﮭﯽ در ﺣﮑﻣت ھﻣﮫ ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑوده اﺳت ﮐﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ آن اﯾﻧﺳت:
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷرﻗﮭﺎ و ﻣﻐرﺑﮭﺎ ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن وﻋده داده ﺷده اﯾد در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭘس ﭼرا در
ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ذارﯾﺎت -و اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ھم در ﺣدﯾﺛﯽ از دو ﺷﮭر ﻣﺷرﻗﯽ و ﻣﻐرﺑﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ و ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن وﺻف ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت.
 -١۶٣ﻧﯾﺎز ﻓطری ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش اﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ﺑﺣدّی ﺷدﯾد اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧد ﺳده اﺧﯾر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ھﻣﮫ ﺑزرﮔﺎن ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری در ﺻدد ﭘﯾداﯾش آن ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑﯾﺎﻧﮕر
اﯾن ﻧﯾﺎز ﻓطری اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت اﻋم از اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻣﺎدی ﻣﺛل ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و ﮐﻣوﻧﯾزم ﺗﺎ ﻣﮑﺎﺗب و ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷﺑﮫ
ﻣﻌﻧوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر روزه ﺷﺎھد ظﮭورش ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ دال ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت در آﺧراﻟزﻣﺎن
ﺑطور ﻓطری ﺑﮫ آن وﻋده داده ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن اﺣﯾﺎی دﯾن ﺧﺎﻟص در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑطور ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ،دوﺗﺎﺋﯽ ﯾﺎ
ﺳﮫ ﺗﺎﺋﯽ ﺑﮫ آن اﻣر ﺷده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﷲ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾروزﯾش از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﺳت.
اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ھﺳﺗﮫ ھﺎی راﺑطﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ راز در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﮭﻧد و ﻗﯾﺎﻣﺗﺷﺎن ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود )ﺳوره
ﻣﺟﺎدﻟﮫ( -اﯾن ھﻣﺎن ﺑﻧﺎی ﺧﺎﻧواده ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت در ﺳوره رﺣﻣن )آﻻء ﷲ(-
 -١۶۴ﺗﻼﺷﮭﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣﺎدی ﺑﺷر ﺟﮭت ﺑرﭘﺎﺋﯽ ارض ﻣوﻋود و ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ رﺟﻣﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ ﺑر زﻣﯾن
ﺷده اﺳت ﻣﺛل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ﮐﻣوﻧﯾزم و ﺻﮭﯾوﻧﯾزم و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و ﺷﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﻣذاھب ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت ﻣﺛل ﻣﮑﺗب اﮐﻧﮑﺎر،ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ و اﺷو و ﺗﺋوﺳوﻓﯽ
ھﺎی راﯾﺞ ھﻧدی -اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯾﮭﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑزرگ و اﺑﺗﻼی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .و ﯾﺎ ﺟواﻣﻊ طﺑﯾﻌﯽ-
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﭼون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوﺑر ﯾﺎ ﻓرﻗﮫ داودﯾﮫ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﮭﺎﺟم طﺎﻏوت درھم ﮐوﺑﯾده ﺷدﻧد .و ﯾﺎ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﮔﯾﺎه ﺧواری و
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ دال ﺑر اﺣﯾﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺳوی ارض ﻣوﻋود اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻌرﻓت و
ﺗﻘوای ﻻزم ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت و ﺑﺳرﻋت دﭼﺎر ﺑن ﺑﺳت و ﮔﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷود .و ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﺣدﯾﺛﯽ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( اھﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ و ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ دارای ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺑﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﻣدت ﯾﮑﺳﺎل در دوره ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﯾﺎه ﺧواری
ﺧﺎم روی ﻧﻣودم ﮐﮫ در اﯾن ﻣدت دﭼﺎر ﺗﺣوﻻت ﻋظﯾم روﺣﯽ ﮔﺷﺗم ﮐﮫ در ﺧدﻣت ھداﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻣود
زﯾرا ﺟﺎﻧم را ﺑﮫ ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣود .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ ارض ﻣﻠﮑوت دارای ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد
و طﺑﯾﻌت ﺗﺎم ﺣﺎوی ﮐل روح ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت اﮔر ﺗوأم ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﻘوا ﺑﺎﺷد .زﯾرا اﻣروزه طﺑﯾﻌت ﻣﺣل ﻧزول و
ﻋروج ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت اﺳت ﭘس زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑرای ﺗﻘرب ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ﮐﺎﻓﯾﺳت.
 -١۶۵اﻣروزه ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ و ﻣراﺟﻊ رﺳﻣﯽ دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ھر ﭘدﯾده و ﮔراﯾش ﻏﯾرﻓﻘﮭﯽ در دﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر
ﺧودﺷﺎن را ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت اﺳﻼم ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯾرﺳﺎﻧد .ﺑﻘول اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﻓﻘﮫ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از وﺟوه اﺳﻼم اﺳت و
ﻧﮫ ﺗﻣﺎم آن .ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺣﻘﺎ ً ﻣﻌﻧوی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﻣروز را ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﻧدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻘﮭﯽ -طﺑﯾﻌﯽ-
ﻋرﻓﺎﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻗراﺋت و ﺗﺑﯾﯾن ﻗرآن در زﻧدﮔﯽ ﺷود.
 -١۶۶اﻣروزه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﭼﺷم و ﮔوش و اﺣﺳﺎس و ھوش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺑﯾﻌت زﻧده ﭘﯾراﻣون ﺧود دارﻧد ﺣﺿور
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﻠﮑوت را در طﺑﯾﻌت درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا ﻣﻠﮑوت ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دوزخ آﺷﮑﺎر ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت) .ﻗرآن ﮐرﯾم(-
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 -١۶٧اﻣروزه ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھرﻗدر ھم ﮐﮫ ﻻﻣذھب ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﻣوھﺑت ،ﻧﻌﻣت ،ﮐراﻣت و ﻣﻌﺟزه ای از وﺟود را در زﻧدﮔﯽ ﺧود
آﺷﮑﺎرا داراﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺳرﻧﺦ ارض واﺳﻊ ﺟﺎﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺳﺗﺟوی آن در ﺑﺎطن ﺧود ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ورود ﺑﮫ ارض
ﻣﻠﮑوﺗش ﻣﯽ رﺳد .ﺑرای درک و دﯾدار ارض ﻣﻠﮑوت ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ھوش و ﺣواﺳﯽ زﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی
ﺟز ﻣﺣﺻول ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺧود ﻧﯾﺳت :و آن در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد .ﻗرآن-
 -١۶٨اﻣروزه ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘس از ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی ھﻧوز ھم ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن در ھداﯾت ﺷﯾﻌﯽ ارزش و اھﻣﯾﺗﯽ واﺟب و ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻗﺎﺋﻠﻧد .و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﯽ اﯾن اﻣر را اﻧﺣراﻓﯽ
ھم ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺷرق و ﻏرب و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل وارد اﺳﻼم ﺷده اﺳت! ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا از اﯾن ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ!
 -١۶٩ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﯾزان ﺗﺟﻠﯽ آﺋﯾﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻗدرت ﺗﻘرب ﺑﮫ ارض
ﻣﻠﮑوت در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻖ اﺳت ﺣﻖ ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎک و ﺻدﯾﻖ و ﻋﺎرف و ﻋﺎدل! و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ در
ﻋظﻣت و ﮐﻣﺎل ﺟز ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯾﺳت .و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﻋﻠﯽ)ع( ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺗب اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﮫ
ﻓرزﻧدش ﻣﮭدی و ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎﺗش ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
 -١٧٠ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن ﺣﻖ در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﮐﺎود و اﻧﺳﺎن را اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ اﻟﮭﯾت ﺣﯾﺎت دﻧﯾوﯾش را ھم
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ در ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺧﻼق اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ارض واﺳﻊ و
رﺣﻣت واﺳﻊ و ﮐراﻣت واﺳﻊ و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن واﺳﻊ و ﻓزاﯾﻧده و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت.
 -١٧١و اﻣﺎ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﻣوھﺑت و ﮐراﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻟطف
و ﻧظر اﺋﻣﮫ ھدی ﺑر دل ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﻣﺣﺑّﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺑﻧده اﯾن وﻻﯾت را ﻣدﯾون ﻋﺷﻘﯽ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ و
ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدرﺑزرگ ﻣﺎدرﯾم ﺟﺎری و ﻓوراﻧﯽ ﺑود و ﻣن دوران ﮐودﮐﯾم را در آﻏوش ﻣﺣﺑت او ﻏرق در اﯾن ﻧور ﺑودم ﮐﮫ
در ﺷب ﻗدری ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺧدا ﺷدم و ﺷراب طﮭوری را از دﺳﺗش ﻧوﺷﯾدم و در اﺣﺎطﮫ ﻧور وﻟﯽ او از ھﻣﺎن دوران در ارض
ﻣﻠﮑوﺗش وارد ﺷدم و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﻣرم را در اوج ّ
ﻋزت و رﺣﻣت و ﮐراﻣت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی زﯾﺳﺗم و زﯾرﺑﺎر ھﯾﭻ زور و ﺳﺗﻣﯽ
ﻧرﻓﺗم ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻓﻘر ﻣطﻠﻖ ﺑوده و ﻣﺎﻟﮏ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﮕﺷﺗم.
 -١٧٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﮔر اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺷد ﺑدﺑﺧﺗرﯾن اﻧﺳﺎن روی زﻣﯾن اﺳت زﯾرا از ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻓطرﺗﺎ ً در ﺟﺎن اوﺳت ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﻘول ﻣوﻟوی ﭼون ﻣﺎری ﺑر ﮔﻧﺟﯽ ﺧﻔﺗﮫ اﺳت و ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑدﺳت
اﺷﻘﯾﺎء ھﻼک ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺗﺻﺎﺣب ﺷود .و اﯾن ھﻣﺎن ﺑﻼﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑر ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻧﺎزل ﺷده اﺳت.
 -١٧٣ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﮔر اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺷد دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود از ﻓرط ﮐﺑر و ﻏرور ﻧﺎﺷﯽ از ﻧور وﻻﯾﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺟﺎن دارد وﻟﯽ از آن ﺑﯽ ﺑﮭره اﺳت .و اﯾن راز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ وﻻﯾت اﺋﻣﮫ ھدی را از روی ﺟﮭﻠش ﺑﮫ
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس ﺧود ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده و ﺳرﻧﮕون ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -١٧۴وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( و ﻣﺣﺑت اھل ﺑﯾت اﻟﮭﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را از ﺳﻘوط در دوزخ ﻣﺻون ﻣﯾدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑر ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم وارد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت.
 -١٧۵ﺑدان ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ارﺿﯽ وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت از ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن!
 -١٧۶ﻣﻧظور از ﻋﻠﯽ)ع( و وﻻﯾت اﺋﻣﮫ ھدی ،ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت
ﭘروردﮔﺎر اﺳت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ او! ﺑﺎور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن رﺣﻣﺗﯽ از ﺧدا و ﺑﺎور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ از اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻣﻘدﻣﮫ ورود ﺑﮫ
اﯾن وﻻﯾت اﺳت.
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 -١٧٧ارض ﻣﻠﮑوت و ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﻗﻠﻣرو زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺟر اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
ﺧداﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ﭼﻧﯾن ﺣﯾﺎﺗﯽ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺣﻘﻖ ﻋﻠم رﺣﻣت ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣﺧﻠوق ھﻣﺎن
درﺟﮫ از ﺑﺎورش ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧداﺳت و ﻋﻠﻣش ﺑﮫ اﯾن رﺣﻣت .زﯾرا ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن رﺣﻣﺗﯽ ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ آن
اﺳت.
 -١٧٨اﯾﻣﺎن و ﺑﺎورﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﯽ و وﻻﯾﺗش و اﻗﺗدار و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺑﺎور ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ
از ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا در ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و از ﺟﻣﻠﮫ ﺧودﻣﺎن ﺑﺎور دارﯾم .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺟب ﻣﺻوﻧﯾت از
دوزخ و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎﺑودی و ﻋروج ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﯾن در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و رﺿوان اﻟﮭﯽ اﺳت .و اﯾﻧﮏ ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﻘﯾن و اطﻣﯾﻧﺎن ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺣﻖ اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ اﺳت زﯾرا آدﻣﯽ
ﻓطرﺗﺎ ً ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻣری را درک و ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐﻧد و درﺑﺎره اش ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ آن اﻣر اطﻣﯾﻧﺎن و ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل
ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺎﻧدﯾش ﮐﮫ اﺻل ذاﺗﯽ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
 -١٧٩ﺑﺎور ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻋت اﺋﻣﮫ ھدی ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﺑﺎور ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا در وﺟود ﻗدﺳﯽ اﻣﺎﻣﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻔﺎﻋت
در اﻣری ﻋﯾن ﺑدﻋت اﺳت ﭘس ﺑﺎور ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻠم ﺑدﻋت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠم ﺑداء را از
ارﮐﺎن اﯾن ﻣذھب ﻗرار داده اﺳت .و اﯾن ﺑدﻋت ﺟز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی از اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﮑﻠﯽ
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻣظﺎھر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﻟذا ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣذھب ﺑدﻋت اﺳت و
اﯾﻣﺎن و ﻋﻠم اﻣﺎﻣﯾﮫ ھم اﯾﻣﺎن و ﻋﻠم ﺑدﻋت اﺳت .ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑدﻋت اﺳﺎس اﻣﺎﻣت و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
 -١٨٠ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ وﻻﯾت ﻋﻠﯽ و اﺋﻣﮫ ھدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم
ﻧﺎﺋل آﯾد و ﻣﻘﯾم ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم ﺷود .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺟﮭت ﺣﺻول اﯾن ﻣﻘﺎم وﻻﺋﯽ ﺟﮭﺎد ﻧﮑﻧد
ﺷﯾﻌﮫ ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
 -١٨١ﺷﻔﺎﻋت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﺎور ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ )و ﻧﮫ ﻣوروﺛﯽ( ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم اﺳوه
ﮐﺎﻣﻠش ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺗﺑﻌﯾت و وﻻﯾﺗش ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧزدﯾﮏ ﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن او ﮔردﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(،
ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ھم ﺷﺄن ﺧود ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﺷﯾﻌﮫ ﻣﺧﻠص را ﻣظﮭر اﻣﺎم ﺧواﻧده اﺳت .ﻓﻘط
ﭼﻧﯾن ﺑﺎور ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ و ﺧﻼق اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ اﻣﺎﻣﯾﮫ را از آﺗش دوزخ ﻣﺻون داﺷﺗﮫ و ﺑر ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم
وارد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در آن داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﮫ اﺳرار ﻋﻠم ﻋﻠﯽ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﯾﺎﺑد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﻓرﻣوده :ﺑﮭﺷت
داﻧﺷﮕﺎه طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ ﻋﻠﯽ اﺳت.
 -١٨٢ﭼرا ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ ﻋﻠﯽ!؟ زﯾرا ﺷﯾﻌﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ ﺑر زﺑﺎن راﻧدن اﺳم "ﻋﻠﯽ" ﻧور ﮔﺷﺎﯾش و ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ وﯾژه ای را در
ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﻧور اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت .ﭘس ذﮐر ﮐﻠﻣﮫ "ﻋﻠﯽ" ﻣوﺟب ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن ﻧور اﯾن ﮐﻠﻣﮫ در وﺟود ذاﮐر
اﺳت ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻋﻠم ﺑدﻋت و اﻣﺎﻣت ھم ﺟز ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم درﺑﺎره اﻣﺎﻣت اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﻣﺎم اﺳت ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت .و ﺗﺄوﯾل اﺳم و ﯾﺎد ﻋﻠﯽ در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣوﺟب اﺣﯾﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺟﺎن
ﺑﺷری ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ھم ﺟﻣﺎل ﮐﻣﺎل ﻓطرت ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﻋظﻣت ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﮫ اﻣﺎﻣت
ﺟﺎﻧش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑدﻟﯾل ﺣﺿور ﻓطرت ﷲ در ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت .و ﻧور اﯾن ﻓطرت ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﯾﺎد ﻋﻠﯽ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم
ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل درک ﻋﻘﻠﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮔردد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺷﺎھراه اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﻣﺎﻣت وﺟود و ﻓطرت
اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﮐﻣﺎل اﯾن ﻣﻘﺎم ھم اﻣﺎم اﺳت.
 -١٨٣ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﮫ وادی ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎن وادی ﻋﻠم اﻣﺎﻣت اﺳت زﯾرا اﻣﺎم ھﻣﺎن
ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد زﯾرا اﺳم ﻋﻠﯽ ﮐﮫ از اﺳﻣﺎی اﻋظم اﻟﮭﯽ
اﺳت ﻣﺣل ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن اﺳت.
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 -١٨۴ﭘس اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﮫ و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ رھرو ﮐﻣﺎل اﺳت و ﮐﻣﺎﻟﯽ ﺟز ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣل اﺳت و اﻣﺎم ھم اﺳوه
اﯾن ﮐﻣﺎل در ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧور ﮐﻣﺎﻟش را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﺣﺑّﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد.
 -١٨۵ﭘس اﮔر ﺷﯾﻌﮫ ای ﺑﺎ ھر درﺟﮫ از ﻣﺣﺑت اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت ،ﻓﺎﻗد ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی و ﻋﻠم ﺑدﻋت و
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﺷﯾﻌﮫ ﮔری ﺟز ﺣﺳرت و داﻏﯽ ﺑدل ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻓرد را ﻓﻘط ﮔدا و درﯾوزه ﺷﻔﺎﻋت اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑدﮔﻣﺎن ﺷده و ﺑﺳوی ﻧﻔﺎق ﻣﯾرود و ﻋﺎﻗﺑت ﻣﻧﮑر و ﻣرﺗد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎﻧﯽ
در ﺟﮭﺎن ﺗﺷﯾﻊ ﺑوده اﯾم.
 -١٨۶ﺳﯾر ﺣرﮐت ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺳوی اﻣﺎﻣت ذاﺗش ﺟز ﺳﯾر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺳﻠوک روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺎطن ﻧﯾﺳت وﮔرﻧﮫ اﯾن
ارﺗﺑﺎط ﯾﮏ طرﻓﮫ از ﺑﯾرون دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳد .و ﺳﯾر ﺣرﮐت ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺳوی اﻣﺎﻣت و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن
ھﻣﺎن ﺳﯾر ﺗﻘرب و ورودش ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت ﻏﯾﺑﯽ اﻣﺎم اﺳت .ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﺟز از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﺟﺑران ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﻧﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا اﻣﺎم ﺳﺟﺎد ﻓرﻣوده ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣش را
ﺷﻧﺎﺧت.
 -١٨٧ﺑرداﺷﺗن ﺑﺎر اﻣﺎﻧت و وﻻﯾت اﻣﺎم ﺟز از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﯾن ﺑﺎری روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﺟوھری اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻼﻧش را ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ،ھﻣطراز اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل و ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب ﻗرار ﻣﯽ دھد.
 -١٨٨آن اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﻻﯾﻖ ﺣﻣل ﺑﺎر وﻻﯾت اﻣﺎم ﻣﯽ ﺳﺎزد )ﺑﻘول ﻋﻠﯽع( درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔون
دارد ﮐﮫ آﺧرﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾﻧش آﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ ﭼون در وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﮫ وﻻﯾت اﻣﺎم در ﺧود رﺳﯾد ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ
ﻧزﻧد و در وﻻﯾت اﻣﺎم ،طﻣﻊ ﻧﮑﻧد و دﻋوی اﻣﺎﻣت ﻧﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻧده ﺷﺎھد ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﺧود ﺑوده ام
ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ زده و دﻋوی اﻣﺎﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﻓروش آن ﺑﮫ ﺑﺎزار رﻓﺗﮫ و در آﻧﺟﺎ رﺳوا و ھﻼک ﻣﯽ
ﮔردﻧد .طﻣﻊ ﮐردن در وﻻﯾت اﻣﺎﻣﺎن اﻣرﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﮑررا ً از ﺟﺎﻧب اﺋﻣﮫ ھدی ﺑﮫ ﭘﯾروان و ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺧطﺎر داده ﺷده اﺳت.
 -١٨٩اﻣﺗﺣﺎن دﯾﮕر ﺷﯾﻌﯾﺎن آﻧﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺷﺎھد ظﮭور وﻻﯾت اﻣﺎم از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن ﺷدﻧد ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑرﻧﺧﯾزﻧد و
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ آن ﻻﯾﻖ اﯾن ﻧور ﺷده و ﺑﮫ اﯾن ﻧور ﻣﻠﺣﻖ ﺷوﻧد و اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﺳوی ارض ﻣﻠﮑوت ﺣرﮐت
ﮐﻧﻧد .اﻧﮑﺎر و ﻋداوت در ﻗﺑﺎل ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار وﻻﯾت اﻣﺎم از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎﻧش ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﺑرای ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺧﺎﺻﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛرا ً دﭼﺎرش ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺧﺳران ﻋظﯾم در ھر ﻋﺻری دﭼﺎر ﺷده اﻧد و ﺑﺎ
ﺻورت ﺑر آﺗش ﺟﮭﻧم دوران ﺳرﻧﮕون ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺎﺑت ھﯾﭻ اﻧﮑﺎری ھﻣﭼون ﻋداوت ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎﻧش در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻟطﻣﮫ و ﺧﺳﺎرت ﻧدﯾده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺧﺳراﻧﮭﺎ ،ﭘﯾروی از ﺷﯾطﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ّ
ﻋزت و ﺷرف ﻣﺣروم ﮐرده اﺳت.
 -١٩٠در ﯾﮏ ﮐﻼم طﺑﻖ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ و رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾم ﮐل راز ﺳﻠطﮫ طﺎﻏوت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻏرب ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم،
ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎﻧﺷﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣظﺎھر وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد .ﺳﻘوط ﻣﺳﻠﻣﯾن در آﺗش
دوزخ ﺻﻧﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺻداق آن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ :در آﻧروز ﮐﺎﻓران ﺑﺎ ﺻورت ﺑر آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷوﻧد! ﮐﮫ اﯾن
ﮐﻔر ﭘس از اﯾﻣﺎن اﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر در ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ ﭘس از اﯾﻣﺎن و اﺳﻼم رخ ﻣﯽ دھد :ﮐﺎﻓر ﻧﺷدﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ
ﻗﺑﻼً اﺳﻼم آورده ﺑودﻧد! ﻗرآن -اﯾن ﮐﻔر ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﺟﻣﺎل و ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﺳت .و ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن در ﺻدر اﺳﻼم ﻧﯾز ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎرﺷﺎن در
ﻗﺑﺎل اﻣﺎﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ زﯾر ﯾوغ ﺳﺗم ﺑﻧﯽ اﻣﯾﮫ و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑﻣدت ﺷش ﻗرن ﺟﺎن ﮐﻧدﻧد.
 -١٩١و اﻣروزه راز ﻣﺻوﻧﯾت از ﺳﻘوط در آﺗش دوزﺧﯽ ﮐﮫ از ﺑطن ﺗﮑﻧوﻟوژی آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﻧﯾز وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت
ﮐﮫ ﺷراﯾط درک و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﯾن وﻻﯾت ذﮐر ﺷد .وﻟﯽ ﭘس از اﯾن ﺧروج از آﺗش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟﮏ وادی ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم
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ﺷد ﮐﮫ ﺟز ﺑﻘدرت ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا درب ورود ﺑﮫ اﯾن ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ دل ﻣؤﻣن ﺑﮫ اﻣﺎم اﺳت .دﻟﯽ
ﺳر ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ! ﺑﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﻣﺗر
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم اﯾﻣﺎن دارد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺟز در وﺟود اﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .و اﯾﻧﺳت ّ
از اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ رﺳﯾد و از اھﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در ارض ﻣﻠﮑوت ﮔردﯾد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻓرج اﻣﺎم اﺳت.
"ﻓرج" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮔﺷﺎﯾش اﺳت ﮔﺷﺎﯾش درب ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی ﯾﺎ ارض ﻣﻠﮑوت!
ﺗﺻرف در وﻻﯾت اﻣﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزﺗرﯾن ﭘدﯾده ھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺧﺻوص در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و
 -١٩٢طﻣﻊ و دﺧل و
ّ
ﺗﺷﯾﻊ اﺳت .از ﻓﺗﻧﮫ ﺑﺎب در ﻋﺻر ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ دھﮭﺎ ﻣدﻋﯽ ﻣﮭدوﯾت در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در ﺳده اﺧﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از اﯾن طﻣﻊ
اﺳت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾر ﺳﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﺑرﮐﺎت و رﺣﻣﺎت اﯾن وﻻﯾت ﺑرﺧوردار ﺷده و از اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ در اﯾن
اﻣر ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد و دﭼﺎر ﺷﯾطﻧت ﻣﯽ ﮔردﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﯾدﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎب از ﻣرﯾدان ﻋرﻓﺎن وﻻﺋﯽ ﺷﯾﺦ اﺣﻣد اﺣﺳﺎﺋﯽ
دﭼﺎر ﭼﻧﯾن وﺳوﺳﮫ ای ﮔردﯾد .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﺦ اﺣﻣد اﺣﺳﺎﺋﯽ از ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن طراز اول ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن
اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎب ﻋرﻓﺎن وﻻﺋﯽ و ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم آﺛﺎری ﺑدﯾﻊ و ﮔراﻧﻘدر ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻣود وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑدﻟﯾل اﻧﺗﺳﺎب
ﻓﺗﻧﮫ ﺑﺎب ﺑﮫ اﯾن آﺛﺎر ،ﻣﻐﺿوب ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ واﻗﻊ ﺷده اﺳت .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺳﺎﺑﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد آﻧﺳت ﮐﮫ
ظﮭور ﻧﺧﺳﺗﯾن دﺟﺎل در ﺻدر اﺳﻼم را ﮐﮫ ﻗرآن را ز ﺑر ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﮫ رﺳﺎﻟت رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻣﻧﺳوب ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ ﭘﯾداﯾش
ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺳﺑت دھﯾم.
 -١٩٣وﻻﯾت دو ﻣﻌﻧﺎی ﻣوازی و ﻣﮑﻣل و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ دارد :ﻣﺣﺑت و ﺣﺎﮐﻣﯾت! ﯾﻌﻧﯽ ﺗن و دل و زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﺑت
اﻟﮭﯽ دادن! و اﻣﺎ اﺳوه ﮐﺎﻣل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﮑوﻣت و ﻣﺣﺑت ھﻣﺎن ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد .رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﭘذﯾرش اﯾن
ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﺑت اﺳت .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺗﻧﮭﺎ اﻣﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط زﻣﺎﻧﮫ اش اﯾن اﻣﮑﺎن را ﭘدﯾد آورد ﺗﺎ ھﻣﮫ وﺟوه اﯾن
ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻋﻣﻠﯽ آورد و ﻟذا ﺣﺟت ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻣر اﻣﺎﻣت ﺑﺎﺷد٢٣ :ﺳﺎل ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﺷرﯾﻌت،
٢۵ﺳﺎل ﺻﺑر در طرﯾﻘت و ۵ﺳﺎل اﺳﺗﻘرار ﺣﻘﯾﻘت!
 -١٩۴وﻟﯽ ﺣﺟت ھﺎ و اﺳرار ﻋﻠوی زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و وﻻﺋﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ اﺧﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
رواﯾﺎت ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ اﻣﺎم درﯾﺎﻓت .اﯾن اﺧﺑﺎر زﻧدﮔﯽ اﻣﺎم و ﮐﻼﻣش ﻓﻘط در وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮔردد و اﻣﺎم ﺟﺎن در
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺳﺎﻟﮏ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎﻻﺧره اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺑﯾرون دﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت راه ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد و ﻓرج ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن ﺟز راھﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻧﯾﺳت .ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﺗوﻓﯾﻖ
اﺟﺑﺎری ﺟﮭت اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻧور اوﺳت ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن آﻓﺎق و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺣﺑت اﯾن ﻧور اﺳت .ﻧوری ﮐﮫ
ﺣﻘﯾﻘت ﺟوھری اﺷﯾﺎء و طﺑﯾﻌت را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن ظﮭور ﺟوھره اﻟﮭﯽ طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎم
اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور اﻟﮭﯽ ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت :و در آﻧروز زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ھرآﻧﭼﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت از ﺑرای ﺧدا ﺑروز ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم! ارض ﻣﻠﮑوت ظﮭور ﺧﺎﻟﻘﯾت از ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﮔوھره ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ از ﺑرای ھر
ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧود اوﺳت .ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت دارای ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟﻠﯽ اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد اﺳت.
 -١٩۵ھرﯾﮏ از ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت درﺑﯽ از ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻣدﺧﻠﯽ ﺑر ارض ﻣﻠﮑوت ﺑرای طﺎﻟﺑﺎن و
ﺷﯾﻌﯾﺎن ھﺳﺗﻧد .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای در اﯾن ﻗﻠﻣرو وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد در واﻗﻊ ﺑر داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم ﻋﻠﯽ وارد ﺷده اﻧد ﮐﮫ اﮔر در
اﯾن راﺳﺗﺎ ﺟﮭﺎد ﻧﮑﻧﻧد ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ارض ﻣﻠﮑوت داﻧﺷﮕﺎه اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی اﺳت
ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن درس اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﺑدون وﻻﯾت ﭘذﯾری و اطﺎﻋت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن درﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺣور اﻣﺎم
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﮔردد.
 -١٩۶در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻣﺎم ﺳﺎﮐﻧﺎن ارض ﻣﻠﮑوت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﺑﯾن ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ و ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
و اﯾﻧﺎن ﺣﺎﻣﻼن ﺑﺎر وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎﻧﻧد! اﯾﻧﺎن ﺑﻘول اﻣﺎم ﺻﺎدق ،روﺷﻧﺎﺋﯾﮭﺎی روی زﻣﯾن در ظﻠﻣﺎت دوزخ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﻧد.

