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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮﯾﻦ

" و او در ھر ﻣوﺟودی ﺷﮭﯾد اﺳت " – ﻗرآن .
 -١ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ دو ﺟﮭﺎن  ،ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﯾم ﻧظری از ﻋدم ﺑﮫ وﺟود آورد )ﻗرآن( .اﯾن آﯾﮫ ﭼﻧد ﻣﻌﻧﺎ را
ﻣﻧظور دارد .ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﭘس زﻣﺎن در ذات ﺟﮭﺎن اﺛری
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﭘس ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺑرای از زﻣﺎﻧﯾّت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑوﯾﻧﯽ اﺳت و اﯾن اﺻل اول وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺟود
ﻣﻧزه از زﻣﺎﻧﯾّت اﺳت و ﻏرق در اﮐﻧوﻧﯾت اﺳت و اﯾن ﺳرﻣدﯾّت ﭘروردﮔﺎر اﺳت .و اﺻل دوم وﺟود اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق ﻧﮕﺎه و ﻧظر ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذات ﻋﺎﻟم وﺟود از ﻧور اﺳت و ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺷﮭودی و
ﻧظری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣﺣﺳوس ﮐﻠﻣﮫ اﺳت .و اﯾن اﺻل ﻧوری ﺑودن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دال ﺑر ﻣﻧزه ﺑودن
ﻋﺎﻟم وﺟود از ﻣﺎدﯾّت و ﻣﮑﺎﻧﯾّت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ دارای ذاﺗﯽ ﻻﻣﮑﺎن و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .و اﻣﺎ اﺻل
ﺳوم ﻧﺎﺷﯽ از آﯾﮫ ﻣذﮐور اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﯾم ﻧظری و ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از ﻧظری ﺧﻠﻖ ﻓرﻣود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﯾم ﻧﮕﺎه .ﯾﻌﻧﯽ از ﮔوﺷﮫ ﭼﺷﻣﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد و ﻧﮫ از روﺑرو و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺎﻣل .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺎز و ﮐرﺷﻣﮫ ﭼﺷم ﺧداوﻧد اﺳت .و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﻧﮕﺎه روﺑرو دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .و
ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﻣﺧﻠوﻗﯽ از اﯾن ﺟﮭﺎن از ﻣﻘﺎﺑل و رو ﺑﮫ رو ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘش ﻧﯾﺳت زﯾرا در
ﮔوﺷﮫ ﻧﮕﺎه او ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و ﻟذا ﺧداوﻧد ﻏﺎﯾب ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﻓﻘط ﺑﺎ
ﻧظری از ﮔوﺷﮫ ﭼﺷم ﻗﺎﺑل درک و ﻣﺷﺎھده اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد از وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﮭﺎن
ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢ﭘس ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯾّت و ﻣﮑﺎﻧﯾّت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾز ﻏﯾﺑت ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر ﺣﺎﺻل ﻧﮕﺎه از روﺑروﺳت.
اﯾن ﻧﮕﺎه از روﺑرو ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋدﻣﯾّت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﺟﮭﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ).(space –time
 -٣ﺣدﯾﺛﯽ از رﺳول اﮐرم)ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺧداﺳت  .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧن ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺗرادف وﺟود ﺧداﺳت و ﻟذا دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ وﺣدت وﺟود ﺑس ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣﻠﺣداﻧﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺧداوﻧد را ﺷﯽء ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺷﯾﺋﯾت )ﭼﯾزﯾت( را وﺟود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻟﻐزش در ﻣﮑﺗب
وﺣدت وﺟود ﺑوده اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﺣدﯾث ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﻧﮕﺎه و ﭼﺷم و ﻣﻧظر ﺧداوﻧد ﻣﯽ داﻧد ﻧﮫ
ﺟﺳﻣﺎﻧﯾت ﺧداوﻧد  .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻧور اﺳت و ﻧور ﻣﺑرای از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت .
 -۴ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻧور ھم ﺑرای ﺣﺿورش ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﮑﺎن و ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن
ﻓﺿﺎی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺧود ﻣﺧﻠوق ﻧور و اﺻﻼً ھﻣﺎن ﺣﺿور ﻧور اﺳت در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑرای ﻧور ﺧداوﻧد ﻣﻧﺑﻌﯽ ﭼون
ﺧورﺷﯾد ﻓرض ﻧﮑﻧﯾم زﯾرا ﺧود ﻧور ﻣﻧﺑﻊ ﺧوﯾش اﺳت و ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺣرﮐت ﻧور در ﻋﻠم ﻓﯾزﯾﮏ ﻧوری ﯾﮏ ﺗﺻور و
ﺗوھم اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دﭼﺎر ﭼﻧدﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎﻗض اﺳت ھﻣﭼون ﻣوﺟﯽ ﺑودن ﻧور و ذره ای ﺑودن ﻧور و
ﺧطﯽ ﺑودن ﻧور و ﻏﯾره  .اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ادراﮐﯽ ﻏﯾرﻧوری درﺑﺎره ﻧور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ادراﮐﯽ ﻋدﻣﯽ از ﻧور اﺳت .
ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﻣﺳﺗﻘﯾم و از روﺑرو ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐوری اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﭼﺷم
ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﮐوری او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت  .و اﯾن ھﺳﺗﯽ اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت:
دﯾدن ِ ﻧدﯾدن!
 -۵ﭘس ﻣﮑﺎﻧﯾّت و زﻣﺎﻧﯾّت ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾز ﻏﯾﺑت ﭘروردﮔﺎر ھر دو اﻣری واﺣد اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧدﯾدن و ﮐوری اﺳت.
اﯾن ﺟﮭﺎن ﮐﺎﻓران اﺳت و ﻋدم ﭘرﺳﺗﺎن و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﻓوق آﺳﻣﺎﻧﯽ .
 -۶در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش اﯾن دﻋﺎ را ﺗﻠﻘﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  ":ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ
ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﮐن ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐن  ".زﯾرا ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و دﻋﺎھﺎی آدﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
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ﺟﮭﺎن ﻋدم زده و اﺳﻔﻠﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺣطﯽ وﺟود  .زﯾرا اﻧﺳﺎن زﯾر ﻧظر ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت و ﻟذا
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم و ﻗﺣطﯽ وﺟود اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد او را ﻟﺣظﮫ ای ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﮐﻧد
و از ﻗﺣطﯽ وﺟود و اﺳﺎرت ﻋدم ﺑرھﺎﻧد .
 -٧ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ﻧﯾم ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد اﺳت ﭘس ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ
ھﺳﺗﯽ ﺑرزﺧﯽ اﺳت ﺳرﮔردان ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود  .و ﻟذا در ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﮫ اﻣور ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺟز ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﻧﯾﺳت" .ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﯾم ﻧﮕﺎھﯽ
اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﮕﺎھﯽ .
