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  1وو  ت

  
ـ      كجنابعالى با اين ي درباره  ى و اجتمـاعى از ه هـم از جنبـه عرفـانى و هـم از جنبـه علم

  متر مطلبى نوشته يا گفته شده، علّت آن چيست؟كايد  هاى مورد توجه بوده شخصيت
حـال خـود را    ه مطالبى را در مورد زنـدگى خـودم بگـويم و شـرح    كمن اصوالً از اين
ـ  مـع . گفته باشـم  بينيد چيزى متر مىكه كما اينكام  ردهكبنويسم، همواره احتراز  چـون   كذل

سـانى را  كه كـ هايى باشـد   است همان نكه اين سؤاالت ممكايد  ردهكرح شما سؤاالتى مط
نم جنبـه  كـ  دهم ولى سعى مـى  طور مجمل جواب مى ند، بهكدچار ابهام و احتماالً وسوسه ب

  .نه تعريف از خود رسانى داشته باشد اطالع
  .نيدكى و جوانى و تحصيالت خود را بيان كودكن است مختصرى از ايام كمم

چنـدين نسـل    ه تاكاى روستايى  شمسى در بيدخت گناباد در خانواده 1306در سال 
خانـه نـزد    تـب كاوليه را در م تحصيالت. اند، به دنيا آمدم همه به علم و عرفان مشهور بوده

نظر پدر بزرگوارم خواندم و تا سال پـنجم دبسـتان در گنابـاد بـودم و      معلّمان محلّى و تحت
ده شـاگرد فعـال و   كتحصـيل از دبسـتان تـا دانشـ     ام ايامدر تم. سال ششم به تهران آمدم

الس ششم ادبى در دبيرستان علميه در تهـران شـاگرد اول   ك ه درك چنان. مندى بودم عالقه
همـين   در. ردمكـ دريافـت   كاى هم از مرحوم پدرم مناسبت حتّى جايزه شدم و به همين

  .پدرم خواندم هيئت قديم را نزد ايام تحصيالت اوليه با علوم قديمه آشنا شدم و مثالً
  رديد؟كتحصيالت عالى خود را چگونه طى 

بـود و بعـد    ده حقـوق، كتحصيالتم تا حد ليسانس در ايران، در دانشگاه تهران، دانش
حقوقى، نزد اساتيد بـزرگ   در دانشگاه بجز دروس متداول. هم وارد خدمت دادگسترى شدم

هـاى   تابكسنگلجى و مرحوم استاد همائى  ستادات، اكآنجا مرحوم استاد شهابى، استاد مش
رضاعليشـاه مباحثـه    حضرتهم نزد برادر بزرگوارم  بعداً. خواندم فقهى و اصولى اسالمى را

پـس  . ردمكتلمذ نزد ايشان را  لمعه شرحو  االسالم شرايعاى از  هاى عمده و قسمت ردمك مى
حقـوق   دمت شـدم و منتظـر خـ   ،چند سال خدمت در دادگسـترى بـه تقاضـاى شخصـى     از
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براى تحصيالت عـالى   ردم و با همان حقوق مختصرك خدمتى را دريافت مى منتظر مختصرِ
. ترا بـه دسـت آوردم  كد كه مدركاين ردم تاك به اروپا رفتم و سه سال در پاريس زندگى مى

  .شغل قضايى در تهران مشغول شدم ت برگشتم و بهكترا به مملكبعد از اخذ د
 هـاى  هاى اجتماعى مشهور هستيد، لطفا سوابق فعاليـت  اى به فعاليت جنابعالى نزد عده
  .اجتماعى خود را بفرماييد

ده كدانشـ  از همان اول خدمت در دادگسـترى و حتّـى در اواخـر دوران تحصـيل در    
ه اولـين  كـ  كدر اين زمينه مرحوم پـدرم . ردمك حقوق تهران در امور اجتماعى فعاليت مى

ه خـودم نظرشـان را   كـ فرمودنـد، مگـر اين   امرى نمـى  ند، هرگز به منمرشد معنوى من بود
ه اگر دستورى كدانستند  خوبى مى هايم اطّالع داشتند و به فعاليت پرسيدم؛ البتّه ايشان از مى

 ايشـان مـن را در   اينكـه . ردنـد كبـاره هـيچ امـرى ن    نم ولى در اينك اطاعت مى بدهند فوراً
ايـن قبيـل    ه دركـ صورت الهام در من بـود   د، همين بهتصميمات شخصى آزاد گذاشته بودن

ه در كـ  چنـان . ردكـ مراجعـه   شود بايد به عقل انسانى ه به تشخيص فردى مربوط مىكامور 
ردم، كـ هـاى فقـرا بيـان     آقايان و خـانم  ه در منصب ارشاد فقرى، خطاب بهكاعالميه اولى 

ها آزادند مثـل هـر    درويشند ولى ك سياست دخالت نمى درويشى در كه مسلكر شدم كمتذ
 البتّـه ايـن  . ننـد كتشخيص خودشان در اين امور تصميم بگيرنـد و دخالـت    شهروندى بنابر

بـاره عنـوان    ايـن  ها در ه در طى اين سالكهاى بعدى و سؤاالتى  دستورالعمل را در اعالميه
تـب  كه مكـ عنـوان اين  س بـه كـ ه گفـتم هـيچ   كـ به اين معنى . ام ردهكشده، بيشتر تشريح 

ن و كن يا نكت بكاين انتخابات شر ن، دركار را نكن يا اين كار را بكگويد اين  درويشى مى
نـد ولـى   كاين قبيل امور اجتماعى اظهارنظر يا عمل  س رأى بده يا نده، نبايد دركبه فالن 
شهروند معمولى البتّه با آن عقل الهى و با آن تربيت فقرى  كمثل ي بايد ها شخصاً درويش

است و آن  ت و منطبق با تعاليم اسالمكدام راه به نفع مملكه كاند، تصميم بگيرند  يافته هك
  .نندكوقت تصميم خود را اجرا 

عليشـاه،   ه در زمان جناب سـلطان كما اينكبوده است  اين روش هميشه در سلسله ما
سـى از ايشـان پرسـيده بـود شـما      كور است، كمذ عرفان و علم نابغه تابكه در كطور  همان
نفر زارعيم و  كه ما يكايشان جواب داده بودند . خواهانيد يا گروه مقابلشان مشروطه دارطرف

. ومتى داشـته باشـيم  كه بايد حكدانيم ولى ترديدى نيست  معناى مشروطه يا استبداد را نمى
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انحالل و انهدام مجلس بود، ايشان به دنبال  شاه در خيال ه محمدعليكدر جاى ديگر وقتى 
اى بـه ايـن مضـمون بـه      ايت به آن جنـاب، نامـه  كخواهى و ش تظلّم لى گناباد وناراحتى اها
رعيت در  ت وكامروز صالح دولت و ممل«: هكشوند  ر مىكت نوشته و متذكممل امكبعضى ح

بنابراين . 2»مخالفت نيست ه پيش آمده است، صالحِكهمراهى مجلس است و با اين وضع 
نند، نظر خود را به عنوان نظر شخصى كب تند مشورتخواس سانى با ايشان مىكبه موقع اگر 

  . ردندك مى و نه نظر طريقه درويشى اعالم
ومـت در زمـان خـود    كح ه بر نحـوه اداره كاست  نامه واليتتاب كنمونه ديگر آن در 

ام    بـدين قـرار  . نندك گيرند و به تندى انتقاد مى ايراد مى اشخاصـى بـا    ،همـواره در تمـام ايـ
ه بـاز در  ك چنان. داخل طريقه فقر و درويشى بودند اى مختلف سياسى دره ها و سليقه كسب

ه بـا دربـار   كـ ى مرحوم اعتمادالتّوليه كعليشاه دو برادر ي سلطان حضرت همان زمانِ قطبيت
داشتن اختالف  خواه بود با وجود ه مشروطهكى مرحوم معتمدالتّوليه كارتباط داشته و ي قاجار

ت     مـى  نار هم و شانه به شانهكنظر سياسى، در مجالس فقرى  نشسـتند و آن انـس و محبـ
  .ردك مى كاينها را به هم نزدي شان بود، ه در همهكانسانى و شرافت فقرى 

  شديد؟  اللّه الى كاز چه زمانى وارد در طريقه درويشى و سلو
بزرگـوارم   آشنايى با عرفان در خانواده مـا بـه اقتضـاى مقـام عرفـانى اجـداد و پـدر       

ه كـ من هم . شد حاصل مى ه از همان سنين تشخيص و تمييز عقلى اجماالًكبود  اى مسأله
ه خـدمت  كشده بودم و چندين سال بود  رده بودم، مجذوب آنكدر اين فضاى معنوى رشد 

شمسى بـه داللـت    1331ه در سال كردم تا اينك طلب مى عليشاه اظهار آقاى صالح حضرت
همان  و از. تابنده در بيدخت گناباد مشرّف شدممرحوم برادرم جناب آقاى حاج سلطانحسين 

چهل سالگى مـن بـود و    ردند و حدودكه پدر بزرگوارم رحلت كشمسى  1345زمان تا سال 
يابـد، بـه ايشـان ارادت داشـتم و      مـى  لكرى شـ كـ معموالً در اين سنّ، شخص از حيـث ف 

خـودم عقـالً بـه     هكـ ام هيچ سخنى را بـدون اين  نوشته صالح يادنامهتاب كه در كطور  همان
ه كـ چون معتقد بـودم  . فرمودند ردم مگر آنچه ايشان مىك قبول نمى صحت آن وقوف يابم،

 و البتّه در اين. 3ما ال تَعلَمونَ   انّى اَعلَم منَ اللّه: توانستند بگويند ه مىكمقامى بودند  ايشان در
  .گاه خالف آن بر من ثابت نشد ردم و هيچكراه ضرر ن
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ه فرمـان بـرادر   كـ عليشـاه نيـز صـبح روز بعـد از شـبى       صالح حضرت حلتپس از ر
و  ردم و در ارادتكـ آقاى رضاعليشاه قرائت شد بـا ايشـان تجديـد عهـد      حضرت بزرگوارم

مشـاورت ايشـان    محبت من به ايشان هيچ خللى ايجاد نشد و همواره مورد لطف و طـرف 
احتمـال بـروز بعضـى فشـارها در      دليله مرحوم آقاى رضاعليشاه به كحتّى در ايامى . بودم

ه مـن را پـيش   كـ تابنده را چنـد بـار فرسـتادند     على منزلى در خفا بودند، مرحوم آقاى حاج
ور بـه ميـان آمـد،    كآن ايام در مجلسى سخنى از منزل مذ ه ازكبار  كبعدها ي. ايشان ببرند
 و خـودت چنـد بـار   ه بودم و تكه در همان منزلى كرضاعليشاه به من فرمودند  مرحوم آقاى
آمدى، چطـور   به آنجا تو خودت: فرمودند. دانم من آدرس آنجا را نمى: من گفتم. آنجا آمدى

آمـدم سـرم را پـايين     مـى  ه آنجـا كـ دانى؟ در پاسخ گفتم مـن هـر وقـت     آدرس آن را نمى
 اى از من معاندين خواستند با هر وسيله ه اگركبراى اين. روم جا مىكه نبينم به كانداختم  مى

  .آنها بگويم ه بهكآدرس شما را بگيرند، ندانم 
بنابراين در تمام اين مدت در ظلّ عنايت و محبت پدر و برادر بودم و حتّـى مرحـوم   

خواستند برايم اجازات طريقتى و مناصب  مى رده وكرضاعليشاه چند بار به من محبت  آقاى
توسط بزرگان فاميل از جملـه   دستگيرى طالبين را صادر فرمايند و فقرى از جمله هدايت و

نم كـ قبول  ه من خدمتى را در فقر و درويشىكحاج آقاى سلطانپور پيغام داده بودند  مرحوم
 نم و حتّـى بعـداً  كقبول ن ه اين خدمات راكردم و اجازه گرفتم كولى من از ايشان خواهش 

دنـد، مـن   مورد جانشينى خـود فرمو  عليشاه همين مطلب را در محبوب ه مرحوم آقاىكهم 
نم و محتاج به اصرار نيسـت  كارادت فقرى اطاعت  ه ناچارم به دليلكاگر امر است «: گفتم

 ديگران را به دوش اگر آزاد باشم و بارِ. خواهيد، من راضى نيستم مى ولى اگر رضايت من را
  .خواهيم رضايت تو را مى ،نه: ايشان گفتند ».نگيرم، برايم بهتر است

ردم براى اين كجانشينى ايشان را قبول  عليشاه، محبوب ضرتح ه به اصرارك بعد هم
 ه ايـن نگرانـى را  كسى باشد كخواهم  من براى بعد از خودم نگرانم و مى« :ه فرمودندكبود 

 ».نيـد كقبول  ه شما اين وظيفه و خدمت معنوى راكنداشته باشم و خواست الهى اين است 
پـذيرم و االّ تفـاوت    شما مى رفع نگرانىردم و گفتم فقط به خاطر كمن به اين جهت قبول 

هسـتم و   1306مـن متولّـد سـال     و 1324سنّى من و شما زياد اسـت، شـما متولّـد سـال     
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ه من كند ك قواعد طبيعى اقتضاء مى است، مسلّماً نسل كخود به اندازه ي ،سال تفاوت هجده
ه ايـن مسـأله را   كردم كردم ولى از ايشان خواهش كرا قبول  من اين امر. قبل از شما بروم

نويسيد محرمانه باشـد   ه شما مىكه فرامينى كردم كدارند و اين را هم اضافه  محرمانه نگه
رو  از اين. بخوانند ه براى من خواهيد گرفت، بفرماييد اين اجازات راكدر مجلس ترحيمى  تا

ده ه فقـط عـ  كـ به طريقى نوشتند  ايشان اجازات نماز و دستگيرى و فرمان جانشينى من را
ه به آنـان  كزدند، يعنى بدون اين ها هم حدسياتى مى مى از آن اطّالع داشتند و البتّه بعضىك

البتّه . ها خوانده شد ه رحلت ايشان واقع شد و فرمانكتا بعد . داشتند گفته شود، خبر صراحتاً
يـد  كتأ هايى را نيز بـه آقايـان مشـايخ بـه منظـور      بر فرمان صريح جانشينى تلگراف عالوه

بنـابراين  . معلـوم شـد   ه بعـداً كـ ى از فقرا به امانت گذاشته بودنـد  كجانشينى نوشته و نزد ي
از قضاى اتّفاقات نبود  ،مخالفان قول بعضى ، برخالفعليشاه محبوب حضرتجانشينى مقام 

سابقه آن از سه قطب بزرگوار اخيـر سلسـله بـه     هكه به واسطه نظر عنايت و لطفى بود كبل
ــد كــاســت  تشخيصــى رســد و اينجانــب مــى ه كــاش ايــن شــد  ه نتيجــهكــه آنهــا دادن

  .فرمان جانشينى عرفانى براى من نوشتند ،قلبى خويش عليشاه به بصيرت محبوب آقاى
روابـط   عرفانى ربطـى بـه   كشود تربيت و سلو به غلط تصور مى ه غالباًكبا توجه به اين

  ايد؟ ردهكا با هم جمع اجتماعى ندارد، شما در زندگى اجتماعى خود چگونه اين دو ر
  و الحمدللّـه  ام من در وزارت دادگسترى مشاغل مختلفى از رياست تا قضاوت داشـته 

دسـتورات عرفـانى و انصـاف و     ردم رفتارم منطبق با شريعت وكدر همه اين مشاغل سعى 
خودم، اظهار مسلمانى ماليات داشت، يعنـى زمـان    ه به اصطالحكلذا در دورانى . عقل باشد

ار كـ شناختند و حتّى در محيط  مسلمان معتقد بودن در دادگسترى مى رضا شاه، مرا بهمحمد
براسـاس   .پرسـيدند  اسالمى داشتند از من مى ـ ه سؤاالتى اخالقىكسانى كاوقات  بسيارى

ه كـ اضافه بر موقعيت شغلى  ارمندان و قضات دادگسترىكاين رفتار و گفتار دينى عرفانى، 
  .و احترام خاصى داشتند ام، به من محبت داشته

. پـرداختم  مـى  در تمام اين مدت همچنان به مطالعات و تحقيقات اسالمى و عرفانى
امـل معنـوى و معرفتـى    كت و فهم خودم و در جهت كمنتها چون اين مطالعات را براى در

و اصـوالً  . تاب عرفانى بنويسمكه مقاله يا كدادم هرگز به دنبال اين نبودم  خويش انجام مى
تـاب  كنون قسمتى از آنها به صورت دو كام و ا ردهكترجمه  در هر موضوعى هرچه نوشته يا
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 چـاپ شـده اسـت،    مجموعه مقاالت فقهـى و اجتمـاعى  و  حقوقى و اجتماعى مجموعه مقاالت
شـدم و مـن    مى ه با آن مواجهكآمد يا مسائلى  ه پيش مىكه در وقايعى كبرحسب اين بوده 

درحقيقـت خـود را بـه نحـوى      .نمكه بايد اظهارنظر كردم ك هم نظرى داشتم، احساس مى
لّـف  كه خـود را مسـؤول و م  كـ از آنجـا   اما در مسـائل عرفـانى   ،ديدم ار مىكلّف به اين كم

  .ديدم، مطلبى ننوشتم نمى
 همان دو مجموعه مقاالت نيز همواره از منظر عرفانى خود به مسائل با اين حال در

بـدين قـرار   . اسـت  خانه جان من همواره بوده عرفانى در نهاندرواقع اين منظر . ام نگريسته
ه اآلن هـم  كمااينكردم كفراهم ن هايى از آن مطالعات و تحقيقات عرفانى متأسفانه يادداشت

تـابى اسـت و   كدانـم از چـه    نم، گـاه نمـى  كـ  مى ه به اقتضاى زمان از متون عرفانى نقلك
  .نمك را پيدا ها مرجع آن ه بتوانم بعداًكاميدوارم 
 هاى سياسى جنابعـالى مشـهودتر از زنـدگى    رسد زندگى اجتماعى و فعاليت نظر مى به
  تان بوده، آيا چنين است؟ عرفانى

ـ كخواهم پاسخى را  مى سـوابق   ه بـا كـ نفـر از دوسـتان دادگسـترى خـود      كه به ي
ت سلسـله بـرا    ه در سمتكدر سفرى . نمكرار كام آشنا بود، دادم در اينجا ت سياسى ى قطبيـ

ور از مـن پرسـيد شـما بـا آن     كشخص مذ ديدار فقرا هفت، هشت سال پيش به اروپا رفتم،
ه در وزارتخانه دادگسـترى و ارشـاد داشـتيد،    كمهمى  هاى هاى سياسى و مقام همه فعاليت

 نيد و به جايش مشغول به امور عرفـانى و درويشـى  ك اجتماعى دخالت نمى حاال چرا در امور
طريقـه   كتب، يكمك درويشى ي. ها درويش نبودم ه آن وقتكنه اين ه منكايد؟ گفتم  شده

لـذا  . به عنوان ستون اسالم است تب اخالقى مذهبىكم كر دينى است و همانا يكو طرز ف
ها هم عامـل بـه    از آن مطّلع باشند و بعضى گويند مسلمان هستيم بايد ه مىكسانى كهمه 

. تب بودمكه بودم در اين مكقعيت اجتماعى هر مقام و مو من هم در آن موقع در. آن باشند
م و ا هتب به استادى رسيدكدر همان م كه روزگارى شاگرد بودم اينك تبىكولى در همان م

 ه اسـتاد بـيش از همـه چيـز بـه تربيـت معنـوى       كـ مقام استادى هم همين اسـت   اقتضاى
  .شاگردانش بپردازد

ليشـاه در حـدود پنجـاه و    ع صالح حضرت كه به دست مباركبنابراين من از آن روز 
له ذهنـى و  كو عمل اهل اين طريقه بودم و شـا  چند سال پيش مشرّف شدم همواره در نظر
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اى  گونه ولى امور معنوى به. اعمالم همواره همين بوده است و ميزان معنوى سنجش كمال
  .ه همگان متوجه آن شوندكباشد يا اين ه قابل بيانكنيست 

 جتمـاعى و تصـدى مشـاغل ادارى، ارتبـاط جنابعـالى بـا      در دوران اشتغال بـه امـور ا  
  تان چگونه بود؟ خانواده

ت و   در تمام مدت اشتغال در دادگسترى و پرداختن بـه امـور اجتمـاعى مـورد     محبـ
ام و  هاى ادارى بوده دستگاه يل مدافع آنها دركمشاورت پدر، برادران و ساير اقوام و درواقع و

از مرحوم حاج آقاى سلطانپور، دايى من،  هكمااينكتى نداشتند محب دام به من بىك هرگز هيچ
ت و افتخـار    كو در تهران منـزل مـا بودنـد، بـا      ه مدتى از دست اشرار متوارىك مـال محبـ

ه من به دليل مشاغل قضايى كه اين توهم ايجاد نشود كبراى اين و حتّى. ردمك پذيرايى مى
 ومـت مرحـوم مهنـدس   كدر ح 1357در سـال   كـه آنام بعد از  فاميل جدا شده و اجتماعى از

بـه   1358نـوروز   شدم، در تعطـيالت ) ارشاد اسالمى بعداً(بازرگان معاون وزارت ارشاد ملّى 
چنين اظهار ارادت و ديدار  رحم و هم قصد زيارت قبور بزرگان و اجدادم و ديدار مادر و صله

  .ام در بيدخت بودمبه بيدخت رفتم و چند روز تم رضاعليشاه حضرتمرحوم برادرم 
  شيديد؟كآيا پس از بازنشستگى از فعاليت اجتماعى دست 

وتاهى ظرف كفاصله  ردم و دركالت كتقاضاى پروانه و ،بالفاصله پس از بازنشستگى
ه پروانه صادر شد، وقتى ك ال بعد از آنكو انونكو حتّى رئيس . دو هفته پروانه من صادر شد

 كه مـن بـه سـل   كـ رد از اينكاظهار خوشحالى و محبت  ،الت بخورمكه قرار بود سوگند وك
شوم و حتّى به مـن پيشـنهاد و    الت مىكخودش باعث وزن شغل و ام و به قول ال درآمدهكو

ـ    كسـى را معرّفـى   كاز دوستان خودت هر : رد و گفتك خواهش  هفتـه  كنـى مـا ظـرف ي
  .الت بدهيمكتوانيم به او پروانه و مى

ل مـن بودنـد،   كه موكسانى كاز . مادى نداشتم ز نظرالت هم، هرگكدر تمام دوران و
معموالً من اول خودم پرونده دادگسـترى  . مطلب را بپرسيد توانيد اين ان داشت، مىكاگر ام
 هـا  ى از سـايت كـ در ي ردم و هرگز، برخالف آنچه اخيراًك الت را قبول مىكو ديدم بعد را مى
خصـوص   بـه  بـرادران مـن و    حمدللّـه ه الكـ ار خـويش درنمانـدم بـراى اين   كـ انـد، در   نوشته

و هرگز . محبت بسيار داشتند رضاعليشاه در رأسشان و ديگر اعضاى خانواده به من حضرت
اين پروانه به قوت خـود بـاقى اسـت منتهـا      نون همكحتّى ا. الت من لغو نشدكهم پروانه و
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الً ديگـر  اصـ  1375يا  1374دادگسترى خوب نبود من از سال  چون متأسفانه وضع عمومى
امثـال   گفـت آمـدن   ه مىكى از مديران دفاتر كه به قول يكبراى اين. ردمكقبول ن التى راكو

  .قابل تحمل نبود سر شأن شماست، ديگر آن محيط برايمكها،  شما به اين عدليه و دادگاه
من به مقام قطبيت سلسله،  عليشاه و با انتصاب البتّه بعد از فوت مرحوم آقاى محبوب

گرفت، اصالً ديگـر دنبـال    ه تمام وقت را دربرمىكب ايشان به مناسبت اشتغال جديد از جان
  .الت نرفتمكار وك

ـ هاى اجتماعى و سياسى جنابعالى قبـل و بعـد از انقـالب     با توجه به فعاليت  ه تصـور ك
نظام  نون نظرتان نسبت بهكنم حداقلّ حدود چهل سال از عمر شما را در برگرفته باشد، اك مى
  مهورى اسالمى چيست؟ج

بـه آن   راسـى اسـالمى مخـالف و نسـبت    كمن هرگز با نظامى مبتنى بر واقعيت دمو
وشـش فراوانـى   كو  دانستم ام و حتّى به اين اميد خودم را خادم چنين نظامى مى معاند نبوده
اى چند سال قبل از انقـالب آقـ   .نمكى از آنها ياد كتوانم از ي ه مثالً مىكام  ردهكدر اين راه 

الـت  كايشان به من و. رده بودندكسخنرانى تبعيد  سلسله كطاهرى را به مناسبت ي  اللّه آيت
لّيـه ايـن   كاند، اگر اينها جرم است من هـم   ه ايشان گفتهكمطالبى را  در دادگاه گفتم. دادند

  . نمك نمى راركقبول دارم و فقط براى احتراز از طوالنى بودن دادگسترى آنها را ت مطالب را
گـو  و دارد گفـت  ه هنوز سـمتى كومتى كى از مسؤوالن حكدرباره اين نظام وقتى با ي

. و نيستم و نخواهم بود ه من با نظامى مبتنى بر اسالم هرگز مخالف نبودهكردم، گفتم ك مى
مخـالف باشـد ولـى مخالفـت مـن در       نظام اگر اسالمى باشد كتواند با ي مسلمان نمى كي

و ( شـود مـردم از اسـالم گريـزان شـوند      موجب مـى  هكست بعضى موارد بر طرز مديريت ا
دين اسالم  ــ از روى سادگى و جهل  شاءاللّه ان ــ آقاى پاپ فعلى ه مثالًكشود  موجب مى

  ).ترور بخواند را دين
تصـوف اسـتفاده    ردم هرگـز از عنـوان  ك ه فعاليت اجتماعى مىكدر تمام دورانى هم 

خواستم اگر  ه مىكچرا . نبردم به تصوف داشتم نامى از آن هكردم و هرگز با اعتقاد تامى كن
بدون اظهار به تصوف، معـرّف آن باشـم و اگـر     ردارم درست است، بدان واسطه وكگفتار و 

ـ  ك چنان. بدنامى تصوف نشوم ه موجبكنادرست است  مجلـس   كه چندين سال قبـل در ي
 ى از تصوف بهكشنى هم بود انده مرد فهميده و روكه خيلى دوستانه بود ناطق كسخنرانى 



12 

ه جلسـه  كـ  بعد از خاتمـه سـخنرانى  . ردكگيرى، بدگويى  نارهكگرى، عزلت و  عنوان صوفى
چون از ( آقاى تابنده: گفت عادى شد، متوجه عالئق من به تصوف گرديد، لذا نزد من آمد و

در پاسـخ  مـن هـم   . ه اين مطالب را گفتمك خواهم من از شما معذرت مى) دوستان من بود
آن . صحيح گفتيد و مـن هـم نظـر شـما را قبـول دارم      خواهى ندارد؛ شما نه، معذرت: گفتم

ردار، كـ  صـوفى بايـد فعـال، درسـت    . قابل سرزنش است واقعاً يدگوي ه شما مىكگرى  صوفى
مضمون  ه مرحوم پدرم در رساله پندصالح هم به اينكطور  باشد و همان كزير خداشناس و

  .نندك مى ه غير از اين هستند از اسم صوفى، سوءاستفادهك اند آنهايى نوشته
 »كپنـ ك«اسـم   ها دارند و به ه چوپانكئى را  لباس نمدى: براى او مثالى زدم و گفتم

تـوان شسـت، بـراى     شود نمى مى ثيفكگيرد و  مى كمشهور است، وقتى در بيابان گردوخا
شـود و از   تر مـى  شود و سنگين مىتبديل به گل  كه اگر آب به آن بزنند همان گردوخاكاين

مولـوى اشـاره   . ش بيرون برودكه گردوخاكزنند  چوب مى ،بر اين لباس نمدى. رود بين نمى
  :گويد ه مىكند آنجا ك مى به همين موضوع

 4بـــر نمـــد آن را نـــزد بـــر گـــرد زد    بـــر نمـــد چـــوبى اگـــر آن مـــرد زد 
عنـوان   بـه  نـون كه اه آنچـ كـ گـويم   نون هم مـى كمن ا. تو هم چوب را بر گرد زدى

از نظـر خـود بزرگـان     دهند، گويند و تمام صفات ناپسند را به آن نسبت مى گرى مى صوفى
اوصاف مذموم، ربطى به تصوف حقيقى  گرى با آن و صوفى. طريقه تصوف هم مطرود است

  .ندارد
  لّى نظر جنابعالى در مورد ارتباط سياست با تصوف و فقر چيست؟كطور  به

نـار باشـد،   ك ه درويشى از سياسـت كرد كنم و خواهم ك ام و مى ردهك من خيلى سعى
درويش بايـد فعـال اجتمـاعى     ،سكع به. ه قبالً گفتم درويشى، نه درويشكطور  البتّه همان
تعاليم دينى و توجه به شرايط روز بچرخاند ولى  ان زندگى خودش را با انطباق باكّباشد و س

ر شدم، اين نظر را از همان ابتـداى  كه قبالً متذك و چنان. نار باشدك درويشى بايد از سياست
روز پـس   هكاى  اللّهى گنابادى در اولين اعالميه در مقام ارشاد فقرا در سلسله نعمت ار خودك

مـن از همـان ابتـدا نظـر      .ردمكـ صراحت بيـان   عليشاه نوشتم، به محبوب حضرتاز رحلت 
متأسفانه بـا وجـود اعتقـاد بـه آنچـه       ام ولى هردكشخصى خودم را در اين امور حتّى اظهار ن
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قدرتى جداگانه از ملّـت هسـتيم، بـا مـا مخالفـت       كه ما يكسانى به خيال اينكعرض شد، 
ه درويشـى را وادار بـه ورود در سياسـت    كوبند اصرار دارند كب ه ما راكبعد براى اين. نندك مى
  .نندك

 البتّه سـعى . ر ميان نبوده استدر جريان اخير بيدخت، هيچ مسأله خاصى د هكمااينك
بود چرا اين همه  اگر خودجوش :بايد پرسيد. آمد خودجوش بود ه بگويند آنچه پيشكردند ك

ى زن و كـ آورديد؟ چرا دو تا اتوبـوس، ي  وبى با خودكريزى قبلى براى سر تجهيزات با برنامه
ه به طرفدارى كجمعيت آورديد؟ چرا به اعتقاد و عالقه اين همه  ى مرد، از خارج از گنابادكي

  مقام قطبيت دور خانه ما مجتمع شدند، اهميتى نداديد؟ از فقر و
نم و درويشـى  ك اجرا ردم اين دستورالعمل را خودم دقيقاًكبه هر تقدير، همواره سعى 

نم و معتقـدم  كـ اجتماعى استفاده ن را واسطه سياست قرار ندهم و هرگز از اعتقادات مذهبى
اش به ضرر همان اعتقادات خواهد  نتيجه ،مذهبى مردم قادات و احساساتسوءاستفاده از اعت

بـا فقـر و درويشـى     ه علنـاً كبينيد هرگونه مخالفتى  ه مىكبود و به همين دليل هم هست 
ه از همـه طـرق   كـ بـا اين . رود گـاه رو بـه افـول نمـى     هيچ  و درويشى الحمدللّه شود، فقر مى
از . گيرند نمى نند، نتيجهك رده و مىكاستفاده  ـ هنگىى و فركاعم از مخالفت فيزي ـ نهكمم

ريزى شـده بـا    منظّم و برنامه صورت سلسله ما به هايى در رد تصوف و خصوصاً تابكطرفى 
شـود   ديگر از جانب خودشان به من اصرار مى نويسند و از طرف اسامى مؤلّفانى مجعول مى

ه ايـن  كـ تا آنجـا  . خواهد ام اينها رديه نمى هولى من همواره گفت .ه رديه عليه آنها بنويسيدك
لّى مورد ايراد مخالفان تصوف است، اينها از نـوع مطـالبى اسـت    كمسائل  مطالب مربوط به

ه كـ  ولـى مطـالبى  . افى جواب هم داده شـده اسـت  كاند و به اندازه  ها پيش گفته قرن ه ازك
توانـد در   س مىكهر .آن نيست سراسر دروغ و افترا است، محتاج اقامه دليل و برهان در رد

طرف مقابل اجازه و مجال دفـاع از   ه بهكخصوص وقتى  ند بهكپردازى  مورد ديگران شايعه
هاى درويشى  تابكخودش  و تحقيق است حتماً ه اهل انصافكولى آن . شود خود داده نمى

الس بخواهد ببيند اين شايعات صحيح است يـا نـه، خـودش بـه مجـ      خواند و اگر را نيز مى
معلـوم   ند تا صحت و سقم شايعات بر اوك آيد و معاشرت و مصاحبت با آنها مى مى درويشى

  .شود



14 

بعد بر آن . باب گردد ه فتح اينكخواهند از جانب ما رديه نوشته شود  سانى مىكولى 
ـ   ه هميشهكند كرديه جوابى بدهند و اين رشته ادامه پيدا  رده و تشـنّج  كـ  كمـردم را تحري

ه كـ هـايى   شانند و متأسفانه دستكسياست ب ه درويشى را بهكاينها سعى دارند . دننكايجاد 
شـان   ه عدهكها را  ند تا شايد درويشك مى كمكار به آنها ك مخالف دولت هم هست در اين

 نفر درويش مخالف كاگر هم ي. شانندكم نيست به دشمنى با دولت بكخارج  در ايران و در
اعتقادات او و بـا   ه با مقدسات او دشمن است، باكسى كيست، با باشد، او با دولت مخالف ن

. شـود  ند، با او دشـمن مـى  ك مى ه به آنها اعتقاد دارد دشمن است و از آنها بدگويىكسانى ك
. ومت دشمن اسـت كبگويند چنين شخصى با ح خواهند ه به اصرار مىكسانى هستند كولى 
ت كه به ضرر مملكن از عوامل نفوذى است وشد به نظر مك مى ه در اين راه عمداًكس كهر

  .ندك ار مىكدولت  و به ضرر
 هـا عنـوان   خصوص در بعضـى سـايت   ها عليه تصوف، مطالبى به ولى در پاسخ به رديه

  شود، آيا جنابعالى دخالتى در نوشتن آنها داريد؟ مى
جانـب شـخص    شود از جانب ما ايجاد شده است، اصـالً از  ه گفته مىكها  اين سايت

خودش است؛ زيرا وقتـى شـما از    عنوان دفاع از اعتقادات سى بهكهاى هر سايت. من نيست
نيـد، هـر   ك يعنى مخلص، بدگويى و توهين مى ها گوييد، وقتى از قطب صوفى تصوف بد مى
ه كـ دانـد   عنوان شخصى، خودش را مجاز مى داند و به مى توهين به خودش ،درويشى اين را

 ها هم همه اين سايت. ندكه بطالنش برايش اثبات شده، دفاع كت افترائا در مقابل اين همه
طـور طبيعـى    بـه  بدون اطّالع من ايجاد شده است و اصالً از تأسيس آنها خبر نـدارم، ولـى  

ه دارنـد  كبرمبناى مطالعاتى  بايد از روى تشخيص شخصى و غيرت فقرا ه عموماًكدانم  مى
  .باشد

هايشان را بـه اطّـالع مـن     ها و فعاليت ميمتص ن است گاهى اوقات حاصلكالبتّه مم
ه فقـرا  كنم، براى اينك هيچگاه نه تأييدى و نه تنقيدى مى برسانند و در اين صورت هم من

