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ـ   توجه بـه عرفـان ـ      آداب ديني و اخالق ديني ـ مكارم اخالق 
در / عرفان عملي و عرفان نظري /تصوف و عرفان/ آقايان علما
هاي تصوف كه زيـاد اسـت بايـد قـول و      ها و سلسله مورد رشته

/ هـا را  را مدنظر قرار داد و نـه اشـخاص و نـام سلسـله     ل آنهافع
عرفان در هر مـذهبي وجـود دارد بلكـه عرفـان بـا روح انسـان       
آغشته است و از وقتي بشر وجود داشته، عرفان هم وجود داشته 

اختيار تثبيت يا تغييـر   /اختالف در آداب و رسوم و مراسم/ است
مـورد حـاج شـيخ    در / آداب هميشه به دست مرشد وقت اسـت 

عباسعلي كيـوان قزوينـي و ادعـاي قطبيـت و اسـتفاده از لقـب       
واليـت بـه اصـطالح حكمـا داراي     / منصورعليشاه براي خودش

درجات تشكيكي است ولي اطالق واليت كلّيـه، تنهـا در مـورد    



 /ي طريقـت  غيبـت امـام، مسـأله   / اسـت  هو ائمـه  صپيغمبر
گزاري ـ در  دعـا كـردن، شـكر   / ي شريعت و مرجع تقليـد  مسأله

در مورد لغت شاه در القاب / شود طريقت نام مرشد وقت برده مي
در عرفان و تصوف اصل نص اسـت ولـي اگـر در نـص     / قطب

ي تصرّف  ابهامي بود يا اشكالي داشت آن وقت بايد از حيث قوه
وظايف شريعتي تقدم زمـاني بـر وظـايف طريقتـي     / بررسي كرد

نّي،   / معنـوي دارد تقـدم   ي طريقتي دارد ولي وظيفه شـيعه و سـ
  9  .............  تشرّف و ذكر اوليه/ عشريه بدعت نيست / سنّي نبودن مولوي

بهتر آن بود / امر صحيحي نيست  همه چيز را از قوانين خواستن،
/ كــه نقــص را در اجــراي قــانون بــدانيم و نــه در خــود قــانون 

حول است قـوانين هـم   ي بشري در حال ت كه جامعه همانطوري
ازدواج / توليد نسل در جانداران/ بايد هميشه در حال تحول باشد

همراهي و همكاري بـين  / اشتياق به ايجاد نسل و تحصيل لذّت
 فـراهم زن و مرد را عرف جامعه و تربيت و فرهنگ جامعه بايـد  

شود به  ميگرفتاري اگر ايجاد / تواند ايجاد كند كند و قانون نمي
ل است كـه وضـعيت مـا منطبـق بـا وضـعيت قـانون و        اين دلي
ها وضـع شـده و    قوانيني كه براي زن/ ي خودمان نيست خواسته

اي كـه   هايي كه بر حسب موقعيـت فطـري و وظيفـه    محدوديت
زن اسـاس  / ي او گذاشته است، بايد تحمل كند طبيعت به عهده

اجتماع بشري است و به اين منظـور مـرد را موظّـف كـرده كـه      
متأسـفانه مـا از   / طـالق / و راحتي همسر را فراهم كنـد  آسايش



ــوانين  ــداريم و آن را اجــرا  مآنچــه در ق وجــود اســت، اطــالع ن
صحيح نبودن قوانيني / در مورد سنّ مسئوليت كيفري/ كنيم نمي

  29  ..........................  ارث زن  ي بارهدر/ كه در مورد ديه نوشته شده است

شـده در افـراد بـه واسـطه و بركـت       نقايص رفـع / حالت قبض
از رفتـار  / ي نفس امـاره  هاي باقيمانده از ناحيه درويشي و نقيصه

ــد و از  دوســتاني كــه روش آنهــا را مــي  پســنديد عبــرت بگيري
  41  .................  پسنديد نيز عبرت بگيريد دوستان و آشناياني كه نمي رفتار

لبـاس  / بـه احتيـاط يـا تقليـد    در مورد مكلّف، مجتهد يـا عمـل   
ـ     / ي قرائت نمـاز  نحوه/ نمازگزار / يخوانـدن نمـاز بـه زبـان عرب

  44  ..................................................................................  نيت نمازبه  توجه

سعي كردن در انجام وظايف كه توفيـق آن را خداونـد مرحمـت    
در مورد زينت زن و مجاز نبودن استفاده از زينـت در  / فرمايد مي

اگر  /ها باعث بقاي جامعه و ايجاد نسل هستند زن/ غير موردش
بهترين زينت براي زن و مرد / رفت زن نبود نسل بشر از بين مي

مرد چـون حالـت فعـل دارد و زن حالـت      /طهارت و پاكي است
انفعال، بنابراين زن نبايد زائد بر آنچه طبيعـت اجـازه داده اسـت    

ه محـرّك  توجه مردان را جلب كند، با رعايت پوشش اعضايي ك
ه از مـد منظور ع/ اين مسأله هستند، زينت براي زن واجب است

تحريك جنسي در جامعه جـز در   وجه هيچ بهحجاب آن است كه 
در حـج  بـراي حجـاب   / موارد جايز و شرعي وجود نداشته باشـد 

اند تمام قوس صورت زن بايد پيدا باشد، اگر پيدا نباشـد يـا    گفته



در مـورد تمـاس   / اسـت  حج درست نيست و باطـل  نقاب بپوشد
  51  ..................................................................................................  سگ با

داده شده نهفتـه اسـت    جواب سؤاالت در همان دستورات فقريِ
اي كـه بـه    انسان به هر درجـه / ي آنها ذكر قلبي است كه عمده

تا آن حـد كـه بـه هسـتي     (شود، راز هستي  تر مي نيستي نزديك
چــون راز  ،دشــو بــراي او آشــكارتر مــي )خــودش مربــوط اســت

علـم و اطـالع و آشـنا    / يعني انسان خـودش را بشناسـد   هستي
هــاي جديــد، مقــداري مســئوليت و مقــداري  شــدن بــه مســأله

عالمت به جلـو رفـتن در   / كند محدوديت براي انسان ايجاد مي
در حاالت شـك و ترديـد   / لذّت از انجام دستورات :مسير سلوك

هـا وجـود دارد،    ي انسـان  كه در تمام طول زندگي و براي همـه 
تان بشويد و توجه و تمركزتان را در معنـاي   متوسل به ذكر قلبي

آن ذكر بكار ببريد و فكرتان دنبال راه حق باشد، در اين صورت 
  55  ..............................................................................  شود شك مرتفع مي

/ ي تـداعي معنـي   در مورد ظـاهر شـدن صـورت پيـر و قاعـده     
ر موقــع مــرگ بــدن حاصــل ي كامــل از جســم، فقــط د تخليــه

تا وقتي كه جسم حيات دارد، ما موظّـف بـه نگهـداري    / شود مي
/ و اينكه جسم را به عبادت و اطاعت وادار كنـيم بوده اين جسم 

به همان اندازه كه در انجام دسـتورات و تمركـز حـواس موفّـق     
ي عمومي  جواب سؤاالت در جلسه/ شويد، اجر شما رسيده است

كنند و بعد بـه صـورت مكتـوب     ه ضبط ميشود ك پاسخ داده مي



  59  .................  شاءاهللا هر وقت الزم داشتيد، تهيه كنيد گردد ان منتشر مي

در همه موارد، چه موارد شادي و چه مواقع عسر و نـاراحتي، بـه   
مخصـوص در   به خاطر داشـتن اوراد / ذكرتان توجه داشته باشيد
آوري زباني چهارده بار ذكر و چهارده بار موقع خواب و دستور ياد

ها  براي تمام خواب/ صلوات در موقع بيدار شدن براي نماز صبح
ايد و حاالتتان، شكرگزاري كنيـد، ولـي بـه     و روياهايي كه ديده

  62  ...................................................................................  هيچكس نگوييد

شـود   وجود اعتقادات قوي و ايمان محكم اوالً ضامن انسان مـي 
/ كنـد  هاي رواني نشود، ثانياً كمك به درمان مـي  دچار بيماري ات

ترس بيجاي از آينـده را  / وسواس در انجام يا عدم انجام وظيفه
انجام دستورات فقري و / توان با توكّل بر خدا جبران كرد هم مي

عشريه براي سهولت در محاسبه است و نه آنكـه  / بيداري سحر
تجربـه   اينكه بدون كسبِ/ عشريه به جاي خمس و زكات است

  63  ........  بتوانيد در كاري موفّق شويد، توقّع زيادي است كه از خود داريد

هـم در   ،توجه به بذر است كه ايـن توجـه    الزمه تربيت و تعليم،
مثنوي تفسير / عالم معنا و هم در عالم ظاهر بسيار ضرورت دارد

/ معتقـد نيسـتند  » همه خداييد«به  هرگز عرفا/ آيات قرآن است
كـه از طـرف يـك     جـذبات الهيـه  همانند (انتخاب اشعار مولوي 

بايد از طـرف كسـي باشـد كـه در     ) عارف وارسته به عمل آمده
  67  ................................................................  زند همان راه مولوي قدم مي

باطن كتاب  ،رسالت و احكام و منظور از حكمت ،منظور از كتاب



اسـتمرار و انتقـال   / تواند باشد اليت و احكام و آثار آن مييعني و
تسـليم بـه   / ي خـدا در هـر دوره   واليت و بودن نماينـده سلسله 

مسـتلزم قبـول انبيـاي سـابق و شـريعت و      ) يا اسالم( زمان نبي
طريقت آنان و قبول ظهور نبي   خـاتم كـه    الحق است تـا نبـي

  70  ...........  در اُمتش نشان دادحقيقت اسالم را به تمام و كمال در خود و 

  73  ............................................................................  قبل جزوات فهرست

  
ها و سؤاالت فقرا را عموماً در جلسـات   با توجه به آنكه پاسخ نامه* 

هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
قبل از طرح سؤال به باشد، لطفاً مطالب اين جزوات را  سؤاالت نمي

  .دقّت مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر عالقـه خواهشمند است به منظور دسترسي * 

به مطالب ايـن جـزوه، در صـورتيكه     بخصوص فقرا و ساير مؤمنين
  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد

تـرين   ، در كوتـاه با توجه به آنكه سفارشات درخواستي مشـتركين * 
شد، به جـاي تكثيـر ايـن جـزوه، جهـت       زمان ممكن تقديم خواهد

اعـــالم ســـفارش و آشـــنايي بـــا نحـــوه اشـــتراك بـــا شـــماره 
  .تماس حاصل فرماييد 0912 583 8242

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW. JOZVEH121.COM العه بفرماييدنيز مط. 

تومان200  
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ي جنابعالي كه بر حسب مهر روي تمبر بـه   نامه. با عرض سالم
نوان توزيع در تهران بود ولي بر حسب مهر پستخانه به ع 2/7/84تاريخ 
رجهت چون مدتي مـن در مسـافرت   ه به. بود، رسيد 24/7/84ي  مورخه

بـه عـرض جـواب    مانع شد كه زودتر از اين  ،بودم و هم خستگي كارها
كه قبالً خواهش كرده بودم ايـن خـواهش را بـاز    همانطور. مبادرت كنم
در هـايي كـه    كنم و آن اينكـه لطفـاً بـه بعضـي از كتـاب      هم تكرار مي

. مراجعـه بفرماييـد   شـبهات  رفع ي رسالهيا  پندصالحدسترس است مثل 
ايد ولي با دقّت بيشـتر و   ايد حتماً مراجعه فرموده كه نوشتهالبته همانطور

به قصد اينكه دقيقاً مطالبش را درك كنيد مراجعـه كنيـد و اگـر جـواب     
تقاضـا را  بنابراين . ها بود، از آنها استفاده كنيد سؤاالت شما در آن كتاب

از طرفــي در مــورد جــواب ايــن نامــه جنابعــالي، كــه . كــنم تكــرار مــي
شـود مـن بـا     گذاري شده بـود چـون مطالـب متفـرّق گفتـه مـي       شماره
كــنم كــه منطبــق  گــذاري جديــدي در نامــه مــي شــما شــماره اجــازه

ي خود شما واگـذار   گذاري شما نيست و اين انطباق را به عهده شماره با
  .موفّق باشيد شاءاهللا ان. كنم مي

گـويم   البتـه اينكـه مـي   . ايـد  شما بـراي خـود بـت تراشـيده     -1
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تراشي منظورم بت براي پرستش نيست بلكه اين است كه كسـي را   بت
دهيـد و همـه چيـز را بـا او      يا مطلبي را مالك نظـر و عمـل قـرار مـي    

ايد از افراد مجتهد و به اصـطالح   نوشته. سنجيد و اين صحيح نيست مي
شـايد مطالعـات شـما از ايـن     . ام كه در عرفان باشند متر ديدهاهللا ك آيت

ايـد و لـذا بـه     حيث نبوده است و از جهات ديگري مشغول مطالعه بـوده 
. اند بسياري از علما به عرفان توجه داشته. ايد موضوع برخورد نكرده اين

اهللا  به عالوه اگر دقّت كرده باشيد آقاياني كه به قول شما مجتهد و آيت
خوانند كه غالباً مربـوط بـه آداب دينـي     د بر حسب دروسي كه ميهستن

شود كه غالباً جمود فكري در ذهن آنها  است نه اخالق ديني، موجب مي
ي معصـوم نقـل    خوانند از ناحيه شود و چون مسائلي را كه مي ايجاد مي

شده است مجال مخالفـت در برابـر آن نيسـت ايـن رويـه را بـه خـود        
اي كه با نظر آنها موافـق نباشـد توجـه     به نظريه وجه چهي بهگيرند و  مي
بنابراين اين موجب عرفـان  . خوانند و آن را قبول ندارند كنند و نمي نمي
. شـود  شود بلكه اين دليل بر عدم توجه آقايان به مسائل واقعي مـي  نمي

ارِ :  حتماً توجه داريد كه پيغمر فرمود
َ
َم َمک
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ْ
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فرمايش پيغمبر و عمل به اين فرمايش همان چيزي است كه ما عرفان 
  .خوانيم و تصوف مي

                                                                          
  .382، ص  68ج  ق، 1404، مجلسي، لبنان، مؤسسه الوفا بيروت، بحاراالنوار.  1



 11/  منهو سيجزوه 

و اما اينكه در مورد عـدم وجـود متصـوفه و عرفـا در ميـان       -2
اين انقالبـي كـه االن   . ايد ها خصوصاً پس از انقالب سؤال كرده اهللا آيت

ز آيات عظام درجـه اول نيسـتند   هاي حكومتي مركّب ا هست و دستگاه
بلكه متشكل از وزرا، وكال، و امثال اينها هستند، آنهايي هـم كـه اصـل    

ي  اهللا هسـتند در درجـه   علم و دانش هسـتند و آنهـايي هـم كـه آيـت     
بنابراين اينكه بعد از انقالب كمتـر عـارفي در   . علم و دانش نيستند اول

ر بطالن عرفـان و تصـوف   ميان روحانيان ديده شده است هيچ داللتي ب
ها بين دو جناحي كه از قديم اختالف مسـلكي   ندارد و در واقع حكومت

ميانشان بود، يعني عرفا يا متصوفه و متشرّعه، هميشه بـه خيـال خـود    
سعي داشتند كه اين اختالف عقيدتي به اختالف جدي و تشـنج داخلـي   