 -٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺗﻠﻘﯾن دﻋﺎی ﻧظر را ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ھﺳﺗﯽ ﺷﺎن ﮐﺎﻣل ﮔردد و ﭼون
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺷود ﺟﮭﺎﻧش ﻧﯾز از ﻧﮕﺎه ﺧود اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود و ﺧداوﻧد ھم دﯾدار ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺟﮭﺎن ﺳرﻣدی و اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن  .اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن " ﻧظر ﮐرده " اﺳت .
 -٩ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﭼﺷم ﺧداﺳت  .اﮔر ﺧود را در ﻣﻌرض ﮔوﺷﮫ ﭼﺷم او ﻗرار دھﯾم ھم او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ھم ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﺳرﻣدی را  .و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن دو ﯾﮑﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻧﮫ اﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از
ﮐوری و ظﻠﻣت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  .ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﭼﯾزی ﺟز وﺟود و ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر و ﻋرش و ﮐرﺳﯽ اش
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .
 -١٠اﯾن ﺟﮭﺎن ظﻠﻣﺎﻧﯽ و اﺳﻔﻠﯽ و ﻋدم زده راﯾﺞ در ﻧزد ﺑﺷر ﻓﻘط ﭼﺷم اوﺳت  .از اﯾن ﭼﺷم ﻣﯽ ﺗوان ﺟﮭﺎن
ﻧوری و اﻋﻼﺋﯽ و ﺳرﻣدی را دﯾد ﮐﮫ ﺣﺿور و ﺟﻣﺎل اوﺳت  .ﭘس ﺑﺎﯾد ﻧظری ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل از اﯾن ﭼﺷم را طﻠب
ﻧﻣود  .رﺑّﻧﺎ اﻧظرﻧﺎ !
 -١١ﺟﮭﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ – زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠول ﻧدﯾدن ﺟﮭﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﮐرﻧد و
ﮐورﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺎ روی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد .
ﻣﺧرب و
 -١٢و ﻟذا ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ادراک ﻣﮑﺎﻧﯽ – زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻠوم ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋدم اﺳت و
ّ
ﺧودﺑراﻧداز  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠوﻣﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣﻠﺣداﻧﮫ اﺳت ﻋﻠوﻣﯽ ﺑرزﺧﯽ و اﺳﻔﻠﯽ .
 -١٣آﻧﮑﮫ ﭼﺷﻣش ﮔﺷوده ﺷود ﺑر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧم اول ﺧدا و ﺳﭘس آن ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .

ﻋﻠﯽ)ع(

ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﺑر ھر ﭼﮫ

 -١۴اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ اﯾن ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﭼون ﮐﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗو ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد اول او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و ﺳﭘس
ﻣﺛﻼً ﻟﺑﺎﺳﮭﺎﯾش را و ﺟواھرات و زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی ﺟزﺋﯽ او را  .ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟزﺋﯽ از
وﺟود ﭘروردﮔﺎر و ﻋرش و ﮐرﺳﯽ اوﺳت .
 -١۵ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت دارای ﺳﮫ ﺑﺧش اﺳت  :ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر  ،ﻋرش و ﮐرﺳﯽ او  .ﻋرش او ھﻔت آﺳﻣﺎن اﺳت و
ﮐرﺳﯽ اش ھم ﻋﺎﻟم ارض و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎﺳت .
 -١۶اﯾن ﺣدﯾث ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﭼﺷم ﺧداوﻧد اﺳت در ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھر ﭼﯾزی
ھﺳت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺧود آن ﭼﯾز ﺑﺎﺷد .ﭘس ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد در ھر ﺷﯾﺋﯽ ﺣﺿور دارد و آدﻣﯽ از ھﻣﮫ ﺳو زﯾر ﻧﮕﺎه
ﺧداوﻧد اﺳت .
 -١٧طﺑﻖ ﮐﻼم ﻗرآن ﮐرﯾم  ،ﺧداوﻧد ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت و ﻧﮫ ﺧود زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ  .آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻋرش اوﺳت
و ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﮐرات ھم ﮐرﺳﯽ اوﺳت و ﻧور ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﺧود ﺧداوﻧد و ﺟﻣﺎل اوﺳت ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .

٤

 -١٨اﻧﺳﺎن ِ ﺣﯾواﻧﯽ  ،ﻣﺧﻠوق ﻧﯾم ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد اﺳت ھﻣﭼون ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﺧدا ﻣﺧﻠوق ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣل و از روﺑروی ﺧداوﻧد اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق دﻋﺎی ﻧظر در ﻗرآن ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت .
 -١٩ھر ﻣوﺟود و ﺷﯾﺋﯽ ،ﻋﻧﺻری و ﻋﺿوی از ﮐرﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋرش را ﺑر ﺧود ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧد و ﻋرش ﺑر ﮐرﺳﯽ
ﻗرار دارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن ﻗرار دارد و ﺑر ﺑﺎﻻی ﻋرش ﺣﺿور و ﺟﻠوس ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻧور
ﻋرش و ﮐرﺳﯽ )زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٠ﻋرش ﮐﺑﯾر دارﯾم و ﻋرش ﻋظﯾم و ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻋرش ھﺎی ﺻﻐﯾر  .ﻋرش ﮐﺑﯾر آن ﻋرﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐل
ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از زﻣﯾن و ﮐرات و ﮐﺎﺋﻧﺎت و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا از اﯾن
ﻋرش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﻋرش ﻋظﯾم آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐل ﻋﺎﻟم ارض )ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ذرات و ﮐرات( ﻣﺳﺗﻘر اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﺎن آﺳﻣﺎن اول ﯾﺎ ﻗﻠﻣرو ﻧﺎﺳوت اﺳت .و اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از ذرات و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ  ،ﻋرش ھﺎی ﺻﻐﯾر وﺟود دارد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋرﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر از آن از ھر ﭼﯾزی ﺑر اھل ﺷﮭود
رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ھر ﭼﯾزی اول ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺳﭘس ﺷﯾﺋﯾت آن ﭼﯾز
را .و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻧواع و درﺟﺎت ﻋرش ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾن وﺿوح و ﺳﺎده ﮔﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﺷود.
 -٢١ﭘس ھر ﺷﯾﺋﯽ ﯾﮏ ﻋرش و ﯾﮏ ﮐرﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از آن ﺷﯽ ﺧداوﻧد ﺑر اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻧظﺎرت دارد و ﺑر
اھﻠش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٢٢اﮔر آدﻣﯽ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد از آن ﭼﯾز ﺑر اﻧﺳﺎن ﻧظﺎرت و ﺷﮭﺎدت دارد و
اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺻداق ﻧﺎم " ﺷﮭﯾد " اﺳت ﮐﮫ از اﺳﻣﺎی وﺟودی ﺧداوﻧد اﺳت .
