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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن آﺧﺮاﻟﺰّﻣﺎن
) ﺗﺄوﯾﻞ ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ (

ﻫﻮ اﻟﻠّﻪ
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 -١ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﺑرد ﻋدم ﺟﮭت ﮐﺳب وﺟودی ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت .
 -٢اﯾن وﺟود ﭼﯾﺳت و آن ﻋدم ﮐداﻣﺳت ؟
 -٣اﮔر ﻋدم ھﻣﺎن ﻧﺎﺑودن و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﮐﺳب وﺟود ﺗﻼش ﮐﻧد ؟
 -۴وﺟود ﺑدون ﺷﮏ ھﻣﺎن ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻣﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑر ھﻣﮕﺎن .
 -۵و اﻣﺎ ﻋدم ﻧﯾز ﺧداوﻧد " ھو " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت .
 -۶ﭘس آﻧﮑﮫ در وﺟود آدﻣﯽ ﻣﺷﻐول ﺟﮭﺎد ﺟﮭت ﮐﺳب وﺟودی ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت ھﻣﺎن ﺧداﺳت  .و اﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن ھو و ﷲ اﺳت ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ ھر دو ﯾﮑﯽ اﺳت  :ﻗل ھو ﷲ اﺣد !
 -٧و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻗل ھو ﷲ اﺣد ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .
 -٨ﭘس وﺟود آدﻣﯽ ﻗﻠﻣرو ﻧﺑرد ﺑﯾن ھو و ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم و وﺟود .
 -٩اﯾن ﻧﺑرد اﻟﺑﺗﮫ دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت اﺿداد اﺳت  .زﯾرا ھو و ﷲ ﯾﮑﯽ اﺳت .
 -١٠و ﻟذا وﺟود آدﻣﯽ ﻋرﺻﮫ ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت .
 -١١و اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﯾﺳت و ﭼﯾﺳت و ﭼﮑﺎره اﺳت ؟
 -١٢اﻧﺳﺎن ﺳﻧﺗز و ﺑرآﯾﻧد روﯾﺎروﺋﯽ ﻋدم و وﺟود اﺳت  :ھو و ﷲ !
 -١٣ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد آﻓﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر درﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد و آﻧرا ﺑﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و در آﺳﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل اﺑر ﻣﯽ دھد  .آﻓﺗﺎب و درﯾﺎ ﻣﺛل ھو و ﷲ اﺳت
و اﺑر ھم اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١۴ﻋدم ﻣﯽ رود ﺗﺎ وﺟود ﯾﺎﺑد  .ھو ﺑﺳوی ﷲ ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل آﺷﮑﺎر ﺷود  .اﯾن راه ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -١۵ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و ھر آﻧﭼﮫ در آن اﺳت و واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔردد از راﺑطﮫ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ ﺑﯾن ھو و ﷲ اﺳت .
 -١۶اﻧﺳﺎن ﻣﺣل ظﮭور ھو در ﷲ اﺳت و ﮐﺎﻧون اﺣدﯾت اﯾن دو .
 -١٧آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " ھو ﷲ اﺣد " اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت و اﻣﺎم ﻣﺑﯾن و ﺟﺎﻧﺷﯾن او در ﻋﺎﻟم ارض .
 -١٨و اﻣﺎ ﮐﺎر و رﺳﺎﻟت اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺧت ﺑر اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ آن و ﺻدق و ﺻﺑر ﺑر آن .
 -١٩اﯾن ھﻣﺎن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن – ﺧدا در ﻗرآن اﺳت .
 -٢٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣوﺟودﯾت و ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣظﮭر و ﺟﻣﺎل وﺣدت ھو ﷲ اﺳت .
 -٢١و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻌﯾّن ﺳوره ﺗوﺣﯾد ) ﻗل ھو ﷲ اﺣد ( را ﻋﻠﯽ
 -٢٢ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ

)ع(

 ،ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم ﯾﺎ ھو و ﷲ اﺳت .
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)ع(

ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .

 -٢٣ﭘس ﻋﻠﯽ

)ع(

" ھو ﷲ اﺣد " اﺳت .

 -٢۴ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎن آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .
 -٢۵و ﻟذا ﻣﺣﻣد

)ص(

ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﻋﻠﯽ

)ع(

ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم .

 -٢۶اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود و ﻋدم را در ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد اﻧﺳﺎن اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺟﺎﻧوری دوﭘﺎﺳت .
 -٢٧اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺑرد و ﺻﻠﺢ ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﯽ ﭘذﯾرد اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٢٨اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ھو را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﷲ ﺷود اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٢٩و ھو ﷲ ھم از ﺑﺎﺑت اﯾن ﯾﺎری ﺑﮫ اﻧﺳﺎن وﺟودی ﺟﺎوداﻧﮫ اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و او را ھﻣﭼون ﺧودش ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧودش
در ﺟﮭﺎن .
 " -٣٠ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را " ﻗرآن – اﯾن ﭘﯾﺎم ھو ﷲ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ  :ای اﻧﺳﺎن ﻣرا ﯾﺎری ده ﺗﺎ در ﺗو
آﺷﮑﺎر ﺷوم ﺗﺎ ﺗو را ھﻣﭼون ﺧودم ﺳﺎزم  .و اﯾن ﯾﺎری ﺟز ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت و ﺻدق و ﺻﺑر ﻧﯾﺳت .
 " -٣١ھو " ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت ھﻣﭼون ذات ﻧور ﺧورﺷﯾد ﮐﮫ ﭼون ﻋدم اﺳت  .و ﷲ ھم ﺟﻣﺎل اﯾن ﻧور ﻣطﻠﻖ اﺳت  .و ﮐل ﺳﯾر
ﺧﻠﻘت ھﻣﺎن ﺳﯾر اﯾن ﻧور ﺗﺎ ظﮭور ﺟﻣﺎل اﺳت  .و اﻧﺳﺎن ﮐل اﯾن ﺳﯾر اﺳت و ﻟذا ﮐل زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎﺳت
ﺗﺳﻠﯾم وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و در ﺗﺳﺧﯾر اوﺳت .
 -٣٢اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﺣواس و ھوش و ﻣﻌرﻓت و ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﻣﻌﻧﺎی اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در
ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺳﻠﯾم وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٣٣آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺳﻠﯾم ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر او واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود  ،ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ھم ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر او درﻣﯽ
آﯾد و ادراﮐش از ﺟﮭﺎن ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اﯾن ھﻣﺎن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن – ﺧدا و ﻣﯾزان ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
 -٣۴و ﻏﺎﯾت ادراک اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن دﯾدار ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﺳت و اﺟری ﺑرﺗر از اﯾن
ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﺟﻣﺎل ھو ﷲ اﺳت .
 -٣۵آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ اراده ﮐﻧد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺣﻘﻖ اراده اوﺳت .
 -٣۶اﻧﺳﺎن ﻣﺣل اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﭘروردﮔﺎر اﺳت در ﺧﻠﻘت ﺗﺷرﯾﻌﯽ ) ﺗﺎرﯾﺧﯽ ( .
 -٣٧و ﻟذا آدﻣﯽ در ھر آن ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اراده ﮐرده ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﯾﺎدش ﻣﯽ رود .
 -٣٨ﻣﯾزان ﻗدرت اراده ﮐن ﻓﯾﮑون در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺑﺎور او درﺑﺎره اﯾن ﻗدرت در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﻣﻌﻠول ﺑﺎورش
ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت  .و اﯾن ﻧﯾز ﻣﻌﻠول ﺑﺎورش ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﺧوﯾش و ﯾﺎری ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﺗﺎ ﻣﺣل ظﮭور
او در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑﺎﺷد .
 -٣٩اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم و ﻣرﯾد اراده ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺑر ھﻣﮫ ﺣوادث وﺟود و زﻧدﮔﯾش ﺻﺑور اﺳت ﺧداوﻧد ﻧﯾز
ﻣرﯾد اوﺳت  .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -۴٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﺎ در ﻣﻌراﺟش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ای ﻣﺣﻣد ﻧﺳﺑت ﺗو ﺑﻣن ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ .
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 -۴١ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ  ،ﺧدای رﺣﻣﺎن اﺳت .و رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺧﻠﻘت ﻧظﺎم ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت .و رﺣﯾﻣﯾت ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ اﺳت )و ﻧﮫ
ﺣﯾوان دو ﭘﺎ ( .
 -۴٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر رﺣﯾﻣﯾت ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻌرﻓت و ﺑﺎور دارد ﺻﺎﺣب اراده اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻣظﮭر ﻗدرت
ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﮔردد .
 -۴٣ﻣﯾزان ﻗدرت اﺟﺎﺑت دﻋﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻣﯾزان ﺑﺎور آدﻣﯽ ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺟﺎﺑت ﮐﻧد و دﺳﺗش
ﺑﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت .
 -۴۴ھﻣﮫ ﺧﻼﻓﮑﺎری و ﮔﻧﺎھﺎن آدﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا و ﯾﺎ ﺷرک در دﻋﺎﺳت .
 -۴۵ذاﺗﯽ ھوﺋﯽ در وﺟود آدﻣﯽ ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه  ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻋدم و ﻋرﺻﮫ ﻏﯾب اﺳت و ذات اﻟﻠﮭﯽ ھم ﻗﻠﻣرو
آﮔﺎھﯽ  ،روﺷﻧﺎﺋﯽ و وﺟود و اراده اﺳت .
 -۴۶و آدﻣﯽ ﺟرﯾﺎن ﺑﯾن اﯾن دو وﺿﻌﯾت اﺳت و ﺗﻼش ﺑرای ﮐﺷﺎﻧﯾدن ھوی وﺟود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ اﻟﻠﮭﯾّت .
 -۴٧ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ھو ﻗﻠﻣرو ذات ﻣﺣض و وﺟود ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻋدم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﷲ ھم ﻗﻠﻣرو ﺻﻔﺎت و ادراک و
ﺗﺟرﺑﯾﺎت اﺳت .
 -۴٨ﺧداوﻧد  ،ھوی وﺟود آدم را از ﺑطن ﭼﭘش ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و در ﻣﻘﺎﺑل روﯾش ﻗرار داد و آن ﺣوا اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳر .
 -۴٩و ﻟذا زن ھﻣواره در ﭼﺷم ﻣرد ﯾﮏ ﻣوﺟود ﻏﯾﺑﯽ ) ﺟﻧّﯽ ( اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود زن ھم از ﭼﺷم ﺧودش ﻏﺎﯾب و ﻣﺟﮭول اﺳت
و در زﯾر ﻧﮕﺎه ﻣردش ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود و اﻟﻠﮭﯾّت ﻣﯽ ﻧﮭد .
 -۵٠و ﻟذا راﺑطﮫ ﻣرد و زن ھﻣﭼون راﺑطﮫ وﺟود و ﻋدم اﺳت و ﻟذا ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣرد را ﻗﯾّم و وﻟﯽ زن ﻗرار داده و زن را
ﻣطﯾﻊ اﻣر ﻣرد ﺧواﻧده اﺳت  .و زن ﺑﻣﯾزان اطﺎﻋﺗش از ﻣرد  ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯽ ﻧﮭد و ﺻﺎﺣب ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﮔردد.
 -۵١و ﻟذا زﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣردش اطﺎﻋت ﻧﮑﻧد در دوره ﺟواﻧﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﯽ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت و در دوره ﮐﮭوﻟت ﻣوﺟودی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل
و ﺣداﮐﺛر ﻗﺎﺑل ﺗرﺣّم اﺳت و ھرﮔز از ھوﯾت ﺿﻌﯾﻔﮕﯽ ﺧود ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -۵٢و ﻟذا ﻣرد و زن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ از ﺟﻧس ﻧﻔس ھر ﮐﺳﯽ
ﺑراﯾش ھﻣﺳری ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ زن ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺎن ھوی ذات اوﺳت .
 -۵٣ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ازدواج ﯾﻌﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش – و آدﻣﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳرش ھر ﭼﮫ ﮐﻧد ﺑﺎ ﺧود ﮐرده اﺳت .
 -۵۴ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳر ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﺧوﯾش اﺳت  ،ﻧﻔرت از ھﻣﺳر ﻧﻔرت از ﺧوﯾش اﺳت  ،ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ھﻣﺳر ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﺧوﯾش اﺳت
و طﻼق ھﻣﺳر  ،طﻼق ﺧوﯾش اﺳت .
 -۵۵و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘس از طﻼق آدﻣﯽ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﻣﺧدرات و ﯾﺎ ھرزه ﮔﯾﮭﺎ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از اﯾن
اﺣﺳﺎس رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺑﺎطل ﺧوﯾش .
 -۵۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺑﺎطن ﺷﮑﺎﻓﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ وادی ھوی ذات ﺧود راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺧود را از
ازدواج ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و از زن دوری ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد زﯾرا ﺑﮫ ھوی ذات ﺧود ﮐﮫ ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ اش زن اﺳت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎ
آن ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﯽ رﺳﻧد  .و اﮔر ھم ازدواج ﮐﻧﻧد راﺑطﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺻوص ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺧود دارﻧد ﻣﺛل ارﺗﺑﺎط اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎ
زﻧﺎﻧﺷﺎن ﮐﮫ راﺑطﮫ ای از ﺳر ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﻣﺣﺑت اﺳت و ﻧﮫ ﺷﮭوت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و زن ﺑﺎره ﮔﯽ .

7

 -۵٧اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ھو ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ھوﯾّت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﻗد ذات و اﺻل و اﺳﺎس و اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ازﻟﯾّت و ﻓﺎﻗد اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔس .
 -۵٨در اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ھوی ذات در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ اﻟﻠﮭﯾّت وﺟود ﻣﯽ رﺳد و از ھراس ﻧﺎﺑودی
ﻣﯽ رھد و ﻣوﺟود ﻣﯽ ﮔردد .
 -۵٩ﻣرد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺻﺎﺣب ھوی ذات ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺻﺎﺣب زن ﺗﺎ ﺣس وﺟود ﯾﺎﺑد و ﻗرار ﮔﯾرد وﮔرﻧﮫ در ﺧطر اﻧﮭدام آدﻣﯾت اﺳت .
 -۶٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن را ﺟز زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ و اھل ﻣﻌرﻓت ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا درﯾوزه زن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣرﯾد ﺑوﻟﮭوﺳﯽ او ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺑﮫ زن از ﭼﺷم ھوﯾت ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ .
 -۶١زﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﻧﺑﺎﺷد از درک ﻣﺣﺑت ﻣرد ﻋﺎرف دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ھراس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣرد ﻋﺎرف ﺑر
ھوی زن ﻧظر دارد و اﯾن ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زن ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ دھد .
 -۶٢زن ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺳﻠﯾم ھوی وﺟود ﺧود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت از ﻣردش ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺻﺎﺣب ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو
ﻣوﺟودﯾت اﺳت در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ از ﺻﻔﺎت ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽ ﭘردازد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود ﻣﺳﺗﻘل ﺷود وﻟﯽ دﭼﺎر
ﻗﺣطﯽ ﻣﺿﺎﻋف وﺟودی ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣﻧﮑر ھوی وﺟود ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ در ادراک او ﻋﯾن ﻧﺎﺑودی اﺳت  .و ﻟذا ﺑرای ﻓرار از
اﯾن ﻧﺎﺑودی ﺑﮫ ھرزﮔﯽ ﻣﯽ ﮔراﯾد .
 -۶٣درون ﮔراﺋﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑرای زن ﺑﮫ ﺧودی ﺧود و ﺑدون اطﺎﻋت و وﻻﯾت ﻣردش ﭼﯾزی ﺟز اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ظﻠﻣت و ﺟﻧون
ﻧﯾﺳت  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﮫ روی ﺑﮫ زھد ﻣﯽ ﻧﮭﻧد دﭼﺎر اﻧواع وﺳواس ھﺎ و ﺟﻧون ھﺎ ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺗﺧدﯾر و
ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ روﻧد .
 -۶۴زن ﻓﻘط و ﻓﻘط در اطﺎﻋت از ﺷوھر اﺳت )و ﯾﺎ ﭘدر و ﺑرادر( ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ھوﯾت و رﺷد و ﻣﻌﻧوﯾت ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود و اﺣﺳﺎس
وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ اﻟﻠﮭﯾّت وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻣردش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﺎ او ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﮔردد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺟز ﻓﺣﺷﺎء
و درﯾوزﮔﯽ و ﺗﺧدﯾر و اﻓﺳردﮔﯽ و ﺟﻧون ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﮫ ھﺳﺗﯽ او ھﻣﺎن ﺟﻧﺳﯾت اﺳت .
 -۶۵ﯾﮏ زن و ﺷوھر ﻣؤﻣن و ﺳﺎﻟم ﮐﮫ ﺻﺎﺣب وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣظﮭر ﺗﺟﻠّﯽ اﻟﻠﮭﯾّت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  :ال ﻻه !
 " -۶۶ال ﻻه " ھﻣﺎن " اﻟﮭو " اﺳت  :ال  +ﻻ ﯾﻌﻧﯽ آن ﻧ ٔﮫ ﻣﻌروف و ﻣطﻠﻖ  ،آن ﻧﯾﺳﺗﯽ ِ ﻣوﺟود  :ﺑود ﻧﺑود !
 -۶٧ﻣرد ھﻣﺎن " ال " ) ﺣرف ﻣﻌرﻓﮫ ( اﺳت و " ﻻه " ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی " ﻧﮫ " ﻣؤﻧث و ھوی ذات اﺳت  .و ﻟذا ﯾﮏ زن و ﺷوھر
ﻣؤﻣن و اھل ﻣﻌرﻓت ﮐﮫ ﺗﺣت وﻻﯾت ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻟﻠﮭﯾّت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﭼون اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر ﯾﺎ ﻣﺣﻣد و ﺧدﯾﺟﮫ ﯾﺎ
ﻓﺎطﻣﮫ و ﻋﻠﯽ و  ...ﮐﮫ ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎﻧون ﺧدا و ﻧور ھداﯾت ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -۶٨ﭼون ﻻی زن ﺑﺎ ال ِ ﻣرد ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺣد ﺷد ﻣﺻداق آن ﺣدﯾث اﺳت ﮐﮫ ﭼون دو ﻧﻔر دل ﺑﮭﻣدﯾﮕر دھﻧد ﺳوﻣﯽ ﺧداﺳت  :ﷲ
) ال ﻻه ( .
 -۶٩و اﻣﺎ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﯾن ال و ﻻه ﻓرزﻧد ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﺎز ﺗﺟﻠّﯽ ھو اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟودی ﮐﮫ از ﻋدم آﻣده و در راﺑطﮫ ﭘدر
و ﻣﺎدرش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﯽ ﭘذﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر اﻟﻠﮭﯾّت وارد ﺷود .
 -٧٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ زن و ﺷوھر ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻧرﺳﯾده اﻧد و زن ﺗﺣت وﻻﯾت ﺷوھر ﻧﯾﺳت ﻓرزﻧد ھم ھرﮔز ھﺳﺗﯽ
ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼون روﺣﯽ ﺳرﮔردان و ﺑرزﺧﯽ اﺳت ﯾﮏ ھوی ﺗﺟﺳم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ھر آن در ﺧطر ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﻓرزﻧدان ﻧﺳل ھﺎی
ﺟدﯾد اﮐﺛرا ً اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮔراﯾش ﺑﮫ اﻋﺗﯾﺎد ﺟﮭت ﻓرار از ﺣس ﻧﺎﺑودی اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﺎق ﻧﺎﺑودی اﺳت .
 -٧١ﻓرزﻧد  ،ھوی راﺑطﮫ ﻣن – ﺗوﺋﯽ زن و ﺷوھر اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗرﺑﯾت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﺎرﮔﺎه ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧد اﺳت از
ازﻟﯾت ﻓﻧﺎی ھوﺋﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود اﻟﻠﮭﯽ  .اﯾن ھﻣﺎن وﺟودﯾﺎﺑﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت از ھو ﺑﮫ ﷲ .
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 -٧٢ﷲ ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز ﺧﻼﻗﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻟﻠﮭﯾّت وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٧٣اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ اراده و ﺑوﻟﮭوس و ﺑﯽ ھوﯾت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺎطﻌﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ھﯾﭻ ﺧﻼﻗﯾﺗﯽ ﻧدارﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑر وادی
وﺟود وارد ﻧﺷده و اﻟﻠﮭﯾت را در ﺧود درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد  .و اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد زﯾرا ﺑﯽ ﭘدر و ﻣﺎدرﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
در ﮐﻧﺎر ﭘدر و ﻣﺎدرﻧد  .ھﻣﭼون ھوﺋﯽ ﮐﮫ ﷲ را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﺻدر ﻗل ھو ﷲ اﺣد ﻧﺷده اﻧد زﯾرا ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر " ھو ﷲ "
اﺳﺗوار اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺣدﯾت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھو و ﷲ .
 -٧۴ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم ﻧﯾز ﻋرﺻﮫ ظﮭور ھو ﺑﮫ وادی ﷲ اﺳت و در ظﮭور ﺣﺿرت ﺧﺎﺗم ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﻌراج
ﮐﺎﻣل رخ ﻧﻣود و ﻟﻘﺎء ﷲ ﻣﻣﮑن ﺷد و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل از ذات ھوﺋﯽ ﺧود ﺧروج ﮐرد )ﻋﻠﯽ( و ﻟذا ﻧﺑوت ﺧﺗم ﺷد و ﷲ ﭘﺎ ﺑﮫ
ﻋرﺻﮫ وﺟود ﺧﺎﮐﯽ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻓرﻣود  :ﭘروردﮔﺎرم وارد آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ) ﻋﺎﻟم ارض ( ﺷد .
 -٧۵ﭘس ظﮭور اﺳﻼم ظﮭور ﷲ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ﻧﺑوت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺗم ﺧﺑرآوری از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ھو  .ﯾﻌﻧﯽ ھو  ،ﷲ ﺷد و
آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮕو  :ھو ﷲ اﺣد ! ﯾﻌﻧﯽ ھو و ﷲ ﯾﮑﯽ اﺳت  .زﯾرا ﺗﺎ ﻗﺑل از ظﮭور اﺳﻼم ﻧﺎم ذات ﺧداوﻧد " ھو "
ﺑود ﻣﺛل " اھو " در دﯾن زرﺗﺷت و ﯾﮭو ) ﯾﺎ ھو ( در دﯾن ﻣوﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﺳﯾﺢ  .و ﻧﺎم ﺧدای ﻣﺣﻣد  ،ﷲ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻗل
ھو ﷲ اﺣد  :ﺑﮕو ﮐﮫ ھو و ﷲ ﯾﮑﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﷲ ھﻣﺎن ظﮭور ھو اﺳت .
 -٧۶ﭘس اﯾﻧﮏ ﺣدود ﭼﮭﺎرده ﻗرن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﻋرﺻﮫ اﻟﻠﮭ ّﯾت زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ظﮭور " ھو " اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ
ھواﻟﻠﮭﯽ !
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن دﯾﻧﯽ ﺟز ﻋرﻓﺎن
 -٧٧ﻋﺻر ظﮭور ھواﻟﻠﮭﯽ ھﻣﺎن ﻋﺻر اﻣﺎﻣت اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺟﻠﯽ  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در دوره
ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ وﺟودی و ﺟﻣﺎﻟﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﺑدون وﺟود اﻣﺎم ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر ﺳراﺳر ﻧﻔﺎق و ﮐﻔر
ﻣﺿﺎﻋف اﺳت .
 -٧٨ﻋﺻر اﻣﺎﻣت اﻟﺑﺗﮫ ﻋﺻر ظﮭور دﺟّﺎﻻن ﻧﯾز ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﻧﻣﺎﯾﺎن و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﺿﺎﻟّﮫ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن دوره ظﮭور ﺑﮭﺷت و دوزخ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ظﮭور ﻏﯾب اﺳت .
 -٧٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
 -٨٠ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻗﻠﻣرو ظﮭور دوزﺧﯾت اﺳت و وﺟود اﻣﺎﻣﺎن ) ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ( ھم ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﺑﺎ
ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -٨١و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھم در ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب اﻟﻠﮭﯾّت اﺳت ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ  :ھﺷدار ﮐﮫ دوزخ آﺷﮑﺎر ﺷد و ﺑﮭﺷت ﻧزدﯾﮏ ﮔردﯾد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺗوﺣﯾد اﺳت و ﻟذا ﮐل ﺳوره ﺗوﺣﯾد رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﻠول ھو ﷲ اﺣد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻣدﯾت
-٨٢
ً
و ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد و ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔوا اﺣد .
ّ
ﺧراﻟزﻣﺎن را ﻋﺻر آزادﯾﺧواھﯽ و اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ و ﻣﻠل و ﻣذاھب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ
 -٨٣و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آ
ﺻﻣدﯾت .
 -٨۴و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺳل ھﺎی اﯾن دوران ﺟﻣﻠﮕﯽ از واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑﯾزارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد .
 -٨۵و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ھر آن ﺷﺎھد ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ھﺳﺗﯾم و ﺑدﻋت ھﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ ﻟم ﯾﮑن ﻟﮫ ﮐﻔواً اﺣد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ دارای دو ﺗﺟﻠّﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺳت ،
 -٨۶و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺳﮫ رﮐن از ﺳوره ﺗوﺣﯾد در ﻋرﺻﮫ ﺗﻌﯾّن
ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ  ،دوزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺿﺎﻟﯾن و ﺗﺑﮭﮑﺎران ﺣرﻓﮫ ای ھم ﺧود را ﻋﺎرف ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد
زﯾرا ﺻﻔﺎت ﺻوری ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ وﺟود دارد ھﻣﭼون ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ و ﺗﺋوﺻوﻓﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ .
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 -٨٧ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﻋﺎرف واﺻل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ واﻟد و وﻟد اﺳت و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺻﻣد اﺳت  .و ﯾﮏ ﺗﺑﮭﮑﺎر و ﺟﺎﻧﯽ و ﺣرام زاده ھم ﺑرﺣﺳب
ظﺎھر ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﺗﺷﺎﺑﮫ ﺻوری ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ﻣﺎورای ﺑود و ﻧﺑود و ﻣﺎدون ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  :ﻋﺎرف و ﺟﺎﻧﯽ ! ﻣﺎورای
ﺧﯾر و ﺷر و ﻣﺎدون ﺧﯾر و ﺷر ! ﯾﮏ ﺻوﻓﯽ و ﯾﮏ ﻣﻌﺗﺎد ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ! ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ و ﯾﮏ دﯾواﻧﮫ !
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨٨اﯾن وﯾژﮔﯽ ﻋﺻر اﻟﻠﮭﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت  .ﺳوره ﺗﺄوﯾل اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و دﺟّﺎل .
 -٨٩ﺳوره ﺗوﺣﯾد ﺳوره
 -٩٠ﺑدون درک ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھوﺋﯽ و اﻟﻠّﮭﯽ  ،ﻓﮭم آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﻣﺣﺎل اﺳت و ﺟز ﺗﻧﺎﻗض و ﮔﻣراھﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد  .زﯾرا
ﺧطﯾب ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت " ھو " اﺳت و ﺑرﺧﯽ ھم ﷲ اﺳت و ﺑرﺧﯽ ھوﷲ اﺳت .
 -٩١ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺑرﺧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ درک و ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾن ھو و ﷲ ﻧﺑوده و ﻟذا دﭼﺎر ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ذاﺗﯽ
ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎرف و ﻧظرﯾﺎﺗﯽ ﺧﻼف ﺣﻘﯾﻘت ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﯾز ﺷﺎھد ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣوارد ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ دﯾﮕر ھﻣﭼون ﺣﯾدر آﻣﻠﯽ و ﻋﻼءاﻟدوﻟﮫ ﺳﻣﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻘد و اﺻﻼح آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .
 -٩٢ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺗﻔﮑران و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑزرگ ﺷﯾﻌﯽ ﻧﯾز ﺷﺎھد ﭼﻧﯾن ﻏﻔﻠﺗﮭﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﻣﺛل ﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ و ﻣﻼﺻدرا ﮐﮫ
وﺟود اﻣﺎم ﺣﯽ و ﭘﯾر طرﯾﻘت را در اﻣر ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣری واﺟب ﻧداﻧﺳﺗﮫ اﻧد و اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﻘدان درک ﻋرﻓﺎﻧﯽ
" ﷲ " اﺳت و ﺳوره ﺗوﺣﯾد .
 -٩٣و اﻣﺎ ﻓﻘﮭﺎ و ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﻣﺎ ھم ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺎﺳﯽ اﮐﺛرا ً در اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﻏﺎﻓل و ﺟﺎھﻠﻧد و ﻟذا در طول ﺗﺎرﯾﺦ
)ص(