ـ  نكشد و بنابراين هر دو گروه را يكسان تصـور مـي   ولـي اينـك   . دكردن
اختيار حكومت به دست يكي از آن دو گروه افتاده اسـت و بنـابراين تـا    

  .كنند بتوانند مسلّماً عقايد خويش را ترويج مي
فرماييد تصوف و عرفان با هم اختالف دارنـد   و اما اينكه مي -3

گيري كننـد   ها براي اينكه از اين جدل كناره بعضي. و دو موضوع هستند
گوينـد عرفـان عملـي و عرفـان      اند و مي يگري قائل شدهبندي د تقسيم

نظري كه عرفان عملي همان تصوف است ولي آنها براي اينكه از ايـن  
شـما تعريـف جـامعي از آنچـه     . اند نام بگريزند به آن عرفان عملي گفته

دانيد بنويسيد و بعـد مطالعـه    دانيد و آنچه عرفان مي خودتان تصوف مي
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اينها اختالفي وجود دارد يا نه، البته در صـورتي كـه    كنيد ببينيد آيا بين
ي عرفان عملي نوشته باشيد نه آنچه كه به صرف انتقـادات   واقعاً درباره

ها و جرايـد   سطحي و عوامفريبي به نام عرفان عملي يا تصوف در كتاب
نويسند و در مقابلش آنچه نظري است فقط به عنـوان عرفـان ذكـر     مي
صوفي بوده يـا   ،هه آيا فالن شخص عارف بوده يا نبوداما اينك. كنند مي

امروز را بايد ديد و اينكه در دنياي امروز چه بايد كرد . نبوده مهم نيست
  .و چگونه بايد فكر كرد

گوينـد   هاي تصوف كه به اصطالح به آنها سلسـله مـي   رشته -4
ر توان يكي از اينها را مالك عمـل و نظـر قـرا    زياد است و بنابراين نمي

بايد قول و فعل آنها را مورد نظر قـرار بدهيـد نـه اشـخاص و نـام      . داد
با وجود نفرتي  عدر قرآن هم، حضرت لوط كه طوريهمان. ها را سلسله

كه از قوم خود داشت نسبت به خـود آنهـا اظهـار برائـت نفرمـود بلكـه       
قـالني :فرمود

ْ
ـْم ِمـَن ال

ُ
 ِلَعَمِلک

ِّ
اد متأسـفانه كسـاني كـه قصـد انتقـ      1. ِإين

مغرضانه و صرفاً حمله و سركوبي دارند، هـر نقـص و عيبـي را در هـر     
اي و در هر كجاي دنيا ببينند كه در آن كساني خود را درويش يا  سلسله

دهنـد   آن نقص را به تصوف و عرفان نسبت مي  كنند، صوفي عنوان مي
هـاي نادرسـتي در بعضـي كتـب ديـده       بنـدي  و به همين حساب تقسيم

                                                                          
  .168سوره شعرا، آيه .  1
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هايي  آقا محمدعلي كرمانشاهي از سلسله خيراتيهدر كتاب شود حتّي  مي
بـرد در حـالي كـه چنـين      مثل حلوليه، اتّحاديه و امثـال اينهـا نـام مـي    

ممكن است نظر مطالعاتي بعضـي اشـخاص   . سالسلي اصالً وجود ندارد
هاي تصوف ندارد و اما اينكه  ي سلسله اين ربطي به همه. منحرف باشد

عرفان شيعي و تصوف كه مأخوذ از طريقه اهل  نامي از سالسل مختلف
ايد توجه داشـته باشـيد    تسنّن و مرتاضان هندي و امثال اينهاست نوشته

كه اوالً عرفان در هر مذهبي وجود دارد و بلكـه عرفـان بـا روح انسـان     
آغشته است و از وقتي كه بشر وجود داشته، عرفـان هـم وجـود داشـته     

بين عارف مسلمان و عارف مسيحي يـا   بنابراين بعضي مشتركات. است
دليـل اينكـه    وجـه  هـيچ  بـه اينهـا  . يهودي يا بودايي و هندي وجود دارد

اي مـن   فرض بفرماييد از سـفره . عرفان از آنها اقتباس شده باشد نيست
كنيـد   شما هم بعد توجه مـي . آيد خورم و خيلي خوشم مي از يك غذا مي

وانم بگويم شـما از مـن تقليـد يـا     ت خوريد، آيا من مي از همان غذا مي و
حقايق ثابت و مشتركي در عرفان  ؟ايد و اين انتقاد را بكنم اقتباس كرده

ي ملل وجود دارد ولي آداب و رسوم ملل و اقوام مختلف ربطي بـه   همه
ها كه در همه دنيـا بحمـداهللا    در خود مسلمان. اين عقايد مشترك ندارد

درمورد مراسـم  . به اختالف است پراكنده هستند آداب و رسوم و مراسم
مثالً در يـك  . ساده سالم و احترام گذاشتن به هم در ايران تفاوت است

كننـد و در جـايي ديگـر بـه نحـوي ديگـر، يكجـا         جا به هم تعظيم مي
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ايـن اخـتالف در آداب و   . گويند، يكجـا عبـارت ديگـري    اهللا مي امان في
كننـد   انتقاداتي كه ميبسياري از . رسوم ربطي به اختالف عقيدتي ندارد

هـا يـك آداب    در همين ايران، تركمن. انتقاد بر اين آداب و رسوم است
در يكي از طوايف كـه نـامش را بـه خـاطر     . ها آدابي ديگر دارند و بلوچ
آيـد؛ يعنـي    ديگ سر سفره بياورند، مهمان خيلي بدش مـي  ندارم اگر ته

بـراي شـما    ديـگ خـورده و   گويد كفگير مـن بـه تـه    گويي ميزبان مي
ولـي در جـاي ديگـري    . شـود  اين توهين به مهمان تلقّـي مـي  . ام آورده

گذارنـد و   آورند جلوي مهمان مـي  ديگ را به صورت خيلي آراسته مي ته
يـا در عربسـتان اينطـور اسـت كـه وقتـي قهـوه        . عالمت احترام است

شـتيد آن  ريزند اگر فنجان قهوه را پس از خوردن به صورت آزاد گذا مي
كند و اگر ديگر قهوه نخواهيـد بايـد    مرتبه پر ميآيد و دو از راه ميخادم 

اصل در اين آداب اين است كه در هـر زمـان و   . آن را سرنگون بگذاريد
در هر دوران و در هر مكاني بيشتر ذهن طالب و راهرو را بـه اصـطالح   

اختيـار   روانشناسي جديد به تداعي معاني متـذكّر معـاني عاليـه كننـد و    
كمااينكه در . يا تغيير اين آداب هميشه به دست مرشد وقت استتثبيت 

گويند تقليد از مجتهد مرده جايز نيست و تقليد بايد از زنـده   فقه هم مي
دانم اين رسم از سياسـت بـه سـاير جاهـا      مسأله ديگر اينكه نمي. باشد

سرايت كرده يا از ساير علوم به سياست سرايت كرده كـه يـك لغـت را    
خواهنـد بـه آن لغـت نسـبت      د و بعد تمام عيوبي را كه ميكنن جعل مي
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ي عيـوب متصـور را بـه ليبـرال      گويند ليبرال و همـه  دهند مثالً مي مي
هـا در   ي بعضـي از ايـن واژه   دهند و حـال آنكـه اگـر دربـاره     نسبت مي

يا در مـورد  . بينيم معناي ديگري دارند ديكسيونرهاي بزرگ بخوانيم مي
حال آنكه يـك نحـوه   . ن معناي مذموم يافته استلفظ التقاطي كه اكنو

ُعـوَن : گويد التقاط فرمايش خداوند است كه مي
ِ
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چسـبانند و   لغت را به او ميخواهند بكوبند يك  ترتيب وقتي كسي را مي
مـثالً در خـود ايـران هـم قـبالً هـر كسـي را        . ديگر كار او تمام اسـت 

قبـل از اينكـه   . كردنـد  خواستند بكشند او را متّهم به بابي بودن مـي  مي
. بفهمند بابي بودن يعني چه و باب چه غلطي كرده و چـه گفتـه اسـت   

بنـابراين  . كشـتند  قبل از آنكه در مورد آن شخص تحقيق كنند او را مي
  .بپردازيد دلولشم در لغت صوفي و عارف توقّف نكنيد و به معنا و

بسياري از اين اختالفات مصداق آن داستاني است كه در مثنوي 
ذكر شده كه چند نفر شريك بودند و هر كسي پولي گذاشت يكـي كـه   

نـه، عنـب   : از اين پول بايد انگور بخريم، يكـي گفـت   :ايراني بود گفت
اُزوم بخريم و اگر مثالً يك فرانسوي هم در آنجا  :يم، ديگري گفتبخر

                                                                          
كننـد،   دهند و از بهترين آن پيروى مى آن كسانى كه به سخن گوش مى: 18سوره زمر، آيه .  1

 .ايشانند كسانى كه خدا هدايتشان كرده و اينان خردمندانند
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خواسـتند بـا هـم     در همين بحث همه مي. بگيريم raisin :گفت بود مي
دانست رسيد و پـول را گرفـت و    ها را مي دعوا كنند، كسي كه اين زبان

او رفـت و انگـور را   . خـرم  خواهيد مـي  ي شما آنچه مي براي همه :گفت
بسـياري از اختالفـات فعلـي از ايـن     . همـه راضـي شـدند   . دخريد و آور

  .است قبيل
ت  ا در مورد مقبوله عمربنو امحنظله من نخواستم راجع به صح

يا سقم آن بحـث كـنم ولـي شـبيه آن خبـر ديگـري هـم هسـت كـه          
ـا : اند فرموده مَّ

َ
 َوأ

ْ
 ـَحــال

ُ
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و بـه   1
. ي آقايان اسـت  حنظله االن مورد عمل همه ي عمربن عالوه اين مقبوله

من فقط خواستم به همان چيزي كه مورد عمل مخـالفين هـم هسـت    
اند كساني كه  بنابراين از فقها يعني كساني كه درس خوانده. استناد كنم

، نـه هـر كسـي كـه درس خوانـد      2داراي چهار خصوصيت مذكور باشند
كمااينكـه مثـال زدم، در فرانسـه در درس    . ان از آنها تقليـد كـرد  تو مي

من نظـري داشـتم كـه او    . كرديم حقوق اسالم با استاد درس بحث مي
گفت من مجتهدم، بلي از لحاظ علمي مجتهد بـود   مخالف آن بود و مي

دانيم كه اقـالً شـهادتين را گفتـه     ولي به او گفتم ما مجتهد را كسي مي
                                                                          

  .90، ص 2، ج بحاراالنوار.  1
 َهـَواُه ُمِطیعـ:  88، ص 2، ج بحاراالنوار.  2
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كساني كه به اين چهار شرط متّصف باشند و مصداق آنها بنابراين . باشد
باشند آن وقت از بين آنها بايد كسي را بـراي تقليـد انتخـاب كـرد كـه      

اما متأسفانه بسـياري  . ي خود شخص است تشخيص اين مورد به عهده
نويسند كه اين رساله در اعمال  از آقايان با وجود اينكه در اول رساله مي

اعتقادي بايد خود شخص تحقيق كند، به ايـن نكتـه   است و در مسائل 
  .دهند توجه ندارند و در مسائل اعتقادي هم نظر مي

هـا سـند ندارنـد، از نظـر شـما       ايـد سلسـله   اينكه فرمودهاما  -6
كه در باال عرض كردم سند فقط همان چيزهايي اسـت كـه    همانطوري

دهيـد   ل نمـي آقاياني كه مورد تأئيد شما هسـتند بگوينـد و شـما احتمـا    
بنابراين به همان اندازه كـه بـراي آقايـان    . ديگري سند داشته باشد كه

ي اجـازات خودشـان را، الاقـل تـا شـيخ بهـايي        سند است كه سلسـله 
رسانند، سالسل تصوف هم همين سند و همين تواتر بيانات و سـينه   مي

  .دهند به سينه بودن را تا اتّصال به امام ادامه مي
شيخ عباسعلي كيوان قزويني قول مرحوم آقاي  در مورد حاج -7

گويـد   غالمرضا سميعي كه از مريدان ايشان هم بود صادق است كه مي
ايشان شغل شاغلش در هنگام برگشتن از درويشي، خصومت با سلسـله  

بـا ايـن همـه    . ي درويشـي بـود   گنابادي و هم و غمش كوبيدن سلسله
ه به اصطالح به سـروري  ي عالقه خاصي است ك دهنده حاالت او نشان

به دليل اينكه پس از جدايي هنوز هم خود . و رياست در درويشي داشت
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ناميد و حال آنكه لقب ايشان هيچگاه منصورعليشاه  را منصورعليشاه مي
دانسـت نبايـد لقـب     الاقل خود ايشان كـه مـي  . نبوده و منصورعلي بود

گويـد و در   منصورعليشاه را به كار ببرد ولي معذلك خودش چنـين مـي  
بعـد از هفـده سـال    «گويـد   ها هم اينطور نوشته است چنانكه مـي  كتاب

ي خاصي داشته كه ناخودآگاه  معلوم است كه به قطبيت عالقه» قطبيت
در ايـن موضـوع   . كرد كه خود را قطب بداند او، او را همه جا تشويق مي

ا هسـت  ه هايي كه فرموديد در كتابخانه و ديگر كتاب راز گشايشكتاب 
خواستم تقاضا كنم كه در همان جا به آقايان مشايخ ما رجـوع   و من مي

ي صـالح   كنيد و آن را بگيريـد و اگـر بـه تهـران آمديـد بـه كتابخانـه       
تراشـي هـم    ضمناً اين لقب. ها را دارد ي اين كتاب كنيد كه همه مراجعه

ــان متعصــب او نيســت بلكــه خــود او همــواره خــود را    از جانــب محب
  .گفت بعد از هفده سال قطبيت دانست و مي يشاه ميمنصورعل
واليت مانند اصطالحاتي از قبيل ايمـان درجـاتي دارد و بـه     -8

ولي اطالق واليـت كلّيـه   . اصطالح حكما داراي درجات تشكيكي است
چون واليت يعنـي ارتبـاط   اما  است، هو ائمه صتنها در مورد پيغمبر

اي  ساني كه به نحوي از انحاء اجـازه با مقام ولي درجات دارد، بنابراين ك
آقايـان علمـا   . ي همان اجازه، واليت دارنـد  از امام داشته باشند به اندازه

اي كـه اعمـال را بـه     هم آنهايي كه آن صفات را داشته باشند به انـدازه 
َعـَوامِّ مردم تفهيم كنند واليت دارند و چنانكه گفته شد خـود عبـارت   

ْ
ِلل

َ
ف
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ـُدوهُ 
ِّ
ل
َ ُ
ْن 

َ
. شان دهنده آن است كه تقليد در عمل است نـه در اعتقـاد  ن أ

. ي همين كـه عمـل را بيـان كننـد واليـت دارنـد       لذا آنها هم به اندازه
اي كه اين اجـازه اقتضـا    كساني كه براي اخذ بيعت اجازه دارند به اندازه

كنــد واليــت دارنــد كــه آنهــا عبــارت از اقطــاب حقّــه باشــند نــه   مــي
  .قطبيت مدعيان

ي  و در زمان ظهور امـام، مسـأله   هان حضور ائمه اطهاردر زم
شريعت و طريقت هر دو بستگي به فرمايش و نظر امام داشت ولي بعـد  