٣٤

 -١٩٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺷﯾﻌﯽ ﺷﻧﺎﺧت ارض ﻣﻠﮑوت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت زﻧدﮔﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ
ﻧﺑﺎﺷد و ﻣؤﻣن ﻣﻧﺷﺄ ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی ﺧود را ﻧداﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد دﭼﺎر ﺗﻧﻔﯾس و اﺷد اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺳﺎﮐن
ارض ﻣﻠﮑوت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣدام در ﺣﺎل ﺷﮑر و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﻟﮭﯽ ﺑرای اﻣﺎﻣش ﺑﺎﺷد.
 -١٩٨ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ھﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺣداﻗل اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارﻧد ﺑﮫ درﺟﮫ ای در ﺳﯾطره رﺣﻣت
ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم ﻗرار دارﻧد و ﺑﻣﯾزان ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ ھﻣواره ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از اﯾن رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ را در آﻓﺎق و اﻧﻔس و در ﺧواب و ﺑﯾداری ﺑﺻورت ﮐراﻣﺎت و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت آﻧﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ھرﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ
و ﺟﮭﺎداﮐﺑر در زﻧدﮔﯽ ﻣداوﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺟﺎﻣﻌﺗری ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ھرﭼﮫ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﻓرد ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن
ﻋﻠﯾﯾن ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﺑﺎﺷد و در ﺗﺑﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﺷﻧد اﯾن ادراک از ارض ﻣﻠﮑوت ﺷﮭودی ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﺳوﺳﺗر.
 -١٩٩وﻟﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎی ﺣﯾﺎت طﯾّﺑﮫ ﻣﻠﮑوﺗﯽ ،راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺷدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺳﺎﺋل و وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﺳوﺗﯽ و
زﻧدﮔﯽ ﻣﻠﮑوﺗﯽ وﺟود دارد ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻗوی ﺗرﯾن ﻣﺷﺎھدات ﻣﻠﮑوﺗﯽ از اﯾن ﻗﻠﻣرو در ﻣواﻗﻊ ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎی ﺷدﯾد ﺣﯾﺎت
ﻧﺎﺳوﺗﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود .و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮔزارﺷﺎﺗﯽ از ﭼﻧﯾن
ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ از ﭘﯾروان ﻣذاھب ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗﻧد .و اﯾن
ﻣﺻداق ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ دوزخ آﺷﮑﺎر ﺷد و ﺑﮭﺷت ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﮔردﯾد.
 -٢٠٠ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن ھﻔت زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ در ﺳوره طﻼق اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣﻘﯾم در ھﻔﺗﻣﯾن طﺑﻘﮫ آﻧﺳت و ھر ﮔروھﯽ از
ﻣؤﻣﻧﯾن اھل ﻣﻌرﻓت در ﺳﺎﺋر طﺑﻘﺎت اﻗﺎﻣت دارﻧد .ﮐﮫ اﯾن اﻗﺎﻣﺗﯽ دوﮔﺎﻧﮫ و ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز در ﻗﯾد
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﺑرزﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳوره رﺣﻣن از آن ﺳﺧن رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﺿور اﻣﺎم در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن اﯾن
دﻧﯾﺎ ﻧﯾز از ھﻣﯾن وﺟﮫ اﺳت.
 -٢٠١ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻋﻠوی ﺣﺿور دارد درﺑﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت از وﺟﮫ وﺟودش ﺑﮫ روی ﻣردﻣﺎن ﮔﺷوده اﺳت ﺑر
ﻣؤﻣﻧﯾن ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن و درﻣﺎﻧدﮔﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣطرودﯾن!
 -٢٠٢در آﺧراﻟزﻣﺎن ،ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﺗر از طﺑﯾﻌت ﺑﮑر و ﭘﺎک ﺑرای اﻧﺳﺎن دوزﺧﯽ ﺻﻧﻌت زده ﻧﯾﺳت ﺑﺷرط
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣدﺗﯽ در آﻏوش آن ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن ﻗرار در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺟز ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت ﻋﺎرﻓﺎن
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻر ﺑطرزی ﺣﯾرت آور از طﺑﯾﻌت ﺑﮑر و ﭘﺎک ھراس دارد و ھﻣﭼون ﺟن از ﺑﺳم ﷲ
ﮔرﯾزان اﺳت و در طﺑﯾﻌت اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد .طﺑﯾﻌت ﭘﺎک درب ورود ﺑﮫ رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت زﯾرا اﻣﺎم
زﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧور طﺑﺎع ﺗﺎم و روح زﻧدﮔﯾﺳت ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ظﮭور ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺎن اﺳت .ارض ﻣﻠﮑوت
ﮐﺎرﮔﺎه اﺣﯾﺎی ھﻣﮫ ﻋﻧﺎﺻر و ارﮐﺎن ﺣﯾﺎت اﺳت و ظﮭور ّ
ﺣﯽ و ﻗﯾوم! زﯾرا ﺧداوﻧد ،زﻧده و زﻧدﮔﯾﺳت زﻧدۀ ﺧﻼق!
ﺧﻼﻗﮫ ّ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻓرق ﻣؤﻣن و ﮐﺎﻓر ھﻣﺎن ﻓرق زﻧده و ﻣرده اﺳت ﻓرق ﺧﻼﻗﯾت و ﺟﻣود ،ﻓرق ﻟطﺎﻓت و ﻗﺳﺎوت،
ﻓرق زﯾﺑﺎﺋﯽ و زﺷﺗﯽ ،ﻓرق طراوت و اﻓﺳردﮔﯽ!
 -٢٠٣اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﮐﺎﻓر دل ﭼون ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﭘﺎک ﻣﯾرﺳﻧد ﺟز در ﭘﻧﺎه ﻣﺳﺗﯽ و ﺗﺧدﯾر و ﻓﺳﻖ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺧود را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد .و ﻟذا ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و ﺗوﺣش و ﻓﺳﺎد را در ﺳﻔرھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﭼون در آﻏوش طﺑﯾﻌت اﻣﮑﺎن ﻗرار ﻧدارﻧد و ﻧﻔﺳﺷﺎن دﭼﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوان ﻣدﯾرﯾت و ھداﯾت آﻧرا ﻧدارﻧد و ﻟذا از
دﺳت ﻣﯽ روﻧد و اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد.
 -٢٠۴اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اھﺎﻟﯽ ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺻﻧﻌﺗﯽ دارای اﯾن آرزو و آرﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘول
ذﺧﯾره ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ را در آﺧر ﻋﻣرﺷﺎن در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑﯾﺎراﻣﻧد وﻟﯽ ﺑﻧدرت ﭼﻧﯾن آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻌﻣوﻻ ً ھﻣﮫ وﯾﻼھﺎ و ﮐﺎﺧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺛروت ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن ﺷﮭرﻧﺷﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻓﻘراء و
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ﮐﺎرﮔران و ﻣطرودﯾن و ﺳراﯾداران ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دارای ﺣداﻗل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌﻧوﯾت ھﺳﺗﻧد .و ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن ﮐﺎﺧﮭﺎ ﻓﻘط در اﯾﺎم
ﺗﻌطﯾﻠﯽ اﻣﮑﺎن زﻧدﮔﯽ در طﺑﯾﻌت را دارﻧد آﻧﮭم ﺑﻘوت ﺗﺧدﯾر و ﻣﺳﺗﯽ و ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور در ﺣﺻﺎر ﺳﻧﮕﮭﺎ و ﻣﺑﻠﻣﺎن و در
ﻣﺣﺎﺻره ﺷﯾﺎطﯾن آرﯾﻠﯽ ﻣﺎھواره ھﺎ! ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﮐﺎﺧﮭﺎ از طﺑﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﻧﺎ ﺷده اﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﮭرھﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ از طﺑﯾﻌت اﺳت .زﯾرا اﯾن ﮐﺎﺧﮭﺎ ﻋﺻﺎره ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔر و زﯾﺎده ﺧواھﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر آﻧﮭﺎﺳت.
 -٢٠۵اﻣروزه ﻏﺎﯾت آرﻣﺎن ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن و ﮐﺎﻓران و ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻرھﺎ و ﻣﻘﺻود ھﻣﮫ زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ھﺎ و
رﺑﺎﺧوارﯾﮭﺎ و ﺟرم و دزدﯾﮭﺎﯾﺷﺎن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑﮑر اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﮭﺷت ﮔﻣﺷده و
ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل ﻣﯽ ﺧواھد از طرﯾﻖ ﺟﮭﻧم و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋﻠوم ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت
ﺑرﺳد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت طﺑﯾﻌت ﺑﮫ راﯾﮕﺎن رھﺎ ﺷده و در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮕﺎن اﺳت و ﮐﺳﯽ ﺑﺳوﯾش ﻧﻣﯽ رود و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ
روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن و ﺳﺎﮐﻧﺎن طﺑﯾﻌت در آرزوی ﻓرار از آن و زﻧدﮔﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -٢٠۶اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم اﻣروزه اﻏﻠب ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺑر ﻣﺣور ﻣﻘﺑره ﯾﮑﯽ از ﻋرﻓﺎ و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﻧد .در واﻗﻊ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻏوش طﺑﯾﻌت و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و در ﮐﻧﺎر ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران رﺣل اﻗﺎﻣت اﻓﮑﻧدﻧد اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ
ﺑودﻧد .ھﻧوز ھم در اﻋﻣﺎق ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺻﻌب اﻟﻌﺑور و در ﻗﻠب ﮐوﯾر ﺑﮫ ﻗﺑر اﯾن اوﻟﯾﺎء ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﻋﻣری را در
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ زﯾﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮭﻣراه اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﺗرﮐﺷﺎن ﻧﻣودﻧد و
ﺗﻧﮭﺎﯾﺷﺎن ﮔذاﺷﺗﻧد و ﮔﺎه ﺑﮫ ﻗﺗﻠﺷﺎن رﺳﺎﻧﯾدﻧد.
 -٢٠٧ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن و ﺗوان زﻧدﮔﯽ در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑﺎ ﺷوق و رﺿﺎ و اﺣﺳﺎس ّ
ﻋزت و ﺷﮑر و اﺧﺗﯾﺎر،
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺷﺎن اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود و اﻣﺎﻣت ﺟﺎﻧش رﺳﺎﻧده اﺳت .زﯾﺳﺗن
ﺷﺎﮐراﻧﮫ در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﻋﯾن زﯾﺳﺗن ﺑﺎ ﺧدا در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت و اﺟر ﮐﺑﯾر ﺧدا!
 -٢٠٨از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﺎم و ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯾﯾن ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﺷر ﺑﮫ ﺟﺎن طﺑﯾﻌت ھﺳﺗﻧد و اﯾن ھﻣﺎن اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺟﻧﺎت
ﻧﻌﯾم و ارض ﻣﻠﮑوت در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ وﻋده ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ ﺑﮭﺷت طﺑﯾﻌت
ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﮭرھﺎ و ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻧﮭرھﺎ ﺟﺎرﯾﺳت!
 -٢٠٩و ﺗﺎ دﻟﯽ زﻧده ﺑﮫ ﻧور ﻣﺣﺑت و وﻻﯾت اﻣﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺧدا ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺑﮭﺷت او ﺑر زﻣﯾن اﺳت
ﻣرﺑوط ﺷود و در آن آرام و ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﺎ ﺟﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ھم درﺟﺎت دارد زﯾرا اﯾن زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ و
آﺳﻣﺎن زﻣﯾﻧﯽ ھﻔت طﺑﻘﮫ دارد.
 -٢١٠و در ﭼﻧﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن طﺑﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ در آﻓﺎق و اﻧﻔس ﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ
او )اﻣﺎم( ھﻣﺎن ﺣﻖ اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری از ﺣﻖ در اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در دﻧﯾﺎ ﺑﺎور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻧدارﻧد) .ﻗرآن ﮐرﯾم( -زﯾرا وﻗﺗﯽ طﺑﯾﻌت ﻣﻣﻠو از آﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﺧود ﻋﺎرف ھم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اوﺳت
ﻣظﮭر ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٢١١و ﺧداوﻧد ھرﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن آﻓرﯾده ﺑﮫ ﺣﻖ آﻓرﯾده اﺳت اﮔر آدﻣﯽ اھل ﺑﺎطن و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﺎﺷد) .ﻗرآن ﮐرﯾم( -و
اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺣﻖ اﯾن ﺟﮭﺎن در طﺑﯾﻌت ﺑﮑر ﺟز ﺑﮫ ﻧور وﻻﯾت اﻣﺎم ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دو درب دارد :طﺑﯾﻌت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس!
 -٢١٢اﯾﻧﮏ ﺑﮫ راز ﺗوﺻﯾف ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻗدﺳﯽ ﻋﺎرﻓﺎن از ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم از ﭼﺷﻣﮫ و ﮔل و ﺑﻠﺑل و ﺳرو و
ﭼﻣن و ﺑﺎران و درﯾﺎ و ﮐوھﺳﺗﺎن و رﻓﯾﻖ ﺷﻔﯾﻖ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﺳﺑّوﺣﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود!
 -٢١٣در ﻣﺗون ﮐﮭن ﺣﮑﻣت ﭼﯾﻧﯽ ﻻﺋوﺗزو ھم ﺗوﺻﯾف ﺑﮭﺷت و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻧوط ﺑﮫ راﺑطﮫ
ﻣﻌﻧوی ﭼﻧدﻧﻔر اﻧﺳﺎن و زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑﮑر ﺑﮫ دور از ﺣﯾﺎت ﺷﮭری اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﻌروف
٣٦

"داﺋو" ﮐﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن اﺛر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷرق دور اﺳت ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت .ﻏزﻟﯾﺎت ﺣﺎﻓظ ھم ﻣﮑررا ً ﭼﻧﯾن ﺻﺣﻧﮫ ای از
ﺑﮭﺷت را ﺗﺻوﯾر ﮐرده اﺳت .ﻓﺧﻧر ﻋﺎرف ﺷﮭﯾر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز طﺑﯾﻌت ﺑﮑر را ﻣظﮭر ﺟﻼل ﭘروردﮔﺎر ﺧواﻧده اﺳت و ﮔزارﺷﺎﺗﯽ
ﮐﮫ از ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺧود در طﺑﯾﻌت ﻋرﺿﮫ ﮐرده ﻋﯾن ﮔزارﺷﺎت ﻋرﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ھﻣﭼون روزﺑﮭﺎن و ﻋراﻗﯽ و ﺑﺎﺑﺎطﺎھر!
ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ و ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز در ﻣﮭد طﺑﯾﻌت ﭘﺎک و زﻧدﮔﺎﻧﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ
دور از آﺗش دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺷﯾﺎطﯾن آرﯾﻠﯽ ،ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ دل ﺑﮫ ﻧور ﻋﺎرﻓﯽ ﺻدﯾﻖ ﺑﮫ وﻻﯾت اﻣﺎم
ﻣﺗﺻل ﺷده و ﭼﺷم و ﮔوش و ﺷﺎﻣﮫ و ﻟﻣﺳﯽ زﻧده ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -٢١۴طﺑﯾﻌت ﺟز طﺑﯾﻌت اﻣﺎم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر طﺑﺎع ﺗﺎم اﺳت .ﭘس طﺑﯾﻌت ھم ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ،زﻧده و ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻧﻣﯽ
ﺣﯽ و ﻗﯾوم اﺳت .ﭘس طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻧور ﻧﮕﺎه و ﻧﻔس او زﻧده و ﺑرﭘﺎ و
ﮔردد زﯾرا اﻣﺎم ﺑﻘول ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ،ﻣظﮭر ّ
ﺧﻼق و ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔردد ﺑﺧﺻوص در ﺟﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن اﻣﺎم ﻣﺗﺻل ﺷده اﻧد.
 -٢١۵ھر رﻧﮕﯽ رﻧﮓ ﺧداﺳت و ھر ﺑوﺋﯽ ﺑوی اوﺳت و ھر ﺻورﺗﯽ از اوﺳت و ھر ﺳﯾرﺗﯽ ﻧﯾز اﻋم از ﺧوب و ﺑد :ﺑﮕو
ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر ھﻣﮫ از اوﺳت .ﻗرآن -و ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت در طﺑﯾﻌت راه ﯾﺎﻓت .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺿور
ﺧدا را در طﺑﯾﻌت ﺑﺎور داﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ آن رﺳﯾد زﯾرا ﺑﮭﺷت ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن اﺳت :ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
دﯾدار ﺧدا را ﺑﺎور ﻧدارﻧد .ﻗرآن -و دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﺟز ﺑﮫ ﻧور وﺟود اﻣﺎم ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
اﻣﺎم ﺷرط واﺟب ﺑرای ورود ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت و ﺑﮭﺷت ﺧدا! زﯾرا اﻣﺎم ھﻣﺎن ﺣﻖ ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت ﭘس ﺑدون ﭼﻧﯾن
ﺑﺎوری ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در طﺑﯾﻌت ﻧﺎﺋل آﻣد.
ﺳر و ﺣﮑﻣﺗﯽ وﯾژه از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ دارای
 -٢١۶ھر ﮔل و ﮔﯾﺎه و ﻣﯾوه ای در طﺑﯾﻌت ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت ﺣﺎﻣل ّ
ﺟﺎﻣﻌﯾﺗﯽ از ﻣﻌرﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن در ﮐﺗﺎب ﺧدا ھم ﻣذﮐور اﺳت ھﻣﭼون ﺧرﻣﺎ ،زﯾﺗون و اﻧﺟﯾر! ھرﯾﮏ از
درﯾﺎھﺎ و ﻗﻠل ﻣرﺗﻔﻊ ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﯾز ﺣﺎﻣل ﻧوری از ﺣﮑﻣت و ھداﯾت ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳت ھﻣﭼون ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ در ﻟﺑﻧﺎن ﯾﺎ
ﮐوه ﻗﺎف در اﯾران و ﮐوه ﻧور در ﻣﮑﮫ! ھر ﻋطری از ﮔﻠﮭﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن ﻧﯾز در ﺣﮑﻣت ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺎﻣل رازﯾﺳت ﮐﮫ درﺑﯽ از
ﻣﻌرﻓت را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد .در ﺣﮑﻣت ﻣزداﺋﯽ اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﮔﯾﺎه ﻣﺗﯾﮑﮫ ،در ﺣﮑﻣت ﻋﯾﺳوی ﮔل ﻧرﮔس ،در ﺣﮑﻣت ﻣﺣﻣدی ھم
ﮔل رز )ﻣﺣﻣدی( ﻣﺷﮭور اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﺟﺎﻧب ھﻣﮫ اﯾن ﮔﻠﮭﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن ﻣذﮐور در ﻣراﺣل ﻣﺗﻔﺎوت ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﺧﺻوص ﮔﯾﺎه ﻣﺗﯾﮑﮫ ،زﯾﺗون و ﮔل ﻣﺣﻣدی و درﻣﻧﮫ و ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل اﻟﺑرز و رود
ھراز ﮐﮫ ھرﯾﮏ ﺑﻧده را در ﮔذرﮔﺎھﮭﺎی ﻣﻌراج روح ھداﯾت ﮐرده اﻧد و اﺳراری را ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﻧﻣوده اﻧد :ﮐوھﮭﺎ و
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻗرار دادﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ھداﯾت ﮐﻧﻧد .ﻗرآن-
 -٢١٧ھر ﯾﮏ از ﭘرﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﻣذﮐّر اذﮐﺎر اﻟﮭﯽ در ﻗﻠوب ﺳﺎﻟﮑﺎن ھﺳﺗﻧد .ﺑرای ﺑﻧده زاغ ،ھدھد ،ﭘرواﻧﮫ و ﺳﻧﺟﺎﻗﮏ در
ﻣراﺣل ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧوی ره ﮔﺷﺎ و ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﻟﮭﺎﻣﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﺑوده اﻧد .در روزی ﮐﮫ ﺑﮫ وﻗت ظﮭر ﻋﺎﺷورا ﺻﯾﺣﮫ
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد و روح ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺎزل ﺷدﻧد ﮐل ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﻧطﻘﮫ زادﮔﺎھم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻏرق در طوﻓﺎن ﺳﻧﺟﺎﻗﮏ و
ﭘرواﻧﮫ ﺷدﻧد و ﻋطر زﯾﺗون ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ آن ﮐوھﺳﺗﺎن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﮐل اﯾن وﻗﺎﯾﻊ در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب آن روز ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ
اﻣﺎم زﻣﺎن ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی و ﻗرآن ﻣﺣﻣدی وارد ﻧﻣود و از آن واﻗﻌﮫ ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ دازﮔﺎره ﺑرای ﻣن
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻠﻣرو آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷد و ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ طﺑﯾﻌﺗﯽ ﺑودم ﮐﮫ در ﺗﺻورم ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﯾد از ﺟﻣﻠﮫ درﯾﺎﭼﮫ ای ﮐﮫ اطﺎﻗﮏ ﮔﻠﯽ ﻣرا
ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺷﺑﮭﺎ ﺳﺗﺎره ﺑﺎران ﺑود و روزھﺎ درﺧﺗﺎن ﺑﮭر ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرا ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺎه و آﻓﺗﺎب ھر آن ﺟﻠوه ای
دﮔر داﺷت و ﺷﺎھد طﻠوع ﻣﺎھﯽ دﮔر ﺑودم ﮐﮫ زﻣﯾن را از ﺑطن ﺧود ﻣﻧور ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ آﻓﺗﺎب در ﻗﺑﺎﻟش ﻓﺎﻧوﺳﯽ در ﺣﺎل
ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺑود .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را در آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﺑوﺿوح ﺧواﻧدم و داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل وﻗوع اﺳت :ﺧدای
رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و ﺗﻌﻠﯾﻣش ﻧﻣود ﺑﯾﺎن را .و ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد داﺧل ﺷدﻧد و درﺧﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﺟده
ﭘرداﺧﺗﻧد ...ﺳوره رﺣﻣن -١-۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رخ ﻧﻣود از ﺑطن طﺑﯾﻌت ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود ﮐﮫ از دوران ﮐودﮐﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺄﻧوس ﺑودم
و ﺑﮫ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻋﻧﺎﺻر طﺑﯾﻌت آﻧﺟﺎ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزﯾدم!
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 -٢١٨ﻋﺷﻖ ﺑﮫ طﺑﯾﻌت وﺟﮭﯽ از ﺣﯾﺎت ﻓطری و اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﭘﯾوﻧد ﺑﺧورد
ﻗﻠﻣرو ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت .اﯾن ﺗوﺟﮫ و اھﻣﯾت را در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد اھل اﯾﻣﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾده
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در آن ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺄﻣل و ﻧظر ﮐﻧﻧد.
 -٢١٩ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﺣﯾﺎت در طﺑﯾﻌت آب اﺳت و ﻧﮭرھﺎ و ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران ﮐﮫ اﺳﺎس ﺑﮭﺷت ﺧدا ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻋرش ﺧدا ھم ﺑر آب اﺳت .و ﻟذا رﺳول ﺧﺎﺗم ﻧﯾز در ﺣﯾن وﺿوء ﮔرﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﻌراج رﻓﺗﻧد.
 -٢٢٠طﺑﯾﻌت را ﻓﻘط در ﺟﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺳوی ﺧداوﻧد راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺷﻧﺎﺧت طﺑﯾﻌت در
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ رﺟﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻐﯽ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺳت و آﺗﺷﯾن!
 -٢٢١ﺗﺄوﯾل طﺑﯾﻌت در ﺟﺎن ﻣوﺟب ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔﺷﺎﯾش درﺑﮭﺎی ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﯽ
ﺷود و دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم!
 -٢٢٢ﺑﺎﯾد ﺑﺎور ﮐرد اﯾن زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم درب آﺳﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﮔﻧﺟﮭﺎی ﻧﮭﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
درب ﺟﮭﻧم! اﯾن ﺑﺎور ﻣﻘدﻣﮫ ھر ﻓرﺟﯽ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﺿور اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن! و ﭼﺷم اﯾن
ﻣﺷﺎھده ھم ﺗﺄﻣﻼت دروﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﺷم ﺑﺎطن ﻣﯽ ﺗوان آﺳﻣﺎﻧﯾت زﻣﯾن و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑودن ارض را
درﯾﺎﻓت .ھﻣﮫ ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ﺑﻧده در اوج ﭼﻧﯾن ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ رخ ﻧﻣوده اﺳت.
 -٢٢٣ارض ﻣﻠﮑوت ،ارض رﺣﻣت واﺳﻊ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھم درب ورود ﺑﮫ اﯾن رﺣﻣت اﺳت ﺑﻘول رﺳول
ﺧﺎﺗم!
 -٢٢۴ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ)ع( ،در ﻟب درﯾﺎ ﺧﺿر را دﯾدار ﻧﻣود و در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ھم ﺧداﯾش را و در درﺧﺗﯽ ھم ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﮐرد.
رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ھم در ﮐوه ﻧور ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺳﺧن ﮔﻔت و در ﻣﺷﺗﯽ آب ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ رﺳﯾد و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﺟﻠﯾش را روﯾت
ﻓرﻣود .و ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ،ﺣﺿرت ﯾوﻧس ھم در ﺷﮑم ﻣﺎھﯽ ﻣﻌراج ﮐرد .و ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ در ھر ﭼﯾزی ﺧداﯾش را ﻣﯽ
دﯾد و اﯾن ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداﺳت ﺑر ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش! و ﻟذا ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺷف ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ارض
ﻣﻠﮑوت و ﺑﻠﮑﮫ ارض ﺟﺑروت و ﻻھوت ﭘروردﮔﺎر در زﻣﯾن ﻧﺎﺳوت اﺳت .ﭘس ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرﻓش!
 -٢٢۵ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﻣﺎﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑﺻﯾرت و ﻣﻌرﻓت و ھوش و ﺣواس ﺧود رﺳﯾد و ﮔﺷﺎﯾﻧده
ﺑﮭﺷت ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﺷد .و ﻟذا ﺟز ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و در ﻋﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧت و دﯾدار ﻧﻣود .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻓرج اﻣﺎم!
ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی اﺳت.
 -٢٢۶اﯾﻧﮏ از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﺎرت و ﺿﻼﻟت ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ذھﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﮭﯽ و ﻓﻧﯽ ﭘﯽ ﺑرد و
ﻧﯾز ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﮐﮫ رﺳول ﺧدا آﻧرا ﺣﺟﺎب اﮐﺑر ﺧواﻧده اﺳت.
 -٢٢٧ارزش ﻋﻘل و ھوش و ﻣﻌرﻓت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﺣﻘﯾﻘت را در واﻗﻌﯾت درﯾﺎﺑد و آﺳﻣﺎن را ﺑر زﻣﯾن و ﺧدا را
در ﺧود و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ را در ھﺳﺗﯽ ﻧﻘد و آﺧرت را در دﻧﯾﺎ! و اﯾن از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی
اﺳت .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺟز در ﺑﺳﺗر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ دﯾن ﺧداﺳت.
 -٢٢٨ارض ﻣﻠﮑوت ﺑﺎ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑر ھﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ از آن اﻧﻘﻼب ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرده اﻧد
آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﻋود اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘﯾروان ﻣذاھب اﻟﮭﯽ در اﻧﺗظﺎرش ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون .در اﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در اﻧﺗظﺎر ﭘﯾروان ﺧوﯾﺷﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ در ارض
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد از رﺣﻣت ﺷﻔﯾﻌﺎن ﺧود ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﻧد.
٣٨