ﻧﺷﺎﻧده اﻧد و اﻣﺎﻣﺎن را
اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﻋظﯾم آﻓرﯾده اﻧد و ﻟﮑﮫ ھﺎی ﻧﻧﮓ آور و ﺳﯾﺎھﯽ را ﺑر داﻣﺎن دﯾن ﻣﺣﻣد
ھﻣواره طرد و ﻟﻌن ﻧﻣوده و ﺣﮑم ﻗﺗﻠﺷﺎن را ﺻﺎدر ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻗرار داده اﻧد زﯾرا اﻟﻠﮭﯾت را ﻓﮭم ﻧﮑرده اﻧد
و ھﻧوز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾرو ﻋرﺻﮫ " ھو " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮭودﻧد ﻧﮫ ﻣﺣﻣدی  .ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﻗرآن  :آن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮭود ﺷدﻧد ! و اﯾن دال ﺑر ﯾﮏ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ھوﻟﻧﺎک در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ اﺳت .
 -٩۴اﻣروزه ھﻣﮫ آن وﺣﯽ ھﺎ و اﻟﮭﺎﻣﺎت و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻌﺟزات و آﯾﺎت و ﺑﯾّﻧﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ روز در ﺣﺎل ظﮭور
طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺎدی و ﻋﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﭼﺷم اﮐﺛرﯾت ﻋﻠﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﺑر آن ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ھﻧوز در ﻋواﻟم ﺧواب و ﺧﯾﺎل و ﺗوھﻣﺎت
ﺧود ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺷف و ﺷﮭودﻧد .
 -٩۵ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺟﻧﺎب ﺣﺳن زاده آﻣﻠﯽ را ﺗورﻗﯽ ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﺳﺧن از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ در ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت دﯾدم ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺣﺗﯽ ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و ﻟذا دﭼﺎر اﻟﻔﺎظ و ﻋﺑﺎراﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھﯾﭼﮑس را ﯾﺎرای ﻓﮭم آن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑﺟﺎی ﺗﻌﯾّن و ﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻐول اﺳﺗﻌﺎره ﺳﺎزی و ھوﺋﯽ ﻧﻣودن وﻗﺎﯾﻊ اﻟﻠﮭﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﺑﺟﺎی
آﻧﮑﮫ ھو را ﺑﮫ اﻟﻠﮭﯾت آورﻧد اﻟﻠﮭﯾت را ﺑﮫ ﭘرده ﻏﯾب ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و ﮔوﯾﺎ اﯾن ﻧﯾز ﯾﮏ ﻋرﻓﺎن ﺟدﯾد و رازﺑﺎﻓﯽ و اﺳرارﺗراﺷﯽ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﻧر و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻏﯾب
اﺳت  .و اﯾن ﺟﺎی ﺑس ﺗﺄﺳف اﺳت و دال ﺑر ﻋدم درک ذات اﺳﻼم و
را ﺑﮫ ﻋﯾن آورﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﯾن را ﺑﮫ ﻏﯾب ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﮐﻧﯾم  .اﯾن ﯾﮏ ﺳﻧت ﯾﮭودی اﺳت و ﻧﮫ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ و اﻣﺎﻣﯾﮫ  .اﯾن
"ﯾﮭو" ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﻧﮫ ﷲ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھم ﺑر اﻧدﯾﺷﮫ ﻓﻘﮭﺎی ﻣﺎ ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده اﺳت و ھم ﺑﺳﯾﺎری از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ .و اﯾن
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﻠت ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎ در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت آﻧﮭم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺷﮑر ﻋﺎرف و دوازده
اﻣﺎم ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ .ھزار اﻓﺳوس !
 -٩۶آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﻗدﯾم و ﻋرﺻﮫ ﻧﺑوت ھﺎ در ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و اﻟﮭﺎﻣﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد در ﻋرﺻﮫ آﺧرا ّ
ﻟزﻣﺎن ﺑر ھر
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺻورت وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ روزﻣره رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻓﻘط اﺷﮑﺎل ﮐﺎر در ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درک " ھو ﷲ اﺣد " .
ّ
ﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ﺗﻌﯾّن و ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت و آﺧرت در دﻧﯾﺎ و آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم را
 -٩٧آ
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻣﮭد درﯾﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﮐران از ﻣﻌﺎرف آﺧ ّ
ّ
راﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت در ﻗرآن ،
ﻣﺗﻔﮑران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧد زﯾرا اﺳﻼم دﯾن
اﺣﺎدﯾث و ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ .
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 -٩٨ﺗﺑﯾﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﮫ ﻧوع ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد  :ﺗﻔﺳﯾر  ،ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯾر  .ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾﺎن
ﻣﻧطﻘﯽ – ﻋﻘﻠﯽ – ﻋﻠﻣﯽ ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ  .ﺗﺄوﯾل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺷﺎن دادن ﻣﻧﺷﺄ ازﻟﯽ )آﻏﺎزﯾن – اوﻟﯽ( ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ و
ﻣﺣﺳوس و طﺑﯾﻌﯽ  .و ﺗﻌﯾّن ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺷﺎن دادن اﻟﻠﮭﯾّت در ھوی ازﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺷﺎن دادن ازﻟﯾت در اﮐﻧوﻧﯾت و اﺑدﯾّت  .ﺗﺄوﯾل
و ﺗﺄﺧﯾر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺷﺎن دادن دو اﺳم اول و آﺧر اﺳت ﮐﮫ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﺗﻌﯾّن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺷﺎن دادن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ظﺎھر و
ت ﭘدﯾده ھﺎی ﺟدﯾد را ﻧﺷﺎن دادن و ﺗﺟدﯾد ﺣﻘﺎﯾﻖ ازﻟﯽ و ﻗدﯾم را ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدن
ﺑﺎطن اﺳت ﮐﮫ دو ﺗﺎ از اﺳﻣﺎی دﯾﮕر اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﻗدﻣ ِ
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄوﯾل و ﺗﺄﺧﯾر اﺳت.
 -٩٩ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻌﺎره ای و ﺳﻣﺑﻠﯾﮏ و اﺳطوره ای ﺳﺎﺧﺗن واﻗﻌﯾت ھﺎ ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن اﺳت  .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن
اﻣری ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻧر ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻋرﻓﺎن  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری ھﻧر را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻋرﻓﺎن ﮐرده اﻧد و اﯾن ﯾﮏ
ﺗﺣرﯾف و ﮔﻣراھﯽ ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾر ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﺎ ھم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﭼﯾده و رازوار ﺳﺎﺧﺗن اﻣور را
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐردن اﻣور ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﻟذا ﻋﻼﻗﮫ ای ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ در ﺑﮑﺎرﮔﯾری اﻟﻔﺎظ و اﺻطﻼﺣﺎت ﮐﮭن دارﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺧود آﻧرا ھرﮔز
ﻓﮭم ﮐرده اﻧد و ﻧﮫ ﻣردﻣﺎن از آن ﺳر درﻣﯽ آورﻧد  .و اﯾن ﺗرﻓﻧدی ﺟﮭت ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎزی ﺟﮭل ﺧوﯾش اﺳت ﺟﮭﻠﯽ در ﻟﺑﺎس اﻟﻔﺎظ
ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎرف ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳرار را ﻋرﻓﯽ و ﺑﯾﺎن اﻣروزی ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺑﻌﮑس .
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ﻓﺼﻞ دوم

در وراي ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺤﻖ
 -١آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﮐﮫ ﮐل ﻋﻣر ﻣﻔﯾدم را ﺑﺧود ﻣﺷﻐول داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺣﺗﯽ اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣن در ﺑﮭﺗر
زﯾﺳﺗن ﯾﺎری رﺳﺎﻧد ؟
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 -٢اﮔر زﻧدﮔﯽ ﻣن ﺑرای ﺧودم ﭼﯾزی ﺟز اﻧدﯾﺷﯾدن و ﻧوﺷﺗن ﻧﺑوده اﺳت ﭘس ﺑﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺧودم ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﻔس
ﮐﺷﯾدن ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در زﯾﺳﺗن ﺑﻣن ﯾﺎری رﺳﺎﻧد ؟
 -٣ﻣن ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﺑرای زﯾﺳﺗن و اﻧدﯾﺷﯾدن و ﻧوﺷﺗن ﻧداﺷﺗﮫ ام ﻣن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا ﺑوده ام  .آﯾﺎ
ﺑراﺳﺗﯽ او را ﯾﺎﻓﺗﮫ ام ؟
 -۴ﺟﺳﺗﺟوی ﻣن ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺧدا ﺑرای ﭼﻧد ﻣﻧظور ﺑوده اﺳت  :ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ از او ﺑﭘرﺳم ﺑرای ﭼﮫ ﻣرا آﻓرﯾده و ﺑدﻧﯾﺎ آورده
اﺳت زﯾرا ھﯾﭻ اﻧﮕﯾزه ای دل ﭼﺳب ﺑرای زﯾﺳﺗن ﻧداﺷﺗﮫ ام  .و دوم اﯾﻧﮑﮫ از او ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ ﭼرا ﻣردﻣﺎن اﯾﻧﻘدر زﺟر ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﻘدر زﻧدﮔﯽ را دوﺳت دارﻧد از آن ﻟذﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرﻧد اﻻ ﺑرای ﺗظﺎھر  .در ﺣﻘﯾﻘت ﻣردم ھم درﺳت ﻣﺛل ﻣن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ زﻧده اﻧد و ﻟذا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺳر ﺧود را ﮔرم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﮑر ﻧﮑﻧﻧد  .وﻟﯽ ﻣن ﻣوﻓﻖ ﻧﺷدم ﮐﮫ
ﺧود را ﻓرﯾب دھم و ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻏﯾر از اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧم .
 -۵ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر آدﻣﯽ اﮔر اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺎﻧﮑﺎه و اﯾﻧﮭﻣﮫ درد و رﻧﺞ ﻧﻣﯽ داﺷت ﺣﺗﻣﺎ ً ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐرد  .وﻟﯽ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای
ﺧودﮐﺷﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .
 -۶ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم از او ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﻣرا و آدﻣﮭﺎ را آﻓرﯾده اﺳت وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾدﻣش آﻧﻘدر زﯾﺑﺎ و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود ﮐﮫ
ﺳﺋواﻟم از ﯾﺎدم رﻓت و رﻓت و رﻓت ﺗﺎ اﯾﻧﮏ ﭘس از ﻋﻣری دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎدم آﻣده اﺳت .
 -٧از ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳم ﮐﮫ ﻣن از ﮐﺟﺎ اﯾﻧﻘدر ﯾﻘﯾن داﺷﺗم ﮐﮫ او ھﺳت و ﺧﺎﻟﻘﯽ ھﺳت ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﭘﯾرو ﻣذھب ﭘدران و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﺑوده ام و ﻣذھب رواﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮑر ﺑوده ام و ﯾﺎ ﻻاﻗل ھﯾﭻ ﭼﻧﮕﯽ ﺑﮫ دﻟم ﻧﻣﯽ زده اﺳت  .از ﮐﺟﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺟدﯾت ﺗﻣﺎم
ﻋﻣر ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﮐردم ؟
 -٨ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن او را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﮑردم ﺑﻠﮑﮫ او ﻣرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد و ﺑدام اﻧداﺧت .
 -٩ﻣن ﺣﺗﯽ آﻧﮕﺎه ھم ﮐﮫ دﯾدﻣش ﺑﺎز ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻓراﻣوﺷش ﮐردم و ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ رؤﯾﺎ در ﺑﯾداری ﺑود و ھﻣﯾن  .اﯾن
ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯾن ﺑود  .ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود آدﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ ﺧدا را دﯾدار ﮐﻧد ؟ ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ آن ﻋظﻣت ﻧﺗواﻧﺳت  .ﻣﺣﻣد ھم ﺗﺎزه ﯾﮑﯽ
از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی او را دﯾد و ﻧﮫ ﺧود او را  .ﺗﺎزه اﯾﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑودﻧد و ﺻﺎﺣب وﺣﯽ و ﺟﺑراﺋﯾل و ﻣﻌﺟزات آﺷﮑﺎر  .ﻣن ﮐﺎﻓر و ﯾﮏ
ﻻﻗﺑﺎ و ﺑﯽ ﺳر و ﭘﺎ را ﺑﺎ او ﭼﮑﺎر ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ھم ﺑراﯾش ﻧﺧواﻧده ﺑودم و ھرﮔز دﺳﺗﯽ ﺑﺳوﯾش دراز ﻧﮑرده ﺑودم و
ﻧﺎﻣش را ﺑر زﺑﺎن ﻧﯾﺎورده ﺑودم و  ...ﻣن ﮔﻧﺎھﮑﺎر را ﺑﺎ او ﭼﮑﺎر  .اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐردم ﻓراﻣوﺷش ﮐﻧم و ﮐردم ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ  .از
 ١٣٧۵ﺗﺎ .٨۵
 -١٠ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﯾﮑﺳﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و ﻓﻘر و ﻧداری و ﺗﮭﻣت و ﻋداوت و ﺧﯾﺎﻧت دوﺳﺗﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﺑر ﺳر و دل و ﺟﺎن و ﺗﻧم
ﺷﮑﺳت و ﻣرا در ھم ﺷﮑﺳت و ھﻣﮫ ﻋزﯾزاﻧم ﻧﯾز از ﻣن ﮔرﯾﺧﺗﻧد  .ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎدش آوردم  .از ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﮫ اﯾن
ﯾﺎدآوری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﺣدود ﯾﮑﺻد و ﭘﻧﺟﺎه رﺳﺎﻟﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺳﺎل . ١٣٨٨
 -١١آری ! ﺑراﺳﺗﯽ ﻣن ﺧود را ﻻﯾﻖ دﯾدار او ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم  .و ﻟذا ﻓراﻣوﺷش ﮐردم .
 -١٢ھر ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺳراﻏم آﻣد ھﯾﭻ دﻟﯾل دﯾﻧﯽ راﯾﺞ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .
 -١٣ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم از او ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ ﭼرا ﻣرا آﻓرﯾده اﺳت  .وﻟﯽ ﻗﺻد دﯾدارش ﻧداﺷﺗم زﯾرا اﺻﻼً ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ او در اﯾن
دﻧﯾﺎ ھم دﯾدﻧﯽ اﺳت .
 -١۴آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾﻧﮏ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﭼرا ﻣرا آﻓرﯾده اﺳت ؟
 -١۵ﺷﺎﯾد ﻣرا ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ ﭼرا آﻓرﯾد  .ﭼرا آﻓرﯾدی ؟ زﯾرا دوﺳت داﺷﺗم !
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 -١۶ﺷﺎﯾد ھم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل دﯾدارش را ﺑﮫ ﺳﮭو ﮔرﻓﺗم و ﺳﻌﯽ ﮐردم ﻓراﻣوﺷش ﮐﻧم ﭼون ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد و ﻟذا او
ھم ﻣرا ﺑﻣﺑﺎران ﺑﻼی ﺧود ﺳﺎﺧت ﺗﺎ از زﯾر ﺑﺎر اﯾن دﯾدار ﻓرار ﻧﮑﻧم .
 -١٧داﺳﺗﺎن اﯾﻣﺎن ﻣن ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﺑﺎراﺑﺎس ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ﺑر ﺻﻠﯾب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟرم ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودن اﻋدام ﻣﯽ ﺷد
ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻓﺣش ﻣﯽ داد  .اﻟﺑﺗﮫ داﺳﺗﺎن اﯾﻣﺎن ﺑﻧﯽ آدم ﮐﻣﺎﺑﯾش ھﻣﯾﻧطور ﺑوده اﺳت .
 -١٨در ﺗوﺻﯾف ﺟﻣﺎﻟش ﺟز از ﺻﻔﺎت ﺳﺑّوح و ﻗدّوس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم  .ﻣن ﺟﻣﺎل ﭘﺎﮐﯽ ﻣطﻠﻖ را دﯾدم و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾدم ﮐﮫ
ﺑر ﻣن وارد ﺷد و ﻣﻘﯾم ذاﺗم ﮔردﯾد و ﻣن ﺗﺎ روزھﺎ ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗم از ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺧوﯾش  .و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﯽ ﺟﻣﺎل
او ﻟﺣظﮫ ای اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت دھم  .و ﺷﺎﯾد ھم او ﺧودش از ﯾﺎد ﻣن رﻓت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ دھم  .از ﯾﺎدم ﻧرﻓت وﻟﯽ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ
ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﺟﻣﺎﻟش را ﺑﮫ ﯾﺎد آورم از ﯾﺎدم ﻣﯽ رﻓت .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﺳت از اﯾن ﺗﻼش ﺑرداﺷﺗم ﺗﺎ ﻓراﻣوﺷم ﺷد ﮐﮫ اﺻﻼً او را دﯾده ام.
 -١٩ﻣن ھر ﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ام ﺟز ﺷرح ﭘﺎﮐﯽ ﻣطﻠﻖ او و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣطﻠﻖ ﻣن ﻧﺑوده اﺳت  .و ﺷﺎﯾد ھم از ﻓرط ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﯾﻧﻘدر رﻧﺟور
ﺷدم از ﻓرط ﺧﺟﺎﻟت .
 -٢٠ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه ﭼﻧد ﺳطری ﻧوﺷﺗم ﺗﺣت اﯾن ﻋﻧوان  :ﻣردی ﮐﮫ از ﺧﺟﺎﻟت ﻣرد ! آن ﻣرد
ﻣن ﺑودم ﮐﮫ ﻣرگ ﺧودم را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودم .
 -٢١آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﻣرا آﻓرﯾده اﺳت ؟ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ او را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ؟ ﺧوب اﯾن ﺑرای ﺧود او
ﺑوده اﺳت ﭘس ﻣن ﭼﯽ ؟ ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﻓﻧﺎ را ﺑر ﺑﻘﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھم  .ﻗدﯾم ھﺎ از ﺳر ﺑطﺎﻟت و ﺣﺎﻻ از ﺳر ﺧﺟﺎﻟت .
 -٢٢ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن ھرﮔز ﺧودم را ﻻﯾﻖ و ﻣﺳﺗﺣﻖ وﺟود ﻧﻣﯽ دﯾدم و ھﻧوزم ﭼﻧﯾن اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر .
 -٢٣ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣن ﺧﻠﻖ ﺷدم ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﻧم و ھﻣﮫ از دﺳت ﻣن زﺟر ﺑﮑﺷﻧد ؟ آﯾﺎ اﯾن دﻟﯾل ﻣوﺟﮭﯽ ﺑرای ﺑودن اﺳت ؟
 -٢۴ﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯾرم ﻧﮫ ﺑﺧودم رﺳﯾده و ﻧﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕر  .و ﺑﻠﮑﮫ ﻋذاب روح ﺧودم و دﯾﮕران ﺑوده ام  .ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷدم .
 -٢۵ﻣن از ﮐودﮐﯽ ھﻣﮫ را اﺣﻣﻖ ﻣﯽ دﯾدم و ﺗﻧﮭﺎ ﻓرق ﺧودم از دﯾﮕران را اﯾن ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻣن ﺧود را اﺣﻣﻖ ﻣﯽ داﻧم و
دﯾﮕران ﺧود را ﻋﺎﻗل و ﻋﻼﻣﮫ دھر ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد  .و ﮔﺎه ﺑﮫ دﯾﮕران ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧوردم ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺧوﺷﺑﺧت ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑﺧودﺷﺎن دروغ ﺑﮕوﯾﻧد ای ﮐﺎش ﻣن ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم .
 -٢۶ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺧواﺳﺗم ﺧودم را ﻓرﯾب دھم و از طرﯾﻖ ﺗﺣﺻﯾﻼت در آﻣرﯾﮑﺎ ﺳر ﺧودم را ﺷﯾره ﺑﻣﺎﻟم و دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷدم و
ﺧﯾﻠﯽ ھم زﺟر ﮐﺷﯾدم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم اﯾن ﻋﻠوم را ﺑﺎور ﮐﻧم و دﻟم را ﺑﮫ آن ﺧوش دارم وﻟﯽ ﭘس از ھﻔت ﺳﺎل درﺑدری از اﯾن داﻧﺷﮕﺎه
ﺑﮫ آن داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎﻻﺧره ﻣوﻓﻖ ﻧﺷدم و از آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮑراﺳت راھﯽ ﯾﯾﻼق ﭘدری ام ﺷدم و ﺧود را ﺗﺎرک دﻧﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗم و ﮔﻔﺗم  :ﺧداﯾﺎ
آﻣده ام ﮐﮫ ﺟﺎﻧم را ﺑﮕﯾری و راﺣﺗم ﮐﻧﯽ  .وﻟﯽ او ﺑﮫ دﯾدارم آﻣد و ﺑر ﻣن رخ ﮔﺷود آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ﻋطش ﻣرگ ﻟﺣظﮫ ﺷﻣﺎری ﻣﯽ
ﮐردم و ﻣرگ را ﭼون ﭘﺳﺗﺎن ﻣﺎدر ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐردم ﭼون ﻣن ھرﮔز ﺷﯾر ﻧﺧورده ﺑودم ﭼون ﻣﺎدرم ﺷﯾر ﻧداﺷت و ﺣﺗﯽ ﺷﯾر ﮔﺎو
ﯾﺎ ﺷﯾر ﺧﺷﮏ ھم ﻧﺧورده ﺑودم و ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻘط آب ﻗﻧد ﺧورده ﺑودم و ﻟذا ﻣرده ﺑودم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد دﻓﻧم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﺟزه ای ﺑدﺳت ﻣﺎدرﺑزرﮔم زﻧده ﺷدم .
 -٢٧ﺑراﺳﺗﯽ ﻣن از ﮐﺟﺎ ﺑﮫ او اﯾﻧﻘدر اﯾﻣﺎن داﺷﺗم ﮐﮫ وﺟود دارد ؟ آﻧﻘدر ﯾﻘﯾن داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض دﯾدﻧش ﺷﻧﺎﺧﺗﻣش  .وﻟﯽ ﻣن
ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ھر ﭼﯾزی ﺟز دﯾدارش ﺑودم .
 -٢٨اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ دﯾدﻣش ﮔﻔﺗم  :اﯾن ﺗوھم اﺳت  .دوﻣﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ دﯾدﻣش ﮔﻔﺗم  :اﯾن ھم ﺗوھم اﺳت  .وﻟﯽ ﺑﺎر دوم ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻟﯽ دﮔر
دﯾدﻣش  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎر ﺳوم او را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧودم دﯾدم  .ﮔﻔﺗم  :اﯾن از ﻋﺟب و ﺧودﺑﯾﻧﯽ ﻣن اﺳت .
 -٢٩اﮔر در ﺧواب دﯾده ﺑودﻣش ﺑراﺣﺗﯽ اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐردم  .وﻟﯽ ھر ﺳﮫ ﺑﺎر در ﺑﯾداری دﯾدﻣش و ﺳرﭘﺎ .
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 -٣٠ﭘس از اﯾن دﯾدارھﺎ دﺳﺗم  ،ﻧﮕﺎھم و ﺣﺗﯽ ﻓﮑرم ﺑرای دﯾﮕران ﺷﻔﺎﺑﺧش ﺷده ﺑود  .وﻟﯽ ﻣن ﺑﯾﻣﺎر ﺷدم  .دل درد و ﺗب و
ﻟرزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل وﺻف ﻧﯾﺳت  .ﺗب ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺧواﻧم را ذوب ﮐرد و ﻣن از ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﺻف ﺷدم  .ﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﭼرت زدن را
ﺑﻣدت ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل از ﻣن رﺑود .
 -٣١آﯾﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺑﯾﮑﺳﯽ و ﻓﻘر و ﻣﻼﻣت و ﺗﮭﻣت و ﻋداوﺗﮭﺎی ﻋزﯾزان و ﯾﺎران ﺟﻣﻠﮫ ﺟزای اﯾن ﺳﺋوال ﻣن ﺑود
ﮐﮫ  :ﭼرا ﻣرا آﻓرﯾدی !؟
 -٣٢او ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾد در آﻓرﯾﻧش ﺧود ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﯾد .
 -٣٣آﯾﺎ ﭘس از دﯾدارش ﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دﺳت از ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم ؟ آﯾﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اراذل و اوﺑﺎش و ﺗﺑﮭﮑﺎران
را ﺑﺧود راه ﻣﯽ دادم و ﻓﻘط ﺑﮫ او ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗم ؟ آری ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣردم و ﺑﺧﺻوص ﺷرورﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﻣرا از او ﺑﺎزداﺷت و
دﭼﺎر ﻧﺳﯾﺎﻧم ﮐرد .
 -٣۴ﺑﮭرﺣﺎل ﻣن ﮔوﯾﺎ ﻣﺄﻣورﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز او را و دﯾﻧش را ﺑﮫ ﺣﺟت ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣدرن ﺗﺣﮑﯾم و
اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾم و ﻗﯾﺎﻣت دوران را ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزم .
 -٣۵در اﺣوال ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﮔﺎه ازﺧدا ﻣدد ﻣﯽ ﮔﯾرم و طﻠب اﻧدﮐﯽ ﮐﺎھش درد و ﺗب ﻣﯽ ﮐﻧم ﺣﺎﺻل واروﻧﮫ اﺳت و ﺣﺎﻟم ﺑدﺗر
ﻣﯽ ﺷود  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣن اﺳت و از ﻣن ﻣراﻗﺑت و ﺗﯾﻣﺎرم ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ ﮔﻔت ﮔوﯾﺎ اﯾن ﺗب ﺧود اوﺳت
و ﻟذا ﺑﺎ ﺻدا ﮐردﻧش ﺗب ﺷﻣﺎ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﺻداﯾش ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ از ﺷﻣﺎ دور ﺷود .
 -٣۶ﺑﯾﻣﺎری ام ﻣرگ را ﺑراﯾم ﻣﺳﺧره ﮐرده اﺳت و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھرﮔز ﻣردﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗم .
 -٣٧ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﺣﺎﻟت ﺗب دﭼﺎر ھذﯾﺎن و ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﻣن در ﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﻧﯾﺳت آﺛﺎرم را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم و در
اوج ھوﺷﯾﺎری و ﺣﺿورم .
 -٣٨ﮔﺎه ﺧود را ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﻧده ﺧدا و ﮔﺎه ھم ﺑدﺗرﯾن ﺑﻧده اش ﻣﯽ ﯾﺎﺑم  .و ﻟذا ﯾﺎ ﻣﺷﻐول اﺷد ﺷﮑرش ھﺳﺗم و ﯾﺎ اﺷد ھراس و
اﺳﺗﻐﻔﺎر و اﻟﺗﻣﺎس  .زﯾرا ﺑر ﺻراطم ﮐﮫ ﺳﻣت راﺳت ﻣن ﺑﮭﺷت اﺳت و ﺳﻣت ﭼپ ﻣن دوزخ  .روی ﺑﮭر ﺳو ﮐﮫ ﮐﻧم ھﻣﺎن ﺟﺎﺋﯽ
ام .درﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ ﻣردم ﻧظر ﻧﮑﻧم و ﻓﻘط روﺑروﯾم را ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرم را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم و ﺑﮫ ﭼپ و راﺳت ﻧﮕروم.
 -٣٩ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻣن ﺑﺎ ﺧداﯾم اﻣر ھداﯾت ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺳﯽ ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﮔر
ﺑﺧواھد ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﮫ آﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص ﺷده و ھداﯾت ﻣﯽ ﮔردﻧد  .ﭘس ﻧﻣﯽ ﺧواھد  .و اﯾن ﻧﺧواﺳﺗن دال ﺑر اﺧﺗﯾﺎر آدﻣﯽ اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﯾﺎری ﺣﻖ ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود  .و ھداﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺧواھﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ  .و ﺑﺎز ﺧودش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
ﺳری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﺑﺎ ھم ﮐﻧﺎر ﻧﻣﯽ آﯾﻧد و اﮐﺛرﯾت ﺑﺷر اھل
ھر ﮐﮫ را ﮐﮫ ﺧودش ﺑﺧواھد ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﭘس اﯾن ﭼﮫ ّ
ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن ﭼﮫ اﺧﺗﯾﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر داده ﮐﮫ اﮐﺛر او را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺧودش ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
اﺻوﻻ ً ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل و ظﺎﻟم اﺳت  .ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻗل و ﻋﺎدل ﺑﺎﺷد  .و در ﮐﺗﺎﺑش اﯾﻣﺎن و ھداﯾت را ﯾﮏ اﻣر
اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﺎ " اﻻ " آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﮫ ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل و ظﺎﻟم و ﮔﻣراه ھﺳﺗﻧد " اﻻ " اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد و اﯾﻣﺎن
آورﻧد  .ﭘس ﺧدا ﺑﺷر را اﺳﺎﺳﺎ ً و ذاﺗﺎ ً ﮐﺎﻓر آﻓرﯾده اﺳت و ﻟذا اﯾﻣﺎن و اﻣر ھداﯾت ﯾﮏ وﺿﻊ ﻏﯾرﻋﺎدی و ﺧﻼف طﺑﯾﻌت ﺑﺷر
اﺳت .و اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﮑﺎﯾت و درﮔﯾری ﻣن ﺑﺎ اوﺳت ﮐﮫ ﺑس ﻋذاﺑﮭﺎ ﮐﺷﯾده ام  .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ام ﺣﺎﺻل اﯾن اﺻرار ﻣن
اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھم از آن دﺳت ﺑﮑﺷم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم  .و اﯾن ﺗوﺑﮫ ای ﻣﺣﺎل ﺑرای ﻣن ﺑوده اﺳت و ﻣن از اﯾن درب اﺳت ﮐﮫ
ﺧود را آل ﻣﺣﻣد ﯾﺎﻓﺗﮫ ام  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ ھﻣواره زﻟف ﯾﺎر ﻣﺎ ﺑدﺳت دﯾﮕران ﺧواھد ﺑود ﺑدﺳت ﺷﯾﺎطﯾن  .و
اﯾﻧﺳت ﻣﺣﻣدی ﺑودن  .وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧود ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﮐﮫ ﻣن از ﻣﺣﻣد ھم ﻣﺣﻣدﺗرم  .آﯾﺎ اﯾﻧﮏ داﻧﺳﺗﯾد راز ﺗب و آﺗش ﺟﺎن ﻣرا  .ﮔﺎه
ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﻣن ﺧﯾﺎﻧت ﮐردﻧد ﻟﻌﻧت ﮐﻧم و ﻧﻔرت ﺑدارم ﺗﺎ از اﯾن آﺗش رھﺎ ﺷوم  .ﺑﺎرھﺎ
ﺧواﺳﺗم ﭼﻧﯾن ﮐﻧم وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗم .
 -۴٠ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز و در ھر ﻟﺣظﮫ ای ﻧدای ﻗﻠﺑم ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣﯽ ﮔﻔت :
ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﺗﻧﮭﺎﯾم واﻧﮭﺎده ای  .ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﺑر ﺻﻠﯾب ﺗن ﺧوﯾﺷم  .ﻣرا وﺳوﺳﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻠﯾب او ﺑﺎﻻ روم و ﭼون ﺑﺎﻻ
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رﻓﺗم ﻣرا ﺑﺧودم واﻧﮭﺎد و دﯾﮕر ﻧدﯾدﻣش  .ﺑﮫ ﺷوق ﻟﻘﺎی اﺑدی اش ﺑر ﺻﻠﯾب آﻣدم و دﯾﮕر از او ﺧﺑری ﻧﺷد  .ﻣن از ﻣﺳﯾﺢ ھم
ﻣﺳﯾﺢ ﺗرم  .آﯾﺎ اﯾﻧﮏ داﻧﺳﺗﯾد راز ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣرا  .ﺑر ﺻﻠﯾب ﺟز ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﺧود ﺻﻠﯾب ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷﯽ .
 -۴١ﺧوب ﺑودن ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﯾﮏ ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .وﻟﯽ ﺑرای ﻣن ﺑد ﺑودن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  .ﭼون ﻣن او را
دوﺳت ﻣﯽ دارم و ﺣﺎﺿرم ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮑﺑﺎر دﮔر دﯾدﻧش ھزاران ﺑﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷوم و ﺧﯾﺎﻧت ﺷوم و در دوزخ ﺑﺳوزم ﭼون او آﻧﻘدر
ﺧوب و زﯾﺑﺎ و ﻣﮭرﺑﺎن و ﭘﺎک اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش  ،ﺑﮫ آﺛﺎرش  ،ﺑﮫ رد ﭘﺎھﺎﯾش و ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش ﺧوب ﻧﺑﺎﺷم
زﯾرا در ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ از او ﺣﺿور دارد  .ﭼون ﭼﺷم آھو ﺑﮫ ﭼﺷم ﯾﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑﻠﮫ .
 -۴٢وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﺑودم ﺑطرز ﻏﻣﻧﺎﮐﯽ ﺷﺎد ﺑودم و از ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗم و ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ از ﭼﮫ اﯾﻧﻘدر ﻏﻣﻧﺎﮐﺎﻧﮫ ﺷﺎدم  .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً
ھﻣﮫ ﺷﻣﺎھﺎ ھم ﻣﺛل ﻣن ﺑودﯾد  .وﻟﯽ اﯾﻧﮏ ﻓرق ﺷﻣﺎھﺎ ﺑﺎ ﻣن در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﺎن ﺑزرگ ﺷده اﯾد وﻟﯽ ﻣن ھﻧوز ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ
ﺑﭼﮫ ام ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳرم طﺎس و رﯾﺷم ﺳﻔﯾد و ﮐﻣرم دوﻻ ﺷده و ﭘﺎھﺎﯾم ﻧﺎی ﭼﻧد ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن را ﻧدارد  .او ﺑﻣن اﺟﺎزه ﮔﻧده ﺷدن
را ﻧداد ﭼون ﺧﯾﻠﯽ ﻣرا دوﺳت ﻣﯽ داﺷت و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد  .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﻣرا
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد از اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﯾﻧﻘدر ﺧوش ﺑﯾن ھﺳﺗم و ھﻣﮫ را ﺑﺎور دارم و ﺑﺎ ﻏﯾر او دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم .
 -۴٣ھر ﭼﮫ ﮔﺷﺗم و دﯾدم دﻟﯽ در ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز  .ﮔوﺋﯽ او ھﻣﮫ آﻧﺎن را ﮐﮫ دﻟﯽ ﻧﺑود ﺑﮫ ﻧزد ﻣن آورد و ﺟﻣﻠﮫ از دل
ﻣن اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗﻧد و دﻟم را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد  .آﻧﺎﻧرا ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﺑود ﮔﻧﺎه از ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر او دل دادم  .و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑوده ام ھرﮔز ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗم ﭼون ھﻣﮫ را ﺑرای او دوﺳت ﻣﯽ داﺷﺗم و ھﻣﮫ ﭼﯾزم را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ رﯾﺧﺗم و ﺟﺎن ﮐﻣﺗرﯾن ﭼﯾز
ﺑود  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﻣن ﺑﻌﻧوان طﻌﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد و ﺧود ﻋﺎﻗﺑت طﻌﻣﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺷدﻧد .
 -۴۴ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎی وﺟودی ﻣن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرا ﻓردی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﯾﺎ ﻣؤﻣن ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﻋﺎرف ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .ﻣن ﺧود اﺳﻼم و اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن ﺑوده ام  .ﻣن ﺣﺗﯽ ﺧداﭘرﺳت ھم ﻧﺑوده ام ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد از وﺟود ﻣن ﺑﺎ
ﻣردم راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐرده اﺳت  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣن ﺷﺑﯾﮫ ھﯾﭻ اﻟﮕوی دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و در ﺑﺎورھﺎی ﻣردم ﻧﺑوده
ام و اﯾﻧﺳت راز ﻏرﺑت و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣن ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣؤﻣن و ﻣﺗدﯾن  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ وظﯾﻔﮫ ام در زﻧدﮔﯽ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎﺷم و
ھﻣﯾن  .ﺑودن ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟت ﻣن ﺑوده اﺳت  :ﻣن ھﺳﺗم ﭼون ھﺳﺗم ! و ﻗﻠم ﻗﻠﻣرو ﺣﺿور و ظﮭور اﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑوده اﺳت و اﯾﻧﺳت
ھﺎن ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ﻗﻠم
راز اﯾن ﺑﯾت ﮐﮫ ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﻗﺑل ﺳروده ام  :ھﯾﭻ داﻧﯽ ﻓرق ھﺳﺗﯽ و ﻋدم
 -۴۵ﻧوﺷﺗن ﻣن ھم ھﻣﭼون ﺑودن ﺑوده اﺳت ﻣن ﻓﻘط ﻧوﺷﺗﮫ ام و ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻼﺷﯽ ھم در اﻧﺗﺷﺎرش ﻧداﺷﺗﮫ ام و ﺧودﺑﺧود در ﺣﺎل
رﺳﯾدن ﺑدﺳت ﻣردم اﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ دﺧﺎﻟت ﻣن .
 -۴۶ﺧداوﻧد ﻋﮭد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﭘﺎک ﭘﺎک ﺳﺎزد و ﻟذا ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎﯾش را در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ
ﺣداﻗل در ﺣد ﻟﻣس و ﭼﺷﯾدن درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ دوزخ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد وﻟﯽ ﮐﺎﻓران اﺻﻼً آﻧرا ﻣﻧﮑرﻧد
زﯾرا ﺑﻧدرت دوزخ را در اﯾن دﻧﯾﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺷت را  .وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮭﺷت و دوزﺧش ھر دو را در درﺟﺎت
اﺧﻼص ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودﺷﺎن .
 -۴٧ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ﺣﺿرت رﺳول ﺗب را ﺗﺟرﺑﮫ ای از ﻋذاب اﻟﻧﺎر در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﺧود او ﭼﻧد ﺳﺎل آﺧر ﻋﻣرش را
ﺳراﺳر در ﺗﺑﯽ ﺑس ﮔدازﻧده ﺑﺳر ﺑرد و ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺗب از دﻧﯾﺎ رﻓت .
)ع(