ه تقليـد فقـط در اعمـال    كـ نند بـه اين كعادت . ار ببرندك ر خود را بهكف هكنند به اينكعادت 
بنـابر   آقايـان مراجـع هـم    حتّـى . هاى عمليه آمـده اسـت   ه در رسالهكطور  است آن شرعى
ه مـثالً ايـن   كـ بدهند  قبول خودشان نبايد راجع به اعتقادات دينى نظر و فتوا مورد ي قاعده
مربوط به اصول دين و اعتقـادات   اينها مسائلى است. درست است ،غلط يا آن اعتقاد ،اعتقاد
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خود آقايان فقها اين واقعيت را . به آن برسد شخصاً ه بايد هر مسلمان بنابر تحقيق خويشك
شود راجع به  ه آنچه در اين رساله نوشته مىكاند  خود مرقوم فرموده هاى هم، همه در رساله

نظر صحيح  ند وكوشش كلّف بايد كخود م ،است و در مورد مسائل راجع به اعتقادات اعمال
  .ندكرا اتّخاذ 

 از طريـق ه عليه تصوف بـه صـورت تبليغـات فرهنگـى     كهاى اخيرى  در مورد مخالفت
  گيرد نظرتان چيست؟ ها صورت مى ها و سايت رسانه

گاه دوسـتان   هكها  متر به مطالب اين سايتك ردم اصوالًكه قبالً عرض كطور  همان
ات و سوءاسـتفاده از شـگردهاى روانـى    كـ لّـى ن كطور  ولى به. نمك آورند، اعتنا مى برايم مى

ه بعضـى از  كـ مشـاهده شـده اسـت اين    ه اخيـراً كـ اى  تـه كمثالً ن. بينم عجيبى را در آنها مى
جملـه   نند، منك هاى عجيبى براى خود انتخاب مى نام ه خلط مبحث شودكها براى اين سايت

. رده اسـت كـ را انتخاب  »110گناباد «ند، نام ك را عليه ما منتشر مى ه اخيرا مطالبىكسايتى 
حمله  121و  110اعداد  هاى ديگر به استفاده از در جاها و سايت ه دقيقاًكدرحالى است  اين
  .نندك مى

توضـيحاتى   110و يا عـدد   121 ـ ه راجع به عبارت هوكدانم  من در اينجا الزم مى
اسـتفاده از  . ديگران هـم توضـيح داده شـده اسـت     ه قبالً اين مطلب توسطكبدهم هرچند 

ما حـذف   مرسوم بوده است ولى متأسفانه اين قسمت را از ادبيات االيام حروف ابجد از قديم
 ه تواريخ مهـم فرامـوش نشـود و حفـظ گـردد بـا      كجهت اين رسم بود به الّ سابقاًا اند و ردهك

را بايـد   رو مـا در دبسـتان حـروف ابجـد     از ايـن . گفتنـد  حروف ابجد برايش ماده تاريخ مـى 
هم به  »121«است؛  »على« لمهكهم به حروف ابجد معادل  110در مورد عدد . وانديمخ مي

هـا   ت يا در نامـه كها در پشت پا ه خيلىكنون مرسوم شده كا. شود مى »ياعلى«حروف ابجد 
لمه ك  الْحمد للَّه رب الْعالَمينگذارند مثالً در عبارت  مى رسند چند تا نقطه مى  وقتى به نام اللّه

ه كايى ه يا در مورد نام...) الحمد( گذارند تا نقطه به دنبالش مى نويسند بعد چند الحمد را مى
الـف   نويسند نصرت و چند تا نقطه بـه  ، مى اللّه است، مثل نصرت  لمه اللّهكاجزايش  ى ازكي

انـد   ردهكـ ويـزان  ديـوار آ  هايى از تكحتّى در بعضى ادارات پا...). ا نصرت( افزايند اول آن مى
جهت  ها به داخل آن بيندازند؛ اين روش اغذى بودكروى   ه تا اگر اسم اللّهكبراى اسماء متبرّ

ه آيـات  كـ هـايى را   تيبـه كه كـ سـانى  كدانم آن  نمى من. محترم باشد  ه نام اللّهكاين است 
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ه نـام خداونـد، نـام پيغمبـر و نـام ائمـه       كـ هـايى   تيبـه كبود،  مجيد بر آن نوشته شده قرآن
 ردنـد و بولـدوزر بـر آن راندنـد و    كسان كي كآنها نوشته شده بود، وقتى با خا بر شاطهار

انـد؟   احترام را قائـل  ه براى اسم خدا اينكهايى هستند  ردند، آيا اينها همانكصاف  زمين را
نويسيم و فقط اشاره به نام خدا  نمى ارى دور باشيم نام خدا راكه از اين رياكولى ما براى اين

در . در فارسـى  »او«منفصل در عربى است يعنى  هو ضمير. »هو«: گوييم نيم، يعنى مىك مى
بعد هم چون بسيارى از اديان . ار برده شده استك به ال اله االّ هو چند جا عبارت قرآن هم در
مسلمانان  چنين در داخل اسالم همه نند و همك خدا معتقدند يا اظهار اعتقاد مى ديگر هم به

 عرسالت پيامبر، واليت علـى  ه بعد از خداوند وكبه قرآن معتقدند، ما براى نشان دادن اين
  .نويسيم مى 110يا  121اريم، را هم قبول د

ه كـ ايـن اسـت    متداول شده ه اخيراًكاز ديگر موارد سوءاستفاده از شگردهاى روانى 
از بزرگـان اخيـر سلسـله     هـاى دو تـن   سك، در پشت جلد عصوفيان وىك درتاب كمثالً در 

تان شهرس كگناباد خود ي. آن را بخرد بيند تاب را مىكه كس كگنابادى را نيز گذاشته تا هر
ه هيچ حيثيت خاصى در تاريخ و جغرافياى ايران ندارد جز همين مسأله كاى است  دورافتاده

ه از جانـب فقـراى   كـ نـد  ك را ببيند خيال مى »110 گناباد«سى سايت كهر عرفان و تصوف،
 بيوگرافى جناب آقاى«اند با عنوان  در همين سايت مطلبى را عليه من نوشته .گنابادى است

از دوستان من  گويد البد اين ند مىكه به عنوان اين مطلب نگاه كسى ك، هر»ندهنورعلى تاب
ولى وقتى چند خط آن را خواند  خواند، ه اين گونه با احترام نوشته است، لذا آن را مىكاست 
  .آن مندرج است ه چه قدر مطالب ناروا و دروغ دركبيند  مى

نقل شده ولى با وقاحت تمام  گرانتب ديكدر  ه سابقاًكهايى است  مثال ديگر داستان
تاب، داستانى را در روابط بين كعليه ما، مؤلّف  تابىكمثالً در . نندك به نام بزرگان ما نقل مى

عليشـاه بيـدختى    و مرحوم آقاى حاج مالّ سلطانمحمد سـلطان  يوان قزوينىكشيخ عباسعلى 
برايـت   را در چاه بينداز، منآن : عليشاه فرموده ه مرحوم سلطانكانگشتر نوشته  راجع به دو

مـورد ديگـران نقـل     تـر در  ه شبيه اين داستان در منابع بسيار قديمىك و حال آن. آورم درمى
ايـن داسـتان را از    5مصطفى شيبى املكتر ك، دتصوف و تشيعتاب كه در ك چنان. شده است
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در  رده وكـ شـيخ عبـدالرّحمن صـوفى نقـل      فـوطى راجـع بـه    ابـن  الجامعـه  الحوادثتاب ك
  .ر شده استكطور ذ همين الصدر شيرازى هم نايب الحقائق طرائق

 ه در جهت مخالفت با فقر اختيـار شـده اسـت از طريـق    كهايى  ى ديگر از راهكي ظاهراً
ـ ايجاد شبهه تفرقه ميان مشايخ و جنابعالى و فقرا است و نمونه آن مطلبى است   در ه اخيـراً ك

است، در  امالً غلطكالحال نوشته شده و حاوى اطّالعاتى  هاى معلوم ى از روزنامهكصفحه اول ي
  باره نظرتان چيست؟ اين

نون از طرف اينجانب مأذون به ارشـاد و راهنمـايى هسـتند، جـدا از     كه اكمشايخى 
بـا مالحظـه سـوابق     ه انجام شده است وكبا تحقيقاتى  ثراًكمسائل معنوى از حيث ظاهر، ا

م و قوى كاعتقاداتشان بسيار مح تمامى ايشان در. اند هعرفانى آنها به اين سمت انتخاب شد
شند و ك در تربيت فقرا زحمت مى  خودشان هم الحمدللّه هستند و مورد محبت فقرا هستند و

هيچ وجه تفاوتى از اين حيث ميان آنها نيست و عالقه همه آنهـا هـم    به نند وك وشش مىك
تم    به من ده سـال قطبيـ ط  كـ سـانى  كچـه  . اسـت امالً ثابـت شـده   كـ در طى ه قـبالً توسـ 

طرف خود مـن بـه    ه ازكسانى كعليشاه منصوب شدند و چه  رضاعليشاه و محبوب حضرات
 ،و همگى با اظهار ارادت تمام اند، همه همين حالت محبت را به من دارند اين مرتبه رسيده

مين حالت ه فقرا نيز عموماً. ردندكتجديد بيعت  عليشاه با من محبوب حضرتپس از رحلت 
  .ديده نشده است گونه مخالفتى را دارند و هيچ

و خبرهـايى را منتشـر    هـا  البتّه دشمنان تصوف گاهى از جانب فقرا و مشايخ اعالميه
ل معاندان اين است كمش. ار نداردكان گونه نمايد حاجتى به هيچ ه از بس تقلّبى مىكنند ك مى
ه بتـوان از  كـ يالت حـزب سياسـى اسـت    كتش كمانند ي نند، فقر و درويشىك ه تصور مىك

ديگر و بـا  كـ روابط فقرا با ي. ردكايجاد شبهه در بنيان آن رخنه ايجاد  نى وكپرا طريق شايعه
آن  ه رايحه ايمان به دماغش رسيده باشدك ه فقط آنكقطب، روابطى معنوى است  مشايخ و
  .فهمد را مى

 ان مشـايخ را بـه بيـدخت احضـار    ه جنابعالى در ماه رمضان اخير آقايكاند  ردهكشايعه 
  رده بوديد، آيا صحت دارد؟ك

بيـدخت رفـتم    بـه  كوقتى من براى ماه مبـار . اين هم از همين قبيل شايعات است
وتـاهى  كايشـان بـا فاصـله     به بيدخت بيايند ولـى  ه بعداًكفقط به آقاى شريعت اجازه دادم 
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ه ديرتر كمن اين بود  ه منظورك و حال آن ت من آمدندكيا دو روز بعد از حر كآمدند يعنى ي
در مورد . از ابتداى ماه رمضان در آنجا باشند زودتر آمدند هكبيايند اما روى عالقه و براى اين

ه بـه  كـ رده بودنـد  كـ ن رشت هستند، قبالً اهالى بيـدخت دعوتشـان   كسا هكآقاى معروفى 
ماندنـد تـا    آنجا هستمه شنيدند من عازم كبعد . بروند و ايشان هم قبل از من رفتند بيدخت

آقاى واعظى هم . آمدند طور بعد از چند روز به ميل خود آقاى محجوبى هم همين. من بيايم
دام از ايـن آقايـان را   ك هيچ. آيند بيدخت مى به ى راه غالباًكاهل زابل هستند و به دليل نزدي

بزرگان آنجا و  ه به زيارت قبوركخودشان روى عالقه و محبتى  من دستور ندادم بيايند ولى
 به همين جهت هم براى. ه به آنجا بيايندكديدار با من دارند، موجب شده بود  هم عالقه به

عليشاه و اتمام قصد  محبوب حضرته اشتباهى نشود، چند روز پس از مراسم شب سال كاين
  .ه تشريف ببرندكردم كخواهش  رده بودند، از آنهاكه براى روزه گرفتن كده روز 

  ها چه بوده است؟ ها در مورد درويش نابعالى حاصل اين مخالفتبه نظر ج
بـه آنهـا    ه متأسفانه تا به حال به افراد درويـش خيلـى لطمـه خـورده شـده و     كبا اين
تـب  كشـود، ولـى بـه م    مى ها عالئم آن ديده ثر شهرستانكه در تهران و اكاند  صدماتى زده
   .حال اوج است در روز ه روزبهكاى وارد نشده بل تنها لطمه تصوف نه

                                     
حـاج دكتـر نـورعلي     حضـرت آقـاي   در مـورد زنـدگى  اً گو بنا به درخواست بعضى از فقرا و دوستان به مناسبت شايعاتى كه اخيـر  و اين گفت.  1

  .انجام شده است. ق.ه  1427برابر با دوم شوال . ش.ه  1385شود در سوم آبان سال  از جانب مخالفان عنوان مى )عليشاه مجذوب(تابنده
 .324، ص 1384نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم، حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، تهران، حقيقت، .  2
 .ه شما ندانيدكمن از خداى، آن دانم :  96سوره يوسف، آيه .  3
 .4013مثنوي معنوي، تصحيح توفيق سبحاني، دفتر سوم، بيت .  4
 .294اوتى قراگوزلو، چاپ اول، ص كترجمه عليرضا ذ.  5
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و ت   1و

  
چـه چيزهـايي را   . ها هسـت ببينـيم   خواهد مراسمي را كه مربوط به صوفي ما دلمان مي

  ؟توانيم در اين مراسم ببينيم و همچنين چه چيزهايي را درك كنيم مي
شوم و  كنم، خوشحال مي شوم و به او سالم مي من با هر انسان جديدي كه آشنا مي

تظـاهر و  . دانـيم  ما عبادات را امري در بين خـود و خـداي خـود مـي    . دماز اين بابت خرسن
ها مراسم  كساني كه براي اين عبادت. وجه صحيح نيست هيچ ها به دادن اين عبادت نمايش

به اين جهت ما مراسـمي صـوفيانه بـه    . پسنديم نشان دهند، ما نمي گيرند تا آن را صرفاً مي
مجالس فقري هم در دل خـود بـه يـاد خـدا مشـغول       در. گوييد نداريم معنايي كه شما مي

ما در راهي . كنيم دانيم چه مي بيند ولي خودمان مي هايمان را نمي هستيم و كسي درون دل
: دانيم ديگري هم با ماست و با هم هستيم، مراسم مـا فقـط همـين اسـت     رويم كه مي مي

ـ : آني استدرواقع ما مالكمان در اين جلسات يك آيه قر. »همدالن اجتماع« ـاَنَّهم بنْيـانٌ  ك

وصرْصنشينيم، با هـم جلسـه داريـم و بـا هـم جلسـه را تمـام         اين است كه با هم مي. 2م
بنْيـانٌ  بنـابراين مـا مثـل    . كس در آن جلسه كاري جز ارتباط بـا خـدا نـدارد    هيچ. كنيم مي

نيان مرصوص ها مانند ب ما درويش. هستيم و آن جلسه، تمرين همين دستور است مرْصوص
  .هستيم

ــاً  ــما تقريب ــار ش ــه و    ك ــه آن مراقب ــودايي ب ــن ب ــه در دي ــزي اســت ك ــل آن چي مث
  .شود كار شما شبيه به آنها مي. گويند مي (meditation) تمركز

جاي كره زمين هست، ما هم مثل آن انسان پـنج هـزار سـال پـيش      انسان در همه
من يك انسان . ز ديگري متفاوت استهستيم كه مثالً در گوشه آفريقا بود ولي هر انساني ا

كند، هيچ دو انساني اثـر   هستم شما انساني ديگر؛ الاقل اينكه اثر انگشتمان با هم فرق مي
 عو عيسي عبنابراين من و يك نفر بودايي و خود بودا و موسي. يكي نيست انانگشتش
: ده اسـت او از روح خودش در ما دميـده و فرمـو  . ، همه مخلوق خداوند هستيمصو محمد

، وقتي او را شكل دادم و از روح خـودم  3فَاذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي فَقَعوا لَه ساجِدينَ
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شـود موسـي،    آن قدرت را دارد كه مـي  عولي روح موسي. در او دميدم، بر او سجده كنيد
دارد  هم آن قـدرت را  صشود عيسي، روح محمد آن قدرت را دارد كه مي عروح عيسي

كـنم و   تـر از آنهـا اسـت ولـي بـه آنهـا نگـاه مـي         شود محمد؛ روح من هـم پـايين   كه مي
  .روم سرشان راه مي پشت

رسـاند،   ها را به اتّفاق و اتّحاد و تكميل روح مـي  پس تصوف مكانيزمي است كه انسان
و . طـرف خـدا تكامـل يابـد     ها، روحشان به كار است كه انسان واقع فن تمرين اين تصوف در

  .كند ها را براي رسيدن به اين تكامل تربيت مي تصوف انسان
ي دو كلمـه      . همين است امروزه در فرهنگ و ادبيات معاصر ايـران بـه داليـل خاصـ

خواهند به كسي كه اهل اين نحـوه تفكـر    هر وقت مي. صوفي، عارف: برند كار مي متمايز به
و هـر  . گويند صوفي اسـت  و بد بگويند، ميمعنوي است حمله كنند و از او انتقاد كنند و به ا

هـر دو   گويند او عارف است، ولـي مصـداقاً   خواهند از كسي خيلي تعريف كنند مي وقت مي
صـوفي  . عرفان يعني شناخت خدا، عارف كسي است كه خدا را شناخته اسـت . يكي هستند

 صوفي همان سالكي اسـت كـه  . رود كسي است كه به سمت معرفت و شناخت حق راه مي
شود عارف؛ البتّـه عرفـان هـم درجـاتي      اي از شناخت رسيد، مي رود و وقتي به درجه راه مي
  .دارد

  ؟آيا امروزه عارفي كه كامالً به حق واصل شده باشد، وجود دارد
خداوند در قرآن خطـاب بـه پيغمبـر مـا كـه      . باره بايد توضيح بيشتري بدهم در اين

وحى انَّما اَ نَا بشَرٌ مثْلُكم  قُلْ: فرمايد مالك همه تعاليم ما است، مي يـ    إِلَـي    لـها كـملهاَ نَّمـا ا

دشـود  به اين مردم بگو كه من هم بشري هستم مثل شما فقط بـه مـن وحـي مـي     ،4واح، 
فرمايد، چون ما پيامبر را بـاالترين عـارف و    طور مي وقتي پيغمبر اين. خداي شما يكي است
گويد  كه پيرو اين عارف بزرگ و اين صوفي بزرگ باشد ميدانيم كسي  باالترين صوفي مي
مثل من يك بشر است كـه ماننـد ديگـران متوجـه      ،است اَ نَا بشَرٌ مثْلُكمدر لحظاتي كه او 

حال مانند ديگر مسلمانان بايد نمـاز بخوانـد، روزه    زندگي مادي و دنيوي خود است، در عين
وحى در لحظاتي كه مصـداق   بگيرد، موارد اخالقي را رعايت كند ولي يـ    اسـت، در آن  إِلَـي

اي  شود، مثـل نـي   تنها واصل است بلكه شخصيتش محو حقّ مي لحظات واصل است و نه
  :گويد مي مثنويزن كه مولوي در  شود در دهان ني مي
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ــي    ــو ن ــا همچ ــم گوي ــان داري ت در لـب     دو ده هـاي وي  يك دهان پنهانسـ 
  .هاي خداوند يعني لب
 هـــاي و هـــويي درفكنـــده در ســـما   نــاالن شــده ســوي شــما يــك دهــان

 سـر اسـت   كه فغان اين سري هـم زان    ليــك دانــد هــر كــه او را منظــر اســت
 5هـاي و هـوي روح از هيهـاي اوســت      هـاي اوسـت   ايـن نـاي از دم   ي هدمدم

شود و مثال هم بايـد از محسوسـات    خيلي از مطالب با آوردن مثال بهتر فهميده مي
اي اسـت و   گونـه   براي اينكه فهم و درك هركس از مسائل غيرمحسوس و معنوي بـه باشد 

تر اسـت؛ لـذا بـراي اينكـه      باشد ولي در مورد محسوسات، مطالب روشن مختص خود او مي
مثالً اگر من و شما و هـر شـخص   . زنم مطلب را بهتر متوجه شويد از محسوسات مثالي مي

شويم، ولي براي كسي كه حلوا  ، يك مزّه را متوجه ميديگري حلوا بخوريم با اينكه هر سه
مثـال ديگـر اينكـه در ايـران     . طور كامل بيان كنـيم  توانيم مزّه حلوا را به نخورده است نمي

 غذاهاي ملّي و محلّي فراواني است، مثالً ما در موطن خودمان گناباد غذايي به اسم تـوگي 
توانيم مـزّه آن   ولي اگر مزّه آن را بپرسيد، نمي ها آن را خيلي دوست دارند كه گنابادي داريم

توانيـد   توانيم طرز تهيه آن را بگوييم و به اين طريق شما مي را كامالً شرح دهيم و فقط مي
 ؛نام هنر آشپزي در ايران چاپ كنيـد  نحوه پخت تمام غذاهاي محلّي را بنويسيد و كتابي به

نخورده باشيد و مزّه آنها را ندانيد ولي آن كسي  كدام از اين غذاها را حالي كه اصالً هيچ در
كه آشپز است و اين غذاها را تهيه نموده و جمعي را هم مهمان كرده تا از آنهـا بخورنـد، او   

  .داند هم نحوه تهيه غذا و هم مزّه آن را مي
هـاي   همين نحو است يعني با اينكه كتـاب  در مورد عرفان و تصوف هم، وضعيت به

باره عرفان و تصوف نوشته شده، اما از بعضي جهات وقتي مطالـب عرفـاني كـه    بسياري در
دليل تعدد و تفاوت ادراك معنوي اشخاص  ذوقي است و بايد چشيده شود روي كاغذ آمد، به

وحدت وجـود  . شود؛ مثالً در مورد وحدت وجود اين موضوع مشهود است موجب اختالف مي
آيات قرآن و اقوال معصومين است و قبل از پيـدايش  بر  يك نظريه عرفاني است كه مبتني

يك اين اصطالح را  قبول همه عرفا بود، اما هيچ عربي، با اينكه اين موضوع مورد مكتب ابن
، منصـور  سبحاني ما اَعظم شَـأْني گفت  كه بايزيد مي چنان. كار نبرده و اظهار نكرده بودند به
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اكي از وحـدت وجـود اسـت ولـي از وقتـي كـه       همه اين اقوال حـ  الحق اناگفت  حالّج مي
صورت يـك نظريـه مسـتقل مطـرح      نايافتني لطيف عرفاني را به عربي اين مطلب دست ابن

سمناني كـه خـودش هـم از عرفاسـت      عالءالدوله كه شيخ چنان. كرد، مخالفيني پيدا شدند
كه در مثنوي  كنند مخالف وحدت وجود است و يا مثالً برخي به اين اشعار مولوي استناد مي

  :آمده
ــه   ــوهر هم ــك ج ــوديم و ي ــط ب ــديم آن ســر همــه ســر و بــي بــي   منبس پــا ب 
ــاب    ــون آفت ــوديم همچ ــر ب ــك گه ــي   ي ــوديم و صــافي همچــو آب  ب ــره ب  گ

ــه ــره  چــون ب ــور س ــد آن ن  6هــاي كنگــره شــد عــدد چــون ســايه   صــورت آم
ظريـه را از  گويند چون اين اشعار ناظر به وحدت وجود است پس مولوي ايـن ن  و مي

هايي در اين  اند و خالصه بحث عربي اقتباس كرده و برخي ديگر اين موضوع را رد كرده ابن
اين را گفتم تا آنهايي كه اهل . زمينه درگرفته و به هر حال منشأ اختالف و بحث شده است

عرفان و تصوف نيستند بدانند مطالب عرفاني از قبيل چنين چيزهايي اسـت يعنـي غـذايي    
تصـور  . چيسـت  تواننـد بفهمنـد حقيقتـاً    اش را خودشان نچشند نمـي  ي است كه تا مزّهمعنو
  .كنم خيلي مفصل گفتم مي

هـا از آن   هـاي انسـان   اگر قرآن كتاب واحد و كاملي است، منشأ اين اختالف برداشـت 
  كند و پيغمبر هم درك كرده و در قرآن آمده، چيست؟ حقايقي كه روح درك مي
، اختالف امت اختالف اُمتي رحمةٌ: نقل شده كه فرمود صما محمدحديثي از پيغمبر 

 يكـي بـه  . انـد  لغتي عربي است و آن را به دو نحو معني كـرده  »اختالف«. من رحمت است
معناي رفت و آمد يعني مثالً شما از ايتاليا به تهران آمديد تا با من مالقات كنيد چـون مـن   

 آيـم؛ در اينجـا اخـتالف بـه     ايتاليا به منزل شـما مـي   در تهران مقيمم، پس فردا من هم به
معنـاي   داشـتن بـه   معناي ديگر اختالف، يعنـي بـا هـم اخـتالف    . معناي رفت و آمد است 

معنـاي اول كـه موجـب     اختالف به هر دو معنايش درست است؛ چـه بـه  . مصطلح امروزي
علماي مسـلمان، بـه   نظر  معناي دوم يعني اختالف شود و چه به ارتباط و تحكيم اسالم مي

شرط آنكه جزو امت پيامبر باشند؛ يعني قصدشان و عملشان و گفتارشان آن را نشان بدهد، 
كه حقايق اسالم بـراي آنهـا    گردد براي اين هر دو باعث گسترش و بسط حقيقت اسالم مي
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برنـد و درصـدد رفـع آن     هاي نظرات يكديگر پي مـي  شود و به اشكاالت و ضعف آشكار مي
  .يندآ برمي

يـك نفـر    كردن مدارج تكميل روح كه توضيح داديد آيا ضـرورت دارد حتمـاً   براي طي
  شود به اين پيشرفت روحي رسيد؟ مسلمان بشود يا در اديان ديگر هم مي

اي از  البتّه در هر ديني اگر كسي با اعتقاد درست و با خلوص نيت رفتار كند به درجه
اگـر كسـي   . تـرين مكتـب، مكتـب اسـالم اسـت      گوييم عـالي  رسد منتهي ما مي كمال مي

خواهد زودتر و بهتر ترقّي كند در اين مكتب اين امكان وجود دارد ولي اگر به هر دينـي   مي
زيـرا عرفـان    ؛رسـد  اي از ترقّـي مـي   درجـه  باشد و با اعتقاد صحيح و اخالص عمل كند به

رت جمـع يعنـي   صـو  اصوالً در قرآن كلمه ديـن بـه  . حقيقتي است كه در همه اديان هست
نام مشترك اسالم خوانده شده اسـت و همـه    ها به در قرآن تمام دين. نيامده است »اديان«

مـا  : فرمايد پيامبران مسلمان هستند مثالً ابراهيم هم مسلمان بود چنانكه قرآن در جايي مي

لماً  كنْ كانَ إِبراهيم يهوديا و ال نَصرانيا و لك سـنيفـاً مابـراهيم نـه يهـودي بـود و نـه      ، 7انَ ح
ملَّـةَ  : گويد مسيحي بلكه حنيفي مسلمان بود، و در جايي ديگر قرآن خطاب به پيغمبر ما مي

او . پدرتان ابراهيم هستيد) ملّت(، شما پيرو دين 8 م الْمسلمينَ منْ قَبلكم إِبراهيم هو سماكبياَ
اديـان يكـي اسـت و عبـارت اسـت از       ي هاساس همـ . از قبل شما را مسلمان اسم گذاشت

او در گفتـار و كـردار   . هركس كه تسليم امر خدا بشود مسـلمان اسـت  . توحيد، نبوت و معاد
معنـاي   منتهي كمال اسالم به. ها است معتقد به توحيد خداوند، نبوت پيغمبران و معاد انسان

  .است صعامش، اسالمِ دين محمد
هـا، صـادق اسـت، مـثالً همـين       عتقـادات و مكتـب  اين مسأله در مورد بسياري از ا

ها كه امروزه خيلي متداول شده است، آيا اين دموكراسي كـه حـاال رايـج شـده      دموكراسي
همان معناي دموكراسي دو قرن پيش است؟ خير، بلكه تكامل پيدا كـرده اسـت ولـي در     به

ودن، تكامـل پيـدا   ب معناي تسليم به امر خدا اسالم هم به. همه تحوالتش دموكراسي است
پيدا شد بعد تكامـل يافـت    عآمد بعد اسالم تكامل پيدا كرد، عيسي عابتدا موسي. كرد

  .ظهور كرد صمحمد
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هـا   چگونه عرفان و تصوف با اين همه معنويت، باعث ترس و وحشت بعضي حكومـت 
  شده است؟

  گوييد يا كلّ دنيا؟ اين مطلب را راجع به ايران مي
  .در مورد تمام دنيا

مـثالً در  . داليـل متعـددي وجـود دارد    ،هاي مختلف ر مورد تمام دنيا، بنابر حكومتد
هـاي   مثل بعضـي كشـورهاي غربـي، يـا حكومـت     ) secular( هاي غيرديني مورد حكومت

مخالف دين مثل كشورهاي كمونيستي از قبيل شوروي، دليل مخالفت با تصوف ايـن بـود   
اسالم و معنويت ديني بوده است و آن را تـرويج  كه تصوف و عرفان همواره حافظ و مدافع 

در مورد كشورهاي ديني مسلمان، در بعضي موارد مسأله قشريت ديني حاكم است، . كند مي
موارد ديگر بر سر محبوبيت تصوف و عرفان و جذّابيتي است كه بـراي مـردم دارد و ديگـر    

جـايي رسـيده    ها به ن كار حكومتاكنو. بازي مخالف است اينكه صوفي و عارف با ريا و حقّه
خود ماكيـاولي، انسـاني   . واليتي شما ماكياولي ايتاليايي را كه بايد گفت خدا رحمت كند هم

اخالقي بوده ولي كتابي كه درباره سياست نوشته و آن را توصيف كرده، گويي اكنون نحـوه  
ردم حق دارنـد  بنابراين م. ها مطابق با مطالب همان كتاب شده است ورزي حكومت سياست

اهل تصـوف  . مشرب كه تعدادشان در اكثريت است، اعتماد نكنند به سياستمداران ماكياولي
مخالفتشان با اهل تزويـر   و عرفان هم كه راهشان براساس خلوص نيت و صدق است طبعاً

باشد و از آن طرف هم برخي از اهل حكومت و سياستمداران كـه بـه ريـا و     و ريا بيشتر مي
العمل و مخالفت بيشتري نشان داده و به انتقاد و طرد متصـوفه   كنند، عكس عمل ميتزوير 

  .پردازند و عرفا مي
كند ولي در مـورد ايـران    هاي حقيقت با باطل فرق مي در مورد دنيا متوجه هستيم كه راه

  آيا دليل خاص ديگري هم هست كه اين ترس بيشتر است؟
با تصـوف و   مخالف ل نفوذ بعضي علماي ظاهراز جهت ديني، اعما دليلش، در ايران

نحـوي   زند كـه بـه  بكسي حرفي هم، اگر عرفان در دستگاه حاكم است و از جهت سياسي 
تصور اين است كـه او آن حـرف را بـه ايـن دليـل       ، غالباًباشدشعار اصحاب قدرت با مغاير 
ر كسي بگويد چرا فرض كنيد اگمثالً . دست بگيرد خواهد خودش قدرت را در زند كه مي مي

زنـد كـه خـودش بيايـد      گويند او اين حرف را مي مي. آزادي بايد باشدو دموكراسي نيست؟ 
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حال آنكه تصوف و عرفان اصوالً دنبال حكومت نيست چون شأنش بـاالتر از   .حكومت كند
كنـد منتهـي بعضـي خيـال      ها حكومت مـي  تصوف و عرفان بر قلب. حكومت ظاهري است

رو با آن مخـالف هسـتند و از آن طـرف چـون      كومت ظاهري است، از اينكنند دنبال ح مي
اش بـا   دنبال حكومت نيست حاضر به زدوبند سياسي هم نيست كه برخالف اهداف معنوي

خواهيم، يعنـي هـيچ    گويند ما اصالً چنين چيزي را نمي بزرگان عرفان مي. كسي توافق كند
ولـي آنهـا بـاور     ،اش مـال شـما   همهييم گو و ميخواهيم  سهمي از قدرت و حكومت را نمي

  .شود كنند لذا اين اختالف پيدا مي نمي
  در سال گذشته چه اتّفاقي براي شما افتاد كه ما بتوانيم درج كنيم؟

هاي خردسالم هستند كه گاه با  اآلن در خانه من نوه. اي مربوط به خود ما بود مسأله
كـه   آن پـس كننـد؛   عد هر دوشان گريه مـي زنند، و ب كنند و به سروكلّه هم مي هم دعوا مي

مـا در داخـل   . كنـد  شود و از آن ديگري هم دلجـويي مـي   تر است يك مقدار آرام مي عاقل
ولي حكايتمان، حكايت اين دو نوه از يـك  . اسالم و در داخل ايران از اين وقايع زياد داريم

در دنيـا نوشـتند و بنـابر     هاي اينترنتي اما شرح آن ماجرا را در بسياري سايت. خانواده است
دلـيلش  . كردند و آب و تاب دادنـد  »مطبوعاتي«ها، آن موضوع را به اصطالح  طبيعت رسانه

هم اين است كه در داخل ايران، تصوف و عرفان الاقل در مورد ما از عرصه خبـري حـذف   
. نيسـت  نفع ما و نه خبري به ضرر مـا منـدرج   ها را نگاه كنيد نه خبري به شده، اگر روزنامه

نفـع مـا خبـري     شود ولي از خود ما يـا بـه   البتّه هر از چندگاهي اخباري بر ضد ما آورده مي
  .شود منتشر نمي

مند به دانسـتن ايـن اخبـار     هام كه اكنون چند ميليون نفر در دنيا عالق من بارها گفته
موافـق   زامـاً نـه اينكـه ال   .خواهند ببينند چه خبر اسـت  مندان به اين اخبار مي ههستند، عالق

مند به اين اخبار هستند ولي شـما هـيچ خبـري را     هباشند، شايد هم مخالف باشند، اما عالق
هاي مغرض هم از اين وضعيت بر ضـد ايـران    به همين دليل بعضي رسانه. كنيد منتشر نمي

سـنگ را بسـته و سـگ را    « :گويد در زبان فارسي مثلي هست كه مي. كنند سوءاستفاده مي
يعني در منزل، در جايي كه سگ بايد بسته باشد، سگ وِل است، ولي سـنگي را   »ندا گشاده

البتّـه هـم سـنگ از ماسـت، و هـم      . اند كه ما بايد برداريم و به آن بزنيم، آن سنگ را بسته



26 

. اند مان ايراني هستيم ولي در همين محيط سنگ را بسته و سگ را گشاده سگ، چون همه
  .كند خدا هرچه بخواهد مي 9إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يريد: گويد ما ميذلك خداوند در قرآن به  مع

  با شما چطور رفتار شد، آيا شما را حبس كردند؟
مـن  . كنـد  اي كـه درد مـن را دوا نمـي    محترمانه بود ولي محترمانه رفتارشان ظاهراً

ام،  بـزرگ شـده  ام و  دنيا آمـده  هاي گلي و مخروبه بيدخت كه در آنجا به خواهم در اتاق مي
ام باشم و به زيارت آنها بروم ولي منع  زندگي كنم؛ پهلوي قبر جدم، پدرم، برادرم و برادرزاده