 -٢٣وﺟود آدﻣﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻋرش و ﮐرﺳﯽ اﺳت و آن ﻋرش ﮐرﯾم اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻧﯽ آدم را
ﮐراﻣت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻋرش اﮐرم و اﻋظم و اﮐﺑر ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑر او در ﺧوﯾﺷﺗن
ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻣل ﯾﺎﺑد ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﭘروردﮔﺎرش از ﭼﺷﻣﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﺟﻣﺎل ﮐرﯾم و ﻋظﯾم و ﮐﺑﯾر ﭘروردﮔﺎر را در ﺟﮭﺎن
ﺑﯾرون درک و دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﯾن ﷲ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺟود ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣﯽ ﮔردد .
 -٢۴اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف واﺻل ﭼﺷم ﺑﺎز و ﮐﺎﻣل و از روﺑروی ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا او را در ﺟﮭﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و دﯾدار ﺟﻣﺎﻟش از وﺟود اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺗﺣﻘﻖ " دﻋﺎی ﻧظر " اﺳت ﮐﮫ :
ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﺎ ﻧظری ﮐن !
 -٢۵طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن ﮐرﯾم  ،ﺧداوﻧد ﺷﮭﯾد در ھر ﻣوﺟودی اﺳت و ﻣﺣﯾط ﺑر ھر ﻣوﺟودی  .و آﻧﮑﮫ ﺷﮭﯾد
در ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن ﺷود اﺣﺎطﮫ ﺧداوﻧد را ﺑر ھر ﭼﯾزی درک و دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن درک رﺣﻣت اﻟﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟوداﺗش را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
 -٢۶اھل ﺷﮭود ﭼﺷم ﺧداوﻧد را در ھر ﻣوﺟودی ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و از ﻧور آن ﭼﺷم ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درک ﺟﻣﺎﻟش ﺑر
آن ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٢٧آﻧﮑﮫ ﻓﻧﺎ و ﺷﮭﯾد در ﭘروردﮔﺎرش در ذات ﺧوﯾش ﺷد وﺟﮫ ﷲ را در ھر ﻣوﺟودی و ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ درﻣﯽ
ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣت اﻟﮭﯽ ھر ﭼﯾزی را درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ وﺟودی ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻗﺑﻠﮫ ای
روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ .
 -٢٨و اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎز ھم ﯾﮑﯽ از وﺟوه ﮐرﯾم وﺟﮫ ﷲ اﺳت و ﻟذا اھل ﺷﮭود در ﻧﻣﺎز اﻣﮑﺎن ﻟﻘﺎءﷲ دارﻧد و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﻌراج ﻣؤﻣن اﺳت .
 -٢٩ﺧود ﺣﺿرت رﺳول ﻧﯾز وﺟﮫ اﮐرم ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا اﻣر ﺑﮫ ﺻﻠوات ) ورود و ﺳﺟود ( ﺑر ﺟﻣﺎل اﯾﺷﺎن
ﺷده اﺳت در ﻗرآن ﮐرﯾم .

٥

 -٣٠ﺧود ﻗرآن ﻧﯾز ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐرﯾم ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اوﺳت ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از وﺟﮫ ﮐرﯾم ﺧداوﻧدی اﺳت و
ﻟذا ﭘﺎﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻗرآن ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﺑرﺳﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓرﻣوده اﺳت .
 -٣١ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﭼﺷم ﮐرﯾم ﭘروردﮔﺎر اﺳت ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﺷم ﻣﺑﯾن ) آﺷﮑﺎر ( و ﭼﺷم ﻣﺟﯾد و ﭼﺷم ﻋزﯾز و
ﭼﺷم ﺣﮑﯾم و ﭼﺷم ﻋظﯾم و ﻋﻠﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ از اﻟﻘﺎب و ﺻﻔﺎت ﻗرآن ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .
 -٣٢ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھﯾﭻ ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھﻣﭼون ﻗرآن ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﮕﺎھﮭﺎ و ﭼﺷم ھﺎی ﻗدﺳﯽ و ﻻھوﺗﯽ
ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻋظﯾم و ﮐرﯾم و ﻋزﯾز و ﺣﮑﯾم و ﻋﻠﯽ و ﻣﺟﯾد در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ھر
ﯾﮏ از اﯾن دﯾدارھﺎ واﻗﻌﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی ﭘروردﮔﺎر از درب اﺳﻣﺎی اوﺳت ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯽ
ھوﷲ.
 -٣٣ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯾز در درﺟﺎت ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻣﺎل و وﺻﺎل از ﻣظﺎھر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺑروز ھﺳﺗﻧد ﺑرای
طﺎﻟﺑﺎن ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾﻧش ﺗﺟﻠﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻌظﯾم و ﻋﻠﯽ اﻟﮑﺑﯾر و ﻋﻠﯽ اﻟﺣﮑﯾم و ﻋﻠﯽ اﻟﻌزﯾز
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯾز از ﻣظﺎھر وﺟﮫ ﷲ در ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ و ﺷﮭود در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾن
ﷲ ھﺳﺗﻧد.
 -٣۴ﭘس ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯾز از ﻣظﺎھر ﻋرش اﻟﮭﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎﮐﻧد ﮐﮫ ﻋرش را از آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑر زﻣﯾن آورده اﻧد و ﻓرش
ﻧﻣوده اﻧد .
 -٣۵ﻋﺎرﻓﺎن ﭼﺷﻣﺎن ﮔﺷوده و ﮐﺎﻣل و از روﺑروی ﺧداوﻧد ﺑر ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٣۶ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻧظر اوﺳت ﺑر ﻋدم .و ﻋدم ھم ﺟز وﺟود ازﻟﯽ و ﻗدﯾم
ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧظر ﺧداوﻧد ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﯾز
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ" :ﭼرا ﻧظر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺣﺿور در ﺟﮭﺎن ﺑرﺳﺎﻧﯾد و دﯾدار
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دﯾدار ھﻣﺎن ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .
 -٣٧ﭘس آﻧﮑﮫ ﻧظر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧﻔس ﺧود ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس وارد ﻣﯽ ﺷود
ﺑﺗﺎزه ﮔﯽ در ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﯾﺎ زاﯾش ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٣٨آﻧﮑﮫ ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟز ﻋدم ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﻧظر ﺑر ﻋدم ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ وﺟود و ﺧﻠﻖ
ﻧوﯾن اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧظر ﺑر ﺧداوﻧد ازل در ﻋرﺻﮫ ﻗﺑل از ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ و درک
ﻧور ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺣﻖ اﺳت .
 -٣٩و اﻣﺎ آﻧﮑﮫ ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻋدﻣﯽ ﺧوﯾش ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﯾﺳت؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ از ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﺑر
ﻋدم ﻧظر ﻣﯾﮑﻧد و او را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻟﮭﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و در اﯾن ﺧﻠﻘش او را ﺑر ﺟرﯾﺎن ﭘﯾداﯾش او ﺷﺎھد ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﮐﮫ :اﻧﺳﺎن را در ﺣﺎل ﺧﻠﻘش ﺑر ﺧﻠﻘش ﺷﺎھد ﮔرﻓﺗﯾم) .ﻗرآن( .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﮑرار دﮔرﺑﺎره ﻧظر ﺧداوﻧد ﺑر ﺧودش
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دو ﻧﯾز ﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ :اوﺳت اول و آﺧر و
ظﺎھر و ﺑﺎطن – ﻗرآن .