 -۴٨ﻧﻌره و ﺿﺟﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﻗﺑﺎل ﻋذاب اﻟﻧﺎر ﮐﺷﯾد ھﯾﭻ ﺑﺷری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮑﺷﯾد  .اﯾن آﺗﺷﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧش را ﻣﯽ ﮔداﺧت
ﻣوﺟب اﺳﺗﺧراج ھزار ﻧﺎم از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮭﺎﯾش ﺳوﮔﻧد ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او را از ﻋذاب اﻟﻧﺎر ﻣﺻون
ﺳﺎزد  .دﻋﺎی ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺣدّ از ﻋﺑﺎدت و ﻧﯾﺎﯾش و ﭘرﺳﺗش ﭘروردﮔﺎر در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذھب اﺳت ﻣﺣﺻول اﯾن ﺳوز
و ﮔداز اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه او را ﺑﮫ ﭼﺎه ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ﻧﻌره ﺑرﮐﺷد و ﺧون اﺳﺗﻔراغ ﮐﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﻧﯾز ﺧود
را واژﮔون در ﭼﺎه ﻣﯽ آوﯾﺧت ﺗﺎ ﮐﻣﯽ ﺧﻧﮏ ﺷود .
 -۴٩در ﺣدﯾث ﻣﻌراج ھم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐل ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ را در اﯾن ﻋروج از آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ از ﻧور ﻋﺑور ﮐرد ﮐﮫ اﮔر
ﺣراﺳت ﻣﻼﺋﮏ از او ﻧﺑود اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺳوﺧت و ﻏﺑﺎرش در ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔم ﻣﯽ ﺷد .
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 -۵٠آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد و ﺑر او ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آب و ﺑرودت و ﺧﻧﮑﯽ و ﻧﺳﯾم اﺳت وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
ﻋﺎرف ﺧود ﺑﺳوی او ﻣﯽ رود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آﺗش اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ اول رﺳﺎﻟت رﺳول ﺧدا و ﻧﺧﺳﺗﯾن وﺣﯽ ھﺎ اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻟرز
ﻣﯽ اﻧداﺧت ﺑطورﯾﮑﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﮔﻠﯾم ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﺗﺎ ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان ﻣﯽ ﻟرزﯾد  .و ﻣﺎﺟرای ﺳوره ﻣﺷﮭور ﻣدﺛر و ﻣزﻣل
ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت  :ای در ﮔﻠﯾم ﭘﯾﭼﯾده ﺷده ﺑرﺧﯾز ! وﻟﯽ آن ﺣﺿرت در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻋﻣرش ﺳراﺳر در ﺗب ﺳوﺧت .
 -۵١اﯾن آﺗش زدودن دﻧﯾﺎ و اھﻠش از دل و ﺟﺎن ﻣؤﻣن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣؤﻣن و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺎﻧون ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
ﻣردم ھﺳﺗﻧد و ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﻣردم اﺳت و اﯾن آﺗش ﻗﻠوﺑﺷﺎن را از ﻏﯾرﺧدا ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ﺑرﺳﻧد  .اﯾن آﺗش
ﻏﯾرت ﺣﻖ در وﺟود ﻣﺧﻠﺻﺎن اﺳت  .اﯾن آﺗش ﻋﺷﻖ اوﺳت .
 -۵٢داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺑﺳﯽ ﻓراﺗر از ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت و ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﻋﻘل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ای و ﻗواﻋد ﮐﻔر و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺧواﻧﺎ ﻧﯾﺳت و
اﮔر آدﻣﯽ ﻋﻘل ﻋﺷﻖ را ﻧﯾﺎﺑد ھر آن در ﺧطر ﮔﻣراھﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮔﻣراه ﺷدﻧد ﮐﮫ اذﯾت و آزار ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑدﺑﯾن ﺷده و ﺑﮫ
ﻋداﻟت او ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﻠﺻﯾن ) ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻟﮭﯽ ( ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ورای ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب و اﺟر و ﻋذاب
اﻋﻣﺎل اﺳت و اﯾﻧﺎن ﺑﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧداوﻧد ﺧود ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﯽ ﮐﮫ طﻠب اﺧﻼص و
دﻋوی ﻋﺷﻖ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮐﻧد از ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﮭﺷت و دوزخ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻘل و ﺣﺳﺎب دﯾﻧﯽ درﺑﺎره اش ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا
)ع(

ﻣﺻداق آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ ﺑرای ﺧدا  ،اﺳﻼم را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳﺎﻧﯾده و از آن ﺧروج ﮐرده اﺳت  .ﭘس ﺣﺳﺎﺑش در
ﺷرع ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد و اﯾن ﻣﺎﺟرای زﻧدﮔﯽ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﻣورد طرد و ﻟﻌن ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﺑوده اﻧد زﯾرا ﻋﻘل ﺷرﻋﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ
درک وﺟود اﯾﻧﺎن ﻧﯾﺳت .
 -۵٣آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد ﺧﺎﻟص ﺗر و ﭘﺎﮐﺗر و ﺑﯽ ﻏش ﺗر ﺷود و آﺗش ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ
ﺗرﯾن ﭘﺎک ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ذات را از آﻟوده ﮔﯾﮭﺎ ﻣﯽ زداﯾد  .و آب اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﻔوذ آﺗش ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از آب
اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗوﻟش ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺑر دوزخ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗﺎ اﺑد در آن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻋده ای در آن
ﺗﺑﺎه و ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﺎﻧﯽ  .و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺟﺎن و دل و ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدرﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -۵۴ﻧﯾﻣﯽ از ﻣﻌرﻓت ﻋﻠّﯾﺗﯽ ﺑﺷر دوزخ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕرش ﺑﮭﺷت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت  .ﻣﻌرﻓت ﻋﺷﻖ ورای ﻋﻠّﯾت و دوﮔﺎﻧﮕﯽ
اﺳت و آن ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ آن راه ﻧدارﻧد و در ھﯾﭻ ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻋﻠم
ﺣﺿوری و آﻧﯽ اﺳت .
 -۵۵طﯽ طرﯾﻖ ﻗوس ﺻﻌودی ﺑرای ﺳﺎﻟﮏ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آﺗﺷﯾن و ﺳوزاﻧﻧده و ﭘﺎک ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ ﺑرای ﻟﻘﺎءﷲ آﻣﺎده ﺷود
وﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﯾدارش  ،ﺧود ﺑﺎ ﺻورت در دوزخ ﺳرﻧﮕون ﮐﻧد ﺧوﯾﺷﺗن را ﮐﮫ  :ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودم .
 -۵۶آﺗش ﺟﺎن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ آﺗش ﻏﯾرت ﺣﻖ اﺳت .آﺗش ﻋﺷﻖ ﻣﺣﺑوب اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ذره ای ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ را ﻧﻣﯾﭘذﯾرد و ﻣﯾﺳوزاﻧد
ﺗﺎ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺷوی و دوﺳت و ﻣﺣرم آﺋﯽ .
 -۵٧آﺗش ﺻﯾﻐﮫ ﻣﺣرﻣﯾت ﻣﺣﺑوب اﺳت ﮐﮫ  :ﮔر ﻣرا ﺧواھﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﭘﺎک آﺋﯽ .
 -۵٨آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺧﺎک ﻧﺷود ﻻﯾﻖ وﺻل ﻧﮕردد  .ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻣﮕر دھﻘﺎﻧﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺻل ﺑرداﺷت  ،ﻣزارع ﺧود را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد
ﺗﺎ ﻋﻠﻔﮭﺎی ھرز و ﺧس و ﺧﺎﺷﺎک و رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻘﯾم ﺑﺳوزﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﭘذﯾرش ﺑذر ﻧو و ﭘرورش آن و ﺣﯾﺎت و ﺛﻣری دﯾﮕر ﻣﮭﯾﺎ
ﺷوﻧد  .ﺑرای ﺣﯾﺎﺗﯽ دﮔر و ﺑرﺗر ﺑﺎﯾد ﺳوﺧت  .ﻣؤﻣﻧﺎﻧش در دﻧﯾﺎ و ﮐﺎﻓران در ﺣﯾﺎت اﺧروی ﻣﯽ ﺳوزﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﺑود ﻧﺷوﻧد و ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﺑرﺗر ﯾﺎﺑﻧد .
 -۵٩آﻧﮑﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺳوﺧﺗن ﻣﮭﯾﺎ ﺑﺎﺷد .ﻋﺷﻖ ﻣﺟﺎز و ﯾﺎر ﻧﯾﺎز ﺗن ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺳوزاﻧﻧده اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد
ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺣﻖ و ﯾﺎر ﺻﻣداﻧﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ و وﺻﻠت روﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﻏرق در ﻟﺟن و ﻓﺳﺎد و ﺗﻌﻔن و ﺿﻼﻟت و ظﻠم
اﺳت .
 -۶٠آب ﺗن و ﺟﺎن را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺗش ھم روح و روان را .ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آب وﺿوء ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺳﭘس ﺑر آﺗش وﺻل
ﻣﯽ آﺋﯽ .
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 -۶١ﭼون ﺻﻠوات ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯽ ﮐﮫ  :ﺧداﯾﺎ ﺑر ﻣﺣﻣد و آل او ) ﮐﮫ از آل اوﺋﯽ ( وارد ﺷو ) ﺻ ّل ( ﭘس آﻣﺎده ﺳوﺧﺗن ﺑﺎش ﺗﺎ ﻻﯾﻖ
ورودش ﺑﺎﺷﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن وﮔرﻧﮫ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوی .
 -۶٢ﻣﺻﻠّﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮑﺎره اﻧد و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﺳوﺧﺗﮕﺎﻧﻧد .
 -۶٣آﻧﮑﮫ ﺑر ﻧﻣﺎز ﻣﯽ اﯾﺳﺗد ﺑر ﭘرﺗﮕﺎه دوزخ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﯾﺎری اﻣﺎم ﮐﮫ ﺳﭘر ﺑﻼی آﺗش اﺳت ﻧﺗواﻧﯽ وارد
ﺷوی و از ﻣﺻﻠﯾن ﺑﺎﺷﯽ  .اﻣﺎم ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر ﺗوﺳت .
 -۶۴و وای ﺑر آﻧﮑﮫ ﺧود در ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ در آﺗش ﺧدا و ﺧﻠﻘش دﻣﺎدم ﻣﯽ ﺳوزد و اﯾﻧﺳت ﻧﻌره "ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧّﺎر ﯾﺎ
رب" در دﻋﺎی ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر ﮐﮫ ﻧﻌره اﻣﺎم اﺳت .
 -۶۵ﻋﺎرف ﺑرای ﺧود آﺗش اﺳت و ﺑرای ﻣردم  ،آب اﺳت  .دوزخ ﺧوﯾش و ﺟﻧّت ﺧﻠﻖ اﺳت  .او ﺣﺎﺋل ﺑﯾن دوزخ و ﻣردم اﺳت.
ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﺧود ھﯾزم دوزﺧﻧد  .و اﻣﺎم ﺣﺎﺋل ﺑﯾن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ و ﺑﺎطل اﺳت زﯾرا ﻣرز ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .
 -۶۶ﺑﺳﯾﺎری ﻣرا ﻏﯾﺑﮕو ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .ﻣن ﻏﯾﺑﮕو ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ آدﻣﮭﺎ را و راھﮭﺎی زﻧدﮔﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﻣﯽ داﻧم ھر
آدﻣﯽ ﺑﺎ راھﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾش دارد ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رﺳد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾم و اﮔر ﺑر ﺧطﺎ و ﮔﻣراھﯽ ﺑﺎﺷد ھﺷدارش ﻣﯽ دھم ﮐﮫ
اﮔر اﻧﮑﺎر و ﮐﺑر ﻧﻣﺎﯾد ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ام درﺳت از آب درﻣﯽ آﯾد و آﻧﮕﺎه ﺑﻣن ﻋداوت ﻣﯽ ورزد و ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﻋث ﻋﺎﻗﺑت ﺷوم او
ﺷده ام و اﮔر ﻧﻣﯽ ﮔﻔﺗم او ﺧوﺷﺑﺧت ﻣﯽ ﺷد و ﺑﮫ دوزخ درﻧﻣﯽ آﻣد .ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣن ھم درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر
ﮐﺷورﻣﺎن از ھﻣﯾن دﺳت اﺳت ﻣﺛل ﻣﺎﺟرای "ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب" ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋذاب و رﺳواﺋﯽ ﻋظﯾم را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده
ﺑودم ﮐﮫ درﺳت رأس ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت ﮐﮫ ﻣﺻداق ھﺷدار ﺧداوﻧد در ﺳوره ﺗوﺑﮫ ﺑود از  ٢٢ﺑﮭﻣن  ٨٧ﺗﺎ ٢٢ﺧرداد .٨٨
 -۶٧ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آﺗش دوزخ را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد و ﭘﺎک ﺷود ﭼرا ﮐﮫ ﺟوﺷﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺑدن دارد ﮐﮫ از روﺣش
ﺣراﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد  .وای ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺑدن ﺑر دوزخ وارد ﺷود  .و ﺧوﺑﺎن دوزخ ﺧود را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
اﺷرار ھم ﭘس از ﻣرگ .
 -۶٨وﻗﺗﯽ از دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم و ﺧود ﻧﯾز ﺣﺟﺗﯽ ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎﯾم ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ روﺷن و ﻗرآﻧﯽ ،
ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻣﻘدس ﻣﺂﺑﺎن و ﺑرﺧﯽ روﺣﺎﻧﯾون و ﻋﻼﻣﮫ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺑﮑﺎران دﯾﻧﯽ و ﻣﺗﺷرﻋﯾن و ﺣﺗﯽ دﮐﺎﻧداران دروﯾﺷﯽ را ﮐﮫ از
ﻓرط ﻏﯾض و ﻏﺿب ﺑﻣن ﺣﻣﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ  " :ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ رﯾش و ﻋﺑﺎ و ﻋﻣﺎﻣﮫ داری و ﻧﮫ ﺳﯾد و ﻣﻼﺋﯽ و ﻧﮫ ﻋرﺑﯽ
ﻣﯾداﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﺳﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  .ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﻣﺎﻣﺎن ھم ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﻧﮑرده اﻧد و درک و دﯾدار ﺑﺎ ﺣﻖ را ﯾﮏ ادراک
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎطﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﮫ ﺑﺻری و در روز روﺷن و  . " ...ﭼرا اﯾن ادﻋﺎ را اھﺎﻧﺗﯽ ﺑﺧود ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯽ
ورزﻧد و ﺗﮭﻣت ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ﺑﺎوری ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ دﯾن و ﻗرآن و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و
اﺣﺎدﯾث ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧدارﻧد  .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش ﭼﻧد ﻧﻔر از اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی اداره اطﻼﻋﺎت آﻣده ﺑودﻧد و از ﻣن درﺑﺎره ﭼﻧد
و ﭼون درﻣﺎن اﻣراض ﻻﻋﻼج ﺳﺋوال ﮐردﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺑواﺳطﮫ ﺻدق و دﻟﺟوﺋﯽ و ﻣﺣﺑت درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﺳﺎﻋت ﺗﻣﺎم
ﻗﮭﻘﮭﮫ زدﻧد و ﻣرا ﻣﺳﺧره ﮐردﻧد  .و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﺳرﺑرﮔﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ ﮔزارش ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد اﯾن ﺟﻣﻠﮫ
)ع(

ﻋﻠﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ  " :ﺻدق ﺳﻔﯾﻧﮫ ﻧﺟﺎت اﺳت " و اﯾﻧﺎن ﺻدق را ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا را  .و ﻋﺟﺑﺎ
ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان و ﯾﺎران اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﮐل ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﻧﻔﺎق و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد  .در ھﯾﭻ ﺟﺎی
دﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺻدق و اﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎن اﯾﻧﻘدر ﻋداوت ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ  .و ﻣن ﺳﯽ ﺳﺎل در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ زﯾﺳﺗﮫ و ﺑﮫ
ﯾﺎری ﻣردم ﺷﺗﺎﻓﺗﮫ ام و در ھﻣﮫ ﺟﺎ اﯾن داﻋﯾﺎن ﺧدا و رﺳول و دﯾن را ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﯾﺎری ﯾﺎﻓﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺳدّ راه اﺷﺎﻋﮫ دﯾن و ﻣﻌرﻓت
ﺑﮫ ﻣردم ﺑوده اﻧد  .ﻣذھب ﺿد ﻣذھب در ھﯾﭻ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺗﺣﻘﻖ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
 -۶٩وﻗﺗﯽ از دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾم ﮔوﺋﯽ ﺗﯾری ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ :آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺧدا وﺟود دارد و در ھﻣﮫ
ﺟﺎ ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر اﺳت؟!! اﮔر ﺧدا وﺟود دارد ﭘس ﭼرا ﻣﺎ اﯾﻧﻘدر آزاد و راﺣت ھﺳﺗﯾم و ھر ﮐﺎری ﮐﮫ دﻟﻣﺎن ﺑﺧواھد ﻣﯾﮑﻧﯾم؟!
 -٧٠وﻗﺗﯽ وارد ﺑﺣﺎراﻻﻧوار ﺟﻧﺎب ﻣﺟﻠﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت را ﺑﺑوﺳﯾم و ﻣرﺧص ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم
ﺻﻔﺣﮫ ای از اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗﺎب آورﯾم و دﯾواﻧﮫ ﻧﺷوﯾم و ﺑﮫ دﯾن ﺧدا ﮐﺎﻓر ﻧﮕردﯾم  .ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت ﺣدﯾﺛﯽ در ﻣذﻣت ظﻠم و
زور و ﻣﺎل ﻣردم ﺧوری و دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم وﻟﯽ ﺗﺎ دﻟﺗﺎن ﺑﺧواھد در ﻋظﻣت ﻧﻣﺎزھﺎی ﺻوری و ﮔرﯾﮫ ﺑر اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺣدﯾث
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ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت  " :ھر ﻗطره از اﺷﮏ ﺑرای اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد  .ھر رﮐﻌﺗﯽ از ﻧﻣﺎز ﮐﮫ
ﺗرک ﺷود ﮔﻧﺎھش ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻗﺗل ﭘﯾﺎﻣﺑر و زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧوﯾش  " .وﻗﺗﯽ ﻧظری ﺑﮫ اﯾن اﺣﺎدﯾث ﻣﯽ اﻧدازﯾم ﺑوﺿوح درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم
ﮐﮫ ﻣﺧﺗرﻋﯾن آن ﺟز روﻧﻖ ﺑﺎزار و دﮐﺎن دﯾن داران را ﻣد ﻧظر ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾن ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد و ﻣﺎل ﻣردم ﻣﯾﺧورﻧد.
آﯾﺎ ھرﮔز اﯾن ﺣدﯾث را ﺑر ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑری ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐﮫ از رﺳول اﮐرم اﺳت  " :ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗرآن و ﻋﻠم ﺧود ﻧﺎن
ﻣﯽ ﺧورﻧد آﺗش دوزخ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت  " .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﺗرﻋﯾن اﯾن اﺣﺎدﯾث ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﻼﯾﺎن دﯾن
ﻓروش ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎ و ﻋﻣﺎﻣﮫ ﻟﺑﺎس ﮐﺳب و ﮐﺎرﺷﺎن اﺳت و ﻧﻣﺎز و روﺿﮫ ھم ﺗﺧﺻص وﯾژه آﻧﮭﺎﺳت  .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھر رﮐﻌت
ﻧﻣﺎز و ھر ﻗطره اﺷﮏ ﺑر اﻣﺎم ﺣﺳﯾن اﯾﻧﻘدر ﻗﯾﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ھم ﻣوﺟب ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﺷود و آﺗش
دوزخ را ﺣرام ﻣﯽ ﺳﺎزد  .اﯾن اﺣﺎدﯾث ﺟﻌﻠﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﻣﺳﺎﺟد ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺟز دوﻻ و راﺳت
ﺷدن و ﮔرﯾﮫ دوﺷﯾدن ﮐﺎﻻ و ﮐﺎر دﯾﮕری ﻧدارﻧد  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾﻧﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﺷﯾطﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ؟
ﮐرات دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﻗﺎﺗﻼن ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻣﺎﻣﺎن
 -٧١وﻟﯽ ﺧﻼف اﯾن اﺣﺎدﯾث را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ّ
ﻧﻣﺎزﺧواﻧﮭﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﻧﮫ ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ داﺷﺗﻧد و ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧود زﻧﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد و زﻧﺎزاده ﺑودﻧد  .ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل و
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺑدﺳت ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد  .و ھﻣﯾن ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺧﺗرﻋﯾن اﯾن ﻧوع اﺣﺎدﯾث ﺑوده اﻧد ﺗﺎ ردّ ﺧود را ﮔم ﮐﻧﻧد وﻟﯽ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﺟﻌل ﺣدﯾث ﺳﻧت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در اﺳﻼم ھم راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﮔروھﯽ از اﯾن ﻣﻼﯾﺎن ﯾﮭود در ﺻدر اﺳﻼم ﺑﮫ ﻣﮑر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷدﻧد و در درﺑﺎر ﺧﻠﻔﺎ راه ﯾﺎﻓﺗﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ دﺳت
اﻧدرﮐﺎران ﺟﻣﻊ آوری ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﺑودﻧد ﻣﺛل ﮐﻌب اﻻﺣﺑﺎر  .و آﯾﺎ ﻧوﺑت آن ﻧرﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺣدﯾث
و از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺣﺎراﻻﻧوار را از ﻟوث وﺟود ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﭘﺎک ﺳﺎزﻧد ﺗﺎ اﺟر و زﺣﻣﺎت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﺟﻠﺳﯽ ھم ﺗﺑﺎه ﻧﺷود  .زﯾرا
ﻣﺣﻘﻘﯾن و اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﺎن ﮔﺎه ﺑﺟﺎی ﻟﻌن ﮐردن اﯾن ﺟﺎﻋﻼن ﺑﮫ طرد و ﻟﻌن اﻣﺛﺎل ﻣﺟﻠﺳﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و اﯾن ﺣﻖ ﻧﯾﺳت زﯾرا
ﻣرﺣوم ﻣﺟﻠﺳﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری اﺣﺎدﯾث از ھر ﻣﻧﺑﻌﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت و ﺧودش ھم اﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋول درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ
اﯾن اﺣﺎدﯾث ﻧﯾﺳت .
 -٧٢ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ از دﯾدن اﯾن ﻧوع اﺣﺎدﯾث ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻋرق ﺷرم ﺑر ﺟﺑﯾن دارد و از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯾﻌﮫ ﺑودن ﺧود
ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷد  .ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ اﺣﺎدﯾث ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد ؟ آﯾﺎ ﮐﺎری واﺟب ﺗر از اﯾن ﺑرای روﺣﺎﻧﯾون و ﻋﻠﻣﺎی
راﺳﺗﯾن ﻣﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﻔﺎق و دروغ و ﺗﮭﻣت را از داﻣن دﯾن ﺧدا ﭘﺎک ﮐﻧﻧد ؟
 -٧٣ﺑﻧده ﺣﮑﻣت ھﺎی ھﻣﮫ ﻣذاھب و ﻣﮑﺎﺗب و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده ام و ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﮑﻣﺗﮭﺎﺋﯽ ﻧﺎﺑﺗر از اﺣﺎدﯾث
ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﻧﺎر درﯾﺎﺋﯽ از ﺟﻌﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣردان ﺧدا ﻧﺳﺑت داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺧﻼف ﻋﻘل
و دﯾن و ﻓطرت و ﻗرآن و ﻋﺗرت اﺳت و ﺗﻔﮑﯾﮏ آﻧﮭﺎ اﺻﻼً ﮐﺎر ﻣﺣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺗﺻﻔﯾﮫ اﺣﺎدﯾث ﻣوﺟب ﺧراﻓﮫ
زداﺋﯽ و ﻧﻔﺎق زداﺋﯽ و زدودن دﯾن ﻓروﺷﯽ و ﺷرک ﻣزﻣن و ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﯾت اﺳت .
 -٧۴اﯾن اﺣﺎدﯾث ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﯽ ﺗوان ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد و ﺑر ﺣﺳﯾن ﮔرﯾﺳت و ھر ﭼﮫ ﺧواھﯽ
ﮐرد  .و اﯾن اﺳﺎس ﻧﻔﺎق در اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺑوده اﺳت  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻌﻠﯾﺎت ھم ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧده اﯾن ﻣذھب ﺿد ﻣذھب اﺳت  .و آﺛﺎرم
رﯾﺷﮫ اﯾن ﻣذھب ﻧﻔﺎق را ﺑرﮐﻧده اﺳت .
 -٧۵و ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑدﺳﺗﺎن ﺧودش اﯾن آﺛﺎر را ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻧطﺑﻖ ﻧﯾﺳت ﺑدﺳت ﻣردم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد آﻧﮭم در
دوره ای ﮐﮫ اﺷد ﺳﺎﻧﺳور و ﺧﻔﻘﺎن ﺑر ﮐﺷور ﺣﺎﮐم ﺷده اﺳت آﻧﮭم ﺑدﺳت ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ  .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺟزه ای اﺳت ﮐﮫ در
زﻧدﮔﯾم ﺷﺎھد ﺑوده ام .
 -٧۶ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ ام اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﯾﮑران اﻧدوھم ﺑﮫ درﮔﺎه اوﺳت وﻟﯽ ﻏرق در ﺷﮑر اوﺳت  .اﯾن ﺗﺿﺎد ﻣﻧطﻘﯽ راز ﮐل
زﻧدﮔﯽ و ﻣﻌﻧﺎی ﻣن اﺳت .
 -٧٧وﻗﺗﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ اﺳﻼم ھﺳﺗم و ﻣؤﻣن ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻣﺎن ھﺳﺗم و ﻋﺎرف ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﻋرﻓﺎن
ھﺳﺗم  ،ﻣﺗدﯾّن ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ دﯾن ھﺳﺗم  ،ﻣﺗﺷرع ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﺷرﯾﻌت ھﺳﺗم و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ھﺳﺗم و ﻧﯾز
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم  ،ھﻣﮫ
ﻣوﺟودی ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ وﺟود ھﺳﺗم  ،در ﺣﯾرت ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ در دﯾن
ﺳم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد در وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎﻧش  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﺗﺟﺳم رﺣﻣت اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻋﻠﯽ
اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻌﯾن و ﺗﺟ ّ
ﺗﺟﺳم ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﺑود و ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ھم ﺗﺟﺳم اﺳﻼم ﺑود و ﻓﺎطﻣﮫ
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)ع(

)ع(

ھم

ﺗﺟﺳم ﻓطرت ﺧدا ﺑود و  . ...اﯾن از وﯾژه ﮔﯽ

اﺳﻼم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ّ
ﺣﻼج ھم ﺧود را ﺗﺟﺳم ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﺳت و درﺳت ھم ﺑود و ﺑﺎﯾزﯾد ﺧود را ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﺧواﻧد و
درﺳت ھم ﺑود  .و اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ از ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﻣﻌرﻓت اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت .
 -٧٨در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرﺧﯽ از ﻣردم را ﮐﺎﻓر آﻓرﯾده اﺳت  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻣﯾن ﮔروه را در ھر ﻋﺻر در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎز در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ھر ﯾﮏ از رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ
ﻋداوت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ اﻣر ﺧدا  .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ رﺳوﻻن و اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﻔر دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧﻧد
و ﻏﺎﯾت رﺣﻣت و وﻻﯾت اﻟﮭﯽ را در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﯾﻧﺎن را ﺷﻔﺎﻋت ﮐﻧﻧد  .در اﯾن ﺷﻔﺎﻋت اﺳت ﮐﮫ راز ﮐﺎﻓر
آﻓرﯾدن ﺑرﺧﯽ ﻣردم درک ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﺎﻓران ﻣﺎدرزاد ﻣورد اﺷد رﺣﻣت و ﺷﻔﺎﻋت ﺧدا ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  .اﯾن ﻗﺎﻋده اﻟﮭﯽ
را ﺑﻧده ﻧﯾز در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرم ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻧﻣوده ام  .و در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑوده ام ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد
ﮐﻣﺎل رﺣﻣﺗش را از وﺟود ﺑﻧده ﺑر اﯾن اﺷﻘﯾﺎء ﺟﺎری ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﻋداﻟت رﻋﺎﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد .
 -٧٩ﻣن اﮔر ﻋﻣر ﻧوح ﯾﺎﺑم ﺟز ﻧوﺷﺗن ﮐﺎری دﮔر ﻧﺧواھم ﮐرد زﯾرا ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا در ﻣن ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت و ﻋﻠم او را ﮐراﻧﮫ ای
ﻧﯾﺳت ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻓﻘط دو ﻧﻔر را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﭼون ﻣن ﺑوده اﻧد  :ﻋﻠﯽ

)ع(

و اﺑن ﻋرﺑﯽ  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺧود اﺑن

ﻋرﺑﯽ ھم ﮐﮫ ﺣدود ﺷﺷﺻد ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش آورد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر را ھﻣردﯾف ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳت و آن ﻋﻠﯽ

)ع(

ﺑود .

