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ظهور وقتي است كه سالك به تمام دستورات دقيقـاً رفتـار   / ظهور مصلح/ عالم صغير و عالم كبير
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يـك  و اعتقـادات  مالك درويشي كُتُبي اسـت كـه در ايـن زمينـه نوشـته شـده و رفتـار و گفتـار         
شـيخ،  / و اقطـاب  ائمـه  ي ي اجازه سلسله/ درويشي رديه بر بكت/ مالك درويشي نيست ،درويش

/ زم زمـان اامـ نايـب  / شـريعت و طريقـت  / شرايط فقيـه / نيابت خاصه و عامه/ غلو/ قطب، پير
  129.......................  و بعد از مطالعه و تحقيق داوري انتقاد با حسن نيت و بدون پيش/ اِي بارهدر/ عشريه

/ جهاد و دفـاع / عالم كبير و عالم صغير/ قرآن ناطق/ انسان كامل، وليِّ زمان/ ياد خدا؛ ذكر و نماز
به مقـدر  م هر چه كند بنااام/ زقائم حضرتخالفت بر اهل بيت مقدر نخواهد شد مگر با ظهور 

  135  .........................................................................................  م در عالم صغيراامظهور و خروج / الهي است
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تشـرّف، قابليـت   / معنوي پدر و مادر مسـئوليت كامـل راجـع بـه اوالد ندارنـد     مذهبي و در مسائل 



/ كتب به قصد درك و نه به قصد ايـراد گـرفتن   ي مطالعه /مرتد شدن افراد در طول تاريخ/ تكامل
/ تـوان نسـخ كـرد يـا ناديـده گرفـت       حكم الهي را نمي/ تشرّف، اخذ بيعت/ بيعت/ اجازه و سلسله

مسائل اجتمـاعي و سياسـي از بـزرگ وقـت سـؤال       راجع بهكند،  درويشي در سياست دخالت نمي
/ تجديـد بيعـت  / معصـوم، مرتـد  / شريهع /خانقاه، مسجد، حسينيه/ م جماعتااممجاز نماز، / نكنيد

شوند و نـه   كردند تا مطمئن شوند، مردد تلقي مي افرادي كه در تجديد بيعت تحقيق مي/ مصافحه
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ي راهنمايي بشر بـراي كسـاني كـه در دوران حيـات توفيـق پيـدا        نحوه/ خداوند ي واليت مطلقه
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/ وضــعيت تصــوف در دوران انقــالب ايــران   / قبــل از انقــالب  ي وضــعيت تصــوف در دوره 
ــبات/ ادتحســ/ ســلوك/ تكامــل عرفــان اســت راه تصــوف ــدگي / تعص مختصــري از شــرح زن
  146  ...................................................................................................................  عليشاه مجذوب آقاي حضرت

صورت ظاهري عبارات و لغات نماز / اند صحيح نيست قرائت در نماز به آن غلظتي كه بعضي گفته
گناهـان كوچـك و بـزرگ در درگـاه خـدا قابـل       / موجب نشود كه از ياد خدا در نماز غفلت كنـيم 

  154  ...................  نيت شما دارد نقص و كمال توبه بستگي به ميزان خلوص/ هانتوبه از گنا/ بخشش است

ارتباط انسان با گذشته خود عالمـت  / انسان بايد به مبدأ توجه داشته باشد و خود را فراموش نكند
در  /خداونـد و عشـق بـه او    مفهومانسان در عالم كبير عبارت است از  باط با مبدأارت/ صحت است

  156  ....................................................  عالم صغير خدمت به پدر و مادر كه محبت به آنها توصيه شده است

بنـدي وظـايف بـه     تقسـيم / درويشي روش تربيـت درون اسـت  / عدم دخالت درويشي در سياست
 /جـاي اسـتخاره   و تعقّـل و استشـاره بـه    تفكّرحل مسائل با / ي يا تعقّليتفكّرشريعتي، طريقتي و 

بايـد  / رعايـت شـريعت  / صحت ساير سالسـل درويشـي  مورد در / زم زمانامااعتقاد به ظهور 
كشـي   ت معنوي را جز با زحمتااممق/ خودمان را منطبق بر قواعد الهي كه خدا آفريده است بكنيم

  157  .............................................................................................................................  توان به دست آورد نمي

بعـد مجـذوب    ي اول سالك مجذوب و در درجه ي رهبر طريقت، در درجه/ حاالت جذب و سلوك
/ كتـاب  پيغمبـران صـاحبِ  / علّت ذكر كلمات درويش يا شيخ در نام برخي اقطاب/ باشد سالك مي

  161  .............................................................................................................................  چگونگي تعيين اقطاب

توجـه بـه آداب شـرعي و آداب     /بايد مانند آهن بود تا ضربات چكش موجب قدرت و قوت گـردد 
/ حـاالت مختلـف بزرگـان   / هـا  دل هم رسيدن، براي نزديك شـدن دل  سكوت و به درد/ مجلس

  163  ..........................................................................................................................................  خطبه شقشقيه

در بيعت اسالمي و بيعت حكومتي، شـخص تابعيـت خـودش را بـه حكومـت اسـالمي و قـوانين        
ـ / كرد اسالمي اعالم مي وده و بيعت معنوي با اهل معنا و با كسي كه از طرف خداوند مجاز است، ب
دادن ذكـر  / اسـت و نـه در افكـار   تقليـد در اعمـال   / شـود  عنوان تشرّف گفته مـي  امروز در فقر به



  164  ...............................  ي آن شخص و متناسب با مكان و زمان هدر بيعت معنوي متناسب با روحي خاص

اريخ در جريانات اجتماعي، مذهبي يا سياسي، تاريخ نامگذاري دليل اينكه تاريخ وقوع آن ت يدر ط
عهده بگيرد برحسب انتخاب مردم نيسـت بلكـه    انتخاب كسي كه هدايت مردم را به /باشد، نيست

معناي لغـت  / تاريخ، شعوبي و رافضي در طي ههاي مختلف شيع نام/ باشد موجب خواست الهي مي
عـارف و عرفـا؛ حكمـا و    / و فقيرعلّت ذكر كلمات صوفي، درويش  /ض، مفتي و ساحرحكيم، مرتا

عرفـان بـر    سـاس ا/ باشـد  هاي معنوي صحيح نيست و خودنمايي مي نمايش دادن قدرت/ فالسفه
گوينـد خـدايي    داننـد و مـي   ها علي را خدا مـي  اللّهي علي/ بزرگ زمان است ي ي اجازه تداوم رشته

اسمي كه متـداول  / گوييم علي نيست هرچه هست خداست نيست، هرچه هست علي است، ما مي
  166  ...............................................................................  شود دليل عدم وجود مسمي در قبل نخواهد بود مي

/ اجازه از مقامي دارند كه اصالت بـا آن مقـام اسـت    ،مشايخ/ الهي مرجع تشخيص است ي مايندهن
خصوص و يا به شيخي كه موجب تشـرّف شخصـي شـده باشـد      هب درويشِيك هر چند عالقه به 

سـان را از  امري عادي و طبيعي است ولـي تـا حـدي بايـد بـه ايـن عالقـه توجـه داشـت كـه ان          
  170  ........................................................................................................................................  ندارد  باز زندگي

ــان نيســت   ــار انس ــبض و بســط در اختي ــاالت ق ــع/ ح ــونگي رف ــديل   چگ ــبض و تع ــاالت ق ح
  171  ....................................................................................................................................  خود  حاالت كردن

آيا دين غير از حب اسـت؟  / ياد خدا و تجليل از خدا متضمن آن است كه دستورات او را اجرا كنيم
حفـظ محـيط   / هدف و خداوند است كه مستلزم اطاعت اوامر اوست منظور از حب، دوست داشتنِ

تمام كارها با نيت شخص / رامش فكر و براي تربيت فرزندان ضرورت دارددوستانه خانواده براي آ
غرايز جنسي؛ موجـب بقـاي نسـل    / نبايد ذكر و فكر مانع هيچگونه كاري بشود/ شود سنجيده مي

انتخاب مرجعي كه آن چهار صـفت را دارا  / شود بوده و از طرفي موجب سالمتي روحي طرفين مي
طلب علـم بـر مسـلمان    / سختي، از انجام وظيفه شانه خالي كند ي تواند به بهانه نمي كسي/ باشد

  172  ............................................................  ها المشايخ شاه در القاب اقطاب و شيخ ي كلمه ذكر/ واجب است

خوانـدن فاتحـة االوليـاء و    / بيعت واليتي/ بيعت حكومتي /در انجام اعمال شريعتي رجوع به علما
عالئـم  / زم زمـان اامـ ديدار / زقائم حضرتد بر آنها و توسل به روو د ائمه ي توسل به همه
  175  .......................................................................................  از غيب اطّالععدم / نماز جمعه/ ظهور حضرت

مهـم بـودن    /عـام  نايـب خاص و  نايب /ززمان ماامب ينا/ ت استاعباد روحواليت به معناي 
علّـت نوشـتن   / وجوهـات شـرعي   ي صـرف كـردن   و نحـوه  عشـريه / اجازه يد قبلي به يد بعـدي 

د، تحقيـق كـرده و بعـد تصـميم     يـ داشته و آن را رد كنقبل از اينكه بر امري انتقاد / اي كلمه
هفتم رمضان  ي اعالميه/ كند درويشي در سياست دخالت نمي /در خصوص بعد از اين دنيا/ بگيريد

/ گـذرد  بيـدخت چـه مـي    در خانقـاه در مورد كتـاب  / تفكّرو سه گروه وظايف شريعتي، طريقتي و 
  179  .................................................................................................................................  تحقيق با حسن نيت



  184  ..........................................................................................سنّي، رافضي/ اهللا شاه نعمت حضرتدر مورد 

ضـرر  / مسائل فقـري و طريقتـي اسـت    مجالس فقري براي/ ي اهل كتاب ذبيحه/ مسائل شرعي
كدام زودتر اقدام به رفع اين اختالف بكنند ارزش و اختالفات نبايد عميق باشد و هر/ نفاق و تفرقه

  185  ...................................................................................................................................  اجر آن بيشتر است

مشورت با كساني كه انسان / حل آن را خواستن ها، فكر كردن و از خداوند راه مشكالت و گرفتاري
مورد خلقت در فرمايش خداوند / ي داروين راجع به اصل تكامل نظريه/ به دوستي آنها اعتماد دارد

روح الهـي، روح  / يك جانـدار مشـخص غيـر از حيوانـات     ،حيوان ناطق و يا انسان ،انسان/ انسان
  188  ...................................................  قوانيني كه خداوند آفريد و استثناهايي كه مقرّر فرمود/ برزخ/ حيواني

نـد را بـا تمـام    هر وقت توانسـتيد خداو / سم اعظم وقتي است كه مسماي اعظم در دل شما باشدا
  190  ..................................................  وقت هر اسمي كه به او بدهيد اسم اعظم استعظمتش درك كنيد آن

توان در يك نقطه توقف كرد، هميشه بايد در حال حركت و رو بـه   ندارد نمي در اين راه كه نهايت
/ غـذاي روح و غـذاي جسـم   / خوف و رجاء/ اليتآرامش و فع/ رعايت تعادل بين تضادها/ جلو بود

انـد و حضـور در مجـالس و     غذاي روح مطالعه است، توجه به دستورات كه در سلوك به شما داده
  191  ....................................................................................................  ازدواج/ انگوش دادن به سخنان بزرگ

سينا؛ هرچه به تو گفتم نگو محال است، بگو ممكن است ولي بدان اقـدام نكـن و يـا     گفتار ابوعلي
/ و تعقّـل شـرعي   تفكّـر مسائل شريعتي، / دخالت در سياست/ باور نكن مگر وقتي بر تو ثابت شود

وقـت  كنـيم، آن  اني اسـالمي را تقويـت مـي   در عرفان و درويشي اعتقاد بـه مبـ  / عسياست علي
و  تفكّردوران تكامل بشريت و تقويت / استقالل فكري/ راد خود راهگشاي آنان خواهد بوداف تفكّرِ

داوود،  حضـرت در مـورد  / و مطالـب كـذب آن   بيـدخت  خانقـاه  دركتاب / تعقّل و استقالل ارادي
باشد نـه   خودش مي گردن گناه و خطاي درويش به/ ضاوت كردنشنيدن سخن ديگران و سپس ق

  193  ...............................................................................................  آباد بيدخت نات صالحق/ به گردن درويشي

ن جماد، نبات، حيـوا / هاي متفاوت موجودات به سه يا چهار گروه بندي تقسيم)/ سازي شبيه(كلوناژ 
/ شـود  موفّـق سـازي انسـان    رسد انسان بتواند در شـبيه  نظر نمي به/ مراحل خلقت انسان/ و انسان
فقـط مخصـوص خداونـد    » بـاري «/ الي يعني از هيچ به وجود بياوردتع باري است،» باري«خداوند 
 /بينـيم مخلـوق بشـر اسـت     توانند خالق باشند امروز همه چيزهايي كـه مـي   ها مي انسان امااست، 
 ومعناي 

ٍ

َ
رک

َ
يَمْن ذ

ْ ُ
 شايدتواند پديد آورد  سازي هم بكند روح انساني را نمي اگر انسان بتواند شبيه/ ا

  197  .................................................  او در روي زمين است بدهد ي اين اختيار را به انسان كه خليفه خداوند

خداوند بشر و بلكه تمام موجودات را كه آفريده، جرقّه يا شعاعي / فنا/ هاي عرفاني كتاب ي مطالعه
  201  ...........................................................  بايزيد بسطامي، سبحاني ما اعظم شأني/ از وجود خود او هستند

تش بيشـتر شـده اسـت خـود      هر/ پيشرفت و پسرفت سالك ه و خلوص نيـكسي احساس كرد توج  
در  /فقط در انجام دستورات كوشش كنيد تا هر چه بيشتر نيتتان خـالص شـود  / اين پيشرفت است



  202  .................................................................................................بينيد هايي كه مي مورد حاالت و يا خواب

وجـه  / ي ارتبـاط بـا خداونـد    نحـوه / شـود  شود، به دل حل مـي  بعضي سؤاالت با مطالعه حل نمي
هـم  هايي كه در كشورهاي ديگـر   تشكيالت و جمعيت/ و معاد نبوتاشتراك اديان الهي؛ توحيد و 

خداوند آنچـه در  / كنند اسالم دين تروريستي است كه مردم تصور مي اند كار برده هستند، روشي به
مـرد   ي عهـده  ها و تمام زحمـات زنـدگي بـه    هزينه /زمين و آسمان است مسخّر انسان كرده است

/ دستورات اسالم/ النهرين خضر و بين/ ديه به معناي ارزش خون نيست و خونبها غلط است/ است
  203  ...................................................................................................  نيشك و حيرت از مراحل سلوك عرفا

در مورد آنچه مربوط به زندگي خود شماست، بايد با توجه بـه امكانـات خـود و شـرايط اجتمـاعي      
فرستاده اسـت كـه    نشانه عنوان بهخداوند خواب را براي ما / دو قيد زمان و مكان/ تصميم بگيريد

خداونـد توسـط پيغمبـران فرمـوده اسـت      / كه در آن زمان و مكان وجود نـدارد وجود دارد دنيايي 
بـرم يعنـي تكامـل     كنم و من خودم اينهـا را، مخلـوق را، مـي    كنم و من اداره مي من خلق مي كه
  207  ....  رند خواهو  برادرمخلوقات فعلي با هم  ي توان گفت همه نمي/ دهم بنابراين خلقت قديم نيست مي

/ ميـل بـه دوبـاره زيسـتن    / دلخوش به مشاهدات نباشيد، شكر خدا را بكنيد ولي دل به آن نبنديد
مـوت  / يـك حيـات جديـدي اسـت     ي منزلـه  گذشته و پشيماني از آنها خود بـه  توجه به اشتباهات

عارف و سالك در حال حيات خود از خوديت خود بتوانـد بگـذرد و   اختياري؛ موتي است كه انسان 
كوشش بايد به نحـوي باشـد كـه خداونـد فرمـوده      / اين هم امري نيست كه به سهولت داده شود

ت و از لحـاظ       / است ت اسـت يعنـي خـود را از لحـاظ نيـكوشش فقط در عمل نيست بيشتر در ني
  208  .......................................................................................................................................  پاك سازد  افكار

كننـدگان بـه انقـالبِ خـود،      اعتقـادات انقـالب  / تاريخ ها در طي داري، انقالب و شورش برده برده
ها شكست خورد براي اينكـه آنـان بـه حقّانيـت      انقالب اسپارتاكوسِ برده/ شود موجب پيروزي مي

 اسـرائيل  بنـي مستند به عبادت و فرمـان الهـي بـود،     عانقالب موسي/ تقد نبودندخود چندان مع
غالباً احسـاس  / آبراهام لينكلن و اعالم آزادي بردگان/ اعتقاد به اين انقالب داشتند لذا پيروز شدند

ـ    / يك نعمت چه بسا از وجود خود آن نعمت بيشتر مؤثّر باشـد  ت قـرار  در اسـالم اصـل را بـر حرّي
هـاي مـذهبي و    دگي، جنـگ رطريق شرعي ب/ تدريج بردگان را آزاد كند اسالم خواست به /اند داده

خطاب به پيروان كـه  ) ثاني نورعليشاه( آقاي حاج مالعلي گنابادي حضرتاعالميه / جهاد اسالمي
/ ن و كنيزانـي كـه وجـود دارنـد شـك و ترديـد اسـت       مااند در صحت رقّيت تمام غال ذكر فرموده

مجاز  ي اندازه/ انسانيتهاي سياسي و نه براي  زرگ در مورد بردگان براي هدفدول ب هاي تصميم
  209  .......................................................................................................................................  در تنبيه بردگان 

خـود ذكـر هـم    شـود و   بعضي حاالت از ذكر ايجاد مـي / شود حاالت مختلف كه در عرفا ديده مي
اصل مشترك و صحيح براي تمـام سـالكان و پوينـدگان    / شود متناسب با حالت اشخاص داده مي

  خـاطر تقـرّب بـه     كننـد بـه   و هر چـه مـي  خدا اين است كه همواره خدا را در نظر داشته باشند  راه



  214  .............................................................................................................................................  خداوند باشد 

/ زم زمـان اامـ راجع به غيبـت  / را به نزد خود باال برد عخداوند عيسي/ ععيسي حضرت
نّت و چهـار مـذهب    / م در عالم كبير و در عالم صغيراامچگونگي ظهور  آقـاي   حضـرت / اهـل سـ

عليشاه در مسير شناساندن فقر  الصدري آقاي رحمت نايب/ شاهمحمدمشرّف بودن و  عليشاه رحمت
در هر دوران آنچه كـه  / شاه هاي دوران شاه قبلي يعني فتحعلي خصوص بعد از فشارها و سختي هب

  215  ..............................................  دهد  مصلحت و اقتضاي جامعه و مصالح درويشي باشد، مرشد انجام مي

تقليد فقـط در عمـل   / ي تقليد از ميت ادامه ي مسأله/ خود شماست ي عهده انتخاب مرجع تقليد به
  اعتقـادات و عقايـد بـه تحقيـق خـود شـما بسـتگي دارد و مربـوط بـه          / است و نـه در اعتقـادات  

تـوان گفـت علّـتش     در مورد احكام شرعي نمـي / و تعقّل خود شما تفكّرطريقت است و مربوط به 
قـبالً معنـاي نمـاز را درك    / ي حفظ فرزند حضور در مجالس فقري و واجب بودن وظيفه/ چيست

  217  ..................................................................................  كنيد و موقع نماز خواندن به آن معني توجه كنيد 

برداشـت هـر انسـان از    / توان فكر كرد و مشخصات خاصي براي او بيان كـرد  در ذات خداوند نمي
مرد / خداوند نه تنها عادل است بلكه عين عدل است/ خداوند با برداشت انسان ديگر متفاوت است

ي  حجاب و مسـأله / ع شدهآرامش و آسايش براي زن در مقرّرات و قوانين وض/ و زن و ايجاد نسل
موقع فراهم نشود،  موقع خودداري شود يا امكان تحريكات بي اگر از تحريكات بي/ تحريك جنسي

مسـائل حقـوقي در   / وظـايف مـرد و زن در خـانواده   / براي سالمت رواني جامعه مفيد خواهد بـود 
شـود   ي كه در غرب ميدر جوامع غربي اصالً خانواده معني ندارد و تمام فجايع/ خانواده، سهم ارث

تعـدد  / نماز خواندن با توجه به معناي آن/ اي ندارد از اين است كه خانواده وجود مستقل و جداگانه
  218  .......................................................................................................................  معناي واقعي عدل/ همسر

انسان براي كوشش و زحمـت آفريـده شـده    / »نه به كوشش دهندگرچه وصالش «شعر منظور از 
كوشش ما بستگي به اخالصي دارد كـه  / زحمت راه، به اندازه و متناسب با لذّت وصال است/ است

  224  ................  مان بيشتر باشد، ارزش وصال هم بهتر خواهد بود   هر اندازه اخالص/ در عمل داشته باشيم

حـواس خمسـه، تبـديل حـس بـه ادراك و      / چرا نبايد در مورد حاالت خود با كسي صحبت كنيد؟
دهد كه از ادراك به حس بياينـد   اشخاص اين مسير رخ نمي ي براي همه/ تبديل تصور به تصديق

م  / اند هايي كه براي بزرگان مذهبي آورده ها و ديده ييت و پيشگواامكر/ و چيزهايي را ببينند تجسـ
عنويتي كه شما هاي دروني و تجسم م اي است از تجسم خواسته شود جلوه معنويات، آنچه ديده مي

  225  ..............................  وجه درصدد اينكه با جنّ و ملك در ارتباط باشيد، برنيايد  هيچ به/ طالب آن هستيد

 ي در مورد رسـاله / كوشش براي رفع ابهام و شك بسيار خوب است ولي نبايد موجب نگراني بشود
فقها در مورد مسائل اعتقادي فقط نظـر مشـورتي   / تقليد در عمل است و نه در اعتقاد/ آقايان فقها

تصـوف و  / تصـوف و عرفـان  / مالك صحت نيسـت ) اكثريـت ولـو( تشخيص اشخاص/ دهند مي
عيانِ پيروي از آن، شود، نه آنچه مد عرفان آن چيزي است كه اصولش گفته شده و دستور داده مي



اسم چيزي اسـت كـه بـراي شـناخته شـدن مسـمٰي اسـت و        / گذاري ي نام مسأله/ دهند انجام مي
دي از جانب خداونـد مقـدر شـده و تـا حـدي هـم بـر        يد است تا حاسمائي كه به نحوي مورد تأي

وجوهـات و  / تشخيص خودتان را در همه جا معتبر ندانيـد / كند ات آن شخص داللت ميخصوصي
ـ / مت؛ نص سابق بر الحق استاام يجانشين/ هاي شرعي بدهي ت عرفـاني  امـا ت و مقهرگز قطبي

  228  .....................................................................................................................................  باشد  موروثي نمي

حسـب مصـلحت اسـت،    هـاي خداونـد بر   تمـام داده / هـا  امـه شمار در ن لزوم نوشتن تاريخ و صفحه
توان تغيير داد بايـد خـود    در مقابل مقدراتي كه نمي/ فراموش كردن هم به موقع خود نعمتي است

ازدواج منطبق با فطرت است و در واقـع در مسـير   / آن تقدير را پذيرفت را با آن تقدير آشنا كرد و
اي از تسـلّطي   تسلّط جان بر تمام بدن مانند جلـوه / حيات راه رفتن و در مسير آب شنا كردن است

ي زمين و تمام كرات آسـماني و خالصـه كـلّ     ي زمين و اعماق كره است كه خداوند بر تمام كره
مجموعـاً  / كنـد عـدل اسـت    آنچه خداوند مـي / ند را در وجود خود بجوييدي خداو جلوه/ عالم دارد

تـر ببينيـد،    خود را از همه برتر ببينيد و يا خود را از همه پـايين / بشري رو به تكامل است ي جامعه
اگـر  / بايد خـود را خـالف قـوانين خداونـد قـرار ندهيـد      / ي اصلي هر دو از خودخواهي است ريشه

ياد خدا فقط نشستن در منزل و خواندن نمـاز و  / نداردوجود يد، ديگر حائلي هميشه به ياد خدا باش
مـا  / بـودن اسـت   آن دعا و قرآن و روزه نيست بلكه ياد خدا احترام بـه قـوانين خداونـد و تسـليمِ    

تـر   در بعضـي خفيـف   تـر و  اي كه در بعضي قوي همخلوقيم و خادم و خداوند مخدوم ماست، روحي
آنچه ميل و هدف خودتان است آن را / دانند خدا را مخلوق و خادم خود ميوجود دارد آن است كه 

  233  .................................................................  شود   دانيد و اگر خدا آنطور نكند فريادتان بلند مي صحيح مي

انتخـاب  / ايد مطالب و كتب هر دو طرف را ديـده باشـد  محقق در مقام تحقيق ب/ تصوف و عرفان
تحقيـق كنـد و نظـر    ، خود شـخص بايـد   نبوتدر مسائلي مانند توحيد و / مرجع تقليد حائز شرايط

/ ستااتش زيادتر از ما العاطشود، مشاوري كه مسلّماً  ي ميعنوان مشاور عالي تلقّ آقايان مراجع به
ي  عهـده  بـه  قسمت تربيـت : م به دو قسمت بوداامي  وظيفه/ ي لطف الهي قاعده/ هدر مورد صفوي

/ در مورد فاتحةاالولياء/ نامگذاري و القاب اقطاب ي درباره/ ي فقها عهده عرفا شد، قسمت تعليم به
كند ولي درويـش   درويشي در سياست دخالت نمي/ !شاه در نام اقطاب ي عناد با اسم و حذف كلمه

تواند به ابتكار و فكـر   كه نظرش منطبق با شرع و منطبق با دستورات طريقتي باشد، مي در صورتي
ـ  ي سؤال درباره/ خود در امور سياسي دخالت كند ي اصـلي داشـتن    ت، مسـأله موروثي بودن قطبي

/ از غيـب  اطّـالع معصوميت پيـامبران و چهـارده معصـوم و    / در مورد كيوان قزويني/ لياقت است
  238  .....................................................................................  ادر مورد/ نوان حجةاالسالمذكر ع ي درباره

دل، / انسان يـك روح حيـواني دارد و يـك روح انسـاني    / روح و جان/ بندي مراحل سلوك تقسيم
عـالم صـغير    ،انسان/ در مورد غيب/ سرّدرباره / ي عاطفي روح انساني است ي معنوي و جنبه جنبه
صورت قطب وقت نيست، ممكن است  صورت حتماً به تجسم/ راجع به حضور صورت مرشد/ است



م پيـدا كنـد      غفلـت  / قطب گذشته باشد و يا آن كسي كه باعث اين فكر و ذكر شـده اسـت تجسـ
  246  .......................................................  ي صحيح دعا و نيايش نحوه/ غيرارادي از ذكر و فكر ايرادي ندارد

ي  سلسله است و نه فرقه، بهتر است نوشـته شـود سلسـله   » گنابادي«/ السعادة تفسير بياندر مورد 
اول بار حكم به تحريم مواد / لعليشاه آقاي سلطان حضرتنظرات فقهي / هي گنابادياللّ نعمت

مصرف مواد مخدر و ايجاد ايـن  / اند داده لعليشاه آقاي سلطان حضرتمخدر در دوران جديد را 
ر كه تخي248  ................................................................................................  الت او جزء مكاشفات استتصو  

آنچه بـراي زنـدگي   / كنيم نه مخدوم خويش العياذباهللا خدا را خادم خودمان تصور مي/ ادرمورد دع
ـ     ي و دنيايي خود از خدا بخواهيم مواردي نيسـت كـه خداونـد تعهد اداي آن را داشـته باشـد  ماد /

  251  ..............................................................................................  شود دعايي كه حتماً مستجاب مي ي درباره

ي ايشان ايمان باشد ولي در زندگي امكان بيعت كردن  كه خميره بيعت در زمان مرگ براي كساني
اگر كسي در دنيـا امكـان تحقيـق    / و يا امكان تحقيق كردن و اينكه بشناسند را پيدا نكرده باشند

بعد از شناخت در بيعـت كوتـاهي كـرد، در ايـن     داشت ولي در تشخيص و بررسي كوتاهي كرد يا 
  252  ...................................................................................................................................  صورت مقصر است

ات العاطاگر رهبر طريقتي / م در زمان غيبت، امور شريعت و امور طريقتااموظايف / انسان كامل
/ اشد و نظري داد، آن نظر قابل تقليد است و بر فقراست كه از آن تقليد كننـد شريعتي هم داشته ب

و  كارٰيس/ اگر نظري از قطب زنده در مسائل فقهي نديدند، حتماً بايد به يكي از فقها مراجعه كنيد
  253  ........................................................................................................  شود اي كه از خمر حاصل مي مستي

د حفظ وحـدت اسـالم از   معتقد بو ععلي حضرت/ عخالفت علي/ اختالف بين شيعه و سنّي
شيعه و سنّي و اختالفات بـين مـورخين در تولّـد و وفـات پيغمبـر و سـاير       / تر است هر امري مهم
وجه  هيچ سنّي، اختالف نبايد بهت شيعه و در اختالفا/ تعيين جانشين توسط پيغمبر/ مسائل تاريخي
عرفان و تصوف دو / احروف ابجد و معناي/ طمه وارد كندمابين و يگانگي شما ل به محبت في

از لحاظ معنوي و عرفـان  / لفظ است دال بر يك معنا و يا به عبارت ديگر دو روي يك سكّه است
ه    هر مسلماني كه نماز خواندن بر او / زن و مرد با هم فرق ندارد واجب است بايد بـه عرفـان توجـ

شـود، امـر    شود يا نمي در استخاره براي اينكه بدانيم فالن كار مي/ استخاره، ترديد و دو دلي/ كند
/ صحيحي نيست چون خداوند مقرّر نكرده است كه از طريق غيرمعمـولي از آينـده خبـردار باشـيم    

يم خاصي گرفت، قابل استناد و قابل اتّكا توان تصم وجه نمي هيچ تخاره در موارد بسيار نادر كه بهاس
  256  .......................................................  چگونگي روابط دو جنس مخالف و نامحرم در قبل از ازدواج/ است

/ اهللا ولـي  نعمـت  شـاه  ي آثار خير گوناگون در برگزاري مجالس علمي و فرهنگـي از جملـه كنگـره   
خـوب و بـد،    ،جوامـع  ي فقري هم مثـل همـه   ي تكليفي كه بر دوش مربيان عرفاني است، جامعه

اعضاي اين جامعه كامل بودند ديگر تربيت مربيـان   ي اگر همه. كامل و ناقص در آن فراوان است
اهللا است  الي حسن اخالق و معاشرت و حصول آرامش رواني يكي از مقاصد سلوك/ موردي نداشت



  263  ...........................................................................................................  ولي توجه كنيد كه عين آن نيست

/ در هر زماني و به هر مناسبتي، هر حالتي براي شما بود، همان حال براي شما مالك خواهد بـود 
نظمي و اغتشاش به خداوند منسوب نيست بلكـه در اثـر عمـل ماسـت،      بي/ ي جبر و اختيار مسأله

/ دارد كسـي حـال خـودش را بـراي خـودش نگـه      هر/ اثر را هم خداوند آفريـده اسـت  منتها همان 
ي هوٰي و هوس اجر الهي و كوشش آدمي در اين نيست كه به كلّ/ رهاماطان و نفس ي شي وسوسه

  266  ...............................  كنيد از بين برود بلكه اجر الهي در كوششي است كه براي تسلّط بر نفس خود مي

براي اشخاص با درجات باالتري نظير اويس قرني است و » گر در يمني و با مني پيش مني«شعر 
  268  ................................................................................  مسلّماً در درجات پائين، مالقات بايد حضوري باشد

موجـودات و خلقـت را در نظـر     خداوند مصلحت كـلّ / ماً حكمتي نهفته استدر مشيت الهي مسلّ
در مـورد سالسـل عرفـاني و    / گيرد حتّي اگر ما در ظاهر بعضي مـوارد مصـلحتش را نفهمـيم    مي

  269  ..............................................................................................  تفسير به رأي قرآن/ ي علما ي اجازه رشته

ـ   / تصـوف و عرفـان  / توجه بـه عرفـان ـ آقايـان علمـا       آداب ديني و اخالق ديني ـ مكارم اخالق 
هاي تصوف كه زياد است بايد قول و فعل  ها و سلسله در مورد رشته/ عرفان عملي و عرفان نظري

عرفـان در هـر مـذهبي وجـود دارد بلكـه      / هـا را  نظر قرار داد و نه اشخاص و نام سلسلها مدآنها ر
/ عرفان با روح انسان آغشته است و از وقتي بشر وجود داشـته، عرفـان هـم وجـود داشـته اسـت      

اختيار تثبيت يـا تغييـر آداب هميشـه بـه دسـت مرشـد وقـت        / اختالف در آداب و رسوم و مراسم
منصورعليشـاه  ت و استفاده از لقب عاي قطبيحاج شيخ عباسعلي كيوان قزويني و اددر مورد  /است

اصطالح حكما داراي درجات تشكيكي است ولي اطالق واليت كلّيه، تنها  واليت به/ براي خودش
ي شـريعت و مرجـع    مسـأله / ي طريقـت  م، مسألهاامغيبت / است هائمهو  صدر مورد پيغمبر

شود و نام مرشـد سـلف فقـط در آرشـيو و جـزء تـاريخ        قت برده ميشد ودر طريقت نام مر/ تقليد
نص است ولي اگر در نص ابهامي بـود يـا    ،در عرفان و تصوف اصل/ در مورد لغت شاه/ آيد درمي

وظـايف شـريعتي تقـدم زمـاني بـر      / ي تصرّف بررسي كرد بايد از حيث قوه آنوقتاشكالي داشت 
/ شيعه و سنّي، سنّي نبودن مولـوي / طريقتي تقدم معنوي دارد ي وظايف طريقتي دارد ولي وظيفه

  272  .................................................................................................  تشرّف و ذكر اوليه/ بدعت نيست عشريه

نقـص را در اجـراي قـانون    بهتر آن بـود كـه   / امر صحيحي نيست  همه چيز را از قوانين خواستن،
ي بشري در حال تحـول اسـت قـوانين هـم بايـد       كه جامعه همانطوري/ بدانيم و نه در خود قانون

اشتياق بـه ايجـاد نسـل و تحصـيل      ،ازدواج/ توليد نسل در جانداران/ هميشه در حال تحول باشد
عه بايد فراهم كند همراهي و همكاري بين زن و مرد را عرف جامعه و تربيت و فرهنگ جام/ لذّت

شود به اين دليل است كه وضعيت ما منطبـق   گرفتاري اگر ايجاد مي/ تواند ايجاد كند و قانون نمي
هايي  ها وضع شده و محدوديت قوانيني كه براي زن/ ي خودمان نيست با وضعيت قانون و خواسته

ل كنـد   ي او گذاشته است،  عهده اي كه طبيعت به عيت فطري و وظيفهحسب موقكه بر بايـد تحمـ /



زن اساس اجتماع بشري است و به اين منظور مرد را موظّف كرده كه آسايش و راحتـي همسـر را   
نـداريم و آن را اجـرا    اطّـالع فانه مـا از آنچـه در قـوانين موجـود اسـت،      متأس/ طالق/ فراهم كند

وشـته شـده   صحيح نبودن قوانيني كـه در مـورد ديـه ن   / در مورد سنّ مسئوليت كيفري/ كنيم نمي
  281  ...........................................................................................................................  ي ارث زن   درباره/ است

هـاي باقيمانـده از    و بركـت درويشـي و نقيصـه     واسـطه  نقايص رفع شده در افراد بـه / قبض حالت
دوسـتان   پسنديد عبرت بگيريد و از رفتار نها را مياز رفتار دوستاني كه روش آ/ رهاماي نفس  ناحيه

  287  ...........................................................................................  پسنديد نيز عبرت بگيريد و آشناياني كه نمي

خوانـدن  / ي قرائـت نمـاز   نحوه/ لباس نمازگزار/ در مورد مكلّف، مجتهد يا عمل به احتياط يا تقليد
  288  .....................................................................................................  به نيت نماز توجه/ نماز به زبان عربي

در مـورد زينـت زن و   / فرمايـد  سعي كردن در انجام وظايف كه توفيق آن را خداوند مرحمـت مـي  
اگـر  / ها باعث بقاي جامعه و ايجاد نسل هسـتند  زن/ مجاز نبودن استفاده از زينت در غير موردش

مرد چـون  / طهارت و پاكي است بهترين زينت براي زن و مرد/ رفت زن نبود نسل بشر از بين مي
حالت فعل دارد و زن حالت انفعال، بنابراين زن نبايد زائد بر آنچه طبيعت اجـازه داده اسـت توجـه    

اعضايي كه محرّك اين مسأله هستند، زينت براي زن واجب  با رعايت پوششِ .مردان را جلب كند
در جامعه جز در موارد جـايز   وجه تحريك جنسي هيچ منظور عمده از حجاب آن است كه به/ است

اند تمام قوس صورت زن بايـد پيـدا باشـد،     براي حجاب در حج گفته/ و شرعي وجود نداشته باشد
  291  ..........................  سگ  در مورد تماس با/ اگر پيدا نباشد يا نقاب بپوشد حج درست نيست و باطل است

/ ي آنها ذكـر قلبـي اسـت    جواب سؤاالت در همان دستورات فقريِ داده شده نهفته است كه عمده
تا آن حد كه به هستي خـودش  (شود، راز هستي  تر مي اي كه به نيستي نزديك انسان به هر درجه

علـم و  / يعني انسـان خـودش را بشناسـد    شود، چون راز هستي براي او آشكارتر مي) مربوط است
هاي جديد، مقداري مسئوليت و مقداري محدوديت براي انسان ايجاد  و آشنا شدن به مسأله اطّالع
در حـاالت شـك و ترديـد    / لذّت از انجام دستورات: عالمت به جلو رفتن در مسير سلوك/ كند مي

تـان بشـويد و    متوسل بـه ذكـر قلبـي   ها وجود دارد،  ي انسان كه در تمام طول زندگي و براي همه
صـورت   و فكرتان دنبال راه حـق باشـد، درايـن    كار ببريد هتوجه و تمركزتان را در معناي آن ذكر ب

  293  ..................................................................................................................................  شود شك مرتفع مي

ي كامـل از جسـم، فقـط در موقـع      تخليه/ ي تداعي معني ير و قاعدهدر مورد ظاهر شدن صورت پ
تا وقتي كه جسم حيات دارد، ما موظّف به نگهداري اين جسم بـوده و  / شود مرگ بدن حاصل مي

به همان انـدازه كـه در انجـام دسـتورات و تمركـز      / اينكه جسم را به عبادت و اطاعت وادار كنيم
شـود   مـي  ي عمومي پاسخ داده جواب سؤاالت در جلسه/ استشويد، اجر شما رسيده  موفّقحواس 

شـاءاهللا هـر وقـت الزم داشـتيد،      گـردد ان  صورت مكتـوب منتشـر مـي    كنند و بعد به كه ضبط مي
295  ..................................................................................................................................................  كنيد هتهي  



/ موارد، چه موارد شادي و چه مواقع عسر و نـاراحتي، بـه ذكرتـان توجـه داشـته باشـيد       ي در همه
خاطر داشتن اوراد مخصوص در موقع خواب و دستور يادآوري زباني چهارده بار ذكـر و چهـارده    به

ايـد و   هـا و روياهـايي كـه ديـده     بـراي تمـام خـواب   / ار شدن براي نماز صبحبيدبعد از بار صلوات 
  297  ..............................................................................  حاالتتان، شكرگزاري كنيد، ولي به هيچكس نگوييد

هـاي روانـي نشـود،     شود تا دچار بيماري ميوجود اعتقادات قوي و ايمان محكم اوالً ضامن انسان 
ترس بيجاي از آينـده را هـم   / وسواس در انجام يا عدم انجام وظيفه/ كند ثانياً كمك به درمان مي

اينكـه بـدون    /عشريه/ انجام دستورات فقري و بيداري سحر/ توان با توكّل بر خدا جبران كرد مي
  298  ......................................  ع زيادي است كه از خود داريدشويد، توقّ موفّقكسبِ تجربه بتوانيد در كاري 

توجه به بذر است كه اين توجه، هم در عالم معنا و هم در عالم ظاهر بسـيار    الزمه تربيت و تعليم،
انتخـاب  / معتقد نيستند» همه خدايي«هرگز عرفا به / آيات قرآن استشرح  مثنوي /ضرورت دارد
بايـد از طـرف   ) كه از طرف يك عارف وارسته بـه عمـل آمـده    جذبات الهيهانند هم(اشعار مولوي 

  300  .......................................................................................  زند كسي باشد كه در همان راه مولوي قدم مي

كتاب يعني واليـت و احكـام و آثـار آن    منظور از كتاب، رسالت و احكام و منظور از حكمت، باطن 
تسـليم بـه   / يي خـدا در هـر دور   واليت و بودن نماينده ي استمرار و انتقال سلسله/ تواند باشد مي
الحـق  ) يا اسالم(زمان  نبي مستلزم قبول انبياي سابق و شريعت و طريقت آنان و قبول ظهور نبي

  302  ............................  مال در خود و در اُمتش نشان داداست تا نبي خاتم كه حقيقت اسالم را به تمام و ك

  304  ...............................................................................................................................  فهرست جزوات قبل
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ّ  با * ه  و نده  آن ی  ورع ر  ی حاج د شاه ذوب(رت آ خ  )ع وماً  پا ؤاالت را، ع  و 

سات  ی ی  ج گا  تک یان  دا خ  کان پا ند و ا ی و  تک  ما ف  ؤاالت  د،  ما با

ت وات طا       ؤال  ح   ل از را   یا
ّ
ه  د  .ما  طا

ی    عال * ر ور د ت   ند ا ن  وا وه و سا  ندا ن  ن  ا ؤ ا و سا  وص 

ت، وات ی   یا ود   جلد یک   از          ور وده   و ف  ن      دارید،    .ما   د  سا

ه  * ّ  آن و وات  هّ با  ت،ی  ه   ل ازیا ؤ ی  ورت  ی  را  د ،   و ا

ند ت وا ی و فارش اعالم ت ا نا راک ی وه  با آ ن ماره با ،ا      ۰۹۱۲   ۵۸۳   ۸۲۴۲    ی ت
ل  ماس   .ما   حا

ه * ی و ه د ی ی از ھ ن  سا ر ا ت،  وه  ت یا وات  تو سا  د ق  ی و ه ما د،  دا  ا

اری    .ود ی پاس

کان * ز ا ل  ی ذ ر ق سا ا وات از  ه  ی طا د پذ  یک . با ف وات    ، ن سا  ا

ل و ی،  و شا ی  تار ی، وات  تکا  ح،  ه پندصا ر وات  رح رسا  ی،  ی  و و

ی و خاره،( و وا   ا ت خا تال ی و ا وق ما ی،  د ی... و) رد ی . با و و وی  کان  ن سا ا ن  ا
ھ

ود     ز   ،     ورد   طا   وص     .دارد   و
WWW.JOZVEH121.COM  

 تومان 500
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معنوي از خداوند، نعمت و رزق افزون خواستن و آن خواست را با ايمـان و  در امور . با عرض سالم
ولي بايـد بـه آنچـه    . فرمايد ول را اجابت ميشاءاهللا خداوند مسئ مدوح است و انعمل صالح همراه كردن م

اليـت و كوشـش   در امور دنيوي نيز، فع. داده شده و مسلماً مناسب و مقتضي مقام و حال است رضا داشت
چنـين امكـان خـدمت بيشـتر مـأجور اسـت، و       شروع زندگي شخصي و خـانواده، و هم ت گشايش مبه ني
  .شاءاهللا خداوند خواست را جواب خواهد داد ان
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ي بـرادران و   تـان برسـانيد و نيـز از همـه     سالم مرا به خـانواده . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
در مورد مستحقين وجوه شرعيه، . ي خطير را بتوانم انجام دهم خواهران ملتمس دعا هستم كه اين وظيفه

، و در هـر مـورد بـرادران و خـواهران     ي اول بستگان و فاميل و سپس همسايگان و بعد سايرين در درجه
شما شخصاً اگر تحقيق كرديد و نيازمندي را تشخيص داديـد، مجازيـد كـه از وجـوه     . فقري مقدم هستند

  .شرعيه بپردازيد
ل شد و بررسي كنيد كـه  ف دولت واگذار شده بايد تفاوت قائي آن از طر در مورد منازلي كه عرصه

ن تضييع حق شرعي اشـخاص بـه مالكيـت دولـت درآمـده باشـد       منشأ مالكيت دولت چيست؟ و اگر بدو
كـار   شـرعي بـه   گيرند كه پول آنان را در معـامالت  گذاران وكالت مي ها چون از سپرده بانك. اشكالي ندارد

جاري است و اگـر   “حمل عمل مؤمن بر صحت” برند و از سود معامله مبلغي به صاحب پول بدهند، اصلِ
  .والسالم. پردازند شرعي و حالل است لذا مبلغي كه مي. خالفي شده باشد، گناه و تقصير با بانك است
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معدودي كه  بجز موارد( دات شرعيه از درآمد است نه از مالتعه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
چنانچـه اقـوام و بسـتگان نيازمنـدي     . ي خود شماست عهده ي آن هم به محاسبه )شامل حال شما نيست

توانيد كمك كنيد و بعد از آن به همسايگان، و در هر صورت برادران و خواهران فقـري   داشتيد به آنها مي
امور خيريه به شرط آنكه . پرداخت كنيدتوانيد  سرپرستي نيازمند بود، مي اگر صغير يا يتيم بي. مقدم هستند

  ي خودنمـايي ديگـران نخواهـد شـد، مـانعي       رسـد و وسـيله   مطمئن باشـيد حتمـاً بـه مصـرف خيـر مـي      
  .والسالم. ندارد
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از تســليت و اظهــار همــدردي كــه در رحلــت     . ي شــما رســيد  نامــه. بــا عــرض ســالم  
كنم كه خداوند توفيق طاعت و  برايتان دعا مي. ايد كمال تشكر را دارم عليشاه اظهار داشته محبوب حضرت

نظـر   كار خير را ولـو مختصـر بـه   . بدارد موفّقبندگي عطا كند و شما را بر انجام كارهاي خير ولو مختصر 
چـون  . اي بدهيـد، كوچـك نگيريـد    ي نشاني را به راه گـم كـرده  سد، مثالً سنگي را از راه برداريد يا حتّبر

نـد  خداوند، نيازمند به كارهاي ما نيست كه آن را سبك سنگين كند، بلكه نيت ماست كه مورد نظـر خداو 
اگر تهـران آمديـد يـا    . اردهد، نه كوچك يا بزرگي ك حسب نيت و انگيزه ميگيرد و اجر عمل را بر قرار مي

فعـالً بعـد از نمـاز صـبح و نمـاز عشـاء       . شـاءاهللا مالقـات خواهـد شـد     حقير به آن ديـار سـفر كـردم، ان   
  .والسالم. بار بگوييد 110را  »ناظري اهللا«
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، هـم  »با توكّل زانـوي اشـتر ببنـد   «به مصداق فرمايش پيغمبر . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
متعـارف را بايـد    هـاي در حـد   ها و احتياط توضيح آنكه مواظبت. بستن زانوي اشتر و هم توكّل الزم است

  .احتياطي احتراز كرد، ولي توجه داشت كه نگهدارنده خداوند است انجام داد و از بي
 دارد شيشه را در بغـل سـنگ نگـه مـي     دانم ر نگهدار من آن است كه من ميگ

َ  لدُ الوَ به مصداقِ  شبه بالعَ ا الّم وَ الل  شاءاهللا شما كه به داشتن عرفان بر عم شـريفتان برتـري    ، انا
  .والسالم. داريد، در ساير امور به او تشبه و تأسي داشته باشيد
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درگاه الهي درگاه . هرگز يأس و نااميدي را به خودتان راه ندهيد. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
بايد همواره خوف و رجاء با هم باشد و نبايد هميشه خوف داشت و ترسـيد و نگـران بـود،    . نااميدي نيست

كس د جمعيـت خـاطر نداريـد، اصـوالً هـيچ     اينكه نوشته بودي اما. به كرم خداوند هم اميدوار بودبلكه بايد 
شـخاص مختلـف   تواند متوجه ذكر باشد يا در نماز حواسـش را جمـع كنـد، و ا    هميشه آنطور كه بايد نمي

كـه بـه   لذا از اين مسـأله نبايـد نگـران شـويد، بل    . شود حسب احوال خود كم و بيش حواسشان پرت ميبر
ي الهـي را قطـع نكنيـد و از خداونـد همـواره بخواهيدكـه        كارتان و خدمتتان ادامه دهيد و توجه به وجهه

توفيق بيشتر عنايت بفرمايد و خالصه از اين جهت نااميد نباشيد، كـه خداونـد خـودش فرمـوده كـه اگـر       
. بخشد معذرت بخواهيد، او ميح اصطال به درگاه الهي استغفار كرده و بهگناهي هم كرده باشيد، همين كه 

بار توبـه كرديـد و دوبـاره اشـتباه كرديـد، اگـر       پس اگر صد. »بار اگر توبه شكستي بازآصد«: قول شاعر به
بنابراين هميشه به درگـاه خداونـد، اسـتغفار و    . بخشد متوجه اشتباهتان شديد و استغفار كرديد، خداوند مي

هـم از جملـه واردات   “ حال”.گي و عبادت به شما عنايت كندبندخواهي كنيد و بخواهيد كه توفيق  معذرت
شاءاهللا حال مناسب براي شما خواهد  شما در طريق خدمت و بندگي باشيد، ان. فرستد است كه خداوند مي

  .والسالم. خدا نگهدار شما. آمد
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. مند به بيداري اسحار هستيد خوشحال شـدم  از اينكه عالقه. شما رسيدكاغذ . پس از عرض سالم
همين عالقه خود يابيـد، بـراي شـما اجـري دارد كـه       ف از اينكه به ايـن توفيـق دسـت نمـي    مندي و تأس
ها زودتر بخوابيد و به دعاهايي كه داده شـده   شب. شاءاهللا منجر به آن خواهد شد كه بتوانيد بيدار شويد ان

ـْل : ي كهـف  ي آخر سوره آيه. توجه داشته باشيد
ُ
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ه با توجه بـه  البتّ( ، را هر شب موقع خواب بخوانيدَحـدا

معطّـل نشـويد و در   همين كه بيـدار شـديد    اما. و از خداوند بخواهيد كه هنگام اذان بيدار شويد )معنايش
تـدريج   اهللا بهشاء رختخواب نمانيد و ضمن خواندن دعايي كه در موقع بيداري بايد بخوانيد، بلند شويد تا ان

  .والسالم. توفيق شما را خواهانم. عادت شما شود
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ايـد و   اينكه نسبت بـه مجـالس فقـري اظهـار عالقـه كـرده      از . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ايد خشنود شدم، ولي سعي كنيد به هر قيمت به مجالس برويد و بـا توجـه بـه درون و دل     دلسوزي نموده

در مجالس فقري اصـوالً نبايـد صـحبت دنيـايي شـود، خصوصـاً       . خودتان، فيضي از مجالس خواهيد برد
اي  ي دوستانه آيد و حتّي قبل و بعد از مجلس هم نبايد جلسه ميهاي اجتماعي و سياسي كه پيش  صحبت

آينـد بايـد آنجـا را     از وقتي كه فقرا به محل مجلس مـي . ي گرددباشد كه به نحوي متّصل به مجلس تلقّ
ي صحبت و بحـث   كنند و بعد از خواندن فاتحه هم متفرّق بشوند و در آن محل ادامه يمجلس فقري تلقّ

عاليت سياسي، اجتمـاعي و تجـاري   آزادند هرگونه ف“ فردي”عنوان  ه فقرا بهالبتّ. نكننداجتماعي و سياسي 
جلس درويشـي  عنوان درويشي و در م ود انجام دهند، ولي اين نبايد بهو تعقّل خ تفكّرحسب تشخيص و بر

كتـاب كـه    مـثالً . اند، اقدام به عمل كنـد  كس به همان اندازه كه به او اجازه دادهدر مجالس هم هر. باشد
ي  فاتحه. صحبت كردن ندارد مگر آن كس كه براي صحبت كردن مجاز است شود كسي حقّ خوانده مي

مجلس را هم بايد كسي بخواند كه اجازه دارد و كسي كه اجازه دارد اگر معذوريتي داشت به من بنويسـند  
سي را تعيين كنند كه در تا كس ديگري را تعيين كنيم، يا اگر گرفتاري ايشان موقت است، بطور موقت ك

  .البدل فاتحه را قرائت كند غيبت آن شخص، آن نفر علي
شود، مالك يـا مـالكين    ت كنند كه چون در آنجا نماز خوانده ميدر مورد مكان مجلس هم بايد دقّ
وجه جايز نيست كه در محلي كه مالك يا مالكين اجازه ندادنـد   هيچ مجلس حتماً رضايت داشته باشند و به

شما خودتان هم مجالس فقري را ترك نكنيد و به مجالس برويـد و بـه حـال خودتـان     . از خوانده شودنم
  .والسالم. باشيد موفّق. ماً معنويت مجلس در دل شما خواهد بود، ولو در ظاهر نباشدمسلّ. باشيد
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ايـد   از اينكه براي فقرا دلسـوزي كـرده و تقاضـاي دعـا نمـوده     . شما رسيدي  نامه. با عرض سالم
بهتر آن است كه انسان هميشه دعا را براي برادرش بكند؛ در اين حالت خداونـد آن دعـا را   . خرسند شدم

كـنم اينطـور    ر نميتصو  ايد فقرا بيشتر در معرض مشكالت هستند، اينكه نوشته اما. گرداند به خودش برمي
شما چون فقط بـا آنهـايي    منتها. ، فقرا مشكالتشان كمتر استن هم اگر حساب كنيدنظر من اال به. دباش

خواهيد هيچ فقيري مشـكل داشـته    آيد و چون نمي كنيد، در ذهنتان ناگوار مي كه مشكل دارند برخورد مي
ولي اميدوارم خداوند بـه مـا رحـم كنـد و     . آيد نظر مي كه مشكالت فقرا نزد شما بيشتر بهباشد، اين است 

  هـا اثـر كنـد و در نتيجـه در اعمـال       مشكالت ممكن اسـت در خيلـي   اما. ي مشكالت ما را حل كند همه
اصـل   سعي كنيم ما بايد. و دستوراتي كه به آنها داده شده كوتاهي كنند، ولي نبايد در ايمان ما اثر بگذارد

شود  صورت معلوم مي كسي سست باشد و از بين برود، درآن كرده اگر ايمانداي نايمان را حفظ كنيم و خ
  .كه از اول زياد محكم نبوده است

ي كساني هم كه دوست شـما   جهت شما خودتان به تمام دستورات رفتار كنيد و به همههر ولي به
ود و مـن اميـدوارم و از   ي اين مشكالت رفـع شـ   شاءاهللا همه هستند همين توصيه را بكنيد و دعا كنيد ان
رضاعليشـاه مرقـوم    حضـرت اي هـم كـه    شاءاهللا آن نامـه  ان. خداوند مسألت دارم كه مشكالت رفع بشود

  .والسالم. ي ما بخشيده شويم فرمودند، از آن عالم به ما كمك كنند كه همه
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منديد كه نماز شما با حضـور قلـب باشـد، بسـيار      از اينكه عالقه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
توانيد در تمام لحظات نماز، حضـور   از اينكه نمي. مندي مورد اجر خداوند است خرسند شدم و همين عالقه

د دهد و هر اندازه كه خداوند توفيق ده قلب داشته باشيد نگران نباشيد، چون چنين توفيقي كمتر دست مي
سـعي  . اندازه كه خداوند توفيق داد اكتفـا كنيـد  هر شما سعي خود را بكنيد ولي به. ستموجب شكرگزاري ا

ي  ي آخر سوره براي بيداري سحر هم آيه. ها و اشتغاالت فكري دنيوي را از خودتان دور كنيد كنيد نگراني
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وقتي بيدار  كه ساعت معيني بيدار شويد، منتها، را موقع خواب بخوانيد و از خداوند بخواهيد َحـدا

اين كار تا مدتي با زحمت زياد خواهد بود، ولي . ت كنيدشديد ديگر در رختخواب معطّل نمانيد و فوراً حرك
از طرفي هم چون شما دانشـجو هسـتيد و كارهـاي دانشـجويي هـم      . تدريجاً براي شما عادت خواهد شد

جهت سعي كنيد هر ت نگذارد شما بيدار شويد، ولي بهداريد، ممكن است اقتضاي بدن كه نيازمند خواب اس
. شـاءاهللا سـحرخيز خواهيـد شـد     دريجاً آن دستور را هم كه انجام داديـد ان ت. كه نماز صبحتان قضا نشود

  .والسالم. باشيد موفّق
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رحمت خداوند حتّي از گناهـان مـا   . هرگز از خود مأيوس نشويد. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
صوري كرديد يا گناهي مرتكب شديد، فوراً و هر چه زودتر بـه درگـاه خداونـد    هر وقت ق. هم بيشتر است

  .استغفار و طلب بخشش كنيد و توفيق انجام وظايف بخواهيد
بيهـوده   امـا دهم، بايد به تـالش ادامـه داد    ام ادامه مي هاي بيهوده اينكه نوشته بوديد به تالش اما

  . ر بودن يا نبودن آن فعالً با شما نيست و بـا خداونـد اسـت كـه بـه آن اثـر بدهـد يـا ندهـد         بودن يا مؤثّ
  :فرمايد شاعر مي

 شايد كه نگـاهي كنـد آگـاه نباشـيد     خبران غافل از آن شاه نباشـيد  اي بي
كنيـد ارزش   ي ميهايي را كه شما بيهوده تلقّ ه، ممكن است تمام گذشتهدر يك لحظه يا يك جرقّ

. نهد ها ارج مي تان ادامه دهيد و بدانيد كه خداوند به اين كوشش شما به كوشش. آن در نظرتان جلب شود
  .والسالم. باشيد موفّق



 27/ جزوه نودم 

  آ

  1418صفر  27
  1376تير  12

ت و همـان دسـتوراتي كـه    اللّهي اس ي نعمت اي از سلسله طريقت گنابادي، طريقه. با عرض سالم
نام ايـن طريقـت از ايـن جهـت     . اند در اين طريقه به قوت خود باقي است داده ولي اهللا نعمت شاه حضرت

د شيرازي، آقـاي حـاج آقـا     عليشاه رحمت حضرتگنابادي گفته شده است كه بعد از فوت  عمـوي  محمـ ،
كردنـد و آقـاي حـاج ميـرزا      معرّفييشان عليشاه با عنوان منورعليشاه خود را به جانشيني ا رحمت حضرت

با ايشان بيعت كردند، ولـي بعـد از مـدتي جـدا شـده و       )عليشاه مشهور شد كه بعداً به صفي( حسن صفي
دعاي رهبري طريقت نمودند و در مقابل حاج آقا مستقالً ادآقـاي   حضـرت . منورعليشاه قرار گرفتنـد  محم

را بـه  اي كه حـاكي از جانشـيني ايشـان بـود خـود       نامه اصفهاني، با اجازه عليشاه سعادت كاظممحمد حاج
اوضاع زمان و مكان به نحوي بود كه ايشان هم از طرف رقباي درويشي و  كردند، منتها معرّفيجانشيني 

هم از طرف علما مورد حمله و انتقاد بودند، كه به ناچار از اصفهان به تهران مراجعت نمودند و لـذا مـدت   
  .ت ايشان بسيار كوتاه بودبيقط

گنابادي جانشين شدند كه چون در علوم معقول  بيدختي محمد مالسلطان حاج بعد از ايشان آقاي
كمال رسيده بودند و از طرفي سي و چند سال  و منقول به حدنـام   ت ايشان بـود، سلسـله بـه   دوران قطبي

هـاي   بيشتر از حد مطالب ايـن نامـه، بـه كتـاب     اطّالعبراي كسب . نام گنابادي شهرت پيدا كرد ايشان به
  .مراجعه فرماييد الحقائق طرائقو  سعادتيه ي رساله، تابنده خورشيد، صالح ي يادنامه، عرفان و علم ي نابغه

ولي گفتـه شـده و بعـداً     اهللا نعمت شاه حضرتآداب اين سلسله همان آدابي است كه در دستورات 
خـود شـدن    سماع در اين سلسله نيست، اين است كه سـماع از خـودبي  دليل اينكه . هم رعايت شده است

شود و حال آنكه درويش بايد با حفظ قـدرت تشـخيص، بـه     است و در اين حالت قدرت تشخيص كم مي
سماع يا موسـيقي خاصـي باشـد، بـا     : ي خارجي مثل گونه وسيلهمعنوي پي ببرد و بدون اينكه هيچ عوالم

ه شودشنيدن اشعار عرفاني و با توجه به ذكر خود به عالم باال متوج .  
حاالت صحو و سكر هم از حاالتي است كـه بـر هـر درويـش ممكـن اسـت وارد شـود و اينكـه         

بعضي عرفا حالت صحو بر آنها غلبـه داشـته و بعضـي    . اند درست نيست ي صحويه يا سكريه گفته سلسله
كس حال خود را حق ندارد بـر ديگـري   ه هيچدستور اين است ك. اي باشند نه اينكه سلسله اماحالت سكر 

به دليل اينكه او را . كند براي ديگري صحبت كند ي حاالت خود و مشاهداتي كه مي تحميل كند يا درباره
شود كه پيشرفتي نكرده است و براي گوينـده   كند و يا اينكه به خود كم اعتقاد مي يا گمراه و يا بدبين مي

دراويـش   ي بنابراين حاالت صحو و سكر بـه همـه  . ر و تكبري پيدا شودهم احياناً ممكن است حالت غرو
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  .كس حق ندارد به ديگري اظهار كندممكن است دست دهد و هيچ
رضاعليشـاه دكنـي در اوايـل قـرن سـيزدهم       حضـرت صورت فعلي از زمـان   القاب طريقتي هم به

ا بعد از پيامبر قبول داشته رعچون هركسي علي. عنوان علي براي اعالم تشيع است. متداول شده است
ـ    لّاولي اگر از ديگري بد نگويد، البد در تقيه بوده است وا. باشد، معناً شيعه است ي در نّتفـاوت شـيعه و س

بنـابر مقتضـيات زمـان، بسـياري      منتهـا . از پيغمبر علي جانشين اوستگويد بعد  همين است كه شيعه مي
مي اامـ دوازده  )اهللا ولي شاه نعمت حضرتاز زمان ( شده است و بعد از اينكه تقيه مرتفع شد اوقات تقيه مي
عليشاه  معصوم دسي حضرتدكني،  وقتي هم كه رضاعليشاه. اللّهي رسماً اعالم گرديد نعمت ي بودن سلسله

عنوان اينكه ايشان نه تنها خودشـان از   شاه به. عليشاه را دادند معصوم برا به ايران فرستادند، به ايشان لق
تواننـد   ي ارشـاد بدهنـد و مـي    توانند نيابتاً به ديگران هم اجازه رضاعليشاه مأمورند بلكه مي حضرتطرف 

توانند عين اختيارات خود را به ديگري اعطا كنند، كه ايشان هـم   براي خود هم جانشين تعيين كنند و مي
: شدند معرّفينورعليشاه اول را تعيين كردند و به همين ترتيب تمام اقطاب سلسله به اين صورت  حضرت

ــد از  ــرتبعـ ــاه،  حضـ ــرتنورعليشـ ــين حضـ ــپس  حسـ ــاه، سـ ــرتعليشـ ــذوب حضـ ــاه،  مجـ   عليشـ
عليشـاه، سـپس    سـعادت  حضـرت عليشـاه، سـپس    رحمـت  حضـرت عليشـاه، سـپس    مست حضرتسپس 

  عليشـــاه،  صـــالح حضـــرتســـپس  نورعليشـــاه ثـــاني، حضـــرت ســـپس عليشـــاه، ســـلطان حضـــرت
هم از اين نظر اسـت كـه   “ شاه”ي  كلمه. عليشاه بودند محبوب حضرترضاعليشاه و سپس  حضرتسپس 

در شـرح زنـدگي    الحقـائق  طرائـق ايشان بر خود و بر نفوس ديگر سلطنت دارند كه راجع به اين كلمه در 
خـواهي   از حالت حقيقت. به آن كتاب مراجعه فرماييد. نورعليشاه اول توضيح كامل داده شده است حضرت

توفيـق شـما را در ايـن    . و جستجوي حقيقت و علم كه در شما ديده شد خيلي خوشوقت و خرسـند شـدم  
  .والسالم. مسير خواهانم
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. هاي زياد مانع شـد چنـد بـار پاسـخ داده شـود      گرفتاريچند نامه از شما رسيد كه . با عرض سالم
  .شود اينك به پاسخ بعضي از آنها اقدام مي