  .ام شده
                                     

 .ش.ه  1386سال با چند نفر ايتاليايي در تابستان وگو  گفت.  1
 .4سوره صف، آيه .  2
 .29سوره حجر، آيه .  3
 .110سوره كهف، آيه .  4
 .2007-2010مثنوي معنوي، دفتر ششم، ابيات .  5
 .991-994مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات .  6
 . 67عمران، آيه  سوره آل.  7
 .78سوره حج، آيه .  8
 .14سوره حج، آيه .  9
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و ت   1و

  
آقـاي دكتـر   زمانـه اسـت بـا     ي آيـد مصـاحبه   در پي مـي  آنچه :راديو زمانه ي مقدمه

يي بـا ايـن رهبـر    وگو گفتزمانه تالش كرد تا در  .»عليشاه مجذوب« گنابادي تابنده نورعلي
ل و موضـوعات  يهم به زنـدان رفـت بـه مسـا     ماه شش ،فكري دراويش كه پس از انقالب

  .جمعيت صوفيه را در ايران دارا هستند بپردازد بيشتريناللهي گنابادي كه  دراويش نعمت
  ؟گردد بر مي كيي شما در ايران به ز عبادكاها و مر تخريب حسينيه يخيتار ي سابقه

 اطّـالع  را ولي قبل از آن. نديده بودمرا چنين چيزي  ،ساله خودم هشتاد من در عمر
 اي، بـه حسـينيه  هرگز نديدم  ععلي بن در اين مدت به احترام نام حسيناما  ،ندارمدقيق 

كـه  را در قم منزلي . همين كه در بروجرد بود شيدوم و قمدر  يكيجز . شده باشدجسارتي 
ي  خـانواده  و پـدرش  كـه  ،بـوده آقـاي شـريعت   خـانواده   متعلّق به يا بيشتر صد سالحدود 
آقـاي شـريعت    ،بودههم برقرار  خواني روضهآنجا ساكن بودند و ضمناً مجلس در  شان پدري

بـه صـورت   كننـد و   باشـد، وقـف مـي   برقرار خواني  روضه نيهمانجا را براي اينكه هميشه ا
  .كنند حسينيه، نوسازي مي

نسـازيد، بـراي اينكـه    تـوجهي  ه خيلـي جالـب   من چند بار خواهش كردم كه حسيني
ل از لحاظ ظاهري و هم مجلّ ـ مجلّلخيلي  اي حسينيه به هرحال،. شود انگيز ميبر حسادت

در مقابل بعضي از اماكني كـه سـاير آقايـان    حسينيه اين . درست كردند ـ هم از لحاظ معنا
ي يــك حالــت بــه قــولخيلــي جلــوه داشــت و  ،محقــر و يــا قــديمي بــودهكــه انــد  ســاخته
تبليغـاتي تلقـي    تاعالن تراك مثلِو  كرد ها را تحريك مي برانگيز داشت و حسادت حسادت

البتـه  . خراب كردندو آنجا را كه ريختند و اين را به منزله تبليغ درويشي گرفتند تا اينشد  مي
و ريختنـد   ، ولـي كنـد  يمـ  غيتبلتواند  مي يباشد، هر كس غيفرضاً تبل ميگفتقبل از تخريب، 

اللهيه را كه از ابتدا تا اين زمان كه به نام مـن   نعمتائمه و بعد اسامي اقطاب پيامبر، اسامي 
، ندهسـت  كفـار از اينهـا  ي اينكـه   ها نوشته شده بود، بـه بهانـه   روي كاشيدر  و  رسيده بود،
  .شكستند

از ديـوار   راپـاكتي  در ادارات عموماً ايد يا نه؟  رفتهدولتي به ادارات  در ايران دانم نمي
اسامي اهللا اسمي از اي  يعني اگر در روزنامه ؛اسامي مقدسه :اند آويزان كرده و روي آن نوشته
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چـرا بـه   كنيـد،   كه اين كار را مـي  ييشماهابايد پرسيد . ندزاندا برند و آنجا مي ن را ميآ ،بود
روي آن بـر   احاديث و ، آيات قرآنوندكه اسامي خدا ييها كاشيريختيد و  حسينيه دراويش

سـابقه خـراب    تـاريخ،  مـن قبـل از آن   طور كه گفتم، همان ؟نابود كرديدرا بود نوشته شده 
خـراب شـده   اي  حسـينيه ها ممكن اسـت   در زلزله ،ها در جنگ .دانم را نميها  حسينيهكردن 

  .است نبوده ،كه حمله كنند و خراب كنند باشد ولي اين طوري
را يكـي   ،بروجـرد حسـينيه  قـم و تخريـب   حسينيه ، تخريب اين دو تخريب ي انگيزه

  ؟بينيد جناب آقا مي
هاسـت،   انگيـزه  ي مجموعـه . نيسـت در كـار  در وقايع اجتماعي، يك انگيـزه   معموالً

ضـعف و   ،هايش هم ها كامالً مشترك است، بعضي اين انگيزهبعضي از . چندين انگيزه است
در يـك انگيـزه  . تـر اسـت   تر و در جاي ديگر ضعيف انگيزه قوي يكت دارد، در يك جا قو 

عليه  عنوان تبليغ به اصطالح هاست، ب ليغيتبمكان اينجا كردند  ميكه تصور بوده اينجا اين 
فقيهـي كـه چهـار     احاديـث بايـد از  و حال آنكه ما طبق . شريعت، عليه آقايان علماشرع و 

در اعتقاد كه  تقليد كنند،در اعمال مؤمنين بايد . صفت را داشته باشد در اعمال پيروي كنيم
هـم  اكبـر، مـا    گويـد اهللا  مي فقيه كه طوري يعني همان ؛تقليد در عمل است .شود يتقليد نم

كـه  كنند  ميتصور  آنها ليو .اكبر را بايد خودمان بفهميم يم، ولي معني اهللاياكبر بايد بگو اهللا
مـا   !يمياهر چـه هسـت مـ    ست،يالزم نوجود شما  رينخ ميگوي زنيم و مي ما آنها را كنار مي

  .يميباالترش ما ي يم نخير، شما هستيد، درجهيگو مي
اللهـي   رد و برخورد بـا دراويـش نعمـت   كه رويكبينيم  عليشاه، مي زمان آقاي محبوب از
ه ايشـان  كولي بعد از اين ،بينيم نمي تخريبيبرخوردهاي  باًيند يعني قبل از آن ما تقرك تغيير مي

 يـان ما جر. زي كه داريدكافتد، تهديد به مرا ين اتفاق ميآيند و مرگ ايشان و حضور شما، ا مي
ـ شده و تهديدهايي شده، جريان قم  يرج را مطلع هستيم كه درگيرك ه منجـر بـه تخريـب    ك

ـ حسينيه شده و جريـان بروجـرد    و  يحصـر جنابعـال  . ه منجـر بـه تخريـب حسـينيه شـده     ك
رد به چـه  كين تغيير رويا. ه در مورد حضور شما مطرح شده استكه در بيدخت كبرخوردهايي 
 تـر  حيرده و اين حالت و اين برخوردهـا شـديدتر و صـر   كتغيير  رانيد چك ر ميكعلت است و ف

  شده است؟ 
چـه  ( فهمتصـو  از جانـب . اسـت  فه از خيلـي قـديم بـوده   عه و متصـو اختالف متشـرّ 

خ در تـاري  يـا كسـاني  و  خيسربداران در تار مثل بعضي )نماها هاي واقعي، چه صوفي صوفي
ف درست است كه صوفي بودند ولي در تصودر مورد گروه اخير . كند وضع فرق ميصفويه، 
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ـ و انـد   شخصـيت سياسـي داشـته    و بيشـتر  شخصيتي نداشتند همـين شخصـيت    ه دليـل ب
يم يگـو  مـا مـي  . شـد  گونـه رفتـار  ما قهراً اين در مورد ولي  .خواستند آنها را از بين ببرند مي

اما صـوفي يـك    .كند در سياست دخالت نمي و سياست است غير از ،فتصو يعني ،درويشي
 ،هسـتند هـم  ها چپي هستند، راستي  در صوفي. كند خواهد مي هر كار دلش مي ،انسان است

 يپهلـو و  نـد يآ يدرويشي مبه مجلس در شبي كه  ،سياسي را بودنِچپي و راستي  اينولي 
 وقتـي آنهـا  . كننـد  اموش مـي ، فربوسند ميدر مصافحه هر دو دست هم را  و نشينند هم مي

  .اين طوري هستيم ما .كنند مي حزبشانمطابق سياسي،  ي بيرون رفتند با هم مبارزه
سياسـي  نيـز تلقّـي بـه    زيـاد شـده و همـه چيـز     درويشان منتها اخيراً چون جمعيت 

 يعايـن اسـت كـه سـ     ـ به معناي ماكياوليسم استيس ،به معناي بدشهم سياست  ـ شده
كننـد كـه درويشـي در     منتهـا تصـور نمـي   . شوند كشانده به سياست هم درويشان  كنند يم

اينهـا   ،نـد ك در سياست دخالت مي ،درويشيك نفر د نبين اينكه مي .كند سياست دخالت نمي
 ،خيلـي زيـاد شـدند   درويشـان  اخيراً  .درويشآن گردانند نه به  عنادشان را به درويشي برمي

 ،انـد  خيلـي زيـاد شـده    تا كنـون عليشاه  اي محبوبيعني بعد از آقاي رضاعليشاه در زمان آق
تـا   ؛شـود  داريم پر از جمعيت مـي در تهران كه ما  اي اينكه همه جا مثالً همين حسينيه كما

مثـل  امـروز جمعيـت    .بودنـد پهن كـرده  فطر تا خيابان فرش  دنماز عيآنجا كه اخيراً براي 
كننـد   مشـاهده مـي  است كـه   ني، ابينند مي يرأ كيهر نفر را  يعنيشود،  حساب مي گردو

اينكه در همين بروجرد پارسال يـا   كما. روند اينجا خيلي گردو هست، دنبال اين گردوها مي
ها گفته بود كه به من رأي بدهيد كه چنـين و چنـان    درويشاز پيرارسال كسي به چند نفر 

بنشـينيد و   افرادهر يك از با  ليكنيم و گفتند ما در سياست دخالت نميها هم  درويش. شود
، هسـتيد  درويـش  ديـ يبگوشـما  عنوان اينكه  هب مااما . ديبكن تا نظرش را جلبصحبت كنيد 

  .كنيم نميچنين كس رأي دهيد،  برويد به فالنپس 
ـ دانم  ايد و مي چهره سياسي بوده كخود شما در گذشته ي يول ،آقا جناب ه در دولـت  ك

شديد، آيا اين را  ها محسوب مي مذهبي ملينوعي جزء ه آقاي بازرگان ظاهراً سمتي داشتيد و ب
  دانيد؟  تأثيرگذار در شرايط موجود نمي

 .آيـد  ب و مقام الهي خودبخـود مـي  صكنند يك من اينها تصور نميچون . بعيد نيست 
د كه پيغمبر شود، يپيغمبر زحمت نكش .به رأي و تالش شخصي باشد چيزي نيست كه كي

در آن ايـام   يعنـ ي ــ  بـودم هـم  سياسـت  كه در عالم من وقتي . خواست خدا را مياو صرفاً 
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در پـي   ،ها داشته باشـند  درويش ي تي كه بايد همهت، همان خلوص نيني با خلوص ـ سابق
قاضي  وبودم، وكيل  ييچند سال از عمرم را در كار قضا و چهل بيقر .مصلحت مردم بودم

سـيد كـه شـما تابنـده را     يد، بپرشناسـ  كه مـي  قديمي شما از هر قاضي يا وكيلحال . بودم
كنم صـداقت خـود را    تصور مي ،زحمت كشيدم ي كهسال چند و چهلدر  بينيد؟ چطوري مي
يكي  :گفت تابنده دو منبع درآمد دارد به شوخي ميكه قول يكي از دوستان ه ب .ام نشان داده
خـوب الحمـدهللا    يول .بدهكار بودم ما هميشه در زمان كاريمن . قرضديگري و  ،حقوقش

  .است و رضايت مادر مو بهترين چيزي كه دارم رضايت كامل پدر .دگيم راحت بودزن
طوري هسـتم،   اآلن هم همان شناختند، يهمه من را م ،در آن ايام هم هاين است ك

ـ ساله بودم كه ا 69من ( سالگي 70چطور بعد از حال   )كـردم  دايـ را پطريقتـي  منصـب   ني
اوالًً هـر  : بايد به اين آقايـان گفـت  . اين دريا اي هستم از  عوض شدم؟ اما خود من هم ذره

حق نداريد به شما به اعتقاد مردم چكار داريد؟  ماثانياً ش .، آزاد استكس هر اعتقادي داشت
قولي ه ب ياظهار مسلمان ،زمان شاهدر در آن ايامي كه  ،عالوه به. لطمه بزنيد ياعتقادات كس

مرجـع   ،بـودم  يري مشـهور بـه مسـلمان   من در دادگست ،ماليات داشت، يعني زحمت داشت
هميشـه بـيش از   . يلحاظ مذهب ازهم از لحاظ قضايي و هم  ،دوستانم بودم ي مشورت همه

كـار  ه مـن چـ   ي گذشتهبه ! عوض شدم؟ نهكه مقام ظاهريم احترام داشتم، حاال چطور شد 
ن كسـي حـق   بنابر قـانو ها  درويشدر مورد اعتقاد كنند؟  كار ميه ها چ داريد؟ ببينيد درويش

عملشان بـد   يكجاببينيد . حق دارند بحث كنند گرانيعملشان دمداخله ندارد ولي در مورد 
ولي عملشـان چيسـت؟    ،دانند را بد هم مي مااست؟ فرض كنيد به شما اعتقاد هم ندارند، ش

ـ ا شاندستور. تمام اعمالي است كه يك مسلمان واقعي بايد انجام دهد ،عملشان . اسـت  ني
ايـن  خوانـد،   نمـي سر وقت شود و نماز  دير از خواب پا ميكسي فرض كنيد  حاال يك وقت
 يدرويشـ تعاليم ولي . است كه خطا كرده ياو يك درويشو  ،درويشي نيست عملش مطابق
  .بخواند شود و نمازش را مرتب بلندبايد او آن است كه 
بيشـترين   مـا صد اقليت مذهبي و فرقه مذهبي در ايران هستند، اما كبه حدود ي كنزدي

با توجه  .اللهي گنابادي ديديم برخورد را در طول مدت چند سال گذشته فقط با دراويش نعمت
ـ   ك ر ميكف ،شيعه استفقه امالً منطبق بر كشما از نظر شريعت اعمال ه كبه اين  راينيـد چـرا ب

  ؟آيد وجود ميه ين مشكالت و درگيري بگروه شيعه بيشتر ترين كزدين
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شـته  كه چهـار شـرط را دا   از فقهاييگويد  ، شيعه مينددكه غايب ش بزمان امام
وام أَنْ يقَلِّـدوه  « :دكـر بايد تقليد  باشند لْعـعـوام   ،ندارنـد  فقهـي  آنهـايي كـه اطالعـات    .» فَل
 ميك دكتر و پروفسـور هـ  پس عوام در اينجا يعني عوام از نظر اطالعات مذهبي،  ـ هستند

  .نه در اعتقاد ،ديني است لاعماتقليد هم در  .بايد تقليد كنند ـ شود عوام محسوب مي
مسـلمانان را  كـرد بـراي اينكـه     نيرا هم امام زمان معـ ديگري يم كه نفر يگو ما مي

يـك نفـر را   امام . آن نفر ما هستيماكنون و در اين زمانه، بيعت بگيرد، از آنها كند و  تربيت
شما به وظيفه خودتان رفتار . يدهست آن نفر هم شما ورا بگويد شرعي معين كرد كه احكام 

ـ  يشناسـيم، مـ   ما وظيفه شما را مي .كنيد و ما هم به وظيفه خودمان  يا فـه يشـما وظ  ميدان
ولـي هميشـه    .كنند روابطشان با مـا خـوب اسـت    مي تيرا رعاامر آنهايي كه اين و  .ديدار

ايـن رشـته   اصـالً   .كنند ميرا رعايت نامر جار و جنجال سياسي هستند اين  اهلآنهايي كه 
را تعيـين   يديگرشخص امام  و گويند نخير، چنين چيزي نبوده را قبول ندارند و ميهدايت 

  .كرد، اين اساس اختالف است نييفقط ما را تع ،نكرد
دراويـش  ؟ بـراي اينكـه اآلن   كننـد  مـي  يبد رفتـار گنابادي دراويش  فقط باچرا  اما

چنـد قـرن اخيـر رهبـرانش     در و بيشـتر اسـت    انسالسل تعدادشـ  ريسلسله گنابادي از سا
و مقـام اجتهـاد   اطالعـات فقهـي   داراي ، عالوه بـر عنـوان طريقتـي   اند كه  روحانيوني بوده

هست كه مردم بايد از او تقليد كنند  فقيهيعني همان شرايطي كه براي فالن آقاي  ؛اند بوده
بعضـي  كـه  اين كمـا  .د از ايشـان هـم تقليـد كـرد    وشـ  بنابراين مي .است در ايشان هم بوده

البتـه  . نـد ردك تقليـد مـي  مجتهد و فقيه هم بودند، رضاعليشاه كه  آقايمرحوم ها از  درويش
اين است كه بـه اصـطالح   . دادند خود ايشان عموماً در امور فقهي فقرا را به علما ارجاع مي

ذلـك   باشند، ولي مع اشتهدبزرگان سلسله گنابادي ممكن بود را علما مقداري از قدرت  كي
گفتنـد در امـور    مـي پيـروان   ي همـه و حسادت برانگيخته نشود به اينكه اشتباه نشود  براي

   .رجوع كنيد علماشرعي به 
سلسله رحلت كرده و در گناباد پيش سال  كه حدود صد )عليشاه سلطان آقاي( ما جد

در سياسـت دخالـت   كه مـا   دگفتن مي  شود، اللّهي در اين قرن به نام ايشان خوانده مي نعمت
ـ بعضـي از نظر  و فقيـه دانشـمندي بودنـد   ايشـان  با وجود اينكـه  چنين  و هم. كنيم نمي  اتي

گفتنـد نظـر    و نظـر فقهـي ندادنـد   در مسائل شرعي ذلك  ، معاكنون موجود استفقهيشان 
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بـه عنـوان   نـه   يول ،كردند خود را بيان ميفقهي  ياتنظربرخي از البته . ستا فقهي با فقها
. موجب مزاحمـت بشـود  بود ممكن به نظر علما ر سلسله گنابادي داين جهات و وجود . افتو

 جلـوي خواهند  مي ، علمادنلطمه بزن، بخواهند عرفاقبل از اينكه به قول علما، اين است كه 
  .رود ينم نياز بو عرفان در حالي كه فقر و درويشي  !را بگيرند عرفا

  ؟يني شما چيستمي به اين رويكرد دولين عالي نظام جمهوري اسالئمس برخورد
ولـي عملشـان همـين چيـزي      ؟ستيچ و نظرشان در اين رابطه دانم اعتقاد من نمي
اعتراض ها مثالً آقاي منتظري بعد از قضيه قم  اعتقادشان بعضيدر مورد  .بينيم است كه مي

كنيـد؟ نبايـد اذيـت     چرا اذيت مـي  ي دارند،هر اعتقاد نها؟يچكار داريد به اعتقاد ا كهكردند 
ند، امـا اعتـراض   نيسـت آقاي منتظـري  در سطح  البته از لحاظ علمي هم، قاي كروبيآ .كنيد
اين كساني بودند كه . ولي چيزي اظهار نداشتند ،ها هم همين عقيده را داشتند خيلي .كردند

اگـر  گفت  كه ميآقايان آن از  يكيقول ه ب .بدون اينكه جزء ما باشند ،عمل را تقبيح كردند
كنيـد و آنهـا را اذيـت     شان را تخريب مي چرا حسينيه ،مخالفيدها  ناباديگبا بعضي از عقايد 

ـ  ،ولينؤمس ي همه نياين وضعيت ب. مخالفتتان را بگوييدبلكه  ؟كنيد مي ي فقهـا،   همـه  نيب
اهـل عرفـان بـود،    هـم  طباطبايي اهل عرفان بود، خود آقـاي خمينـي    مثالً عالمه. هست
   .كنند كه مخالفت مي بينيد مينون اككه  يانيمثل آقا ،ها هم نبودند خيلي

ـ ، مراجعـي  اسـتناد شـده   ها به نظر مراجع در بعضي از اين تخريب ولي ه موافـق بـا   ك
  ؟كدام مراجع هستند ،ز عبادي شما هستندكتخريب مرا
و مخالفتشـان را   نفر از آقايان هستند كه اين چهار نفر صـريحاً مخـالف بودنـد    چهار
 نـد يگو يولـي مـ   ،ف نيسـتند موافـق تصـو  هسـتند كـه    ي همديگركسان . كردند اظهار مي
گفتنـد كـه قـم     بودنـد مـي  صريح مخالف كه اما اينها . دارند ينظربراي خود هم درويشان 

اگـر شـما   : ه بـود مـأمور دولتـي گفتـ    كييكي از آقايان خطاب به  !ها نيست جايگاه صوفي
مور چقدر بايد ضعيف باشـد  اين مأ. كنيم ما خودمان بيرونشان مي ،توانيد بيرونشان كنيد نمي
اگـر   ،هسـتم و تابع مصالح مملكـت  آقا شما كه هستيد؟ من مأمور از طرف ملت  نگفتكه 

بـه  آقايان  ينهم ،شدتخريب حسينيه انجام بعد كه قضيه . كه نه ،اگر نه ،كنم الزم باشد مي
  .ممخالف بودي هيهمه گفتند ما با اين قض! نبودمكي بود؟ من  ،گفتند كي بوداصطالح 
، تـان يها در بروجرد وقتي كه به فقرا گفتند كه متفرق شويد و برويـد بـه منـزل    يول

حـرف را بـه   دادسـتان همـين   وقتـي  ولـي  . اطاعت كردند ها حرف دادستان را ب بعضيوخ
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، تا مراجع بـه مـا نگوينـد    و گيريم آنها گفتند ما از شما دستور نمي ،گفتدراويش  نيمهاجم
يك نفرشان مرحوم . بودنددخيل رسمي ريمراجع بطور غبعضي است كه  نيا. كنيم نمي رها

يـك   وليمخالفت كردند  حاًًيدو نفر باز هم صر ،شد، سه نفر ديگر ماندند كه از اين سه نفر
 ي  سـكوت كنايـه  ايـن  ولـي   ،گويـد  نمي و مطلبيتر است، ساكت است  باهوشكه نفرشان 

آقايـان ديگـر   از خيلـي   الّا و. اسـت  حيكه رسـاتر از تصـر   يا هياكن است، حيصرالتّ من ابلغ
اآلن آقـاي  . گوينـد كـه اينهـا هـم مسـلمان هسـتند       هستند كه ما را قبول ندارند، ولي مي

ديگر چكار داريد به  ،گويند مسلمانند كساني كه شهادتين مي: اند اي خودشان نظر داده خامنه
  .بگويد دتيناعتقاداتشان؟ مسلمان آن است كه شها ريسا

ـ دانـيم در   ه ما ميكنه؟ با توجه به اين ايند ك ها آيا باز هم ادامه پيدا مي تخريب نيا رج ك
  هم شما تهديدهايي داشتيد؟

 .گـذارد  شاءاهللا خـدا نمـي   ولي ان. بكنندتخريب دست بدهد فرصت  اگرممكن است 
و  : گويـد  اي خطاب به پيغمبر مـي  خداوند در آيه. كند ميچنين دست مؤمنين ه البته خدا ب هـ

خداوند تو را با نصرتي كه خودش داد و با مؤمنين : گويد مي ،2بِنَصرِه و بِالْمؤْمنينَ كذي أَيدالَّ
شـاءاهللا   خداونـد ان . كنـد  بكنـد، توسـط مـؤمنين مـي     هدكاري بخوااگر خداوند . كمك كرد

 يتوانيد فكر كنيد كه اين مـار  ، نميكند حركت ميفرض كنيد در اينجا يك مار . گذارد نمي
همـه رقـم امكـانش    . جلوي آن مار را گرفت رساند، بلكه بايد اي نمي صدمهما ، به آمدهكه 

  .آن امكان را بايد از او گرفت يكند ول بكند و ميحمله هست كه 
 التي پـيش آمـد، در بروجـرد هـم    كه در قم مشكچه تصميمي داريد با توجه به اين شما

  ؟در مقابل اين مسائل چيستآتي شما ، تصميم دهنوز با مشكالتي مواجه هستي
. اين تصميم واقعي ماسـت  ،3 إِلَى اللَّه  وا بثِّي و حزْنيكإِنَّما أَشْ :كه ما اين است تصميم

 :وعـده داده اسـت   غمبريبه پ البته خداوند هم. كنيم خودمان را به خداوند ميو اندوه شكايت 
دالَّذي أَي ونينَ كهؤْمبِالْم و رِهشـاءاهللا خـودش هـر كـار كـه       شنود، ان ايت ما را ميشك ،بِنَص
  .كند بخواهد مي
له أل اجتمـاعي، مسـ  ئهـا در مسـا   همـه ايرانـي  . ايراني هستيم ، همميهم مسلمان ما

 زند، كه به اين امنيت لطمه ميت داشته باشند و هر كسي له سياست، بايد امنيأحكومت، مس
د نتوجه كنبايد دوستان اين  ي همه .زند مه ميبه ايرانيت، به ملت ايران و به امت اسالم لط

هـم  در اين كار زشت، . كه اين يك كار كوچكي نيست كه شما يك حسينيه را خراب كنيد
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كردند شما  نيكه با خود حس ين كارآ همو به نام اسالم هم يد، ا هبه نام حسين توهين كرد
ـ  مثالًكه يك غير مسلمان براي اين ـ ايد هم به ملت ايران لطمه زدهو  د،يبا نامش كرد  كي

 بـه آزادي هـم  شـود و   مـي  اراحتاز اين قضيه ن ـ مسيحي كه در ايران استيك  يهودي،
بـه  تـوان   نشان داديد كه مـي  شما .اين همه برايش جنگيد ،كه ملت ئي ي، آزادايد لطمه زده

  .ديكن يمبه اين كار لطمه زد، ديگران را هم وادار اين آزادي 
م شريعت است نظرتـان چيسـت؟ آيـا اگـر در     كه حكي مثل جهاد امكدر مورد اح شما
  ؟كند يا نه ش و طريقت شما پيدا ميم جهاد صادر شود شموليتي در روكموردي ح

 ديگو يبراي اينكه شيعه م .مصداقاً امكان ندارددر زمان غيبت در مذهب شيعه  جهاد
نـه مـا اجـازه    . يب اسـت امام معصوم هم غا. حكم جهاد از طرف امام معصوم بايد داده شود

ولي دفاع غير . شود يجهاد اصالً نم .آقايان فقها و نه ميحكم جهاد بده ،داريم از طرف امام
دفاع . گويند گويند جهاد، بلكه دفاع مقدس مي جنگ ايران و عراق هم نميبه  .از جهاد است

 امـر اع يك اين دف. جوابش را بدهدبايد به كسي حمله كنند، اگر  .در همه حال واجب است
اگركسـي   و ستيواجب نفعالً ولي جهاد  .واجب است لذاطبيعي و فطري و عقالني است و 

حكـم   شـود  ينملذا كنم و  ترديد مياز لحاظ فقه شيعه بدهد من در مشروعيتش حكم جهاد 
  .جهاد داد

                                     
 .انجام شده است .ش . ه 7/9/1386وگو بنا به درخواست راديو زمانه در تاريخ  گفتاين .  1
 . 62سوره انفال، آيه .  2
 . 86سوره يوسف، آيه .  3
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و ت   1و

  
 ي مصـاحبه يـا   قبل از اينكه شما سؤاالت خود را آغاز كنيـد بايـد توضـيحي دربـاره    

بـه دليـل   ( وگو و يا پرسش و پاسخ عنوان مصاحبه بدهنـد  اگر به يك گفت. وگو بدهم گفت
اينكه خود اسم مصاحبه در اذهان عمومي، يك موضوع تبليغاتي و بعضاً سياسـي را تـداعي   

ي تبليغاتي و يـا سياسـي پيـدا     وگو يا پرسش و پاسخ در اغلب اوقات جنبه كند، آن گفت مي
ام  و از طرفي من هم بارها بيـان كـرده  ) ها باشد اصل فاقد اين جنبه كند، هر چند كه در مي

اللّهـي   كنـد و چـون در زمـان فعلـي در سلسـله نعمـت       كه درويشي در سياست دخالت نمي
شوم، لذا از دخالت در امور سياسي پرهيـز   گنابادي من به عنوان مظهر درويشي شناخته مي

هاي عرفاني و معنـوي   م كه راجع به پرسشگويم ولي با اين حال موظف كرده و سخني نمي
چنين با اينكه در درويشي تبليـغ وجـود    هم. وگو كنم شود پاسخ دهم و يا گفت كه از من مي

ندارد و تبليغ يعني اينكه مثالً بدون اينكه كسي بخواهد ما بگوييم گوشَت را باز كن كه من 
ام كه شـما   شم را باز كردهگويد كه من گو آيد و مي حرف دارم، ولي وقتي كسي خودش مي

  .جواب سؤاالتم را بدهيد، اين ديگر تبليغ نيست و ما موظفيم كه به سؤاالت او جواب دهيم
همانطور . كنم هايتان را مطرح كنيد، كلياتي را بيان مي ابتدا قبل از اينكه شما پرسش

ز آنهـا  بيان شده، انسان داراي مجموعـه صـفاتي اسـت كـه برخـي ا      2پندصالحكه در رساله 
چنين اضافه بر آنهـا، انسـان داراي نيـروي عقـل      مشترك ميان انسان و حيوان است و هم

  .ي اين نيرو بر آن صفات مسلّط شود بين و تفكّر است كه بايد به وسيله پايان
اي از حيوانات به صورت  بينيم دسته ي زندگي حيوانات نگاه كنيم، مي ما اگر به نحوه
اي هم هسـت،   البته گوسفند به صورت گله ـ انند گربه يا گوسفندكنند م انفرادي زندگي مي

اما دسته ديگر حيوانات نوعـاً بـه صـورت جمعـي      ـ تواند باشد ولي در اصل انفرادي هم مي
الطّبـع   اما انسان به اصطالح قـدما، مـدني  . كنند مانند زنبورعسل، موريانه و غيره زندگي مي

تواند زندگي كنـد مـثالً    طور انفرادي هم مي بلكه به طور كامل، است البته نه صددرصد و به
گير باشد و به تنهايي در غاري زندگي كند و بسيار آدم با تقـوا و   ممكن است شخصي گوشه

آل انسـاني نيسـت؛    ي زندگي، مطابق دستورالعمل ايـده  پرهيزگاري هم باشد؛ ولي اين نحوه
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رود،  ها براي عبادت به غار مي شب آل انساني، اين است كه اگر آن شخص زيرا زندگي ايده
  .روزها را در داخل اجتماع و مردم به انجام وظايف اجتماعي خويش بپردازد

ي فردي است، بنابراين داراي يـك دسـته    ي اينكه داراي يك جنبه انسان به واسطه
ز باشد مانند برخي وظايف ديني از قبيل نماز، روزه و امثال اينهـا و ا  وظايف انفرادي هم مي

كند بنابراين داراي يك مجموعه وظايف اجتماعي هـم   آنجا كه در جامعه انساني زندگي مي
دزدي يا قتل انجـام ندهـد و     هست از قبيل اينكه بايد به حقوق ديگران احترام بگذارد مثالً

نيازمند بـه دو  ) وظايف اجتماعي و وظايف فردي( اي كه دارد به مقتضاي اين دو نوع وظيفه
  .باشد كه عبارتند از تربيت اجتماعي و تربيت انفرادي يا فردي مينوع تربيت 

كنـي، چـون    اي كه زندگي مـي  آموزد كه در اين جامعه تربيت اجتماعي به انسان مي
كند و يا قصاب بـه   مثالً نانوا براي تو نان پخت مي ـ كنند افراد اين جامعه به تو خدمت مي

ي اينهـا   تو نيز بايد احترام و حقوق همه ـ خوري دهد و يا در رستوران غذا مي تو گوشت مي
ي افـراد مكلّـف هسـتند كـه رعايـت ايـن        ي اجتماعي همه طبق اين قاعده. را رعايت كني

موضوعات را بكنند و در تربيت اجتماعي، مهم نيست كه افراد اجتماع قلباً مايـل بـه انجـام    
شرور، ميل داشته باشند كه به  اين دستورات اخالقي باشند يا اينكه مانند بعضي از اشخاص

شـان   به هر جهت بايد اين دستورات را رعايت بكنند، چـه تربيـت فـردي   . مردم تعدي كنند
  .اقتضا بكند و چه نكند، بدين معني كه تربيت اجتماعي، به اصالح دروني افراد كاري ندارد

خاص ترين هدف عرفان، درويشي و اصوالً دين اسالم، تربيـت فـردي اشـ    اما عمده
گذارند؛ لذا برخالف تربيت  است؛ زيرا اگر افراد اصالح شوند، در اصالح اجتماع هم تأثير مي

اعـم از اينكـه    ـ اجتماعي كه مبتني است بر اينكه افراد بايد قواعد اجتماعي را اطاعت كنند
 تربيت عرفاني هدفش اين است كه افراد را بـه  ـ راضي به انجام اين قواعد باشند يا نباشند

اي تربيت كند كه قلباً هم مايل به انجام كارهاي خـوب باشـند كـه در نتيجـه از نظـر       گونه
عرفان در همه اديان خصوصاً در اسالم وجـود دارد و  . باشد تر مي ضمانت اجرايي هم محكم

خواهد هر دو كار را انجام دهد، هم تربيت انفرادي و  در واقع روح و حقيقت دين است و مي
  .اعيهم تربيت اجتم

ي عرفان به عنوان تربيت فردي و ارتباط آن بـا مسـائل اجتمـاعي     مطلبي را كه درباره
. ي اجتماعي و حقوقي نيز دارد و آن توبه اسـت  اي است فردي كه جنبه يادآور مسأله ،فرموديد

حق كه رد يا قبول آن با خداوند اسـت ولـي در بعضـي از     حضرتتوبه امري است بين بنده و 
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ي افراد را قبول يا رد كنـد،   جازات اسالمي اين اختيار به قاضي داده شده كه توبهمواد قانون م
  آيا اين اختيار قبول در قوانين با عدالت الهي و حقوق اجتماعي منافات ندارد؟

ام، عمالً نقش تربيـت را در روابـط اجتمـاعي هـم      ها كار قضايي كرده من چون سال
رشان خيلي معمولي و عادي يعني مطـابق بـا مـوازين    كساني هستند كه ظاهراً رفتا. ام ديده

ايـن  . كننـد  شوند، مثالً سرقت مي اخالقي است، ولي اگر مجال پيدا كنند مرتكب خالف مي
اند و من هم عمالً مشـاهده و مطالعـه    موضوع بر حسب آمارهايي كه برخي دول غربي داده

  .ام، در كشورهاي غربي نسبت به ايران بيشتر است كرده
ترند؛ زيـرا در آنجـا هـر     كشورهاي غربي در حالت عادي نظمشان بيشتر و آرام مردم

كنند؛ ولي در ايام بحراني مثل ايام جنگ يا  كسي كه مرتكب جرمي شد، فوراً مجازاتش مي
شـود؛ حـال    افتد، جرائم خيلي زيادتر مي هايي اتفاق مي زماني كه در آنجا انقالبات و شورش