 -٨٠از آن روز ﺻﺑﺢ در دازﮔﺎره ﮐﮫ ﻗرص ﻧﺎﻧﯽ ﺑﻣن داد ﻣوﻻﯾم ﻋﻠﯽ  ،ﻋﻠﻣش در ﻣن ﺟﺎری ﺷد ﺑﮭﻣراه ﻓﻘر و ذواﻟﻔﻘﺎرش در
ﻗﻠم ﺑﮭراه دل دردش و ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑم ﻣﯽ ﺑﺳت و آﺗﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﻌره اش را ﺑﮫ ﺧدا رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧّﺎر ﯾﺎ رب !
 -٨١رﻣﺿﺎن اﻣﺳﺎل )  ( ١٣٨٨از او ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﻣرا داﺋم اﻟﺻﻠوة ﮐن  .آﺗﺷﯽ ﺑﺟﺎﻧم رﯾﺧت ﮐﮫ روز ﻋﯾد ﻓطر ﻣرا ﮐﺷت و
ﺑطرزی ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﮕوﻧﮫ دوﺑﺎره زﻧده ﺷدم  .ﮔﻔﺗم ﺧداﯾﺎ اﯾﻧﺳت داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن !؟ ﺣﺎل ﮐﮫ ﺣدود ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ای از رﻣﺿﺎن
ﻣﯽ ﮔذرد ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺳﺟده در ﻣن ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺗﺎ ﮐﮫ وﺿوء ﻣﯽ ﺳﺎزم و ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در
ﺳﺟودم .و اﻣﺎ ﺑﻌد دﯾدم ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻣﯾز ﮐﺎرم ھم داﺋﻣﺎ ً ھﻣﯾﻧطوری ھﺳﺗم و ﺳﺟده ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ﻣن ﺷده اﺳت و ﺣﺗﯽ در
رﺧﺗﺧواب  .آﺗﺷﯽ ﺑﺟﺎﻧم اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﻓﻘط در ﺣﺎل ﺳﺟده اﺳت ﮐﮫ ﺧﻧﮏ ﻣﯽ ﺷوم  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
اﺳﺗﺣﻘﺎق داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾﻧطوری داﺋم اﻟﺻﻠوة ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ از ﺧدا ﭼﮫ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت و ﭼﮫ ﺟﺳﺎرﺗﯽ
ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﻘﺎم اﺑراھﯾم ﭼﯾﺳت .
 -٨٢ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﯾﺎن اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑﺧودم ﻧزدﯾﮑﺗر از اﺑراھﯾم ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم .اﺻﻼً ﮔوﺋﯽ اﯾن ﻣن ﺑودم ﮐﮫ ﭼﻧد ھزار ﺳﺎل
ﭘﯾش ﺑﻧﺎم اﺑراھﯾم ﻣﯽ زﯾﺳﺗم .او اﯾﻧﻘدر ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ در او ﮔم ﻣﯽ ﺷود .او ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت .ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳر ﭘﺳرش را ﺑﺑرد ﺑرای ﺧداﯾش .او ﭼﻘدر ﻋﺎﺷﻖ ﺑود .ﺗﺎزه ﻣﮕر ﭘﺳرش ﮐﮫ ﺑود؟ وﻟﯽ ﺧدا ﺑود و ﻧورﷲ ﺑود .اﺑراھﯾم
ﭼﮫ ﮐرد .ﻓﻘط ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ او ﭼﮫ ﮐرد  .اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻣﺎم ﭘدرش ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾوﺳف ھم اﻣﺎم ﭘدرش ﯾﻌﻘوب ﺑود  .اﺑراھﯾم ﺳر
اﻣﺎﻣش را ﺑرﯾد ﺑرای ﺧداﯾش  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﻣﮕر اﻣﺎم ﮐﯾﺳت؟ ﻧور ﺧدا و ﺣﺟت اوﺳت .ﭼطور ﻣﯽ ﺷود ﺳر ﺧدا ﺑرﯾد ﺑﮫ اﻣر
ﺧدا .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!! اﯾﻧﺳت ﺗﻌﯾّن "ھو اﻟﺷﮭﯾد!"
 -٨٣ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در ظﮭر ﻋﺎﺷورا از ﻣﻐرب آﻓﺗﺎب دﯾﮕری طﻠوع ﮐرد و در آﺳﻣﺎن دو ﺗﺎ آﻓﺗﺎب ﺑود  .اﯾن را ﻣن ﺑﺎور دارم زﯾرا
دﯾده ام ﮐﮫ از ﻏرب آﻓﺗﺎﺑﯽ طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﺷرﻗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠش ﮐورﺳو ﻣﯽ زﻧد و ﺑﮫ ﺳوی ﺧﻣوﺷﯽ ﻣﯽ رود و ﭼو ﻓﺎﻧوﺳﯽ
دود ﻣﯽ زﻧد  .ﻓردای ﺻﺑﺢ ﻧزول روح در دازﮔﺎره ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺻﺣﻧﮫ ای ﺷدم ﮐﮫ ﺷﺎھدی ھم دارم  .ﭼﻧﯾن ﺻﺣﻧﮫ ای را اﺑن
ﻋرﺑﯽ ھم در ﻓﺗوﺣﺎﺗش ﮔزارش داده اﺳت  .ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن آﻓﺗﺎب ﻏرﺑﯽ ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﻧورش ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ اﺳت وﻟﯽ ھزار ﺑراﺑر ﺑزرﮔﺗر و
ﻣﺷﻌﺷﻊ ﺗر ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از آﺳﻣﺎن را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑر روی ﺟﻠد ﮐﺗﺎب "ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی" ﻧﻘﺎﺷﯽ ای ھﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن آﻓﺗﺎﺑﯽ
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻣﺎن آﻓﺗﺎب وﺟود ﺷﻣس اﺳت .اﯾن آﻓﺗﺎب ﻏرﺑﯽ آﻓﺗﺎب وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧورﷲ اﺳت .
 -٨۴از آن ﺷب ﻧزول روح ﺑﻣدت ﺣدود ﯾﮏ ﭼﻠﮫ ھر ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﻧزدﯾﮏ ﺳﺣر ﺑدﯾدارم ﻣﯽ آﻣد آن ﺟﻧﺎب ﻧورﷲ  .و ﻣن ﻣﯽ ﻣردم و
زﻧده ﻣﯽ ﺷدم در ﺣﺿورش  .ﻓﻘط ھﻣﯾن ﺑود و ﻏﯾر از اﯾن ﻧﺑود  " .ﷲ ﻧور " ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت .
 -٨۵اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت در ﻣﯾﺎن ﺗﺷﯾﻊ ﻣﮭﺟورﺗرﯾن و ﻣﻧﺣرﻓﺗرﯾن ﺻورت را ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در ھﯾﭻ ﻣذھﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎ اﯾن ﺣد
ﻣﺳﺦ و ﺗﺣرﯾف و واژﮔوﻧﮫ ﻧﮕردﯾده اﺳت ﮐﮫ در ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷﯾﻌﮫ  .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﭘﯾرواﻧش
ﻣﮭﺟور و ﻣﻐﻣوم اﺳت و اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺣﻖ را از اﺳﺎرت ﭘﯾرواﻧش ﻧﺟﺎت دھﻧد و ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
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اﻣروزه ﺑﻧﺎم ﺗﺷﯾﻊ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ اﺳت  .و ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺷﻘﯽ ﺗر از اﯾن ﻧدارد  .ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ را
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮐﺷﺗﻧد .ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑﻧﺎم دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻋﻠﯽ و ﺧون ﺣﺳﯾن ﺑﻘدرت رﺳﯾدﻧد  .اﻣﺎم اول ﺑدﺳت ﻣرﯾدش اﺑن
ﻣﻠﺟم ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ اﺑن زﯾﺎد ھم از ﻣرﯾدان ﻋﻠﯽ
و اﻟﯽ آﺧر .

)ع(

ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑم ﻗﺗل ﺣﺳﯾن را داد  .و ﺣﺳن

)ع(

را ھم ﮐﮫ زﻧش ﮐﺷت

 -٨۶اﻣﺎﻣت ﺑﯽ ھﯾﭻ اﻏراﻗﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧدا در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت  .ﻧﮫ ! اﻣﺎم  ،ﺧدا ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﺑود  .در اﯾﻧﺻورت ﺑدﺳت
ﻣرﯾداﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد  .ﺗن اﻣﺎم ﺳﭘر ﺑﻼی ﺣﺿور ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت و اﯾن ﺗن ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺧون ﺧدا در ﺧﺎک
ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از اﯾن ﺧﺎک اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی دﯾﮕری ﺑرﺧﯾزﻧد  .ﺳﺟده ﺑر ﺗرﺑت ﺣﺳﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺟده ﺑر ﺧدا  .آﯾﺎ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟
آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟ اﻓﺳوس ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﻣﻔﮭوم ﻧﯾﺳت .
 -٨٧ﯾﮑﯽ از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﺛﺎرم ﺑراﯾم ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ آﺛﺎر ﺷﻣﺎ را ﺧواﻧدم ﺑﺎور ﮐردم ﮐﮫ ﺧدا ھﺳﺗم  .ﺑراﯾش ﻧوﺷﺗم ﺗو آﺛﺎر
ﻣرا ﻧﺧواﻧده ای ﻓﻘط ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﺟﻣﻠﮫ از آﻧرا ﺑرﯾده ای و ﻣﺎﺑﻘﯽ را دور رﯾﺧﺗﮫ ای  .اﮔر آﺛﺎرم را ﺧواﻧده ﺑودی ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐردی ﮐﮫ
از ﺣﯾواﻧﺎت ھم ﭘﺳت ﺗری  .ﮔﺎه از اﯾﻧﮑﮫ اﺟﺎزه دادم آﺛﺎرم ﻣﻧﺗﺷر ﺷود ﭘﺷﯾﻣﺎن و ﻏﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷوم و اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم  .ﺑﺎ
اﯾﻧﺣﺎل ﻣﯽ داﻧم اﯾن آدﻣﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑزودی ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎدون ﺣﯾواﻧﯽ ﺧود اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٨٨ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣن اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ دارم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﻋﮑس اﺳت  .ﻣوﺟودی ﺣﻘﯾرﺗر از ﺧود در ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑم و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ھر ﺣﯾوان و ﮔﯾﺎه و ﺟﻣﺎدی ﺑرﺗر و ﺑﮭﺗر از ﻣن اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ھر آدﻣﯽ  .و اﯾن اﺣﺳﺎس دروﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ
ﺧودم ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و از اﯾن ﺣﻘﺎرت و ﭘﺳﺗﯽ ﺧود در ﺣﺿور ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل و راﺿﯽ ام و ﻏرق در ﻟذﺗم  .ﭼون
ﻋظﻣت و ﺧوﺑﯽ ﻓﻘط ﺑرازﻧده اوﺳت  .وﻗﺗﯽ او ھﺳت ﭼﮫ ﻧﯾﺎزی اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾر او ھم ﺑﺎﺷد او ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺗو .
 -٨٩ﺧدا  ،ﺧودآی آدم اﺳت وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ اﯾن را ﺑﺑﯾﻧد و ﺑداﻧد از ھﯾﭼﯽ و ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑوده ﮔﯽ ﺧود در ﺣﺿور او ﻏرق در ﻣﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﭘﺳﺗﯽ .
 -٩٠وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت او را ﻧﺳﺑت ﺑﺧود ﺑﺑﯾﻧد ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺧواھد او ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ اﺑد ﺑﻧده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣورد
ﻣﺣﺑت او ﻗرار ﮔﯾرد  .ﻓﻘط اﺣﻣﻖ ھﺎ و اﺷﻘﯾﺎء ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧدا ﺑﺎﺷﻧد .
 -٩١ﻋرﻓﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ھﻣﯾن  .و ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺧﺻوص در ﻋﺻر ﺟدﯾد وﺟﮭﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده از ھوﯾت ﺑﺷر
ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﮭم ﮔردد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ اﻣروزه اﯾن وﺟﮫ از اﻧﺳﺎن را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧدھد ﻋﺎرف ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻣر
ﺑر او ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷده اﺳت .
 -٩٢ﻋرﻓﺎن ﺑﺷر ﻣدرن ﻋرﻓﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ  ،ﻋرﻓﺎن اﻋﺗﯾﺎد  ،ﻋرﻓﺎن اﯾدز  ،ﻋرﻓﺎن ﺑﻣب  ،ﻋرﻓﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﻋرﻓﺎن ﻧﻔت ،
ﻋرﻓﺎن ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم اﺳت  .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذات اﯾن اﻣور راه ﻧﯾﺎﺑد و ﺣﻘش را ﻧﯾﺎﺑد ﻋﺎرف ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻋر ﯾﺎ
ﻣﻔﺳر ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻟﺑﺎف اﺳت  .و ﺑدﯾن ﺟﮭت اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺎرف ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗم .
 -٩٣ظرف ادراک ﺑﺷر اﻣروز و ﺧﺎﺻﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑطن ھﻔﺗم ﭘدﯾده ھﺎ را آﺷﮑﺎرا ﺑﮕوﯾم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﻧﺷر آﺛﺎرم ﯾﮏ ﺑﯾداری ﻋرﻓﺎﻧﯽ رخ دھد و ﺳﭘس ﺑﻣن اﯾن ﺣﻖ را ﺑدھد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺗوﺣﯾدی اﻣور را آﺷﮑﺎرا ﺑﺎزﮔوﯾم  .ﻣن ﻧﯾز
ﭼون ﻣوﻻﻧﺎ اﺟﺎزه اﻓﺷﺎی اﺳرار ﺑطن ھﻔﺗم ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن ﻣدرن را ھﻧوز ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام و در ﺑطن ﺷﺷم ﻣﺗوﻗف ﺷده ام و ﺑﻠﮑﮫ از
ﺑطن ﺷﺷم وﺟود ھم ھﻣﮫ را ﻧﮕﻔﺗﮫ ام و آﻧﭼﮫ ھم ﮔﻔﺗﮫ ام ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻋﻘل ﺗوﺣﯾدی ﻧﺎب ﻧﯾﺳت .
 -٩۴ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا ﺧوﺑروﯾﺎن و ﻣﮫ ﺟﺑﯾﻧﺎن را وﻓﺎ ﻧﯾﺳت ؟ زﯾرا ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻓراواﻧﯽ دارﻧد  .ھر ﮐﮫ ﯾﺎر و ھﻣﺳر ﺑﺎوﻓﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺧواھد
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ زﺷت روﺗرﯾن ھﺎ ﺑرود .از اﯾن ﻗﺎﻧون ﭼﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ؟ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺧردﻣﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳراغ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﺑرود
ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس در ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﻧﯾﺳت و ﺧوش ﻧﻣﯽ دارد .ﺣﻖ ھﻣواره در ﻣﻧﻔورﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻗرار دارد .و ﺣﻖ ﺗرﯾن در ﻧﺎﺑوده ﺗرﯾن
ﭼﯾزھﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﮫ از او ﮔرﯾزاﻧﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اھﺎﻟﯽ ﻣذاھب .
 -٩۵و اﻣﺎ ﺑﮕذار ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ دﯾﮕر را ﺑراﯾﺗﺎن ﻓﺎش ﮐﻧم  .و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺻوری ﻧﯾز در زﻧﺎﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ از ﻧظر ﻋﺎﻣﮫ
ﻣردم زﺷت ﺗرﯾن ھﺳﺗﻧد  .ﻣردﻣﺎن زﯾﺑﺎﺋﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺷﮭوت اﻧﮕﯾزی و رﻧﮕﺎﻣﯾزی را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .
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 -٩۶ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺻدق و ﻣﺣﺑت و وﻓﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد زﯾﺑﺎﺋﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﭼون ﺧداوﻧد ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور آﻣده اﺳت ﺑﺷر ھم ﻣﺷﻐول ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ﻋرﯾﺎن ﺳﺎزی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن
 -٩٧در
ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣدرﻧﯾزم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  :ﻋﺻر ُﻣد  ،ﻋﺻر ﺑت  ،ﻋﺻر ﺟﻠوه ﮔری  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺧردﻣﻧد روﻧدی ﻣﻌﮑوس
دارد ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﺿور ظﮭور ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﺷد ﺣﯾﺎ و درون ﮔراﺋﯽ ﻣﯽ رﺳد زﯾرا در زﯾﺑﺎﺋﯽ او زﺷﺗﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .وﻟﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً
ﺑﺟﺎی ﺑﮫ درون ﺧزﯾدن در ﺑﯾرون ﺧود را ﺑزک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﺗﺎ از دﯾﮕران دل ﺑﺑرﻧد و ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎ ﺧدا
ﺑﭘردازﻧد و دﻋوی ﺧداﺋﯽ ﮐﻧﻧد و ادﻋﺎی ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ راﺑطﮫ ﺟﺎﻧوری آدﻣﮭﺎ و زن و ﻣردھﺎ ھم ﻧﺎﺑود ﺷده
اﺳت و ھﻣﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯾطوﻧﮏ ﺷده اﻧد ﺷﯾطوﻧﮑﮭﺎﺋﯽ ﺑزک ﺷده و ﻣﺎﺳﮑﮫ  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻋﺻر ﺳﯾﻧﻣﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯾﺷود زﯾرا ھﻣﮫ ھﻧرﭘﯾﺷﮫ و ﺑﺎزﯾﮕرﻧد  .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﻣﮑﺎن ظﮭور از اﻧﺳﺎن داده ﻧﻣﯽ ﺷود  .و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﮑﯽ ﺑر
ظﮭور ﺧداﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٩٨ﺧداوﻧد در ﺣﺎل ظﮭور از اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑدرون ﺧود ﺧزد ﺑﮭﻣراه او ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد و دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮏ و
ﮔرﯾم و ﺑﺎزی ﻧﯾﺳت  .اﯾﻧﺳت ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم .
 -٩٩ﭼرا ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد آدﻣﯽ ﭼﺷم دﯾدن ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ را در ھﯾﭼﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺧود ﻧدارد و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﮑران ﺣﻘﯾﻘت ھر ﮐﺳﯽ
ھﻣﺎﻧﺎ ﺧﺎﻧدان اوﺳت  .زﯾرا ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر در او ﭼﻧﯾن ﺣﻘﯽ ھﺳت ﭘس ﭼرا در ﻣن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﺎ ھر دو از ﯾﮏ ﺷﺟره و ﻧژاد
و ﺧون و آب و ﮔل ھﺳﺗﯾم  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد ﻣردان ﺧدا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﮑران و ﺗﺣرﯾف ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد  .اﯾن
ﻣﻧطﻖ وﯾراﻧﮕر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑﺷر اﺳﯾر ژن و ﺷراﯾط ﻣﺷﺗرک و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧوﯾش اﺳت و ظﻠﻣﺗﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از اﯾن
ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ذاﺗش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷد ﻋداوت ﺑﺎ ﻧژاد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﺎﺣﻖ ﺑودن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و اﺻﺎﻟت
ﺗﺎرﯾﺦ و ژن اﺳت .و اﺳﺎس دﯾن ﺧدا ﺑر ﻧﺑرد ﻋﻠﯾﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ در دﯾن اﺑراھﯾم ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻣﺎن و
ﺗوﺣﯾد ،آﺷﮑﺎر اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺿت و ﻣﮑﺗب ﺿد ﻧژاد در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺷد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس ﻣذھب ﺷده
اﺳت ﻣﺛل ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل وﻋرب زده ﮔﯽ و اﺻﺎﻟت ﺳﯾد و ﻣﻼ .
 -١٠٠ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب و ﻧﻔﺎق ﻋﺎﻟم ﺷﯾﻌﮫ و ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺷﯾﻊ اﯾراﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﭘرﺳﺗش ﺳﯾد و ﻣﻼﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﭘرﺳﺗش ﻋﺑﺎ و
ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾﻧﺳت ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﻟﺑﺎس ﺗﺷﯾﻊ  :ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ ! ﺗﺷﯾﻊ ﻋرﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﯾﻊ ﻋﻠوی  .ﮐل
ﻧﺑردی ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﺑرﻋﻠﯾﮫ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐرد و ﮐل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران را واژﮔون و ﺗﺑﺎه ﮐرد ﻧﺑرد ﺗﺷﯾﻊ ﻋرﺑﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺷﯾﻊ ﻋﻠوی ﺑود ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳواﺋﯽ و اﻧﺣطﺎط و ﺳﻘوط رﺳﯾده اﺳت  .و اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺷﯾﻊ ﻋرﺑﯽ در اﯾران
اﺳت  .اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑرﮐت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑوده اﺳت .
 -١٠١ﻋرب زداﺋﯽ از اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﻣﻠت اﯾران از ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق و ﺗﺑﺎھﯽ و ﺳﻘوط اﺳت  .و اﺳﺎس اﯾن ﮐﺎر ﮐﺑﯾر
در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرم ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑوﻣﯽ ﺳﺎزی و اﯾراﻧﯽ ﺳﺎزی و ﻓطری ﻧﻣودن و ﻗﻠﺑﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐردن دﯾن
ﺧدا  .ﭼرا ﮐﮫ دﯾن ﺧدا ﺧﺻﻣﯽ ﺑدﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری ﻧدارد  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾران ﺑﻧﺎم اﺳﻼم وﺟود دارد اﻋم از ﺳﻧﯽ و
ﺷﯾﻌﮫ ﭼﯾزی ﺟز اداﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎھﻠﯾت و اﺷراﻓﯾت ﻋرﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺗﺣﻘﯾر و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻣردم اﯾران ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ھم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﻣﯾن اﺳﻼم ﺿد اﺳﻼم و ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼم ﻋرﺑﯽ و ﺷﯾﻌﮫ ﻋرﺑﯽ  .و ﻣن ﺑﮫ
اراده اﻟﮭﯽ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧﯾده ام .
 -١٠٢ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ آﺛﺎر رھﺑر و ﺑﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ اﺳت  .ھﻣﮫ آﺛﺎر ﮐﻠﯾﮫ ﻋﻠﻣﺎ و
روﺣﺎﻧﯾون و ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ در اﯾران ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻣﺛل اﻟﻐدﯾر اﺛر ﻋﻼﻣﮫ اﻣﯾﻧﯽ و اﻟﻣﯾزان اﺛر ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ.
آﯾﺎ ﯾﮏ ﻋرب ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾراﻧﯽ را رھﺑری و ھداﯾت و ارﺷﺎد ﻧﻣﺎﯾد؟ در ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺎن ھرﮔز ﻣﻠت اﯾران را ﻣﺧﺎطب ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗوم ﺗوھﻣﯽ و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻟذا ھرﮔز ﭘﯾﺎﻣﺷﺎن ﺑﮫ ﮔوش اﯾن ﻣﻠت ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﺑﯾش از ھزار ﺳﺎل اﺳت
ﮐﮫ ﻧرﺳﯾده اﺳت .و ﻟذا در اﯾن ﮐﺷور اﮔر اﯾﻣﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ھﺳت از ﻣوﻻﻧﺎ و ﺣﺎﻓظ و ﺑﺎﺑﺎ طﺎھر و ﻋطﺎر و ﺳﻌدی و اﻣﺛﺎﻟﮭم
اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﻧظﺎم در اﺷﺎﻋﮫ دﯾن و اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﺟز ﻏرب زدﮔﯽ دو ﺻد ﭼﻧدان و ﻋداوت ﺑﺎ
اﺳﻼم در دوﻟت و ﻣﻠت ﺣﺎﺻﻠﯽ دﮔر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن اﻣری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻗوﻣش ﺳﺧن
ﮔوﯾد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از اﺳﻼم ﻓﻘط زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ وارد اﯾران ﺷده اﺳت آﻧﮭم ﭼﮫ ﻋرﺑﯽ اﻟﮑن و ﻣﺿﺣﮑﯽ  .ﮐﮫ ﺑﻧدرت آﺧوﻧدی ﮐﮫ
ﻋﻣری ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت ﻋرب ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗﮫ اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﮑﻠم ﻋرﺑﯽ ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ اﺳت .اﯾن ﻧوع اﺳﻼم
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ھداﯾت ﻣردم ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎدری ﻣﻠت را ھم ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾﻧﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ھوﯾت
ﺗرﯾن ﻗوم روی زﻣﯾن ھﺳﺗﯾم .آﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ ھﻧوز وﻗت ﻋﺑرت و ﺗوﺑﮫ و ﺑﯾداری ﻧرﺳﯾده اﺳت؟ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ
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ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت و ﻧﻔﮭﻣﯽ اﺳت و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﺣﻣﻖ ﺗر و ﻧﻔﮭم ﺗر ﺑﺎﺷﯾم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺗر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺑﺗر .ﺑﺧدا ﺳوﮔﻧد
ﮐﮫ ﺧدا ﻋرب ﻧﯾﺳت و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ھم ﻋرب ﻧﯾﺳﺗﻧد وﮔرﻧﮫ ﺑدﺳت اﻋراب ﮐﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد .
 -١٠٣اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﯾراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋرب زدﮔﯽ ﺷد .و دﯾدﯾم ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون اﻧﻘﻼب ﻣﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﺷﻘﯽ
ﺗر از اﻋراب ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎن ﻋرب ﻣﺗﺣدا ً ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠت ﻣﺎ دﺳﯾﺳﮫ ﮐرده اﺳت .ﻻﺑد ﺟﻧﮓ ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم .
 -١٠۴و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻓرھﻧﮓ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ﭘدر ﺑزرﮔوارش ﺑود  .ﭘدری ﮐﮫ ﺧود را ﺧﻠﻊ
ﻟﺑﺎس ﻋرﺑﯽ ﮐرد و ﺗواﻧﺳت اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ را ﺑﮫ ﻗﻠوب ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧد و ﭘﺳرش ھم اﯾن رﺳﺎﻟت را ﮐﺎﻣل ﮐرد و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺻل ﺷد .
و اﯾن اﻧﻘﻼب اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻋرب ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷد .
 " -١٠۵وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ " و " اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی " ﻋﻣﻼً ﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﻓﻘﮫ ﺑود و ﻧﮫ اﺳﻼم  .ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋرﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ
ھﻣﺎن دﯾن و اﯾﻣﺎن ﻋرﻓﯽ ﻣردم را ﺗﺑﺎه ﮐرد و اﺳﻼم اﯾراﻧﯽ را در ﻧﺳل ﺟوان ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﮭﺿت ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ﭘدرش و طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و
اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾد  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﻧﮫ ﻋرب اﺳت و ﻧﮫ ﻋﺟم  ،ﻧﮫ اﺳﻼم و ﻧﮫ ﻣﻠﯾّت  .ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط
آﻣرﯾﮑﺎﺳت و ﻣذھب ﻟﯾﺑراﻟﯾزم ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ  .و اﯾن ﺣﻖ اﺳت زﯾرا ﮐﻔر دارای اﺻﺎﻟت ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم
اﻧﺳﺎن را در ﺧﻠﻘﺗش ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل ﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ ﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻖ  .ﻧﻔﺎق رﻓت و ﮐﻔر آﻣد  .ﻣﺑﺎرک اﺳت اﻧﺷﺎءﷲ  .اﯾن ﻧﯾز از ﺑرﮐﺎت
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ دﯾن ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷده اﯾم زﯾرا ﮐﻔر آﺷﮑﺎر ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﯾﻣﺎن اﺳت .
 -١٠۶ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت " دﯾﮕر ﻧﻣﺎز را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧواﻧد  " .ﮔﻔﺗم اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻗﻠب
ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﻧﻔﺎق و ﺟﻧون و ﺗراژدی اﯾن ﻣﻠت در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
ﺧود رﺳﯾده و در ﺣﺎل اﻧﻔﺟﺎر اﺳت  .اﯾن ﻋرب ﺳﺗﯾزی ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ را ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن
ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻠت ﺿد ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳت را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
رﺳﺎﻧﯾده اﺳت و آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﺎﺟﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧد  .آﯾﺎ ھﻧوز ھم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ؟ آﯾﺎ وﻗت ﻋﺑرت و ﺗوﺑﮫ ﻧرﺳﯾده اﺳت ؟ آﯾﺎ ھزار ﺳﺎل
ﮐم اﺳت  .آﯾﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﺧوﻧﯾن ﺑس ﻧﯾﺳت .
 -١٠٧طﺑﻖ ﮐدام آﯾﮫ از ﻗرآن و ﺣدﯾث و طﺑﻖ ﮐدام ﻋﻘل آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺣرف ﻣﯽ زﻧد آﻧﮭم زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار ھم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾده ﺷود و ﺗﻣﺎم اﺟرش و ﻗداﺳﺗش در ﻓﮭم ﻧﺎﺷدن اﺳت .زﯾرا ﺧدا ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ او طوری ﺣرف زد ﮐﮫ
ﻣﻔﮭوم ﺑﺎﺷد .آﯾﺎ اﯾن اﺳﺎس ﻏرب زده ﮔﯽ و ﭘرﺳﺗش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣﻠت ﻣﺎ ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن اﺑﻠﯾس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻋرب
زدﮔﯽ ﺑﯾن ﻣﻠت اﯾران و ﺧداﯾش ﺣﺎﺋل ﺷده اﺳت و ﻧﻔﺎق اﻓﮑﻧده اﺳت .
 -١٠٨ﺑﺳﯾﺎری از روﺣﺎﻧﯾون ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر دﯾن ﻣﺣﻣد و ﺗﺷﯾﻊ را درک و
اﺣﺳﺎس ﮐرده و ﺑﺎ آن راﺑطﮫ روﺣﯽ ﺑرﻗرار ﮐرده اﻧد  .اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ ﻣﺎ ﻧﮫ از طرﯾﻖ ﮐﺗﺎب و ﺗﺎرﯾﺦ
)ﻋرﺑﯾت( ﮐﮫ از اﻣﯾّت و ﻓطرت ا ّﻣﯽ و زﺑﺎن ﻣﺎدری و دل و روح ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗرآن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت .
 -١٠٩راھﯽ ﮐﮫ ﺑﻧده ﮐﺷف ﮐرده ام ھﻣﺎن راه ﺑﯾن ﻣﺳﺟد و ﻣﯾﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻓراﺳوی ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت  .ﺧط ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرﻓﺎن ﻣﺷﮭور اﺳت در آﺛﺎرم ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﻌﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و آن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﻗواﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺳم
ھﻣﮫ آرﻣﺎﻧﺷﮭرھﺎی ﺑﺷری در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .
 -١١٠ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﭘﺎس و ﺷﮑر ﻣن ﺑدرﮔﺎه ﺧداوﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﺗﺎﮐﻧون از ﺟﺎﻧب دﺷﻣﻧﺎن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻣن ﺧﯾﺎﻧت ﮐرده اﻧد
ذره ای ﮐدورت در دﻟم ﭘﯾدا ﻧﺷده اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ذره ای از ﻣﺣﺑت ﻣن ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ھم ﺷده اﺳت  .و اﯾن
ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھر اﻣر و ﻓردی  ،ﺣﻖ ﺧودش را ﺑﻣن ﻧﺷﺎن داده اﺳت و ھﻣﮫ اﯾن ﻋداوﺗﮭﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ھﺎ را ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣن ﻧﻣوده اﺳت .
 -١١١و ﺳﭘﺎس ﺑرﺗرم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز از او دﻟﺧور ﻧﺷده ام و ﺣﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎﯾش را در ﺗن و ﺟﺎﻧم ﺳﭘﺎﺳﮕزارم و از او ﻣﯾﺧواھم
ﻣرا ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺑﻼﯾﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻠﯽ ھﺎی او ﺑﮫ ﺑﻧده اﺳت .
 -١١٢ﺧوب ﺑودن در ﭼﺷم ﻣردم ﮐﮫ ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن اﺳت ھﻣﺎن اﺳﺎس ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧدا ﺑﺎﺷد  .و
اﯾن اﺳﺎس دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾﺎﮐﺎری و ﻧﻣﺎﯾش اﯾﺛﺎرﮔری ﺑﺷر اﺳت و اﺻل اﺑﻠﯾﺳﯾت ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ ﺧﻠﻖ
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ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد زﯾرا ھﯾﭼﮑس ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ ﺑﮫ رﯾﺎ  .و ﻗرار ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﺑﺎﺷد  .ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
در ﻧزد ﺧداوﻧد ﺧوب ﺑﺎﺷد از اﯾن ﮐﻔر رھﯾده اﺳت و ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧداوﻧد ھم ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ را در ﻗﻠوب
ﻣردﻣﺎن ﻣﺣﺑوب ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺣﺗﯽ در دل دﺷﻣﻧﺎﻧش  .اﯾن ذاﺗﯽ ﺗرﯾن و ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در ھﯾﭻ
زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ اﯾن وﺿوح ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت  .اراده ﺑﮫ ﺧوب ﺑودن در ﭼﺷم و ﻗﺿﺎوت ﻣردم ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺷرارت و ﮐﻔر و ظﻠم
ﺑﺷر اﺳت  .اراده ﺑﮫ ﺑد ﺑودن ھم ﮐﮫ ﺣﻣﺎﻗت اﺳت  .ﭘس راھﯽ ﺟز رھﺎﺋﯽ از ﻧﯾﮏ و ﺑد ﻧﯾﺳت  .و اﯾن ﺧط ﺳوم اﺳت .
 -١١٣از ﻣﻧظر ﻣذھب ﻓراﺳوی ﻧﯾﮏ و ﺑد ھﻣﺎن ﻓراﺳوی ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت  .و اﯾن راه ﺗوﺣﯾد و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ
اراده ﺑﮫ ﻓﮭﻣﯾدن و زﯾﺳﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻓزاﯾﻧده از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود و اﯾن ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ در آﺛﺎرم
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻏرب و ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺳوﻓﯾﺎ ﯾﺎ
ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن
ﺳوﻓﯾزم اﺳت و در اﺳﻼم ھم ﻣﮑﺗب ﺻوﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﺻوف اﺳت  .ﺳوﻓﯽ ﯾﺎ ﺻوﻓﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﯾرو ﻣذھب ﻓﮭﻣﯾدن اﺳت  :ﺑودن ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ! و اﯾن اﻧﺳﺎن ھداﯾت ﺷده اﺳت و ﻣظﮭر اراده ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗن
اﺳت  :ﺷﻧﺎﺧت وﺟود !
 -١١۴اراده ﺑﮫ ﻓﮭﻣﯾدن و ﺷﻧﺎﺧت و ﻣﻌرﻓت ﺑر ﻋﺎﻟم وﺟود ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت  .و
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ آرزوھﺎی ﻣﺎدی ﺧود در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﭘوﺷﺎﻧﯾده اﺳت ﺑﯾش از ھر ﻋﺻری آﻣﺎده ورود ﺑﮫ ﻣﮑﺗب
اﻧﺳﺎن
ﺗﺻوف اﺳت و ﺑر اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﮐرده و ﺑوده اﺳت ﺑﺷﻧﺎﺳد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت  .و ﺑﻧده اﯾن ﻣﮑﺗب را ﺗﺑﯾﯾن و ﻣدون
ﺗﺻوف و ﻋرﻓﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﮑﺗب و ﻣذھب رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش اﻧﺳﺎن
 -١١۵اﻣروزه
ّ
ﻧﻣوده ام ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﺳﺎن ﻣدرن .