 -۴٠و در اﯾن ﺧﻠﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از اﺳﺎرت زﻣﺎﻧﯾت و ﻣﮑﺎﻧﯾت و ﻋدﻣﯾت و ﺑرزﺧﯾت و ﮐوری و ﻧﺳﯾﺎن
و ﺧﺳران ﻋﺻر ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑر ھﺳﺗﯽ ﺳرﻣدی وارد ﻣﯽ ﺷود و از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﻘﯾم اﮐﻧون ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺣﺿور ﭘروردﮔﺎر و ﻣﻘﺎم ﺑﺻﯾرت اﺳت و ﺷﮭود و وﺟود و ﺗوﺣﯾد .
 -۴١ﻧﮕﺎه آدﻣﯽ ﻧﯾز ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﻧوری اﺳت ﯾﺎ ظﻠﻣﺎﻧﯽ  .ﯾﺎ وﺟودی اﺳت ﯾﺎ ﻋدﻣﯽ  .آن
ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﯾﺎد ﺧداوﻧد و ﺑﮫ ﻧﯾّت دﯾدارش در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻧوری و وﺟودی و طﯾّب اﺳت

٦

و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻓﺳﻖ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺣرام اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود او در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑر ھر ﭼﯾزی
ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﺟﺎری ﺷود آن ﭼﯾز ﺣﻼل اﺳت در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺣرام و ﻓﺳﻖ اﺳت .
 -۴٢ﭼون آدﻣﯽ ﺧدا را در دﻟش ﯾﺎد ﮐﻧد و اﯾن ﯾﺎد ﺑﮫ ﺷوق دﯾدارش در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ از ﭼﺷم آدﻣﯽ
ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﺟﻣﺎﻟش در ﺟﮭﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻋرش و ﮐرﺳﯽ ﮐرﯾم او در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت .
 -۴٣ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﮐﻧد دﯾدار ﻣﯾﮑﻧد.
و آﻧﮑﮫ ﺷوق و اﻣﯾد دﯾدارش را ﻧدارد ﮐﺎﻓر اﺳت ﺑﻘول ﺧودش در ﮐﺗﺎﺑش  .و اﯾن ﻣﯾزان ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت .
 -۴۴ﻣؤﻣن آﺧراﻟزﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﺷﺗﺎق دﯾدار ﺧدا در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت و اﯾن ﺷوق اﺳﺎس و ﮔوھره ﺷرﯾﻌت
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از اﻋﺿﺎء و ﺟوارح آدﻣﯽ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود  .و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﮐل ﺷرﯾﻌت ﺑﺳﺗر ﻧﻔﺎق اﺳت
ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر اﺳت .
 -۴۵در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﺧدا ﺑر ﺑﺷر از ﺑطن ﻋﺎﻟم ارض و طﺑﯾﻌت ﮔﺷوده و ﮐﺎﻣل و از روﺑروﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت
رﺳول اﮐرم ﻓرﻣود :ﭘروردﮔﺎرم ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ )ﻋﺎﻟم ارض( وارد ﺷده اﺳت! و اﯾن ھﻣﺎن وﻗوع آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑرزﺧﯽ و ﻋدﻣﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ھﺳﺗﯽ اش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﺧودﺑراﻧدازی ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد
ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﭼﺷم ﺑر ﭼﺷم ﺧدا ﺑﮕﺷﺎﯾد  .و ﭼﺷم ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن ھﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ھﺳﺗﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻣﺎم ﻣﺑﯾن
در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اش .
 -۴۶ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐورﺗرﯾن ﺑﺷر ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت زﯾرا ﻣﻧﺷﺄ ﻧور ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻋﺎﻟم ارض وارد ﺷده اﺳت ھﻣﭼون
ﮐوری ﺣﺎﺻل از ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد  .و ﻟذا ﻓﻘط از ﭼﺷم ﻋﺎرف واﺻل ﻣﯽ ﺗوان از اﯾن ﮐوری و ﮐری و ﺧری
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻧور ﻣﺎه اﺳت در ﻗﯾﺎس ﻧور ﺧورﺷﯾد .
 -۴٧ﺧداوﻧد ﻣﻘﯾم ﭼﺷم اﻧﺳﺎن اﺳت و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ او را ﻗﻠﺑﺎ ً ﯾﺎد ﮐﻧد ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎﻟش را در ﺑﯾرون ﺑﮫ آﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -۴٨ﭘس ﻋﺷﻖ ﻣﺣﺻول دﯾدار ﺧدا ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﻧﺗﮭﯽ از ﭼﺷم آدﻣﯽ .
 -۴٩ﭘس اﻧﺳﺎن ﻧﮫ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻌﺷوق  .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﮭد ﻋﺷﻖ اﺳت  .ﻣﺟرای اﯾن دﯾدار اﺳت و ﺷﺎھدی ﺑر
اﯾن دﯾدار  .و ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺳراﺳرش ذﮐر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن آن ﻟﺣظﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﭼﺷم ﻓرد ﻋﺎﺷﻖ
ﺑر ﺟﻣﺎل ﻣﻌﺷوق ﻧﮕرﯾﺳت و ﺧود را دﯾدار ﮐرد در درﺟﺎت ﻟﻘﺎء .
 -۵٠اﮔر ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق  ،اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد ﭘس ﭼرا ﻣﺗﻧﻔر و ﻋدو ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق دﭼﺎر اﺷد
ﺳوءﺗﻔﺎھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﻣوﺿوع ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد  .و اﯾن ﮐل راز ﻋﺷﻖ ﺑﺷری اﺳت .
 -۵١و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑر ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم و آدم ﻋﺎﺷﻘﻧد زﯾرا ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را در ھر ﻣوﺟودی ﺷﺎھدﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
وﺻﺎل ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل .
 -۵٢ﭘس ﮐﻣﺎل آدﻣﯽ ﺟز در ﮐﻣﺎل ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت .
 -۵٣ﭘس ﻗﻠﻣرو ﮐﻣﺎل ھﻣﺎﻧﺎ وﺣدت وﺟود اﺳت و ﺟز اﯾن ﮐﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت و رﺷدی ﻧﯾﺳت .
 -۵۴ﭘس وﺣدت وﺟود در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھب ﺗوﺣﯾد در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣذاھب ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت زﯾرا
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺧدا از ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت .
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 -۵۵ھر ﺷﯾﺋﯽ در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺟﻠوه ای از ﻧﮕﺎه و ﭼﺷم ﺧدا ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت .
 -۵۶ﺗﻌداد ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﻧواع و درﺟﺎت ﻧﮕرش ﺧداﺳت .