كـه   1331ام تيرماه سال  طور نيست، چنانكه يادم هست در روز سي آنكه مثالً در ايران اين
من در عدليه به كار قضايي اشتغال داشتم، مردم در تهران تظاهرات كردند و دكتر مصـدق  

هـا در آن موقـع    پيروز شد و مجدداً به سر كار آمد، با اينكه شهر شلوغ شده بود اما پاسـبان 
ي را نديـديم  گفتند كه ما در اين روز هيچ جرم م در صـورتي كـه اگـر ايـن اتّفـاق در      . همـ

لـذا مـن از   . شد كه جرمي واقع نشود افتاد، وضعيت به اين صورت نمي كشورهاي غربي مي
كردم كه چه كـار بايـد كـرد تـا شخصـي كـه        ي اين مطلب بررسي مي ها پيش درباره سال

توانـد   ه عرفان ميمرتكب جرمي مثل سرقت شده، دوباره مرتكب اين عمل نشود و ديدم ك
دهد كه توبه كند بـدين معنـا كـه عرفـان،      عرفان به او ياد مي. اين موضوع را تضمين كند

نمايد يعني قائل به اين موضـوع اسـت كـه     وظايف اجتماعي را با وظايف انفرادي تلفيق مي
بـه  البته تو. گويد توبه هم بكند شخص بايد آثار سوء اعمال خود را تحمل كند ولي به او مي

صورت ظـاهري آن بـا بيـان يـك عبـارت      . يك صورت ظاهري دارد و يك صورت باطني
شود ولي صورت باطني آن، همانا تصميم و نيت قلبي بر عدم اقدام مجدد به آن  حاصل مي

باشـد كـه بـه اصـطالح قرآنـي بـه آن توبـه نصـوح          كار خالف و پشيماني از انجام آن مي
ت دروني اشخاص مطّلع اسـت، بنـابراين توبـه را فقـط     و چون فقط خداوند از ني. گويند مي

ي بنـدگانش را هميشـه قبـول     تواند قبول كند و خود خداوند هم فرموده كه توبه خداوند مي
  .4إِنَّ اللَّه تَواب رحيم: فرمايد و در جايي ديگر مي 3نَّ اللَّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عنْ عبادها: كند مي
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در مورد شخصي كه مرتكب جرمي شده است، اگر جـرم او خيلـي سـنگين     بنابراين
طور معمول زندگي كند  كنند تا آماده شود كه در جامعه به باشد، برابر قانون او را مجازات مي

شود؛ بنابراين اگر  مثل مجرمي كه مدتي بازداشت و يا حبس بوده، از اين جهت او متنبه مي
امـا بـراي   . مصلحت اين است كه به همين مجازات اكتفا كنيم ما از تنبه او مطمئن شويم،

اند كه قاضـي توبـه را قبـول     اينكه ما در مورد قبول توبه دچار سردرگمي نشويم، اجازه داده
الّا قاضي هم در اصل، حق ندارد توبه را قبول كند؛ چون او هم يك بشر است، ولـي   كند و

طرف خواهد بود، چنانچـه توبـه    منصف و بي اگر قاضي به انصاف و عدالت حكم كند چون
ي يك آزادي مشروط  توبه در اينجا به منزله. توان مجرم را آزاد كرد مجرم را قبول كرد، مي

يا تعليق در مجازات است؛ منتها قبل از اينكه حكم قطعي بشود، اگر مجرم توبه كند، قاضي 
  .كند دا قبول ميي اصلي را خ ي او را قبول كند، ولي توبه تواند توبه مي

گفت  كردم، مي وگو مي من يك بار با مرحوم دكتر سامي در خصوص موضوعي گفت
خواهيم از ظواهر امور سياسي كنار بكشيم و چندان كاري به آن نداشته باشيم چـون   ما مي

اين يك . ها را درك كرد و از آنجا به تربيت اقدام كرد ايم كه بايد ريشه به اين نتيجه رسيده
اش همين مكتب است  فكري است؛ ولي عرفان، طريقي ديني است كه نتيجه عمليمكتب 

  .اما معتقد است در اينگونه امور بايد مطابق با اعتقادات ديني رفتار كرد
  ل چيست؟ر خصوص علم و تعقنظر عرفان و تصوف د

هاي مختلف فكـري،   در ميان گروه. ام در خصوص اين موضوع من بارها سخن گفته
عرفا معتقدند كه بايد بـه  . اند بيش از همه درباره علم و انواع و اقسام آن سخن گفتهعارفان 

گويند عرفان و تصوف يك نحوه علم و معرفتي است كه اگـر   دنبال علم و تعقّل رفت و مي
توانيم با تعقّل به وجود آن پي ببريم ولي وارد شدن به آن و درك مفاهيم معنوي آن  چه مي

ظاهربين خارج است، اما علومي را كه خداوند به انسان وعده كرده، بايد با  از توان اين عقل
م آدم الْأَسـماء   : فرمايـد  مـي  عآدم حضرتچنانكه خداوند در مورد . تعقّل دنبالش برود علـَّ

شود  بنابراين همه صفات را هم شامل مي. اسم يعني چيزي كه داللت بر مسمي بكند 5لَّهاك
نيز اينگونه بيان شده است كه پس از خلقت موجـودات، خداونـد از    تـورات و در سفر تكوين 

گذاري كند و آدم هر نامي را كه به هر موجـودي داد، آن موجـود    آدم خواست كه آنها را نام
   6.به آن نام خوانده شد



39 

توان اين گونه تفسير كرد كه به نوع بشـر   اينكه خداوند اسماء را به آدم تعليم داد مي
. فهمـد  تدريج مـي  ي چيزها را به د و به او وعده كرد كه اگر به دنبال علم برود همهمجال دا

اما بعضي مسائل هستند كه بـا تعقّـل   . بنابراين ما معتقديم كه با تعقّل بايد دنبال علم رفت
ايد كـه مـثالً بچـه     چنانكه ديده. توان آنها را درك كرد مانند مسائل احساسي و عاطفي نمي

را كثيف كرده و آب دماغش آويزان شده و چشمانش قي كرده است ولـي  كوچكي لباسش 
كنيـد و   بوسد كه تعجب مي كند و مي مادرش آنچنان اين بچه را با عالقه و محبت بغل مي

اين تعجب به ! كند گوييد كه اين بچه چه جذابيتي دارد كه مادرش با او اينگونه رفتار مي مي
ي احساسي و عاطفي است  بين مادر و فرزند، يك رابطه ي آن است كه رابطه محبت واسطه

و اين مسأله برخالف قواعد اجتماعي و موضوعات علمـي اسـت   . شود كه با تعقّل درك نمي
برخي هم كـه شـناخت صـحيحي از عرفـان و تصـوف      . توان آنها را با تعقّل دريافت كه مي

و دليلشان هـم ايـن شـعر شـيخ     گويند كه تصوف با علم و تعقّل همخواني ندارد  ندارند مي
  :گويد بهائي است كه مي

ــقي   ــم عاشـ ــر علـ ــود غيـ ــم نبـ  مــــابقي تلبــــيس ابلــــيس شــــقي   علـ
دانـيم كـه در فصـل     ي مـا مـي   اينها متوجه معناي علم نيستند؛ به عنوان مثال همه

ولـي  . شود، اين يك علم است و هيچ وقت خالف آن ثابت نشده است تابستان هوا گرم مي
عنـوان علـم   ) تئـوري (ي خيلي از مسائل نظر داده و به اين نظريه تاريخ دربارهبشر در طول 

تـوانيم   داده است، اما پس از مدتي خالف آن ثابت شده است، لذا مـا اآلن بـه راحتـي مـي    
بگوييم كه آن نظريه، علمي و صحيح نيست؛ در حالي كه در آن زمان كه خالف آن نظريه 

كرد كه بگويـد   دانستند و كسي جرأت نمي رصد علمي ميثابت نشده بود، آن تئوري را صدد
گفتنـد زمـين سـاكن اسـت و سـيارات و       اين موضوع غلط است؛ چنانكه در يك زمان مـي 

چرخند و در آن موقع، اين يك گزاره علمي بـود امـا حـاال خالفـش      ها به دورش مي ستاره
آن علم واقعي را پيدا كنيم و قدر به جلو برويم كه  گوييم بايد آن ولي ما مي. ثابت شده است

هنوز هم واقعيت كشف نشده است؛ لذا ما با علم موافق هستيم، منتهـا شـروطي بـراي آن    
  .دهم اش توضيح مي داريم كه درباره
گويـد كـه بشـر دوران مختلفـي را پشـت سـر        كنت، فيلسوف فرانسوي، مي اگوست
دخدايي بوده كه بشر وقتي در و چن (theological) ي الوهي يك مرحله، دوره. گذاشته است

در . داد معرض سيل و زلزله و همه حوادث طبيعي قرار داشت، آنها را به خدايان نسـبت مـي  
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به تدريج از تعداد اين . دانست اين مرحله هر كدام از ابر و باد و مه و خورشيد را يك خدا مي
د و سپس با تكامل خدايان كم شد و به مرحله دو خدايي، يعني خداي خير و خداي شرّ رسي

مرحلـه دوم، مرحلـه   . خـدايي يـا خـداي واحـد رسـيده اسـت       ي تـك  در اين مرحله به دوره
است كه انسان در تبيين امور متوسل بـه مفـاهيم انتزاعـي     (metaphysical) مابعدالطبيعي

ي علمـي   در مرحله سوم، كه مرحلـه . ي مثل افالطوني شده است مابعدالطبيعي مانند نظريه
در اين مرحله، همه چيز بـر اسـاس مشـاهده و تجربـه تبيـين      . رسد شر به كمال مياست، ب

در واقع، مرحله علمي . كنت بشر اين مراحل را بايد طي كند به نظر اگوست. شود علمي مي
شود و انسان هر چه جهـل   اي است كه علم، جانشين خدا مي مرحله (positive) يا تحصلي

  .رسيم گويد وقتي كه جهل ما برطرف شد به علم مي ميگذارد و  است، اسمش را خدا مي
طوري كـه خـدا را    گويم علم را نبايد به اصطالح بت كنيم يعني گويي همان من مي

علم خوب است ولي نه اينكه آن را بپرسـتيم بنـابراين بـر    . پرستيم، علم را هم بپرستيم مي
  .علم مخالف نيستاساس اين توضيح و تعريفي كه از علم كردم، عرفان با عقل و 

اند كه در درويشي تبليغ نيست، لطفاً در اين خصـوص   بارها بزرگان سلسله اظهار كرده
  .توضيح بفرماييد

همانطور كه در ابتدا بيان كردم در درويشي تبليغ وجود ندارد، ولي عرضـه اطالعـات   
شـد،  در خصوص مفاهيم و عقايد عرفاني به كسي كه خواستار اطالعات و آگـاهي بـر آن با  

تبليغ در قلمرو وظايف اجتماعي است و عبارت از ايـن اسـت   . وجود دارد و اين تبليغ نيست
طور باش، اما در عرفان و تصوف تا كسي  كه مثالً به كسي بگوييم بيا اين را ياد بگير و اين

به عنوان مثـال  . اخالقي باش توان به او گفت كه بيا آدم امين و خوش خودش نخواهد، نمي
اخالقي نيست يا فرضـاً دروغگوسـت بايـد خـودش اول      سي متوجه شد كه آدم خوشاگر ك

ي آن گشـت،   بخواهد و طالب آن تكامل و ترقّي معنوي بشود و وقتي خواست و دنبال چاره
بـه   ولي در قلمرو وظايف اجتماعي توجهي. دهند آيد و به او راه را نشان مي به دنبال راه مي

او مايل به انجام اين قاعده اجتماعي است يا نه؟ بلكه آن قاعده را  اين موضوع ندارند كه آيا
اين است كه در درويشي تبليغ وجـود نـدارد بـراي اينكـه اگـر خـود       . كنند به او تحميل مي

آيد ولي در مسـائل اجتمـاعي    شخص بخواهد، به ميل خود براي فهم و كسب اطالعات مي
  .تبليغ وجود دارد
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ي  ي احكام شرعي است؟ يا در حوزه از منكر صرفاً در محدودهآيا امر به معروف و نهي 
  اصول اعتقادي نيز وجود دارد؟

شود كه يك حاكمي، حكومتي داشته باشد و بگويد  اينگونه استنباط مي »امر«از لغت 
بنابراين امر بـه معـروف و   . توان حكومت كرد كه اين كار را انجام دهيد؛ ولي بر عقيده نمي

ي اعتقـادات   درحيطـه . ي اعمال اسـت  ي عقيده نيست، بلكه در حيطه حوزهنهي از منكر در 
اشخاص، امر و نهي وجود ندارد بلكه توضيح دادن و روشن كردن ذهن وجود دارد؛ چنانكـه  

شود به او گفت كه تو معتقد بـه يـك خـدا     اگر شخصي به دو خدايي معتقد باشد با زور نمي
يد اصًال هيچ خدايي وجود ندارد چه يـك خـدا و   باش زيرا ممكن است او لج هم كند و بگو

بنابراين امر به معروف و نهي از منكر . لذا در حوزه اعتقادات بايد روشنگري كرد. چه دو خدا
توان امر كرد، مگر اينكه كسـي   در اعتقادات نمي. فقط در اعمال است و در اعتقادات نيست

منكـر باشـد كـه در آن صـورت     براساس اعتقادش، يك عملي را انجام بدهـد و آن عمـل   
  .توان او را نهي كرد مي

تصـوف بـه   مخالفت بـا   به دليلاي از برادران اهل سنّت  همانگونه كه مستحضريد عده
صوفيه را متّهم  همكنند و در همان حال گروهي  صوفيه را متّهم به شيعه بودن ميزعم خويش 
  گروه چيست؟از ديدگاه جنابعالي اهداف اين دو . كنند به تسنّن مي

شـوند و گروهـي    اوالً ما بايد بررسي كنيم كه بر چه اساسي گروهي، شيعه ناميده مي
روي  يعنـي دنبالـه   عي علي سنّي؛ يعني اينكه ببينيم شيعه كيست؟ و سنّي كيست؟ شيعه

زنده بودند با  صاين دو دسته تا زماني كه پيامبر. روي خلفا هستند علي و اهل سنّت دنباله
ف و دشمني نداشتند و خيلي هم صميمي بودند البته شايد به جهتي تا آخر هم بـا  هم اختال

  .يكديگر صميمي بودند
بـه ايـن ترتيـب كـه     . اما اين اختالف براي اولين بار پس از رحلت پيامبر ظاهر شـد 

و پيروانش معتقد بودند كه جانشين پيامبر بايد بر اسـاس نـص خـود آن حضـرت      ععلي
انـد   ي ديگر كه به اهل سنّت مشهور شده او را تعيين كرده باشد ولي عده باشد و خود پيامبر

گفتند الزم نيست كه پيامبر براي بعد از خودش جانشين تعيين بكنـد و او كسـي را هـم     مي
  .كنيم تعيين نكرده و ما خودمان تعيين مي

البته در طول تاريخ مطالـب ديگـري   . لذا مالك تشخيص شيعه از سنّي همين است
به آن اضافه شده است كه اصالً ربطي به مذهب ندارد؛ مثالً اگر كسي بگويد كه تولّد پيامبر 
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گويند او شيعه است و اگر بگويد تولّـد آن حضـرت در دوازدهـم     االول است مي هفدهم ربيع
در صورتي كه ايـن يـك موضـوع تـاريخي اسـت و      . گويند سنّي است االول است، مي ربيع

خين بايد در اين زمينه تحقيق و بررسـي  ربطي به شيعه و سنّي بودن ندارد و محقّقين و مور
. چنانكه برخي از علماي شيعه نيز در ايـن مـورد، نظـر علمـاي اهـل سـنّت را دارنـد       . كنند

بنابراين اگر مورخين براساس تحقيقاتشان به اين نتيجه رسيدند كه ميالد پيامبر در هفدهم 
سنّت اين موضوع را قبول كنند چون ربطي به اساس اختالف آنها االول است بايد اهل  ربيع

  .با شيعيان ندارد و بالعكس
تصوف و عرفان درباره اساس اختالف شيعه و سنّي كه همانا موضوع واليـت اسـت   

البتـه   ـ گويد كه جانشين پيامبر يعني رهبر معنوي مردم كه از جانب خدا هم مؤيد است مي
بايد منصوص از جانب پيامبر باشـد،   ـ كه مانند پيامبر به او وحي شوداين بدان معنا نيست 

يعني بايد پيامبر كه داراي بصيرت قلبي است و با خداوند در ارتباط است، جانشـين خـود را   
خواهيم بـه عنـوان    توانيم تشخيص بدهيم كه اين شخصي را كه مي زيرا ما نمي  معين كند؛

گويند وقتي  بنابراين اهل تصوف مي. ب يا بدي استجانشين پيامبر تعيين كنيم شخص خو
شود  به پيامبر تسليم شديم بايد به جانشين پيامبر كه حتماً توسط خود آن حضرت تعيين مي

تسليم شديم بايد به جانشين آن حضرت كه  عطور وقتي به علي نيز تسليم شويم و همين
ي اصلي و اساسـي   يده، عقيدهو اين عق. شود، تسليم شويم توسط خود آن حضرت تعيين مي

  .شيعه است و وجه تمايز شيعه و سنّي است
اي از احكام شرعي به وجـود آمـد    اما بعدها در طول تاريخ در هر دو دسته، مجموعه

اي از فقهـاي   اي از فقهاي شيعه و عـده  كه مختص به خودشان بود و به همين ترتيب عده
كه مشخص كنند كه چه كسي مقلّد يا تابع آنهاست، اينها هر كدام براي اين. سنّي پيدا شدند

رو و  گفتند مثالً هر كسي كه اين عقايد را داشته باشد شيعه است يعني هر كس كـه دنبالـه  
گفت كه من شيعه هستم و مقلّد شـما هسـتم    اگر يكي مي  چنانچه. مقلّد ما بود شيعه است

االول به دنيـا آمـده    در دوازدهم ربيع ام كه پيامبر ام و به اين نتيجه رسيده ولي تحقيق كرده
را قبـول   ــ  گفت كه اين موضوع فقهي كه از ملحقات به فروع دين است است و يا اگر مي

گفتند كه او از شيعه بودن خارج شده است، در صورتي كـه هـر كسـي كـه بـه       مي ـ ندارم
احكـام   اعتقاد داشته باشد شيعه محسوب است منتهي اگر مـثالً بعضـي از   عواليت علي
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اي اسـت كـه بعضـي از     كند بايد گفت كه او شيعه فقهي را مثل نظر شايع شيعيان اجرا نمي
د نيسـتند     احكام فقهي را اجرا نمي كند مثل برخي از مسلمانان كه به خواندن نمازشـان مقيـ

ما اگر در خصوص عقايـد عرفـا بررسـي كنـيم     . توان آنها را از مسلماني خارج كرد ولي نمي
شويم كه عقايد عرفاني با عقايد شيعي همخـواني و قرابـت بيشـتري دارد تـا بـا       متوجه مي

هـاي شـيعه    بر خالف نظر برخي، اصوالً عرفان و تصوف اسالمي از شعبه. عقايد اهل سنّت
  .است

سياسي تحليل كرده بـودم   ـ اي وضعيت شيعه را از لحاظ اجتماعي من قبالً در مقاله
با اينكه در زمان خالفت سه خليفه اول از محترمين  عه عليو در آن مقاله نوشته بودم ك

نبود، برخـي دشـمني بـا     عذلك چون حكومت و اقتدار ظاهري در دست علي بود ولي مع
اميـه   اميه، از آنجا كـه بنـي   كردند و در دوران حكومت بني علي را در اذهان مردم تزريق مي

و افكـار آن   ععلـي  اي بود كه ه گونهبود تمام تبليغاتشان ب عشعارشان مخالفت با علي
. اي نداشتند جز اينكه به تقيه عمل كننـد  حضرت را در جامعه مطرود كنند، لذا شيعيان چاره

شـدند چنانكـه وقتـي     هاي مختلفي خوانده مـي  بنابراين در طول تاريخ اسالم شيعيان به نام
و عجـم را تحقيـر    كردنـد  شـان بـه اعـراب احتـرام مـي      اميه به دليل مصالح حكـومتي  بني
گفتند در اسالم مالك برتري، تقواسـت و عـرب يـا عجـم      مي ععلي نمودند، شيعيان مي

رٍ و كم منْ ذَكا خَلَقْناإِنَّ: فرمايد كردند كه مي بودن مالك برتري نيست و به اين آيه استناد مي
از اينرو به شيعيان، شعوبي  7مكتْقااَم عنْد اللَّه كرَمكاَم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ كو جعلْنا  نْثىاُ

گفتند كه چون دين از آنِ ماست و هـر كـس    گفتند و يا اينكه مخالفين عقايد شيعي مي مي
. گفتنـد  غير از عقايد ما را داشته باشد از دين بيرون رفته است لذا به شيعيان رافضي هم مي

  .تغيير بودند و هر وقتي به صورتي بود ها دائماً در و به همين ترتيب اين اسم
برخـي، بـه اصـطالح    . ي مبارزات شيعيان نيز به تناسب زمان متفاوت بود حتي نحوه

امروز مبارزات مسلّحانه و راه جنگ را در پيش گرفته بودند چنانكه عياران به همين طريـق  
نكه در جنگ با خليفه ليث صفاري بود كه پس از اي ب كردند و يكي از عياران يعقو مبارزه مي

خزاعي كـه از شـعراي    يا دعبل. گيريم را مي عدرگير شد گفت كه ما انتقام خون حسين
مشهور شيعه بود، در سفري كه همراه كارواني بود، دزدان به قافله حمله كردند و اثاث آنهـا  

ايـن   را بردند در اين بين يكي از آن راهزنان آمد و مشغول جمع كردن اثاث دعبل بود و در
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داني از چه  خواني مي آيا اين شعري كه مي: دعبل از او پرسيد. كرد حال شعري را زمزمه مي
دعبل به او گفت كه آيا دعبل . اين شعر از دعبل خزاعي است: كسي است؟ آن راهزن گفت

وقتي دعبل اين را گفـت،  . دعبل به او گفت كه من دعبل هستم. نه: او گفت. شناسي را مي
احترام بسيار به او كرد و اثاث را پـس داد و سـپس موضـوع را بـراي رئـيس       آن دزد آمد و

  . ي همه كاروان را پس بدهند راهزنان تعريف كرد و او هم گفت كه اثاثيه
كردند و به نشر حقايق  از آنجا كه شيعيان به تناسب زمان به طرق مختلف مبارزه مي

  .شد به آنان نسبت داده مي هاي مختلفي هم پرداختند، بر اين اساس نام ديني مي
گذاشـت و در   ععلـي  حضـرت اميه در مخالفت با  آن سنگ بناي نادرستي كه بني

هاي بعدي روي آن آجر چيدند، به همان طريق ناراست باال رفت و آثارش مشهود شد  دوره
شيعه يعنـي   چنانكه در مورد دمشق كه ضد. منجر شد عبه حدي كه به سب و لعن علي

اميه بوده و از آن زمان تاكنون هنوز آثـار   آنجا فراوان بوده و هستند و مركز بنيناصبيان در 
نويسد كه در سفري به آنجا رفتـه   اش مي يكي از سياحان در سفرنامه. نحس آنها وجود دارد
بيـت يعنـي علـي، فاطمـه، حسـن و حسـين را روي        كس اسامي اهل بودم و ديدم كه هيچ

از يكي علّت آن را سؤال . اند م معاويه و يزيد و مروان را گذاشتهگذارد بلكه نا فرزندانش نمي
بـار  . آيد خوشمان نمي) بيت منظور اسامي اهل( براي اينكه ما از اين اسامي: او گفت. كردم

را روي فرزنـدانش   صبيـت پيـامبر   بيند شخصي اسـامي اهـل   رود مي بعد كه به آنجا مي
گويد كه من چون آدم بسـيار   پرسد، او مي ميوقتي علّت آن را از آن شخص . گذاشته است

خواسـتم   دهـم؛ لـذا نمـي    شوم، به آنها فحش مـي  ها عصباني مي تندي هستم، وقتي از بچه
هايم بگذارم و به آنها فحش بـدهم؛ بـه    اسامي متبرّكي مثل معاويه، يزيد، مروان روي بچه

ناد آنها با شيعه اسـت و  ي شدت ع دهنده اين موضوع نشان. اين دليل اين اسامي را گذاشتم
بعداً هم كه سياست نيز بيشتر وارد شد، ايـن امـر   . از اين موضوعات بسيار اتفاق افتاده است

در مقابل، عرفان انتقال دهنده يـك  . تشديد شد و االن هم كه همه چيز سياسي شده است
  .نحوه تفكري است كه اينگونه تعصبات خشك و عنادهاي مغرضانه در آن وجود ندارد

گـر آن اسـت كـه دراويـش      اين موضوع كه درويشي با سياست كاري ندارد، آيا توجيه
  تفاوت باشند؟ و منظور از بيانِ اين موضوع چيست؟ آيد، بي ي آنچه بر سرشان مي درباره

تواند  ام، درويش مي ام متذكر شده هايي كه نوشته ام و در بيانيه همانطور كه بارها گفته
كنـد؛ درويشـي يعنـي مكتـب      ولي درويشي در سياست دخالت نميدر سياست دخالت كند، 
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ي مسـائل   به اين معني كه يك درويش هر نظري كه درباره. ي دراويش تصوف و مجموعه
ي اين موضوع، چنـين اسـت؛    تواند بگويد كه نظر درويشي درباره اجتماعي داشته باشد، نمي

رسـيده باشـد كـه فـالن مشـي      زيرا ممكن است يك درويش با تعقّل خود به ايـن نتيجـه   
سياسي را انتخاب كند، اما درويش ديگري با تعقّل خود به انتخابي متفـاوت بـا انتخـاب آن    

  .درويش رسيده باشد
اند ولي به نام  ايم كه برخي از رجال حكومتي، صوفي و درويش بوده از قديم هم ديده

آمـده اسـت    عرفان و علم هنابغشدند، چنانكه در كتاب  درويشي در كارهاي سياسي وارد نمي
كه در ايام مقارن مشروطه، دو برادر بودند به نام سيدعبدالحسـين اعتمادالتّوليـه و ميرسـيد    

مــن مرحــوم معتمدالتّوليــه را ديــده  ـــ التّوليــه كــه هــر دو درويــش بودنــد مهــدي معتمــد
كترش مرحـوم  مرحوم اعتمادالتّوليه با دربار محمدعليشاه در ارتباط بود و برادر كـوچ  ـ بودم

شان با هم متفـاوت بـود ولـي هـر دو      خواهان بود و مشرب سياسي معتمدالتّوليه از مشروطه
اي خطاب به هر  عليشاه در نامه سلطان آقاي حضرتداراي اعتقاد كامل به درويشي بودند و 

ه كدام نفرمودند ك ولي به هيچ. دو نفر فرموده بودند كه شما مقام برادريتان را فراموش نكنيد
تان صـرفاً نيتتـان    تان را كنار بگذاريد، بلكه فرمودند در كارها و اقدامات سياسي نظر سياسي

عليشـاه بـه عنـوان مظهـر درويشـي در       سـلطان  آقايو با اينكه . خالصانه و براي خدا باشد
كردند؛ چنانكه وقتي از ايشان راجع به مسائل و منازعات سياسي سـؤال   سياست دخالت نمي

رموده بودند كه ما يك نفر زارعِ دهاتيِ درويش هستيم و از اين مسائل اطّالعـي  شده بود، ف
كردنـد،   نداريم ولي در موارد عمده و مهمي كه احساس خطـر بـراي مملكـت و ملّـت مـي     

از اينرو وقتي محمدعليشـاه قصـد انحـالل    . فرمودند، اما نه به عنوان درويشي اظهارنظر مي
اي بـه مرحـوم معتمدالتّوليـه     عليشـاه در نامـه   سلطان تحضرمجلس شوراي ملّي را داشت، 

ت در      : فرمايند مي به محمدعليشاه پيغام دادم كه امـروز مصـلحت دولـت و مملكـت و رعيـ
و ايـن امـر خـود     8.همراهي با مجلس است و مخالفت با ايـن مجلـس بـه صـالح نيسـت     

معنـي كـه چـه    ي يك نحوه دخالت در سياست است منتهي نه دخالت به ايـن   دهنده نشان
كسي انتخاب شود، بلكه ايشان به اصطالح حقوقي، نظر عالي و مشورتيشان را اظهار كرده 

  .بودند
در مورد خود من هم، برخي دچار اين اشتباه شده بودند چنانكه يكي از وكال، بعـد از  
انقالب كه معاون وزير دادگستري شده بودم براي انجام كاري نزد من آمد و پس از رحلـت  
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دار امور فقري شده بودم، در سفري كه بـه اروپـا    عليشاه كه من عهده محبوب آقاي تحضر
رفتم آن شخص به ديدن من آمد و با تعجب گفت كه من شـما را در آن لبـاس و كسـوت    

بـه او گفـتم آن وقـت كـه مـرا      ! بيـنم  قبلي ديده بودم، حاال در اين لباس و مقام فعلي مـي 
و حاال لباسم عوض شده، ولي داخل لباسـم فرقـي نكـرده     ديديد لباسم كت و شلوار بود مي

ئي بودم كـه   ها هم، من اهل تصوف و عرفان بودم منتها در آن زمان صوفي است؛ آن وقت
به تربيت خود مشغول بودم ولي حاال صوفي و عارفي هستم كه در همان مكتبي كه شاگرد 

موضوع براي برخي كه صـرفاً بـه    به هر جهت اين. ام ام و من فرقي نكرده بودم، استاد شده
آور است كه من در زماني تقريباً جزء رئوس امور سياسي بودم  ظواهر امور توجه دارند تعجب

  .ام ولي حاال در اين كسوت و مقام طريقتي قرار گرفته
هـا و   پرسـتي در ميـان مـذاهب و اديـان عامـل بسـياري از گمراهـي        خرافه و خرافـه 

تواند خـود را   است؛ يك صوفي و درويش براساس چه موازيني ميهاي اجتماعي  افتادگي عقب
  از اين بال و مصيبت برهاند و طريق تشخيص آن چيست؟

گفتند كه آب چشمه يا قنات  مثالً در قديم مي. تشخيص خرافات خيلي مشكل است
بعداً . شود در فصل تابستان سرد و در فصل زمستان گرم است در همان محلّي كه ظاهر مي

اند كه  از دانشمندان گفته بود كه اين موضوع خرافه است؛ اما حاال به اين نتيجه رسيدهيكي 
زده  ي سردي هوا، دست انسان خيلي سرد است و به اصطالح يخ چون در زمستان به واسطه

تـر اسـت؛ بنـابراين     كند كه آب گرم كند احساس مي است، وقتي كه دست را در آب فرو مي
ت در صورتي كه آب گرم نيسـت بلكـه دسـت انسـان در زمسـتان      گويد كه آب گرم اس مي

و ساير مسائل هم به همين نحو است كـه در يـك   . بسيار سرد است و در تابستان برعكس
ايـم كـه خرافـه     شد كه از خرافات است و حاال متوجه شـده  زمان درباره آن مسائل گفته مي
انـد، ولـي حـاال     لمي و اثبات شدهگفتيم كه اينها صددرصد ع نيست و يا برخي مسائل را مي

براي تشخيص خرافه يا حقيقي بودن يك موضوع بايد آن را بـا  . خالف آن ثابت شده است
  .توان پذيرفت تعاليم ديني سنجيد، اگر منطبق با آن تعاليم بود مي

اي بـه رسـوالن الهـي     فرمايد كه مردم قريه ها، قرآن مي ها و شومي در مورد مصيبت
آن رسوالن . دانيم گيريم يعني شوم مي ، يعني ما شما را به فال بد مي9مكتَطَيرْنا بِإِنَّا : گفتند

زيـرا  . يعني شومي شما بـا خـود شماسـت    10مكم معكطائرُ: گويند الهي هم در جوابشان مي
خداوند در چيزي شومي و نحسي قرار نداده بلكه توجه خاص مردم به يك موضوعي، به آن 
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بين كوچكي را در نظـر   به عنوان مثال يك ذره. دهد مثل نحسي عدد سيزده موضوع اثر مي
بين را يك مقدار از سطح  بگيريد كه در جايي افتاده و اثر سوزندگي ندارد، اما اگر همين ذره

زمين بلندتر كنيم كه نور خورشيد را در يك نقطه متمركـز كنـد، خاصـيت سـوزندگي پيـدا      
توجه خاص عموم مردم، خصوصاً مؤمنين به موضـوعي، بـه    بدين نحو. سوزاند كند و مي مي

و چون معمول شده كه بگويند آنچه دليلي ندارد خرافه است، . دهد آن موضوع نيرو و اثر مي
توانيم بفهميم پس اين مسـأله   ممكن است برخي بگويند از آنجا كه دليل اين مسأله را نمي

دهد، خرافه اسـت؛ ولـي    ن موضوع اثر ميهم كه توجه خاص عموم مردم به موضوعي، به آ
بايد توجه داشته باشند هر موضوعي كه ما دليلش را ندانيم يا نفهميم، عالمت ايـن نيسـت   

  .كه دليل ندارد و خرافه است
هـاي   البته به استثناء رقيت. كند از عالئم خرافه اين است كه براي ما رقيت ايجاد مي

هاي  هر كسي كه بند اين رقيت. م اصيل ديني استصددرصد ديني و قاطع كه مطابق تعالي
چنانكـه مولـوي   . اهللا به ما كمك كـرده اسـت   ناصحيح را براي ما بازكند، در راه سلوك الي

  : گويد مي
 11تـــا نباشـــي بنـــد ســـيم و بنـــد زر   بندبگشـــــا بـــــاش آزاد اي پســـــر

  :گويد و در جاي ديگر مي
ــد   ــه آزادت كنـ ــوال آنكـ ــت مـ ـــت ز پايــــت   كيسـ 12وا كنــــد بنــــد رقيـ 

بنابراين خرافه آن چيزي است كه منطبـق بـا مبـاني اعتقـادات اصـيل مـا نباشـد و        
  .رَ في الوجود الَّا اهللاـِال مؤَثّ: ترين اعتقاد ما اين است كه هيچ مؤثري جز خداوند نيست اصيل

سال گذشته سال اتحاد ملي و انسجام اسالمي ناميـده شـده بـود، ولـي متأسـفانه در      
دراويـش بروجـرد   سيدالشهداء خريب حسينيه شريعت قم، در سال گذشته حسينيه ي ت ادامه

پيشـنهاد حضـرتعالي    .چنان ادامه يافته است نيز تخريب گرديد و موج فشارها بر دراويش هم
و حال كه عمل نادرست تخريب انجام شده، چه اقـدامي   براي تحقق عملي اين شعار چيست

  ؟بايد انجام دهند
ر سال، اتحاد ملّي و انسجام اسالمي داشت و اين موضـوع مخـتص   بايد هميشه و ه

به سال و روز مشخصي نيست؛ چنانكه مثالً امروزه براي قدرداني، يـك روز در سـال را بـه    
اند، در صورتي كه هميشه بايد به مادر اداي احترام كرد و  نام روز مادر يا زن نامگذاري كرده
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اينها يك جنبه روانـي، تبليغـاتي و   . شه محترم هستنديك روز خاصي ندارد؛ مادر و پدر همي
  .كاوان بررسي كنند شناسان و روان البته اثر اين موضوعات را بايد روان. سياسي دارد

ها، اثرات منفي موضوع را با بيان مثالي تاريخي توضيح  در مورد روند تخريب حسينيه
صوصـاً در زمـان   خ ععلـي  حضـرت ، صدر صدر اسالم پس از رحلـت پيـامبر  . دهم مي