ضمن  در شماي  ائمه. نمودند كردند به طبيب مراجعه مي اگر بيماري پيدا مي صاوالً خود پيامبر
ولـي  . سـتند خوا دانستند از خداوند شفاي خود را مـي  اينكه خودشان طبيب هم بودند هر وقت مصلحت مي

  شـما اگـر مـريض باشـيد     . آنان، هم بيماري و هم صحت را امر خداونـد دانسـته و بـه آن تسـليم بودنـد     
اگر ساختمان بخواهيد بسازيد بايد به مهندس مراجعـه كنيـد و ايـن، از قبيـل     . بايد به طبيب مراجعه كنيد

لـي احكـام ظـاهر بـا     احكام دل به تحصيل ظاهري نيست و. مراجعه به شخصي است كه متخصص است
بنابراين كساني كـه تحصـيل علـوم ظـاهري دينـي كننـد و داراي آن       . آيد تحصيل ظاهري به دست مي
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صورت و ترتيب و شكل نمـاز يـا روزه و سـاير    : باشد، بايد اگر راجع به مسائل ظاهري از قبيل 1
ي  عبادات سؤالي داشتيد به آنان مراجعه كنيد، ولي روح و معني نماز و روزه و ديگر عبادات و دعـا، مسـأله  

ت بيابيـد، كـه آن صـورت ظـاهر     طريقـ  طريقتي است كه بايد پس از آنكه ملزم به ظاهر شـرع شـديد در  
بنابراين مادام كه احكام ظاهر شرع را ندانيد و الـزام ندهيـد، بـه معنـاي آنهـا كـه در       . تي پيدا نمايدمعنوي

عنـوان   رسـيد، مشـاراليه آن دسـتور را بـه     حال اگر از بزرگ طريقت دسـتوري . رسيد باشد نمي طريقت مي
كه واليت، تقدم همانطور( ريقت، تقدم معنوي بر شريعت دارددستور شريعتي بيان نموده است ولي چون ط

ــر   ــوي ب ــوتمعن ــن )دارد نب ــرد   دراي ــت ك ــد آن را اطاع ــورت باي ــريعتي از  . ص ــتورات ش ــه دس كمااينك
عليشـاه هـم    صـالح  حضـرت نـدرت از   رضاعليشاه و به حضرتنورعليشاه،  حضرتعليشاه،  سلطان حضرت

عنوان اينكه اثر مستقيمي در طريقـت دارد   دستورات شريعتي و بهعنوان  را بهرسيده است كه آن دستورات 
ر كردند مگر آنهايي كه مسـتقيماً در طريقـت مـؤثّ    اند، وگرنه در احكام شريعت اظهار نظر نمي بيان فرموده

  كنـد و   سـلب مـي   است؛ مثل تحريم استعمال مواد مخدر كـه چـون حالـت ارادي و عـادي را از شـخص     
ي استعمال مواد مخدر دچار تخيالت و توهمات گردد و از طرفـي بـه لحـاظ     اسطهو ممكن است انسان به

ع است كه نورانيتي براي او پيدا شود آنگاه دچار اشتباه شده و اين توهمات و تخيالت را طريقتي هم متوقّ
را از ايـن بليـه   بنابراين براي اينكه فق. افتد كند و به اين طريق به گمراهي مي ي ميبيني و فتوح تلقّ روشن

  .اند دور باشند، صريحاً آن را تحريم كرده

                                                                          
 . 88، ص 2ق، ، ج  1404، مجلسي، لبنان، مؤسسه الوفا بيروت، بحاراالنوار.  1
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كه گفته شد، اگر در شريعت از جانب رهبر طريقتي دستوري به فقـرا داده شـد، بايـد    ثانياً همانطور
اجرا شود؛ مثالً در مورد نماز جماعت، كسي كه شرايط نماز جماعت را داشـته باشـد، هركسـي كـه رهبـر      

چـون ممكـن اسـت بسـياري     . دهد ي نماز مي شرايط را در او ديد، به او اجازهطريقتي تشخيص داد و اين 
مـت  ااممت جماعت كنند دچار غرور گردند يا اينكه اگر چند نفر باشند در اينكه كـداميك  ااماشخاص اگر 

گذارنـد كـه بـراي     رهبر طريقـت مـي   ي عهده بنابراين تشخيص اين مسأله را به كنند دچار تفرقه گردند و
ي دسـتوراتي   جهت درويش وقتي تسليم گرديد بايد به همههر به. فقرا كساني را تعيين كند جماعتمت اام

ه پرسش براي درك مصـلحت امـر و   البتّ. شود گردن نهد و اطاعت كند كه از جانب رهبر طريقت داده مي
  .والسالم. باشيد موفّق. اهد شدفهم مسأله بجاست و هر وقت پرسشي شود پاسخ داده خو
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برخي از اين سـؤاالت را بايـد قبـل از تشـرّف     . يادداشتي كه داديد، مطالعه نمودم. با عرض سالم
دهد، اگر شما را از ياد خدا غافل كند شيطاني اسـت و اگـر بيشـتر     حاالتي كه در نماز دست مي. كرديد مي

اضـطراب از مـرگ بـراي همـه وجـود دارد؛ بطـور طبيعـي هـر موجـودي          . ه خدا كند رحماني استمتوج
مند به حيات خود است و اين عالقه تا جايي كه انسان را از انجام وظايف شرعي بازندارد ايرادي بـر   عالقه

ايـد توجـه   مند باشد از مرگ اضـطراب دارد، ولـي ب   آن نيست، و بديهي است وقتي انسان به زندگي عالقه
روح كـه   لّـا رود، ا ميرند؛ يعني وجود خاكيشان از بين مـي  ي اشخاص مي ي بزرگان ما و همه نمود كه همه

ي ما هم مقدر شده  بنابراين آن چيزي كه براي همه مقدر است، براي همه. ماند و فناناپذير است باقي مي
  .است و نبايد اضطرابي داشته باشيم

. دهـد  همه شيعه هستيم، اسم عوض كردن كه اثري ندارد و كاري انجام نمـي  ايد، اينكه گفته اماو 
ي سركه، شيره  شود؟ و يا اگر روي كوزه ي شيره، سركه بنويسيد آيا آن ترش مي شما اگر فرضاً روي كوزه
يك اسـم آن علـوي بـوده    . از ابتدا چندين اسم داشته است عي علي شود؟ شيعه بنويسيد آيا شيرين مي

مطلـب را    اسم،. گفتند ي دشمنان، آنها را رافضي ميگويند و نام ديگرش شيعه و حتّ نون هم ميكه هم اك
  .كند عوض نمي

 ع، علـي صشما به دوستان و اقوامتان بفهمانيد كه اساس شيعه بر اين است كه بعد از پيغمبر
طور تا مينضرت تعيين نمود جانشين شد و ه، شخصي كه خود آن حعجانشين ايشان شد و بعد از علي

حضرت، مـا   م دوازدهم، يعني در زمان غيبتاامبعد از  اما. م دوازدهم و اين اساس اعتقادي شيعه استاام
م امـا  حضـرت بـه دسـت نـوكران آن حضـرت؛ يعنـي       شته اجازه بايد ادامه يابد، منتهـا معتقديم كه اين ر

ارشاد نمايد و بـراي بعـد از خـود    حضرت، مردم را  نمودند كه در زمان غيبت معرّفيشخصي را  ززمان
ه ممكـن  البتّ. ي جانشيني وجود داشته است تا به امروز رسيده است هم جانشين تعيين نمايد و اين سلسله

وقتي كه غيبـت فرمـود،   زم زمانااماست بعضي اشخاص به اين قسمت اعتقاد نداشته باشند و بگويند 
تواننـد   كه نوكران آن حضـرت هسـتند و آنهـا مـي     ولي ما معتقديم. ديگر دست ما به جايي متّصل نيست

   موفّـق . باشـد  تـر و معتبرتـر مـي    ع ساير شيعيان بسـيار محكـم  ع ما فقرا، از تشيبنابراين تشي. ارشاد نمايند
  .والسالم. باشيد
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خداوند دو بال به انسان داده اسـت كـه بـا آن دو پـرواز كنـد و      . رسيدي شما  نامه. با عرض سالم
كدام از اين دو بال شكسته شد، يا يكي از آنها بيش از ديگري را در پرواز حفظ نمايد و اگر هر اعتدال خود

اگـر خـوف بـيش از حـد باشـد،      . خـوف و رجـاء  : و اين دو بال عبارتند از. كار كرد، يك نوع انحراف است
كند و چه بسا به يأس و حرمان بينجامد كه از گناهان كبيره اسـت   كننده است و زندگي را تلخ مي ناراحت

نمايد كه به دستورات الهي  و اگر رجاء و اميد به رحمت الهي بيش از حد باشد، غروري در انسان ايجاد مي
آيـد، صـحيح    بـدم مـي  ايـد از خـودم    پس اينكه نوشته. كند شود و فقط به آن رحمت تكيه مي اعتنا مي بي

: به قوم خود نگفت من از شما بيزارم، بلكـه گفـت   علوط حضرتي در قرآن فرموده شده كه حتّ. نيست
قـالني

ْ
 ِلَعَمِلکـْم ِمـَن ال

ِّ
ِإين

بنابراين شما بايد از كارهاي بد متنفر باشـيد، نـه از   . ، يعني من از عمل شما بيزارم 1
كسي را كه خلق كرده اسـت،  لوق خداوند هستيد و خداوند هرمخ براي اينكه شما. خودتان و نه از ديگري

نا: فرمايـد  مي. دهد به او عالقه دارد و راه را به او نشان مي
َ
ْ ُسـُبل ُ َّ ْھـِدَی

َ
ن
َ
ـذیَن جاَهـُدوا فینـا ل

َّ
ال

ي  ، تقريبـاً همـه  2
يعنـي   گذرد، شـرك جلـي اسـت؛    شركي كه نمي. گذرد ها شرك خفي را دارند ولي خداوند از آن مي انسان

شـرك   .ند كه آنها را خـداي خـود بداننـد   آنقدر تملّق و دستبوسي نسبت به پادشاهان و اُمرا و حكّام بنماي
َـمْ  عنوان مختلفي دارد و خداوند آنها را بهخفي درجات 

َ
مل

فرمايد، نگران اين  كرده و از ما گذشت مي معرّفي 3
َ ال: فرمايـد  مـي . ي خوف غلبه دارد، آيات مربوط به رجاء را بخوانيـد  بر شما جنبه. امر نباشيد نْ ِإنَّ اهللاَّ

َ
ِفـُر أ

ْ
 َیغ

َرک
ْ
ش
ُ

ِه وَ  
ِ
شـاءُ ب

َ
ِفُر ما ُدوَن ذِلك ِملَـْن 

ْ
.َیغ

مرتبه بخوانيد؛ با  اين آيه را بعد از نماز صبح و بعد از نماز عشا، هفت 4
  .توجه به معناي آن

قسمت چنـين بـوده كـه اشـتياق شـما بـراي        ايد، شايد آمدن من به اردبيل و اينكه مرا نديده اماو 
ليـاقتي شـما    وجه حاكي از بـي  هيچ جستجو در راه خدا زيادتر شود و حتماً خيري در اين امر بوده است و به

  .باشد اي مي ي خيلي معمولي واقعه. نيست
اند ازدواج، ثلث يا در بعضـي اخبـار، نصـف     راجع به ازدواج؛ ازدواج امر بسيار خوبي است و گفته اما

. ت نمـود ولي راجع به اشخاص و طرف ازدواج بايد دّق. پس، اصل ازدواج خوب است. كند دين را حفظ مي
كمـال خودخـواهي   ي عقايد شما را قبول داشـته باشـد، ايـن     الزم نيست طرف مقابل كسي باشد كه همه

اگر شخصي كه آمد و اين شرايط در . ولي از جهت اخالقي انسان خوبي باشد و شوهر مهرباني باشد. است
                                                                          

 .168سوره شعرا، آيه .  1
69سوره عنكبوت، آيه .  2

 
. 

 .23گناه كوچك، سوره نجم، آيه .  3
 .»آمرزد ه خواهد، مىكآمرزد و جز آن هر گناهى را براى هر  ى قرار دهد نمىكه براى او شريكسى را كخدا «، 116و  48سوره نساء، آيات .  4
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كنـد، بسـياري از    كه قدري فكر شما را مشـغول بـه خـود مـي     طوريمسلّماً ازدواج همان. او بود قبول كنيد
  .نمايد ها را نيز دور مي وساوس و نگراني

در آن . يا شما به تهران بياييد و يا من سـفر ديگـري بتـوانم بـه اردبيـل بيـايم      شاءاهللا  اميدوارم ان
  .والسالم. شاءاهللا ديدار به عمل خواهد آمد صورت ان
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شـاءاهللا خداونـد    كـنم ان  مـي دعـا  . ر شـدم از گرفتاري شما متأثّ. شما رسيد ي نامه. با عرض سالم
اميدوارم خداوند دعاهاي ما را قبـول فرمايـد و گناهـاني را كـه     . شما هم دعا كنيد. مشكل را رفع بفرمايد

به آنچه اسـباب و علـل   . هرگز از رحمت خدا نااميد نباشيد. شود بر ما ببخشايد موجب عدم قبول دعاها مي
  :مثنويقول  به. باشد ت ميا قابل رجوع و برگشگويند هميشه از طرف خد مي

ــيداييم  ــن ش ــازيش م ــبب س  و ز ســبب ســوزيش سوفســطاييم  از س
ت از خداونـد بخواهيـد     . نمايـد  االسباب است و اسباب را فراهم مـي  خداوند مسبب بـا خلـوص نيـ .

  ل و امـور  ئي مسـا  نگـران زنـدگي هـم نباشـيد، خداونـد هميشـه مراقـب همـه        . شاءاهللا شفا خواهد داد ان
  .الموالس. است
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ـماواِت وَ یَ ال: فرمايد خداوند مي. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم ُ َمـْن ِيف السَّ

َ
 ْعمل

َّ
ْیـَب ِإال

َ
غ
ْ
ْرِض ال

َ ْ
ُ األ  اهللاَّ

1 ،
دهنـد، آن   مـي  بينيم كه برخي پيـامبران از غيـب خبـر    اگر ما مي. داند يعني غيب را جز خداوند كسي نمي

اي بخواهد پرده از جلوي  اندازههر يعني خداوند به. د آنها غيب نيستنسبت به ما غيب است و نسبت به خو
  :گويد اين شعر سعدي است كه مي. دارد چشم آنها برمي

 گهــر پيــر خردمنــد كــه اي روشــن كـرده فرزنـد   يكي پرسيد از آن گم
 كنعـــانش نديـــديچـــرا درچـــاه  ز مصـرش بــوي پيـراهن شــنيدي  

 دمي پيدا و ديگـر دم نهـان اسـت    اسـت  2بگفت احوال ما برق جهان
ــينيم   ــيٰ نش ــارم اعل ــر ط ــي ب  3گهي بر پشت پـاي خـود نبينـيم    گه

دعـاي زبـاني گرچـه بـه     . ي شما بدين جهت كه دنبال كشف حقيقت هستيد، خرسند شدم از نامه
زنيم يـا   گوييم، حرفي مي ياري اوقات سخني ميبه دليل اينكه بس. موقع خوب است ولي دواي درد نيست

اي باشد كه هميشه به ياد خـدا باشـيم؛    گونه بايد حالت ما به. ز آن خبر نداردگوييم، ولي دل ما ا ذكري مي
ولو در موقع غذا خوردن، در موقع راه رفتن، در موقع كتاب خواندن و هميشه ياد خدا با ما باشد و احساس 

  .باشد ما مي كنيم كه خداوند مراقب
معمـوالً هـر   . ي نادرست اسـت ايد به كلّ نوشته“ ايدز”ور خود راجع به آنچه در مورد خيال و تص اما

باشـند، يـك    آيد، در ذهن جوانان كه مستعد براي قبـول افكـار جديـد مـي     ي جديدي كه پيش مي مسأله
درستشـان هـم، هميشـه     اينها در اخبـارِ . ها و جرايد اعتنا نكنيد به تبليغات روزنامه. شود وسواس ايجاد مي

اي را متـوحش كننـد و يـا     هي خودخواهي وجود دارد و براي اينكه يك عد ي سياست و يك رگه يك رگه
بـه   است ولي خوشبختانه هنوز به آن حـد ه بيماري ايدز مرض بدي البتّ. نويسند بدنام نمايند مطالبي را مي

شـما چـون مسـتعد وسـواس هسـتيد،      . اين جهت نگران نباشـيد ايران نرسيده است و در ايران نيست، از 
مراقبت نماييد كه اين افكار به ذهنتان خطور نكند و از اين خياالت به خداوند پناه ببريد و خداونـد حـافظ   

 وَ شما خواهد بود و عبارت 
ً
ْريٌ حاِفظا

َ
ُ خ اهللاَّ

َ
اِمحنيف ْرَحُم الـرَّ

َ
د شـد  ، را هر وقت ايـن وسـواس در شـما ايجـا    4 ُهَو أ

  .ه با توجه به معناي آن و توكّل بر خداوند، به زندگي معموليتان ادامه بدهيدبخوانيد و البتّ
چنانچه توضيحات بيشتري خواستيد، در اصفهان به آقاي مهندس جذبي مراجعه و از ايشان سؤال 

  .والسالم. نماييد
                                                                          

65سوره نمل، آيه .  1
 
. 

 .جهنده: جهان.  2
 .48گلستان، ص  ،1385مظاهر مصفّا، تهران، روزنه،  تصحيح ،كليات سعدي.  3
64سوره يوسف، آيه .  4
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گـذرد گنـاهي در نظـر     خداوند بر افكار نادرستي كه از خاطر مي. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
 گيرد و با همان  نمي

َ
ِفرُ ا

ْ
ولي بعداً در عالم آگاهي و بيداري توجه كنيد كه چـرا  . فرمايد آن را پاك مي اهللاَّ  ْسـَتغ

  .ا پيدا كرده، رد كنيدگذرد و علل اصلي آن ر چنين افكاري از خاطر شما مي
ي شما كه بايد حجاب اسالمي رعايت شود صحيح  نظريهه اين تان، البتّ ي روابط خانوادگي و درباره

ه بهترين طريـق حجـاب اسـالمي چـادر     باشد، ولي حجاب اسالمي فقط منحصر به چادر نيست و البتّ مي
ر دو به نحوي رفتار كنيد كه هم مطـابق بـا   بنابراين از اين حيث با خانمتان به توافق برسيد و ه. باشد مي

  .والسالم. باشيد موفّق. شرع انور باشد و هم مطابق با تمايل هر دو نفر باشد
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كـه مـن درسـت    اي بد خط و ناخوانـا بـود    ولي آدرس به اندازه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
  نوشته شده منطبق با صحت است يا نه؟ر پشت پاكت دانم آنچه د نتوانستم بنويسم و نمي

ي ايـن علـوم   ولي بطور كلّ. وقتي به تهران آمديد، گفتگو خواهد شد ايد، در مورد مطالبي كه نوشته
كند و  راهم ميامكان فريب خوردن و انحراف فكري را خيلي سريع ف )اگر هم صحت داشته باشند( غريبه

ي  مگر اينكه شخص آن را براي ياد گرفتن بخواند، نه به منظور بهـره . دارد انسان را از راه مستقيم باز مي
الم. زيرا علوم معنوي را فقط بايد با دل آموخت. ي يا معنويمادوالس.  
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. گويند »حيرت«اي قرار داريد كه اصطالحاً به آن  شما در مرحله. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ي حيرت بود و شايد از اين مرحله  ام هم در مرحلهخي. اند ي حيرت را داشته علما، مرحله بسياري از بزرگانِ

ـ راين مرحلـه از اشـعار در   . نتوانست خارج شود و يا ما خبري از آن نداريم ـ باعي طـور حـتم   كـه ب ( امات خي
ي طلب است و بعد از حيرت، طلـب   اين حيرت مقدمه. شود فهميده مي )ات از وي نيستي اين رباعي همه

ر راه اگـر د . باشند كه در مورد شما به اين صـورت اسـت   ه گاهي حيرت و طلب با هم ميالبتّ. آيد پيش مي
ن فرمـوده اسـت بنگريـد و همـواره     وند براي مـا معـي  عنوان قوانيني كه خدا سلوك، به هر يك از علوم به

ه باشيد كـه ايـن   ه داشتولي توج. افزايد قاطعيت اين قوانين را از او بدانيد، تحصيل علم بر معرفت شما مي
نماييم بايد ما را به سوي خداوند و قدرت  كنيم و آن را تحصيل مي ي ميي علم تلقّ منزله علمي را كه ما به

  .كنداو راهنمايي 
ــقي    ــم عاش ــر عل ــود غي ــم نَب  مـــابقي تلبـــيس ابلـــيس شـــقي عل

وار پشت سـر يكـديگر قـرار     كنيد كه تمام امور منظم و سلسله شما وقتي در رياضيات مشاهده مي
باشد كه  رسد كه اين نظام و خلقت جهان حتماً تابع قواعدي مي نظر مي ي اين مشاهده، به ارند، در نتيجهد

گاهي هم در علوم به مواردي برخـورد  . كند اي بزرگ دارد و او در همه جا حكومت مي آفرينندهاين قواعد 
كننـد كـه ايـن     كنند، مشـاهده مـي   كنيم كه مستثني از قانون است و علما وقتي تحقيقات بيشتري مي مي

ددرصد قابل ص آوريم پس بايد توجه كنيم كه آنچه ما به دست مي. باشد قانون جديد ناسخ قانون قبلي مي
ي ايـن نظـم    جهت نظم عظيمي در جهان وجود دارد كه رياضيات مصـداق عمـده  هر اعتماد نيست ولي به

ه به خداوند فقط منحصر به اين نيست كـه شـخص در   ه توجالبتّ .بدهيدباشد و شما به رياضيات ادامه  مي
كر بگويد، بلكـه اگـر علـم را بـه     ي مسجدي يا در اطاقي بنشيند و انزوا اختيار كند و نماز بخواند، ذ گوشه

: فرمايـد  خداوند در قرآن مي. قصد خدمت به خلق و عبادت خداوند فرا بگيرد، اين خود نوعي عبادت است
ْمساءوَ 

َ ْ
َ آَدَم األ

َّ
َعمل

هـاي   منظور از اسـماء ايـن اسـم   . اسماء را ياد داد )عآدم حضرتمنظور ( ، يعني به آدم1
بو اسـت، لغـت    رنگ و بي كنيم نيست؛ زيرا مثالً ما به آب كه مايعي بي يظ مگوييم و تلفّ متداول كه ما مي

پس منظـور از اسـم   . گويد مي 2گويد و يا انگليسي زبان واتر عرب زبان، به آن ماء مي اماگوييم،  آب را مي
گـوييم،   مثالً وقتي حسن مـي . چيزي است كه داللت بر مسمي كند؛ يعني از آن به چيز ديگري پي ببريم

شود كه شخصي وجود دارد كه او را بـه ايـن    منظور اين است كه از اين لغت، به اين موضوع پي برده مي
                                                                          

 .31سوره بقره، آيه .  1
2  .Water  
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به اين حساب، تمام خلقـت   .شود اين مسمي گفته مي ند و بهگوي به اين جهت به آن اسم مي. نامند نام مي
 نماينـد و  كدام داللت بر حقيقتـي مـي  رند همه اسماء خداوند هستند و هرجهان و تمام اشيائي كه وجود دا

 رسد كـه صـفت خـاص    نظر مي هخداوند هم كه اسماء را به آدم آموخت ب .كنند داللت بر قدرت خداوند مي
ايـم   يـاد گرفتـه  “ ذَر” عالم مادي آنچه را كه در عالَم شايد ما، در اين منتها. در موجودي را به وي ياد داه

  .ايم فراموش كرده
 دانـيم منتهـا   ي اينها را ما مي همهدانست، نه تحصيلي؛ و معتقد بود كه  سقراط علوم را تذكّري مي

ين قصـد كـه قواعـدي را كـه     ت بخوانيد و به ابنابراين، شما اگر رياضيات را به دقّ. شود به ما يادآوري مي
باشيد و به رياضي  موفّقتان  اميدوارم در تحصيالت. خداوند آفريده است، درك نماييد، نوعي عبادت است

هـا مردمـان    شاءاهللا رياضيدان قابلي خواهيد بود و بسـياري رياضـيدان   ان. منديد ادامه بدهيد هم كه عالقه
  .الموالس. باشيد موفّق. اند خداپرست و عارفي بوده
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ل تـذكّر داده  ئهمواره در مجالس اين مسا. مطالعه كردم را اي كه نوشته بوديد نامه. با عرض سالم
دلَّل   ل را در كتب خود مفصـل ئشود و بزرگان اين مسا مي م اي بگـوي  تـر از آنچـه مـن در اعالميـه     تـر و مـ

ذلـك مـن هـم در مجـالس      مـع . نيز اين موضوعات را كامالً بيان نموده اسـت  پندصالحاند و كتاب  نوشته
  .نويسم ل را ميئها اين مسا ها و نامه گويم و هم در اعالميه مي

امر به . باشد كه توجه داريد امر به معروف و نهي از منكر كامالً واجب و داراي درجاتي ميطورهمان
منكر با تشدد و يا الاقل با اخم كردن در مقابل منكر و لبخنـد زدن بـه معـروف شـروع      معروف و نهي از

اش اين است كه آمر به معروف و ناهي از منكر، خـود معـروف و منكـر را كـامالً      ليهولي شرط او. شود مي
كـه  طورهمانو . بشناسد و توجه كند كه مبادا در شخص مخاطبش اثـر خـالف يـا معكـوس ايجـاد نمايـد      

ي الهـي   اي اسـت كـه مـردم را از ايـن فريضـه      گونـه  امر به معروف و نهي از منكرها بهايد بعضي از  ديده
و آمـر  . بين نموده است؛ يعني اثر معكوس داشته اسـت  گريزان نموده و به معروف بدبين و به منكر خوش

  .معكوس نداشته باشدبه معروف و ناهي از منكر بايد به طريقي اين عمل خود را انجام دهد كه اثر 
ي رعايت و حفظ  ي همين مسألهحجاب زنان واجب است و هميشه اين امر توصيه شده است و حتّ

خـود   )كس در اتـاق نباشـد  ولو در اتاق خلوتي باشد و هيچ( حجاب در موقع نماز كه براي زن واجب است
  .ر داده شده استمسأله تذكّ ه مكرراً اينباشد و البتّ حجاب و واجب بودن آن مي اهميتي  دهنده نشان

ام، تربيت فرزندان فقط منحصـر بـه امـر كـردن و      كه مكرراً گفتهي تربيت فرزندان همانطور درباره
ر پـدر و مـادر در   نهي كردن نسبت به آنها نيست بلكه آموزش به آنها بايد به اين طريـق باشـد كـه رفتـا    

كه  بطوري. زند الگو و نمونه قرار بگيردبراي فر هم و نسبت به ديگران به نحوي باشد كه خانواده نسبت به
در مـورد غيبـت    .منطبق بـا مـوازين اخالقـي باشـد     اگر فرزندان به آن طريق رفتار كنند، رفتارشان كامالً

  .فراوان بحث شده و مجدداً بحث خواهد شد
و اگـر خـداي   يسـت  كنند ربـا ن  ها پرداخت مي درمورد ربا بايد توجه نمود كه پولي را كه فعالً بانك

دات، عملي را انجام دهند، آثار سوء اعمالشان متوجه شخص رات شرعي و تعهخالف مقرّها بر نكرده بانك
ي تشخيص ربا مشكل است و راجع بـه موضـوع ربـا مـن مقـاالتي       شود و مسأله سودگيرنده از بانك نمي

  .ام به آنها رجوع كنيد نوشته
رتبط به موضوع درويشي و شريعت اسـت؛ كـه مـن هميشـه     ايد، م لي را كه نوشتهئتمام مسا اماو 
صـورت   كنيـد بـه   ن موضوعات را يـادآوري مـي  ولي شما توجه بفرماييد كه وقتي به كسي اي. ام تذكّر داده
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بـا لحـن   . دهد و بايد به اين نكته بسيار توجه نمـود و آن را در نظـر داشـت    آمرانه نباشد؛ زيرا سوء اثر مي
گونه نيست؟ و آيا اين كـار  تر از او سؤال نماييد كه آيا اين اهر و حتّي خواهر كوچكمهربان و مانند يك خو
اند؟ و خالصه به نحوي كـه مشـهور    طور دستور دادهخاطر داريد كه به ما اين آيا به را بكنيم بهتر نيست؟ و

سقراط هرگـز موضـوعي را مسـتقيماً بـه شـخص مخـاطبش       . به روش سقراطي است بايد يادآوري كنيم
كـرد كـه    گرفت او را وادار مـي  كرد و ايرادي كه بر جواب او مي گفت بلكه با سؤاالتي كه از طرف مي نمي

شـما هـم   . رسيد به جواب صـحيح  جواب ديگري بدهد و به همين ترتيب جواب در جواب در جواب، تا مي
  .والسالم. باشيد موفّقشاءاهللا  ان. سعي كنيد به اين طريق اقدام نماييد
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مـزين بـود    فعيسـي  حضـرت مـريم و   حضرتي شما كه با ارسال عكس  دوست محترم، نامه

ي زندگي باشـند   اميدوارم خداوند آن دو بزرگوار را حافظ شما قرار بدهد و موجب ارشاد شما در همه. رسيد
م كه بتوانم كتـابي بـه انگليسـي    خاطر ندار شته شده است و من بهايد در كتب مفصل نو سؤاالتي كه كرده

قطعاً در آنجا از . كنم يا كتابي كه ايتاليايي باشد؛ چون به اين دو زبان آشنا نيستم معرّفيباره به شما  ايندر
  .دهم جواب مطالب شما را مي متفرّقاً اماها هست و مطالعه خواهيد فرمود و  اين قبيل كتاب

كس كـه ايتاليـايي يـا    چون در آنجا هيچ. آنجا مانده بودي شما به گناباد رفته بود و مدتي در  نامه
من هم چون انگليسـي  . به من دادند )قريب يك ماه قبل( انگليسي بداند، نبود، نامه را نگه داشتند و اخيراً

. اقدام بـه ايـن جـواب بكـنم    كردم تا بعد از اينكه متوجه مطالب نامه شدم  دانستم ناچار بايد سؤال مي نمي
كنم زيرا اسـالم را همـه    ي مسلماني زياد بحث نمي دانيد من مسلمانم و بنابراين در مسأله كه ميهمانطور

ر در پاسخ احياناً بعضي موارد كه ممكن است مؤثّ. را در كتب پيدا كنيد توانيد عقايد اسالم شناسند و مي مي
  .كنم باشد يادآوري مي

گزارد و در خود قرآن از بيشتر پيامبران نام برده شده  اسالم به تمام پيامبران گذشته احترام مي -1
ــه   ــه در درج ــيش از هم ــت و ب ــرتي اول از  اس ــي حض ــپس از عموس ــرتو س ــي حض و ععيس

عيسي به آن نحوي كه در قرآن آمده است آنچنان پاك و منـزه اسـت كـه    . برد نام ميغمريم حضرت
دهـم   كنم و مراجعه مـي  براي نمونه بعضي نكات را به شما يادآوري مي. تصور بشر از درك آن عاجز است

  .مراجعه فرماييدعهاي اروپايي در مورد عيسي هاي قرآن به زبان كه به ترجمه
نـام آن حضـرت    ي كامـل بـه   ناميده شده و يك سوره مريم حضرتنام  به ي كاملي در قرآن سوره

يحيي  حضرتزكريا، پدر  حضرتيحيي نام برده شده و دعاي  حضرتوجود دارد كه در اين سوره، اول از 
ي آن، صفات وي آورده شده است كه خـدمتگزار والـدين بـوده و     يحيي و در خاتمه حضرتو سپس تولّد 

الم بر او باد روزي كه والدت يافت و روزي كه رحلت كرد و روزي كه مبعوث خواهـد  س. جبار نبوده است
ي به ميان آمده است كـه  مريم ذكر حضرتاز . بيان شده استععيسي حضرتبعد از اين داستان . شد

اگر تـو پرهيزگـار هسـتي بـه خداونـد      : صورت بشري بر مريم ظاهر شد و آن حضرت گفت كه جبرئيل به
ي پروردگار تو هستم و او فرزنـد   من نماينده: جبرئيل براي آرامش حضرت گفت. برم ناه ميرحمان از تو پ

ام اين چگونه باشد؟ جبرئيـل   من با مردي تماس نگرفته: مريم با تعجب گفت. پاكي به تو عطا خواهد كرد
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حمـل،   بعد از حمل و موقـع وضـع   ».باشد باش، پس مي«: گويد امر خداست كه وقتي اراده كرد مي: گفت
خدايا كاش كه من فراموش شده بـودم  : مريم پناه برد به درخت خرماي خشكي و به آن تكيه داد و گفت

مردم، ولي از پايين پاي او نوزاد جديد صدا زد كـه محـزون نبـاش، از جلـوي پـاي تـو        و قبل از امروز مي
. اي تـو خواهـد ريخـت   همين درخت خشك را بتكان، خداوند خرماي تازه بر. شود ي آبي جاري مي چشمه

پس از اين خرما و از آن آب بخور و بياشام و اگر بـه تـو مراجعـه كردنـد بگـو مـن روزه دارم و صـحبت        
مريم اشاره كرد كه من روزه دارم و اشاره بـه  . مردم مراجعه كردند به مريم و او را مالمت كردند. كنم نمي

من : تواند سخن بگويد؟ ولي ديدند كه نوزاد گفت يآنان متعجبانه گفتند كه چگونه يك نوزاد م. نوزاد كرد
ي خدا هستم، به من كتاب داده شده و هر جا كه باشم خداوند مرا مبارك قـرار داد و مـرا وصـيت     نماينده

كرد به نماز و زكات تا وقتي كه زنده هستم و نيز وصيت كرد به نيكي نسبت به مادرم و مرا جبار و شـقي  
ايـن اسـت   . ن روزي كه زاييده شدم و روزي كـه بميـرم و روزي كـه مبعـوث گـردم     سالم بر م. قرار نداد

خداونـد هرگـز فرزنـد     والّـا قول صحيحي كه شما در آن مردد و مشكوك هستيد . مريم بن جنسيت عيسي
تنزيهي . شود هر امري كه داشته باشد به محض اينكه بگويد باشد، انجام مي. خداوند منزّه است. گيرد نمي

زدند و رعايت  تي است كه يهوديان به آن حضرت مياامكرده است در واقع رفع اته عآن از عيسيكه قر
كردند و آن حضرت را به مقام خـدا رسـاندند و او را يكـي از     بل آنچه كه پيروان حضرت غلوتعادل در مقا

  .خدايان قرار دادند
آوردند كه متناسـب بـا زمـان    ي اين پيغمبران بر حق بودند و ديني  اسالم معتقد است كه همه -2

به اين نكتـه هـم تصـريح فرمـوده اسـت و       ععيسي. تري آورد خودشان بود و پيغمبر بعدي دين كامل
اسـاس هـر ديـن؛    . ام آن را تكميل كـنم  ام كه دين برادرم موسي را نسخ كنم بلكه آمده من نيامده: فرمود
  سـت، توحيد هميشـه توحيـد ا  . ي اديان وجود دارد و قابل نسخ نيست و معاد در همه نبوتتوحيد و : يعني
معاد هـم هميشـه معـاد    . كند هر زمان در لباس يكي از پيغمبران جلوه مي منتها. است نبوتهميشه  نبوت

ل ام تكميـ  ام آن را نسخ كنم بلكه آمده من نيامده: فرمود عآن ديني كه عيسي. است و قابل نسخ نيست
. كنم، چنين ديني است و تكميل به اين صورت است كه احكامي را كه مناسب با زمان باشد برقرار سـازد 

مجـازات را شـديداً برقـرار فرمـود و      ي انتقـام و مسـأله   ي مسـأله  عكمااينكه بنابه اقتضاي زمان موسي
اگـر قبايـت را    .طرف صورت را هم بگير كه سـيلي بزننـد   اگر يك سيلي به تو زدند آن: رمودف ععيسي

شـود ولـي در بعضـي مـوارد      گرچه عمالً هميشه دستور اخالقي حضرت اجرا نمي. بردند ردايت را هم بده
هوگو كه آن كشـيش بزرگـوار بـه     ويكتور بينوايانجمله در كتاب  بينيم اجراي آن اثر نيكويي دارد، من مي

مـا  . خدا سـاخت  كار، يك مرد ظاهر خالف هعادي ب را متنبه كرد و از يك مرد »ژان وال ژان«اين وسيله، 
يعني بعد از همه آمده است و ديني آورده است كه اين دين بـراي  . االنبيا است معتقديم كه پيغمبر ما خاتم

ه بحث در ايـن مسـأله و اسـتدالل در ايـن زمينـه بسـيار       البتّ. ها خواهد بود تمام جوامع و براي تمام زمان
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مـن آن را  . ب ديگـر مراجعـه كنيـد   توانيـد بـه كتـ    ن نامه خارج است و ميي اي مفصل است كه از حوصله
  .عنوان اعتقاد خودمان به شما گفتم به

عالوه بر اين، كساني كه امكان تحقيق دارند بايد تحقيق كننـد و ديـن كامـل را كـه خداونـد       -3
اگر امكاناتي نداشتند و در اين زمينه تقصـيري بـه گـردن     اما. ر داشته است پيدا كنندبراي اين روزگار مقرّ

نظر شخص من اگر بر همان ديني كه باشند، بـه مقتضـيات آن ديـن     ا نبود و عالجي نداشته باشند، بهآنه
ِ وَ َمـ  َبلـی: فرمايـد  مـي  112ي  ي بقره، آيـه  در سوره. بخشد عمل كنند، خداوند آنها را مي

َ َوْجَھـُه ِهللاَّ
َ
ْسـمل

َ
 وَ ُهـْن أ

َد َربِّ 
ْ
ْجُرُه ِعن

َ
ُه أ

َ
ل
َ
ِْسٌن ف ُ

ْ َوال
ِ
ْ
ـ
َ
ـْوٌف َعل

َ
نِه َوالخ

ُ
ْـَز

َ
 
ْ چون آيات قبل از آن مربوط به يهـود و  ( ، بله كسي كه ُ

تسليم امر خداوند بشود و احسان و نيكـي كنـد خداونـد اجـرش را قبـول       )فرمايد نصاري بود در اينجا مي
  .به شرط اينكه به دين خودش با خلوص نيت رفتار كند د، منتهاشو يعني عذرش پذيرفته مي كند، مي

هـايي وجـود    در داخل اسالم هم تفـاوت  اماي مسلمين،  اين كلياتي بود راجع به اعتقادات همه -4
گروهي معتقد شدند كه انتخاب رهبر را اجتماع مردم انجـام   صبه اين معني كه بعد از وفات پيغمبر. دارد
يعني پيغمبـر بايـد   . تر و سابق انتخاب كند هي معتقد بودند كه رهبر را بايد رهبر قديميدهند، ولي گرو مي

اينهـا از  . را تعيـين كـرد  عتعيين كند صريحاً كه چه كسي بعد از او جانشين خواهد بود و پيغمبـر، علـي  
. ود، شيعه گفتنداي كه معتقدند به اجازه ب ي اول را سنّي گفتند و رشته همان اول دو رشته شدند، آن رشته

كسي جانشين خـودش را بايـد خـودش    گفتند بعد از علي هم، هر يعني مياينان اين اعتقاد را ادامه دادند؛ 
م بعدي را بايد خودش تعيين كند و بـه همـين   ااممي، جانشين خودش را، امااي، هر  هر خليفه. تعيين كند

يـادآوري  ( عشري ي اثني ي ما شيعه دوازدهم به عقيدهم اام. م دوازدهماامالقول بودند تا  صورت همه متّفق
مي هسـتند كـه مـا    امـا ي دوازده  هاي مختلفي دارد كـه مشهورترينشـان شـيعه    كنم خود شيعه هم رشته

از چشم ظاهري مـا غيبـت كـرد ولـي حيـات دارد و       )عشري هستيم هاي گنابادي هم شيعه اثني درويش
بـاز  . كند روز آخر قيام خواهد كرد و دنيا را پر از عدل و داد مي خداوند او را از ما مخفي نگه داشته است و

م كساني كه فقـه خواندنـد، درس   اامگويند در زمان غيبت  اي مي عده. شيعه دو گروه بودند؛ شدند يا بودند
ـ اامي اجتهاد دارند آنها نمايندگان  خواندند و از استادي اجازه ين طريـق االن  شـوند و بـه همـ    ي مـي م تلقّ

كنند؛ يعني اسامي استادان و كساني را كـه   ي خودشان را ذكر مي ي اجازه كدام رشتهايي هستند كه هرفقه
گوينـد   اي كه متصوفه باشند مي عده. رسد م مياامكنند و اين اجازه به  اجتهاد دارند، ذكر مي ي از آنها اجازه

يفات و صـورت عبـادات را آقايـان    اين اجازه و اين علم فقط براي امور ظاهري و عبادي است؛ يعني تشر
آن معنويت؛ آن معنويت را  امادهند  كنند و در كتب شرح مي آن بررسي مي ي كنند و درباره فقها تعيين مي

شود؛ يعني شكل و صورت ظاهري نماز كه درسـت باشـد    كرد با اين عملي نمي م همه را تربيت مياامكه 
بلكه نماز بايـد معـراج مـؤمن باشـد؛      )عراج مؤمن نيستيعني م( نماز صحيح است ولي نماز واقعي نيست

عرفـا بـراي ايـن تربيـت     . ولي اين تربيت با فقها نيست با عرفـا اسـت  . يعني موجب علو درجات او بشود
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یي  معتقدند كه بايد بيعت گرفت؛ و اين امر مستند است به آيه
َ
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ْ
َ اش َسـُھْم وَ  ِمـنَ   ِإنَّ اهللاَّ
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ـة
َّ
ن
َ ْ ُم ا ُ هلَ

اين را بيعت . دهد خرد و در مقابل بهشت به آنها مي آخر، كه خداوند مال و جان مؤمنين را مي الي 1
گوينـد خـود پيغمبـر     اين بيعت را در زمـان پيغمبـر مـي   . گويند كه يك نحوه مثالً خريد و فروش است مي
ك إِ : گرفت كه مي

َ
اِیُعون ذیَن ُ

َّ
ـاِیُعوَن اهللاَّ ِإنَّ ال ـا ُ

َّ
من

كننـد در واقـع بـا     گويد كساني كه با تو بيعت مي ، قرآن مي 2
ي  فـاق همـه  گرفتند كه اين مـورد اتّ شائمهو عبعد از پيغمبر هم اين بيعت را علي. كنند خدا بيعت مي
 منتهـا . هستنيامده، بنابراين بيعت ولي در زمان غيبت گفتند دليلي بر نسخ حكم بيعت كه . شيعيان است

م، كساني را حضرت تعيين كردند كه اين بيعت را بگيرند به نمايندگي از طرف ايشان و اامدر زمان غيبت 
  گرفتنـد   اين كار هـم شـد و بيعـت مـي    . بعد براي خودشان هم جانشين تعيين كنند، براي بعد از مرگشان

اهم جانشينش را  جانشين بايد جانشين را تعيين كند و او. و جانشين هم تعيين كردند
َ
ـا َهـذ

َ
ِمن ْ َ  

َ
؛ كه اين ِإىل

اجـازه   ي سالسل مختلـف درويشـي وقتـي كـه سلسـله     . »ي اجازه سلسله«: گويند را در اصطالح عرفا مي
كس الـي   كس و او از فالن زه دارم از فالنگويد كه من اجا كسي ميهر. گويند منظور اين سلسله است يم

  .ي اين نظر مختلف هستند ل مختلف دربارهه سالسالبتّ. ماامآخر، تا برسد به 
 ي سلسـله . اللّهـي مشـهور اسـت    ي گنابادي يكي از سالسـل نعمـت   نام سلسله ي ما به سلسله -5

وقـوع پيوسـت كـه يـك     سال قبـل بـه    130يعني حدود . ق 1278اللّهي انشعاب آخرينش در سال  نعمت
ي  ي گنابادي است و ديگـري سلسـله   سلسلهيكي هم   نام دكتر نوربخش، نوربخشيه است، سلسله فعالً به

برجسـتگي   گنابادي كه در دوران خود محمد مالسلطان مناسبت حاج ي گنابادي به سلسله. عليشاهي صفي
ي ايشـان در همـان گنابـاد اسـت، در      ي گنابادي مشهور شد؛ كه مقبره نام سلسله خاصي پيدا كرده بود به

ن شـده اسـت كـه از طـرف     م معـي اامـ ي  يبت، وكيل و نمايندهدر زمان غ. ايد همان بيدخت است كه ديده
حضرت بيعت بگيرد و بعد جانشين تعيين كند تا برسد به امروز، كه قبر آن چهار نفر از بزرگـواراني را كـه   
شما ديديد، چهارنفري هستند كه آخرين كساني بودند كه در اين سلسله مرجعيت داشتند و بعـد از ايشـان   

بود كه من جانشين ايشان هسـتم و  ) عليشاه محبوب( تابنده علي آخرين آنها، مرحوم حاجهم؛ يعني بعد از 
تفاوتي كه در شيعه، بين فقها و عرفا هست معناً اخـتالف نيسـت بلكـه    . اين سلسله به اينجا رسيده است

ي  گويند كه ما دليلي نداريم بر اينكه در زمان غيبت نيز نماينـ  آقايان فقها مي. تفاوت نظر است دگان خاصـ
ن شده باشند و دليلي بر اين امر وجـود نـدارد و بنـابراين    كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم بيعت بگيرند معي

ِسـِه اکَمـْن : گويند امر دين صرفاً مربوط به فقها است كه بنابر رواياتي كه شده است مي
ْ
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َ كساني كه از فقها، دانشـمندان علمـي، داراي    ،3َ
گوييم تقليـد   عرفا و ما مي. اين خصوصيات بودند؛ بر مردم عوام است كه از آنها در اعمال شرع تقليد كنند

                                                                          
 .111سوره توبه، آيه .  1
 .10سوره فتح، آيه .  2
 . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  3
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در اعتقادات بايـد از  . عي است و در اعتقادات تقليد نيستجاي خود درست است ولي تقليد در اعمال شر به
م پيـدا  اامـ م باشد تلقين ذكر گرفت و بايد بيعت كرد و با اين بيعت اتّصـال بـه   اامكسي كه مجاز از طرف 

ظـاهر شـد جـزء قشـون آن     زم دوازدهـم اامـ شود براي اينكه اگر  ده مياآمكرد؛ يعني در واقع شخص 
گويـد ولـي    ياد زباني كافي نيست براي اينكه خيلي اوقات زبان، كالمي مـي عالوه ذكر و  به. حضرت باشد
ـ   گويد ولـي لقلقـه   منظور از دل روح انسان است؛ يعني با زبان چيزي مي. شود دل خبر نمي ي ي زبـان تلقّ

شود، بر آن ذكر مداومت كنـد و   م داده مياامبايد بر ذكر قلبي كه از طرف شخص مجاِز از طرف . شود مي
توان گفت كه هميشه به ياد خدا باشد، نه تنها در نماز يا عبادات ديگر، بلكه همواره  اً بدين طريق ميتقريب

  .به ياد خدا باشد
صـورت   در مورد نيايش، عبادات همان عباداتي است كه در شيعه هست؛ مثًال نمازها به همان -6

كار الهـي را بـدون اخـذ اجـازه از     در نماز جماعت چون معتقديم كه هيچ  نماز جماعت هست، منتها. است
ي غيرمستقيم او كه قطب سلسله است،  م هم بدون اجازه از نمايندهاامم نبايد انجام داد، در زمان غيبت اام

م جماعت باشد كه صالحيت او براي قطب محرز اامتواند پيشنماز باشد،  بنابراين كسي مي. نبايد انجام داد
تواند به كسي مأموريت  كار معنوي را ميهمچنين قطب هر. داده باشدمت جماعت اامي  جازهشده و به او ا

تواند به ديگران نماينـدگي بدهـد كـه از طـرف او بيعـت       گيرد مي بدهد، مثالً همان بيعتي كه خودش مي
هي آن است كه هـيچكس نبايـد بيكـار باشـد و     اللّ ي نعمت لسلهات سدر مورد كار هم از خصوصي. بگيرند

در دوراني كه كار  والّامنظور اينكه بيكاره نباشد يعني اهل كار باشد . ر معاشي داشته باشدكسي بايد امراهر
شود كه بيكاري زياد شود، منظور اين بيكاري نيست، بلكـه بيكـاره    كم است و جهات اقتصادي موجب مي
  .پذيرند بودن است كه در اين صورت او را نمي

ــدســلطان ســال قبــل مرحــوم حــاج مال د صدوبيســتدر مــورد مــواد مخــدر، در حــدو -7 محم 
رهبر و قطب وقـت   )كه مدفن ايشان اولين آرامگاهي بود كه در مزار بيدخت زيارت كرديد( عليشاه سلطان
صـادر كـرده، از آن    )عنـوان مخـدر   بـه ( هي گنابادي، فتواي تحريم استعمال مواد مخدراللّ ي نعمت سلسله

پذيرند و تعداد كساني كه بعد از  معتاد را به درويشي نمي. معتقدندتاريخ دراويش اين سلسله به اين تحريم 
ورود به درويشي معتاد شوند بسيار اندك است و همواره با تعداد و صـدي چنـد معتـادين جامعـه، تفـاوت      

  .فاحشي دارد
ي ما از بدو خلقت آدم بوده است و تا روز واپسين خواهد بود؛ زيرا ما  عرفان و تصوف به عقيده -8

اين مأموريت گاهي مستقيم اسـت؛  . نمايد معتقديم كه در هر زمان خداوند كسي را مأمور هدايت خلق مي
بدين طريق كه . و گاهي غيرمستقيمصمحمد، هنوح، ابراهيم، موسي، عيسي :مانند پيامبران اولوالعزم

ي  ن طريـق سلسـله  هر پيامبري جانشين خود را تعيين كرد و او هم جانشين خود را تعيين كرد و به همـي 
هاي اين سلسله بوده و از طرف سلف و استاد خـود   اجازه ادامه يافت، كه خود پيامبران نامبرده نيز از حلقه
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كـه از دسـت   عاند كه بر استاد تقدم پيدا كننـد؛ هماننـد عيسـي    شاگرداني بوده منتها. تعيين شده بودند
تـه موجـب اشـتباه بعضـي مستشـرقين،      تعميد گرفت ولي بر او تقدم يافـت و شـايد همـين نك   عيحيي

يـا از   1محققين يا احياناً مغرضين قرار گرفت كه گفتند تصوف از هند و تعليمات بـودا، تعليمـات فلـوطين   
اساس عرفان بر اين است كه انسان بايد همواره به ياد خدا باشـد و  . گرفته شده است... مذهب زردشتي و

بنـابراين  . توانـد مـداوم باشـد    كند؛ ثانياً نمـي  ياد و ذكر زباني كافي نيست؛ زيرا اوالً در دل هميشه اثر نمي
دهند كه با انجـام آن   ديدند به او ذكر قلبي مي كسي را اليقم، هراامي شيعه و نمايندگان  ائمهپيامبران و 

  .هاي فردي و اجتماعي مانند ساير مسلمانان است عبادات و نيايش. دل هميشه به ياد خدا باشد
عمـومي در شـهرها نبـود، دراويـش از روي     ... سابقاً چون وسايل پذيرايي، هتـل، رسـتوران، و   -9

عنـوان خانقـاه تأسـيس تـا      كني را بـه ااممسلكان،  همنسبت به نوازي و با احساس برادري  خصلت مهمان
بسـياري از اوقـات هـم بـراي     . جايي براي اقامت داشته باشـند  )ندرت غيردرويش ها و به درويش( واردين

مشـغول  ) ه بـه ذكـر قلبـي   توج( اينكه مزاحم حاضرين در مساجد نشوند و يا بتوانند بطور كامل به مراقبه
امروز كه وسايل عمومي پذيرايي فراوان است،  اما. دادند خانقاه تشكيل ميشوند، جلسات خود را در همان 

قـاه بـراي ذكـر    گرچه اصـطالح خان ( اين هدف خانقاه منتفي است و لذا در اين سلسله، خانقاه وجود ندارد
 به يـادبود سـردار شـهيدان   ( عنوان حسينيه كني بهاامجاي خانقاه،  و به )رود كار مي تجمع دراويش به محلّ
يـادبود  ( خواني روضه ي عبادي خانقاه را دارد و هم محلّ شود كه هم جنبه تأسيس مي )ععلي بن حسين
  .باشد مي )و ساير بزرگان شائمه

  .والسالم. خواستارميق در امر دين و يافتن طريق خدا در خاتمه توفيق شما را در تحق
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. نويسـم  جواب را در حدودي كه با نامه ميسر است برايتـان مـي  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ر شما ترديدي ايجـاد  كرديد تا د رف شدن سؤال ميبسياري از سؤاالت كه كرده بوديد حق بود قبل از مشّ

  :قول مولوي هرجهت به نشود، ولي به
 1از كه، از شمس، اين ز من باور كنيد صـــد هـــزاران بـــار ببريـــدم اميـــد

سؤاالت شما گرچه . آيد بپرسيد گونه شك و ترديد و سؤالي براي شما پيش ميبنابراين هروقت هر
  :تر باشد دهم كه راحت پشت سر هم است ولي من بطور مجزا پاسخ مي

آيـا  . را نفهميـدم  ي قدما وجود ندارد، معني گفتـار شـما   ايد عرفان امروز به شيوه از اينكه گفته -1
رين جـور ديگـر؟ آن   خواندنـد و متـأخّ   ي قديم و جديد دارد؟ آيا نماز را قدما جوري مي وجود خداوند شيوه

ـ   معنويتي كه اساس روح انساني را تشكيل مي ل   دهد و بايد هر انساني بـه آن توجه كنـد، آن اسـاس از او
اي نيست كـه متقـدم و متـأخّر بـه آن اطـالق       ي عرفاني، شيوه بنابراين شيوه. تاكنون يك چيز بوده است

  .شود، بلكه تربيت عرفاني است كه آن هم بيشتر به دست خود شخص است
ام كـه باعـث    ايد چرا اشخاصي مثل من، اشخاصي نادرست را دستگيري كـرده  اينكه نوشته اما -2

لي اسـت كـه از پيـامبر    شود خود سلسله و بزرگان سلسله مورد سؤال قرار گيرند، اين مثل همـان سـؤا   مي
ولي توجـه كنيـد كـه عرفـان اصـوالً      . كردند كه اينهايي كه دور و بر تو هستند از اشرار هستند صاكرم

هـاي قـديمي كـه     قول يكي از درويش به. ه، چنين اشخاصي را تربيت كندبراي اين است كه بيشتر از هم
ات بدي كه داري؟ او در نند با اين خصوصيك چرا امثال تو را دستگيري مي: كسي از او سؤال كرده بود كه

زدم و  كردند از آن اشراري بودم كه خيلي بـه مـردم لطمـه مـي     اگر من را دستگيري نمي: جواب گفته بود
مرا دستگيري كردند و به من دستوراتي دادند تا با انجـام آنهـا توانسـتم    . بسيار بدتر از اين بودم كه هستم

  كـنم   سـعي مـي  . اين قدري هم كه مانده از دست مـن خـارج اسـت   . ع كنممقدار زيادي از آن شرور را دف
  .اين مقدار را هم دفع كنم تا اليق عنوان درويشي باشم

صـورت سـاده هـم     شـوند و بـه   عداد كثيـري دسـتگيري مـي   ايد كه چرا در اين سلسله ت نوشته -3
شوند؟ حق  ده دستگيري نميصورت سا يعني چه به. ين عبارت را نفهميدممن معني ا. شوند دستگيري نمي

ممكن اسـت آن  . نوشتيد منظورتان چيست؟ دستگيري در همه جا يكنواخت است آن است كه صريحاً مي
ت را در طـالبي ببينـد و حـال      شخصي كه دستگيري مي كند در موردي خطا كرده باشد و مثالً خلوص نيـ
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  .كند اند اگر رفتار كند پيشرفت مي ادهجهت به دستوراتي كه دهر او خلوص نيت نداشته باشد ولي بهآنكه 
ها كه نوشته بوديد، تربيت درويشي كه ماننـد تربيـت بچـه دو، سـه      در مورد تربيت درويش اما -4

تربيت درويشـي در اطاعـت از دسـتوراتي    . ساله نيست كه الزم باشد همواره يك نفر باالي سر بچه باشد
شود فرض بر ايـن اسـت كـه     كند و درويش مي مي آن كسي كه تقاضاي تشرّف. تاست كه داده شده اس

دهند؛ دستوراتي كه مجاز به دادنـش   خودش طالب سلوك و پيشرفت معنوي است، لذا دستوراتي به او مي
اگـر بـه دسـتورات رفتـار      اما. ديگر بر خود اوست كه به اين دستورات رفتار كند تا پيشرفت نمايد. هستند

ت    ف است در هرولي شخص مجاز موظّ. اوست نكرد و پيشرفتي ننمود، تقصير خود كسي كـه خلـوص نيـ
  .ديد، او را به درويشي و فقر مشرّف سازد و دستورات محوله را به او بدهد

آيـا بهتـر   «ايـد كـه    ها اظهار ناراحتي كرده و اضافه كـرده  از اينكه از تعداد فقرا و دستگيري اما -5
؛ اين حـاكي از آن اسـت   »و به كيفيت فكر كنيد تا به كميت ها گم كنيد نشاني ها را در بي نيست كه نشان
كنيد كـه در مشـرّف شـدن، سـودي و      اي بگوييد و ثانياً تصور مي ايد صرفاًً عبارت عرفاني كه اوالً خواسته

كند، وجود دارد و حـال آنكـه هـيچ سـودي      نفعي براي درويش يا احياناً شخص مجازي كه دستگيري مي
ت تقاضـاي تشـرّف مـي         ه اين وظيفهبراي او نيست، بلك كنـد،   ي اوست كه كسـي را كـه بـا خلـوص نيـ

گوينـد حـقّ    ي مـردم اسـت كـه مـي     اين مانند اشتباه عامـه . دستگيري كند و اگر نكرد قصور كرده است
  اســت كــه  »واليــت«آن مقــام . كــه غصــب شــدني نيســت عحــقّ علــي. را غصــب كردنــدععلــي

ايـم   ه دل به اين مناصب دنيوي و مناصب خالفت و حكومت بسـته ما ك اما. حق نيست بلكه وظيفه است
ولـي در واقـع خالفـت    . تي بود كـه آن را غصـب كردنـد   كنيم كه خالفت براي علي، حقّي و مزي فكر مي
عهـده   خالفـت را بـه  عمدتي جلويش را گرفتند ولي وقتي مانع آن برداشته شد، علي. ي علي بود وظيفه
ي ما اسـت،   اين دستگيري و مشرّف كردن وظيفه )شاءاهللا ان( هستيمععليحاال ما هم كه پيرو . گرفت

نفسه مـورد   كدام از اينها فيهيچ. هي شده و به كيفيت بپردازيمتوج نه اينكه حق ما باشد كه به كميت بي
ل به كيفيت در درجه. ه نيستتوجما همـواره از  . ي خود شخص است كه به دستورات عمل كند عهده ي او
اگـر در دسـتوراتي   . ت تحقيق و مطالعه نموده و با آگاهي طلب كنندخواهيم كه به دقّ ان درويشي ميطالب

تواند از يكي از مشايخ  دهند آن شخص ايرادي داشت يا حاالتي برايش به وجود آمد مي هم كه مشايخ مي
  .وجه تأثيري در اصل مطلب ندارد هيچ بنابراين زيادي يا كمي فقرا به. بپرسد

. طـور نيسـت  هزاران هزار چون مني نيستند؟ اينايد بيست نفر فقير پاك آيا بهتر از  ينكه نوشتها -6
ـامک. ي خـودش ارزش دارد  كس به انـدازه هر. ي اينها نزد خدا ارزشي دارند همه

ْ َ
ِ أ

ـَد اهللاَّ
ْ
 ِعن

ْ
رَکَمـمک

َ
اگـر    1.ِإنَّ أ

ه خداونـد بـه او   اگر هـم رفتـار كـرد كـ    . اند رفتار نكرد، خود داند و خداي خود كسي به دستوراتي كه داده
عالوه اين تعداد به دست من و شما نيست كه بگوييم چند نفر بهتر اسـت و چـه كسـي     به. دهد توفيق مي
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د و حتّـي آنهـايي را كـه فكـر     كنيد بهترند، خيلي بدتر باشـن  چه بسا كساني را كه شما فكر مي. بهتر است
ـ  . كنيد بدترند ممكن است خيلي بهتر باشند مي ه مولـوي خطـاب بـه    ميزان اين امر خداوند است؛ كـه البتّ

  :فرمايد ميععلي حضرت
ــوده    ــو ب ــد خ ــرازوي اح ــو ت ــوده بــل زبانــه اي ت  1اي ي هــر تــرازو ب

درويش بهتر يا بدتر كسي است كـه  بهتر براي كي؟ اگر . خواهيم بكنيم بنابراين ما اين كار را نمي
  .شان كرد هايي كه طالب راه هستند بايد راهنمايي ي انسان براي من يا شما سود يا زيان دارد، همه

عليشاه را  محبوب حضرتايد كه فالن فقير تمثال مبارك  ايرادي كه به بعضي فقرا نموده اماو  -7
مگـر  . كار خطاي اوسـت و بـه درويشـي ربطـي نـدارد      اين. كند گذارد و بساط فقر و كفر هم بر پا مي مي
ي اينهـا نزديكتـر بـه     نبود؟ مگـر طلحـه و زبيـر نبودنـد؟ از همـه      صملجم از مسلمانان زمان پيغمبر ابن

بيعت نكردند و حتّي دشمني كردند، آيا گناه آنهـا بـه پـاي اسـالم     ع، آن بزرگاني كه با عليصپيامبر
شود؟ پيغمبر دستوراتي را دادند، دست آنهـا را گرفتنـد ولـي آنهـا      گذاشته ميبه پاي پيامبر  )باهللا العياذ( يا

گوييم جز اينكه بگوييم شـما بـر    ما چيزي نمي. دهد جزاي اعمالشان را خداوند مي. خودشان عمل نكردند
  .ي خود رفتار نكرديد وظيفه

كنيم؟ چرا اين سـؤال را   ايد كه آيا زمان اين نرسيده كه فرقه و سلسله را از بهر خدا رها نوشته -8
ايـد؟   كنيد؟ چرا قبل از اينكه درويش بشويد به اين مطلب فكر نكرديد؟ پس شما براي چـه آمـده   حاال مي

 َوالاْعَتِصمُ وَ : فرمايد بايد بگوييم براي خدا دست به سلسله بزنيم كه مي
ً
ِ َجخیعا

 اهللاَّ
ِ
َْبل ـواوا ِ

ُ
ق رَّ

َ َ
.