 -۵٧ﭘس ھر ﻣوﺟودی ﯾﮏ ﭼﺷم اﺳت ﺑﺎ زاوﯾﮫ دﯾد و ﮐﯾﻔﯾت ﻧﮕﺎه و ﻗدرت و ﺷدت و ﺣدّت ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت
ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋدم .
 -۵٨ﭘس ھر ﻣوﺟودی ھم ﯾﮏ ﺷﺎھد اﺳت و ھم ﯾﮏ ﻣﺷﮭود  .ھم ﯾﮏ ﻧﺎظر اﺳت و ھم ﯾﮏ ﻣﻧظور  .ھم ﯾﮏ
واﺟد اﺳت و ھم ﯾﮏ ﻣوﺟود ﮐﮫ  :ﮐﺎن ﺷﺎھدا ً ﻣﺷﮭودا ً  .و اوﺳت ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود .
 -۵٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ھرﮔز ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده ﺑود در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت و ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن و
ﻋرﯾﺎﻧﺗرﯾن راز ﺧﻠﻘت و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﺳت .
 -۶٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد دﯾده ﺷده اﺳت ﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮭود ﺑﯾداری
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾن اﻟﯾﻘﯾن اﺳت .
 -۶١ﭘس در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﺧدای ﻧﺎدﯾده و ﻏﺎﯾب ﮐﺳﯽ ﺟز اﺑﻠﯾس ﻧﯾﺳت و ﭘﯾروان ﺑﺷری اﺑﻠﯾس ﮐﮫ در
ﺧﺻوﻣت ﻏﯾرﻗﺎﺑل آﺷﺗﯽ ﺑﺎ وﺣدت وﺟود و ﻋﺎرﻓﺎن ﻗرار دارﻧد و در ﺻف ﻣﻘدم ﻧﺑرد ﺑﺎ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن
ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۶٢اﻣروزه در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن و ﻋرﯾﺎﻧﺗرﯾن و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن و ﮐرﯾم ﺗرﯾن و ﻣﻘدّس ﺗرﯾن ﭼﺷم ﺧداوﻧد از
وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻗرآن ﺑر ﺑﺷرﯾت ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دو ﯾﮑﯽ اﺳت  :ﻗرآن ﻧﺎطﻖ و ﻗرآن ﺻﺎﻣت .
 -۶٣اﻣﺎم زﻣﺎن ﭼﺷم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﮔﺷوده ﺧداوﻧد و ﻧﮕﺎه اﮐرم و اﻋظم و اﮐﺑر و اﻋﻠﯽ و اﻗدس و ّ
اﻋز و اﺣدّ او
ﺑر ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت  .و ﭼﺷم ﻋﺎرف ھم ﭼﺷم اﻣﺎم ﺑر ﻣردﻣﺎن اﺳت .
 -۶۴رﺳول ﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ " ﻧﻣﺎز ﻧور ﭼﺷم ﻣن اﺳت  ".زﯾرا در ﻧﻣﺎزش ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار
ﮐرده اﺳت .ﭘس ﻧﻣﺎز ،ﭼﺷم ﻣﺣﻣد در ا ّﻣت اﺳت و از اﯾن ﭼﺷم ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر را دﯾدار ﮐرد ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ در
ﻧﻣﺎز ﺑر ﻣﺣﻣد وارد ﺷد )ﺻل ﻧﻣود( و اﯾن اﺳﺎس اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت  .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ھم ﺟز
ﻋﻠﯽ ﻧﯾﺳت آﻧﮭم ﯾﮏ ﻋﻠﯽ زﻧده ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﯾﯾن زﻣﺎﻧﮫ  .ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل و ﺧداﺑﯾن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را
ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت ﺑﻘول رﺳول ﺧدا  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﻧور ﭼﺷم ﺧداﺑﯾﻧﯽ در ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻧﻣﺎز ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -۶۵ﺣدﯾﺛﯽ از ﺟﻣﺎل رﺣﻣت ﺧدا ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد  ":ﭼﻧﺎن ﺑر ﻧﻣﺎز ﺑﺎش ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ دﯾدارش ﻣﯽ ﮐﻧﯽ " –
ﺣﯽ و ﭘﯾر ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ در دﯾدارش ﺑر ﻣﺣﻣد
اﯾن " ﮔوﺋﯽ " ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ّ
وارد ﻣﯽ ﺷوی و در ﻣﺣﻣد ﻧور دﯾدار ﺣﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ .
 -۶۶ﺟﻣﺎل آن ﻧور رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ھوﯾت و ﺻورت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ﮐﺳﯽ ﺟز
ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺳت  .ﭘس ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣدی ﮐﻣﺎل ﻟﻘﺎءﷲ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت .
 -۶٧و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻣﺎل و ﮐل ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣدی را ﻓﻘط اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﭼون ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ و ﺳﻠﻣﺎن درک و دﯾدار
ﻣﯾﮑردﻧد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ :ﺑﻧده ای از ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻣد ھﺳﺗم .ﭘس او ﺟﻣﺎل رﺣﻣﺎﻧﯽ
ﭘروردﮔﺎر را در ﻣﺣﻣد دﯾدار ﮐرده اﺳت و ﺧود را ﻋﺑد اﯾن ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -۶٨ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق رﺣﻣت ﺧداﺳت و ﻟذا ﮐل ﻣوﺟودات را رﺣﻣﺗش در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ و ﺻورت داده اﺳت و ﻣﺣﻣد
ھم ﺟﻣﺎل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت  .ﭘس ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺟﻣﺎل در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت ﭘس دﯾدارش ﻧور ﻟﻘﺎءاﻟﻠﮭﯽ اﺳت.
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 -۶٩و اﮔر ﻋﻠﯽ)ع( در ھر ﭼﯾزی ﺟز ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را در ﺟﻣﺎل رﺣﻣﺎﻧﯽ اش ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ
ﺑﺧﺷﯽ اوﺳت دﯾدار ﮐرده و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﻧور ﷲ روﺷن ﺷده و ﺧداﺑﯾن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .زﯾرا ﺟﮭﺎن
اﻟرﺣﯾم اﺳت .
اﻟرﺣﻣن ّ
ھﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾّن ﺑﺳم ﷲ ّ
 -٧٠ﭼون ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از ﻧور ﻧﮕﺎه رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﭘس ﻓﻘط ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن در
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب رﺣﻣت ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و دﯾدار ﺧدا در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد  .ﭘس ﻗدرت ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن از ﻗدرت ﻋﺷﻖ و
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻗدرت ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺑﯾﻧﯽ اﺳت  .ﭘس ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠم ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻋﺷﻖ
ھم ﻣﺣﺻول ﻧﮕﺎه اﺳت  .ﭘس ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﮕﺎه اﺳت  .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ؟
اﻟرﺣﯾم در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی " ﺑﺳوی ﺧدای رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم " اﺳت  .اﯾن " ﺳو " ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن
اﻟرﺣﻣن ّ
 -٧١ﺑﺳم ﷲ ّ
ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اھل رﺣﻣت و ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر اﺳت ﺳوی ھﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎس ﻣﯽ
ﮔردد و ﺟﻣﺎل رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣدی اﺳت .
