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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺠﻤﯿﻞ
 -١ﺟﻣﺎل  ،ادراک ﺑﺻری از ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ادراک ﺑﺻری ھم ادراک ﻧوری اﺳت  .ﭘس ﺟﻣﺎل ھﻣﺎن ﻧور ﺟﻣﺎل اﺳت و
وﺟود ﻧوری و ﻧوراﻧﯾت ھﺳﺗﯽ .
 -٢ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ  ،ﻧور از اﺳﻣﺎء وﺟودی و ﺣﺿوری ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ اﺳﻣﯽ از ﺧداوﻧد اﺳت
ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻣﺣﺳوس و ﻣﺎدی و ﺣﺿوری او را ﮔزارش ﻣﯽ دھد  .زﯾرا " ﻧور " ﺗﻧﮭﺎ اﺳﻣﯽ از ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت
ﺣﺳﯽ و ﻣﺎدی دارد  .ﭘس ﻧور ﻧﺎم وﺟودی ﺧدا درﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﺣﺳوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .در واﻗﻊ ﺳﺎﺋر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﺻﻔﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﺣﮑﯾم  ،رﺣﯾم  ،ﻗﮭﺎر  ،ﻏﻔور  ،اﺣد  ،ﺻﻣد  ،ﻗدوس  ،ﻣﺎﻟﮏ  ،ﺧﺎﻟﻖ و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .ھﻣﮥ
اﯾن اﺳﻣﺎء  ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و در ﻋرﺻﮥ ﺗﻔﮑر و ﻓﮭم ﻗﺎﺑل ادراک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ " ﻧور " وﺟود دارد و دﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 -٣ﭘس " ﻧور " ﻧﺎم وﺟودی ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب دﯾدن ﺟﻣﺎل در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و " ﷲ " ھم اﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻗﺎﺑل
ﻓﮭم اﺳت و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺣس و دﯾدن  .و ﻟذا " ﷲ " ﻧﺎم ﻣطﻠﻖ اوﺳت ﮐﮫ او را از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎم
ذات ﻣطﻠﻖ اوﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ در ﻋرﺻﮥ ﻣﺣﺳوﺳﺎت درک ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻣﻔﺎھﯾم .
 -۴ﻧور و ﷲ دو ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ او را در ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوس ﻣﯽ ﺳﺎزد و دﯾﮕری از ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧزه ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ " ﻧور " ﺧداوﻧد را در دﺳﺗرس ﻗرار ﻣﯽ دھد و " ﷲ " ھم او را ﻣطﻠﻖ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﺳﺗرس
ﻣﯾﺳﺎزد و در ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ذھﻧﯽ ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن دو ﻣﻌﻧﺎی ﺑود و ﻧﺑودی در ﻗرآن ﯾﮑﯽ ﺷده اﻧد  :ﷲ ﻧور اﻟﺳﻣوات و اﻻرض  .ﯾﻌﻧﯽ ﷲ ھﻣﺎن
ﻧوری اﺳت ﮐﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ھﻣﺎن ﺣﺿور ذات ﻣطﻠﻘﮥ ﷲ اﺳت  .ﷲ ﻧور اﺳت .
 -۶وﻟﯽ ﺧود ﻧور دﯾدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑواﺳطﮥ آن دﯾده ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎﺳت .
 -٧ﻧوری ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﺟﮭﺎن و ﺑر روی زﻣﯾن درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ھﻣﺎن ﻧور ﺧورﺷﯾد اﺳت  .ﺧورﺷﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗوﻟﯾد ﻧور
اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ھزاران ﺳﺎل ﺧورﺷﯾد را ﺑﻌﻧوان ﺧدا ﭘرﺳﺗﯾده اﺳت و ھﻣﮥ ﻣذاھب ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺷری ﺧورﺷﯾدﭘرﺳت ﺑوده اﻧد از ﺷرق ﺗﺎ ﻏرب ﺟﮭﺎن  .ﻓﻘط در ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ )ﺳﺎﻣﯽ( اﺳت ﮐﮫ ﺧورﺷﯾدﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﻘرض
ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧورﭘرﺳﺗﯽ ﻧﮭﯽ ﺷده و ﷲ ﭘرﺳﺗﯽ آﻏﺎز ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﺧدای ﻓوق ﺻﻔﺎت و ﻓوق ادراک
ﻣﺣﺳوس اﺳت .ﺧدای ﻓوق ذھن ﺑﺷر .زﯾرا ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﺣﺳوﺳﺎت در ذھن درک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﮭﻣﺗرﯾن و
اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻣﺣﺳوﺳﺎت ھم ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ و ﺻور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻧور درک ﻣﯽ ﺷوﻧد .در واﻗﻊ ﺧدای ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ ﺧدای
ﻓوق ﺟﮭﺎن و ﻏﯾروﺟودی و ﻏﯾرذھﻧﯽ و ﻓوق ھﻣﮥ ادراﮐﺎت و ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﻟذا از ﻣﻧظر ادراک ﺑﺷری
ﻣﺗرادف ﻓﻧﺎ اﺳت.
 -٨در ﻗرآن ﮐرﯾم ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﯾن ﻣذھب اﺑراھﯾﻣﯽ و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن آن  ،ﭘرﺳﺗش ﺧدای ذھﻧﯽ ﻧﮭﯽ ﺷده و ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﺷرک و
ﻣﻌﺻﯾت و ﮔﻧﺎه ﺑزرگ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت و ﻟذا ﺗوﺻﯾف ﺧدا ھم ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت اﻻ ﺑواﺳطﮥ ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺧﺎﻟص ﺧداﯾﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣظﮭر ارادۀ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٩ﭘس ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﻗرآن از ﻣﻧظر ادراک ﺣﺳﯽ و ذھﻧﯽ ﺑﺷر ﻋﯾن ﻓﻧﺎﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل
در ﺧود ﻗرآن ﺧدا ﻧور اﺳت  .و اﯾن ﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗض ﺑزرگ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -١٠ﻧور ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ادراﮐﺎت ﻣﺣﺳوس و ﻣﺎدی ﺑﺷر اﺳت و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ھﻣﮥ ﻣﺣﺳوﺳﺎت دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎدﯾت ھﺳﺗﯽ را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﷲ ھﻣﺎن ﻧور اﺳت  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
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 -١١ﺧود ﻧور ﻟطﯾف ﺗرﯾن و رﻗﯾﻖ ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺟﮭﺎن در ﭼﺷم و ﺣس ﺑﺷر
اﺳت ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠوم ﺟدﯾد ﺑﺷری ھم ﻧور ﻣﺎدۀ ازﻟﯽ و اﺑدی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺎده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور آن ﻋﻧﺻر ذاﺗﯽ ﺳﺎﺋر ﻋﻧﺎﺻر
ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت اﺳت و ﻣﺑدأ و ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﻣﮥ اﻧرژی ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و طﺑﻖ ﻧظرﯾﮥ ﻧﺳﺑﯾت اﻧﯾﺷﺗن ھﻣﮥ اﺟرام و ﻣواد در ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ھﺳﺗﻧد  .ﭘس ﻧور ا ّم اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺟﮭﺎن ھم ھﺳت و ﻏﺎﯾت ﺟﮭﺎن و ﭘدﯾدآورﻧدۀ ﺣﺿور ﻣﺎدی ﺟﮭﺎن در
ﭼﺷم اﻧﺳﺎن  .اﯾن ﻧور ھﻣﺎن ﷲ اﺳت .
 -١٢در ﻣﻧطﻖ ﻋﻠوم ﺑﺷری ﻧور ﻋﻧﺻر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف اﺳت و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل  .درﺳت ﻣﺛل ﷲ  .ﻧور ھﻣﺎن
ﻣﺎدۀ ﺑﺳﯾط و ﯾﮕﺎﻧﮥ ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ذات و ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ ﺧودش اﺳت و از ﺧودش اﺳت و ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧودش ھم ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود درﺳت ﻣﺛل ﷲ .
 -١٣در ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﻣﯽ ﻣدرن ﺑﺷر ،اﮔر ﺟﮭﺎن ﻣﺎده و ﻣﺎدﯾت ھر ﭼﯾزی و ھر ﻋﻧﺻری ﺑﯾﻧﮭﺎﯾت رﻗﯾﻖ ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور
ﻣﯾﺷود .ﻧور ﺗﺟﺳم و ﻋﯾﻧﯾت ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺻﻣد و ازل و اﺑد اﺳت.
 -١۴ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ  ،ﺧداوﻧد ﻓوق ﺣس و ادراک ذھﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺳﺧن از دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﺳت و
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻗرار اﺳت ﺧداوﻧد دﯾدار ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺧدا ھدف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
ﺧﻠﻖ ﺷده ﺗﺎ ﺧﺎﻟﻘش را دﯾدﻧﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺧود را
ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﮐﻧد و ﺟﻣﺎﻟش را دﯾدﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﺣس ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﭼﺷم در رأس ھﻣﮥ ﻣﺣﺳوﺳﺎت اﺳت و ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﺣس
در اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾدار ﺷود  .ﭼﮫ را ﺑﺑﯾﻧد ؟ ﺟﻣﺎل ﻧور را ﺑﺑﯾﻧد  .زﯾرا ﻧور ﺑﺎﻋث آﺷﮑﺎر
ﺷدن ﺟﻣﺎل ھر ﻣوﺟودی اﺳت وﻟﯽ ﺧود دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ﻓﻘط از طرﯾﻖ دﯾده ﺷدن ﯾﺎ ﻧﺷدن ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻧور ھﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﺳت  .ھر ﭼﻧد ﺷﺑﮭﺎ ھم ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﻧﯾﺳت ﺑﺎز ھم ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت دﯾده ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ روﺷن و واﺿﺢ
ﻧﯾﺳت ﭘس ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھم درﺟﮫ ای از ﻧور اﺳت و ﺟﻠوه ای از ﻧور اﺳت زﯾرا ﺧود ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭘس در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھم
ﻧور ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﻧور ﺗﺎرﯾﮑﯽ درک ﻣﯽ ﺷود .
 -١۵ﭘس ﻧور ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟودی واﺣد و ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺟﻣﺎل ﻧور را ﺑﺑﯾﻧد .
 -١۶وﻟﯽ ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟﮭﺎن را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺧدا در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻧورش ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش و
دﯾده ﺷدن ﺟﮭﺎن اﺳت  .دﯾدن و دﯾده ﺷدن واﺿﺢ ﺗرﯾن دﻟﯾل ﺣﺿور و وﺟود ﷲ اﺳت ﭼون ﷲ ﻧور اﺳت و ﻧور ھﻣﺎن ﷲ
اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟش را ھر ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
 -١٧ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻋﺎرﻓﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺻورت ﻧور را ﺑﺑﯾﻧﻧد  .ﺻورت آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در اوﺳت و ﺑﺎ اوﺳت و از اوﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود اوﺳت زﯾرا ﻋﻧﺻر واﺣده و ازﻟﯽ و اﺑدی ﻣﺎدۀ ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن
ﻧور اﺳت و ﻋﺎﻟم ﻣﺎده ھﻣﺎن ﻧور ﻣﻧﻘﺑض و ﺛﻘﯾل اﺳت و ﻧور ھم ﻣﺎدۀ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﺳﯾط و ﯾﮑدﺳت اﺳت .
 -١٨ﭘس ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﺣﺿور ﺧداﺳت ﻧﮫ دال ﺑر ﺣﺿور ﺧدا و ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺣﺿور او ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺣﺿور
اوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ،ﺧداﺳت وﻟﯽ ﺻورت و ﺟﻣﺎل ﺧدا اﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .اﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ
از ﺟﻣﺎل ﻧور اﺳت .
 -١٩ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،ﭘرﺗوی از ﻧور ﺟﻣﺎل اوﺳت و اﯾن ﻧور ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﻧﯾز ﭘرﺗوی از ﻧور ﺟﻣﺎل
اوﺳت .ﭘس ﺟﻣﺎﻟش ﺣﺿور دارد وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم زﯾرا ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻧور دﯾدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷم ﻣﺎ آﻧﻘدر
ﻟطﯾف و ﻣطﻠﻖ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد .
 -٢٠در درک اﻧواع رﻧﮕﮭﺎ ﻧﯾز ھر ﮐﺳﯽ اﺳﺗﻌداد ﺧﺎص ﺧود را دارد  .رﻧﮕﮭﺎ ﮐﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺣﺿور ﻧورﻧد ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت طﯾف
و ﻧوع دارﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﭼﺷم ھﺎ ﺣﺗﯽ ﻓرق ﺑﯾن آﺑﯽ و ﺳﺑز را در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓرق ﺑﯾن آﺑﯽ ھﺎ و
ﺳﺑزھﺎ را درﯾﺎﺑﻧد  .ﭘس در درک رﻧﮓ ھﺎ ھم آدﻣﮭﺎ دارای ھوش و ﻗوۀ ﺑﺎﺻرۀ ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .
 -٢١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭼﯾزی ﺟز ﻧﻘش رﻧﮕﮭﺎ ﻧﯾﺳت  .اﺑﻌﺎد و ﺣﺟم ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎزی رﻧﮕﮭﺎ و ﻧورﻧد .
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 -٢٢آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧود ﻧور ﭼﮫ رﻧﮕﯽ دارد ؟ در ﺗﺟزﯾﮥ ﻧور ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت رﻧﮓ ﺣﺎﺻل آﻣده اﺳت و اﯾن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت رﻧﮓ ھم در
طﺑﯾﻌت ﺣﺎﺿر اﺳت  .وﻟﯽ ﻧور ﺧودش ﺑﯾرﻧﮓ اﺳت  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﯾرﻧﮕﯽ ﭼﯾﺳت ؟ آﯾﺎ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾرﻧﮕﯽ را ﺑﺑﯾﻧد ؟
)ع(

 -٢٣ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  ":ﺧداوﻧد در درون و ﺑﺎطن ھر ﭼﯾزی اﺳت وﻟﯽ ﺧود آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت و در ﺑﯾرون ھر ﭼﯾزی اﺳت
وﻟﯽ ﻏﯾر آن ﭼﯾز ھم ﻧﯾﺳت  – " .ﭘس ﺧدا در ھر ﭼﯾزی و ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﺣﺿور دارد و دﯾدﻧﯽ اﺳت  .و ﺑﯾرﻧﮕﯽ ِ ھر ﭼﯾزی
اﺳت و ﭼﺷم ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺷﺎھدۀ ﺑﯾرﻧﮕﯽ ﺑرﺳد .
 -٢۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺻدای ﺧدا ھم در ﺳﮑوت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺻداﺋﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۵ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از رﻧﮕﮭﺎ ﻓرا رﻓت ﺗﺎ رﻧﮓ ﺧدا را دﯾد و در آن رﻧﮓ ﺟﻣﺎل او را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرد وﻟﯽ ﻧﮫ از طرﯾﻖ ﭼﺷم ﺑﺳﺗن ﺑر
ﺟﮭﺎن.
 -٢۶ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﺷم را از رﻧﮕﮭﺎ ﺷﺳت و ﮔوش را از اﺻوات زدود و ﺑوھﺎ را از ﺑﯾﻧﯽ ﭘﺎک ﮐرد و ذوق ھﺎ را از ذاﺋﻘﮫ .ﺗﺎ آن
رﻧﮓ و ﺻدا و ﺑوی و ﻣزۀ ﺣﺿور ﺧدا درک ﺷود .اﯾن ﮐﺎر ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت زﯾرا اوﻻ ً اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ھم درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ او داده ﺷده اﺳت و ﺑﻌﻼوه وﺟود آدﻣﯽ از ﻧور اﺳت
و ﭼﺷم او ھم ﺑﺎ ﻧور ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ذات ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ از ﺑﯾرﻧﮕﯽ اﺳت و ﺑﯾرﻧﮕﯽ در ذات ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺣﺿور دارد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رﻧﮕﮭﺎ را ﭘﺎک
ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯾرﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎه رﺳﯾد.
 -٢٧اﮔر ﺟﮭﺎن از ﻧور اﺳت ﭘس از ﺑﯾرﻧﮕﯽ اﺳت  .ﻟذا رﻧﮕﮭﺎ ﺣﺎﺻل ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و ﺿﻼﻟت ﭼﺷم اﻧﺳﺎن اﺳت  .اﯾن
رﻧﮕﮭﺎ ﺣﺎﺻل ﻧدﯾدن ﺑﯾرﻧﮕﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧدﯾدن ﻧور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺣﺎﺻل ﺣﯾﺎت ظﻠﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧدﯾدن و ﮐوری ﻣﺎﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم اﺷﺑﺎح و اوھﺎم و ﺻور ﻣﺟﺎزی و ﻏﯾرﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت
رﻧﮕﮭﺎی ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ھم ﻣﯽ ﺑﻧدﯾم در زﯾر ﭘﻠﮏ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود اﻧواع طوﻓﺎن رﻧﮕﮭﺎ
را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و اﯾن رﻧﮕﮭﺎ و ﻧور از آﻓﺗﺎب ﻧﯾﺳت ﻣﻧﺷﺄ دﯾﮕری دارد .
 -٢٨ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﺗن ھﺳﺗﮥ اﺗم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﺧورﺷﯾدی در دل ھر ذره ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺧورﺷﯾدھﺎ در دل ﺟﮭﺎن
ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ذاﺗش ﻧور اﺳت و ﺟﮭﺎن ظﺎھری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻧور ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻔﯾف و ﺿﻌﯾف اﺳت
و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺟﮭﺎن ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت .
 -٢٩ﻧور ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﭘدﯾده در ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺳﯾﺻد ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر در ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽ دود ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑرود و ﺳﺎﮐن اﺳت.
ﻧور ﻣﺻداق واﻗﻌﮥ " ﺳﺎﮐن روان " اﺳت و ھﺳﺗﯽ ِ ﻧﯾﺳﺗﯽ .
" -٣٠ﻧور" ﻧﺎم وﺟودی و ﺣﺿوری ﺧداﺳت ﻣﺛل ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﺧود دارﻧد ﮐﮫ دال ﺑر ﺣﺿور ﻓﯾزﯾﮑﯽ
آﻧﮭﺎﺳت .
 -٣١اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ ﻧور ھر ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد اﻻ ﺧودش را .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎ ﺑر ﻧور ﮐور اﺳت ﻣﺎ ﻧورﺑﯾن ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ
ظﻠﻣﺎت را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﺟﮭﺎن روﺑروی ﻣﺎ ﺟﮭﺎن ظﻠﻣﺎت اﺳت .ﻣﺎ ﻧدﯾدن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻧﺷﻧﯾدن را ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم و ﻟذا ﻧﺑودن را
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺎ از ھﺳﺗﯽ ﺟز ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت.
" -٣٢ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﺷم و ﮔوش و دل دادﯾم وﻟﯽ ﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن  -ﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﯾرا ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم و
ﻧﮫ زﻧده ﺑﮫ دل ھﺳﺗﯾم .
 -٣٣ﻣﺎ آﻧﻘدر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  .آﻧﻘدر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾم .
 -٣۴آﯾﺎ ھرﮔز ﺑدرﮔﺎه ﺧدا طﻠب ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻧواﺋﯽ و زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ؟
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 -٣۵ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾم وﻟﯽ طﻠب ھﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﮐوری ﺧود رﻧﮕﺎﻣﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
 -٣۶ﺑﯾرﻧﮕﯽ ﻧوﻋﯽ از رﻧﮓ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘدان رﻧﮓ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﮑوت  ،ﻓﻘدان ﺻدا اﺳت .
 -٣٧اﻣروزه ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ھر ﺷﯽء و ﺟرﻣﯽ ﻧﯾز ﻧوری ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ھم ﻧوری ﺑرﻣﯽ
ﺗﺎﺑﺎﻧد  .زﯾرا ھﻣﮫ ﭼﯾز از ﻧور اﺳت و ﻧور ِ ذاﺗﯽ دارد  .و ﺟﻣﺎل ﻧور را ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﻧور ﺧودی و
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺗوان دﯾد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا و ﺣﺎﻣل روح اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم روح ﺧدا ﻣﯽ ﺗوان ﺟﻣﺎل ﻧور را دﯾد .
ﺳر اﺳت و ﭼﺷم ﺳر ﺑﮫ ﻧور دل و ﻧور روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود .
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم دل  .ﭼﺷم دل ﮐﮫ ﺑﺎز ﺷود درﺑش ھﻣﺎن ﭼﺷم َ
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧور ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺑﺗﺎﺑد ﺗﺎ ﺟﻣﺎل ﻧور ﺟﮭﺎن دﯾده ﺷود  .ﺟﻣﺎل ﻧور را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑواﺳطﮥ ﻧور
ﺧورﺷﯾد دﯾد  .ﺟﻣﺎل ﻧور را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻧور روح او در ﺧوﯾش دﯾد  :ﭼﺷم روﺣﺎﻧﯽ و ﻧور اﻧﺳﺎﻧﯽ !
 -٣٨ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ درون رﻓت ﺗﺎ او را در ﺑﯾرون دﯾد  .ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور دل ﻣﯽ ﺗوان او را دﯾد .
 -٣٩اﻧﺳﺎن ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور وﺟود ﺧودش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﻣﺎل ﺑﯾرﻧﮕﯽ او را در ﺟﮭﺎن ﺑﺑﯾﻧد زﯾرا او از ﺟﻣﺎل ﺧودش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
ﺟﻣﺎل ﺑﺧﺷﯾده و از روح ﺧود ﺑﮫ اﻧﺳﺎن روح دﻣﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﺷم ﺧودش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﺷم داده اﺳت ﭘس ﺑﺎ ﭼﺷم او ﻣﯽ
ﺗوان او را دﯾد  .و ﭼﺷم ﺧداﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑﯾﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻧور ذات ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا او
ﻣﻘﯾم در ذات اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -۴٠ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺣﯾواﻧﯽ و ﺟﻣﺎدی و ﻧﺟوﻣﯽ و ﺧورﺷﯾدی ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم و ﻟذا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم روﺣﺎﻧﯽ
ﻧﮕرﯾﺳت ﺑﺎ ﭼﺷم ﻧور ذات ﺧوﯾش  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اول ﻧور ذات ﺧوﯾش را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺗﺎﺑﺎﻧﯾد ﺗﺎ او را دﯾد  .او ھﻣﺎن ﻧور ذات
اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ذات ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺗوان ﺟﻣﺎل ﻧور را در ﺑﯾرون دﯾدار ﮐرد  .ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺗوان آﺷﮑﺎر ﮐردن
ﺟﻣﺎل او را ﻧدارد .
 -۴١ھﻣﮥ رﻧﮕﮭﺎی طﺑﯾﻌت از ﻧور ﺧورﺷﯾد اﺳت  .ﭘس ﺑﺎ ﻧور ﺧورﺷﯾد ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗوان رﻧﮕﮭﺎی ﺧورﺷﯾدی و ﻧﺟوﻣﯽ را دﯾد
و ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی ﻧﺟوﻣﯽ را .
 -۴٢ﺧورﺷﯾد ﻧﻘﺎب اوﺳت و ﻧور ﺧورﺷﯾد ھم ﺣﺟﺎب اوﺳت .
 -۴٣ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در ﻣﻌراج ﻧﺎﻣﮫ اش ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از ﺷش ﺟﮭﺎن ﻧوری ﺑرﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور ﻧور او رﺳﯾده
اﺳت.
 -۴۴در ﺳورۀ ﻧور ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻧور ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ھﻣﺎن ﻧور ﺧورﺷﯾد اﺳت
ﻧوری اﺳت ﮐﮫ از ﻧور ﷲ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻧور ﺛﺎﻧوﯾﮫ و ﺛﻘﯾل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت  .و از طرﯾﻖ اﯾن ﻧور
ﺛﺎﻧوﯾﮫ اھل ھداﯾت ﺑﮫ ﻧور اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﭘس ﭘردۀ اﯾن ﻧور ﺧورﺷﯾد ﭘﻧﮭﺎن اﺳت ﻣﯽ رﺳﻧد و دﯾدارش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻧور
ﺧورﺷﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺟﺎب روی اوﺳت  .اﯾن ﯾﮏ ﻧورﮔﯾر اﺳت ﻣﺛل آﺑﺎژور اﺳت ﯾﮏ ﻧور ﺿد ﻧور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧوری
ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧده اﺳت ﻧﮫ آﺷﮑﺎرﮔر .
 -۴۵ﯾﻌﻧﯽ ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ آﯾﮫ و ﻧﺷﺎﻧﮫ از ﺣﺿور اوﺳت وﻟﯽ ﯾﮏ ﺣﺟﺎب و ﻣﺎﺳﮏ اﺳت .
 -۴۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ و ﺗﺟرﺑﮥ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﺿد
ھﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت ﺿد ﺣﯾﺎت اﺳت  .ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑر ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺟﺎب دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﭘرھﯾز ﻧﻣود .
)ع(
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺳراﺳر ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﺳت  " .آﻧﭼﮫ ھﺳت دﻻﻟت دارد ﺑر آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺳت " ﻋﻠﯽ .
 -۴٧ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﻣن ﭘروردﮔﺎرم را در زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ دﯾدار ﮐرده ام " – ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ
ھﻣﮥ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی زﯾﺑﺎ در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻟذا ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد را در درﺟﮫ
ای از ﺗﺟﻠﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﻣﺎن ﺣﺿور و ظﮭور ﺧداﺳت در درﺟﺎت .
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 -۴٨زﯾﺑﺎﺋﯽ در ﻋرﺑﯽ " ﺟﻣﯾل " اﺳت و ﺟﻣﯾل  ،ھر ﭼﯾز ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل را ﮔوﯾﻧد  .ﭘس ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣظﮭری از ﺟﻣﺎل
ﺧداﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل ﮐﮫ ھﻣﺎن درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ اﺳت  .و ھﯾﭻ ﺟﻣﺎل زﺷﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت اﻻ از
ﭼﺷم ھﺎی زﺷت و ﺿد ﺟﻣﺎل و ﮐﺎﻓر و ﻧﯾز از ﺻورﺗﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓر ﮐﮫ ﺿد ﺟﻣﺎﻟﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺿد ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺿد
زﯾﺑﺎﺋﯽ اﻧد و ﻟذا ﺟز زﺷﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﮐورﻧد و اﯾن ﮐوری ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋذاب ﮐﻔر اﺳت ﮐﻔر
ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﮑﺎر زﯾﺑﺎﺋﯽ ) ﺟﻣﺎل ( .
 -۴٩ھﻣﮥ ﺣواس ھﺎی ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮥ ﺑﺷر درﺟﺎت ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و دﯾدن ھﺳﺗﻧد  .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺻدای ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ذھن
ﺧود ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺟﻣﺎل ﺻﺎﺣب آن ﺻدا را در ذھن ﺧود ﻣﺗﺻور ﺷوﯾم و ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧﯾﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم  .وﻗﺗﯽ ﺑوی ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﺷﺎم
ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺛﻼً ﺟﻣﺎل ﻓﻼن ﻣﯾوه ﯾﺎ ﮔل را در ﻧظر ﻣﯽ آورﯾم  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﯾﮏ از ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣﺎ درﺑﯽ ﺑﺳوی
ﺟﻣﺎل و ﯾﺎد ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ و ﻣﮑﻣل ﺟﻣﺎﻟﻧد  .و ﻟذا ﻏﺎﯾت و ﮐﻣﺎل ھﻣﮥ ادراﮐﺎت و ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﻣﺷﺎھده
اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﮐﻣﺎل درﯾﺎﻓت اﻧﺳﺎن از ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ھم ﮐﻣﺎل ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﻟﻘﺎءﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -۵٠ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻓراد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ از طرﯾﻖ ﺳﺎﺋر ﺣواس ﺧود ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺑﺻری را ﺟﺑران و ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑواﺳطﮥ
ﺷﻧﯾدن و ﺑوﺋﯾدن و ﻟﻣس ﮐردن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﻠﮑﮫ از دل و ھوش ﺧود ﺑرای دﯾدن ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻟذا ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺑﺻﯾرت ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت .
 -۵١ﻣﯾزان رﺷد ﻣﻌرﻓﺗﯽ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺣرﮐت ﺣواس او ﺑﺳوی ﺑﯾﻧﺎ ﺷدن و ﺑﺻری ﺷدن اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﻘول ﻧﯾﭼﮫ ،
ﺑواﺳطﮥ ﺑﯾﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد  .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﮥ ﺣواس و ھوش را در ﺳﻣت ﺑﺻﯾرت ﺣرﮐت دھد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ھﻣﮥ ذرات ﻻﻣﺳﮥ
او ﺑﯾﻧﺎ ﺷوﻧد  .ﺑدن آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﭼﺷم ﺷود ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﺑﯾﻧد .
 -۵٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار اوﺳت طﺑﻌﺎ ً ھﻣﮥ ﺣواس و ھوش و اﺣﺳﺎس و اﻧدﯾﺷﮫ و ذرات ﺗن و رواﻧش ﻣﺗرﺻد
دﯾدار اﺳت و ﺑﺳوی ﺑﺻﯾرت ﻣﯽ رود  .ﺑﺻﯾرت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﻧﺎ ﺷدن ھﻣﮥ ﺣواس و ذرات وﺟود آدﻣﯽ  .ھﻣﮥ ﺣواس و اﻋﺿﺎی
ﺑدن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﺷم ﺷوﻧد زﯾرا ﭼﺷم ﮐﻣﺎل ادراک اﺳت  .اﯾن آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑرای ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﯾن آﻣﺎده ﮔﯽ
دﯾدار ﺟﻣﺎل را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺧود ﻧدارﻧد ﺑﻘول ﻗرآن  ،در آن روز ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﻣﯽ اﻓﮑﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ
ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮥ ﺧود را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﻧو ھﺳﺗﯽ دﯾﮕر ﯾﺎﺑﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﻧﺎ و ﺑﺻﯾر .
-۵٣ﻣﺳﺋﻠﮥ ھداﯾت در ﻗرآن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺧروج از ظﻠﻣﺎت و ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﻧور اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺟﺎت از ﮐوری و ﺣرﮐت ﺑﺳوی
ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ وﺟود اﺳت ﺗﺎ وﺟود در ﻗﻠﻣرو ﻧور ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﯾﻧﺎ ﮔردد  .ﻓرق ھداﯾت و ﺿﻼﻟت ھﻣﺎن ﻓرق دﯾدن و ﻧدﯾدن اﺳت .
 -۵۴اﻧﺳﺎن اھل ھداﯾت ﯾﺎ ﺧود ﻣﻧﺷﺄ ﻧور اﺳت و ﻣﻧور اﺳت و ﻧور ذاﺗش ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷده و ھﺎدی ﺧﻠﻖ اﺳت و ﯾﺎ در ﺣرﯾم
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻧوراﻧﯽ ﻗرار دارد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻣﺎم .
 -۵۵ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻣﭘراطوری ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎل و ﺟﻣﺎل ﻋﺷﻖ و ﻧور ﺟﻣﺎل و ﺟﻣﺎل ﻧور و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻣﮭﯾداﺗﯽ ﺑر اﯾن
اﻣﭘراطوری اﺳت .
 -۵۶زﺷﺗﯽ  ،زﺷت دﯾدن اﺳت و ﺑدی  ،ﺑدﺑﯾﻧﯽ اﺳت و ﺑدﺗر از ھﻣﮫ ھﻣﺳﺎن ﭘﻧداری اﺳت ﮐﮫ دو ﺟﻣﺎل در ﯾﮏ ﭘرﺗو ﻧﯾﺳت و
از ﯾﮏ ﭘرﺗو ﻧﯾﺳت  .و ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺟﻠﯽ ھﻣﮥ طﺑﻘﺎت ﻧور اﺳت و درﺟﺎت ھﺑوط و ﻋروج ﻧور و ﺗﺟﻠﯽ و
ﺗﻧزﯾل ﻧور .
 -۵٧ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎر و ﺟﻣﺎل اوﺳت ﮐﮫ  :ﻣﺎ ھﻣﮫ ظﮭور اوﺋﯾم وﻟﯽ ﺧود او ﻧﯾﺳﺗﯾم .
 -۵٨آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ھﻣﺎن را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد از ﺟﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن و ﮐﻣﺎل و ﺧﺻﺎل ﺧوﯾش  .ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود ﯾﮑﯽ
اﺳت در ھﻣﮫ ﺣﺎل .
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 -۵٩ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﭘرﺗواﻓﮑﻧﯽ ﻧور اﺳت و اﻣﺎ آﻧﮑﮫ ﺟﻣﺎل واﺣدۀ اﯾن ﻧور را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺑﺎزی اﻓﺗﺎده اﺳت و
اﺳﯾر رﻗص ﻧور ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧور ﻣﺑﺗﻼﺳت .
 -۶٠ﺟﻣﺎل ﺑﺷری ﻣظﮭر ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوراﻓﺷﺎﻧﯽ و ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ﻧور اﺳت  .اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻧور ﻣﺳﺗﻠزم ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن
ﻧوراﻓﺷﺎﻧﯽ از ﺑﯾرون اﺳت ﺗﺎ ﺑطور ﮐﺎﻣل دﯾده ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻧوری ﮐﮫ از ﺑﯾﻧﻧده ﺑر اﯾن ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد .
 -۶١در ﻓﯾزﯾﮏ ﻧور و ﻧورﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﻣﺎل ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻧوری ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﺑﯾﻧﻧده ﺑر ﺷﯽء ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺑﮑﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﺷده اﺳت .ﻋﻠوم
ﺟدﯾد ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻧور آﻓﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧور ﺑﺎطن ﭼﺷم آدﻣﯽ ﻧﯾز ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗر
اﺳت .ﻧور آﻓﺗﺎب از ﺑﯾرون و ﻧور روح آدﻣﯽ از درون ﻣوﺟب دﯾدن ﯾﮏ ﺷﯽء ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﻌﺷوق
ﻓرد ﺧﺎﺻﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و از ﭼﺷم ﺳﺎﺋرﯾن ﻣﻌﺷوق ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﻋﺎﺷﻖ دﯾده اﺳت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﭼﺷم ﺧود
اوﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﮕﺎه و ﻧور ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻔﺎوت از دﯾﮕران اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓردی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑزرگ ﮐرده اﺳت ﻧور ﭼﺷم ذات ﺧود اوﺳت .وﮔرﻧﮫ آﻓﺗﺎب ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز و از ﻣﻧظر ﭼﺷم ھﻣﮕﺎن ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد.
ﺗﻔﺎوت در ﻧور ﻧﮕﺎه اﻓراد ﺑﺷری اﺳت .
 -۶٢ﮐﺷف و ﺷﮭود ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻣﺣﺻول ﻧور ﻧﮕﺎه ﺧﺎص ﺧود اوﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﺳﺗﺧراج ﻧور ذات از
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﺟﻣﺎل ﻗدﺳﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎ ﺧداﯾش دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۶٣ﺟﮭﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه آدﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺟﮭﺎن ﭘﯾش روی ﺳﺎﺋر ﺣﯾواﻧﺎت اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭼﺷم اﻧﺳﺎن و ﭘﺳﺗﺎﻧداران
ﯾﮑﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت از ﮔﺎو و ﺧر و ﻣﯾﻣون اﺳت و اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت .
 -۶۴ﭘس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﯾﮏ ﺟﺎﻧدار اﺳت ﺣﺎﺻل ﺗﻼﻗﯽ دو ﻧور اﺳت  .ﻧوری ﮐﮫ از ﺑﯾرون ﯾﻌﻧﯽ از ﺧورﺷﯾد ﺑر
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﻧوری ﮐﮫ از ﺑﺎطن ﺟﺎﻧدار ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﮔردھﻣﺎﺋﯽ و ﺗداﺧل اﯾن
دو ﻧور اﺳت .
 -۶۵ھر ﮐﺳﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﺑﺎطن ﺧودش ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﻧوری ﮐﮫ از دﻟش ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و از ﭼﺷﻣﺎن ﺑر
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و دوﺑﺎره ﺑﺳوی ﺧود ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و دﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 -۶۶در ﻗرآن ﺳﺧن از ﻧور وﯾژه ای اﺳت ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه ﺑرﺧﯽ ﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﯾدار و ﻣﺷﺎھدات ﺧﺎص ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻟذت و ﻗداﺳت ﺧﺎﺻﯽ دارد و اﯾن ﻧور و ﻣﺷﺎھدۀ وﯾژه " ﻗرة اﻟﻌﯾن " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 -۶٧ﻗرة اﻟﻌﯾن وﯾژۀ ﭼﺷم ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﻟد ﺟﮭﺎن وﯾژۀ ﺧود او ﻣﯽ ﺷود  .ﻗرة اﻟﻌﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﺑﺎطن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از آن
ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯾم .
 -۶٨ﻧور ﺑﺎطن آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن ﯾﺎ ﻧور ﺣﮑﻣت و ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از دل اﺳت
)ع(
ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون را ﺟﻣﺎل وﯾژه ای ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ھﻣﯾن ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑر ھر ﭼﮫ ﻣﯾﻧﮕرم
اول ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﺳﭘس آن ﭼﯾز را  .ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر ﺷﯾﺋﯽ در ﺟﮭﺎن دارای دو ﺟﻣﺎل اﺳت  .ﯾﮑﯽ ﺟﻣﺎل ذات
اﺳت و دﯾﮕری ﺟﻣﺎل ﺻﻔﺎت  .ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت ﭘروردﮔﺎر اﺳت و آدﻣﯽ ﻣظﮭر ذات اوﺳت  .وﻟﯽ ﺟﻣﺎل ذات ﻋﺎﻟم
ﺣﺎﺻل ﻧﮕرش ذاﺗﯽ آدم ﺑﮫ ﻋﺎﻟم اﺳت ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ذات آدم .
 -۶٩در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آدﻣﯽ در ﺻورت ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟوداﺗش  ،ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ از ﭼﺷم
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش و از ﻣﻧظر روح اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﻧﮕرد و ﺑﻠﮑﮫ از ﭼﺷم ﺟﻣﺎدی ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرد ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر از
ﭼﺷم ﺣﯾواﻧﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﺷم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش ﺟﮭﺎن را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن
از ﭼﺷم ﻏﯾرﺧوﯾش ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧظر دارد از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧودش و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد  .اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ زﺧوﯾش اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻗص اﺳت زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺷد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن " ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺗﺣﺻّن و ﻣﺗﻣرﮐز و
ﻣﺗوﺳل و ﻣﺗﺣد اﺳت ﺑﮫ وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن "  .زﯾرا اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺷم ﮐﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﺟﮭﺎن را
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ﮐﺎﻣل و اﺑدی ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن را ﺑﮭﺷﺗﯽ ) ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ( ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧداﺋﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﻟذا
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺳ ّﺧر وﺟود ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٧٠ﻧﮕﺎه ﮐردن  ،ﺧﻠﻖ ﮐردن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ آن  ،ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد  .و اﻧﺳﺎن ھم ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن
ﻧﮕرﺷﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزد و اﯾن ھﻣﺎن اﺧﻼق ﷲ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﻠﻖ ﮐردن ) اﺧﻼق ( از طرﯾﻖ ﻧﮕﺎه ﮐردن  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی "ﻧظر
ﺑﺎزی" در ﻓرھﻧﮓ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ ھﻣﺎن "ﻗرة اﻟﻌﯾن" اﺳت  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرة اﻟﻌﯾن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﮕﺎه
آﻓرﯾﻧﻧده و ﺧداﺋﯽ ﻧدارد .
 -٧١ﻗرة اﻟﻌﯾن ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧور ﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ اھﺎﻟﯽ ﺑﮭﺷت از آن ﺑرﺧوردارﻧد و ﺑواﺳطﮥ ھﻣﯾن ﻧور ﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮭﺷت ﭘدﯾد آﻣده اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اھل ﺑﮭﺷت ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اراده ﮐﻧﻧد ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ دارای
ﻗدرت "ﮐن ﻓﯾﮑون" ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼون ﺧداوﻧد  .و اﯾن ﻗدرت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗدرت ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد در ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت در آدﻣﯽ ھم ﺑﮫ
اﻣﺎﻧت ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺷف ﮔردد و آدﻣﯽ را اﺷراﻗﯽ ﺳﺎزد  .ﻓﻠﺳﻔﮥ اﺷراق در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﺎﻧﮕر راه و رﺳم رﺳﯾدن
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧور ﻗرة اﻟﻌﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﺧﻠﻖ ﮐردن اﺳت  :ﮐن ﻓﯾﮑون !
 -٧٢در ﻗرآن ﺳﺧن از " ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ " اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی او از اﯾن ﻣﻧظر ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺧداوﻧد راﺑطﮫ ای
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾﺎﺑﻧد و "اﺷراﻗﯽ " ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ ﺑرﺳﻧد و آن ﻧور را از ذات ﺧود ﺑرﺗﺎﺑﺎﻧﻧد و از آن ﻣﻧظر ﺑﮫ
ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ ﻧﺎﺋل آﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺷﺎھدات ﻗرةاﻟﻌﯾﻧﯽ اﺳت  .ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻟزوﻣﺎ ً ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ
ﺳﻣت ﺑﺎطﻧﯽ و ﻧوری اﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﺳﻣت ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ اﺳت و ﯾﮏ " وﺟﮫ ﷲ " اﺳت ﯾﮏ زاوﯾﮥ دﯾد اﺳت ﯾﮏ ﺑﯾﻧش
اﺳت  :ﺑﯾﻧش ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺗب ﺷﯾﺦ اﺷراق ادﻋﺎ ﺷده اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﻐﺎﯾت ﺛﻘﯾل و اﻟﺗﻘﺎطﯽ و ﻧﺎﻣﻔﮭوم و ﻣﺧدوش اﺳت
دال ﺑر ھﻣﯾن ﺑﯾﻧش ﻧوری اﺳت .
 " -٧٣ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﻣرﯾم را ﮐﮫ از ﻣردم ﮐﻧﺎره ﮔزﯾد در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷرﻗﯽ و آﻧﮕﺎه ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﻣﺎ ﺟﺑرﺋﯾل را دﯾد  "...ﻗرآن – ﭘس
اﯾن ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻧش ﺷرﻗﯽ اﺳت ﻣوﺟب دﯾدار ﻣرﯾم ﺑﺎ ﺟﺑرﺋﯾل ﺷد  .ﭘس ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎطﻧﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽ اﻟﺑﺗﮫ ﻓرد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ آﻧﯽ ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣوﻓﻖ
ﺑﮫ دﯾدار ﺷرﻗﯽ ) ﻧوری ( ﻣﯽ ﺷود .
 -٧۴ﺧود ﺑﻧده ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ھم ﮔﻔﺗﮫ ام ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻧش و ﻧﮕﺎه ﻧوری رﺳﯾدم و در آن اﺣوال ﻧﯾروﺋﯽ از درون ﺑﮫ
ﻣن اﻣر ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺧﺎﺻﯽ در اطﺎﻗم ﺑروم و ﺑﮫ ﺳﻣت وﯾژه ای از آﺳﻣﺎن ﺑﻧﮕرم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ از ﺣﻖ ﺑر ﻣن
ﮐﺷف و ﺷﮭود آﻣد  .اﯾن ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ ﺑود  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ را ھم آن ﻧﮕﺎه ﺷرﻗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آدﻣﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐداﻣﯾن ﺳو ﺑﺎﯾد ﻧﮕرﯾﺳت .
 -٧۵آن ﺟﻣﺎﻟﯽ را ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧوری و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺷرﻗﯽ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺑد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗرةاﻟﻌﯾن
ﻣﯾﺷود و ﺑﺎ او ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .در واﻗﻊ در ھر دﯾدار ﻧوری ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﻠﯾﺎت وﺟﮫ ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺧزن ﺟﺎوداﻧﮥ
ﻧور ﻗدﺳﯽ و ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﯾﺎری ﭼﺷﻣﺎن آدﻣﯽ ﻣﯽ آﯾد .
 -٧۶آدﻣﯽ اﮔر در اﺣوال و ﻣﺷﺎھدات ﺧود دﻗت ﮐﻧد ﺑوﺿوح درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﺛﻼً در ﯾﮏ اطﺎق ﯾﺎ در ﻓﺿﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ اش
ﻓﻘط ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺳﻣت اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑرﻗرارﺗرﯾن وﺿﻊ روﺣﺎﻧﯽ را در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط اﯾن ﻣﮑﺎن
وﯾژه و اﯾن زاوﯾﮫ ﻧﺷﺳﺗن و ﻧﮕرﯾﺳﺗن و ﺗﺄﻣل ﮐردن ﻣﺧﺗص ﺧﺎص وﺟود و ذات اوﺳت و ﻓﻘط در آن ﻧﻘطﮥ ﺧﺎص اﺳت ﮐﮫ
ﺧود ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺧود ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ذات ﺧوﯾش و روی ﺑﮫ دل ﺧوﯾش اﺳت و در واﻗﻊ در ﺳﻣت ﺑﯽ ﺳوﺋﯽ و
روی در روی وﺟﮫ ﷲ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .
 -٧٧در ﮔزارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺣوال و ﺳﻠوک اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎ و ﻋرﻓﺎ اﮐﺛرا ً ﻧﻘل از ﭼﻧﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم در ﻣﺳﺟد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ اش اﮐﺛرا ً در ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ و روی ﺑﺳوی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ داده اﺳت  .داﺳﺗﺎن آن
"ﺳﺗون ﺣﻧﺎﻧﮫ" ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣوارد وﯾژه ﺑﻌﻧوان ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ از اﯾن ﻣﮑﺎن و زاوﯾﮥ دﯾد ﺑوده ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر در
ﺳﻣت وﺟﮫ ﷲ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
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 -٧٨ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻗﺑﻠﮫ در ﻣذاھب و ﺧﺎﺻﮫ اﺳﻼم دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﯾﺎﻧﮕر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷرﻗﯽ طراز اول اﺳت  .و ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اھﻣﯾت
ﻗﺑﻠﮫ در ﻣواﻗﻊ ﻋﺑﺎدت و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ھﻣﮥ ﻣواﻗﻊ زﻧدﮔﯽ از اﯾن روﺳت  .ﻣﻌﺎﺑد و اﻣﺎﮐن ﻣﻘدس ﻧﯾز ﺟﻣﻠﮕﯽ دال ﺑر ھﻣﯾن اﻣر
اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻗﺑﻠﮥ ﻋﻣوﻣﯽ ،ھر ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻧﯾز ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ ﺳﻠوک و ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽ ﺧودش ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ وﯾژۀ
ﺧﺎص ﺧوﯾش دارد ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ وﺟود و ﯾﺎ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﭘﯾر ﯾﺎ اﻣﺎم اﺳت زﯾرا اﻣﺎم ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮑﯽ از وﺟوه
اﻟﮭﯽ اﺳت  .ﯾﮏ وﺟﮫ ﷲ و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ اﺳت زﯾرا ﺻﺎﺣب ﻧوری اﻟﮭﯽ و ذاﺗﯽ اﺳت و دارای ﻗرةاﻟﻌﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٧٩در ھﯾﭻ ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﮕﺎه و ﻧور ﻧﮕﺎه اھﻣﯾت ﻧدارد  .ﻣﺛ ً
ﻼ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از
)ع(
ﻣﺧﻠﺻﯾن را " ﻧظر ﮐرده " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﻣﺛﻼً ﻧظر ﮐردۀ ﻋﻠﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را "ﺻﺎﺣب ﻧظر"
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﻧور ھداﯾت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .اﯾن ﻧور ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .اﯾن ﻧور ﻧﮕﺎه آﻧﮭﺎﺳت و ﻧﯾز ﻧوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎﻋش
ﻗرار دارﻧد زﯾرا وﺟﮫ ﷲ را ﯾﺎﻓﺗﮫ و داﺋﻣﺎ ً در ﺳوی ﺧداﯾﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧود ﻣردﻣﺎن را ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻣراض و
ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ زداﯾﻧد  .ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ  :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظر ﺧﺎک را ﮐﯾﻣﯾﺎ ﮐﻧﻧد .
 -٨٠و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻل ﻧظر ﮐردن اﻧﺳﺎن ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش و ﺑﮫ دل ﺧوﯾش و ﺑﮫ ذات ﺧوﯾش و ﺑﮫ آن ﻧﻘطﮥ ازﻟﯽ در وﺟود
ﺧوﯾش اﺳت  " :ﭼرا ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد " ﻗرآن –
 -٨١و ﯾﺎ اﯾن دﻋﺎ در ﻗرآن ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﻣؤﻣﻧش اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ " ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﮐن ﻧﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐن " ﯾﻌﻧﯽ ذات ﺧدا و ﺟﻣﺎل او را و ﻧﮕﺎه او را ﺑﺧواھﯾد ﻧﮫ ﺻﻔﺎت او را .
 -٨٢ﺧداوﻧد ﺑﮭر ﮐﮫ ﻧظر ﮐﻧد او را ﺻﺎﺣب ﻧظر ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣت ذاﺗش را در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮫ وی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ او را ﺑﺎطن
ﺑﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﺷﻣش را ﺑﮫ ﻧور ﻓوق ﺧورﺷﯾدی ﻣﻧور ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٨٣ﺧورﺷﯾد ﻣﺣل ظﮭور ﻧور ﺻﻔﺎت ﺣﻖ اﺳت و ﻟذا ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟم وﺟود را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد  .وﻟﯽ ﻣﺣل ظﮭور ﻧور ذات
ﺣﻖ ﭼﯾﺳت و ﮐﺟﺎﺳت ؟ وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ! ھﻣﺎن ﺧورﺷﯾدی ﮐﮫ آﻓﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑر او ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ظﮭورش ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ رود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻋرﺻﮥ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن طﺑﻖ ﮔزارﺷﺎت ﺷﯾﻌﯽ  ،ﺧورﺷﯾد ﺑﺳوی ﮐم ﻧوری و ﺧﺎﻣوﺷﯽ
ﻣﯽ رود زﯾرا ﺧورﺷﯾدی ﺑﺎ ﻧوری ﻣﺟذور ﻧور آﻓﺗﺎب طﻠوع ﮐرده اﺳت  .ﻣن اﯾن طﻠوع را دﯾده ام و آﻓﺗﺎب را ﮐﮫ ﭼون
ﻓﺎﻧوﺳﯽ دود ﻣﯽ زد" .و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎرت طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد" ﻗرآن – ﺑﺎ ﭼﻧﯾن طﻠوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ اھﺎﻟﯽ
زﻣﯾن ھم ﻣﻧور ﺷده و زﻣﯾن ﺟﻠوه ای از ﺑﮭﺷت را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ﯾﮏ ﺗﻣدن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن
ﺣﺎﺻل ﻧﮕرش ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٨۴ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﺎ ﺟﻣﺎدی و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ  .و ﮔﺎه ھم ﺷﯾطﺎﻧﯽ .و ﮔﺎه اﻟﮭﯽ .آدﻣﯽ ھر
ﭼﮫ ھﺳت از دﯾدن و ﻧﮕرﯾﺳﺗن اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺻول و ﻣﺧﻠوق ﻧﮕﺎه ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﺧﻠﻘت
ﺟدﯾد آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻧﮕرش اﺳت و اﯾن ﻣﺧﻠوق ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﺳت در روز ﻗﯾﺎﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﺧداوﻧد .زﯾرا ﺧداوﻧد
در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ اش ھﻣﮥ ﺻور و درﺟﺎت ﺧﻠﻘت را در آدﻣﯽ ﺑﺎﻟﻘوه ﻧﮭﺎده اﺳت ﺗﺎ آدﻣﯽ ﮐداﻣش را ﺑرﮔزﯾﻧد و ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد .اﻧﺳﺎن
در ﺣﯾن ﺧﻠﻘﺗش ﺷﺎھد ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﻘول ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش  .وﻟﯽ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﭼﺷم ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﭼرا ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .
 -٨۵ھر اﻣر ﺧدا ﺑﮫ آدﻣﯽ اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻌل آﯾد ﻋﯾن ﻓﻌل ﺧداوﻧد در اﻧﺳﺎن اﺳت و ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ اﻣر ﺧدا و ﺑدﺳت اﻧﺳﺎن اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻧظر ﮐردن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﻋﯾن ﻧظر ﮐردن ﺧداﺳت ﺑر اﻧﺳﺎن .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﭼون
ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﺑر ﺧود ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧظر ﮐردۀ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود .در واﻗﻊ اﻣر "ﭼرا ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد" ﺗﺣﻘﻖ اﯾن دﻋﺎ اﺳت ﮐﮫ
"ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﮐن" .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن دﻋﺎ را ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﻣﯽ ﺑرد آﻧﮕﺎه ﺧدا ھم ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
ﺑر ﺧودت ﻧظر ﮐن و اﯾن ھﻣﺎن ﻧظر ﮐردن ﻣن ﺑﮫ ﺗوﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﮐردن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﯾم ﻧظر اﺳت ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن اﻧﺳﺎن .
 -٨۶در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﻧظر ﮐردۀ ﺧداﺳت و زﯾر ﻧظر ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر
ﺧودش ﻧظر ﮐﻧد و ﺧود را ﺑﮑﺎود و ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﺑرﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺻل اﯾن ﻧﮕﺎه  .و از اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ " ھر ﮐﮫ
ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧداﯾش را ﺷﻧﺎﺧت " ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑر ﺧود ﻧظر ﮐرد ﺧداﯾش ﺑر او ﻧظر ﮐرده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳوی ﺧدا
ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﺳت و روی ﺑﮫ ﺧداﺳت .
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 -٨٧اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود ﮐورﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧداوﻧد و ﻧور و روح ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن ﮐورﻧد .
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر ﺧود ﻧظر ﮐﻧﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺟز ﺣﯾواﻧﯽ و ﺟﻣﺎدی ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد  .و اﯾن ﻧظر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﯾﺳت .
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد اروﭘﺎ و رواﻧﮑﺎوی ھﺎی ﻣوج ﻧو ﺟز ﺟﻧون ﺣﯾواﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت و ﻧﺗﯾﺟﮥ
ﮐﺎر ھم ﺗﻘدﯾس ﺷرارﺗﮭﺎی ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﻧﻔس ﺧود روﺑرو ﺷده و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺎﻣش
را ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﻧﮭﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﻣدرن ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣذاھب ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺣرﻓﮫ ای اﺳت و ﻟذا ﻣﮭد ﭘﯾداﯾش
ﺟﻧوﻧﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی ﺟدﯾد اﺳت و اﻣر ﺑﮫ ﺗﺧدﯾر و ال  .اس  .دی ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٨٨ﭘس ﻧظر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﺟز ﺑﮫ اﻣر ﯾﮏ ﻣرد ﺣﻖ و ﻋﺎرف ﭘﺎک و زﯾر ﻧظر او ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٨٩ﭘس ﺗﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﺑر ﺗو ﻧظر ﻧﮑﻧد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧظر ﮐردن ﺑﮫ ذات روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧظر اﺑﻠﯾس ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾری ﻣﺛل ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧوع دون ﺧواﻧﯽ و اوﺷوﺋﯽ و ﻓروﯾدی و دروﯾﺷﯽ ھﺎی ﺗﺧدﯾری ﺧودﻣﺎن .
 -٩٠ﻧﮕﺎه ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺧودش ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮕﺎه دﯾﮕران ﺑﮫ اوﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً واﻟدﯾن ﯾﺎ ھﻣﺳر و دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن
ﻧﮕﺎھﮭﺎی اوﻟﯾﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺑﻐﺎﯾت ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﮐل زﻧدﮔﯽ ﻓرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٩١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺳرﻧوﺷت ﮐﺳﯽ را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺎﺻل ﻧظر دﮔر و ﺑرﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و روﺣﺎﻧﯽ ﺗر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕر
اﺳت .و اﯾن ﻧظر ﮔﺎه ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑواﺳطﮥ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب رخ ﻣﯽ دھد ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﻧظر اﻟﮭﯽ.
 -٩٢ھر ﮐﮫ ﺑر ذات ﺧود ﻧظر ﮐرده ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧظر ﺑر ذات ھﻣﮥ آدﻣﮭﺎی دﯾﮕر اﺛر ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﺎن را ﺑﺧودﺷﺎن ﻣﯽ آورد و
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﻧظر ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻗوﻣﯽ ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺻﺎﺣب روح ﻣﯽ ﮔردﻧد و روﺣﺷﺎن ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷود و ذاﺗﺷﺎن ﺑﯾﻧﺎ .
 -٩٣اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻧظر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯾدار و ﺻﺎﺣب ﻧظر اﺳت ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ .
 -٩۴در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ" :ﻓطرت ﺑﺷر ھﻣﺎن ﻓطرت ﺧداﺳت و ﻓطرت ﺑﺷری ھرﮔز ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎوﯾد اﺳت".
ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﭼون ﻧظر ﺑر ﻓطرت ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾد روی ﺑﺳوی ﺧدا ﮐرده و ﺑر وﺟﮫ ﷲ ﻧظر ﻧﻣوده اﺳت .و ﭼون ھﻣﮥ ﻓطرﺗﮭﺎ
ﯾﮑﯽ اﺳت ﭘس ﺑر ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﺳت و ﻣﻠﺗﯽ از اﯾن ﻧظر ﺑﯾدار ﻣﯾﺷوﻧد و ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺧود ﻣﯽ
آﯾد و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود .
 " -٩۵اﻧﻘﻼب " ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﺑﯽ ﺷدن  .و ﻟذا ھر ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠب ﻣﻠﺗﯽ ﻧظر ﮐﻧد ﻣﻠﺗﯽ را ﻗﻠﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭼﻧﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠب ﺧود ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و روی ﺑﮫ دل ﺧود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳوی ﺧداﺳت .
)ع(