منظور شما از  2
بهر خدا رها كنيم چيست؟ خدا به شما دستوراتي داده كه اين دستوراتي هم كه در عالم  اينكه سلسله را از

تـوزي و خسـته شـدن     عنوان كينه ه اين بهايد ك نوشته. شود، اقتباسي از همان دستورات است فقر داده مي
پاي درويشـي   ر خودتان را بهمنتها شما رفتار چند نفر يا حتّي تصو. اين درست است و مانعي ندارد. نيست
اين جمله كه با ناموس الهي بيش از اين بازي نشود يعني چه؟ كـدام نـاموس   . گذاريد و اين خطا است مي

ايـد، بايـد    اي شـنيده  الهي و چطور بازي شدن را منظور داريد؟ اگر از كتابي چيزي خوانده يا از كسي نكته
ا به مسائل است يا در اثر حسـدورزي بـه   ي جهل آنه خيلي از اين اشكاالت نتيجه. تحقيق كنيد و بپرسيد

ــر و      ــه حســاب فق ــه آن را ب ــرا اســت ك ــار ناشايســت از بعضــي از فق ــدن رفت ــول دي ــا معل   ديگــران، ي
  .گذارند درويشي مي

كه بايد اين سـؤاالت را قبـل از تشـرّف    همانطور. از شما كسي نخواسته استتجديد بيعت،  اما -9
ديد، االن هم تجديد بيعت شما موكول به اين است كه مشكالت ش كرديد و بعد از حل آنها مشرّف مي مي

ي آن اسـت   دهنده اين نشان. گرنه در همان وضع بمانيداگر حل شد، تجديد بيعت كنيد و. دمذكور حل شو
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ايد و حـال آنكـه    ايد با ايشان بيعت كرده عبديزدان داشته كه شما روي ارادت و محبتي كه به مرحوم آقاي
موجب محبت و خلوص نسبت به يك شخص باشد بلكه بايد مربوط بـه آن چيـزي كـه او    بيعت نبايد به 

آيد، سخن حسابي گفت، بايد بـه   اش هم بدتان مي يعني اگر شخصي كه حتّي شما از قيافه. گويد باشد مي
او گوش دهيد و اگر تشخيص داديد كه بايد بيعت كنيد، با او بايد بيعت بكنيد و بـالعكس اگـر كسـي كـه     

  .مالً مورد عالقه شما است حرفي زد كه نادرست است نبايستي با او بيعت كنيدكا
ايد بيشتر تجلّيات همين افكار شما است و هيچ ربطي بـه مسـائل ديگـر     هايي كه ديده خواب -10

اين توجه را هم داشته باشيد كه اولين كسي كه كامالً به پيامبر تسليم شـده و بـه دسـتورات او     اما. ندارد
هايي دارد كه هيچ اديبـي بـه آن    ايشان خطبه. علي قرآن را جمع كرد. است عكرد علي امالً رفتار ميك

دستورات اخالقي داده است كه علماي روانشناسي و اخالق، امروز  ععلي. تواند خطبه بگويد زيبايي نمي
اسـالم بـود    ي زيـادي را كـه بـه مصـلحت     هزد و عد روز شمشير مي ععلي. كنند هم آن را تصديق مي

همـين  . اين جمع اضداد است. كرد شد و گريه مي ي يك يتيم متألم مي كشت ولي همين علي از گريه مي
تـوان   ع ميبنابراين در علي و تشي. شد كشيدند و متوجه نمي خواندكه تير از پايش مي علي آنچنان نماز مي

اليـت  اجتماعي اسـت و يـك جنبـه، فع   اليت ي اجتماعي و فع يك جنبه، مبارزه. چندين جنبه تشخيص داد
ي  ي خـود را از جنبـه   ي اول بـودم و الحمـدهللا توانسـتم وظيفـه     من خود مدتي در جنبه. معنوي و دروني

. عهـده بگيـرم   تـري بـه   ي سـنگين  رده بـود كـه وظيفـه   بعد خداوند مقرّر ك. اجتماعي به خوبي انجام دهم
مـا همـه مريـد آن    . هسـتند  عكه طالـب راه علـي  ي تعليم و تربيت معنوي و دستگيري كساني  وظيفه

  .اليت آن حضرت را داشته باشيمهاي زندگي آن حضرت و فع بنابراين بايد تمام جنبه. حضرت هستيم
م امـا يك نوع، جهادي است كـه جنـگ باشـد كـه ايـن جهـاد در غيبـت        . جهاد چندين نوع است

جهاد ديگـري هـم وجـود    . واجب است ها ي بر زنبر شيعيان واجب نيست ولي دفاع هميشه حتّ ززمان
 َرج: اش فرمود دارد كه پيغمبر درباره
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اين جهاد نامش جهاد اكبـر اسـت    1
ي شمشيري است كه به دسـت ايـن    منزله عنوان اين جهاد با نفس، به ي، بهدرويش. كه جهاد با نفس است

ره و با شـيطاني كـه هميشـه مراقـب اوسـت،      اماشود تا با آن با نفس خويش، يعني نفس  مجاهد داده مي
اميدوارم خداوند شما را حفـظ كنـد و   . كار نبرد تقصير شمشير نيست حال اگر آن شمشير را به. رزه كندمبا

  .لسالموا. بيني الزم را به شما بدهد هميشه روشن
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  آ

  1418الثاني  جمادي 23
  1376آبان  4

اينكه كنجكـاوي شـما را   گو( ايد هايي كه كرده از پرسش. ي مفصل شما رسيد نامه. با عرض سالم
. يدهر سؤالي را بايد از اهل فن پرسـ  انسان بايد دنبال فهم برود، منتهاجهت هر به. سند شدمخر )رساند مي

اگر سؤال مهندسي داشتيد نبايـد از يـك طبيـب    . اگر شما سؤال طبي داشتيد نبايد از يك مهندس بپرسيد
ايد كه در ساير سالسل فقر، وضع چگونه اسـت؟ ايـن را از خـود آنهـا بايـد       المثل شما پرسيده في. بپرسيد
ؤال اگر سؤال علمي اسـت بايـد از   ايد آيا در ساير سيارات حيات وجود دارد؟ اين س يا اينكه پرسيده. پرسيد

گويم كه چون در قرآن در بسـياري جاهـا فرمـوده     قدر مي من فقط همين. متخصصين علم مربوط بپرسيد
ـماواِت وَ : است  َمـْن ِيف السَّ

َ
شود، بنابراين بايد جانـداري   در مورد جاندار گفته مي »منْ«، در زبان عربي ْرضاال

صدد تحقيـق  نمايم كسي كه در اضافه مي. نيست ي من عهده اثبات آن بها تحقيق اين مسأله و منته. باشد
كند و بعد از آن اگر بـرايش سـؤالي بـاقي     هاي مربوط به موضوع را مطالعه مي در مطلبي است، بدواً كتاب

 در كلمات و جمالت آن بخوانيد، پاسخ آن تفكّررا دقيقاً و با تأمل و  پندصالح ي رسالهشما . پرسد ماند، مي
اگر هم خواستيد بـا امضـاي مـن    . دسته از سؤاالت را كه مربوط به عرفان است بر شما روشن خواهد شد

بـراي  . را بياوريد تا ذيل تمام صفحات را امضا كـنم  پندصالح ي رسالهپاسخ را دريافت كنيد يك نسخه از 
 كافي اصولشرح  را كه در واقع السعادات مجمعو همچنين  شبهات رفع ي رسالهروشن شدن مطلب هم، 

رضاعليشـاه و   حضـرت هـاي كلّـي كـه از طـرف      چنـين بـه دسـتورالعمل   مطالعـه نماييـد و هم   است نيز
 7ي كه از طرف اينجانب در تاريخ چنين سه دستورالعمل كلّعليشاه صادر شده است و هم محبوب حضرت
، مطـابق  1418االولـي   جمادي 20و در  75اسفند  19چنين در و هم 75ماه  دي 28، مطابق 1417ن رمضا

  :توان به چند گروه تقسيم كرد سؤاالت شما را مي. صادر شده است، مراجعه بفرماييد 76اول مهرماه 
: ام اسـت كـه نوشـته    1417رمضـان   7بعضي سؤاالت مشمول اين عبارت شق چهار اعالميه  -1

ست و فقرا نبايد متوقّع باشند كه از بنابراين دخالت و اظهارنظر در مسائل اجتماعي در قلمروي طريقت ني«
 عمل و نيت خـود را  . اين حيث از طرف بزرگان دستوري به آنها داده شود

ً
كـرده و تكليـف    اّهللا  ِلَوْجـهِ  خالصـا

كردند؛ براي اينكه تصور نشود كـه از وظـايف    و بزرگان هم در اين مسائل اظهارنظر نمي. خويش را بيابند
چنـين  و هم ».م دخالت در مسائل اجتماعي كماكان برقرار خواهـد بـود  طريقتي است و همين روش و عد

وجـه مباحـث    هـيچ  در مجـالس فقـري بـه   «: چنين نوشته شده است 75اسفند  19شق هفت دستورالعمل 
وجه در مجلـس   هيچ هايي در اين زمينه دارند به اليتاگر هم بعضي فقرا انفراداً فع. سياسي نبايد مطرح شود

چنين شق يـازده دسـتورالعمل   و هم ».ي مجلس همگي متفرّق شوند بعد از خاتمه. امه دهندنبايد به آن اد
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كه بارها يادآوري شده است، اخوان از لحاظ فردي و شخصـي و در  همانطور«: چنين است 76ل مهرماه او
 امـا نـد  تصـميم بگير  تفكّـر ي ايراني، مختارند كه بـا تـدبير و    ي افراد شيعه غير مجالس فقري، مانند همه

درويش آزاد است، ولي درويشـي بـه سياسـت    . وجه نبايد در سياست دخالت كنند هيچ عنوان درويشي به به
بنابراين سؤاالتي كه مربوط به قسمت مذكور در فوق باشد، از طرف اينجانب جوابي بـه آن   ».كاري ندارد
پـنج،  : ي مـثالً سـؤاالت شـماره   وجه ارتباطي به فقـر و درويشـي نـدارد؛     هيچ شود و پاسخ آن به داده نمي

  .ودو، نودوشش، نودوهفت، صدوشش، صدوهفت، صدوهشت، صدوده و صدويازده ودو، سي بيست
گذشته از سؤاالت نوع قبل، سؤاالت ديگري هم هست كه مربوط به ساير علوم است كه بايـد   -2

: ي قبيـل سـؤاالت شـماره   اتي كه در آن زمينه دارم كامل نيست؛ از اطّالعاز متخصص آن علوم پرسيد و 
  .چنين سؤال صددو و همشش، ده و قسمتي از سؤال هفتادوپنج، سؤال هشتادويك، قسمتي از سؤال نودو

بعضي سؤاالت فقهي است كه بهتر است از مرجع تقليد خود بپرسيد و تا حدي كه مربـوط بـه    -3
الـذكر   در كتب سـابق  )ريقتي داردكه تقدم زماني بر وظايف ط( شود و راجع به اعمال شرعيه است فقر مي

  .وسه، هشتادوهشت ونه، پنجاه وهفت، سي وشش، سي سيزده، بيست: جمله سؤاالت بيان شده است؛ من
باشد و بعضاً در مورد  بعضي سؤاالت به حال شما اثري ندارد و فقط از روي كنجكاوي زايد مي -4

وپـنج،   وچهـار، بيسـت   وسـه، بيسـت   تودو، بيسـ  هفـت، بيسـت  : جمله سؤال مسائل شخصي من است؛ من
هـذا در   مـع . ودو، نودوشش، نودوهفت، صدويك، صدوده و قسـمتي از سـؤال نـودودو    وچهار، شصت پنجاه

  :شود هايي داده مي بعضي مطالب سؤاالت به شرح زير پاسخ
ي  اختالف آراي فقها، در مورد اختالف در استنباط از قرآن و سنّت است و اين اختالف در همه -1
دهد كه دادگاه دوم نقـض   كنيد كه دادگاهي رأيي مي ي مشاهده ميهاي حقوقي وجود دارد كه حتّ سيستم

قل شده اسـت  حديثي از پيغمبر ن. اين اختالف اگر از روي خلوص نيت باشد موجب پيشرفت است. كند مي
 : كه فرمود

ٌ
ة ِتي َرْمحَ مَّ

ُ
ُف أ

َ
ِتال

ْ
.اخ

گويند كه منظور از اختالف در اينجا رفت و آمـد اسـت؛ يعنـي     ها مي بعضي 1
اگر اخـتالف را بـه معنـايي     اما. رفت و آمد امت من با هم رحمت است، كه اين تعبير كامالً صحيح است

اين هم صحيح است به شرط اينكه از امت پيغمبـر   »دبا هم اختالف دارن«گويند  بگيريم كه در فارسي مي
صورت اگر هم  دراين. للّه باشد باشيم؛ يعني با خلوص نيت كار كنيم، تمام افكار و عقايد و اعمالمان محضاً

ت  ( هاي مختلف در تماس با يكديگر دو استنباط مختلف داشتيم، صاحبان استنباط چون هر دو خلوص نيـ
نظر واحدي برسند كه از هـر دو نظـر قبلـي     شوند و چه بسا هر دو به كاالت ميو اش متوجه نواقص )دارند

  .ما از امت پيغمبر باشيم اختالف باز هم رحمت است بنابراين، اگر. بهتر باشد
ي فشـار خلفـا    واسـطه  بـه  ائمه، سايرعم حسناامگرفت و  كه صريحاً بيعت مي عجز علي -2

؛ عرضـا  حضرتخصوص بعد از  روز در تزايد بود به گرفتند و اين فشارها روزبه طور غيررسمي بيعت ميب
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راجـع بـه    ائمـه آنجـايي كـه يكـي از شـيعيان از     . مراجعه كنيد الجنان مفاتيحت در اين امر به كه براي دقّ
از لحـاظ فشـاري كـه     اند؛ خشـونت  باري بوده م در چه وضعيت خشونتاامپرسيد، ببينيد  روزهاي هفته مي

ايـن اشـخاص   . دادند به كساني كه از طرف آنها بيعـت بگيرنـد   لذا ناچار خودشان نمايندگي مي. آوردند مي
. گـوييم همـين اسـت    كه امـروز مـا مـي   “ قطب”شوند و منظور از  ي ميم تلقّاامي نماينده و نوكر  منزله به

كرخـي   بـه معـروف   عهشـتم  ماام. كند دا نميبه معناي امروز مصداق پي“ قطب”م، اامبنابراين با بودن 
نمايندگي داد كه از طرف حضرت بيعت بگيرد و كسي را كه اليق جانشيني خود دانست اجـازه دهـد كـه    

ـ    »معروف«بعد از او بيعت گرفتن را ادامه بدهد؛ كه  ـ  ريهم براي بعـد از خـود س كـرد و  قطي را تعيـين  س  
بغدادي بـود كـه آن هـم بـه      ديگري را تعيين كرد كه جنيد »ريس«چنين هم. م هم رسيداامبه تصويب 

ي اخـذ بيعـت را    وظيفـه  عدوازدهـم  ماامجنيد در زمان . هاي معاصر خود او رسيد ماامتصويب حضرات 
داشت و بعد از غيبت حضرت نيز اجازه داشت كه بيعت را ادامه بدهد و براي خود جانشين تعيين كند و به 

  . شين تعيين كردن بدهد؛ كه به اين طريق رشته ادامه پيدا كـرد تـا بـه امـروز    ي جان آن جانشين هم اجازه
طـور  بي كـه در ايـن سلسـله هسـتند همـه ب     ي اجازه و اقطـا  اين سلسله. ي اجازه گويند سلسله به اين مي

بعضي سالسل قطع شد؛ چـون در آن   اما. گردند ي ميم دوازدهم تلقّاامغيرمستقيم نماينده و نوكر و خادم 
كردنـد و او نيـز    بنابراين اگر براي هر مملكتي احياناً كسـي را تعيـين مـي   . ام ارتباطات خيلي سخت بوداي

ولـي بسـياري از سالسـل قطـع شـد؛ يعنـي       . شـد  هاي متعددي جاري مي نمود، سلسله جانشين تعيين مي
سلسـله را ادامـه دادنـد    ها مدعي جانشيني شدند و  رو بعضي از اين. اقطابشان اجازه براي بعد از خود ندادند

ي صحيح در سالسل شيعه است و راجـع بـه سالسـل مختلـف در      سلسله. ولي اين سلسله صحيح نيست
  .مطالبي ذكر شده است، به آنجا مراجعه كنيد پندصالح

تصوف و عرفان روح اديان الهي است؛ يعني اديان الهي، آداب و رسوم و عبـاداتي دارنـد كـه     اماو 
ن شده است انجام داد؛ مثالً در اسالم بايـد وضـو گرفـت،    يد طبق صورت ظاهري كه معياين عبادات را با

بـا  . نماز هم اركان خاصي دارد كه بايد انجام داد. بايد لباس پاك باشد و شرايط ديگر، آنگاه به نماز ايستاد
معـراج  «: گوينـد  آن نمـازي را كـه مـي    اما. يابد برآوردن اين شرايط و اركان، صورت ظاهر نماز تحقق مي

ي  آيا همين نمازهاي ما است كه من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است؟ طريقـت دربـاره   »مؤمن است
ي اديـان   بنـابراين در همـه  . ي عبادات است؛ يعني روح و معنويت عبادات اسـت  معناي نماز و اصوالً همه

شود اين دو لغـت را   غت تصوف و عرفان كه اخيراً سعي ميي ل درباره اما. الهي عرفان و تصوف بوده است
ي چـه؟ شـناخت   شـناخت يعنـ  . ي گردند، عرفان يعني شناختاز هم جدا كنند تا حتّي مخالف همديگر تلقّ

ـ: زيـرا خداونـد فرمـود   . ي مختصري، عرفـان دارد  كس ولو در درجهبنابراين هر. خداوند
ُّ
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عرفان براي اين است كه انسان را تربيـت  . شناسد كسي راهي دارد، منتها آن راه را نميهر 1

                                                                          
 .36، ص 2هران، مكتبة المصطفوي، ج ، سيد محمد تقي نقوي قايني خراساني، تالسعادة في شرح النهج البالغة مفتاح.  1



 55/ جزوه نودم 

بنـابراين تصـوف در   . گويند مي“ تصوف”طريق اين كار را . كند و هر روز شناخت او از خداوند بيشتر گردد
شود كه اين دو لغـت را از   يولي امروز سعي م. واقع راه عملي است براي پيشرفت عرفان انسان به خداوند

  .هم جدا كنند و به يكي سر تعظيم فرود آورند و ديگري را مخالف آن بدانند
قوانين عرفي خالف اسالم را چه شخصي بايد تشخيص بدهد؟ آيا شما يا ديگري كه خـود   اما -3

نـد؟ قـوانين هـم از    تواند به ادعاي اينكه اين قانون مخالف اسالم است به آن رفتـار نك  مجتهد نيست، مي
بنابراين اگر اعتقاد هم به قوانين نداشته باشيد بايد آن را اجرا كنيد؛ ولي . خواهد نه اعتقاد مردم اطاعت مي

خالف اسـالم نباشـد و بنـابراين    كنند كه بر توجه داشته باشيد كه قوانين را طبق قانون اساسي كنترل مي
  .ين قانون خالف اسالم استكس حق ندارد به تشخيص خود مدعي شود كه اهيچ

پيغمبر همان چيزي است كه بين  قرآنِ: رسيده است كه فرمودند ائمهقرآن تحريف نشده و از  -4
ساير كتب آسماني تغييراتي يا اضافاتي در آنها شده است، حتّي اگر تـورات و  . اين دو جلد قرار گرفته است

ــوم مــي  ــد معل ــه شــود كــه همــه انجيــل امــروزي را بخواني ــب، گفت ــا  حضــرتي  ي آن مطال موســي ي
ها كلماتي از آن بزرگواران ذكر  نهايي است كه در ضمن آن داستا نيست بلكه داستان فعيسي حضرت

  .شده است
5-  

 هر عيب كه هست از مسلماني ماست اســالم بــه نفــس خــود نــدارد عيبــي
در زمان شيخين هم، حكومت، ظواهر اسـالم را اكثـراً   . اسالم در زمان پيغمبر حكومت تشكيل داد

بنـابراين  . صـادر نشـود  كرد كه خـالف شـرعي    هم در آنجا با آنها همكاري مي عكرد و علي رعايت مي
م دوازدهـم  امـا اسالم توانايي دارد كه حكومتي تشكيل بدهد، ولي عدم لياقت ما موجب شـده اسـت كـه    

بـار در   وقتي ما يك. مي تشكيل خواهد دادماً حكومت اسالم دوازدهم كه ظاهر شد مسلّاام لّاغيبت كند، وا
تـوانيم و بايـد بـراي تشـكيل      ي ادوار مي همه ايم كه حكومت اسالمي تشكيل شد، بنابراين در تاريخ ديده

ي  در حكومت اسالمي، اصول و قواعدي ذكر شده است كه نيازهاي همـه . حكومت اسالمي اميدوار باشيم
اصطالح امور مستحدثه است بـه وجـود    وقتي در عصري، حوادث جديدي كه بهمنتها . آورد اعصار را برمي

  .ي فقه اسالمي، حكم موضوع را پيدا كننداصول كلّ ي مجتهدين است كه از آن آيد، برعهده مي
شود كه يك مرتبه بعد از مذاكراتي كـه بـين حضـرت و     ت سكوت از اين داستان روشن ميعلّ -6
: گيرد، حضرت شمشير گرفت و گفـت خود را ب شد و فاطمه تشويق كرد آن حضرت را كه حقّ ففاطمه

 در اين بين صداي مؤذن بلند شد كـه  . روم ن به دنبال اين كار مياال
َ
ـَھُد ا
ْ
 ش

َ
 اهللاَّ ّمـدنَّ ا

ُ
 َرُسـول

ً
 ع، علـي ا

. بلـه مسـلّماً  : ودفرمـ  غاالبد باقي بماند؟ فاطمـه  خواهي كه اين صدا الي آيا مي: خطاب به فاطمه فرمود
حضـرت شمشـير را   . قبول كردفاطمه  حضرت. صورت بايد شمشير علي غالف شود دراين: حضرت فرمود
گوينـد خالفـت حـقّ علـي بـود و       اينكه مـي  اما. بود علّت سكوت حضرت در اين مدتاين . غالف كردند
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بار به  يك. به آن نظر نداشت عغصب كردند، اگر منظور خالفت ظاهري و حكومت است كه اصالً علي
لنگه كفشي كـه دههـا   . كفش ارزش ندارد ي اين لنگه دنياي شما در مقابل من به اندازه: عباس فرمود ابن

 اهميـت دارد و بـه آن   اهميـت مـان   ت، وزارت، وكالت و امثال اينها براياامما كه مق اما. وصله خورده بود
ما است، ولي در مورد خالفت ظاهري بايد گفـت   توان گفت وكالت، وزارت و امثال اينها حقّ دهيم، مي مي

حضرت در خانه . ي حضرت بود، منتها جلوي انجام وظيفه را گرفتند وظيفه. علي ي علي بود نه حقّ وظيفه
وقتي كه بعد از قتل عثمان موجبات انجام وظيفه فـراهم شـد، حضـرت    . آوري كرد نشست و قرآن را جمع

خالفـت معنـوي حضـرت را     امـا . خالفت را قبول كردند و ديديم كه جان حضرت در اين راه از بين رفت
نّ ي سالسل درويشي حتّ همه. قبول داريمي ما  همه اي قابـل   ايـن مسـأله  ي قبـول دارنـد و   ي سالسل سـ

  .تواند غصب كند كس چنين مقامي را كه مقام واليت و جانشيني پيغمبر باشد نميهيچ. غصب نيست
ساُن عدّو ملا جھـل: گويند ايد، مثلي است كه مي علّت مخالفت كه سؤال كرده -7

ْ
ِال

َ
، انسـان دشـمن   ا

ـ . يك علّت مخالفت، جهل نسبت به خصوصيات طرف است. داند چيزي است كه نمي فانه گاهي هم متأس
شود و حـال   گاهي نيز رفتار بعضي افراد موجب تحريك مخالفت مي. شود ها مي حسد موجب اين مخالفت

ي  عي شـيعه عي شيعه علي و مدي اينهايي كه مد آيا همه. آنكه اگر فردي خطا كرد ربطي به مكتب ندارد
توانيم به علّـت   دهند؟ و آيا ما مي صادق را انجام مي حضرتاند، فرمايشات علي و فرمايشات  جعفري بوده

  دهد شيعه را بدنام كنيم؟ اينكه فالن شيعه، اعمالش را انجام نمي
كن سـكونت، مثـل هتـل و متـل وجـود نداشـت،       اامـ در قديم خانقاه براي اين بود كه چـون   -8
ـ   هاي ديگر مـي  اي اينكه دوستانشان كه از شهرستانها بر درويش باشـند، جايگـاهي   ي داشـته  رسـند محلّ

و گفتارها و مجالسشـان هـم در   شدند غالباً عبادات  نام خانقاه و چون در آنجا جمع مي كردند به درست مي
اه معنـي  ولي در دوران امروز كه وسايل نقل و انتقال و سكونت فراهم اسـت، خانقـ  . شد جا انجام ميهمان

. نيز هستم حسين اامي عزاداري و يادبود  كنيم كه جنبه ه تأسيس ميي خود حسيني دارد و لذا در سلسلهن
ـ    ه و مسجد آن است كه مسجد بدون اينكه ذكر كنند خودبهفرق حسيني شـود ولـي    ي مـي خـود وقـف تلقّ

ايـد،   ي هـم كـه پرسـيده   ي اميرسـليمان  هحسـيني . دشـو  ي نمـي ه اگر در وقفنامه ذكر نكنند وقف تلقّحسيني
ع و عمـل بـه اركـان و    اي است از بزرگان قاجار كه همه به اعتقاد به تشـي  اميرسليماني نام فاميل خانواده

ي احمدشـاه بـود،    السلطنه مرحوم عضدالملك بزرگ كه نايب. م حسين شهرت داشتنداام حضرتعزاداري 
فرزنــد او، مرحــوم مصــطفي . بــودخــواني داده  ايــن محــل را اختصــاص بــه مجــالس عــزاداري و روضــه

ي رسمي براي اينجـا نوشـت كـه     اميرسليماني، مشهور به مشيرالسلطنه نيز اين امر را ادامه داد و وقفنامه
  .شود كماكان به وقف عمل مي

شود و معنـي   عدد به امر ديگري اضافه مي. عدد اصوالً اصالت ندارد. اعداد بر هم مزيتي ندارند -9
هـا   حروفيه و بعد هم بهائي. گوييم يك كتاب، دو دفتر، سه مداد ولي مي. معني ندارد 3، 2، 1. كند پيدا مي
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تي ندارد؛ مگر بعضي اعـداد، آن هـم   عدد هيچ مزي والّاكردند  دادند و با اعداد بازي مي مي اهميتبه اعداد 
موسـي چهـل روز قـرار     حضرتمثالً در قرآن هست كه خداوند با . در همان موضوعي كه ذكر شده است

ِر وَ يا در قرآن . گذاشت كه مالقات كند، كه اين عدد چهل مالك قرار گرفت
ْ َ
ْ
رٍ َوال

ْ
یاٍل َعش

َ
ل

داريم و امثـال   1
نفسـه معنـايي    هـيچ عـددي فـي    والّاخاصي كه ذكر شده ارزش دارند  اين اعداد هم در همان مورد. اينها

  .مستقل ندارد و هيچ عددي بر عدد ديگري برتري ندارد
جاي سخن گفتن و بحث كردن سعي كنيد اعمـال   به: صادق به شيعيان فرمودند كه حضرت -10

ها توجه كننـد كـه شـما در    ي ديگران قرار بگيريد و بدين طريق آن خودتان را نيك كنيد كه مدل و نمونه
ايـد، نـزد خداونـد مـأخوذ      د كـرده بنابراين شما در انجام اموري كه تعه. ساز است مكتبي هستيد كه انسان

اي خوب باشد كه ديگران ببينند و توجه كنند كـه اكسـيري بـه وجـود      پس رفتارتان بايد به اندازه. هستيد
  .است شما خورده كه مس وجودتان را به طال تبديل كرده

َ  آيـد و ايـن پـدر و مـادر او هسـتند كـه       اند هر فردي بر فطرت اسالم به دنيا مي گفته -11 َداِنـِه ُ وِّ

َراِنِه وَ  صِّ
َ
َسـاِنهَوُین

ِّ َ وچهارم آنقدر ناشـيانه اسـت    سؤال شصت اما. كنند ، او را يهودي يا نصراني يا مجوس مي2ميُ
  .سكوت است كه كسي كه اين سؤال را از شما كرده است جوابش

چه بسـا  . اعمال خالف بعضي دراويش نبايد مالك براي محكوم كردن مكتب درويشي باشد -12
درويشـي موجـب   كرد و  خالف مي اعمال برابر صد نبود درويش اگر كند خالف مي كه اعمال شخصي همان
. شـود  نمـي جهت اعمال خـالف او مـالك مكتـب درويشـي     هر هاي او كم شود، ولي به ه از خالفشده ك

الً در صحف صادر شده است؛ اوتصو ت آنها ترديد است، ثانياً مربـوط بـه سـؤالي كـه از     اخباري كه در ذم
طـور اسـت، حضـرت قبـول     ينطـور و اين گفتنـد فـالن شـخص ا    شده غالباً چنين بوده كه مـي  حضرت مي

: علمـاي بزرگـي ماننـد    .اخبار ديگري هم هست كه از تصوف تعريف شده است. كردند كردند يا رد مي مي
شـيخ بهـايي، مالعبدالصـمد    ) تقي مجلسيمحمدميرزا ( شهيد اول، شهيد ثاني، رجب برسي، مجلسي اول

ف بوده د بحرالعلوم در اين رشتههمداني و سيفي. اند ي تصويـد  انـد مـورد تأي   كه اين بزرگان بوده اين تصو
  .بوده است ائمه

نوشته شده اسـت، دعـاي نـادعلي و سـاير      الجنان مفاتيحدر ) مخفف وتر(در مورد نماز وتيره  -13
  .ذكر شده است، به آنجا مراجعه كنيد الجنان مفاتيحادعيه هم در 

ي  اين تقليد مصداق آيـه . و عقل دارد، نبايد تقليد كرد تفكّردر اصول عقايد، چون بستگي به  -14
 قرآن 

َ
ا َوَجْدنا آباَءنا 

َّ
   ِإن

ُ
ٍة وَ ا ـا مَّ

َّ
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َ
َتـُدونَ   

ْ
 ُمق

ْ
ِ آثـاِر

3
در فروع و در اعمال، چون مسأله تخصصـي   اما .است 

ما در اينكه بايد نماز بخوانيم حرفي نيسـت، خودمـان بايـد ايـن را بـدانيم، ولـي بعـد        . كند است فرق نمي
                                                                          

 .1-2سوره فجر، آيات .  1
 .187، ص 58، ج بحاراالنوار.  2
 .23سوره زخرف، آيه .  3
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به اينها اجعه مر. اند و متخصصين امرند، بپرسيم ها را خوانده چطوري نماز بخوانيم، بايد از كساني كه كتاب
  .ي مريض به دكتر ي آدم عامي است به كارشناس؛ مثل مراجعه ي مراجعه منزله و تقليد در اين قضيه به

هسـتيم و   عمامـا بسيار خوب است؛ زيـرا همـه منتظـر ظهـور      )شاءاهللا ان( تي بشري آينده -15
  .مسلّماً حضرت ظاهر خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد

ي ندارم كه آيا در مجالس خود مـواد  اطّالعايد، من  ر مورد مسائل ساير سالسل سؤال كردهد -16
ي از حدود صدوبيست شده و حتّ ي ما از قديم هم مصرف نمي كنند يا نه؟ ولي در سلسله ر مصرف ميمخد

  .سال قبل به اين طرف، صريحاً حكم تحريم مواد مخدر صادر شده است
ي بعضي، نصف دين انسـان   به گفتهخوبي است و بنابه اخبار، ثلث دين يا بناازدواج امر بسيار  -17
هـاي تشـريفاتي را كـم كـرد تـا       بايد سعي كرد كه تشريفات آن كمتر باشـد و هزينـه   اماكند،  را حفظ مي

  .ها بتوانند ازدواج كنند جوان
كس خطـا و  هر. ستم، هيچكس معصوم نياامغمبر و فاطمه و دوازده جز چهارده نفر؛ يعني پي -18
  .گناهي دارد
از . ي ما نبوده اسـت  جهت از سلسلههر به. ندارم اطّالعمن   در همدان، در مورد اعدام درويشي -19

  .ساير سالسل نيز خبر ندارم
شود؛ چون اصول دين عقالني اسـت و منتسـب بـه     يك از اصول دين تغيير داده نميدر هيچ -20

در فروع دين كه شامل عبادات باشد، هر ديني كه آمده اسـت  . تفطرت انسان و خلقت زمين و آسمان اس
شـود نـه در    كه گفته شد نه در اصول تغييري داده ميي برقرار كرده، ولي همانطورو خاصعبادات را به نح

  .فروع
ُ
ِقیَ  ّمدَحالل

ْ
 ال

ِ
م ْ َ  

َ
 ِإىل

ٌ
ِقَیاَمـةِ اَمِة وَ َحالل

ْ
 ال

ِ
م ْ َ  

َ
.َحَراُمُه َحَراٌم ِإىل

ياتي گفته شـده  ستنباط احكام، كلّبراي ا 1
حسـب  يـد، مجتهـد بايـد از آن كلّيـات، بر    اي كه در آن زمان نبوده است به وجـود آ  است كه وقتي حادثه

باشـد و حـال    اجتهاد در مذهب شيعه محدود به استنباط از آيات و اخبار مـي . مصلحت زمان، استنباط كند
م اامخصوص ابوحنيفه  هز مكاتب اهل سنّت موجود است و بآنكه مثالً اجتهاد در مقابل نص در نزد بعضي ا

. توان گفت كه دين تغييرپـذير اسـت   بنابراين نمي. برد كار مي هاعظم اهل سنّت، اجتهاد را در هر موردي ب
گويند كه چون هر چيزي كه بـه بـدن صـدمه بزنـد جـايز       ها مي مثالً اينكه قليان جايز است يا نه، بعضي

ي كه همه چيز گويند طبق اصل كلّ اي ديگر مي عده. اً ضرر دارد، بنابراين جايز نيستنيست و قليان مسلّم
اين دو استنباط مختلـف، هـر   . بر شما حالل است مگر صريحاً نهي شده باشد، بنابراين سيگار حالل است

  .دو مبتني بر اصولي است كه در مذهب شيعه بوده است
انگشتر كه خواسته بوديـد،  . كنم چند مطلب هم اضافه من ذكر مي امااين جواب سؤاالت شما بود، 

ياسر را بخوانيد كه تقيه كرد و بعد كه فرار كرد، پيش  شرح حال عمار. خواهم داد )شاءاهللا ان( وقتي آمديد
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آيـا در  : حضرت از او سـؤال كردنـد  . من ناچار شدم از شما برائت بجويم: پيغمبر اظهار ندامت كرد و گفت
خير در آن زمان دلـم بـا   ن: نت همراه بود؟ سوگند خورد كهگفتي دلت هم با زبا ي كه اين برائت را ميزمان

اشكالي ندارد و بعد از اين هم اگـر گرفتـار شـدي    : حضرت فرمودند. شما بود ولي زبانم به نفع آنها گشت
  اي هم نازل شد كه همين كار را بكن و حتّي در اين مورد آيه

َّ
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ُ
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ْ
ل
َ
كـه شـأن    1 ق

بود كه او را در كوفـه وادار كردنـد    )زياد در زمان عبيداهللا نظرم به(ار تم ميثم يديگر اما .نزولش عمار است
او را . گفتند كه بر درخت نخل خشكي كه در ميدان بود او را به دار بزننـد . كه برائت بجويد، برائت نجست
در اين لحظـه مـن   : بعد گفت. دستور دادند زبان او را بريدند. گفت مي عدار زدند، باز هم از فضائل علي

زنند و زبانـت   بر اين درخت تو را بر دار مي: ردم چون به من فرمود كهبيشتر به حقّانيت مواليم علي پي ب
عدي هم به همين  ار شهيد شد و حجربنتم به همين طريق ميثم. داري ذلك تو دست برنمي برند مع را مي

 عصادق حضرتاز . حسب استنباط خود عمل كردنداينها دو گروه هستند كه هركدام بر. د شدنحو شهي
يكي دانشمند بـود  . دو نفر مؤمن اسير شدند و به آنها الزام كردند كه برائت بجويند: مودندنقل است كه فر

شما سعي كنيد با خلـوص  . ديگري تقيه نكرد و كشته شد و به سوي بهشت رفت. تقيه كرد و نجات يافت
ت به دستوراتي كه داده شده است و تعهانسـان ديگـري    انسـان در مقابـل  . ايد رفتار كنيد داتي كه كردهني

به طريق اولٰي. د كه كرد بايد انجام دهدتعه دي كـرد و وظـايفي را بـه گـردن     وقتي در مقابل خداوند تعه
، از شفقت خداونـد،  ايد كه تخطّي بكنيد اگر در اثر شرايطي تاكنون مجبور شده اما. گرفت بايد انجام بدهد

گذشته غسلي بكنيد و اسـتغفار را چنـدين مرتبـه تكـرار      به نيت توبه از. عفو او نااميد نشويداز رحم او، از 
  شـاءاهللا بعـد از ايـن، ذكرتـان بـاز مثـل سـابق اثـر خواهـد           ان. بعد از اين مرتباً به يـاد خـدا باشـيد   . كنيد
  .والسالم. كرد
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دانـم يـا    شما بعضي مربوط به اموري است كه من يا نمـي  سؤاالت. ي شما رسيد برادر مكّرم، نامه
ي خاص و  كسي كه مجذوب است در آن لحظه اراده. ص آن بپرسيددانم و لذا بايد از متخص بسيار كم مي

ه بعداً كه متوجه شد و به حال عـادي بـاز آمـد، بهتـر آن     البتّ. شعور خاصي ندارد كه تكليفي بر او بار باشد
بـر بعضـي   . هـا مختلـف اسـت    حاالت انسان. تي از او سلب شده است آن را جبران كنداست كه اگر عباد

اعتدال آن است كه هر دو را داشته باشـد و   ولي حد. “وحدت”غلبه دارد و بر بعضي حالت “ كثرت”حالت 
رسـيد و بهتـرين رهبـر و بهتـرين رئـيس       است؛ كه حضرت هم به زندگي دنيا ميصيمحمدآن حالت 

يا بود، و از لحاظ تربيت معنوي و پيامبري هم باالترين تعليمـات تربيتـي و تربيـت افـراد را     حكومت در دن
سـلمان،  : از طرف ديگر از لحاظ تربيتي بزرگاني ماننـد . داشت و در مدت كوتاهي اسالم همه جا را گرفت

در . قـديم كـرد  ي مسـلمين ت  را پرورش داد و به جامعـه  عي آنها علي ابوذر، عمار، مقداد و در رأس همه
  ي خاصي ندارد؛ مانند كسـي اسـت كـه     وجه توجه و اراده هيچ لتي كه مجذوب صرف كسي است كه بهحا

صورت بر او تكليفي نيست و اصالً گـويي در ايـن دنيـا وجـود      ل بيهوشي و اغما قرار دارد كه درايندر حا
ه آمد، به حال عـادي كـه   به هوش ك اما. ي بر او مصداق كندمحمدندارد، تا حالت عيسوي يا موسوي يا 

  .صورت در يكي از آن سه طريقي است كه گفته شد برگشت، درآن
به ايـن معنـي   . كردن است كه گفتيد؛ مراقبه لغتاً به معني مراقب بودن و كمين تفكّرفرق مراقبه و 
ان تمـام  خواسـت شـكار كنـد چنـ     من مراقبه را از يك گربه آموختم، كه وقتي مي: كه جنيد بغدادي گفت

مراقبه عبارت از آن است كه تمـام وجـود را از   . ديد حواسش متوجه شكار و كمين بود كه هيچ چيز را نمي
ي خاصي متوجه يار كرده و به ذكـر و فكـر توجـه     دست و چشم و گوش و هوش و همه چيز را در لحظه

استدالل كـردن، فكـر كـردن،     )گوييم مياي كه ما متداوالً  به معني( از لحاظ لغوي تفكّر اما. داشته باشيم
به معناي درويشي، جزئي است از دستوراتي كـه داده شـده    )تفكّرو نه ( ولي فكر. گيري كردن است نتيجه

ي  در لحظـه  )يعنـي بـه ذكـر و فكـر    ( ي ايـن دو  توجه به مجموعـه . ذكر و فكر: است؛ كه عبارت است از
  . شود راقبه گفته ميخاصي، با آن شرايطي كه گفته شد، اصطالحاً م

. اصطالح قراردادي اسـت  تمام به هايي كه شده است، اينها بندي ي اطوار سبعه و اين تقسيم مسأله
هـا چهـل    ها هفـت و بعضـي   ت را بعضياامممكن است كسي درجات ديگري را قائل شود؛ مانند اينكه مق

اينهـا درجـاتي   . كه پس از صدر است قلب، يكي از آن اطوار سبعه است. اند گويند، حتّي هزار هم گفته مي
ي  گوينـد، پـرده   يك از ايـن مراحـل كـه مـي    يچدهد ولي ه است كه در حال صعود براي انسان دست مي
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ي اينهـا   داشته باشد، بلكـه همـه  طرف تفاوت  طرف يا آن رز مشخصي ندارد كه يك قوم از اينخاصي يا م
تشخيص جدايي داد و بلكه بسياري اوقات بسياري از توان بين اينها  وجه نمي هيچ هم متّصل است؛ و به به

  .ي واحدي وجود دارند اين اطوار سبعه، در لحظه
ايد، مربوط به حكمت است و به مـن ارتبـاط زيـادي نـدارد و      منظور از حركت جوهري كه پرسيده

كـت  رضاعليشاه راجع بـه حر  حضرتاي مرحوم  همچنين رساله. مراجعه كنيد بهتر است به كتب مالصدرا
سياري از حكما معتقد ي و خالصه، ببطور كلّ. اند كه اگر پيدا كرديد خوب است مطالعه كنيد جوهري نوشته

ي جوهر و  مقوله به .شوند شود ولي تمام اَعراض عوض مي وجه جوهر يك چيز عوض نمي هيچ بودند كه به
ولـي   شـود،  عـوض نمـي   يجـوهر كه هـيچ   بودند حكما معتقد .گويند مي ي عرَض، مقوالت عشْر نُه مقوله

اين تغيير جوهر يا حركت جوهري مانند اين اسـت  . يابد مالصدرا اول بار بيان كرد كه جوهر هم تغيير مي
شكافند و از لحاظ تئوري و نظري با شكافتن اتم امكان دارد كه از مس، طال به وجـود   كه امروز اتم را مي
اگـر توضـيحات بيشـتري    . تا تبديل بـه وجـود ديگـري شـود     هاي اتم را زيادتر كنند آورند، يعني الكترون

  .صين مراجعه كنيدخواهيد بايد به متخص مي
در . ايد، بسياري از قدما معتقد بودند كه خود حروف معنايي و خواصي دارند علم حروف كه گفته اما

م حروفيه را به وجـود  نا اي به اين رشته كساني كه شايد اول در عرفان بوده باشند ولي منحرف شدند، فرقه
استرآبادي از بزرگان آن بودند كه اعتقـاد داشـتند هـر يـك از      اهللا آوردند كه نسيمي شاعر مشهور و فضل

ي  نامـه  لغتتوانيد مراجعه كنيد به  خواهيد مي مسأله خيلي مفصل است اگر مي. حروف آثار و خواصي دارد
  .الفنون نفائسو همچنين به كتاب  »سيميهن«در مبحث  »استرآبادي اهللا فضل«ي  درباره دهخدا

  ي اطّالعـ مورد علم ضرورت و علم موازنت نفهميدم منظـور شـما چيسـت و از ايـن جهـت      در  اما
  .والسالم. ندارم
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انـد، آن اجـازات را    به من دادهبه احترام اجازاتي كه اسالف من . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ي فقرا هم به اعتبار آن اجازه بايد به صاحب اجـازه احتـرام بگذارنـد كـه      جاي خود باقي گذاشته و همه به

  . كنيد خوشبختانه شما اين نكته را رعايت مي
طور اعمال موجـب  فانه اينمتأس. كنند نوشته بوديد يي كه احياناً مياز بعضي فقرا و كارهاي خطا اما

  شود كه ديگران بدبين شوند، ولي حق ندارند بر اين اساس قضاوت نادرست كنند مگـر زمـان پيغمبـر،    مي
ديم كه بعد از فوت پيغمبر فقـط  ي آنهايي كه نزد پيغمبر بيعت كردند به همان خوبي باقي ماندند؟ دي همه
آنهـايي كـه    عزمـان علـي  . اند كه بر اسالم واقعي باقي ماندند گفته )نفر هم و تا هفده( نفر يا پنجنفر  سه

اينهـا  . عبيد هم بعداً به معاويه پيوسـت  زيادبن. عباس رفت به معاويه پيوست بن ي عبيداهللابيعت كردند حتّ
كنند چه بسا اگـر درويـش    يهمين اشخاص كه اين خطاها را م. زند به علي ربطي ندارد و به او لطمه نمي

خطاهـا را   درويشي توانسته است مقداري از آن. كردند اند خطا مي نبودند صد برابر آنچه تاكنون خطا كرده
  شود كرد؟  چه مي. ي خودشان است عهده مابقي به. جلوگيري كند

أمور كـردم؛  نشين بودند م كه يك آذري... چون امكان آمدن به اروميه براي خود من نبود، آقاي اما
اند انجام خواهـد   فعالً هم به همان طريقي كه ايشان دستور داده. تر بتوانند صحبت كنند براي اينكه راحت

  . شد، تا احياناً اگر ضرورت پيدا كرد تغييري در آن داده شود
جمعه يا هر مجلس ديگري بايستي تمـام ورثـه راضـي باشـند و ايـن       براي برگزاري مجالس شب

شـود   بايد در جايي كه مجلس برگزار مي. ندارد... م حسن مجتبي و داستاناامقضيه ربطي به زمان رحلت 
ا. جهت ديگريهر باشند؛ حال از روي اعتقاد يا به اث راضيتمام ورـ   ام ي بـه جهـت   اگر يكي از ورثـه، حتّ

خود ورثه بـا هـم توافـق كننـد     . نباشد، تا وقتي كه اين رضايت نيست مجلس نبايد باشد رواني هم راضي
  . جا برگردددارد، تا مجلس دو مرتبه به همان منزل را در اختيار وارثي بگذارند كه رضايت

صـورت   كن ايران انجام دهـم، كـه درآن  اامي  اميدوارم كه توفيق پيدا كنم بتوانم سفرهايي به همه
اگـر نزديـك اسـت و    . به شما نزديك است يا دور... دانم آيا شهر ضمناً نمي. آنجا را خواهم ديد خودم رأساً

در آن شهر سكونت ... نام اي به بدهيد كه خانواده اطّالعمن براي شما امكان دارد لطفاً تحقيقي كرده و به 
ـ ( و پيشـنهاد كنيـد   به زندگي اين خانواده توجهي بكنيد. شان خوب نيست دارند و گويا وضع مالي ه در البتّ

الم. شاءاهللا خداوند اجر به شما بدهد ان. شايد بتوانيم به آنها كمك كنيم )ي كه در امكان ما باشدحدوالس.  
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  پيام به فقرا قبل از سفر به خارج
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

كـه   )الشريف مقامه اهللا اعلي( عليشاه محبوب آقاي حضرتت بعد از رحل. برادران و خواهران مكرّم
هـاي كشـور سـفر     هاي مناسب بـه شهرسـتان   خدمت فقرا به حقير محول گرديد، عالقه داشتم در فرصت

هايي صورت گرفت  قسمتي از اين نيت انجام شد و بعضاً مسافرت. يك ديدار كنم به اخوان را يك و نمايم
مندي به زيارت برادران خارج از كشور هم اشتداد داشـت و آن   ه عالقهالبتّ. گرديد و بقيه نيز به بعد موكول

كردند كه براي مالقـات آنهـا بـه خـارج كشـور هـم        برادران هم در مكالمات و مكاتبات اظهار عالقه مي
ت كثرت گرفتاري، اجابت دعوت آنها به تعويـق افتـاد و بـا وجـودي كـه قـرار       مسافرت نمايم؛ لكن به علّ

ذلك در آن موعـد توفيـق    ذاشته بودم در مرداد ماه امسال به خارج از كشور براي ديدار برادران بروم، معگ
ي  اكنون خداوند قسمت فرمود كه بتـوانم بـه وعـده   . افتد حاصل نشد و مرتباً انجام اين وعده به تأخير مي

ـ     ان، چنـد روزي در خـدمت آن   خود وفا كرده و دعوت آن برادران را اجابت كنم و بـا تأييـدات خداونـد منّ
لذا الزم دانستم شما برادران مقيم وطن را هم در جريان مسافرت بگذارم و با فردفـرد شـما   . برادران باشم

  .خداحافظي كرده و از همگي التماس دعا نموده، دعاي خير طلب كنم
درويشـي امـري    فقر و: اند كنم كه فرموده بزرگان سلف را در اين موقع تكرار مي ي ضرورتاً توصيه

ي آن تقيد و همت در انجـام تكـاليف شـرعيه و     ي روح و الزمه معنوي است جهت اصالح نفس و تصفيه
در اين سه  ي دستورات را كه فيم خالصهموظّ. سعي و كوشش در عبادت و طاعت و خدمت به خلق است

دران بـه  خيرخواهي و بـا بـرا   با خداوند به بندگي، با عموم به شفقت و: نظر داشته جمله درج شده است مد
حال رضاي حق را منظور داشته، به علماي اعالم احترام گذاريم و تكاليف خدمت و كوچكي باشيم و درهر

ت نمـاييم     شرعي را موبه ل اينهـا در    . مو انجام دهيم و از قـوانين مملكـت تبعيـ در پندصـالح شـرح مفصـ ،
و توضـيحاتي   )اهللا مقامهمـا الشـريف   اعلي( عليشاه محبوب حضرترضاعليشاه و  حضرتهاي  دستورالعمل

  .ام مندرج است كه طي سه نوشته داده
ي ما به نحوي باشـد   كي بر دستورات اسالم بوديم تا جامعهي ما در آرزوي استقرار نظامي متّ همه

تحقـق ايـن    شـد و در راه  اداره مي )صلوات اهللا و سالمه عليهما( كه در زمان پيغمبر اكرم و علي مرتضي
بخشند و چنان شـربت گـوارايي بـدون شـرنگ      ه چنان نعمتي را به آساني نميالبتّ. هدف و آرزو كوشيديم

كند و نـيش آن را نيـز بـه هـواي      كه در آرزوي گل است خار آن را تحمل مي هر. آيد زمانه به دست نمي
ماً حصـول  ه و متعصب، مسلّدشمنان داناي حسود و دوستان ناآگا. پذيرد بوي خوش و نقش زيباي گل مي

دوسـتان ناآگـاه را   . از دشمن بايد احتراز كرد و حسد او را تحريك ننمود. اندازند اين نعمت را به تعويق مي
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ي  فيم تكـاليف شـرعي را در همـه   ي مـا مـوظّ   همـه . بايد با مهرباني و فروتني و رفتار نيك آگـاه سـاخت  
ي اكثريـت   قوانين را كه بيان اراده. ه حد اعال انجام دهيمهاي فردي، اجتماعي، اخالقي، خانوادگي ب زمينه
ي  شود بـه احتـرام اراده   ي اسالمي است رعايت كنيم و ناماليمي را كه احياناً از اين طريق وارد مي جامعه

سعي كنيم آهن باشيم تا ضربات پتك فقط ذرات كم تحمل را خارج ساخته، . اكثريت جامعه تحمل نماييم
ي  ي عنوان مقـدس شـيعه   بايد سعي كنيم شايسته. تر سازد و كلوخ نباشيم كه ضربه ببينيم كمما را مستح

. ، مهـدي موعـود و منتظـر، سـازيم    زالحسن بن باشيم و خود را اليق ركاب ظفر انتساب حجة ععلي
  .بركاتهالم عليكم ورحمة اهللا ووالس. ارم و مجدداً التماس دعا دارمسپ ي شما را به خدا مي همه

  عليشاه دكتر نورعلي تابنده ـ مجذوب
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ي مطلبي فقـط بـه همـان زمـان بپردازيـد،       اگر در موقع مطالعه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
بنابراين اگـر زمـان   . كند ميهم متّصل است و گذشته در آينده اثر  آناتي است كه به. شويد اشتباه ميدچار 

نام جهاد به راه انداخت و هفـده شـهر    هايي كه به ، آن همه جنگكشي كرد شاه را كه آن همه آدم فتحعلي
  عليشــاه، معصــوم حضــرتدر زمــان او ( هــا كشــته شــدند ايــران را بــه روســيه بخشــيد و چقــدر انســان

شاه و محمدمقايسه كنيد با زمان  )دندمظفرعليشاه، همه يا شهيد يا مسموم ش حضرتنورعليشاه،  حضرت
كار كه بخواهـد  اين بود كه شاه هر )پذيرفتند كه مردم هم مي( بينيد كه عرف آن زمان عرف آن زمان، مي

خـالف   اما. ولي جلوي چنين شاهي را گرفتن، تا حدي كه ميسر باشد، به حال مملكت مفيد است  كند، مي
شاه بود كه دست ارادت بـه  محمده پادشاه مستبد دست ارادت نداد بلكه وقت، ب ايد هرگز ولي آنچه نوشته

ي اخيري كه نوشته بـودم توجـه كنيـد،     هاگر به اعالمي. داد عليشاه رحمت حضرتو  عليشاه مست حضرت
تشكيل شد ذكـر   عليشاه مست حضرتشاه و مجلس نيازي كه در زمان محمدبينيد داستاني را راجع به  مي

در آن مجلس نياز، يكي از فقراي بسيار با ارزش و بلندقدر مشهور به گـداعلي، پهلـوي دسـت    . كرده بودم
شاه كه ايـن وضـع را ديـد ايـن     محمد. شاه در ذيل مجلسمحمدجاي داشت و خود  عليشاه مست حضرت

  :شعر را خواند
ــل   بنــازم بــه بــزم محبــت كــه آنجــا ــاهي مقاب ــدايي و ش ــينندگ  نش

و او را از  »بينـي  در اينجا هـم تـو خـود را شـاه مـي     «: ناراحت شدند و گفتند عليشاه مست حضرت
اند يا بـه   طرف افتاده فانه غالباً غلط است؛ يا به ايناند متأس تواريخي كه اكنون نوشته. مجلس بيرون كردند

آغاسـي بسـيار    ميـرزا  راجع بـه حـاج  مثالً . رسانند و يك نفر را به فرش يك نفر را به عرش مي. طرف آن
انـد، راجـع بـه او و راجـع بـه       ت فراوانـي كـرده  خين جديد اخيراً كه دقّكوتاهي شده است و بعضي از مور

 عليشـاه  رحمت حضرتشاه اگر هم مستبد بود، محمدهرجهت  به. اند مطالب جالب توجهي نوشتهاميركبير، 
عنوان شاه و بعد هم به همراهي آمدند چـون پـدر او مـرده     نوان يك درويش تسليت گفتند نه بهع به او به

ر احضار كرد ي وقت مكرّ را خليفه عصادق حضرتبه ياد بياوريد كه . انسان ارزش دارد بود و پدر يا جد
و گاهي هم براي اينكه خليفه نسـبت خـود    الّسالُم علیك یا امرياملؤمنني: گفتند و آن حضرت در حضور او مي

النقـي را   م علـي اامـ  حضـرت نظرم  عسكري و به حضرت. گفت مي عمّ  یـابنرا نشان دهد خطاب به حضرت 
قطـب وقـت در اوضـاع    . كرد كه جلوي اسب او را بگيرند و پياده در ركاب او حركت كننـد  خليفه وادار مي

با مقايسـه فشـارهايي   . كند هايي مي اوقات ناچار گذشت اجتماعي، براي حفظ جان فقرا، در بسياري خاص
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را داريـد مطالعـه كنيـد متوجـه آن     الحقـائق   طرائقكه اگركتاب ( آمد به فقرا مي شاه عليكه در زمان فتح
اي بــود كــه  شــاه آن آرامــش و امنيتــي كــه فقــرا داشــتند حاصــل فــداكاريمحمددر زمــان  )شــويد مــي

  . كردند عليشاه رحمت حضرت
در اثر اين سمت، بسياري . و شرح آن مراجعه كنيد الحقائق طرائقالصدر هم به  رد لقب نايبدر مو

نمودنـد،   را ناراحـت مـي   عليشـاه  مسـت  حضرتاز دشمناني كه قبالً درويشان را تكفير كرده بودند و حتّي 
بينيـد كـه   بنابراين اگر اين فشار را در نظر بگيريـد مـي  . ت فقرا دست برداشتندكوتاه آمدند و از آزار و اذي :

منتها ممكن است ما در ضمن خواندن تـاريخ يـا تـواريخي كـه بـه       ».هر چه آن خسرو كند شيرين بود«
تلخي را ببينيم، ولي شيريني كـه در آن زمـان در اثـر ايـن امـر       ي هاي ديگر توجه ندارند فقط جنبه جنبه

  .اصل شد نبينيمح
وقت اشكاالتي از اين قبيل داشتيد  هر. كنيد خوشوقت شدم ت مطالعه ميتقدير از اينكه با دقّ هر به

 ايد پادشاه مستبد كه از او بر خلق خدا جز جور و ستم چيـز ديگـري صـادر    اينكه نوشته اما. ماً بپرسيدمسلّ
خوب . و ستم كارهاي ديگري نيز صادر شده است براي اينكه از او غير از جور. طور نگوييدنشده است، اين

ما نبايد به شـخص توجـه   . ما بايد به كار خوب، خوب بگوييم و به كار بد، بد. و بدش با هم مخلوط است
ـ ص بد است و جز كار بد نكرده و هرفرض نكنيد كه فالن شخ. كنيم يـا فـالن   . د اسـت كاري كه بكند ب

كارها  :فرمود ععلي. شود ت و جز خوبي از او صادر نميكاري كه بكند خوب اسهر خوب است و شخص
شان داوري كنيد و از روي آن مردم را بشناسيد، نه اينكه مردم را در نظر بگيريـد و از   را نگاه كنيد و درباره

  .والسالم. روي آنها كارها را بشناسيد
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ام ولي هنوز جواب  اي براي شما نوشته ايد كه چندي پيش نامه در صدر نامه نوشته. عرض سالمبا 

مـن  . ي قبلي شـما ممنـونم   بسيار از جواب نامه: ايد آن به دست من نرسيده است، ولي در ذيل نامه نوشته
ام، بنـابراين   ت كـرده در دفتر ثبـ  )شايد به همين دليل خانم يا آقاي آن معلوم نبود( چندين نامه به اين نام

  .خانوادگي خود و آدرس خود را بنويسيد نويسيد صريحاً نام و نام اي مي وقتي نامه
توانـد بيعـت كنـد، بـه شـرط اينكـه طـرف         ايـد، هـر بشـري مـي     در مورد بيعت كردن كه پرسيده

وقتـي  . انـد  تشـبيه كـرده   همچنين بيعـت را بـه پيونـد درخـت    . هم بيعت او را قبول كند )گير بيعت( بيعت
كـدام  ايد كه در درختـان ميـوه هر   ديده. گيرد هايي از نوع هم باشند و تجانس داشته باشند پيوند مي درخت

ها چون در  ي انسان ولي همه. زد پيوند توان هرگز درخت بيد را به درخت سيب نمي اما. پيوند خاصي دارند
ی: ي بيعت هم به مصداق آيه. توانند بيعت كنند مشتركند، اصل بر آن است كه مي انسانيت
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  .كند بيعت از زمان آدم تا زمان خاتم ادامه پيدا مي
ـا گيـرد و   داتي است كه شخص به گردن ميعمده در بيعت، انجام تعههـا يـا    اسـتناد بـه فـيلم    ام

  بيعـت بايـد   . توان اتّكا كـرد  اند، صحيح نيست و به آنها نمي هايي كه معلوم نيست چه كساني نوشته كتاب
ي اجازه به او  م، با پيغمبر و با خداوند است؛ يعني اين رشتهاامبا او در واقع بيعت با  با كسي باشد كه بيعت

عبيعتي كه با علي اما. رسيده باشد
كنند، آن بيعت در واقـع تسـليم    مي )م علياامقول شما در سريال  به( 

ي قبـول تابعيـت    منزله آن بيعت امروز به. يا واليت علي به حكومت علي است، نه تسليم به معنويت علي
كنند و اگـر اجـازه دادنـد، او را بـه      كنند، بررسي مي ها در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت مي دولت. است
شـود و   ي تابعيت است غير از بيعتي اسـت كـه بـا خداونـد مـي      منزله اين بيعت كه به. آورند عيت در ميتاب

گيرد داتي را به گردن ميشخص تعه.  
 »خـوب «ايد انسان خوب، صفاتي را كه در قرآن نوشته شده بايد داشته باشد، لغت  اينكه نوشته اما

بنابراين، بايـد كوشـيد كـه    . تر از آن وجود دارد تواند باشد؛ يعني هر خوبي، خوب لغتي است كه مطلق نمي
ـ  ي خود اظهار ندامت كند و سعي كند خوب تر بشود، از گذشته انسان خوب بـه ايـن   . ود بشـود تر از آنچه ب

قدر كه خداونـد او را آفريـده    همين. معني كه از درگاه خداوند مأيوس نباشد و خود را يكسره بد خيال نكند
  .است، خير و خوبي دارد و آن عبارت از آن است كه مصنوع خداوند است

                                                                          
 .111سوره توبه، آيه .  1
 .10سوره فتح، آيه .  2
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ز ايـن  منظور از رستگار شدن و عاقبت به خيري اين است كه انسان براي بعد از اين جهان، بعـد ا 
اين عمل ميسر نيست جز . زندگي خودش، خير و خوشي فراهم كرده باشد و در آن زندگي ابدي آرام باشد

  . اند و سپس بيعت؛ يعني تعهد به انجام اين امور داده هائمهبا قبول دستورهايي كه پيغمبر و 
 وَ : فرمايـد  ايد، در قرآن مي اصحاب يمين و مقرّبين كه گفته اما

َ
ْ أ

ُ
ـمت

ْ
 کن

ً
ـة

َ
الث

َ
 ث
ً
ْزواجـا

شـما سـه گـروه     ،1
دهـد اينهـا    بعد توضيح مي. كنند آنها مقرّبند آنهايي كه سبقت در عبادت، سبقت در بندگي خدا مي. هستيد

ي  اصطالح قرآن، نامـه  د، اصحاب يمين يعني آنهايي كه بهمقام باالتري دارند؛ مابقي اصحاب يمين هستن
آنها كساني هستند كه در حـدود امكـان و اسـتطاعت خـود قـدم      . دهند عملشان را به دست راستشان مي

. تري دارنـد  ي پايين يك درجه. رسند مقرّبين نمي ي اند، ولي به درجه برداشته و دستورات خود را انجام داده
اب املشئمهمابقي   . اند ا

َ
ـَئَمةا

ْ
َش

ْ
اُب امل

ت آنهايي هستند كه هيچ عمل خـوبي ندارنـد و از اول بايـد مجـازا     2ْ
  .بندي در قرآن آمده است اين تقسيم. شوند

بعـد از  . كند كه كار بدي كرده است ل توبه است؛ يعني شخص توجه ميي او پشيماني قلبي مرحله
و بـه   )كه اين توبه است( كند كند و از خداوند طلب بخشش مي نالد و استغفار مي اين توجه، به خداوند مي

. گوينـد  اين ديگر چنين كاري را انجام ندهد؛ كه اصـطالحاً انابـه مـي    گيرد كه بعد از دنبال آن تصميم مي
خداوند قول داده است كه هر وقت از صميم قلب توبه كرديـد، خداونـد   . توبه و انابه هم عمالً با هم است

اي كه تصميم بگيرد كه ديگر برگشت بـه گنـاه    ي نصوح كه در قرآن آمده است يعني توبه توبه. بخشد مي
ذلـك ضـعف    ولي مـع . شود ي نصوح ناميده مي اين توبه، توبه. ين تصميم خود را بتواند عملي كندنكند و ا

انـد ديگـر ايـن گنـاه را      شود كه با وجود اينكه تصميم گرفته ها و وساوس شيطاني موجب مي نفس انسان
همان حالت  دهند، ولي باز هم اگر ي شيطاني شده و خالف انجام مي ذلك تسليم وسوسه انجام ندهند، مع

اگر از صميم قلب پيش  )ولي از صميم قلب، نه با زبان كه توبه به زبان نيست( پشيماني و توبه پيش بيايد
خداونـد فرمـوده   : گويد مي گلستاني  قول سعدي كه در مقدمه به. بخشد د باز هم آن گناه را ميآيد، خداون

من . كند باز هم گناه كرده و توبه مي. كند ه مياو گناه كرده حال توب. زند ي من، مرا صدا مي است كه بنده
  :گويد وقت ميآن. ي من صدا زند و من جواب ندهم شرم دارم كه بنده

 3گنه بنده كرده است و او شرمسار كــرم بــين و لطــف خداونــدگار   
  :گويد كه يا اين معنا را شاعر ديگري مي

 بـازآ صد بـار اگـر توبـه شكسـتي      اين درگه ما درگه نوميدي نيسـت 
شود و در روز  ي عمل او پاك مي بخشيده شدن گناه از نظر خداوند، به اين معني است كه از سابقه

تـوان از بـين    بيند؛ ولي توجه داشته باشيد كه آثار تَبعي يك امر را نمـي  مجازات براي آن كار مجازات نمي
                                                                          

 .7واقعه، آيه سوره .  1
 .9سوره واقعه، آيه .  2
 .2، ص گلستان، كليات سعدي.  3
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كنـد نـه در    از ناراحتي خودكشي ميدانيد كه خودكشي جرم است، گناه دارد؛ يعني كسي كه  مثالً مي. برد
اگر كسي ندانسته ليوان سم را به خيال اينكه شربت سـكنجبين   اما. دنيا راحتي داشته است و نه در آخرت

داوند او را است سر كشيد، بعد كه متوجه شد به درگاه خداوند ناليد كه خدايا من را ببخش من نفهميدم، خ
آثار طبيعي كـه بـر   . سم، اثر خودش را انجام خواهد داد اماكند؛  ي نميقّعنوان گناه تل بخشد و اين را به مي

  .ي مجازات است منزله ماند و آن تبعات خود به جا مي بهگناه است، آن آثار 
چون هر چه هم خوب باشـيد، از آن  . صدد اينكه بفهميد انسان خوبي هستيد يا نه، نباشيدهرگز در

ود را خوب خيال كرديد يك غـروري، كبـري احيانـاً بـه شـما دسـت       از طرفي وقتي خ. وجود دارد تر خوب
  . گناهـان اسـت   غـرور، بـدترين   و كبـر  كه خـود ايـن    كند، دور مي ها، چيزها، ثواب را از خيلي شما و دهد مي

