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ﺑﺳم ﷲ اﻷﻋرف
ﻣﻘدّﻣﮫ:
أﻋوذ ﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن رﺟﯾم!
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣول ﺳﮫ ﻣﺣور ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ،اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل )اﻣﺎم( و ﺷﯾطﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺑوده و اﯾن
ھر ﺳﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﺗوأﻣﺎن در ﻗﻠﻣرو ﺗﺑﯾﯾن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻣﯾرﺳﻧد .ﺑﺣث ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن در ﮐﺗﺎب
"ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ" ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐﺎﻣل رﺳﯾد و ﺑﺣث اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ در رﺳﺎﻟﮫ "ﻣﺑﺎﻧﯽ
ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ" ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم اﻧﺟﺎﻣﯾد و اﯾﻧﮏ ﻧوﺑت ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧظﺎم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮔردد.
در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣده ﮐﮫ ﻣﮭدی ﻣوﻋود)ع( در آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش ﺑﺎ ﯾﺎری ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ)ع( ،دﺟّﺎل و اﺑﻠﯾس را ﺑﮫ
ﻗﺗل ﻣﯾرﺳﺎﻧد .ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن ﮐﮫ ﻓرزﻧدان و ﻟﺷﮑرﯾﺎن اوﯾﻧد از ﺟﻧس آﺗش ﺧﺎﻟص ھﺳﺗﻧد زﯾرا از ﺟﻧس
ﺟن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد )ﻗرآن ﮐرﯾم( ﭘس ﻗﺎﺑل ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧظور ﺑراﻧداﺧﺗن ﺳﯾطره اﯾﺷﺎن در ﺑﺷرﯾت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ
اﺻﻼً اﺑﻠﯾس از ازل در ﺟرﮔﮫ ﻣﻼﺋﮏ و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻣﻘرب ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑود و ﺑﺎ آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑود
ﮐﮫ ﮐﺎﻓر و ﻣطرود و ﻣﻠﻌون ﺣﻖ ﮔردﯾد و ﻟذا ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺑرﺧﺎﺳت ﺗﺎ از او اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮕﯾرد و اﻧﺳﺎن را ھم ﭼون
ﺧود از ﺧداﯾش دور ﺳﺎزد .ﭘس ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠّﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس اﯾن ﻋداوﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﭘس ﻧﺑرد
ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﯾﮏ ﻧﺑرد ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﺟﻧس ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ھرﮔز
آدﻣﯽ اﻣر ﺑﮫ ﻗﺗﺎل ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﺷده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﺷده ﺗﺎ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر ﭘﯾﮑﺎر ﮐﻧﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت ﺑﺳﺗﯾزﻧد" :ﺷﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن ﭘﯾﮑﺎر ﮐﻧﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﺷﯾطﺎن
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﺳﺳت اﺳت ".ﻧﺳﺎء -٧۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﮐرﯾم ،ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﻣﮑر و دﺳﯾﺳﮫ و
ﻓرﯾﺑﮑﺎرﯾﮭﺎ و وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی رﻧداﻧﮫ اش ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت و ﻟذا ﺷﯾطﺎن از درب ﺟﮭل و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑر
اﻧﺳﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺑر او ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮔردد" :ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻋده ﻣﯾدھد و ﺑﮫ آرزوھﺎی دور و دراز ﻣﺷﻐول ﻣﯾدارد
و ﺟز ﻓرﯾب و ﻏرور ﺑرای ﺑﺷر ﮐﺎﻻﺋﯽ ﻧدارد ".ﻧﺳﺎء -١٢٠ﭘس ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط از راه ﻧﺎﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻏﻔﻠت و ﺣﻣﺎﻗت
ﺑﺷری وارد ﻣﯾﺷود و او را ﺑﯽ ﺧود و ﻣﺟﻧون و ﻣﺳﺦ ﻣﯾﮑﻧد" :و ﺷﯾطﺎن او را دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﮐرد "...اﻧﻌﺎم -۶٨ﭘس
ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﻓرﯾب ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺧودآﮔﺎھﯽ اﺳت و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ذﮐر ﺧداوﻧد ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻋﻧﺻر
ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد" :ھر ﮐﮫ ﺧدای را از ﯾﺎد ﺑﺑرد ﺧداوﻧد ھم وی را از ﯾﺎد ﺧودش ﻣﯾﺑرد و ﺧود را ﻓراﻣوش ﻣﯾﮑﻧد".
ﻗرآن -ﭘس ﺷﯾطﺎن ﻋﻧﺻر ﺑﯽ ﺧودی در ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم ﻧور ﺧودآﺋﯽ ﺑﺷر اﺳت" :ھر ﮐس ﺧدای را
از ﯾﺎد ﺑرد ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﻣﺎﻧد ".زﺧرف-٣۶
ﭘس ﺧدا و ﺷﯾطﺎن دو روی ذﮐر و ﻧﺳﯾﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺷﻧﺎﺧت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾن دو در ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ذﮐرﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﻧﺳﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧور ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧودآﺋﯽ و ﺧودﯾﺎﺑﯽ اﺳت و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ھم ﺷﻧﺎﺧت ظﻠﻣت ﮔﻣﺷدﮔﯽ و ﻏﻔﻠت و ﺟﻧون و ھذﯾﺎن و ﻧﺳﯾﺎن و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﺑزﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣری واﺣد اﺳت ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﯽ ﺧودی ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم اﻣری واﺣد اﺳت.
ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ظﻠﻣت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻘدم ﺑر ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺣﺎﺋل ﺷده اﺳت ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣت ﺟﮭل و ﻓرﯾب و ﻧﺳﯾﺎن اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻋﺎرﻓﺎن
ﺑزرگ ﻋﻣده ﻣراﺗب ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس را ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اﯾن راه را ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧواﻧده اﻧد.
زﯾرا وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺷد ﺧدا ھﺳت زﯾرا ﻓطرت ﺑﺷر ﻋﯾن ﺧداﺳت )ﻗرآن( طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﮐﻔران و ﺷﻘﺎوت و ﻣظﺎﻟم و ﻣﻔﺎﺳد و ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎی ﺑﺷری از اﺑﺗﻼﯾش ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﻟﯾل اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن دﭼﺎر ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻋذاﺑﮭﺎی دو ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﭘس ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن
ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت و ﻋﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت و ﺷﻧﺎﺧت راز ھﻣﮫ
ﻣﺻﯾﺑﺗﮭﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻋداوت ھﺎ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ! و ﻟذا ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده
ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را ھم ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ او ﻓراﺧواﻧده اﺳت و اﯾن ﺳﺧن دھﮭﺎ ﺑﺎر در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺗﮑرار ﺷده
اﺳت" :ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن آﺷﮑﺎری ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت" اﺳراء" -۵٣ﺷﯾطﺎن را دﺷﻣن ﺧود ﺑداﻧﯾد" ﻓﺎطر -٢ﭘس دﺷﻣن
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت و ھر دﺷﻣن ﺷﻧﺎﺳﯽ دﯾﮕری ﻋﺑث اﺳت ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ اﻣروزه ﻋﺻر ﺳﯾطره ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ
ﺑر ﻧﻔوس آﺣﺎد ﺑﺷری اﺳت و ھﻣﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑدﺑﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻋﺎطﻔﮫ و ﻣﺣﺑت در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز
٤

اﻟﻘﺎء و دﺳﯾﺳﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود زﯾرا ﺑر ھﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﻠط ﮔﺷﺗﮫ اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن در ﻣﯾﺎن
ﺷﻣﺎ ﻓﺗﻧﮫ و ﻓﺳﺎد ﻣﯾﮑﻧد و ﻋداوت ﻣﯾﭘراﮐﻧد ".ﻣﺎﺋده -٩١اﺳراء-۵٣
ّ
اﮔرﻋﻼﻣﮫ دھر و
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر ظﮭور دوزخ و ﺳﻠطﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻣردﻣﺎن اﺳت
ﻓﯾﻠﺳوف ﮐﺎﻣل و داﻧﺎی ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و ﻋﺎﻟم ﺑر ھﻣﮫ ﺣﮑﻣﺗﮭﺎ و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾم وﻟﯽ دارای ﻋﻠم ﺷﯾطﺎن
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾم ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ھم ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺧود از اوﻟﯾﺎی
ﺷﯾطﺎن ﺷوﯾم و ﻧداﻧﯾم! زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﯾطﺎن ،ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺳم ﺧدا ،ﺣﻘﯾﻘت ،ﻋﻠم ،ﻋرﻓﺎن ،دﯾن،
ﺳﻌﺎدت ،ﭘﯾﺷرﻓت ،ﺗﻣدن ،ھﻧر و ...ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯾﺷود .ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻔس و ﭘﺎﺗوﻟوژی ﺟواﻣﻊ
ﺑﺷری در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن ھﯾﭻ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﺑﺳوی ﺣﻖ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد و ھﯾﭻ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر ﻧﻣﯽ اﻓﺗد زﯾرا
اﺻل ﺑﯾﻣﺎری را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﯾم" .ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﺗﺣﺎن در ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد ﮐﮫ در دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣرض
و ﺷﻘﺎوت اﺳت ".ﺣﺞ-۵٣
اﮔر اﺣﺳﺎس ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺑن ﺑﺳت اﺑدی ،اﺣﺳﺎس واﺣدی در ھﻣﮫ ﻧﻔوس ﺑﺷر در اﯾن دوران اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼون طﻠﺳﻣﯽ
ھﻣﮫ ارواح ﺑﺷری را ﻣﺳﺦ ﻧﻣوده اﺳت اﯾن درد ﺑﯽ درﻣﺎن و طﻠﺳم ﺟﺎن و ﻣﺳﺦ روح اﻧﺳﺎن ﻋﻼﺟﯽ ﺟز ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧدارد" .ای ﻓرزﻧدان آدم ،ﻣﺑﺎدا ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑﻔرﯾﺑد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷﻣﺎ را ﻓرﯾب داد و از ﺑﮭﺷت ﺑﯾرون
ﮐرد .او و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﺷﻣﺎ را ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد و ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .ﻣﺎ ﺷﯾﺎطﯾن را اوﻟﯾﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار داده اﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن
ﻧﻣﯽ آورﻧد ".اﻋراف-٢٧
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺷﯾطﺎن و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﯾطﺎن در ﮐﺗﺎب ﺧدا آﻣده از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت واﺟب
اﯾﻣﺎن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ ﺳوم ﻗرآن درﺑﺎره ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺷﯾطﺎن
و ﻣﻼﺋﮏ و اﺟﻧﮫ ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﮐﺎﻓرﻧد .ﭘس ﺑﯾﺎﺋﯾم ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻻاﻗل ﯾﮏ ﺳوم اﯾﻣﺎن ﺧود را درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﺑدون آن ،دو ﺳوم دﯾﮕر اﯾﻣﺎن ھم ﺑﮫ ﺗﺎراج ﻣﯾرود زﯾرا ﺑﻘول اﻟﮭﯽ اﯾﻣﺎن آدﻣﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﺟز ﺷﯾطﺎن ﻧدارد" :و ھﻣﮕﯽ از
اﺑﻠﯾس ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ".ﺳﺑﺎء -٢٠و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت آﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و اﺻﻼً ﺷﯾطﺎﻧﯽ
را ﺑﺎور ﻧدارد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﭘرﺳﺗﻧده و ﻣرﯾد اوﺳت! ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻧزد اﮐﺛرﯾت اھﺎﻟﯽ دﯾن و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ،ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت )ﺷﯾطﺎن( و اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﻟﻌﻧت ﻣﯾﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا ھم ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت )ﺧدا( و اﯾن
ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯾﺷود" :و ﺧداوﻧد را ﻓﻘط ﺣرﻓﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و اﮐﺛرا ً ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺳت
ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﺧﺷﯾده ﻧﻣﯾﺷود ﺟز ﺑﺎ ﻋذاب ".ﻗرآن ﮐرﯾم -و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ھوای ﻧﻔس ﺑﺷر ،ﺷﯾطﺎن
اﺳت ﭘس ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣردﻣﺎن ،ﺷﯾطﺎن را ﺧدا ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﺧود را ﺧدا ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .ﭘس اﮔر در اﯾن
رﺳﺎﻟﮫ ﺟﺎی ﺧدا و ﺷﯾطﺎن در اﻧدﯾﺷﮫ ﺷﻣﺎ ﻋوض ﺷد ﻋداوت ﻣﮑﻧﯾد و آرام ﺑﺎﺷﯾد!
ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن ﺗﺣت ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ،ﺷﯾطﺎن آن ﻣوﺿوع را ھم ﻧﺷﺎن داده اﯾم وﻟﯽ در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ
ﯾﺎری ﺣﻖ و ﻧظر اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺳﻌﯽ دارﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺷری را ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺷﯾطﺎن" ﻧﺷﺎن دھﯾم و ﺷﯾطﻧت
ھر ﻣوﺿوﻋﯽ را .و ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﯾم .و اﯾن ھﻣﺎن دﺷﻣﻧﯽ و ﭘﯾﮑﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن
اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ اﻣر اﻟﮭﯽ!
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
١٣٩۴/۶/۵

٥

 -١ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟودی ﺷﯾطﺎن

در ھﻣﮫ ﻣذاھب ﻋﺎﻟم در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﺧداﺑﺎوری و ﺷﯾطﺎن ﺑﺎوری ﺑﮫ ﻣوازات ﯾﮑدﯾﮕر ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت و
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻋدم ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺷﯾطﺎن ﺑﻌﻧوان دﺷﻣن اﻧﺳﺎن ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ وﺟود ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﯾن
اﻣر در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﺻرﯾﺣﺎ ً اﻋﻼن ﺷده اﺳت .آﻧﺎﻧﮑﮫ وﺟود ﺷﯾﺎطﯾن را ﺧراﻓﮫ ﻣﯾداﻧﻧد ﺑﮫ ﺧدا و دﯾن او ﻧﯾز ﮐﻣﺎﺑﯾش
ھﻣﯾن اﺣﺳﺎس را دارﻧد.
در ﺑرﺧﯽ ﻣذاھب ﺷرک ،ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﭼﻧﺎن ادﻏﺎم ﺷده ﮐﮫ ﺧدا و ﺷﯾطﺎن را ﻧﻣﯽ ﺗوان از ھم ﺗﻔﮑﯾﮏ
ﻧﻣود ھﻣﭼون ﻣذاھب اﺳﺎطﯾری ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﺑرﺧﯽ ﺷﻌﺑﺎت از ﻣذاھب ھﻧد و ﭼﯾن! ﯾﻌﻧﯽ اﻟﮭﮫ ھﺎی آﻓرﯾﻧش و
رﺣﻣت و زاﯾش در ﮐﻧﺎر اﻟﮭﮫ ھﺎی ﻏﺿب و ﻧﻔرت و ﺷﮭوت و ﻣﺳﺗﯽ ﺗوأﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن و
ﮐﮭن ﺗرﯾن ﺻورت ﺷرک در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذھب اﺳت .در ﺑرﺧﯽ از ﭘﯾروان ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ و ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾز ﮐﻣﺎﺑﯾش
ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾﺎطﯾن و ﻧﯾروھﺎی ﺷرور در اراده و اداره ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺷرﯾﮑﻧد و ﻟذا ﺧراﻓﮫ ﮔراﺋﯽ و ر ّﻣﺎﻟﯽ و
ﺟﺎدوﮔری و ﻧﺟوم ﭘرﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﭼﻧﯾن ﺷرﮐﯽ در اﯾن ﻧوع ﭘﯾروان ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ در دﯾن زرﺗﺷت ،ﯾﮭود،
ﻧﺻﺎری و ﺣﺗﯽ اﺳﻼم ھم ﮐﻣﺎﺑﯾش ﭘدﯾد آﻣده و ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻣرار و ﺑﻘﺎﯾﺎی ھﻣﺎن ﻣذاھب
ﺷرک و اﺳﺎطﯾری اﺳت ﮐﮫ در ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی وارد ﺷده اﺳت.
اﻣروزه ﻓﻘط در ﻣﻌرﻓت اﺳﻼﻣﯽ -ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺷﯾطﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺣت اراده ﻣطﻠﻖ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻗرار دارد و ﺷﯾطﺎن
ﺑﯽ اذن اﻟﮭﯽ و ﺑدون اﻣرش ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺗوان ھﯾﭻ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ در دھﮭﺎ آﯾﮫ از ﻗرآن اﯾن اﻣر
ﺻراﺣت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت" :ای ﺷﯾطﺎن ھر ﮐﺳﯽ از ﻣردم را ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯽ ﺑﺎ ﺻدای ﺧود ﺗﺣرﯾﮏ ﮐن و ﻟﺷﮑر ﺳوار و ﭘﯾﺎده ات
را ﺑﺳوی آﻧﮭﺎ ﺑﻔرﺳت و در ﺛروت و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺷرﯾﮏ ﺷو و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ آرزوھﺎ ﺳرﮔرم ﻧﻣﺎ و "...اﺳراء-۶۴
"ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎن را ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣرض و ﺷﻘﺎوت اﺳت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻗرار داده اﺳت ".ﺣﺞ-۵٣
"ﺷﯾطﺎن ﮔﻔت :ﻣرا ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت ﻣﮭﻠت ده .و ﻓرﻣود ﮐﮫ ﻣﮭﻠت داده ﺷده ای ".اﻋراف" -١۴ھر ﮐﮫ از ﯾﺎد ﺧدا روی
ﺑرﮔرداﻧد ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﻗرﯾن او ﺑﺎﺷد ".زﺧرف" -٣۶ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﺳراغ ھر ﻣﺗﮑﺑر ﮐذاﺑﯽ
ﻣﯽ رود "...و . ....
در ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗورات و اﻧﺟﯾل ،اﺑﻠﯾس ﮐﮫ اﺻل و اﺳﺎس ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت از ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب اﻟﮭﯽ ﺑود و ﻗﺑل
از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷش ھزار ﺳﺎل ﻋﺑودﯾت داﺷت وﻟﯽ در ﻣﺎﺟرای ﺧﻠﻘت ﺣﺿرت آدم و دﻣﯾدن
روح ﺧدا در ﮐﺎﻟﺑدش و ﺗﻌﻠﯾم اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ وی و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺳﺎﺧﺗن او ﺑود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس دﭼﺎر ﮐﺑر و ﺳﻠطﮫ ﺟوﺋﯽ و ﺑﺧل و
اﻧﮑﺎر ﺷد و از اﻣر ﺧدا در ﺳﺟده آدم اﺑﺎ ﻧﻣود و ﮐﺎﻓر ﺷد .و دﻻﯾل اﺑﻠﯾس در ﮐﻔرش ﻧﯾز ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺧردﻣﻧداﻧﮫ و ﻣﻘرون
ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺑود زﯾرا ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ" :اﯾن آدم ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ای ﺟز ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷرارت و ﺧوﻧرﯾزی و ﺗوﺣش ﺑر روی
زﻣﯾن ﻧدارد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ )ﻣﻼﺋﮏ( ھﻣواره ﺗو را ﭘرﺳﺗش ﮐرده اﯾم و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن آدم از ِﮔل اﺳت و ﻣﺎ آﺗش ﻧﺎب و
ﭘﺎﮐﯾم .ﭘس از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﮑﯽ را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﮔردان! "...وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﻓرﻣود ﮐﮫ" :اﯾن آدم ﺣﺎﻣل روح و اﺳﻣﺎء و ﻋﻠم ﻣن
اﺳت و اﺳرار ﺧﻠﻖ را ﻣﯽ داﻧد ﺣﺎل اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد او را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳم ﺑﺎطﻧﯽ )ﻣﺎھﯾت( ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ داﻧد"...
ﻣﻼﺋﮏ از آدم اﺳرار ﺧود را ﭘرﺳﯾدﻧد و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﭘﺎﺳﺦ درﺳت ﺷﻧﯾدﻧد و ﺳﺟده ﮐردﻧد وﻟﯽ اﺑﻠﯾس ﺑﺎز ھم اﻧﮑﺎر
ﮐرد و ﮔﻔت" :ﻣن ﻓﻘط ﺗو را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم و ھﯾﭻ ﮐس را ﺑﺎ ﺗو ﺷرﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزم!" در ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾس ﺧود ﺧداوﻧد را
ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺷرک ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ اﺻرار دارد ﻣﻼﺋﮏ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷرک ﺳﺎزد ﺗﺎ آدم را ﺳﺟده ﻧﻣﺎﯾﻧد! و ﺧداوﻧد ﺑﮫ او
ﻓرﻣود" :ﻣن ﭼﯾزی ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺗو از درﮐش ﻋﺎﺟزی ".و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺑﻠﯾس ﺑر ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﺳﺗﻘﺎﻣت ورزﯾد و از
ﺧداوﻧد ﺧواﺳت ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮫ او ﻣﮭﻠت دھد ﺗﺎ آدم و ﻓرزﻧداﻧش را ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻻﯾﻖ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ
ﻧﮫ! ﺧداوﻧد ھم ﺑﮫ او ﻣﮭﻠت داد وﻟﯽ او را از درﮔﺎه ﺧود راﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﻗﻠﻣرو ﻧورش ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ظﻠﻣت ﺗﺑﻌﯾد ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ
او ﻓرﻣود :ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان آدم را ﺑﺎ ﺧودت ﮔﻣراه ﺳﺎزی ودوزخ را ﭘر ﮐﻧﯽ ّاﻻ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟص ﻣرا! اﺑﻠﯾس
ھم اﯾن ﮐﻼم ﺧداوﻧد را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد و رﻓت و رﺳﺎﻟﺗش را ﺑﺎ آدم و ﻓرزﻧداﻧش آﻏﺎز ﻧﻣود" :ﭘروردﮔﺎرت ﺑﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﮔﻔت:
ﻣن اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﮔل ﻣﯽ آﻓرﯾﻧم و روﺣم را در او ﻣﯽ دﻣم و ﮐل اﺳﻣﺎی ﺧود را ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھم ﺳﭘس ﺷﻣﺎ ﺑراﯾش
ﺳﺟده ﮐﻧﯾد .ﭘس ھﻣﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﺳﺟده ﮐردﻧد ﺟز اﺑﻠﯾس ﮐﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻣود و ﺑرﺗری طﻠﺑﯽ ﮐرد و از ﮐﺎﻓران ﺷد و ﮔﻔت :ﻣن
ﺑﮭﺗرم زﯾرا از آﺗش ﻧﺎﺑم و او را از ﮔل آﻓرﯾده ای! ﭘروردﮔﺎر ﻓرﻣود :ﭘس ﺑﯾرون رو)ﮔم ﺷو( ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗو از درﮔﺎھم
طرد و ﻟﻌن ﺷده ای و ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت ﻟﻌﻧت ﻣن ﺑر ﺗوﺳت! اﺑﻠﯾس ﮔﻔت :ای ﭘروردﮔﺎر ﻣن ﭘس ﻣﮭﻠﺗم ده ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت!
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ﺧداوﻧد ﮔﻔت :ﺑرو! ﺗو را ﻣﮭﻠت دادم ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﻌﯾن! اﺑﻠﯾس ﮔﻔت :ﺑﮫ ّ
ﻋزت ﺗو ﮐﮫ ھﻣﮫ را ﮔﻣراه ﺧواھم ﮐرد ﺟز
ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻣﺧﻠص ﺗو را! ﺧداوﻧد ﻓرﻣود :ﺣﻖ اﺳت و دوزخ را از ﺗو و ﭘﯾرواﻧت ﭘر ﺧواھم ﻧﻣود "...ص٨۵-٧٢
ﭘس ﺑوﺿوح درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﻧﺧﺳﺗﯾن رﺳول ﺧدا ﺑرای ﺑﻧﯽ آدم اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ رﺳول ھداﯾت ﺑﻠﮑﮫ رﺳول
اﻣﺗﺣﺎن اﺧﻼص در ﭘرﺳﺗش اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﺎن و ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺳﻠطﺎن
ﺿﻼﻟت و دوزخ اﺳت و ﺣﺗﯽ رﺳوﻻن ھداﯾت را ھم اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﮑﻧد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯾﮭﺎﯾﺷﺎن را رﺳوا ﻧﻣوده و ﻣوﺟب ﻋذاﺑﺷﺎن
ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺟب رﺳواﺋﯽ و ﻋذاب ﺣﺿرت اﯾّوب)ع( ﺷد" :ﺑﮫ ﯾﺎدآر ﺑﻧده ﻣﺎ اﯾّوب را ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺧداﯾش را
ﺻدا ﮐرد ﮐﮫ :ﭘروردﮔﺎرا ﺷﯾطﺎن ﻣرا ﻟﻣس ﮐرده و ﺑﮫ ﻋذاب اﻓﮑﻧده اﺳت ".ص -۴١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎی ﺗردﯾد و
ﺷﺑﮭﮫ در اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( ﮔردﯾد و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
در رواﯾﺎت و ﻗرآن آﻣده ﮐﮫ اﺑﻠﯾس از ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب ﺑود و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻼﺋﮏ از ﺟﻧس ﻧورﻧد و ﻧﮫ آﺗش! ﭘس ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﭘس از ﮐﻔرش ﮐﮫ ﻟﻌن و رﺟﯾم ﺷده از ﻗﻠﻣرو ﻧور اﻟﮭﯽ ﺧﺎرج ﮔردﯾد و ﺑﮫ ظﻠﻣت اﻓﺗﺎد و طﺑﻊ آﺗﺷﯾن
ﯾﺎﻓت ھﻣﭼون رﺳوخ ﻧور در ظﻠﻣت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺣﺗراق ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا زﯾن ﺑﻌد در ﺟرﮔﮫ اﺟﻧّﮫ درآﻣد ﮐﮫ از ﺟﻧس آﺗش
ﻧﺎب ھﺳﺗﻧد .او در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺟدل ﻣﯽ ﮐرد ﻧورش ﻧﺎری ﺷده ﺑود .ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﻟﻌن ﺷدن و ﺧروﺟش از
ﺣﺿرت ﺣﻖ ،ﺑﺎطﻧﺎ ً ﮐﺎﻓر و ﻧﺎری ﮔﺷﺗﮫ و ﮐﻔرش او را ﻟﻌﯾن و رﺟﯾم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و ﺧودﺑﺧود دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در
ﻣﺣﺿر ﺣﻖ ﺑﻣﺎﻧد .درﺳت ﻣﺛل آدم و ﺣوا ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻔرﺷﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺑﮭﺷت ﺑﻣﺎﻧﻧد!
ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎھﯾت اﺑﻠﯾس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧطﻖ و ﺷﯾوه ﺧردورزی و اﺳﺗدﻻﻟش را درﯾﺎﻓت .او ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻔرش و ﺳﺟده
ﻧﮑردن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟ ّﻠﮭﯽ آدم)ع( ﻣﻧطﻖ ﺧود را ﺑروز داد .ﯾﮑﯽ ﻗﯾﺎس ﻣﺎھﯾت و ﺳﺎﺧﺗﺎر آﻓرﯾﻧش ﺑﯾن ﺧود و آدم اﺳت
)ﮔل و آﺗش( و دﯾﮕر دھری ﮔری و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ آدم را ﺷرارت و ﻓﺳﺎد و ﺗوﺣش ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻋﯾن
واﻗﻌﯾت اﺳت و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧودش را ﺳراﺳر ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭم درﺳت اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻗﯾﺎس ﺑﯾن ﺧود و آدم)ع(
اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ در ھوﯾت و ﻣﻌﻧوﯾت و اﺧﻼق! ﯾﻌﻧﯽ آدم)ع( ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھر ﺧﻠﻘﺗش ﭘﺳت ﺗر از اﺑﻠﯾس اﺳت و ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺧﻼق و ھوﯾت ﻣﻌﻧوﯾش! و از اﯾن ھر دو ﺣﯾث ﺣﻖ ﺑﺎ اﺑﻠﯾس اﺳت وﻟﯽ اﺑﻠﯾس از دو اﻣر ﻏﻔﻠت ﻣﯽ ورزد و ﺑﺎ
آﻧﮑﮫ ﺑر ﻏﻔﻠﺗش آﮔﺎه ھم ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮑﯽ وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ آدم)ع( اﺳت و دﯾﮕری ﻣﻘﺎم ﺑﺎطﻧﯽ اوﺳت
ﮐﮫ ﺧداوﻧد از روح و ﻋﻠم اﺳﻣﺎء ﺑﮫ او داده اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از ﻣﻼﺋﮏ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ را دارا ﻧﯾﺳﺗﻧد .و اﺑﻠﯾس ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺑر ﻣﻘﺎم روﺣﯽ و ﻋﻠﻣﯽ آدم آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود ﻗﺎدر ﺑﮫ ھﺿم و ﭘذﯾرش و ﺗﺻدﯾﻖ آن ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣوﺟب اﺳﺗﮑﺑﺎر و
ﮐﻔر و ﻟﻌن اﺑﻠﯾس از درﮔﺎه ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣﻼﺋﮏ ھم ﮐﮫ دﭼﺎر ھﻣﺎن ﻣﺳﺎﺋل اﺑﻠﯾس ﺑودﻧد ﺑﺎ اﻣﺗﺣﺎن
ﮐردن آدم)ع( در ﻋﻠﻣش ﺑﺎﻻﺧره ﺗﺻدﯾﻖ و ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭘس اﺑﻠﯾس را ﺑﺎ اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم :ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس ،ظﺎھر ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻋﺑﺎدت ﭘرﺳﺗﯽ و
اﻧﮑﺎر ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠﯾرﻏم درک ﺣﻘﯾﻘت و اﺛﺑﺎت ﺣﻖ! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﮐﻔر و ﻟﻌن اﻟﮭﯽ را ﺑر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد .ﭘس
ﮐﻔر اﺑﻠﯾس ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﻣدی اﺳت زﯾرا اﺑﻠﯾس ﭘس از اﻧﮑﺎر و درک ﺣﻘﯾﻘت آدم)ع( ھرﮔز ﺗوﺑﮫ ھم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﻔر ﻣﯽ ﺷود و ﺳﻠطﺎن ظﻠﻣﺎت و اﻧﮑﺎر آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺣﻖ! و اﯾن زﯾرﺑﻧﺎی ھوﯾت اﺑﻠﯾس اﺳت و ﻟذا در رﺳﺎﻟﺗش ﺟز
دروغ و ﻓرﯾﺑﮑﺎری ھﻧر دﯾﮕری ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼون دﭼﺎر ﺟﮭل و ﻋدم آﮔﺎھﯽ در ﮐﻔرش ﻧﯾﺳت ﭘس ھرﮔز
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ آدﻣﯽ دارای ﺻدق ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻋداوﺗش ﺑﺎ آدﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻣدی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت و ﺧود ﺑر ﻧﺎﺣﻘﯽ اﯾن
ﻋداوت ھم آﮔﺎھﯽ دارد! و ﮐل اﺳﺎس و ﻣﺣور ﮐﻔر و ﻋداوﺗش ﺑﺎ آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ آدم اﺳت ﮐﮫ ﺑر دو رﮐن
روح ﺧدا و ﻋﻠم اﺳﻣﺎء ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر دو اﻣر ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت .ﭘس اﺑﻠﯾس ﺧﺻم ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن و روﺣﺎﻧﯾت و ﻋﻠم اﺳﻣﺎﺋﯽ
اوﺳت .و اﮔر ﺑﺗواﻧد آدﻣﯽ را از ﺑﺎطﻧش ﻏﺎﻓل و دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﺳﺎزد ﭘﯾروز اﺳت و ﺑﮫ ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﺧود در ﺧود رﺳﯾده
اﺳت ﮐﮫ آدم را ﻻﯾﻖ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧﻣﯽ داﻧﺳت.
ﭘس ﺑوﺿوح درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺧﺻم ﺑﺎطن و ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ روح و ﻋﻠم اﻟﮭﯽ را
در ﺧود ﻓراﻣوش ﮐﻧد و ھﻣﺎن ﻣوﺟود ﺷرور و ﺧوﻧرﯾز ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش ﮔردد.
اﺑﻠﯾس از طرﯾﻖ ﻣﻧطﻖ ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎرﭘرﺳﺗﯽ و ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻋﺑﺎدت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ
ﺑرآﻣد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت آﻧرا درک ﮐرده ﺑود .ﭘس ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﺑﻠﯾس ﻓﻘط از ﺑﺧل و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺑرﺗری طﻠﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ دارای
ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﯾﺳت و اﺛﺑﺎﺗش ﺟز ﺑﮫ دروغ و ﻓرﯾب ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ" :ﺷﯾطﺎن ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﺟز ﻏرور و ﻓرﯾب ﮐﺎﻻﺋﯽ ﻧدارد ".ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻧطﻖ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺑﺷری ھم ﮐﮫ ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم و ﻣﻔﺎﺳد اوﺳت ھﻣﺎن
ﻣﻧطﻖ و اﺳﺗدﻻل اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﺧو ِد ﺧود ﺧداﺳت و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣن ﻓﻘط ﺧدا را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً
از ﺧدا اطﺎﻋت ھم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد! و اﯾن ﻣﻧطﻖ ھﻣﮫ ﮐﺎﻓران اﺳت ﮐﮫ اﻣر رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ را ﻣﻧﮑرﻧد و ﺷﻌﺎرﺷﺎن اﯾﻧﺳت :ﺧو ِد
ﺧود ﺧدا! ﻓﻘط ﺧدا! و اﯾن دروﻏﯽ رﺳوا و آﺷﮑﺎر اﺳت!
٧

اﯾن ﻣﻧطﻖ ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ اﺑﻠﯾس دارای ﻣﺎھﯾت واﺣدی اﺳت و آن "ﻗﯾﺎس" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾﺎس ظﺎھر ﺧودش ﺑﺎ آدم)ع(،
ﻗﯾﺎس ﮔذﺷﺗﮫ ﺧودش ﺑﺎ آدم)ع( ،ﻗﯾﺎس ﺷرارت ﮔذﺷﺗﮫ آدم ﺑﺎ ﻋﺑودﯾت ﮔذﺷﺗﮫ ﺧودش ،ﻗﯾﺎس ﻣﺎھﯾت ﻧﺎری ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت
ﻟﺟﻧﯽ آدم! ﭘس ھﻣﮫ اﯾن دﻻﯾل ﻧﺎﺣﻘﯽ ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را ﮐﺎﻓر و ﻟﻌﯾن ﻧﻣود ﯾﮏ دﻟﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﻧداﺷت و آن ﻗﯾﺎس ﺧودش ﺑﺎ آدم
ﺑود! ﭘس ﻣﻧطﻖ و اﺳﺗدﻻل و ﺧرد اﺑﻠﯾﺳﯽ ھﻣﺎن "ﻗﯾﺎس" اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطﻖ ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﮐﺎﻓر و ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳت و ﻣﻧطﻖ ﺣﺎﮐم ﺑر ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺧدا را ﺗﺑدﯾل و ﻓﺎﺳد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﻧطﻖ ارﺳطوﺋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطﻖ ﺣﺎﮐم ﺑر ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣدن ﻣدرن و دوزﺧﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺳﻠطﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺑﺟﺎی ﺧداوﻧد ،وﻟﯽ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻧد آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺧرﯾب و
ﻓﺳﺎد آﺷﮑﺎری ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد ".ﻧﺳﺎء-١١٩
ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ اﺑﻠﯾس از ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ و وﺟودی ﺧود و آدم ھر دو ﻏﺎﻓل و ﮐور ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ھم ﻣﺎھﯾت
ﻧوری ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐﻧد و ھم ﻣﺎھﯾت روﺣﯽ -اﻟﮭﯽ ﺣﺿرت آدم را ﻧﺑﯾﻧد و ﻟذا ﺧود را آﺗﺷﯾن و آدم را ﻟﺟن ﺑﯾﺎﺑد .اﯾن
ﻣﻧطﻖ ،اﺑﻠﯾس را ﺑﮑﻠﯽ اﺣﻣﻖ و دﯾواﻧﮫ و ﺑﯽ ﺧود ﮐرد و ھﻣﯾن ﺑﯽ ﺧودی اﺳﺎس ظﻠﻣت و ﻓرﯾﺑﮑﺎرﯾش در ﺑﻧﯽ آدم اﺳت
ﺷر ھر ﭼﮫ ﺑﯽ ﺧود! و ھﻣﯾن
و ﻟذا ﻣﺎ اﻋوذ ﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن رﺟﯾم را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده اﯾم :ﭘﻧﺎه ﺟوﯾم ﺑﮫ ﺧودآ ز ّ
ﺑﯽ ﺧودی اﺑﻠﯾس در آدم ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و ﺟﻧون وﻣﻌﺻﯾت ھﺎی اوﺳت.
و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ،ﻣﻠﮏ ﻣﻘرب ﺧدا را ﭘس از ﺷش ھزار ﺳﺎل ﻋﺑودﯾت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﮐرد ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس ﺑود ﮐﮫ او را
ﺑﯽ ﺧود ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﯽ ھوﯾت ﻧورﯾش را ﻧﺎری ﺳﺎﺧت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﺷد و دوزﺧﯽ! در ﺣﻘﯾﻘت ﻟﻌﯾن و رﺟﯾم ﺷدن اﺑﻠﯾس
واﻗﻌﮫ ای ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺑود و ﺑﺎطﻧﯽ! در ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾس ﻗﺑل از ﮐﻔرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣر ﺧدا و آدم)ع( ،ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧودش ﮐﺎﻓر و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و دﯾواﻧﮫ ﺷد و ﻧﺎری و ﺟﮭﻧﻣﯽ!
ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑ ّﯾﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑدﻟﯾل ﻧﺎری ﺑودن ﻣﺎھﯾﺗش در ﺟﮭﻧم ھﯾﭻ ﻋذاﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﺷد
زﯾرا ﺧود از ﺟﻧس ﺟﮭﻧم اﺳت .و اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده و ﺧﻼف اﺳت و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن ادﻋﺎ
درﺑﺎره ﮐﺎﻓران ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭼون طﺑﻊ آﺗﺷﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد در ﺟﮭﻧم آﺗش را اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﺧﻼف ﮐﻼم ﺧدا در
ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻓران اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ آﺗش ﻋﺎدت ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﭘوﺳت ﺿﺧﯾم آﻧﮭﺎ ﻧو ﺑﮫ ﻧو
ﻣﯾﺷود .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﺑر دوزخ ھم ﺣﺎﮐم اﺳت و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺑودﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎﻻﺧره ﭘﺎک و ﺑﺧﺷوده
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔردﻧد .در اﯾن اﻣر ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ازﻟﯽ اﺑﻠﯾس ﻧﺎری ﻧﺑوده و
ﺑﻠﮑﮫ ﻧوری ﺑوده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آدم ھم ﺑر ﻓطرت روح اﻟﻠّﮭﯽ ﻗرار دارد و ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﺳوره روم در
ﻓطرت آﻓرﯾﻧش ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺣﺗّﯽ ﮐﻔر ھم ﻓطرت اﺑﻠﯾس و آدم را ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر دو در اﯾن
ﻟﻌن ﺷدﮔﯽ در دوزخ دﭼﺎر ﻋذاب ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺳوزﻧد .از روح ﺑزرگ ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ از ﺑﺎﺑت اﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﭘوزش
ﻣﯾطﻠﺑﯾم.
دﻟﯾل دﯾﮕری ﺑر ﻧوری ﺑودن ﻣﺎھﯾت اﺑﻠﯾس ﻗﺑل از ﮐﻔرش اﯾﻧﮑﮫ او طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا و رواﯾﺎت ﮐﺛﯾری ،از ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘرب
اﻟﮭﯽ ﺑوده و در ﻣﺣﺿر ﺣﺿرت ﺣﻖ ﻣﺳﺗﻘر ﺑوده ﮐﮫ ﻣورد ﻣﺷورت اﻟﮭﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در ﭼﻧﯾن ﺣﺿرت و ﻗرﺑﯽ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﺎری ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر و اﺳﺗﮑﺑﺎرش ﺑﮫ آﻧﯽ ﻧﺎری ﺷد و رﺟﯾم و ﻟﻌﯾن ﮔردﯾد در ھﻣﺎن دم! و ﺑﻌد
از اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻧس ﺟنّ ﻣﯽ ﺷود و ﺗوﻟﯾد ﻧﺳﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد" .آﯾﺎ اﺑﻠﯾس و ﻓرزﻧداﻧش را ﺑﺟﺎی ﻣن
)ﺧداوﻧد( اوﻟﯾﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺷﻣن ﺷﻣﺎﯾﻧد "...ﮐﮭف-۵٠
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ھر اﻧﺳﺎن اھل ﻣﻌرﻓﺗﯽ ھم در ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر ﺣﺳب ﻏﻔﻠت ،ﺣﺳد ،ﮐﺑر ﯾﺎ ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه
اﺣوال روﺣﯽ و ﻧوری ﺑﺎطﻧش دﭼﺎر ﺣرﯾﻖ و آﺗﺷﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﯽ ﻋﻘل و ھوش ﺧود را از دﺳت داده و
اﻓﮑﺎر و ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎری ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن از ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس اﺳت ﺑﯾن ﺧود و دﯾﮕری! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﺑﻠﯾس در ﻗﯾﺎس ﺑﯾن ﺧود و آدم ،ھم از ﺧودش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد و ھم از آدم! ﻟذا ﻧﮫ ﺑﺎطن ﺧود را ﯾﺎﻓت ﻧﮫ ﺑﺎطن آدم را! ھم
ﺑﺧودش ﺑد ﺑﯾن ﺷد ھم ﺑﮫ آدم! و ﻟذا ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﮐﻔرش را ﭘذﯾرﻓت و دﯾواﻧﮫ و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ رﻓت.
اﯾراد ﺗﻌﺑﯾر ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺑن ﻋرﺑﯽ از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭﺷت و دوزخ دو ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺟدای ﻧﻔس اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺋل اﺳت در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ درب اﺻﻠﯽ ﺑﮭﺷت و دوزخ ھﻣﺎن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧش را ھم ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﻧور ﯾﺎ ﻧﺎر!
و ا ّﻣﺎ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺳرﻣﻧﺷﺄ اﺻﻠﯽ ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس ﭼﯾﺳت؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻗﯾﺎس از ﻣﻌﻧﺎی اﺑﺗﻼی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت ﮐﮫ اﯾن
اﺑﺗﻼء ﺧودﺑﺧود ﻣو ّﻟد ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟّد ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ و ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﮐوری و ﺑﯽ ﺧودی و ﮐﻔر
اﺳت .ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ ﮐﻔر و آﺗش اﺳت ﺣﺎﺻل از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻏﻔﻠت اﻧﺳﺎن از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺧوﯾﺷﺗن
اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش و ﻏﻔﻠت از ﺧدای ﺑﺎطﻧﯽ ﺧوﯾش! و ﻏﻔﻠت از ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن! ﭘرﺳﺗش وﺟودی و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ! و
٨

ﻟذا ﻓﻘط ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟص از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻣﺻون ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد! ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودﺷﺎن ﺧدای را
ﻣﯾﭘرﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ظﺎھر ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر و ﻋﺑﺎدات! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎدات ﺷش ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺑﻠﯾس در ﻗﺑﺎل ﻋﺑودﯾت
روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ آدم)ع( ﺑﮫ آﻧﯽ ھﯾﭻ و ﭘوچ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا آدم ﺣﺎﻣل روح ﺧدا و ﻋﻠم اﺳﻣﺎی او ﺷده ﺑود و ﺧدای را ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم وﺟود و ﻓطرت و دل و ﺟﺎن ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد و ﻟذا ﻻﯾﻖ ﺳﺟده ﻣﻼﺋﮏ ﺷده ﺑود زﯾرا دارای روح و ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ ﺷده
ﺑود و ﺧدای را در ﺑﺎطن ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ روﺣﯽ ﮐﮫ از ﺧدا ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ از اﺳﻣﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﭘس ﺧداﯾش
را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻻﯾﻖ ﺳﺟده ﻣﻼﺋﮏ ﺷد .ﭘس ﮐل ﻣﮑر و ﻓرﯾﺑﮑﺎری اﺑﻠﯾس و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش
ھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﯽ آدم را از ﺑﺎطن ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﻏﺎﻓل ﺳﺎزﻧد و دﭼﺎر ﻗﯾﺎس و ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ و دھرزدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و
اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺑرﺗری ﺟوﺋﯽ و ظﻠم و ﮐﻔر!
ﭘس اﺑﻠﯾس ﻣﺎھﯾت از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟدال ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آدم ﺑﺎ ﺧداﯾش در ﺑﺎطن ،دﭼﺎرش ﮔردﯾد .زﯾرا آدم ﺑﺎ
ﺧداﯾش در ﺑﺎطن ﯾﮑﯽ ﺷده ﺑود ﺑﮫ روح و ﻋﻠﻣش! و ھر ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و روﺣﺎﻧﯽ و ﻣوﺣدی دﭼﺎر
ﭼﻧﯾن ﻏﻔﻠت و ﻗﯾﺎﺳﯽ ﺷود اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود و ﭼون ﭼﻧﯾن ﺷد ﺷﯾطﺎن ﺑﺳراﻏش ﻣﯽ رود" :ﺷﯾطﺎن
ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﺳراغ ھر ﻣﺗﮑﺑر ﮐذاﺑﯽ ﻣﯽ رود ".ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑﻠﯾس در ﻗﺑﺎل آدم)ع( دﭼﺎر ﮐﺑر و ﮐذب و اﻧﮑﺎر ﺷده
ﺑود.
آدم)ع(

ﭘس در ھر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺻﺎﺣب روح و ھوﯾت و ﻋﻠم اﻟﮭﯽ )اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل( ھﻣﺎن ﺣﺿرت
ھﺳﺗﻧد و ﻣظﺎھر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﯾزان اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻣردﻣﺎﻧﻧد در ﮐﻔر و اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن! و ھﻣواره ھﻣﺎن
ﻣﺎﺟرای اﺑﻠﯾس و ﻣﻼﺋﮏ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن)ع( را وارث آدم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد.
ﭘس اﺑﻠﯾس اﺳوه از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و دﯾواﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﺧودی اﺳت و ﻟذا ﺧﺻم ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس وﻋرﻓﺎن و ﻋﻠم ﻟد ّﻧﯽ در ﺑﺷر
اﺳت و ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب روح و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد آن واﻗﻌﮫ آدم و اﺑﻠﯾس و ﺧدا و ﻣﻼﺋﮏ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود .و ﺑﯾﮭوده
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﮑرار ﺷده اﺳت و ﮐﺎﻧون ﻋﺑرت ﺑﺷر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و داﻧﺷﮕﺎه آدم
ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت.
در ﻗرآن ﮐرﯾم و اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی و ﻗدﺳﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ،ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑرای ظﮭور ذاﺗش آﻓرﯾده
اﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ اش ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻣﺎل اﯾن ظﮭور ﻗرار داده اﺳت و ﻟذا ﻓرﻣوده" :اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺗو را
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم )رﺳول ﺧدا( ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم .و ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑرای اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن را ﺑرای ﺧودم آﻓرﯾده ام .و
ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت را ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐرده ام و "...و ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟودی ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس و ﻓرزﻧدان و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻘﺻود ﺧدا از ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا
ﻓرﻣوده" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧدای رﺣﻣﺎن طﻐﯾﺎن ﮐرده اﺳت!" ﻣرﯾم -۴۴ﭼرا ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم و آدم از رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت و ﮐل آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از رﺣﻣﺎﻧﯾت اوﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
ﺳوره رﺣﻣن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﺧدای رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و ﺗﻌﻠﯾﻣش ﻧﻣود ﺑﯾﺎن را "...رﺣﻣن .٣-١
ﯾﻌﻧﯽ آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد آدﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اوﺳت از رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﺧﺎﻟف آن
اﺳت .و از اﯾن رو ﮐل ﻣﺎھﯾت اﺑﻠﯾس و ﻟﻌﯾن و رﺟﯾم ﺷدﻧش ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ﺧدای رﺣﻣﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑزﺑﺎن ﺳﺎده اﺑﻠﯾس ﻣﺧﺎﻟف ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﻣﺎﻣت و اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﺎھر
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﺳﺗﻧد! دﺷﻣن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و ﭘﯾرواﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﭘس اﺑﻠﯾس ﻣﮭد ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و طﺑﻌﺎ ً ﺑﺎ ﮐل آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ھم ﻣﺧﺎﻟف اﺳت زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در
ﺗﺳﺧﯾر اﻧﺳﺎن و ﺑرای ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن
دﺷﻣن ﺷﻣﺎﺳت ﭘس ﺑﺎ او دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻧﯾد ...و ھر ﮐﮫ وﻻﯾت ﺧداوﻧد را ﺑر ﺧود ﭘذﯾرا ﻧﮕردد او را ﺗﺣت وﻻﯾت ﺷﯾطﺎن در
ﻣﯽ آورﯾم "...آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم! و دﺷﻣﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم در ﻗرآن آﺷﮑﺎر اﺳت زﯾرا ﭘﯾروان ﺧود را
ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن واﻣﯽ دارد .ﻧﺳﺎء -١١٩ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺑدﯾل طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺻﻧﻌت اﺳت.
ﻗﺑﻼً در ﮐﺗﺎب "ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ" ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻓر وﻣﮑﻔّر ھم از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت "ﻣﺎ ﮔروھﯽ از اﻧس و ﺟن را
ﺑرای ﮐﻔر و ﺟﮭﻧم آﻓرﯾدﯾم ".ﻗرآن -ﭘس اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر ﮐﻔر اﻟﮭﯽ اﺳت در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول اﻣﺎم
اﮔر ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت اﺑﻠﯾس ﮐﻔر ﻧﻣﯽ ورزﯾد .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺧود ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم ﺧداوﻧد ﮐﻔر اﺑﻠﯾس را ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧد
و او را رﺳول ﮐﻔر ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت از اﯾن رﺳﺎﻟت او ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕری ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
اﺑﻠﯾس ظﮭور ﮐﻔر و ﻋدﻣﯾت ﻋﻣﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را ﺑﮫ
ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر ﻏﯾرت ﺧدا در ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻘت و ظﮭور اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ﻧﺎﺧﺎﻟص و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ را ﻣﯽ ﻓرﯾﺑد و ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﺑرد و در دوزخ ﭘﺎک ﺷده و ﺟﮭت ﭘذﯾرش

ﺻﺎدق)ع(

٩

وﺟود اﻟﮭﯽ ﻣﮭ ّﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ اﺑﻠﯾس ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧدای رﺣﻣﺎن و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ
اﻧﺳﺎن و ظﮭور ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ ھم ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اراده ﻣطﻠﻖ اﻟﮭﯽ در ﺧدﻣت اﻣر ظﮭور ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی
ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻣردﻣﺎن ھم ﻻﺟرم ﻋﺎﻗﺑت در ﺧدﻣت اراده اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھﻣﮫ ﻣﻐﻠوب رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد
ﻣﯽ ﺷوﻧد" .اﮔر رﺣﻣت ﺧدا ﻧﺑود ھﻣﮕﯽ از ﺷﯾطﺎن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻣﮕر ﻋده اﻧدﮐﯽ ".ﻧﺳﺎء-٨٣
ﭘس اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر ﺷﻘﺎوت و ﻋدﻣﯾت و ﺧﺻم رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﮐرم ﺧداوﻧد اﺳت و ﺧودش را ھم ﺑﮫ اﯾن ﺷﻘﺎوت و ذﻟّت
ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺑﻠﯾس ﻣظﮭر دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ وﺟود اﺳت و ﻟذا ﭘﯾرواﻧش ﻧﯾز ﺟﻣﻠﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن دﺷﻣن آﺷﮑﺎر ﺧوﯾش اﺳت ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺎد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺎن ﻧﺎﺳﭘﺎس اﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم" -ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھﻣواره
ﺧوار ﮐﻧﻧده اﻧﺳﺎن اﺳت ".ﻓرﻗﺎن-٢٩
در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮑﺗﮫ ای ﺑس ﻣﮭم وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋدم درﮐش ﺑﺳﯾﺎری از اھل ﻣﻌرﻓت و ﻋﺎرﻓﺎن و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن را ﺑﮫ ﺧطﺎ
اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗﺟﻠﯾل و ﭘرﺳﺗش ﺷﯾطﺎن ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺷﯾطﺎن ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻼﻣﺗﯾﮫ اﺳت
و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧدﻣﺗﮕذار اﻧﺳﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﻣورد طرد و ﻟﻌﻧت ﺧدا و ﺧﻠﻖ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ھﯾﮭﺎت از ﭼﻧﯾن ﺑﺎور ﻣﮭﻠﮏ و اﯾﻣﺎن ﺳوزی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷد ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﭘﯾروان ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری را در
ھﻣﮫ ﻧوع ﻣﻔﺎﺳد و ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﺑطرزی ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﻏرق و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد .ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﺷﯾطﺎن
ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن و ﻣﺧﺎﻟف رﺣﻣت ﺧدا و ﯾﺎﻏﯽ ﺑر ﺧدای رﺣﻣﺎن اﺳت و اﯾن اراده ﻣطﻠﻘﮫ و رﺣﻣت
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺧدا ﺑر ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﺑﻠﯾس و ﭘﯾرواﻧش را ھم در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی
ﺷﯾﺎطﯾن و ﮐﺎﻓران را در ﺧدﻣت ﻧﺟﺎت آﻧﮭﺎ ﻗرار داده و ھﻣﮫ را ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد اﻟﮭﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد .اﯾن از رﺣﻣت
ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﯾﺎطﯾن و ﮐﺎﻓران را! و اﯾن ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن و ﭘﯾرواﻧش ﻧدارد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻋﻣدی و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﺳراﺳر ﻋداوت و ﮐﻔر و ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ رﺣﻣت و اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت.
ﺑدان! ﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑر اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﻓﺎﺳدی در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر و آدﻣﺧواری و ﻣذاھب ﺷﯾطﺎن
ﭘرﺳﺗﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻟﻌﻧت اﻟﮭﯽ را ﺑﺳوی ﺷﯾطﺎن ﻓرﺳﺗﺎد و او را دﺷﻣن داﺷت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وﺟود!
ﭘس اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣظﺎھر اﺳم ﮐﺎﻓر و ﻣﮑ ّﻔر از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﮐﻔر ،ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد و
دﺷﻣن! اﯾن اﻣر ﺧود ﺧداﺳت ﮐﮫ از ﻏﺿب و ﻋذاﺑش دوری ﺟوﺋﯾم و ﺑﮫ رﺣﻣﺗش ﭘﻧﺎه ﺑرﯾم! زﯾرا ﮐﻔرش ﻣﺎ را از او
دور ﻣﯾﺳﺎزد و رﺣﻣﺗش ھم ﻣﺎ را ﺑﮫ او ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﻋﯾن او ﻣﯾﺳﺎزد و ﺧﻠﯾﻔﮫ او! اﺑﻠﯾس و ﮐﺎﻓران ﺧﺻم ظﮭور
ﺧدا و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط ﻏﯾﺑت و دوری و ﻋدﻣﯾت او را ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾﻧد! "ﮐﺎﻓران ﺧدای را از ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور
ﻣﯾﺧواﻧﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ درک ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن ھﻣﺎﻧﺎ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا ﮐل ﻣﮑر و ﻓرﯾﺑﮑﺎرﯾﮭﺎ و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎی اﺑﻠﯾس و ﭘﯾرواﻧش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻣﺎﻣﺎن و
ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ وارﺛﺎن آدم)ع( ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ﺣﺿرت آدم)ع( ھم ﮐﻔرش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ آدم ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت آدم ﺑود زﯾرا آدم ﻣظﮭر ﺻورت و روح و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑود .ﭘس اﺑﻠﯾس
ﺧﺻم ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ظﮭورﻧد و ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯾﺑﯽ و ﻋدﻣﯽ را
ﻣﯾﺧواﻧﻧد ﭘﯾروان ﺷﯾطﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺧﺎﻟف ﺧود ﺧدا و ﻋﺑﺎدت او ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث و
ﺑﺎﻧﯽ ﻣذاھب ﺧراﻓﯽ و ﺑﯽ اﻣﺎم ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﻓﻘط ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ از اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن دور اﺳت و ﻗﻠﻣرو دﯾن
ﺧﺎﻟص و ظﮭور ﻣﺧﻠﺻﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﺧﻠﺻﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدای را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد
و ﻣظﮭر اراده و ﻓﻌل ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﺎب اﺳت و ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن آﻧﮭﺎ را ﻣؤاﺧذه و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
و اﺟر و ﺟزا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس اﺷد ﻣﮑر و دﺳﯾﺳﮫ و ﻋداوﺗﮭﺎی ﺷﯾﺎطﯾن ھم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﭘﯾروان اﯾن دﯾن
ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ دﯾن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت.
ﺧداوﻧد اﺑﻠﯾس را ﻣظﮭر ﮐﻔر و ﻏﯾرﺗش ﻗرار داده اﺳت ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن و ﻣﺷرﮐﺎن و ﻧﺎاھﻼن از ﺣﺿور ﺣﺿرت و ظﮭور
ﺟﻼل و ﺟﻣﺎﻟش طرد ﺷوﻧد ﺗﺎ در دوزخ ﭘﺎک ﺷوﻧد و ﻻﯾﻖ و ﻣﺳﺗﺣﻖ دﯾدار ﺣﻖ ﮔردﻧد .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر اﺣﻣﻖ و
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداﯾش ﺑﯽ ﻣﯾل و ﺑﯾزار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻏﯾرت و ﻏﯾرﯾت ﺧداﯾش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ،ﭘﯾروی و ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﺷﯾطﺎن را! اﯾن ﻏﺎﯾت ﺑﯽ ﻣﮭری و ﺑﯽ ادﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر ﺧواﻧده ﻣﯾﺷود" .آﻧﺎﻧﮑﮫ وﻻﯾت ﻣﺎ را
)رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت( ﭘذﯾرا ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ او ﮔردﻧد و اﯾن ﺑد ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ اﺳت".
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آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدای را از ﯾﺎد ﻣﯾﺑرد و از ﭘذﯾرش وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اوﻟﯾﺎء ﷲ و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
ﺳر ﺑﺎز ﻣﯾزﻧد ﺧود ﺑﺧود روی ﺑﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻧﺟواھﺎ و ﻣﮑرھﺎی اوﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را ﺑﺳرﻋت از
ﺧداﯾش دور ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﯽ ﺧود و دﯾواﻧﮫ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻋذاب ﻧﺎﺑودی دﭼﺎر ﮐﻧد .ﭘس اﺑﻠﯾﺳﯾت ،وﺟﮫ ﻋدﻣﯽ و ﺑﯾﺧودی و ﺑﯽ
وﺟودی ﺣﯾﺎت آدﻣﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻔر وﺟﮭﯽ از وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت" :اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾدﯾم و ﭘﺎﮐﯽ و ﻓﺳﻖ را در او
ﻧﮭﺎدﯾم ﺗﺎ او را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾم ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :ﺷﯾطﺎن ﭼون ﺧون در رﮔﮭﺎی آدﻣﯽ
ﺟﺎرﯾﺳت ".ﯾﻌﻧﯽ وﺟﮭﯽ از طﺑﯾﻌت و آدﻣﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﺷف ﺷده و از ﺧود دﻓﻊ
ﮔردد وﮔرﻧﮫ در ﺧﺳران داﺋم اﺳت! "ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ زﻣﺎن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺧﺳران اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورد و ﺧود را
اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد و در ﺣﻖ ﺻﺑور ﺑﻣﺎﻧد و آﻧرا ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ".ﺳوره ﻋﺻر! زﻣﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ دھر ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺳﺎن از
ﺧدا و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻗﻠﻣرو ظﻠﻣت اﺳت ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل و ﻣﻧطﻖ
اﺑﻠﯾس اﺻرارش ﺑر ﮔذﺷﺗﮫ و ﻗدﻣت و زﻣﺎﻧﯾت اﺳت و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری! و ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ﯾﮑﯽ از داﻣﮭﺎی
ﺷﯾطﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد وﻋده ھﺎ و آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﺑﻠﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻣول زﻣﺎﻧﯾت و زﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دھر
اﺳت .ﻧﺳﺎء" -١٢٠ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ آرزوھﺎ ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﻧد ".ﻋﻠﯽ)ع(" -ای اھل اﯾﻣﺎن از ﺧطوات ﺷﯾطﺎن دوری ﮐﻧﯾد و آﻧرا
ﭘﯾروی ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد ".ﻧور -٢١اﻣﯾﺎل و آرزوھﺎ ھﻣﺎن ﺧط ھﺎ و ردّ ﭘﺎھﺎی ﺷﯾطﺎن در اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس ﺑﺷرﻧد .ﭘس ﺷﯾطﺎن
را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻼﺋﮏ را! ﺷﯾطﺎن از ﺟﻧس ﺣرص و ﺣﺳد و رﺑﺎ و اﺳﺗﮑﺑﺎر و آﺗش و
ﻏرور و ﺑﯾﻘراری و ھراس و ﻧوﻣﯾدی و ﺣس ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﻣﻼﺋﮏ ھم از ﺟﻧس ﻧور و ﻗرار و اﯾﻣﺎن و ﺗوﮐل و
اﻣﯾد و ﻗﻧﺎﻋت و رﺣﻣت ھﺳﺗﻧد در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن! اﯾن دو وﺟﮫ وﺟودﻧد :وﺟﮫ ﻗرب و ﺑﻌد ،ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن،
ﺣﺿور اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﻏرﺑت دھر ،اﻣﯾد و وﺣﺷت ،ﺷﻘﺎوت و رﺣﻣت ،ﻋﺷﻖ و ﻧﻔرت و ...و ﺷﯾطﺎن و اﻣﺎم ﯾﺎ ﻧﺎر و ﻧور و
ظﻠﻣت و روﺷﻧﺎﺋﯽ!
"ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ اﺻل و اﺳﺎس ھر ﭼﯾزی در ﺟﺎن
اﻧﺳﺎن ﻗرار دارد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻼﺋﮏ و ﺷﯾﺎطﯾن ،ﻧور و ظﻠﻣت و وﺟود و ﻋدم! ﭘس اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﯾز وﺟﮭﯽ از ﺟﺎن
اﻧﺳﺎﻧﻧد! ﭘس ﺟز در ﺟرﯾﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﺳﺗﻧد! ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ارﮐﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و
ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺷﯾطﺎن را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .وﻟﯽ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﺷﯾطﺎن ﻧدارﻧد ﭼون اﮔر ﻣﯽ داﺷﺗﻧد او را
ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧور و رﺣﻣت و ظﮭور ﺣﻖ در ﺟﮭﺎن دارای ھوﯾت و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ اﺳت و ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎﻧﯽ دارد و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ
آﻧرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد ،ظﻠﻣت و ﻋدم و ﺷﻘﺎوت ھم ﻣوﺟودﯾت و ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ
اﺑﻠﯾس و ﭘﯾرواﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ آﻧرا ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد زﯾرا اﮔر آﻧرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد در آن ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و از ظﻠﻣت و ﻋدم و
ﺷﻘﺎوت ﺑﺳوی ﻧور و رﺣﻣت و وﺟود ﻣﯽ آﻣدﻧد.
اﺑﻠﯾس ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋدم اﺳت و ھﻣﮫ را دﻋوت ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﻧﺎی در ظﻠﻣت و ﮔم ﮔﺷﺗﮕﯽ! و ﻟذا ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﯽ و ﺟﻧون
و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت" .ای اھل اﯾﻣﺎن ،ﺷراب و ﻗﻣﺎر و ﺑﺗﮭﺎ و ﺷرط ﺑﻧدﯾﮭﺎ ﭘﻠﯾدﻧد و از اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﻧد از آﻧﮭﺎ دوری ﮐﻧﯾد.
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺧواھد در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑدﯾن واﺳطﮫ ﻋداوت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ".ﻣﺎﺋده -٩١-٩٠در ﺣﻘﯾﻘت وﻋده ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣور
وﻋده ﺑﮫ ﻣﺳﺗﯽ و ﻣدھوﺷﯽ و ﻓﻧﺎ و رھﺎﯾﯽ اﺳت وﻟﯽ اﯾن دروﻏﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و آﻧﭼﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ذﻟّت و رﺳواﺋﯽ و
ﻋداوت اﺳت زﯾرا ﻋدم ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﮔﻣﺷدﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﯾز ﻣﺣﺎل اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎن دروﻏﯾن
اﺳت! ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﯾن وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎن و وﻋده ھﺎی اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﮐﻼم ﭼﻘدر ﺑﮭم ﻧزدﯾﮏ و ﻣﺗرادف ﻣﯽ آﯾﻧد
ھﻣﭼون ﻣﺳﺗﯽ ،رھﺎﺋﯽ ،اﺧﻼص ،ﻓﻧﺎ و ﺳﻌﺎدت و ﺗوﺣﯾد و ﯾﮑدﻟﮫ ﺷدن! "و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
رﺳﺎﻧﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﻋده ﺣﻖ داد و ﻣن ھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﻋده ای دادم و ﻣن ﺑر ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗﺳﻠطﯽ ﻧداﺷﺗم ﺟز
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﮐردم و ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﯾد ﭘس ﻣرا ﺳرزﻧش ﻧﮑﻧﯾد و ﺧود را ﺳرزﻧش ﮐﻧﯾد ﻣن از ﺷرک ﺷﻣﺎ ﺑﯾزارم".
اﺑراھﯾم-٢٢
اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﺻﺎﺣب ھوﯾت اﻟﮭﯽ و ﻟذا دارای ﺧودﯾت و ﻣﻧﯾّت ﻓردی اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓردﯾت را در ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن از ﭘذﯾرش آن ﺳرﺑﺎز زد و آدﻣﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﭘذﯾرﻓت و اﯾﻧﮏ درﻣﺎﻧده
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﭼﮫ ﮐﻧد .وﻋده ﺧدا و وﻋده ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ آدﻣﯽ درﺑﺎره ھﻣﯾن ﺧودﯾت و ھوﯾت ﻓردی اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس
ﻣوﺿوع ھر دو وﻋده ﯾﮑﯽ اﺳت .ﺧدا ﺑواﺳطﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش اﻣر ﺑﮫ ﺗﻘوا و اطﺎﻋت از دﯾﻧش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺷﯾطﺎن ھم اﻣر ﺑﮫ
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼون ﻓرد را ﺑﮫ ﻋذاب و رﺳواﺋﯽ اﻧداﺧت اﻣر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺗﯽ
و ﻣدھوﺷﯽ و ﻓراﻣوﺷﯽ و ﻋﺎﻗﺑت ھم ﺧودﮐﺷﯽ! اﻣر ﺗﻘوا ،ﺧود آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻧور وﺟود ﺟﺎوﯾد و ﺟﮭﺎن
اﺳت وﻟﯽ اﻣر ﺷﯾطﺎن ﺧود آدﻣﯽ را اول دﻋوت ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس ﻓﻧﺎ و ﻧﺎﺑودی ﺧود! و ھدف ﻧﮭﺎﺋﯽ
ھﻣﯾن ﻧﺎﺑودﮔری اﺳت .وﻟﯽ اﺑﻠﯾس ﺑﮫ وﻋده وﺟود ﺟﺎوﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را ﻣرﯾد ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدم و ﺣوا
را در ﺑﮭﺷت ﺑﮫ وﻋده ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺑﮭﺷت ﺑﺳوی ﺷﺟره وﺳوﺳﮫ ﻧﻣود.
١١