وظايف شـريعتي را و  . از غيبت، امام بين اين دو وظيفه تفكيك فرمودند
آنچه كه قابل تقليـد اسـت بـه علمـا سـپردند ولـي شخصـي را معـين         

اند و به مقلـدين و شـيعيان دسـتور     ن كردهاند بلكه صفاتي را معي نكرده
اند كه خودشان تشخيص بدهند چـه شخصـي داراي ايـن صـفات      داده
اند كه به ايـن طريـق    رود كه امام غايب در نظر داشته احتمال مي. است
ي منطق و تحقيق و بررسي را در شـيعيان و پيـروان خـود تقويـت      قوه

ي   ي اخذ بيعت و مسأله اما مسأله. فرمايند ي طريقت را به شخص خاصـ
انـد و بـر همـين قاعـده، او هـم بعـد از خـود بـه شـخص           محول كرده

شود كه ايـن شـخص خـاص داراي     كند، البته گاه مي منتقل مي خاصي
تواند  صفات و خصوصياتي كه مرجع تقليد دارد، باشد در اين صورت، مي

تقليـد  اند كه چـه كسـاني مرجـع     چون منع نكرده. مرجع تقليد هم باشد
بنابراين، اصل بر اين است كه قطب طريقت، مرشـد طريقـت در   . باشند
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كند و در اين دوران اخير بـراي اينكـه توجـه     مسائل شرعي دخالت نمي
ي دو دست يك بدن است، اقطاب  بدهند كه شريعت و طريقت به منزله

در مسـائل   ،عليشاه با وجود صالحيت كامل فقهـي  مثالً حضرت سلطان
كردند، براي اينكـه فقـرا بـا تفكّـر و اسـتدالل،       ار نظر نميشريعتي اظه

  .خودشان چنين مرجعي را پيدا كنند
لـوق مل گـوييم   در مورد دعا كـردن، مـا مـي    -9 شـکر امل مـن مل 

ـالق چرا صلوات اينقدر مورد تأييد و تأكيد قـرار گرفتـه اسـت و    . شکر ا
انـد بـراي    فتـه هرگز دشمنان اسالم به اسالم در اين موضوع ايـراد نگر 

اينكه ياد پيامبر و شارع اسالم همواره يك نحوه شكرگزاري بـه درگـاه   
خداوند است و اگر توجه كنيد نام مرشد را كـه توصـيه شـده اسـت، در     

شود و اصوالً واجب نيست و جزء مستحبات  روز بسيار كم گفته مي شبانه
ن ايـرادي  چني. توان گرفت بنابراين چنين ايرادي نمي. شمرده شده است

ممكن است روي عنادي باشد كه با آن مرشد هست كه چرا نام او برده 
شود كمااينكه وقتـي   در طريقت مسلّماً نام مرشد وقت برده مي. شود مي

شود و نام مرشد سلف فقـط   آن مرشد فوت شد نام مرشد بعدي برده مي
  .آيد در آرشيو و جزء تاريخ درمي

) ال يا واقع شده يا واقع نشدهحا( هايي كه واقع شده داستان -10
هـا   ي اين نسبت ممكن است همه. دهند به اشخاص مختلفي نسبت مي

صحيح باشد كمااينكه يك گفتار جالب توجه و كلمات قصاري كه شـما  
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هــا  ايــد ممكــن اســت خودتــان هــم در خيلــي از گفتــه احتمــاالً شــنيده
  .ببريد بكار

ي  لغت شـاه ترجمـه   ايد، و اما در مورد لغت شاه كه فرموده -11
گـــوييم الســـلطان  ي عربـــي ســـلطان اســـت، مكـــرّر مـــي  كلمـــه

طاِنَیهْ : فرمايد الرّضا يا در قرآن مثالً مي موسي بن علي
ْ
 ُسـل

ِّ
 َعـين

َ
ـك

َ
َهل

1  ،
 : فرمايد يا در مورد شيطان مي

َ
وا َو

ُ
ذیَن آَمن

َّ
 ال

َ َ
طاٌن 

ْ
ُه ُسل

َ
ْیَس ل

َ
ُه ل

َّ
  ِإن

ونَ 
ُ
ل
َّ
َوک َ َ 

ْ
ِ
ِّ
. تواند مورد ايـراد باشـد   نابراين بكار بردن يك لغت نميب 2.َر

اگر شاهان طوري رفتار كردند كـه حتـي لغـت شـاهرود و كرمانشـاه را      
خواهند به دليل لفظ شاه در آن عوض كنند، اين غلط ادبي است كه  مي

ولـي در   اهللا نعمـت  مـثالً شـاه  . بـرد  تمام سوابق تاريخي ما را از بين مي
اهللا مشهور است، حاال صحيح يا سقيم فعالً كاري به  نعمت تاريخ به شاه

نويسـند   ها مـي  آن نداريم، آن وقت همين نام مشهور را در بعضي نوشته
در حاليكـه ايـن   . اهللا، براي اينكـه لفـظ شـاه را بكـار نبرنـد      نعمت سيد

بـه عـالوه   . شـود  اهللا شناخته نمي نعمت شخصيت مشهور تاريخ به سيد
، در داسـتان مالقـات   الحقـائق  طرائقاه در كتاب راجع به معناي لغت ش

بحرالعلوم مطلب جالب توجهي ذكر شـده   نورعليشاه اول و سيد حضرت
                                                                          

  .29سوره حاقه، آيه .  1
  .99سوره نحل، آيه .  2
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  .است كه بهتر است به آن منبع مراجعه كنيد
ايد دليل اعلميت يـك عـالم، دارا بـودن قـوه      اينكه فرموده -12

َمـْن (هور آن حديث مشـ . استنباط است والغير، به نظر من اينطور نيست

َھـاءِ 
َ
ق
ُ
ف
ْ
َن ِمـَن ال

َ
ي اول  دهد كه مقدم بر فقيه بودن، در درجه نشان مي...) اک

اما وقتي كه واقف و معتقد باشـيم كـه   . داشتن آن صفات اخالقي است
امام در غيبت براي بيعت شخصـي را معـين كـرد ولـي بـراي شـريعت       

ما . كند دا ميشخص خاصي را معين نكرد، همين روش بعداً هم ادامه پي
، الي آخر هر كدام ف، امام حسن و بعد امام حسينعائمه بعد از علي

شـيخ   ارشـاد  اگر كتاب. ي نص سابق بر الحق قبول داريم را به واسطه
مفيد را مطالعه بفرماييد در شرح حال هر يك از ائمه يـك فصـلي دارد   

طَـح يـا   اَفْ بـن  چـرا مـا عبـداهللا   . مبني بر داليل وجود نص بر آن امـام 
. علي يا اسماعيليه را قبول نداريم؟ براي اينكه آنها نص نداشتند بن زيد

  .اش محتاج به نـص اسـت   هبنابراين، مرشد تصوف هم براي ادامه سلسل
ها هـم   كه خود مرشد برحسب نص امام معين شده است، بعديهمانطور

  .بايد بر نص تعيين شوند
با قبول اينكـه  . ايد بادي زدهآ شما مثالي از مرحوم آقاي شاه -13

ايشان داراي معنويتي بوده است، نبايد هر عمل او مورد تقليـد مـا قـرار    
ي  در ابتدا گفتم كساني را براي خـود بـه منزلـه    همانطوركهشما . بگيرد

ايد، البته نه براي پرستش بلكه براي اينكه تماماً از آنها مثـال   بت آفريده
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پرسيد چرا رفتار مثالً ما  ايد و سپس مي داده زنيد و آنها را مالك قرار مي
گيريـد كـه    بايـد پرسـيد چـرا بـر آنهـا ايـراد نمـي       . با آنها موافق نيست

خورد؟  رفتارشان با ما موافق نيست؟ به چه دليل اين اجازات به درد نمي
بله اجازات در فقه و در شريعت فقط براي نشان دادن اين است كه اين 

اسـت ولـي اجـازه داشـتن در عرفـان بـه        عالم است و تحصـيل كـرده  
معني نيست و به همين دليل هـم اجـازه در عرفـان ممكـن اسـت       اين

  .شفاهي باشد
ي  چنانكه گفتم مالك در عرفـان و تصـوف وجـود اجـازه     -14

سابق بر الحق است ولي گاهي بر مـردم عـادي تشـخيص صـحت يـا      
وه تصـرّف  در اين صورت بايد بـه قـ  . جعليت اجازات بسيار مشكل است

چرا كه قوه تصرّف از صفاتي است كه خداوند ممكن است بـه  . اتّكا كند
بنـابراين اصـل   . بزرگي بدهد و در بعضي موارد در اختيار شخص نباشـد 

نص است ولي اگر در نص، ابهامي بود يا اشكالي داشت آن وقت بايد از 
  .حيث قوه تصرّف بررسي كرد

دم مراجعه بفرماييـد و هـم   كتبي كه قبالً عرض كر بههم  -15
ي حقّه تصـوف آن اسـت    اند كه نظر عرفان و سلسله نوشته پندصالحدر 

ي  كه وظايف شريعتي تقدم زماني بر وظايف طريقتي دارد ولـي وظيفـه  
وجـه   هـيچ  طريقتي تقدم معنوي دارد، به اين معنا كـه مـثالً نمـاز را بـه    

لـذا بايـد مسـائل    . نـد انـد خوا  توان به صورتي غير از آنچـه فرمـوده   نمي
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ي انجـام آن   شريعتي نماز را از وضو و امثال ذلك بدانيم و بعد كه نحوه
توان معنـا   لذا نمي. اعمال را به درستي دانستيم به معناي آن توجه كنيم

اي  آن صورت هم بـدون معنـا فايـده   . را بدون آن صورت در نظر گرفت
  .ملؤمنالصالة معراج ا : اند اين است كه فرموده. ندارد

ــورد مســأله  -16 ــنّي كــه فرمــوده    در م ايــد، ي شــيعه و س  
فعالً به اين صورت است كه هر كسي نام شيخين را ببـرد و   مسأله اين

ــي     ــد، م ــر آن نده ــت س ــي پش ــش غليظ ــت   فح ــنّي اس ــد س . گوين
از علي آموز «گويد  آن داستان منقول از دفتر اول كه مي در مولوي مثالً

نقـل   عهـايي را از علـي   ته و بزرگـواري ، مطالبي را گف»اخالص عمل
. ها اگر آنها را بگوينـد، خواهنـد گفـت غلـو اسـت      كرده كه بعضي شيعه

  :گويد مي او
ــي  ــر روي علــ ــداخت بــ ــدو انــ    او خــ

   ــي ــر ولــ ــي و هــ ــر نبــ ــار هــ  افتخــ
ــاه     ــه م ــي ك ــر روي ــداخت ب ــدو ان    او خ

ــجد    ــيش او در سـ ــجده آرد پـ ــاه هسـ  1گـ
  :گويد و در آخر مي

                                                                          
 .3737-38ابيات ، اولدفتر  ،1386تهران، روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنو يمثنو.  1
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ــغ  ــن تي ــت م ــي  گف ــقّ م ــي ح ــم از پ    زن
 1ي حقّــــم نــــه مــــأمور تــــنم بنــــده  

توان چنين شخصي را سنّي ناميد؟ اگر جواب مثبـت   حال آيا مي
سنّي يعني چـه؟ در  . گويد، پس سنّي عيبي ندارد است و سنّي چنين مي

كتابي كه اخيراً در شرح حال يكي از بزرگان نوشـته شـده اسـت، گفتـه     
ــنّي دوازده امــامي«: شــده ــنّي دوازده امــامي يعنــي چــه؟  »س آخــر س ،
بندي مسلمانان به شيعه و سنّي از قديم براي مبـارزه بـا خلفـاي     تقسيم

جور بوده است و از همان ايام بـاقي مانـده اسـت و بـه همـين طريـق       
اسـاس اوليـه تشـيع در    . گفتند سنّي تا از تيغ خليفه محفـوظ باشـند   مي

گويد واليت و سرپرسـتي   شيعه مي .ساعده پيدا شد بني ي قضيه سقيفه
گويـد احتيـاجي نيسـت بـه      مؤمنين بايد به نص پيغمبر باشد و سنّي مي

ايـن  . تواننـد خليفـه را تعيـين كننـد     نص پيغمبر باشد بلكه مؤمنين مـي 
گويند پيغمبر علي را به جانشيني  كساني كه مي. اساس اوليه شيعه است

حكومت آن چيزي اسـت  . استتعيين كرد معتقدند كه دين از دولت جد
چنين . كه شيخين متصدي شدند ولي دين چيزي است كه نزد علي بود

اي اسـت كـه معتقـد     او شيعه. توان گفت كه سنّي است شخصي را نمي
  .است بايد دين از دولت جدا باشد

                                                                          
  .3801بيت ، اولدفتر  ،يمعنو يمثنو.  1
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ولـي را قـبالً در پيـامي كـه بـراي كنگـره        اهللا نعمت رباعي شاه
ايـن مطلـب در جـزوه    . ام الً بررسي كردهولي نوشتم مفص اهللا نعمت شاه

منـدرج    چاپ شـده اسـت،   آشنايي با عرفان و تصوفكوچكي كه به نام 
  .بهتر است به آن جزوه مراجعه كنيد. است

ايـد،   در مورد داستان انگشتري كه راجع بـه كيـوان نوشـته    -17
اوالً چنين داستاني را هيچ كتابي و هيچ كسـي نگفتـه اسـت جـز خـود      

منتشـر شـده    الحقـائق  طرائـق آن هم در ايامي بوده كه كتـاب   كيوان و
مطالعه بفرماييد همين داستان را به شخص  الحقائق طرائقاگر در . است

اصالً چنين چيزي وجود ندارد و ايـن داسـتان از   . دهد ديگري نسبت مي
هـا   هاي حاج شيخ عباسعلي كيوان است كه متأسفانه از اين گفته ساخته

  .ستبسيار نوشته ا
و اما اينكه فرموديد چرا قطـب قبلـي صـريحاً و چنـد روز       -18

اين ايرادي است كـه  . كند قبل از مرگش، براي خود جانشين تعيين نمي
گوينـد چـرا پيغمبـر صـراحتاً      گيرنـد و مـي   ها بر مسلمين هم مـي  خيلي

گوييم صريحاً تعيين كرد ولي اهل سنّت كه  ما مي. جانشين تعيين نكرد
گوينـد پيغمبـر كسـي را     چهارم جمعيت مسلمين هسـتند مـي   هتقريباً س

جزء بسـياري از  » چرا«اين . تعيين نكرد، فقط توصيه كرد كه علي باشد
شـود ولـي    هـا پيـدا مـي    چراهايي است كه در زنـدگي معمـولي انسـان   

  .گردد وجه موجب سست شدن اصل بنا نمي هيچ به
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وم هــاي مرحــ دربــاره مســأله عشــريه هــم، هــم در كتــاب -19
الً نوشـته شـده     ي رفع شـبهات  رسالهو هم در  رعليشاه سلطان مفصـ
عشريه بدعتي نيست كه شخص را معاف از خمـس و   وجه هيچ به. است

توانيد خمس و زكات خودتـان را خودتـان    اند اگر مي فرموده. زكات كند
. تعيين كنيد و حتّي خودتان پس از بررسي كامـل بـه مصـرف برسـانيد    

قسمت ممكن است ايـرادي بـر نحـوه اسـتنباط ايشـان      بنابراين در اين 
  .باشد والّا ايرادي نيست