حكومت دو خليفه اول هر چند كه با اصل خالفتشان مخالف بودنـد ولـي بـه دليـل حفـظ      
اما عثمان در زمان . آمد با آنان را حفظ كنند و مصالح اسالم مجبور بودند كه مراوده و رفت
ــد و خواســتند او را   خالفــتش مرتكــب اعمــالي شــد كــه عــده  ــه او شــورش كردن اي علي

حاال ما كاري به آن اعمال و وقايع مربوط به آن نداريم چون قضاوت در مورد آن  ـ بكشند
به حسنين عليهماالسالم دستور دادنـد كـه    ععلي حضرتولي  ـ مسائل با مورخين است

به منظور حفظ جان عثمان از او مراقبت كنند و حسـنين نـه تنهـا بـه عنـوان فرزنـدان آن       
 اهللا بودند هم، مورد عالقه و احترام ي رسول بلكه چون نوه ي علي بودند حضرت مورد عالقه

يك بار به محمـد حنفيـه فرزنـد ديگرشـان كـه از       عپدر بزرگوارشان بودند چنانكه علي
رديف حسن و حسين  بود، فرمودند كه تو خودت را هم سفاطمه حضرتمادري به غير از 

ي احترامـي بـود كـه     دهنـده  شـان اين موضـوع ن . اهللا هستند نداني چون آنها فرزندان رسول
براي حسنين قائل بودند ولي با اين حال آنان را مـأمور كردنـد كـه جلـوي قتـل       ععلي

وقتـي از  . عثمان را بگيرند و از او محافظت كنند كه موفق نشدند و عثمان بـه قتـل رسـيد   
فـه را  حضرت پرسيدند يا خودشان علّت اين تصميم را بيان كردند، فرمودند كه اگر يك خلي

شود يعني آن احترام و تقدسـي كـه خليفـه مسـلمين دارد اگـر       كشي باب مي بكشند، خليفه
را نيز بـه   عچنانكه پس از ترور عثمان، علي. شود شكسته شود براي هميشه شكسته مي

خالصه ترورها در اسالم . شهادت رساندند و نقشه قتل معاويه را هم كشيدند ولي نتوانستند
مثل قول بعضـي از   ـ ر باعث شد كه براي برخي اين توهم پيش بيايد كهزياد شد و اين ام

بگويند اسالم از ابتدا ماهيت تروريستي داشته زيرا  ـ كنند ها كه امروزه مرتباً تكرار مي غربي
ديدند كه عمر را يك ايراني مسلمان ترور كرد و عثمان را مسلمانان ترور كردند و حتّـي   مي

نقطـه آغـازين ايـن    . مسلمانان خيلي متعصب بـه شـهادت رسـاند   را يكي از  عخود علي
كشـي بـاب    منـع كـرده و فرمودنـد خليفـه     ععلي حضرتموضوع از قتل عثمان بود كه 

  .شود مي
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سـاخته   عحاال در مورد تخريب حسينيه قـم هـم، وقتـي مكـاني بـه نـام حسـين       
گوينـد پـس    مـي شود، اگر آن احترام و حرزش در اذهان مردم شكسته شود، پيش خـود   مي
توان از روي غرض و مخالفت شخصي، حسينيه را تخريب كرد و چون همان كساني كه  مي

بـه حسـينيه سيدالشـهداء بروجـرد هـم      ) دراويـش  يعنـي ( رفتنـد  به حسينيه شريعت قم مي
صـورت وقتـي    رفتند لذا مخالفين دراويش، حسينيه بروجرد را هم تخريب كردند و بدين مي

كرد و قبح تخريب امكان مذهبي ريخته شد برخي كه مخالف با حسينيه اين فكر رواج پيدا 
شيراز بودند آنجا را نيز تخريب كردند يعني با تخريب حسينيه قم و بروجرد در حقيقت بـاب  

البته موضوع . اين كار گشوده شد، چنانكه ديري نگذشت كه حسينيه شيراز را منفجر كردند
شـود   بينند حسينيه را مي پا را فراتر گذاشته و وقتي مي شود بلكه يك عده نمي به اينجا ختم

و  ععلي حضرتگويند خود قبر  افزايند و مي حرمتي خود مي تخريب كرد بر جسارت و بي
آيـد   شود تخريب كرد و اين وضعيت تروريستي پيش مـي  را هم مي عحسين حضرتقبر 

بخصوص در كشورهاي كه اكنون رايج شده است و خطري كه متوجه اماكن مذهبي شيعه 
طوري  شود، در همين مسير است به اي كه شيعه در اقليت هستند و با آنها مخالفت مي عربي
  .هايش را در عراق شاهد هستيم اخيراً نمونه كه

  تخريب انجام شده چه اقدامي بايد انجام دهند؟و نادرست حال كه عمل خالف 
گوييم كـه بايـد    بجايي است و ميها بسيار كار نا ما معتقد هستيم كه تخريب حسينيه

ي مرسوم ميان مسلمين كه اگر به كسي ضرري برسانند عالوه  براي جبران آن، طبق قاعده
خواهند، بايد اوالً عذرخواهي كرده و ثانياً جبران خسارت  بر جبران خسارت، از او معذرت مي

تمدارهاسـت و مـا   را بكنند اما به چه نحوي بايد انجام دهند، تشخيص آن بـا آقايـان سياس  
البته در خصوص حسـينيه  . دهند دانيم؛ اگر ما هم راهنمايي كنيم به حرف ما گوش نمي نمي

اند كه تا حدودي خسارات مـالي آن را جبـران كننـد و دربـاره      قم مثل اينكه تصميم گرفته
ولـي در هـر صـورت آه دل انسـان     . دانم آيا تصميمي دارند يا نه جبران ساير خسارات، نمي

  :گويد وم بسيار مؤثر است چنانكه مثلي هم در اين مورد هست كه ميمظل
ــد      به سوهان ماند) درويشيا(آه دل مظلوم ــز كن ــده را تي ــرد، برّن ــود نَب ــر خ  گ

ايم و بـه قـول معـروف دارنـد مـا را       اي نشسته برّيم و در گوشه حاال ما خودمان نمي
برّيم اما خداوند برَّنده را تيـز خواهـد    ا نميبرّند ولي بايد توجه كنند كه درست است كه م مي
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چنانكه ديديد، پس از تخريب حسينيه قم تمام دنيا از موضـوع بـا خبـر شـد و انتشـار      . كرد
جهاني اين خبر به ضرر مملكت است و هر چند كه در بسـياري مـوارد سـكوت كـرديم تـا      

سينيه سيدالشهداء بروجرد صدايي ايجاد نشود و آبروي مملكت نرود و حتّي در مورد ح و سر
من اميدوار بودم كه آنجا را تخريب نكنند و از تخريب آنجا جلـوگيري كننـد، بـراي اينكـه     

شـاءاهللا اميـدواريم كـه جبـران      ان. شد، شـد  آبروي مملكت نرود ولي باالخره آنچه بايد نمي
  .كنند

قبـل از  ترين حقوقـداناني كـه در نظـام قضـايي      حضرتعالي به عنوان يكي از برجسته
ي وكالـت و   انقالب داراي سمت قضاوت و وكالت بوده و در نظام قضايي پس از انقالب سابقه

ايد و با عنايت به روند تكاملي و رو به رشد امروز، آيـا اجـراي احكـامي     مشاغل حقوقي داشته
ي  چون قصاص، رجم و اعدام را به عنوان حدود اسالمي به نـوعي تضـعيف و تخريـب چهـره    

ي  دانيد؟ و چه راهي وجود دارد كه اجراي حدود الهـي بـا مختصـات جامعـه     م نميواقعي اسال
  امروزي همسو و هماهنگ گردد؟

رفـت در تأييـد آن    اي به مجلـس مـي   برخالف برخي اشخاص كه موقعي كه اليحه
ه سخن مي داده مي دادند و بشد خـود را كنـار    گفتند ولي پس از آنكه معايب آن معلوم مي ب
كردند كه ما از ابتدا مخالف آن اليحه بوديم، من از همان ابتدا كـه   ند و عنوان ميكشيد مي

كردم  رفت همان موقع نظراتم را به صورت صريح و روشن بيان مي اي به مجلس مي اليحه
چنانكه در خصوص ديه و قصاص، در همان موقع مقاالتي نوشتم كه برخي از آنها بعدها در 

ام كه رجم در قرآن نيامـده اسـت    ي رجم هم گفته درباره. استمجموعه مقاالتي چاپ شده 
ام  و من توضيح دادم كه نگفته! اي اي داده كه البته مرا بازخواست كردند كه چرا چنين نظريه

شما به من نشان بدهيد كـه در كجـاي   . ام در قرآن نيامده است رجم باطل است بلكه گفته
و حاال بايد علماي فقـه و  . م، همين وضعيت استقرآن رجم آمده است يا در مورد قسامه ه

  .توان آن را اجرا كرد حقوقدانان بررسي كنند كه با اينكه رجم مستند قرآني ندارد آيا مي
زنـد و موجـب تخريـب     و اما اينكه آيا اجراي اين احكام به اساس اسالم صدمه مـي 

ا بپرسند و اكثر آقايان علما هم شود يا نه؟ قاعدتاً بايد از آقايان علم ي واقعي اسالم مي چهره
مثل اينكه به اينگونه مسائل كاري ندارند و عين همان عباراتي كه علماي پيشين از قـديم  

اهللا  كنند؛ البته استثناهايي هم در ميان آقايان وجود دارد چنانكه آيـت  اند، بيان مي بيان كرده
به  در مورد موضوعات مبتال هايش مطالب بالنسبه جديدتري محمد ابراهيم جناتي در نوشته
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اگر آقايان علما به همان مطالب و كتب فقهي قدما اكتفا كنند عمالً بـا  . اند جامعه بيان كرده
ام كـه مـا    وضعيت دنياي امروز دچار مشكل خواهند شد چنانكه در مورد ديه قبالً بيان كرده

لمان شـوند وقتـي   گوييم اسالم دين جهاني است لذا اگر ساكنين آالسـكا و سـوئد مسـ    مي
اند، شتر از كجا پيدا كننـد كـه بـه عنـوان ديـه       بخواهند ديه بدهند آنها كه اصالً شتر نديده

وحش يك شتر باشد كه مردم تماشا  چون كه مثالً در سوئد ممكن است فقط در باغ! بدهند
مـل در  اند كه اگر فالن ع اند كه ديه قتل انسان صد شتر است و بعد گفته كنند يا مثالً گفته

شود؛ حاال مسأله اين است كه يك سوم  ماه حرام انجام شود يك سوم به آن ديه افزوده مي
  .شود؟ زيرا شتر كه يك سوم ندارد صد شتر چقدر مي

اي، شخصي به تأديه يك شتر محكوم شد، يك شتر آورده بود  يادم هست در پرونده
گفت من به تأديـه يـك    وم ميكرد و آن محك ي اجراي احكام قبول نمي دادگستري و دايره
بعد به او گفتند كه قيمـت  . ام؛ البته او حق هم داشت ام و اين شتر را آورده شتر محكوم شده

شتر را بدهد در صورتي كه از لحاظ قانون و شرع حق نداشتند به او بگويند قيمت را بدهـد،  
، قاضي حق ندارد آن را براي اينكه در قانون بيان شده كه اگر جاني، نوع ديه را انتخاب كرد

حاال بايد پرسيد كه چگونه آن ديه را تبـديل بـه پـول    . عوض كند و او بايد همان را بپردازد
كنيم ولي به اين طريق  خواستند كه بگويند كه ما قانون الهي را عوض مي كرديد؟ آنها نمي
شـجاعت  بنابراين بايد علمـا بنشـينند و در ايـن مـوارد تصـميم بگيرنـد و       . عوضش كردند

  .اظهارنظر داشته باشند
مــن در آن موقــع در مــورد دادن شــتر بــه عنــوان ديــه كــه مســتند بــه فرمــايش  

يعني به اهـل شـتر،    ،13بِلابِلِ اال هلُاَ: اند بود، نوشتم كه حضرت فرموده عصادق حضرت
شتر بدهند؛ بدين معني كه هر كسي، كاسبي يا تجارت هر مالي را كـه دارد از همـان مـال    

. بدهد و حاال بايد خود مردم تشخيص بدهند و مظهر تصميم مـردم مجلـس شوراسـت    بايد
گويد كه مشورت بكن ولي وقتي خودت تصميم گرفتي همان را با توكّل  قرآن به پيامبر مي

امبر و البته اين دستور به پيـ 14 لْ علَى اللَّهكشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذا عزَمت فَتَو و: بر خدا اجرا كن
، كارهايشان را با مشورت بين 15 بينَهم  أَمرُهم شُورى و: فرمايد ي مؤمنين مي است، اما درباره

خودشان انجام دهند يعني در اينجا قانوني را خودشان تصويب كنند، لـذا در مـورد اينگونـه    
  .توان قانون وضع كرد مسائل مي
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انـد و مرتكـب عمـل     به نكاح درآمـده ي مجازات كنيزاني كه  يا در آن آيه كه درباره
تَـينَ بِفاحشَـةٍ فَعلَـيهِنَّ نصـف مـا علَـى       اَحصـنَّ فَـإِنْ   اُفَإِذا : فرمايد اند، مي خالف عفت شده

يعني وقتي كه آن كنيزان شوهر كردند اگر آنها عمل خالف عفتـي  16الْمحصنات منَ الْعذابِ
حـال بايـد پرسـيد كـه شـما كـه       . نـان آزاد اسـت  انجام دادند، مجازاتشانْ نصف مجازات ز

كنيـد، پـس    ي آزاد در اين موضوع رجم است و مجرم را رجم مي گوييد مجازات محصنه مي
  نصف مجازات رجم چيست؟

نَّ كت منْاْيا نساء النَّبِي منْ ي: فرمايد يا قرآن در جاي ديگر خطاب به زنان پيامبر مي
، يعني اي زنان پيامبر هر كس از شما مرتكب 17 عف لَها الْعذاب ضعفَينبِفاحشَةٍ مبينَةٍ يضا

حال اگر ما بگوييم مجازات عمل . كار خالف عفتي بشود، مجازاتش دوبرابر خواهد بود
  .خالف عفت محصنه، رجم يا سنگسار است، پس دو برابر رجم چگونه انجام خواهد شد

ه مسائل جزايي بحث نشده، اين است كه البته يك جهت اينكه در خصوص اين گون
و  عو زمـان خالفـت علـي    صاسالمي كه شيعه به آن معتقد است جز در زمان پيـامبر 

، ديگر حكومتي نداشته است به همين دليـل تمـام احكـام    عشش ماه خالفت امام حسن
جزايي كه حكومت بايد مجري آن باشد تحليل و بحث نشده است و علما فقـط بـه عنـوان    

اند و چون به صورت عملي اجرا نشده بـود، لـذا نـواقص آن     ي آن بحث كرده درباره نظريه،
كردنـد و   معلوم نشده است و حتّي خيلي از آقايان مدرسين حوزه، اين مباحث را تدريس نمي

گفتند كه الزم نيست، برعكس در امور مدني اعم از ازدواج، طالق، معامالت، بيع، اجاره  مي
دادند، از لحاظ نظري بسيار مستدلّ و جامع بحث شده  آنها را انجام مي چون مردم... و رهن

لـذا بايـد   . باشـد  اند خيلي با ارزش مي است؛ چنانكه االن كتبي كه فقها در امور مدني نوشته
شجاعتي به خرج بدهند و در خصوص اينگونه مسائل مستدالً اظهارنظر كنند مثالً در مـورد  

تحقيق كنند و ببينند حضـرت در   بِلابِلِ اال هلُاَ: اند ودهفرم عصادق حضرتهمان ديه كه 
اند، يعنـي عنصـر زمـان و مكـان را در فرمـايش       چه زمان و مكاني اين فرمايش را فرموده

  .در نظر بگيرند عمعصوم
گري يكي از مشكالت تمامي اديان است، داليل ايجاد اين معضل و ظهور آن در  قشري

  و در مقابل اين جريان انحرافي چه بايد كرد؟ اديان و جوامع بشري چيست؟
گـردد و   كاوي به وسواس برمي شناسي و روان گري از لحاظ روان يكي از علل قشري

طور مثال يكي نسبت بـه تميـزي وسـواس     اغلب افراد در مورد يا مواردي وسواس دارند، به
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اصطالح كثيرالشّك دارد و يكي نسبت به نماز وسواس دارد كه مثالً ركعت چندم است و به 
گري هم هست منتها بسـتگي   و تا وقتي كه بيماري رواني وسواس وجود دارد، قشري. است

. اش هـم شـديد اسـت    گري به شدت وسواس دارد، اگر كسي وسواسش شديد باشد، قشري
گري اغفال خود يا ديگران اسـت و برخـي    البته بسياري از قشريون قصدشان از اين قشري

چنانكـه در مـورد   . طوري هسـتند  عتقاد شديدي كه به اجراي دستور دارند اينواقعاً از روي ا
آيد و آن اينكه در قديم حوض مسجد شاه تهـران بـه دليـل     دسته اخير حكايتي به يادم مي

اي كـه بـراي وضـو بـه دم      كردند، آب آن خيلي كثيف بود و عـده  اينكه آبش را عوض نمي
گويد از آب وضو بايد با دهان غرغره كرد و  ه ميآمدند به دليل دستور مستحبي ك حوض مي

. كردنـد  كرده و با بيني استنشـاق مـي   با بيني استنشاق كرد، آنها آن آب كثيف را غرغره مي
انـد كـه آب وضـويت     گويد اين مستحب را به اين دليل بيان كرده ي عقل مي حال آنكه قوه

ايـن فهـم   . ريزي و استنشاق بكنيآنقدر بايد تميز باشد كه رغبت كني از آن آب در دهان ب
ي  گـري زائـده   بنـابراين قشـري  . شـود  گري مـي  نادرست از دستورات ديني منجر به قشري

چسبناكي است كه به هر موضوعي ممكن است بچسبد و حتّي به قانون، بـدين معنـي كـه    
  .گري اجرا شود مواد قانوني با يك قشري
اينكه شخص قشري، آن حالـت  شود كرد جز  گري، هيچ كاري نمي در مقابل قشري

چنانكه شخصي نسبت به تميزي وسواس داشت، به او گفتم . وسواس خود را از دست بدهد
هاي شلوارت را باال بزن، جورابت را در بيـار و   آيد و زمين گل است، پاچه وقتي كه باران مي

  .با پاي برهنه در گل راه برو تا آن وسواست از بين برود
اي نزد شيخي آمد و اظهار طلب يـا   عرفاني آمده است كه اميرزادههاي  يا در داستان

پا سفيد  تا آن شيخ به او گفت كه فردا با لباس سر. به اصطالح عرفاني تقاضاي تشرّف كرد
فردا كه نزد شيخ آمد، شيخ به او گفت كه برو در محلّي كه بـه قـول   . و يك شال بزرگ بيا

آلود داخل اين شال بگذار  طور خون گر بخر و همانامروز كشتارگاه گوسفندان است، دل و ج
. ريخت چكيد و بر لباس او مي ي دل و جگرها مي خونابه ،در بين راه. و بر پشتت بينداز و بيا

وقتي به نزد شيخ برگشت، شيخ دستور داد تا از آن گوشت غذا درست كنند و به همه بدهند 
گردد و لباسهايش را عوض كنـد و فـردا در   و به آن اميرزاده هم دستور داد كه به منزلش بر

ها و مردم بين راه بپرسد كه آيا ديروز  مسيري كه از كشتارگاه تا نزد شيخ آمده است از مغازه
كـرد را   اي را كه با لباس و شال سفيد، دل و جگر گوسـفند بـاخود حمـل مـي     شما اميرزاده
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ما هزار كار و زندگي داريم و  ،نه خيرايد و او فردا همان كار را كرد و مردم به او گفتند  ديده
وقتي آمد نزد شـيخ و  . ايم گذرد و او را هم نديده كنيم كه چه كسي از اينجا مي توجهي نمي

كني كـه شـخص مهمـي     ماجرا را تعريف كرد، شيخ به او گفت ببين تو خودت احساس مي
رد و بـا ايـن كـار    هستي و همه به تو توجه دارند در صورتي كه هيچ كس به تو توجهي ندا

  .گري است وسواس آن اميرزاده شكست و اين هم يك روش شكستن وسواس و قشري
هـا و   هـا، دولـت   گـري يكـي از وظـايف حكومـت     حاال در اينجا از بين بردن قشري

تواننـد   اجتماعات است و اگر شخصي قشري باشد حتي پدر يا پسر يا برادر آن شخص نمـي 
در واقــع ايــن كــار . و بــه او ايــن حــرف را بزننــد گــري و وســواس او را بشــكنند قشــري
  .گري شود هاست ولي واي به وقتي كه حكومتي، خود مبتال به قشري حكومت

                                     
 .شده است انجام .ش . ه 6/2/1387مورخ  روز جمعهدر  يدادگستر يدو تن از وكالوگو بنا به درخواست  اين گفت.  1
 .16، ص 1371، تهران، حقيقت،  6، چ )عليشاه صالح(پندصالح، حاج شيخ محمد حسن بيچاره بيدختي.  2
 .104سوره توبه، آيه .  3
 .12سوره حجرات، آيه .  4
 .31سوره بقره، آيه .  5
 .19-20سفر پيدايش، باب دوم، آيات .  6
 .13سوره حجرات، آيه .  7
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و ت   1و

  
هـاي   ها و نگرانـي  ه چه عواملي باعث نگرشكطور خالصه بفرماييد  ن است لطفاً بهكمم

  هاي اخير نسبت به اين سلسله شده است؟ نادرست در سال
ت        ومتكه حكتوان گفت  صه ميطور خال به هـاي اخيـر ايـران، در مقـام حفـظ امنيـ

ت، همـواره از وجـود سـه موضـوع در داخـل      كخودشان و نه الزاماً به دليل حفظ امنيت ممل
  :ندا هشور نگران بودك

ه داراي نفوذ معنوي و اجتماعي در ميـان  كل و قديمي كم، متشكخانواده مستحـ   1
  .مردم باشد

ه داراي معتقـدان و ارادتمنـدان شـاخص و    كـ اي خصوصاً مذهبي ه تبكوجود م ـ  2
نترل كه آنان را با برخورداري از شأن و احترام اجتماعي و علمي، خارج از كدانشمندي باشد 

  .و نظارت دولت بدانند
ت زيـادي را   كـ ي كـ سازماني به عنوان موقوفات و بخصوص مـزار متبر ـ   3 ه جمعيـ
  .ندك جذب مي
ـ  كت همـواره مـورد نگرانـي بـوده اسـت و چـون در سلسـله        ايـن موضـوعات    كت
ولي  .اللّهي گنابادي هر سه موضوع توأماً وجود دارد، بنابراين موجب نگراني شده است نعمت

ومتي نسبت به اين موضوعات داراي نگرش و تحليـل سياسـي و   كهاي ح متأسفانه دستگاه
  .نمك مختصر اشاره مي ها به صورت ه به برخي از اين نگرشكباشند  ديني صحيحي نمي

ه كـ دانند و با توجه به غلبـه و نفـوذ متشـرّعه     اسالم را منحصر به خودشان مي: اوالً
ه ساحت معنـوي ديـن   كپندارند، باعث شده  غالباً دين اسالم را منحصر به مسائل فقهي مي

  .اسالم از ديد آنان مغفول بماند
يدان و ارادتمنـدان آن اسـت،   مر ي هنندكتب درويشي و تصوف متّحد كچون م: ثانياً

حـزب سياسـي در تقابـل بـا خـود       كولين برخالف طبيعت ذاتي تصوف، آن را مانند يؤمس
ننـد بـه   ك احسـاس نگرانـي مـي    ،تب ماهيتاً معنويكنند، بنابراين از وجود اين مك فرض مي
 ها و رفتارهـاي  ه وجود داشته و متأسفانه برخي توطئهكهاست  ه اين نگراني قرنكخصوص 

ه نشان دهنـد  كاند  ردهكقضاوت قرارداده و سعي  كه صورت ظاهر را مالكدشمنان اسالم 
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ه بر اين نگرانـي  كباعث شده  ،بين متشرّعه و متصوفه رقابت و حسادت شديدي وجود دارد
حقيقـي و متصـوفه حقيقـي     ي هه نه تنهـا بـين متشـرّع   كبيشتر دامن زده شود در صورتي 

به انجـام وظـايف دينـي     كي مال اتّحاد، هركه در كد نداشته بلاختالفي حتّي از سابق وجو
  .اند خويش و احترام متقابل مشغول بوده

ه ايجاد موقوفات كه برخي توجه ندارند كموضوع موقوفات و مزار سلطاني است : ثالثاً
ـ  كـ ه محلّي است كو خصوصاً مزار سلطاني به منظور سازماندهي افراد نيست بل  كه افـراد ي

ر خـدا  كـ و درويشي براي برگزاري مجالس درويشي و ذ تب فقركقديمي و پيروان مخانواده 
  . نندك از آن استفاده مي باشد، ات سياسي ميكه فارغ از هرگونه تحرّك

اللّهي گنابادي بيش از ديگر سالسل فقر در ايران مورد نگراني  نون سلسله نعمتكچرا ا
  توجه آن شده است؟ها م مسؤوالن دولتي قرارگرفته و بيشترين حمله

متـر  كومت نسبت به تصوف و عرفـان  كهاي ح ه در دوران گذشته، دستگاهكاز آنجا 
ه اين آزادي گاه صورت كحساس بودند، متصوفه از آزادي بيشتري برخوردار بودند به حدي 

ه كـ آن زمان اشخاص زيادي ادعاي قطبيت داشـتند   ي لذا در جامعه .گرفت مرج مي و هرج
اما به مرور زمان چون بسياري از  .ي از علل ايجاد سالسل يا انشعابات متعدد بودكي اين امر

يل آن كآن سالسل داراي اصالت و ريشه نبودند و پايگاهي معنوي در اجتماع نداشتند و تش
      عيان اوعايي واهي بـوده اسـت، لـذا بـا مـرگ مـدم كـ  مكـ ليـه،  سالسل صرفاً بر مبناي اد

مثالً در سلسله . ماند رفت و اثري از آن باقي نمي آنان رو به افول ميهاي منتسب به  سلسله
هاي صوفيه در ايران و  ترين طريقه ه به نظر محقّقانِ عرفان و تصوف از اصيلكاللهيه  نعمت
السل صوفيه مشهور است، تنها سه رشته منشعب از آن به امه پس از رحلت مرحـوم  ك، اس

ه عبارتنـد از سلسـله   كـ شده بود و بالنسبه نامدار باقي ماندنـد  عليشاه شيرازي ايجاد  رحمت
عليشاهي؛ و سالسـل ديگـر    عليشاهي گنابادي، سلسله منورعليشاهي و سلسله صفي سلطان

  .خوانند، چندان اسم و رسمي ندارند اللّهي مي ه خود را نعمتك
وان نسـبت  عليشاهي از حيث تعداد پير اللّهي سلطان چون در اين دوران سلسله نعمت

ومت بيشتر بر اين كبه ساير سالسل از جمعيت بيشتري برخوردار است لذا توجه و نگراني ح
ز شده و در اين بين چون از سابق همواره برخي از روحانيون و فقهـا از نفـوذ   كسلسله متمر

ومت نفوذ بيشتري دارنـد، لـذا نگرانـي    كمتصوفه نگران بودند و اآلن روحانيون و فقها در ح
ه سابقاً كومت از متصوفه افزوده شده است؛ در صورتي كها نسبت به متصوفه بر نگراني حآن
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ـ  كها به اين نحو بود  ومتكروش ح از دو گـروه يعنـي متصـوفه و متشـرّعه      كه به هـيچ ي
ومت فعلـي بـه   كولي در ح .شد وابسته نبودند و همين رعايت اعتدال موجب تقويت آنها مي

ومت غالباً مجري منويـات متشـّرعه شـده    كواقع ح يار دارند و دراصطالح متشرّعه نفوذ بس
اللّهيه گنابادي معتقـد بـه شـريعت اسـت و آن را بنـابر       است و از طرفي چون سلسله نعمت

ان بيعت در اين سلسله تقيد به شريعت است و چون كگذارد زيرا جزو ار نار نميكاعتقاد خود 
يعني بسط معنويت و ارائه  ـ رديمكر كه قبالً ذكايي عرفان را هم به معن ي هتواند توسع نمي
تقليل دهد، بنابراين برخورد ميـان متشـرّعه و متصـوفه بـه وجـود       ـ نيهاي اصيل دي آموزه
  . آيد مي

چگونـه بـوده و چـه     ميان متشرّعه و متصوفه از حيث تاريخي در دو قرن اخير ي هرابط
  نتايجي داشته است؟

ه بـر ايـران   كن فتحعليشاه بيشتر به جهت فشارهاي خارجي قاجار، در زما ي هدر دور
 نـد، كخواست نظر متشرّعه را براي توجيه جنگ عليه خارجيان جلـب   ه ميكبود، شاه قاجار 

ومـت تـا حـدي    كپس از وي عمومـاً ح . آورد براي خوشنودي آنها بر صوفيه فشار بسيار مي
ه كـ رد و بطور مثال محمد شاه قاجار ك رعايت تعادل بين دو گروه متصوفه و متشرّعه را مي

نش كعليشاه شده بود، در وا مست حضرتخودش درويش بود و بنابر نقل برخي منابع مريد 
شـاه   ه پس از محمدكشاه  به اوضاع زمان فتحعليشاه، به صوفيه بيشتر بها داد و ناصرالدين

بيشتري داد و آنـان   به سلطنت رسيد شايد براي حفظ اين تعادل به روحانيون و فقها مجال
ه حتّي خود كبينيم قدرت روحانيون در زمان وي زيادتر شد،  ه ميكرد به طوري كرا تقويت 
ه وقتـي در آن  كـ توانست در بسياري موارد جلوي آنها را بگيرد چنان شاه هم نمي ناصرالدين

حلّـي در  برخي روحـانيون م  كبه تحري) دراويش سلسله گنابادي( ايام، بلوايي عليه متصوفه
ومت و كاي از فقرا به عنوان استمداد از ح ردند، عدهكه دراويش را اذيت كاشان بوجود آمد ك

ه رفـع  كـ ردند و شاه بجاي آنكشاه تلگراف  جلوگيري از آزار و اذيت روحانيان به ناصرالدين
  :رده بودكند در جواب تلگراف آنان، اين بيت را تلگراف كستم از آنها ب

ــد ز    ابات، خـدا يـار شماسـت   اي گدايان خر ــام مداري ــم انع ــد  چش ــامي چن  انع
وضعيت نيمه تعـادلي بـين متصـوفه و     كاين اوصاف دردوران قاجار ي ي هولي با هم

ردنـد و  كه در اواخر دوران قاجار متشـرّعه قـدرت بسـياري پيـدا     كمتشرّعه برقرار بود تا اين
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و از ايـن موضـوع احسـاس خطـر     ه متشـرّعه داشـتند   كرضاشاه هم به دليل قدرت زيادي 
  .ردكوب كرد، آنها را سرك مي

ـ  كپهلوي، رضا شاه  ي هاما در دور اي بـود و در   سـرباز سـاده   كه در ايام سـربازي ي
گذرانيد و اميدي بـه ادامـه حيـات نداشـت، در      با سختي تمام روزگار را مي كآباد ارا سلطان

از بزرگـان  ) عليشاه رحمت( ريئحا بداهللاهمين ايام مالقاتي اتّفاقي ميان مرحوم حاج شيخ ع
ه كـ ري به او فرموده بودنـد  ئاللّهي گنابادي و او رخ داده بود و مرحوم آقاي حا سلسله نعمت

ند و بداند كه ايشان را امتحان كاو هم براي اين ،»ت خواهي شدكسلطان مقتدر اين ممل تو«
ت بشـوم،  كر روزي پادشاه اين ممله اگكپرسد  نند يا نه، ميك ه آيا ايشان او را تمسخر ميك

ه كـ حالت جدي به او فرموده بودنـد   كري با يئخواهيد؟ مرحوم آقاي حا شما از من چه مي
ه با مردم به شفقت و محبت كخواهم  خواهم، فقط مي من از تو براي خودم هيچ چيزي نمي

چـاپ   دنيا نامهسالدر ) كالمل شيخ( عبدالحسين اورنگامل اين قضيه را كشرح  ـ نيكرفتار 
و يـا   ـ ر شده استكنيز ذ) ها ها از زندگي و روزگار پهلوي ناگفته( پسر و پدرتاب كرد و در ك

ه ميان مرحوم آقاي حاج شيخ عبداهللا حائري و رضا شاه پـيش آمـده   كبرخوردهاي ديگري 
ه كـ اينهـا باعـث شـد     ــ  آمده اسـت  عرفان و علم نابغهتاب كه شرح مفصل آن در ك ـ بود

اه احترام و اهميت خاصي براي دراويش و تصوف و پيروان اين سلسله قائـل شـود و   رضاش
ه فقرا يا بزرگان سلسله گنابادي به او توجه و از او چشمداشتي داشـته باشـند يـا    كبدون اين
ه كـ رده بود تا اينكمتصوفه و متشرّعه را حفظ  ار خاصي انجام بدهند، تعادل ميانكبراي او 

ـ  كهايي  شمسي بر اثر توطئه 1317و  1316در سنوات  ه ايـن  كـ بـود   كه انجام شـد، نزدي
  .وضعيت تا حدودي به هم بخورد ولي به خير گذشت

محمدرضا شاه هم به پيروي از روش پدر براي درويشي و عرفان احترامي قائل بـود  
در  ز سلسـله گنابـادي  كـ مر. ندكي بكمكه از او درخواستي بشود و يا او هيچ كالبته بدون اين

رفتنـد و چـون مصـلحت     همان ده قديمي بيدخت بود و مردم و ساير ارادتمندان به آنجا مي
ه به هيچ وجـه از طـرف بزرگـان سلسـله بـا      كدرويشي و حفظ عرفان و تصوف در اين بود 

ومتي ارتباطي نباشد به همين جهت ارتباطي از جانب بزرگـان سلسـله   كومت و رجال حكح
ر     كه رفتار حكردي وجود نداشت و تنها در موا ومت برخالف صـريح دسـتورات شـرع مطهـ

ماجراي تغيير تاريخ هجري  اي ينيماش هو كشتارگا يشرعريذبح غ انيمانند جر ـ اسالم بود
ان داشـت و  كـ ه امكعلما تا آنجايي  انيبزرگان سلسله ضمن مكاتبه با آقا ـ به شاهنشاهي
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برخي از اين مكاتبات و  ي هه نمونكدند دا ر ميكومتي تذكبرايشان ميسر بود به مسئوولين ح
  .تمنتشر شده اس تابنده خورشيدتاب كاتيب كرات در قسمت مكتذ

از اقوام و بسـتگان   كبا توجه به روش سلسله گنابادي، در تمام دوران پهلوي هيچ ي
ه به نمايندگي مجلس كمند بودند  ه عالقهكحتّي آن اشخاصي  ـ عليشاه صالح آقاي حضرت

ام خصوصـاً در دوره   . كانديداي نمايندگي نشدند ـ دانتخاب شون ي رضاشـاه،   زيـرا در آن ايـ
  .مثل ساير مشاغل مهم دولتي در اختيار شاه بود مجلسانتخاب نمايندگان 
از صد نون بيش كه مقام قطبيت اكجنابعالي  ي هارتباط درويشي و خانواد ي هلطفاً دربار

  رماييد؟ ، توضيحاتي بفه در آن جاري استكسال است 
اللّهـي ابتـدا    نعمـت  ي ما و تحوالت اخير سلسله ي هارتباط درويشي و خانواد ي هدربار