 -٩۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﻘول اﻣﺎم ﺳﺟﺎد "ھر ﮐﮫ اﻣﺎﻣش را ﺷﻧﺎﺧت ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت" و ﺑﺎﻟﻌﮑس .و ﻟذا ﻣﻠﺗﯽ ﺑﯾدار و ﺑﯽ اﻣﺎم
ﻧدارﯾم  .و اﺻﻼً ھﯾﭻ ﻓرد ﺑﯾدار و ﻋﺎرف و ﺑﺧودآﻣده ای ﻧدارﯾم ﮐﮫ اﻣﺎﻣﯽ در ﭘﻧﮭﺎن ﯾﺎ ﻋﯾﺎن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﮐل ﺑﺷرﯾت
ﻣﺣﺻول ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﻋﺎرﻓﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً زﯾر ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت .
 -٩٧ھﻣﮥ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣﺣﺻول ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺑزرﮔﺎن اﻣت ھﺎ و ﻣﻠت ھﺎﯾﻧد و ﻟذا در ﻗﯾﺎﻣت
ﮐﺑرا ھم ﺧداوﻧد ﻓﻘط از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺷری ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣﺑﻧظران ﭼﮫ ﻧوراﻧﯽ و ﭼﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ .
 -٩٨ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﭼﮥ رواﻧﯽ و ﻣﺗﺷﻧﺞ و ﺑزھﮑﺎر ﻣوﻟود ﻧﮕﺎه واﻟدﯾن ﺧوﯾش اﺳت ھﻣﯾﻧطور ﯾﮏ ﺑﭼﮥ ﻣؤﻣن و ﺧردﻣﻧد و ﺑﺎ
ادب و ﻓﺿﯾﻠت  .ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣوﻟود ﻧﺻﺎﯾﺢ و رﻓﺗﺎرھﺎی ظﺎھری ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﻠوق ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد  .ﻣﻠﺗﮭﺎ ھم ﻣﺣﺻول
ﻧﮕﺎه رھﺑران ﺧود ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﺧود اﻋم از اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت  ،اﻣﺎﻣﺎن ﮐﻔر ﯾﺎ اﺧﻼص .
 -٩٩ھﻣﮫ زﯾر ﻧﮕﺎه ﯾﮑدﯾﮕرﯾم از دور ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ  ،ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم  .ھﻣﮥ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﺣوﻻت اﺣوال و اﻓﮑﺎر و
روﺣﯾﺎت ﻣﺎ ﻣﻌﻠول ﺑرآﯾﻧد ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز از دور و ﻧزدﯾﮏ ﺑر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد .
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 -١٠٠آن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﺣوال ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻧﺎﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه در ﻣﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد دال ﺑر ﻧﮕﺎھﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را زﯾر ﻧظر
دارد  .ﻧﮕﺎه ﺷﯾﺎطﯾن و اﺟﻧﮫ و ﻣﻼﺋﮏ و ارواح را ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮕﺎھﮭﺎ اﻓزود .
 -١٠١ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎﺳت در واﻗﻊ ﻣﺎ را ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ زﯾر ﻧظر ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑر ﻣﺎ اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد  .ﻓﻘط ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧدا
ﺷر ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺧﺑﯾث ﻣﺻون ﻣﯽ دارد و ظﻠﻣﺎت را
و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ارواح طﯾﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ وﺟود و ﻗﻠوب ﻣﺎ را از ّ
دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٠٢و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﻧﮕﺎه ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﺎ ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﻏﯾراﻟﮭﯽ را از ﺟﺎن و دل و روح
ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺛﺎرش را ﻣﯽ زداﯾد و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﭘﯾر ھداﯾت ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت او ﻗرار دارﯾم .
 -١٠٣ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﺣوال و اﻣراض و اﻓﺳرده ﮔﯽ و ﻧﺷﺎط ﻗﻠﺑﯽ و دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎی ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﻧﮕﺎھﮭﺎﺋﯽ از دور
دﺳت اﺳت  .ﻣﺳﺋﻠﮥ ﭼﺷم زﺧم ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٠۴ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺑﺎطن ﺧود ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻻ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻧظر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧداوﻧد و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی او در
ﺟﮭﺎن .در ﻏﯾراﯾﻧﺻورت آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روح و دل و ذات ﺧود ﮐور اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﺣت ﻧظر ﺷﯾﺎطﯾن و اﺟﻧﮫ ﻗرار دارد و
در ﺧوﯾﺷﺗن ﺟز اﻣﯾﺎل و ﻣﻔﺎھﯾم ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺟﻧوﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﺧود را ﻋﺎرف ﻣﯽ ﭘﻧدارد .ﺑﺳﯾﺎری از
دﺟﺎﻻن ﻋﺻر ﻣﺎ از اﯾن دﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺧود را ﺣﺎﻣل وﺣﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ وﺣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺟﻧّﯽ اﺳت.
 -١٠۵ﺑر ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم ﻧور ﯾﺎ ظﻠﻣﺗﯽ از آن ﺑر ﭼﺷم ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و در ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن و ﺟﮭﺎن اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد .ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﺷم ﻣﺎ ﻓﻘط ﭼﺷم ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺻدھﺎ و ھزاران ﭼﺷم اﻧدر ﭼﺷم ﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﻧﮕﺎه ﮐردن اﺳت ﮐﮫ اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد و اﺛر
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -١٠۶و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺷرﯾﻌت ،ﺣﺟﺎب و ﻋﻔت ﻧﮕﺎه در رأس ﻣراﻗﺑﮫ ھﺎ و ﻋﺑﺎدات ﻗرار دارد و ﺑﻘول ﺑﺎﺑﺎطﺎھر
ﻋرﯾﺎن ،ھر آﻧﭼﮫ دﯾده ﺑﯾﻧد دل ﮐﻧد ﯾﺎد.
 -١٠٧ﭼﺷم ﻣﺎ دورﺑﯾن ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳت و دل ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﮑﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ اﯾن ﻋﮑﺳﮭﺎ را در ﺧود ظﺎھر ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ﻋﮑﺳﮭﺎ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻧدﯾﺷﮫ و اﻣﯾﺎل و ارادۀ ﻣﺎ را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد .
 -١٠٨ﻧﮕﺎه ﻧﮑردن ﺑﮫ ﻣﺣرﻣﺎت ﮐﮫ از اﺻول ﺷرﯾﻌت اﺳت در ﻋﺻر ﻣﺎ در ﺣﺎل اﻧﻘراض و ﻧﺳﯾﺎن اﺳت و ﻋﻣدۀ ﻣﻔﺎﺳد و
ﺗﺑﺎھﯽ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣﺣﺻول ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺑﯽ ﺣﺟﺎب و ﻧﺎاﻣن اﺳت و ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز از طرﯾﻖ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾری ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ذات ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
 -١٠٩اﻣروزه ﺗﻠوﯾزﯾون و اﯾﻧﺗرﻧت دو ﻧﮕﺎه اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ذات اﻟﮭﯽ ﺧود ﮐور
ﮐرده و دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﮐﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .
 -١١٠اﻧﺳﺎن دﯾواﻧﮥ ﻣدرن اﺻوﻻً در ﺣﺎل ﮐوری ﮐﺎﻣل اﺳت و دﯾﮕر ﻧﮕﺎه ﮐردن را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از دﺳت داده اﺳت و ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن اﻧﮭدام ﺷﮭﺎدت اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧﻠﻘت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﭼﮥ ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع ﻧﮕﺎه اﺑﻠﯾس در ﺗﻠوﯾزﯾون در ظﻠﻣت ﻣﺣض در ﺣﺎل ﺳﻘوط اﺳت  .و اﯾﻧﺎن ﻣﺻداق آن آﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﻣرﮔﺷﺎن
ﮐور ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﺣﯾرت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﮫ در آن دﻧﯾﺎ ﭼﺷم داﺷﺗﯾم ﭘس ﭼرا اﯾﻧﮏ ﮐور ھﺳﺗﯾم .
 -١١١اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻧﮕﺎه ﮐردن را ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت  .او ﻓﻘط ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﮏ ﻣﻌﻠول ﻣﺣض اﺳت و از ھر اراده ای
ﺳﺎﻗط اﺳت  .ارادۀ او ارادۀ اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ او را از طرﯾﻖ ﺗﻠوﯾزﯾون و اﯾﻧﺗرﻧت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ در ﺧواب ھم زﯾر ﻧظر
اﺑﻠﯾس اﺳت و ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ در ﺑﯾداری در او ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .
 -١١٢ﭼﺷم اﻧﺳﺎن اﻣروز در ﺣد ﯾﮏ ﻋدﺳﯽ و دورﺑﯾن ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺗﻧزل ﮐرده اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ در
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ دورﺑﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻋﮑس ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﺟﺎی ﻧﮕﺎه ﮐردن .
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" -١١٣ﻧظر ﮐردن" در اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺣﺎل اﻧﮭدام اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻓﻘط ﻣﻧظور و ﻣﺄﻣور و ﻣﻌذور و ﻣﻌﻠول اﺳت.
او ھﯾﭻ ﻧظری ﻧدارد  .او ﮐور اﺳت  .و آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧد ﻣﻧظور آن ﭼﺷم ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ او را ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﻧد .
 -١١۴اﺻﻼً آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﮐردن و ﻧﮕﺎه ﺷدن را درﯾﺎﺑﯾد؟ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎظر ﺑودن و ﻣﻧظور ﺑودن  .اﯾن دو
ﺑظﺎھر ﯾﮏ واﻗﻌﮫ اﺳت وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .دو ﻋﻣل ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﻌﮑوس اﺳت .ﻣﺛل دادن و ﮔرﻓﺗن اﺳت ﮐﮫ ھر دو ﺑﺎ
دﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻧﺳﺎن اﻣروز ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻘط دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت در ﻧﮕﺎه ﮐردن و دﯾدن
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .ﺗﻔﺎوت در دﯾدن و دﯾده ﺷدن اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن واﺿﺢ ﺗر ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن دﯾدن و ﻧدﯾدن
اﺳت .ﻧدﯾدن ھﻣﺎن دﯾده ﺷدن ﻣﺣض اﺳت .ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﻣدرن دﻗﯾﻘﺎ ً ﯾﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳت .اﯾن ﻧﮕﺎه ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
 -١١۵اﻧﺳﺎن اﻣروز ﺣﺗﯽ ﻋﮑﺎس ھم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﮑوس اﺳت .آﯾﺎ ﻣﻌﮑوس ﺑودن را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ دﯾده ﺷدن و واروﻧﮫ
ﺷدن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واﺣد اﺳت ﻣﺛل ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﻋدﺳﯽ ﭼﺷم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ھر ﺻورﺗﯽ در ﭼﺷم آدﻣﯽ واروﻧﮫ اﺳت.
و ﻟذا اﻧﺳﺎن اﻣروز اﻧﺳﺎﻧﯽ واروﻧﮫ اﺳت و ﺟﮭﺎن را ھم واروﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋدﺳﯽ اﺳت ،ﯾﮏ ﻣﻌﮑوس ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﻔﻌول و ﻣﻌﻠول.
 -١١۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﮑس ﺟﮭﺎن در ﭼﺷم اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧودش ﻗرار ﻣﯽ دھد اراده ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﮐردن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن
ﺑﺧودی ﺧود و ﺑدون اراده ﺑﮫ ﻧﮕﺎه و ﻧظر ﮐردن در ﭼﺷم اﻧﺳﺎن واروﻧﮫ اﺳت .
)ع(

 -١١٧ﻋداﻟت در ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻗرار دادن ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧودش و ﺳرﭘﺎی ﺧودش .ﺣﺎل اﮔر اﻧﺳﺎن
اﻣروز اﯾﻧﻘدر ظﺎﻟم و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﺗم ﺑر اﺳت ﺑواﺳطﮥ ھﻣﯾن واﻗﻌﮥ ﻣﻌﮑوس ﺑودن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﮑس ﺟﮭﺎن در
ﻋدﺳﯽ ﭼﺷم ﺧودش را ﺑرﮔرداﻧد و ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧود و ﺑر ﻗﺎﻋده اش ﻗرار دھد .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن واژﮔوﻧﺳﺎﻻر و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ!
 -١١٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧدارد اﺻوﻻً ﺑﯽ ﻧظر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐور اﺳت  .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن و دﯾواﻧﮫ ﻋﺻر
ﻣﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﯽ ﻧظری ﻣﯽ دھد و ﺧود را ﻋﺎرف ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  .و اﯾن ﺑﯽ ﻧظری را ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ "ﺣﻘوق ﺑﺷر" ﺗﺑﻠﯾﻎ ھم
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﻘوق ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت اﻧﮭدام ﺑﺷر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .
 -١١٩آﯾﺎ ھرﮔز در ﻣﻌﺿﻠﮥ ﻋﯾﻧﮑﯽ ﺷدن ھﻣﮥ آﺣﺎد ﺑﺷری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺄﻣﻠﯽ ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت؟ اﯾن
ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧظر ﮐردن و دﯾدن ﻧدارد .ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ دﯾده ﺷود .اﻧدﮐﯽ در ﻣﻌﻧﺎی ﻋﯾﻧﮏ دودی
ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼون ﻣرﺿﯽ ﻣﺳری ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺷده اﺳت.
 -١٢٠ھﻣﮫ را دودی و ﯾﮑرﻧﮓ دﯾدن ھﻣﺎن " ﺑﯽ ﻧظری " و ﺣﻘوق ﺑﺷر و در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﮐوری اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروز
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺳﺎوات و ﺑراﺑری  ،ﻣذھب واﺣدۀ ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷده ھﻣﺎن ﻓﻘدان ﻧﮕﺎه و دﯾدن اﺳت و ﻧدﯾدن ﻣرزھﺎ و ﻓرﻗﮭﺎ
و ﺗﻔﺎوت ھﺎ و ﺣدود و ﻓرﻗﺎن اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﮐوری اﺳت  .اﯾﻧﺎن ﺑﻘول ﻗرآن ھرﮔز ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد  .ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ؟ ﺑﺧودﺷﺎن،
ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن  ،ﺑﮫ ﺣﯾﺎت  .اﯾﻧﺎن ﺳﺎﻗط ﺷده در درک اﺳﻔل ھﺳﺗﻧد  .ﮐﮫ ﺛﻘﻠﯽ ﺳﯾﺎه و ﯾﮑدﺳت ﻣﺛل ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮫ ھﺎی ﻓﺿﺎﺋﯽ
اﺳت ﮐﮫ از آن ﻧور ﻋﺑور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗد ﻧور  :ظﻠﻣﺎت !
 -١٢١اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﯾﺎ ﻣﯾﮑروﺳﮑوﭘﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺗﻠﺳﮑوﭘﯽ و ﯾﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳت و در ﯾﮏ ﮐﻼم اﻧﺳﺎن ﻋﯾﻧﮑﯽ اﺳت  .او آﺷﮑﺎرا
ﻣظﮭر اراده ﺑﮫ ﻧدﯾدن و ﻧﮕﺎه ﻧﮑردن اﺳت  .او ﺧﺻم ﭼﺷم اﺳت .
 -١٢٢ﮔوش اﻧﺳﺎن ﻣدرن ھم دﻗﯾﻘﺎ ً دﭼﺎر ھﻣﺎن ﻣرض ﭼﺷم اﺳت و ﻟذا در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﻗرآن ﭼﺷم و ﮔوش ﺑﮭﻣراه ﯾﮑدﯾﮕر
آﻣده اﻧد  .ھﻣﮥ آدﻣﮭﺎی ﻣدرن ﺳﻣﻌﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﯾﻧﮑﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن و در ﺣﺎل راﻧﻧدﮔﯽ ھم
ﺳﻣﻌﮏ دارﻧد  .ﮔوﺷﯽ ھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﻣوﺳﯾﻘﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﮔوش دھد و ﺑﺷﻧود ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﻟذا ھﻣﮫ ﻋرﺑده ﻣﯽ ﮐﺷﻧد  .ھﻣﮫ ﻣﻧظور و ﻣﺳﻣوع و ﻣﻌﮑوس ھﺳﺗﻧد  .ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻧﮫ ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد :
ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد – ﻗرآن .
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 -١٢٣ﺑﻘﯾﮥ ﺣواس ھم ھﻣﯾﻧطورﻧد  .ذاﺋﻘﮫ ھﺎ و ﺷﺎﻣﮫ ھﺎ ھم از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده اﻧد و ﺣس ﻻﻣﺳﮫ ﻧﯾز  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ھﺎ
ﻧﺎﺑود ﺷده اﻧد زﯾرا رواﺑط ﺑﺷری ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﺣواس ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣﺣﺑوس در ﺗن ﺧوﯾﺷﻧد در ﺳﻠوﻟﮭﺎی
اﻧﻔرادی .و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن رواﺑط ﺑﺷری ﮐﮫ ھﻣﺎن راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت دﭼﺎر ﺟﻧون ﺷده اﺳت و ﻋواطف ﺑﺷری
ﻓﻘط در آﻟت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده و ﮐﻠﯾﮥ ﺣواس و ھوش در ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت و اﯾن ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن
اﺳت .و ﻟذا اﯾن ﻋﺿو ﺟﻧﺳﯽ ھم در ﺣﺎل اﻧﮭدام اﺳت و ﺑﮫ دردھﺎ و اﻣراض ﻻﻋﻼج ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت  .و ﻣرﺿﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾدز
در ﺣﻘﯾﻘت ﻣرض ﻗطﻊ ارﺗﺑﺎط ﺑﺷر اﺳت  .ﻣرﺿﯽ ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را از ﯾﮑدﯾﮕر ﻓراری ﻣﯽ دھد زﯾرا ارﺗﺑﺎطﯽ ﺟز از طرﯾﻖ
آﻟت ﺟﻧﺳﯽ ﻧدارﻧد و اﯾدز اﯾن ارﺗﺑﺎط را ھم دوزﺧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .اﯾن ﺣﺎﺻل ﻗطﻊ راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺣﺎﺻل
ﻓﻘدان ﻧظر ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -١٢۴ھﻣﮥ ﻗوای ﺣﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ و ارﺗﺑﺎطﯽ و ادراﮐﯽ ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﻧظر او ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧظر ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن
اﺳت.
 -١٢۵اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧدارد ﺣﺗﯽ ﺣواس ﺣﯾواﻧﯽ ﺧود را ھم از دﺳت ﻣﯽ دھد و ارﺗﺑﺎط ﺟﺎﻧوری اش ھم ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و اﯾن داﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ دوزﺧﯽ و ﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗن
ﻣﺣض ﺷدن ﯾﮏ ﺗن ﻣﺎدون ﺣﯾواﻧﯽ  .ﺗن ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﺎدی .
 -١٢۶ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ذھن و ﺣﺎﻓظﮫ و ﻗدرت ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن ھم ﻣﺣﺻول ﺣس ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و
دﯾدن اﺳت زﯾرا ﻣﻘﺻود ذاﺗﯽ ھر ﺣﺳﯽ ھﻣﺎﻧﺎ دﯾدن اﺳت و دﯾدن ﮐﻣﺎل ادراک و ارﺗﺑﺎط اﺳت  .در واﻗﻊ ﺳﺎﺋر ﺣواس ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮥ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ و ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺣس ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت .
 -١٢٧اﯾن اﻧﮭدام ﺣواس ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺣرص و طﻣﻊ و ﻋطش و ﻗدرت ﺑﻠﻌﻧده ﮔﯽ و اﻧﺣﺻﺎر و ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳت:
ﺧوردن و ﮔﺎﺋﯾدن! اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن ﻣﺎدون ﺣﯾواﻧﯽ.
 -١٢٨اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﮫ و ذاﺋﻘﮥ ﺿﻌﯾﻔﺗری دارﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧورﻧد  .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗدرت ﻻﻣﺳﮫ و ﺑﺎﺻرۀ ﺿﻌﯾﻔﺗری دارﻧد
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺷﮭوت اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺗر و دﯾواﻧﮫ ﺗر و ھرزه ﺗرﻧد و ﺑﺳوی ﺟﻧون ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ روﻧد  .اﯾن ﺣﺎﺻل ﻗطﻊ راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن
ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .
 -١٢٩ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻣری ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ارﺗﺑﺎط اﺳت  .ﻋدم راﺑطﮫ ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت  .و ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﻣﺟﺎری
ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ درﯾﭼﮫ ھﺎی رزق ﺣﯾﺎت ﺑﺷرﻧد  .و اﯾن درﯾﭼﮫ ھﺎ و ﻣﺟﺎری در ﺑﺷر ﻣدرن در ﺣﺎل ﻣﺳدود
ﺷدن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت راز ﻗﺣطﯽ زده ﮔﯽ و ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﺟﻧوﻧﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت و آدﻣﺧواری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری و ﺷﮭوت ﺑﺎرﮔﯽ .
 -١٣٠ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ھﻣﮥ ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت  .و ﻟذا ﺳﺎﺋر ﺣواس ھم ﺑواﺳطﮥ اﺧﺗﻼل و اﻧﮭدام ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺑﺳوی اﻧﺣطﺎط
و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣﯽ روﻧد.
 -١٣١ﺑﮫ ﭼﺷم ھﺎ ﮐﮫ ﺑﻧﮕرﯾم اﮐﺛرا ً ﻏﺷﺎﺋﯽ ﺧﺎﮐﺳﺗری و ﺑﯾرﻧﮓ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑر روی ﭼﺷم ھﺎ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت" .و
ﺧداوﻧد ُﻣﮭر ﻧﮭﺎد ﺑر دﻟﮭﺎی ﮐﺎﻓران و ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔوﺷﮭﺎﯾﺷﺎن .و ﺑر ﭼﺷﻣﮭﺎﯾﺷﺎن ﭘرده ای ﮐﺷﯾد .و اﯾﻧﺳت ﻋذاب ﻋظﯾم " .ﻗرآن.
 -١٣٢ﭘس اﯾن ﭘرده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺣواس ﮐﺷﯾده ﺷده ﺟﻣﻠﮫ از ﭘرده و ُﻣﮭری اﺳت ﮐﮫ ﺑر دﻟﮭﺎﺳت و دﻟﮭﺎ ﻧوری ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد و
در ﺧﻔﻘﺎن و ظﻠﻣﺎت اﺳت و ﻟذا اﯾن ﺣواس و ﺧﺎﺻﮫ ﭼﺷﻣﮭﺎ ﺑﯽ ﻧورﻧد و از درون ﻧوری ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﻧﮕﺎه
ﮐردن ﻧدارﻧد  .ﻓﻘط ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١٣٣و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋرﺑده و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روﺑروی ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دارﻧد ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺻد ﻓرﺳﻧﮓ دور از
ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد زﯾرا ھﻣدﯾﮕر را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻟذا ﻻﻟﻧد و ﻣﺛل ﻻﻟﮭﺎ ﻓﻘط از ﺧود ﺻدا ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١٣۴ﭼون در ﻟﻣس ﯾﮑدﯾﮕر ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑرﻗرار ﻧﻣﯽ ﺷود ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯾزﻧﻧد و ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد )زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎ و رواﺑط
واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان( .
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 -١٣۵و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن رواﺑط اﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭼون ھﻣﮥ ﻣﺟﺎری ارﺗﺑﺎطﯽ
ﺗﻌطﯾل ﺷده اﺳت در راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻓﻘط ارﺗﺑﺎط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﻋذاب رﺳﯾده اﺳت  .و اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣردان را زن ذﻟﯾل و ﺑرده ﺳﺎﺧﺗﮫ و زﻧﺎن را روﺳﭘﯽ ﺻﻔت و ﺗن ﻓروش و ﺗﺎﺟر ﻧﻣوده اﺳت .
 -١٣۶ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﻏرﯾزۀ ﺟﻧﺳﯽ و ﺣس ﺷﮭواﻧﯽ و ﻋﺿو ﺟﻧﺳﯽ ھم ﯾﮑﯽ از ﺣواس ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن راﺑطﮫ اﺳت و ھﻣﮥ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺟﻣﻊ آﻣده و ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻗوای ﺧود درﮔﯾر و ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺗﺎ ﻧﯾﺎز و ﻏرﯾزه و ﺣس ﺟﻧﺳﯽ را ارﺿﺎء ﮐﻧﻧد  .وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻣﮥ اﯾن ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺑﺳوی اﺧﺗﻼل و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣﯽ رود
ﺣس ﺟﻧﺳﯽ ھم ﻋﻘﯾم و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻋذاب ﺟﻧﺳﯽ ﻣﮭد آن " ﻋذاب ﻋظﯾم " اﺳت  .و راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ اﺻﻠﯽ اﯾن ﻋذاب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود زﯾرا راﺑطﮫ ای ﺷدﯾد و داﺋﻣﯽ و ﺑﻼوﻗﻔﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎری ارﺗﺑﺎطﯽ اش ﻧﺎﺑود
ﺷده اﺳت و ﻟذا از راﺑطﮥ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟز راﺑطﮥ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ آﻧﮭم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷد ﻋذاب ﺷده اﺳت و ھﻣﮥ ﺟﻧون
و ﺟﻧﺎﯾﺎت از اﯾن آﺧرﯾن ﻣﺟرای ارﺗﺑﺎط آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﭘﺷﺗواﻧﮫ ھﺎی ﺧود را از دﺳت داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭘﺷﺗواﻧﮥ
راﺑطﮥ ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﻣﺎن راﺑطﮥ ﺑﺻری و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ھر ازدواﺟﯽ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺣرف اول و آﺧر را
ﻣﯽ زﻧد و ھر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ در ھﻣﺳری ﺑر اﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎب ﭼﺷم اﺳت  .در ﺳﺎﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھم ﭼﻧﯾن اﺳت ﺣﺗﯽ در اﻧﺗﺧﺎب
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ .
 -١٣٧اﮔر ﭼﺷم آدﻣﯽ در اﻣر اراده و اﻧﺗﺧﺎب  ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣس ادراﮐﯽ اﺳت ﭘس اﺧﺗﻼل در ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯽ اراده ﺷدن
اﻧﺳﺎن در اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﯽ اراده ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺷود و در ھر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
در واﻗﻊ اﯾن اوﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود در ھر اﻣری  .زﯾرا ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷود.
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را در اﻣر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﺿوح ﺷﺎھدﯾم  .و ﻟذا ﻣﻌﺿﻠﮥ دﻣوﮐراﺳﯽ ھم در ﻋﺻر ﻣﺎ ﭘدﯾده ای ﻣﻌﮑوس و
واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت و ﻣردم ﺳﺎﻻری ﻋﻣﻼً ﻣردم ﺳواری ﮐردن اﺳت  .و ﻧﮕﺎه اﺑﻠﯾس از ﭼﺷم ﺗﻠوﯾزﯾون اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد رأی دھﻧد .
 -١٣٨در ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ راز و رﻣزھﺎی وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﺻول ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه و ﻏﻣزۀ ﯾﺎر اﺳت و
ﻋﺎرف ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼوﻗﻊ در زﯾر ﻧﮕﺎه ﭘروردﮔﺎر و اﻣﺎم ﺧوﯾش اﺳت و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺟز دﯾدار روی ﯾﺎر ﮐﺎری ﻧدارد .
 -١٣٩ﻣﻧظور ﺧداوﻧد از ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﭼﯾزی ﺟز آﺷﮑﺎر ﮐردن ﺟﻣﺎل ﺧود و ﺑﮫ رؤﯾت رﺳﺎﻧﯾدن اﯾن ﺟﻣﺎل در ﻧظر
اﻧﺳﺎن ﻧﺑوده اﺳت  .ﭘس ﭼﺷم و دﯾدن آن ﺣس و ﻋﺿوی در ﺧﻠﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻣﻘﺻود ﺧﻠﻘت را ﻣﺣﻘﻖ ﮐﻧد .
 -١۴٠ھﻣﮥ اوﺻﺎف ﺑﮭﺷت و اھل ﺑﮭﺷت در ﻗرآن ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺻری اﺳت و ھﻣﮥ ھﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻟذاﯾذ ﺑﮭﺷﺗﯽ ھم ﺑﮫ ﻧﮕﺎه
ﻣﯾرﺳد و در ﺗﻣﺎﺷﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت  " .ﺣور اﻟﻌﯾون " ﮐﮫ ﻣﺣور و ﮐﻣﺎل ﻟذت ﺑﮭﺷﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﻣوﺟودات " ﻋﯾﻧﯽ " ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﻠوق ﭼﺷم ھﺳﺗﻧد و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧور ﭼﺷم را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺻﻔت آﻧﺎن ھم ﭼﺷﻣﺎن آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ " ﮔﺷﺎده ﭼﺷﻣﺎن " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .در ﺣﻘﯾﻘت ھم اھل ﺑﮭﺷت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﮕﺎه و ﭼﺷم
ھﺳﺗﻧد و ھم ﺧود ﺑﮭﺷت  .زﯾرا ﺑﮭﺷت زﯾر ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد اﺳت و ﻣﺣﺻول ﻧﮕﺎه ﮐردن او ﺑﮫ اھل ﺑﮭﺷت اﺳت و ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل
آن دﻋﺎ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ  :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﮐن ! ﺑﮭﺷت ﺣﺎﺻل ﻧظر ﭘروردﮔﺎر ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .
 -١۴١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ام ﻣﺗذﮐر ﺷده ام  ،در دوران واﻗﻌﮥ ﻧزول روح و ھﻣﮥ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ و
ﺑﮭﺷﺗﯽ در دازﮔﺎره )ﯾﯾﻼق زادﮔﺎھم( ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑر ھم ﻣﯽ ﻧﮭﺎدم ﭼﺷﻣﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل روی ﺧود ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن
ﻣﯾﻧﮕرد و ﻣن از ﻓرط ﺧوﺷﯽ و ﻣﺳﺗﯽ و ﻟذت روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل از اﯾن ﭼﺷم  ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ھر آن ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوم و
آﻧﻘدر ﻋرﺑده ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم از ﺷوق و ﻣﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧواب ﻣﯽ ﭘرﯾدم .اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑود ﺷدن از ﻓرط ﺷﺎدی و ﻣﺳﺗﯽ و ﻟذت ﺟﺎن و
دل و روح ،ﺑﯾﺎﻧﯽ اﻏراق آﻣﯾز ﻧﯾﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .آن ﭼﺷم ﻣرا ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت و ﻣن ھم ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧم آن ﭼﺷم
را ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗم و آﻧﮭﻣﮫ ﺷوق و ﻣﺳﺗﯽ و ﻋروج روح ﺣﺎﺻل روﯾﺎروﺋﯽ اﯾن دو ﭼﺷم ﺑود .
 -١۴٢و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ھر ﮔﺎه اﯾن ﭼﺷم ﯾﮕﺎﻧﮫ در اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﯾﺎ از دل آﺳﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷد و ﻣرا ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت ﻣن در
ﺧواﺑم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم و آن ﭼﺷم را "ﻋﻠﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻗﺑﻠﯽ در ﺑﯾداری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم  .ﺑﻌدا ً ﮐﮫ در اﯾن
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ﺑﺎره اﻧدﯾﺷﯾدم ﭘذﯾرﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮥ "ﻧظر ﮐردۀ ﻋﻠﯽ" در اﻋﺗﻘﺎد ﺷﯾﻌﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ اﺳت  .و اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ را ﻋﯾن ﷲ و
ﻧﮕﺎه و ﭼﺷم ﺧدا ﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد اﻣری ﺑرﺣﻖ اﺳت و ﻋﻠﯽ ﭼﺷم ﺧداﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﺷم ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١۴٣و آﻧﮭﻣﮫ ﻓﻐﺎن و ﻧﺎﻟﮥ ﻋﺎرﻓﺎن از آن ﭼﺷم ﻧرﮔﺳﯽ و ﻣﺳﺗﺎﻧﮫ در ادﺑﯾﺎت ﻣﺎ ﻧﯾز ﺷﻌر ﻧﯾﺳت ﺷرح واﻗﻌﮫ اﺳت  .و در
ھﻣﺎن دوره ﺑود ﮐﮫ از ﭼﺷم ﺧود ﻋﻠﯽ ﺗﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻋﻠﯽ ﮐﺷﯾدم ﮐﮫ ﺑرای ﻣن و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼون ﺟﺎم ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ و دل ﻧﻣﺎ
و روح ﻧﻣﺎ و ﺧداﻧﻣﺎ ﺑود  .و ﻣن در ﺣﺎﻟﯽ آن ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﮐﺷﯾدم ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ھﻧری در اﯾن ﺑﺎب ﻧداﺷﺗم و ﻧﻘﺎﺷﯽ در دورۀ
ﻣدرﺳﮫ ﭘﺎﺋﯾن و ﺿﻌﯾﻔﺗرﯾن درس ﻣن ﺑود ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﮫ زور از اﯾن درس ﻗﺑول ﻣﯽ ﺷدم  .وﻟﯽ ﭼﺷم او ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﻣن اﯾن
ھﻧر را ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ ﺗﻣﺛﺎﻟﯽ از او ﺑﮑﺷم ﮐﮫ ﻗﺻدم ﻓﻘط ﮐﺷﯾدن ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑود .
 -١۴۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﻧﮕﺎه و ﻧظر و ﭼﺷم ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻓﻠﺳﻔﮫ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﻋرﻓﺎن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت و ﺷرح ﺷﺎﻋراﻧﮫ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺎن دﺳت و ﭘﺎ ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﻧﺎﻗﺻﯽ از ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﻌﯽ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ از آن ﺳﺧت
ﻏﺎﻓﻠﯾم .
 -١۴۵ﻣردان ﺧدا و ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺷرﯾت زﻧده و ﺑﯾﻧﺎ از ﻧﮕﺎه آﻧﺎن اﺳت .
اﯾﻧﺎن ﭼﺷﻣﺎن ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺳت ﻧور ھداﯾت  .ﻧور ھداﯾت ھﻣﺎن ﻧور ﻧﮕﺎه آﻧﮭﺎﺳت .
 -١۴۶ھر ﮐﮫ روی او ﺑﯾﻧد ﺟز ﺑﮫ ﭼﺷم او ﻧﺑﯾﻧد و ﻟذا ﭼﺷم او ﺷود  :ﻋﯾن ﷲ .
 -١۴٧ﭼﺷم ﺧدا ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﺷدن .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧود ﺑﮫ آﻧﯽ ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾد .ﭘس ﭼﺷم ﺧدا ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮥ
ﺧدا ﺷدن .
 -١۴٨ھر ﮐﮫ ﺧدا ﺑﯾﻧد ﺧداﺋﯽ ﺷود .ﭘس آدﻣﯽ ﻣﺧﻠوق ﻧﮕﺎه ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﺧداﺳت ﭼون
ﺻورت اﻧﺳﺎن از ﺻورت ﺧدا و روﺣش ھم از روح ﺧداﺳت  .ﭘس آدﻣﯽ ﭼون ﺑﮫ ﯾﺎد او ﺑر ﺟﮭﺎن ﻧظر ﮐﻧد او را دﯾدار ﮐﻧد.
اﯾن اﻏراق ﻧﯾﺳت  .ﯾﺎد ﻣﺎ ﯾﺎد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺣرف و اﻟﻔﺎظ و ﺧﯾﺎﻻت اﺳت  .ﯾﺎد ﺧدا ،دﯾدار ﺧداﺳت .دﯾدار ،ﮐﻣﺎل ﯾﺎد اﺳت
و ﯾﺎد ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺟﻣﺎل او در ﻟﺣظﮥ " اﻟﺳت ﺑرﺑّﮑم " اﺳت و ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن ﺟﻣﺎل او ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﺎزآوردن ﺟﻣﺎل
اوﺳت .ﭘس اﯾن ﯾﺎد از ﭼﺷم اﺳت و ﯾﺎد ﭼﺷم اوﺳت  .ﺣﺎﻓظﮥ ﭼﺷم را ﺑﺎﯾد زﻧده ﮐرد.
 -١۴٩ﮐرۀ ﭼﺷم آدﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻐز ﮐﺎﻣل و ﺑرﺗر اﺳت ﻣﻐز دﯾدار اﺳت  .ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑواﺳطﮥ ﭼﺷم ﺧود ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم و ﺑﮫ
ﯾﺎد آورﯾم و آرﺷﯾو ازﻟﯽ ذھن ﭼﺷم ﺧود را اﺣﯾﺎء ﮐﻧﯾم .
 -١۵٠ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻐز و ذھن ﻣﺎ ﭼﺷم دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت آﻧﮭﻣﮫ ﻣﻧﺎظر و وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ
آورد ﯾﺎ ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .دل ﻣﺎ ھم ﭼﺷم دارد ﮐﮫ ﭼﺷﻣﯽ ﺑرﺗر و ﺧداﺑﯾن اﺳت  .وﻟﯽ ﭼﺷم ﻣﺎ ﺷﺎھراه و درب ﭼﺷم دل و
ذھن ﻣﺎﺳت و ﭼﺷم روح ﻣﺎﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﭼﺷم ﺧدای ﻣﺎﺳت .
 -١۵١ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋزﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " روح اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﭼﺷم و ﮔوش و دھﺎن دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻏذا ﻣﯽ ﺧورد و
ﺣرف ﻣﯽ زﻧد و " ...
 -١۵٢اﮔر ﺑﺑﺎورﯾم ﮐﮫ ﭼﺷم ﻣﺎ ﭼﺷم ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﺎﻧت داده اﺳت و ﺟﻣﺎل ﻣﺎ ھم ﺟﻣﺎﻟﯽ از اوﺳت  ،آﻧﮕﺎه اﯾن ﭼﺷم
ﭼﯾزھﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و در آﺋﯾﻧﮫ ﺻورت او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم ﻣﺎ در آﺋﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﺟﻣﺎل او را.
زﯾرا آدﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ ﺣﺎﻓظﮥ ذھﻧﯽ ﻧدارد و ذھﻧش ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﭼﺷم اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﯾﻧدﯾﺷد و ﺑﮫ
ﯾﺎد آورد  .اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ﺿرری ﻧدارد .
 " -١۵٣ﭼﺷم ﻣن ﮐﯽ ﺗواﻧد ﺟﻠوۀ روی ﺗو دﯾد ﮐﮫ ﺗو ﺧود ﺳﺎﮐن ﭼﺷﻣﯽ و ﺑﮫ ﭼﺷم ﺗﺎﺑﻧده ای " -اﯾﻧﺳت ﮐل اﻓﺳﺎﻧﮥ ﭼﺷم و
ﻧﮕﺎه و ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن .
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 -١۵۴ﭘس اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﯾﺳت ؟ ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﮔﻔﺗﮫ و ﻗﺑل از او ﻋﻠﯽ
ﺟز ﺑﻧده ﺣﺟﺎب و ﺣﺎﺋل ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗو ﺧود ﺣﺟﺎب ﺧودی از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯾز !
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ﮐﮫ  :ﺑﯾن ﺑﻧده و ﺧداﯾش