اﺑﻠﯾس از ﺟﻧس آﺗش ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا اﺷﺗﻌﺎل ﻧدارد .و ﻟذا ھﻣﮫ اﻟﻘﺎﺋﺎت و وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﻧﺟواھﺎﯾش ﺷﺑﮭﮫ اﻧﮕﯾز،
آﺗﺷﯾن ،ﺷﮭوت زا و دﻏدﻏﮫ آﻓرﯾن اﺳت و ھﻣﮫ وﻋده ھﺎﯾش واروﻧﮫ و ﻓرﯾﺑﻧده اﺳت .اﺑﻠﯾس ﺳﻠطﺎن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری
اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔﺎھﯾم در ذھن ﺑﺷر اﺳت .اﺑﻠﯾس ﺳﻠطﺎن "واژه" اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ آن! ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻣﻧطﻘﯽ اش
ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ دارای ﻣﻔﺎھﯾم واروﻧﮫ اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ظﺎھر ﮐﻠﻣﺎت ﺑر ﺣﻖ و ﻣﺣﺗواﯾش ﺑر ﺧﻼف ظﺎھرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﻋﺑﺎدت ﺿد
ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﻓزا ،رﻓﺎه ھﻼک ﮐﻧﻧده ،رﯾﺎﺳت ذﻟّت ﺑﺎر و. ...
ﻋﺑودﯾت ،ﻣﺣﺑت ﺿد رﺣﻣت ،ﻣﺳﺗﯽ ﺧﻣﺎری زا،
ِ
اﺑﻠﯾس رﻓﯾﻖ و ھﻣﺟﻧس آرزوھﺎی ﺑﺷر اﺳت و آرزوھﺎ ﻣﻌطل زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﭘس اﺑﻠﯾس ﺳﻠطﺎن آﯾﻧده ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾز ھﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﺻﺎﻟت ﻗدﻣت! و ﻟذا "ﺧﺳران ﻋﺻر" در ﺳﯾطره
اﺑﻠﯾس اﺳت و اﺑﻠﯾس ﺳﻠطﺎن دھرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت و ﺣﻘﯾﻘت را در ﺟﺎﺋﯽ از زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎ
آﯾﻧده ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﺑﻠﯾس ﺣﺗﯽ از ھﻣﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھم راه ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را
ﻣﺻون ﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت" :ﻣﺎ ھﯾﭻ رﺳوﻟﯽ را ﭘﯾش از ﺗو ﻧﻔرﺳﺗﺎدﯾم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔﺎه آرزوﺋﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﺷﯾطﺎن ھم در آن
اﻟﻘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﻣود اﻣﺎ ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و آﯾﺎت ﺧود را اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ".ﺣﺞ-۵٢
اﺑﻠﯾس واژﮔوﻧﺳﺎز اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻟطﯾف ﺗرﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزﯾﮭﺎﯾش اﻟﺑﺗﮫ ﺑواﺳطﮫ اﻟﻔﺎظ ﻣﻘدس و
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻖ و دﻻﯾل ﺧود را در اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾﺎس را و اﺻﺎﻟت ﻗدﻣت و ﻣﺎھﯾت را!
وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ :ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷوم ،ھﻧرﻣﻧد ﺷوم ،داﻧﺷﻣﻧد ﺷوم ،ﻋﺎرف ﺷوم ،ﻣﺗﻘﯽ ﺷوم و...
اﺑﻠﯾس ھم ﻓورا ً وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﺳﺗر زﻣﺎﻧﯾت ﻓراھم اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ اﯾن ادﻋﺎھﺎ ﻣﺳﺗﻠزم زﻣﺎن
و درﮔﯾر آﺗﯾﮫ اﺳت" .در دھر دوراﻧﯽ ﺑر اﻧﺳﺎن ﮔذﺷت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد ".دھر -١زﯾرا ﺳﻠطﺎن دھر
اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﻧﺳﯾﺎن اﺳت و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ!
"ﺷﯾطﺎن ﺟز ﻏرور ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧدارد ".ﻓﺎطر -۵و اﺳﺎس اﻟﻘﺎی ﻏرور ھﻣﯾن اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔﺎھﯾم واژﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻏره ﻧﻣوده و ﺑدﻧﺑﺎﻟش ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد ،اﻟﻔﺎظﯽ ھﻣﭼون ﻗدرت ،ﻏﯾرت ،ﺷﺟﺎﻋتّ ،
ﻋزت ،ﻗداﺳت،
ﻧﻔس ﻓرد را ﺑﮫ ﺧودش ّ
رﯾﺎﺳت ،ﺷﮭرت ،ﻋرﻓﺎن ،ﻋﺷﻖ ،ﺣﻘﯾﻘت ،اﻣﺎﻣت و . ...ھرﮔز ﮐﺳﯽ ﺑواﺳطﮫ اﻟﻔﺎظ و ﺷﻌﺎرھﺎی زﺷت ﺑدﻧﺑﺎل ﺷﯾطﺎن
ﻧﻣﯾرود ﻣﺛل ﺧﯾﺎﻧت ،ﺟﻧﺎﯾت ،ﺧﺑﺎﺛت ،ﻓﺳﻖ ،ﻓﺟور ،ﮐﻔر ،ﻓﺳﺎد ،ظﻠم و زﻧﺎ و رﺑﺎ و رﯾﺎ! زﯾرا ﺑزرﮔﺗرﯾن ھﻧر ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎن
زﯾﺑﺎﺳﺎزی زﺷﺗﯾﮭﺎﺳت )ﻣﺣﻣد -(٢۵و اﯾن زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت واژﮔوﻧﮫ و ﺑظﺎھر ﻣﻘدس ﻣﻣﮑن
ﻧﻣﯾﺷود! ﭘس ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﺳﺎﻟت ﺷﯾطﺎن ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس و ﺗطﮭﯾر و ﺗﻌﺎﻟﯽ دروﻏﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﯾده آﻟﮭﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت
اﺳت در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ آدﻣﯽ! ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ اﺑﻠﯾس را ﺑﻌﻧوان وﺟﮭﯽ ﻣﺳﻠط ﺑر ذھﻧﯾت اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ از روان آدﻣﯽ
ﻗﺎﺑل ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس! "ﭘس اﺑﻠﯾس ﮔﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗوھﻣﺎﺗﺷﺎن را ﺑراﯾﺷﺎن راﺳت ﮔرداﻧﯾد ﭘس ھﻣﮫ او
را ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ ﻣؤﻣﻧﯾن ".ﺳﺑﺄ-٢٠
اﺑﻠﯾس ظﻠﻣﺗﯽ آﺗﺷﯾن اﺳت ﮐﮫ در آن واﺣد واﭘﺳﮕرا و اﯾده آﻟﯾﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﯾش در ظﻠﻣﺎت ﻋدﻣﯾت ﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت و ﭘﺎی دﯾﮕرش در ظﻠﻣﺎت ﻋدﻣﯾت آﯾﻧده .اﺑﻠﯾس در اﮐﻧوﻧﯾت ﺣﺿور ،ﻣطﻠﻘﺎ ً اﻣﮑﺎن ظﮭور و ﺑروز ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧداوﻧد ﺟﺎرﯾﺳت ﮐﮫ ﻧور وﺟود اﺳت .اﺑﻠﯾس ،دھرﯾت و زﻣﺎﻧﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو
ﻧﺎﺑودﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ اﺳت و ﻟذا آﺧرﯾن ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺧود را ﺑرای ﺑﻘﺎی دھرﯾش در ﺑﺷر ﻣرﺗﮑب ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ﺧودﮐﺷﯽ ﭘدﯾد آورده اﺳت.
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺷﯾطﻧت اﺑﻠﯾس و ﺳﻘوطش در ﻧﺎر و ﮐﻔر و ﻟﻌﻧت اﻟﮭﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس ھﻣﮫ ارﮐﺎن
وﺟودی و ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ اﯾن ﺷﯾطﺎن رﯾﺷﮫ در ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺣﺿرت آدم دارد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﻧﺑش روﺣﺎﻧﯽ آدم را در
اﻓراد ﺑﺷری ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣرص آﺗﺷﯾن و وﯾراﻧﮕر ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ در آدم را ﻧﯾز ﻣﺳﺦ ﻧﻣوده و واژﮔون ﻣﯾﮑﻧد و
ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﻓطرت اﻧﺳﺎن دارد اﻧﺳﺎن را واژﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻘدرت روح اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧش
را ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟن و ﺟﺎن و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت از ﯾﮏ رﯾﺷﮫ اﻧد .و ھﯾﭻ ﮐس ھﻣﭼون اﺑﻠﯾس
ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد زﯾرا ھزاران ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎطن ﻣردﻣﺎن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﮐرده اﺳت و ﺑﻘول ﻗرآن در ﻣﺎل و
ﺟﺎن و اوﻻد و ھﻣﺳر و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺷﺎن ﺷرﯾﮏ ﺷده اﺳت) .اﺳراء -(۶۴ﭘس آدﻣﯽ را از ﺧودش ھم ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و
ﺑﻘول ﺳﺧﻧﯽ از رﺳول اﮐرم ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣرﯾم ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن در اﻧﺗظﺎر اﺳت و در ﺧوﻧﺷﺎن ﺟﺎرﯾﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣراﺣل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ذھﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﺳراﺳر ﺟز ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﮐﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و
ﺷﻌور و ﻗﻠوب آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺣﺎﺻره و ﻣﺻﺎدره ﺷده اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه از ﺧودش
دور و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﺷده اﺳت) .ﮐﮭف -(۵٠ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن را از ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧﻠﻊ ﻧﻣوده
و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﮐرده اﺳت.
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ﺷﯾطﺎن در واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ و از ھﻣﮫ آﺛﺎر اﯾن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﺧطوطﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از آن
ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺧود را ﻋﯾن اﻧﺳﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﺧن از ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺷﯾطﺎن ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺗﺎ اﯾن ﺣدّ ﺷﺑﯾﮫ اﻧﺳﺎن ﺷود ﺗﺎ ﻋﯾن او ﮔردد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد او را ﺳﺎﻗط ﮐﻧد در ﺻورت و ھوﯾت دوﺳت و
ﻧﺎﺟﯽ .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی دﺟّﺎل اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺻوص اﻣروزه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﺎر ھر ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑﺎ ﭼﮫ
ﻗدرت و ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺧود روﺑرو ﺷد و ﺧود را ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی اﻧﺳﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﻣن ،ﺗو ھﺳﺗم و ﺗو ،ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳﺗﯽ .و ﻟذا ﺟز ﺑﮫ ﻧور ھداﯾت و ﺣﻣﺎﯾت و رﺣﻣت و ﻣﻌرﻓت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان در
راه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑرداﺷت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺣﺎﺻﻠش ھﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣوﺟود در
ﺑﺎزار اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﻋﻣﻼً ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑر ﺟﺎی
ﺧود اﻧﺳﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد" :ھر ﮐﮫ ﻣرﯾد ﺧود ﺷد ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﭘس اﮔر ﺷﯾطﺎن ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت "ﺧود"ی از اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘر اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺷﯾطﺎن را
از اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﺧود ﺑﯾرون راﻧد؟ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺧود و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺧود را از او ﮔرﻓت ﭼﮕوﻧﮫ؟
اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از اوﻟﯾﺎی ﺧدا! ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش ﻧﮑردن "ﺧود"! ﻣرﯾدی ﺧود ﻧﮑردن! و اﯾن ﻋﻼﺟﯽ ﺟز
اطﺎﻋت ﻣﺣض از ﯾﮏ وﻟﯽ ﺧدا ﻧدارد! زﯾرا اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺑﻠﯾس و ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺑﻠﯾس )ﺷﯾطﺎن(! وﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت!
ﭘس ذات اﺑﻠﯾس ھﻣﺎن "ﺧود" و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و اﻧﺎﻧﯾّت اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آدم دوران اﺳت و ﯾﺎ
وارث آدم )اﻣﺎم( و اﻧﺎﻧﯾت اﺑﻠﯾس در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﻗﺑﺎل ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت وﮔرﻧﮫ اﺑﻠﯾس ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد آدم
ﻣﻘرب ﺑود!
ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ،ﺑﺎ ﺧدا ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧداﺷت و ﻣﻠﮏ ّ
در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺎﻧﯾت و ﺷﯾطﻧت و ﮐﻔر اﺑﻠﯾس ﺣﺎﺻل ﺳﺟده ﻧﮑردن ﺻورت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿرت آدم ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﺧدا ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﻋﺎﺑد و ﭘرﺳﺗﻧده ﺧدای ﻏﯾﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧور ﻣﺣض ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﻼل و ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻧداﺷت
ﭘس ﮐﻔر اﺑﻠﯾس در ﻗﺑﺎل ظﮭور اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﭘس ذات اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق اﻧﮑﺎر اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت اﺳت آﻧﮭم اﻣﺎﻣﯽ
زﻧده و آﺷﮑﺎر ﻧﮫ اﻣﺎﻣﯽ ﻣرده وﻏﺎﯾب .زﯾرا اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧدای ﻏﺎﯾب ﻓرﻗﯽ ﻧدارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻓرھﻧﮓ ﺷﯾﻌﮫ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھﻧوز ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﺎ ﻣﺷرک
ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣؤﻣن ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت و ارادت اﻣﺎﻣﯽ ّ
و ﻻﺟرم در ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن اﺳت.
ﭘس ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ دو روی ﮐل ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری درﺑﺎره ﺣﻖ اﺳت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ .و اﯾن دو ﺑدون ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﭘس دو روی ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﺧدای ﻏﺎﯾب و ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺧﻧﮕو و
ﺑﺎﻧﯾش اﺑﻠﯾس اﺳت و ﺧدای وﺟودی و ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺧﻧﮕو و ﺑﺎﻧﯾش اﻣﺎم اﺳت.
در ﺣﻘﯾﻘت ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت آدم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﺧﻧﮕوی ﺧدای ﻏﺎﯾب ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس ﺑود و ﻟذا ﺑﺎ آﻓرﯾﻧش آدم ،ﻣﻘﺎﻣش در ﺧطر
اﻓﺗﺎد و ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ آدم ﭘرداﺧت و ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺎﻣﯽ و ﺳﺧﻧﮕوی ﺧدای ﻏﺎﯾب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ھﻣﮫ را دﻋوت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻏﺎﯾب و ﺑﺳﯾﺎر دور و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ" :ﺑدان ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺧداوﻧد را از ﺟﺎی ﺑﺳﯾﺎر دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﭘس
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻣﺎن آورﻧد ".ﻗرآن -و اﺑﻠﯾس ﭘﯾﺎﻣﺑر اﯾن ﮐﺎﻓران اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدای ﻏﯾﺑﯽ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﯾﮕر
ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ وﺟود ﻧدارد و ﺧداوﻧد ﻓﻘط از وﺟود اﻣﺎﻣﺎﻧش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻟذا ﺧدای اﺑﻠﯾس و ھﻣﮫ ﺑﺎورھﺎ
و وﻋده ھﺎی ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ھم دروغ اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣوﺟودﯾت اﺑﻠﯾس ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دروﻏﯾن اﺳت و ﻟذا
اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز دروغ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن و رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ ،اﯾﻣﺎن آدﻣﯽ ﻓﻘط دو دﺷﻣن دارد
ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎن و دروﻏﮕوﺋﯽ ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن اﻣری واﺣد اﺳت زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دروغ اﺳت و ھر دروﻏﯽ ھم ﺷﯾطﺎﻧﯽ
اﺳت.
ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھﯾﭻ وﺟودی ﻧدارد و ﭼﯾزی ﺟز دروﻏﮭﺎ و ﺗوھﻣﺎت و ﺧراﻓﺎت و رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎی
ﺑﺷر ﻧﯾﺳت .زﯾرا اﺑﻠﯾس ﺑﺎ ﮐﻔرش و ﺟداﻟش ﺑﺎ ﺧدای رﺣﻣﺎن ﻣﻠﻌون ﮔردﯾد ﯾﻌﻧﯽ از ﻗﻠﻣرو وﺟود ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗﮫ ﺷد و
در درک اﺳﻔل ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑودی اﺳت ﺗﺑﻌﯾد ﺷد .ﭘس ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻔرﺷﺎن در اﯾن ﻗﻠﻣرو
ﺳﺎﻗط ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ اھل اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺷرﮐﺷﺎن ﻣورد اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺧداوﻧد ﺷﯾطﺎن را
ﺑﺳراﻏﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯾف اﯾﻣﺎن ﺧود را روﺷن ﮐﻧﻧد" :ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻣردم ھﯾﭻ ﺗﺳﻠطﯽ ﻧداﺷت ﭘس ھدف از آزادی
ﺷﯾطﺎن در وﺳوﺳﮫ ھﺎﯾش ﺑﺳوی ﻣردم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن از ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ".ﺳﺑﺄ-٢١
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ﭘس اﺑﻠﯾس ھﯾﭻ وﺟودی ﻧدارد درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﻘﯾم در ﻋدﻣﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯾّت اﻧﺳﺎن" .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن
ﺟز ﻏرور و ﻓرﯾب ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ھر ﮐﮫ اراده ﮐرد ﮐﮫ دروﻏﯽ ﺑﮕوﯾد و ﺧود را ﺑﻔرﯾﺑد ﺷﯾطﺎن ﺧود را ﭘدﯾد و
اﺣﺿﺎر ﻧﻣوده اﺳت.
ھر ﻣﻌﻧﺎ ،ﻣﻔﮭوم ،ﺑﺎور و ﺻﻔﺗﯽ در آدﻣﯽ اﻋم از ﻧﯾﮏ و ﺑد در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ دارای ﻣﻠﮑﮫ و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ واﻗﻌﯽ اﺳت و
ﺑﻌﮑس ﻧﯾز ھر ﻣوﺟودی در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن در ﻧﻔس اﻧﺳﺎن دارای اﺛر و اﺻﺎﻟﺗﯽ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺻداق ﮐﻼم
ﻣﺷﮭور اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺟﮭﺎن ﺻﻐﯾر و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را اﻧﺳﺎن ﮐﺑﯾر ﺧواﻧده اﺳت .ﻣﻠﮑﮫ ﺷرارﺗﮭﺎ و
ﮐﻔراﻧﮭﺎ و ﺷﻘﺎوت آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد ﭘس آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت و اﻣﯾﺎل ﻧﺎﺣﻖ
را در ﺧود ﻣﯽ ﭘرورد و ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورد ﺷﯾﺎطﯾن را ھم ﺑﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑر ﮔرد ﺧود ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد" .ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑودﻧد ﺷﯾطﺎن ﺑﺳراﻏﺷﺎن رﻓت و ﮔﻣراھﺷﺎن ﺳﺎﺧت ".آل ﻋﻣران-١۵۵
اﮔر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷده و در ﺗﺳﺧﯾر وﺟود اوﺳت ﭘس ﺷﯾطﺎن را ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﻠول و ﻣﺧﻠوق ﻣﻌﻧوی
اﻧﺳﺎن داﻧﺳت .و از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﻋدم آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﭘس ھﻧوز آن ظﻠﻣت ﻋدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧود دارد ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ
ھﻣﮫ ﮐﻔراﻧﮭﺎﯾش در ﻗﺑﺎل وﺟود اﺳت و ﺷﯾطﺎن ھم ﻣﺧﻠوق و ﻣﻌﻠول اﯾن ﻋدﻣﯾت ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :ﺷﯾطﺎن را ﺑر اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﺳﻠطﮫ ای ﻧﺑود و ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧﺳﺎن وﻋده و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣود ".ﺳﺑﺄ -٢١ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧوی ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن ﺑود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را ﮐﮫ ﻣﻠﮏ ﻣﻘرب ﺧداوﻧد ﺑود ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ﮐﻔر ﮐﺷﺎﻧد و ﺷﯾطﺎﻧﯽ
رﺟﯾم ﮐرد .و "ﺷﯾطﺎن" در ﻟﻐت ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی طرد ﺷدﮔﯽ ،ﺟدا اﻓﺗﺎدﮔﯽ و دوری اﺳت .و اﯾن ﻋﻠت اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﺋﯽ ﺷﯾطﺎن
از اﻧﺳﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ظﻠﻣت و ﻋدﻣﯾت ﻣوﺟود در ﻧﮭﺎد اﻧﺳﺎن ﺑود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را ﺑﮫ ﺗردﯾد و اﻧﮑﺎر ﮐﺷﺎﻧد و ﻧﺗواﻧﺳت آدم
را ﺳﺟده ﮐﻧد زﯾرا او را ﻣوﺟودی ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓت .در ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾس ﻓﻘط ﻧظر ﺑر اﯾن ظﻠﻣت و ﻋدﻣﯾت ذات آدﻣﯽ ﻧﻣود و
ﻗﺿﺎوت ﮐرد و ﻟذا اﯾن ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن اﺑﻠﯾس اﻓﺗﺎد و او را ﻣظﮭر ﻋدﻣﯾت و ظﻠﻣت آدﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
ھر ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑدی را ﺑﺑﯾﻧد ﺑد ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا ﺷﯾطﺎن ﻣظﮭر ﺑدی و ﺑدﺑﯾﻧﯽ و ﺗﮭﻣت و ﻗﺿﺎوت ﻧﺎﺣﻖ اﺳت و ﻓﻘط درﻋطش
ﻋدم و ﻧﺎﺑودﮔری اﺳت و ھﻣواره ﻧﯾﻣﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻟﯾوان را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد! و ﻟذا اﺳوه ﻧوﻣﯾدی ﻧﯾز ھﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑﻠﯾس در
ﻟﻐت از رﯾﺷﮫ "ﺑﻠس" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﺄس اﺳت.
اﺑﻠﯾس "ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم" در ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدم)ع( و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا)اﻣﺎم( ھم ﺑﻘﯾﺔﷲ اﺳت .وﻟﯽ اﺑﻠﯾس ﺑدﻟﯾل
ﺣﺿورش در ﻋﺎﻟم وﺟود در ﺳﯾطره ﻧور ظﮭور ﺧداوﻧد و ﺻﻔﺎت وﺟودش دارای اﻗﺗداری ﺿد وﺟودی ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و
ﺑواﺳطﮫ ﺑﻧﯽ آدم ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﺎﺑودﮔری در ﻋﺎﻟم وﺟود ﻣﯽ ﭘردازد وﻟﯽ ﺑﮫ دﺳت و اراده اﻧﺳﺎن! ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺧﺳت
اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﻓرﯾﺑد و ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ دﺳت ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب و ﺗﺑدﯾل آﻓرﯾﻧش و ﻣﺧﻠوﻗﺎت
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋرﺻﮫ اﯾن ﺗﺧرﯾب و ﺗﺑﺎھﯽ در ﻋﺎﻟم وﺟود ھﻣﺎﻧﺎ ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺑدﺳت و
اراده ﺑﺷری ﭘدﯾد آورده اﺳت" :آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺑﺟﺎی ﺧداوﻧد ﺑﮫ وﻻﯾت ﺑر ﺧود ﺑرﮔزﯾده اﻧد آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ را ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺧرﯾب آﺷﮑﺎری را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد ".ﻧﺳﺎء -١١٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑرد ﻧﮭﺎﺋﯽ و ﮐﺎﻣل اﯾن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌدم )اﺑﻠﯾس( در
ﻋﺎﻟم وﺟود و در ﺑﺷرﯾت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﺔﷲ )اﻣﺎم( اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن! و اﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت ﯾﺎ ﻧﺑرد ﺑﯾن
ﺣﺎﻣﯾﺎن ظﮭور وﻏﯾب اﻟﮭﯽ! ﮐﮫ اﻣﺎم اﺳوه ظﮭور اﻟﮭﯽ اﺳت و اﺑﻠﯾس ھم اﺳوه ﻏﯾب و ﻋدم! ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم و ﺑﻘﯾﺔاﻟوﺟود!
ﮐﮫ دﺟّﺎل ﺑﻌﻧوان اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﺎﻣل اﺑﻠﯾس ﺷده و ﺑﻘﯾﺔاﻻﺑﻠﯾس در ﺟﮭﺎن ﺑﺷرﯾت ﮔﺷﺗﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﺎم زﻣﺎن
ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑﻘﯾﺔﷲ اﺳت.
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درک ﮐردن ﯾﻌﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردن! ﭘس ادراک ﺑﺷری ﻗﻠﻣرو درﯾﺎﻓت وﺟود و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت .ﺣواس ،اﻧدﯾﺷﮫ )ذھن( و
دل ﺳﮫ ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ درک و درﯾﺎﻓت وﺟود ھﺳﺗﻧد ﭘس اﯾن ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اھداف ﺗﮭﺎﺟم ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن را از درﯾﺎﻓت وﺟود اﻟﮭﯽ ﻣﺣروم ﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﻘﯾﺔﷲ ﻧرﺳد و از ﭘﯾروان ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم ﮔردد .ﭘس اﺑﻠﯾس
ﺑﮭﻣراه ﻟﺷﮑرﯾﺎن اﻧس و ﺟن ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ادراک ﺑﺷری ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از ﮐﺎر ﺑﯾﻧدازد و ﺑﻠﮑﮫ واژﮔوﻧﮫ و
ﻋدم ﭘرﺳت ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﻻﯾﮫ ھﺎی ذھن و اﺣﺳﺎﺳﺎت آدﻣﯽ راه ﻣﯾﯾﺎﺑد .ﺑر ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﻻﻣﺳﮫ
و ﭼﺷﺎﺋﯽ و ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﺗﻔﮑر و ﺷﻌور و ﻋواطف و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻠﺑﯽ اﻧﺳﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در آﻧﮭﺎ دﺧل و ﺗﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑذرھﺎی ﻋدم ﻣﯽ ﮐﺎرد! ﭼﮕوﻧﮫ؟
"ای ﻣردم از ﻏذاھﺎی ﺣﻼل و ﭘﺎک ھر آﻧﭼﮫ ﺑر زﻣﯾن اﺳت ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧﯾد و از آﺛﺎر ﺷﯾطﺎن ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد زﯾرا او دﺷﻣن
ﻣﺑﯾن ﺷﻣﺎﺳت ".ﺑﻘره-١۶٨
ﺧﺻم ﻣﺑﯾن ﮐﮫ از ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﺻﻔت ﺷﯾطﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل "اﻣﺎم ﻣﺑﯾن" ﻗرار دارد ﮐﮫ در
ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ دﺷﻣن آﺷﮑﺎر و اﻣﺎم آﺷﮑﺎر ﺗﻌﺑﯾر ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی "ﻣﺑﯾن" ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺑﯾن
از ﺑﯾّن و ﺑﯾﺎن اﺳت :دﺷﻣﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و دارای ﻣﻧطﻖ و اﺳﺗدﻻل و رھﻧﻣود و ﺗوﺻﯾﮫ
اﺳت و اﻣﺎﻣﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار اﺳت ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ و ﺟﮭت ﮔﻣراه ﺳﺎزی و ﻧﺎﺑودﮔری و دﯾﮕری ﺟﮭت
دوﺳﺗﯽ و ھداﯾت و ﺳﻌﺎدت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد .و ﻣﻧطﻖ و ﮔوﯾﺎﺋﯽ و ﺑﯾﺎﻧﮕری ﺷﯾطﺎن در ھﻣﮫ ﺣواس و ﺷﻌور و اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﺑﺷری دﺧﯾل و ھﻣراه ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ وﻗت ﺧوردن و ﭼﺷﯾدن ﻏذاھﺎ ،ﺑﮫ وﻗت ﺑوﺋﯾدن و ﺑﮫ وﻗت ﺷﻧﯾدن ،دﯾدن و ﻟﻣس
ﮐردن و ﻧﯾز ﺑﮭﻣراه اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری و ﻋواطف و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺷر!
ﺧطوات ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ذﮐر ﺷده ھﻣﺎن اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻣﻌﻧوی و ﻣﻧطﻘﯽ و اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﺷﯾطﺎن در ﻗﻠﻣرو ادراک
ﺣﺳﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ در ھر ﺣس و ادراک و ﻓﮑری از ﺧودش آﺛﺎری ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﻧﮭد و دﺧﺎﻟت
ﻣﯾﮑﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن دﻋوﺗﮭﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ھر اﻣر و راﺑطﮫ و درﮐﯽ از ﺑﺷر اﺳت" .ﺷﯾطﺎن اﻋﻣﺎل زﺷت
آﻧﮭﺎ را در دﯾدﮔﺎﻧﺷﺎن زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ".ﻣﺣﻣد -٢۵ﭘس در ﻧظر و ﻣﺷﺎھدات ﺑﺷری دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣوﺟب
ﺗﺻوﯾرھﺎ و ﺗﺻورات ﮐﺎذب و ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻧﮕﺎه آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺗوھﻣﺎت ﺗﺻوﯾری اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣر زﺷﺗﯽ را
زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣر ﺑر ﺣﻖ و زﯾﺑﺎﺋﯽ را ھم زﺷت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد" :ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از روﺷن ﺷدن ﺣﻖ ﺑﺎز ھم اﮐراه ﻧﻣودﻧد
ﺷﯾطﺎن اﻋﻣﺎل زﺷت آﻧﮭﺎ را در ﻧظرﺷﺎن زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ".ﻣﺣﻣد -٢۵ﭘس در دﯾدن ﺣﻖ ھم ﺗﺻورات ﻧﺎھﻧﺟﺎر و زﺷﺗﯽ در
ﻧﮕﺎه آدﻣﯽ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﻖ را زﺷت ﺑﺑﯾﻧد و ﺳﭘس زﺷﺗﯽ ھﺎی اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را ھم زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ اﯾن زﺷت
ﻧﻣﺎﺋﯽ و زﯾﺑﺎﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎذب و ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از طرﯾﻖ ﺑﯾﺎن و اﺳﺗدﻻل و ﻣﻧطﻖ و ﭼون و ﭼراھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت در ﮔوش
آدﻣﯽ! و ﻟذا ھﻣواره در ﻗرآن ﺳﺧن از ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎن اﺳت" :از ﺧدا و رﺳول اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﻧﺟواھﺎی
ﺷﯾطﺎن ﺑرھﺎﻧﻧد ...ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻏﻣﮕﯾن و ﻣﺄﯾوس ﻣﯽ ﺳﺎزد "...ﻣﺟﺎدﻟﮫ-١٠
ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻣؤﺛرﺗرﯾن روش ﻣداﺧﻠﮫ ﺷﯾطﺎن در ﻋﻘل و اراده و ﻓﻌل ﺑﺷر اﺳت زﯾرا ﻣﻧطﻖ و ﻣﻌﻧوﯾت و ﻓﮭم ﺑﺷر
را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾرش ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾﻖ ھﻣﮫ ارﮐﺎن و اﻋﺿﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺗﺣرﯾف و
ﻓﺳﺎد و ﮔﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧطﻖ ﺷﯾطﺎن ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن روش ﻣداﺧﻠﮫ ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ را
ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻧون ادراک و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری را ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺧودش ﻣﯽ آورد و اﻧﺳﺎن را ﻣرﯾد ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﮐل ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯾﮑﻧد و ﺑر ﺟﺎی آن ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﮔردد و ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺷود".و ﺷﯾطﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن
ﺑدی ﺑرای ظﺎﻟﻣﺎن اﺳت ".ﮐﮭف -۵٠و ﻓﻘط در اطﺎﻋت از اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﯾن ﻧﺟﺎت
ﯾﺎﻓت ﯾﻌﻧﯽ از ﺑﯾﺎن وﻣﻧطﻖ و ﻋﻘل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭘﻧﺎه ﺑرد ﺑﮫ ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ و ﻋﻘل اﻣﺎم ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت .زﯾرا ﮔﺎه ﻧﺟواھﺎی
ﺷﯾطﺎن ﭼﻧﺎن ﺑر ﮐل اﻧدﯾﺷﮫ و ذھن ﺑﺷر ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓﮑﺎرش را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﺳﺎزد" :اﺑﻠﯾس ھﻣﮫ ذھن و
ﮔﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺗردﯾدھﺎﯾﺷﺎن را ﺑراﯾﺷﺎن راﺳت ﺟﻠوه داد و ھﻣﮫ ﻣرﯾد او ﮔﺷﺗﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ".ﺳﺑﺄ-٢٠
اﯾن ﻧﺟواھﺎ و درﮔوﺷﯽ ﺣرف زدن ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ اﻧﺳﺎن در ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﺗﻔﮑرات و ﻋواطف دﺧﯾل ﻣﯽ ﺷود و
اراده آدﻣﯽ را در ھر اﻣر و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﺧدﻣت ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و او را ﻣرﯾد ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و
١٥

ﺣزب ﺷﯾطﺎن! "ﺷﯾطﺎن ﺑر آﻧﺎن ﻣﺳﻠط ﺷد و ﯾﺎد ﺧدا را ﺑﮑﻠﯽ از آﻧﮭﺎ زاﺋل ﻧﻣود آﻧﮭﺎ ﺣزب ﺷﯾطﺎﻧﻧد و ﺣزب ﺷﯾطﺎن
ھﻣواره زﯾﺎﻧﮑﺎر اﺳت ".ﻣﺟﺎدﻟﮫ-١٩
اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس در ﻣراﻗﺑﮫ اش ﺑوﺿوح اﯾن ﻧﺟواھﺎ و ﮔﻔﺗﮕوھﺎ و ﻣﺟﺎدﻻت ﺷﯾطﺎن را در ﮔوش ﺧود ،در ذھن و ﺑﻠﮑﮫ
دل ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑر دل و ذھن ﻣﺳﻠط ﮔردد دﯾﮕر ﺟز ﺻدا و ﻣﻧطﻖ ﺷﯾطﺎن در ﻋواطف و
ذھن آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن و ﺣزب او ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت.
اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ اﻟﮭﺎم و ذﮐر و وﺣﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ او اﻣﺎم اﺳت .و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻼم و اﻣر
اﻣﺎﻣش ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ او ﻣؤﻣن اﺳت .و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑواﺳطﮫ ﻧﺟواھﺎ و آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎن
ﻣﯾﺎﻧدﯾﺷد و ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ او از ﻟﺷﮑرﯾﺎن و ﺣزب ﺷﯾطﺎن اﺳت.
آدﻣﯽ اﮔر ﺑﺎ ﺧود ﻣراﻗﺑﮫ و ﺗﺄﻣل و ﻧظری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑوﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧود ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﮔﻔﺗﮕوھﺎ و ﻧﺟواھﺎﺋﯽ در
ﮔوش او و در اﻧدﯾﺷﮫ و دﻟش در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ اﻟﮭﺎم اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﺎ اﻟﮭﺎم و ﮐﻼم و ﺣﮑﻣت اﻣﺎم اﺳت و در ﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎن اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯾزان ﺗﺷﺧﯾص ﮐداﻣﺳت؟ آﺧرﯾن و ﻣﺣﮑﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺗﺷﺧﯾص ھﻣﺎن
اﻋﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻣﯾزان ﻋﻣل ﺣﻖ ﺟز دﯾن ﺧدا و ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی و ﻋﺗرت ﻋﻠوی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
در آن ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت و از ﻣﺣﮑﻣﺎت اﺳت.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻓﮑﺎر و ﻋواطف ﺧود را زﯾﺑﺎ و ﺑر ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ اﻋﻣﺎل و ﮔﻔﺗﺎرش ﻣوﺟب ﺧﺳران و رﺳواﺋﯽ و ذﻟّت و
ﻓﺳﺎد اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر و ذﮐرش ھم از ﺷﯾطﺎن اﺳت زﯾرا در ﻗرآن ﮐرﯾم اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎرز ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻣوﺟب رﺳواﺋﯽ و ﺧﺳران و ھﻼﮐت و ﺟﻧون ﻣﯽ ﮔردد .و اﻣروزه ﻓﻘط ذاﮐران ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد
ﺣﯽ
ﺧدا داﺋم اﻟذﮐر اﺳت ﮐﮫ از وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﺗﺻرﻓﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺻون ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﮔر ﺗﺣت اراده و اطﺎﻋت اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد در ﺗﺻرف ﺷﯾطﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد" :ھر ﮐﺳﯽ از ﯾﺎد ﺧدا روﯾﮕردان ﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏش
ﻣﯾﻔرﺳﺗﯾم ﺗﺎ ھﻣراه او ﺑﺎﺷد ".زﺧرف -٣٣ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﯾﺎ در ﻣﻌ ّﯾت ﺧدا ﯾﺎ وﻟﯽ ﺧداﺳت و ﯾﺎ در ﻣﻌ ّﯾت ﺷﯾطﺎن اﺳت.
ﺷﯾطﺎن از طرﯾﻖ ﻧﺟواھﺎ و ﭘﭻ ﭘﭻ ھﺎﯾش در ﮔوش آدﻣﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑر ذھن و ﺳﭘس دل آدﻣﯽ رﺳوخ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﯾن ﻋﻘل
و ﻋﺎطﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن او را ﻋﯾن ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻣﻘﺎم
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷدن اﺳت .و اﯾن ﭘﯾروزی ﺷﯾطﺎن ﺑر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑﺎﺷد!
ﺗﺻرف ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد زﯾرا از اﺣﺎطﮫ ﺗﻔﮑر و
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و دل آدﻣﯽ راﮐد و ﺗﻧﺑل و ﻏﯾر ﺧﻼق اﺳت ﺑﮫ
ّ
ﺧﻼﻗﯾت ﻋﺎطﻔﯽ ﺻﺎﺣﺑش ﺧﺎرج و ﻣﻌطل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت" .ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن را اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻗرار داده از
ﺑرای ﻗﻠوﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﻘﯽ و ﺳﻧﮓ ھﺳﺗﻧد ".ﺣﺞ -۵٣ذھن زﻧده و ﺧﻼق داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﺗوﻟﯾد ﺗﻔﮑرات و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧوﯾﻧﯽ اﺳت و
دل زﻧده ھم داﺋﻣﺎ ً اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت زﯾرا ﻣﺷﻐول ذﮐر ﺧداﺳت و ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﺷﯾطﺎن را اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟت در آن
ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺻﺎﺣب دارد .ﭘس ﺗﻧﺑﻠﯽ ﺟﺳم و روان و دل آدﻣﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﺟﺎذﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت .زﯾرا ذھن و دﻟﯽ ﮐﮫ
ﺧﻼق ﻧﯾﺳت در واﻗﻊ ﺑﯽ ﺻﺎﺣب رھﺎ ﺷده و ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯽ رود.
ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺑودﮔری ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻋﺎﻟم وﺟود را در او ﺗﺣرﯾف و ﻣﺳﺦ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ
اﻋﺿﺎی ﺣﺳﯽ و ذھن و دل را ھم ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﮐﺎر و ﺧﻼﻗﯾت و ادراک ﻣﯽ اﻧدازد .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم و ﮔوش و ذاﺋﻘﮫ
و ﺷﺎﻣﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐرﺧت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ذھن ﺗﻧﺑل و راﮐد ﻣﯽ ﺷود و دل ھم ﺳﻧﮓ و ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﮫ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷود و اﯾن
ﻧﺎﺑودی وﺟود اﺳت و از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت و وﺟودﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺷر! و اﻣروزه در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺷﺎھد اﯾن وﺿﻌﯾت
ھﺳﺗﯾم" :ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻧدارﻧد "...ﻗرآن ﮐرﯾم!
و اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺣﺳﯽ و ذھﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ در ﺑﺷر ﻓﻘط ﻗﻠﻣروھﺎی ﺟذب اﻟﻘﺎﺋﺎت و اراده ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از
ﮔﻧﺎھﺎن ﺑزرگ ﻣﺣﺳوب ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻋﻠت ﮐﺑﯾره ﺑودن اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھراه رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در ﺑﺷرﻧد ﻣﺛل
ﮔوش دادن ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ )ﺗﺟﺳس( و ﯾﺎ ﭼﺷم ﭼراﻧﯽ )ھﯾزی و ﺗﺟﺳس ﻧﮕﺎه(،ﻏﯾﺑت و ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ ،ﭼﺷﯾدن و ﺑوﺋﯾدن ﻏذاھﺎی
ﻣﺣرﻣﺎت ،دروﻏﮕوﺋﯽ ،زﻧﺎ و ﻗﻣﺎر و ﺧﻣر و ﺷرط ﺑﻧدی و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣوﺳوم
دزدی و رﺑﺎﺋﯽ و
ّ
ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد و ﭘﻠﯾدﻧد )ﻣﺎﺋده -(٩٠ﮐﮫ ارﺗﮑﺎب ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ﺑﮫ آﻧﯽ ﻣوﺟب زاﺋل ﮔﺷﺗن اﯾﻣﺎن
در دل ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل دروﻏﮕوﺋﯽ و ﺗﮭﻣت زدن ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن! و دﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﺷد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد.
اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره از ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﺧطوات ﺷﯾطﺎن در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﻧﯽ ﻣوﺟب رﺳوخ
ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﻋﻘل و دل ﺑﮫ ﺗﺻرف درﻣﯽ آﯾد .ﭘس ﮔﻧﺎه ﺑودن و ﮐﺑﯾره ﺑودن ﺑرﺧﯽ از ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ اﯾن
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دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ از دﺳت ﻣﯽ رود و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم اﺳت و در ھر ﮐﺳﯽ وارد ﺷود او
را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن وﺟود اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و او را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد اﺣﮑﺎم دﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺳوی ﻣردم آﻣده اﺳت و ﻣﻌروف ﺑﮫ اﺧﻼق ﷲ اﺳت در درﺟﺎت ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت و واﺟﺑﺎت و ﻣﺣرﻣﺎت و
ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت! ﭘس ھر ﮐﮫ ﺣراﻣﯽ را ﺣﻼل ﺳﺎزد در واﻗﻊ وﺟود را ﺑﮫ ﻋدم اﻓﮑﻧده اﺳت و ﺧودش را ﺗﺧرﯾب و ھﻼک ﮐرده
اﺳت و از اﯾن راه ﺷﯾطﺎن را ﺑر ﺧود وارد ﮐرده و وﺟود اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺗﺣوﯾل دﺷﻣن وﺟودش داده اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧدای
رﺣﻣﺎن و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﮐﺎﻓر و ﯾﺎﻏﯽ اﺳت" .اﺑﻠﯾس ﺑﮫ ﺧدای رﺣﻣﺎن ﮐﺎﻓر و ﯾﺎﻏﯽ ﺷد ".ﻗرآن-
و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﻋﻘل اﺳت و ﺷﯾطﺎن ھم دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑر ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو رﺧﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧد
ﺗﺎ آﻧرا ﺗﺣرﯾف و ﺗﺧرﯾب ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﻣﻧطﻖ و ﺗﻌﻘل و ادراک ﺑﺷر را ،از طرﯾﻖ ﻧﺟواھﺎ ،ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ،ﺷﻌﺎرھﺎ و
آرزوھﺎ و وﻋده ھﺎی دور و درازش!
و از ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﯾﭼﯾﮏ ﻣﺧرﺑﺗر از اﻟﻘﺎی آرزوھﺎی دﻧﯾوی و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺣواس
و ھوش و ﻋﻘل و اﺣﺳﺎس ﺑﺷر را ﺑطور ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر در ﺳﯾطره ظﻠﻣت دھر ﻗرار ﻣﯾدھد و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ظﻠﻣﺎت
دھرﭘرﺳﺗﯽ ھم اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﯾش در ﮔذﺷﺗﮫ و ﭘﺎی دﯾﮕرش در آﯾﻧده اﺳت و ﻟذا ﺣواس و ھوش ﺑﺷر را از
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ ﺧداوﻧد ﻣﺣروم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
واﻗﻌﯾت اﻟﺳﺎﻋﮫ و ﺟﺎری ﻏﺎﻓل و ﮐور و ﮐر و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ّ
و اﯾن ھﻼﮐت ﮐﺎﻣل اﺳت .و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم اﻟﻘﺎی آرزوھﺎی دور و دراز از ﻣﮑررﺗرﯾن دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن
اﺳت ﮐﮫ در دھﮭﺎ آﯾﺎت ذﮐر ﺷده اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣرﯾد ﮐﺎﻣل ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﮐﻠﯾﮫ ﺣواس و ھوش
و دﻟش ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد در ﺳﻣت ﺗﺣﻘﻖ آرزوھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دم ﻣرگ ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﺷود و ﺳراﺑﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .از
اﯾن ﺑﺎﺑت ﺣﺗﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز در ﺧطر اﺑﺗﻼء ﺑوده اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ آرزوھﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﻧوی و در ﺟﮭت رﺷد
و ھداﯾت ﻣردم ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﺑﮭرﺣﺎل آرزوھﺎﺋﯽ در ظرف اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن از ذﮐر و
ﺣﺿور و اﻣر ﺧداوﻧد اﺳت و اﮔر ﻋﺻﻣت وﯾژه اﻟﮭﯽ درﺑﺎره ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻧﻣﯽ ﺑود آﻧﮭﺎ ھم ھﻼک ﻣﯽ ﺷدﻧد) .ﺣﺞ -(۵٢ﭘس
ﻓرق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت آرزو و آرﻣﺎﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ آرﻣﺎﻧﺷﮭرھﺎی ﻣﻌﻧوی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ھم زﻣﯾﻧﮫ ﺑروز
اﺷد طﺎﻏوﺗﮭﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑوده اﺳت ﻣﺛل ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺣﺗﯽ ﻣذھﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ!
زﯾرا اﻣر ﺧدا اﻟﺳﺎﻋﮫ و آﻧﯽ و ﺣﺿوری اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از اﮐﻧوﻧﯾت اﻟﮭﯽ ﻏﺎﻓل ﺳﺎزد ﻣوﺟب ﺧﺳران و
)ع(
ﺣﯽ و
ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن در ﺑﺷر اﺳت" :ھﺷدار ﮐﮫ آرزوھﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﻧد ".ﻋﻠﯽ ! "ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧدای ّ
ﻗﯾوم را ﺑﭘرﺳﺗﯾد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای "ﺣﺎل" را ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﻧﮫ ﺧدای ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده را! زﯾرا ﮔذﺷﺗﮫ ﮔراﺋﯽ و آﯾﻧده ﭘرﺳﺗﯽ
دو ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﻧت اﺑﻠﯾس اﺳت ﺗﺣت ھرﻋﻧواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد .زﯾرا اﯾن ھر دو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗدﻣت ﭘرﺳﺗﯽ،
ﭘرﺳﺗش آﺑﺎء و اﺟداد اﺳت و آرﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ھم ﭘرﺳﺗش ﻓرزﻧدان اﺳت" .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﯾﺎد ﺧدای را ﻓراﻣوش ﮐردﻧد ﺷﯾطﺎن را
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ ﭘروردﮔﺎر!
ﺑﺳراﻏﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﺗﺎ ھﻣواره ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ".زﺧرف -٣۶و ﯾﺎد ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور در اﮐﻧوﻧﯾت ّ
و ﺷﯾطﺎن از درب ھﻣﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و دل اﻧﺳﺎن وارد ﺷود و او را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺣواﺳﮭﺎ ھﻣﺎن ﺣس ﻻﻣﺳﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻧوع راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺷد اﯾن
ﻟﻣس ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﺋر ﺣواس و ھوش و دل را ھم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل دﺧﯾل
ﻣﯾﺳﺎزد اﮔر اﯾن ﻟﻣﺳﯽ ﻧﺎﺣﻖ و ﺑﺎطل و زﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻣﺎدﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ )زن ﭘرﺳﺗﯽ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ( را
ﻗﮭﺎرﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد" :ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ
را ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺷﯾطﺎن ﺳرﮐش و وﯾراﻧﮕر در ﻣﯽ آﯾﻧد ".ﻧﺳﺎء -١١٧ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺷدﯾدﺗرﯾن
ﻧوع ﺷرک و ﺳﺗم ﺧواﻧده اﺳت .و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﮑﺎﺗب ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻋورت ﭘرﺳﺗﺎن و ﺳﮑس
ﭘرﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺣرﻓﯾن و دﯾواﻧﮕﺎن ﺟﻧﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐل وﺟودﺷﺎن ﺑﮭﻣراه ھﻣﮫ ارﮐﺎن و اﻋﺿﺎی ادراﮐﯽ و وﺟداﻧﯽ وﻋﻘﻠﯽ
و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺣﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺷﯾطﺎن درآﻣده اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﺧﻠﻔﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن ﺷده و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎن در ﺻورت اﻧﺳﺎن! و اﯾن ﻋﺎﻗﺑت ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دام ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺳﮑس ﭘرﺳﺗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت داﺋﻣﺎ ً در آﻏوش ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن ﻟﻣس ﻣﯾﺷود .و از اﯾن ﻟﻣس ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧواع
اﻣراض ﻣﮭﻠﮏ و ﺣﯾرت آور ﻋﺻر ﺟدﯾد رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐم ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت .ھﻣﮫ اﻣراض ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن اﻧﺳﺎن ﻣوﻟود ﻟﻣس و ھﻣﺂﻏوﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﻣﺛل ھﭘﺎﺗﯾت ،اﯾدز ،اﺑوﻻر و ﻏﯾره! زﯾرا وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎﻏوش ﺷد ﮐل روح رﺣﻣت و اﯾﻣﺎن و اﻣﻧﯾت وﺟودش ﻧﺎﺑود ﻣﯾﺷود و در ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻋدﻣﯾت ﻣﯽ اﻓﺗد زﯾرا اﺑﻠﯾس
ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم در ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺻوﻧﯾﺗش در ﻗﺑﺎل ﻋدم از ﺑﯾن ﻣﯾرود! ﻟﻣس و ھﻣﺎﻏوﺷﯽ ﺷﯾطﺎن ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﻏوﺷﯽ
وﺟود و ﻋدم! ﺳﻘوط وﺟود در آﻏوش ﻋدم! ﺳﻘوط ﻧور در ظﻠﻣﺎت! و اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ واژﮔوﻧﺳﺎﻻری
ﻣﻔﺎھﯾم و ﻋﻘول و ادراک و ھوش و ﺣواس ﺑﺷر اﺳت .ﺣﺎل ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان درک ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ﺑﺳرﻋت
ﺑﺳوی اﻧواع ﻣﺧدرات و ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت و آدﻣﺧواری ﻣﯽ روﻧد زﯾرا دﭼﺎر ادراک ﺿد ادراﮐﯽ ﺷده اﻧد و ﻓﮭم ﺿد
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ﻓﮭم! ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎ و ارﮐﺎن درﯾﺎﻓت وﺟودﺷﺎن ،ﺿد وﺟود و ﻋدم ﭘرﺳت ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﺑﻠﯾس ﺣﺿور ﻋدم در ﻋﺎﻟم
وﺟود اﺳت! و ﻟذا ﺷﺎھد ﺷﻧواﺋﯽ ﺿد ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺿد ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ،ﺑوﯾﺎﺋﯽ ﺿد ﺑوﯾﺎﺋﯽ ،ﭼﺷﺎﺋﯽ ﺿد ﭼﺷﺎﺋﯽ ،ﻟﻣس ﺿد
ﻟﻣس ،ﻋﺎطﻔﮫ ﺿد ﻋﺎطﻔﮫ و ﻋﻘل ﺿد ﻋﻘل در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾم و اﯾﻧﺎن ﻟﺷﮑرﯾﺎن و ﺣزب ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
ﺧﺳراﻧﯽ ﻓزاﯾﻧده ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد در ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﻧﺎﺑودی ﺑدﺳت و اراده ﺧود! ﺧودی ﮐﮫ ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن ﺷده و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن
اﺳت .اﯾن ھﻣﺎﻏوﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ،ای ﮐﺎش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺎﻣل ﺣواس و ھوش ﮔردد ﺑﻠﮑﮫ ھوش و ﺣواس دﭼﺎر
ادراﮐﯽ واژﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﮔوش ﮐﺎﻣﻼً ﮐر ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھر ﺳﺧﻧﯽ را واروﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼﺷم ھم ھر ﺳﯾﻣﺎ و
ﺻورﺗﯽ را ﻣﻌﮑوس ﻣﯾﺑﯾﻧد و . ...اﯾن ھﻣﺎن واژﮔوﻧﯽ در دوزخ اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺑﮭﮑﺎران واژﮔوﻧﮫ اﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم!
وﺿﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﻣﺗﻣدن اﺳت ﮐﮫ در
ﯾﻌﻧﯽ ﺿد وﺟودﻧد و ﺿد ارزﺷﮭﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ اﻧﺳﺎن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن
ِ
ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺻﻧﻌﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻼﮐﮭﺎ و ارزﺷﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣﻌﮑوس اﺳت و ﻟذا ﮐل طﺑﯾﻌت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﺧود را ھم ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﯾطﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ ﭼﯾز طﺑﯾﻌﯽ را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد و از آن زﺟر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻧﻔﺗﯽ و ﻟﯾزری و ﻧﺎﻧوﺋﯽ و اﺗﻣﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد" .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺑﺟﺎی ﺧداوﻧد ،وﻟﯽ و
ﺻﺎﺣب ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﮭﯽ را ﺗﺑدﯾل و ﺗﺧرﯾب و ﻓﺳﺎدی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻧﺳﺎء-١١٩
"ﺷﯾطﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎھﺎن زﯾﺎدی ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد ".آل ﻋﻣران -١۵۵ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑﻼً ﺑواﺳطﮫ
ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎھﺎن دﭼﺎر واژﮔوﻧﺳﺎزی ھوش و ﺣواس ﺷده و ﻟذا آﻣﺎده ﭘذﯾرش ﺷﯾطﺎن ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھﯾت ادراک و
ﻣﻧطﻖ! زﯾرا ﺷﯾطﺎن رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺟز واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ھوش و ﻣﻧطﻖ اﻧﺳﺎن ﻧدارد" :آﻧﮑﮫ ﺑدی ﮐرد واژﮔون ﺷد ".ﻗرآن! و
اﯾن واژﮔوﻧﯽ ادراک ﺣﺳﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧوب را ﺑد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،زﯾﺑﺎ را زﺷت  ،درﺳت را ﻧﺎدرﺳت ،ﺑﺎﯾد
را ﻧﺑﺎﯾد ،رﺣﻣت را اھﺎﻧت و ﻣﺣﺑت را ﺷﻘﺎوت و ﺑﻌﮑس! ﺷﯾطﺎن ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻧطﻖ و اﺣﺳﺎس و ادراک واروﻧﮫ و
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ را در اﻧﺳﺎن ﺗﺛﺑﯾت و داﺋﻣﯽ ﮐرده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ارزﺷﯽ ﺿد ارزش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻓﺧر ﮐﻧد و اﯾن
ھﻣﺎن ﺧﻼﻓت ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﭘﯾداﯾش اﯾدﺋوﻟوژی ﺷﯾطﺎﻧﯽ از اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور دﺟﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺷﯾطﺎن ،واژﮔوﻧﺳﺎزی ارزﺷﯽ در ﺑﺷر را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﻣﯾﮑﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑدﯾﮭﺎ را ﻟﺑﺎس ﺧوﺑﯽ و ﻣﻘدس ﻣﯾﭘوﺷﺎﻧد
ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن آﯾﮫ در اﯾن ﺑﺎب در ﮐﺗﺎب ﺧدا آﻣده اﺳت.
ﺷﯾطﺎن ﻣﺗﺧﺻص واژﮔوﻧﺳﺎزی و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری وﺟدان ﺑﺷر اﺳت ﭼرا ﮐﮫ "وﺟدان" ھﻣﺎن وﺟود-دان اﺳت ﺑﮫ دو
ﻣﻌﻧﺎی داﻧﺎی وﺟود و ﺧﺎﻧﮫ وﺟود! و ھر دو ﯾﮑﯽ اﺳت .ﭘس ﺷﯾطﺎن ﻣﺗﺧﺻص واژﮔوﻧﺳﺎزی داﻧﺎﺋﯽ و ﻋﻘل اﺳت زﯾرا
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧور وﺟود ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش را ﺑرﭘﺎ ﺳﺎﺧت ﻧور ﻋﻘل ﺑود ﮐﮫ ذات ﻣﺣﻣدی داﺷت .ﭘس واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻋﻘل ھﻣﺎن
ﻧﺎﺑودی وﺟود اﺳت وﺟودی ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش در ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻋﻘل ﮐل ﻋﺎﻟﻣﻧد .و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن و
ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﺗرﯾن دژ اﻣﻧﯾت وﺟود در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧور ﻋﻘل ﻣﺣﻣدی و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت .ﭘس اﺑﻠﯾس ھم در آﺧراﻟزﻣﺎن
ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را در واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن و ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ از آن ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺟﺎﻟﯾت را ﭘدﯾد
آورد و ﻟذا دﺟّﺎل آﺧراﻟزﻣﺎن دارای ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻣﻧطﻖ و ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﺗدﻻل و ﻗول و اﻋﺗﻘﺎداﺗﯽ ﺑظﺎھر اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺣﻣدی
اﺳت و در اﯾن ﻟﺑﺎس اﺳت ﮐﮫ واژﮔوﻧﺳﺎﻻری را ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺳﻼم و اﻣﺎﻣت ﺿد ﻣﺣﻣدی ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد:
ﺷرﯾﻌت ﺿد ﺷرﯾﻌت و ﻋرﻓﺎن ﺿد ﻋرﻓﺎن!
دو ﻧوع و ﻣﺎھﯾت ادراک در ﺑﺷر ﻣﻣﮑن اﺳت :درک اﻋﻠﯽ و درک اﺳﻔل! ﯾﻌﻧﯽ ادراﮐﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ اﻋﻼﺋﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ
دارد و ادراﮐﯽ ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﭘﺳﺗﯽ و ظﻠﻣت و ﺛﻘل و اﻧﺣطﺎط دارد! ادراﮐﯽ ﮐﮫ در ﺳﻣت وﺟﮫ ﷲ و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت و
ادراﮐﯽ ﮐﮫ در ﺳﻣت اﺑﻠﯾس و ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم اﺳت .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھوش و ﺣواس و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋﻘوﻟﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ وﺟود
اﻟﮭﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ادراﮐﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ اﺑﻠﯾس و ظﻠﻣت ﻋدﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ )درک اﺳﻔل(
ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﮫ زﻧده اﻧد و ﻧﮫ ﻣرده ،ﻧﮫ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد) .ﻗرآن ﮐرﯾم( -ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودی ﻣطﻠﻖ رخ ﻧﻣﯾدھد
زﯾرا ﮐﮫ ﺑﻘول اﻟﮭﯽ "رﺣﻣت ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت" از ﺟﻣﻠﮫ ﺧود اﺑﻠﯾس و درک اﺳﻔل و دوزخ و
دوزﺧﯾﺎن را! "و اﮔر رﺣﻣت ﺧدا ﺑﺳوﯾﺗﺎن ﻧﻣﯽ آﻣد اﺣدی از ﺷﻣﺎ ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﺷد ".ﻧور -٢١ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭼﮑس از ظﻠﻣت ﻋدم
رھﺎ ﻧﻣﯽ ﺷد و ھﻣﮫ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﮐﮫ آدﻣﯽ در دوزخ ،ﻋذاﺑﮭﺎ را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و در درک اﺳﻔل،
ﻧﺎﺑودﮔﯾﮭﺎﯾش را ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺑودﯾش ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻋذاﺑﮭﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد در درک اﺳﻔل ھﻣﮫ در ظﻠﻣﺎت
ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧداﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﺑود ﺷده اﻧد .ﭘس دوزخ ﻋذاﺑﮭﺎ آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﮐﺎﻓران و ﺗﺑﮭﮑﺎران
اﺳت .اﯾن ﻋذاﺑﮭﺎ ،آﺧرﯾن ﭘرﺗو ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺑر ﮐﺎﻓران اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل اﺣﺎطﮫ و آﮔﺎھﯽ ﺑر ﺧود و ﮔﻧﺎھﺎن و
دوزﺧش را ﻧدارد ﻧﺎﺑود اﺳت" :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت و ﻗدر ﺧود را ﻧداﻧﺳت ﻧﺎﺑود اﺳت ".ﻋﻠﯽ)ع( ! ﭼﮫ ﻗدر ﺑﮭﺷﺗﯽ و
اﻋﻼﺋﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ دوزﺧﯽ و اﺳﻔﻠﯽ! آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧور و ﻧﻌﻣﺎت و ﺑرﮐﺎت و ھداﯾت اﻟﮭﯽ دارای ﺧودآﺋﯽ و وﺟود
ﻣﯾﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻋذاﺑﮭﺎی اﻟﮭﯽ! و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﮐﺎﻓران در دوزخ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد وﻟﯽ اﯾن اﯾﻣﺎن از آﻧﮭﺎ رﻓﻊ
ﻋذاب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن -در ھر دو ﺣﺎﻟت ﯾﺎد ﺧداﺳت ﮐﮫ وﺟودﺑﺧش اﺳت ﯾﺎد ﻧوری و ﯾﺎد ﻧﺎری! ﺣﯾﺎت ﻧوری و ﺣﯾﺎت
ﻧﺎری! و اﯾن از رﺣﻣت ﺧدا ﺑر دوزﺧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی ﻧﺎﺑودﮔر ھﻧوز ھم ھﺳﺗﯽ
دارﻧد و ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن رﺣﻣت ھﻣﺎن ﻧور ﺧودآﮔﺎھﯽ اﺳت" :ھر ﮐﮫ در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﯾﺳت و از ﮐﺟﺎ آﻣده
١٨