  هـا   انسـان  ي همـه  بلـه . نـه  يـا  هسـتيد  خـوب  بدانيـد  اينكه نه باشيد؛ تر خوب هميشه كه كنيد بنابراين سعي
  .خوب هستند

مت و عقـل  ااماعتقاد داشته باشند و اگر به  نبوتامت پيغمبر كساني هستند كه به توحيد و معاد و 
ت بـه معنـاي پيـرو در     . بخشيده نيسـتند  محمدي امت  همه اماشوند،  ي ميهم اعتقاد داشتند شيعه تلقّ امـ

شما كوشش . ي دستورات او را انجام بدهند امت واقعي پيغمبر كساني هستند كه همه اما. است همين حد
  .كند شويد خداوند از شما رضايت حاصل مي موفّقاندازه كه هر ر كنيد، بهكنيد به دستورات الهي رفتا

گوييد زياد اميد  مي »من«از خداوند راضي باشم، تا وقتي  »من«فرماييد  كه مي“ رضا”ي  مرحله اما
اي برسيد كه به رضـاي   شما بايد بندگي خداوند كنيد و اگر تكامل پيدا كرديد، به مرحله. به رضايت نيست

. دا بدانيد و بـه آن رضـا بدهيـد   ي خ خداوند راضي باشيد، يعني هر وقت هر امري پيش آمد آن را از ناحيه
  .سلوك عرفاني باالترين مقام استدر سير و “ رضا”مقام . است“ رضا”صورت مقام  دراين

  تـر  ، تـا ايـن مسـائل بـراي شـما روشـن      كه در دسترس هست، بيشتر بخوانيـد  هاي عرفاني كتاب
  .والسالم. بشود
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ـ . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم . يـد خرسـند شـدم   ا كـار بـرده   هاز غيرتي كه در مورد درويشي ب
ه داشت كه از اين كتاب هللا و غضبِ رحمتهـا   ها از قـرن  هللا هر دو نزد خداوند مأجور است، ولي بايد توج

هـاي ديگـر،    بايد در كتب ديگر و نوشته. عنوان پاسخ آنها باشد باً نوشته شده است بدون اينكه بهپيش مرت
بنابراين از روي ترس نيسـت،  . ان خاموشي استگويند جواب ابله مثلي است كه مي. مطالب را روشن كرد

براي اينكه خود . گونه افراد را دادجهت است كه مصلحت نيست جواب اين ترس از چه كسي؟ فقط از اين
يك جوابي داده شود، او بـاز جـوابي بدهـد و    . بحث بكشد و خواهند اين مسأله به مباحثه و جر دشمنان مي

ولي بـه محـض اينكـه جـواب او را بـا      . باز جواب ديگر و اين مسأله به همين طريق هميشه روشن باشد
دانند كه بيشتر  آنهايي كه معتقدند، اگر بخوانند مي. افتد خود از اين شدت و حدت مي سكوت داديم، خودبه

آيند و چون امكان دسترسي به  صدد تحقيق برميغالباً درسايرين هم كه بخوانند، . هايشان دروغ بود حرف
هاي نويسنده را درك كردند،  مجالس فقرا براي همه فراهم است در يك جلسه كه آمدند و نادرستي حرف

 كنند و اين مسأله كه جواب ابلهان خاموشي است، در اينجا بسيار صـحيح بـوده و   هاي او را باور نمي حرف
ه مناسبت مسؤوليت فقري كـ  كردم امروز به من هم اگر روزگاري فعاليت اجتماعي مي. كند ميمصداق پيدا 

وجه دخالت در مسائل اجتماعي و سياسـي   هيچ پيدا كردم و براي احتراز از هرگونه انحرافي در عالم فقر، به
خواهنـد   نحـوي مـي   هـر  تماعي بهاليت اجي خودم نوشتم كه درويشان آزادند كه فع كنم و در اعالميه نمي

ايد، اگـر يادگـار و    اينكه نوشته. كند ولي درويشي در سياست دخالت نمي )ه با خلوص نيتالبتّ( انجام دهند
هـايي   ها و چنين نوشته اي از آن دوران دارم همين است كه دقّت كردم و ديدم جواب اينگونه كتاب سابقه

خواهـد خـود را    هـا مـي   ي اينگونه كتاب نويسنده. شتر به ضرر استبراي اينكه جواب دادن بي. را نبايد داد
عـرفبنابـه مصـداق   . بحـث بكشـاند و خـود را بـزرگ كنـد      و مطرح كند و اين موضوع را به جـر 

ُ
ـالف ت

ُ
 ،

 خواهد با مخالفت براي خود شخصيتي ايجاد كند و بنابراين هر چه در مقابل او گفته شود بر شخصيت مي
اين صورت نيست اند، به  ها هم كه گفته درويش اما. نظر من مصلحت نيست بنابراين به گردد، او افزوده مي

با من است بلكه بسياري ايام ديده شده اسـت كـه    صورت آنها بزنند زود بگويند حق كه اگر يك سيلي به
كـنم   ميكند و من توصيه  تر مي آهن را محكم )ام ي خود نوشته كه در بيانيههمانطور( چكش زدن به آهن

شـود   تـر مـي   آهن از چكش محكـم . تر شوند ي دوستان كه آهن باشند كه در مقابل چكش محكم به همه
  .والسالم. شود ولي كلوخ متالشي مي
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ـ . را خواهانماز خداوند توفيق شما . ي شما و ضمائم آن رسيد نامه. با عرض سالم فانه خداوند متأس
بيش يك بالي همگاني فرستاده است كه قسمت اعظم آن  و ايم، كم ي ما كرده در اثر خطاهايي كه همه

اي  همان حالت سياهي دل و حالت قبضي است كه در همه وجود داد كه جز ناليدن به درگاه خداوند چـاره 
يـد حالـت قبضـي ناگهـان بـه شـما دسـت داده و        وارد است كه اگـر ديد  هائمهدر اخبار هم از . نيست

پـس آن را مرتفـع   . داريدنتوانستيد رفع كنيد، از آن جهت است كه در دلتان نسبت به برادر مؤمن ناراحتي 
 فكرذكر و  توجه به اينكه هميشه بايدي اينها  از همه تر ولي مهم .گرفتاري برادران باشيد رفع صدددر و كنيد

ايم كه با اراده بـه دنيـا    ي فعلي را نداشته ه ارادهك ما همانطوري. ر الهي باشيمو مقدكنيم و تسليم امر خدا 
ي رفتن بكنيم و چه بسا اين درخواست از خدا كفـران نعمـت    بياييم، به همان طريق هم حق نداريم اراده

اين . گران مرتفع گردداز شما و دي )شاءاهللا ان( ها بنابراين از درگاه خداوند بخواهيد كه تمام گرفتاري. باشد
چه بسا كساني كـه هـيچ خطـايي    . حالت قبض كه هست عمومي است و مربوط به شخص خاصي نيست

 الوَ : فرمايـد  ي قـرآن مـي   آيه. شوند اند به اين حالت دچار مي هم نكرده
ً
ـة
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. گيـرد  گيرد بلكه همـه را در بـر مـي    وقتي بيايد تنها ظَلَمه را در بر نمياي كه  ، بپرهيزيد از آن فتنه1
همه از خداونـد بخـواهيم كـه مـا را از     . سوزد مثل فارسي است كه آتش كه گرفت، خشك و تر با هم مي

  .والسالم. چنين بالهايي مصون بدارد

                                                                          
 .25سوره انفال، آيه .  1
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در مورد سؤاالتي كه كرده بوديد موضـوع ايـن اسـت كـه اگـر      . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
   اليـت را  انسان به دست ديگران طمع نداشته باشد و به خدا متّكي باشد و امر او را اجـرا كـرده و كـار و فع

ميـزان قناعـت نمايـد؛ ولـي     رساند و اگر روزي كم يا زياد رسيد به همان  پيشه گيرد، خداوند روزي را مي
سـازد و بـه حسـد     اليت و كار را ادامه دهد و هرگز در مقام مقايسه برنيايد كه زندگي خـود را تبـاه مـي   فع
معمول بكوشد و بايد توجه داشـته باشـد كـه قصـد لطمـه زدن بـه        رسد و در حفظ مال و جان به حد مي

ست به ديگري لطمه بزنـد بـه روح و جسـم خـود     زندگي اَحدي را نداشته باشد زيرا بيش از آنكه ممكن ا
ولـي هـر   . در مورد كسب خودتان، هر كسبي كه حالل باشد براي اشخاص مجـاز اسـت  . لطمه زده است

فروش هـم   گيريد بايد به حالل بودن درآمد آن كسب توجه داشته باشيد و در مورد كسبي را كه پيش مي
  .والسالم. كسب حالل كردتوان  توجه داشته باشيد كه با گرانفروشي نمي
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  :گويد صم به معني حاتم كر، سعدي ميراجع به حاتم اَ. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ــخُن  ــد ز اهــل س ــر آنن  1بـود، بـاور مكـن   كه حـاتم اَصـم    گروهــي ب

كند كه حاتم از روي بزرگواري، بـراي اينكـه مشـتريش خجالـت      اش داستاني را نقل مي بعد دنباله
حاتم عارف بزرگواري . نكشد خود را به كري زد و تا زماني كه آن مشتري زنده بود اين وضع را حفظ كرد

. گران قابل تحمل يا اطاعـت نيسـت  يك از عرفا حاالت مخصوص به خود دارند كه براي دي ه هرالبتّ. بود
كسـي  حـالِ هر . ردكـ  شد او را تكفير مي اند اگر ابوذر از آنچه در دل سلمان بود مطّلع مي كمااينكه فرموده

گـذاري اسـت والّـا     رنگ سرخ و سبز و غيره نام. گفتار حاتم، نامگذاري است اما. براي خودش معتبر است
منتها . ام به نوعيكدهمه مرگ است؛ ولي هر. فرقي نداردعمل مرگ سفيد با مرگ سرخ و مرگ سياه در 

كس هم ممكـن اسـت نـام    هر. اند دهكدام روشن شود، نامي مخصوص به خود برايش گذاربراي اينكه هر
اند و به هر يك چهار نـوع   چهار نوع مرگ نوشته. ديگري بگذارد و اين عالمت اصالً ربطي به رنگ ندارد

مثالً به گرسنگي بگوييد مرگ آلبالويي يا هنگام پريشاني . توانيد نام ديگري بدهيد شما هم مي. اند نام داده
توجه به رنگ نيست كه بگوييد  ي بنابراين، مسأله. اند هاي ديگري هم داده كمااينكه نام. بگوييد مرگ زرد

  .مبدأش در افكار ماني بوده يا در جاي ديگر
اند از زمـان آدم بـوده    كتب نوشته ي همانطوركه در همهخود عرفان و تصوف و سلسله اجازات،  اما

. ي درويشي، نمايندگي الهي و نمايندگي معنوي قطع شدني نيست و انتخابي هم نيست بنابر طريقه. است
شـيث نيـز   . شيث را به جانشيني خود تعيين كـرد  عآدم. بلكه رهبر قبلي بايد جانشين خود را تعيين كند

. بـود  عابـراهيم  حضرتتارخ پدر . ي را تا نوح، نوح هم ديگري را تا تارخديگري را و ديگري هم ديگر
منتهـا  . تـارخ او را بـه جانشـيني تعيـين كـرد     . پدر واقعي ابراهيم تارخ بود و آذر عمو و شوهر مادرش بود

به همين طريق، ابراهيم جانشين تعيين كـرد و  . جانشين بود، شاگردي بود كه از استاد جلو زد عابراهيم
عبـدالمطلب   حضرتعيسي هم جانشين تعيين كرد تا رسيد به . نطور ادامه يافت تا به موسي و عيسيهمي

ابوطالـب هـم    حضـرت . عيسي را داشتند و موحد بودند حضرتاينها جانشيني . ابوطالب حضرتو بعدش 
ي ابوطالـب بـود و تـا ابوطالـب زنـده بـود        ودايع واليت را به پيغمبر ما سپرد و تا پيغمبر زنده بود در خانه

. پيامبر ما شاگرد ابوطالب بود ولي شاگردي كـه بـه درجـات زيـاد از اسـتادش جلـو زد      . احترام او را داشت
آدم تاكنون بوده است و در اين مسير بـه تمـام    ي امر الهي از زمان ي اجازه ي عرفا سلسله بنابراين سلسله

                                                                          
  .277بوستان، ص  ،سعدي كلّيات.  1
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هاي مختلف هـر   ها و مكان در اين مسير در زمان. اديان حقّه و غيرحقّه برخورد كرده و تماس داشته است
بنابراين . كار رفته است ني بهچيزي كه متناسب با عرفان و فرهنگ آن زمان و مكان بوده، در تربيت عرفا

هاي ماني بوده كه اقتباس شده باشد دليل اين نيست كـه آن   مناسبي در نوشته اگر هم مطلبي يا اصطالح
. از مـذهب زرتشـت گرفتـه بـود     ماني هم نكـاتي را . سابقه باشد مطلب اصوالً از مانَويت گرفته شده و بي

ه گويند بايد با قطب زنـد  جهت در طي مسير هر جا نكته جالبي بود جمع شد، اينكه فقرا اصطالحاً ميهر به
ـ . بيعت يا تجديد كرد و تسليم او بود براي اين است كه او به مقتضاي زمان و مكان وارد است ي فقهـا  حتّ

كنـد و درك   براي اينكه مقتضيات زمان را درك مي. گويند شروع به تقليد بايد از مجتهد زنده باشد هم مي
البي ديـد، اقتباسـي   جـ  ي هشود كه اصطالحاً از هر چمن گلي بچيند و هر نكتـ  مقتضيات زمان موجب مي

اين هم كه هـر يـك از سالسـل رنگـي بـراي خـود       . وجه دليل انشعاب از مانَويت نيست هيچ اين به. كند
اند كه رنـگ سـفيد را اختيـار     اينكه در تاريخ كساني بودهكما. ي فوق ندارد ربطي به مسأله اند انتخاب كرده

اي همه با  زاير لباس زنان سفيد بود ولي بعداً در اثر واقعهيا در الج. كردند و بعد به رنگ سياه تبديل كردند
ـ . عنوان عالمت بوده است اين به. ربطي به اين چيزها نداردرنگ . هم رنگ سياه را انتخاب كردند ي در حتّ

ـ  . هاي قديم، هر لشكري يك رنگ لباس داشت كه همـديگر را بشناسـند   جنگ ي در بـازي  االن هـم حتّ
. پوشـند  كدام يك رنگ ميشوند هر سمتي كه با هم روبرو مي بينيد كه دو بسكتبال ميفوتبال يا واليبال يا 

در خاتمـه هـر وقـت سـؤالي داشـتيد      . اينها براي شناخته شدن است والّا هيچ ربطي به اصول عقايد ندارد
  .والسالم. بنويسيد كه جوابتان داده شود
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و  شـبهات  رفـع  ي رسـاله ايـد در   در مورد سـؤاالتي كـه نمـوده   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ْعُبُد وَ  ِإیَّاکَ در مورد . پاسخ آنها آمده است واليتنامهو  المؤمنين بشارةخصوص  هچنين كتب ديگر بهم

َ
ـاَک ن ِإیَّ

ْسـَتعنيُ 
َ

رسيدم از گفتن چنين كالمـي نگـران بـودم،     اين عبارت كه ميها در موقع نماز به  ، من خودم مدت
ولي باالخره به اين نتيجه رسيدم كه چون خداوند اجازه و بلكه دستور داده است كه اين عبارت را بگوييم، 

خواهـد  عاي دروغ ما را راست به اميد اينكه چون خداوند دستور داده است، خودش اين اد. گوييم آن را مي
رسيد با تصـور   بنابراين هر موقع به اين عبارت مي. جهت هر چه او دستور داده، بايد انجام دادهر به. گرداند

ت را داشـته     )ولي با كمال ارادت( در آن تفكّرمعناي دقيق آن و  آن عبارت را بخوانيد و در دلتان ايـن نيـ
  .حاالت ما است ا اين دعا زائد برلّگوييم وا كالم را مي كالم هستيم، اين چون مأمور به گفتن اين كه باشيد

م، وقتي كه ما در عالم كبير هميشه در انتظار هستيم و اميدواريم كه اامي ظهور  در مورد مسأله اما
را ظاهر گرداند، همين انتظـار در   زعصر ولي حضرتخداوند روزي، گشايشي براي بشريت مقرّر دارد و 

   :عبه فرمايش علي. عالم صغير نيز هست
 
َ
ـــــــــــــا
َ
ـــــــــــــِاُمعَ زْ ت

َّ
ن

َ
ـــــــــــــك ـــــــــــــٌمرْ ِج ــــــــــفیوَ  غريٌ َص

َ
 ك

ْ
 وَ ــــــــــَطان

َ
ُ ــــــــــــلعی ا

َ
امل

َ ْ
 اال
ْ
رُ ـَبــــــک

1 
حتّي در عين اينكه تمامي جهان عالم كبير پـر از  . بايد توجه كنيم و چنين انتظاري را داشته باشيم

  سازد ولي تعبير نادرسـتي كـه بعضـي     كند و عدالت را برقرار مي ظلم و بيداد شده است، حضرت ظهور مي
ه حضرت ظاهر شـود و بـه ايـن    قدر دنيا پر از ستم و بيداد گردد كگويند بايد اين اند و مي له كردهاز اين جم

در حالي كـه پـر از   «: اينكه فرموده است. كنند، اين تعبير غلط است طريق حتّي ظلم و بيداد را تشويق مي
توان باور كرد كه بتوان ايـن ظلـم و    ، يعني آنچنان پر از ظلم و ستم شده كه نمي»ظلم و ستم شده است

  نمـايي نمـوده    خت ولي در چنـين حـالتي خداونـد قـدرت    كن كرد و عدالت الهي را برقرار سا ستم را ريشه
  .دهد م اين كار را انجام مياام توسطو 

افتيم  وقت به ياد گناهان مي ناليم و هر به همين طريق در عالم صغير در حالي كه ما از گناهان مي
صـغير بـه مـا     م در عـالم اامـ نزديك است كه از رحمت خداوند مأيوس شويم، ممكن است در همان حال 

ي بنـدگان بايـد    كه در عالم كبير اين انتظار تدريجي است و عالئمي دارد و همهظاهر شود منتها همانطور
صـورت شـيخي اسـت كـه      اول ظهـور معنـوي بـه   . مين نحـو اسـت  ده بشوند، در عالم صغير هم به هاآم

دقيقـاً   شـبهات  رفـع  ي الهرسـ م كه همين معنا در اامدستگيري كرده و احياناً صورت قطب و بعداً صورت 

                                                                          
 .پنداري كه تو موجود كوچكي هستي در حالي كه عالم كبير در تو خالصه شده است آيا چنين مي.  1
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  .بيان شده است، به آن رساله رجوع فرماييد
اي بيـان گرديـده اسـت و     حسب مورد در آيات به اسـامي مختلـف و تعـابير مختلفـه    اين ظهور بر

ر عـالم صـغير بـه وجـود     از نظر اثر و سكينه و آرامشي كـه ايـن ظهـور د   . ي قلبي به اين معناست سكينه
  ه منظـور از ظهـور شـيخ يـا قطـب و بالنهايـه ظهـور        البتّ. قلبي ناميده شده استي  نام سكينه آورد، به مي

شود و ايـن ظهـور صـورت     شود يا در نماز بدون اراده حاصل مي م در قلب است كه مشاهده مياامصورت 
مْ : اي كه خود پيغمبر فرمـود  م است؛ يعني آن جنبهاامملكوتي 

ُ
ک

ُ
ل
ْ
ـٌر ِمـث

َ
ش
َ
ـا ب

َ
ن
َ
ـا أ

َّ
ِإمن

ل شـما  ، مـن بشـري مثـ   1
حـی: ي آن فرمود اي است كه به دنباله نيست بلكه آن جنبه  هستم، ُ   َّ

َ
ِإيل

، كه اين عبارت در مورد پيغمبـر  2
به اين اعتبار، ظهور اين . عنوان واليت و نورانيت واليت است به هائمهشود و در مورد  به وحي تلقّي مي

گويند و به اعتبار اينكه ظهور اين صورت، انسان را از بسـياري از گناهـان بـاز     صورت را ملكوت شيخ مي
دانـد   را حاضر و ناظر مي زم زماناامدارد، چون وقتي اين صورت ظاهر شد مؤمن هميشه شيخ و يا  مي

ْو الي  اشاره به آيهو به اين جهت با 
َ
 ل

َ
ـهِ   ْن َرأیا هـاَن َربِّ رُبْ

يا به اعتبار . ناميده شده است بعنوان برهان ر ، به3
رد و فقـط بـه همـان       كه اين صورت برايش ظاهر شد، در واقع از دنيا و مافيهـا مـي   اينكه كسي توانـد بِبـ

ا در ارتباط است كه به اين عنـوان  اي كه مأموريت الهي يعني مأموريت خلقت به او داده است با دني اندازه
چنانكـه گفـتم در   . بنابراين، تمام اينها عبارات مختلف، از معناي واحدي اسـت . شود اسم اعظم خوانده مي

باره داده شـده اسـت كـه     توضيحات بيشتري دراين واليتنامهو  المؤمنين بشارةو در  شبهات رفع ي رساله
  .والسالم. مطالعه بفرماييدها مراجعه كنيد و  لطفاً به آن كتاب

                                                                          
 .شود بشري هستم همانند شما، به من وحي ميمن :  6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  1
  . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  2
 .و اگر برهان پروردگارش را نديده بود: 24سوره يوسف، آيه .  3
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هـايي كـه در مجـالس خوانـده      بيشتر سؤاالت شما اگر به كتاب. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
را مطالعه كنيد  تشبها رفع ي رسالهو  پندصالحهاي  كتاب. شود گوش بدهيد يا بخوانيد قابل حل است مي

در  امـا ي مفصلي بنويسم وقت و امكان زماني فراهم نخواهد بـود و   اگر براي هر مطلبي من بخواهم نامه
  .مورد سؤاالت شما

سيد تقي واحدي، آدم ناشناسي است و چه بسا اسم مجعولي است، كه اخيراً از طرف دشـمنان   -1
كس چنين شخصي هيچ والّادهند  ي جعلي هم به خود ميشود و اسام ما از اينطور نشريات فراوان نشر مي

  .شناسد و براي ما هم اين مسأله مبهم است كه اين شخص چرا به خود چنين نسبتي داده است را نمي
فـان بـه خداونـد را دارد،    اي از عر كسي درجـه هر. كه عرفان به خداوند دارد كسيعارف يعني  -2
كسـي  بـراي هر بنـابراين،  . شود كند هر لحظه عرفان او بيشتر ميتدريج كه در حال سلوك ترقّي  منتها به

تصوف عبارت است از راه عملي سلوك كه سالك در . اي از عرفان دارد و عارف است توان گفت درجه مي
توجهي مستشرقين است كه اخيراً به بعضي ديگـر هـم    اين يا توطئه يا بي. هر مرحله، عرفان خاصي دارد

اند يـا دو   تصوف و عرفان دو روي يك سكّه. خواهند جدا كنند تصوف را از عرفان ميسرايت كرده است و 
كنـد بـه    اخيراً هم چون از عرفان زياد صحبت شده است و كسي جرأت نمـي . لغت هستند براي يك معنا

 خواهنـد عرفـان و تصـوف را دو موضـوع     عرفان بدگويي بكند، براي اينكه نيت پليد خود را بيان كنند مي
  .جداگانه بگيرند

كس از ذكـر  چون هيچ. ها داده شود به بعضي حسب دستور ممكن استذكرها انواع دارد كه بر -3
  .ديگري مطّلع نيست ضرورتي ندارد كه شما اين مطلب را بدانيد

  .دهند ي مرشد فقط در حدود شرع است و هرگز خالف شرعي را دستور نمي اجازه -4
گاهي ممكن اسـت  . بندند هايي است كه مي نيست و اين از دروغتجسمِ صورت مرشد، صحيح  -5

كسـي كـه نمـاز    . ي تداعي معاني است خود چنين صورتي در دل مجسم شود و اين برحسب قاعده هخودب
خود و ناخودآگاه به يـاد بيـاورد    هكند، ممكن است در يك لحظه خودب خواند، كسي كه توجه به خدا مي مي

خود اين صورت بـراي او پيـدا    هگرفته است و اين راه را نشان داده است ولي خودبكه مرشد او دست او را 
  .شده است
هر وقت شـما را  . ي ندارم، مجلس نياز هم ضرورتي ندارد شما بدانيداطّالعها من  از ساير فرقه -6

  .سعي كنيد در سلوك پيشرفت كنيد كه اليق دعوت به مجلس نياز باشيد. دعوت كردند خواهيد دانست
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را در كتـب مطالعـه    ولـي  اهللا نعمـت  قشيري و راجع به شـاه  مسائل تاريخي راجع به ابوالقاسم -7
شيعه كسي است كه معتقد . در مورد شيعه بودن، بستگي به اين دارد كه ما شيعه را چه كسي بدانيم. كنيد

والّـا  . عيـين كـرده اسـت   جانشين معنوي او است، به علّت اينكه پيغمبر او را ت عباشد بعد از پيغمبر، علي
ي بـاطني،   ماً آنها خليفه شدند، ولي خليفـه توان انكار كرد، مسلّ وجود خلفاي ثالثه را به لحاظ تاريخي نمي

  .كس اين اعتقاد را داشته باشد به تشيع نزديك استهر. است ععلي
اتشان دليلـي  اين اختالف. ي فقها چه شيعه، چه سنّي فراوان است اختالفات فقهي در بين همه -8

  .اگر توضيح بيشتري بخواهيد بايد به كتب عرفاني مراجعه كنيد. نيست
يحي در تأييـد  كنند، احاديـث صـح   بيان مي صوفيهبه همان اندازه كه روايات جعلي در مذمت  -9

اي عالوه در زمان پيامبر اصالً لغت صوفي نبوده است و اين لغت بعداً رايج شد ولي معنـ  به. آنها وجود دارد
اند كه صوفي واقعي نبودند بلكه  اي متعددي بودهصوفيهعالوه بعداً  به. رفتار پيغمبر گرفته شده است آن از

كردند و چه بسا رفتار آنها خالف شرع بوده ولي مذمت آنها مـذمت اسـاس تصـوف     رفتار آنها را تقليد مي
  .نيست

. ا صحت آن در كتب موثّق پيدا نشودراجع به گذشتگان هر چه گفتند كه قابل قبول نيست ت -10
عليشـاه را بخوانيـد جـواب     سـلطان  حضرت واليتنامهو  المؤمنين بشارةار يا كتب عطّ االولياي تذكرةشما 

  .داده شده است ااماينها تم
منظـور چيسـت   . معنـي اسـت   مت بـي اامي واليت بدون  ي پديده ي اشاعه اصالً معناي كلمه -11

از «: ي مهدويت نوعيه، اهل سنّت به چنين چيزي معتقدند كه چون پيغمبر فرموده اسـت  دانم؟ درباره نمي
ولـي شـيعه   . ، او بعداً به دنيا خواهـد آمـد  »نسل من كسي خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد

ا از نظر ما غايب است، اين است كه اهل سنّت به مهدويت اكنون زنده است منته گويد اين شخص هم مي
كرد يـك دينـار    كسي كه يك حديث در ذم علي و مدح معاويه بيان ميمعاويه به هر. وعيه معتقد هستندن

را كم كنـد  عهمچنين براي اينكه شأن علي. بدين جهت احاديث جعلي بسياري جعل شد. داد جايزه مي
سلم نبود رايج كرد و اين امر كامالً رايج شد ولـي مـا معتقـديم كـه ابوطالـب      اين مسأله را كه ابوطالب م

منتهـا  . مسلم بود؛ نه از جهت اينكه پدرِ علي بود بلكه از جهت اينكه پيغمبر در عالم عرفان جانشين او بود
اي اينكـه  اند از روي تقيه بوده بر بسياري از سخناني كه در گذشته گفته. شاگردي كه از استاد جلوتر رفت

  .دارد، جان او در خطر بود ائمهبردند كسي شيعه است و تمايل به  اگر بو مي
لغـت كـه مشـمول كفـر     . مراجعـه كنيـد   شـبهات  رفع ي رسالههم به همان  عشريهراجع به  -12

بـراي راحتـي    عشريهشود؟  حال اگر بگويند نصف خمس، شرعي مي. يعني نصف خمس عشريه. شود نمي
لّا بدعت در دين نيستمحاسبه است وا.  

داشتند و اوليا جانشين آنها بودند و هر دو منصوب از طرف خداونـد هسـتند منتهـا     نبوتانبيا  -13
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ل  مي آنهـا   نـام همـه   دا مقرّبند، در فاتحةاالولياء بـه انبيا مقام باالتري دارند ولي چون همه در نزد خ توسـ
المرتضي و فاطمةالزهرا، آيا اينها همرديف هسـتند؟   االنبياء و علي خاتم حضرتوييم گ اگر ما مي. شويم مي
د اي از بندگان  من بنده«: فرمايد مي عخود علي! نه اينهـا همـه از يـك نوعنـد منتهـا       1.»هسـتم  محمـ

 .والسالم. درجاتشان متفاوت است

                                                                          
 .283، ص 3ج ، مجلسي، بحاراالنوار.  1
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  1377داد مر 9

از اينكـه شـوق كسـب دانـش و     . ي دوم شما متضمن بعضي سـؤاالت رسـيد   نامه. با عرض سالم
اميدوارم در اين حركت، منطق و علم را فرامـوش  . ، شما را به حركت درآورده است خوشبخت شدماطّالع

در نامـه اشـاره بـه بعضـي مطالـب      . هاي عواطف و دل نيـز توجـه كنيـد    نكنيد و در عين حال به خواسته
لـذا  . اسـت كه توجه داريد تمام مطالب يك كتاب به همديگر مربوط ايد ولي همانطور كرده تابنده خورشيد

مثَل مشـهوري اسـت   . توان آنها را از هم جدا كرد ر است و نميعبارات قبل و بعد آن در معناي جمله مؤثّ
ا وَ ي  كه در آيه ُ َر

ْ
وا َواش

ُ
ل
ُ
واک

ُ
ْسِرف

ُ
ال

 توان  ، نمي1
ُ
وا وَ ک
ُ
ال ُ َر

ْ
واوَ را توجه كرد و  اش

ُ
ْسِرف

ُ
  :مشهور قول به. را كنار زد ال

ــرِفُوا ا تـو در گـوش كـن   ر كُلُوا واشْرَبوا التُسـرا فرامـــوش كـــن  و 
اي كه آن مطلـب در آن نوشـته    كنيد، صفحه بنابراين هر وقت سؤالي راجع به مطلبي از كتابي مي

. رك معنـاي جملـه راهنمـايي كننـد    شده است يادداشت كنيد تا بدان مراجعه شود و شـما را بـه منـابع د   
بخوانيد و يك سؤال برايتان پيدا شود و نامه بنويسيد، بايد هر روز نامـه  عالوه، شما اگر صفحه كتابي را  به

بنابراين، چند كتاب را كه تقريبـاً بـه يكـديگر    . شود ي آنها پيدا نمي ولي وقت پاسخ دادن به همه. بنويسيد
  .سيدمرتبط است بخوانيد و از روي آنها يادداشت برداريد، مجموعاً كه چندين سؤال شد، آنگاه نامه بنوي

ــاب  ــالً كت ــاي  فع ــالحه ــاله، پندص ــع ي رس ــبهات رف ــيد، ش ــده خورش ــه، تابن ــالح يادنام و  ص
. را بخوانيد و از روي آنها يادداشت برداريد و سپس سؤاالت خود را بنويسـيد  عرفاني اسرارآميز داستان سه
هـم   ايد بـه  نوشته سؤاالتي كه اما. دي آنها جواب خواهم دا شاءاهللا خداوند امكان و فرصت بدهد به همه ان

صـورت مجـزا    بنـابراين مـن بـه   . نها ارتباط دارددهم به مجموع اي مربوط است و پاسخي كه من ذيالً مي
  .ي سؤاالت شما است شما اين مطالب را بخوانيد جمعاً پاسخ همه. نويسم مي

ُت : فرمود عاينكه علي -1
ْ
ن
ُ
  ک

ٍ
ل نيب

ُ
 و مع سرّ  َمَع ک

ً
 و جَ  صّمدا

ً
 سـّرا

ً
ھـرا

همـين بـدن جسـماني     ،2
ماً ايـن  دانيم در چه سالي و در كجا به دنيا آمـد و مسـلّ   علي نبود چون همين بدن جسماني علي را ما مي

بدن جسماني در زمان آدم و نوح و ابراهيم، عيسي و موسي وجود نداشته است ولي منظور از اين عبـارت،  
 ي واليت يعنـي جنبـه  . اداره جهان است علويت علي يعني واليت است كه اساس خلقت زمين و آسمان و

 جاِعـٌل ِيف  :ايـن تسـلّط و تصـرّف را بـه مصـداق     . تصرّف و تسلّطي كه خداوند بر تمام موجـودات دارد 
ِّ

ِإين

 
َ ْ
 اال

ً
ة
َ
لیف

َ
ْرِض خ

بنابراين، اين واليـت و تسـلّطي كـه ايـن بزرگـان      . كند ي خود در جهان اعطا مي ، به خليفه3

                                                                          
 .بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد: 31سوره اعراف، آيه .  1
  .در خفا و آشكار بودم صدر سرّ و خفا بودم ولي با محمدمن با هر پيامبري .  2
 .دهم اي قرار مي من در زمين خليفه: 30سوره بقره، آيه .  3
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باشـد، بـه    م دوازدهم است و حيـات دارنـد مـي   اامكه  ائمهتا آخرين  ععلي دارند كه شامل پيغمبر ما و
 : نمايندگي از طرف خداست و اينكه علي فرمود

ٍ
ـيب

َ
ّ ن

ِ
ل

ُ
ُت َمَع ک

ْ
ن
ُ
  ک

ً
واليت علوي، واليت  ي يعني آن جنبه سـّرا

پيغمبـر مـا هـم    شدند ولي بـا   نميكه مردم متوجه  پيغمبران و با پيغمبران بود منتها به صورتي ي در همه
پيغمبر  نبوتبنابراين، تمام مطالب و عباراتي كه راجع به واليت و . رصورت س صورت ظاهر بود و هم به به

  .ي جسماني آنها مربوط نيست است فقط به جنبه هائمهو ديگر عو علي
 : گويد به امر الهي ميي جسماني، پيغمبر بنا از جنبه -2

ُ
ل
ْ
ـٌر ِمـث

َ
ش
َ
ـا ب

َ
ن
َ
ـا أ

َّ
ـْل ِإمن

ُ
حـیق ُ ْم 

ُ
ـْم   ک

ُ
ـا ِإُهلک

َّ
من
َ
َّ أ ِإيلَ

ِإلٌه واِحـدٌ 
من : فرمايد از جهت انساني و جسماني پيغمبر مي. كهف است ي ي سوره آخر، كه آخرين آيه الي 1

اين چگونه پيغمبـري  : گفتند اين در مقابل تعجب و سؤال مشركين بود كه مي. هستم هم بشري مثل شما
كنـد؟ در پاسـخ آن    رود و در بازار خريد و فـروش مـي   ها راه مي ر خيابانخورد و مثل ما د است كه غذا مي

حـیي  فقط تفاوت پيغمبر ما با سـاير بشـرها در جنبـه   . ايرادها، پيغمبر مأمور شد كه اين عبارت را بگويد ُ  

 َّ
َ

ي  احيـه ي ارتباطي است كه پيغمبر با منشاء خلقت زمين و آسمان و با خداوند داشـت و از ن  يعني جنبه ِإيل
  .آورد خداوند دستوراتي براي مردم مي

به اين معني كه اگر مـا بـه ديـوار    . ي غيب و دانستن غيب بايد اوالً غيب را معنا كرد در مسأله -3
بينـد ولـي مـا كـه      ر و بـر را مـي  ي دو بلندي بربخوريم كه يك نفر باالي آن ديوار ايستاده است، او همـه 

طرف براي مـا غيـب اسـت ولـي بـراي آن       آن. بينيم كوچكي را ميي  ك محوطهطرف ديوار هستيم ي اين
ْیـَب : فرمايـد  بنـابراين پيغمبـر وقتـي مـي    . كسي كه باالي ديوار ايستاده است غيب نيسـت 

َ
غ
ْ
ُ ال

َ
ْعـمل

َ
ـُت أ

ْ
ن
ُ
ـْو ک

َ
ل

 
َ

 ال
ْ

 وَ ْسَتک
ِ
ْري

َ ْ
ُت ِمَن ا ْ ـوءُ َ َ السُّ

ِ
ين ما َمسَّ

آنچـه كـه مـا غيـب     ، ...دانسـتم  دانم و اگر غيـب مـي   ، من غيب نمي2
  .دانيم در نظر پيغمبر غيب نيست مي

 عالوه، از همين عبارت  به
َ

 ال
ِ
ـْري

َ ْ
ُت ِمـَن ا ْ َ ْ

كامالً روشن است كه بسياري مسائل را خداوند بـر   ْسـَتک
يعقـوب و   حضـرت كند و از همين جا توضيح و تفسير آن اشعاري كـه راجـع بـه     پيغمبران هم آشكار نمي

ت از عـالم بشـري   عبنابراين نبايد توقّع داشت كه پيغمبر ما يا علـي . شود يوسف است روشن مي حضرت
. خارج باشند و بلكه آنان بشري هستند مافوق بشر، نه اينكه در اصل بشري مـافوق سـاير بشـرها باشـند    

 ي  اين كامالً روشن است كه از جنبه »من از نزد خود خبر ندارم«: اينكه پيغمبر فرمود
ُ
ل
ْ
ٌر ِمـث

َ
ش
َ
ا ب

َ
ن
َ
مْ أ

ُ
فرمود  ک

تا به امت توضيح بدهد كه من خودم به تنهايي و بدون اينكه خداوند به من مطالبي را ارائه بدهد و غيـب  
اگـر مصـلحت    اگر خداوند مصلحت دانست خواهد گفت، . خود را نشان بدهد از خود چيزي ندارم كه بدانم

بزرگان اوليا و حتّي بسياري از مـؤمنيني   ندانست نخواهد گفت و اين امر منافات با آن ندارد كه بسياري از
دانسـتند و اعـالم    ايم، لحظات آخر عمر و زمان مرگ خود را يا تقريباً يـا تحقيقـاً مـي    كه ما خودمان ديده

                                                                          
 .شود بگو من هم بشري هستم همانند شما، به من وحي مي: 110سوره كهف، آيه .  1
 .رسيد شرّّي به من نميافزودم و هيچ  دانستم بر خير خود مي اگر علم غيب مي: 188سوره اعراف، آيه .  2
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از لحاظ بدني و جسماني هم كه حساب كنيم اين امر كامالً روشن است براي اينكه امـروزه هـم   . اند كرده
ي در بـدن     اسي در مقابل تمـام حـواس ظـاهر و بـاطن مـي     شن در روانشناسي و هم در زيست گوينـد حسـ

. كه از وضعيت مجموع بدن هميشه خبر دارد )كه حاال ممكن است اسم آن را حس ششم بگذاريد( هست
. كدام در چـه حالـت هسـتند   دستتان كجاست، پايتان كجاست، هر دانيد شما چشمتان را هم كه ببنديد مي

هاي بدن، وضعيت خود را هميشـه بـه ايـن مركـز اعـالم       سازمان ارگان ي بدن شما و همچنين مجموعه
  كنـد كنـار بگـذارد،    هاي زندگي كه انسـان را دور از امـر مـي    بنابراين، اگر كسي حوادث و نگراني. كند مي
كمااينكه شما اگر حواستان جمع نباشد، فكرتان متشـتّت  . ماً در هر لحظه از وضعيت خودش خبر داردمسلّ

ولي اگر حواسـتان جمـع باشـد و    . تان خيلي چيزها را ممكن است ظاهراً ببيند ولي متوجه نشودباشد چشم
از لحاظ بدني هم در بسياري موارد   بنابراين،. ها دقّت كنيد خيلي مسائل را خواهيد دانست براي اين ديدن

  .ممكن است كسي از مرگ خود خبر داشته باشد
بنابراين، تا زنده است خود وي رهبر اسـت  . جانشين تعيين كندي الهي  پيغمبر بايد طبق وظيفه اما

ـْو   :فرمود عاينكه علي اما. ولي در لحظات مرگ بايد بداند تا جانشين خود را تعيين كند
َ
 ل

ُ
ـاُء َمـا ک

َ
ِغط

ْ
 ال

َ
ِشـف

 
ً
ینـا ِ

َ
اْزَدْدُت 

ت ي، اين در مورد دانش معنوي و دانش لدني است، نه در مورد دانشـي كـه مربـوط بـه بشـر     1
. و كامالً ديده است اامدهد تم مي ائمهآن علم لدني كه خداوند براي شناخت خود به  عاست؛ يعني علي
مند نبـود مسـائل    ولي عالقه. ديد شد و در آن لحظات همه چيز را مي روح مطلق مي عدر لحظاتي علي

  .دنيوي و آنچه مربوط به جسم بود را بداند
 االوليـاء  سـكينة شكوه از عرفاي هندوستان داستاني در مورد مرشد خود در كتاب  در اين مورد دارا

شدند و به سـخنانش   برش جمع مي و آمد و ارادتمندان دور گويد كه پير ما هر روز صبح به مجلس مي مي
يك روز كه ايشـان آمدنـد بسـيار خسـته، كسـل و ناراحـت       . بردند ت ميدادند و از محضرش لذّ گوش مي

كرد و مـرا ناراحـت داشـت و اصـالً      مژه در چشمم خيلي درد مي فتند ديشب اصالً نخوابيدم و گلگ. بودند
ر شـديم، يكـي از   مـا هـم خيلـي متـأثّ    : گويـد  شكوه مـي  دارا. االن هم تب دارم و كسل هستم. نخوابيدم

د خطـاب بـه   بعد از مدتي كه به حال آمـ . هوشي و غش رفت ر شد كه به عالم بيارادتمندانشان آنقدر متأثّ
. مژه بگذاريد دستور بفرماييد خيار بياورند و مغز خيار ميل كنيد و پوست خيار را روي گل: پير گفت حضرت

بعداً پرسيدند كه اين شخص كه مريد شماسـت چگونـه فهميـد    . ايشان همين كار را كردند و خوب شدند
ت و خالصه آنچـه  ن بيماري و صحولي شما كه مرشد هستيد درمان را ندانستيد؟ ايشان گفتند كه براي م

وقتـي آمدنـد   . دانـم  ت را دو تـا مهمـان خـدا مـي    بيماري و صـح . ي ندارداهميتكه مربوط به جسم است 
ولي اين مريد من، ايـن درويـش عـادي از نگرانـي مـن خيلـي       . خودشان هر وقت خواستند خواهند رفت

 : قول مشهور آن عالَمي كه گفتنـد  ديد يا به كه ماهيت اشياء را مي ناراحت شد، رفت به عالَمي
َ
 رين االشـیاءَ ا

                                                                          
 .153، ص 40، جبحاراالنوار.  1
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َ
ــرَ : پيغمبــر مــا كــه فرمــود امــا .ت را ديــد و بــراي مــن پيغــام آورديو در آنجــا ايــن خاصــ يَ ِهــ مــاک

َّ
 نب

َ
  رين ا ا

  االشیاءَ 
َ
عالوه خداوند آنچه به ما داده است اگـر بـاز هـم از او بخـواهيم و      به. ، تمام اشياء را خواستيَ ِهـ ماک

به اين معني كه توجـه بـه وجـود نعمـت     . ازدياد آن را بخواهيم، اين امر خود يك نحوه شكرگزاري است
 : بنابراين، پيغمبر وقتـي فرمـود  . كنيم داريم و ازدياد آن را از او درخواست مي

َ
  ءَ رين االشـیاا

َ
ي  ، همـه يَ ِهـ مـاک

 خواست و  شياء را ميا
َ
ت مثل آنچـه در آن داسـتان   اتشان، نه فقط يك خصوصييعني تمام خصوصي يَ هِ  ماک

  .گفته شده است
 عاي در حقّ پيغمبر و علي رعايت اعتدال در اعتقادات نيز واجب است؛ به اين معني كه عده -4

اي آنقـدر   در مقابل عـده . دانستند قصور كردند، شأن آنها را نشناختند و آنها را يك بشر معمولي مثل خود
اي  اي گفتنـد علـي خداسـت ولـي عـده      عـده . غلو كردند كه از بيانات و توضيحات خود آنان باالتر گفتند

توان گفت  ايد نمي اينكه نوشته. رعايت اعتدال در اعتقادات هميشه شرط است. مسائل ديگري نسبت دادند
علي هميشه بر . كه علي هميشه بر تارك اعلي نشسته بود ورتيديد در ص مثالً علي پشت پاي خود را نمي

  ولـي از نظـر مـا هميشـه     . نشاندند نشسته بود علي را هر وقت بر تارك اعلي مي. تارك اعلي نشسته نبود
ملجم او را خواهـد كشـت ولـي هرگـز قبـل از جنايـت        دانست كه ابن علي مي. بر تارك اعلي نشسته بود

پشت سر او ضـربه خواهنـد   علي در حين نماز شايد خداوند به او الهام كرده بود كه االن در . قصاص نكرد
علـي بـا   . نماز بيدار كردملجم را كه خوابيده بود براي  ي ابنصورت ظاهر، آن ضربه را نديد و حتّ زد ولي به

یـِد : فرمود ها مي ي اين بزرگواري همه
ِ
ا َعْبٌد ِمْن َعب

َ
ن
َ
.ّمـدأ

منتها چون پيغمبر مأمور ارشاد عموم مـردم بـود    1
مـأمور تربيـت    عولي علـي . ي اسالمي تشكيل داد شد، جامعه اختصاصي و واليتي او ظاهر نمي ي جنبه

  .والسالم. مردم بود

                                                                          
 .هستم صاي از بندگان محمد من بنده: 283، ص 3، ج بحاراالنوار.  1
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فانه آنقدر اشتغاالت زيـاد بـود كـه    متأس. ي شما در بيدخت به دست من رسيد نامه. با عرض سالم
ي حضـوري   از سؤال و مصـاحبه . رسيدم و بنابراين نتوانستم حضوراً جواب بدهم ي به استراحت نيز نميحتّ
 امـا . شوم كه ببينم كسي به دنبال درك مسائلي اسـت  شوم بلكه بسيار هم خرسند مي تنها ناراحت نمينه 

اول اينكه محقّق بايد بدواً كتب مورد اسـتفاده را  : كنم براي شما كه محقّق هستيد دو نكته را يادآوري مي
داوري  گونـه پـيش  ه بايـد از هر دوم اينكـ . اجعه كندمطالعه كند و اگر حلّ مشكل وي نشد آنگاه شفاهاً مر

ه اين براي آدم محقّق البتّ. داوري در فكر انسان باشد آن لكّه را بزدايد ي كوچكي از پيش ولو لكّه. بپرهيزد
قـول   بـه . اند عمل كند و معتقد هم باشدتو اي رسيد به آن نتيجه مي است ولي بعد از آنكه محقّق به نتيجه

  :ي آن شعر گوينده
ــه هــزار اشــتباهم اذعــان  هسـتم هــر آن  در معـرض اشــتباه   باشــد ب

ود       اما با حاصل فكر خـويش دارم پيمـان   چـه كـنم كـه تـا دليلـي نَبـ 
  و نكتـه كـامالً بـراي شـما ضـروري      گـردد، توجـه بـه ايـن د     ن معـروض مـي  در پاسخي كـه اال 

  :رسد نظر مي به
اگر با دقّـت  . مطلب كامالً ذكر شده است شبهات رفع ي رسالهايد، در  كه گفته عشريهدر مورد  -1

اينكـه احكـام   . شود ت احكام خمس و زكات را بنگريد، مشكل براي شما حل ميبخوانيد و همچنين به دقّ
محصوالت رايـج   هائمهو  صخمس و زكات بر چه مبنايي است؛ در مورد زكات چون در زمان پيغمبر

گاو و گوسفند و شتر بوده و پول منحصـر بـه سـكّه    ميان مردم، گندم و خرما و كشمش و جو و همچنين 
ـ   هاي فقهي زكات را فقط براي اينهـا قائـل شـده    طال و نقره بوده است به اين جهت در رساله ي انـد و حتّ

داننـد   ي در مورد اسكناس، ربا را هم محقّق نمـي بعضي از علما در مورد اسكناس زكات قائل نيستند و حتّ
طال و نقره متداول نيست و همچنين صنعت نيز آمـده اسـت،    ي ز و اينكه سكّهكه با توجه به اقتصاد امرو

عنوان نمونه براي شما ذكر شد كه  مسأله فقط به اين. توجهي بكنند هائمهاقتضا دارد كه به فرمايشات 
اده ر است، يا من نظرم بر آن است كه تغييري دبه اين مطلب بينديشيد؛ نه اينكه اين مسائل در اينجا مؤثّ

ي تحقيق خـود   آدمِ محقّق بايد ريشه. ايد منظور اين است كه شما به اين مسأله اصالً فكر نكرده! شود؛ نه
  .اندازه بيشتر در عمق مسأله پيش ببردهر را به

اوالً مرحوم مجلسي دوم معصوم نيسـت، خـدا هـم    : سازي نكنيد در مورد مجلسي، شما مطلق -2
گفته اسـت كـه    بحاراولِ . را بخوانيد بحاراالنواركتاب . نيست تا هر حرفي را بگويد براي شما حجت شود
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. وان آنهـا را جـدا كـرد   ام كه اگر بعد از اين اخباري در مذهب شيعه وارد شد بت من تمام اخبار را گرد آورده
يعني تاكنون اين همه اخبار گفته شده و من بدون نظر كردن به صحيح و سقيم، همـه را در اينجـا ذكـر    

وقتـي شـما از مجلسـي بـت     . او و سـاير كتـب او مراجعـه كنيـد     المتقـين  حليةهمچنين به كتاب . ام كرده
فقط قرآن اسـت كـه   . همه جا قبول كنيد هاي او را در ي كتاب كنيد بايد همه سازي مي سازيد و مطلق مي
اگر چه . است البالغه نهجي عبارات و كلمات آن معتقد بود و عمل كرد و بعد از آن  توان و بايد به همه مي
اگـر مرحـوم   . هـا مطلـق نيسـتند    مابقي كتـاب . است سجاديه صحيفهبعد . اي به تحريف در آن قائلند عده

نوشته كـه در آن از   السالكين  تشويقنام  اي به م مجلسي اول رسالهت، مرحومجلسي دوم مطالبي گفته اس
 صـوفيه دهنـد بـدگويي كـرده ولـي از      كنند و مناهي شرعي را انجام مي اي كه كار دنيا را ترك مي صوفيه

شما در مورد اعتقادات مجلسي اول به اقوال . شيعه تمجيد كرده و خود را هم منتسب به آنها دانسته است
كدام از عالوه هيچ كنيد؟ به و استناد نميي خود ا چرا به حرف خود او و نوشته. كنيد دوم استناد مي مجلسي

ي خـود مجلسـي دوم   حتّ. توانيم مطلقي داشته باشيم ما جز چهارده نفر معصوم نمي. اينها را مطلق نسازيد
اي كـه   صـوفيه داده اسـت از   )قزويني نـامي  خليل نظرم مرحوم مال به( هم در پاسخي كه به يكي از علما

اي كـه شـيعه هسـتند و احكـام شـرع را       صـوفيه آنگاه از پدرش و از   كند، مذمت مي پدرش مذمت كرده، 
  .كنند تعريف كرده است مراقبت و رعايت مي

شيعيان را مدتي شـعوبي  . ي جديدي نيست پيدا شدن لغت و تغيير لغت عالمت پيدا شدن فرقه -3
م امـا  حضـرت انـد شـيعه از زمـان     به همين جهت مستشرقين گفته. گفتند گفتند و مدتي هم شيعه مي مي

گويند بعداً پيدا شد و حال آنكه شيعه در مقابل اهل سنّت از روز رحلت پيغمبر  ها مي بعضي. حسين پيدا شد
رسـد، مقـام    شيعه كسي است كه معتقد باشد بعد از پيغمبر، مقام واليت پيغمبر به علـي مـي  . به وجود آمد

. چنين كسي شـيعه اسـت  . رسيد عالنبيين بود ولي مقام واليت به علي خاتم حضرتآن . تمام شد نبوت
اهـل صـفّه زاهـد    . اي يك نام داشـته اسـت   بود ولي در هر دوره عتصوف به معناي واقعي از زمان آدم

بعد عنوان زاهد پيدا شد، بعد لغت صوفي پيدا شد و سپس لغت عـارف  . گفتند اند آنها را اهل صفّه مي بوده
ماً مسـلّ . تصوف در آن موقع پيدا شده اسـت، نيسـت   ي متداول شدن اين لغات دليل اينكه طريقه. پيدا شد

يعني اعتقاداتي كه بعداً تحت ( هم نبود ولي معناي آن علغت صوفي در زمان پيغمبر نبود در زمان علي
از همان اول وجود داشته و مورد عمل بوده است و اگر هم حـديثي در كتـب عرفـاني     )اين نام مدون شد

كتب فقها، كتب روات حديث نيامده است، به اين معنـا اسـت، ولـي تمـام      گفته شده كه به اين عبارت در
  .آوري شده است احاديث از كتب معتبر جمع

ی: فرمايـد  ي توبـه اسـت كـه مـي     ي سـوره  بيعت از يك طرف مبتني بـر آيـه   -4
َ
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ده داشته باشد كـه در راه خـدا صـرف كنـد خداونـد بـه او       اآميعني اينكه كسي كه جان و مالش را  1
ْ ي بيع گرفته است  منزله دهد و اين را به بهشت مي ي وعده
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 : فرمايد هم در قرآن هست كه مثالً مي
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2، 
. فظ كند؟ ايمان بـه خـدا و رسـول بياوريـد    آيا شما را هدايت كنم به تجارتي كه شما را از عذاب دردآور ح

ي ديگـري   در آيه. تجارت يعني بيع، يعني خريد و فروش كه اين ايمان به خدا و رسول را بيع گرفته است
 : فرمايـد  ي ممتحنـه مـي   در سوره
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ها آمدند پيش تو كه بيعت كنند و سرقت نكنند، زنا نكنند الي آخر، پس با  آخر، كه وقتي زن الي 3

بـوده اسـت و    هائمهها فقط براي زمان پيغمبر و  دات و اين وعدهآيا اين دستورات و تعه. آنها بيعت كن
. ندارند آن تجارت را انجام بدهند؟ پس بيعت هميشگي بوده است، بيعت هميشه بايد باشـد  بعداً مردم حق

آنها كه در مكّه بيعـت  . منتها در زمان پيغمبر بيعت دو نوع بود. حيات داشتند، اين بيعت بود صتا پيغمبر
  ا كردند چون هنوز حكـومتي وجـود نداشـت بيعـت ايمـاني بـود يعنـي ايمـان بـه خـدا و رسـول خـد             مي

كومـت،  يكي بيعـت تسـليم بـه ح   : كردند ولي در مدينه كه حكومت تشكيل شد بيعت دو نوع شد پيدا مي
هـم وقتـي شخصـي     در دنيـاي امـروز  . ي قبول تابعيـت حكومـت بـود    منزله بيعت اسالم كه اين بيعت به

  ت بـه  يـ كنـد و بعـد از تصـويب، تابع    ت جديدي ميخواهد كه تابعيت خود را عوض كند، تقاضاي تابعي مي
آيـاتي  . ي ايمان آوردن بود منزله ديگري، بيعت ايماني به اما. بودي اين  منزله بيعت اسالمي به. دهند او مي

هـر جـا   . آن بيعت و آن اسالم و ايمان را يكي دانسـته اسـت   )هاي آخر قرآن سوره( كه در مكّه نازل شده
ه آياتي كه اسالم و ايمان را از يكديگر جـدا  گويد، ولي در مدين گويد، مسلم نمي گويد، مؤمن مي ايمان مي
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 : ايـد فرم ديگـر مـي   ي پس اسالم را از ايمان جدا كرده است، در چند آيه 4.ق
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فرمايد كـه اگـر اسـالم     در اينجا مي 5.مت

  گـذارد و اگـر در ايـن     ما منّـت مـي  آورديد، اين اسالم آوردن را بر من منّت نگذاريد، بلكه خداونـد بـر شـ   
ايـن جـدا كـردن ايمـان از اسـالم      . اسالم آوردن صادق باشيد خداوند شما را به ايمان هدايت خواهد كرد

ـ غ، فاطمهعبينيم آيا ايمان علي از طرفي ما خود مي. است ذر، مقـداد و امثـال اينهـا بـا     و، سلمان، اب
سفيان يكي است؟ اينها هر دو مسلمان حسـاب   ابي بن معاويةوليد،  اسالم ابوسفيان، هند جگرخوار، خالدبن

منتهـا  . محـول شـد   عگرفتند ولي بيعت ايماني به علـي  اين بيعت اسالمي را خلفا نيز مي! شوند؟ نه مي
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دادنـد و اگـر    اميه، تشخيص تفكيك بين بيعت اسالمي و ايمـاني را نمـي   خلفا، چه خلفاي عباسي چه بني
به . شدند گيرند، به حساب اينكه اين بيعت براي حكومت است مزاحم آنها مي عت ميبي ائمهشنيدند كه  مي

م اامـ اختصاص داده شده، رجوع كنيد و داستاني را كه در مـورد   ائمهمبحث ايام هفته كه به  الجنان مفاتيح
بـود كـه   ي اين اختناق  واسطه به. د تا شدت اختناق را درك كنيدذكر شده است مطالعه كني عالنقي علي
كردنـد كـه آن    گرفتنـد و نماينـدگاني تعيـين مـي     بيعـت نمـي   )رضـا  حضرتبعد از  ائمهخصوص  هب( ائمه

بـه ايـن   . دادند كه براي خود جانشين هـم تعيـين نماينـد    ي به آنها اجازه مينمايندگان بيعت بگيرند و حتّ
االبد به اين دليل و داليلي كـه گفتـه    پس بايد الي. ماً نسخ نشده استطريق، بيعتي كه تشريع شده مسلّ

بعـد از   م تعيين فرموده واامكسي است كه م با اامشد، بيعت وجود داشته باشد و اين بيعت برحسب دستور 
  .القيامة يوم او با جانشين او الي

ي خود را غالبـاً يـا بـه     اجازه ي دهند، رشته هايي كه به شاگردان خود مي نامه علما هم در اجازه -5
يك از اينهـا  كدام. م به شيخ مفيد يا شيخ طوسيرسانند و قبل از او ه حوم مجلسي و زمان مجلسي ميمر

بنابراين بر فرض اينكـه اصـل مسـأله كـه     . در كتاب نوشته شده يا سند دارد؟ خود تواتر موجب سند است
. اي است جداگانه اين مبحثامروز به كه رسيده است،  د يا برويد دنبال اينكه اين نصنص است قبول كني

 يا با آنهـا . به آنها رسيده است پرسش كنيد از آنهايي كه مدعي هستند كه نص بايد. وجود دارد اصل نص
  .يك قولش درست استمالقات كنيد و تشخيص بدهيد كدام

، قبالً گفته شد كه مصارف زكات و خمس كامالً متفاوت نيست و در بسـياري  عشريهدر مورد  -6
وافق دارد كمااينكه مثالً اگر از خمس چيزي موجود نبود ولي از سـادات، فقيـري، مسـكيني    موارد با هم ت

رورات تب احملظوراتوجود داشت كه نياز فوري داشت چون 
ّ

  .توان داد و بالعكس از زكات هم مي  الض
  ايــد و صــحبت  در مــورد كســب شــما مثــل اينكــه، يــك قــرن، دو قــرن بــه عقــب برگشــته -7
  .دكني آنها را مي
ي دخالت در مسائل اجتماعي الاقل فعالً براي شـما نبايـد چنـين مسـأله و مشـكلي       در مسأله -8
بـين   درويش بايد روشن: هايي كه از قديم داده شده و در كتب هم نوشته شده است در اعالميه. پيش بيايد

سياسـت دخالـت    درويشي در. و زيرك باشد، در مسائل اجتماعي مواظب باشد و توجه كند كه گول نخورد
كه با حسن نيت تصميم گرفت، آن تصميم را اجرا كند ولـو   كند ولي درويش آزاد است كه در صورتي نمي

  ها مختلف باشند كه حديث تصميم
ٌ
ـة ِتـي َرْمحَ مَّ

ُ
ُف أ

َ
ِتال

ْ
اخ

يعني اگر از امت . يكي از موارد صدق آن اينجاست 1
ت داشته باشيد و فعري و عملي شما براي خدا باشـد، اگـر هـم اخـتالف     اليت فكمن باشيد كه خلوص ني

زيرا اگر با هم با ماليمت صحبت كنيد و هـر دو، نـواقص خـود را رفـع     . داشتيد، آن اختالف رحمت است
ولي درويشـي در سياسـت   . ي ثالثي رسيده كه هر دو آن را قبول داشته باشيد نظريهكنيد، چه بسا به يك 
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دارد و  نظريـه حسب مقتضيات اجتمـاع اسـت كـه هـر روز يـك      بنابركند براي اينكه سياست  نميدخالت 
مثـل اينكـه انجمـن پزشـكان تشـكيل شـود و شـما وقتـي         . توان درويشي را در سياست داخل كـرد  نمي
خواهيد ساختماني درست كنيد، به آنها نامه بنويسيد كه نظـر شـما در مـورد ايـن سـاختمان چيسـت؟        مي

مـاري در  اي بنويسيد كه فالن بي د يا بالعكس به انجمن مهندسين نامهگويند به ما ربطي ندار پزشكان مي
 ي درويشي هم يك جنبه. گويند به ما ربطي ندارد نظر شما چه بايد كرد؟ آنها مي جامعه شيوع پيدا كرده به

هـا خلـوص نيتشـان بـه      خواهد كـه درويـش   فقط درويشي مي. معنوي دارد كه به اين مسائل ربطي ندارد
ِإنَّ َصـالتي :باشـد كـه   عمصداق فرمايش ابـراهيم . كنند براي خدا باشد كاري كه ميبرسد و هراعال حد  

ُسکوَ 
ُ

ْیاَي وَ   ي
َ
اتيَو

َ
ني  مم

َ
عامل

ْ
ِ َربِّ ال

ـَر ال: و بگويند 1 ِهللاَّ
َ

ط
َ
ذي ف

َّ
ْھُت َوْجِھَي لِل ـماواِت وَ َوجَّ ْرَض سَّ

َ ْ
األ

با اين نيت و بـا    2
ي  مسأله. اسالم فكر كنند در مسائل اجتماعي تصميم بگيرند و دخالت كنند ات كامل از احكام ديناطّالع

از دسـتوراتي كـه   . ايـد  شما شايد از يك دو قرن هم بيشـتر بـه عقـب رفتـه    . كسب به همين طريق است
كـدام از ايـن   اگر كتـب را خوانـده باشـيد هيچ   . رداند، بيكاري براي درويش گناه دا داده ولي اهللا نعمت شاه

بيـنم ولـي    ه اگر مجال كردم مانعي هم براي گفتگوي حضوري نميالبتّ. شود براي شما پيدا نمي مشكالت
بنابراين هـر سـؤالي هـم    . زيادي بشنوند ي كنم كه عده من بيشتر مسائل را در جلسات عمومي مطرح مي

ي  ول نامـه كه داشتيد و در گناباد يا جاي ديگري كه گفتيد، در مجلس عمومي جواب خواهم داد و از وصـ 
  .والسالم. شما هم خوشحالم و نگران نيستم

                                                                          
 .نماز من و قرباني من و زندگي من و مرگ من براي خدا، آن پروردگار جهانيان است: 162سوره انعام، آيه .  1
 .ها و زمين را آفريده است روي به سوي كسي آوردم كه آسمان: 79سوره انعام، آيه  . 2
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اگـر توجـه كـرده    . صدد تحقيق هستيد خرسند شـدم از اينكه در. ي شما رسيد نامه. مبا عرض سال
كردند؛ جماد كه اجسـام باشـند، نباتـات و     شناسان در قديم موجودات را به سه نوع تقسيم مي باشيد زيست

حيـواني اسـت   ، انسان االسان حیوان نـاطق: گفتند كردند و مي تلقّي مي حيوانات كه انسان را هم يك حيوان
ي چيـزي   ي قبلي را دارد به اضـافه  ي خود مرحله از اين موجودات در مرتبهكدام هر. كه داراي نطق است

ي نفس گياهي كه عبارت است از رشد و نمو و توليـد   گياهان همان مواد جمادات را دارند به اضافه. ديگر
 براي جذب غذا به راه دور اماكنند،  شان باشد جذب مي مثل، ولي حركت ندارند و فقط آنچه را در دسترس

  .توانند بروند نمي
ي بعدي حيوان است كه همان مواد را دارد، يعني از جمادات، ماده را دارد و از گياهـان هـم    مرتبه