" -١۵۵ﻣن" آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد از ﻣﯾﺎﻧﮥ راﺑطﮥ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﺑرﺧﯾزد ﺗﺎ ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد در ﺟﮭﺎن ﺧداﯾش را دﯾدار ﮐﻧد .
 -١۵۶ﺧداوﻧد ﺣﺎﺿر و ظﺎھر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن  ،ﺧداوﻧد دارای اﺳم ﻏﺎﯾب ﻧﯾﺳت  .آﻧﮑﮫ ﺟﻠوی ﭼﺷﻣﺎن اﻧﺳﺎن را
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺧداﯾش را ﻧﺑﯾﻧد اﺑﻠﯾس ﻣن و ﻣﻧﯾت اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﭘرده ای اﺳت ﮐﮫ روی ﭼﺷم آدﻣﯽ را ﭘوﺷﺎﻧده و ﻗﻠﺑش را
ﻻک و ﻣﮭر ﻧﻣوده اﺳت .
 -١۵٧آدﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﯾر و ﺑﻧدۀ ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آن ارﺑﺎب ﺑﮑﻠﯽ ﭼﺷم را ﮐور ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺣدﻗﮫ درﻣﯽ
آورد .و ﯾﺎ ارﺑﺎب و ﺳﻠطﺎن و رﺳﺗﮕﺎر ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھش ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ را آزاد و رھﺎ از ﺑﻧد ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١۵٨ﺑرﺧﯽ از ﭼﺷﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﺷم دﯾﮕران را درﻣﯽ آورﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﺑﮫ ﻣردم ﭼﺷم و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد .
 -١۵٩ﺑرﺧﯽ از ﭼﺷﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣردم زﺧم ﻣﯽ زﻧﻧد و رﻧﺟورﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد از ﻓرط ﺣﺳد و ﻗﺣطﯽ ﻧور  .و ﺑرﺧﯽ از
ﭼﺷﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﺧﻣﮭﺎی ﻣردﻣﺎن را ﻣرھم ﻣﯽ ﻧﮭﻧد و ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد .
 -١۶٠ﺑرﺧﯽ از ﭼﺷﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻋﻣﺎق دل و ذات دﯾﮕران را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺷﺎن ھم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﭼﺷﻣﺎن ﻣردم
را ﺑﮫ ﻧور ذاﺗﺷﺎن ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺑرﺧﯽ از ﭼﺷﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط زﯾر ﻟﺑﺎس ﻣردم را ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر  .و ﺑرﺧﯽ
ھم ﻓﻘط ﺟﯾب ﻣردم را .
 -١۶١ﺑرﺧﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﻣﺣض و زﯾﺑﺎﺋﯽ را ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد  .و ﺑرﺧﯽ ھم ﮐﻣﺎل را ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن
ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﻧد  .و ﺑرﺧﯽ ھم ﺧﺻﺎل را ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﺎن ﺗﺎﺟراﻧﻧد .
 -١۶٢ﺑرﺧﯽ ﭼﺷﻣﺎن  ،ﻣردم را ﻣﯽ زﻧﻧد  .ﺑرﺧﯽ ﻣردم را ﻣﯽ درﻧد و ﻣﯽ ﺧورﻧد  .و ﺑرﺧﯽ از ﭼﺷﻣﺎن ﻣردم را ﻣﯽ ﻧوازﻧد .
ﻣﻧور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
و ﺑرﺧﯽ ھم ﻣردم را ّ
 -١۶٣ﺑرﺧﯽ از ﭼﺷﻣﺎن ﻣردم را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم از ﯾﺎد ﺧدا ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﻣردم را ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١۶۴ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دﯾده اﺳت در ﺻورت ﻣردم ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺧداﺳت و ﻟذا ﻣردم را زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣردم ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﭼﺷم اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ دارﻧد و ﮔﺎه ﮐوس اﻧﺎاﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد .
 -١۶۵ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷﻣش ﻋﺎﺷﻖ اﺳت زﯾرا ھﻣواره ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت و در ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ  ،ﺟﻠوه ای از
او ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻟذا ﺑر ھر ﮐﮫ ﻧظر ﮐﻧد او را ﻣﻌﺷوق ﮐﻧد .
 -١۶۶ﻋﺷﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ھﻧر و اﺳﺗﻌداد وﯾژۀ دﯾدن و ﻧﮕرﯾﺳﺗن اﺳت .
 -١۶٧ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺟوﺋﯽ و ﺧداﺑﯾﻧﯽ در ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ .
 -١۶٨ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺷﻣﺎن اﺳت  .ﭘس ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﯾن دو ﭼﺷم .
 -١۶٩ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر و در ﯾﮏ آن ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﺧدا ﺗﻼﻗﯽ ﮐرده اﺳت و ﻧﮕﺎه ﺧدا را دﯾده اﺳت .
 -١٧٠ﭘس ﻋﺷﻖ ﻧوﻋﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗن و دﯾدن اﺳت  .ھﻧر ﻋﺷﻖ ورزی ھﻧر دﯾدن اﺳت .
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 -١٧١ﻋﺎﺷﻘﺎن از اھﺎﻟﯽ ﭼﺷم ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اھل ﺑﺻﯾرت ھﺳﺗﻧد .
 -١٧٢ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﺣض و ﻣﺣض دﯾدن  :ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﺑرای ﻧﮕرﯾﺳﺗن !
 -١٧٣ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ زﯾﺳﺗن او دﯾدن اوﺳت و ھﺳﺗﯽ اش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﮕﺎه اﺳت  :ﻣن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﭘس ھﺳﺗم !
 -١٧۴ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﺎه ﮐردن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﭼﺷم ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺗﻣﺎم اﻧرژی ﺣﯾﺎﺗﯽ او ﻣﺗﻣرﮐز
در ﻧﮕﺎه اوﺳت .
ﻧﺑوت اﺳت ﮐﮫ  :اﻧّﺎ ارﺳﻠﻧﺎک ﺷﺎھدا ً ...
 -١٧۵ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎھد ﻣﺣض ! و اﯾن اﺳﺎس ّ
 -١٧۶ﺷﺎھد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮭود ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑوب ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧظور ﺧداﺳت .
 -١٧٧ﺷﺎھد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﭘس ﺷﺎھد ) ﻋﺎﺷﻖ ( ھﺳﺗﯽ ﻣﻧد اﺳت و ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ
ﻣﺣض روﺑروﺳت .
 -١٧٨ﭼﺷﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد او را ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس و ﭼﯾزی در دﻟش ﻧﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﭘرده ای ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه دل او را ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -١٧٩ﭘس ﺷﺎھد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻟش ﻣﻧزه از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﺑﺎﺷد .
 -١٨٠ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن ﺧداﺑﯾﻧﯽ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻧواﺋﯽ ﮐﺎﻣل ھم ﺷﻧﯾدن ﺻدای ﺧداﺳت  .و اﯾن ﮐﻣﺎل  ،ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ
ﺑﮫ ﺧداوﻧد در دل اﺳت .
 -١٨١ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻻاﻗل ﯾﮑﺑﺎر وﺟﮭﯽ از ﺟﻠوه ای اﻟﮭﯽ را ﻧدﯾده اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ھﻧوز ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و از ﭼﺷم
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﭼﯾزی ﻧدﯾده اﺳت .
 -١٨٢ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺳوی ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ،
ﺑﺗدرﯾﺞ ﭼﺷم اﻧﺳﺎن را ﻣﻧور ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدۀ ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٨٣ھﻣﮥ ﺣواس ﺑﺷری در ﺳﻣت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدا  ،زﻧده و اﻧﺳﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود  .و ﭘﯾﺷﺗﺎز ھﻣﮥ ﺣواس ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت
زﯾرا ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻣﻘﺻود ذاﺗﯽ ھﻣﮥ ﺣواس و ادراک ﺑﺷر اﺳت زﯾرا ﮐل وﺟود آدﻣﯽ ﺑﺳوی دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ رود .
 -١٨۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧداﺟوﺋﯽ و ﻋطش و ﺟﺳﺗﺟوی ﺟﻣﺎل ﺧدا آن ﮔوھره و ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮥ ھﻣﮥ ﺣواس و ﻗوای ﺣﯾﺎﺗﯽ و
وﺟودی اﻧﺳﺎن در ﺳﻣت ﮐﻣﺎل و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .
 -١٨۵ﮐل ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ و ھﻣﮥ اﻋﺿﺎء و ﻗوای ادراﮐﯽ او در ازل ﺑرای دﯾدار و درک ﺧداوﻧد ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت و آﻧﮑﮫ اﯾن
دﯾدار را در آﮔﺎھﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود  ،ﻣﺣور و ﻣﻘﺻود ﺣﯾﺎت ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد ھﻣﮥ ارﮔﺎﻧﮭﺎ و ﻗوای ھﺳﺗﯽ و ﺣواس و ھوش را
ﻣﺗﺣداً ﺑﺧدﻣت ھدف ذاﺗﯽ وﺟود ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و ظﺎھر و ﺑﺎطن و آﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه وﺟودش را ﻣﺗﺣد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و
اﯾن ﺳﻣت و ﺳوی ﺻدق اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و اھداف ﺧود را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺳﻣت دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﺗﻧظﯾم ﻧﻣودن ﻋﯾن ﺻدق
اﺳت و ﺻدﻗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣودن ﺣﯾﺎت ﺧوﯾش ﺑﺎ ھدف ﺧداوﻧد از ﺧﻠﻘت اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﺗﺣﺎد ﺑﺎ
ھﺳﺗﯽ و ﺧداوﻧد اﺳت و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ذات و ﻣﻘﺻد اﺑدی ﺧوﯾﺷﺗن .
 -١٨۶ﭼﺷم ﻓرﻣﺎﻧدۀ ھﻣﮥ ﺣواس و ھوش و اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻣﯾﺎل و اﻓﮑﺎر و ﻏراﯾز وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .وﻗﺗﯽ ﭼﺷم ﺑﮫ
ﺟﺳﺗﺟوی ﺟﻣﺎل ﺧدا و دﯾدار ﺑﺎ او در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد ﺳﺎﺋر اﻋﺿﺎ و ﻏراﯾز و ﺣواس و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑر ﺣﻖ
ذاﺗﯽ ﺧود ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾن ﻋداﻟت وﺟود اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن و ﺷﺎھراه ارﺗﺑﺎط
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اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﺳرﯾﻌﺗرﯾن راه رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﺣواس و ھوش و ﻧﺑوغ و اﺳﺗﻌدادھﺎی
ذاﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت .
 -١٨٧ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﭼﺷم آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھر ﮐﺟﺎ و در ﺧواب و ﺑﯾداری ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد و
اﯾن اﻣر را در رأس ھﻣﮥ اﻣور زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻗرار دھد اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ ھﻣﺎن ﻣﻧﺷﺄ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻧور ذات ھﺳﺗﯽ اﺳت  .اﯾن درس اول
و آﺧر ﺣﮑﻣت اﺷراق و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ و ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم را در ﺻدر ھﻣﮥ اﻣﯾﺎل و ﺣواس
ﺧود ﻗرار دھد داﺋم اﻟﺻﻠوة اﺳت و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه از ﺧود ﺗﺎ ﺧدا را ﺑرﮔزﯾده اﺳت  .اﯾن ﺷرﯾﻌت واﺣد آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .
 -١٨٨ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﺷم اﺷراﻗﯽ اﺳت و ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ را ھﻣواره ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﺷرﻗﯽ رھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و زاوﯾﮥ دﯾد ﻣﺷرﻗﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه او ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم او را ﺑﺳوی ﺟﻣﺎل ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .و اﯾن
ﻧﮕﺎه ،ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و اﯾن زﻧدﮔﯽ ھم ﺣﯾﺎت اﺷراﻗﯽ اﺳت  .و ﭼﻧﯾن ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﺧداوﻧد را در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت و ﯾﺎ
در ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٨٩اﻧﺳﺎن در روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻗرار دارد ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮥ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و ﻟذا دﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟز ﺟﺳﺗﺟوی ﺟﻣﺎل ﺣﻖ در
ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ﻏﯾر از اﯾن دﯾن ﻣرﺗﺟﻌﺎﻧﮫ و ﺧﻼف ﺣﻖ اﺳت و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده .
 -١٩٠دﯾن زﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋم ﻗرآن" دﯾن ﺟﺎری " اﺳت دﯾن ﻗﯾﺎﻣت و ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و اﯾﻧﺳت دﯾن ﻣﺣ ّﻣد ﮐﮫ در ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ و
اﻣﺎﻣت ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود  .و اﻣﺎم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ " ﻣﮑﺎن ﺷرﻗﯽ " و ﻗﺑﻠﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣؤﻣن و اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت :
ﻗﺑﻠﮥ زﻧده و آﺋﯾﻧﮥ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد .
 -١٩١ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ در اﺳﻼم ﻓﻘط ﯾﮏ اﺻل و اﺳﺎس دارد و آن ﺑﺎور ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ و ﻣرﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾر و
ﻣرﺷد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﻣﺎن آﺋﯾﻧﮫ ﮔردان ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻋرﻓﺎت ﺣﻖ و ﻣﺣل ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد در ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت.
ﭘﯾر ﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ظﮭور و وﻗوع ﻟﻘﺎءﷲ :اﯾﻧﺳت اﺻل اول و آﺧر ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣ ّﻣدی .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
اﯾن آﯾﮫ از ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ  :انّ اﻟدّﯾن ﻟواﻗﻊ! ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﯾن ھر آن واﻗﻌﯾت دارد .در اﯾﻧﺟﺎ دﯾن ،ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی راه دﯾدار
ﺧداﺳت و ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی روز ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾوم اﻟدّﯾن ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕری ھم ﺧواﻧده ﺷده
ﺳﺎﻋﺔ"  .واﻗﻌﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧزول ﺣﻖ و وﻗوع ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺧﺎﻟﻖ ھﺳﺗﯽ اﺳت
اﺳت ﻣﺛل "واﻗﻌﮫ" و "اﻟ ّ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر اﺳت  .ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ دال ﺑر
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ واﻗﻌﯾت ﻣطﻠﻖ و اﺑدی اﺳت  .و اﻟﺳﺎﻋﮫ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی اﮐﻧوﻧﯾت و اﻣری ﺟﺎری و ّ
ادﻋﺎی ﻣورد ﻧظر ﻣﺎﺳت .
 -١٩٢در ﻓرھﻧﮓ و ﺣﮑﻣت ﻗرآﻧﯽ واﻗﻌﯾت ھﻣﺎن ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮥ ﺑﺷری ﻣوﺳوم ﺑﮫ
واﻗﻌﯾت و رﺋﺎﻟﯾزم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوس طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،از ﻣﻧظر ﻗرآن ﺟﮭﺎن آﯾﺎت و ﺧﻠﻖ و ﺟﻌل اﺳت و ﻧﮫ
واﻗﻌﯾت  .ﯾﻌﻧﯽ در ﻗرآن واﻗﻌﯾت ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺑدی و ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ و وﺟود
ﻣطﻠﻖ اﺳت و آن ﺧداوﻧد اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﺎﻟم ﻣﺟﺎز و ﺟﻌل اﺳت و ﻟذا در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﻗرآن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
آن اﺳت ﻣﺧﻠوق ﺟﻌل اﺳت  :و ﺟﻌﻠﻧﺎﮐم ! و ﺟﻌل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗرارداد و ﻓرض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺟﺎز اﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮥ اﺣﮑﺎم ﻋﺑﺎدی ھم ﻓرﯾﺿﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔروض و ﺟﻌﻠﯽ و ﻣﺟﺎزی اﺳت ﻧﮫ واﻗﻌﯽ .
 -١٩٣درﯾﺎﻓت واﻗﻌﯾت در ﺣد ﮐﻣﺎﻟش ﺑﺎ ﭼﺷم ﻗﺎﺑل ﺣﺻول اﺳت  .ﭘس دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن دﯾن ﻧﮕﺎه اﺳت و ﻣذھب ﻋﺷﻖ و
ﺟﻣﺎل  .و در اﯾن ﻣذھب اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻓراﯾض ﺑر ﻋرﺻﮥ واﻗﻌﯾت وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋرﺻﮥ ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﺑدﯾل ﻓرض ﺑﮫ واﻗﻌﮫ
ھﻣﺎن ﻧﮕﺎه و دﯾدن و ﻧظر ﮐردن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺧواﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧداﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن اراده ای ﮐﮫ در ﺣﺿرت
ﻣوﺳﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﺷد و ﻣوﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻧﺷد زﯾرا ﻋﻠم ﺑﺎطن ﻧداﺷت  .وﻟﯽ دﯾن ﻣﺣ ّﻣد دﯾن ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و ﻣؤﻣن
ﻣﻘرب ﺗر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھم ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ:
اﻣت ﻣﺣ ّﻣدی در ﻧزد ﺧدا از ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ھم ﻋزﯾزﺗر و ّ
ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣن در ﻧزد ﺧدا از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑرﺗرﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد ﯾﻌﻧﯽ اھل ﻣﻌراج و دﯾدار و ﻟﻘﺎءﷲ ھﺳﺗﻧد.
اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﮐﮫ ﺑرﺗر از ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ھﺳﺗﻧد در درﺟﮥ اول اﺋﻣﮥ اطﮭﺎرﻧد و ﺳﭘس ﻋﺎرﻓﺎن اﯾن اﻣت  .زﯾرا اﻣﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼون اﻣﺎﻣش  ،ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﭘرﺳﺗش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
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ﺣس وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺣﻖ ﺳﺎﺋر ﺣواس و ﻏراﯾز و ادراﮐﺎت
 -١٩۴ﭼﺷم ﯾﻌﻧﯽ ﺣس ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗرﯾن ﻋﺿو و
ّ
ﺑﺷر اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺧودش را ﺑﮫ او ﻣﻌرﻓﯽ و آﺷﮑﺎر ﮐﻧد  .ﭘس ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ
ﺧداﺳت و ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﮐل رﺳﺎﻟت ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم و آدم را ﺑرﻋﮭده دارد .
 -١٩۵در ﺣﻘﯾﻘت ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و اﻧﺳﺎن ھم ﺑرای ﭼﺷم ﺧودش ﺧﻠﻖ ﺷده ﺗﺎ ﺧدا را دﯾدار
ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم ﻣﻘدس ﺗرﯾن و ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن ﻋﺿو در ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت .
 -١٩۶آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی درﺑﺎرۀ ﭼﺷم و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺧود ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت و دﻗت و ﻣراﻗﺑت و ھدف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارد .
ھﻣﮥ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑرای ﺧوردن و ﺧواﺑﯾدن و ﮔﺎﺋﯾدن و ﺑﺎزی ﮐردن اﺳت  .ﺣﺗﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی دﯾدﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ھم در ﺧدﻣت اﻣور
ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت و دﯾدن ﺑﺧودی ﺧود ھﯾﭻ ﺣﻖ و ارزﺷﯽ ﻧدارد  .ﺣﺗﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ ھم اﻣری در ﺧدﻣت ﺳﻠطﮫ و ﻓرﯾب و ﺗﺟﺎرت
اﺳت و ﺑﺧودی ﺧود ارزﺷﯽ ﻧدارد .
 -١٩٧آدﻣﯽ ﺣﺗﯽ روزی ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ از ﻋﻣرش را ھم ﺻرف دﯾدن و ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ دﯾدن ﺧودش در آﺋﯾﻧﮫ  .آدﻣﯽ ﺗﺎ
ﭼﮫ ﺣدی از دﯾدار ﺟﻣﺎل ﺧودش ﯾﺎ دﯾﮕران ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد ؟
 -١٩٨اﻧﺳﺎن روزی ﭼﻧد ﺳﺎﻋت از وﻗﺗش را ﺻرف ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻗﺻدش از اﯾن ﺗﻣﺎﺷﺎ اﺻﻼً ﺧود ﺗﻣﺎﺷﺎ
و دﯾدن ﺟﻣﺎل ھﺎ ﻧﯾﺳت .
 -١٩٩اﻧﺳﺎن اﻣروز ﻋﻠﯾرﻏم ﺷﻌﺎرش ﮐﻣﺗرﯾن ارزش را ﺑرای ﺟﻣﺎل و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋل اﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺗﺟﺎری و
ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣروزه ﺑﯾش از ھر دوره ای در ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ اﺑزاری در ﺧدﻣت ﭘﻠﯾدی و ﻓﺳﺎد و ﻓرﯾب اﺳت.
ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ھرﮔز ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣورد ﺗﺟﺎوز و ﻣﻌﺻﯾت ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود  .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑﺷر ﻣدرن ﺣﺎﺻل اﯾن ﺳﺗم ﮐﺑﯾر
درﺑﺎرۀ ﻣﻘدس ﺗرﯾن ﭘدﯾده در ﻋﺎﻟم ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ و ﺧﺎﺻﮫ ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه اوﺳت  .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑرای ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗن
ﭼﺷﻣﮭﺎﺳت و ﮐورﺳﺎزی ﺑﺷرﯾت .
 -٢٠٠آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﺻﻼً ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺑﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧد و اﯾﻧﮭﻣﮫ دﯾدﻧﯽ ھﺎ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﺑرای
ﭼﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه او ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و ﭼﺷﻣش از ﮐﺟﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و اﺻﻼً دﯾدن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﮕﺎه
ﮐردن و دﯾدن ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت ؟
 -٢٠١ھر ﯾﮏ از ﺣواس آدﻣﯽ درﺑﯽ از ورود ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و دﺳﺗﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓﺗن و ﮔرﻓﺗن و ﺣﺎﺻل ﮐردن اﺳت و
ﺷدن و ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗن  .ھر ذره ای از وﺟود آدﻣﯽ دﺳﺗﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﮐردن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت  .وﻟﯽ ﭼﺷم ،
ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن دﺳﺗﮭﺎ و درﯾﺎﻓﺗﮭﺎﺳت و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﭼﺷﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﺑدی ھﺳﺗﻧد  .ﻣﺛﻼً از ﮐل زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﮥ ﺷﻣﺎ ﻓﻘط
ﺗﺻﺎوﯾری از ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و ﺣوادث و رﺧدادھﺎ در ﺣﺎﻓظﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﻧزد ﭼﺷم ذھن ﺷﻣﺎ ﮐﮫ آرﺷﯾو
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﭼﺷم ﺻورت ﺷﻣﺎﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﺎھدات ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎﯾﻧد و ھﻣﺎن ﺗوﺷﮥ ﺣﯾﺎت اﺑدی ھﺳﺗﻧد  .ﻓﻘط آن
ﻧﻘش ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﭼﺷم ﺳر در دﻟﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده  ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدۀ ﺣﯾﺎت اﺑدی ﻣﺎﺳت ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ  :ﺧﺎﻧﮫ وﯾران ﺷد و آن ﻧﻘش ﺑﮫ
دﯾوار ﺑﻣﺎﻧد  .ﻧﻘش ھﺎ اﺑدی اﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻟوح دﻟﻣﺎن ﺛﺑت ﺷده اﻧد .
 -٢٠٢ﭘس ﭼﺷم اﻧﺳﺎن دروازۀ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ او در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮥ ﭼﺷم ﺧوﯾش
ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ھﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ اﻧد و ﺟﻣﺎل ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت .
 -٢٠٣ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم ،ﻋﮑس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ را ﺑرﻣﯽ دارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل  ،ھﻣﺎن ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺟﻣﺎل ھم ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺧﺎﻟﻖ ﺟﺎوﯾد ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٢٠۴ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ از ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘس از ﻣرﮔش در ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺟﻣﺎل اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ او .
 -٢٠۵ﭘس ﭼﺷم ﻣﺎ  ،دﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑرای ﻣﺎ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﻣﺎ را ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭼﺷم ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .
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 -٢٠۶ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﭼﺷم ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 " -٢٠٧ﻣردﻣﺎن ﺧواﺑﻧد و ﭼون ﺑﻣﯾرﻧد ﺑﯾدار ﺷوﻧد  " .اﯾن ﺳﺧن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﮐﮫ ﮔﺷﺎده ﭼﺷم ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ آدﻣﮭﺎ اﮐﺛرا ً در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﺳر و ﮐﺎری ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐورﻧد و ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن
ﭼﺷﻣﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺑر واﻗﻌﮫ .
 -٢٠٨اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل دﯾدن را ﻧدارﻧد و ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن ﺑر ﺑرزخ وارد
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر وﺿﻌﯽ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود .ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﺷﺎن از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺗﮭﯽ اﺳت زﯾرا ﭼﺷﻣﺷﺎن ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑﮭره ای
از ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -٢٠٩دﯾدن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﯽ طﻠﺑد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ از ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺑﯾزارﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد ھم ﺑر ﭼﺷﻣﮭﺎﯾﺷﺎن ﻏﺷﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧﻧد .
 -٢١٠ﻣﺳﺋوﻟﯾت دﯾدن ﭼﯾﺳت ؟ ﺗﻔﮑر ﻧﻣودن  ،ﺗﺷﺧﯾص دادن و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردن !
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر اﺳت و از ﺷﻣﺎ
 -٢١١ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﺧﺎﻟﻖ دارد و ﺧﺎﻟﻘش ھم ّ
ﺗوﻗﻊ دارد ﮐﮫ از او ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧﯾد و او را ﺑﺟوﺋﯾد و ﺑﺳوﯾش ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد و دﯾدارش ﮐﻧﯾد  .ﭘس دﯾدن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺗﻌﮭد
و وﻓﺎ و ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮭﻣراه دارد  :ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻣد ﺑﺳوی ﮐوری ﻣﯽ روﻧد  .آدم ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﺷﺎھدات ﺧود را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ اراده ای در وﺟودش درب ﭼﺷﻣش را ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﻧدد و ﮐور ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن اﻧﮑﺎر
ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐوری ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن آﯾﺎت ﺳورۀ ﺑﻘره آﻣده اﺳت .
 -٢١٢دﯾدن ﯾﺎ ﻧدﯾدن ! و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن در ﺟﮭﺎن اﺳت  .اﯾن ﺟﮭﺎن ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﺧداوﻧد اﺳت  .ﭘس دﯾدن ﯾﺎ
ﻧدﯾدن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن در ﺣﺿور ﺧداﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر اﺳت  .ﮐﻔر ﺣﺿور ﺧدا و اﻧﮑﺎر دﯾدن و در
ﺣﺿورش ﺑودن  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺿورش را در ﺟﮭﺎن اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳوی ﮐوری ﻣﯽ رود زﯾرا او ﻣﻧﺷﺄ ﻧور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﻠت ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ  .زﯾرا او ﻧور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺿﻼﻟت و ظﻠﻣت و ظﻠم اﺳت .
 -٢١٣ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور و ظﮭور ﺧدا در ﺟﮭﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد ﮐﺎﻓر اﺳت و روی ﺑﮫ ﺿﻼﻟت دارد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐور
ﻣﯾﺷود .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐداﻣﯾﮏ از ﻣﺎ ﻗﻠﺑﺎ ً و ﺟدا ً اﯾن ﺣﺿور و ظﮭور ﺣﻖ در ﺟﮭﺎن را ﺗﺻدﯾﻖ دارﯾم و ﺑﮫ آن در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮥ
زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻌﮭدﯾم  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم ؟
 -٢١۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﺳرآﻏﺎز روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻧور و ﻋرﺻﮥ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻟﺣظﮥ دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا و ﮐﻣﺎل
ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ .
 -٢١۵در ﻗرآن ﻧﯾز آﺷﮑﺎرا آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ از دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺄﯾوﺳﻧد ﮐﺎﻓراﻧﻧد  .ﭘس ﮐﺎﻓران ﻣﻧﮑر وﺟود ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﮑر دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﯾﻧد آﻧﮭم ﻧﮫ اﻧﮑﺎر ﻟﻘﺎءﷲ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﮐﮫ اﻣری ﺳﮭل و ﻣﻣﺗﻧﻊ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﮑﺎر دﯾدار ﺧدا در
ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ .
 -٢١۶ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻧﮑران ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ دﻋوی دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻖ را ﮐرده اﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﻓراﻧﻧد .
)ع(

)ع(

 -٢١٧ﻣﺛﻼً آﻧﺎﻧﮑﮫ دﻋوی ﻋﻠﯽ را دال ﺑر دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا  ،ﻣﻧﮑرﻧد ﻧﯾز ﮐﺎﻓرﻧد  .ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧن را از ﻋﻠﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﺳﺧن ﺟﻌﻠﯽ و دروﻏﯾن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .

را ﺑواﺳطﮥ اﯾن ادﻋﺎ

 -٢١٨ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗوﺻﯾف ﺑﮭﺷت ﺟﺎوﯾد در ﻗرآن ﻋﯾن ﺗوﺻﯾف طﺑﯾﻌت زﻣﯾﻧﯽ اﺳت و اﯾن دال ﺑر
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﻣﺎل اﯾن طﺑﯾﻌت اﺳت ﺑﮭﻣراه اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم دﯾدن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺟﮭﺎن را دارﻧد و ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺷوده و ﻣﻧور
دارﻧد.
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 -٢١٩ﺑﮭﺷت طﺑﯾﻌت ﺣﺎﺻل اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر او را دﯾداری ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾن اﯾﻣﺎن ﻣوﺟب
ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ از ذات طﺑﯾﻌت اﺳت زﯾرا روح و اﺣﺳﺎس ﺣﺎﮐم ﺑر اھل ﺑﮭﺷت ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .
 -٢٢٠دﯾدن زﯾﺑﺎﺋﯽ در طﺑﯾﻌت ﺣﺎﺻل اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧداﺳت  .زﯾﺑﺎﺋﯽ  ،ﻧﮕﺎه ﺧداﺋﯽ و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت.
 -٢٢١ﺧداﺟوﯾﺎن در ﺟﮭﺎن  ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻧد زﯾرا اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﻣوﺟب ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد از ﺻور ﺑﺷری و طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺷود در
درﺟﺎت ﺗﺟﻠﯽ  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد را در زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺻورﺗﮭﺎ دﯾدار ﮐرده ام .
 -٢٢٢ﭘس زﯾﺑﺎﺑﯾﻧﯽ  ،ﺧداﺑﯾﻧﯽ اﺳت در درﺟﺎت .
 -٢٢٣اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻧﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎ آواره و ﺳرﮔردان ﮐوه و ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑوده اﻧد  ،ﺟﻠوه ای از ﺟﻣﺎل ﺣﻖ را دﯾده
و آﻧﮕﺎه ﺑرای دﯾدار دوﺑﺎره ﺳﻣت او را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .
 -٢٢۴اﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﺷﻖ ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و ﺻور طﺑﯾﻌﯽ در ﺟﮭﺎن  ،واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻟذا اﯾن
طﺑﯾﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﻣﺛل ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ھﻣﭼون ﺣﺎﻓظ .
 -٢٢۵ﻋﺷﻖ ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و روﯾﮑرد ﺑﮫ آن و زﯾﺳﺗن در آﻏوش آن ،ﺑرﺗرﯾن ﻧوع ﻋﺑﺎدت اﺳت ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ .اﯾن ﻧوﻋﯽ
ﻣﻌراج اﺳت در درﺟﺎت.
 -٢٢۶اﻣروزه دو روﯾﮑرد آﺷﮑﺎر ﺑﺷری ﺑﺻورت ﻋﺷﻖ ﺑﮫ طﺑﯾﻌت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺻﻧﻌت دو ﻧﺷﺎﻧﮥ آﺷﮑﺎر از اﯾﻣﺎن و ﮐﻔر
اﺳت.
 -٢٢٧آﻧﺎﻧﮑﮫ در طﺑﯾﻌت ﺑﯾﻘرارﻧد و از آن ﮔرﯾزاﻧﻧد دال ﺑر ﮐﻔر ﺑﺎطﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت  .و ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش ﺻﻧﻌت و زﻧدﮔﯽ ﺑدور
از طﺑﯾﻌت واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﮐﻔر ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت .
 -٢٢٨ﺑﺧش ﻋﻣده ای از آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ذﮐر ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و دﻋوت ﻣردم ﺑﮫ ﻧظر ﮐردن و ﺗﻔﮑر ﮐردن درﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎﺳت ﺗﺎ
ھداﯾت ﺷوﻧد ﺑﺳوی ﺧدا  .ﭘس دﯾدن طﺑﯾﻌت و ﺗﺄﻣل در آن آدرس ﺧداﺳت .
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت .
 -٢٢٩ﺑﺧش ﻋﻣده ای از آﯾﺎت ﻗرآن دﻋوت ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﮐردن اﺳت  .و اﯾن ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺷﺎھراه ّ
 -٢٣٠دﯾدن ھﻣﺎن ھداﯾت ﺷدن اﺳت  .و ﻟذا ﮔﻣراھﺎن در ھﻣﮫ ﺟﺎ اھل ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﮐوری ھﺳﺗﻧد .
 -٢٣١ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک اﻟﯽ ﷲ از درب ﭼﺷم اﺳت  .ﭼﺷم ﺷﺎھراه ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت .
 -٢٣٢ﺷﺎھراه ورود ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻗﻠوب آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﭼﺷﻣﺎن اوﺳت  :ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھراه ورود ﺣﻖ و ﻧور و ﻣﻠﮑوت ھم ﺑﮫ
دل اﻧﺳﺎن  ،ﭼﺷﻣﺎن اﺳت .
 -٢٣٣ﮔﺎه ﻣﺣﺑوب ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت و ﭘﻠﯾدی از درب دﯾده ﺑﮫ دل ﻣﯽ رﺳد و در اﯾن ﻣﻌﺑد اﻟﮭﯽ ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﺷود و وﺟود ﻓرد را
ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد و ﮐورش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢٣۴ﺑرﺧﯽ از ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ در ﭼﺷم ذھن و دل ﻣﺎ ﯾﺎ در ذھن و دل ﭼﺷم ﻣﺎ  ،ﺟﺎﺧوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻘﺷﯽ ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾﻧﮭﺎ
ﻧﻘش ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑطرزی ﺟﺎدوﺋﯽ ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ را در ﻧﮭﺎﻧﺧﺎﻧﮥ وﺟود ﻣﺎ رﻗم ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در
ﺣﯾﺎت ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﺿوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .
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 -٢٣۵اﮔر ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻔﮭوم ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت ﭘس اﯾن ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ در اﻧدرون ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﯾم ﯾﺎ ﻓﮭم
ﺣﯽ و ﻗﯾوم و ﻓﺎﻋل و ﺷﺎھد و ﻧﺎظر و
ﮐﻧﯾم آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﺳرﻧوﺷت ﺑﺎطن و دﻧﯾﺎی ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن ﺣﺿور اوﺳت در ﻣﺎ ﮐﮫ ّ
ﻣﻘﯾم در ﻣﺎﺳت و ارادۀ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﺎ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و در ﺑﯾرون ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
 -٢٣۶ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎ ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ھم ﺳرﻧوﺷت و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﻣﺎﺳت  .ﮐﮫ ﮔﺎه در ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ً
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻧدارد وﻟﯽ در درون ﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﮐﺎر اﺳت و اراده اش را در ﻣﺎ دﺧﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ھر
ﺟﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﻠوه ای از ﺣﺿور ﺣﻖ اﺳت  .و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر ھﻣﮫ از اوﺳت .
 -٢٣٧ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻣﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻣﺎﻻت و ﺻﻔﺎت و ﺧﻠﻖ و ﺧوی و ﻣﺎھﯾﺎت آن ﭼﯾز اﺳت  .ﭘس ﺟﻣﺎل
ﺑرﺗر از ﮐﻣﺎل اﺳت و ﻟذا ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت و ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد .
 -٢٣٨ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ اﺷد اﻗﺗدار و اراده اﺳت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺳﯾطرۀ ﺟﻣﺎل اﺳت و ﻧﮫ ﮐﻣﺎل .
 -٢٣٩ﺣﻖ و ﻗدر ﺟﻣﺎل را ﺟزاوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺳﺟﺎد
اﮔر راز ﺧود ﻋﯾﺎن ﮐﻧﯾم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟرم ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ) ﺟﻣﺎل ﭘرﺳﺗﯽ ( ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐﻧﻧد .

)ع(

ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﭘروردﮔﺎرا

 -٢۴٠ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ ﭼون ﭘﯾﺎﻟﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻﺎرۀ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت ﺻﺎﺣﺑش را در ﺧود ﺟﻣﻊ آورده اﺳت  " .ﺟﻣل " در ﻟﻐت ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺟﻣﻊ آوری و ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزی اﺳت.
 -٢۴١و آن دھﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻋﺻﺎرۀ ھﻣﮥ ﺻﻔﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣوﺟود را ﻣﯽ ﻧوﺷد ھﻣﺎن ﭼﺷم اﺳت .
 -٢۴٢ﭼﺷم  ،دھﺎن روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ روح ھر ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﻧوﺷد  .زﯾرا ﺟﻣﺎل ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل روح و وﺟود ﻣﺣض
آن ﭼﯾز اﺳت .
 -٢۴٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ وﺟود ﻣطﻠﻖ و ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ اﺳت ﭼﯾزی ﺟز ﺟﻣﺎل ﻧﯾﺳت .
 -٢۴۴اﯾن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﺣض ﻣﯽ رﺳﻧد .
 -٢۴۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﺷف اﻟﻐطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘرده ھﺎی ﻏﯾب را ﻣﯽ درد ﻧﮕﺎه اﺳت  ،ﻋطش ﭼﺷم در دﯾدار ﺣﻖ .
 -٢۴۶و اﻣﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﯾدار ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎدﯾده ﻋﺎﺷﻖ ﺷد ؟
 -٢۴٧ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻧﺎدﯾده ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن اﻣر ﻣﮭﻣل و ادﻋﺎﺋﯽ ﮐﺎذب و ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮥ دﯾدن ھم ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن ﺷراﯾط
وﯾژه ای ﻣﯽ طﻠﺑد و اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم اﺳت .
 -٢۴٨او ﺧود را در ﺟﻠوه ای ﻗﺎﺑل درک و ﺗﺣﻣل ﺑﺷری در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در دﯾن او روی ﺑﮫ اﺧﻼص و
ﺻدق ﮐرده و ﮐﻣر ھﻣت ﺑﮫ اﺣﯾﺎی اﺧﻼق ﷲ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در اﯾن راه از ﺟﺎن و ﻧﺎن و ﻧﺎم و دل ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در
ﺧدﻣت ﺑﮫ دﯾن او ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ در اﺣﯾﺎی اﯾﻣﺎن و ﺑﯾداری و ﻋداﻟت و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﺳر از ﭘﺎ ﻧﺷﻧﺎﺳد در ﺣد ﺗوان
ﺧوﯾش  .اﯾن اﺟر ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﺧﻼق اوﺳت ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل .و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯽ و اﺧﻼص دل و ﺟﺎن  .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﻻﯾﻖ دﯾداری
از اوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن دﯾدار ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺟراﺣﺎت راه از وﺟودش ﻣﯽ رود و ﺟﺎﻧش ﺑﮫ اﺧﻼص زﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﻣظﮭری از
ارادۀ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ھﻣﮥ ﮐﻣﺎﻻت و ﻓﺿﺎﺋل در او ﻗﻠﺑﯽ و ذاﺗﯽ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺣد ﻣﯽ ﮔردد  .و زﯾن دﯾدار اﺳت
ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺟر ﮐﺑﯾر ﺧداﺳت ﺑﮫ ﺑﻧده.
 -٢۴٩ﺣﺗﯽ ﻋﺷﻖ ﻣﺟﺎزی ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﺧﻠوق اﺳت ﻧﯾز اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﯽ طﻠﺑد و ھر ﮐﺳﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺣض ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻋﺷﻖ وﺻﺎﻟﯽ و ﺗﺻرﻓﯽ و ﺷﮭواﻧﯽ .
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 -٢۵٠ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑرﮐت و ﺧﯾر ﻣﻌﻧوی ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم و دل ﻋﺎﺷﻖ را از ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻣﻧزه و ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد
و وﺟودش را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﺳﺎرت دﻧﯾﺎ و ﺗﻔرﻗﮫ و ﮐﺛرت ﻣﯽ رھﺎﻧد .ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و
اﺑطﺎل ﻧﮕراﯾد ﺟﮭﺷﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺻﯾرت و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑﮫ
ﻣﺻداق اﯾن ﺳﺧن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﮐﮫ  :ھر ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷود و ﻋﺻﻣت ﮔزﯾﻧد ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﻣﯾرد ﺷﮭﯾد اﺳت و در ﻣﻘﺎم ﺷﮭدا اﺳت .
 -٢۵١ﭘس ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﺣض ﮐﮫ ﺗﺻرﻓﯽ و ﺷﮭواﻧﯽ ﻧﺷود ﻣوﺟب ﻣﻧور ﺷدن ﭼﺷم ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و اﯾن واﻗﻌﮥ ﺷﺎھد ﺷدن
اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻘﺎم اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺑﺻﯾرت اﺳت .
 -٢۵٢ﭘس ھﻣﮥ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎل ﻧوری واﺣدﻧد و آن ﻧور ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﷲ ﻧور اﻟﺳﻣوات و اﻻرض  .و ﻟذا
ﻋﺷﻖ ﺑﮭر ﺟﻣﺎل ﻣوﺟب ﻧوراﻧﯽ ﺷدن ﭼﺷم و دل و اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت  .روﺷﻧﻔﮑر واﻗﻌﯽ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت .
 -٢۵٣ﭘس ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﯽ  ،ﺟﻣﺎل ﻧور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد اﺳت .و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﭼﺷﻣﯽ ﻣﻧورﺗر ﺷود ﺟﻣﺎل واﺣدۀ ﺣﻖ را
واﺿﺢ ﺗر درک و ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢۵۴ﭘس ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ  ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻟﮥ ﻧور اﺳت و ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ  ،ﻣﺳﺗﯽ ﻧوراﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد  .و ﻋﺎﺷﻖ دﻣﺎدم از اﯾن ﺟﺎم ،
ﻣﯽ ﻧوﺷد  .ﺑﺎ دھﺎن ﭼﺷم ھر ﺑﺎری ﮐﮫ آن ﺟﻣﺎل را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد .
 -٢۵۵و اﻣﺎ واﻗﻌﮥ ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ در ﭼﺷم آدﻣﯽ ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای اﺳت ؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرد ﺧﺎﺻﯽ ﺑر ﺟﻣﺎل ﮐﺳﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود و
ﻓﻘط ھﻣو ﻋﺎﺷﻖ ﺑر آن ﺟﻣﺎل اﺳت و ﻻﻏﯾر  .آﯾﺎ اﯾن از وﯾژه ﮔﯽ آن ﺟﻣﺎل اﺳت ﯾﺎ از وﯾژه ﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ ؟
 -٢۵۶ﺑﯽ ﺗردﯾد در ﺟﻣﺎل ﻣﻌﺷوق وﯾژه ﮔﯽ ھﺳت ﮐﮫ آن وﯾژه ﮔﯽ را ﻓﻘط ﻧﮕﺎه آن ﻋﺎﺷﻖ درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻻﻏﯾر .
وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر آن ﻣﻌﺷوق ﻣﯽ ﺷدﻧد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در آن واﺣد ھر ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ دارد .
 -٢۵٧ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﻌﺷوق ﺗو ﮐﯾﺳت ؟ ﭼرا از ﻣﯾﺎن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی زﯾﺑﺎﺗر و ﺟﻣﯾﻠﺗر ﻋﺎﺷﻖ ﺑر اﯾن ﻣوﺟود ﻧﯾﻣﮫ زﯾﺑﺎ ﻧﯾﻣﮫ
زﺷت ﺷده ای ؟ ﺗو ﻋﺎﺷﻖ ﭼﮫ ﭼﯾز او ﺷده ای ؟ آﯾﺎ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻣﺎﻻت او ﺷده ای ؟ ھرﮔز ! او را ﻧﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﺎﯾد ﺑﻌدھﺎ او را ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺣﯾرت ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺧﺻم ﺧوﯾﺷﺗن ﺷده ای ﮐﮫ ﺿد ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗو
آﻧرا ﮐﻣﺎل ﻣﯽ داﻧﯽ  .او ﺿد ﮐﻣﺎل ﺗوﺳت  .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ !
 -٢۵٨ﻣﻌﺷوق ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻣده ﺗﺎ دﻧﯾﺎﯾت را از ﺗو ﭘﺎک ﮐﻧد و ﺗو را از دﻧﯾﺎ ﺳﯾر ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﺎﻧت ﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد و از
ھﻣﮥ ﮐﻣﺎﻻت ﻣﺑرا ﺳﺎزد و ھﯾﭻ و ﭘوﭼت ﮐﻧد و ﺗو را ﻣﺳﺗﻘﯾم راھﯽ ﺧدا ﻧﻣﺎﯾد .
 -٢۵٩اﯾن ﺟﻣﺎل ﻣﺟﺎز آﻣده ﺗﺎ ﭼﺷم ﺗو را ﺑر ھﻣﮥ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﺑﻧدد ﺗﺎ ﺟز ﺟﻣﺎل واﺣد ﺧداوﻧد را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﮑﻧﯽ  .زﯾن
ﭘس ھر ﺟﻣﺎل دﯾﮕری ﺑر ﺗو ﺣرام اﺳت و دل ﺑﮭر ﮐﺳﯽ دھﯽ آﺗش ﻣﯽ ﮔﯾری  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اول
اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻓﺳﻖ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -٢۶٠ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﺟﻣﺎﻟش آﻣده ﺗﺎ ﺗو را ﺑﮫ ﺳوی اﺻل ﺟﻣﺎل و ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﻧوراﻟﻧور ﺑﮑﺷﺎﻧد .
 -٢۶١ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﮫ وﺻﺎل اﻧﺟﺎﻣد دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺛل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺧواھد ﺗﻌﮭد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ دم ﻣرگ ﺧﺎدم و ﻣرﯾد ﺧﺻم
ھﻣﮥ ارزﺷﮭﺎی وﺟودی ﺧود ﺑﺎﺷد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﺻﺎﻟﮭﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺷود و اﺷد ﻋداوت و ﻧﻔرت را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢۶٢ﭘس ﻋﺷﻖ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧوردۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .اﯾن وﺻﺎل اﮔر ﺑﮫ ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻧرﺳد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﮭدام و ﺗﺑﺎھﯽ
ﻣﯽ آورد و وﺟود ﻋﺎﺷﻖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺣض ﮔم و ﮔور ﻣﯽ ﺷود  .و اﮔر ﺑﮭﻣراه ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺑﺎﺷد از ﺟﻣﺎل ﻣﺟﺎزی ﺑﺳوی
ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘر ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑﮫ ذات ﻧور ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد .
 -٢۶٣ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ  ،ﺳرﯾﻌﺗرﯾن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب اﺳت و ﻟﻘﺎءﷲ .
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 -٢۶۴ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﻋﺷﻖ  ،ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﺻﺎﺣب ﻋﺷﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن  .ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﺣﻘﯾﻘت ﭼﺷم و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﺳت .
ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﺟوھرۀ ﻣﻌرﻓت و ادراک اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت  .زﯾرا ﭼﺷم ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﻣﻌرﻓت و ﺷﻧﺎﺧت و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن
اﺳت  .زﯾرا دﯾدن ﻣﺣور ﻓﮭﻣﯾدن و درک ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ارﺗزاق ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد اﺳت  .ﻟذا ﭼﺷم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﻣﺎل ﺷﻧﺎﺳﯽ ،
ذات ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -٢۶۵آدﻣﯽ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯾش ﺑﮫ ﻗﺻد اﻧﺗظﺎر روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﺑرﺗر و ﻋﺷﻖ ﺑرﺗر و
ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ ﺟﺎوﯾد از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت .
 -٢۶۶اﻧﺗظﺎر ﮐﮫ ﮔوھرۀ ھر ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی در ﻧظر آوردن ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ ﻣطﻠوب از زﻧدﮔﯽ اﺳت ﯾﮏ ﺳﯾﻣﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﮐﮫ
ﻋﺎﺷﻖ ﺗو ﺑﺎﺷد از ﺑﺎﺑت زﺣﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﯾده ای  .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗو ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﮕوﯾد و ﺑر روﯾت ﻟﺑﺧﻧد ﻋﺷﻖ و ﺷﮑر ﺑزﻧد ﮐﮫ  :دوﺳﺗت
دارم از اﯾﻧﮑﮫ ھﺳﺗﯽ !
 -٢۶٧ﮐل رﺿﺎﯾت و آرﻣﺎن و ﭘﯾروزی و ﺳﻌﺎدت آدﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ در ﺳﯾﻣﺎی ﯾﮏ ﺟﻣﺎل دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ از ﺗو راﺿﯽ ﺑﺎﺷد
و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺗو ﺑﺎﺷد ﻧﮫ در اطوار و ﮔﻔﺗﺎر ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺟﻣﺎﻟش .
 -٢۶٨ﭘس ھﻣﮥ آدﻣﮭﺎ در ﻏﺎﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود در اﻧﺗظﺎر رﺳﯾدن ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آن ﺟﻣﺎل ﺑﯾﺎن ﻣطﻠﻖ رﺿﺎﯾت و ﺳﻌﺎدت
و ﻣﺣﺑت ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺟﻣﺎل ھﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﺗﺎب دﯾدارش
را ﻧدارﻧد و ﺧود را در آﺗش دوزخ ﺑﺎ ﺻورت ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد  :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ ھرﮔز
ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺑودﯾم و ھرﮔز ﭼﺷﻣﯽ ﺑرای دﯾدن ﻧﻣﯽ داﺷﺗﯾم  .ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﮫ در ﻗرآن وﺻﻔش آﻣده
اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﻏﺎﯾت اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت و راز ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن و راز ﺟﻣﺎل و دﯾدن و ﻋﺷﻖ .
 -٢۶٩آن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ در اﻧﺗظﺎرش ھﺳﺗﻧد آن ﻣدﯾﻧﮥ ﻓﺎﺿﻠﮫ ،آن آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﮭر اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﺎخ اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ
ﺑﺎغ اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت و ﻣﺣﺑت اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﺎل اﺳت و ھﻣﯾن!
اﯾن را ھﯾﭼﮑس ﭼون ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻧداﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎﮐﻧون .ﯾﮏ ھﻣﺳر و دﻟﺑر و ﺟﻣﺎل ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﻣﺣض اﺳت
ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ھم ﺟﻣﺎل ﺧود ﺗوﺳت ﻧﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺗو ﺑﻠﮑﮫ ھﻣذات ﺟﻣﺎل ﺗو و ھم ﺟﻣﺎل ذات ﺗو  .ﺟﻣﺎل ذات ﺗو! اﯾﻧﺳت ﺑﮭﺷت
ﺟﺎوﯾد و ﺳﻌﺎدت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ .اﯾﻧﺳت آرﻣﺎن ذاﺗﯽ ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ.
 -٢٧٠ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼون ﺗﻣﺎﺷﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ذرات وﺟودت و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﮕﺎه ﺗن و دل و ذھن ﺧوﯾش ﮐﮫ  :آری
ﺑراﺳﺗﯽ ﺗو ھﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧم ،ھﻣﺎن ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑوده از ازل ﺑﺎﺷم وﻟﯽ ﻧﺑودم  .ﺗو ھﺳﺗﯽ ِ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﯽ و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ِ
ھﺳﺗﯽ ﻣن! ﺗو ﺟﻣﺎل ذات ﻣﻧﯽ .ﺗو ﺟﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﻣﻧﯽ  .ﺗو ﺧود ﺧود ﻣﻧﯽ  .ﺗو ﻣﻧﯽ و ﻣن ﺧود ﻧﯾﺳﺗم .
 -٢٧١ﺣﺎﻻ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣن اﺳﺗﺣﻘﺎق دﯾدار و ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ و ﻣﺟﺎﻟﺳت اﺑدی ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﺎل را دارم ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم او را ﺗﺎب
آورم؟ آﯾﺎ ﺧود را در ﺧور او ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ؟ آﯾﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭼون او ﺑﺎﺷم ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻋﺷﻖ و ﺗﺻدﯾﻖ و ﻟطف و ﮐرم و
ﻣﺣﺑت و اﻧس و ﺷﻔﻘت و رﻓﺎﻗت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ او را ﺗﺎب آورم و ﻣوﻧس او ﺑﺎﺷم ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭼون او زﯾﺑﺎ ﺑﺎﺷم و
ﻋﺎﺷﻖ؟ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﮔردم ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧﺎک ﺷوم و ﻓرﯾﺎد ﺑرآرم ﮐﮫ  :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودم ﺧﺎک ﺑر ﺳرم ﺑﺎد! و
آﻧﮕﺎه ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﮐﻧم ﺗﺎ اﺻﻼً ﻧﺑﺎﺷم و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑودﺷدﮔﯽ را ﺗﺣﻣل ﻧﮑﻧم  .ﻣﯾروم
ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره ﻧﺎﺑود ﺷوم ﻧﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ ﺗﺎ اﺑد .
 -٢٧٢ﺑﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼرا ھﻣﮥ ﻣﻌﺷوﻗﮫ ھﺎ از ﻋﺎﺷﻖ ﺧود ﻧﻔرت دارﻧد و ﻋﺷﻖ آﻧﮭﺎ را اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﺧﯾﺎﻧت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻋﺷﻘﺷﺎن را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد ؟ اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر در ﻟﺣظﮥ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧدا در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺧودش اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد زﯾرا در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ از ﻋﺎﺷﻖ ﺧود اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺣﺎﻻ ﻧوﺑت اﻧﺗﻘﺎم
از ﺧودش اﺳت  .ﺣﻘﺎرت ﻣﻌﺷوق در ﻗﺑﺎل ﻋﺷﻖ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت راز ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻌﺷوق ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻖ .
 -٢٧٣ﻋﺷﻖ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑرﺗرﯾن ﻣﺎﻓﺎت و ﻗﺻﺎص و ﻣﮑﺎﻓﺎت اﺳت ﺑرای ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ و ﺑرای ﻣﻌﺷوق ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﮔر.
ھر دو در اﯾن آﺗش ﻣﯽ ﺳوزﻧد و اﮐﺛرا ً ﮐور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ دﯾﮕر ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺷوﻧد و ﻋﺷﻖ را ﻧﺑﯾﻧﻧد  .ﻣﻌﺷوق از ﻓرط اﺣﺳﺎس