 -٢٢٩وﻟﯽ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد ﮔﺷﺎﯾش اﯾن ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرای ﭘﯾروان ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی
و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﻧور ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻣﺣﻣد)ص( ،ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﻧﺑوﺗﮭﺎ و رﺣﻣﺗﮭﺎ و ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ
اﺳت و رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
 -٢٣٠ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ در آن ظﮭور ﮐرد ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن و ﺑت ﭘرﺳت ﺗرﯾن ﻗوم ﺑﺷری در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ اش ﻗﺑل و ﺑﻌد از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت .ﭘس ﻣﺣﻣد)ص( در واﻗﻊ در
درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺑﺷرﯾت ظﮭور ﮐرد .دﺧﺗر ﻣﮭد ظﮭور رﺣﻣت ﺧدا از وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻋراب ﺟﺎھﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻗوﻣﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﺧﺗران ﺧود را زﻧده ﺑﮕور ﻣﯽ ﮐردﻧد آﻧﮭم ﻧﮫ ﺑﻘﺻد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺑرای ﺧداﯾﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ
دﺧﺗران ﺟز ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ،ﻣوﺟودی ﻣزاﺣم و آزاردھﻧده و ﻧﻧﮓ آور ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد .و اﯾن ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل اﺷد ﺑﯾرﺣﻣﯽ و
ﺷﻘﺎوت و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧداﺳت .اﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﻘدان رﺣم و ﻣروت و ﻋطوﻓت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺿدﯾت ﺑﺎ آن اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ اﻋراب ﺟﺎھﻠﯽ رﺣﻣت ﺳﺗﯾز و ﺧﺻم ﻣﺣﺑت و ﻋطوﻓت و رأﻓت و ﻟطﺎﻓت ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و ﺷﻘﺎوت ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯾدﻧد
ﭘس ﻗوﻣﯽ ﻓﻘط ﺑﯽ ارزش ﻧﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ارزش ﺑودﻧد .ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑری در ﺗﺎرﯾﺦ در ﭼﻧﯾن ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن درﺟﮫ از ﺳﺗم و
رﺣﻣت ﺳﺗﯾزی ﻣﺑﻌوث ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﻣد در اﻋراب! اﯾن ظﮭور ﮐﻣﺎل رﺣﻣت اﺳت از ﮐﻣﺎل ﺿدﯾت ﺑﺎ رﺣﻣت! ﭘس دﯾن
ﻣﺣﻣد ﻧﯾز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗرﯾن ادﯾﺎن ﺑﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗرﯾن ﺣﮑﻣت ھﺎ و ﻣﻌﺎرف و اﺳرار ﮔردﯾد و ﻟذا ﻣﮭد ظﮭور ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﮑﺗب و ھوﯾت اﺳت .و اﯾن راز رﺣﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن را ﺗﺎ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھﯾﭻ ﻓرد و ﮔروھﯽ از ﺑﺷر را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد .و ﻟذا اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع(
ﺳر
ﺳر اﺳت و ﭼون ﻋﯾﺎن ﮔردد ّ
ﺳر ّ
ﺳر اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧش ّ
ﺳر ﺧواﻧده اﺳت :وﻻﯾت ﻣﺎ ّ
ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣﯾﮫ را ﺳراﺳر ّ
ﺳر اﺳت .ﭘس ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾز اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳرارآﻣﯾز و ﻣﮭد ظﮭور اﯾن اﺳرار ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن وﺣدت اﺷد
ﺳر ّ
ّ
ﻣﻘرب و اﻧﺑﯾﺎی
اﺿداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻟذا آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﻻﯾﻖ درﯾﺎﻓت اﯾن اﺳرار ھﺳﺗﻧد )ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص( ھﻣطراز ﻣﻼﺋﮏ ّ
ﻣرﺳل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻘول اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(! و ھﻣﭼون ﻣﻼﺋﮏ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ارض ﻣﻠﮑوت )ﻣﻠﮑﯽ -ﻓرﺷﺗﮫ ای( ھﺳﺗﻧد و
ھﻣﭼون اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل ﻧﯾز از ﺷﺎھدان ﻣﻠﮑوت آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ! و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﯾﺎت رﺿواﻧﯽ در ارض ﻣﻠﮑوت و اﻗﻠﯾم ھﺷﺗم ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود اﺧروی ﺑرﺗر اﺳت :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ رﺿوان ﺑرﺗر از ﺟﻧت اﺳت .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٢٣١اﻣروزه ﻧﯾز ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﻏﺎﯾت ﺷﻘﺎوت و رﺣﻣت ﺳﺗﯾزی ﺟﺎھﻠﯽ اﻋراب از ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﻔﯾر رخ ﻧﻣوده و رو در روی
وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺟرﯾﺎن
ﺷﻘﺎوت ھم دﺧﺗران ﺟوان ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﯾزی ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﮔردﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در دﯾن
ﻣﺣﻣد)ص( ،ﻣﻘﺻود ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم ،زن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش در ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر رخ ﻧﻣوده اﺳت طﺑﻖ ﺣدﯾث
ﻗدﺳﯽ! و ﻟذا ﺟﻣﺎل ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ﺑرای ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻓﺎطﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ذی اﻟﺟﻼل ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﻣؤﻧث
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺻﻼً ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻟﻔظ ﺗﺄﻧﯾث اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرش اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت و ﺑﺎطﻧش ﻓﺎطﻣﮫ)ع(!
 -٢٣٢ﺷﻘﺎوت ﺑﺷری ھﻣطراز ﺣﻣﺎﻗت اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺣﻣت ﺑﺷری ھﻣطراز ﻣﻌرﻓت اوﺳت و ﺿدﯾت ﺑﺎ رﺣﻣت در ھر
ﺑﺷری ﻋﯾن ﺿدﯾﺗش ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت و ﻋﻘﻼﻧﯾت اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﻋﻠم ﺧﻼق دو روی ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت.
و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت زﯾرا ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻋﯾن ﺗﻔﺎھم ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳت .و ﮐﻣﺎل ﻓﮭم ﯾﻌﻧﯽ ﻓﮭﻣﯾدن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺿد ﺗوﺳت و ﭼون ﺿد ﺧود را ﻓﮭم ﮐﻧﯽ ﺑﺎ او ﯾﮕﺎﻧﮫ ای! و زن و ﺷوھر ﺑﻌﻧوان ﺿد و ﻧﻘﯾض و ﺧﺻم اﯾﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕر ﭼون
ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻓﮭم ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﺳﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﻌرﻓت و رﺣﻣت رﺳﯾده اﻧد و وﺣدت وﺟود ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن! زﯾرا زن و ﺷوھر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ظﺎھر و ﺑﺎطن ھﻣدﯾﮕرﻧد! و ارض ﻣﻠﮑوت ﻧﺗﯾﺟﮫ و اﺟر و ﻣﺧﻠوق اﯾن درﺟﮫ از ﻓﮭم و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و رﺣﻣت اﺳت .و ﻟذا ارض
ﻣﻠﮑوت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﺑﺎطن زﻣﯾن اﺳت و اﻣﯾّت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ در آن اﺳت ﮐﮫ آﻏوش ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و اھﻠش را در
ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾن ظﮭور طﺑﺎع ﺗﺎم ﯾﺎ ﺟﺎن طﺑﯾﻌت اﺳت .و ﻟذا ارض ﻣﻠﮑوت ﻋرﺻﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ارزﺷﮭﺎی ﻣﺗﺿﺎد از ﺟﻣﻠﮫ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣذﮐر و ﻣؤﻧث ﺟﺎن اﺳت و ﻻﯾﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧروج ﮐرده و از ﺧﯾر و ﺷر اﻣور ﻓرا رﻓﺗﮫ اﺳت و
ﺑﮫ ﻋﻠم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ واژﮔوﻧﯽ ھﻣﮫ واژﮔوﻧﯾﮭﺎ رﺳﯾده و ﻣﻧﻘﻠب ﯾﻧﻘﻠﺑون ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.

٣٩

 -٢٣٣ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ،ﺷﺧﺻﯾت و ﻣوﺟودﯾت واﺣد و ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل و ھوﯾت ﮐﮫ ﺣﺿور و اﻗﺗداری ھﻣﮫ
ﺟﺎﺋﯽ دارد ﻓﻘط در دﯾن اﺳﻼم و ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﻗﺑل از آن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧدارد .و اﯾن ﺑرﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ دﯾن اﺳﻼم
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣوﺟودﯾت اﻟﮭﯽ ھم ﻓﻘط در وﺟود اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﺷﺎن ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎور اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ و
راز رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .زﯾرا ﭼﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن از وﺟود اﻧﺳﺎن رخ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود .وﻟﯽ آﯾﺎ
ﭼﻧﯾن رﺣﻣت و واﻗﻌﮫ ﺣﯾرت آور و ﻋظﯾﻣﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره ﺣﻘش ﻧﯾﺳت؟ و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻠم و
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟﮭﺎدی ﻧﯾﺳت؟ ﭘس آﯾﺎ اﺻﻼً ﻗدر و ﻣﯾزان ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﯾﺳت؟
 -٢٣۴اﻣﺎم زﻣﺎن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺣﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻋﺎرﻓﺎﻧش در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﭘراﮐﻧده اﻧد
اﻧوار اﯾن ﺣﻖ ﺑرای اﻗوام ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس ھر ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻧوار اﻟﮭﯽ ﺑﺎورﻣﻧد اﺳت روی ﺑﮫ
ارض ﻣﻠﮑوت و ﺑﮭﺷت ﭘﻧﮭﺎن ﺧداﺳت و روزﺑﮫ روز ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑر آن داﺧل ﮔردد .و ھر ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﮐﮫ
از اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن روﯾﮕردان اﺳت و اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﻣﯽ ورزد روی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و در آﺗش آﺷﮑﺎر ﺟﮭﻧم ﻣدرن ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﯾزان ﺣﻖ و ﺑﺎطل ،ﺑﮭﺷت و دوزخ ،ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﻋدل و ظﻠم اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﺑﯾﻧدﯾش ﺗﺎ راز ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﯾﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺧود و ﺧﺎﻧواده ات را درﯾﺎﺑﯽ زﯾرا ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ در زﻧدﮔﯾت از راه دور ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ
ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ را ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و درﺑﺎره اش ﻧظر و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن را .ﺑدان!
 -٢٣۵اﮔر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺳﻣت و ﺳوی اﻣﺎم زﻣﺎﻧت را درﯾﺎب! اﮔر ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗﯽ ﺳﻣت و ﺳوی ظﮭور و ﻧزول ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
را درﯾﺎب! اﮔر ﯾﮭود ھﺳﺗﯽ ﺳﻣت و ﺳوی ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑرﺣﻖ ﯾﮭود را درﯾﺎب! اﮔر ﺑوداﺋﯽ ھﺳﺗﯽ ﺳﻣت و ﺳوی ظﮭور ﺑودا را
وو !...ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﺳﻣت و ﺳوی اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( در ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را ﺗﻌرﯾف و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ و اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﯾن اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﯾﭻ ﺗﺑﻌﯾض و ﺑرﺗری ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت در ﮐﺗﺎﺑش! ﭘس
ﺗﺑﻌﯾض ھﺎ و ﺑرﺗری ﺟوﺋﯾﮭﺎی دﯾﻧﯽ در ھر ﻓرد ﯾﺎ ﻗوﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ آﺷﮑﺎر ﮔﻣراھﯽ و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت .ﺑﻧده در ارض ﻣﻠﮑوت
اﻟﮭﯽ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ و ﺻدﯾﻘﯾن و ﺻﻠﺣﺎ و ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺳط و ﻋدل را در طول ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑر روی زﻣﯾن ﯾﮑﺟﺎ
در اﯾن ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ در درﺟﺎت ﺗﻌﺎﻟﯽ درک و دﯾدار ﮐرده ام! از ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﮭدی و زرﺗﺷت و ﺑودا ﺗﺎ ﺻدﯾﻘﯾن و
ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺳط و ﻋدل را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن از اﻗوام ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺷری و ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب ﻣﺗﻔﺎوت!
 -٢٣۶اﻣروزه ھر اﻧﺳﺎن اھل دل و ذوق ﻣﻌﻧوی و ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﮫ طرﯾﻖ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ﺧواب ﯾﺎ ﺑﯾداری و ﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺎت آﻧﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ
ھﺎﺋﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت را درک و ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ ﺷﺎﻋر ﺑظﺎھر ﻏﯾرﻗدﯾﺳﯽ ﭼون ادﮔﺎر آﻟن ﭘو آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻗرن
ﻧوزدھم اﺷﻌﺎری ﺣﯾرت آور دارد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﯾﺎن ﻣﺷﺎھداﺗﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟزﯾره ﺧﺿراﺳت .ﺷﻌر ﺣﯾرت آور
"اﻋراف" و "درﯾﺎﭼﮫ اﻓﺳون ﺷده" و "ﮐﻼغ ﺳﯾﺎه" ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﻋﻠﻧﺎ ً ﮔزارﺷﯽ از اﯾن
زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﺎﻋر ﺑزرگ ﺟواﻧﻣرگ ﺷد و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭼﻧدان ﻣﻘﺑول و ﻣﺷروﻋﯽ ھم ﻧداﺷت وﻟﯽ دارای
ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی و ﺗﻘوای ﮐﺎﻓﯽ در ﺑرزخ ﺑﯾن اﯾن دو ﺟﮭﺎن دﭼﺎر
ﺳرﮔرداﻧﯽ ﺷد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳراﺳر ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎی ﻋﺻر ﺧودش را ﺑرﻧﺗﺎﻓت و ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﻗﺑل از ﻣراﺳم ﻋﻘد ازدواﺟش ﺑﺎ
دﺧﺗری ﮐﮫ وی را ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ آﺳﻣﺎﻧﯽ )ﺣوری( ﻣﯽ داﻧﺳت ﺑطرزی ﺣﯾرت آور ﺟﺎن ﺳﭘرد .اﯾن دﺧﺗر ﮐﮫ در اﺷﻌﺎر ﭘو دارای
ھوﯾﺗﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﻣﻠﮑوﺗﯽ -ﻧﺎﺳوﺗﯽ اﺳت ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اھﺎﻟﯽ اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘو ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و ﺗﻣﺎم
زﻧدﮔﯽ ﭘو را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داد .و اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﯾﮏ ﻋﺷﻖ ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ دارای ﻧوری از
ﻣﺷﺎھدات ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑود.
 -٢٣٧ﻓﺧﻧر ﻓﯾﻠﺳوف ﻋﺎرف ﻣﺷرب آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز در ﯾﮏ ﻗرن ﭘﯾش دارای ﻣﺷﺎھداﺗﯽ ﻣﻠﮑوﺗﯽ از ھﻣﯾن ارض ﻧﺎﺳوﺗﯽ ﺑوده
اﺳت و ﺗوﺻﯾف او از اﯾن ﻣﺷﺎھدات ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدات ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ اﺳت .اﻣروزه ھﻣﮫ ﻋواﻟم ﻏﯾﺑﯽ و ﻧﺎﺳوﺗﯽ
ﺑﺳرﻋت ﺑﮭم ﻧزدﯾﮏ ﺷده و ﮔﺎه در ھم ﺗداﺧل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎورھﺎی ﮐﮭن دﯾﻧﯽ ﻣذاھب ﻣﺗﻔﺎوت ﺑواﺳطﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﺎﺋر ﻣذاھب درک و ﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ از وﺣدت ادﯾﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را
ﺑﺳوی ﻣﻧﺟﯽ واﺣدی ﻣﯽ ﺑرد.
٤٠

 -٢٣٨اﻣروزه اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣؤﻣن و ﻋﺎرف ،ﻗﻠﻣرو ﺗﺟﻠﯽ و ظﮭور و ﺑروز ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓر و ﺷرور ھم ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ارواح ﺧﺑﯾﺛﮫ ﺑرﺧﯽ از اوﻟﯾﺎی ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و اﯾن وﺟﮭﯽ از ﻣﻌﻧﺎی رﺟﻌت و ﺣﺷر آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻋﻠم ﺗﺟﻠﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ درک ﻧﺷود ﻋﯾن
ﺗﻧﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ اﺳت.
 -٢٣٩آن ﻋﻠﻣﺎ و ﻓﻘﮭﺎ و ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ اوﻟﯾﺎء و اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ را در آﺧراﻟزﻣﺎن از وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎن ﺗﻧﺎﺳﺦ و ﻣﺳﺦ
ھﻧدوﺋﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑدﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑت روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ را درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده اﻧد .زﯾرا ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺑﮫ
ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻧﺎ ً ﻓرﻣوده ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن در ھر زﻣﯾن و زﻣﺎن و از ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود و ھر ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟﻠﯽ را
اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﻣرﺗد اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑر او ﻣرﺗد ﺑﺎﺷد ﺑر ﺧداوﻧد ﻣرﺗد ﺷده اﺳت.
 -٢۴٠ﺗﺟﻠﯽ ﻣردان ﺧدا از ﻣؤﻣﻧﺎن ﭘﺎک در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور و ﺑروز ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم و ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا
ھر اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف اھل ﺗﺟﻠﯽ در ھر ﮐﺟﺎ درﺑﯽ از اﯾن ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ و واﺳﻊ ﺧداوﻧد ﺑرای ﻣردﻣﺎن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی
ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت در درﺟﺎت!
 -٢۴١اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﺑزﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص و ﻋﺎرف را ﻣﺣل ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم ﺧواﻧده اﺳت .اﯾن ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم
در درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت ﮔﺎه ﺑﮫ ﺟﻣﺎل و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺟﻼل و ﮔﺎه ﺑﮫ ﮐﻣﺎل! و ﺑرﺧﯽ ھم ﺑﺻورت ظﮭور ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت
ﺑﮭﻣراه اﯾن ظﮭور ﺟﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺟﻼﻟﯽ و ﮐﻣﺎﻟﯽ! ﺑﻧده در دوران اﻗﺎﻣت ﮐﺎﻣل ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ام در ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟزﯾره ﺧﺿرای
اﻣﺎم زﻣﺎن ،ھرﮐﺳﯽ را ﮐﮫ دﯾدار ﻣﯽ ﮐردم ﻋﻠﯾرﻏم اراده و ﻣﯾل ﺧودم ،ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣذﮐور از وﺟود ﺑﻧده رخ ﻣﯽ ﻧﻣود
ﮐﮫ ﮔﺎه اﻋﺗراف ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﮔﺎه اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و ﻣﯽ ﮔرﯾﺧﺗﻧد! ﮔزارﺷﯽ از اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت را در ﺳﺎﺋر آﺛﺎر ﺑﺧﺻوص زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ
ام ذﮐر ﻧﻣوده ام .وﻟﯽ درک و اﺣﺳﺎس ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن ھﻣواره ﻣﻣﮑن ﺑوده اﺳت
ﺑﺻورت درﺟﺎﺗﯽ از اﺣﺳﺎس رھﺎﺋﯽ ،رﺳﺗﮕﺎری ،ﺑﺧﺷودﮔﯽ ،ﻧﺷﺎط روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺑﺎری ﻣﺎدی ﺑﮭﻣراه ﺷﻔﺎی اﻣراض و رﻓﻊ
ﺑن ﺑﺳت ھﺎ و ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻋﺎطﻔﯽ!
 -٢۴٢ﺑدون ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﯾﻘﯾﻧﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت و ﺗﺟﻠﯽ اﻣﺎم از وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧش ھﯾﭻ ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎور و ﺑرﺧورداری
ﭘﺎﯾداری از ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋﺻر ﻏﯾﺑﺗش ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧدا
ﺑر ﺑﺷر اﺳت زﯾرا اداﻣﮫ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎﺗﻣﯾت اﺳت .ﭘس ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی و وﻻﯾت ﻋﻠوی ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓت و ﺑﺎوری
ﻗﺎﺑل درک و ﺑﺎور ﻧﺧواھد ﺑود و ﻧﯾز راز ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻣﺣﻣدی و ﻏﯾﺑت ﻋﻠوی! ﺧﺎﺗﻣﯾﺗش ﺑدﻋت اﺳت و ﻏﯾﺑﺗش ھم ظﮭور!
 -٢۴٣ﺑﯾﺎن اﺳرار ﮐﻣﺎل دﯾن و رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷرﯾت ﺑواﺳطﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت ﻣﺣﻣدی و ﻏﯾﺑت وﻻﯾت ﻋﻠوی ﻓﻘط و
ﻓﻘط در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺑزﺑﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾده و ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺧود ﺑﯾﺎﻧﮕر
و ﻋﯾﺎﻧﮕر ﮐﻣﺎل اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣدرن اﺳت .ﺷﮑر و ﺣﻣد ﺧداﺋﯽ را ﮐﮫ اﯾن ﻣوھﺑت ﻋظﯾم را ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧده
ﺣﻘﯾر اﻋطﺎ ﻓرﻣود ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر و ﻋﯾﺎﻧﮕر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑﺎﺷﯾم از ﺑرای ھﻣﮕﺎن!
 -٢۴۴اﺣﺎدﯾث ﻣﮑرر و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از رﺳول ﺧﺎﺗم و اﺋﻣﮫ ھدی)ع( در دﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اھل اﯾﻣﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ در ﻧزد ھر
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧوری از آراﻣش و ﺳﻼﻣت و ّ
ﻋزت و ﻣﻌرﻓت و رﺿﺎ ﯾﺎﻓﺗﻧد ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد و آن ﻓرد را رھﺎ ﻧﮑﻧﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن
ﻣﻌﻧﺎی ﻓرج اﻣﺎم و درب ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت در ﻧزد ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﮑﯾم و ﺻدﯾﻖ اﯾن ا ّﻣت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً درﺑﺎره ﺳﻠﻣﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ درﺑﯽ از درھﺎی ﺑﮭﺷت ﺧداﺳت .اﺳرار و ﮐراﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از وﺟود ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﯾن در ﻋﺻر
ﺧودش رخ ﻧﻣوده ﺑﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ﮐراﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از وﺟود ﺧود رﺳول و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( رخ ﻣﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق
ﺳر ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت
اﯾن ﺳﺧن اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ﮐﮫ :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﯾم و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ )ﺷﯾﻌﯾﺎن( .و اﯾن ھﻣﺎن ّ
اﺳت در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﮐﮫ از وﺟود ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم ﻧﯾز از ﭼﺷم ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در