رشد و تكثيرِمثل و جذب غذا را دارد ولي تفاوت او اين است كه حركت را دارد و براي جذب غـذا حركـت   
ـ  اگر سيل بيايد درخت حركت نمي. كند مي انسـان و حيوانـات فـرار     امـا بـرد   ين مـي كند و سيل آن را از ب
 ولي انسان گذشته از آن چيزهايي كه حيوانات دارند، چيز ديگـري هـم دارد و آن عقـلِ بـا اراده    . كنند مي

ُت فیِه ِمـْن ُروحـيي  معني آيه. است
ْ َ هـا يـك يادگـاري از خـود      ي انسـان  خداوند در همـه . همين است  1َ

شان برحسب غريـزه   حيوانات تمام حركاتشان، تمام زندگي. راده و عقلگذاشته است و آن عبارت است از ا
گيـرد و در   عقل هم دارد كه عقل در بسياري موارد جلوي غريزه را مي  ولي انسان گذشته از غريزه،  است،

همچنـين حيوانـات مجبـور بـه     . كند كه زودتر به هدف خود برسد بسياري موارد ديگر به غريزه كمك مي
ا غرايز هستند؛ يعني هر چه غريزه آنان حكم كند بدون اختيار و بدون بررسي همان كـار را  عمل مطابق ب

. گيرد كه كاري را انجام دهد يا از كاري خودداري كنـد  دهند، ولي انسان اراده دارد و تصميم مي انجام مي
ُت فیِه ِمْن ُروحـياين معني 

ْ َ نت الهـي در وجـود   اامه اين حاال در ميان افراد انسان اگر بعضي متوج. است َ
كنند و اين عبارت است از يادآوري پيماني كه بـا خـدا در روز    ي الهي حيات توجه مي خود باشند، به جنبه

 : كه خداوند فرمود. ايم الست بسته
َ
وا َبلـیا

ُ
 قـال

ْ ُ
مک ـَربِّ

ِ
ْسُت ب

َ
در آن . بلـه : ، آيا من پروردگار شـما نيسـتم؟ گفتنـد   2 ل

صورت مستَتر  لكه بهصورت فعلي در وجود او نبودند، ب را آفريد، ساير فرزندانش كه بهم تاريخ كه خداوند آد
اين بله زبـان فطـرت   . بله: آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: خدا پرسيد. و بالقوه در وجود او بودند

ـ هـا ايـن    است؛ يعني فطرت انسان بر خداشناسي است، منتهـا بـه ايـن عـالم كـه آمدنـد بعضـي        د را تعه  
  .كنند فراموش مي
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ي تـن   روح مادي و جسماني نيست كه اندازه داشته باشد كه بگوييم روح هر شخصي به اندازه -2
انبياي الهي  توسطيابد و اين پرورش  خاكي اوست يا نه؟ روح مطلب ديگري است كه مستقالً پرورش مي

  .و دستوراتي است كه خداوند داده است
فـت  تـوان گ  از يـك نظـر مـي   . اند نكاوان دوران جديد، مباحث فراواني كردهدر مورد خواب، روا -3
تـوان   بيداري نمـي  بنابراين آنچه در. ي اطميناني است كه روح آزاد باشد و آزاد شود ي درجه منزله خواب به

  بـديهي اسـت چـون در زنـدگي عـادي ايـن        .كنـد  رسـد در خـواب جلـوه مـي     ر نمينظ گفت يا صحيح به
صـورت   بـه  كنـد بلكـه   صـورت اصـلي جلـوه نمـي     كند به همان دليـل در خـواب هـم بـه     ميافكار جلوه ن

 ها  ه بعضي خوابالبتّ. كند جلوه مي) نمادين( سمبليك
َ
 ا

ُ
اث

َ
ـغ

ْ
  ض

َ
ما

َ
است و مربوط به وضـع جسـمي بـدن      ْحـال

ه بيند يا اميـالي اسـت كـه در بيـداري بـرآورد      اش خراب باشد، خواب بد مي است و مثالً وقتي كسي معده
ي آن است كه اين  منزله به )اند خصوص در مواقع خاصي كه گفته هب( ولي خواب مؤمن. نشده و امثال اينها
ُت فیـِه ِمـْن ُروحـيروح انساني، يعني 

ْ َ دهـد و بسـياري از    گيرد و در جهان گـردش مـي   را خداوند از او مي َ
جهت ايـن  هر داند فراموش خواهد كرد، ولي به يها را كه خداوند به مصلحت م بعضي اما. بيند چيزها را مي

  . كند فراموشي هميشگي نيست و در ذهن او اثر مي
ي زمين، علماي طبيعي هم مسائلي گفته و هـم   در مورد روز محشر و پايان روز حيات در كره -4

ايـن  . انـد  اند كه تقريباً بعضي از عالئمي را كه خداوند گفته است فهميده و ذكـر كـرده   شرايطي ذكر كرده
كتب تـاريخ شـيمي هـم    . هاي مختلف هم بيان شده ولي قرآن كتاب تاريخ طبيعي نيست عالئم در سوره

شود براي استناد به آن است كه مطلب ديگري گفته  نيست ولي آنچه از اين علوم در ضمن آيات گفته مي
چون يكـي از وظـايف   . ستشود براي انذار ا هاي روز محشر و روز حساب گفته مي يا آنچه از سختي. شود

براي اينكه گناهكاران بترسند و به سمت صالح و عبادت و بندگي . پيغمبر انذار است، انذار يعني ترساندن
اين برزخ بـه   .در قرآن هست كه بعد از مرگ، بين او و روز قيامت برزخي قرار داده شود. خدا روي بياورند

كننـد يـك    شوند تصور مـي  رسد و مردگان زنده مي حشر ميرسد كه وقتي روز م نظر مي اي كوتاه به اندازه
  اي از ايـن را   شان نصف روز بوده است كـه نمونـه   كنند عمر دنيايي اند يا تصور مي نصف روز در برزخ بوده

چـه زود عمـر مـا    : گـوييم  كنيم مي ها مي هر وقت ياد گذشته. توانيم بفهميم ما خودمان در اين زندگي مي
اَمـْت ِقَیاَمُتـهُ : اند اخباري كه فرموده امار عالمتي براي روز قيامت است و خود اين ام. گذشت

َ
ـْد ق

َ
ق
َ
َمـْن َمـاَت ف

1، 
اين مطلب يا بدان معناست كه فاصله برزخ آنقدر كوتاه است كـه  . كسي كه بميرد قيامتش بر پا شده است

. بوده است كـه توجـه نكـرده   كند كه چنان برزخي نبوده يا آنقدر كوتاه  بعد از حشر، هر شخصي خيال مي
رد اگـر نيكوكـار باشـد      : يك معناي ديگر آن شايد اين است كه در بعضي اخبار آمده است وقتي كسـي مـ

يعنـي  . شـود  اي از قبر او به جهنّم باز مي شود و اگر گناهكار باشد روزنه اي از قبر او به بهشت باز مي روزنه
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قـنيَ وَ : فرمايد اي است كه مي ه در قرآن آيهلبتّا. بيند در واقع آنچه بعداً بايد ببيند، مي ُمتَّ
ْ
 لِل

ُ
ـة

َّ
ن
َ ْ ِت ا

َ
ْزِلف

ُ
أ

جنّـت   ،1
م را اي از بهشت و جهـنّ  نمونه اماشود جنّت در روز حشر وجود دارد و  معلوم مي. شود به متّقين نزديك مي

  :گويد منسوب به خيام است كه مي. كنيم ما خودمان در اينجا حس مي
 ي ماست جيحون اثري ز اشك پالوده ي ماست قد فرسودهگردون نگري ز 

 ي ماست فردوس دمي ز وقت آسوده ي ماسـت  دوزخ شرري ز رنج بيهوده
اي نيست كه  اين مسأله. كند م مستقلي باشد يا نباشد براي ما فرقي نميبنابراين اگر بهشت يا جهنّ

دانيم كه در اينجـا گـاهي    فقط ما مي. باز نيامدآن را كه خبر شد خبري : فرمايد مي. كسي خبر داشته باشد
  .والسالم. شاءاهللا خداوند به شما توفيق بدهد ان. كنيم هايي از آتش و گاهي نسيم بهشتي را حس مي شعله
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در  امـا . متشـكّر شـدم  . ي شما و اشعاري كه از حال درون سروده بوديد، رسيد نامه. با عرض سالم
  ذلـك فعـالً سـؤاالتي را     مورد سؤاالت شما، گرچه در كتـب متفـرق، ايـن مسـائل بحـث شـده ولـي مـع        

  :دهم جواب مي
مثل براي اينكه در ال في. كارهايي از قبيل صحرا رفتن، انزوا و امثال اينها وسيله است نه هدف -1

آن شرايط كسي به طبيعت نزديك شود يا اينكه سـاعات خلـوتي بـراي خـود فـراهم كنـد بـه او دسـتور         
توانست تشـخيص بدهـد و چنـين تشـخيص      دادند به بيابان برود و يا خود او اگر در مقامي بود كه مي مي
د پير دستور گدايي بدهـد و  المثل براي شكستن غرور يك شخص در بعضي موارد ممكن بو يا في. داد مي

دادنـد كـه بعضـي بـراي زوار آفتابـه آب كننـد و دم        ها، در ايام قديم گاهي دسـتور مـي   يا حتّي در خانقاه
ايـن كارهـا بـراي شكسـتن     . كدام از اين كارها ضروري نيستولي هيچ. ينهادستشويي بگذارند و امثال ا

بنـابراين،  . ت طبيعت و عظمت مكتب اسـت غرور شخص و احساس خُردي، يعني كوچكي در مقابل عظم
اگـر كسـي شخصـاً و بـه     . اي ممكن است به طريقي اين مسأله، يعني تربيت سالك جلوه كند در هر دوره

خواست بكند آن ميل اگر الهي بود قابل تحقّق بود ولي اگر ميلي بـود كـه بيشـتر     ميل خود اين كار را مي
امـروز هـم اگـر    . ي دستوري و فقري نداشـت  صورت جنبه هوس و يا تمايالت شخصي بود درآنناشي از 

ي  هـا، اينهـا جنبـه    خود رسيدگي به مسائل زراعتي، خـود مسـافرت  . كنند ضرورت پيدا كند اين كار را مي
  .اي قابل تغيير است جهت هدف نيست، وسيله است، وسيله هم در هر دورههر دارد و به تربيتي

ـ    هاي ايد در كتاب در موردي كه نوشته -2 فانه چهارم دبيرستان چيزهايي نوشته شـده اسـت، متأس
طور قـاطع  م نيست يا الاقل يك عقيده را بها چندان منطبق با اسال مسائل مذكور در بسياري از اين كتاب

يهـود  : فرمايد كه ي بقره مي سوره 111ي  مثالً در قرآن در آيه. بيان كرده است و حال آنكه اينطور نيست
َ َمـ  َبلـی: فرمايـد كـه   مـي  112ي  و در آيـه  1شود كه جز ماها كسي وارد بهشت نميگويند  و نصارا مي
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ْ  َبلـیي  خصوص شروع آيه و كلمـه  هكه ب 2ُ

كه مقصر نباشند يعني از روي عناد با اسالم مخـالف   هم در صورتي ي آن است كه اهل كتاب دهنده نشان
آيات فراوان ديگـري  . كه به مذهب خود عمل كنند و صالح باشند، نزد خداوند اجر دارند نباشند در صورتي

  ي  ، سـوره )28ي  آيـه ( ي جاثيـه  ، سـوره )25ي  آيـه ( ي نسـاء  مثالً در سوره. هم در تأييد اين مطلب هست

                                                                          
اری :111سوره بقره، آيه .  1
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گيـرد و نـه ترسـي بـر ايشـان اسـت و نـه         آري، هركسي كه از روي اخالص رو به خدا كند و نيكوكار بود، اجرش را از پروردگارش مـي .  2
  .شوند اندوهگين مي
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هاي ديگر اين معنـي   و بسياري سوره) 22ي  آيه( ي لقمان ، سوره)17ي  آيه( ي حج ، سوره)57ي  آيه( مائده
اگر در آن . م بودن بستگي به نيت اشخاص در كارهاي خود داردرساند و بنابراين اهل بهشت يا جهنّ را مي

  همچنـين كسـاني   . كنـد  نيت امر خدا و خدمت به خلق را در نظر گرفته باشـند خداونـد آن را قبـول مـي    
كه توفيق پيدا نكردند و دسترسي نداشتند يا مجال اينكه مطالعه بكنند پيدا نكردند ولي به دسـتوراتي كـه   

انـد در   القول ي شيعه متفق همه. گيرد اعتقادات اسالمي است رفتار كنند خداوند در دم آخر دست آنها را مي
ـْت َیـَرِين مَ : اينكه اين گفتار فرمايش علي است كه فرمود ُ

َ
ْن مي

  . آيـم  ، كسي كه بميرد من باالي سـرش مـي  1
ماً اميـد  پس، براي كساني كه قاصر هسـتند مسـلّ  . كند در آن لحظه است كه خداوند اعمال او را قبول مي

انـد و فقـط از    كساني كه دسترسي داشته امااند  نجات هست و اينها به مقتضاي فطرت انساني رفتار كرده
  .باشند ولو در داخل اسالم هم باشند مورد قبول خدا نخواهند بودروي عناد مخالف 

ايد اسالم با مقتضيات اجتماع پيش نرفته است، اسـالم يـك كلّيـاتي و اصـول      در مورد اينكه گفته
كند؛ مثالً قتل هميشه بد است، دزدي هميشه بـد اسـت و امثـال     اي دارد كه اينها در زمان تغيير نمي اوليه
تضيات زمان اين نيست كه آن اصول را هم تغيير بدهند يا مسائلي كه غيرقابل تغيير اسـت،  ولي مق. اينها

هـا   گفته شده است مثالً در يكي از جنگ بسيار جزئي است كه براي زمان خاصيك مسائل . تغيير بدهند
ند بوده حضرت فرمودند كه سبيل را كوتاه كنيد و ريش بگذاريد، همين عالمت اين است كه قبالً سبيل بل

ي  ولي اين قاعـده . اش كه با دشمن اشتباه نشويد اند دنباله و ريش نبوده، آن هم براي اين بوده كه فرموده
فانه امروزه راجع بـه  ولي متأس. نه ريش تراشيدن به آن صورت حرام است و نه سبيل گذاشتن. ي نيستكلّ

آورند كه از هر واجبي  نقدر فشار ميسبيل گذاشتن با اينكه زدن سبيل مستحب است و واجب نيست ولي آ
اين جور جزئيات بيشتر بستگي به زمان خاصي داشته است كه اين را آقايان مجتهدين . گيرند تر مي واجب

ي شارب را مثـل اينكـه در    مثالً مسأله البيان مجمعي در تفسير حتّ. مسلّم بايد با اوضاع زمان بررسي كنند
بله اگـر  . ت استاند براي دقّ مسائل ديگري از اين قبيل هم كه گفته .جزء شرايط حنيف بودن نگفته است

ذلك توجهي نكنيد و رد بشـويد وضـو باطـل     رسد ولي مع مثالً وضو بگيريم و ببينيم كه آب به جايي نمي
  ايـد و بطـالن ايـن يـا گنـاه آن بـاالتر از بطـالن         اند اعتنا نكرده براي اينكه شما به امري كه كرده. است
توانـد بـه ميـل خـود بعضـي از       كس نميهيچ اما. ن كار شد، مانعي ندارداگر بدون توجه اي اما. ستوضو ا

اطاعـت امـر بايـد     اينها آداب و رسومي است كه فقط تا حـد . احكام را رد كند و بعضي ديگر را قبول كند
ي وسواس در شكيات نماز موجب مزاحمت است و زائد بر آن، وسواس بر اين امور و حتّ. توجه به آن نمود

حسـب دسـتور الهـي ايـن كـار را      اعمال، توجه به آن است كه مـن بر ي طريقتي آن  جنبه. صحيح نيست
  من ممكن است تمام بـدن خـود   . لّا شستن دست به اين صورت امر شخصي و بهداشتي نيستكنم؛ وا مي

كردن به منظور اطاعت امـر اسـت و توجـه بـه اينكـه       اين شكل عمل. شود را بشويم ولي وضو تلقّي نمي
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  .اطاعت امر بر ما واجب است، خود دستور طريقتي است
رَق مختلـف      در مورد افرادي كه با نام خدا مكاشفاتي دارند و اعمـالي مـي   اماو  كننـد، اينهـا در فـ

ا توجـه كنـد و آن حالـت    نـام خـد   ه كسي كه بـه البتّ. زنند درويشي هم وجود دارد كه مثالً تيغ به خود مي
شـود و آن   را در خود به وجود بياورد، باالخره يـك پاداشـي بـه او داده مـي    ) اتوهيپنوتيزم( هپينوتيزم خود

اگر در انجام اين  اما. بيند ولي اين مكاشفه فقط براي همين است اي است كه در اينجا مي پاداش مكاشفه
كنـد و بـاالخره هـدايت     ل گفتم، خداوند آنها را راهنمايي ميكه او ت خالصاً مخلصاً باشد، همانطوريااماقد

  .والسالم. خواهند شد
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ايد يـا بـه    سؤاالتي كه در مورد مراحل اهل سير و سلوك نموده. ي شما رسيد با عرض سالم، نامه
كه به نيت مطالعه باشـد بايـد    در صورتي اما. نيت تحقيق و مطالعه است و يا به نيت درك حاالت خودتان

وك را در مراحـل مختلـف   سير و سـل مراحل . اند مطالعه كنيد قبالً كتب عرفايي را كه در اين زمينه نوشته
ن كـرده  تي كـه معـي  اامـ حسب مقار اين مراحل را برشيخ عطّ الطير منطقاند؛ مثالً  صورت متفرّق نوشته به

اي  كننـد و عـده   بعضي اين مراحل را به چهل مرحله تقسيم مي. است، به هفت مرحله تقسيم نموده است
هر قـدمي كـه   . چگونه است نيست كه بتوان گفت ي قطعي بنابراين مسأله. رسانند ي آن را به هزار ميحتّ

كشد اگر در سلوك قدم زده باشد، هر نفس او يك مرحله جديد  دارد و هر نفسي كه انسان مي ميانسان بر
 : اند اينكه فرموده. است
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  .بنابراين در اين معنا بايد توجه كنيد كه چگونه است. اين معني است
. گويند با هـم در اخـتالط اسـت    ت را كه مياامي حاالت و مقبسياري از اوقات اين مراحل و يا حتّ

صورت حـال   ت اين توكّل و رضا يا هركدام بهكنند ولي گاهي اوقا مثالً توكّل و رضا را دو مقام تعريف مي
كند كـه   كند كه بايد بر خداوند توكّل كند و احساس مي آيد؛ يعني سالك احساس مي براي انسان پيش مي

يـا رضـا بـه    . آيـد  صورت مقام درمي اگر ادامه يابد به. شود ال او ميهر چه هست از اوست و اين توكّل، ح
واقـع ايـن   در . شـود  همين طريـق اسـت و بسـياري اوقـات ايـن حـاالت هـر دو در يـك آن ديـده مـي          

  .ها براي بيان حاالت مختلف است كه سلّاك بدانند چه بايد بياموزند و چه بايد بكنند بندي تقسيم
ـ   واليتنامهو  المؤمنين بشارةهاي  براي مطالعه بيشتر اين موضوع، كتاب . ت مطالعـه كنيـد  را بـا دقّ

ي كهـف، بـه    را در داستان موسي و خضر در سوره ، مثالً راه به سوي حقالسعادة بيان تفسيرهمچنين در 
نـام   ي آن قسـمتش كـه بـه    سير و از ترجمـه باره از متن تف اينرتوانيد د اند كه مي چهار مرحله تقسيم كرده

  .منتشر شده، مطالعه كنيد و مطلب را درك نماييد عرفاني اسرارآميز داستان سه
شود،  مقام و وضعيت شخص اين سؤال مياگر منظور درك حاالت شخصي باشد و براي درك  اما

عنوان مثال، شما اگر بخواهيد از تهران  به. اي است هداند در چه مرحل بايد گفت بسياري اوقات، سالك نمي
به مشهد مسافرت كنيد، يك مرحله بين شاهرود و سبزوار چهل فرسخ كوير است؛ يعني به هر طرفي كـه  

در اتومبيلي نشسته باشيد كه حركت آن را احساس نكنيد و چشـم  اگر شما . نگاه كنيد ريگ است و بيابان
اگر باز هم هر دفعـه ايـن   . كنيد سر جاي اول خود هستيد را ببنديد و پس از ده دقيقه نگاه كنيد، تصور مي
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. ايد شويد كه به آبادي رسيده حال آنكه ناگهان متوجه مي. ايد كنيد حركت نكرده كار را تكرار كنيد، فكر مي
، فهمـد  كشد و اين شخص نمي گاهي اين گردش در بيابان طول مي. ايد فهميد كه حركت كرده وقت مينآ

ر و مفيـد  آنچـه مـؤثّ  . ر نيسـت اي است مؤثّ جهت، اينكه در چه مرحلههر ولي به. شود گاهي هم متوجه مي
اي  هـر مرحلـه  اگر وظايف خـود را انجـام داد، در   . است اين است كه سالك وظايف خودش را انجام بدهد

. خداوند او را قرار داده باشد و هر حالي كه به او اعطا فرمايد، مصلحت اوست و بايد در همان مقـام بمانـد  
خـدا بايـد بدانـد     »ولـيِّ «كنند هسـت كـه آيـا     ي اين بحث بين آنهايي كه عرفان نظري را بررسي ميحتّ
جلد اول ذكر شده است كـه بسـياري    الحقائق طرائقخدا هست يا نه؟ اين بحث مفصالً در كتاب  »وليِّ«

بداند در چه حـال و در   »ولي«كه اگر  )رسد خود مؤلف كتاب هم بر اين اعتقاد باشد نظر مي و به( معتقدند
ي  همين استدالل را در مورد همه. چه مقامي قرار دارد ممكن است براي او حالت كبر و غرور دست بدهد

كننـد   ك بدانند يقيناً در مقام توكّل هستند اگر چه خودشان آن را احساس مياگر سلّا. توان كرد سلّاك مي
بنابراين درك اينكه . كرده غروري به آنها دست بدهدهميشگي بدانند ممكن است خداي ن ولي اگر اين را

وي بايد وظايف خود را . ر نيستاي است به حال رهرو چندان مؤثّ چه مراحلي است و سالك در چه مرحله
كه چنين مسائلي از لحاظ نظري مورد مطالعه باشد،  در صورتي اما. انجام بدهد ن توجه به اين موضوعبدو

  .والسالم. بايد به كتب عرفا مراجعه كنيد كه مفصالً ذكر شده است
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خوانيد اگر به قصد پيدا كـردن انتقـاد    ميهرگاه كتابي را . ي مفصل شما رسيد با عرض سالم، نامه

ي را كتـاب . بخوانيد يك ضرر دارد و اگر به قصد تصميم كلّي به آنچه گفته شده بخوانيد ضرر ديگري دارد
. مجلسـي  بـاقر  محمدداوري قبلي باشد؛ حتّي كتب مرحوم  گونه نيت و پيشخوانيد بايد بدون هيچ كه مي
نام ايشان نوشته شده چـه بسـا    هايي كه به اوالً كتاب. ايد ختهبتي سا مجلسي براي خود باقر محمدشما از 

هاي مرحوم مجلسـي را اگـر كسـي بخواهـد تعدادشـان را       به اين معني كه كتاب. منسوب به ايشان است
عـالوه ايشـان    به. ها منسوب به ايشان است بسياري از اين كتاب. كند بنويسد يك عمر برايش كفايت نمي

اخبار را كه تاكنون موجود بوده است بـدون بررسـي    ي يهمن كلّ: اند كه هم نوشته بحاراالنوارب در اول كتا
ام كه اگر بعد از اين هـم اخبـاري وارد شـد، محقّقـين بتواننـد       صحت و سقم آن در اين كتاب جمع كرده

ولـي در همـان    )انـد  ه اين كار از كارهاي بسيار خوبي است كه ايشـان انجـام داده  و البتّ( تشخيص بدهند
نويسند پدر من از اين متصوفه نبـود و پـدر مـن بـه تمـام اصـول        اند، مي اي كه عليه تصوف نوشته رساله

گويد ما هم معتقد بـه   اي را كه مرحوم مجلسي از آنها بد مي آن متصوفه اما. اسالمي و شريعتي معتقد بود
  .كنيم ، تمام اينها را ما هم محكوم ميبيكاري، اعتياد، عدم توجه به آداب شرعي. آنها نيستيم
. قزوينـي اسـت   كيـوان  عباسـعلي  شـيخ  كتـاب حـاج   كرديـد بـه   كـه شـما   ديگـري  اسـتناد  عالوه به
هاي خود آن مكتب اكتفا كنيد، براي رد آن  كه براي تأييد يك مكتب كافي نيست كه به كتاب همانطوري

نويسد  هاي خود مي ي كتاب عباسعلي، در اوايلِ همه شيخ حاج. هم نبايد فقط به كتب مخالفين استناد كنيد
هـا را بخوانيـد ولـي     بنابراين، شما اينطور كتاب. ها به منظور انتقاد و رد بر تصوف است كه تهيه اين كتاب

نـام   اينكه اكنون كتابي بهكما. ها كافي نيست به قصد رد كردن، استناد به آن كتاب امادقّت در آنها بكنيد، 
آن كتـاب را هـم   . عباسعلي نوشته شده كه تمام مسـتند اسـت   شيخ هاي حاج در جواب كتاب ازر گشايش

ه كنيد و بخوانيدتهي.  
مجلسـي مجتهـد بـوده اسـت و ايشـان       باقر محمداگر . است عشريهي شما در مورد  سؤال عمده

ي اجتهـاد   تابنده هم از چهـار نفـر از علمـا اجـازه     سلطانحسين هاي فراواني دارند، مرحوم آقاي حاج كتاب
. ايشان الزم نيست از مجتهد ديگري تقليد كننـد . اند اند و مجتهدي هستند كه نظر خودشان را گفته داشته

شـود،   را گفتيد باعث شبهه مي عشريهاينكه لغت  اما. نه تنها الزم نيست بلكه بر مجتهد، تقليد حرام است
آيـا تغييـر لفـظ، معنـي را عـوض      . و عنادي است كه ممكن است فقط در عوام باشداين امر روي تعصب 

  .بنابراين، به لغت توجه نكنيد، به معنا توجه كنيد. كند؟ عشر يعني نصف خُمس مي
. در هيچ كتاب معتبـر شـرعي نيسـت    صوفيهايد اخبار مربوط به تصوف و  مطلب ديگر اينكه نوشته
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هايي را كه ذكر كرديد كـه   ولي آيا فقط كتاب. كر كرديد چندان مشهور نيستهايي را هم كه ذ ولي كتاب
ي تصـوف معتبـر    اتي نداشته اسـت، در مسـأله  اطّالعي آنها اصالً  اند و شايد نويسنده نامي از تصوف نبرده

 كـه  ايد از مصاديق كساني  هايي از آنها را خوانده ي اين فقهايي كه شما كتاب شوند؟ آيا همه تلقّي مي
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ـ  بزرگان زيادي در كتبشان از اين عوالم ذكر كرده. اند چنين اوصافي بوده ي آقـاي خمينـي بـدون    اند و حتّ
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  .باره صحبت كرد توان دراين دو ساعت مي شاءاهللا هر وقت مالقاتي شد حدود يكي و ان
ي  يـك در ترجمـه   نام ده در تورات به در مذهب يهود و مسيح بوده است، بله عشريهدر اينكه  اماو 

مگـر  . انجـام دهـيم   تورات آورده شده ولي نه اينكه هر چه در تورات باشد يا در مذهب يهود باشد ما نبايد
ي مائـده   سوره 43و  42توجه نداريد كه بسياري از احكام ما اصالً مختص به يهود بوده است؟ مثالً آيات 
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هاي خـود   منتها االن در قوانين جمهوري اسالمي رجم وجود دارد و علما در رساله. اسرائيل بوده است بني

بنابراين صرف اينكه چيزي در دين يهود و نصاري بوده است نه تنها مانع پيـروي از  . كنند به آن اشاره مي
  .بسياري اوقات موظّف به پيروي از آن هستيمآن نيست بلكه 

از كي بوده است و چگونه بوده است، توجـه بـه آيـات قـرآن      صوفيهايد اين گروه  اينكه گفته اماو 
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ها آمدند پـيش تـو بيعـت     الي آخر، وقتي كه زن 4
بيعت، بيعتي نيست كه بـراي   بروند، پس اين شان واجب نيست و نبايد به جهاد ها كه جهاد براي كنند، زن

كه مستشـرقين   همانطوري( اگر بيعت را. بيعت آنها را بپذير: فرمايد جهاد باشد و از طرفي در همان آيه مي
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به سوگند وفـاداري ترجمـه كنـيم غلـط      )اي خواهم نوشت اند و در همين زمينه مقاله خارجي ترجمه كرده
بيعت آنهـا را بپـذير،   : فرمايد به پيغمبر مي. طرفه استطرفه است ولي بيعت دو  سوگند وفاداري يك. است

اين بيعت در زمـان پيغمبـر بـود و    . قبول كن؛ يعني مثل ايجاب و قبول يك عقد ظاهري يا قرارداد مادي
گوييم آن مقام واليتي كه در علـي بـود    دانيم و مي را جانشين پيغمبر مي عبعد از پيغمبر، ما شيعه، علي

كردند بيعت فقط براي همين حكومت  دانستند و تصور مي سايرين نمي اما. قابل غصب و قابل گرفتن نبود
 مـه ائفهميدند كه  گرفتند، كه اگر خلفا مي ي ما هم محرمانه بيعت مي ائمه. گرفتند است لذا حكّام بيعت مي

كردند  دانستند و فكر مي به دليل اينكه آنها بيعت را براي حكومت مي. گيرند جانشان در خطر بود بيعت مي
بنابراين بـا ايـن توضـيحات، نشـان داده     . خواهند به حكومت دسترسي پيدا كنند بيعت بگيرند مي ائمهاگر 
. گرفتنـد  بيعت مـي  ائمهپيغمبر و  اين بيعت تشريع شد و. است اي غير از حكومت شود كه بيعت مسأله مي

پس امروز تكليف بيعت چيست؟ در . نرسيده است ائمهنسخ آن هم، نه در كتاب و نه در سنّت از پيغمبر و 
  .بدهيد تا استفاده كنم اطّالعجوابي اگر پيدا كرديد به من . اين مسأله فكر كنيد

به اين معني كـه مـا معتقـديم بعـد از     تشيع است؛  ي قطعي و مبناي نظريهس تصوف بر اسا اماو 
معي ت باشد كه پيغمبر با نصبعـد  . اسـت  عن فرمودند كـه آن شـخص علـي   پيغمبر كسي بايد رهبر ام  

. م حسـين اسـت  اامبر  م حسن نصاامقرار گرفت و بعد از  م حسنااماز علي معتقديم كه نص حضرت بر 
تصـوف هـم بـه    . م بعدي را آورده استاامم بر اامهر  تمام اينها را ذكر كرده و دالئل نص ارشاددر كتاب 

عنوان  م و بهاامكه براي پيغمبر و براي ي لطف را  م قاعدهاامگويد در غيبت  اين امر معتقد است، منتها مي
ـدَ چون در صفات خداوند و در لطف الهي تحول نيست؛ . رود م قائل شديم از بين نمياامدليل وجود 
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َ
تكليـف   زماامـ م تكليف چيسـت؟ خـود   اامبنابراين در غيبت  1.ل

قائم كه امروز غيبت دارند، چهار نفر نواب بودنـد،   حضرتاند؛ يعني در زمان  مردم را در غيبت تعيين كرده
كـه از تـاريخ    دانستند كه در كجاست، و آنقـدري  يم را مااممحلِّ  تشان اين بود كهولي اينها فقط خصوصي

م برسـانند و جـواب آن   اامهايي را از ارادتمندان و شيعيان بگيرند و به  داشتند نامه اينان فقط حقآيد  برمي
 هـم  ائمـه براي بيعت كـه در زمـان    اما. اي نداشتند حضرت را به سؤال كننده برسانند، زائد بر اين، وظيفه

در غيبت خود اشخاصي تعيين فرمودند كه در زم زماناامشد كه خلفا نفهمند،  كامالً محرمانه انجام مي
بنـابراين  . بغدادي بود و سپس جانشين بعدي وي و جانشين بعدي كه تا به امـروز هسـت   رأس آنها جنيد

حـال  . پيش آمد، ظاهر شـد ي جانشيني  مبنا است كه تشيع از روز اولي كه پيغمبر رحلت فرمودند و مسأله
اد،    ه را گاهي بهاگر لغت متفاوت بوده است، دليل تفاوت مكتب نيست؛ كمااينكه شيعيان و متصوف نـام زهـ

ناميدنـد، تـا اينكـه     مـي نام بدي يعني رافضـي   نام شعوبي و حتّي گاهي به نام اهل صفّه، گاهي به گاهي به
. اشتي است از تشيع، نه اينكه تصـوف از تشـيع جداسـت   تصوف هم برد. نام شيعه مشهور شدند باالخره به
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  .ي واقعي، صوفي واقعي است ي واقعي است و شيعه تصوف مبناي تشيع است؛ يعني صوفي واقعي، شيعه
اي از يـك   ي عمليه رساله رفع شبهاتخود كتاب . ايد عمليه استناد كرده شما در همه جا به رسائل

توان اسـتناد كـرد، مگـر اينكـه      ي ديگر نمي ي عمليه به يك رساله يك رسالهبنابراين بر رد . است مجتهد
ي آن را مجتهد ندانيد، كه آن هم خالف است؛ زيـرا چهـار نفـر از مجتهـدين بـه مرحـوم آقـاي         نويسنده

مـن خـودم از   ايـد   اينكـه نوشـته   امـا  .ها موجود است اند، كه اجازه دهاجتهاد دا ي  سلطانحسين تابنده اجازه
  كنيـد يـك مقلّـد     گويد، آيا آن سؤالي كه شما مي كنم، جواب نمي كسي سؤال ميدخت هستم ولي از هربي

ي شيعيان وقتي به پيروي مجتهدي يا پيري پرداختنـد، در جزئيـات از اول دليـل     كند؟ همه از مجتهد مي
آنهـا از  . ز اين حيـث ندارنـد  اتي ااطّالعمسلّماً آنها  اما. دليل خواستن، قبل از اين پيروي است. خواهند نمي

ـ      موفّـق شـاءاهللا   ان. كننـد  خصـوص از آقـاي حـاج سلطانحسـين تابنـده پيـروي مـي        هاقطاب گذشـته و ب
  .والسالم. باشيد
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  آ

  1377دي  15
ها گاهي  ايد كه چرا در بين بعضي درويش اينكه تعجب كرده اما. ي شما رسيد با عرض سالم، نامه

. نظير همين وقايع در آن ايام هم بـوده اسـت  . اختالف است، بهتر است به تاريخ صدر اسالم مراجعه كنيد
مرتباً توصيه به گذشت و احسان شده و خود مريـدان آن بزرگـواران    ائمهعالوه در قرآن و در دستورات  به

. اند و ارادتمند و مريد حقيقي هم آن كسي است كه در عمل تـابع باشـد؛ نـه در حـرف     ودههمواره چنين ب
جعفرصـادق   حضـرت جعفـري؛ يعنـي پيـرو    : گوينـد  مثالً اگر از اكثر شيعيان بپرسيد مذهبتان چيست؟ مي

از شـايد  . ماً نـه دهنـد؟ مسـلّ   جعفرصادق فرموده است، انجام مي حضرتآيا تمام دستوراتي كه  اما. هستيم
ها هـم   بسياري از درويش. دهند، ولي مذهبشان جعفري است صد دستور حضرت، يك دستور را انجام مي

شـود انجـام    درويش هستند ولي تمام آنچه را كه در مكتـب گفتـه مـي   . ممكن است به همين نحو باشند
ي  واسـطه  بـه عالوه در اينگونه موارد فرض بفرماييد اگر اين شخص صد نقيصه داشته اسـت   به. دهند نمي

درويشي هشتاد نقيصه او برطرف شده و بيست نقيصه مانده است، ولي وقتي آن بيست نقيصـه را انسـان   
كنيم كه اگر ايـن شـخص درويـش نبـود      ولي توجه نمي. گونه باشدند توقّع ندارد كه اين درويش اينبي مي

  :كرديد در مورد سؤاالتي كه اما .ابر اين نواقص در او موجود بودشايد پنج بر
نـام   اي جديـد بـه   و بـه وجـود آمـدن مسـأله    االنبياء نفهميـدم چيسـت    منظورتان را از سلسلة -1
در مكتب عرفان همواره معتقد هستند رهبر مذهبي بايد مأذون از طـرف  . االنبياء اصالً وجود ندارد سلسلة

ـ . ندي خدا مأذون هسـت  رهبر قبلي خود باشد؛ به جز پيغمبران كه مستقيماً از ناحيه ه آنهـا هـم قبـل از    البتّ
وقتي به  عكمااينكه عيسي. اند پيغمبري دست ارادت به پيغمبر قبلي خود داده و مدتي شاگردي او كرده

من بايد براي تعميد پـيش  : گفت كه عيحيي حضرتيحيي رفت و خواست تعميد يابد،  حضرتحضور 
اكنون مـرا  : فرمود ععيسي. يد خواهي دادالقدس، تعم دهم و تو با روح تو آيم چون من با آب، تعميد مي

ي  منزله را تعميد داد كه تعميد به ععيسي حضرتيحيي . تعميد بده چون مقتضي اين دوره همين است
كه به نزد خداونـد   ععيسي. شاگردي بود كه از استاد جلو زد ععيسي حضرت اما. همان بيعت است

از  عاز جانب خداوند تعيين شده بود، ولي جانشـين عيسـي   عرفت، جانشيني تعيين كرد، خود عيسي
ي خداوند بـوده   توان گفت كه از ناحيه كرد مي طرف خود او بود، كه چون او هم جز به امر خدا كاري نمي

گويند ابوطالب اسـت   نام برَده كه مي امه پيدا كرد تا رسيد به شخصي بهبه همين طريق اين رشته اد. است
رَده رسـيد و از او بـه مـن رسـيد       نبوتودايع : فرمود كه صپيغمبر حضرتو  ايـن رشـته بعـد از    . بـه بـ

ي تربيـت   بـود از جنبـه   صجانشـين پيغمبـر   عه عليالبتّ. ادامه پيدا كرد عتوسط علي صپيغمبر
تي  لّا جنبهخلق؛ يعني از جنبه واليتي، واهم جانشيني تعيين  ععلي. تمام شد صبا رحلت پيغمبر نبو
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م اامـ گونـه جانشـين تعيـين كـرد تـا      آن حضـرت هـم بـه همان   . باشـند  عم حسـن اام رتحضكرد كه 
در شـرح دعاهـاي    الجنـان  مفاتيحدر كتاب . رضا به بعد در خفا و تقيه بودند حضرتاز  ائمه. زدوازدهم

 برد، داستاني را نوشته است، بخوانيد تا شدت اختنـاق  نام مي عالنقي علي ماامروزهاي هفته، آنجا كه از 
مأمور به تقيه بودند و نماينـدگاني   ائمهدر اين حالت . شد درك كنيد وارد مي ائمهو شدت فشاري را كه بر 

گرفتند، خليفه بـه   آنها اگر خودشان بيعت مي. كردند كه آن نمايندگان از طرف آنان بيعت بگيرند تعيين مي
، جنيـد  زقـائم  حضـرت در زمـان  . شد خيال اينكه اين بيعت، بيعت حكومتي است مزاحم جان آنان مي

داشت جانشين هم براي خود تعيـين كنـد و آن    بود و حقحضرت مأمور به اخذ بيعت بغدادي از طرف آن 
ي  اوليـا يـا سلسـله    ي ايـن سلسـله را سلسـله   . طور ادامه پيدا كردشين هم، جانشين تعيين كرد و همينجان

ادامـه خواهـد داشـت و در     زمحمد آل گويند و اين سلسله تا ظهور قائم ي مشايخ مي اقطاب يا سلسله
ور، گزارش نهايي را به عرض آن حضرت خواهد رساند و در ركاب آن آن زمان آن شخص معاصر اين ظه

ي  تـوان گفـت جنبـه    اي نداشته و در واقع مـي  ي سياسي يا فرقه اين سلسله هم، جنبه. حضرت خواهد بود
  .الهي داشته است

اند كه به ظلم تسليم نشويد و ظلم هم نكنيد، دستور تقيه هم  كه دستور دادهدر اسالم همانطور -2
ام    . دهنـد  كنند و آنهـا را آزار مـي   ايد كه با دراويش مخالفت مي خودتان نوشته. اده شده استد لـذا ايـن ايـ

هـا و   بنـابراين مـن در بيانيـه   . ها به اشتباه نيفتند مقتضي تقيه است، منتها اين تقيه تا آنجاست كه درويش
كنـد ولـي    نمـي و اجتمـاعي دخالـت    ام كه درويشـي در امـور سياسـي    ام، نوشته هايي كه داده دستورالعمل

به آن منطق ديني كه در آنها بايد باشد، خودشان در ها آزادند بنابه استدالل و منطق خودشان و بنا درويش
اين امور استنباط كنند و براي اينكه دچار اشتباه نشوند مـن خـود شخصـاً فعـالً دخـالتي در ايـن مسـائل        

ها اين تصور را دارند كـه بايـد از آن    هر دخالتي بكنم درويشبراي اينكه من هر نظري بدهم و . كنم نمي
خواهم اگر خـداي   هستم و الاقل نميي مردم، جايزالخطا  نظر پيروي كنند و حال آنكه من هم مانند همه

ر باشد؛ چـرا كـه در مسـائل سياسـي و اجتمـاعي،      كرده خطايي از من سر زد، خطاي من در ديگران مؤثّن
پرداختم  من شخصاً در روزگاري به مسائل سياسي و اجتماعي مي اماكند و  أثير ميخطاي انسان بر همه ت

ام هـم در مكتـب درويشـي و      و مسائل مذهبي را در درون خود و براي شخص خود داشتم و در همان ايـ
لذا در پاسخ كسي كه در اين مورد از من سؤال كرد، گفتم كـه مـن از همـان اول    . ارادتمند درويشي بودم

قدرت تمييز پيدا كردم و مميز شدم، در مكتب عرفان و درويشي بودم، منتها يك مـدتي شـاگرد بـودم     كه
  ام و بنـابراين بـراي اينكـه اشـتباهي از جانـب مـن بـر ديگـران اثـر نكنـد شخصـاً             ولي اينك استاد شده

ي مسـائل اگـر    ها آزادند مثل ساير مردم طبق منطـق دينـي، در همـه    ولي درويش. كنم فعالً دخالت نمي
  .بخواهند، دخالت كنند

طـور  م، اقطـاب ب اام به اين معني كه در غيبت. به سؤال سوم شما تقريباً جواب داده شده است -3
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، امر شريعت و امر طريقت هـر  ائمهدر زمان . هستند غيرمستقيم از طرف آن حضرت مجاز براي اخذ بيعت
در دوران فعلي امر شريعت و جستجوي . قابل قبول بود فرمودند م بود و هر چه حضرت مياامدو در اختيار 

محتـاج بـه    )نامنـد  ي عمليه مـي  كه رسائل فقهي را هم رسالههمانطور( احكام ظاهري و طرز عمل به آن
خود  امااند و  اند و قطب هم بوده درس خواندن خاصي است كه بعضي اقطاب، آن مطالعات فقهي را داشته

هـا در   مـدت . كنم و در بسياري موارد، خود مجتهد به تجزّي هسـتم  من مقلّد نيستم و عمل به احتياط مي
كردم و در مسائل شرعي مربوط به عقود و معامالت و نكاح و طالق و بسـياري از   كارهاي قضايي كار مي

هاي آقايـان   نكه الحمدهللا رسالهشوم ولي محتاج به رساله نيستم براي اي اين مسائل، خود مجتهد تلقّي مي
تقريباً همه مثل هم هستند و هيچ فرقي ندارند فقط در جستجوي آن فقيهي كه داراي . فقها فراوان است

هُ آن شرايط باشد؛ يعني 
َ

ْمِر َمـْوال
َ
 ِأل

ً
 َهَواُه ُمِطیعا

َ َ
 
ً
اِلفا

َ ُ
 ِلِدیِنِه 

ً
ِسِه َحاِفظا

ْ
ف
َ
 ِلن

ً
َصاِئنا

رديد هر وقت جستجو ك. باشيد 1
وقت در احكام شـريعت  آن )ه موظّف هستيد جستجو كنيد و پيدا كنيدكه البتّ( و چنين فقيهي را پيدا كرديد

هاي ايشان خواهيد بـود؛ در مسـائلي از قبيـل چگونـه نمـاز بخوانيـد،        يعني اعمال و عبادات، مطيع نوشته
  .چگونه روزه بگيريد و امثال اينها

باشـد، والّـا اگـر    ي خداونـد   ولي سجده بايد به نيت سجده. تسجده جز براي خداوند جايز نيس -4
ت آن شـخص را    . عنوان ورزش سر به زمين گذاشت، اسم اين سجده نيست كسي فرض كنيد به بايـد نيـ

ي اسـت كـه   آنوقتتوان كرد و  ي شكر در هر جا مي سجده اما. بله سجده جز براي خداوند جايز نيست. ديد
  .ي به آن شخص نيست، سجده به خداوند است اين سجده، سجده. افتد مي خود انسان به سجده خودبه

رسد شما قصد تحقيق و بررسي داريد، بهتر است كتب  نظر مي شوم كه چون به ر خاتمه يادآور ميد
ايـد،   ي درويشي وصـلت كـرده   ايد با خانواده فراواني كه در اين زمينه است مطالعه بفرماييد، و چون نوشته

را  پندصـالح و كتاب  شبهات رفع، كتاب السعادات مجمعكتاب . يل كتب را قاعدتاً خواهند داشتآنها اين قب
 .والسالم. ها مندرج است هاي شما در اين كتاب مطالعه بفرماييد، تقريباً جواب تمام سؤال
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  1377دي  15
در مورد خوابي كه نوشته بوديد، توجه كنيـد كـه خداونـد خـود     . ي شما رسيد با عرض سالم، نامه

ُْن : فرموده است َ 
َ
َوریـدا

ْ
 ال

ِ
ْیِه ِمْن َحْبـل

َ
َرُب ِإل

ْ
ق

بـه همـين نحـو    . تـر اسـت   ، يعني از رگ گردن به ما نزديـك 1
. صدد اغواي مـا باشـد  زديك شود و درما به ما ن شيطان را هم مهلت داده است كه تا آخرِ عمر دنيا و عمرِ

اي نيست يك واقعيت است كه در خـواب، پـرده از روي آن    بنابراين نزديك بودن شيطان به شما امر تازه
كـه امـروز   ( خداوند در مقابل، راه فرار از شيطان را توسط بنـدگان خـاص خـودش    اما. برداشته شده است

ده و بنابراين همين كه خداوند عبـاي حضـرت را بـر    براي مؤمنين فراهم كر )است زم زماناام حضرت
دانيد كـه  شاءاهللا خواهيد بود، ولي ب شود كه در ذيل عنايت آن حضرت ان روي شما كشانده است معلوم مي

ي گاهي با نماز، گـاهي بـا روزه انسـان را گـول     حتّ. صدد گول زدن انسان استشيطان در تمام مراحل در
  در مـورد   امـا  .ي اينهـا بايـد حـذر كنيـد     از همـه  .افتـد  به جان انسـان مـي  زند و گاهي با كبر و غرور  مي

  :سؤاالت شما
ي الهي، شما اتاق بسيار تاريكي را در نظر بگيريد، مثالً در  در مورد موجودات و اتّصال آنها به اراده

ه بـا بـودن هـوا،    اينكـ گو. تابد ه بر روي بعضي اشياء ميها، از باال نوري با يك استوان ي عكاسي تاريكخانه
شود ولي فرض كنيد ايـن نـور فقـط     وضعيت طوري است كه اگر نور تابيده شود اطراف آن هم روشن مي

بينيد و وجود دارد ولي به محض اينكـه آن نـور قطـع شـود      آن مسير را شما مي. مسير خود را روشن كند
بايـد از ايـن امـر    ست كه خودتان لّا اصل مطلب ادراكي ااين يك تمثيلي است وا. رود همه چيز از بين مي

اندازه در سـلوك پيشـرفت   كه هر چه هست امر خداست و به هر تدريج متوجه خواهيد شد به. داشته باشيد
  .تر خواهيد داشت كنيد اين ادراك را روشن

بـه  خلقت و ارتباط با خداوند، مسائلي نيست كـه   ي ي جبر و تفويض، مسأله مسائلي از قبيل مسأله
ـ   يك از اين معاني معنوي به زبان درنمـي شود براي اينكه هيچزبان گفته    ي عواطـف عـادي هـم    آيـد، حتّ

ولي اين دوست داشتن را يك وقت ممكـن اسـت بـه    » دوست دارم«گوييد  شما فقط مي. آيد به زبان نمي
همسرتان داشته باشيد، يك وقت به فرزندتان، يك وقت به مادرتان، يك وقت به مردم عادي، يك وقـت  

لّا خـود دوسـت داشـتن،    كنيد وا ممكن است اشيائي را دوست داشته باشيد ولي فقط آن را توصيف مي هم
  .توان بيان كرد يعني ماهيت آن را به لفظ نمي

اطاعت پدر و مادر را تا آنجا بايد كرد كه بـه شـرك نرسـد؛    . ي دوم اطاعت پدر و مادر است مسأله
 وَ و مادر كـن  اطاعت پدر : فرمايد براي اينكه قرآن مي

َ
ـِرَک يب  ِإْن جاَهـداَک 

ْ
ش
ُ
ْن 

َ
ـال  أ

َ
ٌ ف

ْ
ـِه ِعـمل

ِ
 ب

َ
ـك

َ
ـْیَس ل

َ
 مـا ل
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ِطْعُھمـا
ُ
ت

شـرك  . شـرك هـم درجـاتي دارد   . ، اگر كوشش كردند كه تو را به شرك وادار كنند اطاعت نكـن 1
عنـي  رسيد، ي هر وقت احساس كرديد كه در اطاعت آنها به شرك مي. ظاهري و شرك خفي و امثال اينها

  .دهد، اطاعت نكنيد غير از خدا معبودي براي شما قرار مي
يكـي از   امـا اينكه زن وقتي كبير شد استقالل دارد، از لحاظ مـذهبي حرفـي در آن نيسـت؛     اماو 

ي زن و مرد است كه زن از ارتبـاط بـا    قواعد اجتماعي و عرف و عاداتي كه در جوامع مختلف است مسأله
پذيرد كه همين مسأله فقط موجب عـرف و عـادات    مرد از ارتباط با زن نقش نميپذيرد ولي  مرد نقش مي

هـا   كـه زن ( مثالً در ايران شايد صحيح نباشد، ولي در كشورهاي آمريكايي و اروپـايي . مختلفي شده است
حـال در  هر بـه . عادي و صحيح باشـد  )هايي كه به ضرر خودشان هست ي آزاديگونه آزادي دارند حتّ همه
 .والسالم. مسأله غير از دستورات شرعي، بايد عرف و عادات جامعه را هم رعايت كرداين 
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اند آنچه راجع بـه   ايد كه در تشرّف به شما گفته قطعاً توجه كرده. ي شما رسيد نامه .با عرض سالم

د شفاهاً از من يا يكي از مشايخ بپرسيد و بنابراين بـا كاغـذ و   ذكر و فكر است مختص خود شماست و باي
  اش بـا كاغـذ    توان پاسـخ گفـت و دربـاره    آنچه كه با كاغذ و نامه مي اما. توان به آن پاسخ گفت نامه نمي
بنابراين براي يافتن پاسخ بعضي از سؤاالت خـود  . ها هم نوشته شده است توان نوشت در كتاب و نامه مي

  بـار   مراجعه فرماييد و اصـوالً آن رسـاله را داشـته باشـيد و هـر چنـد وقتـي يـك         شبهات رفع ي رسالهبه 
  .مطالعه كنيد

ندرت ممكن اسـت بـه كلّـي     واليت، پيوند واليت وقتي گرفت بهدر مورد خشك شدن پيوند  اماو 
  ده نكـر  يخـدا . شـود  ممكن است از رشد بيفتد و در همـان حـال بمانـد، ولـي خشـك نمـي      . خشك شود

  اگر خشك شود از عالئم آن يأس از رحمت خداست و رهـا كـردن تمـام وظـايفي اسـت كـه انسـان بـه         
  .گردن دارد

بنابراين اگـر  . توان ادا كرد جهت بايد تا ميهر الناس را به ايد، حقّ ال كردهالناس كه سؤ در مورد حقّ
ي غيبت، تهمت و امثال اينها حقّي به گردن شماست بايد جستجو كنيد و صاحب آن را پيدا كنيد  از مسأله

. اي بدهيـد  وقت استغفار كنيد و بـه يـاد او صـدقه   اگر اين امكان براي شما نبود، آن. و از او حالليت بطلبيد
در . جهـت بايـد از او معـذرت بخواهيـد    هر سي به صاحب حق پيدا نكرديد؛ چون بـه ه تا وقتي كه دسترالبتّ

هـم موجـود اسـت، بـه دعـاي روز دوشـنبه        الجنان مفاتيحاند و در  دعاهايي كه براي روزهاي هفته نوشته
اي كه  گويد در مورد هر بنده ي خطاهايي كه كرده است و مي كند از همه مراجعه كنيد، در آنجا استغفار مي

كه مـرده اسـت يـا غايـب     ( ام و دسترسي به او ندارم غيبتي يا ريايي و يا تعصبي نسبت به او به خرج داده
  .والسالم. جهت بايد جبران اين كار را كردهر به. اري كن كه از من راضي شودخداوندا ك )است
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 ي ايـد بيشـتر آنهـا در كتـب مفصـله      مسائلي را كه سؤال كـرده . يدي شما رس نامه. با عرض سالم

 امـا  .ها مراجعـه كنيـد   مند به مطالعه آنها هستيد، به آن كتاب اگر عالقه. عرفاني و تاريخي ذكر شده است
موسـي و   حضـرت بنـابراين اگـر در ديـن    . قوانين الهي اساسشان يكي است: توان گفت آنچه در اينجا مي

راتي وجود دارد كه عين آنها با تغييراتي در دين اسالم است، اين نه تنها از شأن اسالم عيسي مقرّ حضرت
منتها . اند شود كه هر دو از يك منبع سرچشمه گرفته كاهد، بلكه موجب اين احتمال مي يا اديان سابق نمي

ثر مـرور زمـان و   ابراهيم متداول بوده ولي در ا حضرتاز زمان  با تغييرات مختصري؛ كمااينكه حج گاهي
  پرستي، احكام آن فرق كرد و به نحوي شد كه به آن صورت مورد قبول اسالم واقـع نگرديـد    ي بت سلطه

هـا عـادت دارنـد     چنانچه مـثالً بچـه  . توان اقتباس ناميد و اسالم با تغييراتي آن را قبول كرد و اين را نمي
گويـد   هم همان غذا را شروع كند، اولي ميكند ديگري  وقتي سر سفره يك نفر غذاي خاصي را شروع مي

در اين مـوارد  . كنيم نفس كشيدن را ما تقليد نمي. تو از من تقليد كردي، حال آنكه اين مسأله تقليد نيست
در مورد حج، خداوند . شود هم چون منشاء احكام يكي است بنابراين هيچ نقصي براي هيچكدام تلقّي نمي

در سـعي بـين صـفاء و مـروه بعضـي از      . را تغيير نداد به جاي خود باقي است راتي را تغيير داد و آنچهمقرّ
از پيغمبـر سـؤال   . حج نخواهد بـود  پرستي است جزء ها فكر كردند چون اين هم يادگار دوران بت مسلمان

از اين جهـت  . ر كردندكردند، آيه آمد كه سعي بين صفاء و مروه هم از آيات خداست و بنابراين آن را مقرّ
  .توان گفت نقصي وجود دارد ينم

ا منتهـ . آثار بسياري از قوانين زرتشتي، كليمي و مسيحي در دين اسالم موجود است: سؤال دوم اما
رات مربـوط بـه زنـان    كمااينكه مقرّ( كه در خود احكام اسالمي نسخ و ناسخ و منسوخ وجود داردهمانطور

صـورت حـبس    ينكه آنها را در منزل تقريبـاً بـه  ي بر اناشزه يا همسر بدكار تغيير كرد، اول حكمي آمد مبن
ه در اسـالم داده شـد ايـن    بنابراين تغييـري كـ   )داريد، بعداً اين حكم عوض شد و بسياري موارد ديگر نگه

پيغمبر مـا هـم احكـامي    . خدا بوده است ي عنوان نسخ آن حكم بود والّا احكام سابق تمام از ناحيه تغيير به
تـر و حتّـي نواقصـي كـه در قـوانين اديـان قبلـي وجـود          ي خدا بوده منتها بسيار كامل كه آورده از ناحيه

بنابراين ايـن امـر را تقليـد از آن ديـن يـا اقتبـاس از آن ديـن        . در دين اسالم اصالح يا نسخ شد داشت،
ـ  توان گفت نمي ي الهـي اسـالم را    خصـوص قصـد دارنـد جنبـه     همگر كساني مثل مستشرقين كه چون ب
بايـد  . گويند و حال آنكه همـه از يـك ناحيـه اقتبـاس شـده اسـت       عنوان اقتباس مي به ، اين راكنند نفي
كه دين مسيح از كـي اقتبـاس كـرده؟ ديـن موسـي از كـي اقتبـاس كـرد؟ ديـن زرتشـت از كـي             گفت

كرد؟ از همانجايي كه آنها اقتباس كردند، يعني امر الهي، پيغمبر ما هم از همانجـا اقتبـاس كـرد؛     اقتباس
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  .منتها با تغييراتي
هـا   در مورد بعضي آداب و رسوم، خود پيغمبر هم فرموده است كه آنچه از آداب و رسوم ملّت اماو 

كمااينكـه  . كنـيم  كنيم ولي آنچه منافات داشته باشد رد مي با اسالم منافاتي نداشته باشد، آنها را قبول مي
اسـتقبال آمدنـد و دم دروازه كـه بـه حضـرت      به شهر انبار كه تشريف بردند، رجال آن شهر به  ععلي

حضـرت سـؤال كردنـد سـجده چـرا؟ گفتنـد مـا در مقابـل بزرگـان خودمـان           . رسيدند، به سجده افتادنـد 
. نداريد اين رسـم را اجـرا كنيـد    بعد از اين حق. سم بسيار بدي استحضرت فرمود اين ر. كنيم مي سجده

ايرانـي بـه حضـور حضـرت رسـيدند و      چنـد نفـر از شـيعيان     عصـادق  حضرتدر عوض در زمان  اما
. گـوييم و اول بهـار اسـت    مناسبتي گفته شد كه امـروز در نـزد مـا عيـد اسـت كـه بـه آن نـوروز مـي          به

به هر مناسبت كه خدا را به يـاد بياوريـد، بـه يـاد اينكـه خداونـد       . فرمودند بسيار كار خوبي است حضرت
ست و خود حضرت فرمودند اين دعا را در اين روز بخوانيـد كـه همـان    طبيعت را زنده كرده است، خوب ا

  .دعا اكنون متداول است
اسالم آنچه از آداب و رسوم ساير ملل و ساير اديان ديده است، اگر با شـرع مخـالف نباشـد، آن را    

 ملـي مخـالف  بنابراين چون اسالم با آداب و رسوم . كند كند و اگر مخالف باشد لغو مي پذيرد و لغو نمي مي
كمااينكـه مسـلمانان   . داشته، در عين حال اسالم را هم نگهداشته اسـت نيست، هر ملّتي آداب خود را نگه

ـ . گيرنـد ولـي مسـلمانان غيـر ايرانـي بـه عيـد نـوروز توجـه ندارنـد           ايران عيـد نـوروز را عيـد مـي     ه البتّ
اصليت ايراني دارند اينها هـم   كشورهايي مانند عراق، پاكستان و هندوستان و تاجيكستان چون مسلمانان

گيرند ولي مسلمانان مثالً شمال آفريقا يا چين يـا فيليپـين و امثـال اينهـا بـه نـوروز        عيد نوروز را عيد مي
  .دهند ي نمياهميت

در مورد سؤال سوم ما موظّف به رعايت احكام شرع هستيم ولي مسائلي كه در آنها قواعـد اصـول   
شـرعي   شود، مربوط به كساني است كـه بـراي درك حكـم    اينها مطرح ميمثل قاعده استصواب و امثال 

 امـا  ما بايسـتي حكـم را اجـرا كنـيم و    . عنوان مقلّد، دانستن آنها الزم نيست كنند ولي بر ما به كوشش مي
 َمْن نقل است كه  عصادق حضرتباره از  چگونه حكم را اجرا كنيم دراين
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يعني كسي كه در راه پيـدا كـردن حكـم    ( اگر فقيه 1. ْن 

يعني در اعمـال خودشـان بـه او      داراي اين شرايط بود، عوام از او تقليد كنند، )شرعي كوشش كرده است
ي  عهـده  تشخيص ايـن فقيـه بـه   . د و امثال آنكنند در اينكه چگونه نماز بخوانند، چگونه روزه بگيرناقتدا 

وقتي شخص كوشش كرد و منطبـق  . خود شخص گذاشته شده كه چه كسي داراي اين خصوصيت است
  با كوشش خود عمل كرد و چنين فقيهي را پيدا كرد و هر چـه او گفـت بـه آن عمـل كـرد، ديگـر بـر او        

  .جي نيستحر
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خواهـد تحقيـق در امـر ديـن بكنـد و       ايد مربوط به كسي است كه مي ه سؤاالتي كه شما كردهالبتّ
ل     . خواهد به احكـام عمـل كنـد    خواهد فقيه شود، نه كسي كه مي مي در آن صـورت بحـث خيلـي مفصـ

خواهـد   در مـورد آن كسـي كـه مـي     امـا و . گنجد و نامه براي پاسخ آن كافي نيسـت  در نامه نمي و است
همين كه چنين فقيهي را پيدا كرد و در اعمال از او تقليد كـرد، سـلب مسـئوليت از او شـده و     . كند عمل

كنـيم در يـافتن    گويند كه ما كوشش مـي  خود فقها هم مي. وظيفه خود را انجام داده است و نگراني ندارد
نّ ما اين است كـه حكـم خـدا    گويند كه ظ گوييم حكم خداست بلكه مي گويند آنچه ما مي حكم خدا، نمي
كنـد،   اي اسـت كـه بنـابر آن مجتهـد يعنـي كسـي كـه تحقيـق مـي          كمااينكـه قاعـده  . هم همين است

رسد  كند اگر حكمي كه پيدا كرد منطبق بود با حكم واقعي خداوند، در آن مورد به دو ثواب مي مي بررسي
اينكـه در راه پيـدا كـردن حكـم خـدا       يكي ثواب اينكه حكم خدا را پيدا كرده و اجرا كرده و يكـي ثـواب  

كوشش كرده است ولي اگر هم حكم خدا را پيدا نكرد و در واقع آن حكمي كـه كـرد حكـم خـدا نبـود و      
جهـت بـه   هر گويند مجتهد بـه  اصطالحاً مي. وندصحيح بود يك ثواب دارد يعني ثواب كوشش در راه خدا

َحـدُ 
َ
ـواَبني ا

َّ
گوينـد   نابراين آنها هم معتقد نيستند كه اين حكمـي كـه مـي   ب. رسد يكي از اين دو ثواب، مي  ،الث

 عرفـان  و علـم  ي نابغـه عليشـاه در كتـاب    حكم خداست، كمااينكه در شرح حـال مرحـوم آقـاي سـلطان    
اي را پرسـيدند كـه حكـم خداونـد چيسـت؟       نوشته شده كه ايشان از استاد فقه خود در مشهد مسـأله  هم

عليشاه گفتنـد كـه مـن از     آقاي سلطان. نظر من پاسخ اين است به شان مدتي صحبت كردند و گفتنداستاد
بـاز اسـتاد شـروع كـرد بـه اسـتدالالتي و بـاز        . جنابعالي حكم خدا را پرسيدم نخواستم نظر شما را بـدانم 

استاد گفت آنچه نزد ماست همين است تو بيشـتر  . ايشان هم جواب خود را تكرار كردند. نظر را داد همين
جــاي ديگــري؛ كــه ايشــان رفتنــد پــيش حــاج مالهــادي ســبزواري، او هــم بعــد از  خــواهي بــرو  مــي
عليشـاه رفتنـد و    شدن ايشان مطلبي را به همين مضمون گفت كه ايشان نزد آقاي سـعادت  التحصيل فارغ

  .به فقر مشرّف شدند
ت      گوييد در همان كتاب آمده كه از آقاي سعادت عقل كه مي اما عليشاه كسـي پرسـيد عقـل حجـ

ت اسـت     : ت يا نه؟ ايشان فرمودنداس ـا عقل من يا عقل تو؟ عقل مـن حجـعقلـي كـه   ! عقـل تـو نـه    ام  
عقل الهـي اسـت؛ يعنـي عقـل معـاد نـه عقـل        . حجت است عقلي است كه تابع شريعت و طريقت باشد

گوييم معاويه داشت كه معاويـه را اعقـل عقـالي زمـان      عقل شيطاني آن عقلي است كه ما مي. شيطاني
ولي فقط دين خداوند جلـوي مـن   . ت كنيدترم، اگر دقّ فرمود من از معاويه عاقل عدانستند ولي علي مي

ت نيسـت    . ترم بازي كنم و عاقل اصطالح سياست والّا از معاويه بيشتر بلدم به گيرد را مي چنين عقلـي حجـ
م خـدا را پيـدا كنـد نـه     ولي عقلي كه تابع امر الهي باشد، همان عقلي كه كوشش كند در راه اينكـه حكـ  

. كوشش كند در راه اينكه برتري خودش، آقايي خودش، را به رخ مردم بكشد و آنها را تحت انقيـاد درآورد 
گويند آن عقلي است  عقلي كه در طريقت مي اماولي عقل الهي حجت است و . نيست چنين عقلي حجت
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صـورت عقـل    چيزي است كه خود را به .عقل است الهي بشود كه آن هم عقل نيست، شبه كه مانع عشق
در مســائل دل، مســائل طريقتــي، مســائل عشــق الهــي، . در آنجــا عقــل حجــت نيســت. اســت درآورده
گوينـد   تـوان گفـت در ايـن زمينـه آنچـه مـي       در واقـع مـي  . گويند حجت نيسـت  عنوان عقل مي به آنچه
  .والسالم. نيست عقل
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اتاقي شما رسيده بود كـه   ي مشابهي از هم در همان پست، نامه. ي شما رسيد با عرض سالم، نامه

هاي ديگري هم  ضمناً بيانيه. اي را كه ضميمه خواهد شد مطالعه كنيد دو اعالميه. سؤاالت مشابهي داشت
در مـورد   امـا شـما بدهنـد و   توانيد از آقاي جذبي در اصفهان بخواهيـد كـه بـه     صادر شده كه در آنجا مي
  :سؤاالتي كه كرده بوديد
ي من  ، توجه خواهيد كرد كه بسياري از اين سؤاالت به وظيفه75ي رمضان سال  با توجه به بيانيه

ايد هدف شما از هدايت خلق چيست؟ هدف  اينكه نوشته اما .شود لذا به آنها جواب داده نمي. مربوط نيست
ي مـن گذاشـته شـده و بنـابراين بـه انجـام آن اقـدام         عهده اي است كه بر فهوظي. من انجام وظيفه است

 عَ : اند درمورد نماز فرموده اما .تواند باشد ترين هدف مي مر مهماطاعت ا. كنم مي
ُ
الة ینومالصَّ  يـا   ُد الـدِّ

ُ
ـالة الصَّ

ین و لذا تأكيـد در مـورد    و بهترين عمل عبادي نماز است  ترين عبادت مهم. ، نماز ستون دين استِعَماُد الدِّ
نماز را بايد هميشه خواند و اين تأكيد در مـورد نمـاز بـراي     اما .و از بزرگان فراوان رسيده است ائمهآن از 

َیقـنيوَ ي  هـا از روي نـاداني آيـه    بعضـي . تمام دوران حيات است
ْ
 ال

َ
ـك

َ
ِ

ْ
 َیأ

َّ
 َحـىت

َ
ـك معنـي   را اينطـور  1 اْعُبـْد َربَّ

ولـي كسـي از   . اصطالح آنها واصل شديد ديگر نمـاز الزم نيسـت   كنند كه وقتي يقين حاصل شد و به مي
َیقـنيايـن  . خواندند بزرگوارتر و جلوتر نيست و آنها تا آخر عمر نماز مي ائمهپيغمبر، از علي و از 

ْ
 ال

َ
ـك

َ
ِ

ْ
كـه   َیأ

ي ديگـري در   عناي مرگ است، بـراي اينكـه در آيـه   فرمودند به دو نحوه قابل تعبير است؛ اوالً يقين به م
يعني تا مرگـت و تـا وقتـي زنـده     . دهد اند و يقين اين معني را هم مي قرآن، يقين را به معني مرگ آورده

ها صحبت كـرده اسـت، يـا در     بنابراين، آن استاد شما كه راجع به نماز و درويش. هستي بايد نماز بخواني
كنند  هاي خاص تكدي مي هايي هستند كه با لباس شكه منظورش فقط آن درويعرفان وارد نبوده و يا اين

تدالل را دارنـد، نـه درويشـان    ها اين اسـ  بسياري از آن فرقه. اند عنوان درويش شناخته شده و نزد عموم به
ي حالت تنبلي و ركود و خمودشان است كه به اين صورت جلوه  كننده در واقع اين استدالل توجيه .حقيقي

ي مريضي كه شود، حتّ وجه نماز از انسان ساقط نمي هيچ از را تا دم مرگ بايد خواند و بهلّا نمكرده است، وا
 .والسالم. تواند بايستد، همانطور خوابيده بايد نماز بخواند نمي
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  آ

  1378آذر  19
سـؤال، جـواب    نگه داشتم، براي اينكـه از خـود   اامهاي مكرّر قبلي شما را تم با عرض سالم، نامه

بنابراين از اين جهـت  . افتد كار مي فكر به انسان اگر جواب هم ندهد يا جواب آن را نداند، خود. گرفته شود
شود بنويسيد، ولي منتظر جـواب، نـه از    از شما متشكّرم و منتظرم كه هميشه سؤاالتي كه برايتان پيدا مي

  .شاءاهللا شيد، انمن، بلكه از غيب با
ي عاصـي خداونـد مسـتحب اسـت      ايد كه نوشتن نامه از طرف يك بنده اينكه يادآوري فرموده اما

باز هم از اين يادآوري شـما بـه خـودم و     ،»منتظري را به لب آمد نفس«ولي نوشتن پاسخ امري واجب و 
  .همچنين يادآوري قطعاً شما به نفس خودتان نيز متشكّر شدم

كتبـي ندهـد يـا نتوانـد     وقتي انسان جـواب  . و اقسام دارد؛ جواب كتبي، جواب روحي جواب، انواع
ـ . كند جواب از طريق ديگري بدهد جهتي سعي ميهر بدهد، به ي تبـديل بـه حـرام    خيلي اوقات واجب، حتّ

جـواب   امـا  .ان آن را در همه جا واجب دانسـت تو بنابراين به صرف اينكه امري واجب است نمي. شود مي
  :مطالبي كه نوشته بوديد بعضي

حسب اختيـار خـود بـه ديگـري اجـازه      اي بر است و وقتي كه صاحب اجازه در طريقت اجازه مناط
سپارد، ولي آنچه لدنّي نيست و اكتسـابي اسـت اگـر خداونـد مصـلحت       دهد، آنچه لدنّي است به او مي مي

باشد يا ضرورتي نباشـد ايـن كـار را    رود، ولي اگر مصلحت ن بداند، نفر بعدي خود به دنبال اكتساب آن مي
عليشاه بـا تمـام    صالح حضرتدانم ولي  كمااينكه فرض بفرماييد من زبان فرانسه را آموخته و مي. كند نمي

بنابراين ايشـان كـه بطـور غيرمسـتقيم يعنـي بـا دو       . اند شان زبان فرانسه تحصيل نكرده بزرگي و عظمت
بنابراين وقتي شـما  . به من اجازه دادند، آنچه نزد ايشان بود به بعدي رسيد و به بعدي و به مخلص واسطه
اگـر  . هـا رسـيده اسـت    اند بـه بعـدي   عليشاه شده باشيد آنچه را كه آن حضرت داشته صالح حضرتتسليم 

لحـاظ ارتبـاط    كند اين به مصلحت شماست و از بعضي از آن چيزها در مقام تماس با شما ظهور پيدا نمي
دهد جور مورد نظر قرار مي لّا خداوند همه را يكبا شماست وا.  