اينها سه موضوع . ردم، توجه داشتكالم به آن اشاره كه در آغاز كبايد به آن سه موضوعي 
ه در اين صدوسي سـال اخيـر چنـان بـه هـم      كجداگانه و ظاهراً بدون ارتباط با هم هستند 

  . اند هاي متفاوت، مصداق واحدي داشته تقريباً در بسياري موارد با مفهوم هكاند  شده كنزدي
و درويشـي و   و موضوع دوم، فقر »بيچاره« ي هما يعني خانواد ي هموضوع اول، خانواد

و موضوع  .باشد ما بوده است، مي ي هه در خانوادكرياست دراويش يعني قطبيت در درويشي 
. اد شده، موضوع مزار سلطاني بيدخت و اداره موقوفـات آن اسـت  ي ديرتر ايجكه اندكسوم 

اينهـا را بررسـي    ي هرده و سپس مجموعـ كاين موضوعات را بررسي  كت كبنابراين اول ت
  .نيمك مي

طـور   به عرفان و علم نابغهتاب كدر  »بيچاره« ي هدرمورد خانواده ما يعني خانواد ـ  اول
منـدرج اسـت،    صالح ي هيادنامه در كاي  در مقالهمفصل مطالبي نوشته شده است، همچنين 
امل در اين باره است، كسي خواهان اطالعات كبه اين موضوع هم پرداخته شده است؛ اگر 

ايـن   ي ه وجه تسميهكطور اختصار بايد بگويم  فقط به .ندكتاب مراجعه كتواند به اين دو  مي
  .رسد يله خزاعه ميه نسبت اين طايفه به قبكاين است  »بيچاره«طايفه به 

خزاعـي بـه    سه نفـر از فرزنـدان اميرسـليمان    عرضا حضرتدر زمان واليتعهدي 
آن حضـرت نيـز آن سـه نفـر را     . م محل، متوسل به آن حضرت شده بودنـد كايت از حاكش
و از همـان   ،»نيدكها توجه  به اين بيچاره«: رده به متصديان فرموده بودندكخطاب  »بيچاره«

يه نيز به همـين  در زمان صفو. اند ردهكاً براي خود حفظ كعنوان را تبرّ اين زمان، اين طايفه
  .بيچاره از دادن ماليات، معاف شده بودند ي سبب افتخار خانوادگي، طايفه
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ه جنابعـالي در مسـند ارشـاد و قطبيـت آن هسـتيد، بـه طريقـه        كاللّهي  طريقه نعمت
شده است، از چـه زمـاني و چگونـه بـه ايـن      عليشاهي يا گنابادي مشهور  اللهيه سلطان نعمت

  عناوين مشهور شد؟ 
د   عليشاه رحمت حضرتبعد از فوت  شيرازي، عموي آن حضرت به نام حاج آقا محمـ

 ،ه بعدها مشهور به منورعليشاه شدند و از علماي شيراز و پيشنماز مسـجد بودنـد  كشيرازي 
ردنـد  كعليشاه ارائه  رحمت آقاي اي مبني بر اجازه و جانشيني از طرف پس از چندي، نوشته

عليشاه نبود و خود حاج آقا محمد شيرازي نيز گفته  رحمت آقايمتعلّق به  شتهه خط آن نوك
ه اين فرمان بـه  كاي مدعي بودند  گرچه عده. اند اطّالع بوده ه از وجود اين فرمان بيكبودند 

خط بـاالخره آنچـه قـبالً    ارشناسان كولي با ارجاع به  ،عليشاه است رحمت حضرتخط خود 
ه خط ايشان نيست و حتّي چند سال پيش در كگفتند به قطع معلوم شد  بسياري موثّقين مي

ه فرمـان جانشـيني   كنيز صراحتاً اظهار شد ) نوربخش تركآقاي د ي هنشري( صوفي ي همجل
. دباش مي ـ ميرزا محمد حسين ـ عليشاه حاج آقا محمد شيرازي به خط فرزند مرحوم رحمت

جانشـيني   ي هعليشاه، مبني براجـاز  رحمت آقايجانب  زه فرمان ديگري اكبود  ياين در حال
ه بنا بر اقرار همگان، و كاز قبل موجود بود ) عليشاه سعادت( اظم اصفهانيكحاج محمد آقاي

 ي هباشـد و نيـز نامـ    عليشـاه مـي   رحمـت  آقاينوربخش، به خط خود  تركآقاي د حتّي خود
ه مضـمون آن،  كـ اسـت   جـود عليشـاه مو  عليشاه به مرحوم سعادت رحمت ديگري از مرحوم

ت   كـ سـاني  كدر مقابـل،  . نـد ك عليشاه را تأييـد مـي   سعادت آقايجانشيني  ه مخـالف قطبيـ
ي از جانشـيني و  كآن نامـه حـا   ه مفـاد فرمـان و  كردند كعليشاه بودند، اعالم  سعادت آقاي

ه با ايشان دشـمني  كساني كحتي بعدها  شيخي است و ي هي از اجازكه حاكقطبيت نبوده بل
به هر جهت . م اهميت و بطالن آن واضح بودكه بسيار كايرادات ديگري نيز گرفتند  داشتند

حـاج ميـرزا حسـن    «در اين بين مرحوم . عليشاه بودند دو نفر مدعي جانشيني مرحوم رحمت
 ،ب و شاعر نيز بـود عليشاه شد و مردي فاضل، دانشمند، ادي ه بعداً مشهور به صفيك »صفي

ه داشـت و  كـ انتظـاراتي   ي هرد، ولي به واسطكعليشاه تجديد بيعت  ابتدا نزد مرحوم سعادت
اما پس از مدتي  .ارادتمندان و پيروان حاج آقا محمد منور قرار گرفت كبرآورده نشد، در سل

طبيـت نيـاز بـه    ه اصوالً قكرد و ادعا نمود كبا آقاي حاج آقا محمد منور نيز اختالف حاصل 
ت    ،اين مقدمات انامه ندارد و ب اجازه عـاي قطبيـه كـ ايـن در حـالي اسـت    . ردكـ خود وي اد

قطبيت فرمان  كه اگر مالكند ك اتباتش با آقاي محالتي اشاره ميكمشاراليه در مجموعه م
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عليشاه موجود نيسـت و حتّـي    است، فرماني باالتر و به اصالت فرمان قطبيت جناب سعادت
  . عليشاه نيست از جانب جناب رحمت يه فرمان حاج آقا محمد شيرازكگويد  مي

ه تقريباً بـه اتفـاق آرا،   كهاي صوفيه، بل اما بنابر اصول اساسي تصوف و غالب طريقه
اجازه او به  ي هقطب سلسله فقري بايد مأذون و منصوص از جانب قطب قبلي باشد و سلسل

س حق ندارد بدون داشتن اجازه، خود را كبرسد و هيچ  صامام معصوم و از امام به پيغمبر
بـدين ترتيـب سـه    . اهميت داشته اسـت  ،بداند و بدين جهت موضوع قطبيت و اجازه بقط

رشـته   ـ  2 ،رشـته منورعليشـاهي  ـ   1: عليشاه شيرازي بوجود آمـد  رحمت آقايرشته بعد از 
  ).گنابادي( عليشاهي رشته سعادت ـ 3 ،عليشاهي صفي

حاج آقا محمد مشهور به منورعليشـاه چـون عمـو و باجنـاق      آقايسه رشته،  از اين
عليشـاه و   رحمـت  آقـاي ي همسر كه يكيعني دو خواهر بودند ( عليشاه بودند رحمت حضرت

ه در شـيراز بـا   كبه اين دليل تمام خانواده و اشخاصي ) منورعليشاه بود آقايديگري همسر 
ط  كـ همچنـين تبليغـاتي    ردند وكتر به ايشان توجه بودند، بيش باطاين خانواده در ارت ه توسـ

عليشاه در رابطه با فرمان حاج آقا محمد انجام شده بود و عدم تحقيق  خانواده مرحوم رحمت
 .اشخاص در خصوص اصالت و صحت اين فرمان، از ديگر عوامل مؤثّر در اين موضوع بـود 

را به  »الصدري نايب«رويش بود، مقام ه خود دكشاه مده چون محكعامل مهم ديگر اين بود 
عليشاه داده بود، بعد از ايشان هم گويا اين مقام را به فرزند ارشد ايشان به نـام   رحمت آقاي

مخـدوش حـاج آقـا     ي هنامـ  اي، جاعـل اجـازه   ه بنـا بـه قـول عـده    كـ ( محمد حسين ميرزا
و سپس ) در جواني مرد با وضعيت بدي رد وكن رمحمدشيرازي بود و چند ماه بعد بيشتر عم

داده بـود؛ بـه    ــ  الحقـايق  طرائـق تاب كصاحب  ـ تر وي ميرزا محمد معصومكوچكبه برادر 
گذاشتند و به عنـوان   ايشان احترام مي ي ههاي دولتي به ايشان و خانواد همين دليل دستگاه

ي لقـب  فرمان مجعول حتّ اينبه هر حال در . ردندك عليشاه برخورد مي رحمت آقاي ي خليفه
امالً بـا روش  كـ ه اين امـر  كر نشده است در حالي كطريقتي براي حاج آقا محمد شيرازي ذ

  . به هر حال ايشان خود را منورعليشاه ناميد. هاي طريقتي مغاير است مرسوم نگارش فرمان
ه به هندوستان به عنوان كهايي  مسافرت ي هحاج آقا ميرزا حسن صفي هم به واسط

سخن و از طالقـت   رده بود و نيز چون مردي فاضل و خوشكدرويشي صوفي با عقايد  كي
ه كـ لسان برخوردار بود حتي تفسيري از قرآن را به شعر سروده بود و همچنين بـه دليـل آن  

شاه، مريد ايشان شده بود، به تدريج شهرت و شخصـيت پيـدا    ظهيرالدوله، داماد مظفرالدين
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عليشاه از نظر مقـام علمـي در سـطح معمـولي      سعادت آقايمرحوم  اينكهاما به جهت . ردك
ي  هردنـد، عـد  كگيري و خلوت اختيار  بودند و به تجارت مشغول بودند و خودشان هم گوشه

 حاج مـالّ  آقايعليشاه  سعادت آقاي رحومه مكتا اين. مي متوجه حقّانيت ايشان شده بودندك
شيخي  ي هچندي به او اجاز پس از سلطان محمد بيدختي گنابادي را به درويشي پذيرفتند و

ه ايشـان  كـ جانشيني عطا فرمودند و تنها شـيخي   ي هاجاز »عليشاه سلطان«و سپس با لقب 
كـه   عليشاه بودنـد  طانسل آقايسلطان محمد يعني  حاج مالّ آقايرده بودند، همان كمعين 

ـ       ه چون مردي بسيار دانشمند بوده و به علوم فقهـي و فلسـفي و سـاير علـوم متـداول زمان
بنابراين در آن زمـان  . المللي به دست آوردند امل داشتند، شهرت و شخصيت بينك ي هاحاط

عليشـاه در   سـلطان  آقـاي چـون   و. اللّهـي شـناخته شـده بودنـد     سه سلسله بـه نـام نعمـت   
قمري تنظيم شـده، حـدود پانصـدوچند     1300ه در حدود سال كه بنا برگزارشي ك ـ بيدخت

ني گزيدنـد، در نتيجـه   كاجدادي ايشان بود، سـ  دگي آباء وه محل زنك ـ نفر جمعيت داشت
  .تندومت قرار داشكه در تهران بودند، مورد توجه حكمتر از ديگر بزرگان سالسل ك

عليشاه و ديگر جانشينان ايشان مقـيم بيـدخت گنابـاد     سلطان آقايمرحوم  اينكهعلت 
  ؟ چيست ،اي دور افتاده است ه آنجا منطقهكبودند با توجه به اين

ومت و مأمورين آن زجر ديـده  كمردم ايران تقريباً از اواخر زمان صفويه هميشه از ح
ومت روابط دوستانه داشت، مخالف كه با حكس كها و با هر  ومتكبودند، بنابراين مردم با ح

ه به هيچ وجـه بـا   كعليشاه  سلطان آقايبه اين جهت . دانستند را دشمن ملّت مي بودند و او
رده تـا  كـ سـب  كوستي و آشنايي نداشتند، در ذهن مردم، موقعيت مناسبي د ومتيكحرجال 
ايـن  (رد كه بسيار در بين مردم شهرت پيدا كه قضيه بازگشت ايشان از سفر حج به مكآنجا 

ه كه هنگامي كموضوع به اين ترتيب بود ). هم آمده است عرفان و علم هنابغتاب كقضيه در 
تـوقّفي داشـتند، پيغـام    ) عبـدالعظيم  حضـرت ( ري شـهر ه در كاز سفر م گشتباز ايشان در
ه در آن تاريخ، كردند؛ گو اينكشاه را براي ماندن در آنجا و نيز مالقات با او را رد  ناصرالدين

بسياري از معنونين فقرا معتقد بودند چون اين ديدار به نفع فقرا است، ايشان تشريف داشته 
فقرا چرا بايد نظـر بـه شـاه ظـاهر داشـته      : ودندعليشاه فرم سلطان آقاي حضرتولي  ،باشند
اگر شـاه، مـا را   . شاهان در اختيار اوست ي هه قلب همكبايد نظرشان به شاهي باشد  ،باشند

ت؛ اگر هم بـه  كخواهد ببيند، ما هم رعيتي هستيم مثل ساير رعاياي ممل به چشم ظاهر مي
شيده و بـه گنابـاد   كند، زحمت را ببي خواهد ما هستيم مي يه بزرگ معنوي طريقتكدليل اين
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ه بـزرگ ايـن سلسـله بـه     كـ ه نشان داد كاين موضوع . مان آنجاست ه محل زندگيكبيايد 
رد كلذا بسيار سروصدا ايجاد ،ومت، حاضر به مالقات با شاه نيستكرد خالف حكواسطه عمل

ام بـود     درگنابادي روي آوردند و ي  هو مردم مشتاقانه به سمت سلسل ب تـا كه كـ همـين ايـ
ط محمدحسـن   اآلثار و مأثر خـان اعتمادالسـلطنه نوشـته شـد و وي ضـمن تمجيـد از        توسـ
ايشان از سفر حج بازگشته و به  تاب،كه مقارن با تأليف اين كنويسد  عليشاه مي سلطان آقاي

را ديـد   او هكـ امل، هركاز فقيه فاضل الي عارف «: نويسد تهران وارد شده است و سپس مي
ـ  ت باعـث شـهرت سلسـل      ».ب دانـش و آگـاهيش بسـتود   پسنديد و به مرات ي هايـن موقعيـ 

عليشاه و هم جانشينانشـان، همـه اهـل فضـل و      سلطان آقايهم . اللّهي گنابادي شد نعمت
ننـد و بـه   ك كمـ كه به مـردم محـروم گنابـاد    كدانش بودند و حسن خلق داشتند و براي آن

گناباد را كـه مـوطن   ي  هان گوشو علمي مردم آن منطقه، هم نيدي ي همنظور تقويت روحي
آنان بود براي زندگي در نظر گرفتند و از حدود صدوسي سـال پـيش تـا ايـن      هيو اول ياصل

آنجـا   كومت مجبور به تركه با فشار حكتاريخ اقطاب بعدي همه مقيم گناباد بودند مگر اين
  .شده باشند

ــت      ــليم دس ــت تس ــه و محب ــز، از روي عالق ــل ني ــراد فامي ــوام و اف ــه اق ورات هم
شايد به همين جهت اگر بخـواهيم از  . عليشاه و جانشينان ايشان بوده و هستند سلطان آقاي

گنابـادي از ايـن   ي  هوب رونق سلسـل ك تر زرينكنيم، به قول مرحوم دكلحاظ ظاهري تعبير 
جانشينان ايشان هميشه از همين خانواده بودند و عالوه  وه اقطاب كجهت حفظ شده است 

ي از كـ ه يكـ باشند؛ و نيز جهت ديگر آن اين اسـت   ، عالم به شريعت نيز ميبر مقام عرفاني
دادنـد   عليشاه به پيروان دستور مي سلطان آقايه بخصوص كگنابادي ي  هخصوصيات سلسل

نون نيز هست و كه اكهمان شعاري  نيند؛ يعك ه درويشي در سياست دخالت نميكاين بود 
ـ   اين دستور موجب بقاي درويشي و عظمت آن  تبصـره بـه آن    كشده است، البتـه فعـالً ي

ه كـ نند، بدون آنكها آزادند شخصاً در سياست دخالت  ه درويشكاضافه شده و آن اين است 
  . آن را به درويشي نسبت دهند

ـ اللّهيه گنابادي تمايلي به داشـتن روابـط بـا رجـال ح     اگر بزرگان سلسله نعمت ومتي ك
  ومت به آنها چه بوده است؟كح بعضي از اهل ي هاند پس علّت عالق نداشته

ه بـه  كومتي هم، اشخاصي كعالوه بر ارادتمندان و اعضاي خانواده در ميان رجال ح
گذاشتند زيـرا   عرفاني و اسالمي داشتند، به بزرگان اين سلسله احترام مي ي هاصطالح خمير
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يچ ه هـ كـ همين ميل به مقيم بودن اقطاب گنابادي در دهي مانند بيدخت، موجب شده بود 
نيازي به  ومتي نداشته باشند و اين استغنا و بيكدولتي يا از رجال ح هاي هتقاضايي از دستگا

رد و حتّي بسياري از رجال با ك ها را هم وادار به اداي احترام مي ومتكه حتّي حكطوري بود 
اي به دست آورند اظهار ارادت و يـا تظـاهر بـه     ه وجههكه درويش نبودند ولي براي اينكاين
ه در آن كـ عليشاه هم در مواجهه با منازعات سياسـي   سلطان آقاي شو رو. ردندك رادت ميا

هاي سياسي بود خودداري از دخالت در  بازي زمان اغلب همراه با اغراض شخصي و دسيسه
ـ  : فرماينـد  شود، مي امور حاد سياسي بود، وقتي از ايشان در اين مورد سؤال مي نفـر   كمـا ي

ولي در موارد عمده مـثالً در اخـتالف   . باشيم دولت مي مطيعهستيم و زارعِ دهاتيِ درويش 
انـد، و در   ه به مرحوم معتمدالتّوليـه نوشـته  كاي  محمدعليشاه و مجلس شوراي ملّي در نامه

تفهـيم  ) منظـور محمدعليشـاه  ( به پادشاه: فرمايند آمده است، مي عرفان و علم ي هنابغتاب ك
مجلس است و مخالفـت بـا    »همراهي«ت و رعيت در كه امروز مصلحت دولت و مملكشود 

  . اين مجلس به صالح نيست
اين وضعيت آزاد بودن دراويش در امور سياسي و منع درويشي از دخالت در سياست 

د معصـوم نايـب     كـ اين ماك. بسيار مفيد بود ـدر  ه مرحـوم حـاج محمـتـر   كوچـ كبـرادر  ( الص
) مشهور به مستبدين( طلبان ه سلطنتكزماني خواه بود، در  ه مشروطهك )محمدحسين ميرزا

ن كامل محمدعليشاه، ممكردند، مورد مزاحمت واقع شد و حتّي در زمان تسلّط كقدرت پيدا 
ولـي وسـاطت مرحـوم اعتمادالتّوليـه      ،نندكخواهان اعدام  بود وي را مانند برخي از مشروطه

الصـدر از تهـران    ه نايـب كد شتن او منصرف شود و صرفاً دستور دهكه شاه از كموجب شد 
تـاب جـالبي بـه نـام     كآمـد و بـدين ترتيـب در ايـن دوران      ادبرود، لذا او به بيدخت و گناب

ه درخصـوص عرفـان و   كـ تابي اسـت  كواقع بهترين و آخرين  ه دركنوشت  الحقـائق  طرائق
يـا در مـورد مرحـوم    . به اين تفصيل نوشـته شـده اسـت    هيصوف يها قهيتصوف و شرح طر

ترش كوچكـ ، ارتباط داشت و بـرادر  شاهه از دراويش بوده و با دربار محمدعليكدالتّوليه اعتما
عليشاه در  سلطان آقايخواهان بود و  ه او هم از دراويش و از مشروطهكمرحوم معتمدالتّوليه 

ارهـا و اقـدامات   كنند در ك نويسند به او و برادرش توصيه مي ه به معتمدالتّوليه ميكاي  نامه
و خير بندگان خدا را در نظر بگيرند و با  دشان نيتشان خالصانه و صرفاً براي خدا باش ياسيس
نشستند  ديگر ميكآنها هم در مجالس درويشي پهلوي ي. نندكديگر مقام برادري را حفظ كي

شـان   ه مشرب سياسيكامل داشتند، هرچند كديگر اتّحاد كردند و با يك و با هم مصافحه مي
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ـ  ه نمونهكچنان. ت بودبا هم متفاو ه در مجلـس  كـ سلسـله بـود    شهاي ديگري نيز در دراوي
ن بـود  كردند ولي در بيرون ممك نشستند و با هم مصافحه مي نار هم ميكدرويشي، برادروار 

ت طـرف   كـ دانسـتند   دام مـي كشان با هم مخالف باشد، اما همواره هر رد سياسيكعمل ه نيـ
ه در تشـخيص راه صـحيح   كـ ن اسـت  كست اگرچه مممقابلشان خالصانه و صرفاً براي خدا

به اين طريق هـم  . نند و اين بهترين تربيت براي درويش در زندگي اجتماعي استك اشتباه
نـون  كردند و اين وضعيت تـا  كتعداد دراويش زيادتر شد و هم اهميت اجتماعي خاصي پيدا 

  . هم ادامه دارد
محترم تابنده بوده چه تأثيري  ي هخانواد مقام قطبيت در صد و چند سال اخير در اينكه

  بر روابط خانوادگي داشته است؟ 
ه بـه عـالم   كـ اي  اعتقـاد و عالقـه   ي هما هم به واسط ي هاما راجع به خانواده، خانواد

انـد، ولـي    ها درويش نشـده  اگر هم بعضي. اند ل بودهكعرفان داشتند، دور همين محور متش
ه تقريبـاً از بيسـت سـال پـيش     كـ طوري  هب. برجا بوده استفاميلي آنها پا ي هاعتقاد و عالق

مـا آنجـا    ي هه اعضاي خانوادكشهرهايي  خانوادگي ما در تهران و در بيشتر ي هنون دوركتا
ه در ايـن جلسـات همـه تشـريف بياورنـد تـا       كـ هستند، برقرار است و بارها خواهش شـده  

نون حتّـي همـديگر را   كه تـا كاست  نكزيرا مم .ترها را ببينند و آشنا بشوند جوانترها، مسن
ته بـه  كتوانم دو ن مي. ندك آن را تأمين مي افزايد و مي يام فاميلكاين بر استح نديده باشند و

ه ببينيد اين تاثير چگونـه بـوده   كنم كعليشاه اشاره  سلطان حضرتعنوان مثال در وصاياي 
  . است

وع تحريم مواد مخـدر  عليشاه و جانشينان ايشان، به موض سلطان حضرتدر وصاياي 
ه من راضي كاند  نامه خويش فرموده عليشاه در وصيت صالح حضرتاشاره شده است و حتي 

رده در ورثـه مـن معتـادي    كنيستم از ارث من ديناري صرف اين مسائل شود و اگر خداي ن
ه همين مطلب كگويم راضي نيستم؛  نم ولي ميك ه او را از ارث محروم ميكگويم  باشد نمي

اعتيـاد، در   ي هم باشـد و نسـبت بـه مسـأل    كـ  ما بسيار ي هب شده است معتاد در خانوادموج
ه افراد براي فرار از اين نفـرت، خودشـان را از معتـاد    كما نفرتي ايجاد شده است  ي هخانواد

  .دارند شدن و اعتياد دور نگاه مي
ايشـان  ه نامـه  عليشاه و جانشـينان ايشـان در وصـيت    سلطان آقايه كدومي  ي هتكن
تر اسـت، ولـو    ه از نظر سن بزرگكما و در نسل ما هر  ي هه در خانوادكاند اين است  نوشته
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نـد؛  كتر بايد رعايـت احتـرام او را ب   كوچكتر است و آن  كوچكم بر روز هم باشد، مقد كي
ه در كـ باشـد   ــ  تيمثل مقام قطبيت يا شيخ ـ الهي ي هوجه كي تر كوچكه در كمگر اين

نـدارد؛   يريباره تـاث  نيومتي در اكاما داشتن مقام دولتي و ح. را محترم بدارند صورت او آن
ه كدار بودم، قوم و خويشي داشتيم  ه وقتي من در وزارت دادگستري سمتي را عهدهكاين ماك

ـ  مي از نظر سنّي از من بزرگكتقريباً با من همسن بود و فقط  ه بـا هـم   كـ بـار   كتر بود، ي
رفـت و مـن ايـن     قت دادگستري رفتيم ايشان جلوتر از مـن مـي  تر مبشّري وزير وكپيش د

رد، من در پاسـخ  كتر مبشري در اين مورد از من سؤال كه بعد دكردم ك مسأله را رعايت مي
ه منصـب  كـ ولي در مواردي . است شتره ايشان سنّش از من بيكگفتم علت اين است  به او

ترهـا هـم رعايـت     قـوام حتّـي بـزرگ   ه اآلن من دارم، ساير اكالهي باشد، مثل اين منصبي 
اصوالً خود همين مسأله . ندك ام فاميل را تأمين ميكاحترام من را دارند و خود اين امر استح

عليشـاه   سـلطان  آقـاي  لنون، همه از نسـ كاقطاب سلسله از صدوسي سال پيش تاه تمام ك
دام كـ گرديده و هر اند موجب شده در اين فاميل، قطبيت و ارتباط خانوادگي باهم توأم  بوده

  .ندكديگري را تقويت 
ـ مزار سلطاني بيدخت چگونه ساخته شد و توسعه پيـدا   رد و چـه مـوقعيتي در ميـان    ك

  خانواده جنابعالي و سلسله داشته و دارد؟
ه در كـ و آن ايـن اسـت   . ه جالب توجـه اسـت  كساختمان مزار وضعيت خاصي دارد 

ن بودنـد، قبرسـتان   كعليشاه هم در آنجاسـا  نسلطا آقايي بود و كوچكه ده كبيدخت قديم 
ــه اي بــود  ه خبــر شــهادت كــوقتــي . بيــدخت در محلــي خــارج از آبــادي و در پــايين تپ

بيدخت بودند و  كنورعليشاه در آبادي ديگري نزدي آقاي ،عليشاه منتشر شد سلطان حضرت
صـميم گرفتـه   ابتـدا ت . ه از موضوع خبردار شدند با عجله به بيدخت بازگشتندكبه محض اين

نند ولـي  كعليشاه را در محلّ ديگري در وسط گورستان دفن  سلطان آقاير كه پيكشده بود 
متصديان حفر قبر . نيدكقبرستان، قبر حفر  يه در طرف باالكنورعليشاه فرموده بودند  آقاي

حـاج محمـد بـاقر     آقايه ك نورعليشاه محل حفر قبر را بپرسند آقايقصد داشتند مجدداً از 
فرماينـد   نورعليشاه مـي  آقايمرحوم . فرمايند جا را ميكدانم ايشان  گويد من مي غابي مينو
سپس مرحوم نوغـابي  . آن را نشان دهد حلداند، دنبال او برويد تا م ه حاج محمد باقر ميك

ب از او مـي  . دهد محل دفن را نشان مي يان حفر قبر با تعجـه تـو چگونـه   كـ پرسـند   متصد
ه فرزندم از دنيـا  كگويد چندي قبل  است؟ حاج محمد باقر نوغابي ميجكفهميدي محل آن 
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ت كـ از آنجـا حر  وعليشاه براي تشييع تا قبرستان آمدند و پـس از دفـن ا   سلطان آقايرفت، 
ردند و به طرف تپه باالي قبرستان رفتند و روي اين تپه آمدند و در اينجـا نشسـتند و بـه    ك

ردنـد  كنورعليشاه محل قبـر را بـه اشـاره معـين      آقايه كاي فرورفتند و اآلن  حالت مراقبه
ه كـ ه منظـور ايشـان همـان محلّـي اسـت      كـ ردم كـ ناگهان ياد آن موضوع افتادم و يقين 

ه از خـود  كـ بعـدها  . نشستند، لذا اينجا را نشان دادم آمدند و عليشاه در آن روز سلطان آقاي
ــ  آقــاي ه پــدرم كــد بــار ديــدم نورعليشــاه پرســيده بودنــد، ايشــان نيــز فرمودنــد مــن چن
اي بـه قبرسـتان    عليشاه وقتي به عنوان زيارت اهل قبور و خوانـدن فاتحـه   سلطان حضرت

نشسـتند و لحظـاتي را بـه     ردنـد مـي  كه ايشان را دفن كآوردند در همين جايي  تشريف مي
ه موقع دفـن ايشـان توجـه    كردم تا اينك ردند و من آن موقع توجهي نميك مراقبه سپري مي

  . اي به محلّ دفن بوده است ام در واقع اشاره ه من ديدهكه شايد آنچه كردم ك
ت هـم بسـيار متشـنّج    كچون آن زمان اواخر دوران سلطنت قاجار بود، و اوضاع ممل

عليشـاه هـم    سـلطان  آقـاي ه دشمنان محلّي، حتي به جنازه كبود، اين نگراني وجود داشت 
در آنجـا  درچهار  سهيا  درچهار شش ديواري چهار كه يكنند، به همين دليل بود كجسارتي ب
اي در آنجـا بيـدار باشـند و قرائـت      ه هر شب عدهك اشتندمنظم برايش گذ كشيكساختند و

ـ از ا يكـ يچنانكـه  . بـود  شـان يهم از اشخاص معتقـد و معتمـد ا   كيسركش. نندكقرآن   ني
ـ تعر هيلبودنـد و مشـارا   شـاه ينورعل آقـاي تابان باجناق جناب  يها مرحوم آقا كيسركش  في

گرفتم و به او  دم، تفنگ را بااليپوش را ددينفر سف كيدر مزار  يشب جلو كيكرد كه  يم
كـنم و   يمـ  ياندازريبه تو ت يو به او گفتم اگر تكان بخور دميدادم و گلنگدن را كش ستيا

دهنـده آن   موضـوع نشـان   نيا. فرمودند كه من هستم شاهينورعل آقايكه مرحوم  دميبعد د
ـ شود و البتّه ا نينگران بودند كه نكند به مزار توه شانياست كه ا هـا   كيكشـ  موضـوع  ني

ـ رفت به عنوان  يهم نم يبعداً كه احتمال تعرّض يحت سـنّت برقـرار بـود و هنـوز هـم       كي
  . هست

ه بنّـا و عملـه و   كـ بعد به تدريج مزار ساخته شد و طرز ساختش هم به اين نحو بود 
ه خـودم از  كـ فقرا و اهالي بيـدخت بودنـد، بـه نحـوي      معمار و مهندس ساختمان، اغلب از

ــنيدم  ــگذشــتگان ش ــيك ــر روز صــبح   ه م ــد ه ــايگفتن نورعليشــاه و پــس از ايشــان   آق
نمودند  مي كمكردند و به بنّاها ك بردند و گل آماده مي مي يفعليشاه به مزارتشر صالح آقاي

سـاعاتي در   كصـورت سـمبلي  زدند و به  هاي شلوار را باال مي ارگر ساده پاچهك كو مانند ي
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به ايـن  . نندكمند بودند از اين روش پيروي  ه عالقهكردند تا اشخاص ديگري ك ار ميكآنجا 
سـاختمان را   ي هه نقشـ كـ بعداً هـم  . ردندكت كشر زارمندان در ساخت م طريق تمام عالقه

ه از فقـراي  كلي كشيدند و قرار شد ساختمان مجلّلي در آنجا بنا شود، از استاد ابوالقاسم توك
او و  ــ  و او هـم آمـد   ه به بيدخت بيايـد كزبردستي بود، خواستند  يزد و معمار بسيار ماهر و

  .ساختمان را انجام داد ينو معماري ا ـ اش مقيم بيدخت شدند خانواده
عليشاه ولـي بـه نظـرم از     صالح حضرته يادم نيست از مادرم شنيدم يا از كايتي كح

خواست از مشـهد بـه    علم مي كالمل تكشو وقت امير ه هركعليشاه بود  صالح حضرتخود 
ــه مشــهد ســفر   ــد ب ــا از بيرجن ــد و ي ــد، در بيــدخت توقــف مــي كبيرجن ــ ن رد و خــدمت ك

رسـيد و سـالمي    مـي ) عليشـاه  صـالح  آقاي حضرتنورعليشاه و  آقاي حضرت( آقا حضرت
ه بـراي  كـ  سفر كي. ردك بعد خداحافظي مي رد و دقايق و لحظاتي در خدمتشان بود وك مي

. آقا در مزار تشـريف دارنـد   حضرته كزيارت ايشان به در منزل آمده بود، به او گفته بودند 
آقـا پـس از اداي    حضـرت  .نـد كاي بخواند و هم زيارت  ه هم فاتحهكوي به مزار آمده بود 

اييد فش و جورابتان را درآوريد و شلوارتان را هم باال بزنيد و بيك: فرموده بودند احترام، به او
ار را انجـام داده بـود و ايـن را    كمال ميل اين كاو هم با . نيدكت كدر ساختن ساختمان شر

عليشـاه   سـلطان  حضـرت  اره در سـاخت سـاختمان مـز   كدانست  براي خودش افتخاري مي
  .به همين طريق و به تدريج ساختمان بنا شد. رده استكت كشر

ه من خودم به ياد كگفتند  ميهم ) قمري 1335تولد( مرحوم آقاي سلطانعلي سلطاني
خواستند سـقف گنبـد را بسـازند،     دارم وقتي ساختن ساختمان به پاي گنبد رسيده بود و مي

ها تا  ه از پايين ساختمان و از پلّهكيل شد كصفي از اقوام و بزرگان و فقرا از پير و جوان تش
خودشـان ايسـتاده   عليشاه در آن باال، پاي سـقف گنبـد،    صالح حضرت. رفت بام مي به پشت

هـايي   ه گل را در ظرفكردم ك ه من بچه بودم و تماشا ميكگفت  بودند و آقاي سلطاني مي
هـم بـه بغـل     داد و او پهلويي مـي  گرفت و به نفر سي اين گل را ميكدادند هر  از پايين مي
ايـن  بنّـا،   كي عليشاه مانند صالح آقايرسيد؛ در آنجا خود  محل گنبد مي بهداد تا  دستي مي

ردند و گنبـد تقريبـاً   ك گذاشتند و آجر را روي آن نصب مي و روي بنا مي داشتند گل را بر مي
وحدت فقرا بود و به اين جهت فقـرا   ي هحلق ي هار به منزلكو اين . ل ساخته شدكبه اين ش
 كصورت ناخودآگاه همه خود را در ساختن اين سـاختمان شـري   هه آگاه باشند، بكبدون اين

انـد و ايـن خـود در عظمـت      ردهكـ ار كـ ه از روي عالقه كي بودندكد؛ درواقع شريدانستن مي
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 ي هه هميشـه عـد  كـ به همـين جهـت اسـت    . درويشي و وحدت فقرا بسيار مؤثر بوده است
رسـد و عـرف    به فرزندان به ارث مي نآيند و اين عالقه از پدرا زيادي براي زيارت مزار مي

  .درويشي هم اين اقتضاء را دارد
  وسعه مزار سلطاني صرفاً به منظور توسعه فقر و درويشي بوده است؟آيا ت