ها و فقـرا توصـيه    كه قبالً هم بيان شد به درويشهمانطور -20
شده است كه با بررسي، از بين مجتهدين كه داراي آن صفات هسـتند،  

شايد اين امـر بـراي   . يك نفر را به عنوان مرجع تقليد خود انتخاب كنند
د كه تفكّر و بررسي در مسائلي كه مربوط به عمل است عـادت  اين باش

چرا بررسـي مسـائل نظـري و تئوريـك ممنـوع      : ايد اينكه فرموده. شود
مسأله اين است كه اگر همه آزاد باشـند  . است؟ بطور كلّي ممنوع نيست

حرف بزنند بسياري از مسائلي كه ربطي بـه عرفـان نـدارد بـه عرفـان      
بنابراين كسي حـق دارد  . شود نها ايراداتي وارد ميچسبانند و بعد بر آ مي

ي اين صحبت را داشـته باشـد و    به عنوان عرفان صحبت كند كه اجازه
در حدي باشد كه بتوانـد ديگـران را راهنمـايي كنـد ولـي در مجـالس       
درويشي ممنوع شده است كـه راجـع بـه مسـائل سياسـي و اجتمـاعي       

جالس بايد سـكوت داشـته و   ها در م صحبتي بشود و بلكه تمام درويش
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هـايي كـه    كند و يا بـه كتـاب   به گفتار كسي كه در مجلس صحبت مي
  .شود دقّت و توجه كنند خوانده مي
يـك   تشرّف و ذكر اوليه براي درويش مثل اين است كه از -21

او از پنج يا شش در موجـود وارد  . باغ وسيعي كسي بخواهد استفاده كند
بنـابراين اگـر   . تواند به همه طرف برود د ميشود ولي بعد كه وارد ش مي

به آن ذكر اوليه عمل كردند و تكامل پيدا كردند بر حسب تكـاملي كـه   
اند اذكار اضـافي هـم بـه     پيدا كردند و راهي كه در اين باغ پيش گرفته

  .شود آنها داده مي
ايد در تاريخ اسالم سـابقه دارد   تمام اين مسائلي كه فرموده -22
بنابراين اذكاري كـه بـا   . كنيد خود همان امر مجوز آن است و اگر دقّت

  . شود، ايرادي ندارد عدد مشخص داده مي
ــته   ــه تفصــيل پاســخ را نوش ــه ب ــه از اينك ــذرت  در خاتم ام، مع

امـا   و. ايـد جـواب داده باشـم    اميدوارم مسائلي را كه فرموده. خواهم مي
نيسـت،  ارسال كتب كه فرموديد، هم مشكل اسـت و هـم در دسـترس    

در همانجـا  . هاي عمومي براي همين است كـه مراجعـه كنيـد    كتابخانه
توانيد مراجعه  توانيد مراجعه كنيد، در تهران هم به كتابخانه صالح مي مي

  .والسالم. و مطالعه كنيد
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ي كوچك چـاپي در   ي شما به انضمام جزوه نامه. با عرض سالم
. منـد شـدم   ي آن بهره از مطالعه. ي زنان رسيدمورد تأثير قوانين در زندگ

خصـوص   در اينكه مثالً وضـع زنـدگي و روابـط فعلـي زن و مـرد و بـه      
ها نيسـت   جمعيتموقعيت زن در جامعه منطبق با شرايط فعلي جهان و 

مـن  . شكّي ندارم ولي همه چيز را از قـوانين خواسـتن صـحيح نيسـت    
نيم نيز نخواهنـد توانسـت   ك معتقدم كساني را كه ما خودمان انتخاب مي

قوانيني كامالً منطبق با اوضاع جهان و موافق با فطرت انسـان فـراهم   
ــي پيغمبــران هــم در زمــان خودشــان نتوانســتند   كمااينكــهكننــد؛  حتّ
توانند، هرگز مقرّراتي براي جـرايم   كنند و اگر مدعي بودند كه مي چنين

ين مسأله توجه شـود،  و اگر در ا. كردند و ساير موارد انحراف، وضع نمي
مسلّماً قوانيني كه ابناي بشر بنويسند از قوانين الهي بهتر  به طريق اولٰي
بنابراين همه چيز را از قانون خواستن، امر صحيحي نيست، . نخواهد بود

هـا و   خصوص كه غالباً قوانين، بنابر اوضاع حاكم يـا تحـت نفـوذ زن    به
در يـك   كمااينكـه شـوند؛   مي ها و يا منطبق با اوضاع سياسي وضع بچه

اوضاع، مثالً فالن حزب يا فالن شخص يـا فـالن گـروه بـراي اينكـه      
ي آينــده بــه طــرف خــود بكشــاند، ســنّ  ي زيــادي را بــراي دوره عــده
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آورد، در حالي كه چـه بسـا در مـوارد     وكال را پايين ميكنندگان  انتخاب
را مـالك  بينيم كه آن سـنّ   ديگر همين حزب يا گروه يا شخص را مي

يا حقـوقي   ـ در بسياري از قوانين، مطالبي مندرج است. قرار نداده است
كه اگر امكان اجراي آن بود اين مشـكل پـيش    ـ ها ذكر شده براي زن

بنابراين بهتر آن بود كه نقص را در اجراي قانون بدانيم؛ نـه در  . آمد نمي
ا هـم نقـص   آنه شك اينكه قوانين كامل هستند؛ بي البته نه. خود قانون

دارند، ولي تمام عيب از خود قانون نيست، حقوقي كه براي زن يـا مـرد   
هر وقت كامالً اجرا شد و احساس شـد   ـ حقوق اجتماعي ـ تعيين شده

كه اين ميزان حقوق كـافي نيسـت و بـه نحـوي ظلـم و تعـدي تلقّـي        
به خـاطر دارم در زمـاني    .شود آن وقت بايد به فكر تغيير قانون افتاد مي
ه در دادگستري شاغل بودم، مردي به زندان افتاده و قـرار بـود مـدت    ك

ي نقص قـوانين را   همسر او آمد و همين مسأله. ، طوالني شوداو زنداني
قوانين به نيازهاي فطري و طبيعي زن و مرد توجـه  : مطرح كرد و گفت

نيازي به من احساس  وجه هيچ بهندارد، االن شوهر من در زندان است و 
: من به او گفتم. كند و از طرفي براي من امكان جدايي وجود ندارد نمي

مـواد  . دانـي  اين حقّ به تو داده شده است، تـو خـود نمـي   . چنين نيست
صـحيح اسـت ولـي    : در پاسخ به مـن گفـت  . قانوني را به او نشان دادم

: گفـتم . زشت است كه من به عنـوان يـك زن چنـين تقاضـايي بكـنم     
بايد عرف جامعـه  . نقص در فكر تو است. ن نيستبنابراين نقص در قانو
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  :و تربيت چنان تغيير كند كه همه به حقّ خود برسند و به قول خيام
ــاختمي  ــان سـ ــر چنـ ــو فلـــك دگـ    از نـ

 كـــĤزاده بـــه كـــام دل رســـيدي آســـان  
قانون كلّياتي . تواند بكند ولي در چنين صورتي قانون كاري نمي

است كه اگر انـدكي بيشـتر آن را   كند و مانند چوب خشكي  را تعيين مي
شكند؛ ولي تربيت جامعـه و عـرف جامعـه ماننـد شـاخه و       خم كنند مي

ل    درخت تازه است كه خميدگي را به هر اندازه اي كه الزم باشـد، تحمـ
با اين همه قـوانيني   ـ اگر از قوانين به تنهايي كاري ساخته بود. كند مي

  .شد ميبايد تاكنون كاري انجام  ـ كه وجود دارد
هايي كه بايد در عرف و جامعـه مالحظـه    ترين نكته يكي از مهم

شـود و متأسـفانه    جهـت انجـام مـي    هايي است كه بي بندي كرد، تقسيم
زننـد و ايـن فكـر در اذهـان      ها هم دائماً به آن دامن مـي  جرايد و رسانه

اينهـا هـر دو   . بنـدي بـه جـوان و پيـر     مستقر شده است؛ مـثالً تقسـيم  
هايي كه عمالً جـوان   بندي چنين تقسيم. دارند، هر دو انسانندمشتركاتي 

اين كار را بايد بكند و پير آن كار را، درست نيسـت؛ چـرا كـه بسـياري     
ها هسـتند كـه    ترند و بسياري جوان ها فعال پيرمردها هستند كه از جوان

مسأله به وضع و عرف خود جامعه ربـط  . باشند تر مي از پيرمردها مجرّب
زن و مرد دو جنس يـا دو نـوع   . بندي جامعه به زن و مرد يا تقسيم. دارد

مختلف نيستند كه براي هر كدام وظايف خاص معين كنند كه ديگـري  
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در آن دخالت نكند آنها وظايف و حقـوق مشـتركي دارنـد؛ ماننـد حـقّ      
دخالت در وظايف اجتماعي و امثال اينها، كه در ايـن صـورت بـا عـرف     

. توان مسأله را حـل كـرد   نيني كه موجود است ميصحيح و با همين قوا
كنم كه اين امر دليل بر اين نيست كـه تمـام قـوانين     ولي باز تكرار مي
ي بشري در حال تحـول اسـت،    كه جامعه همانطوري. جامعه مفيد است

. قوانين هم بايد هميشه در حال تحول باشد و در حال تحول هم هست
ل نكند، انقالب داخلي يا انقـالب جهـاني   اگر اين تحوالت را جامعه قبو

هـا را   ها و رديـه  بندي اين تقسيم. كند به اينكه قبول كند او را مجبور مي
چه بسا فطرت و طبيعت، بطور ناخودآگاه بـر مـا تحميـل كـرده اسـت؛      

در آن . چنانكه در دوراني، جمعيت بشر در زمين بسيار كم و محدود بـود 
كرد؛ اما اكنـون غالبـاً در    قرّراتي را ايجاب ميم  ايام لزوم ازدياد جمعيت،

ي جمعيت نگراني و مشكلي ندارد و حتّي بعضي ممالـك   كشورها مسأله
ل    جمعيت بيشتري را مـي  ـ ها به عقيده بعضي ـ مثل ايران توانـد تحمـ

تـوان گفـت كـه قـوانين طبيعـت در بسـياري        از ايـن منظـر مـي   . كند
چنين است كه نـوع عـالي، توليـد     ـ انتقريباً در تمام جاندار ـ جانداران

در انـواع سـافل   . نسل را به عهده مشترك مذكر و مؤنث گذاشته اسـت 
شود، ولـي در جانـداران عـالي     جانداران توليد نسل از يك فرد ديده مي

بينـيم كـه در توليـد مثـل، زن      مـا مـي  . حتماً بايد مذكر و مؤنث باشـند 
ل مـي   ناراحتي و ناماليمات خيلي بيشتري را نسبت كنـد و   به مرد تحمـ
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بنابراين ممكن بود كه اگر زني كامالً تابع اين غريزه و مقرّرات نبود، به 
امـروز هـم كـه بشـريت      كمااينكهكرد؛  كلّي از توليد مثل خودداري مي

ها غالباً اين فكر پيدا شـده   احتياج چنداني به ازدياد جمعيت ندارد در زن
بـدين جهـت   . دواج خـودداري كننـد  است كه به كلّي از توليد نسل و از

غالباً در قوانين ما و در قوانين مذهبي، جلوگيري از حامله شـدن تقريبـاً   
انـد   در اختيار زن قرار گرفته است؛ چنانكه بعضي از فقها صريحاً نوشـته 

ُ : كه
ْ
َعْزِل ِمَن ا

ْ
ِة َحَرامال ، ولي ما بـه ايـن قاعـده و عـرف رايـج توجـه         رَّ
كنند، البته مردها هم بـه عنـوان وظيفـه     م توجه نميها ه كنيم، زن نمي

بـه همـين   . كننـد  انفاق خانواده كه دارند گاهي از اين بار شانه خالي مي
ي نزديكي زن و مرد و ايجاد نطفه در رحـم زن،   جهت خداوند در مسأله

اگـر بـدون لـذّت باشـد     . براي طرفين لذّت شخصي هم آفريـده اسـت  
خداونـد ايـن   . كه نسل ايجاد كننـد، ندارنـد  طرفين چنان اشتياقي به اين

اشتياق را در طرفين ايجاد كرد كه آنان احياناً به منظور ارضاي شخصي 
اي كه خداوند در او آفريده است و تحصيل لذّت، به ازدواج تـن   و غريزه
هـا، آن   با وجود اين باز هم در بعضـي مردهـا و در بعضـي زن   . در دهند

ده است كه آن لذّت شخصي را به طريـق  ميل مجرّد ماندن به وجود آم
بايد توجه كنـيم كـه زن و مـرد، دو دشـمن هـم      . ديگري برآورده كنند

نيستند كه هر كدام حقوقي دارند و ديگري به آن حقـوق تجـاوز كـرده    
است، بلكه هر دو همكارند، هـر دو مـددكار يكديگرنـد و بايـد بـا هـم       
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اهي و همكاري را قانون البته اين همر. همكاري و همياري داشته باشند
تواند ايجاد كند، عرف جامعه و تربيت و فرهنگ جامعه بايـد ايجـاد    نمي

كند؛ كه در اين زمينه وظـايف دينـي كـامالً مفيـد و مـؤثر اسـت و بـه        
. اصطالح بر دانشمندان مذهبي است كه اين مسـأله را توضـيح بدهنـد   

اب شـرعي  البته بايد توجه بكنند كـه مـذهب صـرفاً در حفـظ ظـاهر آد     
 : پيغمبر فرمود. نيست

ِّ
  ِإين

َ
ت
ُ
ُت ِأل

ْ
ــُبِعث

ْ
خ
َ ْ
اِرَم األ

َ
َم َمک قـمِّ

َ
ال

، مكارم اخالقي 1 
شـود، در برخوردهـا و    زباني و آداب ظاهري مالحظه نمـي  هم در خوش

و اين امر، امري نيسـت كـه   . هايي است كه قرآن دستور داده است خُلق
تغييـر قـانون و بـا اضـافه كـردن       از قانون برآيد؛ بنابراين توقّع اينكه با

چه بسا تغيير و تصـرّف  . بعضي موارد مشكل حل شود، توقّعي بيجاست
. در قوانين نه تنها موجب اصالح نباشد، بلكه اثـر نـاروايي داشـته باشـد    

ي بلوغ و ازدواج در قانون مدني بوده نواقصي  المثل قانوني كه درباره في
در . يگري به آن اضـافه شـد  داشت كه بجاي رفع آن نواقص، نواقص د

ي تربيت و به اصطالح فرهنگ و عرف جامعه توجه  اينجا بايد به مسأله
  .كرد، و بايد راهي براي اين عرف جامعه پيدا كرد

ايـد، ايـن    اي كه نوشـته  ي درخواست امضاء براي اعالميه درباره
با اصل مطلب مـن مـوافقم كـه برخـي قـوانين      . اي سياسي است مسأله
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زن و مرد بايد تعويض شود، ولي اينكه آيا بـا اعالميـه نوشـتن    راجع به 
شود يا نه، اين مسأله طرز اجرا و تاكتيك است كه به اصـطالح   حل مي

خواهم اظهـارنظري بكـنم    توانم و نمي كه من نمي  ي سياسي دارد، جنبه
مـن بحـث   . كه آيا چنين كاري مفيد است يا مفيد نيست و مضـرّ اسـت  