  :فرمايد كه خداوند ميالبتّه همانطور
َ
ـُھْم 

َ
نا َبْعض

ْ
ـل

َّ
ض

َ
ُسُل ف  الرُّ

َ
ك

ْ
ٍض َبْعـ  ِتل

و يا بزرگان هم  ائمهدر بين  ،1
ا بعضي از آنهـا را فضـيلت   فرمايد كه م منتها تفاوت درمقام خودشان است و خداوند مي. اين تفاوت هست

ـ . بنابراين بر ديگران نيست كه كسي را بر يك يا بـر ديگـري فضـيلت دهنـد    . داديم بر بعضي ديگر ه البتّ
در  عليشـاه  نـور  حضرتعليشاه يا  سلطان حضرتنظر از اينكه  نظر خود مخلص نيز در دوران اخير صرف به

عليشاه نداشتند ولي مقام معنوي آن حضـرت   الحص حضرتعلوم ظاهر و تأليفات، مقامي داشتند كه ظاهراً 
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تر كرده بود؛ كمااينكه اقطاب بعدي تاكنون همه بـه   و تسلّطي كه بر محيط داشتند، ايشان را از همه پيش
ام كـه   اينكـه بـر همـان صـندلي و مسـندي تكيـه زده      هـذا مـن گو   علي. ايشان مشرّف شدنددست خود 

. دانـم  ي ايشان مـي  ترين بنده نوز هم و هميشه خود را كوچكعليشاه تكيه زده بودند ولي ه صالح حضرت
عقيـده   كنم و من نيز بـا شـما هـم    عليشاه تأييد مي صالح حضرتي شما را به  بنابراين از اين جهت عالقه

طـور اسـت و ايـن را خـدمت     ارادتم به ايشان طوري بود كـه حـد نداشـت و هنـوز هـم همين      من. هستم
ي بـه ايشـان       محبوب حضرترضاعليشاه و  حضرت عليشاه هم عرض كردم و گفتم مـن دلبسـتگي خاصـ

دارم، ولي اين دلبستگي هرگز مانع نيست كه من ارادتم را به شما ظـاهر نكـنم و هـر خـدمتي كـه الزم      
رضاعليشاه در اواخر كه بيشتر در تهـران بودنـد و مـن     حضرتبه اين جهت بود كه . دانستيد انجام ندهم

عليشاه خيلي مورد لطف و عالقـه   محبوب حضرترفتم و همچنين تمام دوران  يشان م مالقات] به[بيشتر 
خصوص از اين  عليشاه و به صالح حضرتبنابراين از جهت شدت اعتماد و دلبستگي به . و اعتمادشان بودم
االبـد   ت و ارادتش به آن بزرگواري كه دسـت او را گرفتـه اسـت الـي    كسي عالقه و محبجهت هم كه هر

  .دهد، من به ايشان عالقه داشتم دل خود براي او يك جاي خاصي قرار مياست و در 
ام، اين بيسـت سـال از اواسـط دوران     ايد بيست سال است كه هيچ چيز نديده اينكه شما نوشته اما

حـال شـما چـه    . 1358يـا   57يـا   1356هـاي   شود به سال آقاي رضاعليشاه است، براي اينكه مربوط مي
جديدي پيـدا كرديـد و سـؤاالتي از     نظرياتن ديديد كه در وسط دوران سلطنت ايشان تغييري را در ايشا

بـراي اينكـه   . اين قسم برايتان پيدا شد؟ پس توجـه كنيـد كـه تغييـر از شـما بـوده اسـت، نـه از بيـرون         
ي ها و امثال اينها همگـ  اند، ولي اوضاع اجتماعي، گرفتاري رضاعليشاه همان رضاعليشاه قبلي بوده حضرت

كـه گفـتم مـدعي نيسـتم آنچـه      البتّـه مـن همانطور  . صـور را بكنيـد  موجب شده اسـت كـه شـما ايـن ت    
اينكه هـر وقـت خداونـد مصـلحت بدانـد      ي قدرت داشتند من هم دارم، گو حيطهعليشاه در  صالح حضرت

دو راه  ي فقـر از  دانيد كه مالك راهيابي در سلسـله  از طرفي مي. اجازه خواهد داد كه من هم داشته باشم
  .يا اثر و يا نص: است

رف اينكـه پيغمبـر علـي را     . اصل در تسليم به پير، تشخيص اصالت نص اوست كمااينكه ما به صـ
بر او قرار گرفت علي را معي م حسـن و الـي آخـر    اامدانيم و به همين دليل بعد از او  م مياامن كرد و نص  

بايد بگوييم بسـيار مشـكل و    )اگر نگوييم محال( امروزولي پيگيري چنين نصي در دوران . را قبول داريم
كسـي كـه آن اثـر و تسـلّطي را كـه      كند؛ يعنـي از هر  ينجا اثر كار ميبنابراين در ا. نزديك به محال است

. بعد از اين تسليم و بيعت، به دنبال نص بايد برود. شود م ببيند، در او ديد به او تسليم ميااممتوقّع است از 
بعـد از  . كند بعد از او اثر كار نمي اماپرسد  ها را از او مي پرسد و اتّصال گذشته ر را از خود او مينص اين پي

آن اثري كه از او ديده و تسليم آن شده است به فقير اعالم كرده است كه نـص ايـن   . او نص معتبر است
داشـت كـه هـر اثـري انسـان      توان توقّع  هميشه نمي. رسد و ديگر اثر امر جانبي است م مياامشخص به 
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مابقي اوقات هر وقت مصـلحت خداونـد بـود    . اثر فقط در اين موقع است. بخواهد، پير براي او ظاهر سازد
ي يـك امـر زائـدي     منزلـه  ندارد و بلكه بـه  دهد، ولي ديگر اثر در تشخيص پير، اثر خداوند اثر را نشان مي

  .شود تلقّي مي
راجع به توسل به ميت و تقليد ميت  »631 حقيقت«: صالحيهه در مورد بعضي موارد مربوط ب اماو 

ت را  ي تقليد بـر م  دانند، استثنائاً بعضي از آقايان ادامه اكثر علما در شريعت تقليد ميت را جايز نمي. است يـ
گويند كه حكم هر زمان را بايـد مجتهـد زمـان، بـا      جهت، در شريعت چون ميهر ولي به. دانند صحيح مي

بينـد   هاي زمان درك كند، بنابراين شخصي كه االن زنده است و مقتضيات زمـان را مـي   به موقعيتتوجه 
افتادند تقريباً علمـاي بيشـتر ممالـك و     ينكه در بعضي سنوات كه حجاج به زحمت مياكما. بايد نظر بدهد

تواند كسـي   بود و نمي ه اين تحريم موقّتالبتّ. ي بعضي از علماي اهل سنّت، سفر حج را تحريم كردندحتّ
اين مسأله به طريق اولي در امـر  . كه مقلّد اين آقاست، اگر آن آقا مرد، سال بعد هم به آن تقليد عمل كند

اني خود سالك طريقت نيز جاري است؛ براي اينكه در امر طريقت گذشته از مقتضيات زمان، مقتضيات رو
شود،  صورت تجديد بيعت ظاهر مي در فقر و درويشي بهامر كه  اثر ديگر اجتماعي اين .نيز مورد نظر است

المقدور جلوگيري گردد و معلوم شود چه اشخاصي به دنبال نـص   ها حتي آن است كه از اختالفات و تفرقه
االن بسـياري از انشـعابات   . اند تا در تاريخ بمانـد  اند و چه اشخاصي دچار انحراف شده واقعي، تجديد كرده
  .اند ها اصيل بوده يك از اين رشتهيق كنيد كه چرا اينطور شد و كداميد تحقتوان ثبت شده كه مي
، در اينجا هدف و نظر بر بيان قدرت و عظمـت پيغمبـر   صالحيهدر كتاب  »191حقيقت «در مورد 

اصـطالح   از جهت جسم، حضرت آنقدر قوي بـود و آنقـدر بـه   . بود؛ هم از جهت جسم و هم از جهت روح
ديگـران چهـار   . هـا را اجـازه داد   داشت كه خداوند براي او داشتن تعداد زيادتر زن سالمت و قوام سالمتي

بـراي   .فرمودنـد، نـه اينكـه هميشـه باشـد      زوجه ولي حضرت سيزده نفر را در نكاح داشتند و اين هم كه
 حضرت آن هم عبادت بود، چرا كه امري را كه به دستور خداوند انجام گيرد، ولو غذا خوردن، ولـو تفـريح  

به اين معني كه اگر مثالً پدر و مادري فرزندانشان را به پارك ببرند كـه  . كردن باشد، آن هم عبادت است
ي اينها دسـتور الهـي    ت ببرند و مراقب ورزش آنها باشند و با آنها بازي كنند، چون همهسرگرم باشند و لذّ

گـاه   صـالحيه رمـايش ايشـان در   بنابراين بر فرض كه بنابر ف. شود ها هم عبادت محسوب مي است، همان
ايـم البـد مقتضـياتي     ما كه در آن ايام نبوده. نمود، گاهي چنين بوده است حقوق آنها را در هر شب ادا مي
  .دادند، لذا اين امر هم عبادت است بود كه حضرت تشخيص مي

ي زن را ادا كنـد و غسـل    صادق هم آمده است كه وقتي مـرد حقـوق واجبـه    اينكه از حضرتكما
بنابراين لذّات بدني هم جدا از . فرستد اي به او رحمت مي چكد فرشته نمايد، هر قطره آبي كه از بدن او مي

اگر انسان در راه خدمت به خلق و در راه اطاعت امر خداوند از لذّات بدني محظوظ شـود،  . امر خدا نيستند
باشد كه بتوانيد زندگي كنيـد و بـه مـردم    خوريد به نيت اين  اگر غذا كه مي. شود آنها نيز عبادت تلقّي مي
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كه ما تصـور   كسي، آن چيزي نيستبنابراين، عبادات هر. عبادت است خدمت كنيد و عبادت كنيد، آن امر
كسي بستگي به نيت او دارد؛ چه بسا عملي كه اگر شما انجام دهيد عبادت نيسـت و  عبادات هر. كنيم مي

ـ . بنابراين در اين قسمت ايرادي بر پيغمبر نيست. ادت استتمرّد است ولي اگر ديگري انجام دهد عب ه البتّ
هـم   اينكه بـدن و روح انسـان چنـان بـه    كما. ي بدني و روحي را از هم جدا كرد توان جنبه بطور قاطع نمي

ها  بندي ولي براي بهتر درك كردن، گاهي اين تقسيم. چسبيده است كه مثل پشت و روي يك سكّه است
ـ  فرمـوده  »191 حقيقت«ي معنوي هم در اين  ولي از جنبه. ي بدني پيغمبر بود ا از جنبهاينه. كنند را مي د ان

االمين يعنـي روح عـالي    ي روحكس روحش به آن درجه نرسيده بود، حتّكه پيغمبر به جايي رسيد كه هيچ
بـراي   »حقيقـت « بنابراين، اين. سوزد تر بيايم بال و پرم مي طرف اگر از اينجا يك قدم آن: اال گفتعوالم ب

  .نشان دادن عظمت و صالبت روحي و جسمي پيغمبر است و الغير
اند، اسم، آن چيزي اسـت كـه داللـت بـر      ي اسم اعظم فرموده كه درباره »569حقيقت «ي  درباره
ئـم  ي عالي اسم تلقّي شوند، مثالً حتّ منزله جز لفظ هم خيلي عالئم به كن است بهبنابراين مم. مسمي كند

 اهميتبنابراين، . كدام عالمت يك معنايي است كه آن معني مسماي آن استراهنمايي و رانندگي كه هر
چون مسماي اسماي الهي باالترين چيزهاسـت و اعظـم امـوري    . مسمي دارد اهميتاسم هم بستگي به 

م، اعظـم از ديگـر   ي اسـماي الهـي هـ    همه. اكبر گوييم اهللا توانيم فكر كنيم لذا هميشه مي است كه ما مي
بنابراين از لحـاظ ظـاهري، هـر    . ي اسم آن است كه مسمي مورد نظر قرار گيرد منتها فايده. اسماء هستند

بـديهي اسـت امـر منطقـي و     . يك از اسماء خداوند كه در كتاب نوشته شده خوانده شود، مثل هـم اسـت  
موقـع چيـزي از خداونـد    عاطفي كه در اين موقع بهتر است كه رعايت شـود آن اسـت كـه شـخص هـر      

اق َیاخواهد  كند او را با نامي مناسب آن بخواند؛ مثالً وقتي كسي گشايش روزي مي درخواست مي گويد،   َرزَّ
ـار َیـا كنـد  ولي مثالً وقتي طلـب رحـم مـي   . بگويد  َرِحمي َیاخواهد  وقتي كه رحم و شفقت براي زندگي مي ھَّ

َ
 ق

فهمد ولـي ايـن    درست است كه خداوند هدف و نيت را مي. ا نيستبگويد باز هم مانعي ندارد ولي اين زيب
  .براي فكر خود دعاكننده اثر چندان خوبي ندارد
جورند؛ بـراي اينكـه خداونـد بسـيط اسـت،       اند كه همه يك اسماي خداوند هم به اين طريق گفته

فقط با رحمـت خداونـد كـار    و رحيم را صدا زديم،  َرِحـمي َیاداراي اجزائي نيست كه خيال كنيم وقتي گفتيم 
نظـر خداونـد اسـت و او از تمـام      صدا بزنيم تمام وجودمان معطوف بهداشته باشيم، خداوند را به هر نامي 

  .كند جهات به ما نگاه مي
رساند و جـواب   بنابراين، آن اسمي اعظم است كه ما مطمئن باشيم كه صداي ما را بيشتر به او مي

دل اگـر  . ر اينكه دل فـارغ باشـد  شود مگ ز اسماي ديگر است و اين امر نميتر ا عظيم خواهد داد، آن اسم
رود  صـورت اميـد مـي    خارج كرد و پاك و خالص شد، درآنچه ماسواي خدا بود، از قلمروي محيط خود هر

  ي اسـماي الهـي    انـد كـه بـا فراغـت قلـب، همـه       بدين جهـت گفتـه  . كه خداوند به نداي او لبيك بگويد
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محتـاج معجـزه و    )يعنـي در دنيـاي امـروز   ( پيغمبر براي مـا  نبوت، در مورد اينكه »185حقيقت «

ي از آن ت در آنجا داشت و محيط عربستان حتّي فهمي كه بشري دنياي آن روزگار با درجه. كرامت نيست
دهـد قـواي   تر بود، متضمن اين بود كه حضرت نشان  ي فهم دنياي متمدن يعني ايران و روم عقب درجه

ولي دوران امروز كه ما به حضور پيغمبر . داد طبيعت در اطاعت او هستند و بدين جهت معجزاتي انجام مي
راتـي كـه   خوانيم، ولي با اين حال نيازي به آنها نيست، خـود مقرّ  ها مي رسيم اين معجزات را در كتاب نمي

اگـر  . رات به بطون امور آشـنا بـوده اسـت   ي اين مقرّ ي آن است كه آورنده آورده شده، تشريع شده، نشانه
ام،  تر است و مـن در چنـد جلسـه در تهـران صـحبت كـرده       منظور تعدد زوجات است، چون مسأله مفصل

  .ساير موارد روشن است. تر بايد پاسخ داده شود مفصل
اشاره به ظهور در عالم كبير و ظهور در عالم صغير است كـه انسـان هميشـه بايـد      »89حقيقت «

تظر باشد و اين انتظار او نبايد در وي سستي به وجود بياورد، و انتظار داشته باشـد كـه خداونـد تـدريجاً     من
اند كه سـالك   تي است كه پيغمبران داشتهاامساير نكات آن اشاره به مق. ظهور را در عالم صغير انجام دهد

صورت حـال و نـه    د داشت، ولو بهاهاي برسد، توفيق درك آنها را خو در سير و سلوك اگر به درجات عاليه
  .صورت مقام باشد به

: ي آدم كه عـرض كـرد   ي ابليس است در مقابل امر خداوند به سجده اشاره به گفته »36حقيقت «
َتين

ْ
ق
َ
ل
َ
َتُه ِمـْن طـنيٍ   خ

ْ
ق
َ
ل
َ
او ديد كه آتش، هر شيئي را كه درونش بيندازند . شيطان نار را برتري داد 1.ِمْن ناٍر َو خ

بـدين جهـت   . كنـد  كند ولي نديد كه آتش، آتش را همجنس خود و در خود هضم مـي  آتش ميتبديل به 
قول مشهور پست اسـت   خاك گرچه به. جهنّم نخواهد افتادشايد اميدوار بود كه اگر هم خطا كند به آتش 

نـد،  ك باشد، ولي خاك امكان ترقّي و تعالي دارد ولي آتش از آن جهت تفـاوتي نمـي   و آتش رو به علو مي
خاك تبديل به گياه، تبديل به حيوان، تبديل به انسان . رود هميشه همان است كه بوده و رو به كمال نمي

. انـد  مان ترتيبي كه فرمودهي حيوانات، بلكه به ه ي گياهان و همه ها و همه ي خاك ه نه همهشود؛ البتّ مي
  .نه از آتششود  جهت آن آدمي كه مسجود فرشتگان است از خاك زاييده ميهر به

بينيم كه انسـان اختيـار دارد و مجبـور     فرمايند كه از لحاظ حواس ظاهري مي مي »66توحيد «در 
كسي كه منكر اين اختيار باشد در واقع منكر حس خود است و كسي كه به عـدم اختيـار معتقـد و    . نيست

اختيار با جبـري بـود كـه از    را اختيار كرده است، ولي اين  كرده باشد، در واقع عدم وجود حس آن را قبول
پس در ضمنِ همان عدم اختياري كه قائل است، در واقع اين عدم را اختيـار  . شود ساير عقايدش ناشي مي

ي خداوند مجبور باشد،  اگر كسي از ناحيه. نگردد پيرامون معاصي اند كه مجبور به حق فرموده. است كرده
پـس اينكـه   . كنـد  گر مجبور كند به خوبي مجبـور مـي  كند، ا خداوند هرگز كسي را به معصيت مجبور نمي

                                                                          
 .اي و او را از گل مرا از آتش آفريده: 76و سوره ص، آيه  12سوره اعراف، آيه .  1
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  .كنند، عالمت وجود اختيار است مردم معصيت مي
عنوان ممتحن آفريده است، شيطان را براي تمام انبيا و  مورد شيطان؛ شيطان را خداوند به در اماو 

توانـد آنهـا را از    شيطان نميكه معصوم هستند  ائمهانبيا و  اما. كند اوليا فرستاده است و آنها را امتحان مي
نه اينكه شيطان پيش . فقط بر بندگان مخلَص من تسلّط نخواهي داشت: فرمايد خداوند مي. راه به در ببرد

خورند؛ كمااينكـه بـه    رود و قصد دارد آنها را گول بزند ولي آنها گول نمي رود بلكه به نزد آنها مي آنها نمي
ابـراهيم   حضـرت كه من يك صحبت مفصل راجع بـه امتحانـات   ( رفت، نزد ابراهيم رفت عنزد عيسي
آفريـد   خداونـد در واقـع اگـر شـيطان را نمـي      1)چاپ شده است ايران عرفاني  نظرم در مجله كردم كه به

بدين معنـي  . ها به اختيار خود در واقع بهشت را ممكن بود انتخاب كنند ولي كارشان ارزشي نداشت انسان
خداوند شيطان را آفريده است و هشـدار هـم داده   . هستند نه اينكه جاندار باشندي شطرنج  كه مانند مهره

 شـیطاين اسـمل بیـدي: اينكه پيغمبر فرمود. كسي كه به اين هشدار توجه كند از شرّ شيطان راحت است. است
  .شد تواند تصرّفي كند، تسليم منظور اين است كه بعد از امتحاناتي كه شد شيطان كه ديد در اينجا نمي

ـ   . ايد در مورد بيماران و سالخوردگان كه گفته اماو  ي از نظـر طبيعـت، تمـام    از نظـر خداونـد و حتّ
بنـابراين ايـن   . بيننـد  كدام مستقالً پاداش يا مجازات ميواحد هستند، فقط از نظر روحي، هرها يك  انسان

ينكه ميكـرب بسـياري از   اكما. شود كه انسان با سرعت به سمت جلو برود هاي بشري موجب مي گرفتاري
مثالً اينطور كه به خاطر دارم يك پروفسور ژاپني خود را آلوده به ميكرب يكـي  . اند امراض را كشف كرده

نظرم كُخ بود كه خودش  را درك كند، يا پروفسور ديگري بهاز امراض سخت كرد تا بتواند مراحل بيماري 
ها قرار بگيرد و بـه ايـن طريـق     و تتبع بعدي تفكّرب قدم حاالت خود را نوشت تا موج به مسلول بود و قدم
ي  ها مسلّط شده اسـت و ايـن اراده   ها و گرفتاري االن تقريباً بشر بر بسياري از بيماري. ميكرب كشف شد
  .شوند ها يك واحد محسوب مي ي انسان الهي است كه همه
ل بـود، ممكـن     راد و هداشته بودم كه زيهاي سركار را نگه ي نامه چون همهدر خاتمه  كـدام مفصـ

اگر مطلب ديگـري  . است بسياري از مطالب يا به چشمم نيامده باشد و يا فراموش كرده باشم پاسخ بدهم
  .والسالم. بود چنانچه ضرورت داشت كاغذ مختصرتري مرقوم فرماييد، جواب داده خواهد شد
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در مـورد   امـا  .براي شما پيش آمد بايد بپرسيد هر وقت سؤاالتي. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

  :سؤاالت شما
ي  بـه عقيـده  . قيام در برابر جور و ستم حكّام در طول تاريخ هميشه به انواع مختلف بوده است -1

باالترين سـتم و  . ردندهم مبارزه با جور و ستم ك ائمه. ائمهما خالفت بر روي زمين با پيغمبر بود و بعد با 
كـدام بنـابر   هر هي اطهـار  ائمـه . باالترين استضعاف تحميل فكر و عقيده و فاسـد كـردن افـراد اسـت    

آوري قرآن  وپنج سال در خانه به جمع بيست ععلي. مقتضيات زمان خود به نحوي اين مبارزه را داشتند
 عم حسـين اام. داد به آنان تذكّر مي پرداخت و مراقب حكومت هم بود، هر جا سؤالي يا اشتباهي داشتند

  . نشـيني و دعـا، افكـار مـردم را روشـن كـرد       با گوشه عسجاد حضرت. مبارزه با ستم كرد  با قيام خود،
ــن ــام نصــيحت اســت    از اي ــع تم ــد در واق ــه كني ــه مطالع ــاي حضــرت را ك ــاقر و  حضــرت. رو دعاه ب
ي خـود را انجـام    اسـالمي وظيفـه   كدام به نحو ديگري، يعني به نحو تعليم احكامهر فصادق حضرت

. ير يعني مسلحانه مبارزه كننـد اصطالح قدما با شمش ي همگان اين نيست كه به وظيفه  ،بنابراين. دادند مي
ي فكري داشت با فكـر و كسـي كـه     كسي كه اسلحه. كند اي كه دارد مبارزه مي كسي با همان اسلحههر

م ااماست، مبارزه كرده است و در هر زمان هم تابع  ي غيرفكري داشت با همان سالحي كه داشته اسلحه
انـد در مبـارزه    ف بـوده ي شيعيان موظّ همه عحسين ماام حضرتمثالً در زمان . اند زمان خودشان بوده

بنـابراين  . ي مبارزه نظامي نداشتند سجاد وظيفه حضرتعليه يزيد به خدمت حضرت برسند، ولي در زمان 
تاريخ با فكر و قلم مبارزه كردند و همچنين كساني كه براي آزادي خاليق مبارزه  تمام كساني كه در طي

ولي مرتبت آنها در نزد خداوند ركـن ديگـري   . اند، در نظر ديگران محترمند و بايد از آنها تشكّر كنيم كرده
ه ارزش چنداني اگر كسي براي دنيا و برتري دنيوي مبارزه كند، آن مبارز. هم الزم دارد و آن نيت آنهاست

  .ندارد ولي اگر براي خدا مبارزه كند، در نزد خداوند نيز مأجور است
رفـاه  . كننـد  رفّـه شـهر زنـدگي مـي    هـاي م  ايد تعداد زيادي از بزرگان سلسله در مكان نوشته اماو 

خالف شرع آن است كه رفاه از راه نادرست فراهم شـده باشـد و بنـابراين    . وجه خالف شرع نيست هيچ به
شـما فـرض   . گيرنـد، غلـط اسـت    شود كه فقط براي رفاه، امتياز فلسفي در نظـر مـي   ين تبليغاتي كه ميا

گيرند يكي از اين كارگران تمام حقـوق خـود را    كنند و در آخر روز حقوق مي بفرماييد دو كارگر كه كار مي
نان و پنيـر اكتفـا   ولي ديگري به . صبح و ظهر و شب غذاي خيلي مفصل بخورد و هر شب به سينما برود

بعـد از  . كند فرستد و مقداري هم ذخيره مي اش در ده خود مي كند و مقداري براي فرزندان و يا خانواده مي
آيا بايد اين رفاه را محكوم كـرد؟  . شود شود كه زندگي او مرفّه مي مدتي كه گذشت، اين ذخاير طوري مي
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  .بايد مورد بررسي قرار دادبايد ديد رفاه از كجا فراهم شده و منشاء رفاه را 
ـ . وجه مانعي ندارد كه كسي در محل مرفّه زندگي كند هيچ هبنابراين ب فانه حاصـل  اين اشتباه متأس

فريبـي و جلـب    تبليغاتي است كه در قلمرو سياسي گفته شده و بسياري از سياستمداران فقط بـراي عـوام  
بنابراين . ها را فراموش كردند ي آن حرف د همهآراي مردم به آن دست زدند ولي وقتي خود به رفاه رسيدن

. امروز در دنيا يك ركن توليد و ركن اساسي اقتصـاد سـرمايه اسـت   . شما هم صرف رفاه را محكوم نكنيد
  .والسالم. محكوم كردن صرف سرمايه بدون توجه به منشاء آن، براي اقتصاد يك جامعه مضرّ است
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  1378دي  3
. ي آن رسيده اسـت  القمر اخبار متفاوتي در نحوه در موضوع شقّ. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ام هـيچ   مطلب مربوط به گذشته و توار كس از كسـاني كـه در آنجـا بودنـد     يخ گذشته است كـه در آن ايـ
كه در بيابان بـود چنـين    ي گويا وقتي از يكي از مسافرين پرسيدند، او هم گفت وقتيتكذيب نكردند و حتّ

انـد يـا    جهت از هر نوع كه باشد، مثالً بگويند در ذهن او تصرّف كردههر به. اي را مشاهده كرده بود مسأله
ذرات متفرقـي بودنـد كـه بـا      )و به طريق اولي قمـر ( اراتگويند تمام سي شناسان امروز كه مي مثل ستاره

اي  جهت اين مسألههر به. هم چنين كاري انجام شده باشداند؛ ممكن است در آن لحظه  يكديگر جمع شده
  نيست كه امروز جزء اركان مذهبي باشد و مانعي ندارد كـه كسـي معتقـد نباشـد؛ چـون جـزء ضـروريات        

توانـد در كتـب    كسي بخواهـد مـي  اند هر ست كه در تواريخ ذكر كردهدين نيست، ولي چون جزء وقايعي ا
اينكه غيرممكن است بايد گفت امـروز كـه    اما .ي آن را مطالعه كندي و ضداسالمتاريخي، در كتب اسالم

نظـر   بينيم كه بسياري امور كه بـه  م ميتلويزيون، تلفن، اينترنت و امثال اينها اختراع شده است، توجه كني
كسي برخـي از ايـن   چنانكه اگر در صد سال پيش به هر آيد در دوراني ممكن است عملي شود؛ محال مي

بـه آن  . اي نيست كه به آن معتقد باشند يا نباشـند  جهت اين مسألههر به. كرد گفتند باور نمي ميئل را مسا
كسي كه منكر است ممكن است گفته شود كه من به اين امر چون در تواريخ نوشـته شـده معتقـدم كـه     

يـن مسـأله   ي پيغمبر فقط ا معجزه اماخواهي معتقد نباش و  خواهي معتقد باش مي واقع شده است، تو مي
. بينـد  القمـر نمـي   خواهد مسلمان بشـود معجـزه پيغمبـر را از راه شـقّ     عالوه امروز كسي كه مي به. نيست
ي انسان  هنام قرآن كه سراسر منطبق با روحي نوشتن و آوردن چنين كتابي است بهي امروز پيغمبر،  معجزه
امروز ما نياز . شود شناسي ديده مي معهشناسي و جا ي بشري است كه بسياري از قواعد مسلّم روان و جامعه
  .القمر و امثال اينها نداريم تا عظمت پيغمبر و عظمت دين اسالم را بفهميمّ به شق

دعاهـايي   اما. در مورد دعاها توجه بفرماييد دعاهايي كه در قرآن است، صددرصد معتبر است اماو 
به مقتضيات باشد بنا ائمهآنهايي كه از زبان باشد يا ممكن است  ائمهاند معلوم نيست از زبان  كه نقل كرده

انـد ايـن دعـا را بخوانيـد،      اند اين دعا را بخوانيد آنهـا كـه گفتـه    به ما كه نفرموده. آن روزگاران بوده باشد
خواندند، معلوم نيست عين آن عبارات  معصومين اگر خود دعايي مي. معصوم نبودند و از معصومين نيستند

وا َوال: ي قرآن توجه كنيد كه به اين آيه. گفتن، براي ما درست باشد را َیُسـبُّ
َ
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  1378بهمن  1
العـه  بسياري از سؤاالت شما پاسخ گفته شود، به مط براي اينكه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

چنـين  و هم شـبهات  رفـع  ي رساله، بعد پندصالحي اول،  از ميان آنها در درجه .هاي عرفاني بپردازيد كتاب
  .ساير كتبي كه از بزرگان اخير در دسترس است بخوانيد

  .االمر صاحب حضرتجواب سؤال شما در مورد معناي ظهور و خروج  اماو 
آيا تو خود را يـك موجـود كـوچكي    : فرمايد است ميعتوجه كنيد در شعري كه منتسب به علي

به اتّكاي همين  1.داني كه در اين عالم هستي و حال آنكه دنياي بزرگ خارج در وجود تو مندرج است مي
عـالم   يعني هـر آنچـه در  . كبير صغير است و جهان عالَم عرفا معتقدند كه انسان، عالَمعفرمايش موال

كه در اخبار آمده و  بنابراين همانطوري. نسان نيز هستكبير است در عالم صغير يعني در وجود و سرشت ا
ع هم، همه منتظر ظهـور مصـلح هسـتند   تقريباً تمام اديان منتظر ظهور مصلح هستند، در اسالم و در تشي   

در عـالم صـغير، يعنـي در معنـي و در      دانيم بنابراين عرفا معتقدند كه م دوازدهم را اين مصلح مياامو ما 
معنويت دل هر انسان هم روزگاري ظهور خواهد كرد و اين روز ظهور وقتي اسـت كـه سـالك بـه تمـام      

اند كه ايـن ظهـور    نوشته. دستورات دقيقاً رفتار كند و همچنين توجه خاصي به معنويت و مبدأ داشته باشد
هـم  كه وقتي در عالم كبير، در عـالم خـارج    شنا شود بطوريم آااماگر واقع شد براي آن است كه عارف با 

ظهور براي همگـان اسـت   م زمان ظهور دارد و اين اامدر عالم خارج،  اما .م زمان ظاهر شد، جذب شوداام
در عـالم كبيـر    براي خواص نيز ظهـور دارد و در ظهـور   )باالخص در عالم صغير( كه گفتيمولي همانطور

كساني كه از حزب شيطان هستند با آن حضرت  اما. گيرد ظاهر هم در دست مي صورت اختيار جهان را به
كند و ايـن مبـارزه مصـداق خـروج اسـت؛       از اول مخالفت خواهند كرد و لذا آن حضرت با آنان مبارزه مي

ظهور يك امر اعمي است كه . ي هم هستند بنابراين ظهور و خروج به دنباله. فرمايد يعني حضرت قيام مي
 .والسالم. است خروج بر دشمنان دين و دشمنان حق شود، ي از كارهايي كه در اين ايام ظهور مييك
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  1378بهمن  1
دو لوح نزد خداوند است، لوح محو : گويند ي سرنوشت مي درباره. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
گـاه كسـي كـه    اند و هر ه قابل تغيير است نوشتهو اثبات، سرنوشتي را كدر لوح محو . و اثبات و لوح تقدير

صورت آن سرنوشـت   الدعوه بود، درآن د و دعايش مستجابداراي اجازه است شفاعت كند يا كسي دعا كر
  .شود عوض مي

ي با تسبيح يعني از دل خـود   در مورد استخاره، استخاره يعني انسان از قرآن الهام بگيرد، استخاره
در كـار،   تفكّـر چـون  . بنابراين، خداوند از طرق مختلف ممكن است چنين دستوري صادر كند. الهام بگيرد

است، هر مطلبي كه داريـد   و تعقّل داده تفكّررات الهي است و خداوند همه جا دستور به قوانين و مقرّ جزء
يعنـي بـا ايـن    . ي استخاره است اش بينديشيد و تعقّل كنيد، آنچه بر دل شما الهام شد، همان نتيجه درباره
اگـر  . ايد و خداوند آن خير شما را به شما الهام كرده اسـت  و تعقّل، در واقع از خداوند طلب خير كرده تفكّر

  .توان متوسل به استخاره شد كم، مي ندرت و نشد، آنگاه خيلي به از اين راه
ل قبـل از  بطـور كلّـي بايـد او   . كند ل فرقي نميئاستخاره براي ازدواج، با استخاره در ساير مسا اما

جهت آنچه انجام شده است جز خواسـت  هر ر مورد خودتان كه نوشته بوديد بهد اما .استخاره، استشاره كرد
ولي اين توجـه  . كه هميشه بر خير شماست، شما را راهنمايي كنداميدوارم خواست خداوند . خداوند نيست

بايد در زنـدگي خـود و برخوردتـان    . توان نشست و منتظر وصول خير بود را داشته باشيد كه در اينجا نمي
. بينديشيد، اگر نواقصي بوده است كه آن نواقص موجب اين وضعيت گرديده، آن نـواقص را مرتفـع كنيـد   

  .والسالم. توفيق بدهداميدوارم خداوند 
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از توجه شما به بعضي مسائل معنوي و از اينكه بـه دنبـال ايـن    . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

  هستيد كه بدون تشـنّج فكـري و عقيـدتي زنـدگي را دنبـال كنيـد، خرسـند شـدم و ايـن تصـميم شـما            
  .را پسنديدم
اً در مورد ازدواج ممنوعيتي كه براي هر مسلمان معتقد به اسالم و مسلّمًا هر درويش است كـه  بدو

  وجه نبايـد بـا مـرد غيرمسـلمان ازدواج كنـد؛ همـين رعايـت را         هيچ بايد رعايت كند، اين است كه زن به
  .ت كناره گرفته است و ازدواج او مجاز استكه نمود از ممنوعي

ازدواج دو  ي در مسـأله . شود غير از مسائل اعتقـادي اسـت   اج مطرح ميمسائل ديگري كه در ازدو
. تقـادي بـر ديگـري برتـري نـدارد     كـدام از حيـث اع  د، يعني بايد تصور بكنند كه هيچطرف همسر هستن

. شود و بايد رعايت اعتقادات طرف، يعني همسر خود را بنماييـد  كدام رهبر يا مرشد ديگري تلقّي نميهيچ
ـ . شـود  گر مي اند اسالم دين سهله و سمحه است، جلوه ساهل كه فرمودهدر اينجا اصل ت ل ه اگـر در او البتّ

كـه شـؤونات زنـدگي را بررسـي     ازدواج توجه كنند كه مسلك هركدام چطور است و سعي كننـد همانطور 
 خـورد و  كنند به اين قسمت هم رسيدگي كنند مسلّماً بهتر است، اگر نشد به اصـل ازدواج لطمـه نمـي    مي

كدام در اعتقادات خويش و عمل به اعتقادات رفتار كند گذشت از يكديگر و آزاد گذاشتن هربايد طرفين با 
و توجه داريد كه در اول گفتم كه مسلمان با غيرمسلمان نبايد ازدواج بكند، يعنـي وقتـي طـرف مسـلمان     

منـد   خصوص اگر همسر عالقه هخورد، ب بود، مسلمان بر فرض فاسق هم باشد باز هم به ازدواج لطمه نمي
در اين حال بايد سعي كرد ساير موارد را جـدا  . كند به ازدواج بوده وظايف مادي و معنوي زوجيت را ادا مي

الصالة، يعني كسي كه به نماز معتقد نيست،  ه تاركالبتّ( كند ي اگر شوهر در نماز كوتاهي ميمثالً حتّ. كرد
ت ايـن ازدواج  زند و صـح  وجه لطمه به ازدواج نمي هيچ امر به اين )الصالة در حكم كافر است نباشد؛ تارك

تواند شوهر را راهنمايي  گاهي مي به به جاي خود باقي است و زن فقط به طرقي مستقيم يا غيرمستقيم گاه
ر و مفيـد باشـد والّـا    ه در صورتي كه اين مـذاكره و ايـن توصـيه مـؤثّ    البتّ. كند، يعني امر به معروف نمايد

  .قدر را هم انجام ندهد بهتر استانهم
قدر كه همسر، مسلمان بود يعني شهادتين را قائل بود، ازدواج بـا او مـانعي نـدارد و     بنابراين همين

ه اگـر ايـن شـهادت را    البتّ. نيز واجب نيست عي اقرار به شهادت سوم، يعني شهادت به واليت عليحتّ
گويند نكـات مشـترك    ني كه اين شهادت سوم را هم ميبديهي است كسا. معتقد باشد و بگويد بهتر است

كدام بايد به روش خود رفتار كنـد و ديگـري   وانند همديگر را تحمل كنند و هرت زيادتري با هم دارند و مي
ني نه بين خودشان بلكه بين ديگران مباحثه شود و گوش بدهنـد  هم مزاحم او نباشد و اگر موضوعات معي
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كـدام ممكـن اسـت    مورد گذشتگان و بزرگان گذشته، هربنابراين در . بپيوندند شايد هر دو به يك مسلك
شناسان، در  ي در بين علما، در بين سياستمداران، جامعهاعتقاداتي داشته باشند، كمااينكه هم اكنون هم حتّ

ممكن اسـت يكـي را كسـي خـوب     . بين فقها در بررسي شخصيت گذشتگان تفاوت و اختالف وجود دارد
اگـر در نظـر   . ات كامل نداشـته باشـند  اطّالعكدام در حالي كه شايد هيچ. خوب نداند ديگري او را بداند و

ل قضاوت نكنيد، بلكه در مورد حق مطالعـه  در مورد اشخاص، او: اند بگيريد اين دستورالعمل را كه فرموده
را به مـالك   حق. كنيدتأييد ديديد  جيد و بعد هر كه را بر آن راه حقبودن آنها را بسن كنيد و بعداً بر حق

كـرديم، در تـاريخ    اگر ما اين دستور را رعايـت مـي  . بسنجيد خاص نسنجيد، اشخاص را به مالك حقاش
مـن از  : اسـت كـه   علـوط  حضرتيا دستورالعمل قرآن كه به نقل از . شد خيلي از مشكالت ما حل مي

ما هم بايد از عمل، نـه از شـخص   . يزارماز عمل شما ب: گويد كند، مي قوم را لعنت نمي 1.عمل شما بيزارم
رات شـرعي بـود، چـون اعمـال بـا شـرع سـنجيده        بنابراين، هرگاه عمل كسي منطبق با مقرّ. بيزار باشيم

طريقت و معنويت به دل است كه قابل ديد ديگـران نيسـت، ولـي اعمـال شـخص را بـا شـرع        ( شود مي
  .اگر مطابق شرع بود، ايرادي بر آن شخص نيست )سنجند مي

قدر كه به اساس اسالم توجه كردند و اعمـال خـود را    در مورد مسائل عقيدتي، زوجين همين اماو 
بنابراين هر يك بايد به ديگـري  . منطبق با اسالم كردند، بايد ساير ضمائم اعتقادات يكديگر را حفظ كنند

  .باشد رازدواج مؤثّ ي احترام بگذارد و تفاوت در قبول بعضي مسائل نبايد در مسأله
يعنـي  . خصوص هرگاه فرزندي به وجود آمده باشد بستگي به فطرت اوليـه دارد  هازدواج ب ي مسأله

هر زن و مردي قبل از اينكه مسلمان يا يهودي يا مسيحي باشد و يا كافر باشد، يك انسان اسـت و ايـن   
مخالف دارد كـه در  انسان مقتضياتي در فطرت خود دارد و آن اين است كه نياز به يك همسري از جنس 

اي اسـت كـه از    بنابراين ازدواج وظيفه. موقعي كه خداوند مقرّر كرده اين امكان براي او فراهم خواهد شد
بـه  اي اسـت كـه بنا   افتـد و وظيفـه   ر ميمنتها زمان اجراي آن به تأخي. بدو تولّد براي طرفين موجود است

كـدام عقايـد   خورد، منتها بايـد هر يد لطمه بوجه نبا هيچ اين است كه ازدواج به. فطرت جسم شخص است
كدام دات شخص باشد بسيار خوب است و هركتبي كه مبناي اعتقا ي ه مطالعهالبتّ. ديگري را محترم بداند

ولي بهتر آن است كه از شخصي كه تخصص بيشتري در ايـن  . تواند از ديگري بنمايد اگر سؤالي دارد مي
  .ر شوندت اعتقادات دارد سؤال كنند تا روشن

ن    اما الهـي،   ي مرحـوم نـورعلي   جملـه سلسـله   در مورد مسائل عرفاني، در غالب سالسـل عرفـا مـ
ـ . ي سلف براي خلف وجود دارد اجازه ي مسأله ع است كه متأسعه   اين اعتقاد اساس تشيفانه بعضـي متشـي  

اند و آن  مبناي خود قرار دادهاند، ولي سالسل و كساني كه به عرفان اعتقاد دارند، آن را  آن را كنار گذاشته
اين است كه وقتي خداوند به پيغمبر مأموريت داد، با كسي مشورت نكرد، امر الهي بـود، پيغمبـر منصـوب    
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امـر الهـي   . هم بايد به امر الهي باشد، نه با مشورت و رأي مردم صطور تعيين جانشين پيغمبرهمين. شد
را تعيـين   عر يا بطور غيرمستقيم مثل اينكه پيغمبر عليپيغمب نبوتشود، مثل  يا بطور مستقيم گفته مي

ـویوَ : گويد مسلّماً بعد از آنكه خداوند راجع به پيغمبر مي. كرد َ
ْ
 اهل

ِ
ِطُق َعن

ْ
حـی  ما َین ُ  َوْحـٌي 

َّ
ِإْن ُهـَو ِإال

، آنچـه   1
عيـين شـده و   بنابراين علي هم به اين جهت رهبر است كه از جانب خدا ت. ي الهي دارد پيغمبر بگويد جنبه

بنابراين اگر اشتباهي، اختالفي در تعيين جانشين پيدا شود، اين به اسـاس اعتقـاد لطمـه    . طور تا آخرمينه
 ما معتقديم كه اين اجازات . زند نمي

ً
َید َیدا
ِ
  .هياللّ ي نعمت به ما رسيده است، به سلسله ب

اند با ساير سالسل عرفـاني و   در مبحث ساير سالسل فقر مرقوم فرموده پندصالحكه در و همانطور
زنند با محبت و مهرباني بايد رفتار كرد، زيرا نام محبـوب از آنهـا شـنيده     ساير كساني كه از عرفان دم مي

صال اند كه اتّ نفرموده. زيرا به صحت اتّصال آنها اطمينان نيست. ولي مصافحه با آنها جايز نيست. شود مي
فرمايند به صحت اتّصالشان اطمينان نيست، يعني يقـين نيسـت؛ ايـن بحـث      آنها صحيح نيست، بلكه مي

اتّصال  آنها هم ممكن است بگويند به صحت اين اتّصال اطمينان نيست؛ ولي هر دو، اصلِ. تاريخي است
عد از اينكه بزرگي رحلـت  اند؛ يعني ب غالب سالسل عرفاني هم به همين طريق متفرّق شده. را قبول دارند

طريق سالسل مختلفـي جـدا شـد كـه      اند و بدين كرده معرّفيفرمود، چند نفر در مقام جانشيني او خود را 
مثًال كسي كه نزد بزرگي مثالً يكـي از  . گاهي هم، اين سالسل در بعضي ادوار تاريخي همه صحيح بودند

شـد، مـثالً در    هـاي دور مـي   نـدگان خـدا در راه  م مأمور ارشـاد و هـدايت ب  اامآمد و از طرف  مي هائمه
لـذا بـه   . كشيد كه شخصي از آنجاها به مكّه يا مدينه برسـد  ها طول مي وقت كه سالچين آن هندوستان يا
داد  اي بدهند و او هم اجازه مـي  فرمودند كه اگر شخص اليقي را ديدند به او نيز چنين اجازه آنها اجازه مي

كه همه بر حـق  داد و به همين طريق سالسل مختلفي جاري شد  ي اجازه ميو مجاز از طرف او به ديگر
تر شد، امكان ارتباط بيشتر برقرار بـود، بسـياري از    ها كوتاه تر شد، راه تدريج كه روابط نزديك بودند ولي به

ي اين مشايخ كه تعيين شده بودند، براي خودشان جانشين تعيين نكردند و مريدان و طالبين را بـه ديگـر  
ي سالسل باطل باشـند و از بـين رفتـه     دادند و به اين طريق سالسل كم شد ولي نه اينكه همه ارجاع مي

نام بزرگ خودشـان   گر بعضي از اشخاص را در تاريخ بهمثالً در سالسل خاكساري يا در سالسل دي. باشند
است يا نـه، بحثـي اسـت     ي او محرز ت اجازهكنند؛ از لحاظ اينكه آيا صح نام قطب خودشان ذكر مي و به

ي او  عايش باطل است، ولي اگر اجـازه ي او صحيح نباشد مسلّمًا اد تاريخي، نه بحث فلسفي؛ كه اگر اجازه
در ايـن  . اللّهـي  علـي : اند ها آن است كه به غلط گفته يكي از اين رشته. صحيح باشد، فرمان او مطاع است

رده بودند، ايشان فرمودند كه اگر كسي بگويـد خـدايي   عليشاه سؤال ك صالح حضرتمورد به خاطر دارم از 
نيست و هر چه هست علي است، اين غلو است و كفر است ولي اگر بگويد علي نيست و هـر چـه هسـت    

تـاريخ   منتهـا ممكـن اسـت در طـي    . ي اوست، اين كمال ايمـان و اعتقـاد اسـت    خداست و علي نماينده
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ولـي  . ها در شدت محبت غلو كنند و علي را خـدا بداننـد   يكه در زمان خود حضرت نيز بود، بعضهمانطور
كـه   تـاريكي  در سـلوك ام، و حتّي كتـاب   ، و نظير اينها ديدهالحق برهان، آثارالحقهاي  آنچه من در كتاب

وجه اعتقاد به اينكه علي، اهللا باشد، به اين معنـايي كـه متـداول در     هيچ ام به ه اينها نوشته شده، خواندهعلي
  .عامه است، نيستبين 

ها ممكن است اين ارادتشـان را ظـاهرتر    بعضي. ي سالسل عرفا ارادتمندند همه عدر مورد علي
وجـه ايـرادي    هـيچ  از ايـن لحـاظ بـه   . تري بيان كنند صورت صحيح ها كمتر ظاهر كنند و به د و بعضيكنن

. يد ديگران هم به احترام ذكر كننـد اند با اسم برده آثارالحقيا  الحق برهانه اشخاصي را كه در البتّ. نيست
اند كه بزرگان هر قوم را سب و لعن نكنيد و بنابراين بايد هميشـه   هم مرقوم فرموده پندصالحكمااينكه در 

ولي من در تواريخ، جز تواريخ مربوط به خود آن سلسله، بعضي از اسـامي را  . با احترام نام آنها را ذكر كرد
 د از سالسل اهل حـق گوين سوار كه مي ابلق ال كاملي از آنها بدانند مثل داوداند نديدم كه شرح ح كه گفته

انـد   اشخاصي را كه در آنجا نوشـته . هاي ساير سالسل هم متداول است متداول شده و اكنون بين درويش
آنهـا   اند من به احترام، نام جهت اهل عرفان بودههر ولي چون به. ام مي از آنها نديدهمن در تواريخ ديگر، نا

  .كنم را ذكر مي
ه من وقتي كه به دادگستري آمدم ايشـان  البتّ. الهي هم قبالً قاضي عدليه بود مرحوم آقاي نورعلي

بنـابراين  . شـناختند  ي و صفا ميبازنشسته شده بودند ولي در عدليه خوشنام بودند و همه ايشان را به سادگ
اينكه خداوند با ايشان چه بكند با خـود خـدا اسـت و بـه مـا       امانظر من شخصاً ايشان مرد موجهي بود  به

  .ربطي ندارد
ايد و بـا يـك سلسـله     در مورد سالسل مختلفي كه هست، شما كه به يك سلسله سر سپرده اماو 
ايد بر آن بيعت بايد باقي باشيد، منتها هيچ مانعي ندارد به مجالس آنها هم برويد ولـي در ايـن    بيعت كرده

با دستورات بيعت شما منطبق است انجام دهيد و غير از آن را انجام ندهيد و خودتـان هـم    مجالس آنچه
دهم كه به  كه من به شما اين اجازه را مي بگوييد همانطوري. زه را به شما بدهندخواهش كنيد كه اين اجا

اوند كرم كنـد يـا   آن روش رفتار كنيد، شما هم به من اجازه بدهيد به اين روش رفتار كنم، تا وقتي كه خد
بگوييد كه من روش شما را قبول نـدارم  . مرا به روش شما صددرصد معتقد سازد و يا شما را به روش من

 : گويـد  خداونـد مـي  . گذارم كنم و كمال احترام را مي ولي آن را رد نمي
ِ
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1 ،
هـاي مـردم    گويند به عـدد نَفَـس   ها مي ي بعضياد مردم است كه حتّي تعد هاي به سوي خدا به اندازه راه

تـوانم بگـويم كـه راه شـما بـه       بنابراين من نمي. است؛ يعني هر نَفَس، يك راه جديدي به سوي خدا دارد
ولي وقتي شـما خـود راه ديگـري    . تر از راه شما است توانم بگويم كه راه من نزديك مي. سوي خدا نيست
عليشـاه يـا    جـا در شـرح حـال مربـوط بـه مشـتاق       در يـك  آثارالحقدر كتاب . تباطي نداردداريد به من ار

                                                                          
 .137، ص  64، ج بحاراالنوار.  1



 127/ جزوه نودم 

ا تجليـل از او يـاد كـرده اسـت و     نقل قولي كرده و ب »ينس«نام اختصاري  مظفّرعليشاه، از يكي از عرفا به
 عليشاه است براي اينكه در شرح حال ايشـان هـم نظيـر    سلطان حضرت» سين«رسد منظور از  نظر مي به

مشـتاق  : فرمودنـد . زد مشتاق تار مـي : گفت! نه: اين اقوال آمده است كه كسي پرسيد من تار بزنم؟ فرمود
الهـي بـراي    ي آن اسـت كـه مرحـوم نـورعلي     دهنـده  ايـن نشـان  . خـواهي بكـن   كـار مـي  شو، آنگـاه هر 

حاً اسـم بـرده   صري آثارالحقه بهتر بود كه در البتّ. عليشاه ارزش و معنويتي قائل بوده است سلطان حضرت
  .، ايشان است»سين«شد كه منظور از  مي

جهت، اگر همزيستي اعتقادي با هم داشته باشيد بهتر است كه هر دو از حال هم خبر داشـته  هر به
در مورد سبك عرفاني، توجه به ذكر و فكري كـه گفتـه   . باشيد، چون هر دو يقيناً اهل نماز و روزه هستيد

ايد انجام بدهيـد، آنهـا هـم بـه آن نحـوي كـه مرسـوم         كه دستور گرفتهشده است، شما به همان نحوي 
اسـت و سـاير    ي ما بر حـق  ما معتقديم كه سلسله هالبتّ. كند و را هم خداوند قبول ميهر د. خودشان است

كنـيم ولـي بـه آنهـا      شان صحيح است، با آنها مصافحه نمـي  ي نداريم كه آيا اجازهاطّالعسالسل را چون 
عليشـاه كـه اجـازه     محبـوب  حضـرت مسـلّماً  . اميدوارم اين مشكل شما هم حـل شـود  . اريمگذ احترام مي

  .والسالم. اند، روح ايشان متوجه شما هست كه مسأله حل شود فرموده
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  1379شهريور  15
اميـدوارم در  . د شـدم از اينكه در فكر اصالح خود هستيد خرسـن . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ي خلوتي داشـته باشـيد، بـه خـود و خـداي خـود        اين امكاني كه فعالً برايتان فراهم شده است كه گوشه
كس كامالً محفوظ نيسـت  از شرّ شيطان هيچ اما. طا نشويدبينديشيد و يادداشت كنيد كه ديگر مرتكب خ

ص   ( رمخلَصينفقط او ب. زيرا خداوند شيطان را تا روز قيامت مهلت داده است تسـلّطي   )مخلَـص نـه مخلـ
  .ندارد ولي بايد هميشه به خداوند پناه برد كه ما را از شرّ شيطان حفظ كند

هميشه در   ي خاصي كه به بزرگان شيعيان دارم، در مورد اينكه نوشته بوديد با توجه به عقيده اماو 
ت شـما را از آن خلـوص بيـرون مـي      كارهايم گره دار  آورد و خدشـه  هاي فراواني وجود دارد؛ اين جمله نيـ

اگر هم موجب گره شـود،   .موجب گره نخواهد بود قاد به تشيع و اعتقاد به راه حقوجه اعت هيچ به. سازد مي
  :آن گره خود راهي است به سوي خدا و مصداق اين شعر خواهد بود كه

 تر شـوم  شايد گره خورد به تو نزديك كـنم  ي محبت تو پاره مـي  من رشته
اميدوارم خداوند به شـما توفيـق بدهـد آزادي بـه دسـت      . ي هم هست از اين قبيل استا اگر گره

  .والسالم. باري از تجربيات زندگي با كوله البتّهبياوريد؛ 
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  1379شهريور  22
همـان   شود و آن كلّيات عبارت از ايـن اسـت كـه ايشـان     ها ديده مي ي سؤال يك كلّياتي در همه
خـود و  به اين معني كه فقط . دهد دهد، خود شديدتر انجام مي قول خودش مي نسبتي را كه به آن فقير به
ُعـوَن : ي قـرآن اسـت   گيرد و حال آنكه آيـه  ت مطالب ميعقايد خود را مالك صح
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مالك درويشي كُتبي است . شود بنابراين رفتار، گفتار و اعتقادات يك درويش مالك درويشي نمي 1. ْحَسن

لـذا بهتـر   . نوشته شـده  شبهات رفع ي رسالهيا  پندصالحمثالً در كتاب . كه در اين زمينه نوشته شده است
اگر از من . شود وجه عمل يك درويش يا حتّي چند درويش مالك مكتب نمي هيچ به. است آنها را بخوانند

صـادق   جعفـر  مامـا جعفري؛ يعني چه؟ يعني پيـرو   مذهب: گوييم و شما بپرسند كه چه مذهبي داريد؟ مي
يـا اگـر از   ! كنيم؟ مسلّماً نه رفتار مي عصادق جعفر حضرتآيا من و شما به تمام دستورات  اما. هستيم

آيا آنچه پيغمبر كرد : گوييم مي. بداهللاع بنمحمدپيرو : گويد يك مسلمان بپرسيم پيرو چه كسي هستي؟ مي
كند، مثل آن  بنابراين، آن درويشي كه برخالف رفتار مي. دهي؟ مسلّماً جواب منفي است و گفت، انجام مي

م جعفر صادق اسـت و مثـل آن مسـلماني اسـت كـه      اامپيرو مذهب جعفري است كه فقط مدعي پيروي 
از فكـر و عمـل   . كنـد  دستورات آن حضـرت عمـل نمـي   پيغمبر است ولي عمالً به  حضرتمدعي پيروي 
عالوه بسياري از همين فقرا و از همين كسـاني كـه    به. ي اصل طريقه حكم كرد درباره توان اشخاص نمي

شـان مطالعـه كنيـد،     ايد اگـر در زنـدگي قبـل از درويشـي     شما بعضي عقايد و رفتارهاي ناروا از آنها ديده
د ولي درويشي و فقر موجب شده است كه هشتاد عيب آنها مرتفع شـده و  ان بينيد مثالً صد عيب داشته مي

آن بيست عيـب را هـم، بايـد    . بيست عيب بماند؛ يعني اگر درويش نبودند وضعشان بسيار بدتر از اين بود
  .هم خودشان سعي كنند و هم در مكتب درويشي سعي شود كه رفع شود