٤١

ﭘرده ﻏﯾﺑت ﺑوده اﻧد اﻻ ﺑرای اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻣرﯾدان ﻣﺧﻠص! ﭘس ﻏﯾﺑت اﻣری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم دوازدھم آﻏﺎز ﺷده
ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ در اﻣﺎم دوازدھم ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﺎل ھم در دو ﻣرﺣﻠﮫ ﺻﻐری و ﮐﺑری اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
 -٢۴۵اﻣروزه اﮔر ﯾﮏ اﻣﺎم ﻏﺎﯾب اﺳت در ﻋوض ﺻدھﺎ ﻋﺎرف ﻣﺣل ﺗﺟﻠﯽ ﻧور رﺣﻣت و ھداﯾت او ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻠﺗﮭﺎ و ﻣذاھب
روی زﻣﯾن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .در واﻗﻊ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن و ﻗوم ﺧﺎﺻﯽ ﻣوﺟب ظﮭورش از ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و اﻗوام ﺑﺷری ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ارض واﺳﻊ و رﺣﻣت واﺳﻊ و ھداﯾت واﺳﻊ و دﯾن واﺳﻊ و ﺣﻘﯾﻘت واﺳﻊ ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
 -٢۴۶اﻣﺎم دوازدھم در ﺧطﺑﮫ ﺳﺑﺎﺳب ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ذات اﺣدی ﭘروردﮔﺎرش ﻣﻠﺣﻖ ﮔﺷﺗﮫ و ﻟذا زﯾن ﭘس
اﺑدا ً دﯾﮕر ﮐﺳﯽ او را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻓرد دﻧﯾوی دﯾدار ﻧﺧواھد ﮐرد .دﯾدار ﺑﻧده و ﯾﺎ ھرﮐس دﯾﮕری از اﻣﺎم زﻣﺎن ھم دﯾداری
ﻧوری و ﺑﺻورت روﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ و ﺟﻣﺎل ﻧوری اﻣﺎم اﺳت .ﭘس ھر ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ دﯾدار ﻣﺎدﯾت ھﯾﮑل ﻣﺑﺎرک اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت
ﮐذاب اﺳت .و آن ﺳﺧن اﻣﺎم ﺑﺎﻗر ﮐﮫ "ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎرﯾم" ﺑﯾﺎن ھﻣﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺧداوﻧد دﯾﮕر دارای
ﻣوﺟودﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻟﮭﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل!
 -٢۴٧ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل درﺑﮭﺎی ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن و ارض ﻣﻠﮑوﺗﯽ اوﯾﻧد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ھﻣﭼون
ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻣﺣﻣدی ،ﺟز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﻣطﻠﻖ ﺧدا ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﻗﮭر و ﻏﺿب ﻣطﻠﻖ او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود .و اﯾﻧﺳت راز وﻻﯾت
ﺳر!
ﺳر ّ
ﺳر ّ
ﺳر و ّ
ﺳر ّ
ﺳر اﺳت و ّ
ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ ّ
" -٢۴٨ﺣﻘﯾﻘت" ﯾﮏ ﺳﺧن ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن از درﺑﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ
ﺑﺷر ھرﺑﺎر ﺑرآن وارد ﺷده و آﻧرا ﺑﯾﺎن و اﺛﺑﺎت و ﺗﻌﯾن ﺑﺧﺷﯾده اﯾم .و ﻟذا ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﺎ ﺗﮑراری ﺑﺎﺷد
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﻣﺻداق "ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ ﻣﺛﺎﻧﯽ" در ﻗرآن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻗرآن را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﺋﯾم ﮔوﺋﯽ
ھﻣﺎن ﺻﻔﺣﮫ روز ﻗﺑل را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم .ھﻣﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ و ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .و در اﯾن ﮐﺗﺎب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ارض
ﻣﻠﮑوت درﺑﮭﺎی ورود ﺑﮫ اﺳرار ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻣﻌﺎرف اﻣﺎﻣﯽ!
 -٢۴٩ﯾﮑﯽ از وﺟوه رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻣﺣﻣدی و ﻏﯾﺑت وﻻﺋﯽ ،ﺗﺟﻠﯽ وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن و اﺳرار ﻋﻠوی
در اﻓراد و اﻗوام ﻏﯾر ﻋرب و ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی "رﺣﻣت ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن" ھﻣﯾن اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ
ﮐل ﺑﺷرﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺟرﮔﮫ اﻣت ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ درﺟﺎت ا ّﻣﯾت و وﻻﯾت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس!
 -٢۵٠و اﮔر رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ،ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺷﺎھراه ورود ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت در
ﺣﻘﯾﻘت درب ورود ﺑﮫ "رﺣﻣت ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن" را ﮔﺷوده اﺳت .ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن رﺣﻣت ھﻣﺎن وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ھﻣﮫ
اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮔﺷوده ﺷده اﺳت .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی درھم ﺷﮑﺳﺗن ظﻠﻣت دھر و ﻧژاد اﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ را ﺑر
ھﻣﮫ اﻗوام ﺑﺷری در ھر ﻋﺻری ﻣﮭﯾﺎ و ﻣﯾﺳر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در آﺛﺎرﻣﺎن ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺣﻘﮫ ،ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ،
ﻣﺻﻠﺣﯾن و ﺻدﯾﻘﯾن و ﺷﮭداء و ﺑرﭘﺎدارﻧدﮔﺎن ﻗﺳط اﻟﮭﯽ ﺑر روی زﻣﯾن را در ﺟرﮔﮫ اﻣت ﻣﺣﻣدی درک و ﻣﻌﻧﺎ ﻧﻣوده اﯾم
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ و دھری را ﺑﮫ ﻓﻐﺎن آورده و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد! اﯾن اﻟﺗﻘﺎط ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷرح و
اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت رﺣﻣت واﺳﻌﮫ ﻣﺣﻣدی ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت .و در اﯾن ﻋﺻر ،اﯾن از رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑوده ﺗﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و
رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و ھﻣﮫ ﺑزرﮔﺎن ﻣﻌﻧوﯾت ﺑﺷری ﺟﺳﺗﺟو و اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون
ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون و ﮐرﺑن و اﻗﺑﺎل و دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﯾن ﺑﺎب را ﮔﺷوده ﺑودﻧد و ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎط ﺷدﻧد.
 -٢۵١ظﮭور "ﺧود" در ﻏﯾر ﺧود و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﺧود ﮐﮫ ﮐل راز آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت در دﯾن ﻣﺣﻣد و اﻣر ﺧﺎﺗﻣﯾت و
ﻏﯾﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ "طﻠوع آﻓﺗﺎب از ﻣﻐرب" ﮐﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم اﺳت ﺟز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را در ﮐﺗﺎب "داﺋرة اﻟﻣﺷﺎرق و اﻟﻣﻐﺎرب
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رﺑوﺑﯽ" ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل آﺷﮑﺎر ﮐرده اﯾم .اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور اﺳﻼم و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی از ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻧﻣوده اﻧد.
 -٢۵٢ﺧود اﯾن ﺑﻧده و زﻧدﮔﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺣﻣدﯾم ﯾﮑﯽ از ﺣﺟت ھﺎی آﺷﮑﺎر ظﮭور "ﺧود" از ﻏﯾر ﺧود اﺳت در دﯾن ﻣﺣﻣد
و وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع(! زﯾرا ﺑﻧده ﻧﮫ ﺳﯾد و ﻣﻼ ﺑوده ام و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﺗﺣﺻﯾﻼت آﮐﺎدﻣﯾﮏ در ﻓﻠﺳﻔﮫ و دﯾن و ﻋرﻓﺎن و ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺗﮫ ام و ﻧﮫ از ﺧﺎﻧداﻧﯽ اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ھﺳﺗم و ﻧﮫ در ﻧزد ھﯾﭻ ﻋﺎﻟم و ﻋﺎرف و ﻣرﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﺗﻠﻣذ ﻧﻣوده ام و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ
ﻣدﺗﯽ ھﻣﻧﺷﯾن و آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن داﺷﺗﮫ ام .وﻟﯽ ھﻣواره درﺑدر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ و اﻣﺎم ھداﯾت ﺑوده ام ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم واﻗﻊ
ھﯾﭼﮑس را ھم ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام.
 -٢۵٣ﭘس در آﺧراﻟزﻣﺎن ھر ﮐﺳﯽ در ھر ﮐﺟﺎی زﻣﯾن و زﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌﻧﺎ ﺑرآﯾد ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی
ﺷده و ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداﺋﯾم .اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع(-
 -٢۵۴اﻣروزه ھر ﮐﮫ در ﻋطش و ﺟوﯾﺎی ﺣﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﺧود ﻣظﮭر و اﺳوه آن ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ﺑرآﯾد و اﻣﺎﻣش را طﻠب ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣظﮭرش ﻣﯽ آﯾد :ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداﺋﯾم و ظﮭورش در ﺷﻣﺎ!
)اﻣﺎم ﺑﺎﻗرع( -و اﯾﻧﺳت ﺑﯾﺎن ﮐل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ!
 -٢۵۵ارض ﻣﻠﮑوت ،ارض رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻋﯾن ﺗﺟﺳم ﻧوری ھﯾﮑل ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺑﮫ درﺟﮫ ای از اﯾﻣﺎن و
ﻣﻌرﻓت ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﺑرای ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﻘدور ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧدﻣﺎه ﭘﯾش از اﯾن در روﯾﺎﺋﯽ ﺻﺎدﻗﮫ دﯾدم ﮐﮫ در ﻣﺣﺿر اﻣﺎم ﺑودم ﮐﮫ
ﻣرا ﻓراﺧواﻧد ﺗﺎ دﺳت ﻣﺑﺎرﮐﺷﺎن را ﺑﮕﯾرم و ﺑﻣﺣض ﻟﻣس دﺳت اﯾﺷﺎن ﺑﻧﺎﮔﺎه ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﯾﮑراﻧﮫ را در ﻣﻘﺎﺑل روی ﺧود
دﯾدم ﮐﮫ ھﯾﮑل ﺧود ﻣن ﺑود .ﭘس ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﺻﺎﺣب ارض ﻣﻠﮑوت ﺧﺎص ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ وﺟﮭﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت ﻣطﻠﻘﮫ
اﻣﺎم اﺳت و ﯾﮏ وادی از ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی! و ﺑدان ﮐﮫ ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی ﺟز ﺷﮭر ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و اﺳرار اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۵۶در ارض ﻣﻠﮑوت ھر ﭘدﯾده ای ،ﺟﻠوه ای ﺟﻣﺎﻟﯽ از ﮐﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در اﻣر آﻓرﯾﻧش اﺳت ﮐﮫ از درب ﺟﺎن ﻣﺣﻣد و آل
ﻣﺣﻣد ،ﻓﺗﺢ ﺷده اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم ﻋﻠﯽ اﺳت زﯾرا از اﺳم "ﻋﻠﯽ" اﺳت ﮐﮫ ذات ﻏﯾﺑﯽ ﺣﻖ ﻣﺗﺟﻠﯽ و رخ ﻧﻣوده
اﺳت .ﭘس "ﻋﻠﯽ" اﺳم ﺗﺟﻠﯽ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺟﻠﯽ ﻧدارد ﻋﻠﯽ)ع( را ﻧﺧواھد ﺷﻧﺎﺧت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣت را و ﺧود را! زﯾرا
ارض ﻣﻠﮑوت ﺑرای ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ارض ﺟﺎن ﻧﺎطﻘﮫ ﺧود اوﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ھرﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣش را
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺧداوﻧد ،ﺧود ﺧود ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت و در
ﺗﺟﻠﯽ ارﺿﯽ ھم ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت.
 -٢۵٧ﭘس اﮔر ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن ﻧزول ھﻔت آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن اﺳت ﭘس در اﯾن ﻗﻠﻣرو ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺿور
دارﻧد .و اﯾن ﺗﺄوﯾل آن روﯾت ﻋظﯾم در ﺷب واﻗﻌﮫ ﻧزول روح ﺑر اﯾن ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن وادی ورود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻠﮑوت
ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را در ﺻﻔوﻓﯽ ﻓﺷرده در ﺣﺎل اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة دﯾدم ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺑﻧده ﺻﻠوة ﻓرﻣودﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در
ﻣﺣﺿر اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑودم :ای رﺳول ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧت ﺻﻠوة ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗرار ﺑرﺳﻧد .ﻗرآن -زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺟز در ارض ﻣﻠﮑوت و
ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﻣﮑﺎن ﻗرار ﻧدارد .ﭘس ورود ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ﺣﺎﺻل ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺻﻠوة ﺑﮭﻣراه
ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اوﻟﯾﺎء اﺳت زﯾرا ﻣﺣﻣد)ص( ،ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﻧﺑوﺗﮭﺎﺳت.
ﺳم و ﺗﻌﯾّن ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ،ﻣظﮭر ﮐل آن اﺳت .و ارض
 -٢۵٨ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت ،ارض ﺗﺟ ّ
واﺳﻌﮫ ﻣﺧﻠوق ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل واﺳﻊ و ﺧﻼق اﺳت.
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 -٢۵٩و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑﺎطن ﺑﯾن ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود آﻓﺎق ﺑﯾروﻧﯽ ھم ﻋﯾن ارض ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت
ﺣﺎﺻل ﺗﻧوﯾر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس در آﻓﺎق اﺳت .و در اﯾن ﺗﻧوﯾر اﺳت ﮐﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ "او ﺣﻖ اﺳت" .و اﯾن واﻗﻌﮫ اﻣﺎم
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت :ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را در درون و ﺑروﻧﺗﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت .ﻗرآن-
 -٢۶٠ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣﺗﯽ ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﮑﻣﺗﮭﺎی ﮐﮭن اﻗوام و ﻣذاھب در ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ
اﺛﺑﺎﺗﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻼﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﻻﯾت اﻣﺎم اﺳت ﻗﻠﻣرو ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﻌﯾّن
ھﻣﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻧوی ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب و اﺳﺎطﯾر اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ھﻣﺎن ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اراده و ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﺧود اوﺳت ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻗرآﻧﯽ اﺳت .ﭘس اﯾن ﻗﻠﻣرو ظﮭور
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮕﮭﺎ و ﻣذاھب و ﺣﮑﻣت ھﺎ و اﺳﺎطﯾر ﻣﻠل اﺳت.
 -٢۶١ارض ﻣﻠﮑوت ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻋﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾن
ھﻣﺎن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم!
 -٢۶٢ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﭘﺎک ﺷده از آﻟودﮔﯾﮭﺎی ﻣﺎدی دﻧﯾﺎ ﭘس از ﻣرگ واردش ﻣﯽ ﺷوﻧد از
درب ﯾﮑﯽ از طﺑﻘﺎت ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻻﯾﻘش ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢۶٣اﮐﺛر ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﮔزارﺷﺎﺗﯽ از درک و ﺷﮭود اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻋرﺿﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن
آﻧﮭﺎﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻏزﻟﯾﺎت ﺣﺎﻓظ و ﻣوﻟوی ﻧﯾز آﺷﮑﺎرا وﺻف ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٢۶۴ﺑرﺧﯽ از اﻣﺎﮐن ﻣﻘدس و ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑرای اﮐﺛر زاﺋراﻧش ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ دارﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔﺷﺎﯾﺷﯽ از ارض
ﻣﻠﮑوت ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد ﻣﺛل ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﺷﮭر ﻣدﯾﻧﮫ و ﻣﻘﺎﺑر اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس! و
اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺞ و ﺣﺎﺟﯽ از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻻاﻗل ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﻗﻠﺑﯽ وﺟﮭﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت را اﺳﺗﺷﻣﺎم ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺣﺟﺗﯽ از ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺻﺎﺣب آن ﻣﺷﺎھده ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺎﺟﯽ اﺳت .و ﺑرﺧﯽ
ھم از ھر ادراک روﺣﺎﻧﯽ در اﯾن زﯾﺎرﺗﮭﺎ ﻣﺣروم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺑﻘول ﻣﻌروف ﭼون از ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ از ﺧدا ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﮐﺎﻓرﺗر ھم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼون ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ :ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا رﻓﺗﯾم و در آﻧﺟﺎ او را ﻧﯾﺎﻓﺗﯾم!
 -٢۶۵وﻟﯽ ﺑرﺗرﯾن ﺣﺞ ،ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺣد اﯾن ﺣﺞ ﻧﯾز ﺷﮭود ارض ﻣﻠﮑوت
اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺟﻼل ﺑﺎطﻧﯽ اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺷﮭود ﻣﻠﮑوت ﺟﺎﻧش! ھﻣﭼون آن ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت وﺟود اﻣﺎم ﺣﺳن
ﻋﺳﮑری)ع( را ﺷﮭود ﮐرد.
 -٢۶۶ﺣرف آﺧر و ﺧﻼﺻﮫ ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ اﯾﻧﺳت :ھرﮐﮫ ﺧدا ﺧواﺳت ﺧودش ﺧدا ﺷد و ھر ﮐﮫ اﻣﺎم ﺧواﺳت ﺧودش ﻣظﮭر
اﻣﺎم ﺷد و ھرﮐﮫ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرد ﺧود ﻣظﮭر ﺣﻖ ﺷد و ھرﮐﮫ طﺎﻟب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﮔﺷت ﺧود ﻣظﮭرش
ﮔردﯾد .ﭘس ﺧود ﻣوﺟودﯾت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب اﺳت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ وﺟﮫ رب ﻣﯽ ﺷود .و ﺣﺗﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﮐﺎﻟﺑد
ﺧﺎﮐﯽ ﻋﺎرف ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ای از ارض واﺳﻊ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود .و ﭼﻧﯾن ﺑدﻧﯽ ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻣرگ ﻧورش را
ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت راز ﮐراﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از زﯾﺎرت ﻗﺑر اوﻟﯾﺎء و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد.
 -٢۶٧در ارض ﻣﻠﮑوت ،آب ﻋﻧﺻر ﻣﺣوری و ﺑﻧﯾﺎدﯾن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در وﺻف ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﻧﮭرھﺎی
آب در زﯾر ﭘوﺳت اﯾن ﺑﮭﺷت در ﺟرﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺷﺎﺧﺻﮫ اﯾن ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن رﺿوان
اﻟﮭﯽ اﺳت ﭘس ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣد ﻗرب اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻋرش ﺧدا ھم ﺑر آب اﺳت .در ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﯾن ﺑﻧده
ﺣﯾرت آورﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﻧﯾز ﺣﺿور ﺟﺎدوﺋﯽ آب ﺑوده اﺳت ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ در ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣت داﺷﺗم ﺑﺧﺻوص در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻓﮑر و ذﮐر و ﻗﻠم ھﻣواره آﺑﯽ ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد و ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد و ﭼﻧدﺑﺎر ھم ﺑﺻورت ﭼﺷﻣﮫ ای رخ ﻧﻣود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن
٤٤

ﺑﺧﺻوص در آن دوره ﺳﮫ ﺳﺎل ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻗﺎﻣﺗم در ارض ﻣﻠﮑوت ،اطﺎﻗم داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﻟرزش ﺑود ھﻣﭼون زﻟزﻟﮫ ای ﺧﻔﯾف
ﮐﮫ ھر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ھم آﻧرا در اطﺎﻗم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﮔرﯾﺧت .اﯾن ﻟرزش از ﺑﺎﺑت ﻧﮭرھﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ در زﯾر ﺧﺎک ﻣﺣل
اﻗﺎﻣﺗم ﺟرﯾﺎن داﺷت .ﮔزارﺷﺎﺗﯽ از اﯾن ﻟرزﺷﮭﺎی داﺋم و زﻣﯾن آﺑﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﮐﻼم ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ آﻣده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ
ذواﻟﻧون ﻣﺻری و اﺑن ﻋرﺑﯽ! اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ ﺧﺎک اﯾن ارض ﻣﻠﮑوﺗﯽ را از ﺟﻧس آب داﻧﺳﺗﮫ و اﯾن آب ﺧﺎﮐﯽ
ﯾﺎ ﺧﺎک از ﺟﻧس آب را ھﻣﺎن ﮐﯾﻣﯾﺎ و اﮐﺳﯾر اﻋظم ﺧواﻧده اﺳت .و ﺑدرﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑرﺣﻖ اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗم ﺑﺧﺻوص در اطﺎﻗم وارد ﻣﯽ ﺷدﻧد از ھر ﻣرض و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾداری روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد اﯾن ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺗﮕﺎن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ دﺧﺗرﮐﯽ ﭼﮭﺎرﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺎدرزادی ﺣﯾﺎت ﻧﺑﺎﺗﯽ داﺷت و ﺟﻣﺟﻣﮫ
اش از ﻣﻐز ﺗﮭﯽ ﺑود و ﺳرش ھﻣﭼون ﮐﺗﺎب ﺑود و واﻟدﯾﻧش ﻣرﮔش را روزﺷﻣﺎری ﻣﯽ ﮐردﻧد.
 -٢۶٨ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺟﯾﻠﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب "اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل" ﻧﯾز از ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣروﺋﯽ از ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ﺷب زﻧده دار ﺳﺧن
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و آﻧرا ﺳرزﻣﯾن "اﻋراف" ﺧواﻧده اﺳت .و ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن "اﻋراف" را ﻗﻠﻣرو وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﯾم .اﯾن
ﻋﺎرف ،ارض ﻣﻠﮑوت را ﺳرزﻣﯾن ﺧورﺷﯾد ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺷﺎھد و
ﻣﺷﮭود ﯾﮑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎی اﯾن ﺳرزﻣﯾن ظﮭور ﺑﺎطن ﻋﺎرف اﺳت و ﻋﺎرف ﺟز ﺑﺎ ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل روح ﺧود
روﺑرو ﻧﯾﺳت.
 -٢۶٩ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﮕر اﯾن ﺑﻧده از اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﻣﺎﻧﺎ ھﻣﺳﺎﻧﯽ و اﺗﺣﺎد اﺿداد ﺑود از ﺟﻣﻠﮫ وﺣدت آب و آﺗش! ﻗﺑﻼً ھم ﻣﺗذﮐر
ﺷده ام ﮐﮫ ﭼﻧدﺑﺎر در ﺗﻧوری ﮐﮫ ﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺧﺗﯾم ﭼﺷﻣﮫ آب ﺟوﺷﯾد آﻧﮭم در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و روﺳﺗﺎھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ! در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت
ﻣن اﯾن ﭘدﯾده را اﺗﻔﺎﻗﯽ داﻧﺳﺗم وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﮑرارش داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرﺗر در ﮐﺎر اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ آن ﺳوﮔﻧد اﻟﮭﯽ در ﻗرآن
ﮐرﯾم ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از آب آﺗﺷﯾن و درﯾﺎی ﻓروزان ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺣر ﻣﺳﺟور!
 -٢٧٠ھﻣﮫ ﻣوﺟودات و ﭘدﯾده ھﺎی اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻋﺎرﻓﻧد و ﺑﺎ اھﻠش راز ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد از ﭘرﻧدﮔﺎن و ﺧزﻧدﮔﺎن ﺗﺎ ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ و
ﻧﮭرھﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن و ﮐوھﮭﺎ! و ھﻣﮫ ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﻓرﺷﺗﮫ اﻧد و اﺳرار ﺣﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اھﻠش را ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺑﺣدﻣﯽ زاﻏﯽ درب اطﺎﻗم را ﮐوﺑﯾد و ﻟﻔظ ذﮐری را ﮐﮫ در ﻗﻠﺑم ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐرد و ﺗوان ﮔﻔﺗن آﻧرا ﻧداﺷﺗم ﺑﻣن
ﺑﺎزﮔو ﮐرد .و ﻣﺎری ﻣﮭﯾب ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗم اﻧﺗﮭﺎﯾش را ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ طوﻟش ﭼﻘدر ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرم اﯾﺳﺗﺎد و راز ﺣوا را در
ﮔوﺷم زﻣزﻣﮫ ﮐرد .و ﺳﯾﻣرﻏﯽ ﮐﮫ از ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد رخ ﻧﻣود و ﭼﺷم ﮔﺷود ﮐﮫ دﻣﺎوﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳرش ﺑود و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھش
ﺑﻣن ﻗﺎف ﻗرآن را در ﻗﻠﺑم ﻧﮭﺎد و دﻟم ﭼون دﻣﺎوﻧد اﺳﺗوار و ﻣطﻣﺋن ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻗﻠﻣﯽ اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﺗﺎب "ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
اﻣﺎﻣﯾﮫ" و ﺷرح اﺳﻣﺎء ﷲ در ﻗرآن ﺑود .در اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﮐوھﮭﺎ و ﻗﻠل ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرف ﺟﻠوه ﮔﺎه روی
ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﺑرای اﯾن ﺑﻧده ﮐل واﻗﻌﮫ ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی در ﺳوره ﻧﺟم رخ ﻧﻣود و ﻣرا ﺑﺎ ﻣﺣﻣد)ص( در ﻣﻌراﺟش ﻣﺣﺷور
ﺳﺎﺧت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ارض ﻣﻠﮑوت ﺳرزﻣﯾن آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد در ھر طﺑﻘﮫ ای از آن!
اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﺷراﻗﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ھﻣﮫ آﺛﺎر ﻗﻠﻣﯽ ﺑﻧده ﺣﺎﺻل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و ﻣﺷﺎھداﺗم در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑوده اﺳت .و ھﻣﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻗﻠﻣرو در ﮐﻧﺎر ﻣن زﯾﺳﺗﮫ اﻧد ﺑطرزی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ دﭼﺎر ﺗﺣوﻻت ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺷده ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده
ﺷﺎن آﻧﮭﺎ را طﻠﺳم ﺷده ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .اﯾن اﻓراد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً از ﻧﺎﺗواﻧﺗرﯾن و ﻣطرودﺗرﯾن اﻓراد ﻧژاد ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده اﻧد در
اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ اوج ﻋزت و ھوﯾت و ﺳﻼﻣت رﺳﯾدﻧد وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﮐﺛرا ً دﭼﺎر ﮐﺑر و ﻏرور ﺷده و اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺗﻧﻔﯾس
ﻧﻣودﻧد و ﺗﺳﺑﯾﺢ و اطﺎﻋت ﻧﮑردﻧد از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ای ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑرای ﻓروش آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد دﭼﺎر ﻋذاﺑﮭﺎ و رﺳواﺋﯾﮭﺎ ﮔﺷﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ھم ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺧود را ھﻼک ﮐردﻧد.
 -٢٧١ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم از ارض ﻣﻠﮑوت ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد از ﺳﮭروردی و
ﺑوﻋﻠﯽ ﺗﺎ اﺑن رﺷد و ﻣﻼﺻدرا و ﭘﯾرواﻧش .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﺧﺑری اﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻓﻼﺳﻔﮫ ھﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ھﻣﭼون ﻓﯾﺛﺎﻏورس و اﻓﻼطون و ارﺳطو ﺑوده ھرﮔز ﻣﻔﮭوم و ارزش دﯾﻧﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺣد
ﮐﯾﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت و ھرﮔز ﺑر ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ورود ﻧﮑرده اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت و
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اﻣروزه ﺑرای ﻣﺣﺻﻠﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺳﺎطﯾری ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮑﺎر ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻧری و ﺗﻔﺎﺳﯾر ادﺑﯽ ﻣﯽ
آﯾد.
 -٢٧٢در ﻣﯾﺎن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺷﯾﻌﮫ ﻓﻘط ﺷﯾﺦ اﺣﻣد اﺣﺳﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت را ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن داﻧﺳﺗﮫ و ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﺑرای اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو دﻋوت ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ ﻣؤﻣن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اھﺎﻟﯽ ھورﻗﻠﯾﺎ ﺑﺎﺷد .آﺛﺎر اﯾن ﺣﮑﯾم ﺷﯾﻌﯽ ﺑدﻟﯾل ﻓﺗﻧﮫ ﺑﺎب و ﭘﯾرواﻧش ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ آرای ﺷﯾﺦ اﺣﻣد
ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد از ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ﺗﺣرﯾم و ﻣﻣﻧوع ﮔردﯾد و ﺗﺎﮐﻧون ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﻟذا از دﺳﺗرس ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم
ﺧﺎرج اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت ﺷﯾﺦ اﺣﻣد ھم ﺑدﻟﯾل ﻏﺎﻣض و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑودﻧش ﭼﻧدان ﺑﮑﺎر ﻣردم ﻧﻣﯽ آﯾد.
 -٢٧٣ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﮐﺛرا ً ارض ﻣﻠﮑوت )ھورﻗﻠﯾﺎ ،ﺟﺎﺑﻠﺳﺎ و ﺟﺎﺑﻠﻘﺎ (...را ﻗﻠﻣرو ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑزرگ داﻧﺳﺗﮫ
اﻧد وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻوﻓﯾﺎن ﺣﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﺗرﯾن ﺳواد ﻓﻠﺳﻔﯽ ھم ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد از اھﺎﻟﯽ اﯾن
ارض آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑوده و آﻧرا درک و ﮐﺷف و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد و ﻓﻼﺳﻔﮫ ای ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ از ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻓرﺿﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﻠﮑوﺗﯽ
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﺣداﮐﺛر روﯾﺎﺋﯽ در اﯾن ﺑﺎب داﺷﺗﮫ اﻧد ھﻣﭼون ﺷﯾﺦ ﺳﮭروردی ﯾﺎ ﻣﻼﺻدرا و ﻣﯾرداﻣﺎد و دﯾﮕران! وﻟﯽ
رھروان اﯾن ﻗﻠﻣرو ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ ،ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ،روزﺑﮭﺎن ﺷﯾرازی و ذواﻟﻧون ﻣﺻری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﮔزارﺷﺎﺗﯽ
ا ّﻣﯽ و واﻗﻌﯽ از اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﻧد.
 -٢٧۴ﻣﻼﺻدرا ﻧﯾز در ﮐﺗﺎب "ﺣﮑﻣت ﻋرﺷﯾﮫ" ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل در ﺑﺎب ارض ﻣﻠﮑوت ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺑزﺑﺎن و ﺑﺎور ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻓﯾﺛﺎﻏورﺳﯽ و ﺑطﻠﻣﯾوﺳﯽ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺻرﻓﺎ ً اﺧروی و ﯾﺎ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ و اﻓﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ھﯾﭻ ﺑوﺋﯽ از ﺑﺎور ﺷﯾﻌﯽ در
آن ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ رﺑطﯽ ھم ﺑﮫ ﺣﯾﺎت اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧدارد ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ او ﺧود ھرﮔز درک و ﮐﺷف و
ﺗﺟرﺑﮫ ای از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﭘس ﻧﻣﯽ ﺗوان او را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺣﮑﯾم و ﻋﺎرف ﻣﺳﻠﻣﺎن داﻧﺳت زﯾرا
ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از اھﺎﻟﯽ اﻋراف ﺑﺎﺷد و ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو اﻋراف اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﺿور اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب اﺣﺎدﯾث ﮐﺛﯾری وﺟود دارد.
 -٢٧۵ارض ﻣﻠﮑوت ﯾﺎ ھورﻗﻠﯾﺎ ،ﻗﻠﻣرو ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص و ﺣﻖ ﺟوﯾﺎن ﺻدﯾﻖ و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﺎﻣل وﻻﯾت
اﻣﺎم اﺳت .ﭘس ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن اﯾن دوران اﺳت ﮐﮫ در دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺳوزﻧد و
ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﺎم در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت اﺳت و ﻓﻘط ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻓﺗﺢ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ اﯾﻣﺎن و ﻋﻠﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ورود ﺑﮫ اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .ارض
ﻣﻠﮑوت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﻣﺎم اﺳت ﺑﮫ روی ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﮔﺷوده اﺳت ﺑﮫ روی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﺑﺎور دارﻧد .زﯾرا ﺑدون
ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ﯾﺎ دﭼﺎر ﮐﺑر و ﻏرور و ﺗﻧﻔﯾس ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ آﻧرا طﻠﺳم و ﭼﺷم ﺑﻧدی
ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ در ھر دو ﺣﺎﻟت ﺑﺳرﻋت از آن طرد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺎ ﺧود اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را درﺑﺎره ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اطراف
ﻣﺎ ﺑوده اﻧد ﺑطرز دردﻧﺎﮐﯽ آزﻣوده اﯾم.
 -٢٧۶ﻋﻠم و ﺑﺎور درﺑﺎره رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ و ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم ھﻣﺎن ﻋﻠم و ﺑﺎور ﺑﮫ ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ﻧﯾز ﻋﻠم و
ﺑﺎور ﺑﮫ ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑرﺟﺑر ﻏﯾﺑت اﺳت و ﺳﺑﻘت ﺟﺳﺗن از زﻣﺎن! ﭘس ﭼﻧﯾن ﻋﻠم و ﺑﺎوری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻋﻠم واﯾﻣﺎن ﺑﮫ
دﯾن ﺧدا و اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی و ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت و ﺳﻌﺎدت از ھﻣﯾن دﻧﯾﺎﺳت .اﯾن ﻋﻠم و ﺑﺎور ﺻراط
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ اﺳت .اﯾن ﻋﻠم و اﯾﻣﺎن ﺧﺎص ﺷﯾﻌﯽ اﺳت .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﻧﯾز ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾن ﻋﻠم و اﯾﻣﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای و ﺷﮭودی و ﺗﺟرﺑﯽ و اﻣﯽ و دﻧﯾوی اﺳت ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺻرﻓﺎ ً اﺧروی!
 -٢٧٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺑﻧده را ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم راه ﻧﻣود ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ و اﻣﺎم ﺟوﺋﯽ و ﻣﻌرﻓت طﻠﺑﯽ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر ﻣن در اﻣر
دﯾن ﺑوده اﺳت و ﺑﺎورم ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺷﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣدّ ﻣن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﺧود ﻣن! و ھﻣﮫ ﻋﻣرم را ﺑر
اﯾن ﺑﺎور ﺟﮭﺎد و ﺻﺑر ﮐردم .و اﯾﻧﮏ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رﺳﯾده ام از آن ھﻣﮕﺎن اﺳت زﯾرا ﯾﮑﯽ از دردھﺎی ھﻣﯾﺷﮕﯽ وﺟدان ﻣن
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ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﻟﺣظﮫ ای ﻣﺟﺎل آﺳودن ﻧداده اﺳت .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻋداﻟت و اﻣﺎﻣت ﻣرﮐب ﻣن
ﺑﺳوی ﺷﮭر اﻣﺎم ﺑوده اﺳت .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو رﺳﺎﻧﯾد ﺗﺷﯾﻊ ﺑود :ﻋدل و ﮐﻣﺎل! و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن دو
ﮔوھره را در ﺧود ﻣﯽ ﭘرورد اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﯽ و اﻣﺎﻣﯽ اﺳت ﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﺑوداﺋﯽ ،ﯾﮭود ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ دل ﮐﺎﻓر!
 -٢٧٨ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﻋدل و ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭼﮫ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾن ﺑﺎطن و ظﺎھر آدﻣﯽ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷد و اﯾن
دو ﯾﮑﯽ! اﯾن ﻋداﻟت و ﺗﻌﺎدل ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻧﯾز ﺻداﻗت ﮐﺎﻣل :و در آﻧروز ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق در ﻧزد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺗدر ھﺳﺗﯾد!
ﻗرآن -زﯾرا ﮐﻣﺎل ﺻدق و ﻋدل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھرﭼﮫ در ﺑﺎطن ھﺳﺗﯽ در ﺑﯾرون از ﺧود ھم ﺑﯾﺎﺑﯽ" .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﺧن
ﭘروردﮔﺎرت ﮐﺎﻣل ﺷد ﺑﮫ ﻋدل و ﺻدق ".ﻗرآن -و ﭼﮫ ﮐﻣﺎﻟﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﮐﮫ ھرﭼﮫ اراده ﮐﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺷود :و در آﻧﺟﺎ
ھرﭼﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﯾﺎﺑﯾد .ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت از ﺑرای ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻋداﻟت و ﺻداﻗت! و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺷﯾﻌﮫ
اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
 -٢٧٩ﭘس ھرﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻋدل و ﺻدق و ﮐﻣﺎل روح ﺑﺎﺷد و ﺑراﯾن اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑراﯾش ﺟﮭﺎد و ﺻﺑر ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮭر
اﻣﺎم راه ﯾﺎﺑد .ھﻣﯾن ﺑﺎور ﺳرآﻏﺎز ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﻓرج اﻣﺎم اﺳت و رﺳﺗﮕﺎری!
 -٢٨٠ﻗﺑل از اﺳﻼم ﻧﯾز درب ﻣﻠﮑوت ﺧدا ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﮔﺷوده ﺑوده اﺳت و ﻟذا ﺷﺎھد ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﯽ در ﺷرق و ﻏرب ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ از اﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد از ﺑودا و ﻻﺋوﺗزو و زرﺗﺷت و ﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎرﻣﻧﯾدز و زﻧون و ﻓﻠوطﯾن و ﻓﯾﺛﺎﻏورس و
ﺳﻘراط .وﻟﯽ طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم اﯾن زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﻓﻘط رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( و ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﻓﺗﺢ ﻧﻣودﻧد و درب اﯾن رﺿوان را ﺑر
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﮔﺷودﻧد و ﻟذا دﯾن ﻣﺣﻣد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ھﻣﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﮔردﯾد و اﻣﮑﺎن ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑرای ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻋدل و ﺻدق و ﮐﻣﺎل ﻣﯾﺳر ﻧﻣود و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﻣر را ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧت :او ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻔت آﺳﻣﺎن و ھﻔت زﻣﯾن
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد آن آﻓرﯾد و اﻣرش را ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﺎزل ﮐرد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺑﮭر اﻣر ﻣﺣﺎﻟﯽ ﺗواﻧﺎﺳت و ﺑﮫ ﻋﻠﻣش ﺑﮭر ﭼﯾزی ﻣﺣﯾط
اﺳت .ﺳوره طﻼق -١٢اﯾن ھﻣﺎن آﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﺗﺄوﯾﻠش را اﺑن ﻋﺑﺎس از ﻋﻠﯽ ﭘرﺳﯾد و ﭼون داﻧﺳت ﺑﮫ ﯾﺎران
ﺧود ﮔﻔت :اﮔر ﺗﺄوﯾل آﻧرا ﺑﮕوﯾم ﻣرا ﺧواھﯾد ﮐﺷت .و ﻋﻠﯽ)ع( در ﺳﺎل آﺧر زﻧدﮔﯾش اﺳرار اﯾن آﯾﮫ را ﺑﯾﺎن ﻓرﻣود ﮐﮫ وﺟود
ﻣﺑﺎرﮐش ﻣﺻداق ﮐل آﯾﮫ ﺑود و ھﻣﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﻗﺗﻠش ﮔردﯾد ﺑﮫ ﺟرم ارﺗداد و اﻟﺣﺎد و ﮐﻔر و ﺟﻧون و!...؟
 -٢٨١اﯾن زﻣﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﺳﻣﺎن زﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺧدا طﺑﻖ آﯾﮫ ﻣذﮐور ﺑﯾن آن دو ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ارض ﻣﻠﮑوت
ھﻣﺎن "ﺑﯾﻧﮭنّ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣر ﺧدا در آن ﺑر اھﺎﻟﯾش ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و ﺧواﻧده و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد .و اﻣروزه ﺧواﻧﻧده و ﺑﯾﺎن
ﮐﻧﻧده اﻣر ﺧدا در ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ،ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن اﺳرار ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑزﺑﺎن و
ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﻧطﻖ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﯾﺎن ﮐرده اﯾم و ﺗﻌﯾّن اﻣروزﯾﻧش را ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﺑﮫ ﻧور ھداﯾت ﺧود اﯾﺷﺎن و ﻗﻠﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧده ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣوده اﻧد.
 -٢٨٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﻣذھب اﻣﮑﺎن ھر ﻣﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺣر و ﺟﺎدو ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم و اﯾﻣﺎن و ﺟﮭﺎد و
ﻋرﻓﺎن! و ﺷﯾﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑدﺳت و اراده اش ھر ﻣﺣﺎﻟﯽ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد زﯾرا
ﺷﯾﻌﮫ ﻣﺣل ظﮭور اﺳرار اﻣﺎم اﺳت زﯾرا ﺳﺎﮐن ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا در ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ و
ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن! و ارض ﻣﻠﮑوت ﮐﺎرﮔﺎه اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت.
 -٢٨٣ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﮔزارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺣﺳن ﺻﺑﺎح در ﻗﻠﻌﮫ
اﻟﻣوت اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣورﺧﯾن و ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﯾرت آور ﺷده و ﮔﺎه ﻣﻧﮑرﯾن دﺳت ﺑﮫ
اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و ﻓداﺋﯾﺎﻧش زده و ھﻣﮫ ﻣﺷﺎھدات ﺑﮭﺷﺗﯽ اھﺎﻟﯽ اﻟﻣوت را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗوھﻣﺎت ﺗﺧدﯾری و
ﻣﺻرف ﺣﺷﯾش داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﻗرون ﭘﻧﺞ و ﺷش ھﺟری را ﺣﺷﺎﺷﯾن ﻟﻘب داده اﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ از
اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺗوﻗﻌﯽ ﺑﯾش از اﯾن ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺗﺄﺳف ﺑر ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﯾرت آورﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
٤٧