و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﺧداﺳت ".رﺳول اﮐرم)ص( -اﯾن ﻧور رﺣﻣت ﺧودآﺋﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺧود اﺑﻠﯾس ھم
ﻣﯽ ﺷود ﭼرا ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻟﻌﻧت اﻟﮭﯽ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ،ﻣدﻧظر ﺧدا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و ﻟذا آﺧرﯾن ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم اﺳت
و ﺑﺎﻻﺧره ﺑواﺳطﮫ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ ﺷود و وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺧود اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮐﻠﻣﺔﷲ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ظﮭور و ﺑروزش در ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و
دﯾﮕر ھﯾﭻ ظﻠﻣت وﻋدﻣﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت" :و در آﻧروز ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت دﮔرﮔون ﺷده و ظﮭور ﺧداﺋﯽ ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد".
ﻗرآن -و اﯾن آﻓرﯾﻧش ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﺳت و ﺷﻔﺎﻋﺗﺷﺎن ﺣﺗﯽ درﺑﺎره دﺷﻣﻧﺎن و
ﻗﺎﺗﻼن ﺧود و ھﻣﮫ ﺷﯾﺎطﯾن دوراﻧﮭﺎ! و اﯾن ﺗﺣول ﮐﺎﻣﻠﮫ ﻋدم ﺑﮫ وﺟود اﺳت و ظﻠﻣت ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور! و ظﮭور ﺟﻣﺎل
ﻋﻘل ﮐل اﻟﮭﯽ از اﻧﺳﺎن و ﺑﺎﻻﺧره ﺳﺟده اﺑﻠﯾس ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﺟده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻋدم )ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم( اﺳت ﺑر ظﮭور
وﺟود ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن از اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ﺷﺎ ّﻣﮫ و ھوش و دل
و دﺳﺗﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺧدای را ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﮐل دل و ﺟﺎﻧش را ﻋرش ﺣﺿورش
ﻣﯾﺳﺎزد و ﺻﺎﺣب وﺟود ﮐل ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻋﻘل ﮐل و ﺑﮫ ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﭼﺷﺎﺋﯽ و ﻟﻣس و اﺣﺳﺎس ﮐل و
ادراک ﮐل و ﮐﺎﻣل ﺑﮭﻣراه ﺳﺟده اﺑﻠﯾس ﺑر اﯾن ظﮭور ﮐل وﺟود ﺧدا از اﻧﺳﺎن!
اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﻠﻣرو ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت زﯾرا ﻋدم از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋدم اﺳت ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت ھم ﻧﯾﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﻣﻘرب درﮔﺎه ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر و ﻋداوﺗش ﺑﺎ
وﺟودی آﺷﮑﺎر ﻧدارد ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﺑل درک ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﺑﻠﯾس ﻣوﺟودی ّ
ظﮭور ﮐﺎﻣل وﺟود ﺧداوﻧد دﭼﺎر ﻋدﻣﯾت ﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﺧود اﺑﻠﯾس ھم ھﻧوز ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ھﻣﭼون ﺳﺎﺋر
ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﮭﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ظﮭور آدم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﻣﮑﺎن وﺟود ﮐﺎﻣل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ھم
ﻣﺣﺻول ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ظﮭور ﮐﻣﺎل اﻟﮭﯽ از اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ اﺳت .و ﻟذا اﺑﻠﯾس در ﺳﺟده ﺑر آدم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا اﻣﮑﺎن
وﺟود ﮐﺎﻣل داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻔر و اﻧﮑﺎرش اﯾن اﻣﮑﺎن را از دﺳت داد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻧﺎﻗص ﻗﺑﻠﯽ ﺧود را ھم از دﺳت
داد و ﺑﮫ درک اﺳﻔل ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺑود ﺷدن اﺳت دﭼﺎر ﮔردﯾد و ﻣﮭد ﻧﺑرد ﺑﺎ وﺟود و ﻧﺎﺑودﮔری در ﺟﮭﺎن ﺷد .ﭘس ﻣﺎ ﻋدم
و ﻋدﻣﯾت را در ﻧﺑرد ﺑﺎ وﺟود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از اﺑﻠﯾس و ﭘﯾرواﻧش ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن درک و ﺗﺟرﺑﮫ
وﺟودی از ﻋدم وﻗﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺣرﯾم ﻗﻠب آدﻣﯽ راه ﯾﺎﺑد و ﻧﺎﺑودﮔرﯾش را ﺑﮫ اﯾن ﺣرﯾم ﺑﮑﺷﺎﻧد .و
در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ دﺳت ﺑﮫ ﻧﺎﺑودﮔری ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯾزﻧد و ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺧدرات و ﺧودﮐﺷﯾﮭﺎ
دﺳت ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ از ﻋذاب ﻧﺎﺑود ﺷدن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑود ﺷدن و ﻧﺎﺑودﮔری ﺑﺳﯾﺎر ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ﺧود ﻧﺎﺑودی و ﻋدم
اﺳت .زﯾرا آﻧﮑﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﻋذاﺑﯽ ھم ﻧدارد .ﭘس ﻋذاب ﺣﺎﺻل از ﻧﺎﺑودﮔری و ﻋدم ﮔراﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﯾروان اﺑﻠﯾس دﭼﺎرش
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑودی ﻣﻧﺟر ﺷود دال ﺑر ﻋظﻣت و ﻗدرت وﺟود اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺎﺑودش
ﮐﻧد .ﻣﺣﺎل ﺑودن ﻋدﻣﯾت و ﻧﺎﺑودی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯾطﻧت و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﺳرﻣدﯾت و ﻻﯾزال ﺑودن
وﺟود آدﻣﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺳﺗﺎورد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .و ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎوداﻧﮫ وﺟود اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس
و ﭘﯾرواﻧش را ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت وﯾراﻧﮕری و ﺗﺑﺎھﯽ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و از ﻧﺎﺑودﮔری اﺑﻠﯾس و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش
ھم ﻧوﻋﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﯾراﻧﮕر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد و ﻋدﻣﯾت را ھم اﺑدی ﻣﯽ ﺳﺎزد :ﻋدم ﺟﺎوﯾد! ﻣﻌﻧﺎی دوزخ اﺑدی
وﻋذاب اﺑدی در ﻗرآن ھم ﺣﺎﺻل اﯾن ادراک ﻣذﮐور اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﯾﺎ در ﺗﺳﻠﯾم و ﺗﺻدﯾﻖ وﺟود اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣدﯾت
ﻣﯾرﺳد و ﯾﺎ در ﻧﺑرد ﺑﺎ آن :ﺑﮭﺷت اﺑدی و دوزخ اﺑدی! ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧﻠد و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧﻠد! و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ
ھﯾﭻ ذره ای در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻧﺎﺑود ﺷدن ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑﮫ اﻣر و اراده ﺧود ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ! "و ﺧداوﻧد ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ
ﺧواھد اﺛﺑﺎت و ﯾﺎ ﻣﺣو و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد ".ﻗرآن -ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر آﻧﻘدر ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻋﺎﻟم وﺟود
آﮔﺎھﯽ و ﺗﺟرﺑﮫ دارﻧد آدﻣﯾﺎن ﻧدارﻧد زﯾرا ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺧود ﺑﺎ وﺟود در ﻧﺑردی ﺑﯽ اﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺟز وﺟود ﺣﻖ و
ﺳرﻣدﯾت را اﺛﺑﺎت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠﺷﺎن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﻧﻘدر ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺣرﺑﯽ ﺑر ﻋظﻣت ﺣﻘﺎﻧﯾت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ و ﻣﻌﺎرﻓﺷﺎن آﮔﺎھﯽ دارﻧد اﮐﺛر اھل اﯾﻣﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ اﮐﺛراً ﺑواﺳطﮫ
دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ".وﻟذا ھﯾﭼﮑس ھﻣﭼون ﻣﻌﺎوﯾﮫ و ﻋﻣر ﻋﺎص ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ھﻣو ﺑود ﮐﮫ
ﮔﻔت :ﭼون ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷم ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺷدم! ﭼون از روی ﮐﺑر و ﺗﻘﻠﯾد ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﯽ رﺳﯾد" :ھﯾﭼﮑس ﺑواﺳطﮫ
آﻧﮑﮫ ﺧواﺳت ﻋﺎﻟم وﻋﺎرف ﺷود ،ﻧﺷد!" ﻋﻠﯽ)ع( -ﻣﺷﮑل اﺑﻠﯾس در راﺑطﮫ ﺑﺎ آدم)ع( ﻧﯾز ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود! و ﻟذا اﺑﻠﯾس در
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻧﻌل واروﻧﮫ دﯾن و ﻋرﻓﺎن و ﻋﺷﻖ و اﺧﻼص و ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ زﻧد و ﻟذا رھﺑر ھﻣﮫ ﺑﺧﯾﻼن و ﻣﻘﻠدﯾن دﯾﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧدا و ﭘﯾﻐﻣﺑر و اﻣﺎم ﺷوﻧد! و ﻟذا ﻣﮑﺗﺑﯽ ﺟز ﻗﯾﺎس و ﺗﻘﻠﯾد ﻧدارﻧد! ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾد ﻧﻣﯽ ﺗوان آدم ﺷد ﻓﻘط
ﻣﯾﺗوان ﺷﯾطﺎن ﺷد!
ﭘس ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھرﮔز ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً اﻣر ﺑﮫ دزدی و ﺷرارت و زﻧﺎ و ﺧﯾﺎﻧت و ﭘﻠﯾدی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻗدﺳﯽ و دﯾﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم راه ارﺗﮑﺎب ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﺑﮫ ھر ﭘﻠﯾدی را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧدای ﻧﺎب و ﻣطﻠﻖ و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺑﮭﻣراه اﻧﮑﺎر ﻣردان ﺧدا ﮐﮫ وارﺛﺎن آدم)ع( ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد.
ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب ﻧﺎب ﮔراﺋﯽ ﻣﺣض ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم وﺟود
ﻧﺑﺎﺷد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﺧﻠﻖ ﺗﮭﯽ و ﭘﺎک ﺑﺎﺷد و ﺟز ﺧدای ﻧﺎﺑوده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .و اﯾن ﻧﺎﺑودی ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎدی-ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻏﯾر ﺧدای ﻧﺎﺑوده ﺳﺟده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺧون آدم و آدﻣﯾﺎن ﺗﺷﻧﮫ اﺳت .ﺣﺎل ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن
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روﺣﺎﻧﯾون و ﻋﻠﻣﺎی ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی روی زﻣﯾن ﭼﻘدر از اﯾن ﻧوع ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﻧﺎب و اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم ﺧدا
ﺧﻠﻘش را ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺻل ﮐﻔرﺷﺎن در ﻗﺑﺎل ظﮭور و ﺑروز ﺗﺟﻠﯾﺎت
ﺧدا از ﺧﻠﻖ اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﻋدم را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺑﻠﯾس! ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻣﮫ را ﻧﺟس
ﻣﯾداﻧﻧد ﺟز ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد! وﺳواس ﺑزرﮔﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﺎن و ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎن اﺳت .اﯾن
واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻌﻘول ﻋدم و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی اﺳت .و اﯾﻧﮑﮫ ﻋدم ﻣطﻠﻖ وﺟود ﻧدارد
و ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎﻧش اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﮑر ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و ﻟذا اﺳﺎس ﺷﯾطﻧت و ھر ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ھم دروغ و
دروﻏﮕوﺋﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯾت! و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻼش ﺑرای ﻣﻌدوم ﮐردن و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .وھﻣﯾن ﺗﻼش
ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣواس و ھوش و ﺷﻌور آدﻣﯽ را ﻣﺧﺗل و واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد" :دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾد اﻻ
ﺑﺧودﺗﺎن و ﻓرﯾب ﻧﻣﯽ دھﯾد اﻻ ﺧودﺗﺎن را ".ﻗرآن ﮐرﯾم! ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھوش و ﺣواس ﺧودﺗﺎن را ﻣﻧﮑر ﺷوﯾد و
ﺧود را ﮐور و ﮐر و ﻻل و اﺣﻣﻖ ﺳﺎزﯾد و ﺧودﺗﺎن را ﻣﻌدوم ﮐﻧﯾد! ﭘس ﻋدم و ﻋدم ﮔراﺋﯽ و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ادراک ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﮐﺎر ﺷﯾطﺎن ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو اﺳت! و آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﮐور و ﮐر و ﻣدھوش
و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﺷود دﺳت ﺑﮫ ھر ﺗﺑﮭﮑﺎری ﻣﯽ زﻧد ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن!
ﺷﯾطﺎن ﺟز از طرﯾﻖ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺎ آدﻣﯽ ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﺑﺎدل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد
اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎن را ھم در ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھﻣﮫ اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﻧﺟواھﺎ و ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﯽ در
ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﻓﮑﺎر و اﻣﯾﺎل و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺧود ﻣﯽ ﮔذارد و آﻧﮭﺎ را ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺗﺣت اطﺎﻋت و ارادت ﭘﯾرطرﯾﻘت اﺳت" .ھر ﮐﮫ ﺧودش را ﻣرﯾدی ﮐرد ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن-
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌروف و ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﻌﻧﯽ "ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم -ﻻادری" ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﻐز ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت زﯾرا
"ﻣن" در ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ اوﺳت و ﮐﺎﻧون ﺑذراﻓﺷﺎﻧﯽ و ﺗﺧم ﮔذاری ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ از ھر ﻣﻧﯽ
ﺳر ﻣن-ھوﺋﯽ ﻣﯽ داﻧد ﺷﯾطﺎن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و داﺋﻣﺎ ً
ﺻد ھزار ﻣن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ھر ﮐﮫ دارای ھوی ھوﯾت اﺳت و ّ
ﺣﯽ ﮐﮫ
ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ داﺋﻣﺎ ً در ھر داﻧﺳﺗﮫ و ادراﮐﯽ ،ﻣن زداﺋﯽ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺑرای ﺧدا و رﺳول و اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﺣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﻧور ادراک و اﺣﺳﺎس و ھوش و ﺣواﺳش ﺑﺎﺷد
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت اوﺳت .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻣﮫ داﻧﺳﺗﮫ ھﺎ و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻗدﯾم و ﺟدﯾدش ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﺳوی اﺑﻠﯾس رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮔردد .ﻣن ﻋﺎﻗل ،ﻣن
ﻓﯾﻠﺳوف ،ﻣن ﻋﺎﺑد ،ﻣن ﻋﺎرف ،ﻣن ﺳﺎﺟد ،ﻣن ﺧﯾّر ،ﻣن ﺧداﭘرﺳت و ﻣن ﻋﺎﺷﻖ و ھر ﻣن دﯾﮕری ﯾﮏ ﻻﻧﮫ ﺷﯾطﺎن و
ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق ﻋدﻣﯽ و ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت .وﻟﯽ ﻣن دزد ،ﻣن زﻧﺎﮐﺎر ،ﻣن رﺑﺎﺧوار ،ﻣن ﺧﺳﯾس ،ﻣن ذﻟﯾل و ﻋﻠﯾل و ﺣﻘﯾر و...
دﯾﮕر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣن ھﺎی ﺑد ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺣﺻول آن ﻣن ھﺎی ﺧوب ھﺳﺗﻧد و ﮔﻧدﺷﺎن در آﻣده اﺳت ﭘس دﯾﮕر
ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻣن ھﺎ ﮐﺎری ﻧدارد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎز ﮔردد ﺗﺎ ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس و ﺗﺑرﺋﮫ ﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺗر و
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗر و اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ ﺗر دزدی و رﺑﺎ و زﻧﺎ ﮐﻧﻧد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف اﺳت ﯾﮏ ﻋﺎرف ،ﻋﺎﺷﻖ و
ﺳﻔﺳطﮫ ﮔری ﺣرﻓﮫ ای ﮐﮫ ھر آن ﺑﺎ ﻣﻧطﻖ و ﺗوﺟﯾﮫ و ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﺟدﯾدﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ آدﻣﯽ را ﺑﺳوی
ﻧﺎﺑودﮔری و ﻓﺳﺎد ﺗرﻏﯾب ﻧﻣﺎﯾد .ﺷﯾطﺎن ،اﺣﻣﻖ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف و ﻧ ّطﺎق ﺳﻔﺳطﮫ ﮔر و ﻣﮑﺎر و ﺗردﺳﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ﻧزد اھل ﺗﻌﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و رﺳوا اﺳت" .ﺑداﻧﯾد ﻣﮑرھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻓﺎﻗد ھر ﺣﺟﺗﯽ و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد اﺳت".
ﻗرآن -اﮔر ﺑزرﮔﺗرﯾن ھﻧر ﺷﯾطﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی زﺷﺗﯽ ھﺎ در ﻧظر ﺑﺷر اﺳت ﭘس اﺑزار ﮐﺎرش ﻓﻘط اﻟﻔﺎظ و ﻋﻧﺎوﯾن و
ﻣﻔﺎھﯾم زﯾﺑﺎ و ﻣﻘدس و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و دﯾﻧﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ و ﺷﺎﻋراﻧﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ در ﺻف ﻣﻘدم
ﻣﻧﮑران دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ﺷﺎﻋران و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﺎ را از ﭘﯾروی ﺷﺎﻋران
ﻣﻧﻊ ﮐرده و ﺷﺎﻋران و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن را ﮔﻣراه ﺧواﻧده اﺳت .ﺷﯾطﺎن ﻧﮫ ﻧﻘﺎش اﺳت و ﻧﮫ ﻣﮭﻧدس و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎر دﯾﮕری
دارد ﺟز ﻧﺟوا ﮐردن در ﮔوش آدﻣﯽ و اﻟﻘﺎی اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔﺎھﯾم واروﻧﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ اش ﺗﺎ ھر دروغ و ﺷﺑﮭﮫ ای را راﺳت
ﮔرداﻧد" .و ﺷﯾطﺎن ذھﻧﯾﺎت آﻧﮭﺎ را ﺑراﯾﺷﺎن ﻋﯾن ﺣﻖ ﺟﻠوه داد و ھﻣﮫ ﭘﯾروﯾش ﮐردﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ".ﺳﺑﺄ-٢٠
ﭘس ذھن ﭘرﺳﺗﯽ از ھر ﻧوع ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣذھﺑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن داﻣﮭﺎی ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ و اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﮑﺎﺗب ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻣذاھب اﺻﺎﻟت "ظن" ھﺳﺗﻧد" :ﺑداﻧﯾد
ﮐﮫ ذھن ھرﮔز ﺑﮫ ﺣﻖ ﻧﻣﯾرﺳد ".ﻗرآن -ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ذھن ﭘرﺳﺗﯽ ﺟدای ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب ﺑﮫ ﺗﻔﺿﯾل
در ﮐﺗﺎب "در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﻘل" ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم! و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی "ﻣن" ھﻣﺎﻧﺎ ذھﻧﯾت و اﻧدﯾﺷﮫ ﮔری
ﺧود-ﻣﺣور اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل و ﺗﻌﻘل ،ﻧور ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﻔﮑرات ﻗﻠﺑﯽ ﻣؤﻣن و ﻣﺗﮑﯽ ﺑر وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در ﻣردان
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧود اﻧوار ﻋﻘول ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد .و اﯾن ﺳﺋوال اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﯾﺎﻧﮕر ھﻣﯾن راز ﺑزرگ اﺳت" :ﺧداوﻧد از
ﺷﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺳﺋواﻟﯽ دارد ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﯾد :آﯾﺎ ﭘﯾروی از ﺧدا ،ﺣﻖ ﺗر اﺳت ﯾﺎ ﭘﯾروی از اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد
ھداﯾﺗش ﻧﻣوده اﺳت؟" و ﺳﭘس ﺧود ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﻣوده اﺳت :ﺑداﻧﯾد اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا
ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد و اﯾن ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت!
در ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾروی از ﺧدای ﻧﻔس ﺧود ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده" :ھر ﮐﮫ از ﺧود ﭘﯾروی ﮐرد
ﭘرﺳﺗﻧده ﺷﯾطﺎن ﺷد!" ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل و ﻣؤﻣن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی "ﻣن" و ﺧدای ﻣﻧﯽ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و
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ﺗﺣوﯾل اﻣﺎم و ﭘﯾر طرﯾﻘت ﺧود دھد ﺗﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد از ﺷﯾطﺎن ﻋدﻣﯽ ﻧﻔس ﺧود! زﯾرا ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﯾروﻧﯽ ھم ﺑﮫ ﮔرد ھﻣﯾن
ﻧﻘطﮫ ﻣﻧﯽ ﻧﻔس ﺧود ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﻧﻘطﮫ را ﻣﺧﺎطب ﻧﺟواھﺎ و وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ،ﻧﻔس آدﻣﯽ را ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﻔس ﺑﻣﻌﻧﺎی "ﺧود" و ﻣﻧﯾّت
اﺳت ﻧﮫ ﺟﺎن و روان آدﻣﯽ!
ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش آدﻣﯽ را از ﺧداﯾش در ﺣﺟﺎب و ﻣﮭﺟور ﻧﻣوده اﺳت ھﻣﯾن "ﻣن" و ﺧودﯾت ﻧﻔس
اﺳت .و ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﯾن ﻣن و ﻣﻧﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و دروغ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ! اﯾن "ﻣن"
ھﻣﺎن ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم ذات آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻋدم ﺑﮫ ارث ﺑرده اﺳت و ﻧﻘطﮫ ﺟذب و ﺟﻠب ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن
وﺟود اﻟﮭﯽ ﺑﺷرﻧد .ﭘس "ﻣن" ﻧﺎم ذاﺗﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺷﯾطﺎن ھم ﻧﺎم ﺑﯾروﻧﯽ "ﻣن" ﺑﺷر اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "اﻣﺎم" ﻧﺎم ﺑﯾروﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﺎم ﺑﯾروﻧﯽ "ھو"! آدﻣﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ھوی ذاﺗش ﺑﮫ
اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﯾرﺳد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣن ﺧود ھم ﺑﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﯾروﻧﯽ و دﺟﺎﻻن ﻣﯾرﺳد.
ﻣن ﻣﯽ داﻧم ،ﻣن ﻋﺎرف ھﺳﺗم ،ﻣن ﻋﺎﺷﻘم ،ﻣن ﻋﺎﺑدم و ...ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ادراک ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھوش و ﺣواس و
اﻧدﯾﺷﮫ و دل "ﻣن" را واژﮔون و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دل و ھوش و ﺣواﺳش ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ھوی ﺣﻖ و اﻣﺎم
زﻧده ای ﻧﯾﺳت از ﻣﻧﯾت و ادراک ﺷﯾطﺎﻧﯽ رھﺎﺋﯽ ﻧدارد و ھﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎﯾش ﻋدﻣﯽ و ﻣﺧرب اﺳت.
ﭘس ﻣن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳراﺳر ﻣراﺗب ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ھوﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯾرﺳد
و اﯾن دو وﺟﮫ از ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑدون ارﺗﺑﺎط ﻋﻣﻠﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﯾر طرﯾﻘت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻼﻣﮫ دھر و ﻓﯾﻠﺳوف
ﮐﺎﻣل و اﺳﺗﺎد ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ! در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷﯾطﺎن ﭼون ھوا در ﺳﯾﻧﮫ و ﭼون ﺧون در رﮔﮭﺎ
ﺟﺎرﯾﺳت و ﻧﺎﻣش ھم "ﻣن" اﺳت.
ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻟﻌن ﮐردن و طرد ﺷﯾطﺎن از ﺟﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﻓﻘط ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣن
ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﺗو در ﺗو و ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﺷف و طرد و ﻟﻌن ﻣﯾﺷود و ﺑﺗدرﯾﺞ
ﻧﻔس از ﺷﯾطﺎن ﭘﺎک ﻣﯽ ﮔردد" :ای اھل اﯾﻣﺎن از ﺧدا و رﺳوﻟش اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺣﮑﻣت آﻣوزد و از ﻧﺟواھﺎی
ﺷﯾطﺎن ﭘﺎک ﮐﻧد "...ﻗرآن ﮐرﯾم -اطﺎﻋت از رﺳول زﻧده و ﺗﻌﻠﯾم ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ و ﭘﺎک ﺷدن از ﻧﺟواھﺎ
و اﻟﮭﺎﻣﺎت و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎن در ھوش و ﺣواس و اﻧدﯾﺷﮫ و دل اﺳت .ﭘس ﺗﻧﮭﺎ راه ﺗطﮭﯾر و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس از ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎی
ﺷﯾطﺎن ﺗﻌﻘل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت" :آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭼون اﯾن ﻣن ھﺎ
ﭘﺎک ﺷدﻧد و ﻧﻔس از ظﻠﻣﺎت و ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﻧزه ﮔردﯾد ﻓطرت و ھوﯾت اﻟﮭﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﮐل ﺟرﯾﺎن
ﺗطﮭﯾر و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس از ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و ﺷﯾطﻧت ھﺎ ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺣت ارادت ﻋﻣﻠﯽ
ﭘﯾر طرﯾﻘت اﺳت .ﭘس دو ﻧوع ادراک و ﺗﻔﮑر و اﺣﺳﺎس و ﻓﮭم دارﯾم :ﻣﻧﯽ و ھوﺋﯽ :ﺷﯾطﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ! ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣوﺟب
ﻋدم ﯾﺎﺑﯽ و دﯾﮕری وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﺳت ﯾﮑﯽ ﻧﺎری و دﯾﮕری ﻧوری اﺳت .ﯾﮑﯽ ﻗﺣطﯽ زا و آﺗﺷﯾن اﺳت و دﯾﮕری ّ
ﻋزت
آﻓرﯾن و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﮐﻧﻧده!
ھر اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور و دﯾده و ﺷﻧﯾده ای ﮐﮫ ﺗو را ﻣن ﺗر و ﻣﻐرورﺗر و ﺧودﭘﺳﻧدﺗر ﻣﯾﮑﻧد ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت:
"ﺷﯾطﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺟز ﻏرور ﻧدارد ".ﻗرآن! و ھر اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور و ﺷﻧﯾده و دﯾده ای ﮐﮫ ﺗو را ھوﺗر
و ﺑﯽ ﻣن ﺗر و ﺧﺎﺷﻌﺗر و آراﻣﺗر و ﻗﺎﻧﻌﺗر و ﺳﺧﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد رﺣﻣﺎﻧﯽ و وﺟودزاﺳت و ﻣردم دوﺳت! "ھر ﮐﮫ اﯾﻣﺎن
آورده و اﻋﻣﺎﻟش را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ آورد ﺧداوﻧد وی را ﺑﺎ ﻣردم دوﺳت ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣردم را ھم دوﺳت او ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن
ﮐرﯾم -زﯾرا ﻧور وﺟود و رﺣﻣت ﺧدا ﻓراﮔﯾر و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻋدﻣﯾت و ﺷﻘﺎوت و ﮐﻔر ،ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد و ﻣﺣﺑوس در
ﺗن و ﺧودﭘرﺳت و ﺧﺻم ھﻣﮕﺎن اﺳت و ھﻣﮫ را دﺷﻣن ﻣﯽ دارد .اﯾن دو ﻧوع ادراک از ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و از ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت :درک اﻋﻼﺋﯽ و اﺳﻔﻠﯽ!
ﺷﯾطﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ،ﻣن و ﻣﻧﯾت زاﺳت .ﺷﯾطﺎن ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ،ﺗن و ﺗﻧﯾت ﭘرﺳت اﺳت .ﺷﯾطﺎن دل و ﻋﺎطﻔﮫ ھم ﺳﮑﺳﯽ
و ﻋورت ﭘرﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠوق ادراک و ﻓﮭم ﺧوﯾش از ﺟﮭﺎن اﺳت ﺑﮫ دو ﺻورت ﻧوری و ﻧﺎری ﯾﺎ ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﺟﮭﻧﻣﯽ! ادراک
ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دوزخ زﻧدﮔﯾش ﻣﯽ ﺷود و ادراک رﺣﻣﺎﻧﯽ ھم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﮭﺷت وﺟود ﻣﯽ ﮔردد:
"آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮭﺷت را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ھر ﮐﺳﯽ را از ﻋﻠﻣش ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯾم ".ﻗرآن ﮐرﯾم.
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آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ھوش و ﺣواس و اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس ﺧود درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯾم ﺧود را
ھر آن در ظﮭور و ﺑروزی ﻧو و آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﻧوری ﯾﺎ ﻧﺎری ،رﺣﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ،ﺑﮭﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﮭﻧﻣﯽ! و ﺑواﺳطﮫ ﮔﻔﺗﺎر و
رﻓﺗﺎر و ﺻﻔﺎت و اﻗداﻣﺎت ﺧوﯾش! و ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر و اﻋﻣﺎل ﻣﺎ ﺧود ﻣﺧﻠوق ادراک ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .ﮔﻔﺗﺎر راﺳت و دروغ ﻣﺎ،
رﻓﺗﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﯾﺎ رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﻣﺎ و اﻋﻣﺎل ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎ! ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ھداﯾت ﯾﺎ
ﺿﻼﻟت ﻣﺎ را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد" :اوﺳت ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن را آﻓرﯾده اﺳت ".و ﻟذا ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣر ﻓرﻣوده ﮐﮫ:
ﻣن ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣرف ﻣﯽ زﻧد و رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و
"اراده ﻧﮑﻧﯾد ﺟز ﺑﮫ اراده او!" ﻗرآن -ﭘس آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اراده ِ
ﯾﺎ ﺑﮫ اراده او! اوﺋﯽ ﮐﮫ از زﺑﺎن رﺳوﻻن و اوﻟﯾﺎی ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻓرﯾﻧش ﻣﻧﯽ ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش دوزﺧﯽ ﺑﮫ رھﺑری
ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺷﯾطﺎن ھم ﺗﺣت اﻣر و اراده اوﺳت .و آﻓرﯾﻧش اوﺋﯽ ھم آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﮫ رھﺑری اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ
اراده رﺣﻣﺎﻧﯽ اوﺳت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن!
اﯾن آﻓرﯾﻧش ﻧو ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻣر و ﺳرﻧوﺷت دﻧﯾوی ﺑﺷر اﺳت ﻣﺧﻠوق ﻋﻠم و ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت و ﻓﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر از
ﺟﮭﺎن ﮐﺳب ﻧﻣوده اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ذھن و دﻟش! در اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ظﮭور و ﺑروز ھم
ﺷﯾطﺎن در ﮐﺎر اﺳت در ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر و اﻋﻣﺎل و اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزﯾﮭﺎ و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت و
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ھﻧری و ﻋﺑﺎدی و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
ﺷﯾطﺎن ﭘس از رﺳوﺧش در ھوش و ﺣواس و ادراک ﺑﺷری در ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھم ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت و رھﺑری اﺳت
در اﻟﻘﺎی آرزوھﺎی دﻧﯾوی و ﻋﺷﻖ ھﺎی دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و اﻋﻣﺎل ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و وﻋده ھﺎی دور و دراز" :ای اھل اﯾﻣﺎن ﺑداﻧﯾد
ﮐﮫ ﺧﻣر و ﻗﻣﺎر و اﺷﮑﺎل ﭘرﺳﺗﯽ)ﺑت( و ﺷرط ﺑﻧدﯾﮭﺎ ﭘﻠﯾدﻧد و از اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد از آﻧﮭﺎ دوری ﮐﻧﯾد ".ﻣﺎﺋده-٩٠
"ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺳرﻓﯾن و اﻓراط ﮐﺎران ﺑرادران ﺷﯾطﺎﻧﻧد ".اﺳراء" -٢٧ای اھل اﯾﻣﺎن ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎن را ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد زﯾرا
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑر اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻧور" -٢١ﺷﯾطﺎن اﻋﻣﺎل زﺷت آﻧﮭﺎ را ﺑراﯾﺷﺎن ﺗزﺋﯾن و زﯾﺑﺎ ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد".
ﻣﺣﻣد" -٢۵ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را وﻋده ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ آرزوھﺎ ﺳرﮔرم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺟز ﻓرﯾب و ﻏرور ﻧﯾﺳت ".ﻧﺳﺎء-١٢٠
"آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن را وﻟﯽ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻧد ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺟﮭﺎن را ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ".ﻧﺳﺎء" -١١٩ای
اھل اﯾﻣﺎن ھرﮔز طﺎﻏوت)ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟﺑﺎر( را ﺑﮫ داوری ﻧﺧواﻧﯾد و اﻣور ﺧود را ﺑﺳوی آن ﻧﺑرﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﻼﻟت ﺷﯾطﺎن
دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﯾد ".ﻧﺳﺎء" -۶٠ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را از ﻓﻘر و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑرات اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧد".
ﺑﻘره" -٢۶٨ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ رﺑﺎ ﻣﯾﺧورﻧد ﺑﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻟﻣﺳش ﻧﻣوده ،دﯾواﻧﮫ اﻧد و ھﯾﭻ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻧدارﻧد ".ﺑﻘره-٢٧۵
ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﻣﻌﻘوﻻت و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر در ذھﻧش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده آﻟﮭﺎ و آرزوھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ او
را از ﻗﺣطﯽ وﺟود و ظﻠﻣﺗﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺷده ﻧﺟﺎت دھﻧد اﯾن اﯾده ھﺎ و آرزوھﺎ ھﻣﺎن اﻟﻘﺎﺋﺎت و وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳت و ﭘﺎ در ﺣﺳرت ﮔذﺷﺗﮫ دارﻧد و دﺳت و ﭘﺎی دﮔر در دﻏدﻏﮫ ھﺎی آﯾﻧده .اﯾن اﯾده آﻟﮭﺎ و آرزوھﺎ ﺑﮫ ﺟﮭت
ﺗﺣﻘﻖ و ﺑﮫ ﮐﺎم رﺳﯾدﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ در ﮐﻼم و ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﺟﮭت ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر رﺳﯾدن ﺑﮫ
وﺟود اﺑدی ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧواع دروﻏﮕوﺋﯽ و ﺳﻔﺳطﮫ ﮔری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﯾز دﻣﺎدم ﺑﺎ
ﻧﺟواھﺎ و اﻟﻘﺎﺋﺎت دروﻏﯾن ھﻣراه ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس دﺳﺗﺎن و ﭘﺎھﺎ و ﮐل ﻗوای ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑدن و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﻧﯽ
ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر اﯾن اﻧﺳﺎن ﻗﺣطﯽ زده و ﻧﺎﺑوده را ﺑﮫ ﺑﮭﺷت اﺑدی ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ در اﯾن راه
ھر ﻣﺑﺎدﻟﮫ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﺗﺟﺎوز و رﺑﺎ و ﻗﻣﺎر و ﺷرط ﺑﻧدی ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ دزدی و ﻏﺎرت اﻣوال دﯾﮕران ،ﺑﺧدﻣت ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ
اﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺿر و ﻣوﺟودش را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺟودﯾت ﺗوھﻣﯽ وﻋده داده ﺷده از طرف ﺷﯾطﺎن
ﺑرﺳﺎﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود و ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗوﻣﯽ را ﺑدﻧﺑﺎل ﺧود
ﺑﮑﺷﺎﻧد.
از ﯾﮏ ذھن ﻗﺣطﯽ زده و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از اﮐﻧوﻧﯾت و ﺑﯾزار از واﻗﻌﯾّت ﺟز آرزو و آرﻣﺎن ﭼﮫ ﺑرﻣﯽ آﯾد؟ و از زﺑﺎن ﭼﻧﯾن ذھن
ﺣرﯾص و آﺗش ﮔرﻓﺗﮫ ای ﺟز ﺷﻌﺎر و دروغ ﭘردازی و وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن ﺑﮫ اطراﻓﯾﺎن ﭼﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت؟
و از دﺳت و ﭘﺎ و ﻣوﺟودﯾت ﺑﯽ وﺟود و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺧود ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺟز رﺑﺎ و ﻗﻣﺎر و ﺷرط ﺑﻧدی و دزدی و
ﺗﺟﺎوز و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود؟ و ﻟذا ﺑرای ﭘﯾش ﺑردن ﭼﻧﯾن ﭘروژه ای دروﻏﯾن و ﻧﺳﯾﮫ ﺟز وﻋده ھﺎی ﻧو ﺑﮫ
ﻧو و ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﺎرﯾﮭﺎ و ﺗزﺋﯾن ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯾﺗوان ﮐرد ﮐﮫ دﻣﺎدم از ﺟﺎﻧب ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﯾت ﻣﺎﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺗﻘر
در ﻣﺎﺳت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم داده ﻣﯾﺷود .و ھر ﮔﺎه ھم ﮐﮫ از اﻋﻣﺎل زﺷت ﺧود ﺑﮭراﺳﯾم ﺷﯾطﺎن ﻣﺎ را از ﻓﻘر و ﻧﺎﺑودی آﺗﯾﮫ
٢٢

ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻣرﯾدﯾش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺎ را در دوزخ ﺳرﻧﮕون ﮐرده و ﭘوزﺧﻧدزﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﻋده ﺣﻖ داد وﻣن ھم ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﻋده دادم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﯾﭻ ﺗﺳﻠطﯽ ﺑر ﺷﻣﺎ
ﻧداﺷﺗم و ﻓﻘط ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﻧﻣودم و ﺷﻣﺎ ھم ﭘذﯾرﻓﺗﯾد ﭘس ﻣرا ﺳرزﻧش ﻧﮑﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺧودﺗﺎن را ﺳرزﻧش ﮐﻧﯾد ﻣن از
ﺷرک ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻧﻔرم ".اﺑراھﯾم-٢٢
ادراک و درﯾﺎﻓت اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎن زده ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣﻧﮑراﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﭼﯾزی از ﻧﻌﻣﺎت زﻧدﮔﯾش را ﻗﺑول ﻧدارد و
ﺳﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻠﺑﯽ اش ﻋدم زده و
از ﮐل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ روﯾﮕردان اﺳت و ﻧظر ﺑر ﻋدم دارد ﭘس ھﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣ ّ
ﺗﺷﻧﮫ و ﮔرﺳﻧﮫ و ﻗﺣطﯽ زده و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﻓﮭﻣش از ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﺧودش
را از ﻧﺎﺑودی ﺑرھﺎﻧد و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﺳرﻣدی ﺑرﺳد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﻋدم ﺟز ﻋدم ﺑر ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ
ﻋدﻣﯽ ﺷدﯾدﺗر .و ﻟذا ﮐل اﻧدﯾﺷﮫ اش ﺟز آرزوھﺎی ﻣﺣﺎل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری دروغ و دﻏل و دزدی و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
دﯾﮕران ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻋﻣﻠﮑردی دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧودش را از درون ﻧﺎﺑود ﮐرده ﭼﺷم اﻣﯾدش ﻓﻘط ﺑﮫ
دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ ﻧﺟﺎﺗش دھﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ او ﺑﺑﺧﺷﻧد و ﯾﺎ از دﯾﮕران ﺑﮫ زور ﺑﺳﺗﺎﻧد .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺟواھﺎ و
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ از درون ﺗﮭﯽ ﺷده ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر اﺳﺗﺎدش را ﻣرﯾدی ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد وﺟودی ﯾﺎﺑد وﻟﯽ ﺷﯾطﺎن
اﺳﺗﺎد دروغ و وﻋده ھﺎی ﻣﺣﺎل اﺳت و ﺟز ﻧﺎﺑودی ﻧﺻﯾب ﻣرﯾداﻧش ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا ﺧودش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻋدم در ﻋﺎﻟم
وﺟود اﺳت و ﺟﮭﻧم ﻣﯾﻌﺎدﮔﺎه ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﻣرﯾداﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
"و ﺷﯾطﺎن ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﭘروردﮔﺎرش را اﻧﮑﺎر ﮐرد ".اﺳراء -٢٧و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
رﺣﻣﺎﻧﯽ و ھداﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﺔاﻟﻠﮭﯽ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﻧﮑﺎر و ﺗﺑدﯾل اﯾن
ﻧﻌﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطﻖ و روش اﯾن ﺗﺑدﯾل ھم ﻋﻠم ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﺑراﺑرﺳﺎزی اﻣور اﺳت و ﺳﭘس ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت را در
اﻧدﯾﺷﮫ آدﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻋداد و ارﻗﺎم و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯾﮑﻧد" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ اﻋداد ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت
اﻟﮭﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﯾد ".ﻗرآن -ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ و ادراک رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ھﻣﺎن ذھن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ
را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس آﻧﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ آﺗﺷﯾن و ﻗﺣطﯽ زا ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠوم و
اﻧدﯾﺷﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ھﻣﺎن ﻋﻘل ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑودﮔر اﺳت و ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾز ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺟﮭﻧﻣﯽ اﺳت
ﺗﺣت وﻻﯾت و ﺗﻌﻠﯾم ﺷﯾطﺎن .و ﻟذا ھﻣﮫ اﯾده آﻟﮭﺎ و آرزوھﺎی ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﺟﮭﻧم از او ﻣوﺟودی ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻋدﻣﯽ
و ﻋدم ﭘرﺳت و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﺧود و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز در اﯾن ﺟﮭﻧم ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓﻧﺎﯾﻧد.
ﭘس ﺷﯾطﺎن در ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺑروزش از اﻧﺳﺎن ھﻣﯾن ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣرﯾد ﻣﺣض
اراده او ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮏ در اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺑﮭﺷت ﻣوﻋودی ﮐﮫ وﻋده داده ﺑود ﺟﮭت ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾﺳش ﺟز
دروغ و ﺳﻔﺳطﮫ ﮔری ﭼﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد :ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻧظرﯾﮫ ھﺎی دروﻏﯾن ،ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دروﻏﯾن ،ھﻧرھﺎی دروﻏﯾن ،رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾش دروﻏﯾن ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت دروﻏﯾن ،ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب دروﻏﯾن و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن و . ...از ﻋدم ﺟز ﻋدم ﺑر ﻧﻣﯽ
آﯾد و دوزخ ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم ھم ﻋدﻣﯽ در ﻋدم اﺳت و دروﻏﯽ در دروﻏﯽ دﯾﮕر.
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت و اراده آدﻣﯽ دوزخ ذ ّﻟت ھﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ را ﺑرﭘﺎ ﻧﻣود و اﯾﻧﮏ ﺧود ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ
و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش از اﯾن ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ھر ﮐﮫ در اﯾن ﭘرﺳﺗش ﺷﯾطﺎن ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﮑﻧد وی را ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯾﮑﻧد.
اﯾن ھﻣﺎن ﻣﯾﻌﺎدﮔﺎه ﺷﯾطﺎن اﺳت ﺑرای اﻧﺳﺎن.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﻣظﮭر ﺗﺟﻠﯾﺎت ﭘروردﮔﺎر و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔﷲ ﺑﺎﺷد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن و ﺧﻠﯾﻔﮫ او و ﻣظﮭر
ﺻﻔﺎت آﺗﺷﯾن و ﻧﺎﺑودﮔرش ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ اﺳت ﺑﻘول ﻗرآن ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧوع و دﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن ،اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن ،ﺧﻠﻔﺎی ﺷﯾطﺎن و ﺣزب ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده اﺳت .ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺷﮑل ﺧﻧﺎﺳﺎن ،دﺟّﺎﻻن و طﺎﻏوﺗﮭﺎ ظﮭور و ﺑروز دارﻧد .ﮐﮫ ﺧﻧﺎﺳﺎن ھﻣﺎن ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد در
ﺻورت ﺑﺷری ﮐﮫ در رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  ،ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ،ﻗوﻣﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﻣﺎ دﺟﺎﻻن ھﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی
ﺷﯾطﺎن و اوﻟﯾﺎی او در ﺻورت ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ ﺑطور اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ دل و دﯾن و
ﻋﻘل ﻣردﻣﺎن را ﺑرﺑﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
زﺑﺎن ﺳﺎده اﯾن دﺟﺎﻻن ﻣﺷﻐول واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ارزﺷﮭﺎ در ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ و ﻣذاھب ھﺳﺗﻧد .و ا ّﻣﺎ آن ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﮐﮫ اﯾن ارزﺷﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺑﮫ اﺟرا در ﻣﯽ آورﻧد و ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ
ﺟﺑر و ﺟور و ﺗطﻣﯾﻊ و ﺗﮭدﯾد و ﻓرﯾب ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ھﻣﺎن ﺣزب ﺷﯾطﺎن ﯾﺎ طﺎﻏوت ھﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد در
ﮐﺗﺎﺑش ﻣﮑررا ً ﻣؤﻣﻧﺎن را اﻣر ﻧﻣوده ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺎﻏوت ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷﻧد و از اﯾن ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﻣﺷﮑﻼت
ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﯾن دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ارﺟﺎع ﻧدھﻧد) .آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ و ﺳوره ﻧﺳﺎء-(۶٠
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ھر ﮐﺳﯽ دارای ﺧﻧﺎﺳﺎﻧﯽ در زﻧدﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ رھزن ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن او ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻧﺎﺳﺎن ﻣﻌﻣوﻻً دارای رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ
ﺷدﯾدی ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧد ،ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ،دوﺳت ،ﺷرﯾﮏ و . ...ﺑﮭﺗرﯾن روش ﮐﺷف اﯾن
ﺧﻧﺎﺳﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻓﮑر و ذﮐر و ﻋﺑﺎدات اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﺟﺎب راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا و اﻣﺎﻣش ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس ﺑﺎﯾد
داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﻧﺎس ھر ﮐﺳﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن و ﻣطﻠوب ﺗرﯾن اﻓراد رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾش ﻗرار دارد و ﺑﻘول ﻣﻌروف
"ﺗو دل ﺑرو" اﺳت زﯾرا ﺷﯾطﺎن از طرﯾﻖ ﺗﺳﺧﯾر دل اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑر وی ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮔردد و اراده اش را ﻣﯽ رﺑﺎﯾد.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺳﻠط ﺧﻧﺎﺳﺎن ﺑر ﻗﻠوب ﺷﻘﯽ و ﺑﯾرﺣم اﺳت .ﺧﻧﺎﺳﺎن ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن در ﺻورت ﺑﺷرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن
ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درآﻣده اﺳت.
ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﮑﺎر و ﺳﭘس ﺗﺑدﯾل ﻧﻌﻣﺎت اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﺎﻓر
اﺳت  ...و اﺑﻠﯾس ﮔﻔت :ﺑر ﺻراط ،ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻣﻧﺣرف و ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧم زﯾرا اﮐﺛرﺷﺎن ﺑر ﻧﻌﻣﺎت ﺧداوﻧد ﺷﺎﮐر
ﻧﯾﺳﺗﻧد ".آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن-
ﮐﮫ اﯾن اﻧﮑﺎر ﻧﻌﻣﺎت و ﻧﺎﺷﮑری آن ،اﺳﺎس ﺗﺑدﯾل ﻧﻌﻣﺎت و آﯾﺎت و ﻣوﺟودات ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﻠوم ﺗﺟزﯾﮫ ای و
ﺗرﮐﯾﺑﯽ و ﺗﺑدﯾﻠﯽ آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﻋﻠوم در رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﺗﺑﻠور اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣور را ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی و ﻗﺎﺑل
ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺳﺎزد .ﭘس رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻏﺎﯾت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﻓﻧون و ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺳت و ﻟذا ﺷﯾطﺎن و ﮐﻠﯾﮫ
ﺻﻔﺎﺗش از اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﺷر رخ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن ظﮭور دﺟﺎﻟﯾت و طﺎﻏوت اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﻣرﮐب و
ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن در ﺑﺷر اﺳت و ﺧر دﺟّﺎل در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣدرن اﺳت دال ﺑر اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷﺎھراه ظﮭور ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد طﺎﻏوت را
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت .طﺎﻏوت ﯾﺎ ﺣزب ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎن اﻣﭘراطوری و ﺣﮑوﻣت اﺑﻠﯾس ﺑر
ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت ﺑدﺳت و اراده و ﺻورت ﺑﺷری! و رھﺑران و اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی طﺎﻏوت ھﻣﺎن اوﻟﯾﺎء و ﺧﻠﻔﺎی اﺑﻠﯾس
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮔروھﮭﺎﺋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت در ﺧدﻣت اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺛل ﻓﻼﺳﻔﮫ ،داﻧﺷﻣﻧدان ،اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن،
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ،اﺳﺗراﺗژﯾﺳت ھﺎ و دوﻟﺗﻣردان! و اﯾن ﻧظﺎﻣﮭﺎی طﺎﻏوﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ارﮐﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ظﻠﻣﺎﻧﯽ -ﺷﯾطﺎﻧﯽ در
ﺟواﻣﻊ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن ﻧﻣوده و در ﺧدﻣت
اھداف ﻧﺎﺑودﮔری ﺟﮭﺎن ،ﻣﺗﺣد و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﮐن اﯾن طﺎﻏوت دﺟﺎﻟﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن
ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( اﯾن ﺷﯾطﺎن ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ را "آرﯾل" ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺎھواره ای)ھواﺋﯽ(
اﺳت ﮐﮫ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده واﻣروزه در ﮔوﯾش ﻣﻠل ﻋرب زﺑﺎن ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺑﮑﮫ
ھواﺋﯽ! و ﻋﻠﯽ)ع( در اﯾن ﺑﺎب ﻓرﻣوده ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷﯾطﺎن آرﯾل در ھﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و در اﻋﻣﺎق ﺧﻠوت زﻧدﮔﯽ
ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣردم ﺣﺿور دارد .و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺿور ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎھواره ای ﺑواﺳطﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،اﯾﻧﺗرﻧت و
ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت .و اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﺑر ﻗﻠوب و ﻋﻘول و ﺣواس و ھوش آﺣﺎد ﺑﺷری در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﮐﺎرﺑران اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن در ﺧدﻣت اواﻣر ﺷﯾطﺎﻧﯽ
طﺎﻏوت ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﻣروزه اﺣدی در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺿوی از اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن آرﯾل
ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﮫ دﺟﺎل ﺑزرگ و طﺎﻏوت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﺧدﻣت ﻧﮑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﯾب ﺧودش ھم ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ظﮭور ﺟﮭﻧم اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ظﮭورش را اﻋﻼن ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و اﻣﺎم و اﻟﮭﮫ
اﯾن ﺟﮭﻧم ﻧﯾز اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم اﺳت ﮐﮫ ھدﻓش ﻧﺎﺑودﺳﺎزی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳت از
ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن و ﺣزب اوﺳت ﮐﮫ از ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و دﯾواﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ و ﻗطﻌﮫ ای از ﻧﺎﺑودی ﺷده اﺳت
ﺗﺣت وﻻﯾت اﺑﻠﯾس! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﻣظﮭر ﺧداﯾش ﺑﺎﺷد ﻣظﮭر دﺷﻣن ﺧود ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺷﻌور و ادراک رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﺑﺷر ﻣدرن ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﮑﺎر و ﮐﻔران و ﺗﺑدﯾل ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﻣوﻟّد و ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾطﺎن! زﯾرا ﺑﻘول اﻟﮭﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣش آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﻋﻠوم
رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھم ﺧﺎﻟﻖ اﻧﺳﺎن دوزﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﺧداوﻧد را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻﻧﻌت آﺗﺷﯾن ﻧﻣوده و از اﻧﺳﺎن
ھم ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن ﭘرورده اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن آﺷﮑﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن وﻋده داده ﺑود ھﻣﯾن ﺟﮭﻧم
ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را دﻣﺎدم در ﺧود ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻧﺳﺎن را ﺟز ﻧﺎﺑودی ھﯾﭻ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ در اﯾن
دوزخ ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﮏ اﺑﻠﯾس از آن ﺑﺎﻻ اﯾن اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺳﺧره و ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮔﯾرد و از وی اﺑراز ﺑراﺋت و ﻧﻔرت ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ" :ﻣرا ﺑر ﺗو ﺗﺳﻠطﯽ ﻧﺑود و ﺗو ﻣرا ﭘﯾروی ﮐردی ﭘس ﻣرا ﺳرزﻧش ﻣﮑن و ﺧودت را ﺳرزﻧش ﮐن ﻣن از ﺗو ﺑﯾزارم
ﺑدﻟﯾل ﺷرﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﺧداﯾت ورزﯾدی!" اﺑراھﯾم -٢٢و اﯾن دوزخ ﻧﺎﺑودی ﻣﺧﻠوق ﺷرک اﻧﺳﺎن ﺑﺧداﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ روح و
ﺻورت و اﺳﻣﺎء و ﻋﻠم و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﮔذاﺷت و ﺑﺧدﻣت اﻣﯾﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮔرﻓت و ﺷﯾطﺎن
را در اﻟﮭﯾت ﻓطری ﺧود ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧت! اﯾن ظﻠم ﻋظﯾم ﺣﺎﺻل آن ﺷرک اﺳت! زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﮐﺎﻓر اﺳت و اﯾن
ﮐﺎﻓر ،اﻧﺳﺎن ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ظﻠﻣﯽ ﺑدﺗر از ﺷرک ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻋذاب ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود.
آﺗش دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی!
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ﺷﯾطﺎن ﻣطﻠﻘﺎ ً ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف و ﻣﻧﮑر و ﺧﺻم ظﮭور ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ اﺳت و ﺗﺟﻠﯽ ﺧدا از ﺑﺷر! وﻟﯽ ﺑﺷر ھم
ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواھد و ھم ﺷﯾطﺎن را! ھم ﻣﯽ ﺧواھد و ھم ﻧﻣﯽ ﺧواھد! ﺗﻼش ﺑرای ﺑﺧدﻣت اﻣﯾﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗن ﻓطرت
اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﺟﮭﻧم ﮔردﯾد و ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ! و ﻣورد ﻏﺿب و ﻧﻔرت ھر
دو! ﻧﮫ ھﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺳت" :ﻧﮫ زﻧده اﻧد ،ﻧﮫ ﻣرده ،ﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯾروﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم!
ظﮭور ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن و ظﮭور اﻧﺳﺎن در ﺷﯾطﺎن ،ﻋﯾن ظﮭور وﺟود اﺳت از ﻋدم ﯾﺎ ظﮭور ﻋدم در وﺟود! و اﯾﻧﺳت
ﻣﻌﻧﯽ اﯾن آﯾﮫ ﻣﮑرر ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ :ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﻣرده اﻧد و ﻧﮫ زﻧده و ﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯾروﻧد ،ﮔوش دارﻧد
وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ،ﭼﺷم دارﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،دل دارﻧد وﻟﯽ ﭼﯾزی در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ...و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را دﻟﯽ ﻧﯾﺳت! و
در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً وﺟود ﻧدارﻧد! و اﯾن ظﮭور اﺷد اﺿداد اﺳت :ﻋﺷﻖ ﻣﻧﻔور ،ﻋﻘل ﻣﺟﻧون ،زﯾﺑﺎﺋﯽ
ﻣﮑروه ،ﭘﺎﮐﯽ ﭘﻠﯾد ،ﺣﻖ ﺑﺎطل ،ﻣرگ ﺣﯾﺎت ،ﺑود ﻧﺑود! و اﯾن دو ﺷﻘﮫ ﺷدن وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺷرک و ﻧﻔﺎﻗش ﺑﯾن
ﺧدا و ﺷﯾطﺎن!
و اﻣﺎ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل طﺎﻏوت و ﺣزب ﺷﯾطﺎن ،اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و ﺣزب ﷲ ﻗرار دارد ﮐﮫ اﻋﺿﺎﯾش از ھﻣﮫ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و
ﺗﺿﺎدھﺎ ﻓرا رﻓﺗﮫ و ﻣظﺎھر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻖ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و اﺣدﯾت ﺣﻖ ﺟز در وﺟودﺷﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود! در اﯾن
ﺑﺎب ﺑﮫ ﮐﺗﺎب "ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ" از اﯾﻧﺟﺎﻧب رﺟوع ﮐﻧﯾد!
ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ﻣظﺎھر ﺑود ﻧﺑودﻧد ،ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼون ﺳراب ﮐﮫ ﺑﮫ آب ﻣﯽ ﻣﺎﻧد وﻟﯽ آب ﻧﯾﺳت! و ﻟذا
ھﻣﮫ وﻋده ھﺎ و اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ھم ﻣوﮐول ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ آﯾﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﻓرا ﻧﻣﯽ رﺳد.
ﺷﯾطﺎن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻓرداﺳت .ھﻣﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ھم ﻣوﻟود ﺣﺳرت دﯾروز و اﻣﯾد ﻓرداﺳت اﻣﯾدی ﮐﮫ
ﺟز دﻏدﻏﮫ ﻧﯾﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری دارای ﻣﻌﻧﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ﺑود ﻧﺑودی اﺳت اﯾن ﺑود ﻧﺑود در ﺳﻣت ﺧداوﻧد و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر ﻣﯾﺷوﻧد و دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺿﺎدﺷﺎن از ﻣﯾﺎن ﻣﯾرود وﻟﯽ در ﺳﻣت اﺑﻠﯾس و اوﻟﯾﺎﯾش ﻣﺳﺗﻣراً
دوﮔﺎﻧﮫ ﺗر و ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺗر و ﺿدﺗر ﻣﯾﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دو ﺷﻘﮫ ﻣﯾﮕردد و ھر ﭼﯾزی ﺿد ﺧودش ﻣﯾﺷود و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ
ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً آرﻣﺎﻧﯽ ﺟز ﻧﺎﺑودی ﺧود ﻧدارد ﺗﺎ از اﯾن ﻧﺎﺑودی ﺑرھد! و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎﻧزده ﻋﺻر ﺟدﯾد را ﻣﺧرﺑﺗرﯾن
ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺟز ﻧﺎﺑودﮔری ،اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻧدارد ﻧﺎﺑودی ﺧودش ﺑﮭﻣراه ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن! و اﯾن آرﻣﺎن
ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﮫ دو ﺻورت ﮐﻠﯽ ﺑروز ﮐرده اﺳت :ﺗﺧدﯾر و ﺗرور! ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺧود و دﯾﮕران! و اﯾن دو
ﻏﺎﯾت ظﮭور ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟّد اﻧواع داروھﺎی ﻣﺧدر و ﻣﺣرک و روان ﮔردان ﺑﺻورت طﺑﯽ و ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ
اﺳت و ﻧﯾز ﻣوﻟد اﻧواع ﺳﻼﺣﮭﺎی اﻣﺣﺎی ﺟﻣﻌﯽ آﺗﺷﯾن و ﻟﯾزری و ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و اﺗﻣﯽ و ﻧوﺗروﻧﯽ ﺑطور
رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﭼﺎق! و اﯾن دو روش ﺧودﺑراﻧدازی اﻧﺳﺎن ﺑدﺳت اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن! اﯾن ظﮭور ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم از
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻘﯾﺔﷲ از اﻣﺎم زﻣﺎن و ﭘﯾرواﻧش ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم
ھﺳﺗﻧد .ﺟﮭﻧﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر و ﺗﺑدﯾل و ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻗدرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎت
ﺧداﺳت" .اﮔر ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را ﺷﮑر ﮐﻧﯾد ﺧداوﻧد از ﺷﻣﺎ راﺿﯽ اﺳت ...و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھرﮔز از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎرش و اﻋداد ﺑﮫ
ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﯾد "...ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭼون از طرﯾﻖ ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺳﺎوﯾﮕری و رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﮫ ﺣﻖ و ﻗدر آﯾﺎت و
ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن دﺳت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﭘس ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون آﻧرا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺻﻧوﻋﺎت دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮭﺷت
ﺧدا را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾطﺎن! و اﻧﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ در اﯾن دوزخ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ھوﯾت و
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود را از دﺳت داده و ﻣﺎھﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﻧﺎس ،ﺟن و دﺟّﺎل ﻣﯽ ﺷود.
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ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
-۴
ِ

"ﮔﻔت ﭘروردﮔﺎر ﺗو ﺑﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﮐﮫ :ﻣن اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﮔل آﻓرﯾده و ﺳﭘس روﺣم را در او ﻣﯾدﻣم ﭘس ﺑراﯾش ﺳﺟده ﮐﻧﯾد .ﭘس
ھﻣﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﺳﺟده ﮐردﻧد ّاﻻ اﺑﻠﯾس ﮐﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻣود و اﺣﺳﺎس ﺑرﺗری ﮐرد و از ﮐﺎﻓران ﺷد "...ص٧۶-٧٢
اﺑﻠﯾس را در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﺻﻔت ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر و ﺳﻠطﮫ ﺟوﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯾش! در آﯾﺎت ﮐﺛﯾری از ﮐﺗﺎب ﺧدا ھﻣﯾن ﺻﻔت ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﯾن را در
ﻣردﻣﺎن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﺳﺎس ﮐﻔرﺷﺎن اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﺧداوﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر در ﻗﺑﺎل ﺧود ﺧداوﻧد ھﯾﭻ
ادﻋﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد و او را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺳﺟده و ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻓرﻧد! ﭘس اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر در ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ ﮐﺳﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﮑر ﺧدا ﺑﺎﺷد و او را ﻧﺧواﻧد و ﻋﺑﺎدت ﻧﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﮑر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای روح و اﻣر و اﺳﻣﺎی
اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮕﺎن را اﻣر ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑراﯾﺷﺎن ﺳﺟده ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب
اﯾن ﮐﻔر ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﺻﻔت اﺳﺗﮑﺑﺎر و اﺣﺳﺎس ﺑرﺗری در ﻗﺑﺎل اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ و ﺻﺎﻟﺣﯾن و ﺻدﯾﻘﯾن اﺳت .و
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﮐﺎﻓران در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣﺎدی و ظﺎﻟﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗواﺿﻊ و ﻣطﯾﻊ
ھﺳﺗﻧد و در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﺎن را ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس در ﻗﺑﺎل ﺣﺿرت آدم)ع( دﭼﺎر اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر و ﺑرﺗری ﮔردﯾد و از اﻣر ﺧداﯾش
در ﺳﺟده ﺑﮫ آدم اﺑﺎ ﻧﻣود و ﮐﺎﻓر ﺷد و ﮐﻔر را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد؟ و ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ اﺻﻼً ﺧودش را ﺑﺎ آدم)ع( ﻗﯾﺎس ﮐرد و آﻧﮕﺎه
در اﯾن ﻗﯾﺎس ﺟز ﺑرﺗری ﺟﻧس و ﻧژاد ﺧود را ﻧﯾﺎﻓت و ﮔﻔت :ﻣن از آﺗش ﻧﺎب و ﺗو از ِﮔل ھﺳﺗﯽ ﭘس ﻣن ﺑرﺗرم! آﯾﺎ در
ﺳﺎﺋر اﻣور وﺟودی ھﻣﺳﺎن ﺑود؟
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ آدم)ع( از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎرش دارای روح اﻟﮭﯽ و ﻧور ﻋﻠم اﺳﻣﺎء ﺷده ﺑود و ﻧﯾز ﺻورت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ اﺣﺳن
ﺻورﺗﮭﺎ ﺑود! و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ روﺣﯽ و ﻧوری ﺑود ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧش ﻧﯾز اﺛر ﻣﯽ ﮐرد زﯾرا روح و ﻧور ﺣﻖ ﻧﺎﻓذ اﺳت
ﭘس ھﻣﮫ ﻣﻼﺋﮏ از ﺟﻣﻠﮫ اﺑﻠﯾس در ﺗﻣﺎﺷﺎی آدم)ع( ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﯾن روح و ﻧور اﻟﮭﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و آﻧرا در ﺧودﺷﺎن ھم
ﯾﺎﻓﺗﻧد و اﯾن از وﯾژﮔﯽ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﮐرم اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑر ﺳﺎﺋر ﺧﻠﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده :ﻓرزﻧدان
آدم را ﮐراﻣت ﺑﺧﺷﯾدﯾم!
طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺣﺿرت آدم ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺷﺳت و ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻼﺋﮏ را
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻣود ﮐﮫ دارای روح و ﻋﻠم اﺳﻣﺎء و اﺳرار اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻏﻧﺎی ﻣﻌﻧوی در ﻣﻼﺋﮏ ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﻟﻘﺎی
وﺟﮭﯽ از روح و ﻧور آدم در آﻧﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ رام
ﺷده و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ راﺑطﮫ ﻣﻧطﻘﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و رﺷد ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣذﮐور اﺳت
و ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ھداﯾت اﻟﮭﯽ ﺧواﻧده ﺷده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳﺟده ﻣﻼﺋﮏ ﺑرای آدم)ع( ﻓﻘط از ﺳر ﺗﻌ ّﺑد و ﺟﺑر ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر و رﺷد و ھداﯾت روح و
ﻧور ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ آدم ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﺎل اﺑﻠﯾس ﻧﯾز ﮔردﯾد .ﭘس اﺑﻠﯾس ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از روح و ﻧور ﻋﻠم
آدم ﺑرﺧوردار ﮔردﯾد و ﺧودش را ﺗﺎ ﺣدودی ھﻣطراز آدم ﯾﺎﻓت دﺳت ﺑﮫ آن ﻗﯾﺎس زد و ﺑرﺗری ﺟﻧس آﺗﺷﯾن ﺧود را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ِﮔل ﺣﺟت ﺑرﺗری ﺧود ﺳﺎﺧت و ﻣﺳﺗﮑﺑر و ﮐﺎﻓر ﮔردﯾد .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﮐﻔر اﺑﻠﯾس ﮐﺎﻣﻼً
ﻧﺎﺣﻖ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً دال ﺑر ﻧﻣﮏ ﺑﮫ ﺣراﻣﯽ اوﺳت ﮐﮫ از رﺣﻣت و ﮐراﻣت آدم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﺟﺳور و
ظﺎﻟم ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟرای ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﮐﻔر اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن اﺳت در ﻗﺑﺎل رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت و ﮐراﻣت اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء
ﺧدا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯾزﻧﻧد و ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣده دﺷﻣﻧﺎن و ﻗﺎﺗﻼن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ از ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧﺷﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﺑﯾﺷﺗرﯾن رﺣﻣت و ﮐراﻣت و رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑرﺧوردار ﮔﺷﺗﻧد .اﯾن
ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺷرﯾت ﻧﯾز ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﻧت ﺷده اﺳت" :ھرﮔﺎه ﮐﮫ رﺳول ﺣﻘﯽ ﺟﮭت ھداﯾت ﻣردم ﻓرﺳﺗﺎدﯾم
ﮐﻔر و ﺿﻼﻟت ﻧﮕزﯾدﻧد ّاﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﻧد او ھم ﺑﺷری ﻣﺛل ﻣﺎﺳت ﭘس ﭼرا از او ﭘﯾروی ﮐﻧﯾم از ﺳﻧت اﺟدادی ﺧود ﭘﯾروی
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﯾرا ﺑﮫ ﻣﺎ ھم وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود "...آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن آﯾﺎت ﺧﻼﺻﮫ ﮐل ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً
ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ اﺑﻠﯾس در ﻗﺑﺎل ﺣﺿرت آدم اﺳت.
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در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﺻل و اﺳﺎس ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻔر اﺑﻠﯾس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدم)ع( و ﮐﻔر اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ﻗﺑﺎل اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳﯾم و آن
ﻣﻔﮭوم "ﺗﻧﻔﯾس" اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯽ ﮐردن رﺣﻣت و ﮐراﻣت و ﺷﻔﺎﻋت و روح و ﻧوری ﮐﮫ از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺿرت آدم ﻧﺧﺳﺗﯾن وﻟﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﺎﻣل ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﯾر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع آن
ﻗرار دارﻧد و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑرﺳﻧد وارث آدم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آدﻣﯾت ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد.
ﭘس ﺗﻧﻔﯾس ﯾﺎ واﻗﻌﮫ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﻧﯽ ﮐردن ﺣﻖ ھﻣﺎن ﺟوھره ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﺟﻣﻠﮕﯽ از طرﯾﻖ ﺳﺟده ﺑر
آدم و اطﺎﻋت از او اﯾن رﺣﻣت و ﻧور اﻟﮭﯽ را ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﻣودﻧد وﻟﯽ اﺑﻠﯾس ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﻧﻔﯾس ﮐرد و "ﻣن" ﺷد ﯾﻌﻧﯽ أﻧﺎ! ﭘس
اﺑﻠﯾس ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ ﻣن و ﻣﻧ ّﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﻔﯾس.
اﯾﻧﮏ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا در دﯾن اﺳﻼم و ﺑﺧﺻوص ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم ،ﮐﺎﻓر
اﺳت و ﻧﻣﺎز ھم ﻧدارد زﯾرا ﻧﻣﺎزش ﻋﯾن ﺗﻧﻔﯾس و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اوﺳت و ﺳﺟده اش ﺑر اﻧّﺎﻧﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس .زﯾرا
اول آدم ﺑود و اﻣﺎم آﺧر ھم ﻣﺣ ّﻣد و آل ﻣﺣ ّﻣد .و ھر ﮐﮫ ﺑرای اﻣﺎﻣش ﻧﻣﺎز و ﺳﺟده ﻧﮕزارد ﻧﻣﺎزش ﺑر آﺗش ﺟﮭﻧم
اﻣﺎم ّ
اﺳت و ﺳﺟده اش ﺑر اﻧﺎﻧﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺧود" :و آﻧﺎن ﺑر ﺟﮭﻧم ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن -در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ راز "ﻓوﯾل
ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن" آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷوﯾم ﯾﻌﻧﯽ وای ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاراﻧﯽ ﮐﮫ در دوزخ و ﺑر اﺑﻠﯾس ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﮔزارﻧد!
ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻘﯽ ﯾﺎ ظﻠم و ﻋدل رواﺑط ﺑﺷری ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ راﺑطﮫ ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﺎ اﻟﮭﯽ و
ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﺎ ھداﯾت ﺑﺧش .و اﯾن اﻣر ﻣﺎ را واﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻠم درﺟﺎت و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در رواﺑط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﮔﺎه ﺷوﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑﺣث اﻣﺎﻣت اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت و اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت .زﯾرا ھرﮔز دو
اﻧﺳﺎن ھﻣﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﻠﮫ ھﺎی ﻧردﺑﺎن ھداﯾت و ﺗﮑﺎﻣل و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﭘس در راﺑطﮫ ﺑﯾن ھر
دو ﻧﻔر در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ اﻣﺎم و دﯾﮕری ﻣﺄﻣوم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﯾن اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را از رﺳول ﺧﺎﺗم ﺷﻧﯾده اﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺑر
روی زﻣﯾن ﻓﻘط دو ﻧﻔر اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد ﺑدون ﺗردﯾد ﯾﮑﯽ اﻣﺎم اﺳت و دﯾﮕری ﻣﺄﻣوم و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھر راﺑطﮫ ای ﯾﺎ
ﺑﺎطل اﺳت و ﯾﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده و ﻧﺎﺑودﮔر.
ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ذات دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﺷر آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﻧﻔﯾس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯽ ﮐردن ھو و ﺧودی ﮐردن
ﺧدا و ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻟﺑﺎس وﺟود ﭘوﺷﺎﻧدن و اﻧﮑﺎر ﮐردن .و ﻧﯾز ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن و دروغ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا درﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ روﺣﯽ از ﭘروردﮔﺎرش ﯾﺎ
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد و ﭘرﺗوﺋﯽ از ﻧور ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑر ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺧود آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺳرآﻏﺎز
ﻋﺑودﯾت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑر آﺳﺗﺎن ﺣﻖ اﺳت و ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ای را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در وﻗﺎﯾﻊ ﻧزول روح درک
ﻧﻣوده ام .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدم از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎرش روح اﻟﮭﯽ و ﻧور اﺳﻣﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓت ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺧود روﺑرو
ﺷد ﮐﮫ ﻋﯾن اﯾن واﻗﻌﮫ در اﺑﻠﯾس اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ درﺟﮫ ای از روح و ﻧور را از آدم)ع( ﯾﺎﻓت و داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت
ﻋﺎﻟم در ذات ﺧودی ﺧود ﻋدﻣﯽ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ اﺑﻠﯾس در آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل ﺧود را ﻓرﯾب داد و ﺑﮫ ﺧود دروغ ﮔﻔت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ را
ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﻣﻧﯽ ﮐرد ﯾﻌﻧﯽ وﺟود اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﻋدم ﻧﺳﺑت داد و ﻟذا ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر و دروغ و ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ و ﺗﻧﻔﯾس و ﻋدم
ﭘرﺳﺗﯽ ﮔردﯾد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ آدم اﺳﺗﮑﺑﺎر و اﻧﮑﺎر ﮔزﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧﺎﻟﻘش ﻧﯾز ﺟﺳور و وﻗﯾﺢ ﺷد و ﺑﺎ او ﺑﮫ ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﭘرداﺧت و ﻟذا ﻟﻌﯾن ﮔﺷت .اﯾن ﮐل ﻣﺎﺟرای ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر و
دروغ و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ و ﺿﻼﻟت اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﭼرا
ﺗﻧﻔﯾس ھﻣﺎن ذات دروغ اﺳت و دروغ ھم ذات ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺑودﮔری اﺳت و ﭼرا ﺷﯾطﺎن و دروغ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺳم و
ﻣﺳﻣﺎی ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن اﯾﻣﺎن و وﺟود اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن.
و اﯾﻧﮏ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر از ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﯾم ﮐﮫ ﻣﮭد ھداﯾت و ﺿﻼﻟت و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن
و وﺟود و ﻋدم اﻧﺳﺎن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ ای ﮐﮫ در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﺑر ﺳﺟده و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺻداﻗت و ارادت و
اطﺎﻋت اﺳﺗوار اﺳت و طرﻓﯾن راﺑطﮫ را ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﺑر واژﮔوﻧﺳﺎزی و
دروغ و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺗﻧﻔﯾس و ظﻠم اﺳﺗوار اﺳت و طرﻓﯾن راﺑطﮫ را ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ اﻣﭘراطوری اﺑﻠﯾس اﺳت و
ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺎﺑودﮔری.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ﻋﻣده ای از ﻗرآن ﮐرﯾم ﺗﺑﯾﯾن ﮐ ّم و ﮐﯾف رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت راﺑطﮫ ﺑﯾن رﺳول و ﻣردم ،اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم،
زن و ﺷوھر ،واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ،دوﺳﺗﺎن ،ھﻣﮑﺎران و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً راﺑطﮫ ﺑﯾن دوﻟت و ﻣﻠّت .ﮐﮫ درﺑﺎره ھر ﯾﮏ از اﯾن اﻣور
ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم .در ﺳرآﻏﺎز ﺳوره اﻧﻔﺎل ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھداﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻣﻧوط ﺑﮫ اﺻﻼح ذات
رواﺑطﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﺻﻼً ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ﮐﮫ زﯾر ﺑﻧﺎی اﺟراﺋﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﻋﺎﯾت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب
وﻻﯾت ﺣﻖ و ﻧﯾز ﺗﺳﺑﯾﺢ اﯾن وﻻﯾت از ﺑرای اﻣﺎم و وﻟﯽ .ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧﯾز ذات راﺑطﮫ را ﺑرای ﭘروردﮔﺎرش ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد .و
اﯾﻧﮑﮫ ذات ھﻣﮫ ﺷرارﺗﮭﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎ در رواﺑط ﺑﺷری ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺗﻧﻔﯾس ﺣﻘوق راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ
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اﯾن اﻣر از راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ آﻏﺎز ﺷده و ﺗﺎ راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﻋﺎﯾت وﻻﯾت ﺣﻖ و
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺣﻘوق راﺑطﮫ در اﯾن دو ارﺗﺑﺎط ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺻﻠﺢ و ﻣﺣﺑّت و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ وﺟود ﺣﻖ اﺳت.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع روح اﻟﮭﯽ و ﻧور اﺳﻣﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر ﺑر ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺧود آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و آﻧرا
اﻧﮑﺎر و ﺗﮑذﯾب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﺟود و ﻋﺑودﯾت ﺣﻖ ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﺳﺗﺿﻌﺎف اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘذﯾرش اﺷد
ﺿﻌف ﺧود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋدﻣﯾت اﺳت و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ اﺳت ﺧﻼﻓت وﺟود ﺑر ﺟﺎی
ﻋدم و اﺳﺗﻘرار ﺧدا ﺑر ﺟﺎی آدم" :ﺧداوﻧد اراده ﮐرده ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن را ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن و وارﺛﺎن زﻣﯾن ﻗرار دھد ".ﻗرآن-
وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋدﻣﯾت ازﻟﯽ ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺧود دروغ ﻣﯾﮕوﯾد ﭘس وﺟود اﻟﮭﯽ را در ﺧود ﺗﻧﻔﯾس و ﻣﻧﯽ
ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﻓرﯾب ھﺎ و ﻏرورھﺎ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﯾﮭﺎﺳت.
ﭘس اﺳﺗﺿﻌﺎف ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی درک و ﭘذﯾرش ﺿﻌﻔﮭﺎی ﺧوﯾﺷﺗن در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش "اﺳﺗﻌدام" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درک و ﺗﺻدﯾﻖ
ﻋدﻣﯾت ﺧود در ﻗﺑﺎل وﺟود ﺧداوﻧد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن و ﺗﺄﻣل ﮐن.
ﭘس آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل روح ﺧدا و ﻧور اﺳﻣﺎﺋﯾش و ﯾﺎ در ﻗﺑﺎل اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ ﺻﺎﺣب اﯾن روح و ﻧور
ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﺻل ﻋدﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺑودﮔری
دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﻋدﻣﯾت ﺧود و وﺟود ﺧدا و وﻟﯽ ﺧدا را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﺿﻌﺎف و اﺳﺗﻌدام را ﺑرای ﺧود و
ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ وﺟود را ﺑرای ﺧدا و اﻣﺎﻣش ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻻﯾﻖ ﺧﻼﻓت ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋدم
ﺑر ﺟﺎی وﺟود ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺑﮫ وﺟود اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑر ﺟﺎی ﻋدم آدﻣﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧد .اوﻟﯽ واژﮔون ﻣﯽ ﺷود و دوﻣﯽ ﺑﺎ
ﻗﺎﻣﺗﯽ راﺳت ﺑر ﺻراط ﺣﻣﯾد ﭘروردﮔﺎرش ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارد" :آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ واژﮔون ﻣﯽ رود ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻣت راﺳت ﺑﮫ راه ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارد ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو اﻧﺗﺧﺎب دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد :اﺳﺗﮑﺑﺎر ﯾﺎ اﺳﺗﺿﻌﺎف ،اﺳﺗوﺟﺎد ﯾﺎ
اﺳﺗﻌدام! وﻟﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن دارای ﭼﻧﯾن ﺟﺳﺎرت ﯾﺎ ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻗطﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻠﯽ دﺳت ﺑزﻧﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﻋدﻣﯾت ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و ادﻋﺎی وﺟود ﮐﻧﻧد )اﺳﺗﮑﺑﺎر( و ﯾﺎ ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرده و طﻠب وﺟود
ﻧﻣﺎﯾﻧد)اﺳﺗﻌدام( .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺧﻼء و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن اﯾن دو ﺳﻘوط ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اﯾن ﮔروه از ﻣردم ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻌﻣوﻻً ﺗظﺎھر ﺑﮫ اﺳﺗﺿﻌﺎف و اﺳﺗﻌدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﺎطن
ﻣﺳﺗﮑﺑرﻧد و ﺧود را ﺻﺎﺣب وﺟود ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾﻧﺎن رﯾﺎﮐﺎراﻧﻧد و ﻣﺷرﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﺷﮑﺎر آﻧﮭﺎﺳت و
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﻔر ﺧودش ﻣﺑﺗﻼ ﮐرده و در ﺟﮭﻧم ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧطﺎب ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻣن از ﺷرک
ﺷﻣﺎ ﺑﯾزارم ".ﻗرآن -اﯾن اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش آﻧﮭﺎ را ﻣﺷرﮐﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﮐﮫ ﻧﻔس ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
ﻣﯾﭘرﺳﺗﻧد ﻣﻌﻣوﻻً در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و ظﺎﻟﻣﺎن و طﺎﻏوت ،اھل ﺳﺟود و ﺧﺷوع و اطﺎﻋت ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ )ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن( اﺷد اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﮐﻔر و ﻋداوت را ﺑروز ﻣﯽ دھﻧد و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﻣﺧﻠﺻﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﮐرده و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳﺗﻌدام ﺧود
را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و وﺟود را ﺑرای ﺧدا و اﻣﺎم ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧدارد وﻟﯽ ﺑر ﺻراط ﯾﻌﻧﯽ راه دﯾن و ھداﯾت ﺑﮫ ﮐﻣﯾن
ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺷرک را وﺳوﺳﮫ و ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻧﻌﻣت ﷲ را ﺷﺎﮐر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم
و وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﺧود را" :اﺑﻠﯾس ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑر ﺻراط ،راه اھل اﯾﻣﺎن را ﻣﯽ زﻧم و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽ ﺑرم زﯾرا اﮐﺛرﺷﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻌﻣت ﷲ ﺷﺎﮐر ﻧﯾﺳﺗﻧد ".ﻗرآن-
ﭘس ﺷﯾطﺎن را ﺑﺎ ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻣؤﻣﻧﯾن ﺻﺎدق ﮐﮫ در ظﺎھر و ﺑﺎطن اﺳﺗﺿﻌﺎف و اﺳﺗﻌدام ﺧود را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ھﯾﭻ ﮐﺎری
ﻧﯾﺳت زﯾرا اﺻﻼً دﺳﺗش ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﻣﯾرﺳد و ﺑر آﻧﺎن ھﯾﭻ اﺛری ﻧدارد .و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣﻧﮑر آدﻣﯾت و
ﺧﻼﻓت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﮐﺎری ﻧدارد و ﺑﮫ ﺳراﻏﺷﺎن ﻧﻣﯽ رود زﯾرا اﯾن ﻧوع ﮐﺎﻓران ﺧودﺷﺎن در ﺑﮫ در ﺷﯾطﺎن را
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯾﮑﻧﻧد و طﺎﻏوت را ﻣرﯾدی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﻧده ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣﺎدّی ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط در ﮐﻣﯾن اﮐﺛر
ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑظﺎھر دﻋوی دﯾن و اﯾﻣﺎن دارﻧد و ﺗظﺎھر ﺑﮫ اﺳﺗﺿﻌﺎف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ در ﺑﺎطن ﻣﺳﺗﮑﺑر و ظﺎﻟﻣﻧد و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧداوﻧد ﺧود ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ﺷرک و دروﻏﺷﺎن را ﺑر آﻧﺎن
آﺷﮑﺎر ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد و ﺻﺎدق ﺷوﻧد" :ﺧداوﻧد وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن را اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻗرار داد از ﺑرای ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ
در ﻗﻠﺑﺷﺎن ﻣرض و ﺷرک و ﺷﻘﺎوت اﺳت ".ﺣﺞ -۵٣اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن اھﺎﻟﯽ اﺷﺗراک و اﺧﺗﻼط و اﻟﺗﻘﺎط ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
در ﺑﯾن ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﺳرﮔرداﻧﻧد زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣواره ﺑﺳﺗر و ﻣﺣﻣل اﺟراﺋﯽ ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم
و ﻣﻔﺎﺳد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﭼرا ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻘت ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﺑرﺗر از ﺣﻖ اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗص اﻧﺳﺎن اﺳت و
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺣﻖ روﯾﮕردان ﺷود و ﺑﺎزی ﮐﻧد ﺣﻖ وﺟود ﺧود را اﻧﮑﺎر ﮐرده اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺷر ﺟز اﯾن ﺣﻖ
ﻧﯾﺳت و ﺧداوﻧد وﻋده داده ﮐﮫ اﯾﻧﺎن را ﻋذاب ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا ،رﺳول و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻋﻣﻼً ﻣرﯾد
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ﺷﯾﺎطﯾن و طﺎﻏوت ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود را ﺑﮫ اﺳم ﺧدا و رﺳول ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﺳول
ﻓرﻣوده :ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره را در ھﻣﮫ ﻋﻣرﺷﺎن ﻣرﺗﮑب ﺑوده وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ اﺳم ﺧدا و رﺳول ،ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ
ﮐﻧﻧد ﺑﮭﺷت ﺧداوﻧد ﺑر آﻧﮭﺎ واﺟب ﻣﯾﮕردد وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧدا و رﺳول و ﺗوﺟﯾﮭﺎت دﯾﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه
ﻣﯾﺷوﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑﺎﺷﻧد ھرﮔز ﺑﺧﺷﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺟز ﺑﺎ ﻋذاب! و ﻟذا اﯾن ﻣﺷرﮐﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھم ﻣورد ﻏﺿب و ﻋذاب ﺧداوﻧد ﻗرار دارﻧد و ھم ﺑﯾزاری و ﺳرزﻧش ﺷﯾطﺎن .ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻔر آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺟﺳوراﻧﮫ اش در ﺣﺿور ﺧدا ،دارای ﺣﻘﯽ ﺑزرگ اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد او را
رﺳول اﻣﺗﺣﺎن ھﻣﮫ ﺧﻠﻘش ﻗرار داده اﺳت ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ھﺎ و ﻣﮑرھﺎ و ﺷرﮐﮭﺎ را رﺳوا ﺳﺎزد زﯾرا ﺷﯾطﺎن اﻣر ﺑﮫ
ﮐﻔر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ ﺷرک و ﻟذا ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺎﻓران ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ رﯾﺎﺳت و آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد وﻟﯽ اھل ﺷرک را
ﻓﻘط ﻓرﯾب و ﺑﺎزی ﻣﯾدھد و رﺳوا ﻣﯾﺳﺎزد و ﻟذا اﯾن ﻣﺷرﮐﯾن ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﺧﺳراﻟدﻧﯾﺎ و اﻵﺧرة ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺷﯾﺎطﯾن
ھم آﻧﺎن را ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺷﯾطﺎن ھم ذاﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺣﻖ آدﻣﯾت و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ آدم ﺑﺎور دارد
و ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ھﻣﯾن رﺳﺎﻟت ﺑزرگ او در ﻗﺑﺎل اﻣﺗﺣﺎن ﺧﻼﯾﻖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ذﮐرش ﮔذﺷت.
زﯾرا ﺷﯾطﺎن ھم ﻣﺧﻠوق ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت در ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر آﺷﮑﺎرش.
اﺳﺗﮑﺑﺎر ،اﺳﺗﺿﻌﺎف ،اﺳﺗﺷراک ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻣﯽ ﺷود :اﺳﺗوﺟﺎد ،اﺳﺗﻌدام ،اﺳﺗﻧﻔﺎق! اﯾن ﺳﮫ واژه ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺳﮫ ﻣﺎھﯾت از
ﺑرﺧورد آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ وی اﻋطﺎ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﺳﮫ واژه ﻣﺷﮭور
ﻗرآﻧﯽ اﺳت :ﮐﻔر ،اﺧﻼص و ﻧﻔﺎق! ﮐﮫ ﺳﮫ ﻧوع اﻧﺗﺧﺎب اﺳت :اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮫ ﺣﻖ و ﺻدق ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮫ ﮐذب و ﺑﺎطل و
اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑردن اﺳت و اﯾن ﺣﻖ را از دﺳت ﻧﮭﺎدن و ﻣﺣول ﮐردن ﺑﮫ ھر
ﮐس و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ زورش ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑردن ھﻣﺎن ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺑﺎزی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﯾن ﺧدا و
ﺷﯾطﺎن ﯾﺎ ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم و ﺑﯾن ﺣﻖ و ﺑﺎطل و ﺑﯾن راﺳت و دروغ .و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻧوع اﻧﺗﺧﺎب و ﺳﮫ ھوﯾت
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﻗﻠﻣرو رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ رﻗم ﻣﯽ ﺧورد و ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ ﻧدارد :اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ،اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی ﺷﯾطﺎن و ﺑﺎﻻﺧره اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮕراﻧﮫ و ﺑزدﻻﻧﮫ ﺑﯾن اﯾن دو
ﺟﻧﺎح ﻣذﮐور ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن اﻣﺎم و طﺎﻏوت :ﺗﺳﺑﯾﺢ ،ﺗﻧﻔﯾس ،ﺗﺷرﯾﮏ!
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭﺎد و ﭼﺎﻟش ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧﺎ
ﻧظﺎم طﺎﻏوت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﻠطﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺷﯾطﺎن آرﯾل از ﯾﮑﺳو و وﺳوﺳﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺑر
اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری در ﺳوی دﯾﮕر ﻗرار دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺳواس ﻧﺎس و ﺧﻧﺎس اﺳت و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﯾروی ﮐردن از
ﻓرھﻧﮓ اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷدﯾدا ً ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را از آن ﻧﮭﯽ ﻓرﻣوده اﺳت" :اﮔر از اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﭘﯾروی ﮐﻧﯽ
ﮔﻣراه ﺷده و دﭼﺎر ظﻠم آﻧﺎن ﻣﯾﺷوی زﯾرا اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺟز ذھﻧﯾت ﺧود را ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾروی از ذھن
ھرﮔز ﺑﮫ ﺣﻘﯽ ﻧﻣﯾرﺳد و اﺑﻠﯾس اﯾن ذھﻧﯾت ھﺎ را ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﻋﯾن ﺣﻖ ﺟﻠوه ﻣﯾدھد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮔﻣراھﺷﺎن ﻣﯾﺳﺎزد".
آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم -ﯾﻌﻧﯽ ذھﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن و اطﺎﻋت وﻻﺋﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن
اﺳت .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﺎرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺑﺎ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ذھن ﮔراﺋﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﺷدﯾدا ً ﻣﺑﺎرزه ﮐرده اﻧد .ﮐﮫ اﻣروزه اﯾن ذھن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣض در ﻟﺑﺎس اﻧواع ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﮐل ﻓرھﻧﮓ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری و رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾن
وﺳﯾﻠﮫ رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت ﮐﺷﯾده اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت اﻣروزه اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﮐﮫ از ﻓطرت اﻟﮭﯽ
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد در ﮐﻼم و ﮔﻔﺗﮕوی روزﻣره ﻓﻘط ﺳﺧﻧﮕو و ﻣﺗرﺟم اﻧواع ﺧطوات و وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻣﺑ ّﻠﻎ
وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد از ﻗﻠب ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺗﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ و ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﻋﻠوم ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﻋﻠوم ﺑﻐﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد :ﻓﻠﺳﻔﮫ ،رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ،اﻗﺗﺻﺎد ،ﻋﻠوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ،ﻋﻠوم ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ و . ...اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ھﻣﺎن ذھﻧﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻠوه ﮐرده اﺳت" :اﺑﻠﯾس ذھﻧﯾت آﻧﮭﺎ
را ﺑراﯾﺷﺎن ﺣﻖ ﮔرداﻧﯾد ﭘس ھﻣﮫ او را ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﯾن ".ﺳﺑﺄ -٢٠رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ
ﺣﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺟز اﯾن ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﻧدارد" :ﻣن ﻧﺎﺟﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ھﺳﺗم ".اﻣﺎم ﻣﮭدی)ﻋﺞ(-
ﺑر وﻻﯾت اﻣﺎﻣﯽ ّ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رواﯾت دﯾﮕری از اﻣﺎم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد" :زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﺑر وﻻﯾت ﻣن زﯾﺳت ﻧﮑﻧﻧد ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﺣراﻣﻧد".
ﺣﯽ ﻧﺑﺎﺷد در ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن و طﺎﻏوت اﺳت و
اﻣروزه ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور وﻻﯾت و اطﺎﻋت از اﻣﺎم ّ
ﺣﺎﻟت دﯾﮕری ﻧدارد.
ت
و اﻣﺎ در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﻣﺎﻣﯽ زﻧده و ﭘﯾر طرﯾﻘت ھﺳﺗﻧد اﻣری ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗر از ﻣوﺿوع "دوﺳ ِ
دوﺳت" وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم و در اﯾﻧﺟﺎ ﺗذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ واﺟب اﺳت ﮐﮫ
ﺑداﻧﯾم اﻣر ھداﯾت ﯾﮏ اﻣری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺻﻠﺢ و اﺧﻼص ذات راﺑطﮫ در ﺣرﮐت اﺳت و اﯾن ھداﯾت
ﺟﻣﻌﯽ در ﺣداﻗل راﺑطﮫ ای ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳﺗوار اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﮫ  ٨از ﺳوره ﻣﺟﺎدﻟﮫ آﻣده اﺳت ﮐﮫ در رأس و
ﻗﺎﻋده اﯾن ﻣﺛﻠث اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯾر ﻗرار دارد ﮐﮫ دو رأس و ﺿﻠﻊ دﯾﮕرش ھم ﻣؤﻣﻧﺎن دﺳت راﺳت و ﭼپ اوﯾﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن
ﻧﯾز ﻣذﮐور اﺳت .و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﭘﯾرش ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣؤﻣن دﯾﮕر در ارﺗﺑﺎطﯽ ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد
٢٩