اﻟرﺣﯾم )ﺳوی ﺧدای رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم( ھﻣﺎن ﭼﺷم ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻧظرش ھﺳﺗﯽ ھر آن
اﻟرﺣﻣن ّ
 -٧٢ﺑﺳم ﷲ ّ
در ﺣﺎل ﭘﯾداﯾش ﻧوﯾن اﺳت .
 -٧٣از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﺎر دﮔر ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﺻدﯾﻖ ﺣدﯾث رﺳول را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ  :ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺧداﺳت .
اﻟرﺣﯾم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧدا
اﻟرﺣﻣن ّ
 -٧۴ﭘس ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺑﺳم ﷲ ّ
ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﯾﺎ ﺧدا از ﭼﺷم اﻧﺳﺎن در ﻗرآن ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﭘردازد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﻗرآن ﻟﻘﺎءﷲ رخ ﻣﯾدھد.
 -٧۵و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ّ
ﺣﻼج اھل ﻗرآن اھل ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑر ﻗرآن وارد ﺷد ﻗﯾﺎﻣﺗش ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن ﺣﺎﺻل ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .
 -٧۶ﭼﺷم آدﻣﯽ دارای ﭼﻧدﯾن ﺑطن و ﭼﻧدﯾن ﻣﺷﺎھده و ﭼﻧدﯾن ﻧور اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﺎت و ﺗﺟﻠﯾﺎت ھﺳﺗﯽ را درک و
دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد  :ﭼﺷم ﺻورت ﮐﮫ ﭼﺷم ﺣس ﻣﺎده و ﺟﮭﺎن اﺳﻔل و ﻧﺎﺳوت و ﺑرزخ اﺳت و ﭼﺷم ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر
اﺳت .ﭼﺷم ذھن ﮐﮫ ﭼﺷم ﺧﯾﺎل و ﻣﻠﮑوت اﺳت  .ﭼﺷم دل ﮐﮫ ﭼﺷم رﺣﻣت و ﺟﺑروت اﺳت  .ﭼﺷم روح ﮐﮫ ﭼﺷم
ﻻھوت و ﭼﺷم ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم ﻋرش ﺑﯾن اﺳت  .و ﭼﺷم ذات ﮐﮫ ﭼﺷم ﺧداﺳت و ﭼﺷم ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﭼﺷم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت .
 -٧٧ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺗﺢ ﭼﺷم ﻻھوﺗﯽ و روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ﻋﻠﯽ ھم ﻓﺎﺗﺢ ﭼﺷم ھﺎھوﺗﯽ و ذات ﺑﺷر اﺳت  .و
ﺑواﺳطﮫ اﯾن دو ﭼﺷم اﺳت ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت و ﻋﻠﯽ را ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .
 -٧٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرد و اﺻﻼً ﺧود ﻣﺣﻣد ھم در ﻣﻌراﺟش ﭘروردﮔﺎرش را ﺑﮫ
ﺟﻣﺎل ﻋﻠوی دﯾدار ﻧﻣود .
 -٧٩ﭘس ھر ﮐﮫ ﭼﺷم ﺧداﺑﯾن ﯾﺎﺑد ﺟﻣﺎل ﺧداﺋﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ھر ﮐﮫ ﺧدا دﯾد ﺧودش ﺧدا ﺷد .
 -٨٠ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
 -٨١ﺟﮭﺎن ﺑرای ﭼﺷم آﻓرﯾده ﺷده اﺳت زﯾرا از ﭼﺷم ﺧدا آﻓرﯾده ﺷده اﺳت  .ﭘس ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎ آﻓرﯾده ﺷده
اﺳت ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﻣﺎل آن ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾده اﺳت  .و اﯾن ﺟﮭﺎن ﺧود ﭼﺷم ﺧداﺳت .
 -٨٢ﺧداوﻧد ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت ﭘس ﺧداوﻧد ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ دﯾدن اﺳت ﭼون آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و
آﻧﭼﮫ را ھم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی ﻧور اﺳت و ﻧور ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ .
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 -٨٣ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺣدت وﺟود ﺑدون ﺣﺿور ﻋﺷﻖ و دﺧﺎﻟت ﻋﺷﻖ در زﯾرﺑﻧﺎی وﺟود و ﻋدم ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺗوﺣﯾد ﻣﯾرﺳد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺷد ﺛﻧوﯾت و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود و ﻋدم ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻣﻼﺻدرا.
 -٨۴و ﺑرای درک ﻋﺷﻖ در وﺣدت وﺟود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﺷﻣﯽ ﺑﯾﻧﺎ داﺷت و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ را اﺳﺎس اﯾن ﻣذھب ﻗرار داد و
ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ارﮐﺎن اﯾن ﻣﮑﺗب را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻣﺣور ﻟﻘﺎءﷲ ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣود  .و ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺟز در آﺛﺎر اﯾﻧﺟﺎﻧب
در اﺛر ھﯾﭻ ﻓﯾﻠﺳوف و ﻋﺎرﻓﯽ رخ ﻧداده اﺳت .
 -٨۵ﻏﺎﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ درک ﻧﺑوﺗﮭﺎﺳت وﻟﯽ درک اﻣﺎﻣت ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺣﺎل اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷﯾﻌﯽ از ﺗﺑﯾﯾن ﺗوﺣﯾدی وﺟود اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت طﻔره رﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ھذﯾﺎن اﻓﺗﺎده اﻧد
ﭼون ﻣﻼﺻدرا  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﺟود اﻣﺎم را ﺑرای ھداﯾت اﻟﮭﯽ اﻣری ﻏﯾرﺿروری ﻣﯽ داﻧد و اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﻼﺻدراﺳت ﮐﮫ اﺻل اﻣﺎﻣت در ﺗﺷﯾﻊ را ﻣﻣﺗﻧﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻟذا اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ را از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺷﯾﻌﯽ ﻣﺑرا
ﻣﯾﺳﺎزد .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎی اھل ﺳﻧت ﺑﮫ ﺗﺷﯾﻊ ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد ﺗﺎ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺷﯾﻌﯽ .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﭼﺷم و ﮔوش
اﺳت  .زﯾرا اﻣﺎم ﻋﯾن ﷲ اﺳت و وﺟﮫ ﷲ و ﻧورﷲ .
 -٨۶ﻣذھب آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣذھب ﭼﺷم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن آﻣده اﺳت زﯾرا
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣذھب ﮔوش و ﺷﻧواﺋﯽ اﺳت .