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣﺳﮑوت ﮔذاﺷﺗﮫ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اروﭘﺎﺋﯽ ھﻣﺻدا ﺷده و ﺑﮫ ﺗﮑﻔﯾر و اﻧﮑﺎر ﯾﮑﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗرﯾن و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﺗرﯾن ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﯾﻌﮫ ﻣدﯾون آن ﺟﮭﺎد ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و ﻓداﺋﯾﺎﻧش در آن دوره ﺳﯾﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
 -٢٨۴طﺑﻖ ﮔزارﺷﺎت ﻣوﺛﻖ ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ دوﺳت و دﺷﻣن ،ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوره ای را در ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد
اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑﮭﺷت ﺣﻘﯾﻘﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐرده اﻧد و ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ از آن ﻗﻠﻌﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷدﻧد ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ
ﻣﺟﺎھد و ﻓداﺋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺗم ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﻧﺑرد ﮐردﻧد و ﺷﯾﻌﮫ را از ﻧﺎﺑودی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺟﺎت دادﻧد.
 -٢٨۵ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت را از ﻧزدﯾﮏ دﯾده اﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺧوف در دل ﮐوه ﺻﺧره ای دﻓن ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ظﺎھرش ﺑرھوت و وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺻﺧره ھﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﻧدرت ﻋﻠﻔﯽ ھم ﻣﯽ روﺋﯾده اﺳت ﭘس ﺳﺧن از ﯾﮏ ﺑﮭﺷت
ﺻرﻓﺎ ً طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻧﺎظر زﯾﺑﺎی طﺑﯾﻌت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر وﻗوع ارض ﻣﻠﮑوت در دل اﯾن ﻗﻠﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣﯾﮫ
ﮐﮫ ﺣﺳن ﺻﺑﺎح رھﺑر و اﻣﺎﻣش ﺑود رخ داده ﺑود و ﻣﺄﻣن ھﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ در آن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ
ﻧﺎﺑودی ﺑودﻧد.
 -٢٨۶اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺑﺎغ ﺑﮭﺷت اﻟﻣوت در اﮐﺛر ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﻋﺻر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﮐﮫ
از ﺟﻣﻠﮫ آن ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎرﮐوﭘوﻟو اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟوﯾﻧﯽ .وﻟﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺑﺎغ ﺑﮭﺷت اﻟﻣوت
وارد ﺷده و ﻣدﺗﯽ در آن ﺑﺳر ﺑرده اﻧد ﻋﻠوم و ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت ﺣﯾرت آور ﺑﮭﻣراه ﺷﺟﺎﻋت ﭘﮭﻠواﻧﯽ و ﻓداﮐﺎری ﺑرای
ﻧﺟﺎت ﺷﯾﻌﯾﺎن از ﻗﺗل ﻋﺎم ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن آﻧﺎن ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر طوﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣدود ﺑﯾﺳت
ﺳﺎل در آﻧﺟﺎ زﯾﺳﺗﮫ ﺑود و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺣﺎطﮫ و ﻧﺑوغ ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻋﺟوﺑﮫ ای ﺣﯾرت آور در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﮐﺳﯽ ﭼون ھﻼﮐوﺧﺎن ﻣﻐول را رام ﺧود ﺳﺎزد و ﺑﺧدﻣت اھداف دﯾﻧﯽ ﺧود درآورد
و ﺷﯾﻌﯾﺎن را از ﻗﺗل ﻋﺎم ﺑرھﺎﻧد.
 -٢٨٧ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﭼﻧدﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ دﯾدار ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت رﻓﺗم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭼﯾزی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﺟز ﮐوھﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ از راه دور دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻘﺎﺑﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧده ﮐﮫ ﻗﺻد داﺷﺗم ﺳﺎﻋﺗﯽ را از آﻧﺟﺎ دﯾدار ﮐﻧم ﺑﮫ ﻣﺣض
ورود ﺑﮫ آن ﻣﻧطﻘﮫ ﭼﻧﺎن دﭼﺎر ﻣﺳﺗﯽ و ﺳﺣر و ﺟذﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺷدم ﮐﮫ دو ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدم ﮐﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎن اھﺎﻟﯽ
ﺑﻐﺎﯾت ﻣﮭرﺑﺎن و ﻣﺗﻣدن و ﻣؤﻣن روﺳﺗﺎی داﻣﻧﮫ اﻟﻣوت ﺑودم .ﭘس از ﺧروج از آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ راز ﺑﺎغ ﺑﮭﺷت
اﻟﻣوت ﭘﯽ ﺑردم ﮐﮫ ﺣﻘﺎ ً درﺑﯽ از ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ارض ﻣﻠﮑوت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز آﺛﺎر روﺣﺎﻧﯾش ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .و داﻧﺳﺗم ﮐﮫ آن
ﮔزارﺷﺎت ﺿد و ﻧﻘﯾض ﻣورﺧﯾن درﺑﺎره ﺑﮭﺷت اﻟﻣوت دارای ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺷﮕرف ﺑوده ﮐﮫ ﺟﺎھﻼن از درﮐش ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧده و
ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﯽ اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ ﺷده اﻧد.
 -٢٨٨ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﮔﺷﺎﯾش ارض ﻣﻠﮑوت در ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و راز ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺣﺳن
ﺻﺑﺎح در اﻟﻣوت اﻋﻼن ﮔردﯾد ﭘﯽ ﺑرد .زﯾرا ارض ﻣﻠﮑوت ﺣﺎﺻل ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔوس اھﺎﻟﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد
و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾﻧﺳت ﺗﻌرﯾف ﻗﯾﺎﻣت در ﻗرآن ﮐرﯾم از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﯾن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺳﺑﻘت
ﺟﺳﺗﮫ اﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘون و ﻣﻘرﺑون ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
 -٢٨٩اﺻﻼً راز اﻣﺎﮐن ﻣﺗﺑرﮐﮫ و ﮔﺷﺎﯾش روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای زاﺋراﻧش ﻓراھم ﻣﯽ آﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧوری از ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت
ﮐﮫ در اﯾن اﻣﺎﮐن ﺑدﻟﯾل ﺣوادث ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻧوز ھم ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺑر اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن اﻣﺎﮐن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا
ﺟﺳد اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﺣﺎﻣل ﻧوری از ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﭼﻧﯾن اﻣﺎﮐﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳوی ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت.
 -٢٩٠ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭼﮭﺎرﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﻣرﮔﺑﺎرﺗرﯾن ﺑﺧش از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾﺎت ﺷﯾﻌﮫ اﺳت زﯾرا ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﭘس
از ﭼﻧد ﻗرن ﺗﻼش ﺑرای ﻣﻧﺣرف و واروﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ رﺳﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﺳل
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ﻋﻠوﯾﺎن را ﺑراﻧدازد .ﮐﮫ ﻧﮭﺿت ﺣﺳن ﺻﺑﺎح واﮐﻧﺷﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺷﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﯾن ﻧﮭﺿت را ﺑﺎ ارض
ﻣﻠﮑوﺗش در اﻟﻣوت ﯾﺎری ﻓرﻣود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ھزاران ﻧﻔر از ﻣؤﻣﻧﯾن و ﻓداﺋﯾﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﺑﮫ اﯾن ارض
ﻣﻠﮑوت وارد ﺷده و ﻣدﺗﯽ در آن زﯾﺳت ﮐردﻧد و ﮔزارش آﻧرا ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن رﺳﺎﻧدﻧد .اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺣﺟت و ﻓرج ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺳت و درﺑﺎره اش از ﻣﻧظر ﺣﮑﻣت ﺷﯾﻌﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣود و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﯾﮑﺑﺎر دﮔر
در ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺷﯾﻊ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ﻣﻌرض ﻗﺗل ﻋﺎم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺣﯾﺎء و ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣود و ﻋﺎﻟم ﺗﺷﯾﻊ را
ﻣﺗوﺟﮫ آن ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ و اﻣﺎﻣﯽ اﺣﯾﺎء ﮔردد .زﯾرا ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣد ﻓراﮔﯾر و ھﻣﮕﺎﻧﯽ
و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﺑروز ﻧﮑرده ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و در ﻗﻼع اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎه اﻣن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺷده
ﺑود.
 -٢٩١ﮐوه اﻟﻣوت ﺑراﺳﺗﯽ ھﻣﭼون ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑزرگ و ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آﯾﮫ ای اﻟﮭﯽ از ظﮭور ﺳﯾﻣرغ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﯾﺎ ﻣرغ ﻋﻧﻘﺎ
در دوره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ اﯾراﻧﯽ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد ﺑرای ﺑﻧده ﻣﺣل ظﮭور ﺳﯾﻣرغ ﮔﺷت و درﺑﯽ از ارض
ﻣﻠﮑوت را ﮔﺷود .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻧزد اﮐﺛر ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯾﻣرغ ﺗﺟﻠﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ﻓرﺳﺗﺎده او ﺑﺳوی
ﻋﺎرﻓﺎﻧش! ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻣر اﻋﺗراف دارد.
 -٢٩٢طﺑﻖ ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺎغ ﺑﮭﺷت اﻣﺎم ﻓﻘط در ﻗﻠﮫ اﻟﻣوت ظﺎھر ﻧﺷده
ﺑود ﺑﻠﮑﮫ در اﮐﺛر ﻗﻼع ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﭼﻧﯾن ﻓرﺟﯽ ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑود و ﻓﻘط از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽ ﺗوان زﻧدﮔﯽ ﺣﯾرت آور ﺳﺎﮐﻧﺎن
اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ را درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﭼﻧﺎن ﺷراﯾط ھوﻟﻧﺎﮐﯽ در اﻋﻣﺎق ﺻﺧره ھﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ آﺑﯽ ﺑوده و ﻧﮫ
ﮔﯾﺎھﯽ ﻣﯽ روﺋﯾده ،دوام ﻣﯽ آورده اﻧد و ﭼﻧد ﻧﺳل ﭘﯾﺎﭘﯽ در آﻧﺟﺎ زﯾﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺟﺎت و ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﭘراﮐﻧده
در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھﻣت ﻣﯽ ﻧﻣوده اﻧد و ﺑﮫ آﻧﺎن ھم آذوﻗﮫ و دارو ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾده اﻧد و ﺗﻌﻠﯾﻣﺷﺎن ﻣﯽ داده اﻧد .و ﻧﯾز
ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ راز ﺣﯾرت آور زﻧدﮔﺎﻧﯽ و رﺷﺎدﺗﮭﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﻓداﺋﯾﺎن ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و اﯾﻣﺎن ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﺋﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﻧد ﭘﯽ ﺑرد.
ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻣدت دو ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﺳﺎل اﻗﺎﻣت در اﯾن ﻗﻼع ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﭘﮭﻠوان و ﻓداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻣﻔﺳران و ﺗﺄوﯾﻠﮕران
ﻗرآن و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ! در اﯾن ﺑﺎب ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﻣذھب اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ از اﯾﻧﺟﺎﻧب رﺟوع ﮐﻧﯾد.
 -٢٩٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آدﻣﯽ را از ﺻورت رﺣﻣﺎن آﻓرﯾده اﺳت ﭘس ھرﮐﮫ اﯾن رﺣﻣت اﻟﮭﯽ
را در ﺧود ﺑﺎور و ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد در ﺑﮭﺷت رﺣﻣت ﺧدا وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود درب اﯾن ﺑﮭﺷت اﺳت .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد
ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺑﮭﺷت ﻗﻼع ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣظﺎھر ﺟﺎن ﺧود او ﺑودﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺑر ﺑﺎغ وﺟودش وارد ﻣﯽ ﺷدﻧد.
در ﺣﻘﯾﻘت ارض ﻣﻠﮑوت داﻣﻧﮫ وﺟود اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎﺳت!
 -٢٩۴و ﻋﺟﯾب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ اﻣروزه ﻧﯾز ﻧﮫ ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ،ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و ﻧﮭﺿﺗش را از ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮫ ﺷﯾﻌﮫ
اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ و ﺗﮑﻠﯾف ﺳﺎﺋر ﻣﺳﻠﻣﯾن ھم ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺗوﻗﻌﯽ از آﻧﺎن ﻧﯾﺳت .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ھﻧوز ھم ﭘس از ﺣدود
ھﺷت ﻗرن ﻧﮭﺿت ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و اﻧدﯾﺷﮫ و آﺛﺎر ﺷﮕرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎﻣﯽ او در ﻣﯾﺎن ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﺟﺎﺋﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻓﻘدان ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ در ﻋﺎﻣﮫ و ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ اﺳت .زﯾرا آن ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ در آن دوران رخ
ﻧﻣود ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻣرﮔﺑﺎرﺗرﯾن ﮔذار ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯾﻌﮫ ﺑود ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾز در ﺷراﯾطﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﻗﺗل ﻋﺎم ھﺳﺗﻧد در ﻋراق و ﯾﻣن و ﺳورﯾﮫ و ﻟﺑﻧﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ...و ﻧﯾز ﭼﻧد دھﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺗﮭدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺷﯾﻌﮫ اﺳت.
 -٢٩۵در رﺳﺎﻟﮫ ای ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﺑﻧﺎم رﺳﺎﻟﮫ "ﺑﺎﺑﺎ ﺳﯾدﻧﺎ" ﻋﻠﻧﺎ ً ﺳﺧن از ﺑﮭﺷت وﺟود اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت در ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺑروز ھﻣﺎن ﻓرج اﻣﺎم و ﻧﺟﺎﺗش ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣؤﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود او
ﻓﻠﺳﻔﮫ و راز آن ﺑﮭﺷﺗﮭﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﺗﺣت وﻻﯾت ﺧودش را ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ زان ﭘس
ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ اﺛر و ﮐﺗﺎﺑﯽ در اﯾن ﺑﺎب از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و آن ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﮕرف اﻣﺎﻣت ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧده
اﺳت ّاﻻ در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﺣﻘش ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
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 -٢٩۶وﻟﯽ در ﻋوض دھﮭﺎ ﺗن از ﻓرزاﻧﮕﺎن و اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﺎن اروﭘﺎﺋﯽ و روﺳﯽ و ژاﭘﻧﯽ و ھﻧدی ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ در اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ
ﺷﮕرف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ و آﺛﺎری ﺑﺎ ارزش ﭘدﯾد آورده اﻧد ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً درﺑﺎره ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻗﻼع ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ھﻧوز
ھم ﺣﯾراﻧﻧد .و اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺗن از ﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اروﭘﺎﺋﯽ ھم ﻧﮭﺿت ﺻﺑﺎﺣﯾﮫ را ﯾﮏ ﻧﮭﺿت ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ -ﺗرورﯾﺳﺗﯽ-
ﺣﺷﯾﺷﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ،اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﺎن دﯾﮕری اﯾن ادﻋﺎھﺎ را اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ داﻧﺳﺗﮫ و رد ﮐرده
اﻧد.
 -٢٩٧ﺣﺳن ﺻﺑﺎح از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺧﻠص و ﻣﺟﺎھد اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( ،ﻣظﮭر ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم
در دوره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﮔردﯾده اﺳت و ﻣﺻداق ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎﻧش! و آن ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺑﮭﺷﺗﯽ در دل ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻧﮕﯽ و ﺑرھوت ﮐﮫ ﺑﻘول ﺑرﺧﯽ از ﻓرزاﻧﮕﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺟز ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ ﺗوان زﯾﺳﺗن در آﻧﺟﺎ را ﻧدارﻧد ،ﭼﯾزی ﺟز ظﮭور ﻓرج
اﻣﺎم و ارض ﻣﻠﮑوﺗش ﻧﺑوده اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣورﺧﯾن و ﻣﺣﻘﻘﯾن ،زﻧدﮔﯽ در اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﻌﺟزه ﺷﺑﯾﮫ
ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا ﺑرﺧﯽ ھم ﺣﺳن ﺻﺑﺎح را ﺟﺎدوﮔر ﻟﻘب ﻣﯽ دھﻧد.
 -٢٩٨ﺑﻧده در ﻧوک ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت ﭼﺷﻣﮫ آﺑﯽ را دﯾدم ﮐﮫ ھﻧوز زﻧده و ﭘر از آب اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن در ﻣﺎھﯾت اﯾن ﭼﺷﻣﮫ
ﺗﺎﮐﻧون ﺣﯾران ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ ﻣﺷروب ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ ﺑﻧظر ﺑﻧده ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻟﮭﯽ از ھﻣﺎن ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺟﺎی
ﻣﺎﻧده اﺳت.
 -٢٩٩ھﻣﮫ ﻧﻘﺎط روی زﻣﯾن ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣل ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺑوده اﺳت درﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳوی ارض ﻣﻠﮑوت
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اھل ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ در زﯾﺎرت اﯾن اﻣﺎﮐن دﭼﺎر اﻧﻘﻼب روﺣﯽ ﺷده و ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎھداﺗﯽ ھم
ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﻧده در دﯾدارم از ﻣﺣل ﻣﻌﺑد آﻧﺎھﯾﺗﺎ ﮐﮫ ﭼﯾزی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ در دﺷت ﻣﻐﺎن ﻣﮑﺎن ارﺗﺑﺎط زرﺗﺷت
ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑوده دﭼﺎر اﺣوال روﺣﺎﻧﯽ ﺷﮕرﻓﯽ ﺷدم ﮐﮫ ﻧظﯾرش ﻗﺑﻼً ﺑراﯾم رخ ﻧداده ﺑود .ﺑﺎ اﯾن دﯾدار ﮐل واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
آدم)ع( در ﺟﻣﻌﯽ از ھﻣراھﯾﺎﻧم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رخ ﻧﻣود و ﺣوادث ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﯾرت آوری را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﺑﺎره اش
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ام .ﭼرا ﮐﮫ دﯾن زرﺗﺷت و ﺣﮑﻣت ﺧﺳرواﻧﯽ اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮭد ﺧﻠﻖ روﺣﺎﻧﯽ آدم و ﻧزول ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ
ﺑر ﺑﺷر ﺑوده اﺳت و زرﺗﺷت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑری اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﻓرﻗﺎن )ﻋﻠم ﺗﺷﺧﯾص ﺣﻖ از ﺑﺎطل( را ﺑرای ﺑﺷر ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
آورده اﺳت.
 -٣٠٠ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺻﮫ ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺣﮑﻣت ﺧﺳرواﻧﯽ و ﺣﮑﻣت ﻋﻠوی اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﮑﻣت و ﭘﮭﻠواﻧﯽ در آن ﺟﻣﻊ ﺷده
اﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ھر دو ﺣﮑﻣت ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش و ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﺋر ﺣﮑﻣت ھﺎی
راﯾﺞ در ﻣذاھب اﻣری ﻓردی اﺳت و ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﺣﮑﻣت ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺑوداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺣور ﺟﮭﺎدﺷﺎن اﻧزوا و رﯾﺎﺿت
ﻓردی اﺳت و رھﺑﺎﻧﯾت!
 -٣٠١ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ دروازه ھﺎی ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻗﻠﻣرو اﻋراف و ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و
ﺣﮑﻣت اﺷراﻗﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺟز ﺑواﺳطﮫ وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﮔﺷوده و ﻓﺗﺢ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد آﻧﮭم ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن و
طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻘﯾﻘت و ﻧﮫ ﻋﺎﻓﯾت!
 -٣٠٢ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣﻧم ﺻﺎﺣب ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم! ﭘس آﻧﮑﮫ اﻣﺎﻣش را ﻣﯽ ﺧواﻧد از ﯾﮑﯽ از اﯾن دو
وﺟﮫ وارد ﻣﯽ ﺷود :ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻣﺎﻣش را ﺑرای ﺧود و ﻋﺎﻓﯾت دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھد و ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای اﻣﺎم و ﻋﻠم و
ﻋداﻟت و ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣش ﻣﯽ ﺧواھد .اوﻟﯽ ﺑر ﻏﺿب و آﺗش ﺟﮭﻧم وارد ﻣﯽ ﺷود و دوﻣﯽ ﺑر رﺣﻣت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﻣﺎم وارد
ﻣﯽ ﺷود .در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺷﺎھد اﯾن ھر دو ﻧوع ﺗﺷﯾﻊ ﺑوده اﯾم!
 -٣٠٣در ھﻣﺎن ﻗﻼع ﺣﺳن ﺻﺑﺎح اﯾن ھر دو ﻧوع ﺷﯾﻌﮫ رخ ﻧﻣود .ﮔروه اول ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت ﺣﺳن ﺻﺑﺎح طﺎﻟب ﻋدل و
ﻋرﻓﺎن اﻣﺎم ﺷد و در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﻣﺎم زﯾﺳت و ﯾﺎ ﭘﮭﻠواﻧﺎﻧﮫ در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺟﺑﺎران ﺷﮭﯾد ﺷد .و ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ ﭘس از ﺣﺳن
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ﺻﺑﺎح ﺑﮫ راه ﻋﺎﻓﯾت و ﺳﯾﺎﺳت و رﯾﺎﺳت و ﺳﻠطﻧت رﻓت و ﺑدﺳت ﻣﻐول ﻗﺗل ﻋﺎم ﮔردﯾد و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
ھﻧوز دﻋوی ﺳﻠطﻧت دارد و در ﻣﻔﺎﺳد دﻧﯾﺎ ﺗﺑﺎه ﺷده اﺳت و ﺧود را ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از دﯾن ﺧدا
ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﻧدارد.
 -٣٠۴ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر طوﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ھم در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﻟﻣوت زﯾﺳت و ھم ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ﻣﻐول ﺗواﻧﺳت
ھﻼﮐوﺧﺎن را ﺑﺧدﻣت ﮔﯾرد و ﺟﮭت ﺑراﻧدازی ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾد و در اﯾن ﮐﺎر ﺑزرگ ﺗوﻓﯾﻖ ﯾﺎﻓت.
 -٣٠۵ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﻟﻘﺎی وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت از ﻣﻧظر اﻣﺎم و ﺑﮫ ﻧور وﺟودش .و اﯾن اﺟر اﯾﻣﺎن ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
ﺧداوﻧد در ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻل ﺑﺎور اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﻟﮭﯽ
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺑﮫ ﺧودش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﺎم ھم اﻋﺗﻘﺎدی راﺳﺦ ﻧدارد آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
در ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣطرح اﺳت .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ارض ﻣﻠﮑوت وارد ﻣﯽ ﺷود در ﺣﻘﯾﻘت ﺑر ارض واﺳﻊ وﺟود اﻟﮭﯽ
ﺧوﯾﺷﺗن وارد ﻣﯽ ﺷود و ارض ﻣﻠﮑوت ﺗﺣﻘﻖ ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل ﭼﻧﯾن ﺑﺎورﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻣدارج ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
اﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺎرھﺎ اﻣر ھداﯾت و راﺳﺗﯽ و درﺳﺗﯽ دﯾن و ﻋﺑﺎدت ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺑﺎور و
ﺷوق دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ .زﯾرا دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری اﻣری ﺟﺑری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ اﺟری ﺑرای اﻧﺳﺎن
ﻧدارد ﻣﮕر ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ .زﯾرا ﺑﺎور و ﺷوق ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺑطور ﻓطری ﺑﺎور ﺑﮫ دﯾدار ﺟﻣﺎل
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﮐﺛﯾری آﻣده اﺳت.
 -٣٠۶ﺑﺎور ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم ﺑﻌﻧوان اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل ﺧداﺳت در ﺻورﺗﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻓرد ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﺑرای ﺧودش ھم ﻣﻣﮑن و ﺑﻠﮑﮫ واﺟب ﺑداﻧد و در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺟﮭﺎد ﮐﻧد .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ و
ﭘﯾرو ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎورھﺎ ﺗﻌﺎرﻓﯽ رﯾﺎﺋﯽ و ﺳﮭوی و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻧﻔﺎق در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ اﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﻓطرت ﺧود ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل آﻣده ﺑﺎﺷد.
اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم اﺳت ﺑﻘول اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع(! و ﭼﻧﯾن ﺷﯾﻌﮫ ای از اھﺎﻟﯽ ارض ﻣﻠﮑوت
اﺳت ﮐﮫ ارض اﻣﺎﻣت اﺳت.
 -٣٠٧ﭘس اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در درون و ﺑرون ﺧوﯾﺷﺗن ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن
ﮐرﯾم وی را اھل ھداﯾت ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺷرط واﺟﺑش اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب اﺳت .و ﭼﻧﯾن ﺟﺳﺗﺟوﮔری ﺑﮫ اﻣﺎم در ﺑرون از
ﺧود و ﺑﮫ اﻣﺎﻣت در درون ﺧود ﻣﯽ رﺳد .ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎم در ﺑﯾرون از ﺧود ﺑﮫ اﻧدازه ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣت ﻓطری اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد
ﻓطرت اﻧﺳﺎن را از ﺧودش ﻗرار داده اﺳت) .ﻗرآن( -و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﺣﯾﺎی اﯾن ﻓطرت اﻟﮭﯽ در ﺧود ﻗﯾﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﯽ و
اﻣﺎﻣﯽ اﺳت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن درﺟﮫ از ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ از اھﺎﻟﯽ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت.
 -٣٠٨ﭘس ﺧدا و اﻣﺎم دو ﻧﺎم اﺳت ﺑر ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت .زﯾرا ﺧداوﻧد از وﺟود اﻣﺎم ظﺎھر و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻻﻏﯾر! ﺧدا و
اﻣﺎم ،ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( دﻟش را ﻋرش ﺧدا و ﺑدﻧش را ﮐرﺳﯽ او ﺧواﻧده اﺳت .اﻣﺎم ،ظﺎھر
ﺧداﺳت و ﺧدا ھم ﺑﺎطن اﻣﺎم اﺳت .و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ اﺳت.
 -٣٠٩و اﻣﺎ راﺑطﮫ اﻣﺎم و ارض ﻣﻠﮑوت ﭼﯾﺳت؟ راﺑطﮫ اﯾن دو ﻧﯾز ھﻣﺎن راﺑطﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ارض ﻣﻠﮑوت
ظﮭور ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل اﻣﺎم اﺳت و ﻟذا ھر ﭼﯾزی در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﯾﮏ وﺟﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت .و اﯾن آﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ :ھر ﺳوﺋﯽ روی ﺧداﺳت!
 -٣١٠ﻓﻘط در ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اھﺎﻟﯽ آن ھر ﺑوﺋﯽ ﺑوی ﺧداﺳت ھر رﻧﮕﯽ رﻧﮓ ﺧداﺳت ھر ﺻورﺗﯽ ﺻورت
ﺧداﺳت و ھر طﻌﻣﯽ طﻌم ﺧداﺳت و ھر ﺣﺎﻟﯽ ﺣﺿور ﺧداﺳت .در ارض ﻣﻠﮑوت ھر ﭼﯾزی ﺑرای ﺧداﯾش ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .و
در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾﻧﮭﻣﮫ ،ﭼﯾزی ﺟز ارض واﺳﻊ وﺟود اﻣﺎم ﻧﯾﺳت و ﺑواﺳطﮫ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ارض ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .و در اﯾن
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ارض ھر ﭼﯾزی ھرآن ﭼﯾز دﯾﮕرﯾﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت .در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺣﺗﯽ ھر دم و ﺑﺎزدﻣﯽ ﺑرای
ﺳﺎﻟﮑش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد و ﺑدﯾﻊ و ﺑرﺗر اﺳت .اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻗﺎدر ﻣﺗﻌﺎل اﺳت اﯾن ﻗﻠﻣرو ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺧداوﻧد
اﺳت .و اﯾﻧﮭﻣﮫ از وﺟود اﻣﺎم اﺳت.
 -٣١١در ارض ﻣﻠﮑوت ھرﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘﻠﮫ ای از ﻧردﺑﺎن ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺑﺎﻻ طﯽ
ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻣﻌراج روح اﺳت .و اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﯾﻧﺟﺎﻧب اﺳت.
 -٣١٢ارض ﻣﻠﮑوت ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﯾزان ﺗﺟﻠﯽ و ﻗﯾﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺟوﺷش ﺣﯾﺎت ﺧﻼﻗﮫ و وﺳﻌت و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ اش
ﺑﮭﻣﺎن اﻧدازه ﺧودﺑﺎوری اﻟﮭﯽ و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اوﺳت و ﻗدرت ﺗﺳﺑﯾﺢ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اش! زﯾرا در اﯾن
ﻗﻠﻣرو ھر اﻣری ﮐﮫ ﻣﻧﯽ و ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯽ ﺷود از ﻗدر اﻟﮭﯽ و ﺧﻼﻗﮫ اش ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
 -٣١٣ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ﺑﻘدرت و ﻗوت ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم در آن واﺣد ھم ﻣﺷﻐول اﺷﺎﻋﮫ ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣﯾﮫ و
ارﺷﺎد ﺧﻼﯾﻖ ﺑود ھم ﻣﺷﻐول ﺣراﺳت از ﻣﺎل و ﺟﺎن و ّ
ﻋزت ﺷﯾﻌﯾﺎن و ھم ﻣﺷﻐول ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺳﺗﻣﮕران روی
زﻣﯾن از ﺗرﮐﺎن ﺧوﻧﺧوار ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺗﺎ ﺟﺑﺎران ﻋﺑﺎﺳﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺣﮑوﻣت ﻓﺎطﻣﯽ و ﻣﺗﺟﺎوزﯾن اروﭘﺎﺋﯽ! و ﻗﻠﻣرو
ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﺣﮑوﻣﺗش ﭼﻧد ﻗﻠﻌﮫ ﺳﻧﮕﯽ و ﺻﻌب اﻟﻌﺑور در ﺳراﺳر ﺧﺎک اﯾران ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﻣﺳﺎﺣت ھﻣﮫ اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ
را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورﯾم ﺷﺎﯾد ﮐﻣﺗر از ﺻد ﺟرﯾب ﺑﺎﺷد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ او ﺑر ﮐل ﺟﮭﺎن اﺳﻼم از ھﻧد و ﭼﯾن ﺗﺎ روم ﻧظﺎرت و
رھﺑری داﺷت .و اﯾن راز ﺑرﮐت و ﮐراﻣت ارض واﺳﻊ اﻟﮭﯽ ﺑود :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ارض اﻟﮭﯽ ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ و رﺷد
ﯾﺎﺑﻧده اﺳت .ﻗرآن -در اﯾن آﯾﮫ ﻣﻧظور از "ارض واﺳﻊ" ھﻣﺎن ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم اﺳت زﯾرا "واﺳﻊ" ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺳﻌت ﺑﺧش
اﺳت ﻧﮫ وﺳﯾﻊ!
 -٣١۴ارض ﻣﻠﮑوت ﺧدا طﺑﻖ ﮐﻼﻣش در ﺳوره طﻼق ،ﺑﮫ اﻧدازه ھﻔت آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ،آﺳﻣﺎن
دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔوﯾﻧد و ﻗﻠﻣرو اﻓﻼک و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭﺎن را ھم از ﻣﻧظر ﻓﯾزﯾﮏ ﻣدرن ھﯾﭻ ﮐراﻧﮫ و
ﻏﺎﯾﺗﯽ ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت.
 -٣١۵در ارض ﻣﻠﮑوت اھﺎﻟﯾش ﺟﻣﻠﮫ داﺋم اﻟﺻﻠوة ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :و آﻧﺎﻧﮑﮫ داﺋﻣﺎ ً در ﺻﻠوة ھﺳﺗﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم -زﯾرا ﮐﻣﺎل ﻗرب
اﻟﮭﯽ در ﺻﻠوة ﮐﺷف و دﯾدار وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و در ارض ﻣﻠﮑوت ھر ﭼﯾزی و ھر ﺳوﺋﯽ وﺟﮫ اوﺳت .ارض ﻣﻠﮑوت
ﻗﻠﻣرو ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺻﻠوة ﻣطﻠﻖ اﺳت از ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎﻧش! ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﺻﻠوة ﺧداوﻧد ﺑر ﻋﺎرﻓﺎﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :و ﺧداوﻧد
ھر ﮐﮫ را ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﺑر او ﺻﻠوة ﮐﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم -ارض ﻣﻠﮑوت ﺣﺎﺻل ﭼﻧﯾن ﺻﻼﺗﯽ اﺳت .ارض ﻣﻠﮑوت ﺗﺟﻠﯽ ﺗﻼﻗﯽ
ﺻﻠوة ﺧدا و ﺑﻧده اﺳت .ارض ﻣﻠﮑوت ،ارض ﻋﺷﻖ رﺑوﺑﯽ اﺳت.
 -٣١۶ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﮐره ارض ﻧﺎﺳوﺗﯽ از ﻣﻧظر ارض ﻣﻠﮑوت ﺣﺎوی ھﻔت آﺳﻣﺎن اﺳت .و ﺑﻧده آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم را از
ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﺑر روی زﻣﯾن ﺷﮭود ﮐرده ام ﮐﮫ وﻗوع ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی در ﺳوره ﻧﺟم اﺳت دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و آﯾﺎت
ﻣذﮐور! و اﯾن از ﺑرﮐﺎت و رﺣﻣﺎت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی در وادی ﺧﺎﺗﻣﯾت و اﻣﺎﻣت اﺳت.
 -٣١٧ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ از ﻣﻧظر ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﻣﺎم ﺑدﻟﯾل ﻧﮕرش وﺣدت وﺟودی ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق ،ھﻣﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ و ﺗﺿﺎدھﺎ و ﻧﻔﺎﻗﮭﺎی رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻟذا ذاﺗﺎ ً ﯾﮏ ﻣﮑﺗب ﺿد اﺳﺗﮑﺑﺎری و ﺿد ﺳﻠطﮫ
اﺳت و ھﯾﭻ ﻧوع ﺑرﺗری طﻠﺑﯽ و ﺳﻠطﮫ ای را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد .از اﯾن رو در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻋداﻟت ﺧواه و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑوده و ﭘﯾرواﻧش ھﻣواره ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب و آزار و ﮐﺷﺗﺎر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟﺑﺎر ﻗرار داﺷﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﺗﺷﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ
ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻓرﻗﮫ ﯾﺎ ﺣزﺑﯽ ﻣﺧﻔﯽ ﺑوده و ھوﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ آن ﻧﺎﻣرﺋﯽ و در ﺗﻘﯾﮫ ﺑوده اﺳت .و اﺳﺎس ﺗﻘﯾﮫ در اﯾن ﻣذھب از
ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﻧﺎآﮔﺎه ﻏرﺑﯽ ھوﯾت ﺷﯾﻌﯽ ﻧوﻋﯽ ھوﯾت ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ و ﻓراﻣﺎﺳوﻧﯽ درک ﻣﯽ ﺷود.
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 -٣١٨ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻣﻖ ﺑﺎور و ﯾﻘﯾن و درﺟﮫ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت دارای درﺟﺎت و طﯾف ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮑﺳرش ﺑﮫ اھل ﺳﻧت و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس و ﭘﯾروان ﺳﻠطﻧت ﺷرﻋﯽ ﻣﯾرﺳد و ﺳر دﯾﮕرش ﺑﮫ ﻧﮭﺿت ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ و
ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و ﻗراﻣطﮫ! ﻋﺎﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺛﻧﯽ ﻋﺷری در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﯾن دو در ﺣرﮐت ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﺟذب اﯾن طﯾف و
ﺑﺧش دﯾﮕری ﺟذب طﯾف ﻣﻘﺎﺑﻠش ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﺑود ﮐﮫ در اواﯾل زﻧدﮔﯾش ﺟذب ﺟﻧﺎح اول
ﮔردﯾد و در اواﺧر ﻋﻣرش ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﻣﻘﺎﺑل ﮔراﺋﯾد و ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر طوﺳﯽ روﻧدی ﻣﻌﮑوس ﺣﺳن ﺻﺑﺎح را طﯽ ﻧﻣود .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺷﯾﻊ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﮑوت در ﻧﺎﺳوت! و ﻟذا ﻣورﺧﯾن و ﻣﺣﻘﻘﯾن رﺳﻣﯽ و ﮐﻼﺳﯾﮏ از ﻓﮭم اﯾن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﺟزﻧد و دﭼﺎر ﮔﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﻧد.
 -٣١٩ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم از آن ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از وﻻﯾت و ﺣﮑوﻣت اﻣﺎم ﺗن در ﻧﻣﯽ دھﻧد .و اﯾن اﻣر در ھﺳﺗﮫ
ﻣرﮐزی ﺗﻘﯾﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﻗرار دارد ﭼرا ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻋﺎرف از ﭼﺷم و ھوش ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﻟذا
ﺣﻖ ﻧدارﻧد از اﺳرارش ﺑرای ﻋوام ﺳﺧن ﮔوﯾﻧد ﻣﮕر ﺑﮫ ﺣﮑم رﺳﺎﻟﺗﯽ از ﻧوع آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭده ﻣﺎﺳت.
 -٣٢٠ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺳن ﺻﺑﺎح در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺧﺎﺻﮫ ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑرﭘﺎ ﻧﻣود ارض ﻣﻠﮑوت را ﺑرای ھﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص
و اھل ﺑﺎطن و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮔﺷود و ﻟذا ﭘس از وی ﭘﯾرواﻧش دو دﺳﺗﮫ ﺷدﻧد ﻋده ای ﮐﮫ ﺧﻠوص ﻻزم را ﻧداﺷﺗﮫ و اھل
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﺑودﻧد ﻋﻣﻼً ﺑﮫ اھل ﺳﻧت و ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﻻک ﺗﻘﯾﮫ ﻣﺣض ﻓرو رﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﮫ
در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ زان ﭘس ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﺻدھﺎ ﺟرﯾﺎن و ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺑوده اﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ھﻣﮫ ﺑﮫ راه راﺳت ﻧرﻓﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن ﺧﺎﻟص ھﻣواره ﮔروھﯽ اﻧدﮐﻧد.
ﺣﯽ ﻣﺗﺻل ھﺳﺗﻧد از طرﯾﻖ ارادت و اطﺎﻋت از ﭘﯾر
ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ از ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم ّ
طرﯾﻘت و ﻋﺎرف واﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم اﺳت .اﯾن ﮔﺷﺎﯾش ﻋظﯾم و ﻓرج اﻣﺎم ﺑدﺳت ﻗدرت ﺣﯾرت آور
اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ﺣﺎﺻل ﺷد و ﻟذا از ﻋﺻر او در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷﺎھد اﻧﻔﺟﺎر وﻻﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ
اوﺟش ﻗرن ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ظﮭور ﺻدھﺎ ﻋﺎرف ﺑزرگ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻓرج از ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت آﻏﺎز ﮔﺷت ﺑدﺳت
ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ از ﻧﺳل ﮐﯾﺧﺳرو و ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدک و ﺳﻠﻣﺎن! ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻗرون ﺷﺷم و ھﻔﺗم و ھﺷﺗم ﻣﺧﻠوق ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗﯾﺎﻣت
اﻟﻣوت ھﺳﺗﻧد و ارض ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓت .ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﻋﺎرف واﺻﻠﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻓرج اﻣﺎم ﺑﺳوی ارض
ﻣﻠﮑوت اﺳت در ﻋﺻر ﺧودش!
 -٣٢١واﻗﻌﮫ ﮔﺷﺎﯾش ارض ﻣﻠﮑوت در اﻟﻣوت ﮐﮫ در ﺣوﻣﮫ ﻗزوﯾن ﻗرار دارد ﺑواﺳطﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ:
ﻗزوﯾن درﺑﯽ از ﺟﻧت اﺳت! وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت اﻣﺎم در ھر ﻋﺻری و در ھر زﻣﯾﻧﯽ دارای درﺑﯽ وﯾژه از ﯾﮏ
ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ )اﺷراﻗﯽ( اﺳت از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت و ﻋداﻟت و ﺻداﻗت و ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن! ﮐﮫ ﮔﺷﺎﯾﻧده آن ﻋﺎرﻓﺎن
دوراﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد!
 -٣٢٢ﺣدﯾﺛﯽ از ﺧود اﻣﺎم دوازدھم)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺟوﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد! و اﯾن ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در اﯾن راه ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻼﺷﯽ ﮐرده اﻧد ﺑﮭﻣﺎن اﻧدازه ﺑﮫ اﺟﺎﺑﺗﯽ رﺳﯾده اﻧد .ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻋﺎی ﻋﮭد و ﻓرج را ﺑﮫ ﺟدّ ﭼﻧد
ﺷب ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻠوص ﺧواﻧده اﻧد ﺑﮭﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾﺎز ﺧود ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﭘس اﻣﺎم ﺟوﺋﯽ و اﻣﺎم ﯾﺎﺑﯽ آﺳﺎﻧﺗرﯾن اﻣور اﺳت
و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﺎم اﺳت.
 -٣٢٣ﺟدال ﺑﯾن ﺷﯾﻌﮫ ﺗﮏ اﻣﺎﻣﯽ و ﭼﮭﺎراﻣﺎﻣﯽ و ھﻔت اﻣﺎﻣﯽ و دوازده اﻣﺎﻣﯽ و ﭘﻧﺟﺎه اﻣﺎﻣﯽ ﺟداﻟﯽ ﻣﺿﺣﮏ و ﻏﯾر
ﺷﯾﻌﯽ اﺳت .اﻣﺎم ﯾﮑﯽ ﺑﯾش ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯾش اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت دارد ھرﮔز دﭼﺎر اﯾن ﺗﻔرﻗﮫ ھﺎ و
دﻋواھﺎی ﮐذاﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن دﻋواھﺎ از ﺑﯽ اﻣﺎﻣﯽ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ از اﺋﻣﮫ ھدی ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﯾﮑﯽ
ھﺳﺗﻧد و آن ﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻋﺻری ﺗﺟﻠﯽ ﻧوﯾﻧﯽ دارد و ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺷﻣﺎرش ﮐردن ﻧﻌﻣﺎت ﻣوﺟب دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺳت .اﻣﺎﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﻌﻣت ﷲ در ﻋﺎﻟم ارض
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ھﺳﺗﻧد و درﺑﮭﺎی ﻧﻌﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎرش ﻗﺎﺑل وﺻول ﻧﯾﺳﺗﻧد .و ﻟذا دﻋوای اﻣﺎم ﺷﻣﺎری ﺧود ﯾﮏ ﻏﻔﻠت
ﻋظﯾم اﺳت و ﺧﺳران ﮐﺑﯾر!
 -٣٣۴اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ! ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ،
ﻣذھب اﻧﺳﺎن -ﺧداﺋﯽ و اﻧﺳﺎن -ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎن اﻓﻼﮐﯽ اﺳت .در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﭼون ﺑﮫ
ﮐﻣﺎل ﺗﺟﻠﯽ و ظﮭور درآﯾد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت.
 -٣٢۵اﻣﺎم ﭘرﺳﺗﯽ ﺷﯾﻌﮫ ﻋﯾن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺳت .ﭘس ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺟز در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ
رخ ﻧداده اﺳت .ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﻣذھب اﻧﺳﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ! و ﻟذا ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ را ﻣذھب اﺻﺎﻟت
ﻋﺷﻖ ﺧواﻧده اﯾم!
 -٣٢۶آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎ اﻣﺎم رﺳﯾد ﺑر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ وارد ﺷده و ﻻﯾﻖ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ارض ھﻣﮫ ﭼﯾز
اﻧﺳﺎﻧﯽ -اﻟﮭﯽ اﺳت و اﻣﺎﻣﯽ!
 -٣٢٧و اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم دﻟﯽ دارد و ﺑﮫ آن اﻣﯾدی ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دل
ﺑﺳوی اﻣﺎم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ارض ﻣﻠﮑوﺗش را درﯾﺎﺑد.
 -٣٢٨ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ارض ﻣﻠﮑوت وﺟود ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم ﺧوﯾﺷﻧد! ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ در
ﺣدود دو ﻗرن اوﻟﯾﮫ ﺳراﺳر ﻣﺣﺑوس در ﺧﺎﻧﮫ و زﻧداﻧﮭﺎ و زھرﻧوش اﺳت و در ﺑﯾرون از زﻧدان ھم ﮐﺷﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود و
ﺳرش را ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﮐرﺑﻼﺋﯽ و ﻋﺎﺷوراﺋﯽ اﺳت و ﻟذا ﭘرﭼﻣدار اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﺣﺳﯾن اﺳت.
و ﻟذا ھر اﻧﺳﺎن اﻣﺎﻣﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺣﺳﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧداﻧش در ﻣﺳﻠﺦ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد .و ارض ﻣﻠﮑوت
از اﯾن ﻣﺳﻠﺦ ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﻧﯾز ھﻣواره اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت و اﺻﻼً ﺷب ﻗدر ﻧزول روح ﻣن ھم ﺷب
ﻋﺎﺷورا ﺑوده اﺳت .ﻧﮭرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در زﯾر ارض ﻣﻠﮑوت ﺟرﯾﺎن دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧون اﯾن ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ اﺳت ﻧﮭر ﺧون
اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ و ﺷﯾﻌﯾﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
 -٣٢٩ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﻣذھب ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻟﮭﯾت اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ در درک اﺳﻔل اﺳت و ﺟﺳﺗﺟوی ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﯾن
ظﻠﻣﺎت! و ارض ﻣﻠﮑوت داﻧﺷﮕﺎه وﺟودی اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺧواﺑﮕﺎه ﺑﺎزﯾﮕران ﺑﺎ ﻋﺷﻖ و ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﺎن و ﺷﻔﺎﻋت
ﭘرﺳﺗﺎن!
 -٣٣٠ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺟز ارض ﻣﻠﮑوت اﻣﺎم ﻧدارد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧش ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوﻣﻧد و ﺳﭘﺎھﯾﺎن و درﺑﺎرﯾﺎﻧش ھم
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد و ﻋواﻣش ھم ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮐﮫ ﭘﺷت درب ارض ﻣﻠﮑوت ﮔرﯾﺎﻧﻧد و طﺎﻟب ورود ﺑﮫ آن! و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم از ﺷﯾﻌﮫ ﮔری ﺧود
ﭘﺷﯾﻣﺎن و ﻣﻐﺿوب ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن!
 -٣٣١دﯾوان ﻏزﻟﯾﺎت ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﮔزارﺷﯽ رﻧداﻧﮫ از ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت ﺑﮫ ﻗﻠم ﻣوﻟوی ﮐﮫ از درب ﺟﺎن ﺷﻣس ورود
ﮐرده اﺳت.
 -٣٣٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ و ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن و
ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور اﻧﺳﺎن در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن! ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ،ﻗﯾﺎﻣت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺎﻋﮫ!
 -٣٣٣ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو اﺣﯾﺎی ھوش و ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ درﺟﺎت اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن! ﻗﻠﻣرو ادراک
ﺣﻘﯾﻘت در واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! و طﺑﻘﮫ ھﺷﺗم آن ﻗﻠﻣرو ادراک ﮐﺎﻣل ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﭼﺷﺎﺋﯽ و ﻟﻣس و
ﮔوﯾﺎﺋﯽ اﺳت.
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 -٣٣۴ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ارض ﻣﻠﮑوت را ﻣﯽ ﺑوﯾﻧد ،ﺑرﺧﯽ ھم ﻣﯽ ﭼﺷﻧد ،ﺑرﺧﯽ ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد.
وﻟﯽ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل ارض ﻣﻠﮑوت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾن ﮐﻣﺎل ھوش و ﺣواس اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٣٣۵ﻣﺣﻣد)ص( ،ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﺷﻧواﺋﯽ اﺳت .ﻋﻠﯽ)ع( ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت .ﻓﺎطﻣﮫ ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﺑوﯾﺎﺋﯽ اﺳت و ﺣﺳﻧﯾن ھم
ﻣظﺎھر ﮐﻣﺎل ﭼﺷﺎﺋﯽ و ﻟﻣس ھﺳﺗﻧد .و ﻋﺎرف ﺑﮫ درﺟﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﺑﮫ اﯾن اﻧوار ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺣﻖ دارای ﺣﯾﺎت ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺣواس و
ﺳﯽ ﺻورت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ در اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﺑﮫ درﺟﺎت ﮐﻣﺎل!
ھوش ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﭘﻧﺞ اﻋﺿﺎی ﺣ ّ
 -٣٣۶ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﭘﻧﺞ ﺑﻌدی از اھﺎﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔوش ﻧﺑوی ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﺷﻧود و ﺑﺎ ﭼﺷم
وﻟوی ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎ ﺷﺎ ّﻣﮫ ﻓﺎطﻣﯽ ﻣﯽ ﺑوﯾد و ﺑﺎ ذاﺋﻘﮫ و ﻟﻣس ﺣﺳﻧﯾن ھم ﻣﯽ ﭼﺷد و ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد ھﺳﺗﯽ ﺧدا را در
ارض ﻣﻠﮑوت!
 -٣٣٧اﯾن اﺣﯾﺎی ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﻣﺎن درﺟﮫ از اﯾن اﺣﯾﺎء ﺷدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯾﺎن
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن و ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت طﺑﻖ ﺳوره رﺣﻣن!
 -٣٣٨اﯾن ادراک ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ در ارض ﻣﻠﮑوت در دل ﻋﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﺣدی ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود در ﺻورت
اﻣﺎم ﮐﮫ ﺻورت ﻣطﻠﻘﮫ رﺣﻣن اﺳت.
 -٣٣٩ﮐﻣﺎل ﺷﮭود و ادراک ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻋﺎرف در ﺷب زﻧده داری ﺑﮫ وﻗت ﺳﺣر و ﻓﺟر اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻋﯾن ﻣﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد
ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش!
 -٣۴٠ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﷲ )آﻻء ﷲ در ﺳوره رﺣﻣن( ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ھوش و ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺧدا در ﺑﺷرﻧد و ﺧدا در
اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﺧود ﻣﯽ رﺳد و ﻋﺎرف ﻣﺟرا و ﺣﺟﻠﮫ وﺻل ﺧدا ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﺳت و ﻋﺎرف از اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﺳب وﺟود
اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮔردد در ﻣﻘﺎم ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﻧﮫ ﺗﻧﻔﯾس! و اﯾن وﺣدت ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود اﺳت در ﺟﺎن ﻋﺎرف!
 -٣۴١ﻋﺎرف از طرﯾﻖ ﻧﺑوت اﻧﺑﯾﺎء ،ﺷﻧوا ﻣﯽ ﮔردد و از طرﯾﻖ وﻻﯾت اوﻟﯾﺎء ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮔردد و از طرﯾﻖ ﻋﺻﻣت اﻟﮭﯽ در
وﺟود زﻧﺎن ﭘﺎک ھم ﺑوﯾﺎ ﻣﯽ ﮔردد و از طرﯾﻖ وﺣدت و ﺷﮭﺎدت ھم ﺑر اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺎن درﻣﯽ آﯾد و ﮐﻣﺎل اﯾن ﭘﻧﺞ ھوش
ﺳﯽ از وﺟود ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﷲ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد.
ﺣ ّ
 -٣۴٢و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺳوره رﺣﻣن ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن و ﺗوﺻﯾف ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ذﮐر "آﻻء رﺑﮑﻣﺎن"
ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد اﯾن ﺳوره اﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ ادراﮐﺎت ارض ﻣﻠﮑوت ﺑﮫ ﻧور اﯾن آﻻء اﺳت.
 -٣۴٣آﻻء رب ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧدان ﺧدا ﮐﮫ از ﺧﺎﻧدان دھری -ﻧژادی ﺧود ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎک و ﻣﻧزه ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ
در واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼ رخ ﻧﻣود و ﻟذا ﺣﺳﯾن ﻣظﮭر ﺣﯾﺎت ﻣطﻠﻘﮫ ﺣس ﻻﻣﺳﮫ اﺳت زﯾرا ﺣس ﻻﻣﺳﮫ زﯾرﺑﻧﺎی ھﻣﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﯾز ﻏﺎﯾﺗﺷﺎن! زﯾرا ﻟﻣس ﺣﻖ ﻋﯾن اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اوﺳت و وﺻل اﺣدی ﺑﺎ وﺟود! و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮭﯾد ﮐﺎﻣل اﺳت
ﮐﮫ ﺷﺎھد در ﻣﺷﮭود ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود .و اﺻﻼً واژه ﺷﮭﯾد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐوی ﺑﯾﺎﻧﮕر اﺗﺣﺎد ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺣﺳﯾن
ﺳرور ﺷﮭﯾدان اﺳت .و ھرﮐﮫ از درب ﺣﺳﯾن ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت وارد ﺷود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ھﻣﮫ ﺣواس اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑر اﯾن
ارض وارد ﺷده اﺳت .زﯾرا ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ اﺳت در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن!
 -٣۴۴و اﮔر در ﻋرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳوره رﺣﻣن را ﺑرای اﻣوات ﺗﺎزه ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ و اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣرﮔﺷﺎن ﺑر ارض ﻣﻠﮑوت وارد ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﯾﺷﺎن ﺟﻣﻠﮫ در ﺧواب و
ﻣدھوﺷﯽ ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺑﻣﯾرﻧد ﺑﮭوش ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺳﺧن از ﮐوری و ﮐری و ﮔﻧﮕﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ﻗرآن ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ از ارض ﻣﻠﮑوت ﻏﺎﻓﻠﻧد.