بنابراين، اين مجموعه را خوانـدم  . كنم اين مورد مي وي دراصولي و ماه
كـنم و البتـه بايـد     و مسائلي را فقط در تشريح و توضـيح آن بيـان مـي   

بگويم اين مطلب در رد يا انتقـاد از آن بـه عنـوان نواقصـي كـه در آن      
قش دفاع از قوانين موجـود را  خواهم در اينجا ن من نمي. بينم، نيست مي
كنم كه به تمام  ه آن نيستم، من دفاعي را قبول ميم؛ چون معتقد ببگير

قـانون  . دانم ي نقص را هم از قانون نمي اركانش معتقد باشم، ولي همه
مانند لباس است؛ لباس زمستاني يك طور است، لبـاس تابسـتاني طـور    

يـد پـالتو   ديگر، بنابراين الزم نيست كه قانون وضع كنند كه زمسـتان با 
اين امري است كه محتاج . نداريد پالتو بپوشيد بپوشيد و در تابستان حق

. به قانون نيست و خود مردم از روي فطرت انساني ايـن را بايـد بداننـد   
بنابراين گرفتاري اگـر ايجـاد   . قوانين ازدواج هم بايد به اين طريق باشد

شود به اين دليل است كه وضعيت ما منطبـق بـا وضـعيت قـانون و      مي
  .ي خودمان نيست خواسته
ايد كـه   ايد، ظاهراً توجهي به اين امر نداشته هايي كه زده ر مثالد
ي ازدواج اول رضايت خود زن و مرد شرط است و بعد استثنائاً  در مسأله
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در مورد دختر، جلب موافقت پدر و اگر نشد جلب موافقت قاضي؛ آن هم 
ي ايـران وجـود دارد، و هـر وقـت      به مناسبت عرفي است كه در جامعه

و اما آن شـرايطي  . شود ض شد اين قانون خودبخود عوض ميعرف عو
انـد، ظـاهراً بهتـرين طريـق همـين بـود كـه آن         را كه در قانون نوشته

بنابراين به ايـن طريـق   . را به صورت شرط ضمن عقد بنويسند مقرّرات
گويند مرد حاكم اسـت   ايد، به جاي اينكه حاال مي كه شما پيشنهاد كرده

كم باشد؛ لذا با اصل حكومت اسـتبدادي مخالفـت   گوييد زن حا مي شما
همين وضعيت اسـت كـه   . ايد ايد بلكه جاي مستبد را عوض كرده نكرده

در بسياري از اجتماعـات جهـان وجـود دارد؛ مـثالً در انگلسـتان قـديم       
بنابراين . كرامول آمد كه ديكتاتوري شاه را بردارد ولي خود ديكتاتور شد

و بداند، اگر خداي ناكرده مردي با اتكـا بـه    اگر آن شرايط را زن بخواند
چون نوعاً مـرد قـدرت جسـماني     ـ عرف جامعه آزارهايي به زن برساند

تواند با او مثل يك نفر غريبه رفتـار كنـد؛    زن مي ـ بيشتري از زن دارد
اين امر هـم بـه قـانون ربطـي     . يعني او را تعقيب كرده و مجازات نمايد

تـرين تجـاوزي    دهند كه مرد جزئـي  اجازه نمي وجه هيچ بهقوانين . ندارد
حتّي به زن اجازه داده شده است كـه مـال شـخص    . نسبت به زن بكند

البته اين امـر شـايد     اش نكند؛ دارد و خرج خانواده خودش را جداگانه نگه
. ي بشري وجود دارد هاست در جامعه از توابع مردساالري باشد كه مدت

ن به كودك خود امتناع كند يـا بـراي ايـن    تواند از شير داد حتّي زن مي
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ي دارد آن را      ي مزد كند، و نيـز مـي   كار مطالبه توانـد اگـر درآمـد خاصـ
مـواردي هـم وجـود دارد كـه بعضـي      . جداگانه براي خودش حفظ كنـد 

ي مـرد   نام فرزند گذاشتن و امثال اينهـا را كـه بـه عهـده    : حقوق، مثالً
تواند به مراجع قضـايي رجـوع   است، اگر زن از اين تصميم راضي نبود ب

ي  نـه از لحـاظ قضـايي، بلكـه بيشـتر از جنبـه       ـ كند و به اين اختالف
ولي زن هم بايد توجه كنـد كـه بـر حسـب     . رسيدگي نمايد ـ اجتماعي

ي او گذاشته است بايـد   اي كه طبيعت به عهده ظيفهموقعيت فطري و و
اي  در مقابل اين محدوديت، هيچ هزينـه . هايي را تحمل كند محدوديت

بر او بار نشده؛ تمام خرج خانواده و حتّي خرج فرزند صـغير را هـم بايـد    
انتخـاب  : در ديگر مواردي كه مرد بايد تصميم بگيـرد، مثـل  . مرد بدهد

توان قوانيني را نوشت كـه در صـورتي    مسر، ميمنزل يا انتخاب شغل ه
البتـه  . كه زن نظر شوهرش را قبول نداشته باشد به دادگاه مراجعه كنـد 
خواهـد   عرف جامعه هم بايد به نحوي باشد كه خودبخود وقتي مرد مـي 

منزلش را عوض كند، از زن خود بپرسد و با هم منزل بگيرند؛ كه تقريباً 
يا در مورد شغل زن، چون خداي نكرده . شود اين عرف عملي شده و مي

هر توهين و تجاوزي كه به زن بشود همان اندازه كه به خـود او لطمـه   
خـورد، بـه ايـن جهـت      اش هم لطمه مي خورد به شوهر او و خانواده مي

توان اين حقّ را سلب كرد، بلكه اگـر اختالفـي بـود بايـد بـه       صرفاً نمي
  .دهيأت داوري، هيأت قضايي ارجاع نماين
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بايـد   ؟بايد به پدر احترام بگذارد نه پسـر دختر اما اينكه چرا فقط 
اند اين است  بگويم هر دو اخالقاً موظفند؛ ولي جهت اينكه دختر را گفته

اگـر فـرض كنـيم در    . هاي بشر اسـت  كه دختر و زن باعث ارتباط نسل
ي زمين هيچ زني نباشد، بعد از مـدت كوتـاهي نسـل بشـر از بـين       كره
يك مـورد را هـم   . افتد ولي اگر مردها نباشند چنين اتفاقي نمي  د؛رو مي

ي خويش ايجاد كـرده اسـت كـه بـدون مـرد،       خداوند به عنوان معجزه
اين مورد براي شكستن كبر و غرور مرد مهم . فرزندي متولّد شده است

است كه بداند كه زن اساس اجتماع بشري است و حتّي به ايـن منظـور   
تمـام  . ه كه آسايش و راحتـي همسـر را فـراهم كنـد    مرد را موظّف كرد

مقرّراتي را هم كه در اين زمينه نوشته شده است براي آرامش جسمي و 
است؛ زيرا سرنوشت  ـ چه در موقع حمل و چه بعد از حمل ـ روحي زن

جسم و روح فرزند به مادر باردار بستگي دارد و در نتيجه سالمت روحي 
هر شركت تجـاري هـم بـراي    . وط استو جسمي نسل آينده به او مرب

تأسيس شدن، يك نفـر مـديرعامل و يـا بـه اصـطالح رئـيس شـركت        
يعنـي   ـ در اين شركتي هم كه به نام خانواده از دو نفر اوليه. خواهد مي

. تشكيل شده است يك نفـر بايـد رياسـت داشـته باشـد      ـ زن و شوهر
آن را رها كـرد   ساالري را تجربه كرده بود و ها زن ي بشري مدت جامعه

كه در هـر  ولي همانطور. اين حيث درست نيست و به قهقرا كشيد لذا از
شركتي مقرّراتي اسـت كـه از تجـاوز و سـتم احتمـالي رئـيس شـركت        
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هـاي   مسلّماً بايد مقرّراتي هم باشد كه از سوءاسـتفاده   كند، جلوگيري مي
قش دوم را البته اين قوانين ن. مرد از حقوقي كه خود دارد جلوگيري كند

  .دارد؛ نقش اول با عرف و فرهنگ جامعه است
شـود از   ايد و اينكه زن مجبـور مـي   اما آنچه راجع به طالق گفته

بسياري حقوق خود بگذرد، البته اين اجبار هسـت، ولـي در قـانون هـم     
قبل از  يا موردي، زن، بدون اينكه تقاضاي طالق كند ودر آمده كه اگر 

ا مطرح كند، اگر از دادگاه اجازه بخواهد كه منزل اينكه چنين تقاضايي ر
. اي را بـه او بدهـد   توانـد چنـين اجـازه    جداگانه داشته باشد، دادگاه مـي 

از آنچه در قوانين موجود آمده است، اطـالع نـداريم و آن را   ما متأسفانه 
ــي ــرا نم ــيم اج ــابراين . كن ــهبن ــا در   همانطورك ــص تنه ــد نق ــه ش گفت

  .نيست قوانين
نّ مسئوليت كيفري، به نظر من هـم وضـعيت فعلـي    در مورد س

صحيح نيست و حتّي در بين علماي بزرگ اسالمي هم سنين مختلفـي  
ي سـنّ بسـتگي بـه اقلـيم و آب و هـوا دارد؛       گفته شده است و مسـأله 

چنـد سـال   . ي بلوغ در ازدواج نيز چنـين اسـت   در مورد مسأله كمااينكه
اي در آفريقاي جنوبي حامله  ساله ها خواندم كه دختر نُه پيش در روزنامه

ي يـك كـودك تلقّـي     بود؛ ولي دختر نُه ساله در سوئد و نروژ به منزلـه 
اين بستگي به اقليم و آب و هوا دارد و به همين دليـل هـم در   . شود مي

  .سنّي تعيين نشده است وجه هيچ بهقرآن 
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در مورد ديه، من همان وقتي كه در دادگسـتري بـودم مقـاالت    
از مقاالت من چاپ شده است؛ بـه   1نوشتم كه در يك مجموعهمفصلي 

به نظر مـن قـوانيني كـه در مـورد ديـه نوشـته شـده        . آن مراجعه كنيد
كـه   ـ در مورد ارث زن هم، بعضي از فقهاي شيعه. صحيح نيست است

. بـرد  معتقدند كه زن از عرصه و اعيان هر دو ارث مـي  ـ كم هم نيستند
آقاي ذاخري، وكيـل  . در اين زمينه بحثي داردنگار الهوتي  مرحوم بدايع

باشند نيز بر اين نظريه هسـتند   مي ادگستري، كه از دانشمندان اين فند
تـوان   البته ايـن قـوانين را مـي   . اند اش نوشته هاي مفصلي درباره و شرح

اصالح يا عوض كرد ولي اشكال كار فقط در قوانين نيست كه با عوض 
  .كردن آن مشكل حل شود

لب مهم ديگري نيز هست كه چون نامه مفصل شد از بيـان  مطا
من مقيم تهران هستم شما يا هر كدام از ديگـر  . شود آنها خودداري مي

توانيـد بـا    ها و آقايان كه مايل به مذاكره در اين مسائل هستيد مي خانم
تعيين وقت، مذاكره كنـيم؛ چـون در بعضـي مـوارد اخـتالف نظـر و در       

در خاتمـه سـال نـو را تبريـك گفتـه،      . نظر داريمبعضي موارد اشتراك 
  .والسالم. توفيق شما را خواستارم
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حاالت قبض و بسط گاهي اوقات به . ي شما رسيد نامه. با سالم
در حـال قـبض بايـد    . آيـد  هاي مختلفي براي انسان پيش مـي  مناسبت

ت كـم شـده مـانعي    توسل به خداوند را بيشتر كرد و احياناً اگـر معاشـر  
  :ندارد؛ ولي بايد توجه به خداوند را خواست كه

   از خــدا دان خــالف دشــمن و دوســت   
ــت     ــرّف اوسـ ــر دو در تصـ ــه دل هـ  كـ

ي عمـل ناشايسـت خـود و بـه      البته آن كساني كه بـه واسـطه  
بدواً : كنند دو مجازات دارند صورت غير عمدي، ديگران را هم گمراه مي

شما به اين . انياً مجازات گمراه كردن ديگرانمجازات عمل خودشان و ث
كننـد   مطلب توجه داشته باشيد كه بسياري از اشخاص كه هزار خطا مي

هـا   ولي بعضي. شوند به اميد اينكه در درويشي اصالح شوند، مشرّف مي
ها بشـوند،   كنند به محض مشرّف شدن، بايد داراي تمام خوبي تصور مي

ي درويشـي از   اينها به واسطه. كنند تاهي ميو لذا در انجام دستورات كو
ولـي چـون     شود؛ ي آن برطرف مي ده نقيصه كه دارند يك يا دو نقيصه

. اند، هشت نقيصه بـه قـوت خـود بـاقي اسـت      به دستورات رفتار نكرده
كنيد، انتساب آن به درويشي  بنابراين وقتي به آن هشت نقيصه نگاه مي
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ي نفس امـاره بدانيـد و آن دو    حيهآن هشت عيب را از نا. صحيح نيست
اي كه جبران شده و تبـديل بـه حسـنه شـده اسـت را از بركـت        نقيصه

سـعي كنيـد كـه از اعمـال نيـك ديگـران        هرجهت بهدرويشي بدانيد و 
پيروي كنيد و از اعمال بد آنان عبرت بگيريد و پيروي نكنيد و فرمايش 

مـان پرسـيدند ادب را از   گويند از لق لقمان حكيم را به نظر آوريد؛ كه مي
ادبان؛ هر چـه كردنـد مـن نكـردم و هـر چـه        از بي: كه آموختي؟ گفت
ي شـيعيان   توجه كنيد كـه االن مـا و در واقـع همـه    . نكردند من كردم

هسـتيم و اگـر از مـا     عصـادق  جعفـر  مدعي هستيم كه پيرو حضرت
ــتيد؟ مـــي : بپرســـند كـــه ــما پيـــرو چـــه كســـي هسـ ــوييم شـ : گـ

ـــا ا عصــــادق جعفــــر حضــــرت آيــــا تمــــام دســــتوراتي را مـ
كنـيم؟ در صـورتي كـه     اند، اجـرا مـي   داده عصادق جعفر حضرت كه

آيـا در ايـن   . ممكن است از هر ده دستور، يك دسـتور را انجـام دهـيم   
اي كـه در مـا هسـت بايـد بگـوييم مـذهب        صورت به واسـطه نقيصـه  

ي قـرآن   آيـه . نقيصـه از ماسـت   ،اين عيب را دارد؟ نه عصادق جعفر
 : مايــدفر مــي
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َ

ِسـك
ْ ، اميدوارم خداوند به شما توفيق دهد تـا از رفتـار دوسـتاني كـه     1َ

                                                                          
ى كه به تو رسـد از  هر خيرى كه به تو رسد از جانب خداست و هر شرّ:  79سوره نساء، آيه .  1

  .جانب خود تو است
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پسنديد عبرت بگيريد و از رفتار دوستان و آشناياني كـه   روش آنها را مي
  .والسالم. پسنديد نيز عبرت بگيريد نمي
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ي شما را كه توسط آقـاي شـريعت ارسـال     نامه. سالمعرض با 

از توجه و دقّت شـما در اعمـال مـذهبي و در آيـات     . كرده بوديد، ديدم
ي شـما و توجهـاتي كـه كـرده      قرآن خوشبخت شدم و از خواندن نامـه 