و او را آﺋﯾﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھر آن ﺑﺗواﻧد ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﻧﻔس ﺧود را در اﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﺑﯾﺎﺑد و ﭘﺎک ﺳﺎزد
ﻣﯽ ﺗواﻧد در ارﺗﺑﺎطﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﯾرش ﻗرار ﮔﯾرد و ھداﯾت ﺷود" :ھر ﮔﺎه ﺳﮫ ﻧﻔر از ﺷﻣﺎ راز در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﻧد ﭼﮭﺎرﻣﯾن
ﺷﻣﺎ اوﺳت و ھر ﮔﺎه ﭘﻧﺞ ﻧﻔر از ﺷﻣﺎ راز در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﯾد ﺷﺷﻣﯾن ﺷﻣﺎ اوﺳت و او در ھر ﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت
ﮐﮫ اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ".ﻣﺟﺎدﻟﮫ -٨ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﺟﻣﻌﮭﺎی ﺳﮫ ﻧﻔری ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﻧﻔری در اﺗﺣﺎدی ﻣرﯾداﻧﮫ و
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺑﺎﺷﻧد از اﻣﺎم و ﺧدای ﺧود ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﺳﯾر ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﮔردﻧد زﯾرا ﺑدون داﺷﺗن
ﭼﻧﯾن آﺋﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻧﻔﯾس اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﻌد از رﺣﻠت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﺳﮫ ﻧﻔری و ﭘﻧﺞ ﻧﻔری ﺑﻧﺎ ﮔردﯾد و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑود از :ﻋﻠﯽ)ع(  ،ﺳﻠﻣﺎن ،ﻋ ّﻣﺎر ،ﻣﻘداد و اﺑوذر .ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾن اﻓراد در طول
ﺗﺎرﯾﺦ از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﻧد و ﻣﺧﻠﺻﯾن دﯾﮕری ﺑر ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
ت دوﺳت را ﻧﭘذﯾرﻓت و ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت و ﻟذا ﺣﺿرت آدم
اﺻﻼً راز ﮐﻔر اﺑﻠﯾس در راﺑطﮫ ﺑﺎ آدم ھﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ دوﺳ ِ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دوﺳت دوﺳت ﺑود اﻧﮑﺎر ﺷد و اﺑﻠﯾس ﮐﮫ ﺧود ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ ﺑود ھوﯾﺗﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ و آﺗﺷﯾن ﯾﺎﻓت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر
ﺧودش ﮐور و ﮐر ﮔﺷت و دﯾواﻧﮫ ﺷد .ﻋﯾن ھﻣﯾن ﻣﺎﺟرا در اطراف ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت
ﺟدال و اﻧﮑﺎر ﺣوارﯾون ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ ﻏﯾﺑت ﻣﺳﯾﺢ ھﻣﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﮐﺎﻓر ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎن ھم
اﻓﺗﺎدﻧد .ﭘس از رﺣﻠت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻧﯾز ﻋﯾن ھﻣﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ در وﺳﻌﺗﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر رخ ﻧﻣود .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اﺻﺣﺎﺑﯽ ﮐﮫ در
اطراف ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد و وﻻﯾت ﻋﻠﯽ را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد دﭼﺎر ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾس ﮔﺷﺗﻧد و ھﻣﮫ ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ زدﻧد
ﺟز ﺧود ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮔزﯾد و ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دوﺳت دوﺳت ﺑود .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳت دوﺳت را ﻧﭘذﯾرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود
دوﺳت )ﺧدا ،رﺳول ﯾﺎ اﻣﺎم( ﻧﯾز ﺑﺎطﻧﺎ ً ﮐﺎﻓر اﺳت و ﻧﻣﯽ داﻧد .ھﯾﭻ راﺑطﮫ دو ﺗﺎﺋﯽ ﺑﯾن ﻣؤﻣن و اﻣﺎﻣش ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺧﯾر
ﻧﯾﺳت اﮔر دوﺳت دوﺳﺗﯽ را ﺑﻌﻧوان آﯾﻧﮥ ﺷﻧﺎﺧت ﮐﻔر اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻧﻔﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ.
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯾر طرﯾﻘت ﮐﮫ ﺧود ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﻣظﮭر رﺣﻣت و ﮐرم و ﺷﻔﺎﻋت و
ﻏره ﻣﯽ ﺳﺎزد و از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧو ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت و ﻋﺻﻣت
ﺳﺧﺎوت اﺳت ﻣرﯾدان و ﻣؤﻣﻧﺎن را در ﻧور ﻣﺣﺑﺗش ّ
ذاﺗﯽ ﻧرﺳﯾده اﻧد ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ اﯾن رﺣﻣت و ﮐرم اﻣﺎم ﻣﺗﮑﺑر و ﻣﻐرور ﻣﯽ ﺷوﻧد )ﻗرآن ﮐرﯾم( و ھﻣﯾن اﺳﺎس ﺗﻧﻔﯾس و
ﮐﻔر اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷدن اﻣر و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ھﻣذات ﭘﻧداری و اﺣﺳﺎس وﺟودی ﮐﺎذب ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ذات
ت دوﺳت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼون
ﺳوم ﺑﻧﺎم دوﺳ ِ
اﯾن وﺟود رﺳﯾده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻼج اﯾن ﮐﻔر اﺑﻠﯾﺳﯽ و اﻣر ﻣﺷﺗﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرد ّ
ﺧود آﻧﮭﺎﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن دوﺳت دوﺳت را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﮐﻔرش ﺣﺗﻣﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت و ﯾﺎ ﺧود
اﻣﺎم ﮐﺎﻓﯾﺳت ﻗﺎﻓﯾﮫ را ﺑﺎﺧﺗﮫ اﺳت ھﻣﭼون ھﻣﮫ ﺻﺣﺎﺑﮫ رﺳول اﮐرم ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد و ﭘس از اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ
ﺧود رﺳول ﺧﯾﺎﻧت ﮐردﻧد .و ﻧﯾز ھﻣﮫ ﻣرﯾداﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر در اطراف ﻋﻠﯽ ﺑﮫ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﺳﻠﻣﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد
ﺑزودی ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ﺧوارج ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﮐﻣر ﺑﮫ ﻗﺗل ﻋﻠﯽ ﺑﺳﺗﻧد .ﭘس در اﻣر وﻻﯾت و ھداﯾت ﻣوﺿوﻋﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗر از
دوﺳت دوﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھر ﯾﮏ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺎﻏوت و ﻓرھﻧﮓ وﺳواس ﻧﺎس و ﺧﻧﺎس ﮔم و ﮔور ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺣﯽ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺟور ﺷدﻧد و ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﮔﺷﺗﻧد و ﺣﺗﯽ
در ﺻدر اﺳﻼم ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﺎ وﺟود اﻣﺎﻣﺎن ّ
ﺑﺳﯾﺎری از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﯾﺳﮫ اﯾن ﺧﻠﻔﺎی طﺎﻏوﺗﯽ و ﺑدﺳت ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .اﯾن ﺑدان دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ھر ﮐدام
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زدﻧد و ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ھﻣدﯾﮕر را ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﻏﺎﻟﯾﮫ ﮔری ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻓﺗﻧﮫ ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ اﻣﺎﻣت ﺑود از ﻣﯾﺎن ھﻣﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺧودﺷﺎن را ﺧدا ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺧدا
ﺧواﻧدن ﺷﺧص اﻣﺎم.
ت دوﺳت ﺑﮫ اھﻣﯾت و ﻋظﻣت واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﺧم ﺑﻧﮕرﯾم ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻌرﻓﯽ دوﺳت
ﺣﺎل از ﻣﻧظر ارزش ﺣﯾﺎﺗﯽ دوﺳ ِ
دوﺳت و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺛﻠث اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﺑود زﯾرا واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﻓﻘط ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﻧوان اﻣﺎم و وﺻﯽ ﻧﺑود زﯾرا اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺎزﮔﯽ ﻧداﺷت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن واﻗﻌﮫ اﻣری ﮐﺎﻣﻼً ﺑدﯾﻊ ﺑود ﺑﺳﺗن ﭘﯾﻣﺎن اﺧوت ﺑﺻورت دوﺗﺎﺋﯽ ﺑر ﻣﺣور
وﻻﯾت ﻋﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﺷود ﺳﮫ ﺗﺎ .ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﺳﻧت ﻏدﯾری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﯾﻊ ﻧﯾز در ھﻣﺎن ﻣﺣل ﻏدﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد
و اﺳﺗﻣرار ﻧﯾﺎﻓت .و ھﻣﺎن دوﺗﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آﻧروز ﺑر ﻣﺣور وﻻﯾت ﻋﻠﯽ ﭘﯾوﻧد اﺧوت ﺑﺳﺗﻧد ﺗﺎ در دﯾن و دﻧﯾﺎ وارث
ﯾﮑدﯾﮕر و ﺣﺎﻣﯽ اﻣﺎﻣت ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﻣﺣض رﺣﻠت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد از اﯾن واﻗﻌﮫ رخ ﻧﻣود ھﻣﮫ اطراف ﻋﻠﯽ را ﺧﺎﻟﯽ
ﮐرده و ﺑﮫ ﺑﺎﻧد ﺳﻘﯾﻔﮫ ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد طﺎﻏوت اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﮫ روز ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺎزه ﭘﯾﺎﻣﺑرﺷﺎن را ﺑر زﻣﯾن رھﺎ
ﮐرده و در ﺻدد ﮐودﺗﺎﺋﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻣﺎم ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗدﻓﯾن رﺳول و اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯾّت ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﻋﻠﯽ ﮐﮫ وﺻﯾت
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑود ﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﺳم ﻋﻠﯽ ﺛﺑت ﮔردد .در ﺣﻘﯾﻘت در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﺧم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻋﻠﯽ و
ھﻣﮫ اﺋﻣﮫ ھدی آﻧرا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﯾد ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﺎﻣﯾدﻧد ﭼﯾزی ﺟز ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاری ﻣﮑﺗب دوﺳت دوﺳت ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﺗر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻣﺎﻣت در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻣﻌراج ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﻌﻧوان ﺑزرﮔﺗرﯾن واﻗﻌﮫ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ھم
ﺑﻧﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ دوﺳت دوﺳت ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻣﻌراج ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﻓرﻣود :ﺗو را ﺑﮫ
٣٠

اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧﯾﺎوردم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺗو ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ﭘس ﺑرو و ﺑﮫ ھﻣﮫ ا ّﻣت ﺧود ﺑﮕو ھر ﮐﮫ دوﺳت دوﺳت را اﻧﮑﺎر
ت دوﺳت ﺧدا ﺑود و ﺳﭘس ﺳﻠﻣﺎن ھم
ﮐﻧد ﻣرا اﻧﮑﺎر ﮐرده اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺣﺑﯾب و دوﺳت ﺧدا ﺑود و ﻋﻠﯽ ھم دوﺳ ِ
ت دوﺳت ﻣراﺗب دارد و آن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ اﺻﻠﯽ و ﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾﻣﺎن ﻣﺎ
ت دوﺳت و . ...ﭘس دوﺳ ِ
ت دوﺳ ِ
دوﺳ ِ
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﺧدا ،رﺳول ،اﻣﺎم ،ﭘﯾر و. ...
در ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻋداوت در ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان ھر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﯾﺎ اﻣﺎم ﯾﺎ ﻋﺎرف و ﯾﺎ ﻋﺎﻟم و ﻓﻘﯾﮭﯽ ھﻣﺎن ﻣﻌﺿﻠﮫ اﻧﮑﺎر
ت دوﺳت و ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾس اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر و رﯾﺎﺳت طﻠﺑﯽ و ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ در
دوﺳ ِ
ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎﺳت و زﻣﯾﻧﮫ رﺳوخ ﺷﯾطﺎن طﺎﻏوت در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﯾن
و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎﺳت .ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﯾت ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻔﺎﺳد ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﺑﺧل ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎی ا ّﻣﺗش را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺗﻧﮫ اﻣت ﺧود ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺧل ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺑﻠﯾس و ﺗﻧﻔﯾس
ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت طﺎﻏوت و ﮐﻔر ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺳﺎزد اﮔر از اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻋﻠﻣﯽ و
ﻓﻘﮭﯽ ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧﻧد .و اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻋداوت در ﻣﯾﺎن ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷﯾﻌﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر از
ﺳﺎﺋر ﻓرﻗﮫ ھﺎﺳت زﯾرا ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﻘﯽ ﺑزرﮔﺗر در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﻣﺳﺗوﺟب ﻋﺑودﯾت و اﺳﺗﺿﻌﺎف و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑرﺗری اﺳت و
در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑرﺗر و ﻣﺧوﻓﺗر ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﭘﯾروان ﭼﻧﯾن ﺣﻘّﯽ ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐرد
ﮐﮫ ﻧﺎﺑﺧﺷوده ﺗرﯾن ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻧﺎﺑودﮔرﺗرﯾن اﺑﻠﯾس ﺗﻧﻔﯾس در ﻣﯾﺎن اﻣت ﻣﺣﻣد و ﺑﺧﺻوص ﺷﯾﻌﯾﺎن ھﻣﺎﻧﺎ اﺳﺗﮑﺑﺎر
ﻣﻌﻧوی ﺣﺎﮐم ﺑر ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻋﻠﻣﺎی آن اﺳت و ﺑدﺗر از آن اﺳﺗﮑﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯾروی از اﺳﺗﮑﺑﺎر
ﻏرﺑﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ آن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮐﻔر ﺳﺗﯾزی و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن و طﺎﻏوت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﭘﯾروی و رﻗﺎﺑت ﺑﺎ آن ﭘرداﺧﺗﻧد و اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾداﯾش دﺟﺎﻟﯾت اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن اداﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﮑوﻣت
ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧﻼﻓت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺳم اﺳﻼم و اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺧﻼﻓت ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ آن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺳم ﺣﮑوﻣت ﻋﻠوﯾﺎن ﺑﮫ ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﻋﻠوی دﭼﺎر ﮔردﯾد و اﮐﺛر اﻣﺎﻣﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد ﺑﮫ اﺳم دﻓﺎع از
ﺣﮑوﻣت آل ﻣﺣ ّﻣد .و ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕرش ﺣﮑوﻣت ﺳﯾﺎه ﺻﻔوﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻋﻠﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑر ﭘﺎ ﺷد
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران را ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﺣدی از ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷت و ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺻﻔوی در اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻓﺎﺳدﺗرﯾن ﭘﺎﯾﺗﺧت روی زﻣﯾن ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓواﺣش و ﻣﻌﺗﺎدﯾن و ﺷﯾره ﮐش ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑود .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل اول
ﺑﺎﻧﯽ ﺻﻔوﯾﺎن ﺧود ﺑرﮔزﯾده اﻣﺎم ﺑود و ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺷﯾﻌﮫ اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ﭘدﯾد آﯾد وﻟﯽ
ﺷﺎھﺎن ﺑﻌدی اﯾن ﺧﯾر ﻋظﯾم را ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺳﻠطﻧت و ﻋﺷرت و ﻓﺳﺎد ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد و از ﮐﺷور اﻣﺎم زﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت ﻓﺎﺳد و ﺧراﻓﯽ و ﺗﺑﺎه ﭘدﯾد آوردﻧد.
و ﮐﻼم آﺧر اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑدون ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣؤﻣن دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾر و
اﻣﺎﻣش از ﻧﻔس ﺧود ﺷﯾطﺎن زداﺋﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرش ھداﯾت ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔروه و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﯽ
ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑدون ﺗﻌﺎﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﺋر ﮔروھﮭﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﺑﺳوی اﻣﺎﻣش رھﻧﻣون ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧّﯽ
ﺑدون ﺗﻌﺎﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ و ﺑرادراﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧود ﮔردﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﭘﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻏدﯾر اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺷﯾﻌﯽ و ﺳﻧّﯽ ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋ ّﻣﺎل ظﻠم اﺳﺗﮑﺑﺎر و طﺎﻏوت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﻧد و آﺷﮑﺎرا
ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺻول دﯾن ﺧدا ﭘﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﻧد زﯾرا ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎﻧﻧد.
ﺣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺑرادران اﯾﻣﺎﻧﯽ و ھﻣﮑﯾش ﺧود ﺑس ﻣﺗواﺿﻊ و ﻣﺳﺗﺿﻌف و ﺻﺎدق و ﯾﺎور
ﻣؤﻣﻧﺎن دارای ﭘﯾر و اﻣﺎم ّ
ﺑﺎﺷﻧد و راز دل ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺟﮭت ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾطﺎن زداﺋﯽ ھﻣدﯾﮕر را ﯾﺎری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣری واﺟب اﺳت .وﻟﯽ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران و ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و ظﺎﻟﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﮑﺑر و ﻣﻐرور ﺑﺎﺷﻧد و درﺑﮭﺎی دل ﺧود را ﺑﺑﻧدﻧد و راز دل ﻧﮕوﯾﻧد
ﺣﺗﯽ اﮔر از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز اﻣری واﺟب و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز اﺳت .وﻟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ھم رﺋوف و
راھﮕﺷﺎ و ﻧﺎﺻﺢ ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ودﻟﺳوز ﺑﺎﺷﻧد.
ت دوﺳت )ﺧواھران و ﺑرادران اﯾﻣﺎﻧﯽ( در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻋدﻣﯾت و اﺳﺗﺿﻌﺎف ازﻟﯽ ﺧود را در
ﺳﺧﺗﯽ راﺑطﮫ ﺑﺎ دوﺳ ِ
آﺋﯾﻧﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧد و ﻧور وﺟود و روﺣش را ﺑرای اﻣﺎم ﺳﺟده و ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﻧﻣﺎﯾد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻻﺟرم دﭼﺎر ﺗﻧﻔﯾس و ظﻠﻣت ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺗدرﯾﺞ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎﻣش ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و
اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﮐﻔر و ﻋداوت ﻣﯽ رﺳد .آﻧﺎﻧﮑﮫ از راﺑطﮫ و ﺗﻌﺎﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ دوﺳت دوﺳت ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد در واﻗﻊ از ﻋدﻣﯾت
و اﺳﺗﺿﻌﺎف ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺗﻧﻔﯾس ﻧﻔس ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد و از آن ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد .دوﺳت
دوﺳت ﻓﯾﻠﺗر و ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧﻔﯾس زداﺋﯽ از ﻧﻔس در ﻗﺑﺎل ﺧود اﻣﺎم اﺳت .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺗﻌﺎﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ
دوﺳت دوﺳت و ﺑرادران و ﺧواھران اﯾﻣﺎﻧﯽ اﮐراه دارد ھرﮔز در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧود دوﺳت ھداﯾت و رﺷدی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
آﻧﺎﻧﮑﮫ ارادت و اطﺎﻋت و اﻧﺗﻘﺎدی ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد و طﺎﻟب راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧود ﺧدا ﯾﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑدام اﺑﻠﯾس و
دﺟﺎﻻن ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ﮐﮫ رﺳوﻻن ﺗﻧﻔﯾس و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ارادت و وﻻﯾت و ﻣﻌرﻓت را رﻋﺎﯾت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺿﻼﻟت اﺑﻠﯾس دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣروزه ھﻣﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ رﺳﯾده اﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
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ﻣدﻋﯽ راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧدا ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون وﻻﯾت و اطﺎﻋت ﭘﯾر و اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﻣﯽ ﺗوان ﺑواﺳطﮫ
ﻣﻘﺎدﯾری از ﺗﺋوری ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدا در ﺧود رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن رﺳﯾدﻧد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷدﻧد و دﯾواﻧﮫ
ﮔﺷﺗﻧد! ھﻣﮫ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی دﺟّﺎﻟﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣﻌﻠول ﭼﻧﯾن ﭘﻧدار و ادﻋﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻧﮑر دوﺳت دوﺳت ھﺳﺗﻧد.
در ﻗرآن ﮐرﯾم در ﻣﺎﺟرای راز دل ﮐردن دو ﺑﮭﺷﺗﯽ و از ﺳوی دﯾﮕر در راز دل ﮔﻔﺗن دو ﺟﮭﻧﻣﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ
ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻣﯾرود و ھﯾﭻ ﺣرﮐت و رﺷدی ﻧدارد و ھﯾﭻ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی را درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ﻧﮫ رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻧﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ! ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣراھﯽ و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ دوزخ ﻣﯽ رﺳد
دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣؤﻣن و ﺻدﯾﻖ ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐذاب و ﮐﺎﻓر! و اﯾن راز دوﺳت دوﺳت اﺳت .ﭘس آدﻣﯽ در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و
اﻧزواﯾش ﻓﻘط در ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯾش ﻣﯽ ﮔﻧدد! و ﻋﻠﯽ)ع( ﻗﺎﻋده ای را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ھداﯾﺗﺑﺧش اﺳت" :ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ در ﻧزد ﺗو ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾدت ﻣﯽ ﮔوﯾد دﺷﻣن ﺗوﺳت .دوﺳت ﺗو ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻋﯾب
ت دوﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗﺷﻧﮕﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎب ﺗﺣﻣل اﯾن دوﺳﺗﯽ را
ھﺎﯾت را ﺑﮫ ﺗو ھدﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد!" اﯾن دوﻣﯽ ھﻣﺎن دوﺳ ِ
دارﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﻔﯾس و ﻏرور و دروﻏﮭﺎ را ﺑﮫ آدﻣﯽ ﮔوﺷزد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن را در ﺷﻧﺎﺧت ﺷﯾطﺎن ﻧﻔس و ﻧﺟواھﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺷﯾطﺎن زداﺋﯽ ﯾﺎری ﻣﯾدھد .وﻟﯽ اﮔر اﯾن رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ و راز دل ﮐردن ﺟﻣﻌﯽ ،ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد آن
ﺟﻣﻊ را ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﻣﺣﺷور ﻣﯾﺳﺎزد و ﺷﯾطﺎن ھﻣواره ھﻣراھﺷﺎن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﻣر در ﺳوره ﻣﺟﺎدﻟﮫ ھﺷدار ﺷده
اﺳت .ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﻧوع اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﺎطﻔﯽ -ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﻣﺛل ﺗﻠﻔن ھﻣراه و اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎﺷد ﺑﮫ
ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ رﺳد درﺳت ﻣﺛل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ آﻣد ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑود!
ﺷﯾطﺎن ﺟز از طرﯾﻖ رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن رﺳوخ در ﻗﻠوﺑﺷﺎن را ﻧدارد ﺑﺧﺻوص رواﺑطﯽ ﮐﮫ دارای ﭘﯾوﻧد و
ﻋﻼﯾﻖ ﻗﻠﺑﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد زﯾرا در اﯾﻧﺻورت درب دﻟﮭﺎ ﮔﺷوده ﺗر اﺳت ﭘس اﻣﮑﺎن رﺳوخ در آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن راه ورود ﺷﯾطﺎن در رواﺑط آدم -ﺣواﺋﯽ اﺳت و ﺳﭘس راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم ﮐﮫ راﺑطﮫ ای
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن راﺑطﮫ در ارادت و اطﺎﻋﺗﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻗرار ﮔﯾرد و ﺣﻖ دوﺳت
دوﺳت ﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﺷود ﮐﮫ واﺿﺣﺗرﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾطﺎن زداﺋﯽ اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻗد راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ دﯾﮕران ،ﻧﮫ اﻣﺎﻣﯽ دارد و ﻧﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ! و ﻟذا اﺻﻼً اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﻓﻘط ﺣﯾواﻧﯽ دوﭘﺎﺳت.
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در ﻗرآن ﮐرﯾم در دو واﻗﻌﮫ ﺑزرگ آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ھم وارد ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ واﻗﻌﮫ
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺣﺿرت آدم)ع( اﺳت ﮐﮫ ﺷرﺣش ﮔذﺷت و دﯾﮕری واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺣوا از ﺑطن آدم
اﺳت و راﺑطﮫ اﯾن دو در ﺑﮭﺷت ﮐﮫ ﻣدﺧل رﺳوخ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﮔردد .در واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ آدم)ع( ﺑود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑر
آدم ﮐﺎﻓر ﺷد و آدم و ﻓرزﻧداﻧش را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻓرﯾب و ﮔﻣراھﯽ و دوزخ ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗواﻧﺳت اﯾن ﺗﮭدﯾد و ﮐﻔرش را از
درب راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ اﻟﻘﺎء ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن دو را از ﺑﮭﺷت ازﻟﯽ ﺳﺎﻗط ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﮐﻔرش ﻣﺑﺗﻼ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ وﻋده اش
ﻋﻣل ﮐﻧد.
ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ در ﮐﺗﺎﺑش ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﭘس از آﻓرﯾﻧش آدم ﺧﻠﯾﻔﺔﷲ ،وی را در ﺑﮭﺷت اﺳﮑﺎن داد وﻟﯽ ﭼون ﺗﻧﮭﺎﯾش ﯾﺎﻓت
از رﺣﻣﺗش از ﺑطن و ﻧﻔس ﺧود آدم ﺑراﯾش ﯾﮏ زوج و ھﻣﺳری آﻓرﯾد )ھﻣﯾﻧطور ﮐﮫ ﺑرای ھر ﮐس دﯾﮕری ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ
ھﻣﺳری ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد( و اﯾن دو را ﻏرق رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت و ﺑرﮐﺎﺗش در ﺑﮭﺷت ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ھر ﭼﮫ ﺧواھﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺑرﺧوردار ﮔردﻧد و ﻓﻘط ﺑﺳراغ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻧروﻧد و ﺷﯾطﺎن را ھم ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن ﺧود ﺑداﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن دو ﻧزدﯾﮏ
ﻧﺷوﻧد ﮐﮫ از ظﺎﻟﻣﯾن ﺧواھﻧد ﺷد.
"ای آدم ﺑﺎ ھﻣﺳرت در ﺑﮭﺷت ﺳﺎﮐن ﺷوﯾد و از ھر ﭼﮫ ﺧواھﯾد ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ﺑﮫ اﯾن درﺧت ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷوﯾد ﮐﮫ از
ظﺎﻟﻣﯾن ﺧواھﯾد ﺷد .آﻧﮕﺎه ﺷﯾطﺎن ھر دو را ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ﻓرﯾب داد ﺗﺎ اﺳرار ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑراﯾﺷﺎن اﻓﺷﺎء ﮐﻧد .ﭘس ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از اﯾن درﺧت ﻧﮭﯽ ﻧﮑرده اﻻ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ از ﻣﻼﺋﮏ و ﺑزرﮔﺎن ﻧﺷوﯾد و ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﮕردﯾد! و
ﺳﭘس ﺑراﯾﺷﺎن ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣن ﺧﯾرﺧواه ﺷﻣﺎﯾم .ﭘس آﻧﮭﺎ را ﻣﻐرور ﺳﺎﺧت ﺗﺎ از آن ﺷﺟره ﭼﺷﯾدﻧد و ﻧﮭﺎﻧﺷﺎن
ھوﯾدا ﮔردﯾد ﭘس ﺑرگ درﺧﺗﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ را ﺑر ﺧود ﭘوﺷﺎﻧدﻧد .ﭘس ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﻧدا ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را از اﯾن درﺧت
ﻣﻧﻊ ﻧﮑردم و ﻧﮕﻔﺗم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن آﺷﮑﺎر و ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷﻣﺎﺳت .ﮔﻔﺗﻧد ﺧداﯾﺎ ﺑر ﺧود ﺳﺗم ﮐردﯾم و اﮔر ﻣﺎ را ﻧﺑﺧﺷﯽ و
ﺑﻣﺎ رﺣم ﻧﮑﻧﯽ از زﯾﺎﻧﮑﺎراﻧﯾم .ﺧداوﻧد ﮔﻔت از ﺑﮭﺷت ﻓرود آﺋﯾد ﮐﮫ دﺷﻣن ﯾﮑدﯾﮕرﯾد و زﻣﯾن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯾن ﻗﻠﻣرو
زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎﺳت .در اﯾن زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد و در آن ﺑﻣﯾرﯾد و از آن ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ...ای ﻓرزﻧدان آدم ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ
ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را ﻓرﯾب دھد آﻧطور ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷﻣﺎ را ﻓرﯾﻔت و از ﺑﮭﺷت ﺑﯾرون ﮐرد "...ﺳوره اﻋراف ٢٧-١٩
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدم و ﺣوا دﭼﺎر ﭼﮫ وﺿﻌﯾت روﺣﯽ و ﭼﮫ ﻣﺧﻣﺻﮫ ای در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را
در آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺷﺎوره ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎرھﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﺷﯾطﺎن را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺧطﺎر ﻧﻣوده ﺑود و آدم)ع(
ھم آﺷﮑﺎرا ﻋداوت و اﻧﮑﺎر ﺷﯾطﺎن را در ﻗﺑﺎل ﺧود دﯾده و ﺗﮭدﯾدھﺎﯾش را ﺷﻧﯾده ﺑود و اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ھم ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن
اﻣﮑﺎن وﺳوﺳﮫ اﻧﺳﺎن را داده ﺑود .و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل اﯾن دﺷﻣن آﺷﮑﺎر را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و از اﻣر ﺧداﯾﺷﺎن ﺳر ﺑﺎز زدﻧد
و ﺑﮫ ﺷﺟره ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﻊ آﻧﮭﺎ در ﺑﮭﺷت ﺑود ﻧزدﯾﮏ ﺷدﻧد و ھﻣﺎن ﺷد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھم دﺷﻣن ھﻣدﯾﮕر ﺷدﻧد و
رﺣﻣت و اﻋﺗﻣﺎد و ﻣﺣﺑت و ھﻣدﻟﯽ از راﺑطﮫ ﺷﺎن رﺧت ﺑر ﺑﺳت و ھم از ﺑﮭﺷت اﺧراج ﺷدﻧد و اﯾن ﺧﺳران ﺑﺎطﻧﯽ و
ظﺎھری ﺗوأﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دل و دﯾن و دﻧﯾﺎﯾﺷﺎن را از دﺳت دادﻧد و ﺑﮫ ﻋذاب ظﺎھر و ﺑﺎطن دﭼﺎر ﮔﺷﺗﻧد! اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻏﻔﻠت
و ﻧﺳﯾﺎن ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﺟﻧون و واژﮔوﻧﯽ ادراک ﭼﮕوﻧﮫ در آدم و ﺣوا ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ظﻠﻣﯽ را در ﺣﻖ ﺧود روا داﺷﺗﻧد
و ﺳﻘوط ﮐردﻧد؟
اﮔر آدم و ﺣوا را ھر زن و ﻣرد ﺗﺎزه ﻋروس و داﻣﺎدی ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﻏرق در ﻋﺷﻖ و ﻋﺎطﻔﮫ ھﺳﺗﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺑراﯾﺷﺎن
ﺑﮭﺷت ّ
ﻋزت و ﻟذّت اﺳت آﻧﮕﺎه ﻓﮭم اﯾن واﻗﻌﮫ ﻗرآﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮔردد در درﺟﮫ ای دﮔر!
ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ھر ﮐس ﮐﮫ از ﯾﺎد ﺧدا ﻏﺎﻓل ﺷد ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﻗرﯾن او ﺑﺎﺷد".
زﺧرف -٣۶اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای ﺑود ﮐﮫ در آدم و ﺣوا رخ ﻧﻣود ﯾﻌﻧﯽ از ﯾﺎد ﺑردن ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﻣﻘﺎم رﻓﯾﻌﯽ ﺑﮫ
آﻧﺎن ﺑﺧﺷﯾده ﺑود و آدم را ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و ﺑﮭﺷت ﺧود را ارزاﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﮐرده ﺑود .از ﯾﺎد ﺑردن ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ از
ﯾﺎد ﺑردن ﺧود! "ھر ﮐﮫ ﺧدای را از ﯾﺎد ﺑﺑرد ﺧودش را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرد "...ﻗرآن -ﭘس آدم ،روح و ﺷﻌور و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت
اﻟﻠﮭﯽ ﺧود و ﻋﻠم اﺳﻣﺎء و ھﻣﮫ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ را در ﺧود از ﯾﺎد ﺑرده ﺑود و ﻟذا ﺷﯾطﺎن را ھم ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن وﺟودش
از ﯾﺎد ﺑرده ﺑود ﮐﮫ ﮐﯾﺳت .ﭘس ﺑﮭﺷت ھم ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺑﯾروﻧﯽ اﯾن روح و ﻧور ﻋﻠم و ّ
ﻋزت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑر آدم و
ﺣوا ﺑود ﺑراﯾﺷﺎن ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺷده ﺑود و دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺑرﺧورداری ﺑﮭﺷﺗﯽ از آن ﻧداﺷﺗﻧد و ﺣوﺻﻠﮫ ﺷﺎن ﺳر
رﻓﺗﮫ ﺑود و ﻟذا ﻓﻘط آن ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ از آن ﺑرﺧوردار ﻧﺷده ﺑودﻧد و در ﮔﻣﺎﻧش ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه
٣٣

ﺷﯾطﺎن از راه رﺳﯾد و در ﻟﺑﺎس ﯾﮏ دوﺳت و ﻧﺎﺟﯽ ﺑروز ﮐرد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از آن ﻣﺧﻣﺻﮫ ﺑرھﺎﻧد و ﻟذا ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻋده
ھﺎﺋﯽ داد ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﻗﺑل ،ﺧود ﺑرﺗرش را داﺷﺗﻧد .وﻋده ﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮫ و ﺳﻠطﺎن ﺷدن و ﺟﺎوداﻧﮫ ﮔﺷﺗن! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آدم
اﻧدﮐﯽ ﻗﺑل ﺧودش در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ ﺷده و ﺳﻠطﺎن ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﮔﺷﺗﮫ ﺑود و در
ﺑﮭﺷت ﺟﺎوﯾد ﻣﺳﮑن ﮔزﯾده ﺑود ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﻣرﮔﯽ ﺑود و ﻧﮫ ﻓﻘر و ﺗرﺳﯽ! و آدم ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت وﺟودی ،ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻧﺳﯾﺎﻧش درﺑﺎره ﺧدا ،از ﯾﺎد وﺟودش رﻓﺗﮫ ﺑود .و ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن وﻋده داد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد و
از آن ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن و ﺳﻼطﯾن و اﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺟﺎوداﻧﮫ! آﯾﺎ اﯾن
ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﭼﮫ ﺑود؟
ﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻓرزﻧد ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑطور
ﮐﺎذب و ﺟﻧون آﻣﯾزی آدم و ﺣوا را ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و ﻓرﺷﺗﮫ وار و ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﺗوﻟﯾد ﻧﺳل ھم
اﺣﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و اﺳﺗﻣرار در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھر دو اﺣﺳﺎس و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ دروﻏﯾن و ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯽ و دﻣدﻣﯽ اﺳت و
ﺗوھم و ﻏرور ﮔذراﺳت زﯾرا ﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﭘﺎﯾدار اﺳت و ﻧﮫ ﻓرزﻧدان ﺑراﺳﺗﯽ واﻟدﯾن را ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و از
ﻣرگ ﻣﯽ رھﺎﻧﻧد! اﯾن ﺑﺎور و اﺣﺳﺎس اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و دروﻏﯾن ﻓﻘط ﺣﺎﺻل از دﺳت دادن روح ﺳرﻣدی ﺧدا در ﺧود ﺑود ﮐﮫ
از ﻧﺳﯾﺎن ذﮐرش ﭘدﯾد آﻣده ﺑود و آﻧﮭﺎ را ﻣﻼزم و رﻓﯾﻖ ﺷﯾطﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .ﭘس اﯾن دو ﻗﺑل از آﻣدن ﺷﯾطﺎن ھم دﭼﺎر
ﺑن ﺑﺳت و ﻋذاب ﺷده ﺑودﻧد و در ﺻدد راه ﺧروﺟﯽ از اﯾن ﻣﺧﻣﺻﮫ ﺑودﻧد زﯾرا روح ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﻟﮭﯽ را
از دﺳت داده ﺑودﻧد و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش ﯾﮑدﯾﮕر دﭼﺎر ﮔﺷﺗﮫ ﺑودﻧد" .ﺷﯾطﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ﻗﺑﻼً دﭼﺎر ﻣﻌﺻﯾت ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻟﻐزش اﻧداﺧت ".آل ﻋﻣران -١۵۵و اﯾن ﮔﻧﺎه ﻗﺑﻠﯽ ھﻣﺎﻧﺎ از ﯾﺎد ﺑردن ﺧداوﻧد و ﺗرک
ﭘرﺳﺗش و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﻟﮭﯽ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﯾﮑدﯾﮕر و ﺗﻧﻔﯾس و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﺑود .ﭘس اﯾن دو ﻗﺑﻼً روح
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود را از دﺳت داده ﺑودﻧد و دﯾﮕر ﺑﮭﺷت ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺧﺎﺻﯾت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻧﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﺳراﻏﺷﺎن آﻣد و
راه ﺧروج از ﺑﮭﺷت را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرد و آن ﺷﺟره ﭘرﺳﺗﯽ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧﺳﯽ و اﺑﺗﻼی ﺷﮭواﻧﯽ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ و
ﻋﺎﻗﺑت ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﺣس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﮐﺎذب و ﻣﺎدی!
ﺑﮭﺷت ،ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ و ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در آن ھر ﻣوﺟودی ﻣظﮭر ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت و ﻋﻧﺎﺻر ذاﺗﯽ اﯾن
آﻓرﯾﻧش اﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ھم ﺣﺿور دارد و ﻋﺿوی از اﯾن آﻓرﯾﻧش اﺳت وﻟﯽ ﻧﮭﯽ ﺷده و
ﻣﮑروه و ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﮔﻧﺎھﺎن و ﻣظﺎﻟم ﻣﯾﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده :ﺑﮫ اﯾن ﺷﺟره ﻧزدﯾﮏ
ﻧﺷوﯾد ﮐﮫ از ظﺎﻟﻣﯾن ﻣﯽ ﺷوﯾد! اﯾن ﺷﺟره ھﻣﺎن ﺷﺟره زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل و ﺣﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ -دھری ﺑﺷر
اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ظﻠﻣت و ﻧﺳﯾﺎن و ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت زﯾرا روح آدﻣﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻋﺷﻖ
ﺟﻧﺳﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود و از ﺧداﯾش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد و
اﯾن اﺣﺳن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺳﻔل ﻣوﺟودات ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﺑﮭرﺣﺎل ﺑﺎ ھﺑوط و ﺳﻘوط آدم و ﺣوا از روح اﻟﮭﯽ و
ﺑﮭﺷت ﺣﺿور ﺣﻖ ،ﻣﺎ ﻓرزﻧداﻧش ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ازدواج و ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ھﺳﺗﯾم و ﺗﺑﻌﯾدی زﻣﯾن! وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻟﻣس اﯾن ﺷﺟره ﯾﮏ ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﺑﯾداری ﺟدﯾدی ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﻧﺑوت ﺣﺿرت آدم ﮔردﯾد" :و
ﺳﭘس ﮐﻼﻣﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﯾم دادﯾم ".ﻗرآن! و اﯾن ﮐﻼم ﺟدﯾد ﭘس از ھﺑوط و ﭘﯾداﯾش ﻧﺑوت ﻣﻣﮑن ﺷده ﮐﮫ آدم و ﺣوا
را ﺑر ﺑﺎطن ﺧود و ھﻣدﯾﮕر ﺑﯾﻧﺎ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻋﻣده اﯾن اﻣور ﺑرﻣﻼء ﺷده ھم زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﻣﻔﺎﺳد و ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﻟﺑﺎس ﭘﻧﮭﺎن ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺗرﯾن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎ ھﻣﺎن ﺗﻘواﺳت) .ﻗرآن(-
در ﻗﯾﺎس ﺑﮭﺷت زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮭﺷت آدم -ﺣواﺋﯽ از ﺟﻧس ﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﻋﺳل آﻏﺎز زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر دو
ﻏرق در ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺷﯾطﺎن از راه ﻣﯽ رﺳد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﻋﺳل ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و وﻋده ﺑﮫ ﺗﻣدﯾد و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی اﯾن ﻣﺎه ﻋﺳل ﻣﯽ دھد وﻟﯽ ﺣﺎﺻﻠش ﺧروج ﮐﺎﻣل
از آن اﺳت و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل و ﺑﭼﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﻣﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ زن و ﺷوھر اﺣﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و
ﻣﻠﮑﯽ دھد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﺎذب و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد اﺳت.
وﻟﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد در ھﻣﯾن زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و ﻧژاد ﺑدون اﺑﺗﻼی ﺑﮫ
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﻣراض و ﺟﻧون و ﻧﺳﯾﺎن آن ،ﯾﺎد ﺧدا را در ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ﺑرﭘﺎ دارد و در راه او ﺟﮭﺎد ﮐﻧد اﯾن
ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ را ﮐﮫ ﺑزودی ھﻣﺎن ﺷﺟره ﺧﺑﯾﺛﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﺟره طﯾﺑﮫ ﻋﺻﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﺗوﺣﯾد
ﺳﺎزد و در ﺟرﮔﮫ اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت وارد ﺷده و ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﺑر طﯾﻧت ﻣﻌﺻوﻣﯾن اﺣﯾﺎء ﮔردد و ﺑر آل ﻣﺣﻣد
وارد ﺷود ﮐﮫ ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت .و درﺳت از ھﻣﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻣﺎﺋﯾم! ﮐﮫ
اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻋظﯾم ﻣوﺟب ﺷده ﺑﺳﯾﺎری اﯾن را ﺣدﯾث ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺧواﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺟره ﻋﺻﻣت و اﻣﺎﻣت در ﺗﺎرﯾﺦ از
راﺑطﮫ ﻣردان ﺧدا ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﺎک ﺳرﺑرآورده و ﺑﺎﻟﯾده اﺳت از راﺑطﮫ اﺑراھﯾم)ع( و ھﺎﺟر)ع( ،ﻣﺣﻣد)ص( و ﺧدﯾﺟﮫ)ع( ،ﻋﻠﯽ)ع(
و ﻓﺎطﻣﮫ)ع( و اﻣﺛﺎﻟﮭم!

٣٤

ﭘس ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﻣرو ﻧژاد اﮔر از راه ﺷﯾطﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﺗﺑﻌﯾد زﻣﯾن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً درک اﺳﻔل را ﻋﺎﯾد اھﻠش
ﻣﯾﺳﺎزد وﻟﯽ اﮔر از درب وﺟود اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم ﺣﺎﺻل ﮔردد اﻧﺳﺎن را از ﺗﺑﻌﯾد زﻣﯾن ﺑﮫ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ﻋرش اﻋﻠﯽ راه
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﺑﮭﺷت و دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺧﻠوق ھﻣﯾن ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ اﺳت از دو وﺟﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و اﻣﺎﻣﯽ! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
اﻣﺎم ﻣﮭدی)ﻋﺞ( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣن ﻧﺎﺟﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ھﺳﺗم!
ﭘس طﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ راه ﻧﻔوذ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻗﻠب اﻧﺳﺎن از راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ
اﺳت زﯾرا ﻓﻘط در اﯾن راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ درب دل ﮔﺷوده اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾطﺎن ﺑرای ﻣدﺗﯽ از اﯾن دو ﺗن دو ﺳﻠطﺎن و
ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﺻﻧوﻋﯽ و دروﻏﯾن ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯾﭘردازﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﻋداوت و ﺷرارت
و ﺧﯾﺎﻧت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﺗوھم ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺑرﻣﻼ ﺷده و آﺑروﯾش رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردد .وﻟﯽ اﯾن زن و ﻣردی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘرﺳﺗش ﻋورت رﺳﯾده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺗﺻرف و ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾﻧد" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن
ﻣﯾﺷوﻧد ".ﻧﺳﺎء -١١٧و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺳﮑس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد زﯾرا ﺷﯾطﺎن در اﻣوال
و اوﻻد وﻋورت ﺑﺷری ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد) .ﻗرآن ﮐرﯾم( -و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺛروت و ﻓرزﻧدان و ھﻣﺳر آدﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﻧﺎﺳﺎن
و ﺷﯾﺎطﯾن و ھﯾزم دوزﺧش ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺣب و ﭘرﺳﺗش اﯾن ﺳﮫ ﻋﻧﺻر ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧواده ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ھر ﺧﺎﻧواده ای ﻣﺗﺷﮑل از ﻣﺎل و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان اﺳت ﮐﮫ ّ
اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود زﯾرا دﻟﯽ ﮐﮫ در ﮔرو ﻏﯾر ﺣﻖ ﺑﺎﺷد دام ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺳﺎﮐن درک اﺳﻔل و در
ﻗﻠﻣرو ﺧﺎرج از ﻧور ﺣﺿرت ﺣﻖ ﻗرار دارد ﭘس درب دﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﺎز ﺷود ﺑﮫ روی ﺷﯾطﺎن ﺑﺎز ﺷده اﺳت
زﯾرا ﺷﯾطﺎن ،ﺳﻠطﺎن اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺳت .و ﻟذا ﺷﯾطﺎن ﺷرﯾﮏ ﻣﺎل و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔردد و در ھﻣﮫ اﻣور
آﻧﮭﺎ ﺳﮭﯾم ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت راز ﻋداوت و ﺷرارﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮔردد و اھﺎﻟﯾش را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد" .ھر ﮐﮫ
دل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ دھد آﺗش ﺟﮭﻧم را ﺑرای ﺧود ﺑرﭘﺎ ﻧﻣوده اﺳت ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﺑﻧﯽ آدم ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از ﭘدر و ﻣﺎدر ازﻟﯽ ﺧود ﻋﺑرت ﺑﮕﯾرﻧد و ﺧطﺎی آﻧﮭﺎ را ﺗﮑرار ﻧﮑﻧﻧد.
وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟز اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردم ھﻣﮫ ﺑﮭﻣﺎن راه رﻓﺗﮫ و ﺑدام ﺷﯾطﺎن اﻓﺗﺎدﻧد و ﺷﯾطﺎن
ھﻣﮫ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺑرد .ﭘس ﻓﻘط ھم ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻧور ﺷﺟره طﯾﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻣﯽ ﺗوان از اﯾن دام ﺷﯾطﺎﻧﯽ و
دوزﺧش ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣﮭدی)ﻋﺞ( ﻧوﯾد داده اﺳت و ﻓرﻣوده زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت ﻣن ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑر
ﯾﮑدﯾﮕر ﺣراﻣﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر زﻧﺎ و ﺧﯾﺎﻧت و آﺗش و ﻋداوت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن ﻗرار دارد.
ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ﺑﮭﺷت ﻧﻣﺎدی از ﻣﻧﮑرات و ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﮔﻧﺎھﺎن و ﻣظﺎﻟم اﺳت .و ﻓﻘط زن و ﺷوھرھﺎ و ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ
ﺑﺳراﻏش ﻣﯾروﻧد ﮐﮫ از ﯾﺎد ﺧدا ﻏﺎﻓل ﺷده و ﺑﮭﺷت روﺣﺎﻧﯽ و ّ
ﻋزت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﺎن را از دﺳت داده و ﺑﮫ اﺣﺳﺎس
ﻧﺎﺑودی دﭼﺎر ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﺑﮫ اﻣﯾد ﻧﺟﺎت از اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑﺳوی ﻣﻧﮑرات ﻣﯾروﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﯾﮑﺑﺎر دﮔر اﺣﺳﺎس
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﭘدﯾد آﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دام ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.زﯾرا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﻘط اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﺷﺟره ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه و ﭘﻠﯾدی ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﺗر از آن ﻗﻠوﺑﺷﺎن در ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد و ﺷﯾطﺎن وارد
زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﻣﯾﺷود و ﺷﯾطﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻏرور ،ﺧودﭘرﺳﺗﯽ،ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺗﺟﺳس ،دروﻏﮕوﺋﯽ ،ﺧﯾﺎﻧت ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ،ﺗﮭﻣت
و ﻏﯾره! "و زﺷﺗﯽ ھﺎی آﻧﺎن ﺑر ھﻣدﯾﮕر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن -و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺗﮭﻣت و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
اﺳت ﮐﮫ ﻣوارد دروﻏﮕوﺋﯽ و ﺗﺟﺳس و ﺧﯾﺎﻧت و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣﯾﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘس از ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻏرور و وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن ،ﯾﮏ اﻣﮑﺎن دﯾﮕر و
ﺑرﺗری ھم ﭘﯾش روی ﻗرار دارد و آن ﺗوﺑﮫ و اﻧﺎﺑﮫ و روﯾﮑرد ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺧداوﻧد رﺣﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻧﺑوت و
ﺑﺧودآﺋﯽ وﺟدان ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﺑر ﻋﻠﻣش ﻧﯾز ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ زﯾن ﭘس ﺗﻘوای ﻣدام ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧد و ﻣراﻗب وﺳوﺳﮫ ھﺎی
ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﺷد و اﯾن وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﻧﺟواھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﻓﮑﺎر و اﻣﯾﺎل و اﻟﮭﺎﻣﺎت و ﺑﺎورھﺎی ﺧود ﻧﮕذارد و ﺧطوات
ﺷﯾطﺎن را ﭘﯾروی ﻧﮑﻧد.
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دل آدﻣﯽ ﺟز ﺧﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت و اوﻟﯾﺎی ﺣﻘﮫ اش! ﭘس ھر ﭼﮫ ﻏﯾر او ﺑر دل وارد ﺷود در ﺳﯾطره
ﺷﯾطﺎن ﻗرار دارد و ﺷﯾطﺎن را ھم ﺑر دل وارد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻧﺻر ﻋدﻣﯾت و ظﻠﻣت و ﺧذﻻن اﻧﺳﺎن اﺳت .و ھر ﭼﮫ ﻏﯾر
ﻧور ﺣﻖ ﺑر دل وارد ﺷود دل را ﺷﻘﯽ و ﺳﻧﮓ ﻣﯾﺳﺎزد و ﺷﯾطﺎن ﻣﺄﻣور ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزی آﺗش در دل اﺳت ﺗﺎ ﺷﻘﺎوت و
ﻗﺳﺎوت دل را ذوب ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺳراﺳر ﻋذاب روح ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﯾن ﺣﻖ دﯾﮕرﯾﺳت:
"ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن را اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻗﻠوب ﻣرﯾض و ﺳﺧت ﻗرار داده اﺳت".ﺣﺞ" -۵٣ﺷﯾطﺎن ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺳﻠطﮫ ای
ﻧداﺷت و ھدف از آزادی ﺷﯾطﺎن در وﺳوﺳﮫ و ﻓرﯾب ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻗﻠوب ﻣؤﻣن از ﻏﯾر ﻣؤﻣن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﮔردد".
ﺳﺑﺄ-٢١
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ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻖ و اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﯾﮏ اﻣر ﻓطری در اﻧﺳﺎن اﺳت و دل و ﻓطرت آدﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه آﻧرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد
ﺷﻧﺎﺧت ﺷﯾطﺎن ﺑﻌﻧوان ﺧﺻم اﻧﺳﺎن ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻓطری اﺳت و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓطرﺗﺎ ً ﺷﯾطﺎن و اﻟﻘﺎﺋﺎت او را در ﺧود
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھد و ﻟذا ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش اﺳت" :ای ﻓرزﻧدان آدم آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﮭد ﻧﮑردم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را ﭘرﺳﺗش ﻧﮑﻧﯾد
ﮐﮫ او دﺷﻣن آﺷﮑﺎر و ﺻﺎﺣب ﺑﯾﺎن اﺳت ".ﯾس -۶٠زﯾرا ھﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧداوﻧد ﺑﺎ آدﻣﯽ ﻧﮭﺎده در ﻓطرت اوﺳت از
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آدم را ﺑﮫ ﮐل اﺳﻣﺎﯾش ﺗﻌﻠﯾم ﻓرﻣود و ﻓطرت ﺧودش را ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﻗرار داد .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻓطرﺗﺎ ً آﮔﺎه و ﻋﺎﻟم
ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺷر و ﺣﻖ و ﺑﺎطل و دوﺳت و دﺷﻣن اﺳت ﭘس ﻣﺳﺋول اﺳت.
و اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﺳﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺣﺿور و رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در ﻗﻠﻣرو رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭼﯾﺳﺗﻧد؟ ﺧود ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﮫ
ﺣب ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان و ﻣﺎل ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را ﺑﺳوی
ارﮐﺎن ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺑﻣﺎ آﻣوﺧﺗﮫ اﺳتّ :
ﺣراﻣﮭﺎ و ﻣﮑروھﺎت ﺳوق دھد و از واﺟﺑﺎت دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دور ﺳﺎزد ،ورود اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧواده ﻣﺛل ﻗﻣﺎر،
ﺧﻣر و ﻣﺧدرات و ﻣﺳﮑرات ،ﮔراﯾش ﺑﮫ اﻧواع زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ﻣﺛل رﺑﺎ و ﺷرط ﺑﻧدﯾﮭﺎ و درآﻣدھﺎی ﺷﺎﻧﺳﯽ و ﻗﻣﺎرﮔوﻧﮫ،
ﭘرﺳﺗش ﮐﺎﻻھﺎ ،ﺗزﺋﯾﻧﺎت و اﺷﮑﺎل و ﺻور و دﮐوراﺳﯾون ،طرح آرزوھﺎی دور و دراز ﺟﮭت اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺑرﺗری ﺟوﺋﯽ
از دﯾﮕران ،آﺑروﭘرﺳﺗﯽ و رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن در اﻣور دﻧﯾوی و ﻗﯾﺎس ﺧود ﺑﺎ آﻧﺎن و ﭘﯾروی از اﻣﯾﺎل و اﯾده ھﺎی اﮐﺛر
ﻣردﻣﺎن ،اﺳراف در دﻧﯾﺎ ،ﺗﺟﺳس در اﺣوال و اﻋﻣﺎل دﯾﮕران ،ظن ﭘرﺳﺗﯽ و ذھﻧﯾﺎت را ﻋﯾن ﺣﻖ داﻧﺳﺗن و ﻣرﯾد اﯾده
آﻟﮭﺎی ﺧود ﺷدن ،ﻣﺎدﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺳﮑس ﮔراﺋﯽ و ﺟﻠوه ﮔرﯾﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗﮑﺑر و ﻏرور ،اﻧواع ﺑﺎزﯾﮕری ،ﭘﯾروی از
طﺎﻏوت و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟ ّﺑﺎر ،ﺗﻧوع ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﺛرت ﮔراﺋﯽ! اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن و ﺻرﯾﺣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ در ﻗرآن
در ﺑﺎب ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑذر اﻓﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
در ﺑﺎب ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎﻧواده و زﻧﺎﺷوﺋﯽ و رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در اﯾن راﺑطﮫ ﻗﺑﻼً رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﺋﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
رﺟوع ﻣﯽ دھﯾم :آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده ،ﻓرﯾﺎد زن ،آدم و ﺣوا و ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ! و اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎب ﺧدا ﻣﮑرر ﺑﻣﺎ ھﺷدار
ﺣب آﻧﺎن ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ و
ﻣﯾدھد ﮐﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺗﻧﮫ و دﺷﻣن اﯾﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ّ
ﺧﺳران دو دﻧﯾﺎی ﻣﺎ ﻧﮕردد زﯾرا از درب ﭼﻧﯾن ﺣﺑّﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻗﻠوب راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﻧرا ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽ ﮐﻧد.
و اﻣﺎ ﺳﺋوال دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ آﺷﻧﺎﯾﺎن ﭘرﺳﯾده اﻧد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﯾطﺎن در ﺑﮭﺷت ﺧدا ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻓرﯾب و
ھﺑوط آدم و ﺣوا ﮔردﯾد ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣورد رﺟم و ﻟﻌن و طرد اﻟﮭﯽ واﻗﻊ ﺷده و ﺑﮫ دوزخ و درک اﺳﻔل ﺗﺑﻌﯾد
ﺷده ﺑود! ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال را ﻗﺑﻼً داده اﯾم و آن اﯾﻧﮑﮫ آدم و ﺣوا در ﺑﮭﺷت ﭼﻧﺎن دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن و ﻏﻔﻠت از ﺧداوﻧد
ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ از روح و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ و ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻧﯾز در ﻧزدﺷﺎن ﺑﯾﮭوده ﺷده و ﮔوﺋﯽ از
دﺳﺗرﺳﺷﺎن ﺧﺎرج ﮔﺷﺗﮫ ﺑود .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی ﺑﮭﺷت و دوزخ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق دو
وﺿﻌﯾت ﺑﺎطﻧﯽ وﺟود اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد .آﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣب روح و ذﮐر و ﺑﺎ ﺧداﯾش زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯾش ﺑﮭﺷت اﺳت
و آﻧﮑﮫ از ﺧداﯾش ﮐﮫ ﻧور وﺟود اوﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔردد ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧش ظﻠﻣﺎت و ﺟﮭﻧم اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺗﺎ
اﻧدﮐﯽ ﻗﺑل ﺑﮭﺷت ﺑوده ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ھر ﮐﺳﯽ را از ﻋﻠﻣش آﻓرﯾدﯾم ".ﻗرآن -ﭘس ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ﺗﺟﻠﯽ
دو ﻧوع ﻋﻠم و روان اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻣﺳﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت) .ﻗرآن( -ﭘس آدم در
ﺑﺎطﻧش ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﮭﺎﻧش ﻧﯾز ﺑﺎزﺗﺎب ھﻣﺎن ﺑﺎطن اوﺳت .ﭘس آدم و ﺣوا در ﺑﮭﺷت اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﺑﺎطﻧﺎ ً از ﺧداﯾﺷﺎن دور
ﺷده و در ﻗﻠﻣرو دوزخ اﺳﻔل ﺑودﻧد و ﺷﯾطﺎن از ھﻣﯾن ظﻠﻣت و ﺑُﻌد ﺑﺎطن آﻧﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺑﺎط ﯾﺎﻓت و وﺳوﺳﮫ
ﺷﺎن ﮐرد و ﺳﺧن ﮔﻔت .در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾﺎﻣده ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑر آﻧﺎن رخ ﻧﻣود .و ﺷﯾطﺎن ﺑﻌﻧوان "ﺧﺻم ﻣﺑﯾن" دارای ھﻣﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ اﺳت و در ﮔوش دل اﻧﺳﺎن ﻧﺟوا و وﺳوﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺻورت اﺣﺳﺎﺳﺎت و
اﻣﯾﺎل و اﻓﮑﺎر! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "ﻣﺑﯾن" از ﺻﻔﺎت اﻣﺎم ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دﻟﯽ ﮐﮫ در آن ﻧور ذﮐر اﻟﮭﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺳﻧﮓ اﺳت و
ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت.
زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﻠﮏ و ﻣﺎﻟﮏ و ﭘرﺳﺗﻧده ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد و ﭼون ﻓرﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷوﻧد در ﻧﺳﯾﺎن و ﻏﻔﻠت
ﮐﺎﻣل از ﺧدا ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و در ﻣﻌرض رﺳوخ ﺷﯾطﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد! و اﯾن ﮐل ﻣﺎﺟرای آدم و ﺣوا و ﺷﯾطﺎن در
ﺑﮭﺷت اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﺟﺎی ﭘرﺳﺗش ﺧدا ،ﺧودش ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺳﺎء -١١٧ﮐﮭف-۵٠
و اﯾن ﻣﺣور ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت و ﻧﯾز ﺑﻧﯾﺎد ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری!
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ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ
-۶
ِ