٥٥

 -٣۴۵وﺣﯽ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو ﺟﮭﺎن ﺷﻧﯾداری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﺷﻧواﺋﯽ ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺻدای ﺧدا را ﻣﯽ
ﺷﻧود و ﺧداﺋﯾت ھر ﺻوﺗﯽ را! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت زﯾرا ھر ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ ﺻورت اوﺳت
و ھر ﺑوﺋﯽ ھم ﻋطر ﺣﺿور اوﺳت و ھر ﻟﻣﺳﯽ ھم ﻟﻣس ﺟﺎن اوﺳت و ھر ﻣزه ای ﻧﯾز!
 -٣۴۶و اﮔر رﺳول ﺧدا ،ﻋطر ﮔﻠﮭﺎ و ﺟﻣﺎل زن را ﻣﺣﺑوﺑﯾت ھﺎی دﻧﯾوی ﺧود ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺑدﻟﯾل ﺣﺿورش در ارض ﻣﻠﮑوت
اﺳت ﮐﮫ ھر ﺑوﺋﯽ را ﺑوی او و ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ را ﺟﻣﺎل او ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -٣۴٧ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ اﺳت و ظﮭور ﺧﻠﻖ ﺑرای ﺣﻖ! ﭘس در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑدون ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن
وﺣدت وﺟود اﻣﮑﺎن ھﯾﭻ ادراﮐﯽ ﻧﯾﺳت و ﻓرد ﺟﺎھل در اﯾن ﻗﻠﻣرو دﭼﺎر ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﻧده ﺑرﺧﯽ از اﯾن
اﻓراد ﺟﺎھل را در اطراف ﺧود دﯾده ام ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد و دﺳت ﺑﮑﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘول ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ
ﻣوﺟب رﺳواﺋﯽ و ھﻼﮐت اﺳت.
 -٣۴٨ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت آن ﺑﮭﺷت ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗص اﺑﻠﮭﺎن و دﯾواﻧﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ
ھم آﻣده اﺳت .ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﺷراﻗﯽ اﺳت.
 -٣۴٩ﻣﺣﻣد)ص( ﭘﯾﺎﻣﺑرﯾﺳت ﮐﮫ ﺻدای ﺧدا را ھم ﺷﻧﯾد و ھم دﯾد ﺑﺻورت ﺟﺑرﺋﯾل! ﺟﺑرﺋﯾل ﺟﻣﺎل ﮐﻼم ﺧداﺳت .و اﯾن ﻣﻘﺎم
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﺑرﺋﯾل را ﺑﺻورت ﺟواﻧﻣردی ﺷﮭود ﻧﻣود.
 -٣۵٠در ارض ﻣﻠﮑوت ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ درک ﻣﯽ ﺷود ﭼون ﺑﯾﺎن ﮔردد ﺟز آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﻧده ﻗرآن را اﯾﻧﮕوﻧﮫ آﻣوﺧﺗم.
ارض ﻣﻠﮑوت ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ درب ورودش اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﻣن ﺷﮭر ﻋﻠم ھﺳﺗم و ﻋﻠﯽ درب آن! رﺳول
اﮐرم)ص(-
 -٣۵١اﯾن ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی دارای طﺑﻘﺎت و وادﯾﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﺳت :وادی زرﺗﺷﺗﯽ و ﻧوﺣﯽ ،وادی اﺑراھﯾﻣﯽ و ھﺎﺟری ،وادی
ﻣوﺳوی ،وادی ﯾوﺳﻔﯽ ،وادی ﯾوﻧﺳﯽ ،وادی ﻋﯾﺳوی ،وادی ﻣرﯾﻣﯽ وو ...و وادی ﻋﻠوی ﮐﮫ وادی آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم زﻣﯾن
اﺳت.
 -٣۵٢اﯾﻧﺳت ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺷﮭر دﯾدن ﮐرده و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ وﺣدت ادﯾﺎن و ﺣﮑﻣت ھﺎ رﺳﯾده اﻧد .وﻟﯽ
ﺟﺎھﻼن اﯾن وﺣدت را اﻟﺗﻘﺎط ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
 -٣۵٣ھﻣﮫ ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ دارای رﺳﺎﻟت ھﺳﺗﻧد ﭘس از ﻣدﺗﯽ از ﻗﻠﻣرو ارض ﻣﻠﮑوت ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗﺑﯾﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در اﯾن ارض زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺳت و ﻓﻧﺎی ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﮭت
اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻟﺗﺷﺎن در ﻣرز ﺑﯾن ارض ﻣﻠﮑوت و ﻧﺎﺳوت زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﯾﮑﺳو ﺑﮭﺷت ﺧداﺳت و از ﺳوی دﯾﮕر دوزخ
آﺧراﻟزﻣﺎن .و اﯾن "ﺑﯾن" ﻗﻠﻣرو ﺧﺎص ﺣﯾﺎت ﻋﺎرﻓﺎن ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت اﺳت :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ رﺳوﻻن ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﺳوره ﻣرﺳﻼت!
 -٣۵۴ارض ﻣﻠﮑوت ﺟﻣﺎل ﺗﻘوای اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﻓرﻣوده ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﯾن در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﻗرآن -و ﺗﻘوا
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﯾروی ﻧﮑردن از ﺧود و ﺑﻠﮑﮫ ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺧودﯾت ﺑﺷر اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧودﯾت آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﺿدﯾت ﺧدا ﺑﺎ
ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺣﻣت و ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس ھرﮐﮫ از ﺧود ﭘﯾروی ﮐﻧد و ﺧودش را ﺑﭘرﺳﺗد ﺿدﯾت ﺧدا ﺑﺎ
ﺧود اﻟﮭﯾش را ﭘرﺳﺗﯾده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻔر و ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺧداﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺿد ﺧدا در ﺧودش ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد
و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻘواﺳت .و آﻧﮑﮫ ﺣﺎﻣﯽ اﯾن ﺿد ﺧدا در ﺧود ﺑﺎﺷد دﭼﺎر ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋدم ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ھﻣﺎن
دوزخ اﺳت و در واﻗﻊ دوزخ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺑودی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ﺿدﯾت ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻧﺳﺎن ﺑرﺟﺎی ﺧداﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت اﻧﺳﺎن ھم
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑرای ﺧدا ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧد و ﺑﮫ او ﻣﺣول ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ وﺟود ﺑرای ﺧداوﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت.
٥٦

 -٣۵۵ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺧودی ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﺿد ﺧود اﺳت ﭘس اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﻣرﯾد ﺿد ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎ اﯾن ﺿد ﺧود ﺟﮭﺎد ﮐﻧد .ارض ﻣﻠﮑوت ظﮭور ﺧود اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﺟﮭﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷد .و ﻟذا ﺑﮭﺷت ھﻣﺎن ﺗﺟﻠﯽ ﺧود در
زﻣﯾن اﺳت .و ﻟذا ﺑﮭﺷت ﻣرﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٣۵۶اﯾﻣﺎن ﺑﮫ وﺟود ﺧدا در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧودﺑﺧود آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدارش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﯾن
ﺣﻘﯾﻘﯽ را دﻋوت ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﺑﺎ ﺧود ﻧﻣوده اﻧد و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھرﮐﮫ ﺧداﯾش را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ دﯾدارش ﻧﻣﺎﯾد .ﻗرآن -ﭘس
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻧﯾﺳت در واﻗﻊ ﻣؤﻣن ﺑﮫ وﺟود ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﺧدا در ﻧزد او ﺣرﻓﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ وﻗت دروغ و دﻏل و ﻧﺳﺑت ﺟﮭل و ﺟﻧوﻧش ﺑﺳراغ اﯾن ﺧدای ﺗوھﻣﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﯾﺷﺗر
ﺷﺑﺎھت دارد.
 -٣۵٧و ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار اﻟﮭﯽ ﻣؤﻣن را ﺑﮫ ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻠم ﻋﻠﯽ ﺑرﺳد زﯾرا ﻋﻠﯽ ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در
ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧدا را ﻣﯽ دﯾد :در ﺑﮭﺷت ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠم ﻋﻠﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .رﺳول اﮐرم)ص(-
 -٣۵٨ﭘس ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ارض ﻣﻠﮑوت داﻧﺷﮕﺎه ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺑﯾﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠم اﻣﺎم! و اﯾن ﻋﻠم در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻠم
ﻗﯾﺎﻣت ﻧﯾز ھﺳت زﯾرا ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺑرﭘﺎ ﻧﮕردد و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﻧﺷود و ﭘﺎک ﻧﮕردد ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ
ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺳن ﺻﺑﺎح در ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت ﻣطرح ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻧﮫ از ﺟﺎﻧب
ﭘﯾرواﻧش ﺑدرﺳﺗﯽ درک ﺷد و ﻧﮫ ﺳﺎﺋر ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎن! و ﺑﻠﮑﮫ ﮔروھﯽ از اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ اﯾن ﻗﯾﺎﻣت را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن دﯾن
و ﺷرﯾﻌت ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣودﻧد و ﺑﮑﻠﯽ از دﯾن و اﺳﻼم ﺧﺎرج ﮔﺷﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﺷﺧﺻﯽ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎطن دﯾن
و ﺷرﯾﻌت ﻣﯾرﺳﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧش ﺑرﺳﻧد .اﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﻧﯾز ﻏرض ورزی ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺳﻧت ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن
ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﭘﯾروان ﺣﺳن ﺻﺑﺎح را "ﻣﻼﺣده" ﺑﺧواﻧﻧد و ﺗﮑﻔﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن اﯾن ﻋﺻر
ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ از ﻗﯾﺎﻣت اﻟﻣوت ﺷرﯾﻌت را ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮑر ﺷده اﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﻟﻣوت
ظﮭور ارض ﻣﻠﮑوت و ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ از آن ﻗﯾﺎﻣت ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎھد و ﻋﺟﯾب ﺑﯾرون آﻣدﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻ ً اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن ﭘﯾرو
آﻗﺎﺧﺎن ﻣﺣﻼﺗﯽ ﮐﮫ رھﺑرﺷﺎن ﻣﻘﯾم اروﭘﺎﺳت و زﻧدﮔﯽ اﺷراﻓﯽ را در ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﮭﺷت اﻟﻣوت ﻓرض ﮐرده اﻧد
رﻓﺎه و ﻋﯾش ﻋرﺻﮫ ﻣدرﻧﯾزم را ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺎ دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ھﻣﺎن ارض ﻣﻠﮑوت ﺧود ﻗرار داده اﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت
ﮐﮫ ﺣﺳن ﺻﺑﺎح در ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺑﺎ ﺳﻼطﯾن و اﺷراف ﻓﺎﺳﻖ ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐرد و اﯾن اﻣﺎﻣﺎن ﮐذاب ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ
طﺎﻏوت ﻏرب ﻣﺷﻐول ﺳرﮐوﺑﯽ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﮭﺎن ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ اش اﺗﺣﺎد آﻗﺎﺧﺎن ﻣﺣﻼﺗﯽ ﺑﺎ ارﺗش
اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺿت آزادﯾﺑﺧش ﮔﺎﻧدی در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود .اﯾن ﻣﺻداق اﻣﺎﻣت ﺿد اﻣﺎم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ھم ﺑﮭﺷت ﺿد ﺑﮭﺷت اﺳت.
 -٣۵٩ﺑﻘول ﻣوﻟوی ﻣردﻣﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ اﻧد وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوزﺗرﯾن و ﺟﻧون آﻣﯾزﺗرﯾن ﺗﻘﻠﯾدھﺎ در ﻗﻠﻣرو ﺳﯾر و
ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﺛﻧوی ﻣوﻟوی ﻣﺧﺗص ﺑﮫ اﺧطﺎر ﻧﻣودن در اﯾن ﻧوع
ﺗﻘﻠﯾدھﺎﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﭘﯾروان ﺟﺎھل ﺑوﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد .ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺧطﺎر در اﯾن وادی از ﺟﺎﻧب ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻘل ﺷده اﺳت
ﮐﮫ :از ﻣن ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد! ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ ﻣرﯾدان و ﭘﯾروان ﻣذاھب از ﻣراﺟﻊ و ﭘﯾران طرﯾﻘت در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣوﻟد ھزاران ﻓﺗﻧﮫ و ﺗﻔرﻗﮫ ﺧوﻧﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾﻧش در ﻣذاھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن و ﻓﺳﺎداﻧﮕﯾزﺗرﯾن اﯾن ﺗﻘﻠﯾدھﺎ در ﻋﺎﻟم ﺗﺷﯾﻊ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾد از ﻗﯾﺎﻣت اﻟﻣوت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ را
ﺑﮫ راه ﺗﺑﺎھﯽ و اﻧﻘراض ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت.
 -٣۶٠ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎد اﻟﯽ ﷲ ،ﺳﯾر در وادی اﺣدﯾت و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ذات ﺣﻖ و ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای
ﺧود ﻋﺎرف واﺣد ھم ﺗﮑرارﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد آﻧﮭم ﺑرای دﯾﮕران .ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از اﻧﺣراﻓﺎت و ﺳوء
ﺗﻔﺎھﻣﺎت و اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدﯾد آﻣده ﺣﺎﺻل ﭼﻧﯾن ﺗﻘﻠﯾدھﺎﺋﯽ از اﺋﻣﮫ ھدی و
ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
٥٧

 -٣۶١ﻧﮫ ﺗﺟﻠﯾﺎت و ﮐراﻣﺎت و ظﮭور و ﺑروزھﺎی اﺷراﻗﯽ از ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار اﺳت و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ اﺣواﻻت ﺑﺎطﻧﯽ و
ﻣﺳﺗﯽ ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت! ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﻋﺎرف واﺣدی ھم اﮔر ﺑﺧواھد اﺣواﻻت و ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ﺑﮭر
وﺳﯾﻠﮫ و ﻓﮑر و ذﮐر و ﺗﻠﻘﯾﻧﯽ ﺑﺎزﯾﺎﻓت و ﺗﮑرار ﻧﻣﺎﯾد دﭼﺎر ﮔﻣراھﯽ و ﻓرﯾب و ﯾﺄس ﻣﯽ ﺷود و از ھﻣﮫ ﺑدﺗر ﭼﻧﯾن ﺗﻼﺷﯽ
ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﻧﻔﯾس و ﻣﻧﯽ ﮐردن اﻣر ﺗﺟﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد و اﻣﺎم ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﺻﻼً ﺗﻘﻠﯾد ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﺗﻧﻔﯾس اﺳت
و ﻟذا ﺟز ﺷﯾطﻧت و ﮔﻣراھﯽ ﺑﺑﺎر ﻧﻣﯽ آورد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣواﻻت اﺷراﻗﯽ و ﺗﺟﻠﯾﺎت آﻓﺎﻗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در اﻟﺳﺎﻋﮫ و در ﺣﺎل ﻣﺳﺗﯽ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺧودی ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ رخ ﻣﯽ دھد و در ﭼﻧﯾن وﻗﺎﯾﻌﯽ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﻣﻧﯾت ﻓرد در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻣﻧﯽ ﮐردن اﯾن
وﻗﺎﯾﻊ ﺗوﺣﯾدی ﻋﯾن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐردن آن اﺳت .ﭘس وای ﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﻣذات ﭘﻧداری ﮐﮫ در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر و ادﺑﯾﺎت
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﺷراﻗﯽ ﺑرای ﺧواﻧﻧده اش رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟز اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن و ﺗﻧﻔﯾس ﺣﻖ ﻧﯾﺳت.
 -٣۶٢ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺳﺎس ھﻣذات ﭘﻧداری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﯾﮏ ﻧﺟوا و اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﻣرﯾد و
ﺳﺎﻟﮏ را دﭼﺎر ﺗﻧﻔﯾس و دﺧل و ﺗﺻرف در اﻣر ﺣﻖ ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود رﺳواﺋﯽ و ﻓﺳﺎد و ﯾﺄس و ﺑطﺎﻟت
اﺳت.
 -٣۶٣ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗون ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﭼون ﺗﻼوت ﻗرآن و اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻏﺎﯾت ﺣﺿور ﻗﻠﺑﯽ و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و ﻓﮑر و ذﮐر
و ﻧﯾت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑرای ﺧدا ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣواﻗﻌﯽ ﺷﯾطﺎن ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻟﻘﺎی وﺳوﺳﮫ ھﺎ و اﯾده
ھﺎی اﺳﺗﮑﺑﺎری و ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز در ذھن ﻓرد داﻣن ﻣﯽ زﻧد .و اﯾن ﺑرﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣطﺎﻟﻌﮫ
آﺛﺎرﺷﺎن را ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭼﻠﮫ ای ﺑرای ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗون ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرای ھرﮐﺳﯽ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣوادث ﺑزرگ و
ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت ﻓرد ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭼﻧﯾن آﺛﺎری دارای ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧطﯾری اﺳت.
و ﺑﯾﮭوده ﻧﺑوده ﮐﮫ اﮐﺛر ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن آﺛﺎر ﺧود را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﺷﺎره و رﻣزوار و ﭘﯾﭼﯾده در اﻟﻔﺎظ ﻓﻧﯽ و ﺗﺣﺻﺻﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ھرﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘش دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﻣروزه دﯾﮕر آن دوران ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺳر آﻣده و در ﻗﯾﺎﻣت
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم و ﻣدرﻧﯾزم ھﻣﮫ اﺳرار آﺷﮑﺎر و ﺑرآب اﺳت و ﺑﺎطﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل ظﮭور و ﺑروز ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﮐﺳﯽ را ﻗدرت
ﻣﻣﺎﻧﻌت از آن ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧود ﻣراﻗب ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﺷد.
 -٣۶۴ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔوس ﺑﺷری در اﯾن ﻋﺻر ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم اﺳت و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و
ﺗﺣت ھداﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن! اوﻟﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ و اﻧﮭدام در درک اﺳﻔل ﻣﯽ ﺷود و دوﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور و ﺗﺟﻠﯽ ﻧﻔس در
ارض ﻣﻠﮑوت! اوﻟﯽ ﺳﻘوط اﺳت و دوﻣﯽ ﺻﻌود!
 -٣۶۵ارض ﻣﻠﮑوت ﺣﺎﺻل ﺗﻘوا و ﺗﻘﯾﮫ و درون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس اﺳت ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس! و دوزخ ﺻﻧﻌت و ﻣدرﻧﯾزم
ھم ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﻓﺳﻖ و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس اﺳت ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت اﻋم از
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻣﺎھواره ای!
 -٣۶۶ارض ﻣﻠﮑوت از ﺑطن طﺑﯾﻌت ﺑﮑر ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و ارض ﺑرھوت و دوزخ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم از ﺑطن ﺻﻧﻌت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﻠوه ﮔری ﺑﺷر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣۶٧ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت ،ارض واﺳﻊ دروﻏﯾن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳت وﻋده ﻓﺗﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ دھد.
وﻟﯽ اﯾن ارض ﺑرھوت و ﺛﻘﯾل و ﻗﺎﺑض و ﻧﺎﺑودﮔر و آﺗﺷﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ارض ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺑدن ﻓردی ﺑﺷر را از اﺣﺎطﮫ
اش ﺧﺎرج ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯽ ﺑرد :و زﻣﯾن از ھﻣﮫ ﺳو ﺑر اﯾﺷﺎن ﺗﻧﮓ و ﺗﻧﮕﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٣۶٨ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣدرن وﻋده ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯾدھد وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در واﻗﻊ در ﺣﺎل روی دادن اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر
ﻣدرن ﺣﺗﯽ در ﺗن و ﺟﺎن ﺧودش ھم آرام و ﻗراری ﻧدارد و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ درﺑدری و ﮔداﺋﯽ اﺑزار و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻧون اﺳت ﺗﺎ
ﺑﮫ وی ﭘﻧﺎه دھﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﮐﮫ در آن "ﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد ﻧﮫ ﻣرده اﻧد و ﻧﮫ
زﻧده" ﻗرآن ﮐرﯾم -در اﺗوﻣﺑﯾل ،ﭘﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون و اﯾﻧﺗرﻧت و ﺑﻘدرت ﻣﺧدرات و داروھﺎی رواﻧﮕردان و ﻣﺣرک و ﻧﺷﺎط آور
٥٨