  .مند شدم بوديد، بهره
شـد، و اگـر   گويند مكلّف بايـد يـا مجتهـد با    در مذهب شيعه مي

يا عمـل بـه احتيـاط انجـام      ـ يا مجتهد نيست ـ تواند مجتهد باشد نمي
ي اين بـود   دهنده ي شما نشان و چون فحواي نامه. دهد و يا تقليد نمايد

تان و نظر حقير را بدانيـد، بنـابراين بايسـتي خـود      خواهيد تكليف كه مي
اگـر  . تيدهاي ذكر شده هسـ  كرديد جزء كدام يك از اين گروه اعالم مي

ي ايـن   در عمل به تكاليف خود، شخصاً دچار ترديد هستيد، بايد دربـاره 
كنيـد،   ترديدها با مرجع تقليدي كه خودتان بعد از تحقيـق انتخـاب مـي   

مشورت كنيد و طبق نظر او عمـل كنيـد، و اگـر نظـر فقهـي حقيـر را       
كـنم و   بخواهيد بدانيد، من چـون شخصـاً بـراي ديگـران اجتهـاد نمـي      

امـا   .گـويم  دانم كه اظهارنظر شخصي بكنم، چيـزي نمـي   نميمصلحت 
كنيـد و نظريـات مختلـف را     بهرحال از اينكه در اين بـاره مطالعـه مـي   

  .كنيد، خوشبخت شدم بررسي مي
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ـ در مورد نماز قصر و نماز جمعه و راجع به حـدود قصـاص و     1
ديات، نظرات مختلفي در شيعه بيان شده اسـت و حتّـي در مـورد نمـاز     

بنابراين اينها را خودتـان  . معه آرائي از حرمت تا وجوب نقل شده استج
ي فقهـي   بخوانيد و مسلّمًا نظريات فقهايي كه ذكر كرده بوديد، از جنبه

حتّـي  . طور اسـت  راجع به نماز هم همين. از نظر حقير رساتر خواهد بود
ـ  ي حمد يك سوره راجع به فحواي نماز، ما بعد از هر سوره د ي كامل باي

داننـد؛ حتّـي    بخوانيم، ولي اهل سنّت خواندن يك آيه را هم كافي مـي 
تانِ : ي قرآن يعني كوتاهترين آيه گويـد،   البته شافعي اين را مـي  1.ُمـْدهامَّ

ي كامـل خوانـده    دانند و مستحب است كه يك سـوره  ولي بهتر آن مي
و حتّي نقل شده است كه عمر در زماني كـه خالفـت داشـت، در    . شود
هـاي طـوالني    ي بقره يا سوره ز صبح بعد از حمد، گاهي اوقات سورهنما

خواند و قصدش آن بود كساني كه نمازشان بطـور معمـولي قضـا     را مي
شوند، تحريك شوند كه با عجلـه   شود و بعد از طلوع آفتاب بيدار مي مي

اقتـدا كننـد، و در    خودشان را برسانند تا هنوز نماز جماعت تمام نشـده،  
و همچنـين در مـورد   . از قضايشان تبديل به نماز در وقت شـود واقع نم

نّت هـم اخـتالف دارنـد؛       قنوت و يا صلوات بر آل رسول، خود اهـل سـ
مرجع تقليد داشته باشـند،  : اند بنابراين اين اختالفات هست و اينكه گفته

                                                                          
  . 64سوره رحمان، آيه .  1
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براي اين است كه مردمي كه از مسائل فقهـي اطالعـي ندارنـد، دچـار     
  .د و همواره با قاطعيت ايماني نمازشان را بخوانندترديد و شك نشون

ـ در مورد لباس نمازگزار بايد توجه كرد كه شـارع مقـدس در     2
اي دور  نظر داشته است كه نمازگزار در حـين نمـاز از هرگونـه وسوسـه    

هايي كه در انسان مؤثر است، و حتي به قـول   ترين وسوسه و مهم. باشد
ي  خرين لحظه حيات با انسـان اسـت، جاذبـه   روانكاوان دوران اخير، تا آ

لذا در اوقـات نمـاز سـعي شـده     . جنسيتي است كه بين زن و مرد است
اين وسوسه مزاحم انسان نباشد و بدين جهت هـم   وجه هيچ بهاست كه 

زنان پشت سر مردان نماز بخوانند و اجازه نداده اسـت  : فرموده است كه
س مردان يا زنان نيز شـامل  لبا. كه زن و مرد با هم در يك صف باشند
اي است كه بطـور كلّـي راجـع بـه      همين حكم است و اين همان قاعده

  .ستر عورت ذكر شده است
هاي فرانسه  ي قرائت نماز؛ به ياد دارم روزنامه ـ در مورد نحوه  3

چندين سال قبل نوشته بودند كه در سفري كـه ملكـه اليزابـت، ملكـه     
ي انگليس به زبـان   در سر ميز شام ملكهانگلستان، به فرانسه كرده بود، 

جمهـور فرانسـه    صحبت كرد و رئـيس  ـ يعني زبان صاحبخانه ـ فرانسه
هم با او به زبان انگليسي صحبت كرده بود و ايـن را بـاالترين احتـرام    

. المللي هم وجود دارد اي است كه در روابط بين و اين قاعده. دانستند مي
نظر بگيـريم و بـاالترين احتـرام ايـن      حاال ما همين وضعيت را بايد در
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است كه به همان زباني در نماز تكلّم كنيم كه پيغمبـر تكلّـم كـرد و از    
تـوانيم در نمـاز اسـتفاده     ي آيات قرآن نمـي  ازترجمه  .ي خدا شنيد ناحيه

كنـد غيـر از آن    كنيم؛ براي اينكه آن استنباطي كه عرب از آن لغت مي
البته اگر قدرت تكلّم به زبان عربـي  . كنيم چيزي است كه ما ترجمه مي
كند، چنانكه برخي در كشورهايي كـه در   را نداشته باشيم وضع فرق مي

چـون    صدر اسالم مسلمان شدند قـادر بـه تكلّـم زبـان عربـي نبودنـد،      
جب نماز است قـرار گرفتنـد،   اي ديگري كه همانا و مقابل يك قاعده در

ــذا ــود خوان    ل ــان خ ــه زب ــاز را ب ــار نم ــه ناچ ــدب ــل  . دن ــه نق كمااينك
كه تاجيكستان و افغانسـتان فعلـي    ـ مسلمين، ماوراءالنهر را وقتي است
تصرّف كردند، بـه مركـز خالفـت نوشـتند كـه اينهـا عربـي         ـ باشد مي

ــي ــازه     نم ــا اج ــا ب ــدهيم؟ گوي ــاد ب ــاز ي ــا نم ــه آنه ــور ب ــد چط ي  دانن
عنــوان اينكــه امكــان نــدارد اينهــا عربــي را فــوراً يــاد  بــه و ععلــي
اجازه دادند تا وقتي كـه   ـ ي نماز واجب است و از طرفي اقامه ـ رندبگي

ولي تنها حمـد و  . اند، نماز را به زبان خودشان بخوانند نماز را ياد نگرفته
ي نماز را اجازه ندادند؛ چون عبارت آن عين كـالم خداونـد اسـت     سوره

و تبرّكاً و لذا هم تيمناً . كه بر دل پيغمبر نازل شده و در قرآن آمده است
شـد   هم از لحاظ اطاعت امر بايـد بـه همـان زبـان عربـي خوانـده مـي       

بعد تـدريجاً در طـي تـاريخ ايـن اجـازه      . خالفش اجازه داده نشده بود و
تر شد؛ يعني بدواً گفتند حمد و سوره بايد به زبـان عربـي    اش تنگ دايره
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ارسي خوانده خوانده بشود، ولي ساير موارد را در نماز اجازه دادند كه به ف
شود، بعداً همين ساير موارد نماز را هم گفتند بايد به عربي خوانده شود؛ 

تـوان گفـت    كه مـي  فقط قنوت را اجازه دادند كه به فارسي خوانده شود
اي از فقهـا، قنـوت را    ولي اخيراً باز عـده . اين اجازه هنوز هم باقي است

  .دهند كه به فارسي خوانده شود هم اجازه نمي
سـاعت  24ي نماز، مدت كوتاه و محـدودي از   الً مدت اقامهاصو

ساعت را به ياد خداوند باشـيم، فقـط در پـنج    24است، ولي ما بايد تمام 
اند، و  شكل خاصي معين كرده ـ كه اين نمازهاي پنجگانه است ـ مورد

دوست معين كرده است صرفاً براي اطاعـت امـر او بايـد     چون حضرت
مناجات با دوست تنهـا منحصـر بـه نمـاز     . كل خواندنماز را به همان ش

نيست؛ به دليل اينكه مناجات با دوسـت همـواره بايـد در خلـوت و بـه      
ولي در نماز . هاي عادي نيز همينطور است تنهايي باشد، حتّي در زندگي

نه تنها اجازه داده شده   با وجود اينكه نياز و زاري به درگاه خداوند است،
ده شـود، بلكـه بهتـر اسـت؛ و حـال آنكـه در نمـاز        كه به جماعت خوان

اند، حـاالت و توجهشـان ممكـن     جماعت، دو نفر كه پهلوي هم ايستاده
بنابراين در نماز چون آثار . است كامالً با هم متفاوت و بلكه متضاد باشد

ديگـري هــم هســت، امـر دوســت را بايــد اطاعـت كــرد و نمــاز را بــه    
  .خواند عربي

بـرد، بلكـه    اي نمـي  ات و از نمازهاي ما بهـره ـ خداوند از عباد  4



 49/  منهو سيجزوه 

بـه همـين   . منظور خداوند از دستور به انجام اين عبادات تربيت ماسـت 
حتّي اگر فرد نيت كند و بعد . دليل به نيت نماز توجه بسياري شده است

مورد صحيح نبوده است، خداوند بر آن نيت آن معلوم شود كه نيتش در 
بنـابراين،  . دهـد  وص بيان شده است، اجر مـي كه در موقع خودش با خل

داننـد، بـراي همـين بـوده اسـت كـه        اينكه مكلّفين را سـه گـروه مـي   
هر كس كه مقلّـد اسـت   . در ضمن عبادت دچار ترديد نشوند وجه هيچ به

اگر طبق نظر مجتهد و مرجع خود و با نيت خالص نماز بخوانـد درسـت   
الحيت مرجعيـت نداشـته يـا    است؛ ولو بعداً متوجه شود كه آن مرجع ص

. باشـد  ي او صحيح مـي  مرجع بهتري پيدا كند، تمام آن نمازهاي گذشته
همچنين كسي كه عمل به احتياط كند، و به اعتقاد خود به آن احتيـاط  

همچنين كسي اجتهادي كنـد و بنـا بـه    . عمل او مثاب است  عمل كند،
تهـاد او صـحيح   اجتهاد خود عملي را انجام دهد، بعدها بفهمد كه آن اج

نبوده است، الزم نيست كه قضاي آن اعمال خود را بجـا بيـاورد، بلكـه    
  .بايد از همان وقت كه متوجه شد به اجتهاد جديد خود عمل بكند

ولـي  . اين شرح مختصري بود از آنچه كه الزم بـود گفتـه شـود   
چون من مرجع شريعتي نيستم و بلكه مرجع طريقتـي هسـتم، معمـوالً    

البتـه  . در اين گونه مسائل كمتر وارد شوم و جواب بـدهم كنم  سعي مي
هم حال و هـم وقـت و هـم بـه اصـطالح قابليـت        ـ الحمدهللا ـ خودم

كـنم؛ بـراي اينكـه     مطالعه و درك مسائل را دارم، ولي آن را بيان نمـي 
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عموم از من فقط مسائل طريقتي را بخواهند و مسائل شـريعتي را ابـراز   
  .والسالم. ر آن بحثي باشدكنم مگر مواردي كه د نمي
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ي شما كه حاوي سؤاالتي بود، رسيد و  نامه ،سالمعرض  پس از
كـنم وظـايف خـود را     سعي مي: ايد بسيار خوشوقت شدم از اينكه نوشته

خود اين سعي مورد توجـه خداونـد اسـت؛ ولـي توفيـق آن      . انجام دهم
شما همواره بايـد  اما  .ند مرحمت كندكه بتوانيد انجام دهيد، بايد خداو را

  .سعي خود را داشته باشيد
هاي  ، چون بعضي قرائت1ي اعراف سوره 32و  31در مورد آيات 

هاي آيات متفاوت باشد، بهتر آن اسـت   شود كه شماره مختلف باعث مي
مسـأله آن  امـا   .كه در اينطـور مـوارد خـود مطلـب يـا آيـه را بنويسـيد       

اجع به زينت است؛ چون آياتي در قـرآن هسـت   متوجه شدم ر كه طوري
كه زينت را براي زن در غير موردش مجاز نكرده است، از جمله در اين 

رويد زينـت خـود را برداريـد و     وقتي به مسجد مي: آيه فرموده است كه
بنابراين سعي كنيـد  . بهترين زينت براي زن و مرد طهارت و پاكي است

ي زماني كه به كليسا و امـاكن مقـدس   ها، و حتّ كه در مساجد و حسينيه
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چون آنجا به نام خدا ساخته شده است؛ ولو اينكه ياد خـدا   ـ يهود رفتيد
شما زينت خودتان كه همانا پاكي و طهارت شرعي اسـت،   ـ كمتر بشود

در آيات ديگري قرآن حدي . يعني وضو يا غسل يا تيمم، را رعايت كنيد
به اين معنـي كـه   . آن مجاز نيست براي زينت زن قرار داده كه بيش از

ها باعث بقاي جامعه  خداوند، نظام طبيعت را اينطور آفريده است كه زن
خداونـد در   كمااينكـه رفـت؛   باشند، و اگر زن نبود نسل بشر از بين مـي 

و طـرز تولّـد او نشـان داده اسـت كـه زن       ععيسـي  داستان حضرت
ندارد كـه بـدون    ي نظام طبيعت است و حتّي در هيچ جاي قرآن الزمه
فقط در برخي اخبـار  . نسلي به وجود آمده باشد ـ يعني از مرد تنها ـ زن

است كه گويا خداوند وقتي آدم و حوا را آفريد و به زمين فرستاد، يكبـار  
از آدم دو نوع نطفه جدا شد و به خاك ريخـت، و شـايد خداونـد بـراي     

ــه،  ــود از آن دو نطفـ ــران نشـ ــه آدم نگـ ــأ  اينكـ ــأجوج و مـ جوج را يـ
اگر انتساب آن بـه معصـوم صـحيح     ـ منظور از اين روايت شايد .آفريد
اين است كه نرمش مرد نسبت بـه زن كمتـر اسـت و خشـونت      ـ باشد

منتها مرد . دارند مي ها هستند كه مرد را با لطافت نگه بيشتري دارد و زن
چـه  چون حالت فعل دارد و زن حالت انفعال، بنابراين زن نبايد زائد بر آن

به همين دليل است . طبيعت اجازه داده است، توجه مردان را جلب بكند
كه گفته شده اعضايي كه محرّك اين مسأله هستند را بايـد در پوشـش   

  . زينت براي زن واجب است  داشت؛ والّا با رعايت اين موضوع،



 53/  منهو سيجزوه 

ي حجاب هم چند بار در جلسات عمومي فقـري   ي مسأله درباره
 وجـه  هـيچ  بهمنظور عمده از حجاب آن است كه شايد . بحث شده است