اين بسيار خوب است ولـي همـين نگـاه را هـم بـه       بينيد؛ بينيد و معايب را مي شما محاسن را نمي
گونه هستيد يا نه؟ جواب لقمان حكيم را در نظـر بگيريـد   ردانيد و ببينيد آيا خود شما ايندرون خودتان برگ
بينيـد سـعي    ادبان هم خالفـي مـي   شما اگر از بي. ادبان از بي: ادب از كه آموختي؟ گفت: كه از او پرسيدند

  ادب، ادب بياموزيـد و خودتـان ايـن كـار      ادبي را منكر شويد و از بي بي. نكر شويدنكنيد كه اصل ادب را م
  .را نكنيد

تواند صـدها كتـاب رديـه     كسي مييي كه عليه درويشي نوشته شده، هرها همچنين در مورد كتاب
ر شـما بهتـ  انـد و   آنها را بخوانيد، خيلي بيشتر از اين هم گفته. بنويسد، كتب رديه بر درويشي فراوان است

  .كدام از اينها مالك درويشي نيستولي هيچ. توانيد بررسي كنيد مي
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اند، شايد منظورشان ناقص بوده، چون همـه بـا لغـات زيـاد      كار برده هاينكه لغت منحرف را ب اماو 
دانيـد، او هـم افكـاري     كه شما افكار غير از خودتان را منحرف مـي  بديهي است همانطوري. ايي ندارندآشن

خواهيد محقّق باشيد، اين وظيفه را داريـد كـه برويـد تحقيـق      شما كه مي. از خودش را منحرف بداندغير 
گويد منطبق با مسلك درويشي و دستوري اسـت كـه بـه او داده شـده يـا       كند يا مي كنيد كه آنچه او مي
را قبـول   گيرد هيچ مكتـب ديگـري   بديهي است آن كه فقط خود را مالك مي. كند خودسر اين كار را مي

  .كند ندارد و در هر كاري با نظر بدبيني بررسي مي
كـارِ  . ي شما كه مقدار زيادي انتقاد از اين يا آن درويش ديگر است، ربطي به درويشـي نـدارد   نامه

اساس اين است كه . شما اساس فكر عرفاني يا تصوف را در نظر بگيريد. بد، بد است، حال از هر كه باشد
ه خداوند پيغمبر را مأمور فرمود و انتخاب مردم در تعيين پيغمبر و رهبر اثري ندارد، به كگويند همانطور مي

عهده دارد كه از جانب خدا تعيين بشـود و   بر كسي رهبري و ارشاد مردم را بههمان طريق هم بعد از پيغم
ـویوَ : پيغمبر به حكم َ

ْ
 اهل

ِ
ِطُق َعـن

ْ
طـور غيرمسـتقيم   داونـد ب ين كند مثل اين اسـت كـه خ  هر كه را تعي 1 ما َین

حسـين اسـت،    ماامـ حسـن و   ماامـ و بعـد از او   عبه اين دليل جانشين پيغمبر، علي .تعيين كرده است
خاتمه يافت و بعـد از او   صو رسالت با ظهور پيغمبر نبوتمت و واليت هميشگي است ولي اام. آخر الي

مت، يعني در سطحي در ذيـل  اامدر سطح ي راهنمايي و ارشاد بندگان خدا  بنابراين رشته. پيغمبري نيست
خصـوص بعـد از    را بـه  ائمـه براي اينكه شـدت اختنـاق و فشـار بـر     . م دوازدهمااميابد تا  اسالم، ادامه مي

در مبحثي كه راجع به ايام هفته و تعلق هر روز به يكـي   الجنان مفاتيحدريابيد به كتاب  عرضا حضرت
ـ  علي ماام حضرتو بزرگان است، مراجعه بفرماييد و در شرح مالقات آن مرد شيعي با  ائمهاز  ت النقي دقّ

ر دهد و به همين حساب هم خداونـد مقـرّ   اين مالقات، شدت اختناق و خشونت را نشان مي ي نحوه. كنيد
يم كـه خداونـد   م دوازدهم غيبت بفرمايد تا روزي كه ما بندگان لياقت پيـدا كنـ  اام حضرتفرموده بود كه 

بعـدي بيعـت    ائمـه دستور ظهور و خروج بدهد به همين جهت بود كه چنانكه در تواريخ هم نوشته شـده  
  اين بيعت هم غير از بيعت حكومتي بود، منتهـا خلفـا چـون درك تفـاوت بيعـت حكـومتي و       . گرفتند نمي

اينكه بيعت بـراي حكومـت اسـت    گيرد، به تصور  م بيعت مياامشنيدند كه  بيعت ولوي را نداشتند، اگر مي
گرفتند  هرگز خود بيعت نمي ائمهتوان گفت  به بعد مي عرضا حضرتبنابراين تقريباً از . شدند مزاحم مي

در . شـوند  عنوان مشـايخ حضـرت ذكـر مـي     گرفتند و همين نمايندگان به ت ميبلكه توسط نمايندگاني بيع
نواب اربعه بيعـت  . ان، نواب اربعه را تعيين فرمودزمان غيبت صغري، حضرت براي ارتباط ظاهري با شيعي

لـذا از شـيعيان نامـه، پيغـام     . دانسـتند  گرفتند، فقط چون مورد اطمينان بودند، محـلّ حضـرت را مـي    نمي
بغدادي بود كـه از زمـان    جنيد حقّ بيعت با شيخ اما. رساندند بردند و جواب را گرفته به صاحب آن مي مي

عسكري نمايندگي را داشت و به او اجازه داده بودند كه خود كسان ديگـري را تعيـين    حسن ماام حضرت
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گفتند كه بعد در طي تاريخ به اسامي ديگري نيـز   كند كه بيعت بگيرند و اين كسان را مشايخ حضرت مي
اسـت ولـي   اينها همه تغييـر لغـت   . گفتند يا امثال اينها گفتند، شيخ يا قطب مي خوانده شدند؛ مثالً پير مي

جنيد نمايندگاني تعيين كرد و براي بعد از خود هم نماينده تعيين فرمود و بعد آن نماينده . معني يكي است
  .هذا اي الي هم، نماينده

آيـا  . بنابراين در زمان غيبت هـم بيعـت وجـود دارد   . حكم بيعت تشريع شده ولي نسخ نشده است
هـا در مـورد اينكـه     قول بعضي امارود؟  و از بين ميشود  حكم نماز كه صادر شد در زمان غيبت حذف مي

هايي دارد، اينها نظر خود آنهاست كه بسياري اوقات ممكن  قطب يا شيخ چنين و چنان اختيارات يا قدرت
ـ  است با غلو همراه باشد و هميشه فقرا را از غلو منع كرده ـ    اند و حتّ ب بـه ايـن   ي در كتـب اخيـر هـم مرتّ

هاي عاطفي دارد مثل قلمـرو واليـت از پيـروان     غلو هم در قلمروهايي كه جنبه .موضوع اشاره شده است
آنها را مجازات كـرد چـون قـدرت    ععلي. ها گفتند علي خداست بعضيعزمان علي. صادر شده است

ــرد  ــان . داشــت مجــازات ك ــه  عجعفرصــادق حضــرتدر زم ــت ك ــدان آن حضــرت گف يكــي از مري
ضرت حكومت نداشتند كه او را مجازات كنند، فقـط  ح. ، خداست و من پيغمبرشعجعفرصادق حضرت

را گفتنـد  ععيسـي . زنـد  بنابراين غلو شخص به اصـل مكتـب ضـرر نمـي    . همه جا او را تكذيب كردند
اين اقـوال  . را گفتند يكي از سه خدا و يا فرزند خداستععيسي. عزَير را گفتند فرزند خداست. خداست

يرادات شما بر اشخاص است كه ممكن است وارد باشد يا نباشـد  ا. كند به اصل صحت آنها لطمه وارد نمي
ايـد و   براي اينكه همين مطالبي كه شما نوشته. هاي مربوطه را بخوانيد ولي قبل از اينكه سؤال كنيد كتاب

توانيد بخوانيد والّا براي هر نفر اگر قرار باشـد صـفحات    ام، اينها را در كتب هم مي من جواب داده و نوشته
داوري اگر سؤالي  گونه پيشبعد از خواندن كتب هم، بدون هيچ. دهد واني نوشته شود، وقت امكان نميفرا

  .طرفي هستيد توان گفت محقّق بي در اين صورت مي. برايتان باقي ماند آن سؤال را بپرسيد
ي يـك  ايد، اينها اصطالح است و اسامي مختلـف بـرا   در نيابت خاصه و عامه كه ايراد گرفته اماو 
انـد؛ مـثالً در بعضـي اوقـات      حسب اوضاع زمانـه خوانـده  ينكه شيعه را به اسامي مختلفي برمثل ا. حقيقت

نيابت خاصه عبارت از آن است كه براي يك امر خاصي به كسي نيابـت بدهنـد؛    اما. گفتند شعوبي هم مي
راي تمـام اختيـارات   نيابت عامه يعني يك شخص يا مـوكّلي اجـ  . مثل وكالتي كه حدودش مشخص باشد

را به يمن فرستاد، تمام اختيارات خـود را  عخود را به ديگري واگذار كند؛ مثالً در زماني كه پيغمبر علي
دادند در زمان خودشـان   ائمهولي اختياراتي كه . كرد به او تفويض كرد كه در آنجا مثل خود پيغمبر كار مي

بعـد  . گوينـد  ت دادند كه اين نيابـت را نيابـت خاصـه مـي    بود ولي براي بعد از خود فقط به اهل بيعت نياب
 َمـْن : فرمودند كـه 
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فقيه دانشمند باشد و اين شرايط . فقيهي كه داراي اين چهار شرط باشد؛ يعني تنها فقيه بودن كافي نيست
نيـابتي اسـت كـه    . اين هم يك نوع نيابت خاصه است. را هم داشته باشد، از چنين فقيهي بايد تقليد كنند

كس نيابـت  م بـه هـيچ  ااميبت ان غدر زم اما. فقط براي احكام شرع است، براي اعمال است، نه اعتقادات
  .اند عامه و كلّي نداده

ها رستگار شوند؟  ها گمراه و طريقتي شود كه شريعتي ايد پس چه عاملي باعث مي در بند دهم گفته
اند بايد به احكام شريعت رفتار  ها، آنهايي كه اهل طريقتند و بيعت كرده طريقتي. هرگز چنين چيزي نيست

خبرند در سلوكشـان و در راه   پردازند و از طريقت بي هايي كه فقط به شريعت ميها يعني آن كنند و شريعتي
  .به سوي خدا نقص دارند و بايد با حفظ شريعت مسائل طريقت را هم داشته باشند و بيعت كرده باشند

يهـود  عايد كـه فرمـود بعـد از زمـان موسـي      اين حديث را از پيغمبر شنيده. در بند يازدهم اماو 
  عفرقــه شــدند كــه هفتــاد فرقــه بــر خطــا و يــك فرقــه بــر راه راســت و بعــد از عيســيهفتادويــك 

و هفتادويك فرقـه بـر باطـل بودنـد، سـپس فرمـود        دودو فرقه شدند كه يك فرقه بر حقمسيحيان هفتا
حاال با ايـن   1.و هفتادودو فرقه بر باطل خواهد بود شوند كه يك فرقه بر حق ه فرقه ميمسلمين هفتادوس

ي كتب هم نوشته شده اگر كسي با اعتقاد  شود و در همه منابر گفته مي ي ر همه جا و در همهحديث كه د
قرآن را هم  ي كند كه فقط راه او صحيح است و مابقي باطل ولي آن آيه تمام به راهي رفت قطعاً فكر مي
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م زمان چند نفر باشند، اين تعيين تكليـف  اامسؤال نادرستي كه در هر عصر و زمان بايد نايب  اماو 
اگر اجازه براي يك نفر باشد، . م اجازه داده باشد مالك اين اجازه استاامبه هر تعداد كه . م استاامبراي 

در . ممكن است در هر امري نايبي داشته باشـند  اما .شد، صد نفر استيك نفر است و اگر براي صد نفر با
و در امر طريقت هم عرفـا نايبنـد،    اراي آن شرايط باشند نيابت دارندامر شريعت فقها نايبند، فقهايي كه د

  .رسد مي همعصومين ائمهشان به  ي اجازه عرفايي كه سلسله
  گويند نصف خمس، نصـفه خمسـيه،  ولي اگر ب! بدعت است؟ عشريهآيا لغت . عشريهدر مورد  اماو 

ــت؟ ــحيح اس ــريه! ص ــيه  عش ــي نصــف خمس ــود   . يعن ــما خ ــت و ش ــدعتي نيس ــه ب ــابراين هيچگون بن
توانـد   اند اگر كسي مـي  در آنجا فرموده. اند ت بخوانيد و ببينيد چه دستور دادهرا به دقّ شبهات رفع ي رساله

اين در . و اگر نه، به اين طريق عمل كنداين كار را بكند  ،حساب خمس و زكات خودش را نگه دارد، خود
آيد كه اگـر زكـات    براي اينكه عموماً اين مسأله پيش مي. واقع پيشنهادي است براي سهولت انجام عمل

اند فقط در گندم، جو، مويز، خرما و طال و شتر و گاو و گوسفند باشد، امروز  ها نوشته به نحوي كه در رساله
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ـ      ي بعضي از فقها نظر دادهنيست و حتّكدام از اينها متداول كه هيچ ق اند كه بـه اسـكناس هـم زكـات تعلّ
بنابراين كسي كه به اين مسائل توجه كند و نتواند آن را حل كند براي آرامش فكر خود ممكن . گيرد نمي

  .هم از اين حيث نظر داده شده است شبهات رفعاست چنين تصميم بگيرد كه در 
وجه نه بـا سـؤاالت قبلـي خودتـان تناسـب دارد و نـه بـا         هيچ به سؤاالت ديگري كه كرديد اصالً

  . خواند ها مي كتاب
لغـت عربـي    »هـو «. است »121هو«ي  ايد درباره ي ديگري كه سؤال كرده در بند دوازدهم مسأله

كـه   )حتّي به نحوي در عربي هم هست( بسياري اوقات در عرف فارسي مصطلح است. است به معناي او
گوينـد حضـرتش    م عرض كرد يا مـي اامنويسند كسي خدمت  نويسند؛ مثالً در كتب مي نام بزرگان را نمي

آقـاي   حضرتساحت مقدس بندگان «: نويسند يا در مكاتبات مي. كنند ننويسند م را سعي مياامنام . فرمود
نـام   اره بـه هم اش »هو«. يمنويس دانيم و به بندگانش نامه مي شأن وي نمي ؛ يعني ما خودمان را هم»فالن

بنـابراين آيـا   . كار برده شده اسـت  هعنوان خداوند ب به» هو«است؛ در قرآن هم مكرّراً اشاره به خد. خداست
كه يـك كلمـه كوتـاه و متبـرّك اسـت و در قـرآن هـم ذكـر شـده را بنويسـيم يـا             »هو«بهتر است كه 

بـه لحـاظ احتـرام، نوشـتن      يم؟هللا چند نقطه بگذارجاي ا م و سپس بهيرا بنويس »الرّحيم الرّحمن اهللا بسم«
بنويسيم، ديگـري مثـل شـما ايـراد      »اهللا بسم«شما  ي اگر هم مطابق گفته اما. تر است بهتر و ساده »هو«

. تعالي و امثال اينهـا را بنويسـيد   كنيد، باسمه د، نام خدا را سبك ميينويس اهللا مي خواهد گرفت كه چرا بسم
دانـم توجـه داريـد كـه      ، نمـي 121در مـورد   اما .ي نيست كه قابل بحث باشدي مهم ألهبنابراين، اينها مس

حروف ابجد كـه عبارتنـد   . حروف ابجد تا همين پنجاه، صد سال پيش در خود ايران هم خيلي مرسوم بود
در گذشـته  . از حروف الفبا تشكيل شده و هر حرفي برابر با عـددي اسـت  ... ابجد، هوز، حطي، كلمن و: از

خواهند بگويند چـون عـدد حفـظ     خيلي وقايع را كه تاريخش را مي براي اينكه عدد را ننويسند و يا اينكه
شـود و هـر وقـت خواسـت از آن اسـتفاده       آوردند كه آن لغت آسانتر حفظ مـي  شود لغتي را مي كسي نمي

است و با تعليقات مرحـوم اسـتاد مطهـري تنظـيم شـده       ديوان حافظكه   ،جام آينهمثالً در كتاب . كند مي
  :دگوي مي جا در يك .است

 سال تاريخ وفاتش طلب از رحمت حـق  منزل او دان و آنگه كنف رحمت حق
يـا در مـورد شـيخ    . را كه جمع كنيد، تاريخ وفات اين شـخص اسـت   »حق رحمت«ي  يعني كلمه

  :فرمايد ابواسحق مي
 هست تاريخ وفات شـه مشـكين كاكـل    بلبل و سرو و سمن، ياسمن و الله و گل

شود و حفظ كردن ايـن   حسب حروف ابجد جمع كنيد تاريخ وفاتش ميبرعني اين چند لغت را كه ي
تر از حفظ كردن يك عدد است و اين رسـم از قـديم در عـرب و در ايـران بعـد از اسـالم        امر خيلي ساده

جـاي حـرف عـدد     ه تاريخ زياد هست؛ يعني بهدر كتب شعرا و كتب غيره هم ببينيد ماد. موجود بوده است
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 ،»يـاعلي «؟ وقتـي گفتـيم   »ياعلي«و  »هو«حاال چرا . است »ياعلي«به حروف ابجد  هم 121. گذارند مي
  .اي نيست كه قابل انتقاد باشد ي واليت خداوند است در روي زمين و بنابراين مسأله علي جلوه

ت    شود كه سـعي كنيـد بـدون پـيش     در خاتمه مجدداً به شما يادآوري و توصيه مي داوري و بـا نيـ
هـا، عنـان از    داوري نيت شما در اين سؤاالت غالباً خالص است ولي گاهي اوقات پيش .خالص سؤال كنيد

عنـوان مشـكل مطـرح     ي بديهي و روشن باشد، آنهـا را بـه  ربايد و مسائلي را كه ممكن است خيل شما مي
  .بنابراين سعي كنيد كه آن خلوص نيتتان در تمام موارد حفظ شود. سازيد مي

كتب موافقين . كه در هر مورد به كتب مخالفين و هم موافقين توجه كنيدي ديگر اين است  مسأله
ي بسـيار كـوچكي اسـت آن را مطالعـه مختصـري       رسـاله  پندصـالح . ايد فراوان است و شما كمتر خوانده

همچنــين كتــاب  المــؤمنين  بشــارةيــا  واليتنامــههــاي  كتــاب. كنيــد ايــد و بــه آن اســتناد نمــي نكــرده
سـه كتـاب اخيـر    . را بخوانيـد  سـعادت  رهنمايو كتاب  تابناك گوهر سهو  عرفاني اسرارآميز داستان سه

شـوم   من خيلي خرسند مـي . اينها را هم مطالعه كنيد. ةالسعاد بيان هايي از تفسير اي است از بخش ترجمه
ت و بعـد    داوري و بـا حسـن   اگر انتقاداتي برسد؛ انتقاداتي كه با نيت خالص باشد، يعني بـدون پـيش   از نيـ

  .والسالم. باشيد موفّقشاءاهللا  ان. مطالعه و تحقيق
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  آ

  1380فروردين  2
هـايي كـه    در مورد سؤاالتي كه كرده بوديد، اگر به كتب و گفته. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
چون اگر من بخواهم براي هر سؤالي، صفحات . شود شود توجه كنيد، موضوع حل مي در مجالس گفته مي

نوشـته شـده   هم پاسخ تمـام اينهـا    پندصالحدر . شود مفصلي بنويسم اين كار زائدي است و وقت هم نمي
  .شود عنوان يادآوري گفته مي ذلك مختصري به مع. است

َربُ  :در مورد نماز كه قرآن فرموده است
ْ

ک
َ
ِ أ

ُ اهللاَّ ِذرکْ
َ
ل

. ، ذكـر يعنـي يـاد خـدا بـاالتر از نمـاز اسـت       1
ا بنابراين اگر هميشه بتوانيد بـه يـاد خـد   . ماً خود نماز هم براي اين است كه به ياد خدا باشيمبنابراين مسلّ

باشيد اين مسأله از نماز عرفي، يعني نمازي كه پنج نوبت بايستيد و آن حركات را بكنيـد و مـثالً كلمـاتي    
بگوييد كه چندان توجهي به معناي آن نداشته باشيد، مسلّماً بهتر است ولي اين بهتري مانع آن نيست كه 

مثـل اينكـه از   . جاي خود واجب است ي بهبراي اينكه هر امر. انده شودنماز حتماً بايد خو. نماز انجام نشود
واجبات . يتي داردجاي خود خاص يا شربت سكنجبين يا آب ميوه، هركدام به شما بپرسند كه آب بهتر است

منتهـا آن هـم كـافي نيسـت و در واقـع      . جهت و به هر صورتي كه بتوان بايد انجـام داد هر نماز را هم به
به اطاعت امر؛ ولو معني نماز را هم ندانيم، يـا اينكـه حواسـمان    امتحاني است براي اينكه ما عادت كنيم 

به پا داريد، بايـد اطاعـت    گونه نمازاين ساعات بايستيد به نماز و ايناند كه در  پرت شود، ولي چون فرموده
ھیآن نمازي كه  اما .كنيم
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آل است؛ يعني آخرين درجه از نمازي است كه براي انسان امكان دارد و مقدر شـده   ، آن ايده3
ھیبنابراين اگر نماز اين كار را انجام داد و . است
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بـه مثـل   منتهـا بنا . قبول قـرار گرفتـه اسـت    كار انجام شد، به همان اندازه هم مورد اندازه كه اينو به هر
  رکَ دْ یُ ال نْ مَ : مشهور

ُ
ـک
ِّ
ُ َیـه الل

ْ
  کُ رت

ُ
ـک
َّ
هل

تواند به دست بيـاورد نبايـد از بعضـي جزئيـات      ، كسي كه كل را نمي4
قبـول و اسـتفاده بكنـد،     دوقتي كسي گرسنه است اگر براي او دو لقمه غذا دادند آن دو لقمه را باي. بگذرد

صدد اين باشد كه رزق و روزي بيشتري به دست آورد، و لذا مـادامي كـه آن نمـاز اصـلي بـراي      منتها در
  .شخص حاصل نشده است از اين نماز قالبي نبايد غفلت كند

انبياي گذشته  البتّهو  ههدي ائمهكامل، مصداق كامل آن براي ما مسلمين، پيغمبر و  انسانِ اما
وكيـل  . هسـتند؛ مثـل وكيـل    ائمـه ز بنابراين بعد از آنها كساني كه هسـتند نماينـده و مظهـري ا   . هستند

بنـابراين  . نفس موكّل است ولي عـين موكّـل نيسـت    البتّه. اصطالح فقهي و حقوقي، نفس موكّل است به
                                                                          

 .45سوره عنكبوت، آيه .  1
 .45سوره عنكبوت، آيه .  2
 .303، ص 79ج ، بحاراالنوار.  3
 .283، ص  56، ج بحاراالنوار.  4
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كـدام بـه   هم حكـم خـود را دارد، هر  ز خواندن حكم خود را دارد، قرائت قرآن و نما »زمان وليِّ«دستورات 
. هم هرگز خارج از دستورات شرعي و اجـراي آنهـا نيسـت    »زمان وليِّ«دستورات . خود حكم دارد ي نوبه

مثالً به يك نفر بگويند تو در . منتها ممكن است در معنا و وجوب آن براي شخص خاصي تفاوت پيدا كند
بخواني يا بگوينـد تـو چـون مـريض هسـتي نبايـد روزه       شوي و بايد نماز را قصر  اينجا مسافر حساب مي

كامل از حكم قـرآن   اينكه خروج انسانِ اما .را كه منطبق با شرع است بگويندبگيري؛ اين قبيل دستورات 
كمـال  . انـد  امكان دارد يا خير، اينها مباحثي است كه براي خالي نبودن عريضـه، متكلمـين مطـرح كـرده    

من مقدم بر قرآن هستم، : هم نفرمود ععلي. دهد احكام الهي را انجام ميكامل در اين است كه  انسانِ
اي است كه  پاره وقتي كه قشون معاويه قرآن را باالي نيزه كردند، فرمود من قرآن ناطق هستم و آن ورق

ثـل  توان گفت كه از قرآن جدا باشد، م كامل عين قرآن است و نمي بنابراين انسانِ. اند آنها روي نيزه كرده
انسـان، عـالَم   . خورشيد از حكم حرارت جدا است، بلكه خورشيد عين حـرارت اسـت  : توان گفت اينكه نمي

آنچه در عالم صغير است، در عالم كبير وجود دارد و آنچـه در عـالم كبيـر    . صغير و جهان، عالَم كبير است
 یا : فرمايد در خود قرآن هم آمده است كه مي. است در عالم صغير هم وجود دارد
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كنـد،   كنند به چيزي كه شما را زنـده مـي   ، خدا و پيغمبرش شما را دعوت مي1
اگر دل به اين حيـات رسـيد آن    .پس شما هم فوراً اجابت كنيد؛ كه اين حيات، منظور حيات معنوي است

ي آن را در عالم صغير، در عـالم خـودش خواهـد ديـد      شود، انسان نمونه كه در عالم كبير واقع مي قيامتي
  .وجه مانع ظهور در عالم كبير نخواهد بود هيچ ولي اجراء و ظهور آن در عالم صغير به

 الي  آيه اماو 
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2 جهاد . اد استي است و آن جه، شأن نزولش در مورد خاص
در زمان غيبت دفاع واجب . اي حرام است به عقيدهزمان غيبت واجب نيست و حتّي بنا نظر شيعه در هم به

دفـاع شـرايطي    البتّهتوانند دفاع كنند و  اي، آنها هم مي است؛ يعني اگر كسي حمله كرد، ولو به زن و بچه
آخـرين  . ي متقابـل جـواب بدهـد    ا بـا حملـه  ي او ر دارد حملـه  كه با تحقّق آن شرايط مسلمان حـق  دارد

سيدالشّهدا كرد؛ آن هم نـه ابتكـاراً و نـه     حضرتكوششي كه از طرف خداوند مقرّر شد كوششي است كه 
ايـم تـا    دهاآمـ براي اينكه خالفت را به دست بگيرد بلكه اهل كوفه از حضرت دعوت كردنـد و گفتنـد مـا    

ي به عبارتي، تهديدي معنوي كردند كه اگر قيـام  و حتّكمك كنيم حكومت و خالفت به دست شما بيفتد 
فاق افتاد كه والّا بعد از آن حضرت، بارها اتّم حسين شد ااماين جهات موجب حركت . اي نكني قصور كرده

كـه يكـي در مـورد    . زم قـائم اامـ خالفت بر ما اهل بيت مقدر نخواهد شـد مگـر بـا ظهـور     : فرمودند
اي نوشت و خواهش كرد كـه   وقتي كه ابومسلم نامه عصادق حضرترد علي بود و ديگري در مو زيدبن

اصطالح بازنكرده، كاغـذ را نخوانـده، گرفتنـد و     عت كند، حضرت پاكت نامه او را بهبا ايشان به خالفت بي

                                                                          
 .26سوره انفال، آيه .  1
 .39و سوره انفال، آيه  193سوره بقره، آيه .  2
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بـود كـه بعـد از اينكـه تقريبـاً بـا جبـر و اكـراه          عرضـا  حضـرت يكي هم زمان . سوزاندند و رد كردند
  .اين امر بر ما درست نخواهد شد: واليتعهدي را قبول كردند، فرمودند

ده اآمـ در مـورد   امـا . به مقدر الهـي اسـت  م هر چه كرده بنااامهي است، چون بنابراين، اين مقدر ال
. گاهد شد و خواهد گفت بيا بـه جنـ  م فردا ظاهر خواامشدن براي ظهور، از لحاظ شخصي فكر كنيد كه 

كنـد كـه    دگي شخصي به شما كمـك مـي  اآمده هستيد و اين اآمصورت  دانيد، دراين اگر خود را حاضر مي
را كـه جنـود شـيطان     كند و دشمنان خود يعني دشـمنان حـق  م در عالم صغير نيز ظاهر شود و خروج اام

ـ اآمبنابراين ما از لحاظ . باشند، از بين ببرد مي م، وظيفـه داريـم كـه در اصـالح     اامـ ودن بـراي ظهـور   ده ب
  .والسالم. خودمان و در اصالح جامعه بكوشيم
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  1380فروردين  30
وقـت اگـر ايـرادي بـود     ها را بخوانـد و آن  ايد تمام كتابمحقّق ب. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

هـايي را كـه در    ، همچنـين كتـاب  الحقـايق  طرائـق باره هسـت، مثـل    درايني كه هاي مهم كتاب. بپرسد
  .اند، بخوانيد به آنها اشاره كرده شبهات رفع ي رساله

 رخ بپرسـيد سؤال شما راجع به جنيد يك سؤال تاريخي است، نه سؤال عرفاني و آن را بايد از مـو .
آن مبنا . باشد يا نه اي كه مبناي درويشي است مورد قبول شما مي نظريهشما اول بايد توجه بكنيد كه اين 

. شود و هميشه بيعت از زمـان آدم تـا خـاتم بـوده اسـت      اين است كه هرگز در به سوي خداوند بسته نمي
شـد، بـه    در زمان غيبت هم بايد بيعت گرفته مي. گرفتند هم بيعت مي هماناام. گرفتند پيغمبر بيعت مي
جانشينان  ي ت را اگر حكم شرعي به معناي شريعت بدانيم از طرف پيغمبر وضع شد و همهدليل اينكه بيع

. نسخ دستور پيغمبر هم با خود پيغمبر اسـت . دادند و هيچ دليلي بر نسخ آن وجود ندارد پيامبر هم ادامه مي
را قبـول   نظريـه ايـن   حال اگر. م بايد كساني كه از حيث بيعت نيابت دارند بيعت بگيرنداامبنابراين، بعد از 

ايـم، ايـن    ايم و شنيده ها خوانده اند كه بيعت بگيرد و آنچه ما در كتاب م كسي را تعيين كردهاامداريد، حتماً 
معني اسـت و بهتـر    را قبول نداريد، سؤال راجع به جنيد بي نظريهاگر شما اصل . شخص جنيد بغدادي بود

م دوازدهم يعنـي  ااماي غلط است و الزم نيست بعد از زمان  هنظرياست دنبال اين برويد كه بگوييد چنين 
م نيسـت دنبـال ايـن مطلـب     اگر بر شما مسلّم شد كه بيعـت الز . در زمان غيبت كبري بيعت گرفته شود

ي عرفا را قبول كرديد، جنيد نه،  نظريهاگر  اما. صورت، جنيد هر كه بوده براي شما اثري ندارد نرويد؛ درآن
مان را شـما اسـم   م بوده، هاامكند، هر كه نايب  مروي، زيدي يا خالدي هيچ فرقي نميشخص ديگري، ع

. كتب عرفا در دسترس است. ها از جنيد نام برده شده است عالوه اينكه در بسياري كتاب به. بگذاريد جنيد
را قبـول  ايد و فقط و فقـط نظـر موجـود در آنهـا      قرار داده نظريهشما چند كتاب فقهي و شرعي را مالك 

 نظريـه علماي بزرگـي نيـز در ايـن    . روايات مختلفي هم هست. حال آنكه كتب ديگري هم هست. داريد
اند؛ از جمله در اين اواخر مرحـوم سـيد بحرالعلـوم، ملّاعبدالصـمد      اند و در طي تاريخ قائل بوده شريك بوده

تان راجـع بـه شـخص     اگر مطالعه. كنيد بنابراين شما مطالعه. اند همداني و بسياري ديگر اين نظر را داشته
وقـت  لي اگر مطالعه شما معنوي اسـت، آن و. نويسان بپرسيد جنيد است، اين مسأله تاريخي است و از تاريخ

 .والسالم. اي را كه مبناي كار عرفاست مورد بررسي قرار دهيد نظريهبايد 
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كرديـد بـه موقـع     شما سؤاالت و تحقيقاتي را كه بايد قبالً مـي . ي شما رسيد نامه. سالم با عرض

دانيد كه در مسائل مذهبي و معنوي، پدر و مادر مسـئوليت كامـل    مي. دهيد انجام نداديد و اينك انجام مي
اينكـه شـما را    جهـت هر بـه . كرديد تان مسائل را بررسي ميبود كه خود جع به اوالد ندارند، بنابراين حقرا

پذيرفتند و تشرّف انجام شده دليل آن است كه قابليت تكامل داريد والّا تشرّف براي كسـاني نيسـت كـه    
خود اليق هستند، يعني به تنهايي براي اين اشخاص نيست بلكه براي كساني هم كـه در مسـير خداونـد    

دارند كه اين مسير را ادامه بدهنـد هـم   قرار ندارند ولي قابليت  المستقيمِ حق نيستند يعني در مسير صراط
ي راه كمك كند والّا كسـي كـه خـود در راه اسـت      براي اينكه او را به راه بياورد و در ادامه. تشرّف هست

ي الهي تكامـل   ها نيازمند هستند كه با تمسك به واليت مطلقه ي انسان كمتر نيازمند است؛ هر چند همه
  .دليلي نيست بنابراين از اين حيث. پيدا كنند

اگر تاريخ خوانده باشيد در بين صحابه پيغمبر هم يكي از كساني كه كاتب وحي بود و وحي را بـه  
از اين حيث ايـرادي   امانوشت، مرتد شد و به مكّه برگشت و با مشركين زندگي كرد  فرمودند كه مي او مي

عهـده گرفـت،    به عا از طرف علييا در زمان علي، زياد كه حكومت فارس ر. توان گرفت بر پيغمبر نمي
از . از اين قبيـل در دنيـا زيـاد هسـتند    . ترين افراد شد به معاويه پيوست و از شقي عبعد از شهادت علي

. ذلك شـيطان توانسـت او را فريـب بدهـد     نزديك پيغمبري رسيد ولي مع ي باعورا كه به درجه جمله بلعم
ي  كه قابليت تكامل دارند و اصل بر آن است كه همـه بنابراين توجه كنيد كه درويشي براي كساني است 

بنـابراين از ايـن   . طينت و بر فساد باشد ها قابليت تكامل دارند مگر كسي باشد كه فطرت او بر خبث انسان
  .توان سؤال كرد حيث نمي
خواهيـد مطلبـي را بفهميـد اول     اين بود كه اگر مي ايد حق ساير سؤاالتي هم كه كرده در مورد اما

را هـم   پندصـالح ، شـبهات  رفـع  ي رسـاله غيـر از  . هايي كه راجع به آن نوشته شده است را بخوانيد كتاب
، كتـاب  عرفـان  و علـم  نابغـه اوايـلِ كتـاب   . را نيـز پيـدا كنيـد و بخوانيـد     الحقائق طرائقكتاب . بخوانيد
نـه بـه قصـد     بخوانيداين مطالعات را به قصد درك مطلب . هم مفيد است تابنده خورشيدو  صالح يادنامه

ابتدا به قصد درك مطلب بخوانيـد بعـد اگـر    . ايراد گرفتن، براي اينكه ايراد گرفتن بايد بعد از تحقيق باشد
  .ايرادي و سؤالي برايتان بود آن را مطرح كنيد

اي است كه اساس تشيع بر آن اسـت؛ بـه ايـن معنـي كـه تفـاوت        ي اجازه و سلسله، مسأله مسأله
سنن در آن است كه بعد از رحلت پيغمبر، اهل سنّت معتقدند كه بزرگان امت بايـد جمـع   مذهب تشيع و ت

طـور معتقـد   ولـي شـيعه اين  . ين طريق عمل كردندشوند و جانشين پيغمبر را تعيين كنند؛ كمااينكه به هم
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نشـين  گويد كه چون پيغمبر را ما انتخاب نكرديم بلكه خداوند انتخـاب كـرد بنـابراين جا    شيعه مي. نيست
  جانشين معنوي او و چه بهتر كه جانشـين ظـاهري او هـم همـان شـخص باشـد، ولـي منظـور          البتّه( او

بعـد از خـتم    امـا . جانشين معنوي او كسي است كه از جانب خدا معين شـده باشـد   )جانشين معنوي است
ه بكنـد از جانـب   صورت وحي قطع شد ولي پيغمبر آنچه بگويـد و آنچـ   ، ارتباط مستقيم با خداوند بهنبوت

َویوَ : ي نجم كه خداست به دليل آيات اول سوره  اهلْ
ِ
ِطُق َعن

ْ
حی  ما َین ُ  َوْحٌي 

ّ
بنابراين، وقتي كـه    1.ِإْن ُهَو ِإال

هم حسن تعيين شـد، بعـد    عبعد از علي. ي الهي است كند، علي همان نماينده پيغمبر علي را تعيين مي
نه اينكه چون فرزند علـي بـود بـه جانشـيني نشسـت بلكـه       حسن . ، حسين و هكذا الي آخرعاز حسن

صـريحاً او را بـه جانشـيني     عخالفت حسن از لحاظ اين بود كه نص علي بر او قرار گرفت؛ يعني علي
اي داشـته باشـد، نـه     بنابراين رهبر و نماينده مذهبي از لحاظ تربيت افراد بايد از يد قبلي اجازه. معين كرد

صطالحي كـه  اند، ا تسليم به اين نماينده را در زبان عربي بيعت نام نهاده. ت باشدمل اُاينكه به اختيار فحو
تفاوت لغوي اثري در اصل مطلب نـدارد، تشـرّف همـان    . برند تشرّف، تشرّف به فقر است كار مي اكنون به

ي ا رنـده گي كردنـد تسـليم بـه تربيـت بيعـت      بنابراين كساني كه در دوران قديم بيعت مـي . اخذ بيعت است
ندرت توسط خود آنان بود و بيشتر توسط نماينـدگاني كـه صـريحاً بـراي      م بهاامبيعت در زمان . شدند مي

اخذ بيعت حكمي است كـه بـر پيغمبـر نـازل شـد و پيغمبـر بيعـت        . شد بيعت نمايندگي داشتند، انجام مي
تواند نسخ كنـد يـا ناديـده     ميكس نبنابراين، اين حكم الهي را هيچ. گرفتند هم بيعت مي ائمهگرفت و  مي

نداريم نسخ كنيم و ما فقط شارح احكـام   الهي را ما هم حقاند كه احكام  هم فرموده ائمهكمااينكه . بگيرد
لذا چون حكم بيعت تشريع شد و به هيچ دليل كسي مدعي نيست كه اين حكم نسخ شـده  . الهي هستيم

نيـز  زعصـر  ولـي  حضـرت قرار در دوران بعد از غيبـت  بدين  )گرفتند هم بيعت مي ائمهكمااينكه ( باشد
اي كه حضـرت در موقـع    منتها در اين دوران چون خود حضرت غايب است توسط نماينده. شود انجام مي

تعيين فرمود،  )براي مسائل شرعي نواب اربعه بودند( براي اخذ بيعت و نه براي مسائل شرعي كبري غيبت
طور جانشـين تعيـين   ن تعيين كرد و آن جانشين هم هميناز خود جانشيآن نماينده هم بعد . شود انجام مي

اگر ما به ايـن مسـأله توجـه كنـيم     . نامند ي فقري مي ي اجازه يا سلسله نام سلسله ه اين رشته را بهكرد ك
حال با چه كسي بيعـت كنـد؟ بـا كسـي كـه      . ف بداند كه بيعت كنداي بايد خود را موظّ بينيم هر شيعه مي

حاال اين شخص چه كسي است، انسـان  . مااماي از يد قبلي خود دارد و او هم از يد قبلي تا برسد به  اجازه
. ي مراجعه و جـذب معنـوي   واسطه ها و تواريخ و يا به بايد جستجو كند؛ يا جستجوي علمي از طريق كتاب

  .تواند مسلّط باشد ا آن شخصي كه مدعي اجازه است بر روح و روان او مسلّط است و يا مييعني ببيند آي
شده اسـت علنـي بـوده و     اش بحث مي عنوان علم درباره سائل شريعتي چون آشكار بوده و بهم اما

ا نوشته ه ي كتاب اند، نامشان در همه هميشه نمايندگان آنها، يعني نمايندگاني كه براي شريعت تعيين شده
                                                                          

 .3-4سوره نجم، آيات .  1
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ـ . ي طريقت و اخذ بيعت چون در تقيه بوده، همواره پنهاني بوده است مسأله اما. شده است ي اگركتـاب  حتّ
، آنجايي كه راجع به روزهاي هفته و دعاهـاي هفتـه   عالنقي علي حضرترا در شرح حال  الجنان مفاتيح

ت غيرعلنـي بـوده و فقـط    صـور  فقط بهها  بنابراين اجازه. شود يفرمايند بخوانيد، شدت اختناق معلوم م مي
  .سينه رسيده است به از آن خبر داشتند كه سينه شيعيان خاص

 1417رمضـان   7ريخ اي كه بـه تـا   ايد، در اعالميه از اينكه در مورد دخالت در سياست نوشته اماو 
و  كنـد  هاي بعدي گفته شده است كـه درويشـي در سياسـت دخالـت نمـي      چنين در نامهنوشته شده و هم

نيت محضاًهللا اگر تصميم بگيرد، تصميم وي  رات شرعي و با خلوصنظري ندارد ولي درويش بر طبق مقرّ
به همـين  . درست است؛ چرا كه درويش مانند ساير شهروندان مملكت بايد در سرنوشت خود دخالت بكند

بـه مسـائل    ام كه راجع به مسائل اجتماعي و سياسي از من سـؤال نكنيـد چـون مـن راجـع      جهت نوشته
بنـابراين درويـش نيـز ماننـد هـر      . دهم و مسائل اجتماعي بستگي به نظر خود شـما دارد  طريقتي نظر مي

  .ي خود نقشي داشته باشد انساني بايد در جامعه
م جماعت بايد داراي شرايطي باشـد و فقـرا چـون    اامدر مورد مجاز نماز كه نوشته بوديد؛ چون  اما

ذهبي باشد كه مجاز است والّا ي مقام م د تمام مسائل مربوط به مذهب با اجازهمعتقد به اين هستند كه باي
شود، اين است كه بسياري از مستشرقين كه اصالً مسلمان نيستند براي مـا مسـلمين    كسي مدعي ميهر

ن باشد؛ ي بزرگان زما بنابراين ما معتقديم كه اين قبيل امور بايد با اجازه. كنند تنظيم و پيشنهاد مي نظريه
از كار مشـكلي  م جماعت در نمااماصطالح  گوييم كه چون تشخيص شرايط به مي چنانكه در اين مورد هم
  .شود زمان گذاشته مي ي بزرگ عهده است، به اين جهت به

از لحـاظ  . در مورد خانقاه، شما هم اوضاع اجتماعي و هم اوضاع تاريخي را بايد در نظر بگيريـد  اما
بلكه در قديم هم مسـاجد  . قول شما در مقابل مسجد نبود در جهت رقابت با مسجد و به اه نهتاريخي خانق

دراويش هم كـه يـا بـه ديـدار     . كن سكونت و پذيرايي مثل رستوران و هتل و امثال اينهااامكم بود و هم 
ـ   . آمدند، محلّي براي سكونت نداشتند يكديگر و يا براي زيارت مقابر مي ايـن  ي بـراي  اين اسـت كـه محلّ

خانه است يا به معنـاي جـاي    خانقاه يا خانگاه در لغت يا به معناي سفره. نام خانقاه منظور درست كردند به
  .وجه در مقابل مسجد نبوده است هيچ تقدير به هر خانه، ولي به

هـاي اسـتعماري در بـين مسـلمين      از لحاظ موقعيت فعلي اجتماعي به اختالفي كه دسـتگاه  اماو 
نّي و در داخل اهل سنّت، اختالف اين اختالف در باالترين سطح بين شيعه و س. ايد توجه كنيداند ب انداخته

ايـن اختالفـات   . در مسائل قومي اختالف بين فارس، ترك و عرب و امثال اينهـا . بين مذاهب اربعه است
هـا   ت شـافعي االن در ايران، در ميان اهل سنّ. كدام براي خودشان مسجدي دارندموجب شده است كه هر
انـد   هاي شافعي از اسالم خارج توان گفت سنّي ها دارند ولي به اين طريق نه مي مسجدي جداگانه از شيعه

ها سال پـيش درصـدد بـوديم كـه در مسـجد       ايد كه ما چندين بار، شايد از ده از طرفي ديده. و نه شيعيان
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رو  را بايـد در محلّـي بگـذاريم، از ايـن     ناچـار ايـن مجـالس   . مجلس ترحيم بگذاريم و آقايان اجازه ندادند
شما هرگز چشمتان را از اطراف نبنديد، هرگز به دو طـرف  . گيرد بينيم كه خانقاه مورد استفاده قرار مي مي

بند نگذاريد كه فقط يك نقطـه را ببينيـد و آن هـم ايـراد گـرفتن باشـد و بعـد بـراي          يك چشم چشمتان
چـون در  ( ل برويد ببينيد چرا خانقاه درست شد و چرا از طرفي ديگـر بلكه او. خود دليل پيدا كنيد ايرادات

ي  سلسله ونيم پيش ديگر از حدود يك قرن )كرد هايي ايجاد مي طي تاريخ خانقاه در بعضي جاها گرفتاري
و احيانـاً   كند و آن هم براي مجالس عزاداري و برگزاري نمـاز  ما خانقاه درست نكرد و حسينيه درست مي

  .نيست مومي است و ديگر خانقاه به معناي سابق كه مسافريني در آن ساكن باشنداطعام ع
َن ِمـَن : عماامـ شريعت بنابر روايت مروي از  ي در مسأله. ايد كه نوشته عشريهدر مورد  اماو 
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، شما بايد از مجتهـدي تقليـد   1 ْن 

زنـد، او   اگر انسان ببيند كه مجتهدي حرف نادرستي بدون تحقيق مي اما. كنيد كه داراي اين صفات باشد
. بكنـد افتد و تشخيص اين موضوع هم با خود مكلّف است كه بايد تحقيق  از عدالت و شرايط مرجعيت مي

تقليـد در اعمـال اسـت نـه در      اماتوان از او تقليد كرد و  ولي كسي از فقها كه داراي اين شرايط باشد، مي
شما اگر به . كار ببريد هكار برد شما هم ب هتقليد در استعمال لغت نيست كه هر لغتي آن شخص ب. اعتقادات

در هيچيـك از كتـب    عشـريه لغـت   درست است كه. ايد يك، از دين خارج نشده جاي خمس بگوييد پنج
 عشـريه تـوان   ي آن مـي  گويند نصف بايد كرد به هر نصـفه  نيامده است ولي خمس را نصف كنيد كه مي

در ايـن مـورد در   . جديد و بدعت لغوي است ولي معناي آن بدعت نيسـت  عشريهبنابراين اگر لغت . گفت
  .يقاً بخوانيد تا روشن شويدر و دقاند آن را مكرّ فصلي را نوشته شبهات رفع ي رساله

به اعتقاد ما شيعيان فقط چهارده نفر در اسالم معصوم هستند و بعد از ي ديگر اينكه بنا مسأله اماو 
منتهـا  . باشـند  ي بندگان خدا در معرض خطا و اشتباه مي بنابراين همه. آن ديگر هيچ معصومي وجود ندارد

ي كوتاهي از آن خطـا منصـرف شـده و توبـه      يا به فاصله كساني را كه خداوند توفيقشان بدهد بالفاصله
اي كه بيعت كـرده بودنـد    كنند و اين مسأله را قبالً گفتم كه در زمان خود پيغمبر هم بعضي از صحابه مي

ـ . كرد مرتد شدند و اگر اين نبود، حكم ارتداد اصالً در شرع مصداق پيدا نمي لي در خود ارتداد مبحث مفص
كه گفتم كسي را كه قابليـت ارشـاد و تكامـل داشـته باشـد او را در درويشـي       ن همانطوربنابراي. فقه است

ت عالي عرفاني برسد ولي اگر خـود او ديگـر لياقـت    اامپذيرند به اميد اينكه با پيروي از تعليمات به مق مي
كـه گفتيـد   ... قبيـل از . صورت به درويشي ربطي ندارد نجام دستورات را رها كرد، درايني ا نداشت و ادامه

باعورا كه نزديك به مقام پيغمبري بود ولي شيطان توانست او را فريب بدهـد   فراوان بوده است، مثل بلعم
بنابراين انسان هميشه در معرض خطاسـت و  . م بفرستدو از اوج عظمت و اوج درجات بهشت به قعر جهنّ

هم بعضي از نمايندگان حضرت كه وجـوه   هائمي در زمان حتّ. گيرد ندارد اين ربطي به كسي كه بيعت مي
                                                                          

 . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1



 143/ جزوه نودم 

اصطالح باال كشيدند؛ در مناطقي مثل آذربايجـان يـا جاهـاي     كردند خيانت كردند و وجوه را به را جمع مي
  .ديگر يكي دو نفر چنين بودند

شـيخ   ارشـاد ، مثل كتاب ائمههاي روايي در شرح حال  در مورد بيعت و تجديد بيعت، اگر كتاب اما
افتادند  به گردش مي م، شيعيان خاصاامبعد از رحلت هر بينيد كه  را خوانده باشيد مي كافي صولامفيد يا 

كردند و تجديد بيعـت هميشـه    تا جانشين حضرت را بشناسند و بعد از آنكه شناختند با او تجديد بيعت مي
ان بـه اطاعـت از   كند به اينكه كماكـ  به اين معني كه در تجديد بيعت شخص اقرار مي. وجود داشته است

هـم  . كنـد  عنوان مراد قبـول دارد و اعـالم اطاعـت او را مـي     راد باقي است و شخص جانشين را بهاوامر م
تجديـد  . اي آمدند با مراجع شرعي تجديد بيعت كردند گويند عده ايد كه مي اكنون در مسائل اجتماعي ديده

مثـل اينكـه بـه    . درگم است ولي كافر نيستبيعت از قديم بوده است و بنابراين اگر كسي تجديد نكند سر
تا وقتي هم كـه راه را انتخـاب نكـرده اسـت     . داند از كدام راه برود، بايد تحقيق كند دوراهي رسيده و نمي

  شود بلكه راكد است و به همين دليل كسي كه تجديد بيعـت نكـرده اسـت مثـل كسـي       ي نميسالك تلقّ
اگر بدانيد يا بپرسيد خواهيـد دانسـت كـه بسـياري از     . شود ي او باطل مي است كه درويش نيست و اجازه
كنند كه در آن بايد بيهوش شوند، احتياطاً بعد از اينكـه بـه هـوش آمدنـد      علما وقتي كه عمل جرّاحي مي

كنند؛ چون اين نمايندگي مانند يك نمايندگي شـرعي، بـا    مجدداً به وكالي سابق خود وكالت تفويض مي
رود و بنـابراين بـا بـزرگ جديـد بايـد       طريق اولي با رحلت شخص از بين مـي بيهوش شدن شخص و به 

  .تجديد بيعت كنند و تجديد اجازه يابند
در مورد مصافحه، اگر در اخبـار خوانـده باشـيد يـا حتمـاً از وعـاظ شـنيده باشـيد هـر وقـت            اماو 
  بوسـيد   يگوينـد فاطمـه دسـت حضـرت را مـ      گرديـد، مـي   به حضور پدر شرفياب مي سفاطمه حضرت

و  شـدند  حال اين امر چگونه بوده است؟ آيا حضـرت خـم مـي   . بوسيدند و حضرت هم دست فاطمه را مي
در  آن دسـت بوسـيدن طـرفين   . توانـد بپـذيرد   كس چنين چيزي را نميبوسيدند؟ هيچ دست فاطمه را مي

ي آن  منزلـه  بـه شـود و   كنندگان برقرار مي بيعتاي است كه بعد از بيعت بين  هحفحقيقت همين طرز مصا
به اين طريق عالمت و يـادآور  » صفا«مصافحه يا . عقد اخوتي است كه در زمان حضرت رسول بسته شد

به همين جهت بايد با كسي مصافحه فقري كرد كه او هـم آن بيعـت   . اند آن بيعتي است كه طرفين كرده
  .را كرده باشد و هر دو در واقع بيعتشان را يادآور شوند

انـد   اين را كه گفته. اي معتبر نيست هر گفته. شود آغاز مي »اند گفته«كه با اين عبارت مطلبي  اماو 
. ندارند اعتقاد خودشان را به ديگري تلقـين كننـد   شان را به ديگري نگويند، يعني حقها حال خود درويش

اند و آنچه از بزرگـان مجـاز    هاي معتبر نوشته بنابراين آنچه در كتاب. نادرست است »ها گفته«خيلي از اين 
و زنده  حاضر شخص كه است معني اين به است نكرده بيعت تجديد كه كسي البتّه. است معتبر آنها ايد شنيده

است كسي كه تا قيام قيامت برقرار  عي سلسله از زمان آدم را قبول ندارد و چون اتّصال سلسله و ادامه
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 ائمـه كه در زمان  همانطوري البتّه. اعتنايي كرده است عرفان بي اساس به تشيع، اساس بكند، به انكار را اين
 بنـابراين . كردند تا مطمئن شوند و بتوانند تجديد بكننـد  شدند و تحقيق مي ها مشكوك مي هم بود، بعضي

  .بايد كرد يتلقّ مردد را او بلكه دانست گمراه را او توان نمي است تحقيق مشغول شخص كه مدتي آن در
اينكه برخي از . اند بعضي از فقرا از اقطاب گذشته نقل كرده: ايد در مورد لعن گذشتگان، نوشته اماو 

لعـن  . ايـد  خود شما كه چنين چيزي نشـنيده . شود اند كه دليل نمي فقرا آن هم از اقطاب گذشته نقل كرده
َ َوال: در قـرآن دارد . كس جـايز نيسـت  هيچوجه و در مورد  هيچ به وا اهللاَّ َیُسـبُّ
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در جايي ديگر در شـرح حـال   . پرستند لعن نكنيد ، فرموده است كساني كه غير از خدا را مي1
قـالنيَ : ن نكرد بلكه فرمودلوط در قرآن فرموده كه ايشان قوم خود را نفري حضرت

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
 ِلَعَمِلک

ِّ
ِإين

، يعني 2
راين بايـد بـه عمـل    بناب. اي هستيد من از عمل شما بيزارم يعني اگر آن عمل را نكنيد شما مردمان عادي

رخ محقّـق  كنيم و به گذشته واقف نيستيم، شما هم مو عالوه ما كه در زمان حال زندگي مي به. توجه كنيد
گوييم كه بعـد از پيغمبـر علـي     كار داريد؟ ما مي هبه تاريخ گذشته چ. كه بتوانيد دقيقاً قضاوت كنيد نيستيد

كـه بـا اينهـا     كه با اينها دوست است ما هم مخلصـش هسـتيم هـر    هر. است بعد از علي حسن و الي آخر
بلـه  . دانـيم  چه كسي دوسـت اسـت، چـه كسـي دشـمن؟ مـا نمـي       . دشمن است ما هم دشمنش هستيم

ولـي راجـع بـه    . ماً يزيد، معاويه دشـمن اسـت  شمر دشمن است، مسلّماً عمرسعد دشمن است، مسلّ مسلّماً
ت كـار كردنـد و اگـر هـم بـه عقيـده        رخين معتقدند كه اينها با خلوصخلفا خيلي از مو ي مـا شـيعيان    نيـ

ي نـداريم بـه   عـ اطّالمـا چـون   . ودجهت اشتباه كردند، كار خطايي كردند، ولـي خطـا از دشـمني نبـ    هر به
ايد در بعضي اخبـار لعـن وارد شـده     اينكه گفته. گوييم عنهم هم نمي اهللا رضي اماگوييم  كس لعن نميهيچ

اند؛ چنانكه بسياري ازاخبار وارده با زمان و مكان و شخص  م آن لعن را بسته به آن موقعيت گفتهااماست، 
  . شنونده ارتباط داشته است

كنم كه تحقيق را هميشه ادامه  حقيق هستيد خرسند شدم و توصيه ميدر خاتمه از اينكه درصدد ت
: چه تحقيق راجع به اين مسائل و چه تحقيق راجـع بـه مسـائل ديگـر مثـل     ( بدهيد منتها در هر تحقيقي

دهـد كـه    ي شما نشان مي االن نوشته. داوري نداشته باشيد پيش )مسائل تاريخي، مسائل اجتماعي و غيره
خواهيد بر طرف مقابل ايراد بگيريـد، يعنـي جسـتجو     ايد و بعد مي را مسلّم فرض كردهاي  شما يك عقيده

تان تصحيح  شما سعي كنيد كه اشكاالتتان مرتفع شود و عقيده. كنيد كه ايراد بگيريد، نه اينكه بفهميد مي
گ و قابـل فهـم   اگر در حين تحقيق چند نكته گن. ابتدا تحقيق را آغاز كنيد. شود نه اينكه ايرادجويي كنيد

اي را قبـول كنيـد و بـا     نظريـه بدهيد؛ نه اينكـه اول   نظريهوقت ا را بپرسيد و اگر مجاب نشديد آننبود آنه
  .والسالم. باشيد موفّقاميدوارم . داوري شروع به تحقيق نماييد پيش
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كه در انجـام خـدمات بـه     شاءاهللا خداوند به شما توفيق بدهد ان. رسيدي شما  نامه. با عرض سالم

ِ وَ : خداوند فرموده است. باشيد موفّقچنين در انجام دستورات فقرا و هم
ا ِهللاَّ

َّ
ْیِه راِجُعـونِإن

َ
ا ِإل

َّ
، به اين معني 1 ِإن

ه اسـت در ابتـدا در   كـه فرمـود   روح را هم خداوند همانطوري. ه اين جسمكه وجود، بستگي به روح دارد ن
به اين جهت وقتي . ي خداوند است و تناسب با آن دارد آدم دميد و روحي كه نزد ما است از ناحيه حضرت

. شـود  گردد و در آن درياي عظمت الهي حـل مـي   كه نوبت زندگي دنيايي او تمام شد به منبع اصلي برمي
در روي زمين به پيغمبر و علي و  ي خداوند است كه هم در واقع تشخيص واليت مطلقه عواليت علي

ي بعـد مسـافت يـا     واسـطه  ب باشد ولي در دوران حيات، يـا بـه  كساني كه طينت آنها خو. داده است ائمه
ي عدم امكان بررسي و تحقيق، توفيق پيدا نكـرده باشـند در دم آخـر هـم علـي بـه فريادشـان         واسطه به
ْت  َمنْ : گويند كه فرموده است مي عاز قول علي. شناسند رسد و در همانجا او را مي مي ُ   2.َیَرِين  ميَ

 جـــان فـــداي كـــالم دلجويـــت اي كــه گفتــي فمــن يمــت يرنــي
ــن    ــه م ــزار مرتب ــاش روزي ه ــت   ك ــدمي رويـ ــا بديـ ــي تـ  مردمـ

شـان   بنابراين اگـر زنـدگي  . گيرد رسد و دستشان را مي ت علي به فريادشان ميدر آن دم آخر، علوي
كند؛ كمااينكه در داسـتان   شان مي نيت گذشته باشد و عنادي نداشته باشند، خداوند راهنمايي هم با خلوص

شناخت، آمده كه وقتي به گودال قتلگاه رفـت تـا آن امـر     حسين را نمي ماام حضرتآن نصراني كه اصالً 
ي واليت او را گرفـت و برگشـت و بـا     فجيع را انجام دهد به محض اينكه حضرت را مشاهده كرد، جذبه

خواسـت او   خداوند كه مي. شود سعد جنگيد و شهيد شد كه اكنون جزء شهدا از وي نام برده مي قشون ابن
دمتشـان  ي حيـات حضـرت، خ   را راهنمايي كند چنان گردش روزگار را درست كرد كه در آخـرين لحظـه  

  .والسالم. شرفياب شد و توفيق دستيابي يافت
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  آ

كرد و سـؤاالتي را بـه صـورت     ي تصوف تحقيق مي پاسخ به سؤاالت يك نفر پژوهشگر كه درباره
  :كتبي نوشته بود

  1380خرداد  15
  كنيد؟ قبل از انقالب را چگونه ارزيابي مي ي وضعيت تصوف در دوره -1

خصوص در داخل ايران و بـاالخص   هرسد كه منظور از آن، ب نظر مي سؤال خيلي كلّي است ولي به
اخيـراً، شـايد از زمـان بعـد از      البتّه. شود بحث كرد هي گنابادي باشد والّا بطور كلّي نمياللّ ي نعمت سلسله

كـه   بطـوري . انـد  نـدي بيشـتري نشـان داده   م ي تصوف و عرفان عالقه جنگ دوم جهاني، مردم به مسأله
ي ايران با توجه بـه   در داخله اما .ع به مولوي در آمريكا داير استگويند اكنون پانصد كالس درس راج مي

ي مردم و افراد است و در واقع توجه بـه ايـن فرمـايش پيغمبـر      اينكه درويشي، عرفان متوجه تربيت همه
 : ارد كه فرموداكرم د
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دهد، جـز   ، بنابراين تغييرات اجتماعي در وضع آن تغيير نمي1 خ

ولـي اسـاس، همـان تربيـت افـراد اسـت كـه وقتـي تربيـت بشـوند           . آنكه مربوط به وضعيت زمان باشد
ه به اينكه حكومت بنابراين قب. دهند هايشان را بنابر تشخيص خودشان انجام مي اليتفعل از انقالب با توج

كرد، مردم امكان توجه داشتند ولي از سوي ديگر امكانـات   وقت كاري نداشت و كمتر مزاحمت فراهم مي
ي نداشـتند    رو خود درويش از اين. تري را در اختيار داشتندبررسي كم ها هيچ نوع نگراني و گرفتاري خاصـ

مثالً به خـاطر دارم چنـد دهـه قبـل در بروجـرد      . شد رضي پيدا ميمگر در بعضي موارد كه گرفتاريهاي عا
رو بعضـي از فقـرا خـدمت     از ايـن . ش از درويشي بد گفتـه بـود  هاي واعظي به منبر رفته و در تمام صحبت

. باره شود و آن شخص را تعقيب قانوني كننـد  مرحوم پدرم نامه نوشتند و خواهش كردند كه اقدامي دراين
كـار   ه به آنان دسـتور دادنـد كـه شـما بـه     ا پرسيدند و آن را پسنديدند به اين شرح كايشان نظر مخلص ر

ـ   ت كنيـد اگـر انتقـاداتي كـه آن     خودتان مشغول باشيد و به انجام دستورات مكلّفه مذهبي بپردازيـد و دقّ
تدريج، يقـين بدانيـد كـه مـردم متوجـه       ا اصالح كنيد و اگر وارد نيست بهكند وارد است خود ر شخص مي

در غير اين صورت اگر فشاري بر آن شـخص وارد شـود بيشـتر    . شوند و جبران گذشته را خواهند كرد مي
. توان گفت وضعيت خاصي در دوران قبل از انقـالب بـود   بنابراين مي. مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت

رفتـه از ايـن حيـث اشـكالي      هـم  راوان موجود بود ولي رويكتب و مسائل مورد بحث و بررسي هم ف البتّه
  .شد ي ما، فراهم نمي براي تصوف، براي رشته

  كنيد؟ ي انقالب چگونه ارزيابي مي ساله 20ي  وضعيت تصوف را در دوره -2
لين شرط و تعهه به اينكه اودي كه درويش موظّبا توجد به رعايت احكام شـرع  ف به آن است تعه
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. مي باشـد اند كه حكومـت، حكومـت اسـال    مند بوده ها، عالقه براين از اول هم فقرا، يعني درويشاست، بنا
شود، ايـن انقـالب مـورد عالقـه و      عنوان انقالب اسالمي تعرفه شده و نام برده مي بنابراين انقالبي كه به

در آن رعايت شـود ولـي   ع داشتند كه تمام احكام اسالمي آرزوي مسلمانان و از جمله فقرا بود و همه توقّ
ع هسـتند  ع داشتند و هنوز هم متوقّترين اصلي كه مردم توقّ فانه اين آرزوها كامالً برآورده نشد و مهممتأس

آميز براي تمام افراد ايراني و الاقل مسلمان در داخل يك كشور فـراهم   اين است كه يك زندگي مسالمت
مند بـه تقريـب    خميني و اينكه ايشان عالقه اهللا ي مرحوم آيتبين فقرا اميدوار بودند با توجه به روشن. شود

هـا و اختالفـات    ي شيعه، اختالف و تفرقه نيندازند و يـا تفرقـه   بين مذاهب اسالمي بودند، الاقل در داخله
ي   به انگيزهكه بنا فانه دستهايي در داخله وجود داشتولي متأس. ايجاد شده را دامن نزنند بات خاصـي تعص

كـه جـدايي بـين درويـش و غيـردرويش،       زدند بطـوري  شد اين اختالفات را بيشتر دامن مي ين ميكه تلق
  .كردند صوفي و غيرصوفي، را زياد مي

ـ  ي از تفاسـير مشـهوري   از طرفي با توجه به اينكه رهبر انقالب به عرفان توجه كاملي داشت و حتّ
عليشـاه بـود و همچنـين     سـلطان  ه، مرحوم آقـاي ، تأليف جد نگارندالسعادة بيانفرمود، تفسير  كه ذكر مي

