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ﺳﻼم ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪر آن اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم :ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺣﻀﻮر آﮔﺎه
ﺟﻨﺎﺑﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮم .ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺪاری ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﯿﺮ
رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ و رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺗﺮس ﻫﺎی زاﺪه ذﻫﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺪار و آﮔﺎه ﺷﻮد ،اﮔﺮ در اﯾﻦ راه ﯾﮑﯽ از ﺗﺮس ﻫﺎ و ﻣﺠﻬﻮﻻﺗﺶ اﺟﻨﻪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎوراﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه او ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻨﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ
ﺣﺼﻮﻟﯽ .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ ﻣﺮا آﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع .آﯾﺎ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻨﯿﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﭘﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ در روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ دروﻧﯿﺎﺗﻢ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﺪا
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺗﺮس ﻫﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرده ام ﮐﻪ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻻزم ﻫﺴﺘﻢ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺗﺮس ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﻨﻈﺮم آﻣﺪه ﮐﻪ در دو ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺗﺮس ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ
آﻧﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺻﺪد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دروﻧﯿﺎت ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﻮد و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .دوم
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت واﻗﻌﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ .آﯾﺎ ﺑﺮای
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺣﺪت درون ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ دﭼﺎر
ذﻫﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ دﭼﺎر وﻫﻢ و ﺗﺮس ﻣﯽﺷﻮم.
ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺎﺑﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎن.
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در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ« رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎﺪ إنﺷﺎءاﷲ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ آن دو ﮐﺘﺎب ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻﺗﺘﺎن را
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؛ اﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ در آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