وجـود نداشـته    ـ جز در موارد جايز و شرعي ـ تحريك جنسي در جامعه
گوينـد كـه رؤيـت     و به همين دليل است آنچه كه روانكاوان مـي . باشد
مـرد بـراي زن آن    آميز است ولي ديدن بدنِ زن براي مرد تحريك بدنِ

يـن جهـت خداونـد بـراي هـر دو      آميز را كمتر دارد و به ا حالت تحريك
هايي را كه در موارد خاص مقرّر  و آن حجاب. هايي را دستور داده حجاب

كرده براي اين است كه در ساير موارد عادت كنند؛ مثالً فرمـوده اسـت   
بايد اين حجاب را رعايت  ـ ولو هيچكس نباشد ـ در موقع نماز هم: كه

د بايـد موهـا پوشـيده باشـد و     وقتي بخواهيد نماز بخواني كمااينكه. كنيد
  .حجابي كه در بيرون داريد داشته باشيد

حجاب همان حجابي است كه در قـرآن ذكـر شـده و حتّـي در     
اند تمام قوس صورت زن بايد پيدا باشد؛ كـه اگـر قـوس     مورد حج گفته

  .صورت پيدا نباشد و نقاب بپوشد، حج درست نيست و باطل است
هستند يـا آنـان كـه كـم      عمل اشخاصي كه مسلمان غيرعامل
مـالك عمـل شـما بايـد     . اطالع هستند نبايد مالك عمـل شـما باشـد   

خصوص  به ـ شرعي توأم با معرفت باشد؛ همان كه علم امروز هم عمل
  .آن را تأييد كرده است ـ شناسي نيز شناسي و روانكاوي و جامعه روان

در مورد تماس با سگ اگر اين تماس خشك باشد، نجاست نـه  
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كند؛ اما نبايد مثالً با دسـت خـيس    اس و نه به شخص سرايت نميبه لب
البته تمام اين دستورات و عبادات در صورتي كـه  . با سگ تماس گرفت

محذوراتي وجود داشته باشد؛ مثالً در موردي كه كسـي در حـال غـرق    
شـاءاهللا   ان. شدن باشد و سگي بتواند او را نجات دهد، هيچ مانعي نـدارد 

  .والسالم. تان بدهدخداوند توفيق
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ي  كـارت تبريـك شـما و همچنـين نامـه      ،سـالم عرض  پس از
انـد؛   ها داده جواب بسياري از سؤاالت شما را در كتاب. مفصل شما رسيد

شـود و همچنـين    تان كمتر مـي  نگاري كه اگر مراجعه كنيد، زحمت نامه
ي  فعالً چـون نامـه  اما  توانم به سؤاالت كمتري پاسخ بدهم، من هم مي

  .شما رسيده است بايد جواب به آن داده شود
شـود،   ايد جواب از درون خود انسان فهميـده مـي   اما اينكه گفته

اين قول صحيح است، ولي به شرط اينكه ارتبـاط ظـاهر و درون شـما،    
براي خودتان مشخص باشد؛ يعني بـه دسـتورات شـرعي عمـل كـرده      

اي هـم كـه داده شـده دقّـت      ستورات فقـري باشيد و اضافه بر آن، به د
رويـم، فقـط ديـد و بازديـد      عالوه وقتي به مجالس فقـري مـي   به. كنيد

شود توجه كنيد؛ چرا كه جواب بسيار  نباشد، بايد به سخناني كه گفته مي
  .از سؤاالت شما در آن است

اگـر توجـه كـرده باشـيد بنـابر قـرآن كـريم خـود پيغمبـر          اما  و
 : فرمايد مي

َ
ن
َ
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ُ
ک

ُ
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ْ
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َ
ش
َ
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بنابراين، توقّـع  . ، من بشري مثل شما هستم1
                                                                          

 . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  1
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اي بايد باشد كه امكان بشـري آنهـا    از بندگان و راهنمايان هم به اندازه
و اين در صورتي است كه شـما بـه دسـتوراتي كـه     . بتواند جوابگو باشد

داده شده است، رفتار كنيد و بعد از رفتـار بـه آنهـا، اگـر آرامشـي پيـدا       
رديد و سؤالي براي شما ايجاد شد، بپرسـيد؛ والّـا جـواب سـؤاالت در     نك

  .ي آنها ذكر قلبي است همان دستورات فقري نهفته است كه عمده
راز هسـتي بـر   . اينكه گفتيد راز هستي بر من آشـكار شـد  اما  و

. شـود  كند، آشكار نمـي  كسي كه براي خود، هستي مستقلي احساس مي
تر شود، راز هسـتي بـراي او    به نيستي نزديكاي كه  انسان به هر درجه

. چون راز هستي يعني اينكه انسان خودش را بشناسـد . شود آشكارتر مي
شود؛ يعني تا  انسان خودش را كه بشناسد تا حدي به راز هستي آشنا مي

  .آن حد كه به هستي خودش مربوط هست، و نه به تمام عالم
، ايـن شـك  . ب استه بسيار خوبراي شما ايجاد شد اينكه شك

ـ . شكّي است كه بايد به آن توجه كنيد آنچـه بـر شـما     ههرگز قناعت ب
  .همواره درصدد جستجو باشيد. شود نكنيد آشكار مي
ايد، خود علـم و اطـالع و آشـنا شـدن بـه       از آنچه كه گفتهاما  و
هاي جديد، مقداري مسئوليت و مقداري محدوديت بـراي انسـان    مسأله

داستان موسي و شبان را كه در مثنوي است، بخوانيد  اگر. كند ايجاد مي
آن . و دقّت كنيد، بسياري از اين گونه مشكالت شما حـل خواهـد شـد   

چوپان، پيش از علـم و آگـاهي يـافتن، چوپـان ديگـري بـود و بعـد از        
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هاي ديگـري   راهنمايي موسي، چوپان ديگري شد و وظايف و مسئوليت
و هرگز سعي نكنيد كه در محلّي  شما هم هميشه بايد جلو برويد. داشت

در مسير هم بايـد فقـط دسـتوراتي را كـه داده شـده      . كه هستيد بمانيد
مراحل سـلوك مثـل راه زمينـي نيسـت كـه منـازل       . است، اجرا نماييد

. مشخصي داشته باشد و بتوان به هر كسي گفت در چه منزلـي هسـتي  
: انـد كـه   گفتـه  هر كسي را به سوي خدا راهي است، و يا: اند اينكه گفته

ي خاليـق،   به عدد انفاس خاليق است، يعني همه داسوي خ به هاي راه
تـوان بـراي    بنابراين نمـي . هر كدام يك نحوه راهي به سوي خدا دارند

عالمت به جلو . فقط بايد جلو برويم. كسي دقيقاً منزلي را مشخص كرد
عبادت لذّت از . رفتن شما هم اين باشد كه از انجام دستورات لذّت ببريد

ي خـدا بكنيـد خرسـند     ببريد، از اينكه موفّق شويد خدمتي به يك بنـده 
  . شويد؛ اينها داليل پيشرفت است
ي  در تمـام طـول زنـدگي، بـراي همـه      اما مسأله ترديد و شك

همـه  . ي ميـان مولـوي و شـمس    ها وجود دارد، حتّـي در رابطـه   انسان
اشت و محو در او بـود،  دانند مولوي به شمس چقدر ارادت و اعتقاد د مي

  :گويد ولي با اين حال مي
   صـــد هـــزاران بـــار ببريـــدم اميـــد    

 از كــه؟ از شــمس ايــن ز مــن بــاور كنيــد  
تان بشـويد و   و در آن حاالت شك و ترديد، متوسل به ذكر قلبي
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كار ببريـد و فكرتـان دنبـال راه    توجه و تمركزتان را در معناي آن ذكر ب
  .والسالم. شاءاهللا شود، ان ك مرتفع ميدر اين صورت ش. باشد حق
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توجـه  . ي شما كه حاوي سؤاالتي بود، رسيد نامه .سالمعرض  با

و   ها پاسـخ داده شـده اسـت،    كنيد كه بسياري از اين سؤاالت، در كتاب
من اگر بخـواهم بـراي هـر سـؤالي يـك كتـاب بنويسـم و بـراي هـر          

ايـت بكـنم، اصـالً از قـدرت مـن و قـدرت       رعرا اي همـين   كننده سؤال
و  پندصـالح هـاي   بنـابراين اگـر كتـاب   . بشـر ديگـري خـارج اسـت     هر
  .شود را مطالعه كنيد، بسياري از اينها حل مي شبهات رفع

ها چيزهاي مختلفي گفته شـده كـه بـا توجـه بـه       در مورد رنگ
ي قبلي، يعني قبل از رؤيت رنگ و بعـد از رؤيـت رنـگ، مفهـوم      سابقه

در مورد ظاهر شـدن صـورت   . باشد در اشخاص مختلف، متفاوت مي نآ
بـه ايـن معنـا كـه     . توضيح داده شده است ي رفع شبهات رسالهپير، در 

ي تداعي معني كه در روانشناسي باب مفصلي دارد و اثـر   برحسب قاعده
ــه و  بســياري در زنــدگي دارد، همــين كــه انســان بــه مســأله  اي متوج

اختيار در موقع توجه به آن مسأله و توجه به آن امر،  مند باشد، بي عالقه
بـه همـين جهـت وقتـي كسـي      . رسـد  باني آن موضوع به خاطرش مي

اش به يك حد باالي رواني رسـيد، در آن   مند به ذكر بود و عالقه عالقه
كننده  صورت تلقين ـ افتد نه اينكه حتماً اتّفاق مي ـ صورت ممكن است



 )هفتمقسمت (مكاتيب عرفاني/  60

اطرش پديــــــــدار ي آن ذكــــــــر در خــــــــ  و دهنــــــــده
خصوص وقتي خود انسان جـايگزين آن   به ـ هم حالت اين تغيير و شود
خواهـد در   اوالً خود انسـان مـي  : ي اين است كه دهنده نشان ـ باشد مي

مقام معنوي به جايي برسد كه مرشد و پير به آن رسيده و از آن گذشته 
ي  دهنده عالوه نشان خواهد برسد، و به است، و او هم به چنين جايي مي

تجانس معنوي بين او و بين پيـر نيـز هسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه هـم         
ي  دهنـده  اي است كه خودبيني باشد، و هـم نشـان   ي نقيصه دهنده نشان

  .بيند يك استعداد و قابليتي كه خود را با پير، در عالم معنوي واحدي مي
ي كامل از جسـم خـود هنـوز     ايد به راه تخليه اينكه نوشتهاما  و

فقط در موقع مـرگ بـدن حاصـل      ي كامل از جسم، تخليه. د نيستموار
شود، والّا تا وقتي كه جسم حيات دارد، ما موظّف به نگهـداري ايـن    مي

ولـي  . جسم هستيم و اينكه جسم را بـه عبـادت و اطاعـت وادار كنـيم    
ي كامل ممكن نيسـت و بلكـه حتّـي مقـام معنـوي پيغمبـران و        تخليه

در داسـتان موسـي   . انـد  ه توجه به هر دو داشـته اولياي خدا اين است ك
ــر و ــه  فخض ــرين مرحل ــه در     آخ ــود ك ــن ب ــي اي ــت موس ي تربي

البحرين يا محلّ التقاء دو بحر مادي و معنوي قرار بگيرد و به هر  مجمع
. ط بر عوالم مادي استدو جنبه توجه داشته باشد؛ كه عوالم معنوي مسلّ

يد و بـه همـان انـدازه كـه در انجـام      بنابراين بايد به دستورات رفتار كن
دســتورات و تمركــز حــواس موفّــق شــويد، اجــر شــما رســيده اســت و 
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  . شاءاهللا ان رسد، مي
به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه من سؤاالتي را كه پاسـخ  

هـا الزم دارد، اگـر بخـواهم شـفاهاً بـه       صحيح هر كدام از آنهـا، كتـاب  
ين است كـه ايـن نـوع سـؤاالت را مـن      ا. شود بگويم نميافراد فردفرد 

كننـد و   دهم، كه آن را ضـبط مـي   ي عمومي پاسخ مي معموالً در جلسه
شاءاهللا هر وقـت الزم داشـتيد    ان. شود بعداً به صورت مكتوب منتشر مي

  .والسالم. تهيه كنيد
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هـا و حـاالت    ي شما كه متضمن ذكر خواب نامه .سالمعرض  با
ي موارد، چه مـوارد شـادي و چـه در مواقـع      در همه. بود رسيدخودتان 

خصوص مرتباً در موقع  به. عسر و ناراحتي، به ذكرتان توجه داشته باشيد
خواب، اوراد مخصوص را بخوانيد و فراموش نكنيد و بعد از بيدار شـدن  
براي نماز صبح هم دستور يادآوري زباني، چهارده بار ذكر و چهارده بـار  

ـة: پيغمبر فرمود. را، از خاطر نبريد صلوات مَّ
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 : ي بر آن دستوراتي كه داريد، هميشه بعد از نماز آيـه 
َ

ْمـري ِإىل
َ
ُض أ ـوِّ

َ
ف
ُ
أ

ِعبـادِ 
ْ
ال
ِ
َ َبصـٌري ب ِ ِإنَّ اهللاَّ

اهللاَّ
را بخوانيد و در خواندن قرآن دقّت كنيد و هـر   2
ها به نحو مـنظّم و صـحيحي    شاءاهللا اين خواب روز قرآن بخوانيد كه ان

  .والسالم. شما را جلو ببرد
                                                                          

  .95، ص 16، ج بحاراالنوار.  1
  .بيند من كار خويش به خدا واگذار كردم، زيرا او بندگانش را مى: 44سوره غافر، آيه .  2
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هاي شـما نگـران    از گرفتاري. ي شما رسيد نامه .سالمعرض  با

اي بدهد كـه بتوانيـد آنهـا را     اميدوارم خداوند توفيق و همت عالي. شدم
البتـه  . اي زياد شده است هاي رواني امروز تا اندازه بيماري. مرتفع سازيد

ي علمي خاصي بـه   ن پيش رشتهقبالً هم تا حدي بوده، بطوريكه از قر
پـردازد، ولـي وجـود اعتقـادات قـوي و       نام روانكاوي به اين موضوع مي

هـاي   شـود از اينكـه دچـار بيمـاري     اوالً ضامن انسان مي: ايمان محكم
توان  كند؛ ولي فقط به آن هم نمي رواني نشود، ثانياً كمك به درمان مي

يـا عـدم انجـام وظيفـه      گاهي اوقات خود وسواس در انجـام . اكتفا كرد
شود كه انجام آن وظيفه كه بايد اثر معنوي بكند، اثر معنـوي   موجب مي

خـود تـرس از   . نداشته باشد و يك وسواس و نگراني جايگزين آن بشود
كند كه آن هم خود يـك   هاي ديگري را ايجاد مي يك مسأله، گرفتاري

اي از آينـده را  بنابراين ترس بيجـ . گذارد بار اضافه را بر دوش انسان مي
  .توان با توكّل بر خدا جبران كرد هم مي

در طي تاريخ و حتّي در طول زندگي خودتان بسـياري از مـوارد   
ايم كه با يك تغيير جزئـي، ناگهـان خـود شـخص يـا       بوده است و ديده

در اين مورد كتابي نوشته شده اسـت كـه   . سرنوشتش عوض شده است
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كه البته بـه صـورت    تشد از بعد فرجبه فارسي هم ترجمه شده به نام 
  .داستان است و بسيار جالب است