"ﮔروھﯽ ھداﯾت ﺷدﻧد و ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﮔﻣراه ﮔﺷﺗﻧد و ﺑر آن ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧدﻧد ﭼون وﻻﯾت ﺧدا را ﺗرک ﮐرده و وﻻﯾت ﺷﯾطﺎن
را ﮔزﯾدﻧد و ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ".اﻋراف" -٣٠و ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﮔﻔت :ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗو ﻣرا
ﮔﻣراه ﮐردی ﻣن ﻧﯾز ﺑر ﺻراط ھداﯾت ﺗو ﺑﮫ ﮐﻣﯾن ﻣﯾﻧﺷﯾﻧم و ﺑﻧدﮔﺎﻧت را از ﭘس و ﭘﯾش و راﺳت و ﭼپ ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯾﮑﻧم
و از راه ﺗو ﻣﻧﺣرﻓﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزم ﺗﺎ اﮐﺛرﺷﺎن ﺷﮑر ﻧﻌﻣت ﺑﺟﺎی ﻧﯾﺎورﻧد "...اﻋراف .١٧-١۶و اﯾن آﯾﮫ ﻣﮑرر در ﻗرآن
ﮐرﯾم ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ھوای ﻧﻔس و ذھن ﺧود را ﺑﺟﺎی ﺧدا ﭘﯾروی و ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم
اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﺷود.
اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ و ﺧﻼﻓت و وﻻﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ آﻧﮭم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و اﺳم ﺧدا و ﻣﻘدﺳﺎت
و ﻋﺑﺎدات ﺷرﻋﯽ از ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﻧوع ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ در ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣذھب
ﺿد ﻣذھب ،اﺳﻼم ﺿد اﺳﻼم و ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ اﺳت .و ا ّﻣﺎ اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ رخ ﻣﯽ دھد؟
ﭘﯾروی از ذھﻧﯾﺎت ﻣذھﺑﯽ و ﺑﺎورھﺎ و ﻣﻌﺎرف ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺣض ذھﻧﯽ ﺑدون اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ
و ﭘﯾروی از ﻣذاھب ﻣوروﺛﯽ ،اﺳﺎس ﺑﺎطﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺣت اﺳم ﺧدا و دﯾن اﺳت" :اﺑﻠﯾس ذھﻧﯾﺎﺗﺷﺎن را
ﺑراﯾﺷﺎن ﺣﻖ ﺟﻠوه داد ﭘس ھﻣﮫ او را ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز ﻋده اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﯾن ".ﺳﺑﺄ-٢٠
و اﻣﺎ ﻋﻠت ﺑﯾروﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان دﯾن و ﺧدا و ﻋﺑﺎدت و ﻋرﻓﺎن ،ھﻣﺎﻧﺎ
ﭘﯾروی از طﺎﻏوت و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺟﺑﺎر و ﻗواﻧﯾن ﺟﺎﺑراﻧﮫ دول ﺳﺗﻣﮕر اﺳت" :آﯾﺎ ﻧدﯾدی ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﻋوی اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود را ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد وﻟﯽ طﺎﻏوت را ﺑﮫ داوری ﻣﯽ طﻠﺑﻧد و ﻣﯾزان ﻗرار ﻣﯾدھﻧد و ﺑﮫ
ﺿﻼﻟت ﺷﯾطﺎن دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن اﻣر ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ طﺎﻏوت ﮐﺎﻓر ﺷوﻧد ".ﻧﺳﺎء-٣٨
ﯾﮑﯽ از ﺧطرات ﻣﮭﻠﮏ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻋﻼج اﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس اﯾﻣﺎن و دﯾن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع اﻓراد و ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﺧود را ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘﯾﺷﺗﺎزان ھداﯾت ﻣﯽ داﻧﻧد و در اﯾن اﻣر ﺗردﯾدی ھم ﻧدارﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﻣرﺗد و
ﻣﻠﺣد و ﻣﺷرک ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﺑﺎ ﻗدرت ﺣﮑوﻣﺗﯽ طﺎﻏوت ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد" .از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﻓران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود را
ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد و در آن ﺷﮑﯽ ھم ﻧدارﻧد ".ﻗرآن-
و ﭘﯾروی از ﻣذاھب آﺑﺎء و اﺟدادی و ﻣوروﺛﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﮐﻔرھﺎی ﭘﻧﮭﺎن در ﻟﺑﺎس اﯾﻣﺎن اﺳت" :ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺣﻖ را
ﺑﺳوی ﻣردم ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﮐﺎﻓر ﻧﺷدﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﻧد ﭘس ﺑﺎ ﻣذھب ﭘدران ﺧود ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ﻣﺎ ﺧود از دﯾن ﭘدراﻧﻣﺎن ﭘﯾروی
ﻣﯾﮑﻧﯾم ".ﻗرآن-
ﮐﻼً ﺑﺎورھﺎ و ﻣذاھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﻌﺎرف اﺧﺑﺎری ﻣذاھب اﻟﮭﯽ و ﺳﻧت ﻣوروﺛﯽ اﯾن ﻣذاھب ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺷرک و
رﺳوخ ﺷﯾطﺎن اﺳت .زﯾرا ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻔر آﺷﮑﺎر روی ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺷرﮐﮭﺎی ﺧود ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﻠوطﯽ از دﯾن و دﻧﯾﺎ و اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﻣردﻣﺎن ﭘﯾرو ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻣؤﻣن ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﻣرده! و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان از ﻣؤﻣﻧﯾن و ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی زﻧده ﺑﯾزاری
ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد اﯾن ﻏﯾب ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﺳﯾﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ظﺎھری ﺗوﺣﯾدی ھم دارد ﻟطﯾف ﺗرﯾن زﻣﯾﻧﮫ رﺳوخ ﺷﯾطﺎن اﺳت.
"ﮐﺎﻓران ﺧدای را از ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮕو ﺧدای ﻧﺎدﯾده را از راه دور ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و اﯾﻣﺎن
آورده اﻧد ".ﻗرآن" -ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧدای زﻧده و ﺣﺎﺿر و ﻓﻌﺎل را ﺑﭘرﺳﺗﯾد ".ﻗرآن-
آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدای را ﺑﮫ ﻓراﺳوی ﺟﮭﺎن ﻣﯽ اﻓﮑﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن را ھم ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ و ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ
ﺗﺑﻌﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺧودش اﻣﮑﺎن ﮐﻔرورزی و اﺧﺗﻼط و اﻟﺗﻘﺎط در دﯾن ﻣﯽ دھد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣدﺧل رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در دﯾن
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮑﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼج ﻗطﻌﯽ ھﻣﮫ اﯾن ﻧوع ﺷرﮐﮭﺎ و ﻓرﯾﺑﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ داﺷﺗن ﭘﯾر طرﯾﻘت و اﻣﺎﻣﯽ ّ
از اوﻟﯾﺎء و ﺧﻠﻔﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣر از ارﮐﺎن ذاﺗﯽ ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ اﯾده ﺧدا
و ﺧدای ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺧدﻣت ھوای ﻧﻔس اﺳت ﺑرﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣﮑﺎن ﭘﯾروی از طﺎﻏوت را ھم ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا
ﻣﯾزان ھﻣﮫ اﻣور ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎی ﯾﮏ ﻣؤﻣن ھﻣﺎن ﭘﯾر و اﻣﺎم زﻧده اﺳت.
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اﯾده ﺧدا و ﺧدای ذھﻧﯽ در ﺳر و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس ﻣذاھب آﺑﺎء و اﺟدادی در دل ،و طﺎﻏوت ھم در ﺳﯾطره ﺣﯾﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧظﺎﻣﮭﺎی اﺳﺗﮑﺑﺎری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﮫ رﮐن ﻣذاھب ﺷرک در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾداﯾش ﻣذاھب ﺿد ﻣذھب
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ھر ﯾﮏ از ادﯾﺎن اﻟﮭﯽ رخ ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧﻔﺎق ﻣوﺟود در اﯾن ادﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﻔﺎق ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﯾطﺎن و ﻟﺷﮑرﯾﺎن اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ ﭘﺳت ﺗرﯾن طﺑﻘﮫ از ﺟﮭﻧم ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ درک اﺳﻔل
اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﺗوﺣﯾدی اﺳت .وﻗﺗﯽ ذھن آدﻣﯽ ﺣﺎﻣل اﯾده ﺧدا و
ﺑﺎورھﺎی اﺧروی ﺑﺎﺷد وﻟﯽ دل در ﻣﺻﺎدره ﻧژاد و ﺗﺎرﯾﺦ و ظﻠﻣت دھر ﺑﺎﺷد ﺣﺎﺻﻠش ﻧﻔﺎق اﺳت ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ذھن و دل ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺎه وﺳوﺳﮫ ھﺎ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎن و ﺑذراﻓﺷﺎﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺗش ﺑر اﻧدﯾﺷﮫ و دﺳت دﯾﮕرش در دل اﻧﺳﺎن اﺳت
و ﺧﻼء ﺑﯾن دﻧﯾﺎ و آﺧرت را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺳﻠطﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در راﺑطﮫ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺑﯾن دﯾن و دﻧﯾﺎ ،ﮐﻔر
و اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ و ﺑﺎطل! آن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺑﺎطن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ذھن و دل اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و
ﯾﮏ وﺟب ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑر ھﻣﯾن ﺻراط ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ذھن و دل در ﮐﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت )اﻋراف.(١٧-١۶
"ﻣﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ھﻧوز اﺳﻼم در ﻗﻠوﺑﺗﺎن وارد ﻧﺷده اﺳت ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ اﯾن دﯾن ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ و ادﻋﺎﺋﯽ
اﺳت و ﺗﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ ﺷود راه درازﯾﺳت.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً ادﻋﺎھﺎی ﻧﺎﺣﻖ و ﻧﺎھﻧﮕﺎم دﯾﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻏرورھﺎ و اﺳﺗﮑﺑﺎر
ﻣﻌﻧوی در ﺑﺷر اﺳت ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن داﻣﮭﺎ و ﻣدﺧﻠﮭﺎی ﺷﯾطﺎن در ﺟﺎن و روان و دل اﻧﺳﺎن اﺳت اﯾن ھﻣﺎن
ﻏره ﺷدن ﺑﮫ رﺣﻣت و ﮐرم ﺧداوﻧد و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم
ﺑﺎرھﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت و درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ادراک ذھﻧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ و روش آن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس راه و روش ادراک ﻗﻠﺑﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﺳت .و دﻟﯾل ﮐﻠﯽ اﯾن اﻣر آﻧﺳت ﮐﮫ ذھن آدﻣﯽ در روش اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﺻور ﻣﺎدی ﺟﮭﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد و
ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑﺎﻻ ﻣﯾرود ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت ﺟﮭﺎن ﻣﯾرﺳد و ﻟذا ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏﺎﯾﺗﯽ ﺟز ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم
ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ھﯾﭻ ﮔراﺋﯽ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن روﻧد در دل آدﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﺑﺎل
ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ از ﻋﺎﻟم ،دل ﻣﺎ ﺣﯾران ﻋدﻣﯾت و ﻓﻧﺎی ھر اﻣرﯾﺳت و ﻟذا ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن از ادراک ﻗﻠﺑﯽ ﺟﮭﺎن ھﯾﭻ اﺳﺗﻧﺑﺎط و
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻧدارﻧد ﺟز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐور و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن دل ﮔراﺋﯽ و اھل ﺣﺎل ﺑودن ﻣﺗرادف
ﺟﻧون و ھذﯾﺎن اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ اﯾن آﻏﺎز ﻋدﻣﯽ و ﻓﻧﺎ ﺗﺎ ﺳر ﻣﻧزل ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ و
ﺑﻘﺎی ﻓﯽ ﷲ را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ درک ذھﻧﯽ از ﺑﻘﺎ ﺷروع ﺷده و ﺑﮫ ﻓﻧﺎ و ﻋﺑث ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ درک ﻗﻠﺑﯽ از ﻓﻧﺎ
آﻏﺎز ﺷده و ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺣﻖ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﻟﻘﺎی ﺟﻼل و ﺟﻣﺎﻟش! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓت
ﻗﻠﺑﯽ اﺳت از ﻏﺎﯾت ادراک ذھﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻘﻠﯽ ﺗﺎزه روی ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧﻧد از ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘوﭼﯽ ﮔراﺋﯽ ذھن ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرﻧد و ھﻣﭼون ﻧﯾﭼﮫ ﺳﻘوط ﻧﮑﻧﻧد در ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم!
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺧرد ذھﻧﯽ ﺳرآﻏﺎز ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻼم ﺣﯾرت آور اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾت
ﻧﺑوت را ﺑداﯾت وﻻﯾت ﻣﯾداﻧﻧد و ﻏﺎﯾت ﺷرﯾﻌت را ﺳرآﻏﺎز طرﯾﻘت! و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺣﺿرت
ﺧﺿر ،ﺗﻌﺎﻣل در طرﯾﻘت ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا اﯾن طرﯾﻘت ﻗﻠﺑﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ دارای راه و روش ﻣﻌﮑوس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺑوت و ﺷرﯾﻌت و
ادراک ذھن اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در وادی ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﺳﺗﻠزم اﻧﻘﻼب و زﯾر و رو ﺷدن ﮐل ﺷﻧﺎﺧت و ادراک
دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی اﺳت" :زﯾرورو ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﮕﺎه روی ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن! ﭘس اھﺎﻟﯽ ﻧﺑوت و ﺷرﯾﻌت و ﺗﻌﻘل
ذھﻧﯽ اﮔر ﺗوان و رﻏﺑت ﺑﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب و زﯾرورو ﺷدن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﻣﮑﺎن ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو دﯾن و اﺳﻼم و اﯾﻣﺎن و
ﻋرﻓﺎن ﻗﻠﺑﯽ را ﻧدارﻧد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﯾﺎ ﮐﺎﻓر ﻣﯾﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯾﮕراﯾﻧد ﮐﮫ روﯾﮑرد دوﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و
اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣذاھب و ﻣﻼﯾﺎن دھری اﺳت ﮐﮫ در ﻏﺎﯾت ﺷرﯾﻌت و ﻋﻘل ذھﻧﯽ-
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت دﯾن ﺧدا و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻟذا در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺎرﻓﺎن و ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی ﻧﻔﺎق در ﻣذاھب ﺷده و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣذاھب ﺿد ﻣذھب ﻣﯽ ﮔردﻧد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﯾﺎن ﮐردﯾم راز ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﺑﺷری در ﻣذاھب ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﯾﻧدﯾش و ﺑﻣﺎن!
اﯾده ﺧدا و ﺧدای ذھﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﺟت ﺧدا و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن را در ﺟﮭﺎن درک و دﯾدار ﻧﮑرده و ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﺣﻖ
ﻧرﺳﯾده اﺳت ﻧﺎﻓذﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو رﺳوخ ﺷﯾطﺎن و ﺟذب وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﻧﺟواھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﻣﺷﻐول اﺷد
ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ رﺳول و اﻣﺎم زﻧده ای ﺑرﺳد و ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در دل ﺷود" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﻧﻣوده و
ﺻﺑر ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﻧت ﻧﮭﺎده و از ﻧزد ﺧود رﺳول ،اﻣﺎم ﯾﺎ ﺷﺎھدی ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﻧد".
ﻗرآن ﮐرﯾم.
اﯾده ﺧدا ﺑدون دل و اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھر ﺷرک و ﻧﻔﺎﻗﯽ در دﯾن ﺧداﺳت و درب ورود
اﺑﻠﯾس ﺟﮭت ﺗﺑدﯾل در آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻣردﻣﺎن!
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اﯾن ﺳﻧت ﺗﻘوی ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در دﯾن و اﯾﻣﺎن ھﻧوز ﺑﮫ دل ﻧرﺳﯾده اﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دل ﭼو ﺳﻧﮓ ﺧود را ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
ﺑﺗراﺷﻧد و ﺻﯾﻘل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﺷﻘﺎوت و ﺳﺧﺗﯽ ﺧﺎرج ﺷود و ﻻﯾﻖ ﻧور اﯾﻣﺎن ﮔردد و ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن ﻧﺷود .زﯾرا طﺑﻖ ﻗول
اﻟﮭﯽ ﻗﻠوب ﺳﺧت و ﺷﻘﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣدﺧل و ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن اﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ھﻣﮫ ﻗﻠوﺑﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و
ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ ﻣﻧور ﻧﺷده اﻧد ﺳﺧت و ﺷﻘﯽ ھﺳﺗﻧد و در ﺧطر وﺳوﺳﮫ و اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن ﻗرار دارﻧد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﻠوب ﻏﯾرﻣؤﻣن و ﻏﯾراﻣﺎﻣﯽ و اﯾده ﺧدای ذھﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض اﻟﻘﺎء و ﻧﺟوا و وﺳواس ﺷﯾطﺎن ﻗرار
ﻣﯾدھد و ﻣﯾرﺑﺎﯾد ادﻋﺎھﺎی ﻣﺳﺗﮑﺑراﻧﮫ دﯾﻧﯽ و ﻏرور ﻣﻌﻧوی و ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﯽ در ﺑﺎورھﺎی ﻣوروﺛﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس دﯾن!
ﻣؤﻣن و ﻣؤﻣﻧﯾن در ﻗﺎﻣوس و ﺗوﺻﯾف ﻗرآﻧﯽ ﺟز اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن و اوﻟﯾﺎء و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص آﻧﮭﺎ در ﻗرون و اﻋﺻﺎر
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﻠﺻﯾن ﺧواﻧده ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻣظﺎھر اراده و ﻓﻌل ﭘروردﮔﺎرﻧد ﭘس طﺑﻖ ﮐﻼم ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث اﺋﻣﮫ ھدی ﺟز
اﯾن را ﻣؤﻣن ﻧﻣﯽ داﻧﯾم و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣوروﺛﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﯾن ﺧود را از راه وراﺛت و اﺧﺑﺎر دارﻧد و ﻧﮫ
ﺣﻘﯾﻘت و اﯾﻣﺎن! ﭘس ﻻﺟرم ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷرﮐﮭﺎ و ﻧﻔﺎق ھﺳﺗﻧد اﻻ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در وﻻﯾت اﯾن اوﻟﯾﺎء و ﻣﺧﻠﺻﯾن ﺑﺎﺷﻧد .و
ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺳﯾطره وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻣﺎزﺷﺎن ﻣﺻداق ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن اﺳت زﯾرا ﺻﻠوة ﺑر دوزخ و
ﺳﺟده ﺑر اﺑﻠﯾس اﺳت.
اﮔر درب ورود ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و ﺷﺎھراه رﺧﻧﮫ اش در دل ھﻣﺎﻧﺎ راﺑطﮫ آدم-ﺣواﺋﯽ اﺳت ﭘس ﻣذھب ﻧژادی و ﻣوروﺛﯽ
ھم ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن در ﻗﻠﻣرو اﻋﺗﻘﺎد و ﻓرھﻧﮓ و ﻣذاھب اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺳﻧن و آداب و رﺳوم
ﻗوﻣﯽ اﺳت.
و اﻣﺎ اﻣروزه در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻋرﺻﮫ ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻧﺑوت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن دﯾن و ھداﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺧﺑﺎری و ﻣوروﺛﯽ
ﺑﺧﺻوص ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﮐﮫ از اھﺎﻟﯽ دﯾن ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن و آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﯾم ،دﯾن و ھداﯾﺗﯽ ﺟز از راه اﻟﺣﺎق ﺑﮫ
وﻻﯾت اﻟﮭﯽ اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوم و اوﻟﯾﺎﯾﺷﺎن در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت وﺟود ﻧدارد و ھر ﻣذھب و ﻣﻧطﻖ و آﺋﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﺑﺎﺷد
ﺑدون ﺷﮏ ﻗﻠﻣرو واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ارزﺷﮭﺎ و ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺑﻠﯾس و ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﺳت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ دﺟﺎﻟﯾت و طﺎﻏوت
و ﺣزب ﺷﯾطﺎن اﺳت ﺑﺧﺻوص آن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از راه ﻏﯾر وﻻﯾت اﺋﻣﮫ ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺧﺗم ﻧﺑوت آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ اﺳت
ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﺑﺎری و ھداﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻣروزه دﯾن ھداﯾت ﺑﺧش ﻓﻘط دﯾن ّ
ﺣﯽ و ﻗﯾّوﻣﯽ ﺟز اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﯾﺔﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﺎی ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض .و ﻣﺎﺑﻘﯽ دﯾن ﻋدﻣﯽ و ﻧﺎﺑودﮔراﻧﮫ
و ّ
اﺳت.
اﻣروزه ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﻣراﺗب ﮐم ﺧطرﺗر و ﮐم ﺷررﺗر از ﻣذاھب ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت راز ھﺟرت و ھﺟوم ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺳوی ﺗﻣدن ﻏرب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓرار از ﻧﻔﺎق و ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ ﮐﻔر اﺳت و روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻟﯾﺑرال-
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻏرب در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .زﯾرا ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻣﻘﯾم در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن
ﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوزﻧد وﻟﯽ ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ﻗﻠﻣرو آﺗش اﺳت ﮐﮫ روان و ﻗﻠوب ﮐﺎﻓران را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و ﻟذا ﺛﻘل و
ظﻠﻣت ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﻧﻔﺳﺷﺎن را ﺳﺑﮑﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾده ﺧدا و ﺧدای ذھﻧﯽ اﮔر ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور رﺣﻣت و وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﺗﺣت ﺳﻠطﻧت اﺑﻠﯾس اﺳت" :اﮔر رﺣﻣت
ﺧدا ﺑﺳوﯾﺗﺎن ﻧﻣﯽ آﻣد اﺣدی از ﺷﻣﺎ ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﺷدﯾد ".ﻧور -٢١و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧور رﺣﻣت ﺧدا در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز ﻣﺣﻣد
و آل ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺳت از ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن .و از ﺑرای ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﻧور رﺣﻣت ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﭘﯾﺎﻣﺑر زﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛرﯾت اﯾن ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از اﯾن رﺣﻣت ﺟز در ﺧدﻣت اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻓﺳﺎد و
ﻓﺗﻧﮫ ﺑﮭره ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد" :ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﻣﻐرور ﺷوﯾد و ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را ﮔﻣراه ﺳﺎزد ".ﻓﺎطر-۵
در ﻣذاھب و اﻋﺗﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن دارای اراده ای ﻣﺳﺗﻘل از ﺧداوﻧد اﺳت و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟم ﻗﻠﻣروﺋﯽ را
اداره ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷرک ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ﭘدﯾده ﺟﺎدوﮔری و ﺟن ﮔﯾری و دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و رﻣﺎﻟﯽ و اﻧواع
ﻓﻧون ﺧراﻓﯽ در ﻣذاھب و از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،دال ﺑر ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری اﺳت و اﺻﻼً ﺧراﻓﺎت در ھر ﻣذھﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ھﻣﯾن
ﺑﺎور اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑر اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﺳﻠطﮫ ای ﻧﯾﺳت و
ﺷﯾطﺎن ﺟز ﺑﮫ اﻣر و اراده اﻟﮭﯽ ﺑﺳوی ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ رود و ﺗﺣت اراده ﺧداوﻧد اﺳت و ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣطﻠﻘﺎ ً
از ﺷﯾطﺎن ھﯾﭻ وﺣﺷت و ھراﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد" :ﺑداﻧﯾد اﯾن ﻓﻘط ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾرواﻧش را ﺑﮫ وﺣﺷت ﻣﯽ اﻧدازد از
ﺷﯾطﺎن ﻧﺗرﺳﯾد و ﻓﻘط از ﻣن ﺑﺗرﺳﯾد اﮔر اﯾﻣﺎن دارﯾد ".آل ﻋﻣران -١٧۵از اﯾن آﯾﮫ ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮫ
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اﻓراد ،ﮔروھﮭﺎ و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی وﺣﺷت اﻓﮑن ﮐﮫ ﺑﮫ ھر روﺷﯽ دﯾﮕران را ﻣﯾﺗرﺳﺎﻧﻧد در زﻣره ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎﻧﻧد و
طﺎﻏوت ﻧﯾز دارای ھﻣﯾن وﯾژﮔﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧظﺎﻣﮭﺎی ھراس اﻧﮕﯾز و ﺗرورﯾﺳت ﮐﮫ ﻣردم را از طرﯾﻖ ﺗﮭدﯾد و اﻟﻘﺎی
وﺣﺷت ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘﯾروی از ﺷﯾطﺎن اﺳت زﯾرا ھر اطﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ از روی وﺣﺷت و ﺟﺑر ﺑﺎﺷد
ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾن ﺧدا راه ﻻاﮐراه اﺳت .ﭘس ھر اﺟﺑﺎری در دﯾن راه ﮔﻣراھﯽ اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در
دﯾن ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻣرز ﺑﯾن رﺷد و ﺿﻼﻟت اﺳت ".آﯾﺔاﻟﮑرﺳﯽ -ﭘس ھﻣﮫ ﻣذاھب و آﺋﯾن ھﺎی ﺟﺑﺎر و
ھراﺳﺑﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده اﺳت ﭘﯾروی از طﺎﻏوت ھﻣﺎن ﺿﻼﻟت ﺷﯾطﺎن اﺳت) .ﻧﺳﺎء-(۶٠
دھﮭﺎ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﯾن ﺧدا و راه ھداﯾﺗش وادی اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت و روش ﺗﻘوا
و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و طﮭﺎرت و ﻋﺻﻣت ﻧﯾز وادی رﺣﻣت اﺳت و ﻧﮫ زور و ﺷﻘﺎوت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓراد و ﮔروھﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از اﺳﻼم
اﻣری ﻏﯾر از اﯾن را ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﯾﭻ رگ و رﯾﺷﮫ ای در ﻗرآن و ﻋﺗرت ﻧدارﻧد و ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل اﺳﻼم ﺿد اﺳﻼم و
ﺷﯾﻌﮫ ﺿد اﻣﺎﻣت ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺧواﻧﯾدش اﺳﻼم آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺷﯾﻌﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ! وﻟﯽ واﻗﻌﯾﺗش
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت :اﺳﻼم اﻣوی و ﺷﯾﻌﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ!
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر ﺟدّ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﮫ ﺧداﯾش ﮐﺎﻓر ﻧﯾﺳت و ﮔرﻧﮫ ﺗﺣت اراده ﺧداوﻧد ﻗرار
ﻧﻣﯾﮕرﻓت و اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ اﺑﻠﯾس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ آدم)ع( ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و
اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی واﺻل و ﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﯾﺷﺎن .ﭘس ھﻣﮫ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ و اﻋﺗﻘﺎدات ﺿد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭘﯾروان اﺑﻠﯾﺳﻧد و
ﮐﺎﻓر .در ﺣﻘﯾﻘت ھﯾﭻ ﻓرد ﺑﺷری از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز و ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺑوده و ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑوﺟود ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ
ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺑﻣﺎن و ﺑﯾﺎﻧدﯾش ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﻼﯾﺎن
ﻣذاھب ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﺗﺣرﯾف و واروﻧﮫ ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻧﯾز اﯾن واژﮔوﻧﯽ را اﻟﻘﺎء ﮐرده اﻧد و اﯾن واژﮔوﻧﯽ
ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣت اﺑﻠﯾس در ﮐﺎﻟﺑد ﭘﯾروان ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن اﯾدﺋوﻟوژی
ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ اﺳت" :آﯾﺎ اﺑﻠﯾس و ﻓرزﻧداﻧش را ﺑﺟﺎی ﻣن اوﻟﯾﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺷﻣن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺎن
ﭼﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑدی ﺑرای ظﺎﻟﻣﺎﻧﻧد ".ﮐﮭف-۵٠
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وﻗﺗﯽ اﺑﻠﯾس ﺑر ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﮐﻣﯾن ﻣﯾﻧﺷﯾﻧد و اھل اﯾﻣﺎن را ﮔﻣراه ﻣﯾﺳﺎزد ﺑدﻟﯾل ﻧﺎﺷﮑری ﻧﻌﻣﺎت ﭘروردﮔﺎر
)اﻋراف (١٧-١۶ﭘس اﯾن ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ﻋرﻓﺎن و وﺣدت وﺟود و اﺧﻼص و ﺗوﺣﯾد اﺳت .زﯾرا در
ﻗﺎﻣوس ﻗرآن و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ،ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت وادی اﺧﻼص و ﻣﻌرﻓت و اﻣﺎﻣت اﺳت" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺻراط
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﻣﺎ ﺧود ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﺳﺗﯾم و اﻋراف ھﺳﺗﯾم "...اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ! "و ﭘروردﮔﺎرم
ﺑر ﺻراط اﺳت ".ﺳوره ھود!
و اﻣﺎ ﻧﺎﺷﮑری ﭘروردﮔﺎر ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﻣدﺧل رﺳوخ اﺑﻠﯾس در ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑر ﺻراط اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﭼﮭﺎرﺳو ﻣﺣﺎﺻره
ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﺑرد؟ )اﻋراف( -آﯾﺎ اﺑﻠﯾس ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾدی درک اﺳﻔل اﺳت ﺑر ﺻراط ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در ﺑﮭﺷت ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ آدم و ﺣوا ﮔردﯾد؟
اﺑﻠﯾس ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﮐل ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل و ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر از اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮭﺗرﯾن ﭘرﺳﺗﻧده
درﮔﺎه ﺣﻖ در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﺑود ﻓرﺷﺗﮫ ای ﻣﻘرب و ﻧوراﻧﯽ ﺑﺎ ﺣدود ﺷش ھزار ﺳﺎل ﻋﺑودﯾت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧور
ﻣطﻠﻘش! اﺑﻠﯾس ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﭘرﺳﺗﻧده ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﭘروردﮔﺎر ﺑود! و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﺧودش اﯾن ﺟﺳﺎرت را داد ﺗﺎ
درﺑﺎره آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد آدم اظﮭﺎر ﻧظر و ﺟدل و دﻟﺳوزی ﮐﻧد از ﺑرای ﭘروردﮔﺎرش ﮐﮫ :اﯾن آدم ھﻣﮫ ﺟدّ و آﺑﺎﺋش ﺑر
روی زﻣﯾن ظﺎﻟم و ﺧوﻧرﯾز ﺑوده اﻧد و او ﯾﮑﯽ از ھﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﭼرا ﭼﻧﯾن ﻣوﺟودی را ﮐﮫ ﺑوﺋﯽ از ﻋﺑودﯾت ﻧدارد از روح
و ﻋﻠم اﺳﻣﺎی ﺧود ﺑﺧﺷﯾده و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ای!)آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن(-
اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣﻠﻧد ﮐﮫ ﮔﺎه در وﺻف ﻏﯾرت و ﻋظﻣت و اﺧﻼﺻش در ﻗﺑﺎل ﺧداوﻧد ھم در دوره
اﯾﻣﺎن و ھم ﮐﻔر و ﻟﻌﻧش ،ﭼﻧﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻣذھب اﺑﻠﯾس ﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯾﺦ
ﺷﮭﯾد ﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة ھﻣداﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟرم زﻧده ﺳوزاﻧده ﺷد زﯾرا در ﻧزد اﺑﻠﯾس ﻧﺷﻧﺎﺳﺎن و ﺧداﻧﺷﻧﺎﺳﺎن
درک ﻧﺷد .ﭼرا ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻘدم ﺑر ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن ﺗﻘدم را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺑﻠﯾس را ﺑﺟﺎی ﺧدا
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺧدای را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد .زﯾرا ﻋظﻣت ﻣﻘﺎم اﺑﻠﯾس در دﺳﺗﮕﺎه آﻓرﯾﻧش و رﺷد و ھداﯾت و
ﺿﻼﻟت آدﻣﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز و ﺣﯾرت آور و ﺑﻐﺎﯾت ﻟطﯾف و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت .ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ ﺣﺿرت ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻣﮫ
ھﻣﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ و ﺣﮑﯾم ﮐﺎﻣل و ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل و ﻣﺣرم اﺳرار آل ﻣﺣﻣد ﺑود روزی در ﻣﺣﺿر رﺳول ﺧﺎﺗم ﺑﺎ ﺗﺟﻠﯽ
ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑس ﻧوراﻧﯽ و زﯾﺑﺎ و ﻗدﺳﯽ روﺑرو ﮔردﯾد و ﺳﺟده ﮐرد ﮔوﺋﯽ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺑﻠﯾس
ﺑود .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻋرﻓﺎن و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋرﻓﺎت ﺣﻖ ﺑرای ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود زﯾرا ﺗﺎ اﺑﻠﯾس
را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧدای را ﻧﺧواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و اﺑﻠﯾس ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت زﯾرا اﺑﻠﯾس
ﭘرده دار ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﺣﻖ اﺳت و ﺟز ﺧﺎﻟص ﺷدﮔﺎن اﯾن وادی را اﻣﮑﺎن روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﻧﻣﯾدھد و ﻟذا ھﻣﮫ
ﻣﺷرﮐﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ دوزخ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺳوزاﻧد و ﭘﺎک ﺳﺎزد" :ﻗﺳم ﺑﮫ ّ
ﻋزت ﺗو ﮐﮫ ھﻣﮫ را ﮔﻣراه ﺧواھم ﮐرد ﺟز
ﻣﺧﻠﺻﯾن را!" و ﭘروردﮔﺎر ﻓرﻣود" :ﺣﻖ اﺳت ﭘس دوزخ را از ﺗو و ﭘﯾرواﻧت ﭘر ﺧواھم ﮐرد ".ص-٨۵-٨٠
اﺑﻠﯾس ﻓرﺷﺗﮫ ای ﻣﻘرب و ﻋﺎﺑد و ﻧوراﻧﯽ ﺑدرﮔﺎه ﺣﻖ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻔرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺧدا از آدم)ع( ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی
ھﺑوط و ﺳﻘوط ﮐرد ھﻣﭼون ھﺑوط آدم از ﺑﮭﺷت! اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ ﻧوراﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟن آﺗﺷﯾن ﺷد و اﯾن راز ﻧزدﯾﮑﯾش ﺑﮫ
ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ،اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻗﺑل از آﻓرﯾﻧش در ﮐﺎﻟﺑد ﺧﺎﮐﯽ از ﺟﻧﯾﺎن ﺑود .ﭘس ﺟﺎن آدﻣﯽ از ﺟن
اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺷده و آﻧرا ﻟﻣس ﻧﻣوده و در آن دﺧﯾل ﮔردد .اﺑﻠﯾس و آدم
اﯾﻧﮏ دارای ﺟﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ و ھﻣﺟﻧس ھﺳﺗﻧد ﺟﺎن ﺟﻧّﯽ! و ﻟذا راه ورود اﺑﻠﯾس ﺑر آدﻣﯽ ھم از راه ﻏﯾب و ﺟن و ﺟﻧون
اﺳت و اﻧﺳﺎن او را ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺑﯾﻧد" :اﺑﻠﯾس و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ".اﻋراف-٢٧
اﻧﺳﺎن اﺑﻠﯾس را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺟﺎن اوﺳت زﯾرا ھوش و ﺣواﺳش در ﭘرده ﻏﺑﺎر ﺧﺎﮐﯾﺎن اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﭼون
ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﺧﺎک ﭘﺎک ﮔردد و ﻏﯾب ﺑﯾن ﺷود .و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن در ﺟﺎن ﮐﺳﯽ درآﯾد و ﺧﻠﯾﻔﮫ اش ﮔردد ﮐﮫ آﻧﮭم
ﺑﺎز ﺑﺻورت اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس!
طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺑﻠﯾس ﭘس از ﮐﻔرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدم)ع( ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳت و در اﯾن
ﻋﮭدش ﭘﺎﯾدار و ﻣؤﻣن اﺳت و ﺟز ﺑﮫ اﻣر او ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن آﯾﮫ در اﯾن ﺑﺎب وارد ﺷده اﺳت.
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در ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾس ،ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﺣﺎﻣﯽ ﮐﻔر اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن را ﻗﺑول ﻧدارﻧد و ﯾﺎ در راھش ﻣﺗﻌﮭد ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺟﮭﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﻘش را ادا ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺳﯾطره
اﺑﻠﯾس ﻗرار دارﻧد از ﮐﺎﻓران ﻣطﻠﻖ ﺗﺎ ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﮑر و ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس اﺑﻠﯾس
ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﻔر و ﺗردﯾد اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧود و اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﮐﺎﻣﻠﮫ اﯾن
ﻣﻘﺎﻣﻧد! ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﯾن ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ ﺧود را درک ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد اﻣﺎﻣت ﮐﺎﻣﻼن اﻟﮭﯽ را
ھم درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا اﻣﺎم ﺑﺎﻗر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣش را ﺷﻧﺎﺧت! ﭘس اﺑﻠﯾس ﮐﺎﻓری
ﻣؤﻣن و ﻣﺧﻠص و ﻣطﯾﻊ ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻔرش ﺑرای اﻧﺳﺎن و اﯾﻣﺎﻧش ﺑرای ﺧداﺳت .ﻣﮑر و ﻓرﯾﺑش ﺑرای
اﻧﺳﺎن و ﺻدق و وﻓﺎﯾش ﺑرای ﺧداﺳت .ﻋداوﺗش ﺑرای اﻧﺳﺎن و دوﺳﺗﯽ اش ﺑرای ﺧداﺳت .ﭘس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧدا ھﯾﭻ
ﻋداوﺗﯽ ﻧدارد و ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ را ﺳﺟده ﮐرده اﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھر ﮐﮫ ﺑر وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع(
وارد ﺷود از ﻋداوت و ﺷرارت اﺑﻠﯾس ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﻣﺎ اﻣر ﮐرده ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را دﺷﻣن ﺧود ﺑداﻧﯾم و ﺑﺎ
او دﺷﻣن ﺑﺎﺷﯾم .ﻓﺎطر-۶
طﺑﻖ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﻔر اﺑﻠﯾس در ﻗﺑﺎل ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت و ﻋداوﺗش ﺑﺎ رﺣﻣﺎن اﺳت و رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ! ﻣرﯾم-۴۴
اﺳراء -٢٧ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ را ﻣﺣﺎﺻره و ﮔﻣراه ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ
ﻧﺎﺷﮑرﻧد .آﯾﺎ ﻧﻌﻣﺎت ﭼﯾﺳﺗﻧد؟
ﺧود ﻗرآن ﻧﻌﻣﺎت را اھرﻣﮭﺎی ھداﯾت ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧواﻧده اﺳت )ﺳوره ﺣﻣد( و از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺻورت ظﺎھری و
ﻣﺎدﯾﺷﺎن ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﯾﺳت اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ روﯾﮕرداﻧﻧد" :ﭼون ﻧﻌﻣت ﺧود را ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﺑﻔرﺳﺗﯾم اﮐﺛرﺷﺎن
روی ﺗرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن" -ﻧﻌم" ﺑﻣﻌﻧﺎی آری ﮔﻔﺗن و روﯾﮑرد ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده اﺳت از طرﯾﻖ ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺎدﯾﺎت و اﻣور
دﻧﯾوی و ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻘﺻﺎن و ﺧﺳران و ﮐﺗﻣﺎن ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﻣور ظﺎھری! "ﺑر اﻋراف دﯾوارﯾﺳت ﮐﮫ ظﺎھرش
ﻋذاب وﻟﯽ ﺑﺎطﻧش رﺣﻣت اﺳت ".اﻋراف -اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺑر ﺻراط اﺳت زﯾرا ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻣﺎن وادی
ﻋرﻓﺎت و اﻋراف اﺳت ﮐﮫ اﺳوه ھﺎﯾش اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا آﻧﮭﺎ را ﻧﻌﻣت ﷲ ﺧواﻧﻧد" :ای ﻣؤﻣﻧﺎن
ھﻣواره ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻌﻣت ﷲ ﺑﺎﺷﯾد!" ﻗرآن-
در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی درک ﻧور ھداﯾت ﺣﻖ در ھر اﻣر و ﭘدﯾده ای اﺳت ﺑﺧﺻوص در ﺑﻼﯾﺎ و ﺧﺳراﻧﮭﺎ و
ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎ و اﻣراض و ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣرگ و اﺳﺎرت و ...ﮐﮫ اﺳوه ھﺎی اﯾن ﻧﻌﻣﺎت و ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎت ﺧدا ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن
و اوﻟﯾﺎی آﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻧﻌﻣت ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ در وﺟودﺷﺎن ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت و ﻟذا ﻧور ھداﯾت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ دارای وﻟﯽ ﻧﻌﻣت و اﻣﺎم ھﺳﺗﻧد ارادت و اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﮑر ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت
ﺑر ﺻراط اﺳت زﯾرا ﺗﺟﻠﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾز اﻣﺎم اﺳت .و اﺑﻠﯾس در ﮐﻣﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮑﺎن اﯾن ﺻراط
ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ دارای اﻣﺎم و اھل ﻣﻌرﻓت و ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ در ﺟﮭت ﻟﻘﺎءﷲ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ در اطﺎﻋﺗﺷﺎن ﻣذﺑذب و
ﻣن ﺧود را ﺑﺎ ھوی اﻣﺎم درﻣﯽ آﻣﯾزﻧد و اﯾن
ﻣﺷرک ھﺳﺗﻧد و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و دارای ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ِ
ﻋﯾن ﻣﺻداق ﺷرک ﺑر ﺻراط اﺳت.
اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﺣﺻول ﺷﮑر ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﺳت ﭘس وادی ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر اﺳت و ﻋرﻓﺎن وﺣدت وﺟود
ﮐﮫ :ﺑﮕو ﺧﯾر و ﺷر ھﻣﮫ از اوﺳت! ﻗرآن -و ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت وﺣدت وﺟود ﻧﻣﯾﺗوان ﺑر ﺻراط
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﺳﺎﻟﮏ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ و اﺧﻼص ﮔردﯾد و در اطﺎﻋﺗﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾر و اﻣﺎم زﯾﺳت .ھر دﻏدﻏﮫ و ﺷﺑﮭﮫ
و ﺗردﯾد و ﺗذﺑذب و ﺷرک و ﭼون و ﭼراﺋﯽ در اﯾن راه ھﻣﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎﺷﮑری و ﮐﻔران ﻧﻌﻣت اﺳت و ﻣﺣﻣل اﺑﻠﯾس ﺑر
ﺻراط! اﯾن ھﻣﺎن ﺷرک ﺑﺎ اﻣﺎم و ﭘﯾر طرﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺳوی ﻣﮑر و دروغ و ﺧﯾﺎﻧت و ﺳﻘوط ﻣﯾرود و ﺑﮫ
ﯾﺎری اﺑﻠﯾس در دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮔردد و آﻧﮕﺎه اﺑﻠﯾس ﺧطﺎب ﺑﮫ اﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن از ﺷرک ﺷﻣﺎ ﺑﯾزارم!
ﺳﺎﻟﮏ ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣﺎﻣش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ داﺋﻣﺎ ً ﻣﺷﻐول ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ﺧود را در ھر اﻣری ﻓﻧﺎی در ھوی ذات
اﻣﺎﻣش ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳت .وﻟﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد و ھوی اﻣﺎم را در ھر اﻣری ﻣﻧﯽ ﻣﯾﺳﺎزد دﭼﺎر ﺷرک اﺳت
و ﻧﺎﺷﮑری ﺑر ﻧﻌﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از اﻣﺎم ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ آﯾد .و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺷﯾطﺎن در وادی ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺗوﺣﯾد
اﺳت.
در ﻓﺻل ﻗﺑل ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻣﻧطﻖ و روش ﺷﻧﺎﺳﯽ ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن راه دل اﺳت درﺳت ﺑر
ﺧﻼف ﻣﻧطﻖ و روﺷﮭﺎی ذھﻧﯽ و دﻧﯾوی اﺳت ﭘس ﻣﺳﺗﻠزم ﺟﮭﺎد اﮐﺑر اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﺣﮑﻣت وﺣدت
وﺟود ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.

٤٢

ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ و ﻣرﯾد را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾر و اﻣﺎﻣش دﭼﺎر ﺗﻧﻔﯾس و ﺷرک و ﮐﻔران ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ،
ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ ،ﻗﯾﺎس ﺑﯾن ﺧود و اﻣﺎم ،ھﻣذات ﭘﻧداری ﺑﺎ اﻣﺎم ،اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺑرﺗری ﺟوﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ،ﻋداوت و اﻧﮑﺎر
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﺧواھران و ﺑرادران ﻣؤﻣن ،و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣﯾل ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺟﺳﺗﺟوی ﻣرﯾد ﺑرای ﺧوﯾﺷﺗن و اراده ﺑﮫ
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣﺎم و ﭘﯾر ﺧود ﺷدن! ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻋواﻣل در راﺑطﮫ ای ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﮫ دام
اﺑﻠﯾس ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮔﺎه ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻋداوت و ﻗﺗﺎل ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ روﻧد.
وﻟﯽ در ﻣﻐز و ﻣﺣور ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﺣﯾدی ﻧﮑﺗﮫ ای ﺑس ﻟطﯾف و دﻗﯾﻖ و ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻓﻘدان درﮐش ﮐﺎﻧون
ھﻣﮫ اﻟﻘﺎﺋﺎت و آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و آن ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود را ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ و
ﺷراﮐت ﺑﯾن ﻧﯾﮏ و ﺑد ،ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ،دﯾن و دﻧﯾﺎ و ﺣﻖ و ﺑﺎطل داﻧﺳﺗن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗرادف اﯾن دو! و اﯾن ذات ﮐﻔر اﺑﻠﯾﺳﯽ در ﻗﻠوب و اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣﺎل ﻣؤﻣﻧﯾن ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ ﷲ اﺳت" :ﮐﺎﻓران ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺧﯾر
و ﺷر و ﭘﺎک و ﻧﺎﭘﺎک ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ".ﻗرآن -از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﻧطﻖ و روش ادراک ﻗﻠﺑﯽ و ذھﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﭼﻧﯾن ﺗﺻور ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھر اﻣری ﺑﺎ ﺿدش ﺑراﺑر اﺳت ﭘس ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن ﺣﻖ و ﺑﺎطل و راﺳت و دروغ ﻧﯾﺳت!؟ و اﯾن
ﻟطﯾف ﺗرﯾن دام اﺑﻠﯾس ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری را در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﮫ ھﻼﮐت اﻓﮑﻧده اﺳت.
اﺑﻠﯾس ﺑﻧدرت ﻣؤﻣﻧﺎن را آﺷﮑﺎرا اﻣر ﺑﮫ ﮐﻔر و ﻓﺣﺷﺎء ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻟطﺎﯾف اﻟﺣﯾل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺳوی ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی و
ﺷرک ﺑﯾن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﻓﺳﻖ و ﺗﻘوا ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد .اﺑﻠﯾس ،ﻣﺟﺎھدان را ﺑﮫ ﻋداﻟﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﻣﯾﺎﻧدازد و ﺑواﺳطﮫ
اﺻرار و ﺗﺷدﯾد در ﻋداﻟت ﺑﮫ ﺟﺑﺎرﯾت و ﺳﺗم واﻣﯾدارد و ﻋﺎرﻓﺎن را ھم ﺑواﺳطﮫ اﻓراط و اﺻرار در ﻣﻌرﻓت و ﻣوﺣدان
را ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ در ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود! و ﻣﺧﻠﺻﯾن را در اﻓراط و اﻧﺣراف و اﺻرار در اﺧﻼﺻﺷﺎن
و ﻋﺷﺎق ﺣﻖ را ﺑواﺳطﮫ ﭘرﺳﺗش ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ! وﻟﯽ ھﻣﮫ اﯾن ھﻧرھﺎ و ﺣﯾﻠﮫ ھﺎی ﻟطﯾف اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑر ﻣﺣور ﺗﻔﺳﯾر
و ﺗﺑﯾﯾن ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزان ﺗﻘواﯾش ﺑواﺳطﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﻟﻣس
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺻﯾرﺗﯽ ﺑرﺗر و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗر ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اﻓراط و ﺗﻔرﯾط در ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ از ﯾﮑﺳو و ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود از ﺳوی دﯾﮕر دو ﺗرﻓﻧد ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﺗوﺣﯾدی اﺑﻠﯾس
در ادراک اھل ھداﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺧداوﻧد را از ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﻧزه و ﻣﺣو ﻣﯾﺳﺎزد و ﯾﺎ او را ﺧود اﺷﯾﺎء ﻣﯾﮑﻧد.
ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎده ﭘرﺳﺗﯽ )ﺻورت ﭘرﺳﺗﯽ -ﺑت( دو روی ﺳﮑﮫ اﺑﻠﯾﺳﯾت در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑر ﺻراط اﺳت .ﮐل
ﻋﻠم و ھﻧر و ﺗﻘوا و ﺧﻠوص و ﻋرﻓﺎن اھل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ﻋﯾن
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﭘرﺳﺗﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﭼﺎر ﺻورت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷوﻧد .اﺻﻼً ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
راھﯽ ﻓراﺳو و ﺑﯾن ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ ،ﺻورت و ﺳﯾرت ،ظﺎھر و ﺑﺎطن و دﻧﯾﺎ و آﺧرت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﮫ اﯾن دوھﺎ در
ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﻣﺟرای ﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾن راه ھﻣﺎن اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را از ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ و
ﺗﻧزﯾﮫ و ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی و دھر ﭘرﺳﺗﯽ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻧﺟﺎت ﻣﯾدھد و ﻣﺻون ﻣﯾدارد .ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﺗﻧزﯾﮫ دو روی ﺳﮑﮫ و ﻣﮑرھﺎی
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺑﻠﯾس در ﺳﺎﻟﮏ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻧزه و ﻣﺑرا و ﻣﺣو ﺳﺎﺧﺗن ﺧدا از ﺧﻠﻖ و ﯾﺎ ﺑراﺑرﺳﺎزی و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﺧﻠﻘش!
ﮐﮫ ذھن ﻋﻠﯾﺗﯽ ﺟز اﯾن دو ھﯾﭻ راﺑطﮫ دﯾﮕری ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻟذا ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ذھن ﺧود را ﻣرﯾد اراده
ﭘﯾرش ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺳﯾطره ﻣﮑرھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺑﻠﯾس ﺑرھد" :و اﺑﻠﯾس ذھﻧﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑراﯾﺷﺎن ﻋﯾن ﺣﻖ ﺟﻠوه ﻧﻣود و ھﻣﮫ
از او ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﯾن!" ﺳﺑﺄ-٢٠
ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر ﺑود ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﻣﻌﺎرف و ﺣﮑﻣﺗﮭﺎ و آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﺗوﺣﯾدی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و وﺣدت وﺟودی،
ﻧﺎﻓذﺗرﯾن ﻣدﺧﻠﮭﺎی اﻟﻘﺎﺋﺎت واژﮔوﻧﺳﺎزی اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﺗﺎ ﮐﻔر و ﻓﺳﻖ و ﻓﺳﺎد و ﺳﺗم را ﻋﯾن ﺣﻖ ﺟﻠوه دھد و زﺷﺗﺗرﯾن
اﻋﻣﺎل را زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
طﻣﻊ در وﻻﯾت اﺋﻣﮫ ھدی و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣردان ﺧدا ﻧﯾز وﺳوﺳﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎری دﯾﮕرﯾﺳت ﮐﮫ در وادی ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس از ﺟﺎﻧب
اﺑﻠﯾس در ﻧﻔوس ﺳﺎﻟﮑﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺧﯽ را ﺗﺎ ﻣﻘﺎم دﺟﺎﻟﯾت ﮐﺎﻣل ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دھد .اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻣﻌﻧوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
وﻻﺋﯽ ﻟطﯾﻔﺗرﯾن دام اﺑﻠﯾس ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺗﺎ ﻗﻠﻣرو ﻗﺗﺎل ﺑﺎ ﭘﯾر و اﻣﺎم ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
ﺳﺎﻟﮏ وادی ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم و وﻻﯾت ﺣﻖ از ﺟﺎﻧب ﭘﯾر و اﻣﺎﻣش روﺣﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﻘدرت اﯾن روح اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﯾن راه را ﺗﺎ ﻟﻘﺎء ﷲ در وﺟود اﻣﺎﻣش طﯽ ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ اﮔر ﺗﺳﺑﯾﺢ اﯾن ھوﯾت روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﺳوی اﻣﺎﻣش را ﻧداﻧد و در
ﻓﮑر و ذﮐر و اطﺎﻋﺗش رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧد و اﯾن ﻣن روﺣﺎﻧﯽ را از ھوی اﻟﮭﯽ ﭘﯾر ﻧﺧواﻧد و ﺗﻧﻔﯾس ﮐﻧد ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﯾﺷود
و ﺧﺻم اﻣﺎم ﺧوﯾش! ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﺑﻠﯾس ﮐﮫ ھﻣﺎن دﺟﺎﻟﯾت اﺳت ﻓﻘط در ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺳﯾر و ﺳﻠوک
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﻖ دارد ﮐﮫ اﯾن ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ در دﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺗل اﮐﺛر اﻣﺎﻣﺎن و ﻋرﻓﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت
ﺑدﺳت ﻣرﯾدان ﻣﺳﺗﮑﺑر و ﺑوﻟﮭوس و ﻓﺎﺳﻖ!
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ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻧور ھداﯾت ﻣﻌﺻوﻣﯾن و اوﻟﯾﺎی آﻧﮭﺎ در
دوره ﻏﯾﺑت ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ھﻣﭼون آدم)ع( و ﺣوا ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .ﭘس اﯾن وادی ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ آﻧﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﻣر را ﻣﯽ طﻠﺑد ﺑﺎ ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و
اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻓزاﯾﻧده ﺗﺎ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻻﯾﻖ و ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺻﺎﺣﺑش ﮔردد و در وﺟودش
ﺧﻼق ﺷود .وﻟﯽ ﺑﯽ ﺻﺑری و ﺷﺗﺎب وﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﺑﯽ اطﺎﻋﺗﯽ اﮐﺛر اﯾن ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﺷرﮐﺷﺎن ﻣوﺟب ﺳﻘوط ﺑﺳﯾﺎری از
آﻧﮭﺎ از ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽ ﺷود.
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ درﺑﺎره اﮐﺛر ﻣوﺿوﻋﺎت اﯾن وادی در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم ﺑﮫ ﺗﮑرارﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﭘردازﯾم
رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی "ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ"" ،ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ"" ،ﻋﻠم رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ"" ،ارض ﻣﻠﮑوت" و "ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎن
اﻣﺎﻣﯾﮫ"!
و ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾده و اراده ﻋﺎرف ﺷدن ،ﻋﺎﻟم ﺷدن ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷدن ،اﻣﺎم ﺷدن ،ﻧﺎﺟﯽ ﺷدن ،ﺻوﻓﯽ ﺷدن و اﻣﺛﺎﻟﮭم
ﺑﮫ ھرﻣﻌﻧﺎ و ﺗﺣت ھر ﻋﻧوان و اﺣﺳﺎس و اﻧﮕﯾزه ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن ﺗﺧم اﺑﻠﯾﺳﯾت در اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﺎﻟﮏ اﺳت و اﮔر از آن
ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧد و آﺛﺎرش را از اﻧدﯾﺷﮫ و دﻟش ﭘﺎک ﻧﮑﻧد در اﯾن وادی ﺧود اﺑﻠﯾس و دﺟﺎل ﻣﯽ ﮔردد .ﻣن و ﻣﻧﯾت ھﺎی
ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھزاران ﺑﺎر ﻣﮭﻠﮑﺗر از ﻣﻧﯾت ھﺎی ﻣﺎدی و ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم اﺳت .ھﻣﮫ
ﻣﻔﺎﺳد و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻗﻠﻣرو ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن "ﻣن" ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻌﻧوی اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﻧﻔس ﺑﺷر
اﺳت و ﺗﺣت ﺳﻠطﻧت اﺑﻠﯾس در ﺑﺷر! ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧود ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻧﮭﺎ اﻧﮕﯾزه ای اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﮫ ﺣﻖ رﺳﺎﻧده و
رﺳﺗﮕﺎر و ﭘﯾروز ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﭼﯾزی ﺷود ھرﮔز آن ﭼﯾز ﻧﻣﯾﺷود .آن ﭼﯾز ﻓﻘط اﯾده ای اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧد
و ﺑر اﻧﺳﺎن ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺳﺎزد .آن ﭼﯾز ﯾﮏ ﺧط و وﻋده ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت" :ﺧطوات ﺷﯾطﺎن را ﭘﯾروی ﻣﮑﻧﯾد ".ﻗرآن!
و ﮐﻼم آﺧر اﯾﻧﮑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ھرﮔﺎه ھم ﻏﻔﻠﺗﺎ ً دﭼﺎر وﺳوﺳﮫ و ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن ﺷوﻧد ﺑﮫ
ﺑﯾداری و ﺟﮭش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟدﯾدی ﻣﯽ رﺳﻧد ﭘس ﺷﯾطﺎن ھم در ﺧدﻣت اﻋﺗﻼی آﻧﮭﺎﺳت" :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺗﻘﯾن ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ و
ﻟﻣس ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺷوﻧد ﺑﺧود آﻣده و ﺑﮫ ﺑﺻﯾرت ﻣﯽ رﺳﻧد ".اﻋراف-٢٠١
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ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر
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ﻓرھﻧﮓ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ و ﻣﺗّﺣدی از آداب و ﺳﻧن و ﺑﺎورھﺎ و ﻋواطف و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی
ﻓر و ّ
ﻋزت و
اﮐﺛرﯾت ﻣردﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم ﺳﺧﻧﮕو و ﺣﺎﻓظ رﺳﻣﯽ اﯾن ﻓرھﻧﮓ اﺳت .ﻓرھﻧﮓّ ،
ﻓر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋزت و ﮐراﻣت و ﻋظﻣت اﺳت و
ﻋظﻣت ﯾﮏ ﻣﻠّت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻟﻐﺗش ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت :ﻓر -ھﻧﮓ! ّ
ھﻧﮓ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ھﻣﺎھﻧﮓ و ﻣﺗﺣد اﺳت ﻣﺛل "ھﻧﮓ" ﻧظﺎﻣﯽ! و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳرھﻧﮓ و ﻓرﻣﺎﻧده و
ﻓر ﻣﻠّﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد دﭼﺎر ﺟﺑﺎرﯾت و ﺳرﮐوﺑﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣردﻣﯽ ﺑر
ﻓر اﯾن ھﻧﮓ ھﺳﺗﻧد .و ھر ﮔﺎه ﺑر ﺧﻼف اﯾن ّ
ھداﯾﺗﮕر ّ
ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻣروزه دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎ ﭘدﯾد آورﻧده ﻓرھﻧﮓ واﺣد ھﻣﮫ ﻣﻠل و اﻗوام ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور ﯾﮏ ارزش واﺣد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و آن ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و آزادﯾﮭﺎی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اﻓراد ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑواﺳطﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺎھﯾت و ﻣﺣﺗوا و ﺳﻣت و ﺳو ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آن اراده ﻣطﻠﻘﮫ و اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ
ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﺑﻘدرت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎی ﻧو ﺑﮫ ﻧو! و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻓرھﻧﮓ ﺗﮑﻧو اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ! ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ "ﺗﮑﻧو" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ﺗظﺎھر ﻧﻔس اﺳت.
و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻓرھﻧﮓ واﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدرش ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی
اﺳت و ﻓرزﻧدش ظﮭور ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﻋﻧﺎن ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره! و اﯾن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﺎﺑودﮔر ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﻣﮫ آداب و
ﺳﻧن و ﺑﺎورھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻗوام و ﻣﻠل را در ھم ﮐوﺑﯾده و از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯾدارد و ﺑر ﺟﺎﯾش ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻓر و ّ
ﻓر
ﺷرش ﺑﮫ ﭘﺎی ّ
ﻋزت ﺑﺷری ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی ﺧﯾر و ّ
ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ّ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻓ ّر و ﭘﯾروزی اﺑﻠﯾس و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺑطن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳر ﺑرآورده
ﻓر اﺑﻠﯾس اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور دﺟّﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھم ﺧر آن اﺳت
اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﺎن ﻣﺣﻣل ّ
ﮐﮫ ھدﻓﯽ ﺟز ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐردن و ذ ّﻟت ﺑﺷر ﻧدارد و اﯾن ﻏﺎﯾت ﮐﻔران ﺑﺷری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﺧداوﻧد اﺳت ﻧﻌﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﻋﻠوم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ وﯾراﻧﮕر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ در ﻓﺻول ﻗﺑل و
ﺳﺎﯾر آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭘس ﻓرھﻧﮓ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن ﻓرھﻧﮓ اﺑﻠﯾس و ﻟﺷﮑرﯾﺎن و ﭘﯾروان اوﺳت و ھﻣﮫ ھﻧرھﺎی ﭘدﯾد آﻣده در
اﯾن ﻓرھﻧﮓ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﺧدﻣت ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﻘدﯾس اﯾن ﻓرھﻧﮓ اﺳت از ﺷﻌر و ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و
ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ و ﺗﺋﺎﺗر و ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون .ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ھﻧرھﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از طرﯾﻖ ﺷﯾطﺎن آرﯾل )ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎھواره ای(
ﺑﮫ ﻋﻘل و ﺣواس و ﻗﻠوب آﺣﺎد ﺑﺷری ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در اﯾن دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ذﻟّت
و ﺑطﺎﻟت و ﻓﺳﺎد و ﺑﺎزﯾﭼﮕﯽ ﺧود اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧﻧد و دﺟّﺎل و ﺧرش را ﺑﭘرﺳﺗﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ
ﻓر ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﺷده اﺳت.
ّ
در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ھﻧرھﺎی ﻣدرن ﺟﻣﻠﮕﯽ روﺷﮭﺎی زﯾﺑﺎﻧﻣﺎﺋﯽ ذﻟّت ھﺎ و زﺷﺗﯾﮭﺎی ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾدھد:
"ﺷﯾطﺎن اﻋﻣﺎل زﺷت آﻧﮭﺎ را در ﻧظرﺷﺎن زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ذھﻧﯾت ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑراﯾﺷﺎن راﺳت ﻣﯽ ﮔرداﻧد و آﻧﺎن را ﺑﮫ
وﻋده ھﺎی ﻣوھوم ﺳرﮔرم ﻣﯽ ﺳﺎزد ...و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺑﺟﺎی ﺧدا وﻟﯽ ﺧود ﻗرار دادﻧد آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ را ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و زﻣﯾن و درﯾﺎھﺎ را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﺧﺳران آﺷﮑﺎری را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد ".آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن-
"و ﺷﯾطﺎن ﻣﺷﺗﺎق ذﻟّت و ﻓﻼﮐت اﻧﺳﺎن اﺳت ".ﻓرﻗﺎن -٢٩آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺷر ھرﮔز در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ذﻟﯾل و ﻋﻠﯾل
و ﺗﺑﺎه و ﻣﻔﻠوک ﺑوده اﺳت از ﺛروﺗﻣﻧدان ﺗﺎ ﻓﻘرا و از ﻋﻠﻣﺎء ﺗﺎ ﻋوام و از دوﻟﺗﻣردان ﺗﺎ ﻣردم ﮐوﭼﮫ و ﺑﺎزار و از ﻏرب
ﺗﺎ ﺷرق! و اﻣروزه ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﺷﻐول ﺗﻣﺳﺧر و ﺳرزﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت و از ﺷرک اﻧﺳﺎن
ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺑﯾزاری ﻣﯾﺟوﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ دل ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ درد آﻣده اﺳت
ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده و ﺑر ﺣﻘش ﭘس از ھزار ﺳﺎل ھﻧوز در ﻏﯾﺑت و
ﺗﻘﯾﮫ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد زﯾرا ﮐﺳﯽ طﺎﻟب رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋﺗش ﻧﯾﺳت و ھداﯾﺗش را ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻣﻘﺎﻣش را طﻠب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮔوﺋﯽ ﺑﺷر ﻣدرن اﺷﮏ ﺷﯾطﺎن را ھم درآورده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آورده اﺳت و آن ﻣﺧدری ﺑﻧﺎم ﺟﺎدوی ﺳﯾﺎه ﯾﺎ "اﺷﮏ ﺷﯾطﺎن"
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻرﻓش ﻣﯽ ﮐﻧد! اﻣروزه اﮔر اﻧواع ھﻧرھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﺳﯾﺎر زود ﺑﺎ اﯾن ﺟﮭﻧم ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت
ﻣﯽ رﺳد و راھﯽ ﺑرای ﺧروج از آن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﻠﯾدﺗرﯾن وﺟﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣدرن ﺟﮭﺎن ھﻣﯾن ھﻧرھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
٤٥