هـا در ايـران غالبـاً از اجتماعـات نگـران       ومتكه قبالً داديم، حكبا همان توضيحي 
اند، مگر بعضي رجال  اند و به اين جهت نسبت به درويشي متأسفانه نظر خوشي نداشته بوده
 كه خـود در سـلو  كعرفان داشته و يا اينه شناخت صحيح و درستي از تصوف و كومتي كح

. وليت دولتي هم داشـتند ؤاعتقادات ديني و عالئق درويشي خود مس حفظعرفاني بودند و با 
متر بود ولـي چـون در مشـاغل دولتـي     كشان  ه نگرانيكاين افراد گرچه نگران نبودند يا اين

نگراني ساير مسؤوالن بودند، گاهي  ه داراكومتي كداراي سمتي بودند، به دليل آن سمت ح
ومت اسالمي يعني جمهوري كبينيم در دوران ح مثالً مي براينبنا. ردك به آنها نيز سرايت مي

تصـوف و عرفـان اسـالمي نظـر خوشـي داشـته        القاعده مسؤوالن بايد بـا  ه عليكاسالمي 
به ه جنكرده است، طريقت را نيز كشريعت غلبه ي  هه جنبكنون كه اكبه اين معني  ـ باشند

 ي هه بـا توسـع  كشود  ظاهر مي نينچ كذل مع ـ نندكمعنويت اسالم است، تقويت  ي هجلو و
  .درويشي مخالفند

ه وقتـي اقبـال مـردم را بـه     كـ نند، اين است ك ه ميكو اما در مورد توسعه، اشتباهي 
بيننـد، و همچنـين وقتـي مالحظـه      عرفان و تصوف و تعداد دراويش را درهمه دنيا زياد مي

ه اشخاص زيادي به اصطالح نسبت به عرفان همدلي دارنـد و در موقـع خـود از    كنند ك مي
ايـن   ي هه اين اقبال مردم بـه واسـط  كنند ك نند، تصور ميك تصوف و متصوفه طرفداري مي

اينهـا جـاي   . ه مثالً چهار تا حسينيه يا سه تا مقبره توسط متصوفه ساخته شده استكاست 
ه مـثالً  كـ تصـوف بـه ايـن دليـل نيسـت       ي هتوسع. اند شتباه گرفتههم ا علت و معلول را با

و رفتـار   ركتصوف به دليل طرز ف ي هه توسعكها و تأسيسات زيادي داشته باشد، بل ساختمان
مل آن شده كشود م ه بر آنها ميكهايي هم  و درويشي است و ستم درويشان و جذابيت فقر

بنابراين اشتباه در همين عدم . معنوي است ي هتوسعه ساختماني هم معلول اين توسع. است
ل بـه ا      . تشخيص است بـه ظـاهر     يـرادات لذا تـدوين قـانون نادرسـت و يـا توسـ نادرسـت

هاي  مثل آنچه اخيراً تحت عنوان تخلّفات از قوانين شهرداري در ساخت ساختمان ـ قانوني
جامعه لطمه وارد  ي ههمتصوف، به  ي هبه منظور جلوگيري از توسع ـ شود دراويش ادعا مي



70 

است  عرفانه بنا بر اصل و طبيعت خويش اهل كاي به نام ايران  ند خصوصاً در جامعهك مي
بـه  . شورها وارد شده اسـت كرده و به ساير كو درويشي بيش از همه جا در اين جامعه رشد 

ه در اذهـان مـردم بـه    كـ سلطاني  كمتبرّ ميل ساختمان مزاركهمين جهت هم، توسعه و ت
ـ كـ نوان خانقاه گنابادي مشهور شده است، به تدريج بوده است و حتي به يـاد دارم  ع  كه ي

اري نشـده بـود و گلدسـته    كـ دوراني نماي بيروني بقعه بسيار ساده بود و با سنگ مرمـر رو 
و داخل بقعـه   اري نشده بود،ك اشيكي و خشتي بود، يعني كنداشت و گنبد آن به صورت خا

ه متولّي كو تصوف بارها به مرحوم پدرم  فراد زيادي از دوستداران فقراري نبود و اك نيز آيينه
ه آنـان نمـاي بيرونـي    كـ ه ايشان اجازه دهند كردند ك رده و خواهش ميكآنجا بودند اصرار 

ه كـ نند، ولـي بـا اين  كميل كنند و از اين جهت ساختمان را تكاري و سنگ بك اشيكبقعه را 
خاصي به مزار سـلطاني بيـدخت داشـتند، بـه      ي هقعال) عليشاه صالح حضرت( مرحوم پدرم

بار بنا به مناسـبتي،   كحتّي ي ه من خادم اين مزار هستم وكه بارها فرموده بودند كطوري 
البتّه يادم نيست فرمودنـد مـا يـا     ـ ما: مستقيماً خود من را مورد خطاب قراردادند و فرمودند

ست آنان موافقت نفرمودند و در بيان علّت با درخوا كذل خادم اين مزار هستيم، اما مع ـ من
نـيم،  كبيروني بقعه را فرضاً سنگ مرمـر   جداره مثالً اگر ما كفرمودند  م اين موافقت، ميعد

ه كـ اي نـداريم   خواهد، و اآلن هم مـا بودجـه   مي وشو و نگهداري و تعمير اين سنگ، شست
بـدين جهـت   . داشته باشـيم  ه آن بودجه را همكنيم ك ار را ميكنيم، پس وقتي اين كتعمير 
اري داخل بقعه، پـس از  ك آيينهميل بناي مزار انجام شد مثالً كارهاي تكه به تدريج كاست 

م سـاخته شـد، و يـا نمـاي     ك مكه چهار عدد هستند كهاي بقعه  يا گلدسته. مدتي انجام شد
در مــورد ســنگ مــزار . اري شــدكــ اشــيك ،بيرونــي بقعــه ســنگ مرمــر شــد و گنبــد مــزار

را تهيه  بيه سنگ خوكها در صدد بودند  مدت كعليشاه هم، مرحوم پدرم سلطان تحضر
ه سـنگي  كـ فرمودند تا اين گيري مي هاي مختلف هم، اين موضوع را پي نند و در شهرستانك

ونت داشت به دستور ايشان به اصـفهان  كه در بيدخت سكحجار  تهيه شد و استاد عبدالولي
گ را انجام داد و خط روي سنگ هم در آنجا نوشته شد ولي هاي اطراف سن رفت و حجاري

عليشاه واقـع نشـد، لـذا سـنگ      صالح حضرتخطّ روي سنگ مورد پسند  ار،ك امپس از اتم
بـه  ) رضاعليشـاه  آقـاي  حضرت( ه بنا به پيشنهاد مرحوم برادرمكور نصب نگرديد تا اينكمذ

ه خط نسـتعليق  كبه عشقي  عليشاه، مرحوم آقاي عباس بحريني قمي معروف صالح حضرت
نوشت به بيدخت رفت و در آنجا به همراه مرحـوم حـاج شـيخ اسـماعيل      را بسيار خوب مي
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ه در نوشتن خط نسخ مهارت داشت خطّ سنگ كالمشايخ  اميرمعزّي دزفولي معروف به شيخ
ه خط نستعليق آن متعلّق به مرحوم عشقي اسـت و خـط نسـخ آن يادگـار     كمزار را نوشتند 

  . المشايخ است شيخمرحوم 
اري سـنگ مـزار     كـ همچنـين بـه خـاطر دارم     عليشــاه،  سـلطان  آقـاي ه بـراي حجـ

ار اختصاص داده بودند و تقريبـاً  كعليشاه اتاقي را در صحن پايين مزار به اين  صالح حضرت
ار كـ نشسـتند و بـه    اي مـي  روي چهارپايـه  رفتند و بر بيشتر روزها، خودشان به آن اتاق مي

ي بـودم، رفـتم و   كودكه در سنين كبار خود من هم  كو ي ردندك ظارت ميحجاري سنگ ن
ردنـد و  ك ه در خيلي موارد بـه حجـار راهنمـايي مـي    كديدم  در خدمتشان آنجا نشستم و مي

و به تدريج سنگ مـزار آمـاده شـد و آن را نصـب     . نكه اينگونه حجاري كدادند  دستور مي
ـ   كهمين طور تمام . ردندك ه از رحلـت  كـ و در طـي ايـن صدسـالي     يجدرارهاي مـزار بـه ت

  . عليشاه گذشته، انجام شده است سلطان آقاي
عليشاه گذشت، براي اقامت زوار  سلطان حضرته از ساخت اوليه مزار كپس از مدتي 

ي از آنهـا بـه نـام    كـ ه يكـ هـايي شـد    ور، در اطراف بقعه اقدام به احـداث صـحن  كمزار مذ
مبود فضا و افزايش تعداد كه در زمان حاضر با توجه به كاينگذاري شد؛ تا  نام »وثرك صحن«

ه صحن ديگري سـاخته شـود و مـن هـم     كردند كزوار، تعدادي از دراويش سلسله پيشنهاد 
ه بر ايـن صـحن چـه نـامي     كاز من پرسيدند  ـ دراويش يعني ـ سپس زوار. ردمكموافقت 

ــتم     ــن گف ــود؟ م ــته ش ــگذاش ــون ابتك ــه چ ــحن  ك ــاخت ص ــار س ــه  وثر متعك ــق ب ل
خـواهيم آن   به آن، مـي  يردن صحن ديگركعليشاه است و ما با اضافه  صالح آقاي حضرت

بناميم، اما متأسفانه با برداشـت   »دو وثرك صحن«نيم، لذا صحن جديد را كميل كصحن را ت
سـاخت زائرسـراي    ي هه برخي از مسؤولين دولتي از لغت توسـعه دارنـد، اجـاز   كناصحيحي 

  .دو را ندادند وثرك جديد يعني صحن
ـ كعليشاه تأسـيس   صالح حضرتهمچنين از ديگر اقدامات  مـزار در سـال    ي هتابخان

ه اولـين  كـ بـود   »سـلطاني  ي هتابخانك«و پنج سال پيش به نام  شمسي يعني هشتاد 1302
تابخانه هديـه  كعليشاه به اين  صالح حضرترا خود  ةالسعاد بيان تابخانه يعني تفسيركتاب ك

انات و غناي منابع علمي توسعه يافـت  كتابخانه تا به امروز از حيث امكيج اين به تدر. دادند
تابخانـه معتبـري   كتابخانه تأسيس شد و امروز تبديل به كاي هم در داخل  و همچنين موزه

توانند از آن استفاده نمايند ولي بازهم به دليل نگاه صرفاً سياسـي   ه همگان ميكشده است 
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ه همـه چيـز را در سـيطره و اختيـار خـود      كـ ومتي كـ ح ومحلّـي  اران كانـدر  برخي از دست
برنـد و گـاه حتّـي پنهـاني      تابخانه در محافل عمومي اسمي نمـي كخواهند هرگز از اين  مي

تابخانه مـزار سـلطاني   كه كنند، در صورتي ك تابخانه برحذر ميكدانشجويان را از استفاده از 
باشد و شايد بعـد از   يفيت ميكميت و كحيث  زا تابخانه گناباد از حيث تقدم زماني وكاولين 

اي بـا ايـن    تابخانـه كتيه در بيرجنـد،  كتابخانه مدرسه شـو كتابخانه آستان قدس رضوي و ك
  .تجهيزات و تنوع و تعداد منابع علمي در استان خراسان وجود نداشته باشد

ـ منون بسـيار رايـج شـده، م   كا »يافته فقر سازمان ي هتوسع« ي هظاهراً شبه ن اسـت  ك
  .آن بدهيد ي هتوضيح بيشتري دربار

هـاي اصـيل الهـي و     معموالً توسعه در عرفان به منظور بسط معنويت و ارائه آمـوزه 
وقتي فردي با نيتي خيرخواهانه اقدام به انجام . امالً جنبه فرهنگي داردكباشد، لذا  ديني مي

ند، اشـخاص ديگـر   ك و غيره مي تابخانه، حسينيهكالمنفعه از قبيل ساخت مدرسه،  اري عامك
شوند، او را در انجام اين عمـل خيـر يـاري     با او آشنايي دارند و از نيت خير او مطّلع مي هك

 كه بـه دليـل هـدف مشـتر    كـ ارِ خير، شخصي و فردي است كنند، يعني در ابتدا، اين ك مي
ار خير به اقـدام  كشود و وقتي اين  جمعي مي ي هارانكوكاقدام ني كمعنوي افراد، تبديل به ي

نگرنـد،   ومتي به مسائل، صرفاً با ديـد سياسـي مـي   كهاي ح شد، چون دستگاه لجمعي تبدي
ه از جمعيت و شـعارهاي مخصوصـي اسـتفاده    كهايي  اينگونه اقدامات براي آنان و دستگاه

ه فقـرا بـه هـيچ وجـه در     كـ گردد؛ در صـورتي   هاي سازمان يافته تلقّي مي نند، فعاليتك مي
قبلي و  ي هه بدون ارادكنند، بلك يافته شروع به فعاليت نمي انمسائل به صورت سازم اينگونه

رديم، بـا هـم هماهنـگ    كـ ر كـ ه ذكـ  كمشـتر  ي هتنها به دليل داشتن آن نيت خداپسندان
ي صـفويه   از اواخر دوره ـ ومتي راكهاي ح سازماني، دستگاه هاي شبه شوند و اين فعاليت مي

متر كه تعداد دراويش و متصوفه كهايي  در دوره ماواهي انداخته است؛ ا به وحشتي ـ به بعد
ومـت  كبوده است و اين توهم سازماني بودن فقر وجود نداشـت، نگرانـي چنـداني بـراي ح    

  . شد حاصل نمي
                                     

 . ش.  ه 1387در مرداد  وگو گفت.  1
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و ت   1و

  
  چيست؟ تصوف طريقه
 قـرار  فتصـو  مقابـل  در را عرفان خواهند مى آن در هك اند ردهك مطرح را بحثى اخيراً

 علمى تحقيق و فهم نيت به اگر آن طرح همه اين با نيست، درست مطلب اين گرچه. دهند
 الكاشـ  محـلّ  اسـت  سياسـى  سوءاسـتفاده  بـراى  غالبـاً  چون ولى است خوب خيلى باشد،
 و شـده  چـاپ  ىكوچكـ  تـاب ك صـورت  به هك ام نوشته مقاالتى قبالً باره اين در من. باشد مى
 يعنـى  لغت در عرفان هك گويم مى خالصه طور به اينجا در ولى نيدك عهمراج آن به توانيد مى

 هم مك و مختصر حتّى اى اندازه به سكهر. خدا شناخت يعنى اصطالحى معناى به و شناخت
 بيشـتر  و بيشـتر  زنـدگى  مراحـل  طـى  در شناخت اين بعداً. دارد شناختى خداوند از شده هك

 در بشناسد، بيشتر خودش از يا خودش اندازه به يا را او هك برسد جايى به هك حدى تا شود مى
 ايـن  مسـير  در را مـا  هكـ اسـت   راهى تصوف. است شده عارف شخص اين گويند مى اينجا
 ايـن . بشـود  بيشتر هرچه شناختمان خواهيم مى ولى داريم شناختى ما. برد مى جلو به عرفان
 هـم  عملـى  عرفـانِ  آن بـه  و ندا خوانده تصوف اسالم در را شناخت به رسيدن عملى طريقه

 اشـعار  از ىكي در هك است همان تصوف اساس. است تصوف همان عملى عرفانِ. گويند مى
  :است شده بيان مولوى به منسوب

ــتيم    مــــا ز قــــرآن مغــــز را برداشــــتيم ــران بگذاشـ ــر خـ ــت را بهـ  پوسـ
 باشـد،  است الزم پوست بگذاريم؛ نارك لّىك به را پوست هك نيست معنا بدان اين البتّه

 را آن پوست گردو مغز بجاى مثالً نبايد ولى شود ظاهر آن در معنا هك باشد بايد صورت زيرا
 عليشـاه  صـالح  حضـرت  پـدرم  مرحـوم . بزنم عملى مثال كي هك است الزم اينجا در. خورد
 ثيفك بسيار نبود شىك لوله آب هك ها وقت آن در تهران در مسجدشاه حوض هك فرمودند مى
 رد،ك هضمضم و استنشاق وضو آب از وضوگرفتن هنگام در هك است مستحب چون ولى بود

 هكـ  درحـالى . ردنـد ك مى هم استنشاق ثيفك آب همين از گرفتند مى وضو وقتى نمازگزاران
 آن با هك را آبى بداند بايد مؤمن هك است اين است، مستحب آن در آنچه و دستور اين روح
ـ  بـودن  مستحب روح الّوا. ندك هضمضم را آن واندبت هك است تميز آنقدر گيرد مى وضو  كي
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 هكـ اين جـاى  به هك نحو بدان ببرد بين از را سىك معنوى حالت هك نيست اين شرعى دستور
. نـد ك پيـدا  بـدى  احساس شود، حاصل شخص براى مستحب عمل انجام از خوبى احساس
 و امكـ اح همه. تاس آن شناخت طريق هم تصوف. شناخت بايد را روح اين گويد مى عرفان

 آن بـه  حقـوق  علـم  در مـا  آنچـه  مشـابه  و دارد عرفـانى  روحى اسالم، در شرعى دستورات
 هـم  و اسـالم  روح بـه  هـم  مـا، . »عرفـان «: گـوييم  مـى  اسـالم  در ،»قانون روح« گوييم مى
 چـون  يعنى دهيم، مى انجام امر اطاعت نيت به را جسمش و صورت. داريم توجه جسمش به

 انجـام  را آن و نـيم ك نمـى  چـرا  و چون ما نكن را ارك اين و نكب را ارك اين فرموده خداوند
 در رفتن سجود و وعكر به و شدن راست و خم اين آيا هك پرسيم نمى نماز در مثالً. دهيم مى
 روح بايـد  ولـى . نـيم ك مى هم ما نيد،كب چنين هك اند داده دستور چون. نه يا است مفيد نماز
 عرفـان  و تصـوف  اسـاس  اين. چيست آن از منظور هك بفهميم م،نيك كدر خودمان را نماز
  .است

 علمـى  برداشت اين آيا است، ظاهر از معنى برداشت عرفان ذات گفتيد هكاين براساس
  دارد؟ ترى عميق حقيقت كي هكاين يا ذهنى برداشت يا است

 مـثالً . ننـد ك مـى  مطلـب  برداشت ،موضوع آن خود لسان و وسايل با موضوعى هر از
 گوسـفند  الشـه  و جسم با بزرگ چاقوى و ساطور با ند،كب قصابى خواهد مى قصاب هك وقتى

 وسـايلى . دهـد  مى انجام كناز خيلى چاقوى كي با جرّاح كي را ارك همان ولى ندك مى ارك
 هكـ  اسـت  سىك خود پيام به كتمس اوالً داريم عرفان استنباط براى و شناخت براى ما هك

 بعـد  انـد،  رفتـه  جلوتر ما از راه اين در هك است سانىك پيام ثانياً. است هردك وضع را امر اين
 سـرد  آب با است بهتر وضو هك اند گفته فرض به هكاين. هست بشر براى هك ضرورياتى هم

 آب بـا  اسـت  مستحب گرمسير مناطق در و تابستان در هك نيمك مى استنباط چنين ما باشد،
 در. نـيم ك نمى را استنباط اين ديگر آنجا در سيبرى به رفتيم مثالً اگر اما. بگيريم وضو سرد
 چند بر مبتنى ما استنباط. بگيريم وضو سرد آب با هك دارد راهتك يا است بد گوييم مى آنجا
 برسـد  درجـه  آن به انسان اگر. شخصى احساس هم بعد و محل موقعيت جمله از است چيز
 نماز درباره چرا هك ندك ركف دلش در تواند مى او باشد، مكمح خداوند با اش معنوى روابط هك

 بر يهكت هكبل نيست تا چهار دودوتا حساب براساس اش مجموعه استنباط اين. اند گفته چنين
  .دارد خداوند با مكمح رابطه اين
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  چيست؟ دليلش دارد، ايران در را پيروان بيشترين نونكا هم گنابادى سلسله
 آمـار  هـم،  خودمـان  سلسـله  از و ندارم اطّالع سالسل ساير پيروان تعداد از من اوالً

 هكـ  اسـت  طـور  همـين  پيداسـت  ظـاهراً  آنچـه  ولـى  بدانم را فقرا تعداد مشخّصاً هك نداريم
 خواهنـد  مـى  هكاين و شود مى ديگران از بيش ما با هك هم مخالفتى اصلى جهت و گوييد مى
  :مولوى قول به زيرا خوريم، نمى لطمه ما البتّه ؛است همين بزنند لطمه قدر اين ما به

ــى  ــر ب ــار  اى زده ب ــو ذوالفق ــودان ت  زنــى آن، هــوش دار بــر تــن خــود مــى   خ
 ن اســـتكتـــا ابـــد در آمنـــى او ســـا   خود فانى اسـت و آمـن اسـت    ه بىكزان

ــى       نـى كنـى تُـف، سـوى روى خـود     كگر  ــود زن ــر خ ــه، ب ــر آين ــى ب  2ور زن
 طاقچـه  در را تصـوف  و عرفان هك ستا اين است، زياد ما عده هكاين داليل از ىكي
 زنـدگى  و فهـم  سطح از را آن و رديمكن علمى بحث و درس به محدود را آن و ايم نگذاشته
ـ  در پـيش  سال چهل سى در هك هستم همانى من هك چنان. نبرديم باال مردم عملى هعدلي 

 در مـردم  بـا  همـه  ما. ردندك مى شاورزىك ارك گناباد در هم من اجداد. ردمك مى قضايى ارك
 مخـالف  مـا  بـا  هكـ  سـانى ك همان رو، اين از. شناسند مى را ما مردم و هستيم و بوده ارتباط
 هيـاهوى  فضـاى  از آنها از سانىك وقتى هكاين ماك اند ديده ما در هم را مثبتى نقاط هستند،
 ،ديگـر  طـرف  از. نماينـد  مـى  تأييد را ما نند،ك مى تحقيق ما درباره و آيند مى بيرون سياسى
 اجـرا  داده دسـتور  مقـدس  شـارع  هكـ  نحوى همان به را شرعى امكاح ما هك بينند مى مردم
 پـارچگى، كي درس مـودت،  درس مهربـانى،  درس ما، درس هك بينند مى وقتى آنها. نيمك مى

 بـرادر  هـم  با همه هك است اين در عرفان عظمت و اسالم عظمت هك است تهكن اين درس
 آنهـا  بـه  ىكـ ي فرض به هك بينند مى آنها. شود مى آنها بسيار بتعج موجب همه اينها باشند،
 شـود،  شرعى شرعت خالف ارهاىك تا بدهى ما به را درآمدت از قدر فالن بايد هك گويد مى
 نشـان  تـو  بـه  را ردنشكـ  حـالل  راه مـن  بيا گويد مى گيرد، مى ربا هك سىك به هك اين مثل
 و نـداريم  ارىكـ  شـرعى  هـاى  نيرنـگ  ايـن  و ظـواهر  اين با ما هك بيند مى او ولى. دهم مى
 او تـا  نـى ك كمـ ك مستمندى به خواهى مى اگر ولى نيست خريدنى نماز مثالً هك گوييم مى

 بـراى  نمـاز  يعنـى  ندكب را ارك اين تا بده را پول اين او به ند،ك خالفى ارك برود هكاين بجاى
 بـه  تشـويق  را او مـا  ار،كـ  ايـن  بـا . بخوانـد  نمـاز  تا دهيم مى پولى او به ما لذا بخواند اموات

 جـاى  بـه  نمـاز  اسـت  مدعى هك سىك ولى. بخريم را نماز هكاين نه ولى نيمك مى نمازخواندن
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 هكـ  يابد درمى ندك ركف مىك اگر عاقلى شخص هر فروشد، مى را آن و آورد مى جاب ديگران
  .نيست فروش و خريد قابل نماز

. است سازگارتر انسان معنوى روحيه با عرفا اعتقادات و اعمال بينيد مى هك طور همان
 رد،كـ  زنـدگى  اسـالم  شـرعى  مقـرّرات  بـا  مطـابق  عمـر  كي وقتى مسلمان كي طرفى از

 را معنـايش  مـا . بگوينـد  او بـه  توانند نمى را معنايش ديگران. بداند را آنها معناى خواهد مى
 بعـد . ماسـت  بـه  ردممـ  جذب داليل از اينها. بفهمد جان و دل با او هك گوييم مى اى گونه به
  .گردد مى مخالفان حسادت موجب شود مى زياد دراويش تعداد چون هم

  داريد؟ ارتباطى چه اللّهيه نعمت سلسله بخصوص و صوفيه هاى سلسله بقيه با
 در مـا . اسـت  افـراد  همه با ما ارتباط هكبل نداريم خاصى ارتباط اى، سلسله هيچ با ما
 روى قـدمش  بيايـد  سـى ك هـر . اسـت  باز همه روى بر مان سلسله درِ هك هستيم جايگاهى
 بـه  هـا  سلسله ديگر درباره اما. دانيم مى محترم هم را مهمان. است ما مهمان او ،ما چشمان
 هـاى  سلسله اتّصال هك گوييم نمى البتّه ــ نيستيم مطمئن صپيامبر به آنها اتّصال صحت
 احتمـال  جهـت  هر به چون اما ــ نداريم اطمينان صحتشان به ما ولى است، مخدوش ديگر

 در هكـ  سالسـلى  مگـر  ؛نيمك مى رفتار محبت و احترام به آنها با رود، مى آنها اتّصال صحت
 .نداريم ارىك آنها با ما هك ؛رود نمى آنها صحت به احتمال اصالً و دارد وجود يقين بطالنشان

 يـا  محـدود  را خود تماس و يمهست ارتباط در جامعه افراد همه با هميشه ما حال هر در ولى
  .ايم ردهكن محصور

 در سيدالشّـهداء  حسـينيه  و قـم  در شـريعت  حسينيه مثالً شما اجتماعات زكمرا بعضى
  بود؟ چه علّتش ،است شده تخريب گذشته سال دو در بروجرد

 براى و شده ساخته حسينيه نام به اخير سال صدوپنجاه در الاقل ما اجتماعات زكمرا
 شـده  وقـف  عرفـانى  و فقرى مجالس همچنين و عحسين امام عزادارى سممرا برگزارى
 ننــد،ك نــابود را هــا حســينيه ســادگى بــه تواننــد نمــى شــيعه شــورك كيــ در چــون .اســت
 هـا  خانقـاه  براى را واهى مفاسدى سپس و گذارند مى آنها بر را خانقاه اسم ،نندگانك تخريب

 اسـت  نكمم تاريخ طول در البتّه. نندك مى يبتخر را آنها آنگاه و شوند مى قائل لّىك طور به
 موضـوع  ايـن  تعميم بر دليلى امر اين ولى شده مى انجام نادرستى اعمال ها خانقاه برخى در
 اسـت  نكـ مم هكـ چنان شود نمى ديگر هاى خانقاه تخريب به اقدام نتيجتاً و ها خانقاه ساير به
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 را موضـوع  ايـن  تـوان  مـى  آيـا  شود، بكمرت حرامى فعل ردهكن خداى هم مسجد در سىك
 ايـن  هاى حسينيه به ردنك نگاه نحوه اين. ردك تخريب را مساجد تمام و داد قرار كمستمس
 و شـيعه  بـه  سنّت اهل افراطى علماى از برخى هك است نگاهى شبيه آنها تخريب و سلسله

 زا خـارج  خـود  زعـم  بـه  را آنـان  مذهبى نكاما و شيعيان اول هك دارند شيعه مذهبى نكاما
. نندك مى تخريب آنگاه و دهند مى نسبت آنها به را نادرستى اوصاف سپس و دانند مى اسالم
ـ  تابع عاليات عتبات در هائمه هاى حرم تخريب و بروجرد و قم حسينيه تخريب  نـوع  كي
 شـبى  وى. سيناسـت  ابـوعلى  به راجع نمك مى تصور هك هست داستانى. است قشرى نگرش
ـ  شـده،  سردم: گفت آسيابان به. بود بارانى هوا و دبخواب آسياب در شد مجبور  پوششـى  كي
 آمـد  بدش خيلى سينا ابن. هست من خر نپاال فقط ندارم لباسى هك من گفت آسيابان. بياور

 و شـد  طـى  مدتى. باشد خر روى بگذار را خر نپاال. نزن هم را حرفش و برو نخير، گفت و
 را خـودش : گفـت  و زد صدا را آسيابان رو اين از ،بياورد طاقت تواند نمى سرما از ديد سينا ابن
 صـادق  مـا  هاى حسينيه مورد در ماجرا اين. نك عوض را اسمش ؛رونيا را اسمش ولى روبيا

  .است

 به عرفان بزرگان زيارت براى ها درويش هك قديم در بوده؟ چه خانقاه تسميه وجه اما
 سـفر  بـه  هكـ  عـادى  اشـخاص  يا رفتند، مى شهر آن به شهر اين از و طرف آن و طرف اين
 در امـروز  مثـل  هتـل  يـا  مسـافرخانه  و. شـوند  نكسـا  جاهايى در هك داشتند نياز رفتند، مى

 يـا  خرقان در خرقانى ابوالحسن شيخ ديدن به دراويش از جمعى مثالً وقتى لذا نبود دسترس
 تـدريج  بـه  اينبنـابر . شوند مقيم هك نبود جايى رفتند، مى نيشابور در الخير ابى ابوسعيد شيخ
 آنجـا  هكـ  سـاختند  خانقاه نام به نىكاما و ردندك جمع را پولى خيرخواه اى عده هك شد چنين
 در و عـادى  افـراد  و مريـدان  هـم  و بـود  ارادتمندانشـان  بـا  عرفـا  بازديـد  و ديـد  محلّ هم
 ابوالحسـن  شـيخ  عبـارت  هكـ چنان ننـد ك بيتوتـه  آنجا در روزى چند توانستند مى ماندگان راه

 از و دهيـد  نانش درآيد، سراى اين در هك هر«: هك است مشهور خانقاهش در سر بر نىخرقا
 به بوالحسن خوان بر البتّه ارزد، جان به تعالى بارى درگاه به هك سك آن چه. مپرسيد نامش
  .»ارزد نان

 بـا  رقـابتى  هـيچ  خانقـاه  و داشـت  تفاوت مسجد با آن اربردك و خانقاه تعريف اصوالًً
 هكـ  اسـت  فارسى خوانگاه يا خانگاه لمهك معرّب زياد احتمال به خانقاه لمهك .نداشت مسجد
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 اطعـام  و پـذيرايى  محـلّ  و خانـه  سفره يا) نندك مى منزل آن در هك جايى( منزلگاه معناى به
 مانـدگان  راه در و مسـتمندان  و صـوفيه  اطعـام  ها، خانقاه اين موقوفات عمده رو اين از. است
ــوده ــت ب ــوالً و اس ــر معم ــر ب ــاه در س ــا خانق ــن ه ــه اي ــرآن آي ــى را ق ــتند م ــ نوش  هك

ونَ ومطْعي لى الطَّعامع سم هبكح تيماً وي يتـيم  و بيچاره به خداوند عشق به يعنى ،3سيراًاَيناً و 
  .دهند مى غذا اسير و

 قـرار  مـردم  توجـه  و عالقه مورد ان،كم كي عنوان به خانقاه اسم و ها خانقاه تدريجاً
 برخـى  هـاى  خانقـاه  در نيـز  هـايى  فسدهم وقتى ولى .شد مقدس هك گفت شود مى و گرفت

 رو ايـن  از و نسـازند  را جـايى  عنـوان  ايـن  با هك ردندك سعى ديگر شد، پيدا صوفيه سالسل
 مسـافران  از پـذيرايى  نـه  و نفـس  يـه كتز و عبـادت  بـراى  فقـط  نىكاما به بيشتر ها خانقاه

 و اسـم  بـه  خانقاه تأسيس رسم مك مك اللّهى نعمت طريقه در دليل همين به. يافت اختصاص
 آنهـا  بازديد و ديد براى و دراويش اجتماع براى نىكاما فقط و برافتاد سابق هاى خانقاه رويه

 مختلفـى  داليـل  بـه  مـردم  حال هر به ولى نبوده مسجد مقابل در گاه هيچ خانقاه. شد ساخته
 داسـتان  ايـن  و ردنـد ك مى استقبال بيشتر ويشدرا نكاما اين از و رفتند مى مسجد به مترك

 داشـته  ضـعف  و شـدت  همـواره  البتّه. نيست جديدى مسأله و است پيش ها قرن به مربوط
 از خيلـى  متولّيـان  ديگـر  طـرف  از. برآمدند درويشى نكاما با مخالفت به هك بود اين. است

 بـراى  مـا  وقتـى  اواخـر  همـين  در هكچنان بروند آنجا به دراويش هك دادند نمى اجازه مساجد
 رديم،كـ  هـم  اعـالم  و گذاشـتيم  خـتم  مجلـس  مسـجدى  در عليشـاه  محبوب آقاى مرحوم

 هـم  مشهد در. رفتند خودشان حسينيه به جمعيت اين ؛ندادند راه را ما و بستند را مسجد درِ
 در شما چرا: گفت پاسخ در بايد ؟آييد نمى مسجد به چرا گويند مى ما به حاال. شد طور همين

 هكچنان. گذاريد نمى شما ولى بياييم خواهيم مى ما بياييم؟ ما هك نگذاشتيد و بستيد را سجدم
 هنـوز  هكـ اين بـراى  ؛داشـتند  خـدا  ركذ مجلس هم مساجد در ها درويش پيش، دهه چند در

 آنجـا  در عليشاه سلطان آقاى ما جد مزار هك گناباد بيدخت خود در. نداشت مزاحمى متصدى
 همـان  ولـى  رفتـيم  مـى  مسجد به قرآن دوره قرائت براى رمضان ماه هاىروز ما است واقع

 نمـاز  اسـت،  غصـبى  انكم هك آنجا در شود نمى ديگر لذا و اند ردهك غصب نونكا را مسجد
  .خواند
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 دسـتگيرى  مجاز شيخ شريعت احمد سيد آقاى هك شد آغاز آنجا از ماجرا قم مورد در
 هك عمويشان ي خانه و پدر ي خانه محلّ در فقرا اعاجتم براى را اى حسينيه ،ما ي سلسله در

 و مجلّـل  صـورتى  به حسينيه اين. باشد پدرشان و خودشان يادگار هك ساختند بود مجاورش
 بـود  ننـده ك ناراحت ما مخالفان براى. شد مى ديده مترك قم در همانندش هك شد ساخته زيبا
 و حسينيه هم و بردند يورش آنجا به رو اين از .باشد ها درويش آن از هايى حسينيه چنين هك

 بـه  حسينيه گفتيم هرچه ما. ردندك خراب بود آن مجاورت در هك را شريعت آقاى منزل هم
 نوشـته  هائمه و صپيامبر و خدا اسم آن هاى اشىك روى و است حسين امام كمبار نام
 هـم  شـما  از قبـل  اقطاب اسم و شما اسم ها اشىك روى چون !نخير :گفتند آنها است، شده
 آيـات  هكـ  را هـايى  اشـى ك چرا ولى ،نيدك خراب را اينها خوب، خيلى. شود خراب بايد آمده،
 ادارات در را هـايى  تكـ پا هك است درحالى اين رديد؟ك خراب بود، شده نوشته آنها بر قرآنى

 آن شده، نوشته  اللّه خداوند، جالله اسم مثالً اى روزنامه يا اغذك روى بر وقتى هك اند گذاشته
 بسيارى هك را ها اشىك آنها ولى. نشود  اللّه اسماء به توهينى هك بريزند آنها در و نندك جدا را
 نـابود  و انداختنـد  پـا  زيـر  در بـود،  شـده  نوشته آنها روى بر قرآنى، آيات و خداوند اسامى از
  .ردندك