وو ...ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ارض وﺟود آدﻣﯽ را ﺟﮭﻧم ﺳﺎﺧﺗﮫ و آﺳﻣﺎﻧش ھم ظﻠﻣﺎت ﻧﺟوم و ﮐﯾﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺿﺎﻧورداﻧش را در
ﺧود ﻣﭼﺎﻟﮫ و ﭘودر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد ﯾﺎﻓﺗن ﻗطره ای آب و ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺣﯾﺎت! اﯾﻧﺳت ارض ﺑرھوﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺷﯾطﺎن
آرﯾل ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و وﻋده ﻣﯽ دھد ﺑﮫ دروﻏﯽ ﮐﮫ راﺳﺗش دروﻏﺗر اﺳت.
 -٣۶٩ارض ﻣﻠﮑوت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗداﺧل و وﺣدت ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ ﻋﺎرف و زﻣﯾن اﺳت .و ﻟذا ﻋﺎرف در اﯾن زﻣﯾن ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑﺎ
ﮐوھﺳﺗﺎن و ﻗﻠل ﻧﻔس ﺧود و ﺑﺎ درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎران ﻧﻔس ﺧود و ﺑﺎ ﮔﻠﮭﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﻧﮕل ﻧﻔس ﺧود
روﺑرو ﻣﯽ ﺷود .ارض ﻣﻠﮑوت ،زﻣﯾن ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾش اﻋﺗﻣﺎد و اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ دارد ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ
در آب و ﺧﺎک و ھوا و ﮔﯾﺎه و ﺟﺎﻧداران ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر و زﻧده اﺳت و ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﺷد ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ در ﻧﻔس ﺧود
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ارض ﻣﻠﮑوت ظﮭور ﺧود -ﺧداﺋﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ اﻧﺳﺎن ھرﭼﮫ اراده ﮐﻧد ﻣﺣﻘﻖ ﺷود
طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش!
 -٣٧٠دﻋوت ﺧداوﻧد از ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ آدﻣﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺟ ّﻧت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد زﯾرا ﭘروردﮔﺎرش را در اﯾن ﻗﻠﻣرو از ھﻣﮫ ﺳو درک و دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .اطﻣﯾﻧﺎن آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺟز در اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
ﺷر ﺟﮭﺎن .و ﭼﻧﯾن اﻋﺗﻣﺎدی زﻣﯾﻧﮫ ارﺗﺑﺎط روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
ﺧﻠﻖ ﺧدا و طﺑﯾﻌت زﻧده ﻧﯾﺳت ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧﯾر و ّ
ﺷود .ﭘس در واﻗﻊ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﯾﺎ ارض ﻣﻠﮑوت ﭼﯾزی ﺟز ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ روح طﺑﯾﻌت ﻧﯾﺳت .ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت ھرآن
واﻗﻊ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗﻣش .وﻟﯽ اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺧداوﻧد واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﭼون ﺑﮫ آن
اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارد زﯾرا ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣن ﻧﯾﺳت .ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑﮑر اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﺧدای ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ اﯾﻣن و ﻣؤﻣن و ﻣﮭﯾﻣن اﺳت .و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل آﺗش را ﮔﻠﺳﺗﺎن ﯾﺎﻓت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت اﺟر ﻋﻣری ﻣﺟﺎھدت و ﺧطرﭘذﯾری ﺑرای
ﺧداﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در اﯾن راه ﺗن ﺑﮫ ﻣرگ ﺳﭘرده و زﻧده ﻣﺎﻧده اﺳت .ﭘس از اﯾن ﻣﻧظر ارض ﻣﻠﮑوت ﺣﺎﺻل
ﻣوﺗﮭﺎی اراده اﺳت" :ھرﮐﺳﯽ ﻣرگ را ﻣﯽ ﭼﺷد و ﺳﭘس ﺑﮫ دﯾدار ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ رود ".ﻗرآن -ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو
دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت و ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﯾن دﯾدار اﺳت ،ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ اﯾن ﻟﻘﺎء ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از دﯾدارھﺎی اﯾن ﺑﻧده در ﺣﯾن
ﺳﻔری رخ داد ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﮐوﻻک ﻣرﮔﺑﺎری از ﺑرف و ﺑوران ﺑودم ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑرﻓﯽ ﮐﮫ ﮐل آن ﻣﻧطﻘﮫ را ﭘوﺷﺎﻧده ﺑود آﯾﻧﮫ
ﺗﺟﻠﯽ ﺧداوﻧد ﮔردﯾد .ﺳﺎﺋر دﯾدارھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ اﻧواع ﻣوﺗﮭﺎ ھﻣراه ﺑوده اﺳت و ﭘس از اﯾن دﯾدارھﺎ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ طﺑﯾﻌت ﻣﺣﯾط
زﻧدﮔﯾم را ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم و ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ،ھوﯾت ﻣﻠﮑﯽ )ﻓرﺷﺗﮫ ای( داﺷﺗﻧد و ﮐل زﻣﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ﮔﺷﺗﮫ ﺑود و
اراده ام را در ھر ﻟﺣظﮫ ای ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣود ﻋﯾن اراده ﻣن ﺑود" :اراده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد
اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن -ﭘس ارض ﻣﻠﮑوت واﻗﻌﮫ ﺗوﺣﯾد ﺟﺎن و وﺣدت وﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﻓﺎن ھﻧدو
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻧﯾرواﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم وﺣدت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﮑﻣت ﺧﺳرواﻧﯽ اﯾران ﻗﻠﻣرو ﮐوه ﻗﺎف اﺳت.
 -٣٧١ارض ﻣﻠﮑوت داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی و ﺣﮑﻣت ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش ﺑﮫ
ظﮭور آﻣده اﺳت و ﻟذا ارض ﻣﻠﮑوت ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و ﺣﮑﻣت ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن را ھم ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺷﺎﻣل اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن راز
ﻏﻠﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم ﺑر ھﻣﮫ ادﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻏﻠﺑﮫ از وﺟﮫ ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و رﺣﻣت اﺳت .و ﻟذا
ﻓﻘط ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺣﮑﻣﺗﮭﺎ و ﻣﻌﺎرف ﺳﺎﺋر اﻗوام و ﻣذاھب ﺑﺷری ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و ﺣﻘوق واﺣد و
ﺗوﺣﯾدی ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را در ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺷﺎن داده اﻧد و ﭼﻧﯾن اﻣری در ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺳﺎﺋر ﻣذاھب ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت.
 -٣٧٢ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﻣل ﻧور وﺣدت ادﯾﺎن و اﻗوام ﺑﺷری اﺳت زﯾرا ﻣﺣﻣد)ص( ﭘﯾﺎﻣﺑر ھﻣﮫ اﻗوام
ﺑﺷری در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣذاھب ﻣﺣﺻور و ﻣﺣدود در ﻗوﻣﯾت و دھرﯾت ﺧﺎص ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻓﻘط ﺣﮑﻣت
ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﻧژادﺑراﻧداز و دھرﺷﮑن اﺳت زﯾرا اﺣﯾﺎی ﮐﻣﺎل ﺣﮑﻣت اﺑراھﯾﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -٣٧٣و در اﯾن ارض ﻣﻠﮑوت ،ﻋﻠﯽ)ع( واﻟد و ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﺣﻣد)ص( ھم ﻣﺎدر اﯾن آﻓرﯾﻧش رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎن
ﻋﺎرﻓﺎن .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻓرﻣوده :ای ﻋﻠﯽ ﻣن و ﺗو ﻣﺎدر و ﭘدر ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﯾم! و در ﻗرآن ھم ﺧداوﻧد ﺑﮫ
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ﭘدری ﮐﮫ ﻣﯽ زاﯾد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻧﻣوده اﺳت در ﺳوره ﺑﻠد! و اﯾن زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺑطن ﻧور وﻻﯾت و
ﻣﻌرﻓت اﻣﺎم اﺳت.
 -٣٧۴ﻧطﻔﮫ اﯾن ﺑﺎروری و زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﺑﺎور ﺑﮫ اﻣﺎم ﺑﻌﻧوان اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ ﺧدا و ﺧﺎﻟﻖ ﺟﮭﺎﻧﮭﺎی
ﺑرﺗر و اﻧﺳﺎن ﺑرﺗر اﺳت و ﺑﺎور ﺑﮫ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺧوﯾﺷﺗن و ﺷوق ﭼﻧﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﺻول اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳت .و ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﺑﺎور و ﺷﻧﺎﺧت اﺳت" .آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺑﮭﺷت اﻟﮭﯽ وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ھر ﮐﺳﯽ را از ﻋﻠﻣش آﻓرﯾدﯾم ".ﻗرآن -ارض ﻣﻠﮑوت ﻗﻠﻣرو ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﻌﯾّن ﻋﻠم اﻣﺎم و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور ﻋﻠم
ﺑدﻋت ﻗرار دارد زﯾرا ارض ﻣﻠﮑوت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑدﯾﻊ و دﮔر اﺳت .و ﺑﻘول اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﺑدون ﻋﻠم ﺑداء ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻣﺎم
را ﺷﻧﺎﺧت و وﻻﯾﺗش را ﭘذﯾرﻓت.
 -٣٧۵ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﮫ  ١٢از ﺳوره طﻼق آﻣده ﺧداوﻧد اﻣرش را در ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن زﻣﯾن
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ارض ﻣﻠﮑوت اﺳت .ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ھر ﻋﺻری ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻗﻠﻣرو ورود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣر ﺧدا درﺑﺎره
ﻣﺳﺎﺋل و ﺗﮑﺎﻟﯾف اﻧﺳﺎن آن ﻋﺻر ھﺳﺗﻧد و در واﻗﻊ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن وارﺛﺎن و اوﺻﯾﺎی اﻧﺑﯾﺎء در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺗﺄوﯾﻠﮕران ﻗرآن ﺑرای دوراﻧﮭﺎ! اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ھﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد) .رﺳول اﮐرم(-
 -٣٧۶ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ و طﺑﻘﺎﺗﺷﺎن ﺟز ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻋﻠم ﺟﮭل و ﺳرﮔرداﻧﯽ ھﺎی ﺑﺷری ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ
اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻول درﺟﺎت ﺑﺎور و ﻣﻌرﻓت و ﺟﮭل آدﻣﯽ از ﺧود و ﺟﮭﺎﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻟذا رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو
و وﺳﻌت ﺑﮭﺷت و دوزخ ھﻣﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرای ﯾﮑﯽ دوزخ و ﺑرای دﯾﮕری ﺑﮭﺷت و ﯾﺎ ﺑرزخ
اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز آﺷﮑﺎرﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھرﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎن در ﻋذاب
اﺳت در آﺧرت ﻋذاﺑش ﺷدﯾدﺗر اﺳت و ھرﮐﮫ در رﺣﻣت اﺳت در آﺧرت از رﺣﻣت ﺑرﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت .اﯾن ﺷدت رﺣﻣت
و ﻋذاب اﺧروی ﺑدﻟﯾل از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدن ﺣﺟﺎب ﺗن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ درب ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ ﺗﻣﺎﻣﯽ از ﺑﺎطن و ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ و ادراک آدﻣﯽ ﺑﺳوی ﺟﮭﺎن ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷت ھﻣﺎن ﺑﮭﺷت اﯾﻣﺎن و ﻋﻠم و ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﺧدا و ﺟﮭﺎن اﺳت و
دوزخ ھم دوزخ ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و ﻧﺎﺑﺎوری و ﺟﮭل درﺑﺎره ﺧدا و ﺧود و ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺑرزخ ھم ﺑرزخ ﺳرﮔرداﻧﯾﮭﺎ و
ﺗردﯾدھﺎﺳت.
 -٣٧٧ارض ﻣﻠﮑوت ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی ھم ﺷﮭر ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻗراﺋت و ﺗﺄوﯾل و
ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل دارد و ھرﯾﮏ از ﻣؤﻣﻧﯾن ﺷﯾﻌﮫ از درب ﻧور وﺟود ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑر اﯾن ﺷﮭر ورود ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس
ھرﯾﮏ از طﺑﻘﺎت اﯾن زﻣﯾن ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ آﺳﻣﺎﻧﯽ دارای دوازده وادی و ﻏرﻓﮫ و ﺗﺟﻠﯽ اﺳت .ﭘس اﯾن ﺷﮭر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﮭر اﻣﺎم
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و اﻣﺎﻣت در دوازده ﺗﺟﻠﯽ و ظﮭور و ﺑروز! "ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ ﺗو ﻣﻘﯾﻣش ھﺳﺗﯽ و ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘدری ﮐﮫ
ﻣﯽ زاﯾد .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در رﻧﺟﮭﺎ آﻓرﯾده اﯾم ".ﺳوره ﺑﻠد -آری راه اﻧﺳﺎن ﺷدن اﯾن ﺣﯾوان ﺷرور دوﭘﺎ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺳراﺳر رﻧﺞ و ﺑﻼﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﭼﺎه و ظﻠﻣت طﺑﯾﻌت ﺟﻣﺎدی و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﺎﻧوری و ﺑدﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ از
ظﻠﻣﺎت وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺑدر ﺑرد و ﺑر طﺑﯾﻌت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود اﺣﺎطﮫ و اﺷراف و ﺷﮭﺎدت ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت
طﺑﻘﺎت ﺟﺎن ﺧود روﺑرو ﺷود و درب ﻣﺣﻣدی ﺟﺎﻧش را ﮐﺷف ﮐﻧد و از اﯾن در ﺑر ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود وارد ﺷود و رﺣﻣﺎﻧﯽ
ﮔردد و ﻗرآﻧﯽ!
 -٣٧٨ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ ھﻣواره ﺣﺎﺻل ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ روی ﺑﮫ ازﻟﯾت دارد .ﮐﺷور اﯾران ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣل ﻧزول ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺣﮑﻣﺗﮭﺎ ﺑوده اﺳت از ھﻣﺎن آﻏﺎز اﺳﻼم ﺑدﻟﯾل ﺣﺿور ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﮐﻧﺎر ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﺣﮑﻣﺗﮭﺎی ﻣذاھب
ﻋﺎﻟم ﺑود ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﻠﻣرو درک ﺣﮑﻣت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ دﯾن ﺧدا ﮔردﯾد و ﮐﺎﻧون اﺗﺻﺎل اول و آﺧر ادﯾﺎن اﻟﮭﯽ ﺷد ﮐﮫ در اﯾن
ﻣﯾﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل اﻟﺑرز )دﯾﻠﻣﺎن( ﻧﻘش وﯾژه ای ﯾﺎﻓت زﯾرا دﯾﻠﻣﺎن ھﻣواره در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﭘرورﺷﮕﺎه ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﺧﺳرواﻧﯽ
ﺑوده اﺳت و طﺑﻖ وﻋده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺣﮑﻣت ﺧﺳرواﻧﯽ و ﻣﺗون اوﺳﺗﺎﺋﯽ آﻣده ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل اﻟﺑرز ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن
وﻋده ھﺎ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ رواﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ظﮭور ﺳوﺷﯾﺎﻧت اوﺳﺗﺎﺋﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ را ﻣﺗرادف و ھﻣﺳو
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ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ھﻣواره ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﻋﻠوﯾﺎن و ظﮭور ﻧﮭﺿت ھﺎی ﺿد ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ﺑوده
اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻗﺻد داﺷت ﮐﮫ ﺑﺳوی دﯾﻠﻣﺎن اﯾران ھﺟرت ﮐﻧد و دﯾﻠﻣﺎن اﯾراﻧﯽ ھم
ﺳﭘﺎھﯽ آراﺳﺗﮫ در اﻧﺗظﺎر ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﺎم ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد در ﻗﯾﺎم ﻣﺧﺗﺎر ﻓراھم آﻣد و ھﻣﮫ اﺷﻘﯾﺎی دﺷت
ﮐرﺑﻼ ﺑواﺳطﮫ ﭘﮭﻠواﻧﺎن دﯾﻠﻣﺎﻧﯽ ﻗﺻﺎص ﺷدﻧد .و ھﻧوز ھم اﻣروزه در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل اﻟﺑرز ﺷﺎھد ﻣﻘﺎﺑر اﻣﺎﻣزادﮔﺎن
و ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎﻧون ﻣرﮐزی اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد اﺳت .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذﮐر ﻧﻣودﯾم ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی
اﺷراﻗﯽ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻣﺎ ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو رخ ﻧﻣوده اﺳت .ﭘس ﺗﻼﻗﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود اوﺳﺗﺎﺋﯽ و ﻗرآﻧﯽ در اﯾن
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ واﻗﻌﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻘول و ﻣﻌﻣول ﺑوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ و
طﺑﯾﻌت ﻧﯾز ﻣواﺿﻌﯽ ﻋﯾﻧﯽ دارد ﮐﮫ در رواﯾﺎت اوﺳﺗﺎﺋﯽ ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن وﯾژه ای اﺳت ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻧﺎﻣﮭﺎﺋﯽ دﮔر دارد.
ﺳر ﺗﻼﻗﯽ و ﺗطﺑﯾﻖ اﺳطوره و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت و طﺑﯾﻌت ﺟز ﺑﻘدرت ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت ﻧﺎﺷﯽ از
درک ّ
ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﻘﯾم در ارض ﻣﻠﮑوت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد .و ﺑﺎورش ﺟز در ﻗﻠوﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ آزﻣوده ﺷده ﺟﺎی ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -٣٧٩ﺷﯾﺦ ﺷﮭﯾد ﺳﮭروردی ﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑﻣت اﺷراق ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﮑﯾم ﻗرآﻧﯽ -اوﺳﺗﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن دو ﺣﮑﻣت را در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﺷف ﻧﻣود و ﺗﺑﯾﯾن ﮐرد ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺎ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف اﯾن اﺛرش ﻣﻧطﻖ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ ھم
آن را ﻧﻘطﮫ ﻗوت و اﻣﺗﯾﺎزش ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ از اﯾن طرﯾﻖ ﺳﮫ ﺣﮑﻣت ﺧﺳرواﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﮔردھم آورده اﺳت .و
در ﻋﺻر ﻣﺎ ھﺎﻧری ﮐرﺑن ﺑﮫ ﺷرح ﻣﺟدد اﯾن اﺛر ﺑزرگ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮔری ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن اﺛر را ﺗﺧﻔﯾف
اﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣت اﯾن ﻣرد ﺑزرگ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺷﯾﻊ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد اﺳت و
داده و آن را ﺑﮫ درک ّ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﯾﺷﺎن در اﯾن ﺑﺎره ھﻣواره ﻣﺎ را ﻧﯾز در ﺗﺑﯾﯾن ﺣﮑﻣت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎری ﻧﻣوده اﺳت .دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﯾز در ﭘرﺗو
ﺣﮑﻣت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﯾن ﻣرد ﺑزرگ و اﺳﺗﺎدش ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .و ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺣﻘﻘﯾن اﯾراﻧﯽ ھم ﺑﮫ
ﻋظﻣت اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﻌﺗرﻓﻧد ﮐﮫ ﺳراﺳر در ﺧدﻣت اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن اﻣر ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن از آن
ﻏﺎﻓﻠﻧد.
 -٣٨٠درب ورود ﺑﮫ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت و آﺳﻣﺎن زﻣﯾن ھﻣﺎن ﺧﺎک اﺳت و ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک ﺑرای ﺧدا ﺷﺎھراه اﯾن ﻓﺗﺢ و ﻓرج
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر اﻧﺳﺎن ﺳﺎﺟد در ﭘرﺗو وﻻﯾت اﻣﺎم ﺑﺎﺷد .اﮔر اﻣﺎم ﺷﯾﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ،در ھر ﭼﯾزی در طﺑﯾﻌت ،ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
اﻧﺳﺎن ﺷﯾﻌﯽ ھم در ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺎﻣش را ﺷﮭود ﮐﻧد ﮐﮫ ظﮭور ﻣﻌﻧﺎی ﺧداوﻧد اﺳت زﯾرا اﻣﺎم ﻣﻌﻧﺎی ﺧداﺳت.
 -٣٨١ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺎور و وﻻﯾﺗﯽ ﺑر طﺑﯾﻌت ﺧدا ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد در ھر رﻧﮓ و ﺑو و ﻣﻧظره و ﻧواﺋﯽ ،ﻧﺷﺎﻧﯽ از
ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﺳوی اﻣﺎم ﻣﻌطوف اﺳت :ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧود را در درون و ﺑروﻧﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او
ﺣﻖ اﺳت .ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ و ﻧور اﻟﮭﯽ اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت.
 -٣٨٢ﻋﺎرف ﺷﯾﻌﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت ،ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و در ﻓﯾزﯾﮏ ،ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را و در ﺧﺎک ،ﺧدا را
و در زﻣﯾن آﺳﻣﺎن را! در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺎﻟم ﻏﯾب آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑر زﻣﯾن ﻣﻣﺎس و ﺑﻠﮑﮫ در آن وارد ﺷده اﺳت .آﻧﮑﮫ از ﻣﻌرﻓت
ﻻزم ﺑرﺧوردار ﻧﺑﺎﺷد در ظﻠﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺟﻧﯽ اﯾن ظﮭور وارد ﻣﯽ ﺷود و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد .ظﮭور اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻣراض رواﻧﯽ
و ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ در ﻋﺻر ﺟدﯾد از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﮔر ﻋﺎرف ﻧﺑﺎﺷﻧد دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٣٨٣وﻟﯽ ظﮭور و ﺑروز ﻋﺎﻟم ﻏﯾب از ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل اﻟﺑرز و طﺑﯾﻌت آن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد اﺳت .آﻧﺎﻧﮑﮫ اﻧدک اﯾﻣﺎن و
ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ و ﺣﮑﻣت دارﻧد از اﻗﺎﻣت و ﮔردش و ﺳﻔر در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺷﺎھدات ﺣﯾرت آوری دارﻧد .در ھﻣﯾن ﺳده ﻗﺑل
ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﯾراﻧﮕرد در ﺳﻔری ﺑﮫ داﻣﻧﮫ دﻣﺎوﻧد ﺷﺎھد ﺣوادﺛﯽ ﺷﮕرف ﺷدﻧد ﮐﮫ وﺻﻔش ﻋﯾن ارض ﻣﻠﮑوت
اﺳت .ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺑدل ﺷد و ﮐﺳﯽ آﻧرا ﺟدی ﻧﮕرﻓت و دﺳﺗﻣﺎﯾﮫ ﺑرﺧﯽ داﺳﺗﺎن و ﻓﯾﻠﻣﻧﺎﻣﮫ
ﮔردﯾد .ﮔوﺋﯽ اﯾن ﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﭼﻧدﻧﻔر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑر ارض ﻣﻠﮑوت وارد ﺷدﻧد ﮐﮫ دو ﻧﻔرﺷﺎن در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و ﺑﻘﯾﮫ
ﮐرات در ﻣﺗون ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﯾرون آﻣدﻧد و آن وﻗﺎﯾﻊ را ﮔزارش ﮐردﻧد .ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ّ
دﯾده ﻣﯽ ﺷود از ﺟﻣﻠﮫ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ،ﺳﮭروردی ،ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺟﯾﻠﯽ و از ﻣﺗﺄﺧرﯾن ھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﻼﻣﺣﺳن ﻓﯾض
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺷﯾﺦ اﺣﻣد اﺣﺳﺎﺋﯽ! ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ از ﺷﺎرﺣﺎن ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ ھﺳﺗﻧد.
٦١

 -٣٨۴ھﻣﮫ اﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑر اﯾن اﻣر اﺷﺗراک ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو
ارض ﻣﻠﮑوت و ﺳرزﻣﯾن اﻗﺎﻣت اﻣﺎم و ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و ﻣﻌﺻوﻣﯾن ،ھﻣﺎﻧﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻗﻠل ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ھﺳﺗﻧد و
داﻣﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﮐوھﮭﺎ! ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣدّ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﺳﺗﻧد از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻟﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ
دارﻧد و در ﻋطش ﻟﻘﺎی ﺣﻖ ﻋﻣری را ﺟﮭﺎد ﮐرده اﻧد .اﮐﺛر ﮐوھﻧوردان ﻗﻠل ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﻧﯾز در ﺟﺎذﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ اﯾن اﻣر
ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ درﺑﺎره ﺣﻘش ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧدارﻧد و ﮔﺎه ﺟﺎن ﺧود را ﺑر اﯾن ﻣﺳﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
رازش را ﺑداﻧﻧد.
 -٣٨۵ﺑﯽ ﺗردﯾد درب اﺻﻠﯽ ورود ﺑر ارض ﻣﻠﮑوت دل ﻣؤﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮔرو وﻻﯾت اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻋطش ﻟﻘﺎی
وﺟﮫ او! ﭘس ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎن ﻣﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻘﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا اﯾن واﻗﻌﮫ
ای در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻗﺑﻠﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ ﯾﺎ آرﻣﺎﻧﯽ!
 -٣٨۶در آﺧرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﯾن ﺑﻧده ،ارض ﻣﻠﮑوت در ﺑﮭﺎر  ١٣٩٢ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ از ﻗﻠﮫ دﻣﺎوﻧد ﭼﺷم ﮔﺷود ﮐﮫ در
ﭘرﺗوی آن ھﻣﮫ اﺳرار ﻏﯾﺑﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯾم ﻣﻧور و ﮔوﯾﺎ و ﻋﯾن ﻗرآن ﺧواﻧده ﺷد و ﺑرای ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﮔﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﺎن
ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد .ﺑزودی ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﺎز ﺧواھم ﮔﺷت و ﺑﺎ ﻧور ﮐﺎﻣل اﻣﺎم و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑرﺗری ﺧواھم آﻣد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر
اﺳت .ارض ﻣﻠﮑوت ،ﺣﮑﻣت ﻓرج اﻟﺳﺎﻋﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﻗﺎﺑل درک و
ﺣﺻول اﺳت .واﻟﺳﻼم-
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
١٣٩۴/٠٣/١٠
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