ذ ّﻟت و ﻧﺎﺑودی ﺑﺷر را ﺑراﯾش زﯾﺑﺎﺳﺎزی و ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ھﻧرھﺎ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﺛری ﻧدارﻧد ﻣﮕر ﺑﺎ
ھﻣراھﯽ اﻧواع ﻣﯾوه ھﺎی درﺧت زﻗّوم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺧدرات و رواﻧﮕرداﻧﮭﺎ و ﻣﺳﮑﻧﮭﺎی رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا
ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ھﻣﮫ ھﻧرھﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ً زﻗّوﻣﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑدون زﻗّوم ﻗﺎﺑل ﻣﺻرف ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﻟّدان
اﯾن ھﻧرھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﻧﯾز ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾن ﻣﯾوه ھﺎی ز ّﻗوﻣﯽ اﯾن ھﻧرھﺎ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺷﮏ ﺷﯾطﺎن را در
ﻣﯽ آورﻧد!
اﻣروزه زﻗوﻣﯽ ﺗرﯾن و اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن و ﻓرﯾﺑﻧده ﺗرﯾن ھﻧرھﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻧرھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ھﻧر ﻣﻘدس" ھﺳﺗﻧد :ادﺑﯾﺎت
ﻣﻘدس ،ﺳﯾﻧﻣﺎی ﻣﻘدس ،ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت ،ﺗﺋﺎﺗر و ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم! ﺑﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره
ﭘﯾﺎﻣﺑران و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی اﻟﮭﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐل ھﻧرﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺷﮏ ﺷﯾطﺎن را درﻣﯽ آورﻧد و ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن
ﻣﯽ ﻧوﺷﺎﻧﻧد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯽ را در ﺑﺷر ﻣﯽ ﺳوزاﻧﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ دھﻧد!
ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺎ را از ﺑﺎﺑت اﯾن ﺳﺧﻧﺎن و ﻣﻌﺎرف ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺷد ﺑدﺑﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎه ﺑﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎه ﻧﻣﺎﺋﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﮐﮫ ﮐرده اﻧد .ﺑرای ﺧود ﺑﻧده اﯾﺎم ﺗﺄﻟﯾف اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻗﻠم ﺑوده اﺳت وﻟﯽ از ﺗﺄﻟﯾف آن ﮔرﯾزی
ﻧداﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺗﺄﻟﯾف ﮐﺗﺎب "ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ" آﻏﺎز ﺷده اﺳت ودر اداﻣﮫ رﺳﺎﻟت ھﻣﺎن رﺳﺎﻟﮫ اﺳت
ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( ﺑﮫ ﺑﻧده ﻣﺣول ﮔردﯾده اﺳت.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﺷر ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎﻻﺗر از ﺧطر و ﺑﺎﻻﺗر از ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺳت و روز ﺑﮫ روز ﺧطرﻧﺎﮐﺗر و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎرﺗر ﻣﯽ ﺷود
و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺧودﻓرﯾب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧظر زﯾﺑﺎ و ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد از اﯾن
ھﻣﮫ آدﻣﮑﺷﯽ ﻓزاﯾﻧده ﺗﻔﺳﯾر ﺷﺎﻋراﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ای ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﮐردﯾم ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم
ﻣﺳﻠﻣﯾن را ﺑدﺳت ﻣﺳﻠﻣﯾن ﭘدﯾده ای ﻣﺑﺎرک و زﯾﺑﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم!و اﮔر ھم اﯾن ﻗدرت را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﺗﺎ ﻏﺎﯾت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﻼﮐت ﺑﺷری
و ﺑﺧﺻوص ﻓﻼﮐت ﻣﺳﻠﻣﯾن را ﺗﺑﯾﯾن ﻧﻣﺎﺋﯾم ﺑﮫ ﯾﺎری و اﻣﯾد و رﺣﻣت و ﻧﺟﺎت ﺑﻘﯾﺔﷲ اﻋظم اﻣﺎم ﻣﮭدی)ﻋﺞ( و ﻧظر
ﺷﻔﺎﻋت و ﺣﻣﺎﯾت اوﺳت و ﮔرﻧﮫ ﻗﻠم از ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷرﻣﻧده و ﮐﻣرﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت در ﻣﺣﺿر اﯾﻧﮭﻣﮫ رﺣﻣت و
ﻣﺣﺑت ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد)ص( و ﻧﻣﮏ ﺑﮫ ﺣراﻣﯽ ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﮐﻔران اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( در
ﻣﻌراﺟش در ﯾﮑﯽ از آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺷﺎھد اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ از اﺷﮏ ﻣﻼﺋﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺣﺎل ﺷﻘﺎوت اﻣﺗش ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗﻧد!
ﻓرش ﺣﮑوﻣت و ﻓرھﻧﮓ
ﻓرش ﻧور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﺑﺎﺷد .ﮐﺟﺎﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ ّ
ﮐﺟﺎﺳت ا ّﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ّ
ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﺟﺎﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرھﻧﮕﮭﺎی ﻓرھﻧﮕش ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ﺑﺎﺷﻧد :ای ﻓرزﻧد آدم ﭘس ﮐﯽ
طﺎﻟب رﺣﻣت و ﺑﮭﺷت ﻣن ﺧواھﯽ ﺷد! ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ذات ھﻧر ﺑﺎزاری )ھﻧری ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﺷود( ﺟﻠوه ﮔرﯾﺳت و درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘوا ﻗرار
دارد ﻟذا ﻏﺎﯾت اﯾن ھﻧرھﺎ ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور و ﺗﺑﺎھﯽ ﺧﺗم ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎزاری ﻣرد
ﺑﺗدرﯾﺞ در ﻣﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ھﻧری ،اﻣﯾﺎل و ﻣﺎھﯾت زﻧﺎﻧﮫ و ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺟﻠوه ﮔری ذات و طﺑﯾﻌت
زﻧﺎﻧﮫ اﺳت .ﭘس ھﻧر ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎی راﯾﺞ زﯾﺑﺎﺳﺎزی زﺷﺗﯽ ھﺎ ھم ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود
در ﻗﻠﻣرو ﻋرﺿﮫ ﺑﺎزاری! وﻟﯽ ھﻧری ﮐﮫ ﺑﺎزاری و ﺟﻠوه ﮔراﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد و در ﺧدﻣت اﻋﺗﻼی روﺣﺎﻧﯽ اﻓراد ﺑﺷری ﺑﺎﺷد
اﻣری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت و اﻟﮭﯽ اﺳت .آن ھﻧری ﮐﮫ ﺑر ﺗﻌﻣﯾﻖ و اﻋﺗﻼی ﺗﻘوا و ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ و اﺳﺗﻐراق روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر
ﺑﯾﻔزاﯾد ھﻧری ﻗدﺳﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﭼون ﺳﺎزی ﮐﮫ ﺣﺿرت داود ﻣﯽ ﻧواﺧت و ﺑﮭﻣراھش ذﮐر ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔﻔت و ھﻣﮫ
طﺑﯾﻌت ﭘﯾراﻣوﻧش را ھم ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ذﮐر ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﺑﻧده ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﮐﯾﻔﯾت ذاﮐراﻧﮫ از ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﺷﺧﺻﺎ ً در
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻧد و راﮔﺎھﺎی ﺳﯾﺗﺎر ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ام .ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ھﻧر ﺳﻣﻌﯽ اﺳت ﺑﯾش از ﺳﺎﺋر ھﻧرھﺎ ﺑﺎ
دﯾن ﺧدا ارﺗﺑﺎط ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺣﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺟواﻧب ﺗﻘواﺋﯽ اﻣر رﻋﺎﯾت ﺷود و از ھر ﻧوع
ﺟﻠوه ﮔری ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧد .اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺳﻣﺎع ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻘدﺳﺎت و
اذﮐﺎر اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔذراﻧد و ﻋﺻﻣت اﯾن ﻋﺑﺎدت را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ ﺳﻣﺎع ذاﮐراﻧﮫ را ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ رﻗﺎﺻﯽ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و اﯾن ﻗﻠﻣرو اﺷد رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت.
ﻣزوراﻧﮫ در ﺧدﻣت اﺣﯾﺎی ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣدرن ھﺳﺗﻧد و ﺟﻠوه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ! ھﻣﭼون ھﻧر
اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرھﺎ
ّ
طراﺣﯽ و ﻣﻌﻣﺎری و ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی و ﻏﯾره! و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن در ظﮭورﺷﺎن ﻧﺧﺳت اﻗدام ﺑﮫ
ﺗﺧرﯾب ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺟدی ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﮐﮫ ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﻣﺳﺟد ﺿرار ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﺟز ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن رﻓت و آﻣد ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد) .ﺣدﯾﺛﯽ از
ﻋﻠﯽ)ع((-
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ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﻌﯾﺷت
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ﻗرآن ﮐرﯾم ﭼﻧد ﻓﻘره از اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﻌﯾﺷت ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر را ﮐﮫ از ارﮐﺎن ﺷﯾطﻧت اﻗﺗﺻﺎدی -ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐرده اﺳت :رﺑﺎ ،ﻗﻣﺎر ،ﺷرط ﺑﻧدی ،ﺗﮑﺎﺛر ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ رزق و روزی ،ﻣﺳﮑرات و ﻣﺧدرات ،ﺗﻧوع ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺑﺎزﯾﮕری ،ﺗﺑدﯾل ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ارزاق و ﻧﻌﻣﺎت ،اﺳراف و ﻣﯾوه درﺧت ز ّﻗوم! اﯾﻧﮭﺎ اﻧواع راه و روﺷﮭﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ارﺗزاق و اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﯾﺎﺗﺷﺎن ﻗﺑﻼً ذﮐر ﺷد :ﺑﻘره  ،٢٧۵ﻧﺳﺎء ،١١٩اﺳراء ،٢٧ﻣﺎﺋده٩٠و،٩١
ﺻﺎﻓﺎت ،۶۴-۶٠ﻧﺣل١٧و.١٨
واژه "رﺑﺎ" در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎه ﮐﻠﯾد ھﻣﮫ ﺣراﻣﮭﺎ و ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﺳﺎﺋر
ﻣﺣرﻣﺎت و ارزاق ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ھم در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧواع و روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون زﯾﺎده ﺧواھﯽ و ﻧﺎﺷﮑری و
ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎ اﻧدک ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻗﻣﺎر و ﺷرط ﺑﻧدﯾﮭﺎ و اﺳراف و ﺗﻧوع ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺑﺎزﯾﮕری و ﺗﺑدﯾل و ﺗرﮐﯾﺑﺎت ارزاق طﺑﯾﻌﯽ و ﻧﯾز ﺗﺑدﯾل رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ﻧﻌﻣﺎت ﺟﻣﻠﮕﯽ اﻧواﻋﯽ از رﺑﺎ و زﯾﺎده ﺧواھﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ رﺑﺎ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧزول ﭘول ﯾﮏ رﺑﺎ وﯾژه ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺻورت ﺑﺎﻧﮑداری ﮐل اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ
ﺗﺻرف درآورده اﺳت و در واﻗﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐرده اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی
ﺑزرگ ﺟﮭﺎن و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳت ﮐﮫ ﮐل اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﻌﯾﺷت ﺑﺷری را ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ دارد و
اﯾن در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم وﺟﮭﯽ از اﯾن آﯾﮫ از ﻗرآن اﺳت :ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮭود ﺷدﻧد! زﯾرا ﻣﻧظور از ﯾﮭود ﺷدن ﻣﺳﻠﻣﯾن اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾن ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داده ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﭼﻧﯾن ﭘدﯾده ای در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣطﻠﻘﺎ ً ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت اﻻ در
ﻣواردی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗرﻓﻧدی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده ﺗﺎ ﻋﻘﯾدﺗﯽ!
در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اھل رﺑﺎ در آﺗش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼون اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﻏﺷﯽ و ﻣﺟﻧون ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﯾن
واﻗﻌﯾت اﻣروز اﮐﺛر ﻣردم ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻏرق در رﺑﺎ ھﺳﺗﻧد رﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕرش ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺗورم در اﻗﺗﺻﺎد اﺳت
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﻐﺎﯾﺗش ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺳرآﻣد ھﻣﮫ اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﻣوﺟود ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت .و اﯾن
آﺗش ﺷﯾطﺎن در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت و دال ﺑر ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن ﺑر روان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧرخ ﺗورم در اﻗﺗﺻﺎد ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای واﺿﺣﺗرﯾن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧرخ رﺑﺎ و زﯾﺎده طﻠﺑﯽ و ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﻌﯾﺷت و ﻓرھﻧﮓ
و اﻗﺗﺻﺎد آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﺑﮭر دﻟﯾل و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد!
طﺑﻖ ﻣﻌرﻓت ﻗرآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی و وﻟوی ھر ﻧوع ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺟﮭت اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺧرﯾب ﺗن و ﻓﺳﺎد
روان و ﻋذاب ﺟﺎن ﮔردد ﺣرام اﺳت و ھﯾﭻ ﺧﯾر و ﺑرﮐﺗﯽ ﺑﮭﻣراه ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ داﺷﺗﮫ ھﺎ را ھم ﺑﮫ آﺗش ﻣﯾﮑﺷد و ﺣرام
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﺑﺎطﻧﯽ رﺑﺎ و ﺣرص و ﺣﺳد و زﯾﺎده ﺧواھﯽ در ﻣﻌﯾﺷت اﻟﻘﺎی ﺗرس و وﺣﺷت از ﻓﻘر و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ از
ﺟﺎﻧب ﺷﯾطﺎن اﺳت" :ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را از ﻓﻘر آﺗﯾﮫ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑرات ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ".ﺑﻘره-٢۶٨
ﯾﮑﯽ از اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺟﺎری اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﺎن ﻓﻘر و ﺧﺳﺎرت و ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ
اھل اﯾﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی ﺧداوﻧد را رزاق ﺧود ﻣﯽ داﻧد و رﺣﻣﺗش را ﺑﺎور دارد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ رزاﻗﯾت ﺧداوﻧد ﺷﻌﺎری ﺗو
ﺧﺎﻟﯾﺳت در ﺑﺎور اھل اﯾﻣﺎن! ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رزق ھر ﮐﺳﯽ ﯾﺎ از ﺳﻣت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و از دﺳت دوﺳت ﻣﯾرﺳد و ﯾﺎ از
ﺳﻣت ﺷﯾطﺎن و طﺎﻏوت و از دﺳت ﮐﺎﻓران و اﺷﻘﯾﺎء!
اﻣروزه ﻋﻣده و اﺳﺎس رزق و ﻣﻌﯾﺷت ﻣردﻣﺎن از دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻧﻔت ﻣﯽ آﯾد و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ،ﻧﻔت را
ﺧوراک اھل دوزخ ﺧواﻧده اﺳت .و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﺑر ﺳر ﻧﻔت اﺳت ﮐﮫ ﻏذای اﺻﻠﯽ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯾﺑﺎﺷد و ھﻣﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ! و ﺑﻧدرت ھﯾﭻ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ دارو و ﻏذاﺋﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺎﻗد ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﻧﻔﺗﯽ
ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻣﺎن رزق آﺗﺷﯾن اھل دوزخ ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷت ﺷﯾطﺎﻧﯽ!
اﺻﻼً ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھﯾت ﺑﺷرﯾش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق زﯾﺎده ﺧواھﯽ و رﺑﺎ و ﺗﻧوع ﭘرﺳﺗﯽ وﻋﯾﺎﺷﯽ و اﺳراف
اﺳت و ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش زرق و ﺑرق و رﯾﺎ! اﻣروزه اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ھﻧرھﺎ ﻏﯾر
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ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﻏﯾر ﺿروری ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط ﺟﮭت ﺗﺟﻣﻼت و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و رﯾﺎﮐﺎری و ﺑﺎزﯾﮕری و اﺳراف اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺷﯾده و ﺣﯾﺎت را ﺑر زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻧﮫ آب ﺳﺎﻟم ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻧﮫ ھواﺋﯽ ﺑرای
ﺗﻧﻔس و ﻧﮫ ﺧﺎﮐﯽ ﺑرای زراﻋت ﮐﮫ زھرآﮔﯾن ﻧﺑﺎﺷد .اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی ﻧﯾز اﮐﺛرا ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﻣوم و ﺳﻘر
و ﻏذاھﺎی دوزﺧﯽ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﺻﯾت ﺿد ﻏذاﺋﯽ دارﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗر!
اﻣروزه ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺗﻐذﯾﮫ ﺿد ﺗﻐذﯾﮫ ﺷده اﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠوم ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ھم دﺷﻣن ﺟﺎن و ﺳﻼﻣت ﺑﺷر
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠوﻣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺿد ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد! و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ اﮔر رﺑﺎ اﺻل ﺣرام در اﻣر
ﻣﻌﯾﺷت و اﻗﺗﺻﺎد اﺳت ﺧود ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ذات ﺷﺗﺎب و زﯾﺎده ﺧواھﯽ اﺳت ﺑﺳﺗر رﺑﺎ در ﺗﻣدن ﻣدرن اﺳت و ﺗﻣدن
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد رﺑﺎﺋﯽ ﻧﺑﺎﺷد .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺟﺑرا ً رﺑﺎﺧوار اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در آﺗش اﺳت.
اﻣروزه ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی روی زﻣﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺑﯾن دوزﺧﯾﺎن و ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣورش ﺟﻧﮓ ﻧﻔت و اﻧرژی ﻗرار
دارد .اﻧرژﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ اﻧرژی ﺣﯾﺎﺗﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺷر را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣروزه ﻋﻠوم ﺗﻐذﯾﮫ و ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻠوم آﻣﺎری و رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺟز ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ
در ﻧزد ﺑﺷر ﻧﯾﺳت :ھر ﭼﮫ ﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش ﺷود ﻧﺎﺑودﮔر و ﻧﺎﺑودﺷدﻧﯽ اﺳت -ﻋﻠﯽ)ع( ! "ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را ﺑواﺳطﮫ
ﺷﻣﺎرش در ﻧﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت ".ﻗرآن -از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻌﻣت ﺳﻼﻣت ،رزق ،ﻣﻌﯾﺷت و ﺷﻔﺎ و آﺳﺎﯾش و اﻣﻧﯾت! آﻣﺎری و
ﺷدن ﻣﯾزان ﺗﻐذﯾﮫ و آﺳﺎﯾش و ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت و اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﻌﯾﺷت ﺑﺷری ﻋﯾن ﺷﯾطﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ ﺷدن
رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ
ِ
آﻧﮭﺎﺳت .ھﻣﮫ اﻋداد و ارﻗﺎم و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻋﻠوم ﻏذاﺋﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ھﻣﭼون ﻣﻘﺎدﯾر وﯾﺗﺎﻣﯾن و ﭘروﺗﺋﯾن و ﻣواد
ﻣﻌدﻧﯽ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺧون و ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠوم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن آﻧرا
ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﺧواﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده!
رﯾﺎﺿﯾﺎت ،اﺑﻠﯾس اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻌﻘل و ﺷﻌور ﺑﺷر اﺳت و ﻋﻧﺻر آﺗش در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﺗش رﺑﺎ را ﻣﯽ اﻓروزد
و دل و ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ را ﺑﮫ ھراس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺳﭘس اﻧﺳﺎن را اﻣر ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑر و رﺑﺎ و ﻓﺳﺎد و دزدی
ﻣﯽ ﮐﻧد .رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن آﻣوزه و اﻟﻘﺎء ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻋﻧﺻر ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده دوزخ ﺻﻧﻌت و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت و ارزاق ﺣﻼل و ﭘﺎک اﻟﮭﯽ را ﺑرای ﺑﺷر ﺗﺑدﯾل و ﻧﺟس و آﺗﺷﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و
ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﺳﻘر و زﻗّوم ﻧﻣوده اﺳت .رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧده ﮐﯾﻔﯾت ﺑﮫ ﮐﻣﯾت اﺳت و روح ﺑﮫ ﺗن و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻋدم!
ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن و آﺗﺷﯾن ﺗرﯾن و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺷﺎﺧﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﻣﺣﺻوﻻت ﺣﺎﺻل از آن ھم رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺗﻣﯽ و ﮐواﻧﺗوﻣﯽ و
ﻟﯾزری اﺳت و آﻧﭼﮫ در ﺻﻧﻌت ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺧﺻوص در ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻏذاﺋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗن و ﺟﺎن آدﻣﯽ
را ھدف ﻣﯾﺳﺎزد.
آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودش را رزاق ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﯾﺎ ارﺑﺎب و طﺎﻏوت را ﺳرﭼﺷﻣﮫ رزق ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﺳت و زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ﻓزاﯾﻧده و
آﺗش ﺷﯾطﺎن اﺳت و رزﻗش ﻧﯾز آﺗﺷﯾن و رﺑﺎﺋﯽ و ﻗﺣطﯽ زا ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا دﭼﺎر ﺑﺧل و ﺧ ّ
ھراس از ﻓﻘر و ﻣرگ ﻣﯽ ﮔردد.
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود رزق و ﻣﻧﺷﺄ آن ﺣﻼل و ﭘﺎک ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده اش ﺑدﻟﯾل ﻧﺎﺷﮑری از ﻧﻌﻣت و وﻟﯽ
ﻧﻌﻣﺗش دﭼﺎر اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس ﺗﻧﻔﯾس ﮔردد و آن رزق را ﺑر ﺧود ﺣرام و آﺗﺷﯾن ﺳﺎزد .و اﯾﻧﺳت ذات اﺻل ﺣﻼل و
ﺣرام و ﭘﺎک و ﻧﺎﭘﺎک در ﻗﻠﻣرو ﻣﻌﯾﺷت .ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺷﮑر ﯾﺎ ﺗﻧﻔﯾس و ﮐﻔر!
ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﺑﺗﻼی ﺑﮫ رﺑﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ و رزق طﺎﻏوﺗﯽ و دوزﺧﯽ و ﺳﻘری و
زﻗّوﻣﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎزﺗﺎب و ﻋذاب ﺗﻧﻔﯾس و ﮐﻔران ﺑﺎطﻧﯽ رزق اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯽ ﮐردن رزاق!
ﭘس ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻣن -ھوﺋﯽ از ﻧزد ﭘروردﮔﺎر و از دﺳت اﻣﺎم و دوﺳت روزی ﻣﯾﺧورد و اﻧﺳﺎن ھو -ﻣﻧﯽ از ﻧزد ﺷﯾطﺎن
و از دﺳت طﺎﻏوت و ﺧﻧﺎﺳﺎن و دﺷﻣﻧﺎﻧش روزی ﻣﯽ ﺑرد .آن رزق طﯾب و ﺣﻼل و رﺷد دھﻧده و واﺳﻊ و ﮐرﯾم اﺳت و
اﯾن رزق ﻧﺎﭘﺎک و ﺣرام و ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﻧده و ﻗﺣطﯽ زا و ﻋﻠﯾل اﺳت :اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧش را ھو ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھو را
ﻣﻧش ﻣﯽ ﺳﺎزد! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧش را اﻟﮭﯽ ﻣﯾﮑﻧد و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻟﮭﯾﺗش را ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد" .و ﺷﯾطﺎن ﮔﻣﺎن ﺑﺎطﻠﺷﺎن را
ﺑر اﯾﺷﺎن ﺣﻖ ﺟﻠوه داد و ھﻣﮫ او را ﭘﯾروی ﮐردﻧد "...ﻗرآن-
ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎرزﺗرﯾن ﺷﺎﺧﺻﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎور ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎورﯾش ﺑﮫ رزاﻗﯾت ﺧدا و رﺣﻣت و ﮐرﻣش
درﺑﺎره ﺑﻧدﮔﺎن اﺳت .و درک اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ رزق آدﻣﯽ از ﺳﻣﺗﯽ ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ او ھرﮔز ﻧﻣﯾداﻧد و ﻧﻣﯾﺑﯾﻧد
اﻻ اھل ﺷﮭود! و ﺧﻼﺻﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس رزاق ﺧودش ﻧﯾﺳت و ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ در اﻓزاﯾش ﮐﻣﯾت
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رزق و رﻓﺎه ﯾﮏ ﻓرﯾب ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ﺟز ﻋذاب و ﻓﻼﮐت ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧدارد و ﺑراﺳﺗﯽ ﺑر آﺳﺎﯾش و ﻣﻌﯾﺷت و
رﻓﺎه و ﺳﻼﻣت ﻓرد و ﺧﺎﻧواده اش ﺟز اﺛر ﻣﻧﻔﯽ ﻧدارد و ﻓﻘط ﺑر ﻓﺳﻖ و اﺳراف ﻣﯽ اﻓزاﯾد .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروزه ﺣﺗﯽ
ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﻟﺗﻔﺎﺗﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﮫ آن ﺑﮫ دﯾده ﺗﻣﺳﺧر و ﺗردﯾد ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد .ﺑﺎور ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﮫ رزاﻗﯾت
رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﮐرﯾﻣﯽ ﺧداوﻧد ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن دژﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻣﻌﯾﺷت ﺷﯾطﺎﻧﯽ و
دوزﺧﯽ ﻣﺻون ﻣﯽ دارد.
ﺗرس و وﺣﺷت از ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ در آﯾﻧده ﺷﺎھراه ورود ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس
اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن! ﺑﻘره -٢۶٨ﺑﺎور و ﯾﻘﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ رزاﻗﯾت ﺑﯽ ﺳﺑب اﻟﮭﯽ و ﮐرم و ﻟطف
ﺑﯾﺣﺳﺎﺑش ﺑﯾش از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﮑﻣت ھﺎ وﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن را از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺻون ﻣﯾدارد و اﺳﺎس
ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺻل ﺑﺎوری ﻗﻠﺑﯽ ﻧدارد در ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎ و ﺑﻼﯾﺎ و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ
در اﯾن راه ﮔﺎم از ﮔﺎم ﺑر ﻧﺧواھد داﺷت و در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دﭼﺎر ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺷود .اﮔر راه ﺳﯾر و ﺳﻠوک
ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻣﮑﺗب ﻓﻘر و ﻓﻧﺎ ﺧواﻧده اﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﺑدﻟﯾل اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾش در ﺑﺎب رزق ﺧود دارد
راه ﻓﻘر و ﻓﻧﺎ را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد زﯾرا ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾن راه اﻏﻧﺎء و اﺑﻘﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت.
اﮔر ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻓﻘط ﺑﺎزی و ﺗﻔرﯾﺣﺎت طﺑﻘﺎت اﺷراف و درﺑﺎرھﺎ ﺷده اﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺷر ﻣدرن ﺗوﮐل و اﻋﺗﻣﺎدش را در ﺑﺎب رزق ﺑﺧداﯾش از دﺳت داده اﺳت .و اﮔر ﺣﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن و
ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﮐراﻣﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﺧﯾﺎل ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد و ﺣﻘﯾﻘﺗش را در ﮐﺳﯽ ﺑﺎور ﻧدارﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
اﺳت ﮐﮫ ﺧود اﯾﻣﺎن و ﺗوﮐﻠﯽ ﻧدارﻧد و از اﯾن اﻣر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد زﯾرا رزﻗﺷﺎن در ﻧزد طﺎﻏوت اﺳت .اﯾﻣﺎن ﺑﮫ رزاﻗﯾت ﺧدا
در وادی ﻋﻣل اﺳت ﮐﮫ اھل اﯾﻣﺎن را از طﺎﻏوت ﺑرﺣذر ﻣﯾدارد .ﭘس اﻣروزه ﺳﻧﮓ زﯾر ﺑﻧﺎی ھر اﯾﻣﺎن درﺳﺗﯽ
روﯾﮕردان ﺷدن از طﺎﻏوت اﺳت از ﺑﺎﺑت ارﺗزاق و ﻣﻌﯾﺷت و اﻣﻧﯾت و ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ و ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و
اﻣﺛﺎﻟﮭم! زﯾرا آﻧﮑﮫ روی ﺑﮫ ﺧدا دارد و از ﻧزد او روزی ﻣﯽ ﺧورد رزﻗش ﺑراﺳﺗﯽ "روزی" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روزاﻧﮫ و ﺑﻠﮑﮫ
اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﯽ آﯾد و ﻧﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ و ﻣوروﺛﯽ! آﻧﮑﮫ رزق ﻓرداﯾش از دﯾروز اﺳت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ و دھری دارد و
اﯾﻣﺎﻧش ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ادﻋﺎﺋﯽ ﺗوﺧﺎﻟﯽ اﺳت" .ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣر ﮐرده ﮐﮫ از طﺎﻏوت روﯾﮕردان ﺑﺎﺷﯾد".ﻧﺳﺎء -۶٠ﺑزﺑﺎن
ﺳﺎده اﮔر آن ارﺑﺎب ،رﺋﯾس ،ﺷرﮐت ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ از ﻧزدش رزق ﻣﯽ ﺑری در ﭼﺷم ﺗو ظﺎﻟم و
ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت ﭘس رزﻗت ﻧﯾز ﺣرام و ﻧﺎﭘﺎک اﺳت ،ﺑدان!
از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻘل ﺷده ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن دوراﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھﯾﭻ رزق ﭘﺎک و ﺣﻼﻟﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ
ذﮐر ﺧدا ﺳﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾت ﮐﺳب رزق ﻧﯾﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾت ﭘﯾدا ﮐردن وﺳﯾﻠﮫ و ﺳﺑﺑﯽ
ﺑرای درﯾﺎﻓت رزق از ﺧداوﻧد ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرﮐردن از ارﮐﺎن و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﺑودﯾت
اﺳت ﻋﺑودﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی راه ﺷﻧﺎﺧت و ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا! و آدﻣﯽ ﻓﻘط در ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ رزق از دﺳت ﺧدا و از ﺳﻣﺗﯽ ﻧﺎﭘﯾدا ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﻧوع ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﮭت ﺗﺳﺑﯾﺢ
رزق و ﺗﻧزﯾﮫ آن از ﻣﻧﯾت و ﺗﻧﻔﯾس اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑوﺿوح ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧودش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رزﻗش را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﯾﻘﯾﻧﯽ رﺳﯾد دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧدارد اﻻ ﺑرای ﺳﺎﺋرﯾن ﺟﮭت اﻧﻔﺎق و ﺧدﻣت
ﺧﻠﻖ! و از اﯾﻧروﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :اﮔر ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺑودﻧد ھﯾﭻ ﺷﮭر و ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﺷد!
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد" :ای اھل اﯾﻣﺎن ﭼرا از رزﻗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺧﺗص ﺷﻣﺎ در طﺑﯾﻌت ﻗرار داده
اﺳت ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد!" ﻗرآن ﮐرﯾم-
اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺗﻣدن ﻣدرن ذاﺗﺎ ً از ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت و اﮔر ھﻣﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟص ﻣﯽ ﺑودﻧد
در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﭘروردﮔﺎر ﯾﻌﻧﯽ طﺑﯾﻌت ﺑﮑرش ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻋود ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت.
ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف ﻗﺎﺑل اﺟرا و ﻋﻣل در واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﻧد! اﻣﮑﺎن اﺟراﺋﯾش از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت
ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻋﻘل و ﻓطرت اﺳت ﺗﺻدﯾﻖ ﺷود!
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ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﻋﺷﻖ ﺑﺷری
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"ﺑرﺧﯽ از ﻣردم ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﻧﺎن ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑر ادﻋﺎﯾﺷﺎن ﻣؤﻣن و ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر ﻋﺎﺷﻘﻧد اﮔر ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻋذاب ﺧداوﻧد ﺑر ﻣﺷرﮐﺎن ﭼﻘدر ﺳﺧت اﺳت"...
ﺑﻘره-١۶۵
ﮐﻔر اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ادا ﻧﮑردن ﺣﻘوق اﯾن ﻣﻘﺎم! وﻟﯽ ﺷرک اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد
اﺳت و ھﯾﭻ ﺷرﮐﯽ ﺷدﯾدﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر از ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﻋﺷﻖ آن راﺑطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎ دل ﺳر و
ﮐﺎر دارد و ﮐل دل را ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد و دل ﻧﯾز ﺟز ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻖ و اوﻟﯾﺎﯾش ﻧﯾﺳت ﭘس ﻣﻌﺷوق ﻏﯾر ﺣﻖ ،ﺷرﯾﮏ ﺧداﺳت در
اﻧﺳﺎن! ﭼﻧﯾن ﻋﺎﺷﻘﯽ دﭼﺎر اﺷد ﺷرک ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻟذا ﺑﮫ اﺷد ﻋذاﺑﮭﺎی اﻟﮭﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﯾﮫ ﻣذﮐور
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻋذاﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﺗر و ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ﻋواﻗب ﭼﻧﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﮐل وﺟود را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد و ھﻣﮫ زواﯾﺎ و اﺑﻌﺎد زﻧدﮔﯽ را! اﯾن ھﻣﺎن ﻋذاب اﻟﻧﺎر و ﻋذاب ﷲ در ﻗرآن اﺳت.
وﻟﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﻋﺷﻘﯽ ﺷدﯾدﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت)طﺑﻖ آﯾﮫ ﻓوق اﻟذﮐر( ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟز
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و ﺟز ﺧداوﻧد ،ھوﯾﺗﯽ ﻧدارد و از ﻣﺧﻠوﻗﯾت ھﯾﭻ در او ﻧﻣﺎﻧده
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﻠﺻﯾن )در ﻗرآن( ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده و ﻓﻌل ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداﺳت و
ﻻﻏﯾر! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﺎت دﯾﮕری آﻣده ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕری را ﺑر ﻧﯾت ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد و او
را ﭼون ﺧدا دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد ﺧداوﻧد ﺑﯾن آن دو ﺣﮑم ﻧﻣوده و ھداﯾﺗﺷﺎن ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ در اﯾن وﻻﯾت ھﯾﭻ رﯾﺎﺋﯽ
ﻧﺑﺎﺷد .ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻧﯾز ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺟز اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ارﺗﮑﺎب و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﺷد ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻋظم ﻣظﺎﻟم اﺳت ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در
ﮐﺗﺎﺑش! و ﻟذا اﻋظم ﻋذاﺑﮭﺎ و ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ و ﻣﻔﺎﺳد و ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﮔردد .و اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺑﺎه
ﺷده ﭼﻧﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎﺋﯽ اﺳت اﻋم از زن و ﻣرد!
ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻋﺻر ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ھﯾﭻ ادﻋﺎﺋﯽ ﭼون ﻋﺷﻖ در اﯾن دوران ﺑر زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺟﺎری
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت .و ھﻣﮫ ﺗﺑﺎھﯾﮭﺎ و ﺷﻘﺎوت ھﺎ ﻧﯾز از ھﻣﯾن ادﻋﺎﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷده اﻧد؟
ﺿرب اﻟﻣﺛﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﮑﺷﯾده ای ﮐﮫ ﻋﺷﻖ از ﺳرت ﺑﭘرد! وﺟﮭﯽ از ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺣﺎﺻل
ﺷﮑم ﺳﯾری ﺑﯾش از ﺣد اﺳت و اﻧرژﯾﮭﺎی ﺗل اﻧﺑﺎر ﺷده ﻧﺎﺷﯽ از ﭘرﺧوری و ﺑﯾﮑﺎری و اﻧﻔﻌﺎل! و اﻣﺎ وﺟﮫ دﯾﮕری از
اﯾن ﻏوﻏﺎ ﺣﺎﺻل دﯾر ﮐرد ازدواج و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣﺳﺗﻣر ﺳن ازدواج و ﺗرس از ازدواج و ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ
اﻧﻔﺟﺎر ﺟﻧﺳﯽ-ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت .و وﺟﮫ ﺳوﻣﯽ از اﯾن ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و اﻧزوا و ﻣﺣﺑوﺳﯾت اﻧﺳﺎن در ﺗن
ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺣﺎدﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠﻠش ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺑﮫ دروغ
و رﯾﺎ و ﻣﮑر و ﭘﻠﯾدی و ﺷﯾطﻧت ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و در واﻗﻊ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺿد ارﺗﺑﺎط اﺳت .و ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠل دﯾﮕری ھم ﺑر
اﯾن ﺳﮫ اﻣر اﻓزود! وﻟﯽ ھﻣﯾن ﺳﮫ ﻣﺣور اﺻﻠﯽ ﻣوﻟّد ﻋﺷﻖ ﻏوﻏﺎﺋﯽ و ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ در ﻋﺻر ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻧوﻋﯽ اﻧﻔﺟﺎر
اﻧرژﯾﮏ -ﺟﻧﺳﯽ -ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت و ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﯾﮏ ﻓرﯾﺎد و ﻧﻌره ﺗن و دل و ﺟﺎن و وﺟدان ﺑﺷری داﻧﺳت ﻧﮫ ﻋﺷﻖ!
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﻣﺣض وﺻﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﺷوق ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﻔرت و ﻋداوت ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻋﻣر ھم اﻧﺗﻘﺎم و
ﺧﯾﺎﻧت!
و اﻣﺎ از اﯾن ﺳﮫ ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻋﺷﻖ ﻏوﻏﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﺑﮫ اﻣر دﯾﮕری ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧﯾﺎدی ﺗر ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر،
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗر و اﻟﮭﯽ اﺳت و آن ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺣﻖ و طﻠﯾﻌﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠوب و وﺟداﻧﮭﺎ را ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﻓﻐﺎن اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت و آن اراده ﺑﮫ ظﮭور ذات اﺳت و ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل ذات! اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و
ﻣﮭدی ﻣوﻋود اﺳت.
در ﺣﻘﯾﻘت آن ﻋﻠل ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ و ﻣﺎدّی ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑﻌﻼوه ھر
ﻋﻠت دﯾﮕری ﮐﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾم از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾروی ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﮫ در ﻧﻔس ﺑﺷر ﻣوﺟب ﻏوﻏﺎی اﻧواع ﺟﻠوه
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ﮔرﯾﮭﺎﯾﯽ ﮔردﯾده ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻋﺎﻣل ﭼﮭﺎرم را ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر و اﺳﺎﺳﯽ ﺗر از
آن ﺳﮫ ﻋﻧﺻر دﯾﮕر داﻧﺳت و آن ﺳﮫ ﻋﻧﺻر را ﻣﻌﻠول ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺷدن ﻧﻔس ﺑﺷر ﺧواﻧد زﯾرا ﺷﮑم ﺳﯾری ﺑﯾش از
ﺣد و اﻧﻔﺟﺎر اﻧرژﯾﮏ و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺳن ازدواج و اﻧزوای رواﻧﯽ ھر ﺳﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد.
اﮔر در ﺳده ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن وﺟود ﯾﮏ زن ﺑدﺣﺟﺎب و ﺟﻠوه ﮔر و ط ّﻧﺎز در ﯾﮏ ﻣﺣﻠﮫ ﯾﺎ ﺷﮭری ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺻدھﺎ
ﻋﺎﺷﻖ ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎک ﻣﯽ ﺷد ،اﻣروزه ﺑدﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﺷد ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑت ھﺎی ﺟﻠوه ﮔری و طﻧّﺎزی ﺷده اﻧد و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن را ﻋﺎﺷﻖ و ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎک ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠل ﻣﺎدی و ﺑﯾروﻧﯽ ﻋﺷﻖ اﯾن دوران ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﺣﯾواﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و از ھر ارزش و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
وﻟﯽ ﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن اﺳﺑﺎب و ﻋﻠل ﻣﺎﺋﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ در اﯾن دوران را ﻣﻌﻠول ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺑرﺣﻖ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ آن واﻗﻌﮫ ظﮭور ﺧورﺷﯾد ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ھﻣزﻣﺎن از اﻋﻣﺎق ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎی آدﻣﯾﺎن .و
اﯾن ﺣﻖ ﻋﺷﻖ و ﻋﺷﻖ ﺣﻖ اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠل و اﺳﺑﺎب ﺟﺑری و دھری و ﻣﺎدی و
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻖ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧﺻوص ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ ھﻣواره
ﺑﺻورت اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻘﺷﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎطﻧﯽ و ذاﺗﯽ اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ
ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑرﭘﺎ ﮐرده اﻧد.
ﭘس درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ﻏوﻏﺎﺋﯽ و ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻠل و اﺳﺑﺎب ﺑﺎطل و ﺷﯾطﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﭼﻧد
ﻣورد از آﻧﮭﺎ را ﺑرﺷﻣردﯾم ﮐﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾﻧش ﻋﻧﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺧر دﺟّﺎل
اﺳت .وﻟﯽ ھﻣﯾن ﻗدرت ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﻘدرت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﺑرا ً اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻗﻠب و ﻓطرت اﻟﮭﯾش
ﻧزدﯾﮑﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻟذا دل و ﻧﻔس واﺣده اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض رﺳوخ ﺷﯾطﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﺧﺻوص
ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑر ﻗﻠوب رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕراﻣروزه دل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺣﻔﺎظﺗر و
ﻋرﯾﺎﻧﺗر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻧﻔس اﻣﺎره ﺗﺧﻠﯾﮫ و ﺑﮫ ﺑﯾرون ﭘرﺗﺎب ﺷده اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺳﯾطره دﺟﺎﻟﯾت و ﺷﯾطﺎن ﻗرار دارد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ظﮭور ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ و
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﻗﻠوب ﺑﺷری در ﻣﺣﺎﺻره ﺷﯾطﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در ﻗﻠوب ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺳﺗﻘر ﺷده و آﻧﮭﺎ
را ﺧﻠﻔﺎی ﺷﯾطﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮫ اﯾن ﺳﻠطﮫ ھﺎ و ﺧﻼﻓﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻋﺷﻖ" ﺗطﮭﯾر و ﺗﻘدﯾس
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده اﺳت و زﻣﯾﻧﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎ ﮔردﯾده اﺳت در اﻓراد،ﺧﺎﻧواده ھﺎ،
ﺟواﻣﻊ ،دوﻟﺗﻣردان و اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ.
اﮔر ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھﻧرھﺎی ﺷﯾطﺎن زﯾﺑﺎﻧﻣﺎﺋﯽ زﺷﺗﯽ ھﺎی اﻧﺳﺎن اﺳت در رأس روﺷﮭﺎی اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﯾش ھﻣﺎن
واژه ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ارﺗﮑﺎب ﺑدﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت را ﺑرای اﻧﺳﺎن آﺳﺎن و ﺑﻠﮑﮫ اﻓﺗﺧﺎرآﻣﯾز
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﻌﺷوﻗﮭﺎ ﻣﺛل ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و ﺧﺎﻧواده و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣردم و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آزادی و
ﺑراﺑری و ﭘﯾﺷرﻓت و ﻋﻠم و ﻣﻘدّﺳﺎت و . ...و ﺣﺗﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ادﻋﺎی ﺧود اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺗوﺟﯾﮫ از اﻣر ﺧداﯾش ﺑر ﺳﺟده آدم)ع( اﺑﺎء ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺑﺎطﻧﯽ ھﻣﮫ اﯾن اﻧواع ﻋﺷﻘﮭﺎ دروغ اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره در آﺧر
ﮐﺎر رﺳوا ﻣﯾﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺧود اﯾن ﻣﻌﺷوق ھﺎی ﮐذاﺋﯽ ﺑدﺳت ﻣدﻋﯾﺎن ﻋﺷﻖ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧواده ،ﻣردم ،آزادی،
ﻣﻘدّﺳﺎت و ...زﯾرا ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺟز ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﺟز او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد زﯾرا ﻓﻘط
اوﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت و دﻋوی ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن دﻋوی ﭘرﺳﺗش اﺳت ﭘس اﯾن دﻋوی از ﺟﺎﻧب ﺑﺷر آﺷﮑﺎرا دروغ
اﺳت و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣﻘدﺳﺗرﯾن دروﻏﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد و در ﺣﻘﯾﻘت از اﯾن طرﯾﻖ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای ﺧدا در دﻟش ﺷرﯾﮑﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻣدﻋﯽ ﻋﺷﻖ را ﺷرﯾﮏ ﺧود ﺧدا ﻣﯽ ﺳﺎزد! ﮐﮫ ﺣﻖ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ
ﻓﻘط ﺳزاوار اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧود ﻓﻧﺎ ﮔﺷﺗﮫ و ﻣﺣل ظﮭور ﺧدا ﺷده اﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎم ھم ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﺎﺷﻖ
و ﻣﻌﺷوق ھر دو ﺧداﺳت.
ﭘس واژه و ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ در ﻧزد ﺑﺷر ،ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن و اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن واژه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا "ﻋﺷﻖ" دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﺗرﯾن واژه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺧﺎﻟﻖ ھﻣﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﮭﺎﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن و
ﻣﻧﻔورﺗرﯾن واژه ھﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎزش اﺷد ﻣطﻠوﺑﮭﺎﺳت و ﭘﺎﯾﺎﻧش ھم اﺷد ﻣﻧﻔورھﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﻧﯾﺎﯾش ﺑﮭﺷﺗﯽ
و آﺧرﺗش دوزﺧﯽ اﺳت.
ﭘس اﮔر طﺑﻖ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻗدام اﻣﺎم ﻣﮭدی ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺳﯾﺢ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﺎﺑود ﮐردن اﺑﻠﯾس اﺳت )در ظﮭور
ﺟﮭﺎﻧﯾﺷﺎن( ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠوب ﺑﺷرﯾت را از ﺳﯾطره ﺷﯾﺎطﯾن ﭘﺎک ﺳﺎزد ﺗﺎ دﻟﮭﺎی ﻣردﻣﺎن ﺑﺗواﻧد ﻧور ﺟﻼل و
ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را در اﯾن ظﮭور درﯾﺎﺑد و رﺳﺗﮕﺎر ﺷود و ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود ﺑرﺳد ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺻﺎل ﺑﺎ ﻣﺣﺑوب ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :اﮔر ﻗﻠوب ﻣردﻣﺎن در ﻣﺣﺎﺻره ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﺑود ھﻣﮫ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر را رؤﯾت
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ﻣﯾﮑردﻧد ھﻣﭼون ﻣﺎه ﺷب ﭼﮭﺎرده در آﺳﻣﺎن ".و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺣﻖ از اﻧﺳﺎن اﺳت و ﭼﺷم
دل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن ﮐور اﺳت وﻟﯽ ﻓطرﺗش اﯾن ظﮭور را اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﮐل راز ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ در
اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺷوق آﺷﮑﺎر ﭘﻧﮭﺎن را در ھر ﮐس و ﻧﺎﮐﺳﯽ ﺳراغ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود
و دﺳت ﺑﮫ ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽ زﻧد.
ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﻧد ﻣﻧظور دارد اول اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را ﻧﭘرﺳﺗد .دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻠﮑﮫ
ﺧودش را ﺑﭘرﺳﺗد و ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺑﺎﺷد و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣرﺗﮑب ھر
ﮐﺎری ﺑﺷود .آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن آﻣوزه اﺑﻠﯾس ﺑﮫ ﺑﺷر ﻧﯾﺳت؟ و اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﯾن دﻋوی ﻋﺷﻖ
اوﺟش در ﺟﻣﺎﻋت اھل ھﻧر و ﺑﺧﺻوص اھﺎﻟﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﻣذاھب ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯾرﺳد و آدﻣﺧواری ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ.
اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻐﯽ ﻻاﻗل ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺷﮑﺳت ﺧورده را ﭘﺷت ﺳر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن
ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻧﯾروی ﺑﯾداری روح و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر در اھﻠش اﻧدک ﺗﻘواﺋﯽ
ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد وﻋده داده اﺳت ﮐﮫ" :اھل ﺗﻘوا ﭼون ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن ﻟﻣس ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺧود آﻣده
و ﺑﮫ ﺑﺻﯾرت ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد".اﻋراف -٢٠١و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﺷدﯾدﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن
ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت ﻟﻣس دل اﻧﺳﺎن! ﺑﻧﺎﺑراﯾن از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺳﺎن ﻣدرن را ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣردﯾم
ﻣﮭﯾﺎﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭت ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح و اﻧﻘﻼب ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ داﻧﺳت" :زﯾر و رو ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﮕﺎه
روی ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن -و ھﯾﭻ ﺗﺟرﺑﮫ ای ھﻣﭼون ﻋﺷﻖ ﻣوﺟب زﯾر و رو ﺷدن ﻧﻔس و وﺟدان ﺑﺷری
ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘﻼب روح .زﯾرا اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم را دﯾر ﯾﺎ زود ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ھﻣﮫ ﺷﯾﺎطﯾن
ﻧﯾز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺣﻖ اﻟﮭﯽ ﮔردﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺧواه ﻧﺎﺧواه در ﺧدﻣت ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﺣﻖ ﻗرار دارﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﺑﮕو ﮐﮫ از رﺣﻣت ﻣن ﻗطﻊ اﻣﯾد ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷم ...و اﮔر رﺣﻣت ﻣن ﻧﺑود اﺣدی ﭘﺎک
ﻧﻣﯽ ﺷد "...آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن-
ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واژﮔوﻧﺗر از دﻋوی ﻋﺷﻖ ﺑرای ﺑﺷر وﺟود ﻧدارد ھﻣﯾن ﮐﮫ اﺷد ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ،دﻋوی اﯾﺛﺎر
و ﭘرﺳﺗش دﯾﮕری را دارد و اﯾن ﻏﺎﯾت واژﮔوﻧﺳﺎﻻری واژه ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ذات ﮐﻔر اﺑﻠﯾس ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧدا از اﻣر ﺧدا در ﺳﺟده آدم اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد و آﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﮑﺎری
ﻧﻣود و ﮔﻔت" :ﭘروردﮔﺎرا ﺗو ﻣرا اﻏﻔﺎل ﮐردی و ﻓرﯾب دادی ".ﻗرآن -آﯾﺎ اﯾن اول و آﺧر ھﻣﮫ ﻣدﻋﯾﺎن ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت؟ در
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم درﺑﺎره اﺑﻠﯾس آﻣده اﮔر اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷﯾم ﺑوﺿوح اﯾن اﺑﻠﯾس را در ﻧﻔس ﺧود ﮐﺷف
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس وﺟﮭﯽ از ﻧﻔس ﺧود ﻣﺎﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾرون ھم ﻣوﺟودﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را در ﻓﺻول ﻗﺑل
ﻧﺷﺎن دادﯾم ﺑﺧﺻوص در ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺧودﻣﺎن ﺑﮭﺗر از ھر زﻣﺎﻧﯽ اﺑﻠﯾﺳﯾت ﻧﻔس ﺧودﻣﺎن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ ﭼﻘدر
ﻣﻠوس و ﻟطﯾف و ﺣﻘﮫ ﺑﺎز و دروﻏﮕو اﺳت و واژﮔوﻧﭘﻧدار.

٥٢

ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﻣﮑﺎﺗب و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ
-١١
ِ

ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی و ﺗﺄوﯾﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ واژه ﻣﮑﺗب و اﯾده را درﯾﺎﺑﯾم" .ﻣﮑﺗب" در ﻟﻐت
ﻋرﺑﯽ از ﮐﺗب و ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺷدن و ﻣﮑﺗوب اﻧدﯾﺷﯾدن و ﻋﻣل ﮐردن اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﻣﮑﺗﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن
اھل ﮐﺗﺎب و ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗﮫ ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﮑﺗوب ﺷده اﺳت .ﻣﺗرادف اﯾن ﻟﻐت در زﺑﺎن
اروﭘﺎﺋﯽ ھﻣﺎن  schoolاﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣدرﺳﮫ و ﺗﺄدﯾب و رام ﺳﺎزی! "اﯾده" اﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﻐت ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی آرزو،
ﻧﯾت ،ﻣﻘﺻود و ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ﻓﮑری! ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھم ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﻟود ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺗﺎب و ﺗرﺑﯾت ﻓﮑر اﺳت .ﭘس اﯾده آل
ﺳﺎزی اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھدف ﻣﮑﺗب و ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺗﺎب و آﻣوزش و ﺗرﺑﯾت ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت.
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﮑﺗب و ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺗﺎب و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ذھن آدﻣﯽ ﺑدون ﺷﮏ رﯾﺷﮫ در رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ دارد ﮐﮫ
ﻧﺧﺳﺗﯾن آورﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب و ﺗﻌﻠﯾم دھﻧدﮔﺎن ﺳواد و ﺗرﺑﯾت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷر ﺑوده اﻧد از اﻧﺑﯾﺎی اﺑراھﯾﻣﯽ ﺗﺎ زرﺗﺷت
اﯾراﻧﯽ و ﺣﮑﯾﻣﺎن ھﻧدوﭼﯾﻧﯽ! و ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ ﺣﺿرت ادرﯾس ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺣﺿرت آدم)ع( و ﻧوح)ع( ﻣﯾزﯾﺳﺗﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم ﮐﻠﻣﺎت و ﺗﻌﻠﯾم آن ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت و اﺻﻼً واژه درس و ﺗدرﯾس از ﻧﺎم آن ﺣﺿرت ﻣﺷﺗﻖ ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ادرﯾس! اﺻﻼً ﺳواد و درس و ﻣﮑﺗب ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺑوده اﺳت .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﮔزارش ﻧﺷده ﮐﮫ ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑران
ﺑزرگ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼس درس و ﺳوادآﻣوزی ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ اﺻﺣﺎب و ﻣرﯾدان آﻧﺎن
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﻣدرﺳﯾن و ﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﮑﺗب و ﮐﻼس و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ذھن ﺑﺷری ﺑوده اﻧد ﭘس ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘرورﻧدﮔﺎن و
ﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾده ھﺎ ھم ﺑوده اﻧد.
وﻟﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب و ﻣﮑﺗب و درس و ﻣﺷﻖ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣﮑﺗوب و ﺗﺄدﯾب و رام ﺳﺎزی ذھن ﺑﺷری و
اﯾده آل ﺳﺎزی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و آﺋﯾن رﺳﻣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻣودﻧد و آﻧرا از دﯾن و ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺟدا ﮐردﻧد و ﺑراﯾش
اﺳﺗﻘﻼﻟﯽ ﻗﺎﺋل ﺷدﻧد و آﻧرا دﻧﯾوی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎدی و طﺑﯾﻌﯽ ﻧﻣودﻧد ﯾوﻧﺎﻧﯾﮭﺎ ﺑودﻧد ﺑﮫ رھﺑری دو ﻓﯾﻠﺳوف
ﺑزرگ ﺑﻧﺎم اﻓﻼطون و ارﺳطو ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻣذھب اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ )ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣدرﺳﮫ( در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
ﺑﺗدرﯾﺞ ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ﺷده اﺳت و اﻣروزه ﺗﻣدن ﻣدرن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق اﯾن ﻣﮑﺗب ﯾوﻧﺎﻧﯽ -اﻓﻼطوﻧﯽ -ارﺳطوﺋﯽ اﺳت و ﻣﯾداﻧﯾم
ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎه رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ اﻣروز ھﻣﺎن اﻓﻼطون اﺳت و آﮐﺎدﻣﯽ اﻓﻼطون! و اﯾن ﻣﮑﺗب
اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷده و در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎ ﺑرای ھﻣﮕﺎن اﺟﺑﺎری ﮔردﯾده اﺳت درﺳت
ﻣﺛل ﺧدﻣت ﺳرﺑﺎزی ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭘدﯾد آﻣد.
ﺑطور ﮐﻠﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن و ﺳﭘس روﻣﯾﺎن ﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺗﺧﺻص ﺳﮑوﻻرﯾزه ﮐردن )ﺟدا ﮐردن( دﯾن و ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف ﻣذھﺑﯽ و
ﺣﮑﻣت ﻧﺑوی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻣدن ﻏرب ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق ھﻣﯾن ﺗﺧﺻص آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﮐﺎر و
ﺗﺧﺻص ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﯾدﺗﯽ دارای ﺧﯾری اﺳت و ﺷری! ﺧﯾرش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن و اھﺎﻟﯾش را از دﻧﯾﺎ و ﻣﺎدﯾت ﺟدا
ﻣﯾﮑﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوﺟب ﭘﺎﻻﯾش و ﺗﺧﻠﯾص دﯾن و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕردد و ﺷرش ھم ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺧﯾرش
ﻣﯾﺑﺎﺷد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷرک ﺣرﻓﮫ ای و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﯾن دﯾن و دﻧﯾﺎ و ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺷود .زﯾرا آن ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
دو اﻣر را از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﺳﺎزد ﻣﯾﺗواﻧد آن دو را ﻣﺧﻠوط و ﺗرﮐﯾب ھم ﺑﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺳﮑوﻻرﯾزه ﮐردن دﯾن ھﻣﺎن دﻧﯾوی ﮐردن آﻧﺳت و ﯾﺎ ﺧواص دﻧﯾوی آﻧرا ﺑرﮔرﻓﺗن و ﻣﺎﺑﻘﯽ را رھﺎ ﮐردن!
ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕرش ﺗﺑدﯾل دﯾن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و ﺧواص ﻣﺎدی اﺳت .ﻋﻠم ﮐﺗﺎب و ﮐﻠﻣﮫ و ﺳواد و ﺗﻔﮑر و اﯾده ﭘروری دﯾﻧﯽ را از
ﮐﺎﻟﺑد دﯾن ﺟدا ﮐرده و ﺑﮫ ﺧدﻣت اھداف دﻧﯾوی و ارﺗﻘﺎء ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺑﺷر ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ از دﯾن و ﺣﮑﻣت دﯾﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔرﻓﺗﻧد .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در طﯽ ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﻗرن در ﺗﻣدن اروﭘﺎﺋﯽ از زﻣﺎن اﻓﻼطون و ارﺳطو
ﺗﺎﮐﻧون در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﻓﯾﻠﺳوف ﭘدر و ﻣﺎدر اﯾن ﺳﮑوﻻرﯾزم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻟذا آﺧرﯾن ﻓﻼﺳﻔﮫ
ﻣﻐرب زﻣﯾن در ﭼﻧد ﻗرن اﺧﯾر ﺑطور ﮐﺎﻣل از دﯾن ﺟدا ﺷدﻧد و اﻧواع ﻣﮑﺎﺗب ﻏﯾر دﯾﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ را ﺑﻧﺎ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ اﻧواع
اﯾده آل ﺳﺎزی و ﻣﮑﺎﺗب اﯾده آﻟﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل:ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم ،ﻧﺎﺗوراﻟﯾزم ،ﭘوزﯾﺗﯾوﯾزم ،ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾزم ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ،ھﯾﺳﺗورﯾزم،
اﮐوﻧوﻣﯾزم ،ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و ﻏﯾره! و ھر ﯾﮏ از ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑزرگ ﻏرب در ﺟﮭت ﺳﮑوﻻرﯾزه ﮐردن دﯾن و اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری ﮔﺎﻣﯽ
ﺑرداﺷﺗﻧد از اﻓﻼطون ﺗﺎ ﻣﺎرﮐس!
٥٣

ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ذات اﺻﻠﯽ ﺳﮑوﻻرﯾزم و ﻣوﺿوع ﻣﺣوری اﯾن ﺟداﺳﺎزی دﯾن از دﻧﯾﺎ و ﻣﺎده از ﻣﻌﻧﺎ و ظﺎھر از ﺑﺎطن
ھﻣﺎن ﻣوﺿوع "ﺧداوﻧد" اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣذف ﮐردن "ﺧدا" از زﻧدﮔﯽ دﻧﯾوی و اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﻣدﻧﯽ ﺑﺷر! و اﯾن ﺣذف در
طﯽ ﺑﯾش از دو ھزار ﺳﺎل ﺗدرﯾﺟﺎ ً رخ ﻧﻣوده اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻣﺣوری ﺗرﺑﯾت ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﮑری
و ﻣﮑﺗﺑﯽ ﺑود ﺑﺎﻻﺧره ﺑطور ﮐﺎﻣل از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺣذف ﺷد اﻻ در ﺣد ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان درس دﯾﻧﯽ
ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺑش از ﺳﺎﺋر رﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻓﮑری و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ﺟداﺳت و ﺑﺎﯾد ﺟدا ﺑﻣﺎﻧد! و ﻟذا اﻣروزه در ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ رﺷﺗﮫ ای ھم ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﮭﯾﺎت و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا و ﻣذھب ﻧﯾز ھﻣﭼون ھر ﭘدﯾده ای دﯾﮕر ﻣﯾﻧﮕرد و ﻟذا ﺧدا و دﯾن ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾده ھﺎ و
ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ذھﻧﯽ در ﺑﺷر ﮔردﯾد و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺑدﯾل ﺧدا و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﯾده ھﺎ و
اﯾده آﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ آن اﻓﻼطون اﺳت و ﺳﭘس ارﺳطو!
اﯾده و اﯾده آل ﺳﺎزی ﺟﮭﺎن در اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺟداﺳﺎزی ﺧدا از زﻧدﮔﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺟداﺳﺎزی ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ
از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑوده اﺳت و ﺗﺑدﯾل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﯾده ھﺎی ﻣﻧﻔﮏ از ﯾﮑدﯾﮕر! و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺑدﯾل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
و وﺣدت ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﮐﺛرت و ﺗﻔرﻗﮫ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾش ھﻣﯾن ﺗﻣدن ﻣدرن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻣدﻧﯽ
اﯾده ﭘرﺳت و اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾﻖ ﮐﻠﻣﮫ! اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﻔﮭوم ﺳﮑوﻻرﯾزم در ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﻧدﯾﺷﮫ ﻏرﺑﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت و ﺳﭘس ﺗرﮐﯾب اﯾن اﻣور ﺳﮑوﻻر! و ﻟذا اﺳﺎس ﻋﻠوم و ﺗﻣدن ﻣدرن ،ﻋﻠم ﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﻔﮑﯾﮏ ذره ای و اﺗﻣﯽ و ﺳﻠوﻟﯽ و ﻓوﺗوﻧﯽ و ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﺳت .و ﻟذا رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ھﻣﮫ اﯾن
ﻋﻠوم واﯾده ھﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن اﯾده ھﺎی ﺳﮑوﻻر در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت را در دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮔرد ھم ﻣﯽ آورد و
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده آﻟﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ اﯾده آل! و اﯾن ﺗرﮐﯾب دوﺑﺎره اﺟزای ﺳﮑوﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣدارس و ﻣﮑﺎﺗب و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،واﻗﻌﯾﺎت ﻣﺣﺳوس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﻋواﻟم ﺟﻣﺎدی و
ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﻣﻌﺎ ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﭘس اﯾن اﯾده ھﺎ دوﺑﺎره ﺑﺳوی واﻗﻌﯾﺎت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد و
از ھر ﭼﯾزی در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﯾده آل ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد در ﺧدﻣت ﻧﯾﺎزھﺎ و اﻣﯾﺎل ﻣﺎدی ﺑﺷر! و اﯾن ﮐل
داﺳﺗﺎن ﺳﮑوﻻرﯾزم اﺳت ﮐﮫ اول ﺧدا را از ﺟﮭﺎن ﺟدا ﮐرد و ﺳﭘس ﺗواﻧﺳت ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء و ﻣﻔﺎھﯾم را از ھﻣدﯾﮕر ﺟدا
ﺳﺎزد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را رﯾزرﯾز و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗرﮐﯾب ﻧﻣوده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺑزار و ﮐﺎﻻھﺎ و ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﻣطﻠوب ﻧﯾﺎزھﺎی
ﻣﺎدی ﺧود ﺳﺎزد .و اﯾن ﮐل ﺳﯾر ﭘﯾداﯾش دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت دوزﺧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق اﯾده ﺑﮭﺷت اﺳت ﺑﮭﺷت زﻣﯾﻧﯽ!
اﯾده ھﺎ ھﻣﺎن ﺧطوات ﺷﯾطﺎن در ذھن ﺑﺷرﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را ﮐﻔران و ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس از ھر
ﻧﻌﻣت و آﯾﮫ و ﭘدﯾده ای ﯾﮏ اﯾده در ذھن ﺑﺷر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺷر را ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﺣﻘﻖ اﯾن اﯾده آﻟﮭﺎﯾش رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﺑﮫ دﺳت ﺧود ﺑﺷر ﺟﮭﻧﻣش را ﻣﯽ ﺳﺎزد و او را در اﯾن ﺟﮭﻧم ﺑﮫ ﻏل و زﻧﺟﯾر ﻣﯽ ﮐﺷد ﻏل و زﻧﺟﯾر اﯾده آﻟﮭﺎﯾش! زﯾرا
ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﯾﮏ آﯾﮫ و ﻧﻌﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧداﯾش ﺑرﺳﺎﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر اﯾن ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ
ھر ﭼﯾزی در ذھن ﺑﺷر ﯾﮏ اﯾده ،آرزو ،آرﻣﺎن و ﺧط ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ﭘروردﮔﺎرش را ﮐﻔران و اﻧﮑﺎر ﻧﻣود ...و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدا ،وﻟﯽ و رھﺑر ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻧد
ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﺧرﯾب و ﻓﺳﺎدی آﺷﮑﺎر ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد ...و ﺧﺷﮑﯽ و آﺑﮭﺎ را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ...و
ھر ﮐﮫ ﺧداﯾش را از ﯾﺎد ﺑرد و از او روی ﺑرﮔرداﻧد ﺷﯾطﺎن را ﺑﺳراﻏش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻗرﯾن و رﻓﯾﻖ و ھﻣﻧﺷﯾن
ﮔردد ...و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻧﺳﺎن ﺷود ﮐﮫ ﺑد ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ از ﺑرای ظﺎﻟﻣﺎن اﺳت ...و ﺷﯾطﺎن اﻧدﯾﺷﮫ آﻧﮭﺎ را در ﻧظرﺷﺎن
ﺑرﺣﻖ و راﺳت ﺟﻠوه داد و ھﻣﮫ او را ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز ﻋده اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن! ...و ﮔﻔت دوزخ را از ﺗو )ﺷﯾطﺎن( و
ﭘﯾرواﻧت ﭘر ﺧواھم ﮐرد "...آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾده ھﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾده آل ﺳﺎزی ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎﻧش اﻓﻼطون و ارﺳطو ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل آﯾﺎت و
ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﻧﻌﻣﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و وادار ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل و
ﺗﺣرﯾف و ﺗﺧرﯾب ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾن اﯾده ھﺎ را در ذھن ﺑﺷر ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد) .ﻧﺳﺎء (٢٠و ﺑﺷر را ﺑﮫ
ﭘﯾروی از آن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد ﺑﺻورت آرﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﻣدﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎﺿﻠﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣدت و ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣدﻧﯽ و ﻏﯾره! "و ﺷﯾطﺎن ﭘﯾرواﻧش را ﺑﮫ اﻧواع آرزوھﺎ و ﺧﯾﺎﻻت ﺳرﮔرم ﻣﯽ ﺳﺎزد ".ﻗرآن
ﮐرﯾم -اﯾن ھﻣﺎن اﯾده ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎ و آرزوھﺎ و ﺗوھﻣﺎت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧطوات ﺷﯾطﺎن!
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮑﯽ )ﻣدرﺳﯽ( و ھﻣﮫ ﻧظرﯾﮫ ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺻﺎدره از ﻣدارس و
آﮐﺎدﻣﯾﮭﺎ و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده دوزخ زﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾرواﻧش!و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً دﯾﻧﯽ ﺗرﯾن اﯾن ﺧطوات
ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن آﻧﮭﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺧطوات ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

٥٤

و اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت اﺻطﻼح "اﯾدﺋوﻟوژی" ﻣﯽ رﺳﯾم .ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی اﯾن اﺻطﻼح ﻣﺷﮭور واﺿﺢ اﺳت :اﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ!
اﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع آﺛﺎرﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده و در ھﻣﯾن ﻓﺻل ھم ﺑطور
ﻓﺷرده ﻧﺷﺎن دادﯾم .وﻟﯽ اﯾن اﺻطﻼح ﻣﺷﮭور در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺟﮭﺎن ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب آرﻣﺎﻧﺷﮭری و
ﻣدﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎﺿﻠﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ دھﮭﺎ اﯾزم ﻓﻠﺳﻔﯽ و ادﺑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و ھﻧری را
ﭘدﯾد آورده و ﭘﯾرواﻧﯽ دارد و ھر ﯾﮏ از اﯾن اﯾزﻣﮭﺎ ﺑر اﯾده و اﯾده آﻟﮭﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﯽ و
راھﮭﺎﯾش ﺑﺳوی ﺟﮭﻧم و طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون آن اﺳت.
ھر اﯾده ای ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺧط ﺷﯾطﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ وﺳوﺳﮫ و اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻟﻣس و وﻋده ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺗﯽ از
ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را از ﭼﺷم آدﻣﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارد و اﻧﺳﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧﻌﻣﺎت ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾده ھﺎ ﻣﺑدّل ھﺎی ﻧﻌﻣﺎت و
آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺳت ذات اﯾده ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣدن ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت ﻗرآﻧﯽ!
اﯾدﺋوﻟوژی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﻧﺎﺧت ذات اﯾده ھﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎھراه ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎھﯾت اﻧدﯾﺷﮫ و ذھن ﺑﺷر
ﺑﺎﺷد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔردد .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻣﺷﮭور در ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧواص ﻣﺎدی
و ﻣﺣﺳوس و دﻧﯾوی اﯾده ھﺎ و اﯾده آﻟﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت و ذات واﺣده آﻧﮭﺎ! اﯾدﺋوﻟوژی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﮐﻠﻣﮫ ﻓﻘط ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﻣﺎ را ﺑﮫ ذات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و ﺧدای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن راه
ﻧﻣوده و ﻟذا ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﮐﻼم ﷲ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ذات ھداﯾت و ﺿﻼﻟت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺷری را ﺗﺑﯾﯾن
ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐرده اﻧد .ﭘس اﯾن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی راﯾﺞ ھم ﻣﺛل اﮐﺛر ﻣﺣﺻوﻻت و ﭘدﯾده ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ دارای
ﻣﺎھﯾﺗﯽ واژﮔوﻧﮫ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟب ﻣﺳﺦ و اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ وﺟدان ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻋﺻر ﺟدﯾد را ﻋﺻر ﻧﺑرد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ
و ﭘﯾروان واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﺷﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻋﺻر ﻧﺑرد اﯾزﻣﮭﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن! و ﻣؤﻣﻧﺎن
ﻣﻧﻊ ﺷده اﻧد از اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ﺟدال و ﻧﺑرد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾروان ﺷﯾطﺎن دﺧﺎﻟت ﮐﻧﻧد.
ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾدﺋوﻟوژی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺟز ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻌرﻓت و
وادی اﻋراف اﺳت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ! وﻟﯽ اﯾن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ و ﻣﮑﺎﺗب راﯾﺞ در ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﮐﺛرا ً ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﻧد و
ﻣﺻداق ﻣﺳﺦ ذھن اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﮫ  ٢٠ﺳوره ﺳﺑﺄ ذﮐرش رﻓت.
ﺑرﺗرﯾن ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء و ﻓﮑر و ذﮐر اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﺑﮫ ﻣردم اﻋطﺎ
ﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ رھﺑری اوﻟﯾﺎی ﮐﻔر ﺧود اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧﻌﻣت ﺧدا را ﮐﻔران ﻧﻣوده و از ﺳرﭼﺷﻣﮫ اش ﯾﻌﻧﯽ
ﺧداوﻧد ﺟدا و ﺳﮑوﻻرﯾزه ﮐرده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣﺧرب و دوزﺧﯽ ﻧﻣوده اﺳت و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ﺑﺷر را ﺑر ﺳﺎﺋر ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء و ﻓﮑر و ذﮐری را ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺧداﯾش در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑرﺳﺎﻧد و ﻣﻠﺣﻖ ﺟﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﻧد از
ﺧداﯾش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐرده و ﻣرﯾد دﺷﻣﻧش ﺷﯾطﺎن ﻧﻣوده و ﺑدﺳت اﻧﺳﺎن ﺟﮭﻧﻣش را ﺑرﭘﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت از طرﯾﻖ ﺗﺑدﯾل
ﻣوﺟودات و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾده ھﺎ و اﯾده آﻟﮭﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺗﺑدﯾل طﺑﯾﻌت ﻋﺎﻟم
)ﺑﮭﺷت زﻣﯾن( ﺑﮫ دوزخ ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی!
اﯾده ھﺎ ،ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﯾن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ )ذھن( اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺑذرھﺎی آرزوھﺎ و ﻋﻧﺎﺻر دھرزدﮔﯽ و ﺿﻼﻟت ﺷﯾطﺎن
در ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ و ﻣدﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎﺿﻠﮫ و آرﻣﺎﻧﺷﮭرھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب آرﻣﺎﻧﯽ ھم ،ﺷﮭرھﺎی ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن
در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺷﯾطﺎن را ﺧﺻم ﻣﺑﯾن ﺧواﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻﻣﯽ ﺻﺎﺣب ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ! زﯾرا
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻏﺎﻓل ﺳﺎزد از ذﮐر ﺧداﯾش ﻏﺎﻓل ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن اﻧداﺧﺗﮫ
ھر ﭼﮫ اﻧﺳﺎن را از اﮐﻧوﻧﯾت ّ
اﺳت" :و ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ".اﻧﻌﺎم-۶٨
ھﻣﮫ ﻣﻔﺳرﯾن و ﻣﺗرﺟﻣﯾن "ﺧﺻم ﻣﺑﯾن" را "دﺷﻣن ﻋﻠﻧﯽ و آﺷﮑﺎر" ﺗﻌﺑﯾر ﮐرده اﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ "ﺷﯾطﺎن و ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد".اﻋراف -٢٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ "اﻣﺎم
ﻣﺑﯾن" را ھم اﻣﺎم آﺷﮑﺎر ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯾﮑﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن
ﻣﺑﯾن ھم ﺑﯾﺎﻧﮕری واژﮔوﻧﺳﺎز و ﺗﺣرﯾف ﮐﻧﻧده ﻧﻌﻣﺎت و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت .و اﯾن ھر دو ﻣﺑﯾن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﺿور
دارﻧد .و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧداﻧد ﻣﻧطﻖ ﺷﯾطﺎن را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد و ﻣﻧطﻖ اﻣﺎم را در ﺧود اﻧﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺎ در
ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن درﺑﺎره ﺣﻘﯾﻘت ﻟﻔظ ﻣﺑﯾن و ﺑﯾّن و ﺑﯾّﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠﻣﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺧﻠﻘﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﯾﺎ ﺧﻠﻘﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ! ﺧﻠﻘﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﻠﻘﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ! اﻧﺳﺎن
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن!