27

ﺣﻘﺎرت ﺧود در ﻗﺑﺎل ﻋﺷﻖ ﻋﺎﺷﻖ از وی اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد و او را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧودش را  .اﯾن ﺑﮭﺗر و راﺣت ﺗر
از ﻧﺎﺑودی دم ﺑﮫ دم اﺳت  .و ﻋﺎﺷﻖ ھم ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻧﺎﺑودی اﺳت زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و زﺷت ﺗرﯾن ھﺎ ﺷده اﺳت .
 -٢٧۴ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ در ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺟﻠوه ای از ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا و ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت  .ﻋﺎﺷﻖ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧداوﻧد و ﻣﻌﺷوق در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺷری .ﻣﻌﺷوق  ،ﺧود را در آﺗش دوزخ ﻣﯽ اﻧدازد و ﻋﺎﺷﻖ ﺑرای ﻧﺟﺎت او از آﺗش ﺑر دوزخ وارد ﻣﯽ ﺷود و ھر
دو ﻣﯽ ﺳوزﻧد .و دو ﻣوﺟود زﺷت و ﮐور و ﻣﻧزﺟر از ﯾﮑدﯾﮕر از آن ﺳوی دوزخ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾﻧد ﺳوﺧﺗﮫ و ﺑرﺷﺗﮫ ﺷده و
ﮐور و ﮐر و ﻻل ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋرﺑده ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﻧوازش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢٧۵اﯾن دﻧﯾﺎ دار دﯾدار اﺳت  .ھﻣﮫ ﺑر دار دﯾدارﻧد  .ﻋده ای ﺑر ﺑﺎﻻی دارﻧد و در دﯾدارﻧد و ﺑرﺧﯽ در ﭘﺎی دارﻧد و
ﻣﺷﮭودﻧد و ﻣﻌﺷوق  .ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺑر دارﻧد و ﭼون ﺑر دارﻧد در ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺎدت و ﻧظر ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد اھﺎﻟﯽ ﭘﺎی دار را
ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺳﻧﮕﺳﺎر و ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﮐل ﺻﺣﻧﮥ زﻧدﮔﯾﺳت و داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻖ ﺟﻣﺎﻟﯽ !
 -٢٧۶ﻋﺎﺷﻖ  ،ﻣﻌﺷوق را ﭼون ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھد زﯾرا ﭼون ﺧداﯾش ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد  .و ﻣﻌﺷوق ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ
ﻣﻧﯽ و ﻣرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﭘس ھﻣﮥ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣرا ﻧﻘد ﮐن و ﺑﮭﺷت را ﺑراﯾم آﻣﺎده ﺳﺎز  .ھر دو ﯾﮑدﯾﮕر را ﺧدا ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و اﯾن ھم ﺣﻖ اﺳت و ھم ﻧﺎﺣﻖ  .ﻋﺷﻖ ﺣﻖ ﺗرﯾن اﺑطﺎﻟﮭﺎﺳت و ﺑﺎطل ﺗرﯾن ﺣﻖ ھﺎ  .از ﺣﺎﺻل اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺑودی ﻋﺎﯾد
ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ ﺧداﯾﮕوﻧﮕﯽ و دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا .
 -٢٧٧ھر ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را ﻧﻔﮭﻣد از آن ﻧﺎدم ﻣﯽ ﮔردد و آﻧرا ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻓر و ﻣﻠﻌون ﻣﯽ ﺷود  .و ھر ﮐﮫ آﻧرا ﻓﮭم ﮐﻧد ﺑﮫ
ﻣﻧﺷﺄ و ﻋﻠت ﻋﺷﻖ ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﻋﺷﻖ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٧٨ﻓﮭم ﮐردن ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻓﮭم ﮐردن ﺟﻣﺎل و ﭼﺷم و اﺑرو و ﺧد و ﺧﺎل و ﮔﯾﺳو و ﻟب و دﻧدان و ﺟﺑﯾن و ﮔوﻧﮫ ھﺎ و
ﮔوش ھﺎ و ﺑﯾﻧﯽ و ﻣژﮔﺎن و زﻟف .
 -٢٧٩ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﺟﻣﺎل دﯾﮕر ﺳﺎﯾﮫ ﻣﯽ اﻓﮑﻧد ھﻣﭼون واﻗﻌﮥ ﮐﺳوف  .ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ روﯾﺎروﺋﯽ دو ﺟﻣﺎل  .ﻣﺎه
ﺟﻠوی ﺧورﺷﯾد را ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧورﺷﯾد را از اﻧظﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﺳﺎزد .و ﺑﺎﻻﺧره ﺧورﺷﯾد از اﺳﺎرت ﻣﺎه ﺧﺎرج ﻣﯾﺷود.
 -٢٨٠ﻋﺷﻖ  ،ﻗﯾﺎﻣت ﺻﻐرای ﺑﺷر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت  :ﻋﮑس رخ ﭘروردﮔﺎر در آب ﻟﺟﻧﯽ و ﮔل آﻟودۀ آدﻣﯽ ! و ﻟذا ھﻣﮫ
ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﻣﯽ اﻓﮑﻧﻧد  .اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری در آن ﻧﻣﯽ ﺳوزﻧد و از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ در آن
ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و :آﯾﺎ در ﺣﯾرت ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻓران در آﺗش دوزخ ﺻﺑوراﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوزﻧد ؟! آری ﻣﯽ ﺳوزﻧد ﺗﺎ از
ﺧﺎک ،ﭘﺎک ﺷوﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد ﻋﮑس رخ ﯾﺎر را از آﺋﯾﻧﮥ ﺧود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎزﻧد .
 -٢٨١ﻋﺎﺷﻖ  ،ﻧﮕﺎه اﺳت و ﻣﻌﺷوق ھم آﺋﯾﻧﮫ  .آﺋﯾﻧﮫ ﭼون ﺗﺳﻠﯾم و آرام و زﻻل ﺑﺎﺷد ﻣﻌراج رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻗﯾﺎﻣت ﺑرﭘﺎ
)ع(
ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ ﮐﺟﺎﺳت آﺋﯾﻧﮫ ای ﭘﺎک و ﺑﯽ زﻧﮕﺎر و ﺗﺳﻠﯾم و ﻣرﯾد ﻋﺷﻖ  .و آﺋﯾﻧﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﭼون ﻓﺎطﻣﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﻗﯾﺎﻣت
ﮐﺑرا را ھم ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ ﭘرﭼﻣدارش ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭼون ﻋﻠﯽ ﺑود .
 -٢٨٢دﯾدن و دﯾده ﺷدن ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑودن و ﻣﻌﺷوق ﺑودن ،ﺷﺎھد ﺑودن و ﻣﺷﮭود ﺑودن :اﯾﻧﺳت ﮐل داﺳﺗﺎن ﺧﻠﻘت! آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم
ﺷد! و ﻏﯾر از اﯾن ﻧﮫ ﭼﯾزی ھﺳت و ﻧﮫ واﻗﻌﯾﺗﯽ و ﻧﮫ ﺣرﻓﯽ و ﮐﺎری.
 -٢٨٣ﭼﮫ ﻣوﻗﻌﯽ آدﻣﯽ ﺧﺎک ﺑر ﺳر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ﺻورﺗش ﺳﯾﻠﯽ ﻣﯽ زﻧد .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺣﻖ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ،ﯾﮏ ﺷﺎھد و ﯾﮏ
ﻋﺎﺷﻖ را ادا ﻧﮑرد و ﻋداوت و ﻏﻔﻠت ﮐرد و ﻧﻔﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت.
 -٢٨۴ﻋروﺳﯽ و ﻋزاﺋﯽ :آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﺗﺧت ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻋروس ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺎھد )داﻣﺎدی( و ﻋﺎﺷﻘﯽ رودرروی
آن ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .و ﻧﯾز آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ زﯾر ﺧﺎک ﻣﯽ رود و ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷود :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودم.

28

 -٢٨۵ﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﺧدا از ﭼﺷم ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻣﺎل ﺗوﺳت و ﺗو از اﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺗﺎﺟری ﺧودﻓروش ﻣﯾﺷوی و ﺑﮫ ﺑﺎزار
ﺟﻣﺎل ﻣﯽ روی و ﺧودت را ﺑﮭﻣراه ﺷﺎھدت ﮐﮫ ﺗو را ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﮐرده ﺑﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﻓروﺷﯽ .اﯾن ﮐل داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻖ
ﻣﺟﺎزی در ﻣﯾﺎن ﺑﺷر اﺳت .
 -٢٨۶ﻣﻌﺷوق ﺷدن ،ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ﺷدن اﺳت و ﺻﺎﺣب وﺟود ﺷدن از ﻣﻧظر ﻋﺎﺷﻖ اﺳت .و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺣل ﻧﮕﺎه ﺧدا ﺑر
ﻣﻌﺷوق اﺳت .ﻓﻘدان اﯾن ﻣﻌرﻓت ﻣوﺟب ھﻣﮥ ﻓﺟﺎﯾﻊ راﺑطﮥ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق اﺳت .ﻣﻧت ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﻣﻌﺷوق از ﺑﺎﺑت ﻋﺷﻖ،
و ﺧودﻓروﺷﯽ ﻣﻌﺷوق در ﺑﺎزار ﺟﻣﺎل .
 -٢٨٧ﻋﺷﻖ آن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﻧزد ﺧود و از ﺻورت ﺧود ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و آن ﮐس ﻣﻌﺷوق
اﺳت .و ﻋﺎﺷﻖ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧداﺋﯽ ﻗرار دارد.
 -٢٨٨ﻋﺷﻖ ،واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻘت روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت واﻗﻌﮥ دﻣﯾدن روح در اﻧﺳﺎن و ﺻورت ﺑﺧﺷﯾدن ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﯾوان
دو ﭘﺎ .ﻋﺷﻖ آدم – ﺣواﺋﯽ ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺣوا از ﺑطن آدم اﺳت ﺑﮫ ارادۀ ﺧدا  .و ھﻣﮥ اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد،
ﻋﺎﻟم و آدم را ﺑﮫ ﻧظری آﻓرﯾد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧظر ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺣوا اﺳت از ﭼﺷم آدم  .ﯾﻌﻧﯽ اول ﺑﮫ آدم ﻧظر ﮐرد و آدم را روح
ﺑﺧﺷﯾد و ﺳﭘس از ﻧﮕﺎه آدم ﺑر ﺣوا ﻧظر ﮐرد و ﺣوا را ﺻورت ﺑﺧﺷﯾد  .ﺣوا ﺟﻣﺎل روح آدم اﺳت  .ﭘس آدم ﺟﻣﺎل روح
ﺧود را در ﺣوا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
 -٢٨٩ﺣﻖ رﺑوﺑﯾت آدم ﺑر ﺣوا و اطﺎﻋت ﺣوا از آدم از ذات اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت .ﺣوا اﮔر از آدم اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺟﻣﺎل
ﻓروﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ روﺳﭘﯽ ﮔری ﻣﯾرود و ﺟﻣﺎﻟش را از دﺳت ﻣﯾدھد .ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﯾت ﺑﺎز ﻧﻣﯾﮕردد ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺳﻠطﮥ ﺷﯾطﺎن ﻣﯾﺷود.
 -٢٩٠اطﺎﻋت زن از ﻣرد ھﻣﺎن ﺣﻖ ﻧظر اﺳت  .و ﮐل ﺧﺎﻧواده و ﺗﻣدن ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اﯾن ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﭼون اﯾن ﺣﻖ
ادا ﻧﺷود ﺑﻧﯾﺎن ﺧﺎﻧواده و ﻣدﻧﯾت و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯾدن اﺳت .
 -٢٩١ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷری ﺣﺎﺻل و ﻣﺧﻠوق ﻧظر آدم ﺑر ﺣوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٩٢و ﮔﺎه ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺷﺎھد و ﺻﺎﺣب ﻧظری ﺑر ﯾﮏ ﻗوم ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد و آن ﻗوم را زﻧده ﺑﮫ روح ﻣﯽ ﮐﻧد و روﺣﺎﻧﯽ و
ﻗﻠﺑﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳرﻧوﺷت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﻗوم دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺷود  .اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻﺎﺣب ﻧظران
اﻟﮭﯽ ﺑر اﻗوام ﺑﺷری ﺑوده اﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻧﺑﯾﺎی اوﻟواﻟﻌزم ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎھد ﺑوده اﻧد .
 -٢٩٣ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﻣﺧﻠوق ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻧظر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن آﻣده اﺳت ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد ﺷﺎھد ﺑر
رﺳول اﺳت و رﺳول ﺷﺎھد ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺷﺎھد ﺑر ﺗوده ھﺎﯾﻧد .
 -٢٩۴ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق ﻧظر ﺧداﺳت در ﺧﻠﻘت ﺗﮑوﯾﻧﯽ و آﻧﯽ  .و اﻣﺎ ﺧﻠﻘت ﺗﺷرﯾﻌﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر
ﻣﺣﺻول ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .
 -٢٩۵اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ﺻﺎﺣﺑﻧظران ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد  .اﻣر ھداﯾت ﻣﺣﺻول اﯾن ﻧظر اﺳت .
 -٢٩۶ﻓطرت ﻣذھﺑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﻠﯽ در ﺑﺷر ﻣﺣﺻول ﻧظر اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷرﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎرﯾﺳت  .و اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮥ
ھداﯾت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ ﺣﺎﺻل ﻧظر اوﻟﯾﺎی ﺧداﺳت ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﮫ ﻧظرﺷﺎن را ﺑﺳوی ﺧودﺷﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد و اھل ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢٩٧ﮐل ﺳﯾراﻟﯽ ﷲ ﺣﺎﺻل ﻧظر اﻧﺳﺎن ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧظر ﮐردن ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﻋﯾن ﻧظر ﮐردن ﺑﮫ ﺧدا و روی ﺑﺳوی
او ﻧﻣودن اﺳت و اﯾن ﭘﺎﺳﺦ آن ﻧظر ازﻟﯽ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾده اﺳت .
 -٢٩٨در ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺎرت ﮐردن ﺟﻣﺎل ﺧوﯾش در آب ﯾﺎ آﺋﯾﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺑﺎدات اﺳت و ﺑﺧﺻوص ﻗﺑل و ﺑﻌد ﻧﻣﺎز
اﻣری ﻣﺳﺗﺣب آﻣده اﺳت .
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 -٢٩٩در ھر ﺻورﺗﯽ ﺻدھﺎ ﺻورت ﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ ﻣرگ از ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود .اﯾن
ﺻورﺗﮭﺎ ،ھوﯾﺗﮭﺎ و ﺟﻠوه ھﺎی روح ﺑﺷرﻧد و ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎﺻل ﻧظرﻧد از ﭼﺷﻣﺎن ﺻﺎﺣﺑﻧظران ﮐﮫ از ﺟﻣﺎل ﻣﺎ اﺳﺗﺧراج ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺻﺎﺣﺑﻧظراﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر .
 -٣٠٠آدﻣﯽ روی ﺑﮫ ھر ﮐﮫ ﺑﺎﺷد و او را ﺻدا ﮐﻧد و ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺑطﻠﺑد ﻧظر او را ﺑﺳوی ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد طﺑﻖ
اﻣر ﺧداوﻧد ھﻣواره ﻧظر ﺧود او را ﺑﺧواھد ﮐﮫ  :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﮐن!
 -٣٠١ھر ﻧظری ﺑر ﻣﺎ ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول در ﺟﻣﺎل ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻣﺎل ﻣﺎ ﻣﮭد ﺳرﻧوﺷت و اﻓﻌﺎل ﻣﺎﺳت ﮐﮫ "ھر ﭼﯾزی
ﺑر ﺻورت ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد" ﻗرآن .
 -٣٠٢ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر ﺟﻣﺎل ﺧود دﻣﺎدم ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن از ﺟﻣﻠﮫ اﺳرار ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ﻟذا ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺟﻣﺎل ﺧود ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد دﻗﯾﻘﺗر و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر اﻋﻣﺎل ﺧود آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺻﺎﺣب
اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری اﺳت .
 -٣٠٣در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر آﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد اھل ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ از ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات
اﺳت زﯾرا ﺗﺣت ﻧظر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﻧظر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺟﻣﺎل ﻣﺎ ﻣﺗﺣول ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا اﻋﻣﺎل ﻣﺎ را ھم رﺷد ﻣﯽ دھد.
اﯾن از ﺷﺎه ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﻌرﻓت ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 -٣٠۴ﭼرا ﭘس از ازدواج ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ھوﯾت و اﻋﻣﺎل و اﻧدﯾﺷﮫ و اﺧﻼق ھم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا زﯾر ﻧظر
ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺟدﯾدی ﺑﻧﺎم ھﻣﺳر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم .
 -٣٠۵طﺑﻖ ﻗول ﻗرآﻧﯽ  ،اﻋﻣﺎل ﻣﺎ ﻣﺧﻠوق ﺟﻣﺎل ﻣﺎﺳت و ﺟﻣﺎل ﻣﺎ ھم ﻣﺧﻠوق ﻧظرھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر آن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد اﻋم از
ﻧظرھﺎی ﻧوراﻧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ  .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﺻول رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ آدﻣﮭﺎﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از اﺣﮑﺎم دﯾن
ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺋرﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ رواﺑط داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم زﯾرا اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑر ﺟﻣﺎل و
اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ اﺛر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٠۶اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ھر ﮐﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻧظرھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر او ﺷده و ﻣﯽ ﺷود در
ﺟرﯾﺎن رواﺑطش ﺑﺎ اھل ﺧﺎﻧﮫ و ﻓﺎﻣﯾل و دوﺳﺗﺎن و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظرﯾﺎت ﻏﯾﺑﯽ اﻋم از ارواح طﯾﺑﮫ و ﺧﺑﯾﺛﮫ و اﺟﻧﮫ
و ﺷﯾﺎطﯾن و ﻣﻼﺋﮏ .
 -٣٠٧ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم طﺑﻖ آﯾﮫ ای از ﻗرآن و رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻧظر ﮐﺎﻓران ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺷﯾدﻧد  .ﭘس
اﯾن ﻗﺎﻋده ای ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٣٠٨ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺣﺟﺎب ﻟﺑﺎس و ﻧﮕﺎه در اﺳﻼم از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ اﺛر ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی دارد  .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎن اﻋم از زﻧﺎن و ﻣردان  ،ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎﻟﮭﺎﺋﯽ ﻟطﯾف و روﺣﺎﻧﯽ ﺗرﻧد ﻣﺣﺗﺎج ﻣراﻗﺑت و ﺣﺟﺎب ﺑﯾﺷﺗری ھﺳﺗﻧد  .ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آﻧﮭﻣﮫ ﺑواﺳطﮥ ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻓران آزار دﯾدﻧد و ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺷﯾدﻧد .
 -٣٠٩ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕﺎھﮭﺎی ھرزه و ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺟب ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺻورت و ﻟذا ظﻠﻣت اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
اﻋﻣﺎل ﻣﺎ ﻣﺣﺻول ﻧﮕﺎھﮭﺎی دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد .
 -٣١٠ﭘس ﺣﻔظ و ﻣﺻوﻧﯾت ﺟﻣﺎل از ﻧﮕﺎھﮭﺎی ھرزه و ﭘﻠﯾد ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣراﻗﺑت ھﺎ در اﻣر ﺳرﻧوﺷت اﺳت ﺑرای زن
و ﻣرد  .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻘﺻود ﻓﻘط رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھر راﺑطﮫ ای اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ رواﺑط ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف از ﺷدﯾدﺗرﯾن
ﻧظرھﺎ ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻟذا در اﯾن رواﺑط ﻣراﻗﺑت ﺷدﯾدﺗری ھم ﻻزم اﺳت .
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 -٣١١از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان راز ﻧﻘﺎب زدن ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﮫ از ﭼﮫ ﺣﮑﻣت واﻻﺋﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت .
ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺣﺟﺎب و ﻋﻔت ﺟﻣﺎل و ﻧﮕﺎه در رأس ھﻣﮥ اﻣور ﺗرﺑﯾﺗﯽ و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑﺷر ﻗرار دارد  .و از
اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷر ﻣدرن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋرﯾﺎﻧﯽ اﻓﺗﺧﺎر دارد ﭘﯽ ﺑرد .
 -٣١٢ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠوه ﮔری ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﮭد ھﻣﮥ ﻣﻔﺎﺳد و ﺗﺑﺎھﯽ و زﺷﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﻓروﺷﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ
ﺟﮭت ﺑﮫ دام اﻓﮑﻧدن ﻧﮕﺎه دﯾﮕران  .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﻣﺎﻗت ﺑﺷر اﺳت .
 -٣١٣اﯾن ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ﻧﮕﺎه ﻣﺎﺳت  .ھﻣﮥ ﺟﮭﺎن ھﺎ ﺑﺻری ھﺳﺗﻧد و ﻧظری  .و
ﺳرﻧوﺷت ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻧوع ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و ﺧﺎﻟﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٣١۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﺷرک و ﻧﻔﺎق و اﺧﻼص ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی ﺟز ﺣﺎﺻل ﻧوع ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و
ﺧدای ﺟﮭﺎن .
 -٣١۵در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑواﺳطﮥ ﭼﺷم اﺳت  .آﯾﺎ ﺑﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم اﻋﺗﻣﺎد دارﯾم
ﯾﺎ ﻧﮫ  .و آﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣطﻣﺋن اﺳت ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک و ﻣذﺑذب  .و اﺻﻼً ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﺻدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺣﺎﺻل ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً دﯾده اﯾم .
 -٣١۶ﻧظر دادن درﺑﺎرۀ ﭼﯾزی ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ اول ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﺳﭘس ﻧظر ﻣﯽ دھﯾم  .ﻧظر دادن ھﻣﺎن دﮔرﺑﺎره دﯾدن
اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾل در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾده اﯾم  .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾل در ﻧوع ﻧﮕرش ﺧودﻣﺎن اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن .
ﭘس ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺳﯾﻣﺎی ﺟﮭﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم از طرﯾﻖ ﻧظر دادن  .اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﻧوﺷت ﺑﺎ ﭼﺷم و
ﻧظر ﺧودﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻧظر ﮐردن و ﻧظر دادن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن و ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯾم .
 -٣١٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺧواھﯾم دﯾد ﺣﺎﺻل ﻧظر دادن ﻣﺎ درﺑﺎرۀ آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً دﯾده اﯾم  .ﭘس ﺑﺎ ﻧظر ﺧود آﯾﻧدۀ
ﺧود را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
 -٣١٨وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﺳﭘس ﻧظر ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ زﺷت و ﺑد اﺳت  ،در ﺣﻘﯾﻘت او را ﺑرای ﺧود ﭼﻧﯾن ﺧواﺳﺗﮫ
اﯾم و ﭼﻧﯾن ھم ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت و دﯾد .
 -٣١٩ﺑﮭﺷت و دوزخ اﺧروی ھم ﺣﺎﺻل ﻧظر ﻣﺎ و ﻧظر دادﻧﮭﺎی ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ھر آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ دﯾده اﯾم .
 -٣٢٠ﭘس ﻧﮕﺎه ﮐردن و ﻧظر دادن ﺑﻣﻌﻧﺎی آﻓرﯾﻧش ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -٣٢١ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق ﻧظر ﺧداﺳت  .ﭘس ﻧﮕﺎه ﮐردن و ﻧظر دادن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧظر دادن درﺑﺎرۀ ﻧظر ﺧداﺳت  .اﮔر ﻧظر
او را ﭘذﯾرﻓﺗﯾم و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردﯾم اﯾن ﻧظری ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺳت و اﯾن ﻧظر ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ ﺑﮭﺷت اﺳت و ﭼون ﺗﮑذﯾب ﮐردﯾم دوزخ را
ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﯾم .
 -٣٢٢ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﺳﭘس ﭼﺷم ﺧود را ﻣﯽ ﺑﻧدﯾم و ﻧظر ﻣﯽ دھﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ را دﯾده اﯾم ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ
ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ در آن دﺧل و ﺗﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺟﮭﺎن دﯾﮕری را در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯾم  .اﯾن ﺟﮭﺎن دوﺑﺎره
آﻓرﯾده ﺷده ﯾﺎ ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﯾﺎ دوزﺧﯽ .
 -٣٢٣ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﻧظر ﺧداﺳت  .اﮔر ﻧظر ﺧدا را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﯾم اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود و از ﻣﻧظر ﺧدا ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود
و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧداوﻧد ھم از ﻣﻧظر ﺧدا دﯾده ﻣﯽ ﺷود  .ﭼون ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧظر ﺧدا ﻣﯽ ﺗوان ﺧدا را دﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم او و ﻧور او
ﻣﯽ ﺗوان او را دﯾدار ﮐرد .
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 -٣٢۴ﺗﻔﮑر در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﮔرﺑﺎره دﯾدن اﺳت  .اﯾن دﮔرﺑﺎره دﯾدن ﮐﮫ " ذﮐر " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود
از اﺳﺎس ﻋﺑﺎدات و رﺷد و ھداﯾت ﺑﺷر اﺳت  .ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ھﺳﺗﻧد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾده اﻧد ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ھﻣﺎن را
دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد  .اﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻣﻧﺷﺄ ﺑﺻﯾرت اﺳت و ھداﯾت  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ﭘدﯾد آﻣدن ﭼﺷم ﺑﺎطن اﺳت .
ﻣﺻور ﮐردن ﺗﺻوﯾرھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﺳت  .ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون در درون اﺳت.
 -٣٢۵ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن )ذﮐر( ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دوﺑﺎره
ّ
اﯾن ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ھﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی ﺟﮭﺎن از دﺳت رﻓﺗﮫ و زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷده اﺳت  .اﯾن ذﮐر و ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﺑﮫ دو ﺷﯾوۀ
ﺑﮭﺷﺗﯽ و دوزﺧﯽ اﺳت  .ﺷﯾوۀ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮥ ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﺷﯾوۀ دوزﺧﯽ ھم ﮐﺎری ﺗﺑدﯾﻠﯽ اﺳت" .ﮐﺎﻓران
آﯾﺎت اﻟﮭﯽ را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" ﻗرآن  .آﯾﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺣﺿور دارﻧد  .اﯾن ﺗﺑدﯾل ﺳﺎزی در ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن دوزﺧﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٣٢۶در ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن  ،ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﺗﺻدﯾﻖ اﺳت و ﯾﺎ اﻧﮑﺎر
ﻣﯾﺷود و اﯾن ﺗﮑذﯾب و ﮐﻔر اﺳت و ﯾﺎ دﺧل و ﺗﺻرف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺷرک اﺳت .
 -٣٢٧ذﮐر و دوﺑﺎره ﻣﺻور ﮐردن ﺟﮭﺎن در ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧودی ﮐردن ﺟﮭﺎن اﺳت و روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن آن و
ﺟﺎوﯾد ﮐردن آن در ﺧوﯾﺷﺗن و ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ زﯾﺳﺗن  :ﺑﮭﺷﺗﯽ زﯾﺳﺗن ! و اﯾﻧﺳت ﺗﻔﮑر در ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ آن ﮐﮫ ﻣوﺟب ھداﯾت
اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻔﮑر رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ ﮔرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٢٨وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎری از آدﻣﮭﺎ  ،ھﺳﺗﯽ را آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ دﯾده اﻧد ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﻧد ﭼون ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا از ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردﻧد  .اﯾن ﺗﻔﮑر آرﻣﺎﻧﮕراﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ روی ﺑﮫ ﺗﺻﻧﻊ و رﯾﺎ و
ﺗﺧرﯾب و ﺗﺑﺎھﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رود  .اﯾن ھﻣﺎن راه و رﺳم ﮐور ﺷدن اﺳت .
 -٣٢٩آﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧظر ﺧداﺳت دوﺳت ﻣﯽ دارد ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﻧظر و ﻧور اﻟﮭﯽ روﺷن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻧور
ﺳﻣﺎوات و ارض ﺑﮫ ﭼﺷم اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳد و در اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧوراﻟﻧور ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮔردد و از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در
ﺟﮭﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٣٠آﻧﮑﮫ دﯾده ھﺎ و ﻣﺷﺎھدات ﺧود را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد طﺑﻌﺎ ً ﺑﺳوی ﮐوری ﻣﯽ رود زﯾرا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،
ﺟﻣﺎل ﻧور اﺳت و اﻧﮑﺎر ﻧور ﻣوﺟب ﺿﻼﻟت اﺳت .
 -٣٣١ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻣﺷﺎھدات ﺑﻣﻌﻧﺎی وارد ﮐردن ﻧور ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺧوﯾش اﺳت و ذھن را ﻣﻧور ﺳﺎﺧﺗن و وﺟود ﺧوﯾش را
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐردن و اﻟﮭﯽ ﻧﻣودن  .ﺑﺧش ﻋﻣده ای از آﯾﺎت ﻗرآن ﭼﯾزی ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻣﺷﺎھدات ﻋﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
 -٣٣٢ﺳرﻧوﺷت آدﻣﯽ ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻣﺷﺎھدات و ﺣوادث و وارده ھﺎی ﺑر وﺟود اﺳت و ﻧﮫ ﺧود اﯾن وﻗﺎﯾﻊ
ﺑﯾروﻧﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر ﺑﻣﻌﻧﺎی دﯾدن دوﺑﺎره اﺳت در درون ﺧوﯾش و ﺑدون واﺳطﮥ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون  .اﯾن ھﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗن ھﺳﺗﯽ اﺳت
و ھﺳﺗﯽ ﻣﻧد ﺷدن .
 -٣٣٣آدﻣﯽ در ﺣﺎل دﯾدن اﮐﺛرا ً ﮐور اﺳت ﺟز آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺣﺎل رﺳﯾده اﻧد  .در ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯾﺷود.
اﯾن ﺧﻠﻘت دوﺑﺎره اﺳت  .در اﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٣۴زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻘت اوﺳت  .آدﻣﯽ در ﺣﯾن ﺧﻠﻖ ﺷدن ﻣدھوش اﺳت و ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط در ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن وﻗﺎﯾﻊ و
اﻋﻣﺎل و ﻣﺷﺎھداﺗش اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﺎھد ﻣﯽ رﺳد و ﺑر ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯾﺷود و اﯾن ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻗﻠﻣرو ھﺳﺗﯽ ﻣﻧدی اوﺳت.
 -٣٣۵آدﻣﯽ ﺑدﺳت ﺧدا و زﯾر ﻧظر او ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ ﺷدن اﺳت دم ﺑدم در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯾش  .ﭘس در آن دم وﺟود
ﻧدارد  .ﻓﻘط در ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﮐﮫ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد  .ﭘس ذﮐر ﻋرﺻﮥ ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  :ﺗﺻور دوﺑﺎرۀ
آﻧﭼﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ،ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﯽ آورد و ﻧﻘد و ﺟﺎری و زﻧده ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺑدی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ذﮐر ﻣوﺟب ھداﯾت اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧداوﻧد را در ھر ﻟﺣظﮫ ای ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .زﯾرا آدﻣﯽ زﯾر ﻧظر اوﺳت ﮐﮫ از او ﺟﻣﺎل
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺟﻣﺎﻟش دﻣﺎدم ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .
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 " -٣٣۶ﻣراﻗﺑﮫ " ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را زﯾر ﻧظر ﮔرﻓﺗن  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣراﻗﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺣﺎل ﻣﯽ رﺳد دﻗﯾﻘﺎ ً ھم ﻧظر ﺧداﺳت و ﺑر
ﺟﺎی ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﻣﻘﺎم اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﻠﻖ در ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش اﺳت .
 -٣٣٧ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺧوﯾش در ﻟﺣظﮥ ﺣﺎل  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن را در ھم اﮐﻧون زﯾر ﻧظر ﮔرﻓﺗن  ،ﻣﻘﺎم روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧدا و
ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت  .و اﯾن ﮐل ﺗﻼش ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٣٣٨اﻧﺳﺎن دﭼﺎر ﺟﺑر زﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و اﻧﺳﺎن ھﻣواره در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﻓﻘط از
طرﯾﻖ ذﮐر و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﺑرﺳﺎﻧد و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اش را واﻗﻌﯽ و رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧد .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﯾزﯾﮏ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠّم ﺷده اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺑﮭﺎ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺎن
ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺛﻼً اﮔر ﺷﮭﺎﺑﯽ را در آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺳﺎل ﭘﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﭼﺷم و رؤﯾت ﻣﺎ رﺳﯾده
اﺳت .درﺑﺎرۀ طﺑﯾﻌت ﻧزدﯾﮏ ﻣﺎ ھم اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﮐﻣﺗر وﺟود دارد  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﺟﺎﻣﺎﻧده
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت  .و ﯾﮏ دﻟﯾﻠش اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ھﻣﮫ دﯾرﺗر ﺧﻠﻖ ﺷده و آﺧرﯾن ﻣﺧﻠوق اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻓﻘط از طرﯾﻖ رﺷد در
ذﮐر و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﮐﻧوﻧﯾت ﺑرﺳﺎﻧد و ﺷﺎھد ﺑر واﻗﻌﯾت وﺟودی ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺧودش
ﺑﺎﺷد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎزه ﺑﻌد ﻣرﮔﺷﺎن ﭼﺷﻣﺷﺎن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯾﺷود
و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٣٣٩ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﮭﺎ درﺑﺎرۀ ھﻣﮥ ﻣﺷﺎھدات و وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻔﺳﯾرﻧد زﯾرا در ﺧواﺑﻧد ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ رؤﯾﺎھﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻌﺑﯾر ھﺳﺗﻧد زﯾرا واﻗﻌﯾت را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .
 -٣۴٠ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھر آن ﺑر ﻣﺎ و ﭘﯾراﻣون ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذرد ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻓﻘط ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرد و ﻣﺳﺗﻣرا ً از ﻣﺎ
دورﺗر ﻣﯽ ﺷود  .ﺣﺎل ِ ﻣﺎ ھرﮔز ﺑر ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﮔذرد و ﻟذا از آن ﻏﺎﻓل و ﮐورﯾم زﯾرا ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا وﺟود
ﻣﺣض ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺑر ﮔذﺷﺗن اﺳت وﻟﯽ ﺷﺎھد ﺑر ﺧودش ﻧﯾﺳت  .اﮔر ﺑﺗواﻧد ﺷﺎھد ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷد اﯾن ﻣﻘﺎم ﺣﺎل و
ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ اﮔر ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻣﮑث ﮐﻧد ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد زﯾرا ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﮔذرد  .او ھﻣواره
ھﺳت و ﺣﺎل ﻣﺎﺳت  .اﯾن ﺣﺿور اﺑدی و ﻣطﻠﻖ و ﻻﺗﻐﯾر اوﺳت .
 -٣۴١اﻣر ﺑﮫ ﺑﺎزاﯾﺳﺗﺎدن و رﺟﻌت در دﯾن ھﻣﯾن اﻣر رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺣﺎل و اﮐﻧوﻧﯾت و ﺣﺿور اﺳت  .ﻣﺎ ھﻣواره ﻏﺎﯾب و
ﻏﺎﻓل ھﺳﺗﯾم ﺑر ﺧود  .اﯾن زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرد و از ھﺳﺗﯽ ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ھﻣواره در ﺣﺎل ﺿرر و از
دﺳت دادن ھﺳﺗﯽ ﺧود ھﺳﺗﯾم و اﯾﻧﺳت آن ﺧﺳران ﮐﮫ  :واﻟﻌﺻر انّ اﻻﻧﺳﺎن ﻟﻔﯽ ﺧﺳر – ﻗﺳم ﺑﮫ زﻣﺎن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در
ﺧﺳران اﺳت .
 -٣۴٢اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺟﺎل ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرد را ھم ﻧدارﻧد  .ﻣﺎ ﺳوار ﺑر ﻗطﺎری ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ
ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﺳت  .ﻓﻘط ﻣﻧﺎظری را ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً از ﻣﺎ دور ﺷده و از ﻣﻘﺎﺑل دﯾد ﻣﺎ رﻓﺗﮫ اﻧد
ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻣﺗﺻور ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ آﻧﮭم اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗوھم ﻣﺎﺳت  .وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ذﮐر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻓرار
ﮐرده اﺳت را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم زﯾرا ﺣﺎﻓظﮥ ﻣﺎ آﻧرا ﺿﺑط ﮐرده اﺳت  .وﻟﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﻗﺎدرﯾم ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ در
ھﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ و ﺷﺎھد ﺑر ﺧود ﺑﺎﺷﯾم ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﻘﺎﺑل ﭘﻧﺟرۀ ﻗطﺎر دور ﺷوﯾم و ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم و در
ﺧود ﻓرو روﯾم ﺗﺎ از اﺳﺎرت ﮔذﺷﺗن زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷوﯾم .
 -٣۴٣ﺑﮕذارﯾم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾرون دارد از ﻧزد ﻣﺎ ﻣﯽ رود ﺑرود زﯾرا در ﺑﯾرون ھرﮔز ﺑﮫ آن ﻧﺧواھﯾم رﺳﯾد و دﭼﺎر ﺟﻧون
ﺷﺗﺎب و ﺳرﻋت و ﺣرص ﺷده و ﺳﺎﻗط و ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ﺑﺎﯾد زﻣﺎن را ﺑﺣﺎل ﺧودش واﻧﮭﯾم و ﺑﺧود ﺑﺎزﮔردﯾم و ﺑﮫ ﻧﻘطﮥ
ﺛﺎﺑت و ﺣﺎل ﺑﺎطن ﺧود ﺑرﺳﯾم و از آﻧﺟﺎ واﻗﻌﮫ را رﺻد ﮐﻧﯾم و درﯾﺎﺑﯾم و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎھد ﺑر ﺣﺎل ﺑﯾروﻧﯽ ﺧود ھم ﺑﺎﺷﯾم .
 -٣۴۴ﻗطﺎر زﻣﺎن  ،ﻗطﺎر ﭘﯾﺷرﻓت در ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻓرآورده ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳت  .اﮔر از اﯾن ﻗطﺎر ﺧﺎرج ﺷوﯾم آﻧﮕﺎه
ﭼﺷﻣﻣﺎن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣدرن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود .
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 -٣۴۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﻣروز را ﮐورﺗر از ھر دوراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺷﺗﺎب زﻧدﮔﯽ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﮐور ﺷده اﺳت .
 -٣۴۶اﻧﺳﺎن اﻣروز ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧودش ﻧﻣﯽ ﻧﮕرد ﺑﺎ ﭼﺷم ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﺎ ﭼﺷم ﺗﻠوﯾزﯾون و ﻣﺎھواره و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ  .اﻧﺳﺎن اﻣروز اﺻوﻻ ً ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد  .در ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺑواﺳطﮥ رﯾﺎﺿﯾﺎت
ﮐور ﺷده اﺳت  .ﮐور اﻋداد و آﻣﺎر و ﺣﺳﺎب اﺳت  .ﮐور ﺗﮑﺎﺛر اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط در ﻗﺑرھﺎ ﭼﺷﻣش ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه
ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐﺎری از دﺳﺗش ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد و از ﻗطﺎر ﺧﺎرج اﺳت .
 -٣۴٧اﻧﺳﺎن در ﺣﺎل دوﯾدن و راﻧﻧدﮔﯽ ﮐردن ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ھرﮔز ﻣﺟﺎل دﯾدن ﻧدارد و ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ اﺻﻼً دﯾدن را از ﯾﺎد ﺑرده اﺳت و ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ﭼﯾزی ھم ﺑرای دﯾدن و ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐردن وﺟود دارد  .ﭼﺷم
او ﻓﻘط ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎره را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  ،ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ  ،ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و. ...
 -٣۴٨اﻧﺳﺎن اﻣروز ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧش را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺑﯾﻧد ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد اﺗوﻣﺑﯾل
و آدرس و ﭘﻼک ﺧﺎﻧﮫ اﺳت  .او ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﭼون ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .او در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ ﺻورت ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﻓﻘط ﯾﻘﮥ ﭘﯾراھن و ﮐراواﺗش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻋﯾﻧﮑش را  .او ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧودش را در ﺧواب ﺑﺑﯾﻧد ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .
اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .
 -٣۴٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﺑت و دوﺳت داﺷﺗن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣﺷﺎھدۀ ﺟﻣﺎل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐردن و ﻧظر ﮐردن
و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن  .و اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﻣدرن در ﺣﺎل اﻧﻘراض اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﻘراض ﻣﻌرﻓت اﺳت
زﯾرا ﻣﻌرﻓت از ﻋرﻓﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردن و ﺷدن اﺳت .ﻣرگ ﺷﻧﺎﺧت و ﺷﻌور و ﺗﺷﺧﯾص اﻧﺳﺎن ﻣدرن از ﻣرگ ﭼﺷم اﺳت،
ﻣرگ دﯾدن و ﻧﮕﺎه" .و در آن روز ھﯾﭼﮑس ،دﯾﮕری را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﺣﺗﯽ ﻋزﯾزاﻧش را ".ﻗرآن – زﯾرا ھﯾﭼﮑس ﭼﺷم ﻧدارد
و ﺟﻣﺎﻟﯽ ھم ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﮐس ﯾﮏ ﻧﻘﺎب اﺳت ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ و زﯾر اﯾن ﻣﺎﺳﮏ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﯾﮏ ﺣﻔرۀ ﺳﯾﺎه:
ﻋدم !
 -٣۵٠اﻧﺳﺎن ﮐور  ،اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺻورت اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺻورت ھم اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺳﯾرت اﺳت ،ﺑﯽ دل .زﯾرا ﺻورت آدﻣﯽ
ھﻣﺎن ﺻورت دل اوﺳت  " .و آﻧﺎن را ﮐﮫ دﻟﯽ ﻧﯾﺳت " – ﻗرآن – ﭘس ﺟﻣﺎﻟﯽ ھم ﻧﯾﺳت .
 -٣۵١اﮔر اﻣروزه ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾﮕران را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻋﺻر ﻏوﻏﺎی ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﭘوﭼﯽ اﺳت ﻋﻠت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻋﺻر ﺑﯽ ﺻورﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ  .اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﺻورت را ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظر ﻣﯽ ﺗوان ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ او اﺻوﻻ ً
ﭼﯾﺳت  .اﻧﺳﺎن اﻣروز اﮐﺛراً ﻧﮫ زﺷت اﺳت و ﻧﮫ زﯾﺑﺎ  .ﻧﮫ ﺧوب اﺳت و ﻧﮫ ﺑد  .ﻧﮫ ﮐﺎﻓر اﺳت و ﻧﮫ ﻣؤﻣن  .ﭼوﻧﮑﮫ ﻧﯾﺳت.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ وﺟود دارد ؟ ﻟذا ﮐﻔر و دﯾن او ﻧﯾز ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ اﺳت ﮐﮫ روزی ﭼﻧد ﺑﺎر ﻋوض ﻣﯽ ﺷود.
 -٣۵٢اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﻧظر اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارد ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن و
اﻧﺳﺎﻧﯾت را  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾش اﺳت .
 -٣۵٣اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺧداﯾش را از ﯾﺎد ﺑرده اﺳت و ﺑر ﺳر ﻧﻣﺎزش اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ از ﯾﺎد ﺧدا ﻏﺎﻓل اﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﯽ ﺻورت و ﻓﺎﻗد ﺟﻣﺎل اﺳت  .ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧود از ﻧﺎﺑودی ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺳﮓ و ﮔرﺑﮫ روی ﻣﯽ آورد ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ
ﺟﻣﺎل ﭘذﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﭘذﯾرد  .ﺳﮕﮭﺎ ﻧﺎﺟﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن از ﻧﺎﺑودی و ﻣرگ دل ھﺳﺗﻧد  .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺳﮓ و ﺳﮓ ﭘرﺳﺗﯽ در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن دال ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت .
 -٣۵۴ﺳﮓ ﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن زن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺳﮕﮭﺎ ﺟﺎی زﻧﮭﺎ را ﭘر ﮐرده اﻧد و اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺑزرﮔﯽ اﺳت .
زﯾرا ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﺳﮓ ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗری دارد و زن ﺑﻌﻧوان ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل روح ﻣرد ﺑﺎ ﻧظر و ﻣﺣﺑت ﻣردی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﮐرده
ﮐﮫ ﺻورت ﺧود را از ﻧظر ﻣرد اﻧداﺧﺗﮫ و ﻟذا ﺑﯽ ﺻورت ﺷده اﺳت و اﯾن ﻋرﺻﮥ ﺗﺑدﯾل ﺟﻣﺎل ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮏ اﺳت  .و ﻟذا ﻋﺻر
ﻣدرﻧﯾزم ﻧﺷﺎﻧﮫ ای واﺿﺢ ﺗر از روﺳﭘﯽ ﮔری زن و ﺳﮓ ﭘرﺳﺗﯽ ﻣرد ﻧدارد  .اﯾن وﻓﺎی ﺳﮓ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﺟﻔﺎی زن را
اﺷﻐﺎل ﮐرده اﺳت  .و ﻟذا زن ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ھر روز ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮑﯽ ﺟدﯾد ﺑدل ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود.
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 -٣۵۵اﯾن ﺳﻘوط ﻧﮕﺎه ﻣرد از ﺟﻣﺎل زن و ﺳﻘوط ﺟﻣﺎل زن از ﭼﺷم ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم را ﻋﺻر ﺟﻣﺎل ﻓروﺷﯽ و
ﻣﺎﺳﮏ ﻓروﺷﯽ ﮐرده اﺳت  :ﻋﺻر ﻣد ﭘرﺳﺗﯽ .
 -٣۵۶ﺟﻣﺎل ﻓروﺷﯽ ﻋﯾن ھﺳﺗﯽ ﻓروﺷﯽ و ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی و ﺧودﺑراﻧدازی ھﺳﺗﯽ اﺳت .ﺻورﺗﮑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آﺗش
دوزخ ﻣﯽ ﺳوزﻧد .ﺻورﺗﮑﮭﺎﺋﯽ اﺟﺎره ای!
 -٣۵٧در دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظر آدم از ﺣوا ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت اﮔر اﯾن ﻧظر ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد ﻧﺷود ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺧوﯾش
اﺳت.
 -٣۵٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﭼﺷم ﻣﺣﺑوب ﺧود ﻣﯽ اﻓﺗد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯾﺷود و از ﺟﻣﺎل ﺧود ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻧﻔرت ﻣﯾرﺳد و ﺷﻌﺎرش
اﯾﻧﺳت :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودم !
 -٣۵٩ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﭼﺷم ﻣﺣﺑوب ﺧود ﻣﯽ اﻓﺗد ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﺷم ﺧدا ﻣﯽ اﻓﺗد و اﯾن ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ
ﺧودﺑراﻧدازی و اﻧﺗﻘﺎم از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .زﯾرا اﻧﺳﺎن در ﻧظر ﺧداﺳت ﮐﮫ وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق ﻧظر
اوﺳت.
 -٣۶٠اﻧﺳﺎن از ﭼﺷم ﺧدا اﻓﺗﺎده اﺳت و اﯾﻧﺳت راز ھﻣﮥ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺑﺷر اﻣروز  .زﯾرا ﺣﻖ ﻧظر را رﻋﺎﯾت ﻧﮑرده اﺳت.
ﺣﻖ ﻧظر ﺣﻖ ﻣﺣﺑت اﺳت ،ﺣﻖ وﺟود اﺳت ،ﺣﻖ زﯾﺑﺎﺋﯽ اﺳت ،ﺣﻖ اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت ،ﺣﻖ وﻓﺎﺳت ،ﺣﻖ ﺷﮑر اﺳت ،ﺣﻖ
دﯾن اوﺳت ،ﺣﻖ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اوﺳت ﮐﮫ ﺳﮑوھﺎی ﻧظر ﺧدا ﺑر ﺑﺷرﻧد.
 -٣۶١اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺑﺷرﻧد و ﻟذا ﻣﮭد ﺑﻘﺎی ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد.
 -٣۶٢در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻓران ﺑﺻورت ﺣﯾواﻧﺎت درﻣﯽ آﯾﻧد .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی از ﭼﺷم ﺧدا و اوﻟﯾﺎی او
اﻓﺗﺎدن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺧود را از دﺳت داده اﻧد.
 -٣۶٣ھر ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻧظر ﮐﺳﯽ اﺳت و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ھوﯾت و ﺟﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٣۶۴ﻧظر ﺑطور ﮐﻠﯽ دو ﻧوع اﺳت  :ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و ﺑﻠﻌﻧده  :اﻟﮭﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ  .و ھر دو ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ اﯾﺛﺎری
ﺗﺻرﻓﯽ  .اوﻟﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و دوﻣﯽ ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ  .اوﻟﯽ ﺑﺧود آورﻧده اﺳت و دوﻣﯽ ﺑﯾﮭوش
اﺳت و دﯾﮕری
ّ
ﮐﻧﻧده .اوﻟﯽ ﺷﺎھد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و دوﻣﯽ ﻣﺟﻧون .
 -٣۶۵ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺣض ﺑر ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﺻﺎﺣب آن ﺟﻣﺎل را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺣﺗﯽ در ﺟﮭﻧم .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ
ﺟﻣﺎل ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺧودش ﺑﺎﺷد آﻧﮭﺎ را ﺗﺣوﯾل ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ دھد ﺣﺗﯽ در ﺑﮭﺷت .
 -٣۶۶ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺟﻣﺎل ﺧودش ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺧودش و ﻧﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﺧدا را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧودش.
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ﻓﺼﻞ دوم

ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺪا
) ﮔﻮش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ (
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺴﻤﯿﻊ
 -١آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﭼﺷم  ،ﺟﻣﺎل ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻟﯽ از طرﯾﻖ ﮔوش ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ؟ ﮐﻣﺎل ﺟﮭﺎن را .
 -٢ﮔوش  ،ﺻدا و ﻧدای ﭼﯾزھﺎ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺻدای ھر ﭼﯾزی ﭼﯾﺳت ؟ اﮔر آدﻣﮭﺎ ﺣرف ﻧزﻧﻧد و از ﺧود ﺻداﺋﯽ ﺗوﻟﯾد ﻧﮑﻧﻧد
ﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ؟ آﯾﺎ اﺻﻼً اﮔر ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﺻدا ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ؟ ﺟﮭﺎن ﻣﺳﮑوت ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ؟
 -٣ﻓﮭم و ﻗدرت اﻧدﯾﺷﮫ و ﮐﻼً ذھن ﻣﺎ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ای ﺟز ﺻدا و ﺻوت ﻧدارد .ذھن آدﻣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ درک ﺻدای ھﺳﺗﯽ اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دل آدﻣﯽ ھم ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ درک و درﯾﺎﻓت ﺟﻣﺎل و ﺻورت ھﺳﺗﯽ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دل ﮐﺎﻧون ﻋﺷﻖ اﺳت و ذھن
ﮐﺎﻧون ﻣﻌرﻓت .
 -۴اﮔر ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﺻدا ﺑود ذھن ﺑﺷر ھم ﯾﮏ ﻟوح ﺳﻔﯾد ﻣﯽ ﺑود  .ھﻣﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم وارزش ھﺎ و ﮐﻣﺎﻻت و
ﻗﺿﺎوﺗﮭﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺷری ﻣﺣﺻول ﺻدا ھﺳﺗﻧد و ﺻدا ﻣﺎدۀ اوﻟﯾﮥ ﮐﺎر ذھن اﺳت  .ذھن اﻧﺳﺎن اﺻوات را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم
ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ھﻣﮥ ﻣﻔﺎھﯾم و ارزش ھﺎ دارای ذاﺗﯽ ﺻوﺗﯽ و ﺳﻣﻌﯽ ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻣﺎ دارای ذات
ﺑﺻری و ﺻوری ھﺳﺗﻧد .
 -۵ﻋﺷﻖ  ،ﺣﺎﺻل ﻧﻘش اﺳت و ﻣﻌرﻓت ھم ﺣﺎﺻل ﺻوت  .ﻋﺷﻖ ﺣﺎﺻل ﺳﯾﻣﺎﺳت و ﻣﻌرﻓت ﺣﺎﺻل ﺻداﺳت .
 -۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐرھﺎ ،ﻻل ھم ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﺣرف زدن ﯾﻌﻧﯽ اﺑراز ﻣﻌﻧﺎ ﮐردن ﺣﺎﺻل ﺻداﺳت  .ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ
ﺻداﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺻدا اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮐﻼم اﺳت .
 -٧اﻧﺳﺎن ﺻداھﺎی ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ذھن ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و آن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﺎز در ﮐﻠﻣﺎت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻدای
ﺧﺎص ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٨ﭘس ھر ﺻوﺗﯽ از ھر ﭼﯾزی ﺑﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎﺳت  .ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ آن ﭼﯾز از ﺻداھﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺻداھﺎ را در ذھن ﺧود
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﮐرده و ﺑﮫ ﺻدا آﻣده اﺳت  :ﺻدای ﺑﺎد  ،ﭘرﻧدﮔﺎن  ،درﺧﺗﺎن و ﮐوھﮭﺎ .
 -٩ھﯾﭻ ﻣوﺟود ﺑﯽ ﺻداﺋﯽ در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﻣوﺟود ﻓﺎﻗد ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ھر ﻣوﺟودی ﺻداھﺎی ﺟﮭﺎن را
ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻدای ﺧﺎص ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧود را ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﺳﺗﯽ ﺧود را در اﯾن ﺻدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -١٠ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﺻدای ھﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺻدا ﻣﯽ آﯾﻧد  .و اﯾن ﺻدا ذﮐر و ﺗﺳﺑﯾﺢ آﻧﮭﺎﺳت در
ﻗﺑﺎل ھﺳﺗﯽ  ،در ﻗﺑﺎل ﺧدا  .ﭘس ھﻣﮥ ﺻداھﺎ ھﻣﺎن ﺻدای ﺧداﺳت  ،ﺻدای ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﺎ واﺳطﮫ ﯾﺎ ﺑﯾواﺳطﮫ .
 -١١اﻧﺳﺎن ﮔوش ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ ھﻣﮥ اﺻوات را ﺑﮕﯾرد و در ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﺣدی ﺳﺎزد و ﺑﯾﺎن ﮐﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﻟﯾد ﮐﻠﻣﮫ اﺳت .
 -١٢ھﻣﮥ اﺻوات در وﺟود اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷده و ھﻣﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻوت و ﮐﻠﻣﮥ واﺣد ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺻوت وﯾژۀ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود  :ﷲ !
 -١٣ھﻣﮥ ﻣوﺟودات  ،ﺧﺎﻟﻖ ﺧود و ذات ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺻدا ﻣﯽ زﻧﻧد و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﺎﻧون
درﯾﺎﻓت ھﻣﮥ اﯾن ﺻداھﺎﺳت و اﯾن ﺻداھﺎ در اﻧﺳﺎن ،ذاﺗش را ﺑﮫ ﺻدا ﻣﯽ آورد و اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ﺻدای ذات ﺧداوﻧد ﻣﯾﺷود.
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 -١۴ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات  ،ﻣوﺟود ﺑﮫ اﺻوات ﺧود ھﺳﺗﻧد .ﺷﯽء ﺑﯽ ﺻدا وﺟود ﻧدارد ﯾﮏ ﺻﺧره ھم ﺻﺎﺣب ﺻدا و ذﮐر وﯾژۀ
ﺳر ﺑﻘﺎی آن اﺳت و اﺳم ھﺳﺗﯽ آن اﺳت اﺳم ﻣﺳﻣﺎی
ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ھر ﮔوﺷﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن ذﮐر آن ﻧﯾﺳت .اﯾن ذﮐر ّ
ھﺳﺗﯽ.
 -١۵ﺻدای ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن ﺻدای اﺗﺻﺎل آن ﭼﯾز ﺑﮫ ﮔوھرۀ وﺟود و ذات اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ  ،اﻧﺳﺎن
را ﺻدا ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﺧﺎطب ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا در ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت  .ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ اﯾن ﺻدا و اﺗﺻﺎل ﻗطﻊ
ﺷود آن ﭼﯾز ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣﺣﺎل اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ در ﺗﺳﺧﯾر وﺟود اﻧﺳﺎن
اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﺗوﺳل و ﻣﺗﺣﺻن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد و ﺑﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳد و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﮐﮫ ﻗطب ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻣﺣل ﻧزول ھﻣﮥ
اﺻوات و اذﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١۶ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ذﮐر و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧداوﻧد در وﺟود اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را در اﻧﺳﺎن
ﺻدا ﻣﯽ زﻧﻧد و ﮔوﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺻداھﺎ ﺷﻧوا ﺑﺎﺷد ﺧدا را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺷﻧود و ﺑﮫ ﺻدا ﻣﯽ آﯾد و ﺧداﯾش را
ﺻدا ﻣﯽ زﻧد و اﯾن ﺻدای وﺟود وﯾژۀ اﻧﺳﺎن اﺳت  :ﯾﺎ ﷲ !
 -١٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﯾﺎ ﷲ" ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎء و ﺧﻠﻔﺎی اﻟﮭﯽ و از ﻋﻠﯾﯾن و ﻋﻠﯽ واران ھر دوران اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ "ﷲ"
را از ذات ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﮔوﯾد .
 -١٨ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ ﮔوش و ﻗدرت ﺷﻧواﺋﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدای ﷲ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯾرﺳد و اﯾن ﻧدا را از ﺧود
ﻣﯾﺷﻧود و اﯾن ﮐﻣﺎل ﻧﺑوت اﺳت .
 -١٩و اﻣﺎ آﻧﮑﮫ ﺻدای "ﷲ" را ﻣﯽ ﺷﻧود و ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آورد ﺑﺎﻻﺧره ﷲ را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺳرآﻏﺎز اﻣﺎﻣت اﺳت و
ﺧﺗم ﻧﺑوت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد )ص( رﺳﯾد و دﯾد  .و زﯾن ﭘس ﻗﻠﻣرو ﻧﮕﺎه و ﭼﺷم اﺳت  .ﭼﺷم ﮔﺷودن و ﺟﻣﺎل وﺟود را دﯾدار
ﮐردن  :ﻟﻘﺎءﷲ .
 -٢٠ﭘس رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻧﮕﺎه )ﺷﮭود( در ﮐﻣﺎل ﺷﻧواﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .
 -٢١ﭘس ﺻدا  ،ﮔوش و ﺷﻧﯾدن  ،ﺳرآﻏﺎز ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑﯽ اﺳت ﺑرای ﻋﺎﻟم و آدم .
 -٢٢ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﮔوش ﻧدارد ﻓﻘط ﺻدا دارد .ﮔوش ﻣﺧﺗص اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش ﮔوش اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -٢٣ﺳﯾر ﻧﺑوت ھﺎ ﮐﮫ ﺳﯾر ﺑﺧودآﺋﯽ و وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺳﯾر ﺷﻧواﺋﯽ و ﺻداﯾﺎﺑﯽ و ﺻداﻓﮭﻣﯽ اﺳت و آن وﺣﯽ
اﺳت در اﻧواع و ﻣراﺗﺑش .
 -٢۴اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﺣﯽ  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﮔوش وﯾژۀ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮔوش ﻓوق ﺣﯾواﻧﯽ  ،ﮔوش روﺣﺎﻧﯽ .
 -٢۵ﭘس ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳﯾر ﮐﻣﺎل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮔوش و ﺷﻧواﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل آﯾد ﯾﻌﻧﯽ وﺣﯾﺎﻧﯽ ﺷود و ﻣﯾزان درﺳﺗﯽ اﯾن
وﺣﯽ ھم وﺣﯽ ﻣﺣ ّﻣدی اﺳت در ﮐﻣﺎﻟش .
 -٢۶در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و اﯾن ﻣﺧﺗص اﻧﺑﯾﺎی ﺑزرگ و ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت و
ﺷرﯾﻌت ھم ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧزول روح ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﻣول ھر اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻧزول ﺳرآﻏﺎز ﭘﯾداﯾش ﺷﻧواﺋﯽ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٢٧ﺧود رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھر اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن او ﻣﯽ رﺳد
و وﺣﯽ و ﻣﻌراج ھم ﯾﮑﯽ از ﺑرﺗرﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣ ّﻣد اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن وﺣﯽ و ﻣﻌراﺟﮭﺎ ﺑر ﻣﯾزان وﺣﯽ و ﻣﻌراج ﻣﺣ ّﻣدی
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اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﮏ زده ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ وﺣﯽ ﻣﺣ ّﻣدی ﻣﯾزان و ﻣﺣﮏ درﺳﺗﯽ وﺣﯽ و ﻣﻌراج و ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻣت ﻣﺣ ّﻣد
در آﺧراﻟزﻣﺎن و در دوران ﺧﺗم ﻧﺑوت اﺳت .
 -٢٨ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم وﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺣﯽ ﻣﺣ ّﻣدی در دوران ﺧﺗم ﻧﺑوت  ،ﺑﺎطﻧﯽ و ﺧودی و ﻋﻣوﻣﯽ ﺷده اﺳت
ﺑرای ھﻣﮥ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت .
 -٢٩ﯾﻌﻧﯽ ﮔوش و ﺷﻧواﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﻌطﯾل و ﮐر ﻧﺷده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺷﻧواﺋﯽ و ﮔوش ﻣﺣ ّﻣدی ،ﺑﮫ اوج
ﺑﯾداری و ﺷﻧﯾداری رﺳﯾده اﺳت .
 -٣٠ﻣﺣ ّﻣد)ص(  ،ﮐﻣﺎل ﮔوش و ﮔوش ﮐﺎﻣل و ﻏﺎﯾت ﺷﻧواﺋﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .و آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺣ ّﻣد ﺑرﺳد ﺗﺎ اﯾن ﮔوش را در
ﺧود ﺷﻧوا ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭼﺷم ﺧود را ﺑﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺻﻠوة در ﻣﺣ ّﻣد اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود ﺑر
وﺟود و ﺷﮭر ﻣﺣ ّﻣدی اﺳت ﮐﮫ درﺑش ھم ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯾﯾن دوراﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .
 -٣١ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن  ،ﻧﻘش ﻻﻟﮥ ﮔوش آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺣ ّﻣد ﺗﺻوﯾر ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺷﮑل ﭼﺷم را ھم ﺑﺻورت ﻧﻘش ﮐﻠﻣﮥ ﻋﻠﯽ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﯾﻧﯽ )دﻣﺎغ( ھم ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﻣﮥ ﻓﺎطﻣﮫ .و اﯾن ﻣﺷﺎھداﺗﯽ
ﺷﮭودی از ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن دﯾده اﻧد و ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و از اﺳرار ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾن ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب
ﺷﯾﻌﯽ اﺳت .
 -٣٢و اﻣﺎ ﮔوش و زﺑﺎن راﺑطﮥ اﻋﺟﺎزآوری دارد .اﺻوات ﻋﺎﻟم ﺑر ﮔوش آدﻣﯽ وارد ﻣﯾﺷوﻧد و در ذھن و دل آدﻣﯽ ﭘﺎﻻﯾش
و درک و ﺣل و ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و از زﺑﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٣٣اﺻوات ﻣواد اوﻟﯾﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از درب ﮔوش ﺑر وﺟود آدﻣﯽ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و در روان اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و از زﺑﺎﻧش دوﺑﺎره ﺗﺣوﯾل ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٣۴ﮔوش ،ﻣدﺧل اﺻوات اﺳت و زﺑﺎن و دھﺎن ھم ﻣﺧرج اﺻوات .
 -٣۵ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ اﻧﺳﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل اﺻوات ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺻواﺗﯽ دﮔر و ﭘﺧﺗﮫ ﺷده و ھدﻓﻣﻧد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷری ﻧﯾز ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺑدﯾل اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ اﻓﻌﺎل و اﺷﯾﺎء و ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ھﻧرھﺎ و اﺑزار و
ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣذاھب ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .
 -٣۶اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده ﺗﺎ ﺻدای ﺧدا را ﺑﺷﻧود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧداوﻧد از زﺑﺎن او ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد  .و ﺟﻣﺎل ﺧدا را ﺑﺑﯾﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﺧداوﻧد از ﺟﻣﺎل او آﺷﮑﺎر ﺷود .
 -٣٧و ﻣﺣ ّﻣد ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻدای ﺧدا را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺷﻧﯾد و ﺧداوﻧد از زﺑﺎﻧش ﺳﺧن ﮔﻔت )ﻗرآن( و ﺟﻣﺎل
ﺧدا را دﯾد و ﺧداوﻧد از ﺟﻣﺎﻟش آﺷﮑﺎر ﺷد  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد و ﻣظﮭر ﮔوش ﮐﺎﻣل  ،ﭼﺷم ﮐﺎﻣل  ،زﺑﺎن ﮐﺎﻣل ،
ﺑﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﻣﺎل ﮐﺎﻣل ﺷد .
 -٣٨و ﮔوھره و راه و رﺳم ﮐﻣﺎل را ﺑﮫ آدﻣﯾﺎن آﻣوﺧت و ھدﯾﮫ داد و آن اﻣﺎﻣت اﺳت .
 " -٣٩و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﺷم و ﮔوش و دل )ھوش( ﻋطﺎ ﻧﻣود آﯾﺎ ﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﻣﮕر ﻋدۀ اﻧدﮐﯽ  ".ﻗرآن –
 " -۴٠ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را ﺷﮑر ﮔوﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧودش را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾد "  .ﻗرآن –
 " -۴١ﺷﮑر ﺧﺎﻟﻖ  ،ﺷﮑر ﻣﺧﻠوق اﺳت  ".رﺳول اﮐرم )ص( –
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 -۴٢ﭘس ﺷﮑر ﮔﻔﺗن و ﺳﭘﺎس از ﺧدا ھﻣﺎن ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس از ﭼﺷم و ﮔوش و دل ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻌﻧوان ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا
در ﻧزد اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس ﭼﺷم و ﮔوش و دل ﻧﻣودن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟
 -۴٣در ﻗرآن اﯾﻧﮭﻣﮫ آﯾﺎت دال ﺑر ﻧﺎﺷﮑری اﻧﺳﺎن و اﻣر ﺑﮫ ﺷﮑر ﮐردن ﻧﻌﻣﺎت ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان راه ھداﯾت اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ راه ﮔﻣراھﯽ ھﻣﺎن راه ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت  .و ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت ﺧدا ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت آﻧﮭﺎ و ﻋدم اﺳﺗﻔﺎدۀ درﺳت
از آﻧﮭﺎﺳت :ﭼﺷم ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﮔوش ﺷﻧﺎﺳﯽ ،دل ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ذھن ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑﯾﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺟﻣﺎل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ...و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﯾﻌﻧﯽ
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ! ﮐﮫ ھر ﮐس ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت .
 -۴۴زﯾرا ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ از ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت و روح آدﻣﯽ در دل و روان او ھﻣﺎن روح ﺧداﺳت و ﭼﺷم و ﮔوش آدﻣﯽ ﭼﺷم و
ﮔوش ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .و ﺑﺎور ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت  ،اﺳﺎس ﺷﮑر ﻧﻌﻣﺎت اﺳت .
ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس  ،ﻗﻠﻣرو ﺷﮑر اﺳت و ﻻﻏﯾر  .ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﻣرو ھداﯾت و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺟﺎت و ﺣرﮐت اﻧﺳﺎن ﺑﺳوی
ﺧداﺳت.
 -۴۵آﯾﺎ آدﻣﯽ اول ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﺷﻧود و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺷﻧود ؟ اول اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﻌد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ؟ اول اراده ﻣﯾﮑﻧد
ﺗﺎ ﻓﮑر ﮐﻧد ﺳﭘس ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ اول اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾد و ﺳﭘس ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ اول اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺑوﯾد و
ﺳﭘس ﻣﯽ ﺑوﯾد ؟ و . ...
 -۴۶ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻋﺿﺎء و ﺣواس در آدﻣﯽ ﺻﺎﺣب اراده ای ﻣﺳﺗﻘل از ارادۀ ﻓردی ﺑﺷرﻧد  .ﺧودﺑﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد
و ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و  . ...اﯾن ﮐﯾﺳت ؟ اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﮐﺎر ﺧودش را
ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت.
 -۴٧از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﯾن ادﻋﺎی دﮐﺎرت ﭼﻘدر ﻣﮭﻣل و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻣن ﻓﮑرﻣﯽ ﮐﻧم ﭘس
ھﺳﺗم! آدﻣﯽ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺷﻧود و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﮑر ﮐرده ﻣﯾﺷود ،دﯾده ﻣﯾﺷود ،ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑوﺋﯾده ﻣﯾﺷود،
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق اﺳت و اﯾن واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻘت ﺗﺷرﯾﻌﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت .آدم دم ﺑﮫ دم دارد ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود .
 -۴٨آﯾﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺷﺎھد اﺳت ﮐﮫ دارد ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﺧداﯾش ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ ﮐردن اوﺳت ،
ﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺧود را و ﺑوﺟود آﻣدن از ﻋدم را  ،ﺑﮫ دﺳت و ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش و اراده و اﻋﻣﺎل ﺧدا ؟
 " -۴٩ﻣن ﻧﯾﺳﺗم و دارم ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑم " – اﯾﻧﺳت واﻗﻌﯾت وﺟودی اﻧﺳﺎن .
 -۵٠و اﻣﺎ ﮐﺎر اﻧﺳﺎن ﭼﯾﺳت ؟ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻖ ﺷدن ﺧود ﺷﮭﺎدت و ﻧظﺎرت و ﻣﻌرﻓت و ﻣراﻗﺑت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻧﺳﺎن و ﻻﻏﯾر  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس !
 -۵١اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺷﻧﯾدن ﺧود را ﺑﺷﻧود و دﯾدن ﺧود را ﺑﺑﯾﻧد و ﺑوﺋﯾدن ﺧود را ﺑﺑوﯾد و ﺑودن ﺧود را ﺑﺷود  ،ﺗﺎ ﺧود را در
ﺣﺿور ﺧدا و زﯾر ﻧظر ﺧدا و در دﺳت ﺧدا ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل آﻓرﯾده ﺷدن اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ " ذﮐر " در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ
راه ھداﯾت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧوﯾﺷﺗن  ،ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ  ،ﺑﺎزﺷﻧواﺋﯽ  ،ﺑﺎزﺑوﺋﯽ و ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ ﺧوﯾش  .اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن و ﻏﯾر از
اﯾن ھﻣﺎن ﺣﯾوان اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺳت ﺗر .
 -۵٢ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن )ذﮐر( ﺑﮫ دو ﻧوع اﺳت  :دﯾداری و ﺷﻧﯾداری! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ﺑﺎزﺷﻧود .در اﯾن ﺑﺎزﯾﺎﻓت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
ﺑﺎ ﺧدا روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و ﺻدای ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧود .
 -۵٣ﭼرا؟ زﯾرا اﻧﺳﺎن در ﺣﺎل ﺧﻠﻖ ﺷدن ﮐﮫ ھﻧوز ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت و ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧدارد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﺷﻧود و
ﺑﻔﮭﻣد ﺧﻠﻖ ﺷدن ﺧود را ﺑدﺳت ﺧدا و زﯾر ﻧظر ﺧدا .
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 -۵۴ﺧداوﻧد در ﺣﺎل ﺧﻠﻖ آدﻣﯽ دﻣﺎدم در او روح ﻣﯽ دﻣد و در اﯾن دﻣﯾدن  ،ﺻدای ﻧﻔس و ﻧﺟوای ﮐﻠﻣﺎت و ﻋﻠم و اﺳﻣﺎء
او ھم ﺣﺿور دارد و ﻟذا در " ذﮐر " و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد  .ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﭼﺷم
و ﮔوش ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۵۵اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ رود دﻧﺑﺎل ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﺣﯾواﻧﯾت و ﺑﺎزﯾﮕری ﺧودش  .دﯾﮕر ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردد ﺑﺧودش ﮐﮫ ﺑﺷﻧود
و ﺑﺑﯾﻧد واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻖ ﺷدن ﺧود را  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺳﯾﺎن و ﺑر ﺑﺎد زﻣﺎن )ﻋﺻر( رﻓﺗن و ﺧﺳران ﻋﺻر اﺳت ﮐﮫ  :واﻟﻌﺻر انّ
اﻻﻧﺳﺎن ﻟﻔﯽ ﺧﺳر !
 -۵۶در ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری ﮔذﺷﺗﮥ زﻧدﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا دﯾده و ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺳوای ﺧﺎطره ﺑﺎزی اﺳت .
 -۵٧اﺗوﺑﯾوﮔراﻓﯽ ﻧوﺷﺗن )ﺷرح ﺣﺎل روزﻣرۀ ﺧود را ﻧوﺷﺗن( – ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ
"ﻋﻠّم ﺑﺎﻟﻘﻠم" اﺳت  .اﯾن ﻋﻠم آﻓرﯾده ﺷدن اﺳت و آﻓرﯾدن .
 -۵٨ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوش و ﭼﺷم ﺧود ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﯾم  .آﯾﺎ ھرﮔز ﺑﮫ ﮔوش ﺧود ﮔوش داده اﯾد ؟ آﯾﺎ ﭼﺷم ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐرده
اﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در آن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ؟
 -۵٩اﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮔوش ﻣﯽ دھﯾد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  .اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش ﺷﻣﺎﺳت.
 -۶٠ﭼﺷم ﻣن ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﻠوۀ روی ﺗو دﯾد ﮐﮫ ﺗو ﺧود ﺳﺎﮐن ﭼﺷﻣﯽ و ﺑﮫ ﭼﺷم ﺗﺎﺑﻧده ای .
 -۶١ﮔوش ﻣن ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻدای ﺗو را ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﺗو ﺧود ﻣﻘﯾم در ﮔوش ﻣﻧﯽ و در اﻧﺗظﺎر ﺷﻧﯾدن ﺻدای ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو را
ﺑﺧواﻧم ! ﮐﮫ اﻓﺳوس !
 -۶٢ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﯾت ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ اﺻل اﻋﺗﻘﺎد دﯾﻧﯽ اﺳت در اﮐﺛرﯾت آدﻣﮭﺎ و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﺎ اﻣری ﺗﻌﺎرﻓﯽ و ﻣﮭﻣل اﺳت و
ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺷدن دﻣﺎدم ﺧود را در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎور ﻧدارد و اﯾن اﺳﺎس ﮐﻔر و ﻧﺳﯾﺎن ﻣﺎﺳت .
 -۶٣ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزﮔردﯾم و ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزاﯾﺳﺗﺎدن و رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ  .اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺎ اﯾن ﺣرف را ﺑﺎور ﻧدارﯾم و ﻓﻘط ﺣداﮐﺛر ﺷﻌﺎرش را
ﻣﯽ دھﯾم آﻧﮭم ﺑرای دﯾﮕران و ﺑﮫ ﻗﺻد اﻓﺎﺿﮫ ﮐردن و ﻧﻣﺎﯾش  .اﯾن اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ و دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از آن
ﻏﺎﻓﻠﯾم و ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم" :آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾن ﺧدا را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮐﻠﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻋذاب دردﻧﺎﮐﯽ در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن اﺳت ".ﻗرآن –
 -۶۴ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و اﻣر ﺑﮫ رﺟﻌت ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ وﺟودﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺣوﯾل وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزﻧﻣﯽ
ﮔردد در واﻗﻊ ﺧود را ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻟذا آن اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ و روح اﻧﺳﺎﻧﯽ و اراده و اﺧﺗﯾﺎر را ﻧﻣﯽ ﺧواھد و اﺳﯾر ﺟﺑر و
ﺳﺗم و زﻣﺎن زدﮔﯽ )اﺑﻠﯾس زدﮔﯽ( ﻣﯾﺷود و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺎﺟرای ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و ﺟﮭل و ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -۶۵اﯾن ﮐﻔر ﻋﻣدی اﺳت  ،اﯾن اﻧﮑﺎر ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ وﺟود را ﺑﯽ ﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﮔذارد و ﻟذا ﺷﯾﺎطﯾن
ﺑﮫ ﺳراﻏش آﻣده و آﻧرا ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن وﺿﻊ اﮐﺛرﯾت ﺑﺷرﯾت ﺑر روی زﻣﯾن و در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت  .اﯾن ﻣﮑﺗب اھل ﺟﺑر
اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول اﮐرم اھل ﺟﺑر اھل دوزخ اﺳت .
 -۶۶دﯾن و اﺧﻼق و ﻣﻌﻧوﯾت و ﻋﺑﺎدات اﯾن آدم ﻓراری از ﺧود و ﺑﯽ ﺻﺎﺣب و ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر و ﮐﺎﻓر ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت و
ﻣذھب ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت  .اﯾن ﻣذھب ﺑﯽ ﺧودی و ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﻋﻣﻼً وﺟود آدﻣﯽ ﺗﺣوﯾل
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود .
 -۶٧و اﯾﻧﺳت واﻗﻌﮥ  :ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد !
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 -۶٨ﭘس اﻧﺳﺎن در رﺟوع ﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﺧوﯾش و ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﺎز
ﻣﯾﮕردد .
 -۶٩اﯾن رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔذﺷت ﻋﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺧداﺳت  .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﻘﯾم در اﻧﺳﺎن و ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن
اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزﻧﮕردد ﺧداوﻧد ھم او را آﻓرﯾده و ﺑﺣﺎل ﺧودش رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ رود و ﻟذا ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﺳراﻏش ﻣﯽ
آﯾﻧد زﯾرا ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت  .و آﻧﮕﺎه ﺑﺟﺎی آدﻣﯽ ﮔوش ﻣﯽ دھﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد و زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
وﺟود آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺷﯾطﺎن !
 -٧٠آری اﯾن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺗو زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ھﻣﮥ اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از وﺟود ﺗو ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ﺗو ﺧودت ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ
و ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧرا ﺑرﻋﮭده ﮔﯾری  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎن را ﺑواﺳطﮥ وﺟود ﺧودت .
 -٧١اﮐﺛر ﻣﺎ ﻻل ھﺳﺗﯾم و ﻓﻘط ﻋرﺑده ﻣﯽ ﮐﺷﯾم و ﺳر و ﺻدا ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﯾرا ﮐرﯾم و ﮐورﯾم  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺳوء
ﺗﻔﺎھم و ﺗﮭﻣت و ﻋداوت و اﻧﮑﺎر از زﺑﺎن ﻣﺎ ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود  .اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل دﯾﮕری را ﮐﮫ
ﺑواﺳطﮥ اﻋﺿﺎی ﺑدن آدﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد ؟ وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد و ﻟذا ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺑرود ﯾﻌﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﯾطﺎن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھرﮔز ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود را ﮔردن ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻧﺑودم دﺳﺗم ﺑود
ﺗﻘﺻﯾر آﺳﺗﯾﻧم ﺑود  .زﯾرا در آن ﻣوﻗﻊ آدﻣﯽ در ﺧودش ﻧﺑود و ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﺷﻐول ﺗﺻرف وﺟود دﯾﮕران ﺑود ﺗﺎ از وﺟود
دﯾﮕران ﺑرای ﺧودش وﺟودی ﺑﺳﺎزد  .ﻣﺷﻐول وﺟود دزدی ﺑوده اﺳت  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وﺟود ﺧودش ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺷﯾطﺎن
درآﻣده ﺑود  .اﯾﻧﺳت ﮐل ﻣﺳﺋﻠﮥ اﻧﺳﺎن !
 -٧٢وﻗﺗﯽ ﭼﺷﻣﺎن و ﮔوﺷﮭﺎی ﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕری اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد زﺑﺎن ﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا زﺑﺎن
ﻣﺎ ھم ﻻل و اﻟﮑن اﺳت و ھذﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺟز دروغ ﻧﻣﯽ داﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ اﻋﻣﺎﻟش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  :ﻣن ﻧﺑودم ! وﻟﯽ
ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :ﮐﺟﺎ ﺑودی ؟ ﻏﻠط ﮐردی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮥ وﺟود ﺧودت ﻧﺑودی  .ﺣﺎﻻ ﺑرو ﺑر ﺟﮭﻧم ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﮔوﺷﮭﺎ
و ﭼﺷﻣﺎﻧت دﯾده و ﺷﻧﯾده و زﺑﺎﻧت ﮔﻔﺗﮫ و دﺳﺗﮭﺎﯾت ﻣرﺗﮑب ﺷده را ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾری  .ﺟﮭﻧم ﻋرﺻﮥ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﺟﺑری
وﺟود ﺧوﯾش اﺳت .
 -٧٣ﺳن ﺑﻠوغ دوره ای اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘت آدﻣﯽ ﮐﺎﻣل ﺷده و ﺗﺣوﯾل ﺻﺎﺣﺑش داده ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا زان ﭘس آدﻣﯽ ﻣوظف و
ﻣﮑﻠف و ﻣﺳﺋول ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋول ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧد و ﻣﯾﺷﻧود و ﻣﯾﮕوﯾد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯾﻔﮭﻣد .
 -٧۴ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﺗﺣوﯾﻠش ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ رود ﺑر ﻋرش ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎ و ﺧﺎﻟﻖ ﺧود را
ﺑﯾﺎب  .ﮐﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر از ﺑﻠوغ ﺑﮫ ﺑﻌد ﺟز ﺟﺳﺗﺟوی ﺧداوﻧد ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺑر ﺑطﺎﻟت و ﺧﺳران و ﺣﺳرت و ﻓﻼﮐت اﺳت .
 -٧۵وﻟﯽ اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ وﺟود ﺧود را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ روﻧد ﺑدﻧﺑﺎل دﯾﮕران  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋرش ﺧدا ھﻣﺎن ذات اﻧﺳﺎن اﺳت
و ھر ﮐﮫ در ﺧود ﺑﻧﺷﯾﻧد او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .وﻟﯽ آدﻣﮭﺎﺋﯽ ھم ﮐﮫ او را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﮐﺛرا ً در ﺧﺎرج از وﺟود ﺧود ﺑدﻧﺑﺎﻟش
ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﻟذا ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻖ و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٧۶ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش آدﻣﯽ ﺑﺧودش اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارد و ﺑﮫ ﺳراغ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش دﯾﮕران ﻣﯽ رود  .ﯾﻌﻧﯽ
آدم ﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ﺧود ﮔوش ﻧﻣﯽ دھد و ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود را .
 -٧٧اﮐﺛرﯾت آدﻣﮭﺎ ﺑﺎ ﮔوش دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﺎ ھوش دﯾﮕران ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد  .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ !
زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺎﺷﻧد .
 -٧٨روح در ﺗن ﻣﻘﯾم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺧود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش را ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﯾش را ﺑﯾﺎﺑد  ،ﺑﮫ ﺳراغ دﯾﮕران ﻣﯽ رود ﺑﺳراغ
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت و ﺳﯾﺎﺳت و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻧﻣﺎﯾش و ﻓرﯾﺑﮭﺎی ﺷﯾطﺎن .
 -٧٩روح  ،وﺟود را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد و ﺧودش در دﯾﮕران ﺑﮫ دام ﻣﯽ اﻓﺗد و اﺳﯾر و ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .
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 -٨٠اﺳﺗﻘرار روح در ﺗن و ازدواج روح ﺑﺎ ﺗن  ،ﻣوﻟّد ﻧﻔس ﯾﺎ ﺧود ﯾﺎ ھوﯾت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺷر اﺳت .
 -٨١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .ھﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﯾﮏ دﯾو
ﯾﺎ ﺟن و ﺷﯾطﺎن اﺳت  ،ﯾﮏ ﺧﻧﺎس اﺳت ﮐﮫ وﺟود طرف را اﺷﻐﺎل ﮐرده اﺳت  .و او در اﺳﺎرت ﺗن دﯾﮕری اﺳت .
 -٨٢در ﺧﺎﻧﮫ اﮔر ﮐس اﺳت ﯾﮏ ﺣرف ﺑس اﺳت .
 -٨٣ﺷﮑر ﻧﮕﻔﺗن و ﺳﭘﺎس ﻧﻧﻣودن و ﻗدر ﭼﺷم و دل و ھوش ﺧود را ﻧداﻧﺳﺗن ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﮐﮫ وﺟود ﺧود را ول ﮐرده و
رﻓﺗﮫ اﻧد  .ﻗدر ﭼﯾزی را داﻧﺳﺗن ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ آدم آن ﭼﯾز را ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﭘﺎس دارد و از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و در ﺧﯾﺎﺑﺎن رھﺎﯾش
ﻧﮑﻧد و ﯾﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﻧدک ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﮑﻧد  .ﺧود را ﺗﺣﻘﯾر ﻧﮑﻧد و دﻧﺑﺎل ﻣرغ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷد .
 -٨۴اﮔر ﺑﺧل و ﺣﺳد ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺻﻔت ﭘﻠﯾد و ﺟﻧوﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮥ ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﺟﻧﺎﯾﺎت و
ﺗﺑﮭﮑﺎری اوﺳت ﺣﺎﺻل ﻗدر ﺧود را ﻧداﻧﺳﺗن و ﺧود را ول ﮐردن و ﻓروﺧﺗن اﺳت و ﮐم آوردن و ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﺑﺗﻼ
ﺷدن .ﺑﮫ ﺑﯽ ﮔوﺷﯽ و ﺑﯽ ﭼﺷﻣﯽ و ﺑﯽ ھوﺷﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن  .ﮐور و ﮐر و ﻻل و اﺑﻠﮫ و ﭘوچ ﺷدن .
 -٨۵داﺳﺗﺎن از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣدرن ﻧﯾﺳت زﯾرا داﺳﺗﺎﻧش را ﺑوﺿوح در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن
ﻣدرن ﺑﯽ ارزش ﺗر و ﻣﻔت ﺗر از اﻧﺳﺎن ھر ﻋﺻر دﯾﮕری ﺷده اﺳت و ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ اش را ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐوﻻ و ﭘﻔﮏ و اﺳﺑﺎب
ﺑﺎزی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻓروﺷد و ﺑﻧﺎﮔﺎه دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 -٨۶اﻧﺳﺎن دﯾروز اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن ،اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾواﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت  :دﯾو زده!
ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ﺑواﺳطﮥ دﯾوھﺎ! دﯾوھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﮭﺎی ﭘﯾﺷرﻓت و آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ و ھﻧر و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻋﻠوم ﻣدرن و
وﻋده ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ آن .
 -٨٧اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮔوش اﻧﺳﺎن ﻣدرن را از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻧوﺟواﻧﯽ ﮐر ﮐرده اﺳت و او را ﺑﯽ
ﮔوش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
 -٨٨و اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺻوات دوزﺧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺣﺗﯽ ﻣﺟﺎل ﺷﻧﯾدن را از اﻧﺳﺎن از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻧوﺟواﻧﯽ ﺳﻠب ﮐرده
اﺳت  .و اﺻﻼً ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔوش دادن را ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﻣﺎ اﻣروزه ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﺳﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﮐر ھﺳﺗﯾم و ﻟذا
ﮐور و دﯾواﻧﮫ .
 -٨٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻟوده ﮔﯽ ﺻوﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺟﯾﻊ ﺗر و ﻣرﮔﺑﺎرﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  .اﻣروزه ﺣﺗﯽ
ﺑرﺧﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان و ﻣراﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻏرب اﻋﺗراف دارﻧد ﮐﮫ ﺧودﮐﺷﯽ و ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻣﺧدرات و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺎت و
آدﻣﮑﺷﯽ راﺑطﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ آﻟوده ﮔﯾﮭﺎی ﺻوﺗﯽ دارد  .و اﻣروزه ﺗﻠﻔن ھﻣراه و اﻣواج رادﯾوﺋﯽ و ﻣﺎھواره ای ھم ﻣزﯾد ﺑر
ﻋﻠت ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺻواﺗﯽ ﺧﺎﻣوﺷﻧد و در ﺳﮑوت ﻣوﺟب ﮐری و اﻧﮭدام اﻋﺻﺎب ﺷﻧواﺋﯽ و ﻗوۀ ﺷﻧﯾداری در ﻣﻐز ﻣﯾﺷوﻧد.
ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود  .و ﻟذا آدﻣﯽ ﺑرای ﻓرار از اﯾن زﻧدان ﻣرﮔﺑﺎر ﺗن ﺧود دﺳت ﺑﮫ ھر ﮐﺎری
ﻣﯽ زﻧد  ،ﺗﺧدﯾر  ،ﺧودﮐﺷﯽ  ،ﺟﻧﺎﯾت و . ...
 -٩٠ﺑﺷرﯾت ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی ﮐری وﯾژه ای ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﺳﺎس ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ھوﯾﺗﯽ اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻧدارد .ﺗرورﯾزم و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗوﺣش و زﻧدان و آدﻣﮑﺷﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﮐری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٩١ظﮭور ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣﯾرت آور در ﻋﺻر ﺟدﯾد از ﻧﺳل ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و ﻟﯾزری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﮭود اﺳت  .اﻣروزه
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻗﻠب اﻧواع ﺗراژدﯾﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ادﺑﯾﺎت ﮐﮭن ھم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧدارد و اﯾن ﺑدﻟﯾل ﮐر ﺷدن ﻣﻐز و روح اﺳت  .ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ ﮔوش ﻣﯽ ﺷﻧود وﻟﯽ ﻣﻐز درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن اﺻوات در ﻣﻐز ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻓرد را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺟﻧون و
ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .
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 -٩٢اﻣروزه ﺷﺎھد ﺑﯾﻣﺎری ﺟدﯾدی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﺟواﻧﺎن ﮔزارش ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣﻐز ﺧود ﺻداھﺎی ﻧﺎھﻧﺟﺎر و
زﺟرآوری ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﺟﮫ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ﻣراﮐز روان درﻣﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ در ﻗﺑﺎل اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻋﺟﯾب ﺣﯾران
ﺷده اﻧد و ھﯾﭻ درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻓﻘط ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣدرﻧﯾزم اﺳت  .و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﺑرای ﻓرار از اﯾن اﺻوات دوزﺧﯽ
ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ دﺳت ﺑﮫ آدﻣﮑﺷﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣواد روان ﮔردان رو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٩٣ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺷوﭘﻧﮭﺎور ﻓﯾﻠﺳوف آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺧطر ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟوده ﮔﯽ ﺻوﺗﯽ و ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش
ﺑﮫ ﺗﻣدن ﻏرب اﻋﻼن ﻧﻣود و ﻣورد ﺗﻣﺳﺧر واﻗﻊ ﺷد و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﻧون ﮔردﯾد  .و اﻣروزه اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ در اروﭘﺎ و
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت و ﻟذا ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺟﮭﺎن ﻣﮭد ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﻣﺎر ﺧودﮐﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﻟﻧدن ،ﭘﺎرﯾس،
رم ،ﻧﯾوﯾورک ،ﺗوﮐﯾو و ﻣﺳﮑو .
 -٩۴اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻧﯾﺎن ﺑراﻧداز ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺻوات دوزﺧﯽ ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم ﻣوﺟب از ﮐﺎر
اﻓﺗﺎدن ﺑﺧش ﺷﻧواﺋﯽ در ﻣﻐز ﺷده و آدﻣﯽ از ﺷﻧﯾدن اﺻوات اﻟﮭﯽ و طﺑﯾﻌﯽ در طﺑﯾﻌت ﻣﺣروم ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺣﺎق ﻧﺎﺑودی
اﻓﺗﺎده اﺳت .
 -٩۵ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم  ،ﺷﻧواﺋﯽ اﺳﺎس اﻧدﯾﺷﮫ و ادراک روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی در ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﺑﺳﺗر ھداﯾت اﺳت و
ﮐل دﯾن ﺧدا اﻣر ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن ﻧدای اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻدای ﺧداﺳت  .و در ﻗرآن دھﮭﺎ آﯾﮫ اﻣر ﺑﮫ ﮔوش دادن و ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﮐردن ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ھداﯾت و ﻧﺟﺎت اﺳت  .و ﻟذا اﻣروزه اﻧﮭدام طﺑﯾﻌت ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ اﻧﮭدام ﻗوۀ ادراک و ھداﯾت و
ﻣﻌﻧوﯾت و اﻧﺳﺎﻧﯾت در ﺑﺷر اﺳت .
 -٩۶اﻧﮭدام ﺷﻧواﺋﯽ  ،اﻧﮭدام ﺷﻌور و ﻓﮭم و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت .ﺷﻧواﺋﯽ ﺑرای آدﻣﯽ اﺻل وﺟود داﺷﺗن اﺳت.
 -٩٧اﻣر رﺟﻌت ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺗﻌﺎﻗب و ﺣﺎﺻل ﺷﻧﯾدن و دﯾدن درﺳت و ﺑﯾواﺳطﮫ اﺳت .
 -٩٨اﺻوات و اﺷﮑﺎل دوزﺧﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻋواﻣل ﺿد ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اھل دوزخ ﮐر و
ﮐور ﺑودن آﻧﮭﺎﺳت  .و اﻣروزه ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻧﺳﻠﯽ ﮐر و ﮐور از ﺑطن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣوﻟد اﺻوات و اﺷﮑﺎل دوزﺧﯽ
اﺳت و ﻧﯾز اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت دوزﺧﯽ .
 -٩٩اﻣروزه آﻟوده ﮔﯾﮭﺎی ﺻوﺗﯽ ﺑﻣراﺗب ﻣﮭﻠﮑﺗر از آﻟوده ﮔﯾﮭﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ھﺳﺗﻧد  .زﯾرا آﻟوده ﮔﯽ ﺻوﺗﯽ ﺑر ﻣﻐز و ﺷﻌور و
وﺟدان آدﻣﯽ اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد ﯾﻌﻧﯽ روح و اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن اﻣری ﺗﺟرﺑﯽ و ﻋﻣﻠﯽ و طﺑﯽ اﺳت و ادﻋﺎﺋﯽ ﺻرﻓﺎ ً
دﯾﻧﯽ و اﻋﺗﻘﺎدی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮐل دﯾن از راه ﻧﺑوت ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از راه ﮔوش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﮐل دﯾن و
راه ھداﯾت ﺑﺷر ﭼﯾزی ﺟز راﺑطﮥ ﺑﯾن زﺑﺎن ﻧﺑﯽ و ﮔوش ﻣردم ﻧﯾﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣر ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗوه
و ﺣس ﺷﻧواﺋﯽ اﺳت .
 -١٠٠و اﯾن اﻧﮭدام ﮔوش و ﺷﻧواﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﺟدﯾد را ﺑﮫ ﻋﺻر ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺟﻧﺎﯾت ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت و ﺷﺎھد
ﻧﺳﻠﯽ دﯾواﻧﮫ و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ﺗﺑﺎه ﺷده و دوزﺧﯽ ھﺳﺗﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺳل ﺷﯾطﺎن زده و ﻓﺎﻗد روح  .ﻧﺳﻠﯽ ﮐر !
 -١٠١ﻧﺳﻠﯽ اﺳﮑﯾزوﻓرﻧﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ وﺣﯽ و اﻟﮭﺎم ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن درﺳت اﺳت  :وﺣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ !
 -١٠٢اﯾن ﮐری ﮔوش روح اﺳت و ﮐوری ﭼﺷم روح و ﻻﻟﯽ زﺑﺎن روح  .ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول اﮐرم
ﮔوش و دھﺎن دارد . ...