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
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ﻫﺴﺘﺎﻧﻪ

) ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮي (

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺤﮑﯿﻢ
 -١ھﺳﺗﯽ و ﭼﯾﺳﺗﯽ دو رﮐن وﺟود اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آﮔﺎه ﺑودن ﺑر ﺑودن و آﮔﺎه ﺑودن ﺑر ﭼﮫ ﺑودن .
 -٢ﭘس ﺧودآﮔﺎھﯽ اﺳﺎس و ذات ھﺳﺗﯽ اﺳت .
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 -٣ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺟود دارد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ وﺟود دارد ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ  .زﯾرا اﮔر ﺳﻧﮕﯽ را ﺑرداری و رھﺎ ﮐﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ
زﻣﯾن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و دارای ﺣرﮐت و ﺟﻧﺑش اﺳت  .ﭘس ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ وﺟود دارد.
 -۴ﭘس ﺣرﮐت ﺟوھره ﺧودآﮔﺎھﯽ اﺳت و آن دو ﻧوع اﺳت  :ﺣرﮐت ﺟوھری )ﺑﺎطﻧﯽ( و ﺣرﮐت ﻓﯾزﯾﮑﯽ .
 -۵ﭘس ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﺳت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھﺳت و ﻟذا ھﺳت وﻟﯽ ھر ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭼﯾﺳت .
 -۶ﻓﻘط اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ دارای ﮔوھره ﭼﯾﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٧در ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺑﺷری ﻧﯾز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻋرﺻﮫ " ﭼﯾﺳﺗﯽ " وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ھﺳﺗﯽ وﯾژه اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٨اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﭼﯾﺳﺗﯽ ِھﺳﺗﯽ وارد ﻧﺷده اﺳت ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺟﺎﻧوری  ،ﻧﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﻣﺎدی و ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺳت ﺗر اﺳت .
 -٩ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﺎﻟﮏ وادی ﭼﯾﺳﺗﯽ ِھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -١٠اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑر ﺑودن را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .
 -١١ﺣرﮐت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣوﺟب آﮔﺎھﯽ ﺑر ﺑودن اﺳت و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن  ،ﺑودﻧش را ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ در ﺣرﮐت و ﺟﻧب
و ﺟوش ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن اﺣﺳﺎس ھﺳﺗﯽ را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .
 -١٢وﻟﯽ ﭼﯾﺳﺗﯽ ِھﺳﺗﯽ ﻣﺣﺻول ﺣرﮐت ﺑﺎطﻧﯽ ﯾﺎ ﺣرﮐت ﺟوھری اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ از ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ " ﻣن ﭼﯾﺳﺗم " ﺣرﮐت
ﺟوھری اش آﻏﺎز ﺷده اﺳت .
 -١٣ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ و ﮔوھره ﺣرﮐت ﺟوھری در اﻧﺳﺎن " ﻣن ﭼﯾﺳﺗم " اﺳت  .و اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺷر اﺳت و ﺣرﮐت او ﺑﺳوی ذات
ھﺳﺗﯽ و ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ اﺳت .
 " -١۴ﻣن ﭼﯾﺳﺗم " ھﻣﺎن اﻟوھﯾت ﺑﺷر اﺳت و ﻏﺎﯾﺗش درک ﺣﺿور ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺧود – ﺧداﺋﯽ .
 " -١۵ﻣن ﭼﯾﺳﺗم " در ھﯾﭻ ﻣوﺟودی ﺟز اﻧﺳﺎن ﺣﺿور ﻧدارد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺳﯽ در اﻋﻣﺎق ذاﺗش از او ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ  :ﺗو
ﭼﯾﺳﺗﯽ ؟ اﯾن ھﻣﺎن اﻟوھﯾت و ﺣﺿور ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت .
 -١۶اﯾن ﻧدای " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﯾﺎ " ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ " در ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از دوران ﮐودﮐﯽ از اﻋﻣﺎق وﺟدان ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد وﻟﯽ اﮐﺛرا ً
ﺑﮫ اﯾن ﻧدا ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﮔوش ﺧود را ﺑﮫ آن ﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم  ،ﮐر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐور  .ﮐر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ
درون ﺧوﯾش و ﮐور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺑﯾرون ﺧوﯾش .
 -١٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔوش و ﭼﺷم و ھوش و ﺳﺎﺋر ﺣواس و ادراک آدﻣﯽ را رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻣﺳﺗﻣرا ً دﻗﯾﻘﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮔوش
ﻓرا دادن و ﭘﯾﮕﯾری ﻧدای " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ھﻣﮫ ﺣرﮐﺗﮭﺎ و رﺷد ھﺎ از ﮔوش ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﮔوش دادن
ﺑﮫ ﻧدای  :ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ ؟
 -١٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﺣض و آﮔﺎھﯽ ﺑر وﺟود داﺷﺗن در اﻧﺳﺎن را ﻣﺳﺗﻣرا ً زﻧده و ﺣﺎﺿر ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ھﻣﺎﻧﺎ "ﭼﯾﺳﺗﯽ" اﺳت و
ﮔوش دادن ﺑﮫ " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " و ﭘﯾﮕﯾری و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ذاﺗﯽ .
 -١٩آﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘﯾﮕﯾر " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ذات ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ھﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷوﻧد  .زﯾرا
آﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ھﺳت  ،ﻧﯾﺳت .
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 -٢٠ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻧدای " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ھﻣﺎﻧﺎ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺧدا و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اوﺳت  .و اﯾن ﯾﺎد ﻣوﺟب ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت.
و ﻟذا ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را از ﯾﺎد ﺑﺑرد ﺧدا ھم او را از ﯾﺎدش ﻣﯽ ﺑرد و از ﯾﺎد ﺧودش ﻣﯽ رود  .و اﯾن ﺳﻘوط
از ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی  .اﯾن اﺑﺗﻼء ھﻣﺎﻧﺎ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دوزخ و اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎﺳت  .و در اﯾن ﻋذاﺑﮭﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎز
ھﺳﺗﯽ اش را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و ﺧدا را ﺻدا ﻣﯽ زﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ دوزخ و ﻋذاﺑﮭﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را از ﻧﺎﺑود ﺷدن
ﻣﯾرھﺎﻧد .
 " -٢١اﻓﻼ ﺗذﮐرون " ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ  :ﭼرا ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد!
 -٢٢ﮐل ﻗرآن ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ذﮐر )ﯾﺎد( اﺳت ﮐﺗﺎب ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٢٣ﻣﻌﻧﺎی ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن در ﻗرآن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی از ﯾﺎد ﺑردن ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﮐﻔر و ﺿﻼﻟت اﺳت .
 -٢۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد در ﺧوﯾش و ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوﯾد ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧودآ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ "ﭼﯾﺳﺗﯽ" ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ دھد ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗن ﻣﺳﺗﻣر ھﺳﺗﯽ ﺧود و ﮔوش دادن دﻣﺎدم ﺑﮫ " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " اﺳت .
 " -٢۵ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ھرﮔز ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ذھﻧﯽ ﻧدارد و ﮐﺎرش ﻓﻘط اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣرﮐت ﺟوھری را ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد و
اﻧﺳﺎن را در دروﻧش ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑر ﺟﺎی او ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد و ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ  :ﺗو ﻣﻧﯽ و ﻣن ﺗو ھﺳﺗم .
 -٢۶و ﯾﮑﯽ ﺷدن اﯾن ﻣن – ﺗو ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم وﺟود اﺳت  :وﺟود ﺟﺎوﯾد و اﻟﮭﯽ !
 -٢٧ﺑرای آدﻣﯽ  ،ﺑودن ﻣﺣض و آﮔﺎھﯽ ﺑر وﺟود داﺷﺗن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت و وﺟودش را ارﺿﺎء ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎزه ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺧﻼء و ﺑرزخ و ھﯾﭼﯽ و ﺣس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﺣس ﺑودن ﻣﺣض آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑودن اﺳت .اﯾن ﺑودن ذھﻧﯽ ﻋﯾن ﻧﺎﺑودن را ﺑطرزی ﺣﯾرت آور ﺗداﻋﯽ و اﻟﻘﺎء ﻣﯾﮑﻧد
 -٢٨در ﺣﻘﯾﻘت
ّ
و ﻟذا آدﻣﯽ از ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزد و اﯾﻧﺳت راز ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و ﮐﻔر ﺑﺷری  .اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﭼﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺑرآﯾد و دﻣﺎدم ﺑﮫ
" ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﮔوش ﻓرا دھد .
 " -٢٩ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﭼون ﻣرﮐﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .اﯾن ﻣرﮐب روﺣﺎﻧﯽ ھﻣﺎن
ﺟرﯾﺎن ﮔوش ﻓرادادن ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ اﯾن ﻧدای ذات اﺳت .
 -٣٠اﻧﺳﺎن ﻟﺣظﮫ ای ھم ﻧﺑﺎﯾد از اﯾن ﺳﺋوال ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺳﺗﮫ ﺷود و ﮔوش ﺧود را ﺑر آن ﺑﺑﻧدد  .اﯾن ﮔوش ﺑﺳﺗن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ
ﮐﻔر و ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎن و ﺿﻼﻟت و راز از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر اﺳت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ دوزخ ﻋذاﺑﮭﺎ .
 -٣١اﯾن ﺧودآﮔﺎھﯽ ھﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش اﺳت ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺧش ھم ھﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺑر ذات ﻓﻧﺎی ﺧودش ھم
ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن را ﺑر ﻣرز ﺑود و ﻧﺑود ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﻧﮭد  .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺳﻘوط در ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ رھﺎﻧد ﭘﯾروی و
ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻧدای " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٢ﭘﺎﺳﺦ و ﭘﯾﮕﯾری ﺳﺋوال " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧظری و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧﯾﺳت
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣور ﮐﻣﺎﺑﯾش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ آﻧﮑﮫ دل ﺑﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ھﺎ ﺧوش ﮐﻧد دﭼﺎر ﻏﻔﻠت و ﻧﺳﯾﺎﻧﯽ ﺑﻣراﺗب ﭘﯾﭼﯾده ﺗر
ﻣﯽ ﺷود و از ﺣرﮐت ﺟوھری ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮔردد  .اﯾن ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ  ،اﺑﻠﯾس وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗر از آن ﻋرﻓﺎن
ﻧظری ﺑدون ﺣرﮐت ﺟوھری اﺳت .
 -٣٣ﭘس "ﭼﯾﺳﺗﯽ" ﺿﺎﻣن ﺑﻘﺎی "ھﺳﺗﯽ" در ﺑﺷر اﺳت و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺳﺗر ﺣرﮐت ﺟوھری و ﻋرﻓﺎن و ﺗﺻوف و ھداﯾت
ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت .
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 -٣۴ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ اوﻟﯾﮫ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻧدای " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ " ﻣن ﭼﯾﺳﺗم " ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺳرآﻏﺎز واﻗﻌﮫ
ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑرﺟﺎی ﺗو ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد  .و اﯾن ﺧﻼﻓت و اﺳﺗﻣرارش ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وﻗوع وﻗﺎﯾﻌﯽ در آﻓﺎق و اﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد در درون و ﺑرون .
 -٣۵ﻣﺟﻣوع آﺛﺎر ﮐﺗﺑﯽ و ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﻧده ﺣﺎﺻل ﮔوش دادن ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﺑوده اﺳت و ھﻣﯾن .
ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻول و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﯾﺳﺗﯽ وﺟودم ﺑوده اﺳت .
 " -٣۶ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﻧدای وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻋدم آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﻧﺎﺑودی اش را ﺑﺧودی ﺧود آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﺗﺎ وی را
طﺎﻟب وﺟود ﺳﺎزد .
 -٣٧ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻧدای " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری را ﺑﮫ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ  :ﻣن ﻧﯾﺳﺗم ! و اﯾن ﺳرآﻏﺎز طﻠب وﺟود
اﺳت و روﯾﮑرد اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداوﻧد  .و ﺳرآﻏﺎز ﺣرﮐت ﺟوھری .
 -٣٨ﮔﺎه ﮔوش ﻓرادادن ﺑﮫ " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " روان آدﻣﯽ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد از ﻧوع اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺣﯾﺎت ﺑرﺧﯽ ﻋرﻓﺎ ﮔزارش ﺷده اﺳت .
 " -٣٩ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﻧدای روح ﺑﮫ ﺗن آدم اﺳت  .و ﻟذا ﮐل ﺟرﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﭼﯾزی ﺟز دﯾﺎﻟوگ ﺗن و روح ﻧﯾﺳت
ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن و ﺧدا .
)ع(

 -۴٠از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﻋﻠﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑرﺗرﯾن ذﮐر و ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ داﻧد زﯾرا ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﭼﯾزی
ﺟز ﺣﺎﺻل ﮔوش دادن ﺑﮫ " ﺗو ﭼﯾﺳﺗﯽ " ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﺎﻟوگ و راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧﺳﺎن و ﺧدا ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ " ﺗو
ﭼﯾﺳﺗﯽ " در زﻧدﮔﯽ از ﻣﺻﺎدﯾﻖ داﺋم اﻟﺻﻠوة و داﺋم اﻟذﮐر ﺑودن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن از ﻋﺑﺎدات ﺻوری و ﻓﺎﻗد ﺣرﮐت
ﺟوھری ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻧد زﯾرا ﻋﺑﺎدت اﮔر ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺟوھری ﻣﻧﺟر ﻧﺷود ﻋﺑﺎدت ﺿد ﻋﺑﺎدت اﺳت و آدﻣﯽ را در ﻓﯾزﯾﮏ و ﺑدن ﺧوﯾش
ﻣﺣﺑوس ﻧﻣوده و از ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ وﺟود ﺑﺎزﻣﯽ دارد و ﻟذا اﯾن ﻧوع ﻋﺑﺎدات ﺑﺎﻋث ﺷﻘﺎوت و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود  .اﯾﻧﺳت راز
ﻣﻔﺎﺳد و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣﺎﺻل از ﻋﺑﺎدات و ﺷرﯾﻌت ﻓﺎﻗد ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن .
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﻮار
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 -١ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺷر اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟﻧﮫ و ﻣﻌﺟزات و ﮐراﻣﺎت و ﺧواب و رؤﯾﺎھﺎﺳت و
ﺑس .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن اﻣور اﺳﺎﺳﺎ ً واردات ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻏﯾﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ارادی ﺑﺷر از وﺟﮫ ﻣﺎوراﺋﯽ وﺟود
ﺧوﯾش .
 -٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت روزﻣره اش ﻧظر ﺑﮫ وﺟﮫ ﻏﯾﺑﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﻟﮭﯽ اﻣور ﻧدارد واردات ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ھﯾﭻ
ﺧﯾری ﺑﺣﺎﻟش ﻧدارد و ﺟز ﺑر ﮐﺑر و ﻏرور و ﺟﻧوﻧش ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﯾﮏ ﻓﺎﻟﮕﯾر و ﮐف ﺑﯾن و ﺧواب ﺑﯾن ﺑﺎزاری ﻣﯽ ﺷود و
ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و درﯾﭼﮫ ای ﮔﺷوده ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت ﺑرای اھل ﻣﻌرﻓت و اﯾﻣﺎن  .و ﻏﻔﻠت از
اﯾن اﻣر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺎﻗﺑت ﻋﺷﻖ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺑﻼی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود اﻋﺗراف ﺑزرﮔﯽ اﺳت .
 -۴اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﯾﺎ ﻣﻌﺷوق اﮔر ﺣﻖ اﻟﮭﯽ اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑداﻧد دارای ﯾﮏ ﺣﯾﺎت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدات و
ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﮐﺛﯾری روﺑرو ﻣﯽ ﺷود .
 -۵ﺧواﺑﯾدن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت زﯾرا ﺳﻔر ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻣر اﯾﻣﺎن دارد و ﺑﺎ ﻓﮑر و ذﮐر ﻣﯽ ﺧواﺑد
ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ای از ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﯾداری اش را دارای ﮐراﻣت و روﺣﺎﻧﯾت ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۶اﮔر آدﻣﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ آﻣده و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻣﯽ رود و اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش ﭼﯾﺳت و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺑﮫ ﺷﺎﻧس و اﻗﺑﺎل ﺗوﺳل دارد و ﺗﻔﺄل ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺳرارآﻣﯾز و ﻏﯾﺑﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎور دارد دﻗﯾﻘﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺟﮭﺎن را از ﺑطن ﻓﯾزﯾﮏ اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ داﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﺑس ﻧﺎﭼﯾز اﺳت  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺳﺣرآﻣﯾز و ﻏﯾﺑﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٨وﻗﺗﯽ ﮔﻠﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑوﺋﯽ و روﺣت ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺳر و ﮐﺎر داری زﯾرا ﻣطﻠﻘﺎ ً اﯾن اﺛر
را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧوﯾش .
 -٩وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷوی و دل و روﺣت ﺑﯾﻘرار ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎن و ﺗﻧت ﻣﺳت و ﻣدھوش ﻣﯽ ﮔردد ﭘس دﭼﺎر ﯾﮏ
واﻗﻌﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷده ای زﯾرا آﻧرا ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﺎدی ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ .
 -١٠ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﻧﺎﻣﻌﻘول ﺷﺎد و اﻧدوھﮕﯾن ﯾﺎ آرام و ﺑﯾﻘرار ﻣﯽ ﺷوی  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ھم ﺗو ﻣوﺟودی ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﯽ
و ھم ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺗو اﺳرارآﻣﯾز و ﻏﯾﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .
 -١١ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد از وﯾروﺳﯽ و ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﻋﻔوﻧﯽ و ﮔوارﺷﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و
ﻋﺻﺑﯽ و رواﻧﯽ و . ...
 -١٢ﯾﺎد ﮐﺳﯽ ﺗو را ﺷﺎد ﯾﺎ اﻧدوھﮕﯾن ﯾﺎ ﺑﯾﻘرار و ﻣﺗﺷﻧﺞ و آﺗﺷﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ اﻧدازد .اﯾن واﻗﻌﮫ ای ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت.
 -١٣ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ آﯾد و ﻣﯽ رود ﺑﯽ ﺧود و ﺑﯽ اراده ﺗو  .و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺗد و از ﺟﮭﺎﻧﯽ دﮔر ﺳر درﻣﯽ آوری  .اﯾﻧﮭﺎ
ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎ و وﻗﺎﯾﻊ اﺳرارآﻣﯾز و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .
 -١۴در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻣﻠو از اﺳرار و ارواح و اﻋﻣﺎل اﺳطوره ای و اﺷﯾﺎی ﺟﺎدوﺋﯽ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻏﺎﻓﻠﯾم .
 -١۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓﯾزﯾﮏ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺻورت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  .ھﻣﮫ اﻣور ﻣﻌﺟزه ھﺳﺗﻧد  .ﻓﻘط ﻋﺎدات و ﺑﯽ ﻓﮑری ﻣﺎﺳت ﮐﮫ
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﻓﯾزﯾﮏ ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد و اﺳرار و ﻣﻌﺟزات را اﻣوری ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده و ﺣل ﺷده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
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 -١۶ﻓرق ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن و ﺟﺎھل و ﻋﺎرف در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻓﯾزﯾﮏ را ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯾﯾﺎﺑد و دﯾﮕری ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯾﺑﯾﻧد.
اﯾن ﻓرق ﺑﯾن ﮐور و ﺑﯾﻧﺎﺳت  .ﻣرده و زﻧده و ﻣوﺟود و ﻣﻌدوم .
 -١٧ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی ﺳطﺣﯽ و ﮐودﮐﺎﻧﮫ و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ ﻋﻠوم ﻣدرن ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﻏﻔﻠت ﺑﺷر ﻣدرن از ھوﯾت
ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ِ طﺑﯾﻌت اﺳت و ﻋﺎدی ﭘﻧداﺷﺗن اﻣور ﻏﯾرﻋﺎدی .
 -١٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺎدی و ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗﮑرار وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت  .ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود آدﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ
آﻧرا ﻓﮭﻣﯾده اﺳت و ﺣل اﺳت .
 -١٩اﮔر از اﺣوال و اوﺿﺎع و ﺳرﻧوﺷت و ﺣوادث زﻧدﮔﯽ ﺧود ھﯾﭻ ﺳر درﻧﻣﯽ آورﯾم ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻏرق در ﺣﯾﺎت ﻣﺎورای
طﺑﯾﻌﯽ و ﻓوق ﻣﺎدی و ﺳراﺳر ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ھﺳﺗﯾم .
 -٢٠ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﻣوﺟب ﺳﮭوﯾت و ﻏﻔﻠت ھوش و ﺣواس ﺑﺷر ﻣدرن ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﭘدﯾده ای ﺳراﺳر ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و ﺣﯾرت آور اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻋﻠﻣﯽ آن ﺑس ﻣﺿﺣﮏ و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻋظﻣت
اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻔﮭﯾم ﮐﻧد ذھن را ﻗﺎﻧﻊ و در واﻗﻊ ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﯾرت را ﻣﯽ ﮐﺷد .
 -٢١ﻗواﻧﯾن ﻋﻠت – ﻣﻌﻠوﻟﯽ و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب ﺑر ﻋظﻣت ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دروغ ذھن اﻧﺳﺎن اﺑﻠﮫ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و ھﻣﮫ اﻣور را ﻋﺎدی ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد .
 -٢٢ﻣﻌﺟزات اﻟﮭﯽ و ﺣوادث ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﻓﻘط ﻋﺎﻣل ﺑﮭوش آورﻧده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐل ﺟﮭﺎن را ﻣﻌﺟزه اﻟﮭﯽ ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ از ﮐﻧﺎر آن ﻧﮕذرد و ھر ﭼﯾزی را ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻟﮭﯽ و ﭘدﯾده ای ﻻھوﺗﯽ درﯾﺎﺑد .
 -٢٣آﯾﺎ ﺗو ﺑواﺳطﮫ ﻋﻘل و ھوش و ﻋﻠم و ﻓن و ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ات ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺗواﻧﺳﺗﮫ ای زﻧدﮔﯾت را ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ؟
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭻ  .ﭘس ﺗو ﻣوﺟودی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای و در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳراﺳر اﺳرارآﻣﯾز زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ  .ﭘس ﺑﺎ ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺎزﺗر
و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ﺗر ﺑﻧﮕر و ﺑﮫ ﻓرﻣوﻟﮭﺎی ﺳﺎده و ﻣﺎدی ﻗﺎﻧﻊ ﻣﺑﺎش .
 -٢۴آﯾﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت از ﻋﻣری را ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده ای ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺧودت ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﯽ ؟ ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺎت و ﺷﻣﺎرش و
اﻋداد و ارﻗﺎم ذھن و ھوش ﺗو را ﻓرﯾب داده اﻧد و ﺗو در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓوق ﺷﻣﺎرش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .
 -٢۵اﮔر ﯾﺎ ﺑﮫ آرزوھﺎﯾت ﻧﻣﯽ رﺳﯽ و ﯾﺎ ﭼون ﻣﯽ رﺳﯽ آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗو ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردی از آب درﻧﯾﺎﻣدﻧد ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ
آرزوھﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ﺗو ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﻧد و ﻧﮫ اﺳﺑﺎب و ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢۶ﺗو ﺗن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ روﺣﯽ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺳم ﺷده ای .
 -٢٧ھر ﺷﯽ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ از ﻋﺎﻟم ﻏﯾب و ﺟﮭﺎن ﻣﻠﮑوت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎزش ﮐﻧﯽ و اﻧدروﻧش
را ﺑﺟوﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﯾﺳت ؟
 -٢٨آدﻣﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓﻘط ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﭘدﯾده ھﺎ ﺳر و ﮐﺎر دارد و ﻧﮫ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ در درون ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .
 -٢٩وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﻋدد ﺳﯾب اﺳت و آن ﯾﮏ ﻋدد ﺧودﮐﺎر اﺳت  .و ﻓﻼﻧﯽ آدم ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﮭﻣﺎﻧﯽ آدم ﺑدی
اﺳت  .ھوا ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت  .آب ﺳرد اﺳت  .ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗم  .ﺑدﺑﺧت ھﺳﺗم و  ...اﯾﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﺗو ﻓﻘط ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ درﺑﺳﺗﮫ ﺳﻌﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯽ ﺧودت را ﺑﮫ زور ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ  .ﭘس ﺑر ﻧﻔﮭﻣﯽ ﺧود ﺑﻣﺎن ﺗﺎ ﺑراﺳﺗﯽ
ﺑﻔﮭﻣﯽ و ﻋﺟول ﻣﺑﺎش .
 -٣٠ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻋﺎدی وﺟود ﻧدارد اﯾن ﺗوﺋﯽ ﮐﮫ دﺳت و دل و ذھن از ﻓﮭﻣﯾدن ﺷﺳﺗﮫ و ﻣﻌرﻓت را طﻼق داده ای و ﭼﺷم ﺑر
ﺟﮭﺎن و ﺧودت ﺑﺳﺗﮫ ای و ﺑﮫ رﻧﮕﮭﺎ و ﺣﺟم ھﺎ و واژه ھﺎی ﺗوﺧﺎﻟﯽ دل ﺧوش داﺷﺗﮫ ای .
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 -٣١وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ " ﻓﮭﻣﯾدم " ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ از ﻓﮭﻣﯾدن و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و ﺗﻼش ﺑرای ﮐﺷف ﺣﺟﺎب از ﭘدﯾده ھﺎ ﺧﺳﺗﮫ
و ﺗﺳﻠﯾم و ﻗﺎﻧﻊ ﺷده ای و ﻧﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﻔﮭﻣﯽ  .ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ؟
 -٣٢ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑردن واژه ھﺎ و ﺻﻔﺎت ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺧودت را ﮐور و ﮐر و ﻻل و اﺣﻣﻖ ﻣﮑن و ﻋﻼﻣت ﺳﺋوال را ﭘﺎک ﻣﮑن و ﺑﮕذار
ھر ﺳﺋوال ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺋوال ﺑﻣﺎﻧد  .ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺟواﺑﯽ ﻗطﻌﯽ و اﺑدی ﺗﻌﺟﯾل ﻣﮑن زﯾرا ھر ﭼﯾزی ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت  .ﺑﮕذار ﺑﺎب
ﺳﺋوال ﻣﻔﺗوح ﺑﻣﺎﻧد  .ﻣﮕو ﻓﮭﻣﯾدم .
 -٣٣ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر دو دو ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﺷده ﺑود و ﺗﺎ اﺑد ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد .
 -٣۴رﯾﺎﺿﯾﺎت را از ﻣﻐز و ﺟﺎن و دﻟت ﭘﺎک ﮐن ﮐﮫ ﺧﺻم درﺟﮫ ﯾﮏ ﻓﮭم و ﻣﻌرﻓت ﺗو در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺷﻌورت را ﻣوﻣﯾﺎﺋﯽ
ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﯽ ﮐﺷد .
 -٣۵ھر ﻓرﻣوﻟﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﯾﮑﺑﺎر و آﻧﮭم ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ درﺳت ﺑوده اﺳت و ھﻣﯾن .
 -٣۶ذھﻧت را ﺑﺎ ﻓرﻣوﻟﮭﺎ  ،ﻧﺎﻣﮭﺎ  ،ارﻗﺎم  ،ادﻋﺎھﺎ و ﻗﺿﺎوﺗﮭﺎ ﯾﮑﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﻌطﯾل ﻣﮑن و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺳﺎز .
 -٣٧وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ " ﻣن ﻓﻼﻧﯽ را دوﺳت ﻧدارم " ﮐﻣﯽ ﺗﺄﻣل ﮐن ﺧواھﯽ دﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ دوﺳﺗش داری  .اﯾﻧﻘدر درﺑﺎره
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧودت ﻣطﻣﺋن ﻣﺑﺎش  .اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗو ھر آن رﻧﮓ و ﺣﺎل و ﺻﻔت ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧد  .دل ﺧودت را ﺑﺎ ﺣﮑﻣﯽ اﺑدی ﻣﮑش.
 -٣٨ادراک و ﻗﺿﺎوﺗﮭﺎی ﺗو ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و اﺣوال ﻟﺣظﮫ ای ﺗوﺳت آﻧﮭﺎ را ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﭘﻧدار و ﻣﻐزت را از ﮐﺎر ﻣﯾﻧداز .
 -٣٩ﺗﺻﻣﯾم ھﺎﯾت را اﺑدی و ﮐﻠﯾﺷﮫ ای ﻣﺳﺎز  .ھﻣواره در ھر اﻣری ھزار اﻣر دﯾﮕر وﺟود دارد و در ھر راھﯽ ھزار راه دﯾﮕر
ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و در ھر ﭼﯾزی ھزار ﭼﯾز دﯾﮕر در اﻧﺗظﺎر ﺗوﺳت و در ھر ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ھزار ﺧﺎﺻﯾت دﯾﮕر ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و در ھر
ﺻورﺗﯽ ھزار ﺻورت دﯾﮕر ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و در ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ھزار ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر ﺑﺧواب اﺳت .
 -۴٠ﻗﺿﺎوﺗﮭﺎﯾت ﺗو را ﮐور ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴١ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ ﻣﺣﺑت ؟ ﻣﺣﺑت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟ رﺣﻣت ؟ رﺣﻣت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ؟  . ...ﻣﺗرادﻓﺎت ﺗو را اﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ
و واژه ای ﻣﺗرادف ﻣﻌﻧﺎ و واژه دﯾﮕری ﻧﯾﺳت  .ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺗو را از ﺧﻼﻗﯾت و اﻋﺟﺎز ھﺳﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و اﺳﯾر ﮐﺎﻟﺑد و ﭘوﺳﺗﮫ
ظﺎھری اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴٢اﺳم  ،ﺗو را از ﻣﺳ ّﻣﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۴٣ﺣﺎﻓظﮫ آرﺷﯾوی و ﮐﻠﯾﺷﮫ ای و واژوی ﺗو را از واﻗﻌﯾت ﺟﺎری و زﻧده و ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﺟﮭﺎن ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯾﺟﺎن و ﻓﺳﯾل ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۴۴وﻗﺗﯽ ﺟﮭﺎن را ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ و ﻓرﻣوﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺣ ّﻣﺎل ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷوی ﺑﮕذار ﺟﮭﺎن ﺗو را ﺣﻣل ﮐﻧد  .ﭘس ھﻣﮫ
ﻓرﻣوﻟﮭﺎ را در ذھن ﺧود ﻧﺎﺑود ﮐن .
 -۴۵ﺑﭘرھﯾز از ﻗﺿﺎوت ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و  ...ﺗﺎ ﻣﺣﮑوم ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻧﺷوی  .ﺗو ﻣﺣﮑوم ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷوی ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺣﮑوﻣش ﮐرده ای ﺑﮫ اﯾده و ﻣﻌﻧﺎ و ﺻﻔﺗﯽ  .و ﺗﺎ اﺑد در زﻧﺟﯾر ﺣﮑم ﺧوﯾﺷﺗﻧﯽ .
 -۴۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ھزاران ﺗو را ﺑراﯾت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣوﻣﯾﺎﺋﯽ ﺷده ﻣﯽ ﺳﺎزد ادﻋﺎی ﺗو در ﻓﮭﻣﯾدن
اﺳت  .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ " ﻓﮭﻣﯾدم " ھم آن ﭼﯾز را ﻧﺎﺑود ﮐرده ای و ھم وﺟﮭﯽ از ﺷﻌورت را ﻻک و ﻣﮭر ﻧﻣوده ای .
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 -۴٧ﺑر ﻧﺎداﻧﯽ ﺧود ﺗﮑﯾﮫ ﮐن ﺗﺎ ﻣرده در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎھت زﻧده ﺷود و ﻓﯾزﯾﮏ  ،ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ آﯾد و ﻣﺎده  ،روح ﮔردد و ھر ﭼﯾزی
ھزاران ﭼﯾز زاﯾد .
 -۴٨از ﺧﯾر و ﺷر اﻣور ﺑﮕذر ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ ھر اﻣری ﻧﺎﺋل آﺋﯽ ﮐﮫ اﻣری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳت .ﺟﮭﺎن را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﮑن ﺗﺎ ﺣﻘﯾر
ﻧﺷوی .
 -۴٩ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺑﮫ اﺳم و ﺻﻔت ﺻدا ﻣﮑن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺎد آور .ذاﮐر ﺑﺎش و ﻗرآﻧﯽ ﺑﯾﻧدﯾش :اﻓﻼ ﺗذﮐرون :ﭼرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد!
 -۵٠ھر ﭼﯾزی آﯾﺗﯽ از ﺧداﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺟﺎوﯾد و ﺑرﺗر از ھوش و ﺣواس و ﻗﺿﺎوت ﻣﺎﺳت ھﻣﮫ
آﯾﺎﺗش ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد  ،ھﻣﭼون ﻋﺻﺎی ﻣوﺳﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون اراده ﻣوﺳﯽ ﺷده ﺑود زﯾرا ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ آن ﭼوب
ﺑﻌﻧوان آﯾﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت .
 -۵١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺧﺗراع ﻓرزﻧد ﻧﯾﺎز اﺳت ﻣﻌﺟزه ھم ﻓرزﻧد اﺿطراری ﺗرﯾن و ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻧﯾﺎزھﺎﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭼوب ﺧﺷﮑﯽ را
در دﺳت ﻣوﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اراده ﺧﻼق ﺧداوﻧد ﻧﻣود ﻧﯾﺎز ﻣوﺳﯽ و اﻋﺗﻣﺎدش ﺑﮫ ﺧدا ﺑود  .و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧدا در اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ آﯾﺎت و
ﻣﺧﻠوﻗﺎت اوﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧدای ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺧود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺧت ﻣوﺟودات
ﻋﺎﻟم ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ذھﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺣض ﺑﮫ ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ رﺳد و اﺑﻠﯾس ﭘرﺳﺗﯽ .
 -۵٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻋﺎﻟم ﻓﯾزﯾﮏ و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ظرف ظﮭور اراده ﻣطﻠﻘﮫ ﺧداوﻧد  ،اﺳﺎس
ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺗوﺣﯾدی اﺳت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ آﻣوزد .
 -۵٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻟﮭﯾﺎت ﻧظری ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﺣﯾدی اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن روﯾﺎروﺋﯽ و ﻋداوت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺎ ﻋرﻓﺎن اﺳت .
 -۵۴ﻓﻘط در ﺟرﯾﺎن ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا در ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ رخ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾﻧد و ﺧداوﻧد را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧﻼﻗﯾت و
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش را ﺑﮫ ﺑﺷر ارزاﻧﯽ ﻣﯽ دارﻧد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر آدﻣﯽ درﻣﯽ آﯾد .و اﯾن ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ از
ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت.
 -۵۵ﯾﺎد ﺧدا در ھر ﭼﯾزی از ﺟﺎﻧب ﺑﺷر  ،ﻣوﺟب ظﮭور ﺑﺎطن اﻟﮭﯽ آن ﭼﯾز و ﭘﯾداﯾش ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت از ﺑطن طﺑﯾﻌت اﺳت .
 -۵۶ﺧداوﻧد ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺑدون ﯾﺎد ﺧدا ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺑرای ﺑﺷر ﻓﺳﻖ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت  .ﻓﺳﻖ ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺎدی و
ﺑﯾروح و ﻣرده اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را در راﺑطﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺣرص و وﻟﻊ و ﻗﺣطﯽ ﻓزاﯾﻧده ای ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد
و اﯾن دوزخ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -۵٧ﯾﺎد ﺧدا در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺗر از ﺑر زﺑﺎن آوردن ﻧﺎم ﺧداﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ در ھر ﭼﯾزی ﺣﺿور و ظﮭور
ﺧﻼﻗﯾت و ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن و اﻧﺗظﺎر داﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭر ﭼﯾزی ﺑﻌﻧوان ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺣﺿور ﺧدا ﻧﮕرﯾﺳﺗن.
اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ذﮐر اﺳت .
 -۵٨ﭘس ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ھوﯾت ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ و اﻋﺟﺎزی ﺟﮭﺎن ﻣﺎده را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ را در آﻓﺎق و اﻧﻔس ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﻣﺗﺄﻟﮫ ﻧﻣودن ھﺳﺗﯽ اﺳت .
 -۵٩وﻗﺗﯽ دﯾدن ھر ﭼﯾزی آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا اﻧدازد آن ﭼﯾز اﻟﮭﯽ ﺷود و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر ﮐﮫ آدﻣﯽ را از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﭼﺎه طﺑﯾﻌت و
ظﻠﻣت ﻣﺎده ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد و از ﻓﺳﻖ ﻣﯽ رھﺎﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن وﺣدت وﺟود اﺳت .
 -۶٠اﻧﺳﺎن ﻣﺎده ﭘرﺳت اﻧﺳﺎن ﻓﺎﺳﻖ اﺳت ﺧواه ﻧﺎﺧواه  .زﯾرا اﻧﺳﺎن در اﺳﺎرت ﻣﺎدﯾت و ﺟﻣود ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽ ﺷود
زﯾرا ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ وﺟود دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد .
 -۶١ﻓﻘط ﷲ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮐﺑر اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت و آﯾﺎت او ھم اﮐﺑر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر و ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ھﺳت  .ﷲ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه ﻋﺎرف  ،اﮐﺑر ﻣﯽ ﺷود .
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 -۶٢ﺟﮭﺎن ﺑﯽ ﺧدا ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ اﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻓﻧﯽ و ﻓرﻣوﻟﯽ و ﻋﻠت – ﻣﻌﻠوﻟﯽ اﺳت .
و اﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾرﺣم و ﺷﻘﯽ و زﻧدان اﺳت  .و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﯾم ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ھم ﻓﺎﺳﻘﻧد و ﺷﻘﯽ و ﺑﯾرﺣم  .و آﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را در
ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﮫ ﭘﺷت آﺳﻣﺎن ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا دﭼﺎر ﺧﻔﻘﺎن و ﻗﺣطﯽ
وﺟود ﻣﯽ ﮔردد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺧدا ﮐﻧد .
 -۶٣آﻧﮑﮫ از ﺧداوﻧد در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ و از ﺑطن ﻣﺎدﯾت آن ﺗوﻗﻌﺎت ﺑزرگ و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ دارد ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺟﮭﺎن روﺑرو
ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺄﻟﮫ و ﺧﻼق و رﺣﯾم .
 -۶۴ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﭘدﯾده ھﺎﯾش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و دﺳت و اراده ﺧداوﻧد اﺳت آﻧﮑﮫ او را از ﻣوﺟوداﺗش ﺑﺧواﻧد اﯾن
ﺧواﻧدﻧﯽ ﺗوﺣﯾدی اﺳت و ﻋﯾن اﺟﺎﺑت .
 -۶۵آﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را از ﺧﺎرج از ﻋﺎﻟم وﺟود ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﻋدم و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺧﺎرج از ھﺳﺗﯽ ﺟز ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻧﯾﺳت و ﻧﯾﺳﺗﯽ ھم ﻧﯾﺳت ﭘس اﺟﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﺷوی و ﻟذا ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺷوی و ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﮔﻧﺎه و دزدی و زﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوی زﯾرا او
را ﺷﺎھد و ﻧﺎظر ﺑر ﺧود ﻧﻣﯾداﻧﯽ زﯾرا او را در ﺧﺎرج از ﺟﮭﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﮐرده ای و ﺑﯽ ﺧدا و ﺑﯽ وﺟود ﺷده ای و اﯾن دوزخ اﺳت.
 -۶۶اﮔر از آﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﯽ و از ﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧوری ﺧدا را ﺻدا ﮐﻧﯽ اﯾن رزق ﺣﻼل و طﯾب و طﺎھر اﺳت و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
ﺣرام و ﻓﺳﻖ اﺳت و دوزﺧﯽ و ﻗﺣطﯽ زا  .اوﻟﯽ ﺳﯾرت ﻣﯽ ﮐﻧد و زﻧده  .و دوﻣﯽ ﮔرﺳﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻼک .اوﻟﯽ رزﻗﯽ
ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت و دوﻣﯽ رزﻗﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣرده .
 -۶٧ﻣوﺳﯽ ﺧداﯾش را از ﻋﺻﺎﯾش ﻣﯽ ﺧواﻧد و اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷد  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت وﺟود ﻧﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ .
 -۶٨و اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻠﺗر آﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧداوﻧد را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و ﺑﯾواﺳطﮫ از وﺟود ﺧودش ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  .و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﺗﺄﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﺣد و ﺻﻣد ﻣﯽ ﮔردد .
 -۶٩ﺧدا در درون ھر ﭼﯾز اﺳت وﻟﯽ ﺧود آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت و در ﺑرون ھر ﭼﯾز اﺳت وﻟﯽ ﻏﯾر آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت  .اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ
ﻣﺗدوﻟوژی ﺧداﭘرﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗدوﻟوژی وﺣدت وﺟود .
 -٧٠ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﻧﯾز وﺟﮭﯽ از ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور دوزخ اﺳت  .و ﺑر
ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧت ﺟﮭﺎن را ﻧﯾز آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٧١ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠول ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ دارد  .ﺗﻌﺎرﯾف ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺎدی و ﻋﻠﯾﺗﯽ از ﺟﮭﺎن ﻣوﺟب اﻓﺗﺎدن
اﻧﺳﺎن در زﻧﺟﯾره ﺗﻧﺎﺳﺦ و ﺗﺑدﯾل ﻣﺎدی ﺟﮭﺎن اﺳت و اﯾن ﺳرﻧوﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت  .اﯾن ﺗﺣﻘﯾر ﺟﮭﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺣﻘﯾر اﻧﺳﺎن ﺷده اﺳت .
 -٧٢ﻣﺛ ً
ﻼ ﺗﻌرﯾف ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ و زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ از اﻣراض و ﺑﺧﺻوص اﻣراض ﻣﺳری ﻣوﺟب ﺳﻘوط اﻧﺳﺎن در اﺳﺎرت
وﯾروﺳﮭﺎ و ﻣﯾﮑروﺑﮭﺎﺳت  .اﯾن ﻣذھب وﯾروس ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﻓزاﯾﻧده وﯾروس ھﺎ و ﻏﻠﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد  .اﯾن اﺳﺎرت اﻧﺳﺎن در ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن اﻧﺳﺎن درآورده
اﺳت و ﻧﮕﺎه ﻏﯾراﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣوﺟب اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ﺷده اﺳت .
 -٧٣ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﻗواﻧﯾن ﻋﻠت – ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑس اﻧدک و ﺣﻘﯾر و ﺧطرﻧﺎک اﺳت و
ﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن از اﺳﺎرت زﻧﺟﯾره ﻋﻠﯾﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد  .اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﺳﯾر ﻋﻠوم و ﻓﻧون و
ﻗواﻧﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﮐﺷف ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻧوع ﻓﮭم ﻣوﺟب ﺗﺑﺎھﯽ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٧۴ﺣذف ﺧدا از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ دو روش ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﻣوﺟب ظﻠم و اﺳﺎرت ﺑﺷر ﺑوده اﺳت  .ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﭘﺷت
ﺑﺎم آﺳﻣﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﮐرده اﺳت و ﻋﻠوﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت  .اﯾن ھر دو ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن  ،ﻧﻔﺎق اﻓﮑﻧده اﺳت :
ﻣذھب ﺷرک و ﻋﻠوم اﻟﺣﺎدی .
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 -٧۵اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻣراض ﻻﻋﻼج و ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر و ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺿد ﺑﺷری  ،ﺣﺎﺻل ﻧﻔﺎق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﻧﻔﺎق ﺑﯾن طﺑﯾﻌت و
ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت  .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداﯾش از ﺑطن آن ﺗﺑﻌﯾد ﺷده اﺳت و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﮔردﯾده اﺳت .
 -٧۶اﯾن ﻧﻔﺎق ھﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻠوم و ﻓﻧون اﻟﺣﺎدی اﺳت .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﺎﺻل از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن دو ﻧﻔﺎق اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﯾن
 -٧٧ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ و ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ در
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻓﯾزﯾﮏ .و ظﮭور ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت از ﺑطن طﺑﯾﻌت  .ﭘس اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ادراﮐﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼون
ﻧﮕرش اﻧﺳﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد و ﺗوﺣﯾدی و وﺣدت وﺟودی ﻣﯽ ﺷود ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر او ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎﯾش را ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻼﺷﯽ ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﭼون ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم .اﯾن ھﻣﺎن آﯾت اﻟﻠﮭﯽ ﺷدن
ﺟﮭﺎن اﺳت .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺄﻟّﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺗﺄﻟّﮫ  .اﯾن ھﻣﺎن ﺻﻠواﺗﯽ ﺷدن ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور و ظﮭور ﺧداوﻧد در
طﺑﯾﻌت  .ظﮭور ﻣﻠﮑوت در ﻧﺎﺳوت  .ﺣﺿور آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن  .و ﺗﺣﻘﻖ و ﺗﻌﯾّن اﯾن ﺳﺧن رﺳول ﺧدا ﮐﮫ :ﭘروردﮔﺎرم ﺑر آﺳﻣﺎن
دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت.