٥٥

ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ،ﻋﻠم راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت ﻋﻠم ﺑﯾن ھﺎ! ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن! ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن ﻋﻠم را ﯾﺎ از اﻣﺎم ﻣﺑﯾن
ﻣﯽ آﻣوزد ﯾﺎ ﺧﺻم ﻣﺑﯾن ﺧود ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت .اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ،ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر! در
ﺑﮭﺷت و رﺿواﻧش! وﻟﯽ ﺷﯾطﺎن ﭘﯾرواﻧش را از طرﯾﻖ اﯾده ھﺎ و اﯾده آﻟﮭﺎ و وﻋده ھﺎ و آرزوھﺎ ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل آﯾﺎت و
ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و دوزﺧش را ﺑدﺳت ﺧودش ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ اﺑﻠﯾس ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن ﻗﺳم
ﺧورده ﺧود!
ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺧداﺳت" :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﯾن ظﺎھر و دل اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺋل اﺳت ".ﻗرآن -اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﺑواﺳطﮫ
ﻋﻠم ﺑﯾﺎن ﭼﺷم و ھوش ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن "ﺑﯾن" ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ ﺷﯾطﺎن
ﻣﺑﯾن از ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ اﯾده ﻧﺳﯾﮫ و آرﻣﺎﻧﯽ و ﺧﯾﺎﻟﯽ در ذھن ﻣﯽ ﭘرورد و اﻧﺳﺎن را ﺑدﻧﺑﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و در دوزخ
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧد" :ﺷﯾطﺎن ﺟز وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧدارد ".ﻗرآن! و ھر وﻋده ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﯾده و
آرﻣﺎن و آرزوﺳت ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗب و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻣدرن وﻋده ﺑﮫ ﺗﺣﻘﻘش داده ﺷده اﺳت.
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اﯾن ﺑﺧش دﻗﯾﻘﺎ ً اداﻣﮫ ﺑﺣث ﻓﺻل ﻗﺑل اﺳت و ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﻣﮑﺎﺗب و اﯾدﺋوﻟوژی
ھﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎن اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ ) !(schoolasticزﯾرا در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﻣدرﺳﮫ و
داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﻣروزه ﺑواﺳطﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در اذھﺎن و روان ﻣردم اﻟﻘﺎء ﻣﯾﺷود و از
ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﮐﮭﻧﺳﺎﻻن را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺻدھﺎ ﺷﺑﮑﮫ رادﯾوﺋﯽ -ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﮭﻣراه ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی و اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﺷﻐول
ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ھﻣﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺳﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾن و دﻧﯾﺎ و ﻣﺎدﯾﺎت و ﻣﻌﻧوﯾﺎت ﻣردم را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾدھد و اﯾن
آﻣوزش و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی و ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺑﻌﺎد و ﻣوﺿوﻋﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣردم را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود و ھﯾﭻ
وﺟﮭﯽ از وﺟود اﻧﺳﺎن در ﺧﺎرج از اﯾن ﺷﺑﮑﮫ اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﯾن ﺳﯾطره ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری اﺳت ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾطﺎن آرﯾل
)ﺷﯾطﺎن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ( ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ﺧﻠوت روح آﺣﺎد ﺑﺷری ﺑر آﻧﮭﺎ ﻧظﺎرت و ﺳﻠطﮫ دارد و ﺣﺗﯽ
در ﻋﺎﻟم ﺧواب ھم از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد.
اﻣروزه ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرزاﻧﮕﺎن و ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز دﯾﮕر
ھﯾﭻ ﺧﯾری در آن ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و اﯾن ﻧظﺎم را ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺻم اراده و ھوش و ﻋﻘل و ﺷﻌور ﺑﺷر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺧود ﻣوﺟب ﺻدھﺎ ﻓﺳﺎد و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت در ﺟواﻣﻊ ﻣدرن اﺳت و ﺑﺳوی ﺧودﺑراﻧدازی ﻣﯽ رود و ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ را ﺗوان
ﻣﮭﺎر آن ﻧﯾﺳت.
"ﮐﻠﻣﮫ" ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳت ﭼﮫ از ﻧوع اﻟﮭﯽ و ﭼﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ! آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد و از آﻧﮭﺎ
در ﺟرﯾﺎن ﺗﻔﮑر و ﺑﯾﺎن و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﻧﺎﺋل
ﻣﯽ آﯾد" .ﻣﺎ ﻣردم را ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣﺷﺎن آﻓرﯾدﯾم ".ﻗرآن -و ﻋﻠم ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾﺳت :ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ! ﻓﮭم
اﻟﮭﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ ﻓﮭم ﺷﯾطﺎﻧﯽ!
اﻧﺳﺎن ﺟز ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﺑرﺗری ﺟﺳﺗﮫ اﺳت و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻧﻔس ﻣﺗﮑﻠّم اﺳت.
و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن ھم ﺟز درک و درﯾﺎﻓت ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا و ﮐﺎرﺑری دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾﺳت .در
ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻧﯾز آﻣده ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ازل ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن از اﯾن ﮐﻠﻣﮫ آﻏﺎز ﺷد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق
اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت و ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ واﺣد اﺳت و ﻧﯾز ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ دوﺑﺎره ﺑﺳوی اﯾن ﮐﻠﻣﮫ واﺣد ﺗﺄوﯾل و رﺟوع
ﻣﯽ ﮔردد .وﻟﯽ ﺳﯾر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣدرن از ﺳرﭼﺷﻣﮫ ذاﺗﯾش ﺟدا ﺷده )ﺳﮑوﻻرﯾزه ﺷده( و اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺣﺎﻣﻼﻧش را
)ﺑﺷرﯾت( در درک اﺳﻔل ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﻗدرت ﺗﺄوﯾﻠﯽ و رﺟﻌﯽ ﻧدارﻧد زﯾرا ﺗﺣت آﻣوزه اﺑﻠﯾس دﭼﺎر ظﻠﻣت ﮔﺷﺗﮫ و
واژﮔون ﺷده و ﭘﯾروان و ﺣﺎﻣﻼﻧﺷﺎن را ھم در دوزخ واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﯾﺎﻧﮕر آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷده اﻧد و در ﻣﺣﺗوا واژﮔوﻧﮫ اﻧد .ﻣﺛل ﻣرﮐﺑﯽ ﮐﮫ ﺳوارش را ﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه
ﺑرده و در اﻋﻣﺎق دره ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﺎت واژه ﺷده! و اﯾن
ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﺳﮑوﻻرﯾزه ﺷدن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻧور و ﺑﯾروح ﮔﺷﺗن ﮐﻠﻣﺎت و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻧور و ﺿد روح ﺷدن
ﮐﻠﻣﺎت! و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ واژه ﻋﺷﻖ ﻣدﻋﯽ ﺧود و ﺣﺎﻣﻠش را ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .واژه دﯾن و ﺷرﯾﻌت
ﺣﺎﻣﻼن و ﭘﯾرواﻧش را ﺑﮫ اﺷد ﭘﻠﯾدی و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ،واژه ﻋﻠم ھم ﺣﺎﻣﻼﻧش را ﺑﻐﺎﯾت ﺣﻣﺎﻗت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
و اﯾن ﻋﺻر واژﮔوﻧﺳﺎﻻری واژه ھﺎﺳت! و ﻟذا ﻋﺻر واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳت .و ﻟذا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺎﻗﻠﺗرﯾن و ﺑﺎ
ﺗرﺑﯾت ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را در ﺟواﻣﻌﯽ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ از اﯾن ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﺻون ﻣﺎﻧده اﻧد .ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ و ﮐﻼﺳﯾﮏ در طﯽ ﺣدود دو ھزار ﺳﺎل در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم
و ارزﺷﮭﺎ رﺳﯾده اﺳت زﯾرا ﮐﻠﻣﺎت از ﺻدق و ﻋدل ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺧود ﺗﮭﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد درﺳت در ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن و دﯾن
ﻣﺣﻣد)ص( ﮐﮫ ﺻدق و ﻋدل ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت .ﻗرآن-
ﻋﻧﺻر ﺷﻧواﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳت ﺟز ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾﺳت .ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد.
ﺟرﯾﺎن ﺗﻔﮑر و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و ﻗﺿﺎوت و ﺑﯾﺎن ﮐردن ﻧﯾز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟرﯾﺎن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺗﺑدﯾل و
ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ را ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐل ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﭼﯾزی ﺟز ھﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ھر
ﮐﻠﻣﮫ ای در ﻧﻔس آدﻣﯽ و در ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎدﻟﮫ ،ﯾﺎ ﻣﺷﻐول ﺗﺄوﯾل و ﺗﺳﺑﯾﺢ اﺳت و ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل و ﺗﻧﻔﯾس .ﮐﮫ ﻧوع اوﻟش ﺑﮫ
ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﻧوری ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد و ﻧوع دوﻣش در ظﻠﻣﺎت درک اﺳﻔل ﺳﻘوط ﻣﯾﮑﻧد و در ھر دو ﺣﺎﻟت ﮔوﯾﻧده و ﺷﻧوﻧده اش
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را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرد و ﻧﯾز اﻧدﯾﺷﻧده اش را .وﻟﯽ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻧوع
دوم اﺳت زﯾرا ذاﺗﺎ ً اﯾده آﻟﯽ و ﺑﻐﯽ و طﺎﻏوﺗﮕراﺳت و اﺳﺗﮑﺑﺎری! زﯾرا در اﯾن ﻧظﺎم ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﯾد
ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ اﯾده ھﺎ ،ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧدازد و ﻟذا ﺣﺎﻣﻼﻧش را در اﯾن ﻧﻔﺎق
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻧظﺎم ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺑواﺳطﮫ ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش واژﮔوﻧﮫ اﻧد.
در ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ،ھر ﮐﻠﻣﮫ ای ﺿد ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺿد ارﺗﺑﺎط اﺳت زﯾرا ﮐﻠﻣﺎت ﻋﻧﺻر ارﺗﺑﺎط
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑرﺳﺎﻧﻧد وﻟﯽ در اﯾن ﻧظﺎم ﻣدرن ھر
ﮐﻠﻣﮫ ای ﯾﮏ واژه اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در درون ﺧود ﺳرﻧﮕون اﺳت ھﻣﭼون ﺗﯾری ﮐﮫ در ﮐﻣﺎن ﺑﺳوی ﮐﻣﺎﻧدارش ﺑر ﻣﯽ ﮔردد و
ﺻﺎﺣﺑش را ﻣورد اﺻﺎﺑت ﻗرار ﻣﯽ دھد و در ﺧودش واژﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧش ﻣرﺑوط
ﻧﻣﯾﺷود و ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟود ﻧﻣﯽ رﺳد ﺑﻠﮑﮫ در ﺧودش ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔردد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑﻘﯾﺔاﻟﻌدم
اﺳت ﭘﯾرواﻧش را ﻧﯾز ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن ﺑﯾﺎن و ﮐﻠﻣﺎت واژﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت و ﻧﺎﺑودی دﭼﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﭘﯾرواﻧش ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﻧﺎﺑودﮔرﻧد ،ﻧﺎﺑودﮔر ﺧود و ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن.
ﻣﮕرﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ھر ﭘدر و ﻣﺎدری ﮐﮫ ﺑﭼﮫ اش را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد و ھر ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ رود
ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﯾت اﺳﺗﮑﺑﺎر در ﺟﮭﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻠطﮫ و ﺳروری و ﺑرﺗری ﺟوﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران .اﯾن اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﮔر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﮐﺳﯽ ﭘﯾدا ﺷود ﮐﮫ ﻧﯾت ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﻣﻌﻧوی و ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺳرﻋت ﺑﺎ اﯾن ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳد و آن را ﺿد ﻣﻘﺻود ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی راﺳﺗﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻧﺎﺋل آﻣدﻧد ﺿد ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮑﺗب و ﻓراری از آن ﺑوده اﻧد .و در ھر
اﻣری ﮐﮫ ﻧﯾت و اﺣﺳﺎس اﺳﺗﮑﺑﺎری و طﺎﻏوﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ھﻣراه آن اﺳت ﭘس ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑودن ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﮭوم اﺳت از ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﺎوری ﺑﮫ ﺣﻖ و ﺑﺎطل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و
اﺻﻼً ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺑﻐﯽ اﺳت در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻔﮭوﻣﺗر ﻣﯽ آﯾد زﯾرا "ﺑﻐﯽ" ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺧﯾل،
ﺳﻠطﮫ ﺟو و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻧﯾّت از ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣدرن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎر!
ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻗرآن اﺳت و دارای ذاﺗﯽ
ﺣداﻗل ﺑرای ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری ﺑر ﺧﻼف
ّ
ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده و ﺿدّ رﺷد ﻣﯾﺑﺎﺷد" :در دﯾن ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣرز ﺑﯾن رﺷد و ﮔﻣراھﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت".
ﻗرآن -ﭘس اﮔر ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را در دﯾن ﺧدا ﺗﺳرﯾﻊ و ﺗرﻏﯾب ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت دو
ﻋﺎﻟم ﺑرﺳﺎﻧد اﯾن ﻧظﺎم ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن اﻣری آﺷﮑﺎرا ﺿدّ دﯾﻧﯽ اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن ﺗﻌﻠﯾم و
ﺗرﺑﯾت اﺟﺑﺎری ﺟز ﺟﺑر و ﺟﺑﺎرﯾت ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺗﺑﺎھﯽ.
اﮔر ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺣﻖ اﻧﺳﺎن در ﻧزد ﺧداوﻧد ،ﺣﻖ اﺧﺗﯾﺎر اﺳت و دﯾن اﺳﻼم ھم دﯾن "ﻻاﮐراه" اﺳت و
ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت ﺑرای ﻣﺧﻠﺻﯾن ھم ﺟز اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ﺣﻖ و ﮔرﯾز از ﺟﺑر و زور و ﺳﺗم و طﺎﻏوت ﻧﯾﺳت ﺣﺎل
اﮔر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﮐﮫ اﺻل و ﻣﺣور دﯾن و ھداﯾت اﺳت ﻗرار ﺑﺎﺷد اﺟﺑﺎری و اﺳﺗﮑﺑﺎری ﺑﺎﺷد ﭘس ذات دﯾن در ﻣﻌرض
ﺗﺑﺎھﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد در آدﻣﯽ! و اﯾن ﺑدﺗرﯾن ﻧوع ﮔﻣراھﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﺧداوﻧد در آﯾﺔاﻟﮑرﺳﯽ ﻓرﻣوده اﺳت.
زﯾرا ﻣؤﻣﻧﯾن ﺧﺎﻟص ﮔروه اﻧدﮐﯽ از ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ را ﺑر ﻣﺣور و ھدف ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ﭘس اﮔر اﯾن
ﻣﻐز دﯾن و ﻣﻘﺻودش ھم ﺑﮫ ﺟﺑر و طﺎﻏوت و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﮔراﯾد از دﯾن ھﯾﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده و ﻧور ھداﯾت ﺧﺎﻣوش ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت" .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺟز اﺧﺗﯾﺎرش ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن-
در اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺗﺗﻣﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ای ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺣﺎل
ﺗﺣرﯾف و ﻣﺳﺦ و از دﺳت رﻓﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﯾراث اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾراﺛش
در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ! اﻧﺣراف و ﻣﺳﺦ ﺷدﮔﯽ اﯾن ﺣوزه ھﺎ ﺑدﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت در ﺣﺎل آﮐﺎدﻣﯾﮏ و ﮐﻼﺳﯾﮏ و
اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ ﺷدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ارﺳطوﺋﯽ و ﻏرﺑﯽ ﺷدن! و ﺑرای ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧدن از اﯾن ﻓﺗﻧﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﺎ اﯾن
ﻧظﺎم ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺷده و اﯾن ﻧظﺎم را ھم در ﺧودش وارد ﮐرده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ دروس ﻗدﯾم ﺧودش را ھم ﺗﺑدﯾل ﮐرده
اﺳت و ﺷدﯾدا ً در ﺣﺎل ﺳﮑوﻻرﯾزه ﺷدن اﺳت ﺑطورﯾﮑﮫ ﯾﮏ طﻠﺑﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ در ھﻣﮫ ﻋﻣرش ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل اﺳت
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﺻﻼً ﮔذرش ﺑﮫ ﻗرآن ﺑﯾﻔﺗد و ﻻی ﻗرآن را ﺑﮕﺷﺎﯾد .اﯾن ھﻣﺎن ﺳﮑوﻻرﯾزم اﺳﻼﻣﯽ -ﺷﯾﻌﯽ اﺳت.
و اﻣﺎ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺳﮑوﻻرﯾزم ﺷﯾﻌﯽ در ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺣوزوی ﻣﺎ ﻓﻘدان اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل در اﯾن
ﺣوزه ھﺎﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم اﯾن ﻣردان ﺧدا ﮐﮫ اﺻوﻻً ا ّﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣواره از ﺟﺎﻧب ﻣراﺟﻊ ﻓﻘﮭﯽ و
رﺳﻣﯽ ﻣﺎ ﻣورد طرد و اﻧﮑﺎر ﻗرار داﺷﺗﮫ اﻧد .زﯾرا اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن وارﺛﺎن ﻋﻠم اﻣﺎﻣت و وﻻﯾت ﻋﻠوی در ﻣﯾﺎن
ﻣردم ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣراﮐز ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺷﯾﻌﯽ ﺑدون ﻧور اﻣﺎﻣت اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎی ﺷﯾﻌﯽ دارﻧد و از اﻧﺣﻼل در
ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت طﺎﻏوﺗﯽ ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد!
٥٨

ﺣذف ﺧدا و اﻣﺎم و ﻗرآن آﺷﮑﺎرﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺳﮑوﻻرﯾزم اﺳﻼﻣﯽ در ﺣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺣﺎﮐم ﺑر
ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻧﯾﺳت .و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت و ﻗرآن ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺟز
از طرﯾﻖ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻧﯾﺳت .ﭘس ﮐﺟﺎﺳت اﯾن ﺳﮫ اﻣر واﺟب در ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺷﯾﻌﯽ در ﺣوزه ھﺎ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺣﺎﮐم
ﺑر ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺎ؟
اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ و ﻣراﺟﻊ ﺑزرگ دﯾﻧﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﮑوﻻرﯾزم ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟداﺋﯽ و ﺗﻔﮑﯾﮏ دﯾن و دﻧﯾﺎ ،ﺗﺣت اﯾن
ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر دو ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺷرک و ﻧﻔﺎق رخ ﻧﻣﯽ دھد .اﯾن ﭘﻧداری ﺑس ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی طﻼق دادن دﯾن از زﻧدﮔﯽ اﺳت .اﯾراد ﮐﺎر در اﺧﺗﻼل و ﺗداﺧل دﯾن و دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾن را
ﻣﮑﺎراﻧﮫ ﺑﺎزﯾﭼﮫ اھداف دﻧﯾوی ﺧود ﺳﺎزﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دﻧﯾﺎی ﺧود را ﺑﺧدﻣت دﯾن آورﯾم! دﻧﯾﺎی آدﻣﯽ ﯾﺎ دﯾﻧﯽ ھﺳت و ﯾﺎ
ﻧﯾﺳت .و دﯾن آدﻣﯽ ﯾﺎ اﺧروی اﺳت و ﯾﺎ دﻧﯾوی! ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ھدف اﺳت و ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ! ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت! آدم اﻟﺗﻘﺎطﯽ و ﻣﺷرک
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت را اﻣری ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺳﺗﮑﺑﺎری ﻣﯽ داﻧد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺣذف ﺧدا
و اﻣﺎم و ﻗرآن و ﻋرﻓﺎن از ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺷده ھﻣﯾن ﺷرک اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن در ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و واژﮔوﻧﺳﺎزی ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎرف و ﻣﻘدﺳﺎت!
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ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ
-١٣
ِ

"و ﻣﺎ ھﯾﭻ رﺳوﻟﯽ را ﭘﯾش از ﺗو ﻧﻔرﺳﺗﺎدﯾم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺗﻣﻧّﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑرد ﺷﯾطﺎن ھم در آن اﻟﻘﺎﺋﺎﺗﯽ ﻣﯾﻧﻣود وﻟﯽ
ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و آﯾﺎت ﺧود را اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ".ﺣﺞ-۵٢
و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺗﻣﻧﺎی رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﮐﮫ ﺧود ﺑرﺗرﯾن رﺳوﻻن اﺳت ھم اﻣر اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اش
ﻧﺑوﺗش ﮐﺎﻣل و ﺧﺗم ﮔردﯾد و ﺟﺎوداﻧﮫ ﮔﺷت .ﭘس ﺑرﺗرﯾن اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎن ھم در ھﻣﯾن وادی ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺷﯾطﺎن
ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﺗﺷﯾﻊ ،ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﺷﯾطﺎﻧﮭﺎﺳت و ﻣﻘدس ﻧﻣﺎﺗرﯾن اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﻟﻣﺳﮭﺎ و ﺧطوات اﺳت و وﺳوﺳﮫ ھﺎ و
ﻓرﯾب ھﺎ! ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧود رﺳول ﺧﺎﺗم و اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوم از آن ﻣﺑرا و ﻣﺻون ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺷﯾﻌﯾﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
دارای ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن ﻣذھب آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد و اﻧواع و ﻣراﺗب ﺷﯾطﻧت و دﺟﺎﻟﯾت اﯾن
ﻗﻠﻣرو را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد.
ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﻗﻠب دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺎ ﺣﺻر و ﺣﺑس اﻣﺎﻣﺎﻧش روﺑرو ﺷد ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت در طﯽ
ﺣدود ﺳﮫ ﻗرن ﮐﺎﻣل ﺷد و اﯾن ﻣذھب ﺑﯾش از ھزار ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﯾﺑت ﮐﺎﻣل اﻣﺎﻣش روﺑروﺳت .ﭘس ﺷﯾطﻧت و
دﺟﺎﻟﯾت را ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھﻣﯾن ﺑﺎب ﮐﺷف و درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﻼ و ﻓﺗﻧﮫ و اﻣﺗﺣﺎن اﻣت و ﺧﺎﺻﮫ ﭘﯾروان اﯾن
ﻣذھب اﺳت و آن ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﺎم و ﮐﺷف راھﮭﺎﺋﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧور اوﺳت زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ)ع(
ﺑﻣﺎ ﻣﺗذﮐر ﺷده ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻧوراﻧﯾت اﻣﺎم ﻋﺻر ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﯾن ﻧور! و اﯾن
ھﻣﺎن درک ﻓرج اﻣﺎم ﻗﺑل از ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اوﺳت .و ﻓرج ﺑﻣﻌﻧﺎی درﺑﯽ ﮔﺷﺎده ﺑﺳوی اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﯾم ارض ﻣﻠﮑوت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺟزﯾره ﺧﺿری ﻧﯾز ھﺳت و ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم ﮐﮫ ﺑﮭﺷت وﺟود اﻣﺎم اﺳت.
ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﮐﺛر ادﻋﯾﮫ ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده از اﺋﻣﮫ ھدی ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و اﯾن اﻣر ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓرج اﻣﺎم ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺻر ﻏﯾﺑت ﮐﺑرای اﻣﺎم دوازدھم ﻧﺑوده اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﻣر ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﻣﮭدی
در ﻣﺣور ﻓﮑر و ذﮐر و اﺣﺎدﯾث اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ﺳﮫ ھزار ﺣدﯾث از رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( و اﺋﻣﮫ ھدی
ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺑﺎب اﯾن اﻣر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در دﺳت ﻣﺎﺳت.
در ﺣﻘﯾﻘت اﮔر اﻣﺎﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯾﮑس و ﻣﺣﺻور و ﻣﺣﺑوس و ﻣﻧزوی ﺑودﻧد ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑوده
ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن درﺑﯽ ﺑﺳوی ﻧور اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻓرج اﻣﺎم را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .و ﻟذا اﻣﺎﻣﺎن در
ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ زﯾﺳﺗﮫ وﻟﯽ دﺳت اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾرﺳﯾده اﺳت ﺑﮫ ﻧور ھداﯾﺗﺷﺎن و وﻻﯾﺗﺷﺎن! و اﯾن ھﻣﺎن ﻓﻘدان
ﻓرج اﺳت.
ﻋﻠﯽ)ع(

آﯾﺎ ﻓرج اﻣﺎم ﭼﯾﺳت؟ ﻓرج ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی درب ،ﺑﺎب ،راه ،ﮔﺷﺎﯾش و اﺗﺻﺎل اﺳت .در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت اﻣﺎم
ﻧﯾز ﻋده اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓرج اﻣﺎم ﺑودﻧد ﻣﺛل ﺳﻠﻣﺎن ،ﻋﻣﺎر ،ﻣﻘداد و اﻣﺛﺎﻟﮭم .اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﺳطﮫ و
دﻻل و ﮐﺎرﭼﺎق ﮐن اداری و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و ﯾﺎ رﺋﯾس دﻓﺗر اﻣﺎم ﻧﺑودﻧد زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ھرﮔز دارای ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﻧﺑودﻧد
و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد اﻟﺑﺗﮫ در ﺣﺻر ﻣﺄﻣوران ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺟﺎﺳوﺳﺎن! ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺣﺻر و ﺣﺑس ھم
ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻋﺷﺎق ﺣﻖ ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد و از ﺟﺎن ﺧود ﺗرس ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣرﯾدان ﺧﺎص
اﻣﺎم ،درﺑﮭﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻧوری وﺟود اﻣﺎم ﺑودﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺑﺎب ﻣﺣﻣد)ص( ﺑود و ﺳﻠﻣﺎن ھم ﺑﺎب ﻋﻠﯽ ﺑود
و ...و اﯾن اﺑواب ﻧوری و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت و دوﺳت دوﺳت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب
ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم .اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب رﺷد ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑدون طﯽ طرﯾﻖ اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ،ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎط و ﺳﯾر و ﺳﻠوﮐﯽ ﺑﺳوی ﺣﻖ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﻧور،
ﻧوراﻟﻧور ،ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ،ﻧور ﻓوق ﻧور ،ﻧور ﻗﺑل ﻧور ،ﻧور ﺑﻌد ﻧور و. ...
ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻧوراﻧﯾت اﻣﺎم ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻓرج اﻣﺎم اﺳت و ﻋﻠم درﺟﺎت وﻻﯾت اﻣﺎم! ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در
ﮐﻧﺎر اﻣﺎم زﯾﺳت ﮐﻧد وﻟﯽ ﻓﺎﻗد ﻧور ﻓرج اﻣﺎم ﺑﺎﺷد و ﻟذا دﭼﺎر اﺷد ﺿﻼﻟت ﺷود .اﮐﺛر ﻗﺎﺗﻼن اﻣﺎﻣﺎن از اﯾن ﺟﻣﺎﻋت
ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑوده اﻧد .ﻓرج ،درب ورود ﺑﮫ ﺟﻧت ﺟﺎن اﻣﺎم اﺳت ﭘس درﺑﯽ ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑر وﺟود اﻣﺎم ﮐﮫ در دل
ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت اﯾن درﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﻓرﻣوده ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎﻣش را ﺷﻧﺎﺧت .و اﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧوری و ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت .ﭘس ﻓﻘط اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد راھﯽ ﺑﺳوی ﺟﻧت ﺟﺎن اﻣﺎم
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ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﭘس "ﻓرج" ﯾﮏ ﺑﺎب ﮐﺎﻣﻼً ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ! ﺧود اﯾن ﺑﻧده در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ
وﺟود ﺧودم ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن رﺳﯾدم و ﻧﮫ ﺑﻌﮑس! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻋﻣری در ﺟﺳﺗﺟوی اﺳﺗﺎد و ﭘﯾر طرﯾﻘت و آﻣوزﮔﺎر
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑودم و ﺟز دﺟﺎل ﻧﯾﺎﻓﺗم و ﺗﺎ از ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون و ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺄﯾوس ﻧﮕﺷﺗم و ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی در ﺧود
ﻧﭘرداﺧﺗم ﺑﮫ اﻣﺎم ﻧرﺳﯾدم .ﺑدان ﮐﮫ در دوره ﻏﯾﺑت ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﺳﺎط ارﺷﺎد و ھداﯾت و طرﯾﻘت و ﻋرﻓﺎن و
وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﮔﺳﺗرده اﻧد دﺟﺎﻟﻧد! ﺑﻧده اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ام! اﯾن ھﻣﺎن اﺻل ﺗﻘﯾﮫ در ﺗﺷﯾﻊ اﺳت .اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ در اﮐﺛر ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﺳﻼﺳل دروﯾﺷﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺑروﺋﯽ ﺑرای ﺧود و وﻻﯾت ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﻧد از ھﻣﯾن
روﺳت! ﺑﻧده در دوران ﺟواﻧﯽ ﻣدﺗﯽ را در ھﻣﮫ اﯾن ﺳﻼﺳل دروﯾﺷﯽ ﺳﯾر ﻧﻣوده و اﮐﺛر ﻣﺷﺎﯾﺦ و اﻗطﺎﺑﺷﺎن را دﯾدار
ﮐرده و ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ دوﺳﺗﯽ داﺷﺗم و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ھﯾﭼﮑداﻣﺷﺎن اﻧدک ﺣﻘﯽ ﻧدﯾدم ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳر ﺣد ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﻣر وﻻﯾت رﺳﯾدم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺧود ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ دادم رﺳﯾد و ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ اﯾن وادی را ﺑﮫ ﻣن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد و راھم ﻧﻣود!
اﺻل و ﻣﺣور وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ھداﯾت اﮐﺛر اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ﻣﺳﮑرات و ﻣﺧدرات و روان ﮔرداﻧﮭﺎ ﺑود ﺑﮭﻣراه
ﻣﻘﺎدﯾری ﺷﻌر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ و رﻗﺎﺻﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﻣﺣﻔل ذﮐر و ﺳﻣﺎع ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .و ﺑﻐﯾر از اﯾن ھﯾﭻ ﮐﺎر و ﺑﺎر و ﺣرﻓﯽ
ﻧداﺷﺗﻧد ﺟز ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ از ھﻣﮫ اﻧواﻋش ﮐﮫ ﻓﻘط در اﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت دﯾده ﻣﯽ ﺷد و ﻻﻏﯾر! ﺧدا را ﺷﮑر ﮐﮫ
ﺑﺳﺎط اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ ﺑﮫ اﺳم وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( در ﮐﺷورﻣﺎن ﺑرﭼﯾده ﺷد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت ﺟﺎﯾش را ﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی
ھﻧدی -اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ داد ﮐﮫ ﺑﻣراﺗب ﻣﮭﻠﮑﺗرﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﯾﺎز و ﻋطش ﻣﻌﻧوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺳل
ﺟوان از ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺟز ﺗﮑﻔﯾر و ﻧﺻﺎﯾﺢ ﮐﮭﻧﮫ و ﺗﮭدﯾداﻧﮕﯾز ﮐﮫ ﻓﻘط ﺟواﻧﺎن را از
اﺻل اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺑﯾزار ﻣﯾﮑﻧد .وﻗﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘﮫ و اﮐﻧﮑﺎر و اوﺷو و ﺗﺋوﺳوﻓﯽ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ-
روﺳﯽ ﺷﺎھد ﮔروه ﮐﺛﯾری از طﻠﺑﮫ ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ ھﺳﺗﯾم ﻣﺗوﺟﮫ اﺻل ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﮐﺎر از ﮐﺟﺎ
ﺧراب اﺳت و ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن ﻓﻘدان و ﺧﺳران ﻋظﯾم ﻋﻘﯾدﺗﯽ در ﮐﺟﺎ ﻗرار دارد ،ﻧﮫ در ﺑﯾرون از ﻣﺎ ﮐﮫ درﺳت در ﻗﻠب
ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﺷﯾﻌﯽ ﻣﺎ! ﻓﻘدان ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ،اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺧﺎﺗﻣﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻏﯾﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓرج ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط
در ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻠﮑﮫ در ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺳت و راز ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن
و دﺟﺎﻟﯾت ﺑر ﺟواﻣﻊ اﻣﺎﻣﯾﮫ در اﯾن دوران!
وﻗﺗﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ آن دﺳﺗﮫ از ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع و ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﮭﺟورﻧد و ﭘس از ﻣرﮔﺷﺎن ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾراد ﮐﺎر واﺿﺣﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ
ﭼﮫ ﺣدی ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذارﯾﮭﺎی ﮐﻼن ﻓرھﻧﮕﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای و آﻣوزﺷﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ در ﮐﺷورﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻل و اﺳﺎس دﯾن و
اﯾﻣﺎن ﻣردم  ،ﻣﺳﺋﻠﮫ دار و ﻣﻧﮑر اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳدّی در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣرده
ﭘرﺳﺗﯽ اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻏﯾﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن! اﯾن ھﻣﺎن اﻧﮑﺎر اﻣﺎم زﻧده و وﻟﯽ زﻧده اﺳت .و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن
ﺳﺋوال ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ :ﭼرا اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻘﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و در
ﺣﯾﺎﺗﺷﺎن ﮐﺳﯽ ﻧﺎﻣﺷﺎن را ھم ﻧﻣﯽ ﺷﻧود! اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎن ﻣرده ﭘرﺳﺗﯽ و ﻏﯾﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻏﺎﯾب و ﻧﺳﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎل ظﮭور اﯾﻧﮭﻣﮫ دﺟﺎل و دﺟﺎل ﭘرﺳﺗﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت .زﯾرا
ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت ﺟز اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺎن درﺑﮭﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎﻣﻧد!
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﻌﻣوﻻً اھل رﺳﺎﻧﮫ و ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣردم در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘت اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻓﺿﺎی
ﻣﺟﺎزی ﻓﻘط ﺑدام دﺟﺎﻻن ﻣﯽ اﻓﺗﻧد!
ﻓرﺟﮭﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن ،دﻋﺎھﺎی ﻓرج ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی اﻣﺎم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎﻣﻧد در درﺟﺎت اﻟﺣﺎق!
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ،ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺗﺄوﯾﻠﯽ و ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﮐراﻣﺎت ﻣﻌﻧوی و ﻧوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﺳﯾﺻد و
اﻧدی از آﻧﺎن ﮔردھم آﯾﻧد اﻣﺎم ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد طﺑﻖ رواﯾت! ﭘس ﻣﮭﺟورﯾت اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﯾن ﻏﯾﺑت ﭘرﺳﺗﯽ
اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت در ﺷﯾﻌﯾﺎن! اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣورد ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن و ﺧطوات او ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
و رﻧﺟور و ﻣﻣﺳوخ و ﻋﻠﯾل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
و اﻣﺎ ﺷﯾطﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ در زﯾر ﭘوﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﻣﺷﻐول ﮐﺎر اﺳت ﺷﯾطﺎن طﺎﻏوت و طﺎﻏوت ﮔراﺋﯽ اﺳت" :آﯾﺎ
ﻧدﯾدی ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ را ﮐﮫ دﻋوی اﯾﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺧود را ﻣؤﻣن ﻣﯾﺧواﻧﻧد وﻟﯽ طﺎﻏوت را ﻣﯾزان داوری ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و
ﺑﮫ ﺿﻼﻟت ﺷﯾطﺎن دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن اﻣر ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ طﺎﻏوت ﮐﺎﻓر ﺷوﻧد ".ﻧﺳﺎء-۶٠
اﻣروزه ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺎﻏوت ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻧﺷﻧﺎﺳد طﺎﻏوت اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻋﻠﻣﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و
اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای و ﻣﺎھواره ای را! طﺎﻏوت ﺟﮭﺎن وطﻧﯽ و ﻟﯾﺑرال -دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷری و
ﻣدﻧﯾت و ﭘﯾﺷرﻓت را! اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از دوﻟﺗﻣردان اھل اﯾﻣﺎن ﺟواﻣﻊ ﺷﯾﻌﯽ ھم دارای ﻋﻼﯾﻖ و طرز ﻓﮑر
طﺎﻏوﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و طﺎﻏوﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اھل ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﺞ و دﻋﺎی ﻓرج ھﺳﺗﻧد! اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن اھل
اﯾﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾزان و ﻣﺣﮏ ﻣدﻧﯾت و ﭘﯾﺷرﻓت و ﺳﻌﺎدت را طﺎﻏوت و ارزﺷﮭﺎی طﺎﻏوﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد.
٦١

ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻓرج اﻣﺎم ﻋرﺻﮫ رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت اوﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش ﻋرﺻﮫ ﻗﮭﺎرﯾت اوﺳت .ﭘس
ﺷﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ ظﮭورش را ﺑر ﻓرﺟش ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﮔﻣﺎﻧش را ﺑراﯾش راﺳت
و ﺑرﺣﻖ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده اﺳت و اﮐﺛرا ً ﭘﯾرو ﭼﻧﯾن ﮔﻣﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐدام اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻗﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﮭر را ﺑر
ﻣﮭر ﺗرﺟﯾﺢ دھد! ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﺳوءﺗﻔﺎھم اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘدان اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﻏﯾﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺎن ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾز ﺑدون اﻧوار ﻓرج اﻣﺎم ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎی
اﻣﺎم ،اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ھداﯾت و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾﻣش ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺻدر اﺳﻼم ھم ﭼﻧﯾن
ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑدون ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑر ﻧور و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی وارد ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ رﺳول ﺧدا رﺳﯾدﻧد و
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑدون ﺳﻠﻣﺎن و ﻣﻘداد ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑر وﻻﯾت ﻋﻠﯽ وارد ﺷوﻧد ﻧﯾز ﺑر ﻗﮭر و ﻏﺿﺑش وارد ﺷدﻧد .ﭘس ﻓرج اﻣﺎم و
ﻓرج ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرای ﺷﯾﻌﯾﺎن از ﻣﺑرم ﺗرﯾن ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف اﺳت ﮐﮫ ﺟز در ﻧزد اوﻟﯾﺎی اﻣﺎم ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﯾﺳت.
و اﻣﺎ آﺧرﯾن ﺷﯾطﺎن اﯾن ﻣذھب ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺷﯾﻌﯽ و اﻣﺎﻣﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧور رﺣﻣت و ﻓرج و ھداﯾت اﻣﺎم را ﺟز
در ﻧژاد ﻗرﯾش و ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم و ﻋرب ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐدام ﻋﻠم ژﻧﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﻣﺎم
را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻖ رواﯾت در ﻣﯾﺎن اوﻟﯾﺎء و وزرای اﻣﺎم زﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻋرب ھم وﺟود ﻧدارد.
ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻧژادﭘرﺳت درب ﻓرج اﻣﺎم ﺗﺎ اﺑد ﺗﻌطﯾل اﺳت! اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﮔروھﯽ از ﺑﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻘول
رﺳول ﺧدا)ص( در وﻗت ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺻف ﻣﻘدم دﺷﻣﻧﺎﻧش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد!
ﭘس اﮔر ظﮭور اﻣﺎم دوازدھم ﭼﯾزی ﺟز ظﮭور ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و اﻣﺎﻣت ﻋﻠوی ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ درﺑﮭﺎی ﻓرج آن
ﺣﺿرت ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎﯾش ﻏﯾر ﻋرب ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﯾطﺎن و دﺟﺎل دﯾن ﻣﺣﻣد در آﺧراﻟزﻣﺎن
ھﻣﺎﻧﺎ ﻋرﺑﯾت و اﺻﺎﻟت ﻋرﺑﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھم اﯾﻧﮏ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﮑﻔﯾری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وﺟﮭﯽ از دﺟﺎل و
ظﮭور ﺳﻔﯾﺎﻧﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر اﺻﺎﻟت و اﺷراﻓﯾت ﻋرﺑﯽ اﺳﺗوار اﺳت .از اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرگ آﺷﮑﺎر
ﻣﯾﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐل ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ ﺑر ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت اﯾن ﻧﺑرد در دﯾن رﺳول ﺧﺎﺗم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و
ﻋﻠﯽ ﻋرﺑﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن از ﻏﯾر ﻋرب آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود
ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧور ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣ ِد ﻋرﺑﯽ و ﻋرﻓﺎن
ِ
و ﻟذا دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ،ظﻠﻣت و اﺑﻠﯾﺳﯾﺗﯽ ﺷدﯾدﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ ﻧدارد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺻدر اﺳﻼم ﻧﯾز
ﺑدﺳت ﻋﻣوزاده ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد .ﭘس اﻣﺎﻣت ،ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷﻘﯽ ﺗر از ﻧژاد ﻧدارد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ اﻣﺎﻣت ﯾﻌﻧﯽ
اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل ﻧﺧﺳت ﺑر آﺗش ﻋداوت ﭘدر ﯾﺎ ﻋﻣوﯾش وارد ﺷد و ﺳﭘس ﺧﺎﻧﻣﺎﻧش را ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑرھوت ﺣﺟﺎز ﺗﺑﻌﯾد ﮐرد و
ﺗﯾﻎ ﺑر ﺣﻠﻘوم ﭘﺳرش ﻧﮭﺎد ﺗﺎ ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎﻣت را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻧژاد ﯾﺎ ﺷﺟره ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﮐﮫ
وﺳﯾﻠﮫ رﺳوخ اﺑﻠﯾس در آدم اﺳت .ﭘس ﻋرﺑﯾت و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ ،ﻋﯾن اﺑﻠﯾس دﯾن ﻣﺣﻣد و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﺷﺟره را ﺧداوﻧد ﺑر ﺑﺷر ﻣﻣﻧوع ﻧﻣوده اﺳت راه ورود ﺑر ﻓرج رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت و ھداﯾت و ﺟﻧﺎت
ﻧﻌﯾم اﻣﺎم ﻋﺻر و ﺑﻘﯾﺔﷲ اﻋظﻣش را ھم از درب ﻧژاد ﻋرﺑﯽ ﻣﻣﻧوع ﮐرده اﺳت و اﯾﻧﺳت راز اﯾن ﺣدﯾث ﺑزرگ و رھﺎﺋﯽ
ﺑﺧش ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﯾﺎران و وزراء اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻋرب ھم وﺟود ﻧدارد .و ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﮑرر ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ
ﺑر اﯾن ﺣدﯾث ،ﺣﻘﺎﻧﯾت آﻧرا ﺻد ﭼﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﺷﯾﺦ اﮐﺑر ﺑﻌﻧوان ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﺎرف ﺣﮑﻣت اﻣﺎﻣﯾﮫ و وﺣدت
وﺟود ،ﺧودش ﻋرب اﺳت و ﻧﺎﻣش اﺑن ﻋرﺑﯽ!؟ ﺳﻼم و ﺻﻠوات ﺑر اﯾن وﻟﯽ ﺑر ﺣﻖ ﺧدا و ﮐﺎﺷف ﺑزرگ ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻋﻠوی!

٦٢

ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﺷرﯾﻌت
-١۴
ِ

"ﺷرﯾﻌت" در ﻟﻐت دارای دو ﻣﻌﻧﺎﺳت :آﻏﺎزﯾدن )ﺷروع( و آﺑﺷﺧور! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﯾﺎت از آب اﺳت ﺷرﯾﻌت ﻧﯾز آداب
و ﻣﻧﺎﺳﮑﯽ از زﻧدﮔﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن آدﻣﯽ را زﻧده ﺑﮫ ﺣﻖ و ﻣﻌﻧوﯾت ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺣﻘﯾﻘت را آﻏﺎز ﻣﯾﮑﻧد .ﭘس
ﺷرﯾﻌت ﺳرآﻏﺎز ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑراه ﺣﻖ ﮐﮫ دﯾن ﺧداﺳت رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﺷراﯾﻊ ﻣوﻟد
ﺣرﮐت اوﻟﯾﮫ در دﯾن ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ آدﻣﯾﺎن را ﺑﮫ ﺣﻖ ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت.
ﺷرﯾﻌت دو روی دارد :ﻧظری)ﻋﻘﯾدﺗﯽ( و ﻋﻣﻠﯽ! ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺑﺧﺻوص ﺷﯾﻌﯾﺎن ،اﺻول ﺷرﯾﻌت ﻧظری ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از :ﺗوﺣﯾد ،ﻧﺑوت ،ﻣﻌﺎد ،ﻋدل و اﻣﺎﻣت! و اﻣﺎ ﺷرﯾﻌت ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾز دوﺑﺧش اﺳت :اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺑﺎدی! اﺧﻼق ﺷرﻋﯽ دارای
ارﮐﺎن و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎرﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺻدق ،ﺻﺑر ،ﺗﻘوا ،ﻋﻔت ،ﻣﺣﺑت ،ﺳﺧﺎوت ،ﻗﻧﺎﻋت و دوری از
ﻣﺣرﻣﺎت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از رﺑﺎ ،رﯾﺎ و زﻧﺎ! و اﻣﺎ ﺷرﯾﻌت ﻋﺑﺎدی ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻧﻣﺎز ،روزه ،ﺧﻣس ،زﮐﺎت،
ﺣﺞ ،ﺟﮭﺎد ،اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر! ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳﺎس ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎن وﻻﯾت اﺋﻣﮫ ھدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! زﯾرا
ﺑدون آن ﻧﮫ اﺧﻼق ﻋﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾداری ﻣﻣﮑن اﺳت و ﻧﮫ ﻋﺑﺎدت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ای و ﻧﮫ اﻋﺗﻘﺎدات ﻗﻠﺑﯽ و راﺳﺧﯽ! و
در اﯾن ﺑﺎب آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﻓراواﻧﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد! وﻟﯽ ﺳﺧن ﻣﺷﮭوری از اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( وﺟود دارد ﮐﮫ اﻣر وﻻﯾت اﻣﺎم را درب ورود ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻓروع دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﻋﺑﺎدی ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت.
ھﻣﯾﻧﻘدر ﺑﮫ ﻋﻘل و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﯾز ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﻋﻣل ،اﻋﺗﻘﺎد و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ،ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺳطﺣﯽ و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و رﯾﺎﺋﯽ
و ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﺷرﯾﻌت ،اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﺷود ﻣوﺟب ﺣرﮐت ﻣﻌﻧوی در زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﺷود وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺷرﯾﻌت ﺑﻣﻌﻧﺎی
آﻏﺎز ﺗﻣرﯾن و ﺗﻌﺎﻣل درﺑﺎره دﯾن ﺧداﺳت و ﻧﮫ در دﯾن ﺧدا! و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺷرﯾﻌت ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ھرﮔز اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را در ﺷرﯾﻌت ،ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑر دﯾن ﺧدا وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺎﻟﮏ
راه ﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد وﻻﯾت اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ اﻧوار اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .دل دادن ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اطﺎﻋت از آﻧﺎن ﺳرآﻏﺎز
دﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی راه و رھرو ﺷدن اﺳت.
ﺣﺎل اﮔر آدﻣﯽ ﻋﻣری اھل ﺷرﯾﻌت ﺑﺎﺷد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دل و روﺣش زﻧده ﺑﮫ ﺣﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ در او رﯾﺷﮫ دواﻧد،
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود! زﯾرا ﺷرﯾﻌت ﺗظﺎھر در دﯾن و اﺧﻼق اﻟﮭﯽ اﺳت .اﮔر اﯾن ظواھر در ﺑﺎطن راه ﻧﯾﺎﺑد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﻠﻖ و ﺧو
و ﺻﻔﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺷود ﭼﮫ ﻣﯾﺷود! آﯾﺎ دل و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و وﺟدان آدﻣﯽ در واﮐﻧش ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷرﯾﻌﺗﯽ دﭼﺎر ﭼﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای
ﻣﯽ ﮔردد؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﭘردازد و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺳﺧت و ﺷﻘﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﯾن ذھن و دل ﺧﻼء و
ﻧﻔﺎﻗﯽ ﻋظﯾم ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد" :ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن را اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻗرار داد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﮫ در ﻗﻠﺑﺷﺎن ﻣرض
اﺳت و ﺳﻧﮕدل ھﺳﺗﻧد ".ﺣﺞ-۵٣
ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﻧدازه ﺷرﯾﻌت و ﻣذھب ظﺎھری ﻓﺎﻗد اﯾﻣﺎن و روح در ﺑﻠﻧد ﻣدّت ،دل اﻧﺳﺎن را ﺳﺧت و
ﺷﻘﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﺷﻘﺎوت و ﻗﺳﺎوت ﻗﻠب ﺑﮭﺗرﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺟذب ﺷﯾطﺎن اﺳت از راه ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎن ﺑﯾن ذھن و دل
ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( ﻓرﻣوده" :اﮔر ﮐﺳﯽ ﮐل ﺷرﯾﻌت ﻣرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻧﺟﺎم دھد وﻟﯽ ﻓﺎﻗد اﻣﺎم
ﺣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼون ﺑﻣﯾرد ﺑﮫ ﻣرگ ﻧﻔﺎق ﻣرده اﺳت و روﺣش در ﻗﺑر ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﺣﺑوس اﺳت ".آﯾﺎ ﻋذاﺑﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از اﯾن
ّ
ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت؟
ذھن ،دﻧﯾﺎی وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و دل ھم آﺧرت آﻧﺳت .ذھﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﻠو از ﺷرﻋﯾﺎت و ﻋﺑﺎدات ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ اﺗﺻﺎﻟﯽ ﺑﮫ دل
ﮐﮫ ﺳﻣت آﺧرت اﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن ذھﻧﯽ و ﭼﻧﯾن ﺷرﯾﻌت ذھﻧﯽ ﻣﺣض ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دﻧﯾوی و دﻧﯾﺎﭘرﺳت ﺷده و در ﺟﺎن
آدﻣﯽ ﻣﻧزوی و ﺳﮑوﻻر ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺧدﻣت اﺑﻠﯾس در ﻣﯽ آﯾد و ﻣذھب ﮐﻔر ﻣﯽ ﺷود و ﺷرﯾﻌت و اﺳﻼم اﻣوی و ﻋﺑﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل دﺷﻣﻧﯽ ﺧطرﻧﺎﮐﺗر از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﮐﻔر و ﮐذب و ﻧﻔﺎق او ھﺳﺗﻧد.
در ﻣﻌرﻓت اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ دل ،اﻣﺎم ﺑﺎطن اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط ﺗﺳﻠﯾم و ﻣرﯾد اﻣﺎم ﻣﺑﯾن در ﺑﯾرون ﻣﯾﺷود و اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد
و ﺻﺎﺣﺑش را ﺑﺳوی ﺣﻖ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮔردد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷﻘﯽ و ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود و در ﻗﺑﺎل دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﻓﺎﻗد
اﻣﺎم ھم ﺷﻘﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣر اﻟﮭﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽ ﺷود و از دﺳﺗرس ﺻﺎﺣﺑش ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔردد.
"ھدف از آزادی ﺷﯾطﺎن در وﺳوﺳﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن از ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ".ﺳﺑﺄ -٢١و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﺷرﯾﻌت ﻓﺎﻗد اﯾﻣﺎن و اﻣﺎم ﺑواﺳطﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ﻣﺣﺎﺻره ﺷﯾطﺎن ﺑر ﮐﻔر ﺧود آﮔﺎه و ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ
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اﯾﻧﮑﮫ ﯾﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و روی ﺑﮫ اﻣﺎم ﺣﻘﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ دﺳت از ﺷرﯾﻌت ﻧﻔﺎق ﺑردارد و ﮐﺎﻓری ﺑﯽ رﯾﺎ ﺷود و ﻻﻣذھب! ﯾﺎ
ﻣؤﻣﻧﯽ ﺧﺎﻟص و ﯾﺎ ﮐﺎﻓری ﺧﺎﻟص! در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت در ﻣﺣﺎﺻره و ﻣﺻﺎدره ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﺧوارج
و ﺷﺟره ﺧﺑﯾﺛﮫ اﺑن ﻣﻠﺟم و ﺷﻣر اﺳت و ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ!
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷش ھزار ﺳﺎل ﻋﺑﺎدت ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔر ﻧﻣود اﻧﮑﺎرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺟده ﺑر آدم ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ و اﻣﺎم
ﺑود.
در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷرﯾﻌت و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرش رھﻧﻣون ﻧﺷود ﺑﺎ اﺑﻠﯾس ﻣﺣﺷور و ﻗرﯾن
ﻣﯾﺳﺎزد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد .در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ ﻧور ﺗﺟﻠﯽ اﻣﺎم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﻣﺎم ﻧور
ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ اﺳت .و ﺧطﺎب اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﻋﺎﺑدان ﺑﯽ اﻣﺎم و رﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن! زﯾرا اﯾﻧﺎن ﺑزودی ﻣﻠﺣﻖ
ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﺟودﺷﺎن در ﺟﮭﻧم و ﺑر اﺑﻠﯾس ﺧواھد ﺑود.
در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﺟدا ً در اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻣﺗرﯾن اﺳﺗﻌﺎﻧت و ھداﯾﺗﯽ ﺑﮭﻣراه ﻧﺧواھد داﺷت" :ﺑﺎ
اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺧود را ﯾﺎری ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد و اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑر ﺧﺎﺷﻌﯾن! ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن
اﯾﻣﺎن دارﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم -و "اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ ﷲ" ﮐﮫ ﺷرط واﺟب ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺑﺎدت اﺳت )در ﻗرآن( در ﻣذھب
ﺷﯾﻌﮫ ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ ﷲ ﺧواﻧده ﻣﯾﺷود و ﻟذا اھل ﻧﻣﺎز و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﺎم ﺣﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز و
ﺷرﯾﻌت ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ وی ﻧﻣﯾﮑﻧد .وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از وﺟوه اﻟﮭﯽ
)اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ -ﻓرج اﻣﺎم( ﻣﯽ رﺳﻧد" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻘوا ﮔزﯾده و ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐردﻧد ﺧداوﻧد ﺑر آﻧﺎن ﻣﻧت ﻧﮭﺎد و از ﻧزد ﺧود
اﻣﺎم ،رﺳول ﯾﺎ ﺷﺎھدی ﺑرای ھداﯾت ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ".ﻗرآن-
ﭘس ﺷرﯾﻌت و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﻣوﺟب ﺣﻔظ ﻋﺻﻣت و ﺷرف و اﻣﻧﯾت اھﻠش ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ رب )اﻣﺎم(
ﺑﺎﺷد و ﭼون ﺑﮫ او رﺳﯾد در اطﺎﻋت و ارادت زﯾﺳت ﮐﻧد .و ﺑدﺗرﯾن ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓرج اﻣﺎﻣﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد
و در ارادت و اطﺎﻋت ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد.
ﭘس ﺷرﯾﻌت ﻣﻧﮭﺎی اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب و ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﺎم ﯾﺎ اطﺎﻋت از وی ھﻣﺎن طﯽ طرﯾﻖ در ﻣﺳﯾر ﺟﮭﻧم و ﻣرﯾدی
ﺷﯾطﺎن اﺳت .ﺑﺧﺻوص اﻣروزه ﮐﮫ ﻗﻠوب اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن آرﯾل )ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎھواره ای( ﻗرار دارد
ﻋﺑﺎدت ﺻرﻓﺎ ً ذھﻧﯽ ﻓﺎﻗد ﻧور اﻣﺎم ،ﺟز ﻋﺑﺎدت اﺑﻠﯾس ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐﻔر و ﺗﺑﮭﮑﺎری و ﻓﺳﻖ و رﺑﺎ و رﯾﺎ و زﻧﺎ را
ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ و ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻟذا اﻣروزه در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎھد ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﻧدرت
در ﺟﮭﺎن ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﻟذا ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮔوی ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت را از ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن رﺑوده اﻧد.
ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼون ذھﻧﯽ ﺧدا ﺧدا ﮐﻧد وﻟﯽ دل و ﺟﺎن و روح را دﺧﯾل ﻧﺳﺎزد و وﺟدان را اﻏﻧﺎء
ﻧﮑﻧد و ﺑﺧداﯾش ﻣﺗﺻل ﻧﺳﺎزد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھد ﻗﺣطﯽ دﻧﯾﺎی ذھﻧﯽ و ذھن دﻧﯾوی اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش را ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و
رﯾﺎ و ﻣﮑر در دﯾن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .اﻣر ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺑﻌﻧوان ﻧﮭﯽ ﮐﻧﻧده از ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑرات ﻓﻘط ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن اﺳت .ذﮐر
ﺧدا ﻓﻘط دل ﻣؤﻣﻧﺎن را آرام و ﻗرار ﻣﯽ دھد ﯾﻌﻧﯽ دل ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دارای روﺣﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
رواﻧﯽ ﻏﻧﯽ ﺷده اﻧد و ﻗﺎﻧﻊ! در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷرﯾﻌت و ﺑﺧﺻوص ﻋﺑﺎدات ،ﻧﻘﺎﺑﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﻔﺎﺳد ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ
و ﺗﻘدﯾس اﯾن ﻣﻔﺎﺳد! اﻣروزه ﺑرای ھر اھل ﻓﮑر و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺟواﻣﻊ ﻏﯾر
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻟﻣﺗر از ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد و ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم و ﺗورم و رﺑﺎ و
ﺟﻧﺎﯾت در اﯾن ﺟواﻣﻊ ﮐﻣﺗر و ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗر اﺳت .آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﺑوداﺋﯾزم و ﯾﮭود ﺑرﺗر از اﺳﻼم ﻧﯾﺳت؟! ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﭘﺎﺳﺧﮕوی اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﺻر ﻣﺎ در ﻗﻠﻣرو اﻋﺗﻘﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳت؟
اﯾراد از اﺳﻼم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﻧﺎﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳت زﯾرا دﯾن اﺳﻼم دﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از آداب ﺗﻘﻠﯾدی ﻣﺣض ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی دﯾن ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﻋﺑﺎدات ھم وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﺑﺧودی ﺧود ﻣﻠﻌﺑﮫ و
ﻣﺣﻣل ﺷﯾطﺎن اﺳت و اﯾن وﯾژه دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﯾن اﺳﻼم! ﭘس ﻧﺎﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻋﯾن ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﺑﯾﺷﻌوری
ﻣﺎ درﺑﺎره ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .ﺷرﯾﻌت ﻣﻧﮭﺎی ﻣﻌرﻓت ھﻣﺎن ظﻠﻣت ﺷﯾطﺎن اﺳت .در ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧزول وﺣﯽ
و ﺟرﯾﺎن ﺗﮑوﯾن ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑرﭘﺎ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻔﮫ!
در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻗﺎﺑل اﺟرا و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش اﺳت .ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ،ﻓﻘط اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت را
در ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘدم ﺑر آن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن را ﻣﺗﺣول و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و در
ﺧود ﺣل ﮐﻧد .ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن ﻧﮕردد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت و ھﻧوز ﯾﮭودی اﺳت .دﯾن ﺧﺎﺗم
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﺗﺄوﯾل ﺷده دﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑدون آن اﺳﻼم ﻧﯾﺳت!
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ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد اﺧﻼق ﻣﺣﻣدی و ﻋﺑﺎداﺗش را ﺑﮫ ﻧور اﻣﺎﻣش ﺗﺄوﯾل در ﻗﻠب و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﮐﻧد ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق ﺑﯾن
ذھن و دل )دﻧﯾﺎ و آﺧرت( ﺧود ﺷده و ذھن و دل ﺧود را در دو ﻗطب ﻣﺗﺿﺎد و ﻣﺗﻧﺎﻓر ﻗرار ﻣﯾدھد و اﯾن ﻣوﺟب ﻗﺣطﯽ
و ﻋدم زدﮔﯽ ذھﻧﯽ و ﺷﻘﺎوت دل ﻣﯽ ﮔردد و ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﺷﯾطﺎن اﺳت ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش! ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ در دل
آدﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی در اﻣﺎم ﻧﮕردد ﻋﺑﺎدت اﺑﻠﯾس اﺳت و ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻏرور ﻧﻔس و ﺳﺟده ﺑر
ﺧوﯾﺷﺗن! زﯾرا اﻣﺎم وﺟﮫ ﷲ اﺳت و ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ دارای وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﮐداﻣﯾن ﺳوی روی آرد ﺟز ﺧود و
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ! ﭘس از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ درﯾﺎب راز اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺑﻠﯾﺳﯽ اھﺎﻟﯽ زھد و ﻋﺑﺎدت را ﮐﮫ ﺟز ﺧود ﭼﺷم دﯾدن ﮐﺳﯽ را
ﻧدارﻧد و اﺳوه ھﺎی ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺗرش روﺋﯽ ھﺳﺗﻧد!و وای ﺑر آن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑر ﻋرﯾﮑﮫ ﻗدرت ﺟﻠوس ﮐﻧﻧد!
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ﺣﮑوﻣت در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺳﺎﯾﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب و ﺟ ّﺑﺎرﯾت ﺣﻖ ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت و ﺧداوﻧد ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن اﻓراد ھر ﻗوم را ﺑر آﻧﺎن
ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺳﺎزد" :و ﺧداوﻧد ﺳرﻧوﺷت ھﯾﭻ ﻗوﻣﯽ را ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯾدھد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣردﻣﺎﻧش ﻧﻔس ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد".
ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﻗﺑﻼً در رﺳﺎﻟﮫ "ﺣﮑﻣت ﺣﮑوﻣت" ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑراﺑری و ﻋداﻟت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﻣﮫ -ﺷﺎھﯽ ﭘﻧﮭﺎن و ﻣز ّوراﻧﮫ اﺳت ﭘس ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺳﻠطﻧت ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن و ﻣز ّوراﻧﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم
و رأی ﻣردﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻟذا از ھر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻣﺑراﯾﻧد و ﻣردم ھم ﺣﻖ ھﯾﭻ اﻋﺗراض ﻋﻣﻠﯽ ﻧدارﻧد ﭼون
ﺧودﺷﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ از ھﻣﺎن آﻏﺎزش در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺣﮑوﻣت ﭘﻠﯾس ﺑوده اﺳت و ﻟذا
ھﻣﮫ ﺷﮭرھﺎی ﻣﺷﮭور دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﻋﮭد ﮐﮭن ﺑﺎ ﭘﺳوﻧد "ﭘﻠﯾس" ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻟذا ﻋﺻر دﻣوﮐراﺳﯽ ﻋﺻر
ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت در ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر! ﭘﻠﯾس ﻣﺧﻔﯽ ،ﭘﻠﯾس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﭘﻠﯾس اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﭘﻠﯾس ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﭘﻠﯾس ﻋﻘﯾدﺗﯽ و
ﭘﻠﯾس اﻧﺗظﺎﻣﯽ! و اﯾن آﺷﮑﺎرا ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﺟﺳس ﺣرﻓﮫ ای و ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺷروع اﺳت!
در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺗﺟﺳس در اﺣوال و اﻋﻣﺎل ﻣردﻣﺎن از ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره و از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾدﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺧداوﻧد
آﻧرا ﻣﺗرادف ﺧوردن ﮔوﺷت ﺟﺳد ﺑرادر ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه دﯾﮕری اﯾن ﻣﺛﺎل ﺑﮑﺎر ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻣﺛﺎل اﺳت) .ﺣﺟرات  ( ١٢-١١و ھﻣﭼﻧﯾن آﻣده ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑﺳراغ اﻓراد اﻓﺗرازن و ﺑدﮔﻣﺎن
ﻣﯾرود .در ﺣدﯾﺛﯽ از ﻧﺑﯽ اﮐرم)ص( آﻣده ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻓﮑر ﺗﺟﺳس ﻣﻼزم ﺷﯾطﺎن اﺳت.
ﻗرون وﺳطﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺳﯾﺎھﺗرﯾن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻗﻠﻣداد ﺷده اﺳت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺗﺟﺳس ﻋﻘﺎﯾد و
ﻋواطف دﯾﻧﯽ ﻣردم ﺑود ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت را ﺑﮫ اﺳم دﯾن ﺧدا ﺻورت داد .ﺣﮑوﻣت ﺷوروی ﺳﺎﺑﻖ ھم ﮐﮫ ﻣﺑدّل ﺑﮫ
ظﺎﻟﻣﺗرﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺷد و ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋداﻟت و دﻓﺎع از ﺣﻘوق رﻧﺟﺑران ،ﻣﻠﺗﯽ را ﻧﺎﺑود ﮐرد ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟﺳس
ﻋﻘﯾدﺗﯽ -ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑود ﮐﮫ در آن ﭼﻧد ﺻد ﻣﯾﻠﯾون آدم ھﻣﮕﯽ ﺟﺎﺳوس ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودﻧد و دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺧودش
واژﮔون ﺷد.
و اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ -ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺑر ﻗدرﺗﮭﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣظﺎھر ﺷﯾطﺎن روی زﻣﯾن
ھﺳﺗﻧد و از ارﺗﮑﺎب ھﯾﭻ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ اﺑﺎ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻗﻠب اﺻﻠﯽ ﺣﮑوﻣت اﯾن ﺷﯾﺎطﯾن ھم اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﮭد دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد.
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺗﺟﺳس اﻣری واﺣد اﺳت زﯾرا دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن و زﯾﺑﺎﺗرﯾن دروﻏﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑﺧودش
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن دروغ ﺑزرگ ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ذات اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب و آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﺗﻘﺎد و وﺟدان آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮑﺎود و ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾد و ھر ﻣﻧﺗﻘدی را در ﻧطﻔﮫ ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد .و اﯾن واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﺻداق آزادی ﺿد آزادی اﺳت
زﯾرا ﮔوھره دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑر آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت در ﺷﻌﺎر! ﭘس اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن دروغ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻓﻘط
ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﭘﻠﯾس و ﺗﺟﺳس ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی در ھﻣﮫ اﺣوال و اﻋﻣﺎل و اﻓﮑﺎر آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳرﮐوب و ﺧﻔﻘﺎن و
ﺗرور اداﻣﮫ داد ﺗﺎ ﺑﺷود ﺑﮫ اﺳم و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣردم و ﺗﺣت ﻋﻧوان آزادی و ﻋداﻟت و ﺧدا و ﻋﺷﻖ و ﻣﻘدﺳﺎت دﺳت ﺑﮫ
ھر ﻏﺎرت و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ زد .و اﯾن آﺷﮑﺎرا ﺣﮑوﻣت ﺷﯾطﺎن ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧﻠﻖ اﺳت ﺧﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣوزه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ
دروﻏﯽ ﺑزرگ را ادﻋﺎ ﮐرده و ﺑر آن اﺻرار ﻣﯽ ورزد دروﻏﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آزادی و ﺑراﺑری ﮐﮫ واژﮔون ﺷده ﻣﻔﮭوم اﺧﺗﯾﺎر و
ﻋداﻟت اﺳت ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن ﻣﺑﯾن!
دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺳﻠطﻧت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﺎﻧش ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت درﺳت ﻣﺛل ﺧود ﺷﯾطﺎن! و رﺳواﺗرﯾن وﺟﮫ اﯾن دروغ و
ﺣﯾﻠﮫ ﺷﯾطﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣوﺟودﯾت ﭘﻠﯾس ﭘﯾدا و ﻧﮭﺎن ﺑر ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻣﮫ ارﮐﺎن و اﺟزاء آﺣﺎد ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه
ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﺗﺎ ﺑﮫ اﻋﻣﺎق اطﺎق ﺧواب و ﺧﻠوت ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣردم رﺳوخ ﮐرده اﺳت و ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت اﻓراد ﺑﺷری
را ﺑطور ﻣﺻور ﺑرای ﻣراﮐز اطﻼﻋﺎﺗﯽ -ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ﻣﺧﺎﺑره ﻣﯽ ﮐﻧد از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ھﻣراه!
دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺳﻠطﻧت ﻋرﺻﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ﭘس ھﯾﭻ دﺳﺗﺎورد ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣﻌﻧوی و اﺧﻼﻗﯽ و
دﯾﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺑوده اﻧد
در دﻣوﮐراﺳﯽ ھم ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺷده اﻧد ﻣﺛل اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ و آﻟﻣﺎن و ژاﭘن! دﻣوﮐراﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ راه اﺳﺗﻣرار ﺳﻠطﻧت در
ﺟﮭﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت .دﻣوﮐراﺳﯽ ﺟﺑر ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ در ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت .و ﻟذا اﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ
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اﻧﻘﻼﺑﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﻣرﺣﻠﮫ ای از رﺷد ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟواﻣﻊ رخ داده اﻧد و آوﯾزه ھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در اﯾن
اﻧﻘﻼب ﻓﻘط ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﺑری داﺷﺗﮫ و زان ﭘس ﻣزاﺣم ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﻧد و ھﻣﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﻧﻘﻼب
را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧود ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت .ﮔذر از ﻓرھﻧﮓ و اﺧﻼق ﺳﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ھﻣواره ﻣﺳﺗﻠزم اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﺳﺗﻣﺳﮏ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .در ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ اﯾن ﺑﺎزی ﺧوﻧﺑﺎر ﻓﻘط ﺷﯾطﺎن و
ﮐﺎرﮔزاران اﻧﺳﯽ و طﺎﻏوﺗﯽ آن آﮔﺎه ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺻر ﺟدﯾد ذاﺗﺎ ً ﺻﻧﻌت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﺿد ﺳﻧﺗﯽ ﺑوده اﻧد و راه ﺧروج آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑرای
اﻧﺳﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ ﭼﺎه ﺳﻘوطش را در درک اﺳﻔل دوزخ ﺑﻣب و ﺑرق و ﻧﻔت و ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺟواﺳﯾس و ﺣﮑوﻣت
ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺷﯾطﺎن آرﯾل!
ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻌﺎر آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ در رأس ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﻧد و ھر
ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن دام اﻓﺗد ﻋﺎﻗﺑت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ و ﺧﻧﺎس ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی دﻓﺎع از ﺳﻠطﻧت ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس از ھر اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮑﯽ اﯾن ﺳﻼطﯾن و اﺷراف و درﺑﺎرﯾﺎن در
ﺧﻔﺎ ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷده اﻧد و ﺳﻠطﻧت ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ داده و ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ ﮐرده اﻧد در ﺑطن
ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭼﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ و ﮐﺎرﺗل ھﺎ و ﺗراﺳت ھﺎ و ﮐﺎﻧﮕﻠوﻣرھﺎی ﺟﮭﺎﻧﺧوار و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ و
ﻏﯾره! ﺷﺎھﺎن ﺑﯽ ﺗﺎج و ﺗﺧﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ دﺷﻣﻧﯽ ﻧدارﻧد زﯾرا ﮐﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ادﻋﺎی ﻣورﺧﯾن ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ آﺗن را ﻣﮭد ﻧﺧﺳﺗﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﻣرگ
اﻣﭘراطور و ﻧﺑودن ھﯾﭻ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ،ﻋده ای از اﺷراف ﮔرد آﻣدﻧد و ﺷورای ﺳﻠطﻧﺗﯽ درﺳت ﮐردﻧد و آﻧرا دﻣوﮐراﺳﯽ
ﻧﺎﻣﯾدﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾش ھم ﺳﻘراط ﺣﮑﯾم ﺑود ،ﻧﺧﺳﺗﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﺻدر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ رﺣﻠت ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم ﺷﮑل ﮔرﻓت و آن ﺷورای ﺳﻘﯾﻔﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ھﺳﺗﮫ اوﻟﯾﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻋﻠﯽ)ع( و
ﺧﺎﻧدان ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑود و اوﻟﯾن ﺷﮭﯾدش ھم ﻓﺎطﻣﮫ زھرا)ع(! و ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯾﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺷورای ﺳﻘﯾﻔﮫ واﻗﻌﺎ ً
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﻋرب ﺑودﻧد و از ﺳﻼطﯾن ھم ﻧﺑودﻧد و اﮐﺛر رؤﺳﺎی ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺗﺧب اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ھم از ﻣردﻣﯽ ﺗرﯾن
و ﻣؤﻣن ﺗرﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋﺻر ﺧود ﺑودﻧد و در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﻼطﯾن روی زﻣﯾن ﺑراﺳﺗﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣرﺗﺎﺿﺎﻧﮫ ای داﺷﺗﻧد و
ﻣردﻣﯽ ﺑودﻧد و ﻣردﻣﺎن ﻋﺎﻣﯽ ﺑر ﺑﺎﻻی ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت )ﻣﻧﺑر( ﯾﻘﮫ رؤﺳﺎی ﺧود را ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﭘﻠﯾس و
ﺟﺎﺳوس و ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد و ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗرور ﭘدﯾد آﻣد و اﻣوﯾﺎن و ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ﭘﯾدا ﺷدﻧد و. ...
ﻋﻠﯽ)ع( ﺗﻧﮭﺎ رھﺑر ﺑرﮔزﯾده ﺧدا و ﺧﻠﻖ ﺑود ﮐﮫ ھم واﻗﻌﺎ ً دﻣوﮐرات و ﻣردم دوﺳت ﺑود و ھم ﺗﺋوﮐرات )ﺧداﺳﺎﻻر( ﮐﮫ
ﻣردم وی را ﺗﺣﻣل ﻧﮑردﻧد و از ﻓردای روز اﻧﺗﺧﺎﺑش ﺑر او ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾدﻧد و ﺑﺎﻻﺧره او را ﮐﺷﺗﻧد آﻧﮭم ﻧﮫ در ﻣﯾدان ﮐﮫ ﺑر
ﺳﺟﺎده! ﻋﻠﯽ)ع( رھﺑری ﺑود ﮐﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر و ﻣﻔﺗش و ﺟﺎﺳوس و ﭘﻠﯾس و ﺑﺎدی ﮔﺎرد ﻧداﺷت .ھرﮔﺎه ﻣردﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﻋﻠﯽ واری را ﺑﮫ رھﺑری ﺑرﮔزﯾﻧﻧد و در اطﺎﻋﺗش ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺑراﺳﺗﯽ دﻣوﮐرات ﺷده اﻧد و آزادﯾﺧواه و ﻋداﻟت طﻠب و
ﻣﺳﺗﺣﻖ آدﻣﯾت! ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﭘﻠﯾس و ﻣﻔﺗش و ﺟﺎﺳوس و زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر ﻧﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺗﺎج ﺷﺎه ﻧﺑﺎﺷﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺗﺎج اﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧد!
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻓﻘط ﺣﯾرت ﻣﯽ آورد و در ھﯾﭻ اﻣری ﺗﻠﮑﯾف ﻋﻣﻠﯽ آدم را ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،آری درﺳت اﺳت زﯾرا
ﺣﯾرت ھﻣﺎن وﺟﮫ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓرج اﻣﺎم زﻣﺎن! ﭘس در آن ﺑﻣﺎن!