)ص(

 :روح ھم ﭼﺷم و

 -١٠٣ﺑﺷری ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧداوﻧد را از زﺑﺎن اﻧﺑﯾﺎی او اﻧﮑﺎر ﮐرده و ﮔوش ﺧود را ﺑر آن ﮐر ﻧﻣوده اﺳت ﺑﮫ ﮐری روح و ﻣﻐز
و دل دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻻﻟﯽ ﻣﻐز و روح و دل ﻣﯽ رﺳد و اﯾن اﻧﮭدام روح اﺳت .
 -١٠۴ﺑﺷری ﮐﮫ از اﯾﻧﮭﻣﮫ آﯾﺎت و ﺣﺟت ھﺎی اﻟﮭﯽ روی ﮔرداﻧﯾده و ﺧود را ﺑﮫ ﮐری و ﮐوری زده اﺳت  ،ﺑراﺳﺗﯽ ﮐر و
ﮐور ﻣﯽ ﺷود و ﻻل ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ﻻﻟﯽ ﻋرﺻﮥ ﭘﯾداﯾش ﺟﻧﺎﯾت اﺳت .
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 -١٠۵وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺻدای طرف ﻣﻘﺎﺑﻠش را ﻧﺷﻧود ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧش ﮔوﯾد و ﻟذا دﺳت ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ اﯾن
ﻣﺷﮑل راﺑطﮫ را ﺑرطرف و ﺣل ﮐﻧد  .ﯾﺎ ﺧود را ﻣﯽ ﮐﺷد ﯾﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑﻠش را .
 -١٠۶ذات ﮔوش ﺑرای ﺷﻧﯾدن ﮐﻼم ﺧداﺳت و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔوش ﺧود را ﺑر اﯾن ﮐﻼم ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺷﻧود در
واﻗﻊ ﮔوش ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐر ﻣﯽ ﺷود .
 -١٠٧ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻧﺷﻧود  .ﯾﮏ ﮐر ﻣﺎدرزاد ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ زﺟرآور ﻧدارد ھﻣﭼون ﮐور و ﻻل ﻣﺎدرزاد  .ﻣﯽ ﺷﻧود وﻟﯽ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ھﻣﮭﻣﮫ و ﻏوﻏﺎی دوزخ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧّﺎس اﺳت  ،ﮐﮫ او را دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٠٨ﮐر و ﮐور ﻣﺎدرزاد اﺗﻔﺎﻗﺎ ً دارای ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗدرﺗﻣﻧدی اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﻣﻼﺣظﺎت
ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ دارﻧد و ﺻﺎﺣب ﮐراﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -١٠٩ﮔوﺷﯽ ﮐﮫ ﺷﻧواﺋﯽ روح را از دﺳت داده ﻓﺎﻗد ﺷﻧواﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ ﺣﻘﺎﯾﻖ را واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧود و ﺑﺳوی دوزخ
ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮑﻼم ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﻠﯾم اﻟﺷﯾطﺎن اﺳت .
 -١١٠آﻧﮑﮫ روﺣش ﮐر ﺷده اﺳت وﺟودش در ﻣﮭﻠﮑﮥ ﻧﺎﺑودی اﻓﺗﺎده اﺳت  .ﮔوش ﻧﺧﺳﺗﯾن درب ارﺗﺑﺎط ﻋدم ﺑﺎ وﺟود اﺳت.
 -١١١ﺻوت ﯾﮏ ﭼﯾز ،ﭼﮫ وﺟﮭﯽ از آن ﭼﯾز اﺳت؟ ﻓﮭم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻓﮭم ذات دﯾن و ﻧﺑوت و اﻣر ﻣﻌرﻓت و ھداﯾت
اﺳت .
 -١١٢ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣزﯾّت آدم ﺑر ﺳﺎﺋر ﻣوﺟودات ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﺳﺟود ﺷدن آدم ﮔﺷت ھﻣﺎﻧﺎ اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﻧﮭﺎده
ﺷده در اﻧﺳﺎن ﺑود  .اﯾن اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻟﻔﺎظ و اﺻوات ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﯾداری ھﺳﺗﻧد و ﮔﻔﺗﺎری  .و رﺳﯾدن آدﻣﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و درک آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻧﺳﺎن ﺷدن آدم ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١١٣ﭘس اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از راه ﮔوش و ﺷﻧﯾدن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﺑواﺳطﮥ زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن ھم اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﯾﮕردد.
 -١١۴ﭘس ﺻوت و ﮐﻠﻣﮥ ﯾﮏ ﭼﯾز ھﻣﺎن اﻟوھﯾت و ﺧداﺋﯾت آن ﭼﯾز ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن آن
اﺳﻣﺎء و اﺳرار از ﺣﺿرت آدم ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳرار وﺟود آﻧﺎن ﺑود آدم را ﺳﺟده ﮐردﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘﺎم آدم را درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑراﺳﺗﯽ ﺟﺎی ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .
 -١١۵ﭘس ﺻدای ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﺧودآورﻧده و ﺑﯾدارﮐﻧﻧده و اﺳﺗﺧراج ﮐﻧﻧدۀ آن اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت و ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ در
اﻧﺳﺎن اﺳت  .آدﻣﯽ ﺑﺎ ﮔوش دادن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و اﯾن ذﮐر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن
ﺧدا در ﺧوﯾش  :ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورم ﺷﻣﺎ را  ) .ﻗرآن ( – ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﭼون ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﻣﯽ اﻓﺗد ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧودش
ﻣﯽ اﻓﺗد و اﯾن ﯾﺎد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﻧﯾداری و اﻟﻔﺎظﯽ و واژوی اﺳت .
 " -١١۶و ﺧدا در ازل ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود " ﺗورات  .ﮐﻠﻣﮫ ای ﺑرای ﺷﻧﯾدن  :ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ! ﯾﮭوه ! اھورﻣزدا ! ﮐرﯾﺷﻧﺎ !
 -١١٧ﭘس ﺧدا از طرﯾﻖ ﮔوش ﺑر اﻧﺳﺎن وارد ﻣﯾﺷود و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺿر و ﻗﯾﺎم ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺳﺧن
ﻣﯾﮕوﯾد .
 -١١٨ﮔﻔﺗن و ﺷﻧﯾدن و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن دﻗﯾﻘﺎ ً اﻣری واﺣد و واﻗﻌﮫ ای واﺣد و ﮔوھره ای واﺣد اﺳت .
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 -١١٩اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾد آدﻣﯽ در ﺣﺎل ﺳﺧن ﮔﻔﺗن دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺷﻐول ﮔوش دادن و ﺷﻧﯾدن ﺑﮫ ﺻدای ﮐﺳﯽ در درون ﺧوﯾش اﺳت و
از او ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧود ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد .ﮔﻔﺗن ،ﭘژواک ﺷﻧﯾدن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧود–
ﺷﻧﯾداری!
 -١٢٠اﻧدﯾﺷﯾدن و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ ً ﻟﻔظﯽ و واژوی و ﺻوﺗﯽ اﺳت  .ﺻدای ذھن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت  .ﺣرف
زدن ،ﺑﻠﻧد ﻓﮑر ﮐردن اﺳت و ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن از ﻧو ﺷﻧﯾدن اﺳت در اﻋﻣﺎق ذھن  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
واﻗﻌﮥ "ذﮐر" اﺳت  .و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﺣﯾرت آورﺗر از "ذﮐر" در ﻗرآن و ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ وﺟود
ﻧدارد .ذاﮐر ﺑودن ﻋﯾن ﻣذﮐور ﺑودن و ﻣﺧﺎطب ﺑودن و ﺷﻧﯾدن ﺻدای ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐرھﺎ ،ﻻل ھم
ھﺳﺗﻧد.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن
) زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ (
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻨﺎﻃﻖ
 -١در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷری و ھﻣﮥ ﻓرآورده ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﻧﯾﮏ و ﺑدش ﻣﺣﺻول زﺑﺎن و ﻧطﻖ ﺑﺷر
اﺳت و ﻻﻏﯾر .
 -٢و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧطﻖ ﺑﺷری ﻣﺣﺻول ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول ﺟﺎدوﺋﯽ اﺻوات و ﺻور ﺣﺎﺻل از ﭼﺷم و ﮔوش در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ذھن و
روان اﺳت .
 -٣اﺻوات و ﺻور در روان ﻣﺎ ﮐﮫ دارای دو ﮐﺎﻧون اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس )ﻣﻐز و دل( اﺳت ﺗوﻟﯾد ﻣﻔﺎھﯾم و ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﻣﺧﺗص ﺑﺷر اﺳت .
 -۴اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺣﯾوان ﻧﺎطﻖ  ،ﺗﻌرﯾف درﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ھﻣﮥ ﺣﯾواﻧﺎت و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻣﺎدات ھم دارای اﺻوات و ﻧطﻖ وﯾژۀ
ﺧوﯾﺷﻧد .وﯾژﮔﯽ ﻧطﻖ ﺑﺷری اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﻼق اﺳت و ﻟذا ﺑﺷر ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟود ﺻﺎﺣب ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت زﯾرا ﺧﻠﻖ ﮐرده اﺳت و
زﻧدﮔﯽ ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺧود را در طول ﻋﻣر و ﺗﺎرﯾﺧش ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت .و اﯾن ﺧﻼﻗﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻌﻠول ﻧطﻖ و ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺷر
اﺳت.
 -۵ﺑﺷر ﺑواﺳطﮥ ﻧطﻖ و ﮐﻠﻣﺎﺗش دو ﭼﯾز ﻣﮭم را ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور ھﻣﮥ ﺗﺣوﻻت و ﺗﻐﯾﯾرات اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾواﻧﺎت
ﻧﯾﺳت  :ﻣذھب و ﺻﻧﻌت ! ﺧدا و اﺑزار !
 -۶ﺑﺷر ﺑواﺳطﮥ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن  ،ﺑﮫ ﺧدا و اﺑزار ﺳﺎزی دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺋر ﺣﯾواﻧﺎت از آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد  .ﺧدا را از وﺟود
ﺧودش اﺳﺗﺧراج ﮐرده و اﺑزار را ھم از ﺑطن طﺑﯾﻌت ﭘدﯾد آورده اﺳت .
 -٧ﮐل ﺗﻣدن و ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ھم ﻣﺣﺻول ھﻣﯾن دو ﮐﺷف ﺑﺷر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا و ﺻﻧﻌت  .ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ﻣﻌﻧوی
و ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ﻣﺎدی .
 -٨ھﻣﮥ ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﺷری ﯾﺎ ﺧدا ﻣﺣور اﺳت و ﯾﺎ ﺻﻧﻌت ﻣﺣور .
 -٩در ھر ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﺧداﺳت و ﯾﺎ اﺑزار و ﺻﻧﻌت و اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن .
 -١٠و اﻣﺎ اﯾن دو ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺿدﯾت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺣرﮐت ﮐرده اﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺿﺎد و ﻧﺑرد ﺑﯾن
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﺻﻧﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑوده اﺳت  :ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ !
 -١١ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ھرﮔز ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺻﻧﻌت و اﺑزار ﭘرﺳﺗﯽ دﻋوت ﻧﮑرده و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺷر را ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﻣﺣوری و زﯾﺳﺗن
ﺑﺎ طﺑﯾﻌت اﻣر ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در آﻏوش طﺑﯾﻌت ﺑﮑر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺑﮭﺷت ﻣوﻋود ھم ﯾﮏ ﺣﯾﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾر
ﺻﻧﻌﺗﯽ اﺳت .
 -١٢ﺻﻧﻌت ﻣﺣوری ﻋﻣﻼً اﺳﺎس ﮐﻔر و ﺣﯾﺎت ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑوده اﺳت و زﻧدﮔﯽ ﺧداﻣﺣوران ھﻣواره ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن و طﺑﯾﻌﯽ
ﺗرﯾن ﻧوﻋﯽ از زﯾﺳﺗن ﮔراﯾش داﺷﺗﮫ اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ از ﺣداﻗل ﺻﻧﻌت ﺑﯽ ﺑﮭره ﻧﺑوده اﻧد وﻟﯽ آﻧرا ﻣﺣور ﺣﯾﺎت ﺧود ﻗرار
ﻧداده اﻧد .
 -١٣اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ راه و روش ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﺧود را آﻣوﺧﺗﻧد و در
اﯾن راه ﺑﺎ ﺧدا آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺑﺎدات ﭼﯾزی ﺟز دﯾﺎﻟوگ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﺧودش ﻧﯾﺳت .
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 -١۴و داﻧﺷﻣﻧدان ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺧﺗرﻋﯾن و ﻣﮭﻧدﺳﯾن ھم راه و روش ﮔوش دادن و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ طﺑﯾﻌت را آﻣوﺧﺗﻧد و
از اﯾن راه ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن اﺑزارھﺎ و ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﺎﺋل آﻣدﻧد .
 -١۵ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧود و ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺧدا و ﺻﻧﻌت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت .
 -١۶روﯾﺎروﺋﯽ و ﮔﻔت و ﺷﻧود آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف ﺧدا ﺷد و ﻣﺎھﯾت ﺑﺷر را ھم ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود و او را ﺑﮫ ﻟطﯾف
ﺗرﯾن و ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗرﯾن و ﺣﯾرت آورﺗرﯾن ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑدل ﮐرد  .وﻟﯽ روﯾﺎروﺋﯽ و ﮔﻔت و ﺷﻧود ﺑﺷر ﺑﺎ طﺑﯾﻌت و
ﻋﻧﺎﺻر آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺻﻧﻌت ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺷر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و دﯾواﻧﮫ ﺗرﯾن و ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن
ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن ﺷد .
 -١٧روﯾﺎروﺋﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﺎ ﺷﺎھﺎن ھﻣواره ﻋﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﻣﺣﺑت و ﺳﺎده ﮔﯽ و ﺻﻠﺢ و ﺳﺧﺎوت ﺑﺎ ﺷﻘﺎوت و ﺻﻧﻌت و
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑوده اﺳت .
 -١٨ﺑراﺳﺗﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﺧدا و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭼﯾﺳت ؟ ﻓرق ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ  .ﻓرق ﺑﯾن آب و آﺗش !
 -١٩ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﺧدا  ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﯾدن ﻣﯽ دھد ھﻣﭼون ﺳﺧن
ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﻋدم اﺳت  .وﻟﯽ راﺑطﮫ و ﮔﻔت و ﺷﻧود ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻋﮑس اﺳت  .ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﮭود اﺳت و از طرﯾﻖ ﻗواﻧﯾن ﺧود ﺑﺎ
اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد .
 -٢٠وﻟﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﻧﯾﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﺷده اﺳت و ﮔﻔت و ﺷﻧود ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ھﻼﮐت دوزﺧﯽ ﺑﺷر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .
 -٢١راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﺷده و راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ ھم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﮔردﯾده اﺳت  ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﻣب و اﯾدز
و دود و آﺗش و ﺗرور .
 -٢٢اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﺻل از ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾش و ﻏﯾرﺧوﯾش اﺳت  .اوﻟﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺷده و دوﻣﯽ ھم
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧود و ﻓﻧﺎی در ﺻﻧﻌت ﺷده اﺳت .
 -٢٣و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧود و ﺧداﯾش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺷده ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ھم طﺑﯾﻌت ﻣﺣض اﺳت )ﺑﮭﺷت(،
وﻟﯽ ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺻﻧﻌت ﺷده ﮐﮫ دﺷﻣن طﺑﯾﻌت اﺳت .
 -٢۴و اﯾﻧﮑﮫ ﻋرش ﺧدا طﺑﻖ ﻗول ﻗرآن ﺑر آب ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و ﻋرش ﺷﯾطﺎن ھم ﺑر آﺗش اﺳت .
 -٢۵آدﻣﯽ در طﺑﯾﻌت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ آﺗش رﺳﯾده و در ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ آب .
 -٢۶ﺑﺷر ﺑﮫ دو ﻧوع ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت  .ﺑﺷری ﮐﮫ ﺧودش را دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﺑﺷری ﮐﮫ ﺻﻧﻌت را دوﺳت ﻣﯽ دارد .
 -٢٧ﺧود– دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺷف ﺧدا ﻣﯾرﺳد و ﺻﻧﻌت دوﺳﺗﯽ ھم ﺑﮫ ﮐﺷف ﺷﯾطﺎن .اوﻟﯽ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و دوﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﺷرارت.
 -٢٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧودش ﮔوش ﻣﯽ دھد و ﻓﻘط ﺑﺧودش ﭼﺷم دارد و از ﺧودش اﻧﺗظﺎر دارد  .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و
ھوﺷش ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت  :ﺧداﭘرﺳت و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت  :آب ﭘرﺳت و آﺗش ﭘرﺳت !
 -٢٩ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش را در ﺧودش ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ و ﮐﺎﻣل و واﺻل ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﮫ ھﺳت ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
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 -٣٠و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧودش ﺑﯾزار اﺳت و از ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ھم ﺑﯾزار اﺳت  ،اﯾن ﺑﮫ دام دﺷﻣن ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ اﻓﺗد و
ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﮫ او ﺻﻧﻌت را ﻣﯽ آﻣوزد .ﺷﯾطﺎن ،ھم دﺷﻣن اوﺳت و ھم طﺑﯾﻌت .درﺳت ﻣﺛل ﺧود او ﮐﮫ دﺷﻣن ﺧود و طﺑﯾﻌت
اﺳت  .ﭘس او ﺷﯾطﺎن را دوﺳت ﺧود ﻣﯽ داﻧد  .ھر ﮐﮫ او را دﺷﻣن ﺑدارد دوﺳت اوﺳت  .و اﯾن آدم ﮐﺎﻓر اﺳت .و ھﻣﮥ
ﮐﺎﻓران اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد ﭼون ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻧدارﻧد ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺧود ﻧدارﻧد  .اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﻣوﺟود ﮐﺎﻣﻼً وﯾژه اﻧد  .ﺧﺻم
ﺧود و ﺧدا و طﺑﯾﻌت و ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن .
 -٣١ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎخ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ درﺧت ﺳرو اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ اﺗوﻣﺑﯾل اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ اﺳب
اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻘﺎب اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣوﺷﮏ اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﮔﻔﺗﮕوی دﯾﮕران اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً دﻋوای دﯾﮕران و ﮐﺷﺗﺎر دﯾﮕران .
 -٣٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺗﺣﻘﯾر ﺷدن ،ﻟﻌﻧت ﺷدن و ﺗﺑﺎه ﺷدن ﺧود ﻟذﺗﯽ ﻓوق ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓوق ﺟﺎﻧوری ﻣﯽ ﺑرد ﻟذﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ .او
دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧوردۀ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا دﺷﻣن ﺧداﺳت از اﯾﻧﮑﮫ او را ﺑﯽ ھﯾﭻ دﻟﯾل و ﻣﻧﺗﯽ ﺧﻠﻖ ﮐرده و رزق ﻣﯽ دھد .او
دﺷﻣن ﻗﺳم ﺧوردۀ ﻣﺣﺑت اﺳت و ﺧﻼﻗﯾت و اﯾﺛﺎر .او ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﮑر ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت و ﺗﻣﺎم ﺗﻼش او اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺧود را ﺑﮑﻠﯽ ﻓراﻣوش ﮐﻧد.
 -٣٣ﮐﺎﻓر ﺑﺎ ﻧﻣﺎز دارﯾم و ﮐﺎﻓر ﺑﯽ ﻧﻣﺎز .ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﻧﻣﺎز دارﯾم و ﻣؤﻣن ﺑﯽ ﻧﻣﺎز .ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺧدا .ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و در آﺳﻣﺎن .ﻓﮭم اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻓﮭم ھﻣﮥ اﺳرار و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎی
ﺟﮭﺎن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣوﺟود در ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ اﺳت .
 -٣۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن و ﮐﻼً آداب ﺷرﻋﯽ را ﻧﺷﺎن اﯾﻣﺎن و ﻓﻘدان آﻧرا ﻧﺷﺎن ﮐﻔر و ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧد در اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن
و ﻗﺷری ﺗرﯾن ﺣد از ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﮐﻼً ﺷﻧﺎﺧت و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار دارد و اﮔر در اﯾن ﺣد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﺑزودی ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧودش و اﻋﺗﻘﺎداﺗش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎطﻧﺎ ً ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود .
 -٣۵ﻣؤﻣﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮥ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧدا ﻧرﺳﯾده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﻣﺎز اﺳت ھم ظﺎھرا ً و ھم ﺑﺎطﻧﺎ ً .
 -٣۶ﻣؤﻣﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧدا رﺳﯾده اﺳت و ﺧدا را در ﺑﯾرون از ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -٣٧ﻣؤﻣﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧدا ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺧدا را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺻداﯾش را در دل ﺧود ﺷﻧﯾده و ﻣﺳت ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ او
ﺷده و اھل ذﮐر داﺋم اﺳت وﻟﯽ ﻧﻣﺎز ﻧﻣﯽ ﮔذارد  .ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﺳﺧن ﻗرآن ﮐﮫ  :ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷوﯾد ﭼون ﻣﺳت ھﺳﺗﯾد.
 -٣٨ﮐﺎﻓری دارﯾم ﮐﮫ از ﻓرط ﻋذاب ﯾﺎ ﺗرس از ﻣرگ و اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻌﺎد  ،ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ اﯾن رﺷوه اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺣض رﻓﻊ
ﺗرس و ﻋذاب  ،ﻧﻣﺎز ھم ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٩و ﻣؤﻣﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوﯾش ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑﺻورت ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ﺧدا و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ اوﺳت .
 -۴٠و ﻣؤﻣﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوﯾش ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑﮫ وادی ﻣﺣﺑت رﺳﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﻣرﺣﻠﮥ دﻋﺎ و درﺧواﺳت ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و
ﻟذا ﺧﻠﻊ ﻧﻣﺎز ﺷده اﺳت و ذاﮐر ﯾﺎ ﺳﺎﺟد اﺳت زﯾرا اﺳﺎس ﻧﻣﺎز ھﻣﺎﻧﺎ دﻋﺎ اﺳت ﻣﺛل دﻋﺎی ھداﯾت در ﺳورۀ ﺣﻣد ﮐﮫ اﺻل
ﻧﻣﺎز اﺳت .
 -۴١و ﮐﺎﻓری دارﯾم ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس وراﺛت و ﻋﺎدت  ،ﻋﻣری ﻧﻣﺎز ﺧواﻧده اﺳت و ﺗرک ﻧﻣﺎز وی را ﺑﮫ ھراس و اﺧﺗﻼل
رواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد  .درﺳت ﻣﺛل ﺗرک اﻋﺗﯾﺎد  .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧود ﻧﻣﺎز ھم در او ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب و وﺳواس ﺷده اﺳت  .ﻧﮫ
در آن ﻗرار دارد و ﻧﮫ از آن راه ﻓرار دارد .
 -۴٢ﻧﻣﺎز ﮐﮫ اﺷﮑﺎل و ﺻور و ﻣراﺗب ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری دارد در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑودﯾت اﺳت و ﻋﺑودﯾت ﺑر ﺧﻼف
ﺗﺻور ﻋﺎﻣﮫ و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﻧدﮔﯽ و ﺑردﮔﯽ ﻧﯾﺳت و ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻗرآن ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻋﺑودﯾت را
ﺑﻧدﮔﯽ ﺧواﻧده اﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﺣراف در ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ – اﺳﻼﻣﯽ را ﻣوﺟب ﺷده اﻧد .
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 -۴٣ﻋﺑودﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﭘرﺳﺗش ﺣﺎﺻل ﺣب و ﻋﺷﻖ و ﺷوق و ارادت ﺷدﯾد اﺳت و ﻧﮫ ﺗرس و وﺣﺷت از
دوزخ و ﻋذاب ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ و اﮐراھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻗرآن آﻧرا طرد و ﻟﻌن ﮐرده اﺳت و آﻧرا ﻧﺷﺎن
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ دﯾن ﺧواﻧده اﺳت .
 -۴۴و ﻋﺷﻖ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وظﯾﻔﮫ ﺑﺎﺷد  .ﯾﺎ ھﺳت و ﯾﺎ ﻧﯾﺳت .
 -۴۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺻورت ظﺎھری ﻧﻣﺎز را ﻣﯾزان ﻗﺿﺎوت دﯾﻧﯽ دﯾﮕران ﻗرار دادن از ﮐﻔری آﺷﮑﺎر و ﺟﮭﺎﻟﺗﯽ ﻣﺑرھن و ﺷﻘﺎوت
و ﺳﺗﻣﯽ ﺑزرگ اﺳت .
 -۴۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﮐﻔر و دﯾن در ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت اﻋﻣﺎل ﺑﺷری در رواﺑط ﺑﺎ ﻣردم و در اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت و ارزﺷﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ و آﺷﮑﺎر  .و ﻧﮫ اﻣور ﺑﺎطﻧﯽ  .ﮐﮫ ﻧﻣﺎز از اﻣور ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت و ﺷرﯾﻌت ﺑر ظﺎھر
ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺑﺎطن .
 -۴٧ﻧﻣﺎز ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧدا و ﺑﺷر اﺳت .ﻣﺛﻼً ﺳورۀ ﺣﻣد ﮐﮫ اﺳﺎس ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎز اﺳت ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺷر ﺗﻠﻘﯾن ﺷده
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﺷر آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ وی ﺳﺧن ﮔوﯾد .ھﻣﮥ آﯾﺎت ﺳورۀ ﺣﻣد ﺳﺧن ﺑﻧده ﺑﺎ ﺧداﺳت وﻟﯽ اﯾن
ﺳﺧن از زﺑﺎن ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده داده ﺷده اﺳت ﭘس ﺑﻧده ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧدا ﺑﺎ ﺧدا ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻗﺑﻼً از زﺑﺎن ﺑﻧده اش
ﺑﺎ ﺧود ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .و اﯾن ﺑﻧده ھﻣﺎن ﻣﺣ ّﻣد )ص( اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﻣﺣ ّﻣد ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر اﺳت ﭼوﻧﮑﮫ
ھﻣﮥ آﯾﺎت از اوﺳت و ﻣرﺑوط ﺑﮫ راﺑطﮥ او ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھم ﺑﺎ ھﻣﺎن زﺑﺎن ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾﻧد .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺳورۀ ﺣﻣد ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻧﻔر اﺳت .ﻣن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﻣراه ﻣﺣ ّﻣد ،ﺑﺎ
ﺧدا ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و در ﺣﺿور ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣ ّﻣد ،دﺳت ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻣﺗش را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧزد ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑرد
و ﺑﯾن ﺑﻧده و ﺧدا ﮔﻔﺗﮕو ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ آﮔﺎھﯽ و روﺣﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ اول ﺑر ﻣﺣ ّﻣد وارد
ﺷود و ﺑﺎ او ﻣﺣﺷور ﮔردد و ﺑﮭﻣراه او ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﺑرود .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺑﯽ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧده
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧداوﻧد راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد اﻻ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘدان اﯾن آﮔﺎھﯽ و
ﻣﻌرﻓت و ﻋﺎطﻔﮫ و ﺣب ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﻧﻣﺎز اﮐﺛر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻧﻣﺎز ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد
ﻧﻣﺎزی ﺳﮭوی و از روی ﻋﺎدت و ﻏﻔﻠت و ﺑطﺎﻟت اﺳت و رﯾﺎﺋﯽ .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻧﻣﺎزﮔزاری ﺑﮭﻣراه اﻣﺎﻣش ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﮫ وﻗت رﺣﻠﺗش ﻋﻠﯽ را ﺑﻌﻧوان
ﻣﯾرﺳد .و در ﻣﻌرﻓت ﺷﯾﻌﯽ اﯾن اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ّ
وﺻﯽ و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد  .وﻟﯽ اﯾن اﻣر در ﻋرﺻﮥ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣوﺟب اﺧﺗﻼل و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﺗﻔرﻗﮫ در ﻣﯾﺎن
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑوده اﺳت  .وﻟﯽ از ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻣﻌﺎرف ﺷﯾﻌﯽ ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ،اوﻟﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد در دورۀ ﻏﯾﺑت .و اﯾن
ھﻣﺎن اﻣر ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﺑرای ﺧواص .و ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺗﻘﻠﯾد از ﻣراﺟﻊ ﻓﻘﮭﯽ اﺳت ﺑرای ﻋوام ،ﮐﮫ ﺧﻼء ﻏﯾﺑت را ﭘر ﻣﯾﮑﻧد.
 -۴٨در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﮭﻣراه اﻣﺎم ﺧود ) ﺑﺎطﻧﺎ ً ( ﺑﺎ ﺧداوﻧد روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ وی ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﻻﯾت وﺟودی رﺳﯾده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را در ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوی دو ﻧﻔری و ﺧﺻوﺻﯽ
دارﻧد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻻت ﺧود ﺣرف ﻣﯾزﻧد و اﯾن ظن را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ھوای ﻧﻔس و ﻧﯾﺎزھﺎی اوﺳت.
و اﯾن ﻧﻣﺎز ﻣﺷرﮐﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .
 -۴٩ﻧﻣﺎزھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی را در اﻧﺳﺎن ﺑرطرف ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺳﮭوﯾت و ﻋﺎدت و اﮐراه و زﺟر
ﺷده و ﮔﺎه ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ﻧﻣﺎزھﺎ ﺣﺎﺻل ﻋدم اطﺎﻋت از اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﻋدم اطﺎﻋت از رﺳوﻻن  .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﺑﺎدات رﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺧداوﻧد اﯾن ﻋﺑﺎدات را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب و رﺳواﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور اﺳت .
 -۵٠ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﻏﺎﯾت دﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﺗﻘرب رﺳﯾده ﺑﺎﺷد در ﮐﻣﺎﻟﯽ از
ﺗﻘوا .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾش دروغ و رﯾﺎ و رﺑﺎ و ﺗﮭﻣت و ﻣﮑر و ﺧودﻓروﺷﯽ و ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز اﺳت ﭼﮫ راﺑطﮫ ای ﺑﺎ ﺧدا
ﻣﯽ ﺗوان داﺷت .ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎزی ﺧود ﯾﮏ ﻣﻌﺻﯾت و ﻋذاب ﻓوق ﻋذاب اﺳت .
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 -۵١دﯾده ھﺎ و ﺷﻧﯾده ھﺎی آدﻣﯽ در ﮐل زﻧدﮔﯽ و روزﻣره ﮔﯾﮭﺎﯾش ﻣواد اوﻟﯾﮥ ﺗوﻟﯾد ﮐﻼم اﺳت  .آﻧﮑﮫ ﺷﻧﯾده ھﺎ و دﯾده
ھﺎﯾش از ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺑﺎ ﭼﺷم و ﮔوش ﺧودش ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  ،ﺣرﻓﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن دارد و اھل ﮔﻔﺗﮕوﺳت
وﮔرﻧﮫ ﻓﻘط ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھد ﺑرﺧﯽ از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﺎزار روز را  .ﻧﮫ ﺻﻠﺣش و ﻧﮫ ﺟﻧﮕش از ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
 -۵٢آﻧﮑﮫ ذﮐری ﻧدارد ﻓﮑری ﻧدارد و ﻟذا ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ھم ﻧدارد و ﮐﻼﻣش طوطﯽ وار اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻣﺎزش .
 -۵٣ﻓﻘط در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺎم ﺗﻔرﯾد و ﺗﺟرﯾد ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش ﻓرد ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود و اﻓﺗﺗﺎح ﻣﯽ ﮔردد و ﺑرای
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر از ﻧزد ﺧودش ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺣرﻓﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن دارد ﮐﮫ ﮐﻼم اوﺳت .
 -۵۴ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ھر ﺷﯾﺋﯽ در ﺟﮭﺎن ﺻداﺋﯽ دارد ﻧﻔس آدﻣﯽ ھم دارای ﺻداﺋﯽ اﺳت  .ﮔوش دادن ﺑﮫ اﯾن ﺻداھﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺻدای ﺧداﺳت و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺻدای ﺧدا ﺣﺗﻣﺎ ً از ﻧﻔس ﺧود ﻓرد ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد  .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﯾدن ﺻدای ﺧدا از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن و ﻓﮭم ﮐردن اﯾن ﺻدا ﮐﮫ ﻋﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺗن ﺑﮫ ﺗن و روﺑرو ﺑﺎ ﺧداﺳت
و ﻟذا ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺻﻠوة .
 -۵۵آدﻣﯽ اﮔر ﺑﺎ ﮔوش ﺧودش ﺑﮫ ﺻدای ﺟﮭﺎن ﮔوش دھد  ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﮐﻼم ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧود و اﮔر ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧودش ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎی
ﺟﮭﺎن ﻧظر ﮐﻧد ﺟﻣﺎل ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .
 -۵۶ﭘس ﻻزم اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﭼﺷم و ﮔوش ﺧود را از ﻏﯾر ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ در
ﮐﻣﺎﻟش ﺑﮫ وﺣﯽ و ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ رﺳد و آﻧﮕﺎه ﻧطﻖ ﺧدا از زﺑﺎن آدﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن ﻟﺳﺎن ﷲ ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺑودﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﻧﺎطﻖ .
 -۵٧ﻗدر ﭼﺷم و ﮔوش و زﺑﺎن ﺧود داﻧﺳﺗن و ﺷﮑر آن ﻧﻣودن ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻧواﺋﯽ و
ﻧطﻖ ﺧودی ﺑرﺳد  .اﯾن ﺧود ھﻣﺎن ﺧداﺳت و آﻧﮕﺎه آدﻣﯽ وﺟود ﺧود را ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑﺎ ﺧداوﻧد ھﻣزﺑﺎن
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ  :ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن !
 -۵٨اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﻧﺷود ﺻﺎﺣب وﺟود ﻧﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ ذﮐر اﺳت .
 -۵٩ھﯾﭼﮑدام از دﯾده ھﺎ ،ﺷﻧﯾده ھﺎ ،ﻓﮭﻣﯾده ھﺎ ،واردات و ﺻﺎدرات وﺟود آدﻣﯽ و ﺟﻣﻠﮫ ﺻﻔﺎت و اﻋﻣﺎل و اﻗﺑﺎﻟش ﺑﺧودی
ﺧود ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت زﯾرا از ﺧداﺳت و ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺷدن اﺳت و ﮐﺎر ﺧداﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧدارد  .ﺑﺎزﯾﺎﻓت و ذﮐر اﯾن
ﺟرﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب وﺟود ﯾﺎﻓﺗن و ﺷدن اﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن  .ھﺳﺗﯽ آدﻣﯽ ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺎدۀ
وﺟود  .ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻣﺎدﯾت ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣوﺟودی ﻧوراﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت ﺛﻘﻠﯽ ﺳﯾﺎه و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺣطﯽ وﺟود ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ اش
ﺟز ﺣرص و ﺣﺳد و ھراس و آﺗش ﻧﯾﺳت  :ﻣوﺟودی در ﻣﺣﺎق ﻋدم !
-۶٠ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﻠوق ذﮐر اﺳت .ذﮐر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓت و ﻧﮫ ورد .ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و ﻧﮫ ﻓوت .ﯾﺎﻓﺗن و ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐردن.
 -۶١اﻧﺳﺎن در ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن وﺟود در ﮐﻠﻣﺎت ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ﻣﯽ ﺷود و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 -۶٢ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ دو ﻣﺎدۀ اوﻟﯾﮫ ﺑرای ذﮐر و ﺑﺎزﯾﺎﻓت ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .اﯾن دو ﻣﺎده و ﻋﻧﺻر ذاﺗﯽ
ﺗﻔﮑر و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﺧن و ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺷود وﺟود را ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -۶٣ﯾﻘﯾن ﺳﺧن ﻋرﺻﮥ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود اھل ﺳﺧن اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ را ﺣﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎدی ﺑﺷر
ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐرده ﯾﻘﯾن ﺳﺧن آﻧﮭﺎﺳت .
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 -۶۴آدﻣﯽ ﯾﮏ ھﺳﺗﯽ ﻣﻔروض اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ آدﻣﯾت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ھﺳﺗﯽ ﻣﻔروض را ﻣوﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد ذﮐر و ﺗﺑدﯾل ﺻدا و
ﺳﯾﻣﺎی ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن ھم در اﯾن ﻋرﻓﺎت ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻣﯽ رﺳد .
 -۶۵ھر ﮐس ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﻣوﺟود ﺷده اﺳت .
 -۶۶اﻧﺳﺎن ﺧدا را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧدا ھم اﻧﺳﺎن را  .اﯾن ﻋرﻓﺎت ھﺳﺗﯽ اﺳت  :ھﺳﺗﯽ ﻧوری !
 -۶٧ﺧدا ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت  .ﺗﺎ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ در اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﺷود اﻧﺳﺎن ھم ﮐﻠﻣﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .
 -۶٨اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﮐﻠﻣﮥ ﷲ را ﺑﺷﮑﺎﻓد و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﻧﻔﺟﺎر ﻧورش ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ھﺳﺗﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐﻧد .
 -۶٩آدﻣﯽ ﺑﺎ دھﺎﻧش ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺑﻠﻌد و ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد  .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧورد اﮔر از ﻧزد ﺧوﯾش ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻠﻣﺎﺗش ﻧﯾز
ﺑﯽ ﺧودی و ھذﯾﺎن و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺧود ﮐﻧﻧده و ﺿد وﺟودﻧد و ﻓرد را دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٧٠ﻣﻌﻧﺎی رزق ﺣﻼل و طﯾب و طﺎھر از اﯾﻧﺟﺎﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ رزق ﺧودی  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻓﻘط آﺗش ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗن و
روح آدﻣﯽ ﺣﻣﻠﮫ ور ﻣﯽ ﮔردد .
 -٧١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧد ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش اﺳت و ﯾﺎ ھﻼک ﮐﻧﻧده اش .
 -٧٢اﻧﺳﺎن ﺑر زﺑﺎن ﺧود ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮔردد  :ﮐﻠﻣﺎت ﻧوری و ظﻠﻣﺎﻧﯽ !
 -٧٣آدﻣﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد از ﻣﺎھﯾت آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧورد .
 -٧۴ﻧﻘش ﺑوﯾﺎﺋﯽ و ﭼﺷﺎﺋﯽ در روﻧد اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎزﯾﺎﻓت ھﺳﺗﯽ و ﺧﻠﻖ ﮐﻠﻣﮫ ھﯾﭻ ﮐﻣﺗر از ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت و
ﺑﺧﺻوص ﺑﺳﺎواﺋﯽ  .وﻟﯽ در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ در ﺑﺎب ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺗرﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺑﺷرﻧد ﮔردش
ﮐرده اﯾم .
 -٧۵ﺷﻧﯾدن و دﯾدن و ﺑوﺋﯾدن و ﭼﺷﯾدن و ﻟﻣس ﮐردن ﮐﮫ از ﻧزد ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ از ﻧزد ﺧدای ﺧود در ﺧود
ﺑﺎﺷد و ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ آن ﯾﺎد ﺧداﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھر رزﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﯽ ﯾﺎد او ﻣﺻرف ﺷود ﻓﺳﻖ و ﺣرام ﺧواﻧده
اﺳت زﯾرا ﻣوﺟب ﻣوﺟودﯾت و وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺣطﯽ و ﻧﻘﺻﺎن ﺣس ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا اﺳراف و
ﻣﺻرف ﭘرﺳﺗﯽ را ﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﻓﺳﺎد ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد .
 -٧۶در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺟز ﭘﺎک ﺷدﮔﺎن درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻏﯾر ﺧود ﭘﺎک ﺷده اﻧد  .آدﻣﯽ
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺷده اﺳت از ﯾﺎد ﺧدا ﻏﺎﻓل ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧود اﻧﺳﺎن ﺧداﺳت ﭼون اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧداﺳت در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
ﺧود اﻧﺳﺎن ﻋدم اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮥ وﺟود در ﻏرب ﺑﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم رﺳﯾده اﺳت  .ﻧﯾﺳت اﻧﮕﺎری !
 -٧٧اﻧﺳﺎن در ﻟﻣس و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺛﻘل و ظﻠﻣت آن ﭼﯾز ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺟﻣﺎدﯾت و ﻧﺑﺎﺗﯾت و ﺣﯾواﻧﯾت و
ﺷﯾطﻧت ﭼﯾزھﺎ ،ﺷر ﭼﯾزھﺎ ﮐﮫ  :ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرم ﺑﮫ ﺧدای ﺷﮑﺎﻓﻧدۀ ﭼﯾزھﺎ از ﺷر ﭼﯾزھﺎ ! ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺷر
ﭼﯾزھﺎ ﻣﺻون ﻣﯽ دارد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھر ﻟﻣس و ﺷﻧﯾدن و ﺑوﺋﯾدن و ﺧوردﻧﯽ ﻣوﺟب ﺑﯽ ﺧودی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﯽ وﺟودی و ھﻼﮐت و ﻗﺣطﯽ ﺣﯾﺎت .
 -٧٨ﯾﺎد ﺧدا ﻣوﺟب ﺳﻠطﮥ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت آدﻣﯽ ﻣﻣﻠوک و ﻣﻣﺳوخ ﺟﮭﺎن
ﻣﯾﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷود و از دﺳت ﻣﯽ رود .
 -٧٩و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﯾم در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ھر راﺑطﮫ ای ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧداﺳت وﮔرﻧﮫ ذﮐر ﭼﯾزی ﺟز ورد ﻧﯾﺳت و ﺧراﻓﮫ
ﮐﮫ ﺧود ﻣوﺟب ﺟﻧون و از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت .
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 -٨٠اﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر ﺟﮭﺎن وارد ﺷود و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس  .ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑر ﭼﯾزھﺎ ﻣﻌرﻓت ﯾﺎﺑد و آن ﭼﯾزھﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
و ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ آورد  .ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ آوردن ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن ﺗﺳﺧﯾر روﺣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت و رﺷد در ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن .
 -٨١اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﮭﺎن را ﺑﺷﮑﺎﻓد و ﺑر آن وارد ﺷود در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن
درﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳد و ﻣﻣﺳوخ و ﻣﻧﺳوخ و ﻣرﺳوخ و ﻣﻔﺳوخ ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﻧﺎﺑودی اﺳت .
 -٨٢اﻧﺳﺎن در ﺑﯾﺎن ﺟﮭﺎن  ،ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﻋرﻓﺎت ﻣﯽ ﮔذارد و اﯾﻧﺳت ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑﯽ .
 -٨٣اﻧﺳﺎن  ،ﺟﮭﺎن را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺟﮭﺎن ھم اﻧﺳﺎن را  .اﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت .
 -٨۴ﻣﻌرﻓﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺟز در ﻣﻌرﻓﯽ و ﻧﺷﺎن دادن ﺧدا ،ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد .زﯾرا ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن در ﺣﺿور ﺧدا ﻣﻣﮑن
اﺳت.
 -٨۵در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزان ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردن ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد از ﺧدا .
 -٨۶آدﻣﯽ اﮔر ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و ﻣﻌرﻓﯽ او ﮐﺎری ﻧﮑرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده اﺳت ﺑرای ﺧودش  .و ﯾﮏ ﻣوﺟود
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔروض و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻘروض ﺑﮫ وﺟود اﺳت  .و ﮐل وﺟودش را ﺑدھﮑﺎر اﺳت ﺑﮫ ﻋدم  .و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد وﺟود اﺳت .
 -٨٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ " وﺟود ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ " )ھﺳﺗﯽ در ﺧوﯾش( ﻧرﺳﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗش از وﺟودش ﮐوﺗﺎه اﺳت و ﻗﺣطﯽ زده
و ﻋدم زده اﺳت .
 -٨٨ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺟود ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎرﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ را ﺗﺳﺧﯾر و اﺷﻐﺎل ﮐرده اﻧد از
وﺟود ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺷوﻧد و اﯾن ﯾﮏ رﺳﺎﻟت و ﻋﻣل ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺣض ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن دﯾن اﺳت و اﻣر ﺑﮫ ﺗزﮐﯾﮥ ﻧﻔس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺧوﯾش از ﻏﯾر ﺧوﯾش  .ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺧوﯾش از ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑظﺎھر ﻣﺎﻟﮑﺷﺎن ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ ﻋﻣﻼً
ﻣﻣﻠوک آﻧﮭﺎ ﺷده اﯾم  .ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی ﻣﺎدی و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻓﮑﺎر و ﺑﺎورھﺎی ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و
ﻋﺎدات و ﺳﻧن و رﺳوم وراﺛﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ رﯾﺷﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ در ﻓرد ﻧدارﻧد  .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ھﻣﺎن ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر
از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷرﻧد  .و رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺟز ﺑﮫ ﻗﺻد اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻧﺑوده اﺳت  :ﺗﻘوا و ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗطﮭﯾر و ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﻧﻔس .
 -٨٩آدﻣﯽ ﯾﮏ ﻣوﺟودﯾت داده ﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودش در ذات ﺧود ﻋدم اﺳت و ﻟذا ﮐل وﺟود اﻧﺳﺎن در ﺧودش ﺑﯽ رﯾﺷﮫ
اﺳت  .ﭘس ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن وﺟود ھدﯾﮫ ﺷده و ﻋﻧﺎﺻرش در ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس درک و ﻓﮭم ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن
ﺧودی ﻣﯽ ﺷود  ،اﯾن وﺟود داده ﺷده ھم ﺧودی ﻣﯽ ﮔردد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﺟود ﻣﯽ ﺷود .
 -٩٠ﭘس ﻓﻘط از ﻣﺟرای ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺷود  .و در اﯾن واﻗﻌﮫ ھر
ﻋﻧﺻر ﻧﺎﺣﻖ و ﻧﺎﻣطﻠوب ھم از وﺟود ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔردد  .آﻧﭼﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﺧوﯾش و ﻋدم را وﺟود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
اﺳت ﺑر دو ﻣﯾزان  :ﻓطرت و دﯾن !
 -٩١ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺑر وﺟود ﺑﺷر وارد ﻣﯽ ﺷود ﻣواد اوﻟﯾﮥ ﺳﺎزﻣﺎن وﺟود ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ
ﯾﺎد آوردن ) ذﮐر ( و ﻣﻌرﻓت و ﺑﺎزﯾﺎﻓت اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﻻﯾش و ھﺿم و ﺣل و ﺟذب و ﻧوری ﻣﯽ ﺷوﻧد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﯾن
ﻣواد ﺑﺻورت ﻋﺎرﯾﮫ و ﻣﺧﻠوط و اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﻧﺎﻣوزون و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ھﺿم و ﺟذب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺧود و
ﻣﺗﻔرق و ﭘرﯾﺷﺎن را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً دارای وﺣدت و روﺣﯽ واﺣد ﻧﯾﺳت  .و ھر ﻋﻧﺻری در وﺟود ﺳﺎز ﺧودش را
ﻣﯽ زﻧد و ﺑﮫ ﺳوﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺷد و ﮐل اﻧرژی ﺣﯾﺎت ﺑﺷر را در ﻋرﺻﮥ ﮐﺛرت و ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﮭدر ﻣﯽ دھد و ھﻼک ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٩٢ﻣﺳﺋﻠﮥ " ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش " ﯾﮏ ﻣﻌﺿﻠﮥ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﯾﺎ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻧﯾﺳت  ،ھﻣﺎن " ذﮐر " اﺳت
ﮐﮫ ﮐل ﻗرآن اﻣر ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ اﻣر ﺑﮫ رﺟﻌت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش  " .ﭼرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد "  ،ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد ھﻣﮥ
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ﺳوره ھﺎ و ﮐل ﻗرآن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼرا ﺑﮫ ﺧود ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﯾد و در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﮔم ﺷده اﯾد  .ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺿﻼﻟت در ﻗرآن ھﻣﺎﻧﺎ
ﮔم ﺷدن در ﺑﯾرون از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و راه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧوﯾش را ﮔم ﮐردن  .درﺳت ﻣﺛل ﺑﭼﮫ ای ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﻓرار
ﮐرده و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﻘﺎﯾش دﺳت ﺑﮫ ھر ﮐﺎر و ﺑزھﮑﺎری و ﺳﺗم و ﺧودﻓروﺷﯽ و ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻣﯽ زﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻼک
ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن وﺿﻊ ﮔروه ﺿﺎﻟﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺷری را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .
 -٩٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻏﯾرﺗﯽ  ،ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ و ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﺎن ھﻣﯾن ﮔم ﺷدن از ﺧوﯾش اﺳت .
 -٩۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ﺧﺎﻧﮥ وﺟودش ﻓراری ﻣﯽ دھد ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وﺟودش را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده و اﺻﻼً
ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺻﺎﺣﺑش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﺗﺎ در ﮔوﺷﮫ ای از اﯾن ﺧﺎﻧﮥ ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋظﻣت ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﺧواﺑد .
 -٩۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﮥ ﻧﻔس ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر درﺑﮭﺎی ورودی وﺟود ﺧود ﭘﺎﺳداری ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ھر ﭼﯾزی
ﺑﯽ ﺧﺑر وارد ﻧﺷود  .اﯾن ھﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ " ﺣﻔﺎظت از ﻓروج " در ﻗرآن اﺳت  .ﻋورت ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻓروج ) درﺑﮭﺎ ( اﺳت .
ﭼﺷم  ،ﮔوش  ،ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن درﺑﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﺗرﻧد و ﻣﻘدم ﺗرﻧد .
 -٩۶اﮔر ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﯾم ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺣﺎﺻل
ﻣواد و ﻋﻧﺎﺻری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در دل و ذھن ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد  .وارداﺗﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻧﺎﻣﺣرم و ﻧﺎﻣﻔﮭوم و ھﺿم و ﺟذب ﻧﺷده ﮐﮫ ﻣوﻟد
ﺳﺧن ھﺎﺋﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻧﺎﻣﻔﮭوم اﺳت و ﻟذا ﺟز ﺳوء ﺗﻔﺎھم و دروغ و ﺗﮭﻣت ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم رﺑطﯽ ﺑﮫ
ﺧود ﻣﺎ ﻧدارد و ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﯾﺎزھﺎ و اﻣﯾﺎل ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
 " -٩٧ﻣﻧظورم اﯾن ﻧﺑود "  :اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل داﺋﻣﯽ ھﻣﮥ آدﻣﮭﺎ در رواﺑط ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳت زﯾرا ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣﻧظور ﺧودش را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑرﺳﺎﻧد و ﺑﺎ دﯾﮕران راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد  .و اﯾن اﻣر ﺧود ﻋﺎﻣل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن از دﯾﮕران و ﮐل
ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ وﺟودﻣﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﻧد ھم ﺑﺎﻋث از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ھم ﺑﺎﻋث ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون  .و ﻟذا از ﺧود ﻣﺎﻧده و از دﯾﮕران راﻧده اﯾم  .و اﯾن
ﻋرﺻﮥ ھﻼﮐت و ﻧﺎﺑودی اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺑرزخ و ﺑرھوت اﺳت .
 -٩٨ﺳﺧن  ،ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن و ﻣﻌﻧوی ﺗرﯾن ﺻﺎدرات وﺟود اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت  .در
ﺣﻘﯾﻘت " ﮐﻠﻣﮫ " ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﻠوق و وراﺛت اﺑدی اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣرﻓﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧدارد در ﺣﻘﯾﻘت در
زﻧدﮔﯾش ھﯾﭻ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧداده و ھﯾﭻ ﺗوﻟﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ و ﻋﻣرش را ﺑﮫ ھدر داده اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن " ﺑﺎﻗﯾﺎت " و ﺗوﺷﮥ
آﺧرت اﺳت  .ﭘس از ﻣرگ ھم آدﻣﯽ ﻣؤاﺧذه و ﺑﺎزﺟوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آورد ﺳرﻧوﺷت اﺧروی او را
ﻣﻌﯾّن ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اوﻟﯾن ﺳﺋواﻟﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ از اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﯾد درﺑﺎرۀ اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ  :اﻣﺎم ﺗو ﮐﯾﺳت ؟!
 " -٩٩اﻣﺎم " ﯾﻌﻧﯽ اﺳوه و ﻣﺟﺳﻣﮥ ﮐﻣﺎل ﺗو و ﻣدل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﺗو ﮐﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗو ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﯽ و
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ  .ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﭼﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺷده اﺳت  .زﯾرا ﺧداوﻧد ھﯾﭼﮑس را ﺑﯾﺷﺗر از
ﺗواﻧش ﺗﮑﻠﯾف ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٠٠وﺟود آدﻣﯽ ﭼﻧدﯾن ﻣدﺧل و ورودی دارد  .ھر ﯾﮏ از ﺣواس ﯾﮏ ﻣدﺧل اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ ذرات ﺑدن و ﻣﻧﺎﻓذ ﭘوﺳت
ﯾﮏ ﻣدﺧل ھﺳﺗﻧد  .ﭘوﺳت ﻣﺎ و ﻗوۀ ﻻﻣﺳﮥ ﻣﺎ ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﺟﮭﺎن اﺳت از طرﯾﻖ ﻟﻣس ﮐردن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طرق
ﻣﺗﻔﺎوت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوش ھم دو ﻧوع ﻟﻣس دﯾﮕر و درﯾﺎﻓت ﻣﺗﻔﺎوت از ﺟﮭﺎن اﺳت  .وﻟﯽ ﻓﻘط دو ﺗﺎ ﻣﺧرج ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون دارد  :دھﺎن و ﻣﻘﻌد ) ﺧروﺟﯽ روده ( .
 -١٠١اﻣروزه ﻣﯾزان رﺷد اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﻣدﻓوع و زﺑﺎﻟﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در طول روز و ﻋﻣرش ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد  .ھر ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺻرف ﮐﻧد ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر اﺳت  .ھر ﮐﮫ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼﺑش ﭘرﺗر ﺑﺎﺷد ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر اﺳت  .اﯾن ﯾﮏ ﻣﯾزان ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻋﺻر
ﺟدﯾد اﺳت  .ﺟواﻣﻊ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺟز اﯾن ﻣﯾزان دﯾﮕری ﺑرای ﻣﺎھﯾت ﺧود ﻧدارﻧد .