تواند از همـان   دستورات فقري هم كه داده شده، كمتر كسي مي
اگر بكنيـد كـه بسـيار عـالي     . اول تمام آن دستورات را با هم اجرا كنند

تواننـد همـه را    شود، ولي غالب مردم نمـي  است و ترقّياتش تضمين مي
بيداري سحر براي بيماران . ص مسأله بيداري سحر راخصو اجرا كنند؛ به

عصبي و بيماران قلبي امكان ندارد، مگر اينكه بهبود حاصل شـود، والّـا   
سعي در اينكه اين كار را انجام بدهند ممكن نيست بنابراين آنچـه كـه   
واجب است و دستور داده شده آن است كه قبـل از طلـوع آفتـاب بايـد     

ت      بيدار شويد كه دو ركعت نماز صبح بخوانيد، و البتـه بايـد قصـد و نيـ
كم اين زمان بيدار شدن قبل از طلوع آفتاب را بيشتر كنيد تا  كنيد و كم

البته به هر اندازه كه . به اذان صبح برسد؛ يعني از اذان صبح بيدار شويد
ي كسالت داريد، فشار زيـادي   شما چون سابقهاما  توانستيد انجام بدهيد،

همچنـين  . مند باشيد كه تدريجاً انجام دهيـد  وريد، ولي عالقهبه خود نيا
به اين مسـأله ارتبـاطي ندارنـد و بلكـه بـه       وجه هيچ بهساير امور را كه 

كنند تا بتوانيـد بـا يـاد خداونـد نقـايص و       تمركز حواس شما كمك مي
  .هاي وجود خود را مرتفع سازيد كسري

نوشـته شـده    تشـبها  رفع ي رسالهدر مورد عشريه آنچه كه در 
بخوانيد و اصوالً اين رساله كه كتاب كـوچكي اسـت، در روشـن شـدن     
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و  پندصـالح دو كتاب . ذهن خود شما و روشن كردن ديگران مؤثر است
كـه در  ه باشـيد و مطالعـه كنيـد و همانطور   را داشت شبهات رفع ي رساله
اند، عشـريه حكـم جديـدي نيسـت، بلكـه       ي عشريه توضيح داده مسأله

دستوري است كه بر اساس محاسبات رياضي بـه دسـت آمـده    واقع  در
ــه  ــن نظري ــت و اي ــاي  اس ــوم آق ــلطان ي مرح ــوم   س ــاه را مرح عليش

انـد كـه    اند و گفته توضيح داده شبهات رفع ي رسالهرضاعليشاه در  آقاي
ي آن بـراي   چون موارد تشخيص زكـات و خمـس مشـكل و محاسـبه    

از هر دو است ) يازكنندهن بي(ها سخت است بنابراين عشريه مغني بعضي
بنـابراين در  . و آن را بايد در مواردي داد كه زكات و خمس واجب است

ي مرجع تقليد خودتان دقّت كنيد، و يا اينكه چند رساله را مطالعه  رساله
كنيد، اگر پرداخت خمس و زكات بر شما واجب است، در موقع محاسبه، 

محاسـبه اسـت؛ نـه    در واقع عشـريه بـراي سـهولت در    . عشريه بدهيد
و اگــر درآمــدتان كفــاف هزينــه را . عشــريه بــه جــاي آنهاســت آنكــه
عشريه نبايد بدهيد؛ ولي مشروط بر اينكه زندگي شـما زنـدگي    كند نمي

عادي باشد و درآمدتان صرف واجبات زندگي شود، والّا مخارج تفريحات 
تـوان حـذف كـرد بايـد در نظـر نگرفـت و زنـدگي         و آنچه را كـه مـي  

  .داشت اي ساده
خورم ايـن تصـور    بست بر مي ايد در هر كاري به بن اينكه نوشته

يعني وقتي مثالً به قول خودتان در كـار هواپيمـايي كـار    . خود شماست
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 .شويد ي عملي پيدا كرديد و كار را بلد شديد، مجرّب مي كرديد و تجربه
يد فـالن  دانيد مثالً فالن پيچ با ايد و مي به صرف اينكه درس خواندهاما 

جا باشد، اين كافي نيست؛ بلكـه بايـد از اشـخاص مجـرّب بپرسـيد تـا       
به اين جهت اين توقّـع زيـادي اسـت كـه از     . خودتان هم مجرّب شويد

خود در هر كاري داريد كه بدون كسب تجربه بتوانيد در آن كـار موفّـق   
  .والسالم. باشيد
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از اينكه توجه به . م آن رسيدي شما و ضماي نامه .سالمعرض  با

ي تربيـت و تعلـيم    ايد، بسيار خوب است؛ براي اينكه الزمـه  بذرها كرده
شـود، ماننـد بـذر     افكاري هم كه به مـردم داده مـي  . توجه به بذر است

آيـد و اگـر ايـن     اگر ايـن بـذر تلخـه باشـد، تلخـه از آن در مـي      . است
ه ضـعيفي خواهـد   ضعيف باشد، ممكن است گياهي بدهد، ولي گيـا  بذر
معنـا و هـم در    اين است كه توجه به بذر بطور كلّي، هـم در عـالمِ  . بود
  .ظاهر بسيار ضرورت دارد عالمِ

چـون در   مثنـوي هاي مختلف كه نوشته بوديـد؛   در مورد ديدگاه
هـايي گفتـه اسـت، آن     واقع شرح آيات قرآن اسـت، اگـر هـم داسـتان    

و . معناي آيات قـرآن اسـت  ها براي نشان دادن و مجسم كردن  داستان
و مورد انتقاد آقايـان   ـ هست مثنوياي كه در  ي قصه حتّي اگر به جنبه
توجه كنيد، آن مطالب را با  ـ پرده است اند وقيح و بي قرار گرفته و گفته

. تـوان تفهـيم كـرد و در ذهـن جـا انـداخت       ها بهتر مـي  اين گونه مثال
كـه  انطورقـرآن اسـت، هم   در واقع تفسير آيـات  مثنويچون  هرجهت به

هـاي   قرآن هفت تا هفتـاد بطـن دارد، تفسـير آن هـم بطـن     : اند فرموده
اي كه غالباً در ادبيات ما هست از اين جهت اسـت   نگراني. مختلفي دارد
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كننـد؛   و به اشعار مولوي، مثل آثار يـك  اديـب نگـاه مـي     مثنويكه به 
كـي سـمرقندي   قدري، چون رود يعني همانگونه كه اشعار شاعران بلند

كننــد،  يــا فرخــي سيســتاني و يــا امثــال آنهــا را جــرح و بررســي مــي 
و  مثنـوي يعني  ـ ي اشعار مولوي به همان طريق هم درباره خواهند مي

  .و حال آنكه اين صحيح نيست. اظهار نظر كنند ـ شمس ديوان
كه  جذبات الهيهبجز  ـ شده است ديوان شمسمنتخباتي كه از 
مـابقي غالبـاً نواقصـي     ـ سته به عمل آمده استاز طرف يك عارف وار

آنـان كـه طلبكـار خداييـد،     «ايـن شـعر    ،المثل يكي از آقايـان  دارد؛ في
نوشته است و » آنان كه طلبكار خداييد، خداييد«را به صورت » خودآييد

ي استادي بر او داشـته   كه درجه ـ بعد در تفسير آن هم از استاد ديگري
استفاده كرده و گفته است اين همـان   ـ دهولي در نوع فكري خودش بو

همين يك اشتباه كـه  . است كه عرفا به آن معتقدند 1خدايي مكتب همه
هرگز عرفا بـه  . آيد در تفسير اين بيت كرده هزار اشتباه پشت سر آن مي

 در واقع در بسياري جاها شرح مثنوياشعار . معتقد نيستند» خدايي همه«
 اهللاّٰ 

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
شرح توحيد است، بنابراين انتخاب اشعار مولوي بايـد از  و  ال

اگـر   زنـد؛  طرف كسي باشد كه در همان راه مولوي قدم زده و قدم مـي 
زنـد   مـي  قدم ي مولوي نرسيده باشد ولي چون در آن راه اينكه به درجه

                                                                          
1  .Pantheism 
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تفسـيري هـم    هر شما بنابراين. تر است كند صحيح تفسيري هم كه مي
زحمات آن شخص  البته در ضمن اينكه براي ـ شنويد كه از ديگران مي

توجه كنيد كه او مثـل كسـي    ـ دهد و زحمات شما، خداوند اجر قرار مي
خواهد از روي چند كتاب خصوصـيات و   است كه حلوا نچشيده، ولي مي

ي  نامـه . بهرجهت از توجـه شـما متشـكّرم   . ي حلوا را توضيح بدهد مزّه
 ٰيه دومرتبـه شـما توجـه بـه معنـ     قبلي شما هم كه رسيده بود، از اينكـ 

ي بـذر   ي جديد رسيد و درباره اينك نيز كه نامه. ايد خوشوقت شدم كرده
ايد، و آن معناي مورد  نوشته بوديد، فهميدم كه به معناي بذر توجه كرده

شـايد هـم بـه همـين     . گذاشته است نظر، در اين بذر ظاهري هم تأثير
تـرين و   حـالل : هكـ 1فرمـوده اسـت   عصادق جهات است كه حضرت

اميـدوارم خداونـد بـه    . اشتغال به كار كشاورزي است  ترين مشاغل، پاك
  .والسالم. شما توفيق بدهد

                                                                          
َحـلَّ َمـ: 260، ص  5ج ، 1365دارالكتب اسـالمية،  : كليني، تهران، كافي.  1
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ي شـما و جـزوات همـراه، توسـط آقـاي كاشـاني        نامه .سالم با

به دليل كسـالت و كثـرت مكاتبـات و مراجعـات نتوانسـتم      . وصول شد
به دنبال درك حقايق قرآني و معارف ديني از اينكه . تاكنون پاسخ گويم

  . هستيد خشنود شدم، و توفيق شما را مسألت دارم
كـرده   1عمـران  سـوره آل  81ي  ي آيـه  در مورد سؤالي كه درباره

  :نويسم رسد مي بوديد آنچه به نظر مي
منظور از كتاب، رسالت و احكام آن است؛ كه البته ممكن اسـت  

از ايـن منظـر، در برخـي آيـات كـه      . دبه صورت كتاب تدويني نيز درآي
درحالي كه داشتن هـيچ كتـابي از    ـ فرمايد به يك نبي كتاب داديم مي

. تواند منظور، شـريعت و احكـام آن باشـد    مي ـ آن نبي نقل نشده است
نيز، باطن كتاب، يعني واليـت و احكـام و آثـار آن    » حكمت«منظور از 

پس مخاطب . كتاب است ، باطن»حكمت«به اين ترتيب . تواند باشد مي
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َّ
ام بـه پيـامبرى    و خدا از پيامبران پيمان گرفت كه شما را كتاب و حكمـت داده : ِمَن الش

: گفـت . اش كنيد آيد بگرويد و يارى ىكند و به رسالت نزد شما م كه آيين شما را تصديق مى
پس شهادت دهيد و من نيز با : گفت. اقرار كرديم: آيا اقرار كرديد و عهد مرا پذيرفتيد؟ گفتند

 .شما از شاهدانم
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َعْزمتواند عموم انبيا، يعني انبياي غير  ي شريفه مي آيه
ْ
ـوال

ُ
ول

ُ
نيـز باشـد؛     أ

اسـماعيل و  : از انبياي ديگر مثـل   ي بعد از همين آيه، چنانكه در دو آيه
. به آنها نيـز ايمـان آوريـد   : فرمايد كند و مي اسحاق و يعقوب نيز ياد مي
ر يك از انبيا بدون واسطه، و از امتش بـه  براساس اين آيه، خداوند از ه

ي آن نبي ميثاق گرفته است كه هر يك پيامبران سابق خـويش   واسطه
را تصديق كنند و بشارت دهند به آمدن پيـامبر الحـق و در واقـع ديـن     

فرمايـد   كه اسالم باشد، و آنچه در آيـه بعـد ذكـر مـي    ) اهللا دين( خداوند
بـه آمـدن    عچنانكـه موسـي  مستلزم همين تصديق و بشارت اسـت؛  

بدين وسيله استمرار . بشارت داد صو عيسي به آمدن احمد ععيسي
ي خدا در هر دوري نشان داده  ي واليت و بودن نماينده و انتقال سلسله

معناي ياري دادن نبي نيز همين است؛ چنانكه آزمايش در بيت . شود مي
  :ذيل از موالنا نيز به همين معنا وجود دارد

   ســتااي قــائم  دوري ولــي پــس بــه هــر
ــت     ــم اسـ ــت دائـ ــا قيامـ ــايش تـ  1آزمـ

اي از حقيقت الهي و مظهر  و چون حقيقت هر نبي، شأني و جلوه
مظهـر جميـع اسـما اسـت،      صاسمي از اسماي الهي است و نبي خاتم

تش خواسـته اسـت كـه پيـامبر       پس به اين معنا خداوند از هر نبي و امـ
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ي رسول اكـرم خواسـته    اهل كتاب زمانه اسالم را ياري كنند؛ چنانكه از
و ايـن تفسـير منطبـق اسـت بـا بعضـي از روايـات مـروي از         . شده بود

  .هحضرات ائمه
ــه  ــام جملـ ــد نـ ــام احمـ ــت نـ    ي انبياسـ

 1چونكه صد آمـد نَـود هـم پـيش ماسـت       
همين  ـ دـفرماي چنانكه در آيات بعدي مي ـ الم نيزـاي اسـمعن

مستلزم قبول انبياي سـابق و  ) اسالم يا( زمان چون تسليم به نبي. است
شريعت و طريقت آنان و قبول ظهور نبي خـاتم كـه    الحق است تا نبي

تش نشـان داد   اصـل  . حقيقت اسالم را به تمام و كمال در خود و در امـ
شاءاهللا  ان. نبوت كه از اصول دين اسالم است، اعتقاد به همين امر است

  .والسالم. اني و عرفاني موفق بداردكه خداوند شما را در سلوك ايم
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 73/  منهو سيجزوه 

ل وات    ت 
  )ومان(ت  وان  وه ماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (فاني وگوهاي عر گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(شريه حقوق مالي و ع  چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  200  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير قرآن  ودوم بيست
  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وسوم بيست
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  200  )اول قسمت( عسجاد حضرتشرح رساله حقوق   وچهارم بيست

  200  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81چهارم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )چهاردهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )پانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )شانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  200  )هفدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )چهارمقسمت ( شرح رساله شريفه پندصالح  -
  200  )هيجدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ام سي
 200  )نوزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )بيستمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ودوم سي
  200  )ويكم بيستقسمت (گفتارهاي عرفاني   وسوم سي

  200  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(ي جزوات فهرست موضوع: هديه نوروزي  -
  200  نقشه راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  -

  200  )1382- 83پنجم قسمت (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  200  )1384ششم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  200  )مودقسمت (الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وششم سي
  200  )مود قسمت( عسجاد حضرتله حقوق شرح رسا  وهفتم سي
  200  )قسمت اول( ها ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي

***  
ي  ي اين جزوات، مستقل از هر سازمان يا مؤسسـه  با توجه به آنكه تهيه

است جهـت سـفارش    خواهشمند  گيرد، خيريه و يا انتشاراتي صورت مي
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره

***  
بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جـزوه توفيـق خـدمت مـالي     

  .شود اند، سپاسگزاري مي داشته