35

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺋﻮف
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 -١ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ ذاﺗﺎ ً ﺷﺎﻋراﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اھل ﺷﻌﺎر ! و ﺑﮫ ﻣﺻداق ﺳوره ﺷﻌرا در ﻗرآن ﮐرﯾم  :ﺷﻌرا ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣردﻣﯽ ﭘرﯾﺷﺎن ﺧﺎطر و ﮔﻣﺷده اﻧد و ھر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﭘﯾروی ﮐﻧد ﻧﯾز ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن
داﺳﺗﺎن ﻗوم اﯾراﻧﯽ اﺳت  .ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ از ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ اش از ﮔدا و ﺷﺎھش ﺷﺎﻋرﻧد و ﺷﻌر ﺗﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻓﺗﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﮔوﯾش و
رﻓﺗﺎر روزﻣره ﻣردم آن اﺳت .
 -٢اﻧدﯾﺷﮫ و ﺣﯾﺎت ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﻣودن ﺣﯾﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﻣﻠﮑوﺗﯽ زﻧدﮔﯽ .
 -٣ھﯾﭻ ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ اﻧدازه اﯾران ﺷﺎﻋر ﻧدارد  .ھﻣﮫ ﮔوﯾﻧدﮔﺎن و ﻣﺗﻔﮑران آن ﺷﺎﻋر ھم ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ روﺣﺎﻧﯾوﻧش و رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن و
ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران .
 -۴ﻣردم ﻋﺎﻣﯽ ﻧﯾز در ھﻣﮫ ﺣﺎل و در ﺣﯾن اﺷﺗﻐﺎل ﺷﻌر ﻧﺟوا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻣﺎدﯾت زﻧدﮔﯽ را ﻣﻌﻧﺎ و روح ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد و
ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
 -۵در ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻋﻠﻣﺎﯾش ﺑواﺳطﮫ ﺷﻌر اﺳﺗدﻻل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻻ در اﯾران  .و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر ﺑزرگ ﻓﻠﺳﻔﯽ
ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﻌر اﺳت ﻣﺛل ﻣﺛﻧوی و ﻣﻧطﻖ اﻟطﯾر و ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ .
 -۶ﺷﻌر ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻌﺎر دادن  .و ﺷﻌﺎر ﯾﻌﻧﯽ آرﻣﺎن اﻧدﯾﺷﯽ و ﻣطﻠﻖ ﮔراﺋﯽ  .و اطﻼق از ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -٧ﺑﺎ ﻧظری ﺑر ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب و ﻓرﻗﮫ ھﺎ و آﺛﺎر ﻣﮑﺗوب اﯾراﻧﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﻣطﻠﻖ ﮔراﺗرﯾن و اﻓراط و ﺗﻔرﯾطﯽ ﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎ در ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا اﻧدﯾﺷﮫ و آﺛﺎر اﯾراﻧﯽ ﻣﮭد ظﮭور و ﺻدور آرﻣﺎﻧﺷﮭرھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾزم ،وﺣدت وﺟود و ﻣذھب اﻧﺳﺎن ﺧداﺋﯽ از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت  .ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ ﮐﮫ ﻣذھب اﮐﺛر
اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت ﻧﯾز ﻣطﻠﻖ ﮔراﺗرﯾن ﻣذاھب در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻣذھب ﻋﺷﻖ و اﻧﺳﺎن – ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨از طرﻓﯽ دﯾﮕر ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ ﻣطﻠﻖ ﮔراﺗر و آرﻣﺎﻧﯽ ﺗر و ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷﻧد آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل آن دﭼﺎر ﺗﺿﺎد و ﻧﻔﺎق و رﯾﺎی
ﺷدﯾدﺗری ھم ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ در ﺑﺷر ﮐﺎﻧون ظﮭور اﺷد رﯾﺎﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗوم اﯾراﻧﯽ
ﻋﺎﺷﻘﺗرﯾن و رﯾﺎﮐﺎرﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری اﺳت  .اﯾن وﺣدت اﺿداد ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ اﺷد ﺷرارت از ﻏﺎﯾت ﺧﯾرﺧواھﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و
ﺧﯾر و ﺷر دو روی ﺳﮑﮫ ﻣﻌﻧوﯾت ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﺣﺿور و ظﮭور دارد .
 -٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺷﻐول ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر و ﭘرﺳﺗش ﭼﯾزی ھﺳﺗﯾم و ﯾﺎ ﻣﺷﻐول طرد و ﻟﻌن و ﻧﻔرﯾن آن  .ﯾﺎ ﺧود را
ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﯾم و ﯾﺎ آن ﮐس را ﺑرای ﺧود .
 -١٠در ﺳوره ﺷﻌرا ﻧﯾز اﯾن دو وﺟﮫ ﻣﺗﺿﺎد از ھوﯾت ﺷﻌرا ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌرا ﻣﮭد رﯾﺎ و ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ و ﮔﻣراھﯽ ھﺳﺗﻧد
وﻟﯽ اﮔر ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد و اھل ذﮐر ﮐﺛﯾر ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻋداﻟت و اﻧﻘﻼب و رﺳﺗﮕﺎری ﻣﯽ رﺳﻧد  .واﻗﻌﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧ﯾﮏ ﻧﻣﺎد آﺷﮑﺎر از
ﺗﻌﯾن اﯾن آﯾﺎت ﻣذﮐور اﺳت .اﯾن آﯾﺎت ﮐﮫ درﺑﺎره ﺷﻌرا ﻧﺎزل ﺷده درﺑﺎره ﮐل ﻗوم اﯾراﻧﯽ ﻣﺻداق دارد زﯾرا ﻣﺎ ﻣﻠﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﺎﻋرﯾم.
 -١١ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﻗوﻣﯽ ﺷدﯾدا ً دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھﺳﺗﯾم و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن در اﯾن ﺳرزﻣﯾن رخ ﻧﻣوده
اﺳت زﯾرا دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﻘول اﻓﻼطون ﻋرش اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻌرﻓت اﺳت .و اﯾن را ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺧن اﻓﻼطون اﻓزود ﮐﮫ ﺧود دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﺑﮭر درﺟﮫ ای ﻣﺣﺻول ھﻣﺎن درﺟﮫ از ﻋﺷﻖ در اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻣﻧطﻖ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ )وﺣدت اﺿداد( اﺳﺗوار اﺳت .
 -١٢و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑروز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ از رﻓﺗﺎر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن اﺳوه آن ھﺳﺗﯾم .
 -١٣دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﻓﮑری و رﻓﺗﺎری و ﮔﻔﺗﺎری ،ﻣوﺟب ﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺷﺎﯾش ظرﻓﯾت ﻣﻌﻧوی ﺑﺷر اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﮔﺷﺎﯾش ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﺎص ﺧود را ﻧﯾز ﺑﮭﻣراه دارد و ھﻣواره ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﯾﮕردد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﺷﻌرا ذﮐرش رﻓت.
 -١۴ﺷﻌر ھم ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق اﺳت و ھم ﻣوﺟب اﻧﻘﻼب  .و اﯾن اﻧﻘﻼب ﺧود ﻣﻌﻠول اﯾن ﺷﻘﺎق ﺣﺎﺻل از ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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 -١۵دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ) وﺣدت اﺿداد ( ﺑزﺑﺎن ﺳﺎده ھﻣﺎن ﺟدال ﺑﯾن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺎی اﻧﺳﺎن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻌر ھم ﻧﻣﺎدی از اﯾن
ﺟدل اﺳت  .و ﻗوم اﯾراﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دوﮔﺎﻧﮫ ﺗرﯾن اﻗوام روی زﻣﯾن اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﺑزرگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ھﺟرﺗﮭﺎﺳت و ھﺟرﺗﮭﺎ ھم ﻣﺣﺻول اﯾن ﻧﻔﺎق ھﺎ و ﺷﻘﺎق ھﺎ و ﺟداﻟﮭﺎﺳت  .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ از طﺑﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و
ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﻣﻠت اﯾران اﺳت .
 -١۶ﻋﺷﻖ و ﻧﻔرت ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﺣدت و ﺗﻔرﻗﮫ و ﻋﻔو و اﻧﺗﻘﺎم و ﺧﯾر و ﺷر و اﻓراط و ﺗﻔرﯾط  .و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ .ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن اﺳوه اﯾﻧﮭﻣﮫ وﺣدت اﺿداد در ﺟﮭﺎﻧﯾم .
 -١٧ﭼﻧﯾن ﺧﻠﻖ و ﺧوی و طﺑﯾﻌﺗﯽ ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠت ﻣﺎ ﺑﻧده ﺷﻌﺎر ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺧود ﮔردد .
ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت ﻧﯾز ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓرھﻧﮕﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﺧﻠﻖ و ﺧوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ ھﻣواره ﯾﺎ ﻣﺷﻐول ﭘرﺳﺗش
ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻟﻌﻧت او  .ﻣﺎﺟرای اﻧﻘﻼب  ۵٧را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم  .ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن زﻧده ﺑﺎد ﺷﺎه و ﻣرگ ﺑر ﺷﺎه ﺑﯾش از ﯾﮑﺳﺎل
ﻧﺑود .ﭘس از اﻧﻘﻼب ھم ﺑﺎز اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ درﺑﺎره رھﺑر ﺟدﯾدش ﺗﮑرار ﺷد .
 -١٨ﭼﻧﯾن ﺧﻠﻖ و ﺧوﺋﯽ ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ظرﻓﯾت ﻋظﯾﻣﯽ در ﻣﻠت اﯾران ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ظرﻓﯾت ھﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣورد
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و ھرج و ﻣرج ھﺎ و ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑوده اﺳت و ﻣﻠت اﯾران ﺑﻧدرت ﻣﺟﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ظرﻓﯾت ﺧود
را داﺷﺗﮫ اﺳت .
 -١٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻌرا در ﻗرآن ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﻣﻠت ﻣﺎ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧدا و ذﮐر ﮐﺛﯾر و
ﺣرﮐت ﺑﺳوی ﺗوﺣﯾد و اﺗﺣﺎد اﺳت ﺗﺎ اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻋظﯾم وﺟودی ﺧود را ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻼﻗﯾت و ﺻﻠﺢ و ﻣﻌﻧوﯾت ﺳﺎزد و از اﯾن
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺷدﯾد ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد و ﺑر آن ﻓﺎﺋﻖ آﯾد و ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد  .و اﯾن ھﻣﺎن راه ﻓرارﻓﺗن از ﺧﯾر و ﺷر اﺳت ﮐﮫ
ﻧﯾﭼﮫ در ﮐﺷف اﻧدﯾﺷﮫ زرﺗﺷت درﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﺷﺎﻧش داده اﺳت .
 -٢٠اﺳﺎس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﺟود آدﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺗﻘﺎﺑل وﺟود – ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺗﻘﺎﺑل ﻓﯾزﯾﮏ – ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ
رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻓﮭم ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻗوم اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ھوﺷﯾﺎرﺗرﯾن و ﺑﯾدارﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری اﺳت
ﮐﮫ در اﻧﻘﯾﺎد و اﺳﺎرت ﻓﯾزﯾﮏ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠت اﻟﻌﻠل رﺷد ﻣﻌﻧوی ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻣل ﺷدﯾدﺗرﯾن درﺟﮫ از اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑوده اﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ
اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎ ﻧور ﻧﺟﺎت ﻣردم از اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺟدال ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ھﺳﺗﻧد .
 -٢١ﺳﻣت وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و رھﺎﺋﯽ از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود – ﻋدم و ﻓﯾزﯾﮏ – ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت و ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺣدت وﺟود ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ھﯾﭻ ﻗوﻣﯽ
ﭼون اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾن ﻧﺟﺎت ﻧﯾﺳت زﯾرا دﭼﺎر اﺷد ﺗﻘﺎﺑل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ و ھﻼﮐت ﺣﺎﺻل از اﯾن ﻧﺑرد
دروﻧﯽ رﺳﯾده اﺳت  .اﯾن ﺗﻘﺎﺑل اﮔر ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ ﻧرﺳد ﺑﮫ ھﻼﮐت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد  .ﭼون ﺧطر ﻓرا رﺳد ﻧﺎﺟﯽ زراه رﺳد .
 -٢٢اﯾراﻧﯽ اﮔر ﻧﺗواﻧد ﺧود را ﻓدای ﻣﻌﺷوق ﮐﻧد و ﻣﻌﺷوق اﯾن اﯾﺛﺎر را ﻧﭘذﯾرد ﻣﻌﺷوق و ﺧودش را ﻣﯽ ﮐﺷد .
 -٢٣اﯾراﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﺧواه اﺳت و ﯾﺎ ھﯾﭻ .
 -٢۴اﯾراﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧدا ﺑﺎﺷد و اﮔر ﻧﺷد ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۵اﯾراﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود و ﯾﺎ ﺑﭘرﺳﺗد .
 -٢۶اﯾراﻧﯽ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود ﻣﺣض ﺳرﮔردان اﺳت .
 -٢٧اﯾراﻧﯽ ﺟﻣﺎﻋت" ،ﺷدن" را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف اوﺳت زﯾرا در ﺟرﯾﺎن "ﺷدن"
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟود و ﻋدم ﯾﺎ ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
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 -٢٨اﯾراﻧﯽ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ آن ﻣﯾﻠﯽ ﻧدارد و ﻟذا از " ﺷدن " ﮔرﯾزان اﺳت و اﯾن
راز ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗراژﯾﮏ اوﺳت .
 -٢٩اﯾراﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻧوازی اﺳت و ﻣﯾﮭﻣﺎن را ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ او را ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد و ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود  .در
ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ ﺧون ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺗﺷﻧﮫ ﺷده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ او را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
 -٣٠در ﺧﺎﻧواده اﯾراﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﻔل ﻋﯾش و ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی اﺳت و ﯾﺎ ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن .
 -٣١ھﻣﺳر ﮐﺷﯽ در ھﯾﭻ ﻗوﻣﯽ ﭼون اﯾراﻧﯾﺎن راﯾﺞ ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ ھﻣﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد روزی ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد .
 -٣٢ﺑﺎﻧﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر آن ﺣﺳن ﺻﺑﺎح اﺳت .
 -٣٣اﯾراﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻓر اﺳت ﯾﺎ ﻗدﯾس .
 -٣۴اﯾراﻧﯽ  ،دوﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﻓﻘط ﻓداﮐﺎری را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .
 -٣۵ﻣﺎدر اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﺎدر ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن آن  .ﯾﺎ ﺧود را ﻓدای ﺑﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﭼﮫ را ﻓدای ﺧود .
 -٣۶اﯾراﻧﯽ ﻣطﻠﻖ ﭘرﺳت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﭘرﺳت  .وﻟﯽ اﮔر اﯾن ﺧدا ذره ای ﻋﯾب ﭘﯾدا ﮐﻧد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٧اﯾراﻧﯽ ﺧود را ﻓدای دﯾﮕران ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود و اﮔر ﻧﺷد آﻧﮕﺎه ھﻣﮫ را ﻓدای ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٨ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن  :اﯾﻧﺳت ﻣذھب اﯾراﻧﯽ !
 -٣٩و ﻣن اﯾراﻧﯽ ﺗرﯾن اﯾراﻧﯾﺎن ﺑوده ام و ﻟذا ﻣوﻓﻖ ﺷدم ﺗﺎ ﺑودن و ﻧﺑودن را ﯾﮑﯽ ﺳﺎزم  .ﯾﻌﻧﯽ در ﺑودن  ،ﻧﺑودن را آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزم و ﺑﮫ ﻋﮑس  .و اﯾن رﺳﺗﮕﺎری اﯾراﻧﯽ اﺳت .
 " -۴٠ا َ َﯾر " ذات اﯾراﻧﯽ اﺳت و از ﻣﺻدر " ﯾَ ّر " ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎرﯾﮕری اﺳت و ﻧﯾز ﺑﻣﻌﻧﺎی آﺗﺷﯾن و ﺳوزاﻧﻧده  :ﯾﺎر ! "اﯾَر"
ﯾر " اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺗر و ﯾﺎرﺗر و ﺳوزاﻧﺗر  .اﯾران ﺳرزﻣﯾن ﯾﺎران اﺳت  .و ﻗوم آرﯾﺎ ھم در اﺻل "آﯾرا"
ﺻﻔت ﺗﻔﺿﯾﻠﯽ " ّ
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آرﯾﺎ ﻏﻠط ﻣﺻطﻠﺢ واژه "آﯾرا" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن واژه ای از ﭘﮭﻠوی ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺑری ﭘﯾوﻧدی ذاﺗﯽ دارد .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن دارای رگ و رﯾﺷﮫ ھﺎﺋﯽ واﺣدﻧد و در دوراﻧﯽ ھﻣﮫ اﻗوام ﺑﺷری ﺑﮫ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .و اﯾن وﺣدت اﺷد اﺿداد در ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﮑﺗب ﺧﯾر و ﺷر و ﻧﺑرد اھورﻣزدا و اھرﻣن در دﯾن زرﺗﺷت اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ "ﻓرﻗﺎن" در ﻓطرت ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓرﻗﺎن ﺧﯾر و ﺷر در ﻣﮑﺗب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .و اﺳوه اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗوﺣﯾدی ھم وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ در ظﮭور
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و ﺑﯾﮭوده ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾران ﻣﮭد ظﮭور اﯾن ﻣﮑﺗب و ﻣذھب اﺳت ﮐﮫ
ظﮭور ﻗرآن اﺳت ﺑﻌﻧوان ﮐﺗﺎب ﺗوﺣﯾد و ﻗﯾﺎﻣت  .ﻗوم اﯾراﻧﯽ ﻗوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ﭘﯾداﯾش ﻓرﻗﺎن )ﺣﻖ و ﺑﺎطل – ﺧﯾر و ﺷر(
ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﮭد ظﮭور ﻗرآن .و اﯾن ظﮭور ﺗوﺣﯾد ﻗرآﻧﯽ ﺣﺎﺻل اﺷد ظﮭور و ﺑروز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻓرﻗﺎن اﺳت و ﺗﻘﺎﺑل وﺟود – ﻋدم و
ﺷر و ﺑود و ﻧﺑود ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
ﻓﯾزﯾﮏ – ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ .اﯾن ﻏﺎﯾت اﻧﻔﺟﺎر و اﻧﺷﻘﺎق ﺑﯾن ﺧﯾر و ﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﯾر و ّ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻧﮫ ﺑراﺑری .در اﯾن واﻗﻌﮫ ﮐﺑﯾر ﺣﺎﻣﯾﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﯾﮑﺳو ﻗرار دارﻧد ﺑﮫ رھﺑری اﻣﺎم ﻣﺑﯾن .و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑراﺑری ھم در
ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠش .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻘﺎﺑل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ و ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ھﻣﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .و اﯾراﻧﯾﺎن در ﺟﻧﺎح
ﺗوﺣﯾد ﻗرار دارﻧد زﯾرا ﻣﮭد و ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺧﯾر و ﺷر ھﺳﺗﻧد و در اﯾن ﻧﺑرد ﭘﯾﺷﺗﺎز ﺑﺷرﯾت ﺑوده اﻧد  .و اﯾن روﻧد ﺣرﮐت از
ﻓرﻗﺎن زرﺗﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﺣﻣدی اﺳت و واﻗﻌﮫ ﻟﻘﺎءﷲ  :ﯾﺎر!
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ
) ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ (

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻷﻋﺮف
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 -١ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎورای ﻋﺎﻟم ﻣﺎده و ﻣﺣﺳوﺳﺎت  .ﻏﯾر آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺧود درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .
 -٢ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ دو ﻗﻠﻣرو دارد  :اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ  :دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ !
 -٣اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اﻣﯾﺎل و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ در درون آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺣواس درک ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و رﯾﺷﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺑﯾرون ھم
ﻧدارﻧد ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .
ﺳﯽ و ﻋﻘل و ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ درک ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد
 -۴ﻣﺳﺎﺋل  ،ﺣوادث و ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑرون ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺣ ّ
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 -۵ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ ) اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ( ھر دو دارای ﻗﻠﻣرو ﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ظرف ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ظﮭور و
ﺳﯽ درک ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .
ﺑروز دارﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻠوم و ﻋﻘل ﺣ ّ
 -۶ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﻣوری ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻓرد ﻋﺎﻣﯽ اﻣوری ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻼً طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻌﻘول ھﺳﺗﻧد.
 -٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳﺎﺳﺎ ً دو ﻣﻔﮭوم ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺷﻧﺎﺧت و ادراک ﺑﺷر اﺳت و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٨در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ﺑﺳﯾﺎری از اﻣور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ وارد ﻗﻠﻣرو ﻓﯾزﯾﮏ ﺷده اﻧد و دارای ﻣﻧطﻖ و ﺑﯾﺎن و
ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻌﻘول ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .
 -٩ﻋﻠم  ،ﮐﺎرﮔﺎه و ﮔﻠوﮔﺎه ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .
 -١٠ﮐل ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯾزی ﺟز ﺳﯾر ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣول ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﻓﯾزﯾﮏ ﻧﯾﺳت ﺳﯾر ﺗﺑدﯾل اﻣور ﻧﺎﻣﺣﺳوس ﺑﮫ ﻣﺣﺳوس ،
ﻧﺎﻣﻌﻘول ﺑﮫ ﻣﻌﻘول  ،ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑﮫ ﻣﻌﻠوم و . ...
 -١١ﻗﻠب ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﻧﻘﺎب از رخ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﻣﺣﺳوس و ﻣﻌﯾن و
ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود .
 -١٢ﭘس ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر و ﮐﺎﺋﻧﺎت ھﻣﺎن ﺳﯾر ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  .ﮐل واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻘت ﻧﯾز ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﭼون دوﺳت داﺷﺗم ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ﺟﮭﺎن را آﻓرﯾدم .
 -١٣ﭘس ﻓﯾزﯾﮏ ظرف ظﮭور ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .
 -١۴ﭘس ھر ﺷﯾﺋﯽ و ھر ﻋﻣل و ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺣﺎل ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ و ﺗﺟدﯾد وﺟود اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧود ﺑرﺳد و ذات ﻧﮭﺎﻧش را
ﻋﯾﺎن و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .
 -١۵ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﺻورت ﻓﯾزﯾﮏ رخ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﻋﯾن ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ.
 -١۶ﭘس ﻓﯾزﯾﮏ ھﻣﺎن ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن  ،ھر ﻣوﺟودی را ﯾﮏ آﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .
 -١٧ﻋﻠم  ،ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن راه و روش ھﺎی درک و اﺳﺗﺧراج ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ از ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .
 -١٨ﻋﻠوم ﻣدرن و ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﻓﻘط ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و اﺳﺗﺧراج ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ از ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﯾن
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘوﺳﺗﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ درﯾده ﺷده اﺳت ﻋﻠوم ذره ای در ﻓﯾزﯾﮏ و زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺗم و ژن .
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 -١٩ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ظرف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﻣﮑﺎن ورود ﺑﮫ ﺑطون ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت
را ﻧﻣﯽ دھد و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠوم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و اﺻﻼً ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﻣﻧﮑر اﺳت .
 -٢٠ﻋﻠوم ﻣدرن ﻓﻘط ﻋﻠم ظرف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظرف ﻋﺎﻟم وﺟود را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮔز ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ رﺳد .
زﯾرا ﻓﯾزﯾﮏ ظرف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .
 -٢١وﺟود ﺧﻣره ای ﭘر از ﺟواھر اﺳت  .ﻋﻠوم ﻣدرن و ﻋﻠﯾّﺗﯽ ﻓﻘط ﺧﻣره را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮔز ﺑﮫ ﺟواھری ﮐﮫ در
آن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﻧﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٢ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ ﻋﻠم ﭘوﺳﺗﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و اﯾن ﭘوﺳﺗﮫ ﻋﺎﻟم وﺟود ﮐﮫ ﻓﯾزﯾﮏ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﻋدم اﺳت ﮐﮫ وﺟود را
ﭘوﺷﺎﻧﯾده و از دﺳﺗﺑرد ﮐﻔّﺎر ﻣﺻون داﺷﺗﮫ اﺳت  .ﻟذا ﻋﻠوم ﻣدرن ﻋﻠم ﻋدم ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﻋﻠم ھم ﺑﮫ
ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﻋﻠوم ذره ای و اﺗﻣﯽ و ژﻧﺗﯾﮏ اﺳت .
 -٢٣ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮏ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻋدم اﺳت ﮐﮫ وﺟودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت ﻋدم اﺳت  .و ﻟذا ﻋﺎﻟم ﻓﯾزﯾﮏ
ﻋﺎﻟم ﺑرزخ اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .ﻧﮫ ھﺳت و ﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .و ﻋﻠوم ﻣدرن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﺎھﯾﺗﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺧﯾر و
ﺷرﺷﺎن ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﺑرآﯾﻧدﺷﺎن ﻋﺑث و ﭘوچ و ﻋﯾن ﻋدم اﺳت .
 -٢۴ﻓﯾزﯾﮏ ﭼون ﻣﺎﺳﮏ و ﭘوﺳﺗﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .
 -٢۵در راه ورود ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺟﮭﺎن از درب ﻓﯾزﯾﮏ  ،ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻋﻠم ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺣدﯾث
رﺳول اﮐرم ﮐﮫ  :ﻋﻠم  ،ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت .
 -٢۶ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻋرﺻﮫ طﺑﯾﻌت و ﻓﯾزﯾﮏ ﻧﯾز آن اﺳت ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن ﮐﺷف ﺣﺟﺎب و ﮐﺷف ﻧﻘﺎب ﮐﻧد و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ظرف ھﺳﺗﯽ را
ﺑدرد و در ھم ﺷﮑﻧد  .ﻋﻠوم ﻣدرن ﺟﻣﻠﮫ وﯾراﻧﮕر ﻓﯾزﯾﮏ و طﺑﯾﻌت ھﺳﺗﻧد .
ّ
 -٢٧ﻋﻠوم ﻣدرن اﻋم از ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺟﺎوز و زﻧﺎی ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب .
 -٢٨ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت رﺳول ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻌﻠّم ﺑرﺗر اﺳت از ﯾﮑﺳﺎل ﻋﺑﺎدت ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺑﮭﻣراه ﻧﻣﺎز
ﺷب و روزه داری ﻣدام  .اﯾن ﺳﺧن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور از ﻋﻠم ﺑرﺗرﯾن ﻧوع ﻋﺑﺎدت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺑﺎدات
ﺷرﻋﯽ ھم ﻣﻧظوری ﺟز ﮐﺷف ﺣﺟﺎب از ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻧدارد ﺗﺎ آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ را در آﻓﺎق و اﻧﻔس آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد  .و اﯾن ھﻣﺎن
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ھدف ﻧﻣﺎز و روزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻧﺷود ﻋﻠم
ﻧﯾﺳت  .و ﻋﻠوم ﻣدرن اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑوس اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﻣﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻋﻣوﻣﺎ ً ﮐﺎﻓر و ﻣﻠﺣدﻧد و
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را ﻣﻧﮑرﻧد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺧﺗم ﻧﺑوت )ﻋﺻر ﺟدﯾد( ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر اﺳت وﻟﯽ آدﻣﯽ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ادراک آﻧرا
 -٢٩در ﻋرﺻﮫ
ﻧدارد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﭼﺷم ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٣٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن رھﺎﺋﯽ از ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣدرن و ﻧﯾز رھﺎﺋﯽ از ﻋﺎدات ﺣواس دو رﮐن از ﻣﺷﺎھده و ﮐﺷف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در طﺑﯾﻌت
اﺳت  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی رھﺎﺋﯽ از ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾزم اﺳت  .رھﺎﺋﯽ از ﺳﻧت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣواس و رھﺎﺋﯽ از اﺳﺎرت ذھن ﻓﻧﯽ  .و اﯾن ھر
دو در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻣﻌﻧﺎی رھﺎﺋﯽ ﻋﻘل و ھوش و ﺣواس از اﺳﺎرات ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ دارای دو ﻣرﺣﻠﮫ ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺳﺎﻋﮫ ! و اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ھﺳﺗﯽ اﺳت .
ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ اﮐﻧوﻧﯾت و واﻗﻌﯾت ﺟﺎری و زﻧده ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  :اﻟ ّ
 -٣١اﮔر آدﻣﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺧداوﻧد را ﺑﻌﻧوان ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﺷﻧﺎﺧت زﻧدﮔﯾش ارزش زﯾﺳﺗن داﺷﺗﮫ اﺳت در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت از
اﯾن دﻧﯾﺎ ﺟز زﺟر و ﻋذاب ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺣﯾﺎﺗش را ﺑﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .آﻧﮑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ را در ﻓﯾزﯾﮏ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت زﻧدﮔﯽ ﻧﮑرده اﺳت .
 -٣٢اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﺧود ﻣﻘﯾم ﺑﺎﺷد ﭼﺷم و ﮔوش و ﺣواس و ھوش ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﭼﺷم و
ﮔوش و ھوش و ﺣواس ﺧداﺳت .
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 -٣٣ﭘس اﻧﺳﺎن از ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﮔرﯾزان اﺳت  .در درﺟﮫ اول از ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ وﺟود ﺧودش و ﺳﭘس از ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون .
 -٣۴اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﺎی ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت اﮔر در ﺧود ﻗرار ﮔﯾرد  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن از ﺧود ﻓراری
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﺧدا و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻓراری اﺳت  .ﭼرا ؟
 -٣۵اﯾن ﻓرار اﻧﺳﺎن از وﺟود اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﻣﯾل ﺑﮫ رﺟﻌت ﺑﮫ ازﻟﯾت ﻋدﻣﯽ ﺧوﯾش  .زﯾرا ﻓﯾزﯾﮏ
ﺻورت ﻋدم اﺳت و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم .
 -٣۶و اﯾن ﮔرﯾز از ﺧود ھﻣﺎن ﮐﻔر ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ او را ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٧ﻓﯾزﯾﮏ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎده ﮔراﺋﯽ ﺑﺷر ﻋﯾن ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ اوﺳت در ﻋﯾن ھراس از ﻋدم  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ دوزخ اﺳت .
 -٣٨دوزخ ﺣﺎﺻل ﭘﻧﺎه ﺑردن وﺟود ﺑﮫ ﻋدم اﺳت .
 -٣٩وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن از ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزد ﯾﻌﻧﯽ از ﺣرﯾم وﺟود ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺣﮑوم
ﺑﮫ ﻋدم اﺳت .
 -۴٠ﭘس ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎدی ای ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﺎ آن ﺳر و ﮐﺎر دارد ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺷری و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت و درک و درﯾﺎﻓت
ﺣﯾواﻧﺎت از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻏﯾر از اﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ را از ﺣﯾواﻧﺎت و ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺟﻣﺎدات ھم ﭘﺳت ﺗر ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -۴١ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت اﻻ آدﻣﯽ .
 -۴٢ﻓﯾزﯾﮏ ﺣﺎﺻل ﮔرﯾز اﻧﺳﺎن از وﺟود اﺳت و ﻟذا ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑرزﺧﯽ ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت در ﻗﯾﺎﻣت .
 -۴٣ﮐﺎﻓر ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﺑﮫ وﺟود و ﻣﻧﮑر وﺟود  .و اﯾن راز اﺑﺗﻼی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺎدﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑرزخ اﺳت .
 -۴۴ﭘس راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ راه رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش و اﺳﺗﻘرار در ذات ﺧوﯾش اﺳت  :ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا !
 -۴۵اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺧوﯾش ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﯽ وﺟود اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ وﺟود اﻧﺳﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺎده ﭘرﺳت و ﺑﯾروح اﺳت .
ت وﺟود !
 -۴۶ﻓﯾزﯾﮏ  ،ﻣﺣﺎق وﺟود اﺳت  :ﻏﯾﺑ ِ
 -۴٧ﭘس ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺑﺷری اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﺣواس اوﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻏﯾرواﻗﻌﯽ و ﻧﺎﻣوﺟود اﺳت  .و
اﯾن ﺟﮭﺎن ﮐﻔر اﺳت و ﮐﺎﻓران .
 -۴٨و ﻟذا ھوش و ﺣواس و ادراک ﺑﺷر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺧوﯾش ﻧﯾز ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت  " :ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﻻﻟﻧد و ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد !" ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد  ،ﺑﮫ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯾت ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد  ،ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﻧد  .و ﻟذا اﺳﯾر اوھﺎم و اﺷﺑﺎح و
ظﻠﻣﺎت و ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .
 -۴٩ﭘس ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﻣﺎن رﺋﺎﻟﯾزم اﺳت و ﻏﯾر آن اﯾده آﻟﯾزم اﺳت  .ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ !
 -۵٠آﻧﮑﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزﮔردد ﺑﮫ روح ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﺟﮭﺎن را روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ و وﺟودی اﺳت.
 -۵١ﭘس ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی ﺣﺎﺻل ﻧﮕﺎه ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت .
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 -۵٢ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم ﻋﯾن اﯾده آﻟﯾزم اﺳت و ﻧﮫ رﺋﺎﻟﯾزم .
 -۵٣ﺳﺋوال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﮔر در ﺧودش ﻧﯾﺳت ﭘس در ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ در دﯾﮕران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺳﺎﺋر آدﻣﮭﺎ و
اﺷﯾﺎء  .و ھر ﮔﺎه ھم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻓﮑر ﮐﻧد و ﻓﮭم ﻧﻣﺎﯾد و درک ﮐﻧد ﺑﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﺗﺳﺧﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت و از
ﻣﻧظر آﻧﮭﺎ ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﭘس ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷﯾﺎطﯾن در ذھن و ﺣواس ﺑﺷر اﺳت  .ﭘس
ﺑﺎز ھم ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و دوزﺧﯽ و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ .
 -۵۴ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﺟﻧﺎت و طﺑﻘﺎت آن اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﻗرآن وﺻف ﺷده اﺳت .
 -۵۵ﭘس دوزخ ﺟﮭﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و واﻗﻌﯽ ھم ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﯾﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﺎوﯾد اﺳت "ﺑﮭﺷت" اﺳت :ﺑﮫ ھﺳت!
 -۵۶ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر ﺟﮭﺎن اﺳت و اﻧﮑﺎر وﺟود ﺧوﯾش  .ﭘس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .
 -۵٧و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﻣﺎدی ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻋذاب آور اﺳت و ﻋﻠوم و ﻓﻧون دوزخ اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دوزخ
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
 " -۵٨ﻧﮫ ﻣرده اﻧد و ﻧﮫ زﻧده " ﻗرآن – ﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﺳت وﺿﻊ اﻧﺳﺎن ﻓﯾزﯾﮏ ﭘرﺳت ﮐﮫ ﺗﺿﺎد ﭘرﺳت اﺳت و
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣذھب اوﺳت .
 -۵٩آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟود اﺳت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑرزخ اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی وﺟود در ﻣﻐرب زﻣﯾن ﺑﮫ
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم )ﻧﯾﺳت اﻧﮕﺎری( رﺳﯾده اﺳت .
 -۶٠و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ وﺟود ﻣﺣض ﯾﺎ ھﺳﺗﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ اﺳت ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ھم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت
ﻣﺛل ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﮕل .
 -۶١ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرب از ﻣﻔﮭوم اﻧرژی ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از زﻣﺎن ارﺳطو ﺗﺎﮐﻧون ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت و ﻟذا در
ﻋﺻر ﺟدﯾد ﻋﻣر ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﻋﻠوم ﺑر ﺟﺎی آن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻓﯾزﯾﮏ ﻧظری ﮐﮫ
ﻗﻠﻣرو اﻧﮭدام ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت  .و ﻟذا ﻋﻠم ﻓﯾزﯾﮏ ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرب اﺳت ﺑﮫ اﻧﮭدام ﻓﯾزﯾﮏ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت و اﯾن ﺣﺟﺗﯽ
آﺷﮑﺎر ﺑر ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻓر اﺳت  .و اﯾن ﻏﺎﯾت ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﺑﻣب اﺗﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣدون ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺗوﻣﯾزم ﺑود ﮐﮫ اﺗم را ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏِ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت .
 -۶٢ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺳﻘراط ﻓﻠﺳﻔﮫ واﻗﻌﯽ رﺟﻌت ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻗﻌﯾت ھﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺷﺎﮔردش اﻓﻼطون ﺗﺣرﯾف ﺷد و
ﺑدﺳت ارﺳطو ﺷﺎﮔرد اﻓﻼطون واروﻧﮫ ﮔردﯾد و ﺟﺎی وﺟود و ﻋدم ﻋوض ﺷد و ﮐل ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ ﺳﯾطره اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺳوی ﻧﺎﺑودی ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رود  .و اﯾن ﻧﺎﺑودی  ،ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ واﻗﻌﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرب اﺳت .
 -۶٣ﺧواب ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺷر اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧواب آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑﺳوی وﺟود ﺧود رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد .
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑﯽ ﺧواﺑﯽ دارﻧد ﺑﯾش از ﺣد در ﺟﮭﺎن ﻏﯾر اﺳﯾر و ﺳرﮔرداﻧﻧد و ﺗوان رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﻧدارﻧد .
 -۶۴در ﻋﺎﻟم ﺧواب ﺑﻌﮑس ﺗﺻور ﻋﺎﻣﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻧﻣﯽ رود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ درون ذات ﺧود ﻣﯽ ﺧزد و در ﺧود ﻣﯽ ﺧواﺑد و ھﻣﮫ
رؤﯾﺎھﺎ از ﻣﺷﺎھده و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا آدﻣﮭﺎی از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر دﭼﺎر ﮐﺎﺑوس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻣوﺟودات
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در وﺟود ﻓرد ﻻﻧﮫ ﮔزﯾده اﻧد  .اﯾن ﻣوﺟودات ﮔﺎه اﺷﯾﺎء ھﺳﺗﻧد و ﮔﺎه اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن .
 -۶۵ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر وﺟود آدﻣﯽ وارد ﺷده و در آن ﻣﻘﯾم ﮔﺷﺗﮫ و وﺟود را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﺳت ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺎده ﺑﯾروح
اﺳت .
 -۶۶اﮔر آدﻣﯽ ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﺟﮭﺎن ھم ﺳر ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﺷد ھم اﻧﺳﺎن و ھم ﺟﮭﺎن دارای ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت .
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 " -۶٧ﭼرا ﺑﺧود ﺑﺎزﻧﻣﯽ ﮔردﯾد  .ﭼرا ﺑر ﺧود ﻧظر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد  .ﭼرا ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد  .ﺧدا از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت  " ...اﯾن ﮐﻼم ﺧدا در ﻗرآن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ دﯾده ﺑﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت و ﺧدا ھم ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﺳﺗﯽ اﺳت در وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت  .ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزآﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظر ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎزآﻣده اﺳت و ﭼﺷم و ھوش
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .و اﯾن واﻗﻌﮫ ھداﯾت از ظﻠﻣﺎت ﺑﺳوی ﻧور اﺳت از ﮐوری ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ  .از ﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ .
 -۶٨ﭘس اﯾن اراده ﺑﮫ ﺗﺻرف و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﮐور و ﻣﻧﺟﻣد و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﯾز ﺟﮭﺎﻧش را .
)ع(

 -۶٩در ﻣﮑﺗب ﻋﻠﯽ رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن و ﺑر ﺟﺎی ﺧود ﻗرار ﮔرﻓﺗن و ھر ﭼﯾزی را ﺑر ﺟﺎی ﺧودش ﻧﮭﺎدن ھﻣﺎن ﻋداﻟت اﺳت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻋداﻟت ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﺧوﯾش  ،ﺟﮭﺎن را ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و دﭼﺎر ظﻠم و ظﻠﻣت ﻣﯽ ﺷود .
 -٧٠ﭘس ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺣﺎﺻل ﻋداﻟت اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﻋداﻟت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و وﺣدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد زﯾرا ﺟﮭﺎن را ھﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ھﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .
 -٧١ﭘس ﻋﺎﻟم ﻓﯾزﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﻣﺎدون واﻗﻌﯾت اﺳت ھﻣﺎن وﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﺎق ﻋدم اﻓﺗﺎده اﺳت و ﻟذا ﺗﻣﺎم اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس
آدﻣﯽ در ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ھراس از ﻧﺎﺑودی اﺳت و اﯾن ھراس ﻣﻧﺷﺄ ﮔﻧﺎه اﺳت .
 -٧٢ﭘس اﺻل ﮔﻧﺎه ھﻣﺎن ﮔرﯾز از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺷر اﺳت  .و اﯾن ھﻣﺎن ﺳﻘوط از
واﻗﻌﯾت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﻟﮭﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت .
 -٧٣ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺎده ھﻣﺎن درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺳﻘوط اﻧﺳﺎن از ﻋرش اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٧۴درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ھﻣﺎن ﺧﻼء و ﺧﻧدق ﺑﯾن اﻧﺳﺎن از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن اﺳت ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ و ﺗﺻرف ﺟﮭﺎن  .و اﻧﺳﺎن
در اﯾن ﭼﺎه ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ در ﺣﺎل ﺳﻘوط داﺋم اﺳت  .ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ﭼﺎه طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﻧﺎﻣدش.
 -٧۵ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﭼون ﺑدﺳت و دل آﯾد ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  .و ﻓﯾزﯾﮏ آﺗش اﺳت و اﯾن ﻋذاب اﻟﻧﺎر اﺳت .
 -٧۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﯾﮏ ﻧظر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت در ﯾﮏ آن ﮐﮫ ﺑﺧود آﻣده ﺑﺎﺷد و از ﭼﺷم
ﺧود ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺣﻖ .
 -٧٧و ﻟذا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﮐﻧد اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﻣﻌﺷوق اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺷوق را از اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن ﺑﮫ اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣﯽ
آورد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب اﻟﻧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾوی ﻣﺟﺳم .
 -٧٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺑﻠﯾس را از ﻣﻠﮑوت ﺑﮫ ﻧﺎﺳوت آورد و از ﻓرﺷﺗﮫ  ،ﺷﯾطﺎن ﺳﺎﺧت اﻧﮑﺎرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺟب از
ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و دﯾواﻧﮕﯽ او ﺷد و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﯾزﯾﮏ ﺷد  .و ﻟذا آدﻣﯽ را ھم دﭼﺎر ﻣرض ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳﺎﻗط ﻧﻣﺎﯾد .
 -٧٩ﭘدﯾده ھﺎی اﻋﺟﺎزی ھﻣﺎن واﻗﻌﯾت اﻋﻼﺋﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ آن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردﻣﺎن ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣرد ﺣﻖ
ﻟﺣظﮫ ای ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾﻧد و واﻗﻌﯾت اﻟﮭﯽ ﺟﮭﺎن را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﮐﺎﻓران آﻧرا طﻠﺳم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد  .اﯾن طﻠﺳم ھﻣﺎن ﺑﺧود – آﺋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران از آن ﺑﯾزارﻧد .
 -٨٠واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن  ،ﺑﮭﺷت اﺳت  .دوزخ ﺣﺎﺻل دﺳت درازی اﻧﺳﺎن در ﺑﮭﺷت اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدم و ﺣوا را از ﺑﮭﺷت ﺑﯾرون
ﮐرد اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺧﺻم ھﻣدﯾﮕر ﻧﻣود .
 -٨١اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﻋﺎرف واﺻل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺟﮭﺎن وارد ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﺋﺎﻟﯾﺳت ﺷده اﺳت و از اﺳﺎرت ﺗوھم
و ﺟﻧون درآﻣده و ﺧودش ﺷده اﺳت و ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ وﺻﺎل رﺳﯾده اﺳت .
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 -٨٢وﺟود آدﻣﯽ ﻋرش ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرش ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و دﯾده ﺑﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت  .ھر ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻋرش وﺟود ﺧود
ﺟﻠوس ﮐﻧد ﺟﮭﺎن را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت درﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﻣﻘﺎم " ﺟﻠوس " در ﺳﻧت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت  .و واژه
"دروﯾش" ﻧﯾز دال ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﺧوﯾش  .و اﯾن واژه ای ﭘﮭﻠوی اﺳت .
 -٨٣ﻣﻌﻧﺎی اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت ھم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ا ُ ّم وﺟود ﺧود رﺳﯾده اﺳت و ﺑﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﮔردﯾده اﺳت  .اﺳم اﻋظم
ﻣذاھب ھﻧدو ھم " ا ُ ّم " اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت  .و ﻧﯾرواﻧﺎ ھم ﻣﻘﺎم ﺟﻠوس در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٨۴اﻧﻔﮑﺎک و اﻧزوا و ﺑرﯾدﮔﯽ اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷدن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  .آدﻣﯽ در اﯾن ﺟداﺋﯽ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧوﯾش دﺳت ﺑﺳوی ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮏ دراز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ آن ﭘﻧﺎھﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﻓﯾزﯾﮏ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و اﯾن
ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت و ظﻠم ﺑﺧوﯾﺷﺗن و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ .
 -٨۵ﭘس ﻋرﻓﺎن ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﻋﺎﻣﮫ و اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ  ،دوری از واﻗﻌﯾت و ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ آن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﮫ ﻋﮑس اﺳت و
ﻋﯾن رﺋﺎﻟﯾزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨۶آدﻣﯽ در ﺟداﺋﯽ از ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾده آﻟﯾﺳت و ﺧﯾﺎﻟﺑﺎف و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﯾﺷود و اﺳﯾر آرزوھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻔروض
ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎن اﺳت ﺑﻘول ﻋﻠﯽ
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 -٨٧اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف واﺻل ھﯾﭻ آرزوﺋﯽ ﻧدارد زﯾرا ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﻧدارد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺻﻣدﯾت ذات رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم " ﺣﺎل " اﺳت
و از اﺳﺎرت ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده ﮐﮫ ھر دو ﻋدﻣﻧد رھﺎ ﺷده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :دوﺳﺗﺎن ﺧدا ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ از ﭘس و ﭘﯾش ﭘﺎﮐﻧد .
 -٨٨ﻣﮑﺎن و ﻣﺎدﯾت ھﺳﺗﯽ در آدﻣﯽ ﻣوﻟّد زﻣﺎﻧﯾت و دھرﯾت اﺳت و اﯾن دو روی ﺳﮑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم ﺧودﺑﺧود ﻣوﻟّد ﺟﺑر ﺗﺎرﯾﺦ )زﻣﺎن ﭘرﺳﺗﯽ( اﺳت .
 -٨٩در ﻗﻠﻣرو ﻣذھب ھم ﻋﻠت اﻟﻌﻠل از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﭘرﺳﺗش ﺧدای ﻏﯾر ﺧودی و آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و اﯾن اﺳﺎس ﮐﻔر و
ﺷرک و ظﻠم ﻋظﯾم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﻓرﻣوده اﺳت  :ﮐﺎﻓران ﺧداوﻧد را از ﺟﺎی ﺑﺳﯾﺎر دور ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد )آﺳﻣﺎن(  .و ﺳﭘس
دﭼﺎر ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و "اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ظﻠم ﻋظﯾم و ﺷرک اﺳت" .ﯾﻌﻧﯽ
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻟّد اﯾده آﻟﯾزم و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ھﺳﺗﯽ ﻣﯾﺷود و اﻧﺳﺎن را دﭼﺎر ظﻠﻣت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯾﮑﻧد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ظﻠم ﻋظﯾم.
 -٩٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺷﺎھﺎن و ﺟﮭﺎﻧﺧواران و ﺳﺗﻣﮕران را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم زﯾرا ﻣﻼﯾﺎن اﯾدﺋوﻟوﮔﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﺧواری
و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻓﯾزﯾﮏ ﭘرﺳﺗﯽ را ﺗﻘدﯾس و ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺧدای ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن اﺳت  .ﭼون ﺧدا ﮐﮫ از
ﺟﮭﺎن ﺣذف ﺷود ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ ﺳﻘوط ﻣﯾﮑﻧد و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ وﺟود ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد و ظﺎﻟم و دزد ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﻠﻌﻧده ھﺳﺗﯽ.
 -٩١ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﻣﺎن ﻣﻼﯾﺎن ﺷرک و ﻧﻔﺎﻗﻧد ﮐﮫ ﺧدا را از ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﯾرون ﮐرده و ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺎم
آﺳﻣﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﻧﻣوده اﻧد و دﺳﺗﮭﺎ را ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن دراز ﻧﻣوده اﻧد و ﻟذا اﯾﻧﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﻋﺎرﻓﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا را در
ھﺳﺗﯽ و ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .
 -٩٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻣﺣﺻول ﺧداﭘرﺳﺗﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود ﮐﮫ اﺣﯾﺎﮔر ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت
ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود و ﺧدا در ﻓﯾزﯾﮏ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد  .و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ اﺳت  .و اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ آرﻣﺎﻧﺷﮭری .
 -٩٣ﭘس واﺿﺢ اﺳت آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ آرﻣﺎﻧﺷﮭری و اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ را ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻣﺎم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺳوﭘر ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد در
ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘﯾﻘت ﻗرار دارﻧد زﯾرا اﯾن ھﻣﺎن دوزخ ﻣﺟﺳم اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻧﯾز ﻋوارﺿش آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗرﯾن
و اﺳﻔﻠﯽ ﺗرﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن  .اﯾن دﺟّﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼﺋم آﻧﮭم در رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑوﺿوح ذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺣض اﺳت .
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 -٩۴ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺗﺎﻓﯾزک دوزخ اﺳت و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ھم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮭﺷت اﺳت  .وﻟﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ دوزﺧﯽ  ،ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗرﯾن و
آﺗﺷﯾن ﺗرﯾن وﺟﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٩۵ﻧﺑرد آﺧ ّ
راﻟزﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﺎ دﺟﺎل ھﻣﺎن ﻧﺑرد ﺑﯾن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  .ﻧﺑرد ﺑر ﺳر ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ و دوزﺧﯽ اﺳت .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ظﮭور ﺟﺑری ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در دو وﺟﮫ دوزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت  .دوزخ ھﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی و زﻧدﮔﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ
-٩۶
اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت و ﺑﮭﺷت ھم ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن رخ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد  .و ﻟذا در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  " :دوزخ آﺷﮑﺎر ﺷد
و ﺑﮭﺷت ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﮔردﯾد  " .اﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋرش ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ وﺟود اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻧظر او و در
اﯾﻣﺎن و ارادت ﺑﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﺳﺗﯽ ) ﺑﮭﺷت ( رخ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺻد در ﺻد طﺑﯾﻌﯽ در ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﮐﺎﻣل
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ ﺗﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﺣﯾﺎت ﻋﺻر ﺣﺟری ﻧدارد و ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت .
 -٩٧ﮐل دﯾن ﺧدا و آداب ﺷرﯾﻌت راه و رﺳم رﺟﻌت ﺑﺧوﯾﺷﺗن و ﺟﻠوس در ﺧوﯾﺷﺗن و ﭘﺎﮐﺳﺎزی وﺟود از ﻏﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺗزﮐﯾﮫ
و ﺗطﮭﯾر ﻧﻔس ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و اﯾن راه رھﺎﺋﯽ از اﺳﺎرت ﻓﯾزﯾﮏ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت زﯾرا وﺟود آدﻣﯽ درب ورود ﺑﮫ
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -٩٨ﺧود وﺟود آدﻣﯽ و ﺑدن او ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﺧﻠﻘت ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت  .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺧود ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗرﯾن ﻣﺎده ھﺳﺗﯽ
اﺳت و " ﻣﺗﺎ " ی ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .
 -٩٩ﺟﮭﺎن  ،ﻓﯾزﯾﮏ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ آن  .و ﻟذا آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺟﮭﺎن درﻣﯽ آﯾد ﻣﺗﺎی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ
دھد و از ﻓﯾزﯾﮏ ھم ﭘﺳت ﺗر ﻣﯽ ﮔردد " و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن از ﺳﻧﮓ ھم ﺳﺧت ﺗر اﺳت " و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﺎدون ﻓﯾزﯾﮏ ﯾﺎ درک
اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت  .راﺑطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ھﻣﺎن راﺑطﮫ اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﻓﯾزﯾﮏ طﺑﯾﻌت ھم در
ﻧﺑرد و ﺧﺻوﻣﺗﯽ ذاﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد  " .و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده اﻧد " – ﻗرآن .
 -١٠٠اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﻘﺎم ﻣﺎوراﺋﯽ ﺧود در طﺑﯾﻌت ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧدرت ھﻣطراز طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﮔردد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدون طﺑﯾﻌت ﻣﺑﺗﻼ
ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر آن درﻣﯽ آﯾد و ﺑواﺳطﮫ آن ﻟﮕدﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود زﯾرا آﻧرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﺑﻧده اش ﻣﯽ ﮔردد .
 -١٠١وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذات ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﺟﮭﺎن اﺳت و درب ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ
ﺑرﺟﺎی ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺎﺷد .
 -١٠٢و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﺎھراه ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت .

 -2ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺠﯿﺮﯾﻦ
 -١ﺑﺷرﻣدرن ھﻣﮫ آرﻣﺎﻧﺧواھﯽ ھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ و اﺗوﭘﯾﺎﺋﯽ اش را در ﭼﻧد ﻗرن اﺧﯾر ﺑﮫ ﺑوﺗﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﻧﮭﺎد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ھﻣﮫ
آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﺣض ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺳﻠطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻗﺗﺻﺎدی و زﻧدﮔﯽ ﺟﺎﻧوری و ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود
رﺿﺎ داد .ھزاره ﺳوم را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دوران ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﭘﺎﯾﺎن آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻧوی و ﻣرگ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ داﻧﺳت و ﻋﺻر ﭘﯾروزی
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر اراده ﺑﺷر .اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﻠﺦ را ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﺗﺎ درﮐش ﻧﻣود و ﺷﺎﯾد از ﺑطن ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﺗراژدی ﻧور ﻣﻌﻧﺎ و
اﻧﺳﺎﻧﯾﺗﯽ ﺑرﺗر و دﮔر رخ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺑﻧﯾﺎدھﺎ اﺳﺗوار ﺑودﻧد  :آزادی  ،اﺳﺗﻘﻼل  ،ﻋداﻟت  ،ﺗوﺳﻌﮫ  ،اﺧﻼق و ﻣذھب .
 -٣اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﻣدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ﺑر اﺳﺎس آزادی )ﻟﯾﺑراﻟﯾزم( و ﺗوﺳﻌﮫ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر در اﯾن ارﮐﺎن
ﺧود دﭼﺎر ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻻﯾﻧﺣﻠﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔش رﺳﯾد و اﻣروزه آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ آزادﯾﮭﺎی ﻓردی ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﺟزﺗرﯾن ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻗداﺳت ﺣرﯾم زﻧدﮔﯽ ﻓردی ﮐﮫ اﺻل ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻟﯾﺑرال
اﺳت از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت و روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ﻣﯽ رود .
 -۴و اﻣﺎ اﺻل اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﻧﺎی ھﻣﮫ ﻧﮭﺿت ھﺎی ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری در ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه دوره اش ﺑﺳر آﻣده اﺳت و
ﺑﻠﮑﮫ روﻧد ﻣﻌﮑوس آﻏﺎز ﺷده و ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ﻣﺗرﺻد واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺟددی ﺑﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ھﺳﺗﻧد و در اﯾن راه از
ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﺑﻘت ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد .
 -۵و اﻣﺎ ﻋداﻟت اﺳﺎس ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑوده اﺳت و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﻣدرن ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﭘدﯾد آورده اﺳت و
ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﺎ اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾده اﻧد و ﭼﻧد اﻧﻘﻼب ﺑزرگ ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش اﺑرﻗدرﺗﮭﺎ ﺑوده اﻧد ﻣﺛل
ﺷوروی و ﭼﯾن .
 -۶و اﻣﺎ در اواﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣوج ﻧوﯾﻧﯽ از اﻧﻘﻼﺑﺎت و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺟدﯾد داﺷت و آرﻣﺎﻧﺷﮭر
اﺧﻼﻗﯽ – دﯾﻧﯽ را طﻠب ﻣﯽ ﮐرد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ دارای ﻋﻧﺎﺻر آزادﯾﺧواھﯽ و اﺳﺗﻘﻼل و ﻋداﻟت و ﺗوﺳﻌﮫ ھم ﺑوده اﺳت وﻟﯽ وﯾژه
ﮔﯽ آن ﻣذھﺑﯽ ﺑودن آن اﺳت ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷده و ﺑﺗدرﯾﺞ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٧ﮐﺷور ﻣﺎ اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﮭد اﺻﻠﯽ ﭘﯾداﯾش اﺗوﭘﯾﺎی ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﭼﻧد دھﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ از ﻣﺣﺗوا و ﻣﻘﺻد و آرﻣﺎن
اوﻟﯾﮫ ﺧود ﺟدا و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔردﯾده اﺳت و ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ روﺷﯽ رﯾﺎﺋﯽ و
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم .و اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﻼن و ﮔﺎه ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﺑران ﺑوده اﺳت .
 -٨آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ و آرﻣﺎﻧﺷﮭرھﺎی ﻋﺻر ﺟدﯾد و اﻧﻘﻼﺑﺎت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﯾن دوران ﺷﮑﺳت ﺧورده و ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺻد ﺧود ﻧرﺳﯾده اﻧد؟
 -٩ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑطور ﻣطﻠﻖ درﺳت ﻧﯾﺳت .ھر ﯾﮏ از اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣوﺟب ﺟﮭش ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻠل ﺑوده و رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺑﺎر آورده و ﺑرﺧﯽ از ﻣﻠل را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻣوده اﺳت ﻣﺛل ﭼﯾن و
روﺳﯾﮫ .
 -١٠در ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت طﺑﻘﺎت ﮐﮭن ﺣﺎﮐم ﭘس از ﻗرﻧﮭﺎ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ و طﺑﻘﺎت ﺿﻌﯾف ﺑﺎﻻﺗر آﻣده و طﺑﻘﮫ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾده و اﺻوﻻ ً ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺟواﻣﻊ ﺑﮑﻠﯽ دﮔرﮔون ﺷده اﺳت  .و ھﻣﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ھر ﺣﯾث رﺷد
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ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد دﭼﺎر ﻣﺣﺎق و اﻧﺣطﺎط ﺷده و ﮔوﺋﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﯾری از اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت رخ ﻧﻧﻣوده
اﺳت ﻣﺛل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق و ﺑرﺧﯽ ﻣﻠل آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ .
 -١١ﺑﮭرﺣﺎل اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣوﺟب ﺟﮭش ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ
ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺣﺳﺎس ﺳﻌﺎدت و اﻣﻧﯾّت و ّ
ﻋزت و ﺑرﺧورداری ﺑرﺗری از زﻧدﮔﯽ را ﻧداده اﺳت و ﻓﻘط ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻔﺎھﯾم و ارزش
ھﺎی ﮐﮭن ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﮔﺎه ﺑﺎطل و ﻣﮭﻣل ﺷده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﮐﺛر ﺟواﻣﻊ در ﺣﺳرت دوران ﻣﺎﻗﺑل از اﻧﻘﻼﺑﺎت ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﯾﮏ
اﺣﺳﺎس ﺿد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺿد اﺗوﭘﯾﺎﺋﯽ در ھزاره ﺳوم در ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را طرد و ﻟﻌن
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮭﺿت ھﺎی روﺷﻧﻔﮑری – اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷده و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻠل ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﻘرض ﮔردﯾده اﺳت  .و ﺗﻧﮭﺎ
آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده آزادﯾﮭﺎی ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺑرﺗری در ﺟﮭﺎن ﺳوم اﺳت و ﭘروژه ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ و رﻓﺎه ﻣﻠﯽ .
 -١٢ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺻر ﻣﺎ  ،ﻋﺻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺣران اﺧﻼق و ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻌﻧوﯾت اﺳت و اﯾن ﺑﺣران ﺑﮫ ﺳوﺋﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﮔﺎه ﺣﺗﯽ
اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯾﺷﯾن را ھم زﯾرﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭد و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺣداﻗل اﺣﺳﺎس آزادی ﻣﺷروع و اﻣﻧﯾّت
ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎﻣوﺳﯽ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی ﺟدّی و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﮫ اﯾن ﺑﺣران را ﻣدﻧظر ﻗرار دھﻧد و راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﭘﯾش رو ﻧﮭﻧد ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ آﯾد اﻻ ﺑﺻورت واﮐﻧش ھﺎی ﮐور و
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ھﻣﭼون ﺟرﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﻔﺎﺳد و ﺷرارﺗﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ ھﺳﺗﻧد و دم از ﺷرﯾﻌت و دﯾن ﺧدا
ﻣﯾزﻧﻧد و ﮔوﺋﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺳﻼح و ﺑﻣب و ﮐﺷﺗﺎر ﻣﯽ ﺗوان ﺷرﯾﻌت را ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ارزاﻧﯽ داﺷت .
 -١٣ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ از ﺑطن و ﻣﺗن ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻘﻼﺑﺎت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣﻔﺎﺳد و ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎی ﺑﻣراﺗب
ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ﻗﺑل رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻘﺎی ﺑﺷری را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ و ﻓﻼﮐﺗﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎھﯾت
ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺗﮑﻧوﮐراﺳﯽ اﺳت و ﺑﺧش دﯾﮕر ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧﻔوس ﺑﺷری ﮐﮫ ظرﻓﯾت ھﺿم و ﺟذب آزادی و اﺳﺗﻘﻼل و دﻣوﮐراﺳﯽ
ھﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد  .و ﻟذا ﺑﮫ ﺧطﺎ و ﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻣد ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻔﺎﺳد و ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎی دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ ﮔردن اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻓﺗﺎده اﺳت و ﻟذا اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘرورش داده اﺳت  .اﯾن اﻣر در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﯾز ﺷدﯾدا ً ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ھﺎ ﺑﺎز ھم ﺗﻘﺻﯾر ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑر ﮔردن اﺧﻼق و دﯾن ﻧﮭﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ﭼﻧدان ھم ﻧﺎﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺗﺣت ﻋﻧوان دﯾن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
 -١۴در ﺳرآﻏﺎز ھزاره ﺳوم ﻣﯾﻼدی ھﻧوز ھم ﺑﺣران ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در ﺟﮭﺎن ﺣﺿور دارد و ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،
ﺣدود ﯾﮏ ﭘﻧﺟم ﻣردم ﺟﮭﺎن ﮔرﺳﻧﮫ اﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد .
 -١۵در ﺳرآﻏﺎز ھزاره ﺳوم ﻣﯾﻼدی اﮐﺛر ﺑﺣراﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﺑﺷر را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺧود ﻋﻠوم و ﻓﻧون و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن اﺳت ﻣﺛل آﻟوده ﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳت  ،اﯾدز  ،آﻧﻔوﻻﻧزاھﺎی ﻣﮭﻠﮏ  ،ﺟﻧوﻧﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  ،اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ
ﻣواد ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﺗن و روان  ،ﺧودﮐﺷﯽ  ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -١۶ﺣﺗﯽ ﻣﻌﺿﻠﮫ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﻧدارد و ﺣﺎﺻل ﻓرھﻧﮓ وﯾراﻧﮕر ﺗﻐذﯾﮫ ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺷر ﻧﺎن و آب ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧدارد وﻟﯽ ﺑﯾﺳﮑوﯾت و ﮐوﻻ دارد .
 -١٧ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ھﺎی ھزاره ﺳوم ﻣﯾﻼدی دﯾﮕر اﻣوری ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺷود ﺑرﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﻘﻼب ﮐرد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻓرھﻧﮓ و اﻧدﯾﺷﮫ و داﻧش ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣدرﻧﯾزم و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯾﺷود .اﻧﻘﻼب ﺑرﻋﻠﯾﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ ،رﻓﺎه و آزادﯾﮭﺎی ﻟﯾﺑرال ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺗﯽ اﻧﻘﻼب ﺑرﻋﻠﯾﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺑراﺑری ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ذھﻧﯾت ھﺎ و ھوﯾت ھﺎی
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ اﺳت .و ﺑر ﺧﻼف اﻧدﯾﺷﮫ اﻣﺛﺎل طﺎﻟﺑﺎن و طﺎﻟﺑﺎﻧﯾزم اﯾن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻘﻼب ارزﺷﮭﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت
و اﻣﯾﺎل و ﻣﻔﺎھﯾم اﺳت ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋرﻓﺎﻧﯽ .
 -١٨آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﻣﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺧون آﻟوده اﻧﻘﻼﺑﺎت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم را ﺗﺑﺎه و واروﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﺑﯽ ظرﻓﯾﺗﯽ
و ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ وﺟداﻧﯽ و ﺑﯽ ﺧداﺋﯽ ﺑﺷر ﻣدرن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﺿد اﻧﻘﻼب در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷده اﺳت و اﯾن ﯾﮏ
دﺳﺗﺎورد و ﺑﻠﮑﮫ دﺳﯾﺳﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺷر و ﺟواﻣﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑرﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ
آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾش ﺑﺷوراﻧد و ﭘوچ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﭘﺎﺑوﺳﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧد و ﺟﮭﺎن را دو دﺳﺗﯽ ﺗﻘدﯾﻣﺷﺎن ﮐﻧد .
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 -١٩ﺑﮭﺗرﯾن و ﻣﻠوس ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﻣذﮐور اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﺳت و ﻣﺎﺟراھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ ﭘﯾش روی دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ
دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﺎھت دارد دﻋواھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﻧﺑش ﺳﺑز و اﺻﻼح طﻠب و اﺻول ﮔرا و اﻣﺛﺎﻟﮭم را ﺷﺎھدﯾم  .اﯾن
وﺿﻊ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎ و ﻋﻧﺎوﯾن دﯾﮕر در اﮐﺛر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐم اﺳت .
 -٢٠ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ارزﺷﮭﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﻔﺎھﯾم اﻧﻘﻼب از ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
ﺗﺣرﯾف و واروﻧﮫ ﺷده اﻧد .و آﻧﮕﺎه ﺻداھﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺳﺎب ﺷده از ﭘس ﭘرده اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ از ذات ﺧود
اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﺑوده اﺳت .ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ﺗرﻓﻧدھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﮭﺎن رخ ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن اﺳﺎﺳﺎ ً
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت اﻧﻘﻼب اﺳت و ﻟذا اﯾن ﻣﻠل ﺑﻧﺎﮔﺎه دﭼﺎر اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎ و ﻓﻼﮐﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧرا ﺑﮫ ﮔردن اﻧﻘﻼب ﺧود ﻣﯽ
اﻧدازﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﮐﻔر و ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ اﻧدر ﮐﻔر و ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ دﯾﮕر اﺳت.
 -٢١ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾروزی ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﮭﺎن آﺷﮑﺎرا ﻧﺷﺎن دھﻧده ﯾﮏ دﺳت ﻏﯾﺑﯽ و اراده و ﻟطف و ﯾﺎری اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ
ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺗﻐﯾﯾر ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل را از اراده ﺧﺎص ﺧود ﺧواﻧده اﺳت .و ﻟذا ﮐﻔران ﻧﻌﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت و
ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن ﺷﺎھدﯾم.
 -٢٢ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن اﯾﺎم ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب در ﮐﺷورﻣﺎن ﭼﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺑﺎ آزادی ﺷد  .آزادی ﺣﻖ اﻟﺣﻖ وﺟود
اﻧﺳﺎن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ زھرا ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ ﺣﻖ را از ﺑﺎطل ﺟدا ﮐﻧد  .ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم
ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻣردم آزادی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ﺧون ﮐردﻧد و آﻧﮭﺎﺋﯽ
ھم ﮐﮫ ﺑﮭردﻟﯾل ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻗدرت را ﺑرﺑﺎﯾﻧد اﻣروزه ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده اﻧد  .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣردم ﺧوار در درون ﺧودﺷﺎن ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺧودﺑراﻧدازی دﭼﺎر ﮔﺷﺗﻧد و اﯾن ﺧودﺑراﻧدازی ﺗﺎﮐﻧون اداﻣﮫ دارد.
اﯾن ﺣﺎﺻل ظﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﺗﮭﺎ در ﺣﻖ آزادی ﻧﻣوده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﻖ اﻟﺣﻖ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧوﯾش  .و ﻟذا ھرﮔز ﺣﻖ از ﺑﺎطل و راﺳت
از دروغ ﺟدا ﻧﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭم درآﻣﯾﺧت و ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎ را ﺑﺎطل و ﻣﮭﻣل و ﻣﺿﺣﮑﮫ ﺳﺎﺧت  .اﯾن وﺿﻌﯾت در ﮐﺷورھﺎی اﻧﻘﻼب
ﺷده ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت رخ ﻧﻣوده اﺳت و ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻠﺗﯽ ھﻣﭼون ﻣردم ﭼﯾن آزادی را ﭘﺎس ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و
ﻟذا ھﻧوز ھم ﺑرﻗرارﺗرﯾن و ﻣوﻓﻖ ﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ھﻧوز ھم ﺑﺳﯾﺎری از
ارزﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑش را ﺣﻔظ ﮐﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﻣﺎﺋو ،ظﻠﻣت ﺗﮑﻧوﮐراﺳﯽ ﺑر اﯾن اﻧﻘﻼب ھم ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ھر
ﭼﻧد ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ اﻧدک ﺑﺳوی اﻧﺣراف ﻣﯾرود و آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯾﺷود و ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐوﮐﺎﮐوﻻی راﯾﮕﺎن اﺻوﻟش را ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن ﻣﯾﺳﭘﺎرد.
 -٢٣آزادی ﻣﺎدر ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت .و ﻟذا در ﮐﺷوری ﮐﮫ آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷد ﺳﺎﺋر
ارزﺷﮭﺎ از ﭘﯽ آن ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ ﻟﮕد ﻣﺎل و ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۴ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از آزادی و ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐردن آزادی اﻧﺗﺧﺎب در ﻋﺻر ﺟدﯾد از ﻋﻠل اﺳﺎﺳﯽ اﮐﺛر ﻣﻔﺎﺳد و
ﻋذاﺑﮭﺎ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ھﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺑﺷر ھزاره ﺳوم اﺳت .
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 ،آزادی ھﻣﺎن ﻓﺎروق ارزﺷﮭﺎ و ﻓرﻗﺎن دﯾن و ھداﯾت و اﺧﻼق و اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت ﭘس ﺑﮫ
 -٢۵اﮔر طﺑﻖ ﮐﻼم ﺣﺿرت زھرا
ﻓﺳﺎد و اﻧﺣراف و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺷﺎﻧﯾدن آزادی را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﺎس ﺑﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻻﻣذھﺑﯽ و اﻧواع ﻣظﺎﻟم و
ﻋذاﺑﮭﺎی زﻣﯾﻧﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل اراده را از ﺑﺷر ﻣدرن ﺳﻠب ﮐرده و دﯾو ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑر ﺳرﻧوﺷت و ﻋﻘل و
اﻧﺗﺧﺎب او ﻣﺳﻠط ﻧﻣوده اﺳت و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺎﺷﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت  .و اﯾن وﺿﻊ در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوع و در
ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ دﯾﮕر در ﺣﺎل ﭘﯾﺷروی اﺳت .
 -٢۶اﻣروزه ﺟﺑری ﻣﮭﻠﮑﺗر از ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم  ،اراده و روح و ﺧرد ﺑﺷری را ﺑﮫ ﺑﻧد ﻧﮑﺷﯾده اﺳت  .اﺳﺗﺑدادھﺎ و ﻣظﺎﻟم ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ھم در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت و در اطﺎق ﺧواب اﻧﺳﺎن ﻣدرن ھم
رھﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﮔذارد .اﯾن ﺟﺑر و ﺧﻔﻘﺎن ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ و ﺧواﺳﺗﮫ و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺟزای اداﻧﮑردن ﺣﻖ آزادی اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .
 -٢٧ﺗﮑﻧوﻟوژی وﺻﻧﻌت درب دوزخ اﺳت ﮐﮫ در آن ھر ﮐﺎﻻ و اﻣﮑﺎن رﻓﺎھﯽ ﻧﻘﺎﺑﯽ و ﻏل و زﻧﺟﯾری ﺑر ﺗن و دل و ﺟﺎن و روح
و روان ﺑﺷر اﺳت  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﺻﻧﻌت ﻋﺻر آزادﯾﺧواھﯽ ﺑﺷر اﺳت و ھر ﭼﮫ ﺻﻧﻌت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺷود
ﺷﻌﺎرھﺎی آزادﯾﺧواھﯽ ﺑﺷر ھم ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﮔردد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً طﺑﻘﺎت ﻣرﻓﮫ ﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺧوردار از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر و
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر  ،آزادﯾﺧواه ﺗرﻧد و ﻧﻌره آزادﯾﺧواھﯽ ﺷﺎن ﺑﻠﻧدﺗر اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﻣﺷﮑل ﻧﺎن دارﻧد ﻧﮫ آزادی  .و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻟﯾﺑراﻟﯾزم ﻓرزﻧد ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم اﺳت .
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 -٢٨ﭘس ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﭼﺎﻟش ﺑﺷر ھزاره ﺳوم ،ﭼﺎﻟش و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ آزادی– ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت .ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی
را ھم ﺑﺧﺷﯽ از ﺧود ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺣﺳﺎب آورﯾم ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر از ﻣردم ﻋﺎدی در اﺳﺎرت آن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺗﺣت
ﻓرﻣﺎن اراده آن ھﺳﺗﻧد  .ﻣﺎرﮐس اﮔر اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﻓﮭم ﻣﯽ ﮐرد از ﻓﻠﺳﻔﮫ اش اﻧﺻراف ﻣﯽ داد .
 -٢٩ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﻗﺣطﯽ زده ﮔﯽ آﻓرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی زده ﮔﯽ زودرس و ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ و ﻣوﻧﺗﺎژ اﺳت .اﯾن ﯾﮏ
ﮔرﺳﻧﮕﯽ دوزﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺷدﯾدﺗر دﭼﺎرش ھﺳﺗﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن ﮔرﺳﻧﮕﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎﻧﺧوار در ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی
دﯾﮕری ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .اﻣروزه اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺷرﯾت دﭼﺎر ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ و ﻗﺣطﯽ اﺳت .ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﻧﺎن ،ﺑﯾﺳﮑوﯾت و
ﺑﺟﺎی آب ،ﮐوﻻ ﻣﯽ ﻧوﺷد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﻌره آزادﯾﺧواھﯽ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﮔوش ﻓﻠﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت!
 -٣٠ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﮔرﺳﻧﮕﺎن ﺟﮭﺎن در ﺷﺑﮫ ﻗﺎره ھﻧد ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد  .ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎن ﻧدارﻧد  ،ﺧﺎﻧﮫ ﻧدارﻧد  ،ﻣﺳﺗراح
ﻧدارﻧد ،ﺣﻣﺎم ﻧدارﻧد وﻟﯽ ﺑﻣب اﺗﻣﯽ دارﻧد و ھﻣﮫ ﻧوع ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت دارﻧد و ﺗرورﯾزم دارﻧد  .آﯾﺎ اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ آزادی – ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﻧﯾﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس آزادی ﻧدارد ﺑﻣب ﺑﮫ ﺷﮑم ﻣﯽ ﺑﻧدد و ﺧود را ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺧودش را ﺗﮑﮫ ﭘﺎره و
آزاد ﻣﯽ ﺳﺎزد!!! آﯾﺎ ھﻧوز ھم ﻣﻔﮭوم ﻧﯾﺳت!
 -٣١آزادی ﻋﻣل ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮫ اﺳت و اﺣﺳﺎس آزادی ﻣﻘوﻟﮫ دﯾﮕرﯾﺳت  .و ﻣﺎ ﺳﺧن از اﺣﺳﺎس آزادی دارﯾم  .آزادی ﻋﻣل ھﺳت
وﻟﯽ اﺣﺳﺎس آزادی ﻧﯾﺳت  :آزادی ﺿد آزادی ! و اﯾن آزادی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ – دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت .
 -٣٢ﭼرا آدﻣﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳت ﺗر ﺑﯾﻘرارﺗر و ﯾﺎﻏﯽ ﺗرﻧد ﯾﻌﻧﯽ آزادﯾﺧواه ﺗر  .آﯾﺎ ھﻧوز ھم ﻣﻔﮭوم ﻧﯾﺳت !
 -٣٣ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم و ﺗﮑﻧوﮐراﺳﯽ ھﺳﺗﻧد  .ﺷوروی ﺳﺎﺑﻖ ﻋرﯾﺎﻧﺗرﯾن ﻧﻣﺎد اﯾن ادﻋﺎﺳت  .و ﭘدﯾده ﺳوﺳﯾﺎل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﯾﮏ ﭘدﯾده ﮐﺎﻣﻼً ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٣۴ظﻠم در ﺣﻖ آزادی ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی زدﮔﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ھم ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﺧﻔﻘﺎن و اﺳﺎرت ﻣﯽ رﺳد .آﯾﺎ اﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ
را در ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد؟
 -٣۵و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗوان درک ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس دارای ذاﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت و ﺧود – ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ
و ﻓﺎﺷﯾزم و اﺳﺗﺑداد و ﯾﺎﻏﯾﮕری ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﮑﻧوﻟوژی زدﮔﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ دارد و ﮐﻣﺗرﯾن
ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺑدادھﺎی ﻋﮭد ﻗدﯾم ﻧدارد .ھﯾﺗﻠر و ﭼﻧﮕﯾزﺧﺎن را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد.
 -٣۶ﺳﺧن از ﯾﮏ آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺎم ﺑﺷری و ﺟﮭﺎﻧﯽ در ھزاره ﺳوم اﺳت .
 -٣٧ﺑﻘول ﺳﻘراط آدﻣﯽ ﻣﻣﻠوک ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن اﺣﺳﺎس اﺳﺎرت در اﺑزار ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ دو ﺻد ﭼﻧدان
ﻋﻣﯾﻖ ﺗر اﺳت .ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن اﻧﺳﺎن آزادﯾش را ﺟز در
ﻧﺎﺑودی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﺧﺻوص ﻧﺎﺑودی ﺧوﯾﺷﺗن  .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﯾدا ﺷود و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .آﯾﺎ ھﻧوز ھم ﻣﻔﮭوم ﻧﯾﺳت!
ﺑﺧﺻوص در ﺧودﮐﺷﯽ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗرک ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐﻧﻧد.
 -٣٨ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت اﺳﺗﺣﻘﺎق آزادی را ﯾﺎﻓت آﻧﮕﺎه از اﺳﺎرت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ رھد و در آﻏوش طﺑﯾﻌت رھﺎ و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯾﺷود
و اﯾﻧﺳت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرآن ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﺳت .
 -٣٩ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳﺗﺣﻘﺎق آزادی را ﯾﺎﻓﺗﻧد ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود ﻓرا ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺷر را از اﺳﺎرت دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﻣﯾرھﺎﻧد و زﻣﯾن را ﻣﮭد ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﻘﺎﻧﯾت آن ﺣﺿرت داﺷﺗن ﻋﺻﺎی
ﻣوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن از ﺑﮭﺷت ﻣﺎﺋده ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ ﻏذای ﺑﮭﺷﺗﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷود .
ﺳﺎﻋﮫ )ھم اﮐﻧون( اﺳت و ھر آن در راه اﺳت .
 -۴٠آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ھم در ﻗرآن ﻣﺗرادف اﻟ ّ
وﻗﺗﯽ ﺻورت ﻧﺟﺎت ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷد راه و ﺳﻣت ﮐﺎھش ﻋذاب ھم ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت ارزش اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﮭﺷت ﺷﻧﺎﺳﯽ و
ﻣﻌﺎد ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ.
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