55

 -١٠٢و اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزده آدﻣﯽ ﮐﮫ از دھﺎن اﺳت ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ! اﯾن ﺗوﻟﯾدی ﺣﺎﺻل
اﺳﺗﺧراج آدﻣﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت و ﺣﺎﺻل ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن آن اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ذات ﺧﻠﻘت آدم
ﻧﮭﺎده و آدم را ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ و اﺷرف ﻣوﺟودات ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧود در ﺟﮭﺎن .
 -١٠٣اﻧﺳﺎن  ،ﺣﯾوان ﺻﺎﺣب ﮐﻠﻣﮫ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت او از ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﻣوﺟوداﺗش .
 -١٠۴اﻧﺳﺎن ﮐل ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ دھﺎن و ﺳﺎﺋر ﻣدﺧل ھﺎ و درﺑﮭﺎی وﺟودش ﻣﯽ ﺑﻠﻌد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﮐﻠﻣﺎت را از ذات ﺧود ﺑﯾرون
ﮐﺷد و ﺑر زﺑﺎن آورد و ﺷرح دھد ﺗﺎ ﺑرﺳد ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﮐﮫ ﻣﺎدر ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ا ّم اﻟﮑﻠﻣﺎت اﺳت و ﺧود ﻧﺎﻣﻔﮭوﻣﺗرﯾن
ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﻠﻣﮥ ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم در آن ﻧﺎﺑود و ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد  :ال ﻻ ! ﻻی ﻣﻌروف !
 -١٠۵اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﻠﻣﮥ ﷲ را ﺷرح دھد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣرﯾم اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرﺳد ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺗوﻟﯾداﺗﯽ اﺑدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -١٠۶ﷲ ھﻣﺎن وﺟود ﻣطﻠﻖ ﺑرﺗر از ﻣوﺟودات اﺳت  :ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑود ﻧﺑود ﯾﺎ وﺟود ﻋدم  .و اﻧﺳﺎن
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗوﻟﯾد ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳد .
 -١٠٧و آدﻣﯽ ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت را ﻣﯽ آﻣوزد و ھﻣﮥ ﻣوﺟودات را ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺑرﺳد ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ  .و اﯾن ھدف رزق اﺳت .
 -١٠٨و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ وارد ﮐردن ﻟﻔظ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺑر ذھن و دل و ﺟﺎن و ذرات وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺻدای ﮐﻠﻣﮥ ﷲ در ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎ
اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ) وﺣﯽ  ،اﻟﮭﺎم ( و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﮥ ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  :ﻟﻘﺎءﷲ !
 -١٠٩در واﻗﻊ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﺎد ﷲ و ﺑﺎ ذﮐر و ﺑر زﺑﺎن راﻧدن ﮐﻠﻣﮥ ﷲ  ،دل و ﺟﺎن و ﻣﻐز و روح ﺧود را ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آن
اﻧﻔﺟﺎر ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل آﯾد و ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﷲ ﺣﺎﺻل ﮔردد  .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮥ وﺣﯽ و ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .
 -١١٠ﷲ ﷲ ﮔﻔﺗن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﺎ ﻧﯾّت و ﻣﻌرﻓت ﺑر اﯾن ﺣﻖ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﷲ ﺑﮫ ﺳﺧن آﯾد و ﺑﺎ آدﻣﯽ ﺳﺧن ﮔوﯾد و
ﺑﻠﮑﮫ رخ ﺑﻧﻣﺎﯾد  .وﮔرﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺛواب اﺧروی ھﯾﭻ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﺟز ﺟﻧون  .و ﺑﻘول ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﻋﻣری ﷲ ﷲ
ﮔﻔﺗم و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب ﻣن اﺳت .
 -١١١ﺑر زﺑﺎن ﺑردن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺻورت ورد ،ﺑﮫ ﺻرف ﺛواب اﺧروی ،ھﻣﺎن ذﮐر ﺿد ذﮐر و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣذھب ﻧﻔﺎق
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺧﺗﻼل ﺷﻌور و ﻣﻌرﻓت و ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ظﻠﻣﯽ ﺑزرگ و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺻﯾت ﺑر ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن
ﻣﺻداق آن آﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ :ﺑرﺧﯽ دﯾن را ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﺳرﮔرﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﺳﺗوﺟب ﻋذاب اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻋذاﺑﯽ ﺑدﺗر از
ﺟﻧون ﻧﯾﺳت .
 -١١٢ھﻣﮥ ﻣﺣﺻوﻻت آدﻣﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻻ ﮐﻠﻣﺎت  .ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ھﻧری در ﻣوﺳﯾﻘﯽ وﻧﻘﺎﺷﯽ و
ﻣﻌﻣﺎری و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎﻻﺧره از ﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد ﻓﻘط ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺎب ﺗوﺣﯾدی ﻣﺎﻧدﮔﺎرﻧد و ﺣﺎﻓظ آﻧﺎن ﻧﯾز ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ :
ﻣﺎ ﺧود ذﮐر را ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و از آن ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم .
 -١١٣ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳﺧﻧﺎن ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ ﻧﯾز ﻣﺎﻧدﮔﺎرﻧد و در طول ﺗﺎرﯾﺦ زﻧده ﺗر و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد .
ﺳﻘراط و ﻻﺋوﺗزو و ﺑﺎﺑﺎطﺎھر و ﺣﻼج و ﻣوﻟوی ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷده اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ در وﺟود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر روی
زﻣﯾن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷده اﻧد زﯾرا ﻣوﺟب اﺣﯾﺎی روح ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺑﺷرﻧد زﯾرا در ﺣرﯾم ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد .
 -١١۴ﺧداوﻧد ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﻣﺳ ّﺧر وﺟود اﻧﺳﺎن ﮐرده و رزق آدﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗن و دل و ذھن
و روح و ﺣواس و ھوش اﻧﺳﺎن را ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ را از وﺟود اﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧد  :ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﷲ !
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 -١١۵آدﻣﯽ اﮔر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودش ﮐﻠﻣﮥ ﷲ را ﺑر زﺑﺎن آورد ﷲ را از ﺧوﯾﺷﺗن آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﻣظﮭر ﷲ ﻣﯾﺷود.
ﭼرا ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .
 -١١۶اﯾن اﺻوات و ﺻور و ﺑوھﺎ و ﻣزه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓت و وارد ﺑر وﺟود اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺷوﻧد  .ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧد و ﺧدای ھﺳﺗﯽ را .
 -١١٧ﺟﮭﺎن ﺑﺷری ﺟﮭﺎن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ﮐل ﺗﻣدن ﺑﺷری  ،ﺗﻣدن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ﮐل ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .
ھﻣﮥ ھﻧرھﺎ  ،ھﻧر ﮐﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد  .و ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،ﺻورت و ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ﮐل دﯾن ﻧﯾز دﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ﺧدا ﻧﯾز
ﮐﻠﻣﮫ اﺳت  .ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا و ﺧدای ﮐﻠﻣﺎت .
 -١١٨اﻧﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﺷده ﺗﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا را در ﺧود ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و ﻣوﺟودﯾت ﺑﺧﺷد و دﯾدارش ﮐﻧد و ﺑﺎ آن ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد  .ﮐل دﯾن
ﭼﯾزی ﺟز ﮐﺎر ﺑر روی ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﻧﯾﺳت .
 -١١٩دﯾن و ﻋرﻓﺎن و اﺧﻼق و ﻓﺿﯾﻠت و روح و روﺣﺎﻧﯾت و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑر ﻣﺣور ﮐﻠﻣﮥ ﷲ در ﮔردش اﺳت و در ﺟﺳﺗﺟوی
ظﮭور ﷲ از ﮐﻠﻣﮥ ﷲ .
 -١٢٠اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻻاﻗل ﻣظﮭر ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ﺑﺎﺷد ﻣﺛل ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺑود  .ظﮭوری از ﮐﻠﻣﮥ ﷲ .
 -١٢١ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﮫ ای از ﺧداﺳت و ﯾﮑﯽ از ﻣراﺣل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را در ﺧود ﮐﺷف
ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺳت ﻧﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺧدادادی ھر ﮐﺳﯽ  .و از طرﯾﻖ ھﻣﯾن ﻧﺎم اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا رﺳﯾد و
ﺻدای ﺧدا را ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺻدا ﻣﯽ زﻧد  ،ﺷﻧﯾد .
 -١٢٢ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﮐﮫ در ھر ﮐﻠﻣﮥ واﺣدی ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﺣﺗﯽ ﻟﻔظ ظﺎھری ھر ﮐﻠﻣﮫ ﻧﯾز دارای ﺑﺎر و روح و ﻧور
ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺛﺎرش را در وﺟود ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد از آن ﮐﻠﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن اﻣر را ﻣﯽ ﺗوان در
ﺗﮑرار وردﮔوﻧﮥ ﺑرﺧﯽ از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ در اھﻠش ﺷﺎھد ﺑود  .وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﻌرﻓت و ﺣﺿور ﻗﻠﺑﯽ ﻧدارﻧد در ﻗﺑﺎل اﺛری ﮐﮫ آن
ورد در رواﻧﺷﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد دﭼﺎر ﺳوءﺗﻔﺎھم و ﺧراﻓﮫ و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺟﻧون ﻣﯽ ﺷوﻧد  .وﻟﯽ ورد ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت و ﺣﺿور ﻗﻠﺑﯽ و
ﻣراﻗﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯾدھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎارزش وادی ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺑﮭﺎﺋﯽ از وﺟود را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و
ﻣﺷﺎھداﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧود ﻓرد ﻣظﮭری از آن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل اﺣد  ،ﺻﻣد  ،ﺣﻖ  ،ﻧور  ،ﻗدوس ،
ﮐرﯾم  ،ﻋظﯾم  ،ﻋﻠﯽ  ،ﺣﺑﯾب و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .وﻟﯽ اﯾن اذﮐﺎر را ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﺗﻔﻧن و ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ ھﺎی ﺷﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗن ﻧﯾز اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﺿراﺗﯽ ﻋظﯾم دارد  .اﯾن اذﮐﺎر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ و اﺧﻼص و ﺣﺿور و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑرای رﻓﻊ و رﺟوع ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎی دﻧﯾوی .
 -١٢٣اﯾن اوراد را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻧﻣودن ﻧﻔس ﺧود از ﻏﯾر ﺧدا ﺑﮑﺎر ﺑرد و ھرﯾﮏ از اﯾن اذﮐﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑر
ﻣﻌﻧﺎی آن ﺑﮑﺎر رود ﺗﺎ ھﻣﭼون آب و ﺟﺎرو ﮐردن ﻧﻔس از ﻏﯾر ﺑﺎﺷد  .و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ در زﻧدﮔﯽ
روزﻣره ﻧﯾز ﺗوأم ﮔردد .
 -١٢۴ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ وﻗت اﯾن اوراد ﺣوادﺛﯽ ﺑظﺎھر ﻧﺎﮔوار ﺑر ذاﮐر ﻓرود آﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی اﺟﺎﺑت آن ذﮐر ﻣﺧﺻوص اﺳت  .اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻓرود آﻣده ﺗﺎ ﻓرد ذاﮐر را از ﺑرﺧﯽ از ﻣﻔﺎﺳد و ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و آﻟودﮔﯾﮭﺎ ﻣﻧزه
ﺳﺎزد و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .
 -١٢۵اﻧﺳﺎن ذاﮐر ھﻣواره ﻣذﮐور ﻧﯾز واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣذﮐور ﺷدن در درﺟﮥ اول ھﻣﺎن ذﮐری اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺑر زﺑﺎن
دارد  .اﯾن از طرف ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭر وﺳﯾﻠﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻓردی ﺟﺎری ﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺧﺳت ﺧود ﺧداوﻧد او را ﺑﮫ
آن ذﮐر ﺧواﻧده اﺳت  .و ﮔﺎه آدﻣﯽ در ﺣﺎل ذﮐر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ذﮐر و ﺻدای دﯾﮕری ﻣﯽ ﺷﻧود ﮐﮫ اﯾن ﻣذﮐور واﻗﻊ ﺷدن از
ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد اﺳت و ﻓرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ذﮐرش را ﺑﮫ ھﻣﺎن ذﮐری ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻧﺎزل ﺷده ﺗﻐﯾﯾر دھد .
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 -١٢۶اﯾن اذﮐﺎر وردی اﮔر ﺑر ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﺳﮭو و ﺧراﻓﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﻣوﺟب روﺷﻧﺎﺋﯽ و ﺑﯾداری طﺑﻘﺎﺗﯽ از ذھن
ﻓرد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺣوادث و ﺣﺎﻻت ﮔذﺷﺗﮫ اش را ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ آورد ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﺧداوﻧد روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و ﺧدا را
ﺑﺎ ﺣﺿورش ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و ﮔﺎه ﻣوﺟب ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺷﮭودی ﺑرﺧﯽ از ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣﺣدودۀ
ﻋﻣر ﻓردی ﻧﯾﺳت و ﮔﺎه اﯾن ذﮐر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺷود در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ .
 -١٢٧ذاﮐر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودش ﺧدا را ﺑﺧواﻧد و ﻧﮫ اﻣﯾﺎل و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود را  .اﯾن ذﮐر ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرا ً
ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  " .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﯾن ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم
اﺳت و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑر ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد " ﻗرآن –
 -١٢٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن اذﮐﺎر و ﻋﺑﺎدات ﻋذاب آور ھم دارﯾم ﮐﮫ در ﻗرآن آﻣده اﺳت .
 " -١٢٩ﮐﻠﻣﮥ طﯾّب ﭼون درﺧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ اش در زﻣﯾن ﭘﺎﯾدار و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ و ﻣﯾوه ھﺎﯾش در آﺳﻣﺎن اﺳت " ﻗرآن –
ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﮐﻠﻣﮫ ای ﻧﺎﻣﯽ ﺑر ﯾﮏ ﻣوﺟودی واﻗﻌﯽ وﻟﯽ ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت  .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣﺛﺎل زده اﺳت و ﻣﺛﺎل واﻗﻌﯾت ﻧدارد  .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﺎل ﺧداوﻧد ھﻣﭼون ﻣﺛﺎل زدن ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺧﯾﻠﯽ
ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ھر ﻣوﺟود واﻗﻌﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺛﺎل اﺳت و ﮐل ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت ﯾﮏ ﻣﺛﺎل
اﺳت ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻋﺎﻟم اﻋﻠﯽ در اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن .
 -١٣٠اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﺻﻔت و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ  ،در ﻋﺎﻟم ﻏﯾب دارای ﯾﮏ ﻣوﺟودﯾت اﺳت  .ﺻﻔﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﯾﮏ در
ﺑﮭﺷت دارای ﺷﺧﺻﯾت و ﻣوﺟودﯾت واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺻﻔﺎت زﺷت ھم در دوزخ  .و ﺑرﺧﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم ﻧﯾز در ﺑرزخ  .ﻣﺛل
درﺧت ﻋﻠم  ،درﺧت ﭘﺎﮐﯽ  ،درﺧت ﭘﻠﯾدی  ،درﺧت ﺷﮭوت و ﻏﯾره  .ھﻣﭼون درﺧت ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧروج آدم از ﺑﮭﺷت
ﻧﺑوت
ﺷد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ درﺧﺗﯽ در ﺑﮭﺷت ﺑود و ﻟذا ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن درﺧت ﻣوﺟب رﺷد و اﻋﺗﻼی ﻋرﻓﺎﻧﯽ آدم ﺷد و آدم ﺑﮫ ّ
رﺳﯾد و ﮐﻠﻣﮫ ای ﺟدﯾد ھم از ﺧداوﻧد آﻣوﺧت .
 -١٣١ﻣﺛﻼً ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ آدﻣﮭﺎی ﺷرور و ﺧﺑﯾث ھﻣواره ﮐﻠﻣﺎت و اﻟﻔﺎظﯽ رﮐﯾﮏ و ﭘﻠﯾد ﺑر زﺑﺎن دارﻧد  .اﯾن اﻟﻔﺎظ ھم ﻧﺷﺎﻧﮥ
ﻣﺎھﯾت ﺑﺎطﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت و ھم ﺧود ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧﻧدۀ اﻋﻣﺎل زﺷت آﻧﮭﺎﺳت .
 -١٣٢ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮥ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧرا ﮐﻠﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺳم درﻣﺎﻧﯽ ھم ﻧﺎﻣﯾد  .ﯾﮑﯽ از
آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺻﺎﺣب دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ای ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎآرام و ﺷرور و ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺑود و آﺳﺎﯾش را از واﻟدﯾن ﺑﮑﻠﯽ ﺳﻠب
ﮐرده ﺑود .اﯾن دﺧﺗرک دارای ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺄﻧوﺳﯽ ﺑود  .ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردم ﻧﺎﻣش را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد ﺑﮫ " ﺳﮑﯾﻧﮫ " ﮐﮫ ﻧﺎم ﻓرﺷﺗﮥ
آراﻣش و ﺳﮑون و ﻗرار اﺳت  .ﺑرای ﻣدﺗﯽ واﻟدﯾن اﯾن دﺧﺗر را ﺑﮫ اﯾن اﺳم ﺟدﯾد ﻧﺎﻣﯾدﻧد و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﭘس از ﭼﻧد روز
ﺷﺎھد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺷﺧﺻﯾت ﺑﭼﮫ ﺷدﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ واﻟدﯾﻧش آﺷﮑﺎرا از اﯾن ﻧﺎم ﻧﻔرت داﺷﺗﻧد زﯾرا ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺿد ﻣذھب و
ﺷدﯾداً ﻣدرن ﺑودﻧد  .وﻟﯽ اﯾن ﺑﭼﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ آرام ﺷد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﺧﺗری ﺑس ﺑﺎوﻗﺎر و ﻣﺗﯾن و ﻣﮭرﺑﺎن و ﻣرﯾد واﻟدﯾن
ﺷد.
 -١٣٣ﺑﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طﺑﯾب ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﺑطور ﺟﻣﻌﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐردم و ﺧﺎﻧواده درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ را
ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدم ﮐﮫ ﺑطرزی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑود ،ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﭘﯽ ﺑردم ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﺎم ﺧدا ﺑر
زﺑﺎن راﻧده ﻧﻣﯽ ﺷد ) اﻻ ﺑرای ﺳوﮔﻧد دروغ ( و ﮐﺳﯽ در آن ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻧدان ﺣﺗﯽ ﻧﻣﺎز ﺳﮭوی را ھم ﺑرﮔزار ﻧﻣﯽ ﮐرد ذره
ای آراﻣش و اﻧﺿﺑﺎط و ﺣرﻣت در آن ﺧﺎﻧﮫ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷد ﺣﺗﯽ ﺑﺻورت ﺗظﺎھر و رﯾﺎ  .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺛر وﺿﻌﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻘدس اﺳت ﺣﺗﯽ ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓﺗﯽ .
 -١٣۴در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧودﻣﺎن ﻧﯾز اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺑﻣﯾزان رﺷد ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﭘوﭼﯽ  ،اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت ﻣﮭﻣل و ﭘوچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ
ﻧﯾز در ﻓرھﻧﮓ ﮔوﯾش روزﻣرۀ ﻣردم ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد و ﻓﻘط ﺑﯾﺎﻧﮕر ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺑرزخ ﺣﺎﮐم ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﻋﻼوه ﺑر آن اﯾن ﭘوﭼﯽ را در روان اﻓراد ﺗﻌﻣﯾﻖ و ﺑذراﻓﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﮐﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٣۵ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑرای ﭼﮫ ﻓﺣﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت زﺷت ﻣﺧﺎطب ﻗرار دادن ﻣوﺟب ﺟﻧون و ﺗﺷﻧﺞ و
ﭘرﺧﺎش و ﻋداوت ﻣﯾﺷود؟ اﯾن ﻣﺛﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ ﺣﺗﯽ ﺑدون ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻌرﻓﺗﯽ
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ﺣﻘﯾﻘﯽ ھم ﺑر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ ﺧوب و زﯾﺑﺎ ﺑر دﯾﮕران آﺛﺎر ﺧوب و زﯾﺑﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ
آورد .اﯾن اﺛر وﺿﻌﯽ اﻟﻔﺎظ ﻣﺣض ﺑر روی اﻧﺳﺎن اﺳت ﺣﺗﯽ ﺑدون ھﯾﭻ ﻧﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ و درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ آن ﮐﻠﻣﺎت درﺑﺎرۀ
اﻓراد .
 -١٣۶اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧود اﻟﻔﺎظ ﻣﺣض ﺑﺧودی ﺧود دارای ﺻﻔﺎت و ھوﯾت ﺧوب ﯾﺎ ﺑد ﯾﺎ ﺑﯾﮭوده اﻧد و اﯾن ﻧﯾز ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﻠﻣﮫ ای در ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت وﺟودی دارد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻋﯾﻧﯽ و ﺑرﺧﯽ ﻏﯾﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛ ً
ﻼ
ﺑرای ﮐﻠﻣﮥ ﻣﺎه ،ﮐرۀ ﻣﺎه وﺟود دارد و ﮐرۀ ﻣﺎه ھﻣﺎن ﻣﺳﻣﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ﮐﻠﻣﮥ ﻣﺎه اﺳت ،در ﻣورد ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و اﺳﻣﺎء
ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .ﺧوﺑﯽ ،ﺑدی ،ﻋﺷﻖ ،ﻧﻔرت ،ﮐﯾﻧﮫ ،اﯾﺛﺎر ،ﭘﺎﮐﯽ و زﺷﺗﯽ و ﻏﯾره ﻣوﺟودﯾت و ﺷﺧﺻﯾت دارﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده اﻧد ﻣﺛل درﺧت ﻣﻣﻧوﻋﮫ ،درﺧت ﭘﺎﮐﯽ ،درﺧت زﻗوم و اﻣﺛﺎﻟﮭم.
 -١٣٧ﭘس ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ھم دارای ﻣوﺟودﯾت و ﺷﺧﺻﯾت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﷲ وﺟود دارد وﺑﻠﮑﮫ اﺻل وﺟود اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت
از اوﺳت و ﺷرح ﮐﻠﻣﮥ ﷲ اﺳت .
 -١٣٨آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺑر زﺑﺎن راﻧدن اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت و ﮐﻠﻣﺎت زﯾﺑﺎ و ﺧوب در واﻗﻊ آﻧﮭﺎ را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ راﺑطﮫ
ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷود و از ﻣﯾوۀ اﯾن درﺧﺗﺎن ﻣﯽ ﺧورد .
 -١٣٩در رواﯾت دارﯾم ﮐﮫ آن ﺷﺑﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﻧطﻔﮥ ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ در رﺣم ﺧدﯾﺟﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷود ﺣﺿرت رﺳول در
رؤﯾﺎ ﻓرﺷﺗﮫ ای را دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ وی ﺳﯾﺑﯽ داد ﺗﺎ ﺑﺧورد و ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕر از ﺳﯾب را ﺑﮫ ﺧدﯾﺟﮫ ﺑﺧوراﻧد  .در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺳﯾب
ﻣﯾوه ای از درﺧت ﮐﻠﻣﮥ " طﯾب " ﺑود  :ﺳﯾب طﯾب !
 -١۴٠ﮐﻠﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن ﮐﻠﻣﺎت از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻋﻠوم ﻟدﻧّﯽ و ﺣﮑﻣت ھﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروزه
ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﻘرض ﺷده اﺳت و ﻓﻘط ﺧراﻓﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از اﯾن ﻋﻠوم در ﻧزد ﻣردم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ آﻓت و ﻓﺳﺎد ﻋﻘل و دﯾن ﺷده
اﺳت ﻣﺛل دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻘدس را ﻣﯽ ﭘزﻧد و ﻣﯽ ﺷورﻧد و ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻧد و ﺑﮫ ﺧورد ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﻣوﺟب ﻣرگ و ﺟﻧون ﻓرد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺧﺑﺎرش را ﮔﮭﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم  .اﯾن ﻋﻠم در ﻧزد اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ و ﺑﺧﺻوص ﺑطور آﺷﮑﺎر
)ع(
در ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻣﺎم ﺑﺎﻗر ﮔزارش ﺷده اﺳت .
 -١۴١آﺛﺎر ﺧﯾر و ﺑرﮐﺎت ﻣﻌﻧوی اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﻗدﺳﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن و اھل ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت اﺳت و ﮐﺎﻓران و ﺷﯾﺎدان ﺑﮫ
ﺗﻘﻠﯾد از اﯾن ﮔزارﺷﺎت ﭘرداﺧﺗﮫ ﮐﮫ در درﺟﮥ اول ﻣوﺟب ﺟﻧون و ﺗﺑﺎھﯽ ﻋﻘل ﺧودﺷﺎن اﺳت .
 -١۴٢ﭘس ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ ﻋﻠم وﺟود و وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑرﺗرﯾن ﻋﻠوم اﺳت  .از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻋﻠم ﻣوﺳوم ﺑﮫ " ﮐﻼم " در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا و ﺑﺎزﯾﭼﮫ و ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت اﺳت و ﻋﻠﻣﯽ
از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﻣوﺟب ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺣﺻﻠﯾن آن اﺳت .
 -١۴٣آدﻣﯽ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت را ﺑﮫ روش ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺑرﺳد ﮐﮫ
ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣوﺟوداﺗﯽ درﻋﺎﻟم ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت و ﻏﯾب اﺳت ﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎوراء دﺳت ﯾﺎﺑد و درﺑﮭﺎی ﻋﺎﻟم ﻏﯾب را
ﺑﮕﺷﺎﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﯾﮏ از ﮐﻠﻣﺎت  ،ﮐﻠﯾدی ﺑر ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت و ﻧﺎم ﻣوﺟودی در ﺟﮭﺎن ﻏﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻋﺎﻟم ﻋﯾن ﻋﺎﻟم ﻣﺛﺎل
اﺳت ﺗﺎ ﺑدان واﺳطﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﺳد ﮐﮫ در رأس و ﻣﺣور ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﻗرار دارد .
)ص(