 وچـه ك كي در مسجدى به كنزدي حسينيه اين چون بروجرد، حسينيه مورد در اما و
 بـه  ولـى  اسـت  مكـ  خيلـى  تعدادشـان  مسـجد  به مراجعان ديد مى هك آنجا نماز پيش است،

 بـه  معتقـد  هـا  بعضـى . شـد  برانگيخته وى حسادت روند، مى زيادى عده ها درويش حسينيه
 قاعـده  ايـن  براساس و ،»ماست بر نيست ما با هكهر«: هك هستند مضمون اين به اى قاعده
 مـان  توجـه  اصل هك معنى اين به نيستيم سك هيچ با و هستيم همه با ما اما. نندك مى عمل
 ولـى . داريـم  اعتقاد هم خدا خلق به شفقت و خدمت به توجه، اين با و است خداوند به فقط
 مـا . باشـد  نبايـد  اصـوالً  و نداريم قبولش نباشد، ما با هكهر و باشيد ما با بايد گويند مى آنها
 هسـتيم،  شـما  با حد اين تا پس نيم،ك مى عمل آن به و داريم قبول را شريعت ما گوييم مى
 خـدا  بـا  ما هك گوييم مى ما. نپسنديد را ما از غير هك است اين بودن ما با گويند مى آنها ولى
 تخريـب  و هـا  مخالفـت  ايـن  صـورت  هر در. نپرستيم را سىك خدا از غير هك ايم بسته عهد

 صـفويه  زمان از خصوص به و بوده مقدي از هك است تاريخى اختالف كي حاصل ها حسينيه
  .است رسيده بدى ي نقطه به نونكا و شده تشديد
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 نظـر  اسـت،  شده مشهور خشونت دين كي عنوان به اسالم غربى، شورهاىك در نونكا
  چيست؟ باره اين در تصوف مرشد عنوان به شما

 حـق  البتّه ــ دارند حق معمولى انسان كي عنوان به نندك مى را انتقاد اين هك آنهايى
 دربـاره  را تابك همه اين مطالعه مجال افراد همه زيرا ــ گويند مى راست هك معنا اين به نه

 ايـران  مـردم  گوينـد  مى او به المثل فى وقتى. نندك مى ظاهر به مكح رو اين از .دنندار اسالم
. خـواهم  نمى را آن من هك است اين مسلمانى اگر گويد مى ند،ك مى نگاه ايران به مسلمانند،

 رعايـت  اسـالم . اسـالم  تقصـير  نـه  اسـت  شده بدنام اسالم هك است ها مسلمان تقصير اين
 ازدواج از اى عـده  مسيح، دين يعنى اسالم، از قبل دين در. است ردهك را امكاح همه بينابين

 را مكـ ح ايـن  اسـالم  دين اگر. ردكن ازدواج هم ععيسى حضرت خود. اند شده منع ردنك
 در. رود مى بين از بشر نسل نندكن ازدواج اصالً ها انسان اگر هك است اين براى است، نگفته
 را ديگـر  طرف زدند،سيلي  تو صورت طرف اين بر اگر: است فرموده ععيسى ديگر جاى
 در منتهـى  4و لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْباب: گوييم مى قرآن بر بنا اسالم در ما. بياور
ء فَاتِّبـاع بِـالْمعرُوف و أَداء إِلَيـه     فَمنْ عفي لَه مـنْ أَخيـه شَـي    :فرمـوده  خداوند مه قبلش آيه

  .است ردهك احسان او به و داده انجام خيرى ارك رد،ك عفورا  برادرش سىك اگر، 5 بِإِحسان

 يـن ا. است جو انتقام طبعاً بشر چون. است شده طرف دو هر رعايت دستور دو اين در
 آن نيد،ك حمله حيوانى نوزاد به اگر شما. طورند همين هم حيوانات است، انسان طبيعت جزء
 همـان  بـه  تـا  است شده داده مثل به مقابله به دستور قصاص، در. ندك مى حمله شما به هم

 قصـاص  حتمـاً  هكـ  اسـت  نگفتـه  تنها نه اسالم حال، اين با. شود تالفى شدن، اذيت اندازه
 احسان هكبل و عفو به دستور هكچنان است، گرفته هم را قصاص جلوى نحوى هب هكبل نيد،كب

 سـانى ك. شـود  نمى تلقّى خشونت اين. دارد دوست را نندگانك احسان گويد مى و دهد مى هم
 دارا هكـ  جـامعيتى  دليـل  بـه  اسـالم  هكـ  ندارنـد  توجه گويند، مى اسالمى خشونت را آن هك

 بـه  هكـ  معنـا  بـدين  دارد نظر در را اشخاص معنوى و روحى حاالت مراتب تفاوت باشد مى
 برابـر  در احسـان  و عفـو  حالت آن و ندارند قرار بااليى مراحل در معنوى نظر از هك افرادى
 هكـ  اى انـدازه  به ولى نيدكب قصاص توانيد مى هك داده دستور باشند نمى دارا را ديگران اذيت
 روحـى  معنـوى  قوت از باالترى مراحل در هك مه سانىك به و باشد نندهك اذيت آزار با برابر
 هكاين براى حتّى اسالم. نيدك احسان و عفو ديگران، اذيت برابر در هك داده دستور دارند قرار
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 گوسـفند  ها حاجى بار كي سالى هك است داده دستور بگيرد، را انسان طبيعى خشونت جلوى
 جـوى  انتقام طبيعت بين خواهد مى اسالم. ببينند خون اندازه اين به هكاين براى نندك قربانى
 را اركـ  ايـن  هـا  حاجى هك داده دستور رو اين از ندك اعتدال ايجاد ،ديگران به احسانِ و انسان

  .نندكب را ارك اين است مستحب هم ديگران نند،كب

 قصـد  بـه  را اركشـ  اسالم. ندك مى چه امور ساير با اسالم خود ببينيم بايد باره اين در
 صـرفاً  قصدتان و شيدكب را حيوانى اگر شما لذا داند نمى جايز و ندك مى منع يحتفر و گردش
 شـتن ك بـراى  نـه  ولـى  ؛اسـت  جـايز  سـوارى  اسب و تيراندازى. دهد نمى اجازه باشد، تفريح

 پـدرم  مرحـوم . باشـد  انـدازه  بـه  بايـد  گويـد  مى اسالم هم گوشت خوردن مورد در. حيوانات
 هكـ  نمك مى استنباط چنين انسان جسمانى وضعيت از من فرمودند مى عليشاه صالح حضرت
 پـس  داده، قرار خوردن گوشت براى را دندان چهار داده، ما به هك دندانى 32 از خداوند چون
  .بيشتر نه باشد، گوشت تواند مى ما غذاى هشتم كي فقط

 ردهكـ  نتـرل ك هسـت  بشـر  طبـع  در هك را خشونتى مقدار آن مختلف طرق به اسالم
ى  گروه گفت توان مى البتّه. است خشونت دين اسالم بگوييم هك است غلط لذا. است خاصـ 

 مـورد  در حتّـى . نـدارد  وجود خشونت اسالم تعاليم خود در ولى دارند خشونت ها مسلمان از
 صاحب هم با نفر دو اگر گويند مى فقها از بسيارى هك چنان ندارد، وجود خشونت هم قصاص
 تواننـد  مـى  دو هـر  بـرادر  دو ايـن  شـت، ك را آنهـا  پدر سىك و ـ برادر دو مثل ـ بودند خون

 اصـالً  يـا  خواسـت  ديه ديگرى و خواست قصاص برادرها از ىكي اگر ولى بخواهند قصاص
 خشونت جنبه بر ترحم جنبه هميشه. ردك قصاص شود نمى را قاتل ببخشد، را قاتل خواست

 بايـد  .بيشتر نه ؛باشد بايد هك تاس قدرى همان به ولى هست خشونت جنبه البتّه. دارد غلبه
 هكـ  اسـت  خشـونت  جنبـه  هك گفت توان مى معنى اين به .ردك استفاده صحيح نحو به آن از

 خشـونت  جنبه منتها. ندك خدمت بشر به و ندك جرّاحى بدن روى بر جرّاح هك دهد مى اجازه
  .دارد قصاص برسد شىك آدم به اگر

 سـانى ك. نيسـت  درسـت  من نظر به اسالم به خشونت اتّهام شد گفته هك مقدماتى با
 متوجـه  صـورت  ايـن  در نند،ك نگاه بيشتر اسالم در عرفان به است بهتر گويند مى چنين هك

 بيشـتر  گذشـت  و آرامـش  و صـلح  به تصوف و عرفان چون. شوند مى اسالم رحمت و لطف
  .دارد توجه
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  گيرد؟ مى جاى مدرن جامعه در چگونه تصوف
 را جامعـه  ايـن  هك نيستند ها انسان مگر .نمكب سؤالى شما از قبالً بايد من باره اين در

 سـال  هـزار  چنـد  در چه و شده زياد ها انسان تعداد قدر اين هك امروزه چه دهند؟ مى يلكتش
 در هكـ  آنچـه . دهنـد  مى يلكتش را جامعه ها انسان ي مجموعه بودند، مك ها انسان هك پيش
 هكـ  اسـت  ايـن  ،پيش سال 2000 جامعه چه وز،امر جامعه چه ،است كمشتر بشرى جوامع
 الهـى  واحد منشأ كي از هك هستند روحى داراى تر مهم همه از و اتىكمشتر داراى ها انسان

. ندارم فرقى ردك مي زندگى پيش سال 2000 در هك انسانى آن با من. است گرفته سرچشمه
 و بروز نحوه در تفاوت. ريمخو مى غذا و نيمك مى ارك داريم، بچه و زن هستيم، انسان دو هر

 پرسـتارى  هـا،  مـريض  و هـا  پيرزن ،پيرمردهااز  امروزه مثالً. است آدمى رفتار و اركاف ظهور
 برخـى  جوامع بعضى در هكچنان نبود چنين همواره قديم در ولى. بميرند آرامش با تا نندك مى

 پرتابشـان  زمـين  بـه  و بردنـد  مـى  وهكـ  باالى را ها مريض و ها پيرزنو  پيرمردها اشخاص،
 از هك بود اين نظرشان هكبل داشتند دشمنى آنها با هكاين دليل به نه البتّه .بميرند تا ردندك مى
 و عواطـف  خـود  ولى ردهك فرق عواطف و احساسات بروز نحوه پس. بشوند راحت دنيا رنج

 تربيـت  بـه  هـم  و احساسات و عواطف اين به هم عرفان. است خودش جاى سر احساسات
 امـروز . پـيش  سـال  2000 هـم  و نـد ك مى را ارشك امروز هم بنابراين. دارد توجه ها انسان

  .زمان آن مقتضيات برحسب پيش سال 2000 و امروز مقتضيات برحسب
 اديـان  ديگر در هك عرفانى درباره شما نظر و چيست ها تمدن گفتگوى در عرفان نقش

  چيست؟ است،
 قاعـده  و قـانون  در حتّـى  دارد وجـود  ريعتىش هر در گفتيم ما هك معنا آن به عرفان

 فـرض  هكـ  عرفـانى  البتّه. است هم به شبيه الهى اديان عرفان. هست عرفانى هم ظاهرى
 مسـيحيت  در هكـ  است عرفانى همان از ولى است تر املك ما قول به هست اسالم در نيدك

 درسـت  مدنت ها، انسان شخصى عرفان مجموعه از. هست هم يهوديت در و دارد وجود هم
 ايـن  گـوييم،  مـى  سـخن  ها تمدن گفتگوى يا ها فرهنگ گفتگوى از وقتى بنابراين .شود مى

 سياسـى  چيز همه چون امروز منتها. هستند گفتگو در هك دارد هايى انسان به بستگى گفتگو
 جهـت  كي است نكمم البتّه و شود مى سوءاستفاده سياسى جهت كي در ارىك هر از شده

 در عرفان از هك است جهت اين به. ندكب را استفاده حسن موضوع، آن از دبخواه هم سياسى
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 اصـلى  سهم ها تمدن گفتگوى در عرفا هك درحالى شده گفته سخن مترك ها تمدن گفتگوى
 صپيـامبر  بـه  خطـاب  قـرآن  در. اسـت  شـده  يـد كتأ سـازش  و صـلح  بر عرفان در. دارند
 بشـنوند  را خدا المك تا بده پناه آنها به مدند،آ پناه به تو پيش هم انكمشر از اگر: فرمايد مى
و إِنْ أَحد منَ الْمشْرِكينَ استَجارك فَـأَجِرْه  . برسان خويش مأمن به را آنها سالمت به هم بعد

 دشـمن  بـاالترين  هكـ  اسـالم  يعنـى  چـه؟  يعنـى  اين، 6 حتَّى يسمع كَالم اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنَه
 خـدا  المك و بده پناهش ببرد، پناه تو به آمد هم ىكمشر اگر گويد مى است، كرش عقيدتى

 با بايد ها فرهنگ و ها تمدن بگيريم، تماس هم با بايد هك شده يدكتأ آيه اين در. بگو او به را
 حتّـى  بگيرند تماس هم با هك گويد مى ها انسان به گونه اين خداوند. باشند داشته تماس هم

 هكـ اين بـراى  .داشـت  درنظـر  بايـد  گويد مى هم را هايى احتياط بعد البتّه ؛كرمش با مسلمان
 واقعـاً  هـا  تمدن اگر .سته ها احتياط اين ؛ندهند فريبشان دشمنان و نبينند صدمه مسلمانان
 هكـ  هستند عارفان و بشوند متوسل تصوف به عرفان، به بايد بشوند كنزدي هم با بخواهند

  .ملل سازمان سياستمداران نه ؛نندكب را ارك اين حقيقتاً توانند مى
 و عرفان و معنويت است، گرفته را جهان لّك عظيمى اقتصادى بحران هك زمانى اين در

  ند؟كب تواند مى ىكمك چه و ارىك چه تصوف
ـ  فـالن  وقتى هك لّىك اصل كي به گردد برمى بحران اين  و ثـروت  همـه  ايـن  كبان

 هكـ  اسـت  پول جهان فعلى نظم اساس هكاين و نيمكب يمتوان مى چه مقابلش در ،ددار قدرت
 دهـيم،  مى تعليم فرد به جمعى ارك آموزش براى عرفان در ما. ندك مى ومتكح چيز همه بر
. نيـد ك قناعـت  گوييم مى ابتدا در. شود مى جمعى دستور ،آن حاصل و دهيم مى افراد همه به
 هـم  فعاليت و ارك هك گوييم مى طرف آن از ولى »را مرد ندك توانگر قناعت«: سعدى قول به
 و راحتـى  ،نـوع  هـم  به يا و خانواده به هكاين قصد به اگر را مجازى فعاليت و ارك هر و نيدكب

 گونـه  ايـن  را افـراد  بنـابراين . اسـت  عبادت ارك همان دهى، انجام برسانى، بيشترى آسايش
ت  ماديـات  و پـول  بـه  قـدر  آن ديگـر  ننـد ك پيدا مجال اگر افراد اين. نيمك مى تربيت اهميـ 
 شناسـان،  روان شناسـان،  جامعـه  وظيفـه  اركـ  ايـن . هدف نه است وسيله پول زيرا دهند، نمى

 اين. نندك وسيله به تبديل و درآورند بودن هدف حالت از را پول هك هست نيز ها اقتصاددان
 دنيـا  در اقتصاد دهى سازمان و ريزى برنامه اما .نيمك مى و نيمكب توانيم مى ما هك است ارىك
 هـم  اگـر  و گوينـد  نمـى  چنـين  و نندك نمى ركف گونه اين خودشان هك است افرادى دست به
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 پيـدا  دسترسى خودشان اگر دانند، مى بد اقتصاد، در هك را ارىك همان غالبا متأسفانه بگويند
 هكـ  شـوند  مـى  قـرآن  آيـه  مصـداق  آنهـا . دهنـد  مـى  انجام را آن و شوند مى بكمرت ردندك

 اسـت  بزرگى گناه خداوند نزد دهيد، نمى انجام خودتان هك گوييد مى را چيزى چرا رمايدف مى
لم تَقُولُونَ ما ال تَفْعلُونَ كَبرَ مقْتاً عنْد اللَّه أَنْ تَقُولُـوا  : نيدكن عمل آن به و بگوييد را چيزى هك

 دنيـاى  البتّـه . ننـد ك نمـى  عمـل  آن به و ندارند اعتقاد گويند مى آنچه به اينها ،7ما ال تَفْعلُونَ
 هكـ  است اعتقادى بشر فعاليت اساس ولى دهد نمى اهميت چندان اعتقادات به اصوالً امروز
  .ردك درست توان مى هم را اقتصاد جمله از چيزها خيلى ند،ك درست را آن اگر دارد،

  .رمكمتش گذاشتيد، وگو گفت اين براى هك وقتى از
ت  آن در تصـوف  و عرفـان  و اسالم به قدر اين ماش هك هستم ركمتش هم من اهميـ 

  .دهيد مى

                                     
 .انجام شده است. ش.  ه 1387در آذر  با يك استاد ايتاليايي مسلمان كه وگو گفت.  1
 .2141و  2138ـ  2139توفيق سبحانى، دفتر چهارم، ابيات  مثنوى معنوى، تصحيح. 2
 . 8آيه   سوره انسان،.  3
 .179سوره بقره، آيه .  4
 .178سوره بقره، آيه .  5
 . 6سوره توبه، آيه .  6
 .3-4سوره صف، آيه .  7
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ی ب وات  طا    وری  

طا  اّولوه  ی ٢٢،   ه    ج
ي مـرگ، بازگشـت روح بـه مبـدأ،      داليل بقاء روح و تجرّد نفس و عالم آخرت، آثار اعمال، غريزه

هاي مؤمنين، روح و نفخه الهي، دوا  اد جانغيبت، اتح/  2ـ ص 13/10/1386نص و اثر ـ  : انتخاب راهنما
/  9ـ ص   20/10/1386تعبيرات مختلف لغات عرفاني، نمـاز حقيقـي ـ    /  5ـ ص   19/10/1386و شفا ـ  

/  11ـ ص   20/10/1386دالئل نياز به راهنما؛ نص و اثر، مرشـد پيـامبر، خضـر و موسـي، هبـوط آدم ـ       
هـا   و فكر و تمركز فكر، رفع مشكالت زندگي و وظايف خانمها، انجام وظايف ديني، ذكر  عبرت از داستان

ي عــزاداري ـ   رحمــت الهــي، تعصــب، غيــرت شــيعيان، حكمــت و نحــوه/  14ـ ص   21/10/1386ـــ 
و حجربن عدي، مراجعـه بـه    ععشق و اطاعت الهي، داستان حضرت ابراهيم/  16ـ ص   22/10/1386

جسـم، محـدود بـودن حـواس، ادراك خداونـد ـ        خواب و رؤيا، روح و/  18ـ ص   23/10/1386طبيب ـ  
بيني، عهـد السـت، بيعـت ـ      ، پايان)1(، ايمان)تاسوعا و عاشورا(حكمت عزاداري/  21ـ ص   26/10/1386
ي مفيد و  پرسش كردن، مطالعه/  28ـ ص  29/10/1386شرح وقايع عاشورا ـ /  24ـ ص  27/10/1386

تعهد : شرط اول راه سلوك، بيعت: ين، تقيد به شريعتغير مفيد، عرفان يعني شناخت حكمت و هدف قوان
عـزاداري صـحيح، فـرق شـهادت و     /  35ـ ص   3/11/1386اي بـه گـردن راهنمـا و شـاگرد ـ       و وظيفه

تعهد در مقابل خداونـد  : ، بيعت)2(ايمان/  38ـ ص   4/11/1386خودكشي، حيات واقعي، عقيده و جهاد ـ  
ـ ص   5/11/1386ايمان و ترس از شياطين جنّ و انـس ـ    ؟، حفظ!شيخ مخفي/  40ـ ص  4/11/1386ـ 

/  46ـ ص   5/11/1386اختالف معناي لغات واحد در اقوام گوناگون، عدالت و معنـاي آن، توكّـل ـ    /  44
هاي فقري در سالكين ـ   روحاني و معناي آن، داستان پيامبر و همسرانش، شريعت و طريقت، تفاوت حالت

و طريقت، احكام شريعت، حق مالكيت، تقدم زماني شريعت بر طريقت ـ  شريعت /  50ـ ص   6/11/1386
ي جهاني عرفان، دو جزء شيطاني و رحماني در انسان  داستان خلقت آدم، گستره/  53ـ ص   7/11/1386
ب، تغييـر اسـم و القـاب ـ      /  57ـ ص   10/11/1386ـ  1(ذكـر /  61ـ ص   11/11/1386عشق و تعصـ( ،

ذكر لساني و ذكر قلبي، برتري ذكر قلبي بر ذكر لسـاني، معـاني   : كر، اقسام ذكرمشتقّات و معاني متعدد ذ
ها، توكّل، اهميت ديـدار مـومنين و    صبردر برابر زحمت، تحمل سختي/  63ـ ص   11/11/1386صالة ـ  

قواعد طبيعت و مقدر خدا، چون و چرا در كار خـدا،  /  67ـ ص   12/11/1386شركت در مجالس فقري ـ  
  . 69ـ ص  14/11/1386به طبيب و مسؤوليت با طبيب ـ مراجعه 
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ی ب وات  طا    وری  

طا  دّوموه  ی ٣٧،   ه    ج
خلقـت  /  5ـ ص   13/11/1386سواد در اسالم، سه خطي كه مولوي خواند، شـمس و مولـوي ـ    

ي و خضـر،  موسـ /  7ـ ص   17/11/1386انسان در زحمت، احسن تقويم چيست؟ ايمان و عمل صـالح ـ   
رضـاو توكّـل؛   /  9ـ ص   18/11/1386پاك شدن يكباره از خطاها، تجليات خداونـد، اتّكـا بـه خداونـد ـ      

حركت و سـكون در عرفـان، در   /  13ـ ص   19/11/1386انسان، خليفه و وكيل خداوند در روي زمين ـ  
رسالت پيـامبر و  /  15ـ ص   20/11/1386اي از سلوك هستيم؟ صعود و سقوط افراد و اقوام ـ   چه مرحله

ـ ص   20/11/1386و جانشيني پطرس ـ   عحضرت عيسي عي تبليغ، غدير خم و جانشيني علي نحوه
سوم صفر، سالروز فوت همسرمكرّمه ايشان، /  21ـ ص   21/11/1386ازدواج، روح پـس از مرگ ـ  /  17

مسيحيت و اسالم /  25ـ ص   22/11/1386خاطراتي از ايام حبس، سكينه، واليت دائمي است، وصيت ـ  
جنّ، مؤمنان از هيچ چيز جز خـدا  /  31ـ ص   26/11/1386لقاح مصنوعي ـ  /  29ـ ص   24/11/1386ـ 

ارتباط روح انسان با روح كل جهان، تسليم در سـلوك، نيروهـاي   /  33ـ ص   27/11/1386ترسند ـ   نمي
ي خلقـت انسـان،    و مسـأله مـرگ  /  36ـ ص   28/11/1386رحماني و شيطاني، ارتبـاط زبـان و فكـر ـ     

هـاي آن، تشـيع عطّـار،     صحت و سقم داسـتان  تذكرةاالولياء، /  40ـ ص   1/12/1386جا ـ   هاي بي ترس
علم /  45ـ ص   3/12/1386حاالت مختلف سلّاك، اهل توحيد، اهل معرفت، اهل محبت، اهل معاملت ـ  

جمع آيات قرآن با هم، بخشش /  49ـ ص   4/12/1386هيئت و نجوم و عرفان در خيام، دانستن غيب ـ  
ـ ص   5/12/1386بخشش خداوند ـ  /  52ـ ص   4/12/1386خداوند، حرمت شراب، نسخ و حكمت آن ـ  

محلّ نشسـتن در مجلـس   /  58ـ ص   8/12/1386عزاداري حقيقي ـ  ! توزي ايرانيان؟  اربعين، كينه/  55
و وحدت موجـود، بيـان مقامـات    خلط مبحث، فرق ميان وحدت وجود /  61ـ ص  15/12/1386فقري ـ  

نجوم، اثر كالم بزرگان دينـي، اجتمـاع و اتفـاق مـؤمنين ـ      /  64ـ ص   16/12/1386عرفا توسط ادبا؟ ـ  
سـاز نـزول رحمـت     ها زمينـه  ها، تغيير انسان هاي داستان ها و پيام توجه به نكته/  68ـ ص   19/12/1386

تمثل صورت امام، تعيين نماينده براي اخـذ بيعـت،   /  72ـ ص   22/12/1386الهي، اراده و مشيت الهي ـ  
هيئـت و نجـوم،   /  75ـ ص   24/12/1386اصل الحياة المائيه، اهميت آب و عناصر اربعـه ـ   : علويت علي

بهشـت و  /  77ـ ص   25/12/1386هـاي عرفـاني ـ     ي سمبوليك داسـتان  جنبه اعتقاد به اقوال منجمين، 
تبريك سال نو، انجام دستورات شريعتي و طريقتي، /  80ـ ص   26/12/1386امانت و ودايع آن ـ    جهنم،

تبريـك  /  83ـ ص   1/1/1387، وجود روح واحد در درويشـي ـ  !وحدت و همدلي بين فقرا، فراخوان فقرا؟
شـيعه و    تاريخ تولد پيامبـر، هفتـه وحـدت،  /  85ـ ص   1/1/1387عيد، رفع اختالفات، عدم تشابه افراد ـ  

دهـد، خـوف از ذلّـت، عـزّت      معناي خيري كه خداوند مي/  86ـ ص   2/1/1387ـ   سنّي، بنيان مرصوص
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تذكرةاالولياء وتفـاوت حـاالت و   /  92ـ ص   3/1/1387اجر و اثر نيت ـ  /  89ـ ص   3/1/1387حقيقي ـ  
هر چيـز بـه جـاي خـويش     /  94ـ ص   9/1/1387مراحل سلوك در آن، شاد كردن دل ديگران، انتظار ـ  

هـاي الهـي را    قـدر نعمـت  /  96ـ ص   10/1/1387ر از خداوند در هر امـر و اتفـاقي ـ    نيكوست، طلب خي
سـيزده بـه در،   /  98ـ ص   10/1/1387بدانيم، جلوه صفات مختلف در هر يك از پيامبران و امامـانش ـ   

عيدي دادن از روي عالقه، محبت به ديگري بواسـطه  /  100ـ ص   11/1/1387نحوست، فهم و سواد ـ  
اختالف در لغـات شـيعه، صـوفي و عـارف و درويـش، معنـاي       /  103ـ ص   17/1/1387اني ـ  تداعي مع

دوكتـاب دربـاره تصـوف در    /  105ـ ص   18/1/1387صوفي در شعر حافظ، طـي كـردن پـل صـراط ـ      
شوروي، نقش تصوف در حفظ اسالم در شوروي، با تأمل خواندن يك كتاب، خاطراتي از يكي از فرزندان 

  .108ـ ص  24/1/1387عليشاه ـ  طانحضرت آقاي سل
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ی ب وات  طا    وری  

ح  ه پند صا ر ت اّول(رح رسا    )س
، 14/1/1376، 7/1/1376، 22/12/1375،  15/12/375هاي  شرح مقدمه ـ تلفيق دوره اول تاريخ 

  . 4ـ ص 1/9/1386و  24/8/1386هاي  و دوره دوم تاريخ 4/2/1376و  28/1/1376، 21/1/1376
و  8/9/1386هـاي   و دوره دوم تـاريخ   2/11/1376شرح فكر و تحقيق ـ تلفيق دوره اول تـاريخ   

  . 83ـ ص  15/9/1386
، 18/2/1376هـاي   شرح داليل بقاي روح و تجرّد نفس و عالم آخـرت ـ تلفيـق دوره اول تـاريخ    

، 6/10/1386، 29/9/1386، 22/9/1386هـاي   و دوره دوم تاريخ 15/3/1376و  8/3/1376، 25/2/1376
  .104ـ ص  20/10/1386و  13/10/1386

  .157خالصه صفات مومنين ـ ص 
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ی ب وات  طا    وری  

طا ّوموه  ی ۵٣،   ه    ج
هــاي ايجــاد آنهــا، عصــمت، خلقــت آدم و عــالم ديگــر، تناســخ  ـ    اخبــار و احاديــث دروغ و راه

جمع وحـدت و كثـرت در   /  11ـ ص  23/12/1386ـ   درباره تذكرةاالولياء عطار/  6ـ ص  21/12/1386
، انحـراف در  عو حضرت جعفر صادق صميالد مبارك رسول اكرم/  15ـ ص  25/12/1386سلوك ـ  

ــ    عو حضرت جعفر صادق صتبريك ميالد حضرت رسول اكرم/  17ـ ص  6/1/1387دين اسالم ـ  
تعريـف  /  21ــ ص  7/1/1387ـ اسراف، فرق درويش بـا طالـب و غيـر درويـش      /  20ـ ص 6/1/1387

جبـر و اختيـار،   /  26ــ ص  9/1/1387ـ تغييـر سـاعت    /  24ـ ص 8/1/1387ـ ي درويشي، شارب    ساده
خـانواده، زنـدگي   /  27ـ ص 14/1/1387ـ شيطان به عنوان ممتحن بزرگ و بندگان مخلص، خير و شر  

عيد گرفتن، پيشرفت /  30ـ ص  16/1/1387فردي و اجتماعي جانداران، حفظ خانواده و اختالل در آن ـ  
توجه در مجـالس فقـري، بشـر اوليـه و خـوراك      /  34ـ ص  17/1/1387بشر، دو عيد در هر دم مؤمن ـ  

/  36ــ ص   21/1/1387انسان، اسراف، چهل روز ترك خوردن گوشت، يادي ازعبدالرزاق خان بغايري ـ  
ـ فاوت دلبستگي مادر و پدر بـه فرزنـد    عليشاه و مرحوم آقاي وفاعلي، ت سالگرد رحلت حضرت آقاي صالح

ـ ســلوك حضــرت آقــاي سلطانعليشــاه، مــأيوس نشــدن از پيشــرفت معنــوي   /  40ـــ ص 22/1/1387
شاءاهللا  گفتن ان/  48ـ ص  24/1/1387بهشت و جهنم و انواع و مصاديق آن ـ  /  44ـ ص  23/1/1387

 30/1/1387ـ فريبـي    د، مهماني، عواماطعام در مجالس يادبو/  50ـ ص 25/1/1387ـ اهللا، اسراف   و بسم
نظـام طبيعـت، ذبـح    /  55ــ ص  31/1/1387ـ ي شـيطان    اظهار محبت و اثـر آن، وسوسـه  /  52ـ ص 

شيخ ابوالحسن خرقاني، تشخيص خير /  57ـ ص  31/1/1387ـ حيوانات و مصرف گوشت آنها، تنازع بقا  
ـ ص 4/2/1387ـ ترس بيهوده از مرگ  مرگ و /  61ـ ص 1/2/1387ـ و شر، مغرور شدن به رب كريم  

مخالفت عرفان با علم؟ نسبيت در علم، فراموش شدن انسان در علم، نياز علـم بـه اخـالق، نقـش     /  64
بهلول، عقالي مجـانين  /  71ـ ص  6/2/1387شاكله و نيت ـ  /  67ـ ص 5/2/1387ـ عرفان در اخالق  

عيـد عارفـان،   /  77ــ ص  8/2/1387ـ گ  مر/  74ـ ص  7/2/1387ـ پيامبران  /  73ـ ص 7/2/1387ـ 
حقيقت درويشي،مصافحه، آداب تحيت در جهـان، شناسـايي   /  80ـ ص  9/2/1387ـ عيد نوروز و اسالم  

اي  مقدمـه /  82ـ ص  11/2/1387ـ حقّ و قضاوت ديگران بر اساس آن، مقامات معنوي اشخاص گمنام  
ها به سوي خدا، ذكر سالك، تقليـد واجـب،    دد راهتع/  86ـ ص  12/2/1387ـ نماز    درباره صدور دو اجازه

فرق غيرت و تعصب ديني، الزمه مقـام بـاالتر، خـدمت و تواضـع     /  87ـ ص 13/2/1387ـ تقليد مذموم  
ـ ايمان شخصي است، اجازه والدين در امور دينـي؟ وجـوب بيعـت     /  90ـ ص 14/2/1387ـ بيشتر است  

ـ گرايـي    عقول آن، ارتباط پنهـان مسـائل بـا هـم، مـدرك     ازدواج و تشريفات نام/  91ـ ص  14/2/1387
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بطون مختلف اقوال عارفان، معناي حديث من علّمني حرفاً، شكر مخلوق، شـكر  /  94ـ ص  15/2/1387
ازدواج، معناي لغت قوامون، مسؤوليت مرد و وظايف زن، ازدواج بـا  /  98ـ ص  19/2/1387خالق است ـ  

النّـاس، هبـوط آدم بـه     اهللا و حقّ حقّ/  100ـ ص  20/2/1387اوند ـ  ي درخواست از خد غير مسلم، نحوه
ت متقــابل بزرگـان بـه فقـرا،      /  102ــ ص   21/2/1387ـ زمين، جسارت شيطان و معرفت انسان   محبـ

طالق، روانكاوي و عيب آن، سازمان يافتن /  105ـ ص  29/2/1387ها ـ   رعايت تعادل، طبيعت خوراكي
ر دركار خير، تواضع، نيت عمل  /  106ـ ص  1/3/1387ـ مجالس   109ـ ص 3/3/1387ـ غرور و تكبـ  /

درويشي و حرمـت اسـتعمال   /  111ـ ص  4/3/1387ـ جا   هاي بي جويي شيخ بهائي، لزوم حكومت، بهانه
بيـداري سـحر و   /  114ــ ص   8/3/1387مواد مخدر، استعمال طبـي از آن، كشـف و شـهود حقيقـي ـ      

ـ جمع شريعت و طريقت، حرمـت اعتيـاد    /  117ـ ص  10/3/1387ـ ه بخواهيم؟  استجابت دعا، از خدا چ
/  123ــ ص   11/3/1387تناقض در دسـتورات دينـي، خواسـتن از خداونـد ـ      /  120ـ ص  11/3/1387

هـاي منحـرف    سؤال/  124ـ ص  12/3/1387ـ المتين، عادت، تداعي معاني   نقطه ضعف، توسل به حبل
ي آن، اغـراض مختلـف در    قرآن و ترجمه/  129ـ ص 15/3/1387ـ ، برزخ  كننده، رحمت و غضب الهي

ـ   سعنـوان الگـوي كامـل زنـدگي حضـرت فاطمـه       پيامبر به/  132ـ ص  16/3/1387ـ ترجمه قرآن  
، پيشـرفت در سـلوك و اجـراي دسـتورات ـ      سالگو بـودن حضـرت فاطمـه   /  134ـ ص  18/3/1387
عدو شود سـبب خيـر   /  138ـ ص  24/3/1387ـ جمعيت  فرزند داشتن، كثرت /  135ـ ص  19/3/1387

عارفان شـاعر، شـاعران عـارف،    /  140ـ ص 25/3/1387ـ اگر خدا خواهد، تربيت كودك، بيماري رواني  
اليقـين،   اليقـين، حـق   اليقين، عـين  علم/  143ـ ص  26/3/1387ـ القضات   منوچهري، جامي، سعدي، عين

  146ـ ص 29/3/1387 امانت الهي، فرزند آوردن و نازايي ـ