٦٧

ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن
-١۶
ِ

آﻧﮑﮫ ﺑر ﻋﺎﻟم ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﯾﺎن و ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧﺎﮐﯽ ﺑودن ﻣوﺟودﯾﺗش در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ﺗﺣﻘﯾر و ﺗوھﯾن و ذﻟّت و
ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﻧﮕرد ،از ﭼﺷم اﺑﻠﯾس ﮐﮫ ﺧﺻم ﻣﺑﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑر ﺧود ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ﺧود ﻋداوت ﻧﻣوده و ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺷﯾطﺎن
را ﺑﺳوی ﺧود ﻓراﺧواﻧده اﺳت و ﺑﮫ اﻧواع ﻟﻣس ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﯾﺷود و ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯾﮕردد .و ﺳﭘس ﺷﯾطﺎن او را ﻣﯾﺗرﺳﺎﻧد
و ﺑﺳوی دوزخ ﭘزﺷﮑﯽ و ﺻﻧﻌت و ﺗﺟﺎرت ﺷﯾطﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ راﻧد" :ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ھراس ﻣﯽ اﻧدازد از ﺷﯾطﺎن
ﻧﺗرﺳﯾد ﺑﻠﮑﮫ از ﺧدا ﺑﺗرﺳﯾد . ...ﺷﯾطﺎن ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧﻧده اﻧﺳﺎن اﺳت "...ﻗرآن ﮐرﯾم!
اﺻوﻻً ﺗرس از ﻓﻘر و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب راﻧدن آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﺧودﻓروﺷﯽ و ذﻟت و
ﻓﺳﺎد اﺳت و راﻧده ﺷدن ﺑﺳوی طﺎﻏوت و وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن آن ھﻣﭼون واﮐﺳن ھﺎ و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ و آزﻣوﻧﮭﺎی ﻣرﮔﺑﺎر
ﭘزﺷﮑﯽ و ﭼﮏ آﭘﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود زﻣﯾﻧﮫ اﻟﻘﺎی اﻧواع ھراﺳﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت.
ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﻧﻌﻣت و آزﻣون اﻟﮭﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﻋذاب! و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗش را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮕﺎه و ﺗﻌﺑﯾر و ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن از ﺑﯾﻣﺎرﯾش ﺑﺧود ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺄوﯾﻠش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﯾﺎ دﻧﯾﺎ و ﻋواﻣل ﻣﺎدی! ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﻧﻌﻣت
ﺑداﻧد ﻧﻌﻣت ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮑﮫ آﻧرا ﻋذاب و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑداﻧد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﭘس آﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾش را از ﺧدا ﺑداﻧد ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا
رﺟوع ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﻣدﻧﯽ ھراﺳﺑﺎر و ﺗرورﯾﺳت اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ در اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و
ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن! و اﯾن ھوﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ آﻧﺳت" :ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد ﭘس از ﺷﯾطﺎن ﻧﺗرﺳﯾد ".ﻗرآن!
وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻری و آﻣوزه ھﺎی آرﯾﻠﯽ آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻣﻌﯾﺷت و اﻗﺗﺻﺎد و ﻓرھﻧﮓ
و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد ﺟﺑرا ً ﺑﮫ اﻧواع وﺳوﺳﮫ ھﺎ و ھراﺳﮭﺎ و وﻋده ھﺎ و آرزوھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و
ﻓرﯾﺑﮭﺎﯾش دﭼﺎر اﺳت و ﺑﺎ آن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .و از ﺑﺎﺑت ھر اﺧﺗﻼل
ﮐوﭼﮑﯽ در ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود راھﯽ دوزخ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣدرن ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ ﻣراﺗب اﯾن دوزخ را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘزﺷﮑﯽ ﻣدرن از ﺑﻐﯽ ﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎل و ﺟﺎن و ﺳﻼﻣت و ّ
ﻋزت
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓر را ﺑﮫ ﻏﺎرت ﻣﯽ ﺑرد .و ﺑدﺗر از آن ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھم ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺧدا و روﺷﮭﺎی ﺳﻧﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد و ھم ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن ﭘزﺷﮑﯽ و وﺳوﺳﮫ ھﺎی وﯾروﺳﯽ و ﻣﯾﮑروﺑﯽ و اﺗﻣﯽ و ﺳﻠوﻟﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
ﯾﮑﯽ از وﺳوﺳﮫ اﻧﮕﯾزﺗرﯾن ﺧطوات ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ در ﻋرﺻﮫ ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﭘدﯾده ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھر اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟﻣﯽ را ﺑر دوزخ ﭘزﺷﮑﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔوﺋﯽ آدﻣﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﻧواع ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ را ﭘﯾش ﺧرﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﻣﺻداق آﺷﮑﺎری از اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ :ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد و وﻋده ﺑﮫ ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ﻣﯽ دھد و
آﻧﮕﺎه او را ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
و اﻣﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش از اﯾن ﭘزﺷﮑﯽ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻗﻠﻣرو اﻧواع ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ و زﯾﺑﺎ ﺳﺎزی
ﺻورت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺟراﺣﯽ ﺑﯾﻧﯽ در ﻣﺣور آن ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮭدام ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و
ﺗﺻرف در وﺟدان ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر از ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل
اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر را ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد آﺷﮑﺎرا ﺣﺎﺻل ﻟﻣس ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼون ﺑﯾﻣﺎری اﯾدز ﮐﮫ ﻣﻧﮭدم ﮐﻧﻧده ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﮭدام ﺑﻧﯾﺎد اﯾﻣﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن رﺳﺎﻟت ﺷﯾطﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت
زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺟﺎﻧش را از دﺳت داده در ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻣﺎﻧش را ﮐﺎﻣﻼً از دﺳت داده اﺳت و از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﮐل روح
ﺣﺎﮐم ﺑر ﻓرھﻧﮓ ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد را ﺑﻌﻧوان ﻣﻧﺷﺄ ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻼﻣﺗﯽ
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺣذف ﮐرده اﺳت و ھﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ را وﯾروﺳﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ وﯾروس و ژن دو ﺗﺎ از
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن آﻣوزه ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣدرن ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت اﺳت و ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن دو ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وﯾروس و ژن!
٦٨

ﭘس ﺑدان ﮐﮫ رادﯾواﮐﺗﯾو درﻣﺎﻧﯽ ،ﻟﯾزر درﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﯾﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،واﮐﺳن درﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻠول درﻣﺎﻧﯽ ،ھورﻣون درﻣﺎﻧﯽ و ژن
درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓرﯾب ﻋﻠﻣﯽ ﺷﯾطﺎن اﺳت و از
ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ ﺗر ﭘﯾوﻧد درﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن را وﻟﯽ ﺧود
ﻗرار دادﻧد ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺗﺑﺎھﯽ ﺑزرﮔﯽ را ﻣرﺗﮑب ﻣﯾﺷوﻧد ".ﻗرآن-

٦٩

ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و رؤﯾﺎ
-١٧
ِ

ﻧﺑﯽ اﮐرم)ص( ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻧﺑوت ﺧﺗم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت اﻻ وﺟﮭﯽ از آن ﮐﮫ رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ و ﺻﺎﻟﺣﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺎ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن
ا ّﻣت ﺑﮫ ارث ﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾن رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ و ﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐل ﻗﻠﻣرو ﻣﺷﺎھدات و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑر ﺣﻖ در
ﻣؤﻣﻧﺎن اﯾن ا ّﻣت اﺳت از ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن!
ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﺗﯽ واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم و ﺣﯾرت آور ﻣﻌراج ﭘﯾﺎﻣﺑر ھم "رؤﯾﺎ" ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت )ﺳوره اﺳراء(
ﮐﮫ رؤﯾﺗﯽ از آﯾﺎت ﮐﺑﯾر اﻟﮭﯽ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ اﺳت .ﮐﮫ اﯾن وﺟﮫ از وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی از ﺑرای ﻋﺎرﻓﺎن ا ّﻣﺗش ﺑﮫ ارث
ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻداﻗﯽ از وﺣﯽ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺣﯽ ﮐﻧﻧده اش ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯾم اﺳت ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش! ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﻣﻼن
و ﻧﺎﻗﻼن اﯾن وﺟﮫ از وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی ھﻣﺎن اوﻟﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وﺟوھﯽ از اﯾن وﺣﯽ و رؤﯾﺎی ﻣﺣﻣدی
ﻧﺻﯾب اﯾن ﺑﻧده ﻧﯾز ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری و ﻧظر اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(!
ﭘس از ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻓﻘط آن دﺳﺗﮫ از رؤﯾﺎھﺎی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻗرآن و ﺳﻧت و ﻋﺗرت
ﺑﺎﺷد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و ﺗﺻدﯾﻖ اﺳت.
ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣر ﻧﻣوده ﮐﮫ ھر ﮔﺎه ﺑﮫ ﻗرآن ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷوﯾم و آﻧرا ﺗﻼوت ﻣﯾﮑﻧﯾم از وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﭘﻧﺎه ﺑرﯾم زﯾرا ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌرض ﺧطر اﯾن وﺳوﺳﮫ ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود اﻧﺑﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ وﻗت وﺣﯽ و اﻟﮭﺎﻣﺎت اﻟﮭﯽ از اﯾن وﺳوﺳﮫ ھﺎ ﻣﺑرا ﻧﺑوده اﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺧداوﻧد ﺧودش آﻧﮭﺎ را ﻣﺻون داﺷﺗﮫ ﺗﺎ
آﯾﺎت و ﮐﺗﺎﺑش را ﺣﻔظ ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺧود در ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ و ﺟﻧﯽ و طﺎﻏوت ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ درﺑﺎره ﻣؤﻣﻧﯾن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ
ﻋﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾﺎطﯾن در ﮐﻣﯾن ھﺳﺗﻧد" :اﺑﻠﯾس ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑر ﺻراط در ﮐﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧم و ﻣؤﻣﻧﺎن را از ﭼﮭﺎر
ﺳو ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯾﮑﻧم و آﻧﺎن را ﻣﻧﺣرف ﻣﯾﺳﺎزم ﭼون اﮐﺛرﺷﺎن ﻧﺎﺷﮑرﻧد ".ﻗرآن -ﭘس ﺷﯾطﺎن در ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻣؤﻣﻧﺎن در ﮐﻣﯾن اﺳت در ﺗﻼوت ﻗرآن ،ﻧﻣﺎز ،ﺣﺞ ،ﻣﺳﺎﺟد و ﻓﮑر و ذﮐر و رؤﯾﺎھﺎی ﺻﺎدﻗﮫ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ!
ﯾﮑﯽ از ﻣﺣوری ﺗرﯾن اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ آدﻣﯽ در ﻗﻠﻣرو رؤﯾﺎھﺎ و ﻣﻌﻧوﯾﺎت و ادراک ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻣدﺧل رﺳوخ
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾس و ﻣﻧﯽ ﮐردن اﯾن درﯾﺎﻓﺗﮭﺎی روﺣﯽ و ﻏﯾﺑﯽ اﺳت زﯾرا "ﻣن ِ" ﻗﻠﻣرو ﻣﻌﻧوﯾت و اﯾﻣﺎن و
ﻋرﻓﺎن ،ﻣﺳﺗﮑﺑرﺗرﯾن ﻣﻧﯾت ھﺎﺳت و ﻟذا اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﺟﺎن ﻣؤﻣن اﺳت :زﯾرا اﮐﺛرﺷﺎن ﻧﺎﺷﮑرﻧد! وﻗﺗﯽ ﯾﮏ اﻣر
ﻣﻌﻧوی و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺟﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺷﮑر ﺣﻖ ،ﺗﻧﻔﯾس ﻣﯽ ﺷود ﮐﻔران ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن ﻓﮭﻣﯾدم ،ﻣن
ﮐﺷف ﮐردم ،ﻣن رؤﯾت ﻧﻣودم ،ﻣن ﻋﺎرف ﺷدم و ...ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺷﮑر اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﻣﺣﺎﺻره اﺑﻠﯾس اﺳت.
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺟﺎی ﺷﮑر ﺧدا و رﺳول و وﻟﯽ ﺧدا ،از ﺧودش ﻣﺗﺷﮑر اﺳت و اﯾن ﻋﻧﺻر اﺑﻠﯾﺳﯾت و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ
اﺳت.
ﮐﻔران ﻧﻌﻣت در ﻗﻠﻣرو ھداﯾت و اﯾﻣﺎن ھﻣﯾن ﺗﻧﻔﯾس ﮐردن آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ در ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت .زﯾرا
ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ" :ﻣﺎ آﯾﺎت )ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾﺑﯽ( ﺧود را در ﺑﺎطن و ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﺎﻧﯾم ﺗﺎ
ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت)".ﻓﺻﻠت -(۵۴او ﺣﻖ اﺳت ﻧﮫ "ﻣن"! و اﻣﺎ "او" ﮐﯾﺳت" .او" در درون ،ﺧداوﻧد اﺳت و در
ﺑرون اﻣﺎم اﺳت" .او" ﻋﻧﺻر ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺷﮑر اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن ﺗﻧﻔﯾس و ﮐﻔران ﻧﻌﻣت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﯽ ﮐردن ﺣﺗﻣﯽ اﺳت و
"ﻣن" ﻣﻌﻧوی -ﻋﺑﺎدی -رؤﯾﺎﺋﯽ -ﺷﮭودی ،ﻣدﺧل اﺑﻠﯾس ﺑر ﺻراط اﺳت.
اﯾن
ِ
ﮐﻔران ﻧﻌﻣت ﯾﺎ ﺑﺻورت اﻧﮑﺎر اﺻل ﻧﻌﻣت و ﺗﮑذﯾب و ﺗﺣرﯾف آن اﺳت و ﯾﺎ ﺗﻧﻔﯾس و ﻣﻧﯽ ﮐردن ﻧﻌﻣت اﺳت .و ﻣﯾداﻧﯾم
ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت ،ﺧود ﻧﻌﻣت ﷲ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﻔران اﯾن اوﻟﯾﺎء ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر ﺣﻘﺎﻧﯾت
آﻧﮭﺎﺳت وﻟﯽ ﺗﻧﻔﯾس اﯾن اوﻟﯾﺎء ،ﺑﻣﻌﻧﺎی ھﻣذات ﭘﻧداری ﮐردن ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﮑﺎر اوﻟﯾﺎء ﻣﯾﺷود و
ﺧود را ﺑﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﻧداﺷﺗن! و اﯾن ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﻓرد را ﺑراﺳﺗﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد" :آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت
اﻟﮭﯽ را اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده اﻧد دﭼﺎر وﻻﯾت و ﺧﻼﻓت ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ".ﻗرآن -اﯾن ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟد اﺑن ﻣﻠﺟم و
ﺷﻣر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣرﯾدان اﻣﺎﻣﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋدم اطﺎﻋت و ﺷﮑر و ﺗﺳﺑﯾﺢ دﭼﺎر ﺗﻧﻔﯾس و ھﻣذات
ﭘﻧداری ﺑﺎ اﻣﺎم ﮔﺷﺗﮫ و ﺧود را اﻣﺎم ﭘﻧداﺷﺗﮫ و اﻣﺎم را ﻣزاﺣم ادﻋﺎی ﺧود ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻗﺎﺗل اﻣﺎم ﺷدﻧد.
٧٠

ﭘس رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ا ّﻣت ﺑﮫ ارث ﻣﺎﻧده اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھوﯾت ﺣﻖ در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺳﯾر ﺷﻧﺎﺧت و ﺣرﮐت ﺑﺳوی اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ھﻣﺎن آﯾﮫ از ﺳوره ﻓﺻﻠت اﺳت ﮐﮫ:
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ رؤﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او ﺣﻖ اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧده اﯾن
رؤﯾﺎھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ و ﺳﺎﺋر اﺋﻣﮫ ھدی )ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯾم( ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣدی را ﺑﺳوی اﻣﺎم آﺧراﻟزﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی زﻧده اش
ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﮫ ﺗردﯾدھﺎی اﯾن ﺷﻧﺎﺧت را ﺑرطرف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .وﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھداﯾت ﺷوﻧده اﯾن رؤﯾﺎھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
دﯾدار اﻟﮭﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد :وﻟﯽ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺗردﯾد دارﻧد) .اداﻣﮫ ھﻣﺎن آﯾﮫ( ﮐﮫ
اﯾن دﯾدار اﻟﮭﯽ در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن .ﭘس ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن درد و ﺟﺳﺗﺟو را
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﯾن رؤﯾﺎھﺎ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺧدﻣت ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾس درﻣﯽ آﯾﻧد و ﻓرد را ﺑﮫ ﺿﻼﻟت ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﭼﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﭘس ﻣﺣﮏ راﺳﺗﯽ و درﺳﺗﯽ ھﻣﮫ رؤﯾﺎھﺎ و ﻣﺷﺎھدات ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرای ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﺳﻣت و ﺳوی اﻣﺎم
زﻣﺎن اﺳت و ﺟز اﯾن ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت دﯾﮕری ﻧدارد ﺟز ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾس .ﭼرا ﮐﮫ ﮐﻣﺎل رؤﯾﺎی ﻣﺣﻣدی )ﻣﻌراج(
ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺑﻌﻧوان اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑود در آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم! ﭘس ﺳﻣت و ﺳوی ھﻣﮫ رؤﯾﺎھﺎی ﺣﻘﮫ و
ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣدی ھم وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی اوﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ رؤﯾﺎھﺎ و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ،ﺟﻧﯽ و
ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده اﻧد و ﯾﺎ واژﮔون ﺷده ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی ﺑواﺳطﮫ ﺗﻧﻔﯾس اﺑﻠﯾس اﺳت.
ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﻣﯾزان راﺳﺗﯽ در ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺟز وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و اوﻟﯾﺎی ﺣﻘﮫ او ﻧﯾﺳت .و ﻣﯾزان ﺣﻘﺎﻧﯾت
اﯾن اوﻟﯾﺎء ﻧﯾز ﺣﮑم ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی اﺳت و دﻋوت ﺑﮫ اﻣﺎﻣت اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(! ھر ﭼﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﮐذب و اﻧﺣراف و
دﺟﺎﻟﯾت و اﺑﺗﻼی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .و از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﻧﯾز ھر ﭼﮫ ﻏﯾر از اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺷود ﺑﺎطل اﺳت و از ﻣﺎ
ﻧﯾﺳت! و ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ اﺣدی ﺣﮑم وﺻﺎﯾت ،وراﺛت ،وﮐﺎﻟت و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧداده اﯾم! ھر ﺳﻠﺳﻠﮫ و ﺣزب و ﻓرﻗﮫ و ﮐﯾش
ﺟدﯾدی ﺑﮫ اﺳم و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺧدای ﻣﺎ ﷲ ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﻣﺣﻣد)ص( ،اﻣﺎم ﻣﺎ ﻋﻠﯽ)ع( و
ﻣﻧﺟﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﻓرزﻧد ﯾﺎزدھم ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎطﻣﮫ)ع( اﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑر زﻧده ﻣﺎ ﻧﯾز ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ)ع( اﺳت.
واﻟﺳﻼم!
و اﻣﺎ ﺑﮫ روﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﻟﯾد ﺧﻧﺎس ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺷده اﻧد ﮐﮫ
ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺗﻠوﯾزﯾون و ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ و رﻣﺎﻧﮭﺎی ﻋﺻر
ﺟدﯾد در اذھﺎن ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣوﻟد روﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻓﯾﻠﻣﮭﺎ و
ﺳرﯾﺎﻟﮭﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ و ھﻣﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ و ھﻧری و ﺑﺧﺻوص ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .و
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه و اﯾﻧﺗرﻧت ﻧﯾز ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕرﺗوﻟﯾد ﺧﻧﺎس و روﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت" .ژاﻧت"
ﻗﮭرﻣﺎن رﻣﺎن "ﺟﺎن ﺷﯾﻔﺗﮫ" طﯽ ﭼﻧد ﻧﺳل ﻣﺗواﻟﯽ دﺧﺗران ﺟوان را ﺗﺑﺎه ﻧﻣود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﻧﺎس ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن دوران
ﮔردﯾد و ﺑواﺳطﮫ ﺗوﻟﯾد روﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در اذھﺎن زﻧﺎن ﺟوان و ﺗﺑدﯾل اﯾن روﯾﺎھﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺗواﻧﺳت روح ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
زن را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن آورد" :و ﺷﯾطﺎن ﮔﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑراﯾﺷﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻠوه داد و ھﻣﮫ ﭘﯾرو ﺷﯾطﺎن ﮔﺷﺗﻧد اﻻ
اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ".ﻗرآن! ﻋﯾن اﯾن ﺗﺑدﯾل ﭘﻧدارھﺎی ﺧﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺳرﯾﺎﻟﮭﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ورزﺷﯽ و ھﻧری و ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ ﮐل ﻧﺳل ﺟدﯾد را ﺑدام ﺷﯾﺎطﯾن اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺳوه ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن ﺧﻧﺎﺳﯾت
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﺎﯾﮑل ﺟﮑﺳون ،ﺑﯾﺗل ھﺎ ،ﺑروس ﻟﯽ ،آرﻧوﻟد ،ﻣﺎرادوﻧﺎ ،اوﺷو و دﯾﮕران ﺑوده اﻧد .اﻣروزه اﯾن روﯾﺎھﺎ
ﺑواﺳطﮫ اﻟﻘﺎی ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺷﯾﺎطﯾن آرﯾﻠﯽ در اذھﺎن ﺑﺷری ﻣوﺟب ﺗﺳﺧﯾر و ﻣﺳﺦ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﺷﻌور و اراده ﺑﺷرﯾت
ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﯾطﺎن ھﻣراه اﺳت ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( در وﺻﻔش از ﺷﯾطﺎن آرﯾل در
آﺧراﻟزﻣﺎن!
ھر اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﮑﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ھر ﻓﯾﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾم ،ھر ﺧﺑر راﺳت و دروﻏﯽ ﮐﮫ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم و ھر ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣدﺧل ﺧﻧﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻧﻣﺎن ﺑﺎﺷد و ﺟﺎن ﻣﺎ را ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش اﻧواع
رؤﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺳﺎزد و ﮐل ﺷﻌور و اراده ﻣﺎ را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺳﺦ ﺷوﯾم! ﻣﺳﺦ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﺳت
ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺧدا از آن ﺧﺑر داده اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧﻼﻓت ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺷر و اﺗﺻﺎل ﻣﺎ ﺑﮫ ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣوﺟب رؤﯾﺎھﺎی ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﻏﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را در
ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی راه اﺳت ﺗﺎ ﮔم ﻧﺷوﯾم ،ﺣﺷر و اﺗﺻﺎل ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺧﻧﺎﺳﺎن آرﯾﻠﯽ و ادﺑﯽ و
ھﻧری و ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ ﻧﯾز ﻣوﺟب رؤﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻣرﻣﺎن را اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﻣوده و روﺣﻣﺎن را در اﺳﺗﮑﺑﺎر
اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﺣﺻور و ﻣﻣﺳوخ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻣروزه درک ﭘدﯾده ﺧﻧﺎس ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺷف و ﻓﮭم اﺻل و اﺳﺎس ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت در اذھﺎن ﺑﺷری! اﯾن
ھﻣﺎن ﭘدﯾده ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﯾﺎطﯾن در ﺻور ﺑﺷری! "ای ﺑﺳﺎ ﺷﯾطﺎن در ﺻورت
اﻧﺳﺎن".ﻋﻠﯽ)ع(! اﺻل اﯾن ﺧﻧﺎﺳﺎن در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﺗوﻟﯾد اﻧواع رؤﯾﺎھﺎی ھﭘروﺗﯽ و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﭘورﻧوﮔراﻓﯾﮑﯽ و
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اﺳﺗﮑﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ رواﺑط واﻗﻌﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺧﺻوص رواﺑط ﻋﺎطﻔﯽ و
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ! و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ظن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ھﺷدار داده ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﺷﯾطﺎن ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻗدرت ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﭼﺷم ﻣردﻣﺎن را ﻧﯾز ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و واﻗﻌﯾﺎت را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ
ﺷﯾطﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺗﺳﺧﯾرﺷدﮔﯽ ﺑواﺳطﮫ روﯾﺎھﺎ و ﻣﺷﺎھدات ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧواده و
زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت.
اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن اﯾن روﯾﺎھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺧواب و ﺑﯾداری ﮐﮫ دﻣﺎدم ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن آرﯾﻠﯽ در
ﻧﻔس اﻟﮭﺎم ﻣﯾﺷود را ﻋرﻓﺎن و ادراک ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﻏﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .اﯾن اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ-آرﯾﻠﯽ در اھﺎﻟﯽ ﺷرع ﺑﻣراﺗب
ﻟطﯾﻔﺗر و اﻓﺳون ﮐﻧﻧده ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻣﻘدﺳﺎت ھم ﺑر ﺗن دارد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺧﻧﺎس ﺧود را اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐل
روح ﻓرد را ﺗﺣت اراده ظﻠﻣﺎﻧﯾش ﻣﯽ ﮔﯾرد در ﺧواب و روﯾﺎھﺎ!
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻗداﺳت روﯾﺎھﺎ در ﻧزد ﻣردﻣﺎن ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر از وﻗﺎﯾﻊ دﯾﻧﯽ در واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر
ﯾﮏ وﻟﯽ ﺧدا ﺑﺎ دھﮭﺎ ﺣﺟت و ﺑرھﺎن و ﮐراﻣت در واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﺳﺧن ﻧﻣﺎﯾد اﯾﻧﻘدر اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد ﮐﮫ ﺧﻧﺎﺳﯽ در ﻋﺎﻟم
روﯾﺎ ﺑﺎ آدﻣﯽ راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد و ﺧود را اﻣﺎم و ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺧﺻوص اﻣروزه ﮐﮫ ﺣداﻗل اﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻘﻠﯽ ھم در
ﻧزد ﻣردم از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ﺧواب و روﯾﺎھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی راه ﻧﺟﺎت و اﻣﺎم
زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ ً از ﻓﻘدان ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ در ﻣردﻣﺎن ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد و در آﻧﺎن ﺗوﻟﯾد روﯾﺎھﺎی
ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺑﮭﮑﺎر و ﻓﺎﺳﻖ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺧواب و روﯾﺎ ﺑﮫ
آﻧﺎن اﻟﮭﺎم ﺷده اﺳت و ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺧواب ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرده اﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن اﺻﻼﺣﯽ در زﻧدﮔﯾﺷﺎن دﯾده
ﺷود و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﺗﺑﺎھﯽ ﺧود ﻏره ﺗر ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن در ﺳﯾطره روﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ،ﺣواس و
ھوش و وﺟدان و اراده و اﯾﻣﺎن اﺳت و ﺣداﻗل ﻋﻘل! اﻣروزه ﺳﯾطره ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ و ﺧﻧﺎﺳﺎن و روﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و وﺟدان و اﯾﻣﺎن ﺑﺷری ﺑﻣراﺗب ﻣﮭﻠﮑﺗر و ﺧطرﻧﺎﮐﺗر و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺟﺑراﻧﺗر از ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺑر ﻗدرﺗﮭﺎ و
ﺗرورﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ھﻼﮐت ﺟﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺟﺑران ﺗر اﺳت ھﻼﮐت وﺟدان اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ و آﺧرت را
ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻣروزه ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻧداھﺎﺋﯽ در ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﺗﺻﺎوﯾری ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و اﯾن را اﻟﮭﺎﻣﺎت
ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .و ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ آ َﺷﮑﺎرا در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎﺳﺎن و اﺟﻧﮫ
ﻣﺣﺷورﻧد و آﻧﮭﺎ را دﯾدار ھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘس از اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ دﭼﺎر ﺟﻧون و ﺳﻘوط ﺷﺧﺻﯾت
ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻋﺟﯾب و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺣﺎﺻل اﯾن ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻓردی از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوﺟودی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد .ھﻣﯾن اواﺧر ﺑﻧده ﺷﺎھد زن ﺟواﻧﯽ
ﺑودم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه دﭼﺎر ﻓﻠﺟﯽ ﮐﺎﻣل در ﺗن و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن دﻟﯾل ﻋﻠﻣﯽ ﺑر اﯾن اﻣر
ﺗﺷﺧﯾص داده ﻧﺷد .و ﯾﺎ ﻣرض ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ اﺳت در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷﯾوع ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯾل ﭘزﺷﮑﯽ
ﻧدارد و ﻓرد ﻓﻘط دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﺣرﯾﻖ و ﮔداﺧﺗﮕﯽ و ﺗﺷﻧﮕﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود و در اﻧدک ﻣدﺗﯽ در اﯾن آﺗش
ﺟﺎن ذوب ﺷده و ﻣﯽ ﻣﯾرد .اﯾن واﺿﺣﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﺗﺳﺧﯾر اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ از آﺗش اﺳت .ﻓرد ﺑﻧﺎﮔﺎه دﭼﺎر
اﯾن ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘدﻣﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺳﺧﯾر و ﻣﺳﺦ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ روﯾﺎھﺎی ﺑظﺎھر ﺟذاب و ﺷﯾرﯾن ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت
ﺑﮭﻣراه ﻧداھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرد را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم از ﺧود ﺗﮭﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯾﺳﺎزد" :ای اھل اﯾﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺷﯾطﺎن را ﭘﯾﮕﯾری و ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧورده ﺷﻣﺎﺳت ".ﻗرآن -اﻣروزه ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن
ﺟﮭﻧم در ﺣﺎل آﺷﮑﺎر ﺷدن اﺳت ﺷﯾطﺎن ھم ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن دوزخ اﺳت در ﺣﺎل رخ ﻧﻣودن اﺳت و ھر ﻣوﺟود ﻏﯾﺑﯽ ﮐﮫ رخ
ﻧﻣﺎﯾد ﺻورت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد از ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺗﺎ ﺷﯾﺎطﯾن! )ﻗرآن ﮐرﯾم(-
اﻣروزه درﺟﮫ ﺳﻠطﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑر ﮔوش و ﭼﺷم و ھوش و اﺣﺳﺎس آدﻣﯽ ﺑﻘدری ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ آدﻣﯾﺎن در زﻣﺎن ﺑﯾداری
ﺧود ھم از اﯾن ﻧﺟواھﺎ و روﯾﺎھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺻون ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ وﻗت ﺧواب! ﮐﺎﺑوس در ﻋﺎﻟم ﺧواب ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺿﻼت رواﻧﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧواب را ﺑر ھﻣﮫ ﺣرام ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﻧواع داروھﺎی ﻣﺳﮑن و
روان ﮔردان ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺧواب ﺑدون ﺷﯾطﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﺎﺑوس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر واﺿﺣﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن در
ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت.
از ﻣﯾﺎن ﻓرآورده ھﺎی دﺟﺎﻟﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ھﯾﭼﯾﮏ ﺧﻧﺎس ﭘرورﺗر از ﺗﮑﻧوﻟوژی و ھﻧر ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣروزه
ھر ذھﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﮑﺧﺎﻧﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻻﺑراﺗوار ﻓﯾﻠﻣﺳﺎزی ﺗوﻟﯾد اﻧواع ﺧﻧﺎﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑش ﻧﻘش اول ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﯾش را
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود ﮐﺎرﮔردان و ﻣؤﻟف آن اﺳت و ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی زﻧدﮔﯾش را در ذھﻧش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﻧﺎﺳﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ھوﯾت اﻧﺳﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ و ﺳﯾﻧﻣﺎزده ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼون اﺑﻠﯾس در ذھن ﺧود ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود ﺧﻧﺎس اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻧﺎس ﭘرور ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ در رأس
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ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻗرار دارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﯾﻠﻣﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﺎن و ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن و ھﻧرﭘﯾﺷﮕﺎن و ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ و
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و ﻣﺎھواره ای!
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺧر دﺟﺎل اﺳت وﻟﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﺗﮑﻧوﻟوژی دﺟﺎل ﭘرور اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻧﺎس و دﺟﺎل! و اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ذھن ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧﻧﺎس ﭘروری ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت
از ھﻧر و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﯾﻧﻣﺎ! ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷدن اذھﺎن ﺑﺷری ﻋﯾن ﺗﺣﻘﻖ ﮐﺎﻣل اﯾن آﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ :اﺑﻠﯾس اذھﺎن آﻧﮭﺎ را ﻣﺷﺗﺑﮫ
ﺳﺎﺧت و ﮔﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺷﺎن را ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت واﻧﻣود و ھﻣﮫ را ﻣرﯾد ﺧود ﺳﺎﺧت !...و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﻘرار ﺷﯾطﺎن اﺳت در
اذھﺎن ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ﺗوﻟﯾد اﻧواع روﯾﺎھﺎی دﺟﺎﻟﯽ اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ھوش ﺑﺷری را
ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﺳت و او را از واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﮐور و ﮐر و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و واﻗﻌﯾت در ﻧظر ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن
ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ای ھﻣﺎن ظﮭور ﺟﮭﻧم اﺳت .ﭘس ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد و ظﮭور دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن اذھﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷده ﺑﺷر
اﺳت اذھﺎن ﺗﺻرف ﺷده و ﺧﻧﺎس ﭘرور! اذھﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧده ﺟﮭﺎن و آﯾﺎت و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ! "آﻧﺎﻧﮑﮫ وﻻﯾت ﺷﯾطﺎن را
ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧﺳران ﻋظﯾﻣﯽ را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد ".ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن اذھﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ
رﺳﺎﻟﺗش ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت! و اﯾﻧﺳت روﯾﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن از ﻣﻧظر ھوش و ﺣواس و ذھن اﻧﺳﺎن
ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ!
اﻣروزه ھﻧر و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻠﯾﮫ ﺧطوات و ﻧﺟواھﺎ و وﻋده ھﺎ و آﯾﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻔس
ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﻧﺻب و ﻣﺳﺗﻘر ﮔﺷﺗﮫ و ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺷﯾطﺎن در اذھﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را
ﻣﺳﺦ ﮐرده ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را ھم در ﭼﺷم و ھوش اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺳﺦ ﻧﻣوده اﺳت و دوزخ ﺻﻧﻌت را در ﻧﮕﺎه ﭼﻧﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ،ﻋﯾن ﺑﮭﺷت ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد! و اﯾن روﯾﺎی اﺑﻠﯾس ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت و در اﻧﺳﺎن و ﺑدﺳت اﻧﺳﺎن و ﺑﺎ ھوش و
ﺗﮑﻧوﻟوژی! و روﯾﺎ و ﮐﺷف و ﺷﮭود اﺑﻠﯾﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ
ﺣواس اﻧﺳﺎن! و اﯾﻧﺳت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ِ
ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺗﺑدﯾﻠﯽ اﺳت ﺗﺑدﯾل واﻗﻌﯾت ﺑﮫ روﯾﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺗﺑدﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧﻧﺎﺳﺎن و دﺟﺎﻻن!
اﻣروزه ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺟﺎل اﺳﻼم ،ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺟﺎل ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ھم ﺳﯾﻧﻣﺎﺳت .و ﺑﺳﯾﺎرﻧد ﻋﻠﻣﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ را ﻋﯾن ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺳﯾﻧﻣﺎ را ھم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﯽ
ﺣﻘﯾﻘت! ﮐﮫ ﻓﻘط اﯾرادش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در دﺳت ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻣﺳﻠﻣﯾن درآﯾد!؟ ﮐﮫ اﯾن
اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺗﻔﮑران و ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ! ﺑد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد ﮐﮫ :ﭼرا ھﻣﺎن ﺑﺧش از اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗرار دارد ﮐﻣﺗرﯾن
ﺑﮭﺑودی در اﻋﺗﻘﺎد و ﺗﻘوا و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﯾﺟﺎد ﻧﮑرده و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﺎﺳد ﺗرﯾن ﺑﺧش از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻧﻣوده اﺳت؟ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .زﯾرا در ﻋﻠﻣﺎی
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﯾﺎ ﯾﮭود و ﺑوداﺋﯽ ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﻐﯽ را ﻣظﮭری از ﻋﻠم ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑداﻧﻧد! ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﻓﻘط دﺳﺗﺎورد ﺷوم ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﺑران اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت ﺧود در ﻗﺑﺎل
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻋﻠوم ﻏرﺑﯽ دﺳت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ زده اﻧد .از ﻓﺎراﺑﯽ و ﺑوﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﻼﺻدرا و
ﭘﯾروان ﻣدرﻧش! ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑری اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون در آﺑﺎدی و ﻋﻣران ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون
را ﻗدﺳﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺳﺗن اﺳت! و اﯾن اﺳﺎس ﺷرک در اﻧدﯾﺷﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣدﺧل ﺷﯾطﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻟﺑﺎس اﺳﻼم!
ﺳﯾﻧﻣﺎ ،روﯾﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن و روﯾﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن اﺳت .اﮔر ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھﻧر و ﺗرﻓﻧد ﻣﮑر
ﺷﯾطﺎن ھﻣﺎن زﯾﺑﺎﻧﻣﺎﺋﯽ زﺷﺗﯽ ،ﺣﻖ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎطل و راﺳت ﻧﻣﺎﺋﯽ دروغ اﺳت ھﯾﭻ ﻋﻠم و ﻓن و ھﻧری ﭼون ﺳﯾﻧﻣﺎ ﭼﻧﯾن
رﺳﺎﻟﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﮐل ﻧﺑوﻏش را "رﯾﺎ" ﻣﯽ داﻧد .ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻋﻠم و ھﻧر و ﺣرﻓﮫ رﯾﺎﮐﺎری اﺳت
و ھﻣذات ﭘﻧداری! اﯾن ادﻋﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺳﯾﻧﻣﺎﮔران و ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎی آن اﺳت .اﯾن ﻋﯾن وﺻف ﺷﯾطﺎن در
اﻧﺳﺎن اﺳت در ﮐﺗﺎب ﺧدا! ﮐﺎﻓﯾﺳت ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﯾطﺎن در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ را ﯾﮑﺑﺎر دﮔر از اﯾن ﻣﻧظر ﻣرور
ﮐﻧﯾم! ﭘس ﺳﯾﻧﻣﺎ ،رﯾﺎی اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺷﯾطﺎن! اﯾن رﯾﺎ ھﻣﺎن رؤﯾﺎ اﺳت روﯾﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن! ﺣﺎل از اﯾن
ﻣﻧظر ﻗرآن ﺑﻧﮕر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت آن ﭘدﯾده ای ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت" اﺳت! ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﮑﻧد
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻟطف اﻟﺣﯾل اﺑﻠﯾس اﺳت :ذات ﻧﺎﯾﺎﻓﺗﮫ از ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش – ﮐﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺷود ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش! آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑرای
آﺷﮑﺎر ﺷدن و اﺛﺑﺎت و ﺗﺣﻘﻘش ﻣﺣﺗﺎج ﺑﺎزی و رﯾﺎ و ﻧﻣﺎﯾش اﺳت ذاﺗﺎ ً ﻧﺎﺣﻖ اﺳت! ﺑدان و در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺑﻣﺎن! آن
ﻓﺎﺳﻖ ﮐﺎﻓر ﺗﺑﮭﮑﺎری ﮐﮫ ﻧﻘش اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﺷﮭدا و ﺻدﯾﻘﯾن را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﻘﺷﺎن را ﺑرای ﻣردﻣﺎن آﺷﮑﺎر و
اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد و!...؟ اﯾﻧﺳت ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت! آﻧﺗوﻧﯽ ﮐوﺋﯾن ﯾﮑﯽ از ﻧواﺑﻎ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ در
اﻋﺗراﻓﻧﺎﻣﮫ و زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ اش در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣرﮔش ،دروغ و ﺑﺎطل ﻋظﯾﻣﯽ را ﮐﮫ در ﭘس ﭘرده اﯾن ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت ﺟرﯾﺎن
داﺷت ﺑرﻣﻼ ﮐرد .روی دﯾﮕر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺑﻠﯾﺳﯽ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺷری ﻗرار دارد :آﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر اﯾن
ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت ﺑوده اﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﮭﯽ ﻣﺷﺗﺎﻗﺗر ﺷده اﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮑﻠﯽ ﮐﺎﻓر ﺷده اﻧد! و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻘدر آﺳﺎن
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ﻣﯾﺗوان ﭘﯾﻐﻣﺑر و ﻗدﯾس ﺷد ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ﺷد! ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ً اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ھم رﯾﺎﮐﺎراﻧﯽ ﻣﻘدس ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ
ﻗدﯾﺳﯾن رﯾﺎﮐﺎر؟! اﯾﻧﺳت ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت ﺳﯾﻧﻣﺎ! آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ در ﮐدام داﻧﺷﮕﺎه ھﻧری اﯾن ﻧﺑوغ
ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ را در اﻋﺻﺎر ﮐﮭن ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد؟ ﮔوﺋﯽ ﺑرﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ،ﮐﺷف ھﻣﯾن ﺑﺎزی و رﯾﺎی ﻣﻠﮑوﺗﯽ و
ﻗدﺳﯽ ﻣردان ﺧدا ﺑوده اﺳت ﮐﮫ آﻧرا دﺳﺗﻣﺎﯾﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮐرده اﺳت ﺑﺧﺻوص ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺣﻘﯾﻘت!؟ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن دروﻏﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺗﻌﻠﯾم داده اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ھﻣﮫ دروﻏﮭﺎ را راﺳت ﻣﯽ ﺳﺎزد و راﺳﺗﮭﺎ را دروغ!
ﮔوﺗﮫ ﮐﮫ از ﻧواﺑﻎ و ﭘﯾﺎﻣﺑران ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﻣدن ﻣدرن ﻏرب اﺳت اواﺧر ﻋﻣرش اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﺟﻧﮫ اﺳت .و ﺗوﻟﺳﺗوی ﮐﮫ ﭘدر ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ روﺳﯾﮫ و ھﻣطراز ﮔوﺗﮫ اﺳت ﻧﯾز ﻗﺑل از ﻣرﮔش ﻣﯽ ﮔوﯾد
ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﻣﺎل ﻧﺑوغ ادﺑﯽ اﯾن دو را ﺑﺎور ﻧﮑرد و
درﺑﺎره اش ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾد ﺟز ﻣﺎ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﯾﺷﺗن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ در اواﺧر ﻋﻣرش ﮐل ﺟرﯾﺎن و اراده
ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻠم در ﻣﻐرب زﻣﯾن را ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﮭﻠﮏ داﻧﺳت و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠوم ﻏرﺑﯽ اﻋﻼم ﺟرم ﻧﻣود! وﻟﯽ او را
ھم ﮐﺳﯽ ﺑﺎور ﻧﮑرد و ﺗﻣدن ﻏرب وی را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﻧون ﻧﻣود.
اﻣروزه ھر اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل و ﻣطﻠﻌﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺳﯾﺎﺳت و دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺧﻠوق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾری اﺳت.
ﭘس دﻣوﮐراﺳﯽ ھﺎ ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺻورﺗﯽ از روﯾﺎی ﺷﯾطﺎن را ﺑر ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻋرﺿﮫ و
ﺑر آن ﺗﺣﻣﯾل و ﺗﻌﻣﯾل ﻣﯾﺳﺎزﻧد .دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳت و اﻣروزه ھﻣﮫ دوﻟﺗﻣردان ،ﺑﺎزﯾﮕران
ﺣرﻓﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن ﻧﺧﺑﮫ ای آﻧﮭﺎ را در ﭘس ﭘرده رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
روﯾﺎی ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐراﺳﯽ ،روﯾﺎی آزادی ،روﯾﺎی ﺑراﺑری ،روﯾﺎی ﭘﯾﺷرﻓت و ﻋﺷﻖ و ﻣدرﻧﯾزم و ...ﺟﻣﻠﮫ روﯾﺎھﺎی
ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﻋﺻر ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی در ﺗﻠوﯾزﯾون و ﺳﯾﻧﻣﺎ و اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺳﭘس در
ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ھﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻧﺎرﯾو و ﻧﻣﺎﯾش ﺟﺎﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت!
در ﻗﻠﻣرو ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾری )روﯾﺎی ﺷﯾطﺎن( ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ واﻗﻌﯾت
ھم ﻧدارد! واﻗﻌﯾت در ﺳﯾطره اﯾن روﯾﺎ در ظﻠﻣت ﻓرو رﻓﺗﮫ و ﮔم ﺷده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﮔﻣﺷدﮔﯽ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت.

٧٤

 -١٨ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ

ھر اﯾده ،ﺑﺎور ،طرز ﻓﮑر ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺣﻖ و ﻣﻘدس ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود ھﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﯽ از ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ،ﺷﯾطﺎن ھرﮔز ﺑﮫ اﺳم ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯾﺷود .ﺑرﺧﯽ از ﺟرﯾﺎﻧﺎت آﺷﮑﺎر ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ
در ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھرﮔز در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﺳم ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﺷده اﺳت .و اﯾن از
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻼﺋم آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﺳم ،ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد.
ﭘس دو ﻧوع ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ دارﯾم :ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ آﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه! ﮐﮫ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﭘرﺳﺗش ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﺳم
ﺷﯾطﺎن ﻣﺧﺗص اﻓراد و ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺗﺑﮭﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﮭﮑﺎری ﺧود ﻧﯾز آﺷﮑﺎرا اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺎﻣﮫ
ﻣردﻣﺎن ﻧﺎﺧودآﮔﺎه اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻘدﺳﺎت و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋرﻓﯽ و ﺷرﻋﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ
ﻣﺷﻐول ﭘﯾروی و ﺳﺗﺎﯾش ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗرﯾن و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﯾن ﻧوع اﯾن ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ھﻣﺎن
ﭘرﺳﺗش اﯾده ﺧدا و ﺧدای ذھﻧﯽ اﺳت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ و اﻣﺎم ھداﯾت در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺳﺎس ﺷرک ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷر در
ﻗﺎﻟب اﻧواع ﻣذاھب اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ھوای ﻧﻔس و ظن ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﯾن ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم
اﺳت "...ﻗرآن ﮐرﯾم-
ﭘرﺳﺗش ﺧدای ظن در اﻋﺻﺎر ﮐﮭن ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑدﻟﯾل ﺳﻠطﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن
ﺑﺧﺻوص ﺷﯾطﺎن آرﯾل ،اﯾن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺻرﻓﺎ ذھﻧﯽ ﺧودﺑﺧود ﺑﺳوی ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘدس ﻣﺂﺑﺎن در دوران ﻣﺎ در ھﻣﮫ ﻣذاھب ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ اﻧواع اﻣراض رواﻧﯽ و ﺟﻧون و وﺳواس ھﺎی ﻣﮭﻠﮏ
و دوﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺣﺎد )اﺳﮑﯾزوﻓرﻧﯾﺎ( ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟن زدﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧون در ﻧظر ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐراﻣﺎت ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯾﺷود.و ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از اﯾن دﯾواﻧﮕﺎن و ﺷﯾطﺎﻧزدﮔﺎن ﻣذھﺑﯽ اﯾن ﻣرض ﺧود را دﺳﺗﻣﺎﯾﮫ دﮐﺎﻧﮭﺎی
رﻣﺎﻟﯽ و دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و ﺟن ﮔﯾری و ﻓﺎﻟﮕﯾری و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺳﺎط ارﺷﺎد ﺧﻠﻖ ﮔﺳﺗرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن دﮐﺎﻧﮭﺎ ﻋﻣﻼً
ﭼﯾزی ﺟز اﺷﺎﻋﮫ و اﻧﺗﺷﺎر ﺷﯾطﺎن و اﺟﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم درﻣﺎﻧده ﻧﯾﺳت .ﺑﻧده از ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎھد ﺑﯾﻣﺎران و اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﯽ
ﺑوده ام ﮐﮫ ﭘس از رﺟوع ﺑﮫ اﯾن دﮐﺎﻧﮭﺎ رﺳﻣﺎ ً دﯾواﻧﮫ و ﺟﻧّﯽ ﺷده اﻧد.
اﺻﻼً آن ﺑﺎوری ﮐﮫ ﻣردان ﺧدا و ﻋﺎرﻓﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ دارای ﮐردار ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻏﯾﺑﯽ و ﺟﻧﯽ ﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻋﺎﻟم ﻏﯾب دﺧل و ﺗﺻرف ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺎوری ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت .ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری اﻣروزه در
ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾوع ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻧدی دﯾﮕر ﺑر اﺷﺎﻋﮫ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺗﮭﻣﺗﯽ ﺧطرﻧﺎک ﺑر داﻣن دﯾن ﺧدا
و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ! اﺻﻼ ﺑﺎور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑﺳرﻋت
رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن را ﺟﺎدوﮔری داﻧﺳﺗن و اوﻟﯾﺎی ﺧدا را ھم ﺟﺎدوﮔر!
ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ" :اﺑﻠﯾس ذھﻧﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑراﯾﺷﺎن راﺳت و ﺑرﺣﻖ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد و ﺳﭘس
ھﻣﮫ او را ﭘﯾروی ﮐردﻧد ﺟز اﻧدﮐﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ".ﺳﺑﺄ -٢٠اﯾن ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻘدس ﻣﺄﺑﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐوس
اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد و ﺷﯾطﺎن را ﺑﮫ اﺳم ﺧدا و ﺣﻖ و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﻣﺻﻠﺣت و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺿﻼﻟت ﺷﯾطﺎن دﭼﺎر اﺳت ﺧود را ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ داﻧد" :در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮔﻣراه ﺷده اﻧد ﺧود را ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد و در
اﯾن ادﻋﺎ ﺷﮑﯽ ھم ﻧدارﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم!
ﺷﯾطﺎن ﮔﺎه ﭼﻧﺎن از درب ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و اﺧﻼص و ﻋدل و ﺣﻖ و رﺣﻣت ﺑر آدﻣﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟز اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و
دارﻧدﮔﺎن اﯾﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ھوﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ او ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ و اﺳﺗدﻻل و دﻟﺳوزی اﺑﻠﯾس ﺑﺎ اﺑراھﯾم
ﺧﻠﯾل)ع( در واﻗﻌﮫ ذﺑﺢ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﮭور ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ در رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﻣذﮐور اﺳت :ای
اﺑراھﯾم ﮐدام ﭘﯾﻐﻣﺑری دﺳت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ زده اﺳت ﮐﮫ ﺗو ﻣﯾزﻧﯽ آﻧﮭم ﮐﺷﺗن ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﺧود ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳت ...ﭼﮕوﻧﮫ
ﭘﯾﻐﻣﺑری دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﭘﯾﻐﻣﺑر دﯾﮕری ﻣﯽ زﻧد ...ﻣردﻣﺎن ﺗو را ﻟﻌﻧت و ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺧواھﻧد ﮐرد اﯾن وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن
اﺳت از آن ﭘﯾروی ﻣﮑن!...
"ﮐﯽ ﯾرﮐﮫ ﮔﺎرد" ﻋﺎرف ﺷﮭﯾر داﻧﻣﺎرﮐﯽ اﯾن وﺳوﺳﮫ اﺑﻠﯾس در ﺣﺿرت اﺑراھﯾم را ﺑﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺗرﺳﯾم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ اﺑﻠﯾس ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺧدای اﺑراھﯾم را ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل)ع( در روﯾﺎﺋﯽ
دﯾد ﮐﮫ ﭘﺳرش را ﺑرای ﺧدا ذﺑﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﭘس در ﺑﯾداری اﯾن روﯾﺎ را راﺳت ﮔرداﻧﯾد و در آن ﯾﻘﯾن ﻧﻣود ﭘس از
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آﻧﮭﻣﮫ ﺗردﯾدھﺎی ﻋظﯾم! آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺑراھﯾم ﺗواﻧﺳت درﺑﺎره اﻟﮭﯽ ﺑودن آن اﻣر ﺑﮫ ذﺑﺢ ﻋظﯾم ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد و
ﺑر ﺗردﯾدھﺎﯾش ﻓﺎﺋﻖ آﯾد و ﻓرق ﺑﯾن اﻟﮭﺎم اﻟﮭﯽ و اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ را درک ﮐﻧد و اﯾن دو را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮕﯾرد؟ زﯾرا
ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ھر ﮔﺎه ﮐﮫ اراده و ﺗﻣﻧﺎ و اﻟﮭﺎﻣﯽ اﻟﮭﯽ ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﮫ ﻣوازاﺗش اﻟﮭﺎم ﻣﯾﮑﻧد.
وﻟﯽ آن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﯾﺎ وﻟﯽ ﺧدا و ﯾﺎ ھر ﻣؤﻣﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾن اﯾن دو ،ﺗﺷﺧﯾص ﺑر ﺣﻖ ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﺟز
ﺑﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋﻘل دﯾﻧﯽ؟ ﺑﺧﺻوص در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر اﻟﻘﺎء اﻟﮭﺎﻣﺎت ﻏﯾﺑﯽ از ھر دو ﺟﺎﻧب اﺳت و ﻧﯾز
ﻋﺻر ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻧﺑوت اﺳت و ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺳﺧن ﮔوﯾد و ﻣردﻣﺎن را ھوﺷﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾد .و ﺑﺧﺻوص
در دوران رﺟﻌت و ﻋروج آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺎھﯾم و ارزﺷﮭﺎ واروﻧﮫ اﻧد" :آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای اﺑرار )ﻧﯾﮑوﮐﺎران
و آزادﮔﺎن( ﺣﺳﻧﮫ و ﺛواب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﻣﻘرﺑﯾن اﻟﮭﯽ ﻣﻌﺻﯾت و ﮔﻧﺎه اﺳت ".رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(! ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑرای اﯾﻣﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﺧﯾر و ﺛواب و ﺑرﺣﻖ اﺳت ﺑرای اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﻣﻌﺻﯾت اﺳت و آﻧرا اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد! ﮐﮫ طﺑﻌﺎ ً
ﻋﮑس اﯾن اﻣر ﻧﯾز درﺳت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﮑررا ً ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش ﻣﯽ ﻓرﻣود ﮐﮫ :از ﻣن ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﯾد .ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻌﺎرف آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﮐﮫ درﯾﺎﺋﯽ از آن در ﻧزد ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣوﺟود اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛرﺷﺎن در ﻧزد ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﺎ ﻣطرود و ﺟﻌﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﮔﺷﺗﮫ ،ﻋﻠت اﺻﻠﯽ رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در ﻣﺳﻠﻣﯾن
و ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ھﺎﺋﯽ در ﻟﺑﺎس اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﻣﺑدّل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺣﻠﮫ ھﺎی
ﻓﮑری و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد! ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﺣﺎدﯾث ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده از ﻧﺑﯽ اﮐرم و اﺋﻣﮫ
ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ را از رﺳوخ ﺷﯾطﺎن ﻣﺻون دارد وﻟﯽ ھزار اﻓﺳوس!؟ وﻟﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﯾن ﻣﻌﺎرف ھم ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﺎرﺑری ﻗﺎطﻌﯽ در ﺑﺷر ﻣدرن ﻧﺧواھد داﺷت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑدون ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗوان
اﻣﺎم را ﺷﻧﺎﺧت ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻣﻌﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ دﺳت ﯾﺎﻓت.
اﻓراد و ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ روی ﮐرده اﻧد و ﺷﯾطﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﻋﻼﺟﯽ ﻧدارﻧد و
ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن ﺑﺎ ﺧود ﺧداﺳت وﻟﯽ ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻋﻼج دارد و ﻋﻼﺟش ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و اﺣﺎطﮫ ﺑر ﺣﻘﺎﯾﻖ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا اﺑﻠﯾس ﺑواﺳطﮫ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ و ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺷﻌور ﺧود آدﻣﯾﺎن ﺑر آﻧﺎن وارد ﺷده و ﺣﻘﺎﯾﻖ را در
اﯾﺷﺎن واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎطل را ﻣﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﻧﻘﺎط رﺧﻧﮫ ﺷﯾطﺎن در ﺷﻌور اﻧﺳﺎن اﯾده ھﺎﺋﯽ ﻣﻘﺑول و ﻣطﻠوب و ﻣﺷروع و ﻣﻌروف
ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل اﯾده ﺧدا ،اﯾده ﻋﺷﻖ ،اﯾده ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،اﯾده ﺑﮭﺷت ،اﯾده ﻋﻠم و ﭘﯾﺷرﻓت و اﻣﺛﺎﻟﮭم! و ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ھر
اﯾده ای ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده آل و آرﻣﺎﻧﯽ در ﻧﺎﮐﺟﺎ آﺑﺎد )آﺗﯾﮫ( ﮔردد از ﺧطوات ﺷﯾطﺎن اﺳت طﺑﻖ ﭼﻧدﯾن آﯾﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم
و ﮐﻼم ﻣﮑرر ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﮐﮫ آرزوھﺎ را ﻣﮭﻣﺗرﯾن داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎن ﺧواﻧده اﻧد و ھر آرزوﺋﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾده ای ﺑظﺎھر
ﺑر ﺣﻖ و ﻣﻘدس ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد و ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯾﺳﺎزد اﯾن ھﻣﺎن ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﺣرﯾف ﺷﯾطﺎن اﺳت و در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ اﯾده ھﺎ
ھﯾﭻ اﯾده ای ﭼون "ﻋﺷﻖ" ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و ﭘرﺳﺗش زا ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮭر ﭼﯾزی ﻣﺛل آزادی
و ﻋداﻟت و ﭘﯾﺷرﻓت و ﻏﯾره!
و ﭘرﺳﺗش ھر ﭼﯾزی دل آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ آورد و در دل ھر ﭼﮫ ﺟز ﺣﻖ و اوﻟﯾﺎی ﺣﻖ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧود ﺷﯾطﺎن اﺳت
و ﯾﺎ ﺧط و رﺑطﯽ از ﺷﯾطﺎن و ﯾﺎ ﺧﻧﺎﺳﯽ از ﻟﺷﮑرﯾﺎن اﻧﺳﯽ ﺷﯾطﺎن! و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ھر اﻣر ِ ھر ﭼﻧد ﻣﺎدی
و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺷﻘﺎوت ﺑﺎری ،ﻟﺑﺎس و ﺗوﺟﯾﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑر ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺳراغ ﻣردم ﻣﯽ رود از ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی
ﺗوﻟﯾد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﭘس ﭘرده طﺎﻏوت ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺗوﻟﯾد ﻓﮑر و ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻓراﻣﺎﺳوﻧﯽ!
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ﻣﺣور ھﻣﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ وﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎدﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﻗرار دارد:
"آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎدﯾﻧﮫ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﻣرﯾدان ﺷﯾطﺎﻧﻧد!" ﻗرآن -و از درب اﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺋر ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎ و اﻓﺳوﻧﮭﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑر دل راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد زﯾرا ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻓﺗﺢ ﮐﻧﻧده دل آدﻣﯽ ،ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻧس ﺑﺎطن ﺧود آدم اﺳت
ﭘس در ﻟﺑﺎس اﻣﯾﺎل ﺧودی وارد ﻣﯾﺷود .ﭘس ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی رﺳوخ ﺷﯾطﺎن و ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﯾم ﯾﻌﻧﯽ
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧود را ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘﯾروان ﺷﯾطﺎﻧﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم! و ﻗﺑﻼً در ﺳﺎﺋر آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﺧﺻوص در ﮐﺗﺎب
"دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ" ﺑوﺿوح ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ذات "ﺧود" در ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺿد ﺧود اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
ﭘﯾروی از ﺧود و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺿدﯾت و ﻋداوت ﺑﺎ ھوﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا ﺷﺎھراه ورود ﺷﯾطﺎن ﺑﻌﻧوان
ﺳر
ﺧﺻم ﻣﺑﯾن ،از ھﻣﯾن راه ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺿد اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺧودﯾت اﻧﺳﺎن ھم ﺿد ﺧود اﺳت و اﯾن ّ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻘواﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﮔوھره و ﻣﺣور دﯾن ﺧداﺳت .و ﻟذا ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺗﻘوا ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد
و از ﺷﯾطﺎن در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد زﯾرا ﺷﯾطﺎن را ھم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﭼون ﻋﯾن "ﺧود" اﺳت.
و اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم در ﻗﻠﻣرو ﻣﻧطﻖ و اﺳﺗدﻻل و ﺗﻌﻘل ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣدن ﻣدرن ،ﺷﺎھراه رﺳوخ و ﺣﺿور
ﺷﯾطﺎن در ذھن اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ارﺳطو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻋﻠوم اﻧدﯾﺷﮫ ﻣدرن ﺟز اﯾن ﻣﻧطﻘﯽ
ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳد .و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﻘدر اﯾن ﻣﻧطﻖ را طرد و ﻟﻌن ﮐرده و آﻧرا ﻣﻧطﻖ اﺑﻠﯾس ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ﯾﮑﯽ از
ﻣرﯾدان طراز اول اﻣﺎم ﺻﺎدق ﯾﻌﻧﯽ ھﺷﺎم اﺑن ﺣﮑم ﺑﮫ اﻣر اﻣﺎم رﺳﺎﻟﮫ ای در ردّ ﻓﻠﺳﻔﮫ ارﺳطو ﻧوﺷت ﮐﮫ در ﻣﺣورش
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طرد و ﻟﻌن ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻗرار داﺷت .و اﯾن ﻣﻧطﻖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ و
ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری اﺳت وﻧژادﭘرﺳﺗﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﻧطﻖ اﺑﻠﯾس در ﻗﺑﺎل آدم)ع( در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھدش ﺑودﯾم.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﮑﺎر و ﮔرﯾز از ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و اﺑن اﻟوﻗت
ﺑودن ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ﻣﻧﺟر ﺷود و ﺑﮫ اﺳم ﻋﺷﻖ ﺗطﮭﯾر ﮔردد .ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ را اﻣروزه در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﺑﯾن ﭘﯾروان ﻋﻘل وﻋﺷﻖ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھر دوﯾﺷﺎن از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﮭﯽ ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻋددﭘرﺳﺗﺎن )ﭘول
ﭘرﺳﺗﺎن( ﺧود را ﻋﺎﻗل ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اھﺎﻟﯽ ﻻاﺑﺎﻟﯾﮕری و ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور و ھرج و ﻣرج ھم ﺧود را اھل ﻋﺷﻖ ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺗﺑری از ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑدون اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻣﺎﻣﯽ ﭘدﯾد
آﯾد و ﻓرد در ارادت و اطﺎﻋت ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾر ﺑر ﺣﻘﯽ زﯾﺳت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧور ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺑﺳوی
ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﺑﺳوی ﺧودش!
ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧطﻖ ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺑﯾﮫ از ﭘوﺳﺗﮫ ﻓﻧﺎﺋﯽ دﻧﯾﺎ ﻧﮫ ﻓراﺗر ﻣﯽ رود و ﻧﮫ ﻋﻣﯾﻘﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﭘﯾرواﻧش را
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻓﻧﺎی در اﻋداد و آﻣﺎر و رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎدﯾﺗش ﭘول اﺳت و اوﺟش دﻻر و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑش ﻓوت و ﻓن ھﺎی
ﺳﺣرآﻣﯾز ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت و ﻗداﺳﺗش ھم ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺳﻘوطش در ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ و ﻋروﺟش در ﻣﺎھواره
ھﺎ و ﻣوﺷﮑﮭﺎی ﻓﺿﺎﺋﯽ و ﻗدرﺗش در ﺑﻣﺑﮭﺎی اﺗﻣﯽ و ﻧوﺗروﻧﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ اﺳت و ھدﻓش ﻧﺎﺑودی اﻧﺳﺎن!
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺳرﻓﺻل ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﮭم ﻗﻠﻣروھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن را ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم :ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ذھﻧﯽ
ﺣﯽ -ﺟﺎدوﭘرﺳﺗﯽ و ﮐراﻣﺎت ﺟوﺋﯽ -ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ -ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن آرﯾل-
ﻓﺎﻗد ﭘﯾر و اﻣﺎم ّ
ﻋﺷﻘﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ -ﻟﯾﺑرال دﻣوﮐراﺳﯽ و اﻧواع ﺑراﺑری ھﺎی ﺻوری و ﻣﺎدی و ﺟﻧﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ -ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣدرن ﺑﺧﺻوص واﮐﺳن ،وﯾروس و ژﻧﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﻣراض ﻣﺳری و ﻣوروﺛﯽ -اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ
ھﺎ -واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﮭﺎی طﺎﻏوﺗﯽ از ﺣﯾث ﻣﻌﯾﺷت و وﮐﺎﻟت -اﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﻧواع داروھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﻋﺻﺎب و روان و
ﺑﺧﺻوص داروھﺎی روان ﮔردان ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ -ﻣﮑﺎﺗب ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﮐﮫ ﻣوازﯾن اﺧﻼﻗﯽ و ﺣدود واﺟﺑﺎت
ﺷرﻋﯽ را آﺷﮑﺎرا زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﮫ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ -ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻏرب
ﺑﺧﺻوص درﺑﺎره ﺗرﺑﯾت ﮐودﮐﺎن -ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﺳﺎطﯾری -ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش ﻗدﻣت و ﻣذاھب ﻣوروﺛﯽ ﻓﺎﻗد
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس -اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت از طرﯾﻖ ﻗﻣﺎر ،ﺷرط ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،رﺑﺎ و ﺗورم ﻣداری و راﻧت ﺧواری ھﻣﭼون ﺑﺎزار
ﺑورس و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھرﻣﯽ و ﻣﺷﺎﺑﮫ آن -اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون و اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ھر ﮐﺳب و ﮐﺎری ﮐﮫ
از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﺎﺷد -ﺗﺑدﯾل ﺟﻧﺳﯽ ،ھورﻣوﻧﯽ ،ژﻧﺗﯾﮑﯽ ،ﺳﻠوﻟﯽ و اﺗﻣﯽ در ﻋرﺻﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣواد ﻏذاﺋﯽ و ﮐﺎﻻھﺎی
ﻣﺻرﻓﯽ اﻧﺳﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎی ﺑدن اﻧﺳﺎن -ﺗﺟﺳس ،ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺗﮭﻣت ﭘراﮐﻧﯽ و اﻧﺗﺷﺎر دروغ ﺑﺧﺻوص در
ﻣﯾﺎن اھل اﯾﻣﺎن ﮐﮫ اﻣروزه ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن اﺑزارش اﯾﻧﺗرﻧت و ﻣﺎھواره ھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺗﻠﻔن ھﻣراه -ھﻧرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧده
اﻧواع ﺟﻠوه ﮔرﯾﮭﺎ و ﺗﻌﻠﯾم دھﻧده ﻓﺳﻖ و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺳﯾﻧﻣﺎ -ﺟﺑر در ﻋﺑﺎدت و ﺗﺣﻣﯾل ﻋﺑﺎدات و
آداب ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن -ﺗﺑدﯾل ﻋﺑﺎدﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎ -ﺗﺑدﯾل ﻣﺳﺎﺟد و ﻣﻌﺎﺑد ﺑﮫ ﮐﺎﺧﮭﺎ -ﺗﺑدﯾل ﺣﺟﺎب ﺑﮫ ﺟﻠوه ﮔری و
ﻓﺧر ﻓروﺷﯽ -ﺗﺑدﯾل ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ و ﺑﻐﯽ -ﺗﺑدﯾل دﯾن و آﺋﯾن ﺑﮫ ﻓرﻗﮫ ﮔراﺋﯽ و ﻣﻠﯾت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻓﺧر ﻧژادی و
ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری -و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺑدﯾل ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﺑﮫ ﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﺳﺎزی و ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی!
"اﮔر رﺣﻣت ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑود اﺣدی از ﺷﻣﺎ ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﺷدﯾد ".ﻧور -٢١ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺣﺎطﮫ و رﺧﻧﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑر ﺣﯾﺎت و وﺟدان
ﺑﺷرﯾت ،ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗوﺳل و ﻣﺗوﮐل ﺑﮫ ﺧدا و ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ارواح طﯾﺑﮫ اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ارﮐﺎن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﻏوﻏﺎی ﭘﻠﯾدی و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻧوﻣﯾدی و ﻋذاﺑﮭﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از اﯾن راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت و راه ﭘﺎک ﺷدن از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن در
ﻧﻔوس ﺑﺷری اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑر ﺣﻘﯽ اﺳت" :ﺑداﻧﯾد ھر آﻧﭼﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ
اﺳت و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺟز ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧرد و ﺣﮑﻣت ".رﻋد -١٩و ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ در دﯾن اﺳﻼم و آﯾﺎت
ﻗرآن ،ﺷﯾﺎطﯾن ﺗﺣت اراده و اﻣر ﻣطﻠﻖ اﻟﮭﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﯽ اﻣر اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺷر ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘس
ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﻋداوت و ﺷﻘﺎوت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾﺎطﯾن ﺟز رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد راھﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از درب
وﻻﯾت و رﺣﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﻣد)ص( و آل ﻣﺣﻣد)ص( ﮔﺷوده ﻣﯾﺷود" :ﻓﻘط ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾرواﻧش را ﺑﮫ وﺣﺷت
ﻣﯾﺎﻧدازد .ای ﻣؤﻣﻧﺎن از ﺷﯾطﺎن ﻣﺗرﺳﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط از ﺧدا ﺑﺗرﺳﯾد ".آل ﻋﻣران -١٧۵ﭘس ﺷﻘﺎوت و ھراس اﻧﮕﯾزی و
وﺣﺷت زاﺋﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﻗﺳﺎوت و ﺟﺑﺎرﯾت و اﺳﺗﺑداد ﺟﻣﻠﮕﯽ وﺟوھﯽ از ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾروان ﺧود
را ﺑﮫ اﻧواع ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﺣﻣت ﺗﻧﮭﺎ راه ﭘﺎک ﺷدن از ﭘﻠﯾدی اﺳت ﺑﻘول اﻟﮭﯽ! ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن ﻧوﻋش
وﺣﺷت زاﺋﯽ و اﺳﺗﺑداد ﺑﮫ اﺳم دﯾن اﺳت از ﻧوع آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﮑﻔﯾری ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ از ﻣظﺎھر ظﮭور
ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣل از ﻧوع اﺑﻠﯾﺳﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ،آدﻣﯾت و وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در ﻣؤﻣﻧﯾن را طرد و
ﻟﻌن و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣت ﺷﯾﻌﮫ اﺳت و اﺳﻼم! و اﯾن ظﮭور ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ از
ﺑطن اﺳﻼم اﺳت .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ھر دﯾن و ﻣﮑﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗر ﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎن ﻗﻠﻣرو آن ﻧﯾز ﺷﻘﯽ ﺗر ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
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اﯾﻧﮑﮫ ﺑدون ﺧرد و ﺣﮑﻣت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز ﺣﺿور و ظﮭور ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن و ﺑﺧﺻوص ﺟواﻣﻊ
دﯾﻧﯽ ﭘﯽ ﺑرد و ﻓﮭم درﺳﺗﯽ از آن ﺣﺎﺻل ﻧﻣود.
ﭘس ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ﻗﺳﺎوت و ﺟﻧﮓ و ﻋداوت و ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی و ﺗوﺣش و ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﺗﺧرﯾب اﻓﺗﺧﺎر ﺷود ﻗﻠﻣرو
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﯾطﺎن و ﺷﯾطﺎﻧﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .و ھر اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣذھب و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و ﭘﯾرواﻧش ھم
ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﺑﻧﺎم ﻓﺎﺷﯾزم و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و ﮐﻣوﻧﯾزم و اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﺑﻧﺎم دﯾن و اﺳﻼم! ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ،ﺷﯾطﺎن را ﺧﺻم ﻣﺑﯾن اﻧﺳﺎن ﺧواﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺻﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ و ﺗوﺟﯾﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮫ
اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﮑﺎﺗب و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺻﺎﺣب وﺣﺷت ،ھوﯾﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ دارﻧد زﯾرا وﺣﺷت اﻓﮑﻧﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن
ﻋﻧﺻر اﺷﺎﻋﮫ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﭘﻠﯾدی و ﮔﻧﺎه در ﺑﺷر اﺳت و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠش رﺣﻣت اﻟﮭﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﻧﻔس از
ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎﺳت .ﻧور-٢١
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