" -٨٧ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﻧﺎﺑود اﺳت اﻻ روی او" ﻗرآن – ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط آن ﺻورﺗﯽ از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در آن ﺧداوﻧد رؤﯾت
ﻣﯾﺷود ﺑﺎﻗﯾﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ وﺟوه ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓﻧﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣﺣض و ﻣﺎدﯾﺎت
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻗﺎﻧون ﻋﻠﯾت ﺧﯾر و ﺷری ﺑر آن اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎﺑود اﺳت و ﺻورت ﺗوﺣﯾد ﺑﺎﻗﯾﺳت .
 -٨٨از طرﻓﯽ دﯾﮕر در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ وﺟوه و ﺻور ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن وﺟﮫ ﷲ اﺳت ﮐﮫ  ":ﺑﮭر ﺳو ﮐﮫ رو
ﮐﻧﯾد ﺳوی ﺧداﺳت  ".آری ﺑرای اھل ﺷﮭود ﺧداوﻧد در ھر ﺳو و در ھر ﭼﯾزی ھﺳت و ھر ﭼﯾزی آﯾﺗﯽ از اوﺳت
ﯾﻌﻧﯽ آن ﺻور و ادراک آﯾت اﻟﻠﮭﯽ در ھر ﺳﻣت و ﺳوﺋﯽ ھﺳت و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺳﻣت ﺧدا ﺳﻣت ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ اﺳت و اﯾن ﻧﮕﺎه ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از آن دﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 " -٨٩ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺷﮑل و ﺻورت ﺧودش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد " اﯾن آﯾﮫ از ﻗرآن ﻧﯾز در ﺗﺻدﯾﻖ ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث
اﺳت  .اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﺻﺎﻟت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .زﯾرا ھر ﭼﯾزی ھم ﭼﺷم ﺧداﺳت و ھم
ﻣﺷﮭود اﯾن ﭼﺷم اﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی وﺟود ھر ﭼﯾزی ﺣﺎﺻل اﯾن ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻧظرش ﺟﮭﺎن
را آﻓرﯾده اﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن وﺟﮭﯽ از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ از ذات ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﮫ
ﺑﯾﺎن دﯾﮕر اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت زﯾﺑﺎﺋﯽ اﺳت .
 -٩٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود دﯾدﮔﺎھﮭﺎ و ﻧﮕﺎھﮭﺎ و زاوﯾﮫ ھﺎی دﯾد و آﻓﺎق ﻣﺷﺎھده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
اﻧواع ﻧﮕرش ھﺎ و ﺑﯾﻧش ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز اﻧواع ﻣﻧﺎظر و ﻣﺷﮭودات و ﻣﻧظورات .
 -٩١آن ﺻور و ﺟﻣﺎل و ﻣﻧﺎظری ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼﯾﺳﺗﻧد ؟
 -٩٢آن ﻧﮕرش و ﺑﯾﻧش ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐداﻣﻧد ؟ وﺟوه اﻟﮭﯽ ﮐداﻣﻧد ؟
 -٩٣در دﻋﺎی ﺗوﺳل ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " ای وﺟﯾﮫ اﻟﮭﯽ ﻣﺎ را ﻧﯾز در ﻧزد ﺧدا ﺷﻔﺎﻋت ﮐن "  .وﺟﯾﮫ اﻟﮭﯽ ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ در وﺟﮫ ﺧدا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺧود ﯾﮑﯽ از وﺟوه اﻟﮭﯽ اﺳت .
" -٩۴وﺟﯾﮭﮫ اﻟﮭﯽ" ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻣت و ﺳوی ﺧدا را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺑﯾﻧﯽ را آﻣوﺧﺗﮫ و ﭼﺷم ﺧدا را در
ﺟﮭﺎن ﮐﺷف ﮐرده اﺳت .ﭘس اﯾن ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺷﮭودی اﺳت و درﺟﮫ ای و ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ از ﻧﮕرش و ﺑﯾﻧش اﺳت.
و ﻟذا ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻋﯾن ﷲ )ﭼﺷم ﺧدا( ھم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد .زﯾرا ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧدا ﻣﯽ ﺗوان ﺧدا را دﯾد.
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 -٩۵ﭘس اﻧﺳﺎن وﺟﮫ اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﭼﺷم وﺟﯾﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷﻣﯽ دارای ﻗدرت ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ و
ﺗﻘدﯾس ﺟﮭﺎن اﺳت ﺗﺎ از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﮑﺎن زداﺋﯽ و زﻣﺎن زداﺋﯽ و ﺣدود زداﺋﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات ﺑﮫ ﻋﺎﻟم
وﺟود ﺑرﺳد و اﯾن وﺟﮫ ﷲ اﺳت .
 -٩۶ﭼﺷم وﺟﮫ اﻟﻠﮭﯽ ﭼﺷﻣﯽ ﺳﺎﺟد و ذاﮐر اﺳت .
 -٩٧وﺟﯾﮫ ﷲ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ﭼﺷم رﺳﯾده اﺳت و اﯾن ﮐﻣﺎل ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت اﺳت .
ﺣس ﺗﻣﻠﮏ و ﺗﺻرف از ﭼﺷم ﭘﺎک ﺷده ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑﯾﻧظری
 -٩٨ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ﻧﮕﺎه ﺑﻣﻌﻧﺎی آﻧﺳت ﮐﮫ
ّ
اﺳت و ﻣﻘﺎم ﻋﯾن ﷲ .
 -٩٩و ﭼﺷﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﻧظری و ﻋﺻﻣت ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد .
 -١٠٠از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﭘس ﻋﯾن ﷲ ھم ھﺳت و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ
ﺟﺳﺗﺟو و درک ﺣﺿور ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت از ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷود .
 -١٠١ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ – زﻣﺎﻧﯽ ) (space – timeﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﺟﺎل ھﺳﺗﯽ و دﺟﺎل ﻣﻌرﻓت اﺳت  .اﯾن
ھﺳﺗﯽ و ﻣﻌرﻓت ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ھﻣﺎن درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت در ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ آن .
 -١٠٢و ﺧروج از اﯾن ظﻠﻣﺎت ﻣﮑﺎن – زﻣﺎن ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .
 " -١٠٣اﻧﺳﺎن را در ﻣﻘﺎم اﻋﻼﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐردﯾم و ﺳﭘس او را ﺑﮫ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﺗﺑﻌﯾد ﻧﻣودﯾم " اﯾن ﮐﻼم ﺧدا
در ﻗرآن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺑﺗﻼی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﮑﺎن – زﻣﺎن اﺳت .
 -١٠۴درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھﻣﺎن ﮐوری اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١٠۵و از اﯾن ﮐوری ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗدرت ذﮐر ﻣﯾﺗوان رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓت و اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوع ذﮐر ﺑرای اﯾن رھﺎﺋﯽ
اﺳت .