را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﻠطﺎن و ﮐﺎﻣل ﻋﻠم ﮐﻠﻣﮫ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ا ّم اﻟﮑﻠﻣﺎت ﺑرﺳد و ﺑﺎ ﺻﺎﺣب و ﻣﺳﻣﺎی
 -١۴۴و ﻣﺣ ّﻣد
ﮐﻠﻣﮥ ﷲ دﯾدار ﮐﻧد .و اﯾن راه را ﺑر اﻣﺗش ﺑﮕﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎﮔرد ﮐﺎﻣل او ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ،ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ
ﭘرﺳﺗد .
 -١۴۵ﮐل راه دﯾن و رﺷد و ﮐﻣﺎل ﺑﺷری را از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ دو ﻣرﺣﻠﮥ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد  :رﺳﯾدن از ﺟﮭﺎن ﻋﯾن ﺑﮫ
ت ﺟﮭﺎن ﻋﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن
ﮐﻠﻣﺎت و رﺳﯾدن از ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻏﯾب ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣوﺟودات ﻏﯾﺑﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت و ﺣﻘﯾﻘ ِ
ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﺳت و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ  .و ﮐﻠﻣﺎت  ،اﺳﻣﺎء ﻣوﺟودات ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﻘب و ﻏواﺻﯽ در اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و ﺑﺎ
ﺷﮑﺎﻓﺗن ﻗﻠب اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺳﻣﺎی اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﻏﯾﺑﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺑرﺳد .
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 -١۴۶ﭘس ﮐﻠﻣﺎت ﻣرز ﺑﯾن طﺑﯾﻌت و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت اﺳت و درﺑﮭﺎی ﻋﺎﻟم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ  .و درب ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﭼون ﺑﮕﺷﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﷲ
دﯾدار ﻧﻣﺎﺋﯽ .
 -١۴٧ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ھر ﯾﮏ از ﮐﻠﻣﺎت ھﻣﭼون ﻣرﮐب و ﻓرﺷﺗﮫ ای اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺳوار ﺑر آن ﺷده و ﺑﺳوی ﻣﺳﻣﺎﯾش
ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١۴٨در زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﮐﻠﻣﮥ " اﺳم " ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی " ﺳو " و " ﺳﻣت " اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﺳم ھر ﭼﯾزی
ﺳﻣت و ﺳوی آن ﭼﯾز را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد  .اﮔر آن ﺳﻣت را ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت آن ﭼﯾز ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
 -١۴٩ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل " ﺑﺳم ﷲ " ﺑﻣﻌﻧﺎی " ﺑﮫ ﺳﻣت ﷲ " اﺳت .
 -١۵٠ﭘس " ﷲ " ھﻣﺎن ﺳﻣت و ﺳوی ﺧداﺳت ھﻣﭼون اﻧﮕﺷﺗﯽ و ﻓﻠﺷﯽ ﮐﮫ ﷲ را ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و راھش را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد و ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺻﺑوراﻧﮫ و ﺑﺎ دﻗت و ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺎز ﺳﻣت ﷲ را از ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺑﯾﺎﺑﯾم و ﷲ را ﺑﺑﯾﻧﯾم .
 -١۵١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘرواﺿﺢ اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﷲ ﷲ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎ ﺑرای دﯾدار ﷲ ﻣﮭﯾﺎ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﯾن ﻧﯾّت ﷲ
ﷲ ﺑﮕوﺋﯾم و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎﺳت و ﻣوﺟب اﺷد ﺟﻧون و
ﻧﻔﺎق و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و رﺳواﺋﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷده اﺳت در ھﻣﮫ ﺟﺎ  .اﺳﺗﻐﻔرﷲ !
 -١۵٢ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آن اﺳت در وﺟود آدﻣﯽ ﻣوﻟّد ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ھر ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم ﻋﯾن ﺑذری از ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ اﺳت و ﮐﻠﻣﮫ ای را در ﻣﺎ ﻣﯽ روﯾﺎﻧد و ﻣﯽ زاﯾﺎﻧد و اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺎ را ﺑﺳوی ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی آن ﻣوﺟود ﻋﯾﻧﯽ راھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣواس و ھوش را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی آن ﻣﺛﺎل و آﯾﮫ را درﯾﺎﺑﯾم .
 -١۵٣ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺷده اﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ دﯾدار ﮐﻧﯾم و ﮐﻠﻣﺎت ﻧوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣواس ﻣﺎ را ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت و درک و دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا
آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١۵۴وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم " ھﻠو "  ،اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ درﺧت ھﻠوی ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﺑﺎغ ﺑﮭﺷت رھﻧﻣون ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن
درﺧت ھﻠو در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک  ،ﻣﺛﺎل و ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از آن درﺧت ھﻠو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
 -١۵۵اﮔر از ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﻧﯾت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی ﻣﺳ ّﻣﺎی آن ﺑﮭره ﻧﺟوﺋﯾم ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت دوزﺧﯽ و ﺑﺎطل آن
ﻣﯽ رﺳﯾم ﺑﮫ ھﻠوی دوزﺧﯽ  ،ﺑﮫ درﺧت ھﻠو در دوزخ .
 -١۵۶ﮐﻠﻣﮥ ﷲ  ،ﺷﺎه ﮐﻠﯾد ﯾﺎ ﺷﺎه ﻣرﮐب ﯾﺎ ﺷﺎه واژۀ ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و از طرﯾﻖ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم درب آﺳﻣﺎن و
ﺑﮭﺷت و ﻋﺎﻟم وﺟود را ﺑﮕﺷﺎﺋﯾم و ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑرﺳﯾم .
 -١۵٧ﭘس ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ آن ﺑﺎور و ﺗوھﻣﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ دوزخ ﺟﮭﺎن و دوزخ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﺎﻟم ﻣﺛﺎل را
ﺣﻘﯾﻘت و ﻏﺎﯾت و اﺻل و اﺑدﯾت ﻋﺎﻟم وﺟود ﭘﻧدارﯾم و آن را ﺑﭘرﺳﺗﯾم  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯽ  .ﻣﺛﺎل ﭘرﺳﺗﯽ ! ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ!
آﯾﮫ ﭘرﺳﺗﯽ !
 -١۵٨و ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺗوھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧود اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت ﻗدﺳﯽ را ﺑﭘرﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت و ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از دوزخ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و آن درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت  .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﻣرض و ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﺟﮭﺎن ﻣذاھب ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﺧراﻓﺎت اﺳت ﻣﺛل دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و وردﺧواﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن ﭘرﺳﺗش ﺧود ﮐﻠﻣﺎت اﺳت :ﮐﻠﻣﮫ
ﺑرای ﮐﻠﻣﮫ ! اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﷲ را ﺧود ﷲ ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم  .اﯾن ﻋﯾن ﮐﻠﯾد ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن
واژه ھﺎی ﻣﻘدس ھر ﭼﮫ ﻧﺎﻣﻔﮭوﻣﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﻘدس ﺗر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺟﻧون آورﺗر اﺳت  ،ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت ﺑﮫ زﺑﺎن ﻏﯾرﻣﺎدری ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠل ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﻧﻔﺎق و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﭘرﺳﺗش زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺷده اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾت ھم ﻣﺗرادف ﭘرﺳﺗش زﺑﺎن ﻋﺑری اﺳت  .اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ اﺳﺎس ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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 -١۵٩ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ﮐﻠﻣﺎت دﻗﯾﻘﺎ ً درھﺎی ﻋﺎﻟم ﺣﻘﯾﻘت وﺟودﻧد  .در ﺟﺎﺋﯽ اﺻطﻼح " اوﻟوااﻻﻟﺑﺎب " را در ﻗرآن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
"ﺻﺎﺣﺑﺎن درب" ﮔرﻓﺗم درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﮔﺷﺎﯾش درب ﻋﺎﻟم ﺣﻘﯾﻘت را دارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درب
ﮐﻠﻣﺎت را ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺷﺎه ﮐﻠﯾد ﮔﺷﺎﯾش اﯾن درھﺎ ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮥ ﷲ اﺳت  .ﺑرﺧﯽ از اھﺎﻟﯽ ﺻرف و ﻧﺣو و ﮐﻼم  ،ﺑﻧده را ﻣﺗﮭم
ﺑﮫ ﺑﯾﺳوادی ﮐردﻧد و ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ " اﻟﺑﺎب " ﺟﻣﻊ " ﻟُب " ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎﻟص و ﻧﺎب و ﻋﺻﺎرۀ ھر ﭼﯾزی اﺳت  .و ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم
ﺣﻘﯾﻘت ھر ﭼﯾزی ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎطن ھر ﭼﯾزی و "اﻟﺑﺎب" ھﻣﺎن "ال ﺑﺎب " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن ﯾﮕﺎﻧﮫ درب ﻣﻌروف ﻋﺎﻟم وﺟود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
)ع(
اوﻟوااﻻﻟﺑﺎب ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ھﻣﺎن درب ﻋﺎﻟم ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل اﻣﺎﻣﺎن .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﻋﻠﯽ را "ﺑﺎب" ھم ﻧﺎﻣﯾده
اﻧد ﯾﻌﻧﯽ درب ﺷﮭر ﻣﺣ ّﻣدی ﺑﮫ ﻣﺻداق "ﻣن ﺷﮭر ﻋﻠم ھﺳﺗم و ﻋﻠﯽ درب آن اﺳت" .آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾن اﺷﮑﺎﻻت را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
ﺳردﻣداران ﻣذھب واژه ﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻠﻣﮫ ﭘرﺳﺗﯽ و وردﭘرﺳﺗﯽ و اﺳﺎس دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و ﺧراﻓﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼﻣﻧد .ھﻣﯾن ھﺎ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠم ﮐﻼم را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺳﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐرده اﻧد و ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ اﺋﻣﮥ اطﮭﺎر را از ﺣﯾﺎت و ﺣرﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳﺎﻗط ﮐرده
اﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻘﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ھم ﭼﻧﯾن ﮐرده اﻧد و ﻟذا ﻓﻘﮫ را از ﺣﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن طرد ﮐرده اﻧد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ
در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮫ ای از ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﻠوم ﻏرﯾﺑﮫ ﺷده اﺳت .و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣوزه ھﺎی
ﻣﺎ وارد ﻣﯾﺷود ﺑر ﻏﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ وارد ﺷده و در آن ﻏﺎر ﮔم و ﮔور و ﻣدﻓون ﻣﯽ ﮔردد و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯾت و
زﻧدﮔﯽ ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود.
 -١۶٠ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم روح و روان و دﯾن و اﯾﻣﺎن و اﻧرژی ﻣﻐزی و ﻗﻠﺑﯽ ﺧود را ﺻرف ادای درﺳت ﺗﻠﻔظ ﮐﻠﻣﺎت ﻋرﺑﯽ و
ﻋﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺧود اﯾن اﻟﻔﺎظ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﺧود اﯾن واژه ھﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﻧد  .اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺻوت اﺳت .
اﯾن واژه ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ واژﮔوﻧﮕﯽ ﮐل دﯾن ﺷده و ﺑﻠﮑﮫ وﺟود ﺧود آﻧﮭﺎ را ھم واژﮔون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺳر واژه " ﻧﺷﺎن داده ام واژه ھﺎ دارای ذاﺗﯽ واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﻧد و ﻟذا واژه ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺷده و
در ﮐﺗﺎب " ّ
ﭼون دﻧﯾﺎ ﻋرﺻﮥ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺛﺎل اﺳت و ﺗﺟرﺑﮥ ﻓﻧﺎﺳت ﮐل دﯾن ھم ﺑﮫ ﻣرگ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت و ﻟذا
ﺑﺷرﯾت در ﻋﺻر ﺟدﯾد آﺷﮑﺎرا ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﯾن دﯾن ﻣرگ ﭘرﺳت ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن واژه ﭘرﺳﺗﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑرﻋﻠﯾﮫ دﯾن زﻧده و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن را ﮐﺷﺗﮫ اﻧد  .و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن
ﻣﻌﻧﺎی واژﮔون ﺳﺎﻻری در دﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ دﯾن ﺿد دﯾن اﺳت و ﻟذا دﺷﻣن ﻋرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ دﯾن زﻧده و زﻧدﮔﯽ دﯾﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻧور و ﺣﯾﺎت واژه ھﺎ را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :واژه ھﺎ در ﻧزد ﻋﺎرﻓﺎن واژﮔون
ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺣﻖ ﺧود ﻗرار ﮔﯾرﻧد  .و اﯾن ﻋداﻟت واژه ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺎﻣﯽ آن ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ واژه ﭘرﺳﺗﯽ
ﻟﻔظﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ظﻠم واژه ھﺎ و ﺿﻼﻟت دﯾن اﺳت و ﻟذا ﷲ ﷲ ﮔوﺋﯽ و ﻋﺑﺎدات و اوراد ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﻓﺳﻖ و ﺗﺑﺎھﯽ و ﺳﺗم ﺑﮫ
ﻧﺎم دﯾن ﺷده اﺳت .
 -١۶١واژه ﭘرﺳﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗرﻓﻧد اﺑﻠﯾس در دﯾن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﻣﺑﺗﻼ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ھﻧوز ھم ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﺗداﻋﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت در ﻧﻣﺎز و دﻋﺎھﺎ ﻣوﺟب اﺑطﺎل آن اﺳت  .و اﯾن ﻏﺎﯾت
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی واژه ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧواﻧدن ﻣﻌﻧﺎی آﯾﺎت ﻗرآن در ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ آﻏﺎز ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧوﯾت و ﻣﻌرﻓت را از ﺗﺣرﯾم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺟﺎت داده و ﺷﻌور را از
ﻋرﺻﮥ اﻟﺣﺎد ﺧﺎرج ﻧﻣوده و ﺣﻼل ﮐرده اﺳت .
 -١۶٢اﯾن ﻧﻔﺎق واژه و ﻟﻔظ و ﺻوت ﭘرﺳﺗﯽ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﭘﯾدا ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻣﺎد اﺷراﻓﯾت ﻗرﯾش
ﺑرﻋﻠﯾﮫ دﯾن ﻣﺣ ّﻣد ﺑود و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﯾﮏ ﻓرد ﺧﺎرﺟﯽ و اﻟﮑن ﻣﺛل ﺑﻼل را ﻣؤذن ﺧود ﮐرد ﺗﺎ آﺷﮑﺎرا ﺧط ﺑطﻼن ﺑر اﯾن ﻣﮑﺗب
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﺷﯾده ﺑﺎﺷد .
 -١۶٣اﯾن ُﻣﮭر و ﻧﺷﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﺎھﻠﯾت و ﮐﻔر آن ﻗوم و زﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑری از آن ﻗوم ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن ُﻣﮭر
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑر داﻣن ﻧزادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﻓﺳﺎد در ھر ﻣذھﺑﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن اﺻﺎﻟت ﻧژادی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورت اﺻﺎﻟت زﺑﺎﻧﯽ ﺑر آن ﻣذھب ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑدﻧﺎﻣﯽ ھر ﻣذھﺑﯽ از ﻧژاد ﭘﯾﺎﻣﺑر آن ﻣذھب در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾن ﻣوﺳﯽ و اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل از ھﯾﭻ ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻟطﻣﮫ و ﺧﯾﺎﻧت ﻧدﯾده اﺳت .و
دﯾن ﻣﺣ ّﻣد ھم از ﻗوم ﻋرب.
 -١۶۴ﺑرای ﺗﮭﯽ ﺳﺎﺧﺗن و ھﯾﭻ و ﭘوچ ﻧﻣودن و ﺑرده ﮐردن و اﺳﺗﺣﻣﺎر ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﻗوﻣﯽ ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ زﺑﺎﻧش را از او
ﺑﮕﯾری ،ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧﯽ ﯾﺎ در آن دﺧل و ﺗﺻرف ﻧﻣﺎﺋﯽ .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد اﻣروزه ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن رﯾﺷﮫ ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎر در زﺑﺎن ﺣﺿور
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دارد .ﻏرب زدﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ اداﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﺑری ﻋرب زده ﮔﯽ ﻣﺎﺳت ﺑواﺳطﮥ ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻣﺗﮑﻠﻣﯾن و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺣﺻﯾل ﮐردﮔﺎن
ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻧﺎم اﺳﻼم و ﻋﻠم  ،در روح و روان ﻣﻠت ﻣﺎ رﺧﻧﮫ ﮐرد و اﯾراﻧﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺗﺣﻘﯾر ﺷد  .زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و دﮔر
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺑوﻣﯽ ﻗوم اﯾراﻧﯽ  ،ﻧﺷﺎﻧﮥ ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد ﺗﻠﻘﯽ ﺷدﻧد و اﺳﻼﻣﯾت ﻋﯾن ﻋرﺑﯾت ﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﻣدن و
ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﯾن زﺑﺎن اروﭘﺎﺋﯽ اﺳت و ﻋرﯾﺎﻧﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﻠﻐور ﮐردن اﻟﻔﺎظ و اﺻطﻼﺣﺎت ﻏرﺑﯽ اﺳت  .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﻣروزه و رﺳﻣﺎ ً در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺎ ھم وارد ﺷده اﺳت و آﺧوﻧدھﺎی ﻣﺎ ھم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﭘراﻧﻧد .
 -١۶۵آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﺣرف ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺑوﯾد و ﻟﻣس
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺧورد و ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد و زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎﻟﻌﮑس .
 -١۶۶ﻓﮑر ﮐردن و ﺣرف زدن راﺑطﮫ ای ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد  .ﻓﻘط ﺣرف زدن ﻣﻌﻠول ﻓﮑر ﮐردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣرف
زدن ﯾﻌﻧﯽ زﺑﺎن ﺑر ﺟرﯾﺎن و ﻣﺎھﯾت اﻧدﯾﺷﮥ ﻓرد اﺛر دارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻓردی در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﮐﺷور ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺣرف ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧود  ،ﻓﮑرش ھم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧوع ﻏذا ﺧوردن ﺑر ﻓﮑر و اﻋﺗﻘﺎدات آدﻣﯽ
اﺛر ﻣﯽ ﮔذارد .
 -١۶٧دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﯾﻘﮫ و ذاﺋﻘﮥ ﻣﺷﺗرک دارﻧد و ﻏذای ﻣﺷﺗرﮐﯽ دارﻧد طرز ﻓﮑر ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ھم دارﻧد  .ھﻣﮥ
ﮐوﻻﺧورھﺎ و آدﻣس ﺟوھﺎ و ھﻣﺑرﮔر و ﭘﯾﺗزاﺧورھﺎ  ،اﻟﻔﺎظ و ﻣﻧطﻖ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دارﻧد  .ﺑﮫ ﻗول ھﻧدوھﺎ آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧطور ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧورد .
 -١۶٨ﻓﯽ اﻟﻣﺛل اﺻ ً
ﻼ ﻣﻧطﻖ و ﺑﯾﻧش و ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻋﻠت ﻣﻌﻠوﻟﯽ و زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ و روﺑﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻓﮑر ﻏرﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ھر راﺑطﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻋﻠت اﺳت و دﯾﮕری ﻣﻌﻠول ﺗﺎ اﺑد .
 -١۶٩در ﻧﮕرش و ﻣﻧطﻖ ﺗوﺣﯾدی ھر اﻣری ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ ﻋﻠت و زﯾرﺑﻧﺎﺳت ،ﻣﻌﻠول و روﺑﻧﺎ ھم ھﺳت .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﯾﮏ
اﻣر روﺑﻧﺎﺋﯽ و ﺟزﺋﯽ و ﻓرﻋﯽ ﮐل زﯾرﺑﻧﺎ و ﺳﺎﺧﺗﺎر را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -١٧٠ﺑرﺧﻼف ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﻣﺎدی  ،زﺑﺎن ھرﮔز اﻣر روﺑﻧﺎﺋﯽ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻧﯾﺳت  .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗن و درس ﺧواﻧدن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔﺎظ و اﺻطﻼﺣﺎت در زﺑﺎن ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﻔﮑر و ﺷﺧﺻﯾت ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﻗرآن از طﺑﻘﮫ ای ﺑﻧﺎم اھل ﮐﺗﺎب ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در واﻗﻊ اھل ﺳوادﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺳواد ﺑﺷری ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﯾﺷﮫ
در ﺳوادآﻣوزی ﮐﺗب ﻣﻘدس دارد و اﺳﺎس ﺳواد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﺗورات و اﻧﺟﯾل و ﻗرآن و اوﺳﺗﺎ و
اوﭘﺎﻧﯾﺷﺎدھﺎ ھﺳﺗﻧد .
 -١٧١اﮔر دﻗت ﮐﻧﯾم ھر ﻓردی ﭼﻧد واژه ﯾﺎ اﺻطﻼح ﻣﺧﺻوص را ﻣرﺗﺑﺎ ً در ﮐﻼﻣش در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد
اﻟﻔﺎظ اوﺳت و ا ّم اﻟﮑﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد و ھﻣﯾن واژه ھﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﺧﺻﯾت و زﻧدﮔﯽ او ھﺳﺗﻧد  .ھر
ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﻧد ﺗﺎ واژۀ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺑﺗﻼﺳت و از آﻧﮭﺎ رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺳﻣت و ﺳوی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ او را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد
و ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﺗر ﺣرﮐت او ﺑﮫ ﺳوی درﺑﯽ از ﺑﮭﺷت  ،دوزخ ﯾﺎ ﺑرزخ ھﺳﺗﻧد.
 -١٧٢ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ ﺷﻧﯾده ھﺎ و دﯾده ھﺎ و ﻣﻠﻣوﺳﺎت و ﻣﺣﺳوﺳﺎت و وارده ھﺎی ﺑر وﺟودﻣﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه روان ﻣﺎ ﻣوﻟّد
ﮐﻠﻣﺎت ﺑوده اﻧد ،اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾز ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺑر ﻣﺎھﯾت ﺣواس ﻣﺎ اﺛر دارﻧد و ﺳﻣت و ﺳوی آن و ﻗﻠﻣرو و ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت آﻧرا
دﻗﯾﻖ و ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺷﻧوﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﺑﺑوﺋﯾم و درﺑﺎرۀ ﭼﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم .
 -١٧٣ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑواﺳطﮥ ﮐﻠﻣﺎت ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و واژه ھﺎ ﻣواد اوﻟﯾﮥ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧد  .اﻧدﯾﺷﮫ ﭼون ﺟرﯾﺎن آﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ اﯾن آب ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗﺿﺎدﻧد  :ﺧوب و ﺑد  ،ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد  ،زﺷت و زﯾﺑﺎ  ،ﻣﮭر و ﻗﮭر و ...و اﯾن ﮐﻠﻣﺎت
ﺑﮫ ﺻورت ﺻﻔﺎت و ﺣﺎﻻت و اﻣﯾﺎل ﻣوﻟّد ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .
 -١٧۴اﻧﺳﺎن ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﮐﻠﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﻧﺳﺎن ھر ﭼﮫ ﭘﺧﺗﮫ ﺗر و رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر و ﻣﻌﻧوی ﺗر و
ﺧردﻣﻧدﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﻠﻣﮫ ای ﺗر و واژوی ﺗر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
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 -١٧۵ﺣﯾواﻧﺎت اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑر ﺑﻧﯾﺎد اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺣواس ﻣﺣض زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .
 -١٧۶ﮐﻠﻣﺎت ،ﻋﺻﺎرۀ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧد و اﻧﺳﺎن ﺣﮑﯾم و ﺧردﻣﻧد ﺑﺎ اﯾن ﻋﺻﺎره ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی اوﻟوااﻻﻟﺑﺎب
از رﯾﺷﮥ ﻟُب و ﻟﺑﺎب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺻﺎره ،ھﻣﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﺎت.
 -١٧٧ﺑرﺧﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻣل ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ اﻧد  .ﺗﻣﺎم ﻓﮑر و اﺣﺳﺎس و روح و وﺟود و ﺑدن و ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ ﻣظﮭر ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮥ واﺣد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻣﺳﯾﺢ ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ﺑود .
 -١٧٨ﺑرﺧﯽ ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﮥ " ﺣﻖ " ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ّ
ﺣﻼج  .ﺑرﺧﯽ ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﮥ " ﻧور " ھﺳﺗﻧد  ،ﺑرﺧﯽ ﺟﻠوه ای از
ﮐﻠﻣﮥ " رﺣﻣت " ھﺳﺗﻧد  ،ﻣﺣﺑت  ،ﺣﮑﻣت  ،ﺗﻘوا  ،اﺧﻼص  ،ﯾﻘﯾن و ﻏﯾره .
 -١٧٩و ﺑرﺧﯽ ھم ﻣظﺎھری از ﮐﻠﻣﮥ ﺧﺑﯾث  ،ﮐﺎﻓر  ،ﻣﻧﺎﻓﻖ  ،ﺷﻘﯽ  ،ﺟﺎھل  ،ﻓﺎﺳﻖ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ھﺳﺗﻧد .
 -١٨٠ھر ﮐﺳﯽ ﺳوار ﺑر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮐﻠﻣﺎت از اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﺑر او ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود و او
از درب آن ﮐﻠﻣﮫ از دﻧﯾﺎ ﺧﺎرج و ﺑر آﺧرت وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر طﺑﻘﮫ ای از ﺑﮭﺷت  ،ﺑرزخ ﯾﺎ دوزخ ھﺳﺗﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود .
 -١٨١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ در ﺳر او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت
و زﻧدﮔﯾش را رﻗم ﻣﯽ زﻧد  .و اﻟﺑﺗﮫ او ﺧود اﯾن ﮐﻠﻣﺎت را در ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﺑواﺳطﮥ ﺟرﯾﺎن ﻓﮑرش .
 -١٨٢ھر ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻧﯾز در ﻣراﺣل ﺳﻠوﮐش در ھر ﻣرﺗﺑﮫ ای ﻣظﮭر ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  :طﻠب  ،ﺳﮑران  ،ﻋﺷﻖ  ،ﺣزن ،
ﻓراق  ،ﻣﺣﺑت  ،ﻣﻌرﻓت  ،اﺧﻼص  ،وﺣدت  ،رﺣﻣت  ،ﺷﮑر  ،ﻧﻌﻣت  ،ﺣﮑﻣت  ،ﺣﻘﯾﻘت و. ...
 -١٨٣ھر اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﮔﻣراھﯽ ﻧﯾز در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از زﻧدﮔﯾش ﻣظﮭری از ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت :ﮐﻔر ،اﻧﮑﺎر ،ﺗﮑذﯾب،
ﻣﮑر ،ﺧﯾﺎﻧت ،ﺗﮭﻣت ،ﻓﺳﻖ ،رﺑﺎ ،ﺑﺧل ،ھﻼﮐت ،ﺷﻘﺎوت ،ﺧﺑث ،ﻋذاب ﻋﻘﯾم ،ﻋذاب ﺳﻌﯾر ،ﻋذاب ﻋظﯾم و. ...
 -١٨۴ھر ﻧظرﯾﮫ ای از ھر داﻧﺷﻣﻧد  ،ﻓﯾﻠﺳوف  ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ راھﯽ ﺑﺳوی ﺧداﺳت از طرﯾﻖ دوزخ ﯾﺎ ﺑﮭﺷت  .از
واژۀ ﺗﺋوری )  ( Theoryﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درک ﻧﻣود ﭼون  Theoﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧداﺳت  .اﯾن ﯾﮏ راه
ﺳرﯾﻊ و ﻣﯾﺎن ﺑر اﺳت .
 -١٨۵اﻧدﯾﺷﮫ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﮐﻼم و ﻧظرﯾﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻼم ھﺳﺗﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه راھﮭﺎی ﺳرﯾﻌﺗری ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳوی ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا  .زﯾرا ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .
 -١٨۶اﮔر اﻧﺳﺎن  ،ﺣﯾوان ﺻﺎﺣب ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ دارای ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا در ذھن ﺧوﯾش اﺳت و ﻟذا ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت
ﺑﺳوی ظﮭور ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا در ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد و در اﯾن راه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١٨٧در ﺳری ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد آن ﺳر دارای ﺗﻔﮑر ﻧﯾﺳت و ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﺳر ھﻧوز ﺳر ﯾﮏ ﻣﯾﻣون اﺳت .
 -١٨٨در دﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد آن دل ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﺟﮭﺎن و ﺑﺎور ﭘدﯾده ھﺎ و واﻗﻌﯾت ھﺎ ﻧﯾﺳت و ﺻﺎﺣﺑش ﻣوﺟود
ﻧﺎﺑﺎور و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد اﺳت و در ﺧوﯾﺷﺗن ھﯾﭻ اﺗﮑﺎﺋﯽ ﻧدارد  .او ھﻣواره ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن و اﻣﻧﯾت ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺑﺎﺷد .
 -١٨٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ  ،ﻣذھب  ،ﺳﻧت  ،آداب و رﺳوم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی ﺟز ﺳﺎزﻣﺎن واﺣد و وﯾژه ای از ﻣﺟﻣوع
ﮐﻠﻣﺎت ﻧﯾﺳت  .ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﻓظﮥ ﻓردی و ﯾﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ روح و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در
ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .
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 -١٩٠ﺗﻔﺎوت ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ﺣﺎﺻل ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﮐﻠﻣﺎت وﺟود دارد  .ھر ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻌرﯾﻔﯽ و
ﺗوﺻﯾﻔﯽ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ از ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺷری اﺳت  :ﺧدا  ،ﺣﻖ  ،راﺳﺗﯽ  ،ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ  ،ﺳﻌﺎدت  ،ﺑﺧﺷش  ،ﻋﺷﻖ  ،ﺣﻖ ،
ﻋداﻟت  ،درﺳﺗﯽ  ،ﺟﮭﺎن  ،آﺧرت  ،ﺑﮭﺷت  ،دوزخ  ،ﻟذت  ،ﻋذاب و… .
 -١٩١و اﻣﺎ ﺗﻌرﯾف و اﺳﺗﻧﺑﺎط و درک ﯾﮏ واژه ﭼﯾﺳت ؟ ھر واژه ای ﺑﺎز ﺑواﺳطﮥ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از واژه ھﺎی دﯾﮕر ﺗﻌرﯾف
ﻣﯽ ﺷود  .وﻟﯽ ھﻣﮥ واژه ھﺎ از ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا آﻏﺎز ﺷده و ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .در ﻣﻔﮭوم ﻧﮭﺎﺋﯽ ھر ﻓرھﻧﮕﯽ ﻋﺑﺎرت
اﺳت از ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ آن ﻗوم درﺑﺎرۀ ﺧدا و ﻋﻠت و ﻣﻘﺻود ھﺳﺗﯽ دارد .
 -١٩٢ﭘس ھﻣﮥ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوت درﺑﺎرۀ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از ﺧداﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ وﺣدﺗﮭﺎ و ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑر ﺳر ﺧداﺳت:
ﺧداﻓﮭﻣﯽ .
 -١٩٣و اﻣﺎ ﺧداﻓﮭﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
 -١٩۴ﺗﻼش ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﺧدا  ،ﺗﻼش ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﺗﻣﺎﻣﯾت و ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .
ﺧداﻓﮭﻣﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﻋﯾن ﮐﻣﺎل ﺧودﻓﮭﻣﯽ اﺳت  .ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺳﺧﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺧن ﭘدﯾد
آﻣده اﺳت و آﺧرﯾن ﺳﺧن اﺳت و ﺳﺧن ﺳﺧن ﺷﻧﺎس ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .
 -١٩۵ﭘس ﺗﻔﺎوت ﻓرھﻧﮕﮭﺎ و ﻓﮑرھﺎ ھﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﯽ ﻓﮭﻣﯽ و ﻓﮭم ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺳﻌﺎدت اﺑدی اﺳت .
 -١٩۶ﮐﻠﻣﮫ و ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا ﺑر ﻣﺛﻠث ھﺳﺗﯽ – ﺟﺎوداﻧﮕﯽ – ﺳﻌﺎدت اﺳﺗوار اﺳت  .ھﻣﮥ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓردی و ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ
ﺣﺎﺻل ﺗﻔﺎوت در ﻓﮭم ھﺳﺗﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺳﻌﺎدت اﺳت .
 -١٩٧و اﯾن ﺳﮫ ﻣﻌﻧﺎ  ،ﺳﮫ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ درﯾﺎﺋﯽ از ﮐﻠﻣﺎت در طول ﺗﺎرﯾﺦ و در ھزاران ﮐﺗﺎب ﻣﻌﻧﺎ ﺷده اﺳت .
 -١٩٨ﭘس ھﻣﮥ ﻧﺑردھﺎ و آﺷﺗﯽ ھﺎ ﺑر ﺳر ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و از ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .
 -١٩٩ﮐل ﺟﺎدو و اﻓﺳون و اﺑﮭﺎم و ﺣﯾرت و ﺟﻧون و ﻋظﻣت و ﺣﻘﺎرت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻌﺎدت آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .
 -٢٠٠ﺳﻌﺎدت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺧوش ﺑودن  .ﺧوش ﺑودن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺑد ﻧﺑودن  .ﺑد ﻧﺑودن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ آراﻣش
داﺷﺗن  .آراﻣش ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﺷﻧﺞ ﻧﺑودن و… و اﯾن زﻧﺟﯾره اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ ﻧدارد و ﯾﮏ ﮔردش و ﺗﺑدﯾل ﺟﺎدوﺋﯽ اﺳت .
 -٢٠١ﺗﻔﮑر درﺑﺎرۀ ذات ھر ﮐﻠﻣﮫ ای ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﻧون ﻣﺣض ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺑوغ و رﺳﺗﮕﺎری و ﺧدا .
 -٢٠٢ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﻠﻣﮫ ای را ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﺋر ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗرادف و ﻣﺗﺿﺎد  ،ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﺗوﺻﯾف و ﻗﺎﺑل درک و ﺣس
ﻧﻣﺎﺋﯾد  .ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد  .اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درب ذات ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﮕﺷﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺧدا را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد و ﯾﺎ ھﯾﭻ !
 -٢٠٣ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺧودی ﺧود در ﺧود دارای ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ زﻧﺟﯾرۀ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗرادف و ﻣﺗﺿﺎد
ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﺗﻌرﯾف ﯾﮏ دور ﺑﺎطل اﺳت .
 -٢٠۴ﻧﯾﮑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗرﯾن و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف اﯾﻧﺳت  :ﻧﯾﮑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﮑﯽ ! ﺑدی ھم ﯾﻌﻧﯽ ﺑدی .
 -٢٠۵وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف ﮐﮫ ﻻاﻗل ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻣﺎت را در ﺟﻣﺎل دﯾدار ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻧﯾﮑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .ﺑدی ﯾﻌﻧﯽ
ﺧدا .ﺣﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .دوﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .ﻋذاب ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .ﻟطف ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .آب ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .آﺗش ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .ﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .ﺗو
ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ھر ﭼﮫ ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت.
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 -٢٠۶ﮐﻠﻣﺎت ﻓﻘط در آﻏوش ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا آرام ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺧود ذاﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد  .ﺧدا ذات ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﻣوﺟودات .
 -٢٠٧ﻓﻘط ﮐﻠﻣﮥ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑرای درک و ﻣﻔﮭوم ﺷدن ﺧود ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮥ دﯾﮕر ﻧدارد و ﺗوﺻﯾف ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ھﻣﮥ
)ع(
ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺷری ﺑﺎز ھم ﻣﺗرادف ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺷود ﺧدا  ،ﺧداﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧودش ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد  :ﻣﻧم
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗم .
 -٢٠٨ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا  ،ﺧدای ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮥ " ﻧﯾﮏ "  ،ﻧﯾﮑﯽ ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ﮐﻠﻣﮥ زﺷت  ،زﺷﺗﯽ ھﻣﮥ
ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ﮐﻠﻣﮥ ﺷﯾطﺎن  ،ﺷﯾطﺎن ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و اﻟﯽ آﺧر .
 -٢٠٩اﺳم ﻣﺷﺗرک ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت ھم " ﮐﻠﻣﮫ " اﺳت و ﻣﺳ ّﻣﺎ و ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺷﺗرک ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت ھم ﺧداﺳت  .در ازل ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﺑود و آن ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﺑود و ﺧدا ﺧود ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑود .
 -٢١٠ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " ﺷود و ھﻣﯾن ! اﯾن ﺻورت ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت ﻗﺑل از
ﺧﻠﻘت و ﭘﯾداﯾش ﺟﮭﺎن  .اﯾن ھﻣﺎن ﺻورت ﻋدم ﯾﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﭘس " ﻧﯾﺳﺗﯽ " ﺑﺻورت ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " اﺳت  .و ﻟذا ھﻣﮫ
از ﺧدا ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ھﻣﭼون ﺗرس از ﻧﯾﺳﺗﯽ  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺳوی ﻓﻧﺎ ﺑروﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺧدا ﺑرﺳﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳوی ﮐﻠﻣﮥ " ﷲ "  .ﷲ ﺗﺟﺳم ﻓﻧﺎﺳت  :ال ﻻ  :ﻧﮫ ﻣطﻠﻖ  ،ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌروف !
 -٢١١در ﺣﻘﯾﻘت ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣوﺟودات ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﻋﺎﻟم را ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " آﻓرﯾده اﺳت  .و ﺳﭘس
آدم را ﻣﺄﻣورﯾت داده ﺗﺎ ﺧود ﺧدا را ﺑﯾﺎﺑد و دﯾدار ﮐﻧد و ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا را از ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا  ،ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد .
 -٢١٢ﯾﻌﻧﯽ آﻧﻘدر ﺧدا ﺧدا ﺑﮕوﯾد ﺗﺎ ﺧدا ﭘﯾدا ﺷود  ،ﺧﻠﻖ ﺷود  ،آﺷﮑﺎر ﺷود .
 -٢١٣ﮐﻠﻣﮥ ﷲ  ،ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد از ﺧودش  .و ﺣﺎﻻ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،ﺧدا را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﺑﮫ ﯾﺎری ﮐﻠﻣﮥ
ﷲ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧدا ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد .
 -٢١۴ھر ﭼﮫ ھﺳت زﯾر ﺳر ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا اﺳت .
 -٢١۵ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑواﺳطﮥ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧود ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد  .وﻟﯽ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﺧود
ﮐﻠﻣﮫ  ،ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود .
 -٢١۶اﮔر از طرﯾﻖ ﮐﻠﻣﮥ " ﺳﯾب " ﺑﮫ ﻣﯾوۀ ﺳﯾب ﺑرﺳﯾم ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺳﯾب ﻣوﺟودﯾت دارد  .وﻟﯽ از ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا آﯾﺎ ﺣﯾرت آور و ﺟﺎدوﺋﯽ ﻧﯾﺳت ؟ ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧدا ﺑرﺳﯾم  .ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
ﻗﺑﻼً وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آﻧرا دﯾده ﺑﺎﺷﯾم .
 -٢١٧ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑر آﻣدﻧد و ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا وﺟود دارد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺧودش را دﯾده ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﮥ
ﺑﺷرﯾت اﯾن ادﻋﺎ را ﺑﺎور ﮐرده اﺳت  .آﯾﺎ اﯾن ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت ؟
 -٢١٨اﯾن ﺧود ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " اﺳت ﮐﮫ ﺧودش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻌرﻓﯽ و ﺑﺎوراﻧﯾده اﺳت  .ﺧود ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " اوﻟﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا
ﺑﺳوی ﺑﺷر ﺑوده اﺳت  .اﺻﻼً ھﻣﮥ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ھم ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑوده اﻧد ﻧﮫ ﺧود ﺧدا  .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﺧدا را ﻧدﯾده اﺳت.
 -٢١٩ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑری اﺳت ﮐﮫ در ﻧﯾﻣﮥ دوم رﺳﺎﻟﺗش ﺧدا را دﯾدار ﮐرده اﺳت آﻧﮭم ﻧﮫ ﺧود ﺧودش را ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺑزرﮔﯽ از او را .
 -٢٢٠ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﺷر در طول ﺗﺎرﯾﺦ از ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ ھﻣﮫ وﺟود ﺧدا را ﺑﺎور ﮐرده اﻧد  .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻣﻌﺟزه اﺳت ﻣﻌﺟزۀ ﺧدا ﻧﮫ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺟزۀ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا  .زﯾرا از طرﯾﻖ ﮐﻠﻣﮥ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎور ﺷده اﺳت  .و ھﻣﮥ ﺑﺷرﯾت
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ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧدا را از ﺧود راﺿﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﯾدارش ﺑرود ﺑﺎ ﭼﮫ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ؟! آﯾﺎ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﺎدو و
ﺳﺣر و اﻓﺳون ﻧﯾﺳت ؟ اﯾن ﺟﺎدوی ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " اﺳت ﻧﮫ ﺧود ﺧدا  .اﯾن را ﺑﮭﺗر اﺳت درک و ﺑﺎور ﮐﻧﯾم زﯾرا ﮐﺳﯽ ﺧدا را
ﻧدﯾده اﺳت .
 -٢٢١آدﻣﯽ ھﻣﮥ ﻋزﯾزاﻧش را ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﺎور ﻧدارد  .ﮐل ﻣردم ﺟﮭﺎن را ﺑﺎور ﻧدارد  .ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑﺎور ﻧدارد  .ﺣﺗﯽ زﻧدﮔﯽ
ﺧودش را ﺑﺎور ﻧدارد وﻟﯽ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﺑﺎور دارد  .آﯾﺎ اﯾن ﺟﺎدو ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺑﮕوﺋﯾم ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت ﺑراﺳﺗﯽ
ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾن ﺟﻧون و ﺟﺎدوی ﻣﻣﮑن اﺳت .
 -٢٢٢ﯾﮑﯽ آﻣده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐرده و ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺳوی او
ﺑﺎزﻣﯾﮕردد و ھﻣﮫ ﺑﺎور ﮐرده اﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧود او آن ﺧدا را دﯾده ﺑﺎﺷد  .آﯾﺎ اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟
 -٢٢٣ﺑراﺳﺗﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﭘﯾدا ﺷود و ﺟدا ً و ﻗﻠﺑﺎ ً ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد و وﺟود ﺧدا را ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در اﯾن اﻣر ﺷﮑﯽ ھم
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣوﺳت اﻧﺳﺎن ﺧردﻣﻧد و ﻋﺎﻗل ﮐﺎﻣل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣواس و ھوش و ﻋﻘل و ادراک ﺧود اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده اﺳت  .آﯾﺎ ﻧﮫ
اﯾﻧﺳت ؟ وﻟﯽ ھﻧوز ﭼﻧﯾن آدﻣﯽ ﭘﯾدا ﻧﺷده اﺳت  .ﻓرﻋون ھم ﮐﮫ ﺧدای ﻧﺎدﯾده را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐرد در ﺧﻔﺎ از او ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟﺳت
و او را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐرد .
 -٢٢۴ﭘس آدم ﻋﺎﻗل و ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺣواس و ھوش و ادراک ﺧود ﻣطﻠﻘﺎ ً وﺟود ﻧدارد و ھرﮔز ھم وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .در
ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ھم ﮐﺳﯽ ﻣﻧﮑر ﺧدا ﻧﺑوده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻟﺞ ﻣﯾﮑردﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد  :ﻣﺎ ﺧود ﺧدا دارﯾم و ﺑﮫ ﻣﺎ وﺣﯽ ﻣﯾﮑﻧد
و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ وﺣﯽ ﺗو ﻧدارﯾم  .ﻗرآن –
 -٢٢۵ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا و ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﮐﺎﻓر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت  .ﮐﺎﻓر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﻧﮑر وﺟود ﺧدا و ﻧﺎﺑﺎور ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ .
 -٢٢۶آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻗرآن ﮐﺎﻓر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﺣﮑﺎم آﻧﺎن ﮐﺎﻓر ﺑوده اﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺧدا و وﺟودش  .درﺳت
ﻣﺛل اﺑﻠﯾس  .و ﻟذا ﮐﺎﻓران ﭘﯾروان اﺑﻠﯾس ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﺑﻠﯾس ﻣﻧﮑر آدم ﺑود ﻧﮫ ﺧدا  .ﻣﻧﮑر ﺧدا ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ از ﻓرﻣﺎﻧش
ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻧﻣود .
 -٢٢٧ﭘس ﮐل ﺑﺷرﯾت طﻠﺳم ﺷدۀ ﮐﻠﻣﮥ ﺧداﺳت و ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﺑﺷری ﻣﺧﻠوق ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا در ذھن ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق ﮐﻠﻣﮥ ﺧداﺳت .
 -٢٢٨درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧدا را ﺑواﺳطﮥ ﺳﺎﺋر ﮐﻠﻣﺎت ﺗﻌرﯾف ﮐرد  .ﷲ اﮐﺑر ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن !
 -٢٢٩ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔس ﮐﻠﻣﮫ اﺳت و ﻟذا ﮐﻠﻣﮥ ذات اﺳت و ذات ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ھم ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا را
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﺻﻔﺗﯽ و ﮐﻠﻣﮫ ای .
 -٢٣٠آﯾﺎ ﺧدا ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " ﻧﯾﺳت ؟ ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " ﺑﯽ ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫ ای دﯾﮕر  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑواﺳطﮥ
ﺻﻔﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﺑواﺳطﮥ ﮐﻠﻣﺎت دﯾﮕر  ،ﺷرک اﺳت و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت و ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﺎن را ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد و آﻧﺎن
را ﻧﺟس ﻧﺎﻣﯾده اﺳت  .ﻗرآن –
 -٢٣١اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﺎره ای ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺧدا را ﻓﻘط ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " ﺑداﻧﯾم ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﮐﻣﺗر  .ﺧدا ،
ﺧداﺳت.
 -٢٣٢ھر ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ )آﯾﮫ( از ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ از ﮐﻠﻣﮥ ﺧداﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎت  ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻠﻣﮥ ﺧداﯾﻧد وﻟﯽ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﻧدارﻧد اﯾن رﺑط ھﻣﺎن ﺷرک اﺳت .
 -٢٣٣ﺧدا را ﺑواﺳطﮥ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾد ﺷﻧﺎﺧت وﻟﯽ ﺑدون ﺟﮭﺎن .
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 -٢٣۴ھﻣﮥ آدﻣﮭﺎ  ،ﻣﻔﺗون و ﻣﺟﻧون و ﻣﺳﺣور ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ھﺳﺗﯾم  .اﯾن ﮐﻠﻣﮫ در ھﻣﮫ ﺣﺎل در ﺳرﻣﺎن و ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرﻣﺎن در
ﮔردش اﺳت  .ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ روی ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ آورﻧد و ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را از ذھن ﺧود ﺑزداﯾﻧد .و ﺑرﺧﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﻣﺎم وﺟود ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣزﯾن و ﻏرق ﮐﻧﻧد .
 -٢٣۵در ﻣﻌﺎﺑد ﭼﯾن ﺑدن ﻣﺣﺻﻠﯾن و ﻣرﯾدان را از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻘدس ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد ﺗﺎ در ﻣﺣﺎﺻرۀ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢٣۶وردﮔوﺋﯽ و اذﮐﺎر ﮐﮫ در ھﻣﮥ ﻣذاھب وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺷﻐﺎل ﮐردن ذھن و دل و روح و روان و ھوش و
ﺣواس ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻌﺎﺑد ﭼﯾن ﺑر روی ﺑدن ھم ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا را ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا را ﺑر ﮐﺎﻏذ
و ﭘﺎرﭼﮫ ای ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد و ﺳﭘس ﻣﯽ ﺷﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﻧوﺷﯾدﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ھﻧوز ھم وﺟود
دارد  .ﺗﺎ ﺗن و روان و اﻣﻌﺎء و اﺣﺷﺎء ﻏرق در ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑﺎﺷد .
 -٢٣٧ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " را ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺑداع ﮐرده اﺳت  :ﺧدا  ،اھورﻣزدا  ،ﷲ  ،ﯾﮭوه  ،ﮐرﯾﺷﻧﺎ  ،ﺷﯾﻧﺗو  ،زﺋوس .
 -٢٣٨ﮐﻠﻣﮥ " ﺧدا " ﻣﻔﮭوم ﺗرﯾن و ﻣﻌﻘوﻟﺗرﯾن ﻧﺎم اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧودآ  .ﯾﻌﻧﯽ از ﺧود  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش اﺳت و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ھﻣﮫ ﺑﯽ ﺧودﻧد و از اوﯾﻧد  ،از ﻋدﻣﻧد  .ﻓﻘط ﺧود ﺧدا ﺧودش اﺳت  ،درﺳت ﻣﺛل ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا  :ﺧودآ .
 -٢٣٩آﯾﺎ اﺻﻼً ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء را ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺑداع ﮐرده اﺳت ؟ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن و اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺳﺋوال و راز ﺑﺷر
اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﮐﻣﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
 -٢۴٠اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت را ﺑﺷر ﭼﮕوﻧﮫ اﺑداع ﮐرده اﺳت  .در ھﻣﯾن ﻋﺻر ﺟدﯾد ھزاران واژۀ ﺟدﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت وﻟﯽ
ﺑراﺳﺎس رﯾﺷﮫ ھﺎی واژه ھﺎﺋﯽ ﻗدﯾم ﭘدﯾد آﻣده و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯾﻖ ﺷده اﻧد .
 -٢۴١ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺗوب ﺑﺷر ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺣﺿور دارﻧد از
ﻗدﯾم ﺑوده اﻧد  .از ﮐﯽ ؟
 -٢۴٢ﮔوﺋﯽ ﮐﻠﻣﺎت از ازل ﺑوده اﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎ آدم ﺧﻠﻖ ﺷده اﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺑل از آدم ﺑوده اﻧد  .ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﻗﺑل از ﻋﺎﻟم ﺑوده
اﺳت  .و ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻣﺧﻠوق ﮐﻠﻣﮫ اﻧد .
 -٢۴٣ﺧداوﻧد اول ﮐﻠﻣﺎت را آﻓرﯾد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت اﻣر ﮐرد ﮐﮫ  :ﺑﺷوﯾد ﭘس ﺷدﻧد  :ﮐن ﻓﯾﮑون !
 -٢۴۴ﭘس در واﻗﻊ ﺧود ﮐﻠﻣﺎت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧود را آﻓرﯾدﻧد و ﺗﺟﺳم ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺟﮭﺎن ﺷدﻧد .ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ،ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد.
 -٢۴۵ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﯾﮏ اﺳم ھﺳﺗﯾم ﺑﮭﻣراه ﭼﻧد ﺗﺎ ﻋﻧوان و ﻟﻘب و ﺻﻔت و ﭘس از ﻣرگ ھم ﺟز ھﻣﯾن اﺳم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯾﻣﺎﻧد.
 -٢۴۶و در ﻗﯾﺎﻣت و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ھم ﺧداوﻧد اﯾن اﺳم ھﺎ را ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎز دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد  .اﺳم ھر ﮐﺳﯽ ﺧودش را
ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎر ﺧدا ھم ﻣوﺟودﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ و دﯾدار ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۴٧ﺣﺎﻓظﮫ و ﺧﺎطره و ﯾﺎدھﺎ ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑواﺳطﮥ ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء ھﺳﺗﻧد  .ﺑدون اﺳم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی را در ذھن
ﺧود ﺿﺑط ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم  .آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﻠﻣﺎت اﺳت  .ھر آدﻣﯽ ﯾﮏ اﺳم ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾری ﮐﻠﻣﺎت دﯾﮕر ﮐﮫ ﺻﻔﺎت اوﯾﻧد
و ھﻣﯾن  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی و ﮐﺳﯽ ﻣﺧﻠوق اﺳم اﺳت و ﮐﻠﻣﺎت .
 -٢۴٨ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺳﻣﯽ ﻧدارد ﺑرای ﺑﺷر وﺟود ھم ﻧدارد اﻻ ﺧدا ﮐﮫ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ وﺟود ﻣﺣﺳوس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﺟود دارد .
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮥ ﺑﯽ وﺟود ﮐﮫ ﻋﻠت و ﺧﺎﻟﻖ ھﻣﮥ ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﮐﻠﻣﺎت دﯾﮕر اﺳت .
 -٢۴٩ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﻧﮫ در ذھن درک ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﺑواﺳطﮥ ھوش و ﺣواس و ﻧﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺳﺎﺋر ﮐﻠﻣﺎت  ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل
وﺟود دارد و ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ،ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا! ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﯾده در ذھن  ،ﺷرک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ظﻠم ﻋظﯾم ﺑﻘول
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ﺧودش .و ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻗﻠﺑﯽ ھم اﻟﺣﺎد اﺳت در ﻧزد ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ِ اﯾدۀ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ در ﻧزد ﻣﺷرﮐﺎن .و اﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن اﯾده
و اﺣﺳﺎس ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت ،ﻧﺑرد آﺧوﻧد و ﻋﺎرف! ﻧﺑرد ﺑﯾن ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا و ﺟﻣﺎل ﺧدا :ﺧدای ﺷﻧﯾدﻧﯽ و ﺧدای دﯾدﻧﯽ!
 -٢۵٠ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺧدای ﻧﺎدﯾده و ﺧدای دﯾده  ،آﺧرﯾن ﻧﺑرد ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷرﯾت را ﻣﻌﻠوم و
ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود در ﯾﮏ طرف و ھﻣﮥ ﻣﻼﯾﺎن روی زﻣﯾن از طرف دﯾﮕر! اﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺧدای
ﺳﻣﻌﯽ و ﺧدای ﺑﺻری اﺳت  :ﺧدای ﻧﺑوی و ﺧدای ﻋﻠوی! ﺧدای ذھﻧﯽ و ﺧدای ﻗﻠﺑﯽ  :ﺧدای ﭼﺷم و ﺧدای ﮔوش!
 -٢۵١ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑر زﺑﺎﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ اﺳت وﻟﯽ در واﻗﻌﯾت دو ﺗﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﺗﺎ از ھﺳﺗﯽ ﺗﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد  :ﺧدای ﺑود و
ﻧﺑود  :ﺧدای ﻣوﺟود و ﺧدای ﻧﺎﺑود !
 -٢۵٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﺎ ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود ﺧدا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد :ﻧﺑرد ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ھﻣﭼون ازل و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را در ﺟﻣﺎل ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻣوﺟود .و ﺑﺎﻻﺧره وﺟود ﺧدا و ﭘﯾروان ﺧدای ﺟﻣﺎﻟﯽ و
ﻣوﺟود ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧدا آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه ھﻣﮕﺎن .و ﭘﯾروان ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا و ﺧدای ﺳﻣﻌﯽ و واژوی
ﻣﯾﮕوﯾﻧد :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ای ﮐﺎش اﺻﻼً ﺧﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺷدﯾم و آﻧﮕﺎه ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت )ﺟﻣﺎل( در آﺗش ﻣﯽ
اﻧدازﻧد  .ﻗرآن –
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻼﯾﺎن و ﭘﯾروان ﺧدای ﻧﺎدﯾده و ﻧﺎﺑوده و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا و ﺧدای واژوی ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽ روﻧد ﺗﺎ ﺑﯽ ﺻورت ﺷوﻧد
ھﻣﭼون ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد  :ﺧدای ﮐﻠﻣﮫ و ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا !

ﭘﺎﯾﺎن
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