 " -١٠۶آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ؟ " اﯾن ﺗذﮐر در ﻗرآن ﺑﺎرھﺎ درﺑﺎره اﻣر ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و
ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت و از ﻋﺟﺎﯾب و اﺳرار ﻗرآن اﺳت  .و ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن راز
ﻗرآﻧﯽ ﻣﻔﮭوم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﭼون ﭼﺷم ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻧوراﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ﺑﺎز ﺷود ھﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ در
اﮐﻧوﻧﯾت درک و ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود و اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺟﮭﺎن ﻧﻘد ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن ﺗذﮐر ﺣﯾرت آور ﺧداوﻧد
در ﮐﺗﺎﺑش دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ واﻗﻌﮫ ای ﻣﮑﺎﻧﯽ – زﻣﺎﻧﯽ – ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت  .ﻣﺛﻼً اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ:
آﯾﺎ ﻧدﯾدی ﮐﮫ ﺧداوﻧد زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ آﻧﯽ از ﻋدم آﻓرﯾد  .آﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت
ﺧداوﻧد را ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .آﯾﺎ ﻧدﯾدی ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﺻﺣﺎب ﻓﯾل ﭼﮫ ﮐرد و . ...
 " -١٠٧ﺗﺎ ﺻورت و ﭘﯾوﻧد زﻣﯾن ﺑود ﻋﻠﯽ ﺑود " اﯾن ﺷﻌر ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر از وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﻧﺎ
در ﺟﮭﺎن اﺳت .
" -١٠٨از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت آدم در ﺧﻠﻘت در ﻣﯾﺎن آب و ﮔل ﺑود ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻧﺑﯽ ﺑود" اﯾن ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻧﯾز
ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -١٠٩اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﻧﮕﺎه ظﻠﻣﺎﻧﯽ و اﺳﻔﻠﯽ ﺑﺷر ھم دﭼﺎر ظﻠﻣت و ﭘﺳﺗﯽ و ﻓﺳﺎد ﻣﺿﺎﻋف ﺣﺎﺻل از زﻧدﮔﯽ
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷده اﺳت ھﻣﭼون آﻟوده ﮔﯾﮭﺎی ﻧﻔﺗﯽ ،اﻣواج رادﯾوﺋﯽ و ﻣﺎھواره ای و ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت رادﯾوآﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ و
ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت ﻓوق ﺟوی ﺣﺎﺻل از ﺳوراخ ﺷدن ﻻﯾﮫ اوزون و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣوﺟب ﮐوری ﻣﺿﺎﻋف ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
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و اراده ﺑﮫ ﻧدﯾدن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﯾﻧﮑﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﭼﯾزی دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود و ارزش دﯾدن ﻧدارد و ﻟذا ﮐوری و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.
 -١١٠ﻋﺻر ﻣﻌرﻓت ﺳﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﻓﻘط ﻣﻌﺎرف ﺷﮭودی و ﺑﺻری ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧﺳﺎن
آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻏرﯾزﺗﺎ ً ﺑﺳوی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺻری ﻣﯽ رود و از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺳﻣﻌﯽ ﺑﯾزاری ﻣﯽ ﺟوﯾد  .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﯾز ھﺳت و آﻏﺎز ﻋرﻓﺎن ﺷﮭودی  .و از وﯾژه ﮔﯽ آﺛﺎر
ﺑﻧده ﻧﯾز ﺷﮭودی و ﺑﺻری ﺑودن ﻣﻌﺎرف آن اﺳت زﯾرا ﺣﺎﺻل ﻣﺷﺎھدات ﻣن اﺳت و ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی
ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠﯾﺗﯽ  .و ﻟذا ھر ﺧواﻧﻧده ای ﭼون آﺛﺎرم را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔوﺋﯽ در ﺣﺎل ﺗﻣﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻓﯾﻠم اﺳت .
ﻋرﻓﺎن ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﻋرﻓﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﮭودی در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرﻓﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت آﻧﮭم ﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺷرﯾﻌت و واﻗﻌﯾت ﺟﺎری  .ﻧوک ﻗﻠم ﻣن ﭼﺷم ﺧداﺳت  .و او در ھر ﭼﯾزی ﺷﮭﯾد اﺳت.
 -١١١اﮔر ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﺳت و ﺳﺎﺋر ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎن ھم ﺟدای از او ھﺳت در اﯾﻧﺟﺎ آﺷﮑﺎر
دﭼﺎر ﺷرک وﺟودی ﺷده اﯾم ﮐﮫ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﺷرﮐﮭﺎﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا ﺷرﯾﮏ وﺟودش ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﻋﯾن وﺟود اوﯾﻧد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت وﺟود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﺷرک اﺳت  .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺻﻔﺎت
ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا و از ﺟﻣﻠﮫ آدﻣﯽ در ھﯾﭻ ﺻﻔﺗﯽ ھر ﭼﻧد ﻧﺎﭼﯾز ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺷرﯾﮏ
ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﮭرﺑﺎن و داﻧﺎ اﺳت وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن و داﻧﺎﺗرﯾن اﺳت  .اﯾن
ﻋﯾن ﺷرک ﺻﻔﺎت اﺳت ﮐﮫ در اﮐﺛر ﻣذاھب ﺣﺿور دارد  .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت اوﯾﻧد و آدﻣﯽ ھم
ﻣظﮭر ذات اوﺳت  .ﺧداوﻧد از ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻻﻏﯾر  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﺧﺎرج از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ﻧﯾﺳت و اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﻋﯾن ﺷرک وﺟود و ﺻﻔﺎت اﺳت  .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﭼﺷم ﺧدا ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮔوش و ھوش
و دﺳت و اراده و ﻓﻌل و اﻗﺗدار اوﺳت  .ﺟدا ﮐردن ﺧداوﻧد از ﺟﮭﺎن اﺳﺎس ﺷرک اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ
اﺷد ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ھﻣو ﻓرﻣوده ﮐﮫ  :ﮐﺎﻓران ﺧداوﻧد را از ﺟﺎی ﺑﺳﯾﺎر دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ و اﺳﺎﺳﺎ ً ﺧﺎرج از وﺟود ﺧوﯾش  .و اﯾن اﺳﺎس ﮐﻔر و ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر ھﻣﮫ ﻣذاھب رﺳﻣﯽ
ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت  .ﺟز ﺧدا وﺟود ﻧدارد و ھر ﭼﺷم و ﮔوش و دﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﭼﺷم و ﮔوش و دﺳت ﺧداﺳت و ھر
ﻓﻌل و ﺣﺎدﺛﮫ ای ﻧﯾز از اوﺳت  .و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن ﺑدﺳت اوﺳت  .و ﭼون اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ذات اوﺳت ھر ﮐﮫ ﺑر
ﺧود ﻧظر ﮐﻧد روی ﺑﺧدا ﮐرده اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑر او ﻧظر ﮐرده اﺳت  .و ﻟذا ﺗﺣﻘﻖ دﻋﺎی ﻧظر ھﻣﺎن ﺳﯾر و ﺳﻠوک
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ اﯾن ﻧظر اﻟﮭﯽ ھم ﭘﯾر و اﻣﺎم ھداﯾت اﺳت  .ﺻدق ﷲ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌظﯾم .
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