كـه بگوينـد    شـد  كرد، بنابراين نمـي  هاي خودش از تصوف و درويشي تعريف مي مرحوم مطهري در كتاب
عرفان . اي كشيدند مبني بر اينكه گفتند عرفان از تصوف جداست ي اديبانه رو نقشه از اين. عرفان بد است

اي  نكه به معناي عرفان توجه نكردند؛ در ايـن زمينـه مـن مقالـه    خوب است ولي تصوف بد است و حال آ
چون عرفان امر مطلقي نيست و درجات دارد . تصوف راه تكامل عرفان است. ام كه چاپ شده است نوشته

اين راه رفتن و جلو رفتن همان چيزي است كـه  . كند ي خود اين درجات را طي مي و هر سالكي به اندازه
بنـابراين بعـد از انقـالب از ايـن جهـت      . اين راه هم، راه تصـوف اسـت  . نامند لوك ميدر تصوف آن را س
  .مشكالتي ايجاد شد

ها است كه عمالً ديده شده است كه از اينكه مردم توجه به عرفـان   ديگر بعضي حسادت ي مسأله
شـوند و   يي مـي هـا  دانند، ديگران دچار حسـادت  و تصوف داشته و پيشوايان تصوف و عرفان را محترم مي

فرمايد كـه   ي فلق خطاب به پيامبر مي حال آنكه حسادت آنقدر مضرّ و خطرناك است كه خداوند در سوره
رِّ حاِسٍد ِإذا َحَسد از

َ
ش

  .به خدا پناه ببرد 1
شود اين اسـت كـه بـه محـض اينكـه انقـالب بـا         ديگر كه در تاريخ ايران هم ديده مي ي مسأله

كند به يكي متّصل كند و اختالفات  ي را هر يك از طرفين سعي ميشد، اختالفات محلّ تغييراتي ايجاد مي
در  خود را تبديل به يك اختالف ايدئولوژي يا يك اختالف ملّي نمايد؛ كمااينكه بعـد از جريـان مشـروطه   

خـواهي كـه اصـالً معنـي      هاي مختلف مشروطه و مستبد پيدا شدند و چه بسا افـراد مشـروطه   ايران گروه
خواه  دانستند ولي اگر از مشروطه دانستند و يا چه بسا افراد مستبد كه معني استبداد را نمي مشروطه را نمي
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مندي كـه   مالك است يا عالقهمندي كه هر چه بگويي انجام شود و رأي مردم  پرسيديم كه تو عالقه مي
تر است؛ و بالعكس چه بسـا بـه    هر چه دستور شاه باشد عمل شود؟ ممكن بود كه بگويد دستور شاه واجب

پرسيديم آيا تو حاضري كه هر چه تصميمات مردم باشد اجرا كنند، يا هـر چـه    گفتيم و مي يك مستبد مي
منظـور اينكـه   . تر اسـت  نه، تصميمات مردم مهم: شاه بگويد بايد اجرا شود؟ ممكن بود او جواب بدهد كه

خـواه يـا    كه بدون توجه به معناي كلمـه، خـود را مشـروطه    )نه همه البتّه( خيلي از اشخاص و افراد بودند
چـه بسـا   . تـر گرديـد   اين امر هم موجب شد كه بسياري جاهـا اختالفـات، عميـق   . كردند ي ميمستبد تلقّ

كشيدند بروند بيـدخت و   در دو قدمي بيدخت بودند كه اينقدر زحمت نمياشخاصي مثالً در خود گناباد كه 
منبري پدرش بـوده و پـدرش در بيـدخت     اصطالح پا گويند و چه بسا آن واعظي كه به يببينند اينها چه م

ذلك به احتمـال قـوي بـا علـم و عامـداً تهمـت        مع  رفته و بارها سخنان موافق او را شنيده است، منبر مي
مي بودن، اگـر آن چهـار   اامزند و حال آنكه مردم توجه ندارند بر فرض هشت  بودن بر ما مي مياام هشت

حال آنكه اصوالً بر طبق روايات معتبر شـيعه و تـاريخ   . م ديگر را تو قبول داري و قدرت داري بقبوالناام
م معتقد اامه دوازده رضا معتقد باشد ب حضرتمت امااند هر كه به  مي وجود ندارد و فرمودهاامتشيع، هشت 

ي  هاي حكومتي هم غالباً تحت تأثير اين تعصبات بوده و بلكه تحت نفوذ و سيطره فانه دستگاهمتأس. است
اند كه اين امر به آبروي جمهوري اسالمي چـه در خـارج و    هاي فراواني ايجاد كرده اين تعصبات، مزاحمت

  ي افـراد ايرانـي    عنويت و واقعيـت بايـد بـه همـه    حكومت از لحاظ م. چه در داخل مملكت لطمه زده است
فانه در اند امنيت بدهد كه آزادانه صحبت كنند ولي متأس ي عقايد، مادامي كه لطمه به مملكت نزده و همه

ي زيـادي را در خـارج و    نما، عده ي برخالف سياست، به دليل تعصبات يكي دو نفر روحانيبعضي جاها حتّ
بحمداهللا اخيراً خيلي وضع بهتر شده است و صبر و حوصـله   البتّه. كنند داخل مملكت نگران و ناراحت مي

ه در داخـل  اميـدواريم كـ  . ها موجب شده كه بسياري مسائل را مردم بفهمند و متوجه شوند و حلم درويش
  .مملكت اسالمي نيز محيط گرم و آرامي فراهم گردد

  كند؟ معاصر چه استراتژي را دنبال مي ي تصوف در دوره -3
جمعي و حزبـي   اليت گروهي، دستهلغت استراتژي به معنايي كه متداول شده است در مورد يك فع

يعنـي دي   1417ي هفـتم رمضـان    يانيهبنابر آنچه در ب اما. رود كار مي هخصوص در مسائل اجتماعي ب هو ب
ام، درويشي در قلمرو امور اجتماعي و در قلمرو سياسي نظـري نـدارد و اعمـال نظـر      بيان كرده 1375ماه 
توانند مانند  ها در اتخاذ روش سياسي و اجتماعي آزاد هستند و مي كند كه درويش كند ولي توصيه مي نمي
شـود ايـن اسـت كـه بـا       اي كـه مـي   ي بكنند و فقـط توصـيه  اليت اجتماعي و سياسي شهروندان فع همه

رسـد، آن را   نظـر مـي   خودشان از لحاظ اجتماعي صحيح بـه  نظر هللا مسيري را كه بهنيت و محضاً خلوص
آقايـان  ايم كه يا در مسائل شـريعتي اسـت كـه از     هاي هر انساني را در آنجا ذكر كرده اليتفع. دنبال كنند

كننـد و يـك قلمرويـي     مسائل طريقتي است كه به مجازين طريقت مراجعه مي زءعلما بايد بپرسند و يا ج
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. ها آزاد هستند در اين قلمرو درويش. و تعقّل خود افراد گذاشته است تفكّرهم هست كه خداوند وابسته به 
هاي مختلف اجتماعي با ديدهاي مختلف حضور داشته باشند ولي  ها در گروه بنابراين ممكن است درويش

ل و اتمام محاسـن  درويشي براي تكمي. كنند ي درويشي خود را فراموش نمي ي وظيفه عين حال مسأله در
 : كه پيغمبر فرمود اخالقي است همانطوري
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، بنابراين وقتـي كـه يـك درويـش بـا       خ

تواند اجـرا كنـد ولـي ايـن      خلوص نيت بررسي كرد و در امور اجتماعي تشخيصي داد، آن تشخيص را مي
در اين زمينه در . شود بنابراين عمل يك درويش مالك نظر درويشي حساب نمي. ربطي به درويشي ندارد

كه مؤمن بايد با آگاهي و دانـايي مسـائل را بررسـي     توصيه شده ائمهبه استناد فرمايشات  پندصالحكتاب 
مؤمن چون باهوش و زيرك است بايد توجه كند كه گول نخورد و دچار اشـتباه نشـود ولـي در امـور     . كند

حـاظ درويشـي چـون آنچـه مـن بگـويم       سياسي هر تصميمي بگيرد مجاز است و بـه همـين جهـت از ل   
ي  ي رهبر و پيشواي درويشي، آنچه بگـويم وظيفـه   منزله به شود و من تور درويشي تلقّي ميي دس منزله به

ام كه در مسائل سياسي اظهارنظري نخواهم كرد و از من چيزي نپرسيد  دراويش خواهد شد، بنابراين گفته
ها خودشان آزادند با خلوص نيت و بـا مشـورت بـا     درويش. ي در اين موارد، مشورت هم با من نكنيدو حتّ

ـ . باً با دوستان درويش خودشان بررسي كنند و تصميم بگيرندوارد و غال اشخاصِ ي در مـورد انتخابـات   حتّ
مـن  . ها سؤال كردند كه از ميان كانديداها چه كسي را انتخاب كنـيم  تولّد خودم بعضي شهرستان و محلّ

ت و    اي كه به شما مي كنم ولي توصيه گفتم دخالت در اين مسائل نمي بـا  كنم اين است كه با خلـوص نيـ
خود را بگوييد و بحث كنيـد تـا بـاالخره بـه يـك نظـر        نظرياتمشورت با يكديگر همه با هم بنشينيد و 

بـه  چـرا كـه مسـلّماً بنا   . ا اجـرا كنيـد  ر نظريـه اگر همه به يك نظر مشترك رسـيديد، آن  . مشترك برسيد
َماَعـة َیدُ  :فرمايش

َ ْ ِ َمَع ا
اهللاَّ

رَق اسـالمي و اسـالم از      ا. ، دست خدا با شما همراه خواهد بود1 صـوالً تمـام فـ
تفرّق و تشتّت مسلمين لطمه ديده است و نفوذ بيگانه يا استعمار و استكبار از اين طريق بوده است يعنـي  

بنـابراين  . شـود  از طريق ايجاد اختالف و تفرقه و نيز استفاده از اختالفات موجود و اختالفاتي كه ايجاد مي
  ها بايد با هـم متّحـد باشـند و بـا هـم فكـر كننـد و تصـميم          ها و شيعه شمسلمين و به طريق اولي دروي

  .واحد بگيرند
  :مختصري از شرح زندگي كه خواسته بوديد اما

جـاري شـد    عرضـا  حضـرت ي مشهور بيچاره هستيم كه اين عنوان چون بر زبان  ما از خانواده
فرمـايي حضـرت بـه خراسـان،      ما از معدود شيعياني هستيم كه قبل از تشريف. تيمناً آن را انتخاب كرديم

بنابراين فاميل ما بيچاره بـود و از اول هـم نـام فاميـل خـود را بيچـاره       . ايم شيعه و از ارادتمندانشان بوده
ان بـودم مرحـوم آقـاي حـاج سلطانحسـين      در زماني كـه مـن هنـوز نوجـو     البتّهبيدختي گرفتيم كه بعداً 

عليشاه نـام فاميـل را بـه تابنـده تغييـر       صالح حضرتپدرمان  ي ، برادر بزرگ ما با اجازه)رضاعليشاه(تابنده
                                                                          

 .127، خطبه )صبحي صالح(البالغه نهج.  1
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مهـر   21قمري مطابق با  1346الثاني  من ظهر جمعه يا نيم ساعت بعد از ظهر جمعه روز هفده ربيع. دادند
ن روز، روز تولّد مرحوم آقاي نورعليشاه جـدمان بـود، اسـم مـن را     شمسي به دنيا آمدم و چون هما 1306

كودكي من  ي خود فقط مسائل كوچكي را به ياد دارم، ولي اولين خاطره از كودكيِ. تيمناً نورعلي گذاشتند
مندي، مختصـري   از دو سال قبل از اينكه به سنّ دبستان برسم است كه در منزل نزد پدر و مادر با عالقه

  توانسـتم   كـه وقتـي بـه دبسـتان رفـتم كتـاب اول ابتـدايي را مـي         دن و نوشتن ياد گـرفتم؛ بطـوري  خوان
كـالس ششـم   . ي ابتدايي را تا كالس پنجم در بيدخت در دبستان جامي گذراندم دوره. مختصري بخوانم

در دبيرسـتان  . اول دبيرسـتان را در مشـهد و بعـد از آن را در تهـران بـودم     . ابتدايي را در تهران گذرانـدم 
معلّمينـي را  . ها شاگرد اول بودم شدم و بلكه در غالب كالس خوشبختانه از شاگردهاي ممتاز محسوب مي

ام؛ از جملـه آقـاي دكتـر     دادنشان خـوب بـود را هرگـز فرامـوش نكـرده      كه به آنها ارادت داشتم و درس
حدود شصت جلد كتاب نوشته كه ابوالقاسم قرباني كه از دانشمندان مملكت و رياضيدان مشهوري است و 

ها تدريس  صفّاري در دبيرستان - ي قرباني هاي هندسه آن ايام كتاب. چهل جلد آن با آقاي صفّاري است
ي  گويا سه بـار جـايزه   ولي بيست جلد كتاب هم در تاريخ رياضيات و مسائل ديگر تأليف كرده كه. شد مي

ار او را هـم  اند بلكه موجبات آز نه نه تنها از او تجليلي نكردهفامتأس. اول علمي ايران را دريافت كرده است
اي كه به او داشتم ميل داشتم كه راديو و تلويزيون از او تجليلي بـه   كه من با عالقه بطوري. فراهم آوردند

از ايـن  . ها تمـاس بگيـرد   عمل آورد ولي هر چه به آقاي قرباني اصرار كردم راضي نشد كه با اين دستگاه
فرزنـدش  . كنم و االن هم مراقب ايشان هستم فم ولي خوب شخصاً از ايشان تجليل ميخيلي متأسجهت 

  ميني كه داشـتم تمـام اينهـا مـورد عالقـه و احتـرام مـن        منظور، معلّ. هم در سوربن استاد رياضيات است
  .بوده و هستند

ـ ديپلم ششم ادبي را نيز در تهران گرفتم و خوشبختانه در تهران شاگرد او  ي واسـطه  هل شدم كه ب
را در خـرداد   ي حقـوق  دانشـكده . عنوان يادگـار آن را دارم  ل، نشاني دريافت كردم كه هنوز بهآن يك مدا

ام داشـت    اهميتبنابر . ي ليسانس نائل شدم تمام كردم و به اخذ درجه 1327 و ي كه وزارت خارجـه آن ايـ
مرا هم تشويق كردند كه باالخره بدون دقّـت و توجـه   كار در آنجا بودند،  ها و جوانان مشتاق به كالسي هم

رسماً وارد كادر سياسـي   1327لذا در اسفند . هايي كه شد در وزارت خارجه استخدام شدم كافي و با كمك
تي درك كردم كه با روحيي آزادمنشـي و اسـتقالل فكـري كـه مـن       هوزارت خارجه شدم منتها بعد از مد

  مسـتقالً بتـوانم فكـر و اقـدام بكـنم، وزارت خارجـه محـيط مناسـبي بـراي          مند بودم كه  داشتم و عالقه
موجبات انتقال خودم را به دادگستري فـراهم كـردم و بـه سـمت      1329بدين جهت در اسفند . من نيست

در دوران خـدمت در دادگسـتري   . كـار شـدم   دادگاه شهرستان در مشهد مشـغول بـه  البدل در  دادرس علي
كه در بسياري از  يتي به دست آورم؛ بطوريموفّقخودم ي  م بيشتر از سنّ و سابقهمشهد خوشبختانه توانست

هـاي   در كميسـيون   مـثالً . شـد  خواستند به من ارجاع مي هايي كه از دادگستري مي ها يا نمايندگي بازرسي
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ند نفـر  در انتخابات مجلس هفدهم كه چ. كردم كن مسكوني، از طرف دادگستري من شركت مياامتخليه 
در سرخس هم بنا بود كه بـراي اولـين   . شدم معرّفيعنوان بازرس يك حوزه  ازرس خواسته بودند من بهب

به همين طريـق خوشـبختانه   . بار انتخابات انجمن شهر برقرار و شهرداري تأسيس شود من شركت كردم
  .سوابق خوبي داشتم

ت شعبه دادگاه شهرسـتان  به سمت رياس 1333بعد از مدتي خدمت در دادگستري و اينكه از سال 
ي دكترا بـه فرانسـه    ي تحصيل و اخذ درجه تعيين شدم و اظهار عالقه كرده و مشتاق بودم كه براي ادامه

 1334تي كه كردم موافقت وزارت دادگستري جلب شد و در سـال  اامعزيمت كنم و به همين جهت با اقد
ي دكتـرا نائـل    به اخذ درجـه  1336واخر سال ي تحصيالت در ا به فرانسه عزيمت كردم و در آنجا با ادامه

بعد در مراجعت به ايران آن زمان مرحوم آقاي دكتر هدايتي وزير دادگستري بود . شدم و به ايران بازگشتم
تي كـرد و  كه چون در دانشكده هم استاد ما بود و همچنين سوابق مرا در دادگستري ديده بود، اظهار محب

بعد از مدت كوتاهي رئيس يكي از نـواحي  . رد و من در تهران مشغول شدمموجبات ترقّي من را فراهم آو
دادسراي آن موقع كه شامل يك دادستان و يك بازپرس و يك دادگاه بود، شدم و سپس در اواخـر سـال   

ي سرپرستي خـدمت   مدت سه سال و نيم در اداره. ي سرپرستي تعيين گرديدم به سمت رئيس اداره 1338
اينكه خيلي كار شاق و سنگيني بود از آن دوران خدمتم خيلي راضي هستم چون توانستم  كردم و با وجود

اميدوارم كـه خـدمات   . اتي نداشتند و نيازمند كمك بودند كمك كنماطّالعخدمات زيادي به مردماني كه 
هـاي   اليـت در تمام اين دوران تا آنجايي كه متناسـب بـا شـغل قضـا بـود فع     . من مورد قبول خداوند باشد

مقاالت فراواني در موضـوعات مختلـف   . ي كتاب و امثال اينها اجتماعي داشتم؛ از نوشتن مقاالت، ترجمه
ـ    . نوشتم ي اينكـه تقليـد از غـرب مرسـوم بـود مقـرّر بـود كـه          واسـطه  هاز جملـه اينكـه در آن روزگـار ب

مخالفت آن را با شرع  فرزندخواندگي را به رسميت بشناسند كه اينجانب مقاالت مفصلي نوشتم و مستدالً
كـه موضـوع    ي در آن قانون به عمل آمد؛ بطـوري رات قانوني اعالم كردم كه تعديل فراوانمقدس و با مقرّ

مت مستشـار     . فرزندخواندگي را كه مخالف با اسالم بود تصويب نكردند بعداً در وزارت دادگسـتري بـه سـ
هـاي   و همچنين بطور متفرّق و گهگـاه در دادگـاه   دادگاه استان تعيين شدم كه پنج سال در دادگاه جنايي

هـاي علمـي    بعداً بورس مختصري با مقدار بسيار كمي از طـرف سـازمان  . حقوقي استيناف شركت داشتم
من هم با اسـتفاده  . دادند ت فرهنگي فرانسه مياامآن را مق ي ر شده بود كه اصل بودجهوزارت خارجه مقرّ

زه وزارت دادگستري به فرانسه عزيمت كردم و بعد از يك سال و نـيم  با اجا 1347از آن در شهريور سال 
  . كه اين بورس مطالعاتي را گذراندم برگشتم و به سمت داديار در دادسراي انتظامي تعيين شدم

اي به وزير  كه حزب رستاخيز تشكيل شد و گفتند همه بايد در آن نام بنويسند، نامه 1356در سال 
نوشتم و اعالم كردم كه شركت  )ي رياست مستقيم مرا داشتند كه جنبه( ديوان كشوردادگستري و رئيس 

قضات در حزب سياسي صحيح نيست و به مصلحت مملكت نيست من در حزب اسم نخواهم نوشت كـه  
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نويسـي   اين نامه در دادگستري خيلي اثر كرد و بسياري از قضات جرأت بـه خـرج دادنـد و در حـزب نـام     
نوشـتم بـيش از    گفـتم و در مقـاالت مـي    ي اينكه حقايق را صـريحاً مـي   واسطه همن چون ب البتّه. نكردند

موقعيت شغلي خودم، مورد محبهاي فرهنگي، علمي و اجتمـاعي مـن    اليتت و احترام همكاران بودم و فع
، ي همين وضـعيت خـاص   واسطه به 1355 ولي در فروردين. موجب شده بود كه موقعيت خاصي پيدا كنم

يط دادگستري را مناسب ندانستم و با استفاده از قانوني كه نوشته شده بود تقاضاي بازنشستگي كـردم  مح
انه خـدماتي از مـن سـاخته شـد     در دوران وكالـت هـم خوشـبخت   . و بازنشسته شده و پروانه وكالت گرفتم

اي از وكـال   ما عـده  كردند، عنوان مخالفت با دستگاه، زنداني مي كه بسياري از دانشجويان را كه به بطوري
كرد و  زيادي رعايت عدل را مي وقت تا حدشتافتيم و خوشبختانه دادگستري آن بوديم كه به وكالت آنها مي

همچنين روحانيوني كه در تبعيـد  . بوديم موفّقگرفت و از اين حيث كامالً  وجه تحت تأثير قرار نمي هيچ هب
مـان را وقـف ايـن    ما چند نفري كـه گفـتم، خود  . كردند مي گرفتند به ما مراجعه و يا مورد تعقيب قرار مي

هاي فرهنگي و همـاهنگي موجـب شـد كـه انقـالب       اليتكه خوب الحمدهللا اين فع خدمت كرديم بطوري
تي هـم بـه   وقت و مدسمت معاونت وزارت ارشاد ملّي آن بعد از انقالب مدتي به. بحمداهللا به پيروزي برسد

هاي مزبور را داشتم و بـر   شدم و جمعاً يك سال و نيم معاونت وزارتخانه معاونت وزارت دادگستري تعيين
  سال بـود يـك سـال و نـيم اضـافه شـد و مجـدداً بازنشسـته شـدم و بـه شـغل             27ي خدمتم كه  سابقه

  . وكالت پرداختم
ــزرگم   ــرادر بـ ــوت بـ ــد از فـ ــرتبعـ ــاج حضـ ــده حـ ــين تابنـ ــاه(سلطانحسـ ــه ) رضاعليشـ كـ

عليشـاه   فرزند ايشان به جانشيني تعيين شده بودند، آقاي محبوب) ليشاهع محبوب(تابنده علي حاج حضرت
با اصرار دستور دادند كه اين سمت معنوي و اين مسئوليت الهي را قبول كنم و مـن بـه احتـرام ايشـان و     

سـال از مـن    18كـردم ايشـان كـه سـنّاً      وجه تصور نمي هيچ آرامش خاطرشان قبول كردم ولي به رعايت
جهت فعالً مسئوليت من همين خدمت به فقرا است هر به. ر نداي الهي را لبيك بگوينددند زودتكوچكتر بو

ي  و در دفعات بعد مجدداً و مكرّراً وظـايف فقـرا را در همـه    1417كه در طي چند بيانيه، يكي در رمضان 
شـود يـا صـادر شـود     طرف من گفته  چه از كه قبالً هم ذكر شد، چون هرهمانطور. ام ها تعيين كرده زمينه

ي دستور طريقتي تلقّي خواهد شد به اين جهت به لحاظ مصلحت فقرا و مصلحت درويشي اعالم  منزله به
وجه اظهارنظر نخواهم كرد و از من هم چنين مسائلي را نپرسيد،  هيچ به مسائل اجتماعي به كردم كه راجع

ت، مكتـب  در واقع مكتبـي اخالقـي اسـ    رو اعالم كردم كه درويشي از اين. چون در قلمرو طريقت نيست
ها  كند ولي درويش وجه درويشي در مسائل اجتماعي و سياست دخالت نمي هيچ اخالقي الهي، مذهبي و به
توانند و بلكه بايد  اليت داشته باشند و از لحاظ شخصي ميفند كه فعي الهي موظّ آزادند و بلكه بنابر وظيفه

وجـه عقيـده    هيچ اعي شركت داشته باشند ولي بههاي اجتم اليتدر فع در مسائل اجتماعي اظهارنظر كنند و
ممكن است چند درويش كه همه با هم كمـال  . ي كردي درويشي نبايد تلقّ يك درويش را به عنان عقيده
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ـه در واقـع همـان     ارادت و محبت را دارند عقايد سياسي ايشان مختلف و چه بسا مخالف باشد و ايـن روي
ي ما است تا مملكت به اين نحو باشد كه همه با خلوص نيت، عقيده و  وحدتي است كه مورد آرزوي همه

ل نماينـد   اميـدوارم   .روش اجتماعي خود را انتخاب كنند ولي همه با هم برادروار باشند و يكديگر را تحمـ
   موفّـق ي مـا مسـلمانان بالخصـوص شـيعيان و بـاالخص فقـرا و درويشـان را در ايـن راه          خداوند همـه 

  .والسالم. بدارد
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  1380خرداد  30
. از اينكه توجه به تكميل و تكامل خودتان داريـد خرسـند شـدم   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

وعـاظ  ها نوشته شده يا بعضي  اند، اصرار بر آن غلظتي كه در بعضي كتاب قرائت كه در نماز گفته ي مسأله
حبشي كه مؤذن پيغمبر بود بسياري از ايـن كلمـات    خاطر نداريد كه بالل مگر به. گويند صحيح نيست مي

بسـياري از  ارجي هـاي درس زبـان خـ    اكنون هم اگـر توجـه كنيـد در كـالس     هم. توانست ادا كند را نمي
ي لغـات و كلمـات و    خداوند همـه . ظ لغات انگليسي يا لغات فرانسه را بلد نيستندوجه تلفّ هيچ شاگردان به

اند به اين صورت  نماز هم كه فرموده. داند ايد، مي نيت شما را حتّي وقتي شما صحبت نكرده و حرفي نزده
لي اگر ايد حتماً به همان صورت خوانده شود وخوانده شود، براي مقيد و منظم كردن عبادات ما است كه ب

در قرآن بعد از دسـتور خوانـدن نمـاز    . شود وجه بر نماز او خللي وارد نمي هيچ كسي نتوانست قرائت كند به
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بعضـي شـدت    البتّـه هاي علما هم كه گفته شده بخوانيد، براي ياد گـرفتن احكـام اسـت و     رساله

  .شما توجه به ياد خدا بكنيد اما. گيري بيشتري در اين مسائل دارند سخت
هـيچ گنـاهي نيسـت كـه قابـل      . قابل بخشـش اسـت   گناهان كوچك و بزرگ در درگاه خدا اماو 
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همين كه آن گناهان را شناختيد، همين كه متوجه شديد سراسر زندگي ما خطـا و  . يأس بر شما غلبه نكند

گناه است به درگاه خدا توبه كنيد و از خدا بخواهيد كـه بـه شـما توفيـق بدهـد كـه بعـد از ايـن از گنـاه          

                                                                          
 .45سوره عنكبوت، آيه .  1
 .14سوره طه، آيه .  2
 . 53سوره زمر، آيه .  3
براي هر كه مشيتش تعلّـق  ) ديگر گناهان(؛ خدا هر كه را به او شرك آورد نخواهد بخشيد و مادون شرك را 116و  48سوره نساء، آيات .  4

 .بخشد بگيرد مي
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هيچ گناهي نيست كه بخشوده نشود . كند همين اندازه را خداوند براي بخشش گناهان قبول مي. بپرهيزيد
ه است و در مقابل هـر  خداوند براي جهنّم هفت در فرمود. و هيچ وقت و زماني نيست كه توبه قبول نشود

در جهنّم هم يك در بهشت است؛ مثالً در مقابل كبر، تواضع است يـا در مقابـل شـرك، توحيـد اسـت و      
م، يك در دارد كـه هميشـه بـاز اسـت و آن درِ     منتها بهشت اضافه بر آن هفت در مقابل جهنّ. امثال اينها
دهد؛ مـثالً نمـاز كـه دري از درهـاي      م ميساير درها وقتي باز است كه انسان آن عمل را انجا. توبه است

در تمام ساعات و تمام . بهشت است وقتي باز هست كه مشغول نماز هستيم ولي در توبه هميشه باز است
ت      . توبه هم كامل و ناقص و كلّي ندارد. دقايق باز است نقص و كمال آن بسـتگي بـه ميـزان خلـوص نيـ

ايد پشيمان شـديد و بـه درگـاه خـدا در دل      گناهي كه كردههر وقت خالصاً و محضاًهللا از خطا و . شماست
رد گنـاه    بناليد حتّي بدون اينكه محتاج به كلماتي باشد در دل بناليـد و از خداونـد بخواهيـد كـه دي     گـر گـ

بنابراين با توكّل به رحمت خداوند و اينكه هميشه بايد در آرزو . بخشد وقت گناه را مينگرديد خداوند همان
  و جستجوي تكامل معنوي خودتان باشيد از خداونـد بخواهيـد كـه توفيـق ايـن تكامـل در راه و توفيـق        

  .والسالم. احتراز و اجتناب از گناهان را به شما ببخشد
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  1380خرداد  30
توجه كنيد كه انسان هميشه بايد به مبدأ توجه داشته باشـد؛ بـه   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

هاي روانـي آن اسـت كـه     اگر خوانده يا شنيده باشيد، يكي از بيماري. اين معني كه خود را فراموش نكند
عادي از اين بليه دورند ولي بـراي سـالمت   ي مردم  همه البتّه. ي خود ارتباط نداشته باشد كسي با گذشته

هر چه بيشتر انسان با گذشته خودش ارتباط داشته باشد  )كه اين عالمت صحت است و همانطوري( بيشتر
شود و اين ارتباط با مبدأ انسان در عالم كبير عبارت است از مفهوم خداوند  تر مي شخصيت انساني او قوي

در عالم صغير هم عبارت است از خدمت به پدر و مـادر كـه   . ش باشدو عشق به او كه عشق به مبدأ خوي
ت خالق ما هستند و به همين جهت هم در قرآن غالباً خداوند بعد از نام خود نام پدر و مادر را آورده و محب

 ر شده كه اگر توجه كنيد مجموع آنها شـايد بـه  گانه مقرّ به آنها را توصيه كرده است و اينكه نمازهاي پنج
ساعت يا سه ربع ساعت بيشتر طول نكشد، شايد خداوند خواسته است كه در ضـمن حركـات    ي نيم اندازه

به ايـن  . كند، باز هم به ياد خدا باشيم بدن و همچنين بيان كلمات، يعني وقتي كه زبان و بدن حركت مي
بنـابراين، بـه   . انجام داد جهت، نماز براي تكامل آن ياد است و از اين جهت كامالً الزم است و بايد مرتباً

توانيد عبادات را بايد انجام دهيد و كوشش كنيد هر چه بيشـتر بـه يـاد     اي كه مي هر نحوي و به هر اندازه
  .والسالم. خداوند باشيد
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  آ

  1380مرداد  4
 ايـد  د و سـؤاالتي نمـوده  از اينكه خواهـان درك مطالـب هسـتي   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ب     ي كتب مستقيماً به سؤال پرداختـه  جاي مطالعه خرسند شدم ولي از اين جهت كه به ايـد، قـدري متعجـ
ايد در كتب مربوطه نوشته شده و بنـابراين اگـر شـما     به اين معني كه تمام اين سؤاالتي كه كرده. گرديدم
ها پيدا كنيد كـه   مام اين سؤاالت را در آن كتابآن است كه ابتدا ت مند به درك مطالب هستيد حق عالقه

كنم  االن هم توصيه مي. نوشته شده است شبهات رفعو  پندصالح ي رسالهتوان گفت در  بطور خالصه مي
مطالعـه   تابنـده  خورشـيد و  عرفـان  و علـم  ي نابغه، صالح ي يادنامههاي  ها را به اضافه كتاب كه آن رساله

ايـد بالجـواب نمانـد،     ذلك براي اينكه سؤاالتي كه كـرده  مع. بعد از آن اگر سؤالي ماند، مطرح كنيد. كنيد
ولي توجه داشته باشيد كه من اگر براي هر شخصي كه سؤاالتي دارد بخـواهم  . كنم اي عرض مي خالصه

جوانب يـك سـؤال را شـرح دهـم      ي ع اينكه همهيك كتاب بنويسم، امكانش برايم نخواهد بود و لذا توقّ
  .ها نباشد ها از لحاظ عدد شايد منطبق با سؤال ضمناً جواب. نداشته باشيد

كنـد، ولـي    ها كه منتشر كرده بودم نوشته شـده كـه درويشـي در سياسـت دخالـت نمـي       در بيانيه
تخاب كننـد  مخلصاًهللا راهي را ان )تشخيص خالصانه البّته( حسب تشخيص خودشانرها آزادند كه ب درويش

بـه ايـن معنـي كـه اگـر از كـانون       . ي شهروندان و اين هم كامالً منطقي است اليت كنند؛ مانند همهو فع
درويشي هـم  . مهندسان بخواهيد كه در مسائل طبي، مثالً ديابت اظهارنظر كنند، كار بسيار نادرستي است

اليت اجتماعي نه تنها منع نشده فع دخالت در مسائل سياسي و. روش تربيت درون است كه بايد انجام داد
هم اين مطلـب آمـده    پندصالحو در ( اي كه شده است بلكه گفته شده كه با دقّت انجام دهند فقط توصيه

وقتي خالصاً مخلصاً كار كرديد هر روشي را كـه عقـل   . كه مواظب باشيد كه آلت دست قرار نگيريد )است
ي تفكّـر فراد را هم به وظايف شـريعتي و طريقتـي و   شما تشخيص داد، صحيح است و همچنين وظايف ا

هـاي آنهـا رجـوع كـرد و      وظايف شريعتي را بايد به آقايان علمـا و رسـاله  . بندي كردم يعني تعقّلي تقسيم
مسائل طريقتي را از پير طريقت بايد پرسيد و دستورات او را بايد اجرا كرد ولي مسائل ديگـري اسـت كـه    

و تعقّـل امـر فرمـوده و     تفكّرخداوند بارها در قرآن بشر را به . بايد انجام شودو تعقّل شخص  تفكّرفقط با 
ايـن نعمـت عقـل را خداونـد داده بايـد      . و تعقّل قـرار داده اسـت   تفكّرتفاوت انسان و حيوان را در همين 

كـار ببـريم و از آن    اسـت كـه آن نعمـت را در راه خـود بـه     شكر نعمت هم عبارت از آن . شكرگزار باشيم
بنابراين، مسائل را تا وقتـي  . ايم و تعقّل دوري كنيم نعمت خدا را كفران كرده تفكّراگر ما از . استفاده كنيم

مسـائل  . و تعقّل و استشاره حل كرد نبايد دست نياز به استخاره بـرد و اسـتخاره كـرد    تفكّرتوان با  كه مي
  بـدين جهـت در اختيـار خـود     . ر داردو تعقّـل قـرا   تفكّـر سياسي هم از جمله مسائلي است كـه در قلمـرو   
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  .باشد فقرا مي
اي شخصـي اسـت و از مسـائل طريقتـي      ايد، اين عقيده همچنين راجع به كنترل جمعيت كه گفته

. توانيد اين را قبول نكرده و بر آن انتقاد هم داشـته باشـيد   شما مي. نيست كه جزء اعتقادات طريقتي باشد
من، بعضي از دوستان كه خوانده بودند و انتقادي هم داشتند، به من منتقل ي  ي بعد از انتشار اين مقالهحتّ

. طـور هـم شـد   ي مـن مقـاالتي بنويسـند و همين    الـه كردند و من هم از آنان خواهش كردم كه در رد مق
  :در مورد سؤاالت شما اما .و امري شخصي استبنابراين، اين ربطي به درويشي ندارد 

ي آنچـه   ، اصوالً اين نكتـه را قـبالً يـادآوري كـنم كـه همـه      ززمانم اامي  در مورد مسأله -1
. كنند عـين درويشـي نيسـت    همچنين آنچه عمل مي .يند، عين اعتقادات درويشي نيستگو ها مي درويش

بطور كامل هستيم و اگر از ما بپرسند پيـرو   عم جعفرصادقاامكمااينكه ما االن مدعي هستيم كه پيرو 
گويند مذهب جعفري دارند،  ي اينهايي كه مي آيا همه اما. م پيرو مذهب جعفريگويي چه كسي هستيم مي

ولي اين عمل نكردن آنها به اساس مذهب ! كنند؟ نه عمل مي عم جعفرصادقاام حضرتبه فرمايشات 
اينهـا را   گوينـد،   گوييد كه شنيده شد يا مـي  گويند و شما مي ها مي بنابراين آنچه درويش. زند اي نمي لطمه

اينها استنباط خود آن اشخاص از دستورات و مسائل است و معلوم نيست كـه  . مالك درويشي قرار ندهيد
  هم مسأله اين است كـه تمـام اديـان بـه آن معتقدنـد       زم زماناامدر مورد . اين استنباط صحيح باشد

ـ  ي انتظـار در   ألهي مسـ كه كسي در آخر زمان ظاهر خواهد شد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد و حتّ
  ايـن اجـر هـم بـراي آن اسـت كـه اميـد را        . شود و براي آن اجري هسـت  ها شمرده مي شيعه جزء نيكي

روي پيغمبـر و   ي بعد از پيغمبر هـم دنبالـه   ائمه. دارد اليت بيشتر واميكند و آنها را به فع در اذهان زنده مي
 هـيچكس . معصوم بودنـد  شماامنين دوازده و فاطمه و همچ صپيغمبر. روي احكام اسالم بودند دنباله

القول  بنابراين، اين نظر متفق. بري از خطا نيست هيچكس. مت معصوم نيستاامبعد از آنها، بعد از دوران 
ايـد اوالً در خـود    م هم ايرادي كه گرفتهاامدر مورد . باشد ي عرفاي واالمقام شيعه مي ي شيعه و همه همه

اگر از لحاظ اعتقـاد  . فرمايد كه ما قبل از تو براي كسي خلد، ابديت قرار نداديم قرآن خطاب به پيغمبر مي
شود كه ممكن است خداوند بعد از پيغمبر خلدي قرار بدهد، چون نفرمـوده اسـت    به قرآن باشد، معلوم مي

اگرغير از آن هم تصور كنـيم  . د و فرموده است قبل از تو خلدي قرار ندهيمكه هرگز خلد قرار نخواهيم دا
كرد كه در تهران حرفي زده شود يا تصويري ايجـاد شـود و در    سال پيش قبول نمي 200عقل بشري در 

بنابراين عقل بشري منطبق با . همان لحظه در آن سر دنيا بتوانند آن حرف را شنيده و آن تصوير را ببينند
اگر ما اعتقاد به يك اصل و يك مكتب داشته باشيم آنچه را از آن مكتـب در  . ات و علم فعلي استالعاّط

  .گنجد بايد قبول كنيم و در موردش بحث و استدالل خاصي نكنيم عقل فعلي ما نمي
اي كه بـه طريـق صـحت     در مورد ساير سالسل درويشي اصل كلّي بر اين است كه هر اجازه -2
م نرسـد صـحيح   ااماي كه مجهول باشد و يا به  عاي اجازهم شود، آن اجازه معتبر است و هر ادااممنتها به 
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هـا بايـد در راه بـود،     المثل از مدينه تـا چـين مـاه    ها دور بود و في در اوايل چون راه. مبنا اين است. نيست
نشـيني تعيـين   شـد و آن اشـخاص هـم بـراي خـود جا      بنابراين به اشخاص مختلفي اجازه ارشاد داده مي

اكنون چـون   اما. هاي فقري بسيار زياد بود و همه هم صحيح بودند بدين جهت در اوايل سلسله. كردند مي
به دليل اينكه نـام دوسـت از آنهـا    : اند نوشته پندصالحجعليات فراوان شده است در مورد ساير سالسل در 

  ي  چـون اطمينـان بـه صـحت اجـازه      امـا . يـد شود با ايشان همراه با احترام و محبت برخورد كن شنيده مي
انـد اطمينـان بـه     فرمـوده . نفرمودند يقين به بطالن آنها داريـد . ي فقري نكنيد آنها نداريد با آنها مصافحه

ايـد   بنابراين نظـري كـه شـما نوشـته    . اند صحت آنها نداريد؛ يعني هميشه احتمال صحت را در آن گذاشته
تب خود باشد شايد قابل توجيه باشد، در غير اين صـورت از مسـائل بسـيار    براي تمركز افكار نسبت به مك

  .شود بديهي است كه بارها گفته شده و مي
اگر بعضي اشخاص رعايت . شريعت بايد كامالً رعايت شود. باشد ي ديگر رعايت شريعت مي مسأله

ا خوانـده بوديـد چنـين    در اين مورد اگـر كتـب ر  . كنند گناه و خطاي خود آنهاست نه خطاي درويشي نمي
خداوند قواعدي در زندگي آفريده است كه اگر معتقد به خداوند و قـدرت  . سؤاالتي براي شما حل شده بود

كنـد و آتـش    خداوند فرموده است كه آب غرق مي. او هستيم بايد قوانيني را كه آفريده است رعايت كنيم
ولي سـببيت اينهـا بـاز هـم بـه دسـت       . نجات بدهيمبنابراين ما بايد خودمان را از اين خطرها . سوزاند مي

موسـي،   حضرتابراهيم آتش را به گلستان تبديل كرد و در مورد  حضرتكمااينكه در مورد . خداوند است
بايـد  . نـداريم چنـين چيـزي بخـواهيم     ولي ما حـق . ه حضرت از آن رد شدندآب دريا را از هم شكافت ك

حال از خداوند بخواهيم كه بر كـار مـا اثـر    بكنيم و درهر يده استخودمان را منطبق با قواعد الهي كه آفر
كنيم خداوند هـم   اليت ميكنيم بايد بدانيم كه اثر آن با خداوند است؛ يعني ما فع اگر فعاليت مي. قائل شود

مـين  دعا هم براي ه. ولي اگر اثر نداد باز هم آن را از خداوند بدانيم. فرموده است كه به آن اثر خواهم داد
لّا دعا هرگز جانشين فعپسنديد واقعاً بد اسـت يـا    در مورد برخوردي كه نمي. شود اليت نميمطلب است، وا

ي  استنباط شما اين است در صورتي كه واقعاً هـم بـد باشـد بـدي از آنهاسـت نـه از درويشـي و سلسـله        
م فـراوان ديـده شـده اسـت كـه      در تاريخ اسال. توجه كنيد كه رفتار آنها ربطي به درويشي ندارد. گنابادي

هـم   عهاي علي در جنگ. اند ظاهراً كساني كه بهترين مسلمانان بودند عليه بزرگان اسالمي قيام كرده
ايـن نظـر شـما    . ربطي به اسالم ندارد و اسالم جوابگوي عمل زشت آنها نيسـت . بينيد چنين چيزي را مي

م بـه اوج  در يك لحظه و يك آن، از قعر جهـنّ  شود ع داريد كسي كه درويش ميناشي از آن است كه توقّ
. چنين امري محال اسـت . بهشت برسد؛ يعني تمام معايب خود را از دست بدهد و تبديل به محاسن بشود

ع بـراي آنهـايي كـه خودشـان     اين توقّ. اند عاي چنين قدرت و چنين امري را نداشتهي پيغمبران هم ادحتّ
گونـه  واهند بـدون هيچگونـه زحمـت و بـدون هيچ    خ است كه مي دنبال چنين مطلبي هستند ناشي از آن
تـوان   كشي نمـي  ت معنوي را جز با زحمتاامولي مق. خواهند، برسند محروميت و محدوديتي به هر چه مي
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االن  .ي بشري همه با هـم در ارتباطنـد   در جامعه. مسائل اقتصادي هم به اجتماع ارتباط دارد. بدست آورد
اي كه وقتـي بيايـد    زنهار از فتنه: فرمايد خداوند مي. وضعيت اقتصادي كه وجود دارد مال تمام جهان است

مجـدداً  . فانه االن آثار اين فتنه آشكار استمتأس. گيرد ميگيرد، ظالم و غيرظالم را در بر يمهمگان را در بر
ت بخوانيد پاسخ اين قبيل سؤاالت بر شـما  با دقّكنم كه اگر  ي كتب توصيه مي در خاتمه شما را به مطالعه

  .والسالم. شود روشن مي
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داخل مملكت، چه به خـارج   درداريد كه مسافرت من چه  توجه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

به اين مشكالت مسأله بـه نحـوي    توجهبنابراين بايد با . مملكت مشكالتي دارد كه محتاج به بيان نيست
ولـي  ( ي فقرا مشرّف شوم و توفيـق يـابم   ها به ديدار همه شاءاهللا بتوانم در تمام شهرستان حل شود كه ان

گفتيد شهرهاي بسياري است كه تعداد فقرا هـم در آنجـا   غير از كازرون كه  )فانه تاكنون نشده استمتأس
آباد، بروجرد و بسياري از شهرهاي ديگر، زاهـدان، قوچـان، بجنـورد و     زياد هستند؛ كرمانشاه، همدان، خرم

به اين شهرها بيـايم   )اگر خداوند عمر و سالمتي مرحمت فرمود( تدريج بتوانم ولي اميدوارم به. مثال اينهاا
  :ايد سؤاالتي كه فرموده اماو 

ن در سـلوك بـه معنـاي اعـم،     روش انسا. ي شمس تبريزي به حاالت جذب و سلوك است اشاره
ِ راه براي وصول به خداوند كه  يعني طي ا ِهللاَّ

َّ
ْیـِه راِجُعـونوَ  ِإن

َ
ـا ِإل

َّ
ِإن

 یـا ي  ، يا آيه1
َ
 اکِدٌح ِإىلا

َ
ـك

َّ
سـاُن ِإن

ْ
ِ
ْ

ـا اإل َ ُّ   
َ

ـك  َربِّ

ُمالق
َ
 ف

ً
ْدحا

َ
ي تنها و يكي مخلوط سـلوك   يكي سلوك تنها و يكي جذبه: ، بر سه گونه ممكن است باشد2 یهک

شرط رهبري و ارشاد ديگران آن است كه خود رهبر سلوك و جذبه هر دو را داشته باشـد؛ يعنـي   . و جذبه
ي ي آن خطّ منزله چنين شخصي به. د مجذوب سالك باشدي بع ي اول سالك مجذوب و در درجه در درجه

توانند بخوانند؛ يعني حقّ ارشاد ديگران را دارد و ارشاد  تواند بخواند و هم ديگران مي است كه هم خود مي
د مجاز باشد از سـلف  تشخيص اينكه كسي به اين مقام رسيده است يا نه با كسي است كه خو اما. كند مي

ود توانسـتي خوانـد و ديگـران    آن كسـي كـه خـط را خـ     اما .ماامطور اين اجازه برسد به صحيحي و همين
رود و با روش خاص خـودش اسـت، لـذا     نتوانستند خواند، آن است كه خود در راه سلوك است و پيش مي

. شـود  گيـرد مگـر آنچـه ظـاهر مـي      روش او براي ديگران معتبر نيست؛ يعني صددرصد مالك قرار نمـي 
آنكـه   اما .كنند از اين قبيل هستند يراه متي هستند ولي شخصاً طي اامهاي معمولي كه داراي مق درويش

نه خود خواندي، نه ديگران، حالت مجذوبي است كه اصـالً از وظيفـه و تكليـف خبـر نـدارد و ايـن خبـر        
  .اين است كه مانند خطّي است كه نه خود تواند خواند و نه ديگران. نداشتن گاهي به اختيار او نيست
ي درويش يا شيخ نوشته شـده، ايـن    برخي اقطاب كلمهاالوليا جلوي نام  در مورد اينكه در سلسلة

اكنـون هـم در بـين مشـايخ، در      مثالً هـم . نام خود داشته است بستگي به شهرتي است كه آن شخص به
ي عرف زمـان خـود    دهنده دهنده حاالت او يا نشان ي درويش است و اين نشان ها كلمه مقابل لقب بعضي

َ ال. كند اوست كه به آن نام مشهور بوده است والّا تفاوتي نمي  َبنيْ
ُ
ق رِّ

َ ُ
 
َ
َحٍد ِمـْن ُرُسـِلها

 ، كـه در قـرآن آمـده   3

                                                                          
 .156سوره بقره، آيه .  1
 . 6سوره انشقاق، آيه .  2
 .285سوره بقره، آيه .  3
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  .شود است شامل بعدها هم مي
گوييم،  صاحب كتاب مي كنيم و پيغمبرانِ نوح، لغت كتاب كه ما امروز استفاده مي حضرتدر مورد 

به معناي متداول امروز نيست؛ براي اينكه خط نوشتن معلوم نيست كه در چه زماني بين بشر معمول شده 
كتابي است كه در قـرآن بـه آن اشـاره دارد و     منظور از كتاب، آن. است، اين طرز نگارش قراردادي است

 : فرمايد مي
ُ َ ْ
 ِعن

ُ
ِکتابا

ْ
مُّ ال

ِکتـابوَ ، يا در مورد 1
ْ
ُ ال

ْ
 ِعمل

ُ َ ْ
 َمْن ِعن

 .رات خاص الهي، در اينجا كتاب يعني مقر2ّ
ح نـو  حضـرت انـد از   بنابر آنچه در تاريخ هم نوشته. نام كتاب معتبر است اي هم باشد به بدون اينكه نوشته

نوح چند خانواده بيشتر نبودنـد؛   حضرتبه دست ما نرسيده است، چون مريدان  )به معناي امروزي( كتابي
بنـابراين آنهـا خـود مسـتقيماً     . شايد در حدود هفت يا هشت خانواده كه همه با خود حضرت نجات يافتند

اي  مبري كـه ديـن تـازه   صاحب كتاب يعني هر پيغ گرفتند و منظور از پيغمبرانِ دستورات را از حضرت مي
كدام دين پيغمبر قبلي خود را در واقـع تكميـل كردنـد نـه     هر صمحمد، ع، عيسيعموسي. بياورد

  .اينكه بطور كامل نسخ كردند
اي از الهـام قلبـي    در مورد تعيين اقطاب، اين بستگي به حاالت شخص قطـب دارد كـه بـا نحـوه    

شود كـه بايـد از طـرف خداونـد فـالن شـخص را بـه         ميبه اين معني كه بر آنها مسلّم . گيرد صورت مي
  .شد هم وحي نازل نمي ائمهي بر شد و حتّ جانشيني تعيين كند والّا وحي فقط بر پيغمبر نازل مي
توضـيح   شـبهات  رفـع  ي رسالهايد بطور تفصيل در  در مورد در نظر گرفتن صورت مرشد كه نوشته

  .نباشيد و تكليف قطعي خود را بدانيد داده شده است به آن مراجعه كنيد تا ناراحت
ايد؛ چون دخانيات كشيدن، سيگار و قليان و امثال اينها در ميان مـردم متـداول    خوابي كه ديده اما

  ايـد عالمـت    كشد بنابراين اين خـوابي هـم كـه ديـده     است كه در مواقع ناراحتي فكري انسان سيگار مي
ين مرحوم آقاي محقّق از وضع فعلي كه براي فقرا و همچن كعليشاه محبوب آقاي حضرتآن است كه 

اي  براي شادي روح آنها هر وقـت بـه يادشـان افتاديـد فاتحـه     . فراهم شده است نگران و ناراحت هستند
وآمدها آنقدر آسان و ساده شود كه بتوانم همه جا بيايم و همچنـين مشـايخ از هـر     اميدوارم رفت. بخوانيد

 .والسالم. در سفر باشندحيث امكانات داشته باشند كه 

                                                                          
 .39سوره رعد، آيه .  1
 .43سوره رعد، آيه .  2
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در مورد وضعيت اصفهان، بارها گفته شده كه بايد مانند آهن بود تا ضربات چكّش . با عرض سالم

كند ولي چكّش كـه بـه كلـوخ     تر مي خورد، آهن را قوي چكّش كه به آهن مي. موجب قدرت و قوت گردد
بايد ما از درون انفراداً و از بيرون اجتماعـاً ماننـد آهـن باشـيم كـه ايـن       . كند كلوخ را متالشي ميبخورد، 
اي  شـود و هـيچ لطمـه    تر مـي  به آهن به هر اندازه كه بكوبند محكم. تر كند هاي چكّش ما را محكم ضربه
هـذا توجـه بـه آداب     يعل. بنابراين بايد به اين صورت باشد. شود چكّش شكسته مي ي بيند ولي دسته نمي

شـاءاهللا   م تـا ان شرعي و آداب مجلس، سكوت، به درد دل هم رسيدن، اينهـا را بايـد بيشـتر تجربـه كنـي     
  .تر شود هم نزديك هايمان هم به دل

بعضي صحت آن را قبول ندارنـد و   البيان خطبةايد، اوالً در مورد  اي كه سؤال كرده در مورد مسأله
ايـد   نوشـته  البيان خطبةدر مورد اينكه نظير همين اقوال و مطالبي كه از  اما. ندكن در صحت آن ترديد مي

 آيا با 
َ
ـاا
َ
َـق ن

ْ
اين مـا اعظـم شـأينحلّـاج و   منصـور   ا حلّـاج و   منصـور  بـن  منافـات نـدارد؟ راجـع بـه حسـين      سـ
و آن را بخوانيـد  عطّار مراجعه كنيـد   شيخ ياالوليا تذكرةدهند به  بسطامي و نسبتي كه به آنها مي بايزيد

بـه  . كه در آنجا مفصالً پاسخ داده شده است و من اگر بخواهم پاسخ مفصل بدهم، خود يك كتابي اسـت 
  :اند در پاسخ كسي كه از همين امر و نظايرش پرسيده، جواب داده. آنجا مراجعه كنيد

ــود روا از نيـــك روا باشــد انــا الحــقّ از درختــي    ــرا نبـ  بختـــي چـ
فرماينـد   چنين مـي  عبنابراين در آن حاالتي كه علي. ي الهي را در درختي ديد جلوه عموسي

  ي شقشـقيه   كمااينكـه در خطبـه  . ي خـدا اسـت   آن حاالت علي بشري نيست بلكه علي است كه نماينده
هم حضرت بعد از آنكه مقدار زيادي خطبه خواندند و گرم شده بودند، عربي بلند شـد و سـؤال نامناسـبي    

. ي جواب، حاضرين تقاضا كردنـد خطبـه را ادامـه بدهنـد     بعد از خاتمه. حضرت سؤال را جواب دادند .كرد
ت: حضرت فرمود ـرَّ

َ
َّ ق  َهـَدَرْت مثُ

ٌ
ة
َ
ِشق

ْ
 ِشق

َ
ك

ْ
كنـد، جـوش    گاهي اوقات آن شقشقه، آن حالـت ظهـور مـي    1.ِتل

 .والسالم. هستيد، خرسندمگونه مسائل هرجهت از اينكه متوجه اين ولي به. شود آورد و بعد سرد مي يم
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كرديد، تـا   بسياري از اين سؤاالت و مسائل را قبالً بايد توجه مي. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ي تحقيـق   كرديد ولي اكنون هم بسيار خوب است كه دنباله شد و بعد تشرّف حاصل مي براي شما حل مي
هـايي هسـت بـه     نمودن بايد به كتب و يا اگر كالس ولي براي تحقيق قبل از سؤال. گيريد ود را پي ميخ

م زمان اين اامها پيش و از بدو غيبت  ايد، در كتب عرفاني از قرن سؤالي كه كرده. مراجعه نماييد ها كالس
خواهيد تحقيق بكنيد بايد زحمت مطالعه و پيـدا كـردن    مسائل مطرح و در كتب نوشته شده است، اگر مي

والّا اگر من بخواهم كه سؤاالت را در نامه پاسخ بـدهم ايـن بسـيار كـار     . ها را هم تحمل نماييد اين كتاب
، پندصـالح هـاي   بـه كتـاب  . نمـايم مشكلي است و تقريباً محال است كه كتـابي را در ضـمن نامـه ذكـر     

  .مراجعه نماييد عرفان و علم ي نابغهو  صالح ي يادنامه، تابنده خورشيد، شبهات رفع ي رساله
هاي اسـالمي بـوده    بيعت در صدر اسالم يكي از اركان حكومت«: ايد در مورد بيعت كه نوشته اماو 

و فعالً در جهان بيعـت حكـومتي    د بوداي باشد بيعت حكومتي خواه ، بله هر وقت حكومت اسالمي»است
صورت بيعت  ومت اسالمي در دنيا مستقر شود درآنباشد، ولي در واقع وقتي كه حك صورت انتخابات مي به

ــا. هــم برقــرار خواهــد بــود غيــر از بيعــت اســالمي، بيعــت ديگــري هســت كــه آن بيعــت معنــوي   ام  
ايـن  . دهـم  خرم و در مقابل بهشت مي ا را ميمن جان و مال شم: فرمايد بيعتي است كه خداوند مي. است

در همان صدر اسالم، اگر . ي معنوي دارد اين بيعت جنبه. يك بيعت است؛ يعني يك خريد و فروش است
ي كساني كه در حكومت بودند و يا تابع آن حكومـت بودنـد    ي پيغمبر با همه ي صحابه مطالعه كنيد، همه

را با اسالم معاويه يا ابوسفيان يا با اسـالم بسـياري از ايـن     عليبيعت كرده بودند ولي آيا شما اسالم ع
نـام بيعـت    يك بيعتـي بـود بـه   ! يعت داشتند؟ نهدانيد؟ هر دو يك ب شناسيد يكي مي قبيل اشخاص كه مي

. كـرد  حكومتي؛ به اين معني كه شخص تابعيت خودش را به حكومت اسالمي و قوانين اسالمي اعالم مي
صـورت   اين وضعيت امروزه در دنيا بـه . ردك ي وقت، اين بيعت را قبول مي ت خليفهحكومت هم به مظهري

شـود،   كند و به تابعيت آن دولت قبول مي وقتي كه كسي از دولتي تقاضاي تابعيت مي. قبول تابعيت است
ن ي اعتقـاد او اثـري نـدارد و ممكـن اسـت بـر همـا        ولي در مسأله. يعني تمام قوانين آن را بايد اجرا كند

بيعت معنوي بيعتي است كه با اهل معنا و با كسي كـه از طـرف خداونـد مجـاز      اما. اعتقادات سابق باشد
كردنـد غيـر    م مياامولي بيعتي كه با . بود ائمهاين بيعت هم در زمان همان خلفاي جور با . است بايد نمود

نمودنـد و   م هم تحميـل مـي  اام خودي آن بيعت با حكومت را بر كردند، حتّ از بيعتي بود كه با حكومت مي
  .رايج بود ائمهمت، در تمام دوران ااممت، يعني قبول اماكردند ولي بيعت  قبول مي ائمه

تدريج چهار نفر وكيل حضرت بودند كه به نواب اربعه مشهورند، ولي اين  در زمان غيبت صغري به
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دانسـتند   اقامت حضرت را مي بودند محلّ نواب اربعه حقّ اخذ بيعت نداشتند، فقط چون اشخاص مطمئني
م تقـديم  اامـ گرفتنـد و خـدمت    هاي مردم و ارادتمندان را مي شدند و نامه و به حضور حضرت شرفياب مي

خودشـان را  ي روايت  در روايات هم كه علما اجازه. گرداندند كردند و جواب گرفته، به صاحب آن برمي مي
ي روايت را به نواب اربعه نرساندند، يعني نواب هـيچ اختيـاري از    اجازهكدام از اينها رسانند هيچ م مياامبه 

  در آنجـا حضـرت بـه جنيـد بغـدادي كـه       . اين جهات، نه از لحاظ روايت و نـه از لحـاظ بيعـت، نداشـتند    
عسكري بود و از طرف آن حضرت نيابت داشت بـراي اخـذ بيعـت، كماكـان اجـازه       حضرتاز ارادتمندان 

ت نمايد و براي بعد از خودش هم جانشين تعيين كند كه جنيد به اين وظيفه رفتار كرد و دادند كه اخذ بيع
اين بيعت همانطوري  .القيامه يوم براي بعد از خود هم جانشين تعيين كرد و آن جانشين هم جانشين، الي

  .شود؛ يعني تشرّف همان بيعت معنوي است عنوان تشرّف گفته مي است كه امروز در فقر به
م روي زمين است، منتها ما توفيق زيارت ظاهري او را نـداريم و  اامم دوازدهم، اامزمان غيبت،  در

هـر وقـت مـا لياقـت پيـدا كـرديم و خداونـد        . فانه به علّت عدم لياقت ما، از نظر ما غايب شده استمتأس
سـپرده شـده    م، امور فقهي يعني احكـام، بـه فقهـايي   اامدر غيبت . م ظاهر خواهد شدااممصلحت دانست 

 َهـَواُه : فرمايـد  است كه داراي اين شرايط باشند كه مـي 
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فقيهي كه دانشمند باشد و اين شرايط اخالقي را هم داشته باشد بـراي   1 .ْن 
يعني وقتي در نماز مشكوك شديد كـه  . تقليد هم در اعمال است نه در افكار. شيعيان تقليد او واجب است

 گويد و اين تقليد اسـت والّـا تقليـد در افكـار و     پرسيد و او به شما مي درست است يا نه، از يكي از آنها مي
  .عقايد نيست

دادند، نه اينكه اذكار ديگر نام خدا نيست، بلكه متناسب با  در بيعت معنوي كه ذكر خاصي مي اماو 
دادند؛ كمااينكه در دعاهايي هـم كـه هسـت     ي آن شخص و متناسب با مكان و زمان ذكري را مي هروحي

خواهد بهتر اسـت   داوند چيزي ميمثالً براي شفاي مريض يا براي سالمتي مسافران، هر وقت انسان از خ
رزاق بگويد، وقتي كـه از خداونـد    خواهد، يا وقتي از خداوند گشايش روزي مي. كه آن نام متناسب را ببرد

فتّاح بگويد؛ نه اينكه آن  خواهد يا ها را مي رحيم بگويد، وقتي از خداوند باز شدن گره خواهد يا مرحمت مي
ل   . ي اين شخص اين نام تناسب دارد هياسماء ديگر نام خدا نيست، با روح اين است كه به اين نـام متوسـ

  .والسالم. والّا ساير اسامي خداوند هم بهتر است كه انسان توجه كند و بگويد  شود، مي
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. وطه همـه ذكـر شـده اسـت    ايد در كتب مرب سؤاالتي كه نوشته. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

تواند با مراجعه بـه كتـب، رفـع     بنابراين كسي كه نيازمند به تحقيق است و اشتياقي براي فهم آن دارد مي
ذلك بـراي راهنمـايي بيشـتر شـما نكـات ذيـل را        مع. كند نياز كند و اگر اشتياق زياد بود كتاب را پيدا مي

  :دهم توضيح مي
هاي متفاوتي بـه   اند نام اجتماعي، مذهبي يا سياسي كه به وجود آمدهتاريخ، بعضي جريانات  در طي

كمااينكـه مـذهب   . نامگذاري، دليل اينكه تاريخ دقيق وقوع آن جريان باشـد، نيسـت   تاريخِ. اند خود گرفته
ع از زمان خود پيغمبر در روحيع بر آن اسـت كـه هرگـز رحمـت      هتشيي مردم بود؛ براي اينكه اساس تشي

شود و پيغمبر هم اگر رفت چون پيام و دستورات و قوانين الهي را بطور كامل  روي زمين قطع نمي الهي از
بيان كرده است، ديگر از حيث قانونگذاري، بشر نيازي ندارد ولي از لحاظ راهنمايي، پيامبر حتمـاً جانشـين   

اين كسي كه هدايت مـردم را  ن و اين جانشي اما. كند كند و رحمت خداوند كماكان ادامه پيدا مي تعيين مي
كمااينكه . حسب انتخاب مردم نيست، بلكه برحسب خواست الهي خواهد بودگيرد انتخابي و بر عهده مي به

او قـرار گرفـت و بنـابر همـين      نبوتخود پيغمبر هم بر اساس انتخاب مردم تعيين نشده بود، امر الهي بر 
جاي او خواهد آمـد كـه پيغمبـر     از پيغمبر هم كسي بههمچنين بعد  .قاعده بود كه به پيغمبري مبعوث شد

ي آن اسـت   منزله براين كسي را كه او تعيين كند بهبنا. اي ندارد چون پيغمبر هم جز امر الهي، گفته. بگويد
كمااينكـه در زمـان   . بدين طريق اساس تشيع از زمان خود پيغمبر هـم بـود  . كه خداوند تعيين كرده باشد

هـا بـه چـه صـورت      ي تربيت انسان ان و ناراحت بودند كه اگر پيغمبر رحلت كند مسألهاي نگر پيغمبر عده
ُسـُل  ّمدما وَ : خواهد بود و چه خواهد شد، كه خداوند فرمود ْبِلـِه الرُّ
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دهـد كـه    گرديد؟ اين آيـه نشـان مـي    برمي ت شما به جاهليت خودتان، آيا اگر پيغمبر رف1
صورت قاطع  و اين تصميم الهي به نظريهاين  عبعد با جانشيني علي. هدايت پيغمبر ادامه خواهد داشت

هـاي مختلفـي بـه آن     تـاريخ نـام   مان زمان بوده است، منتها در طيبنابراين شيعه از ه. به مردم گفته شد
متداول   لغت شيعه بعداً. گفتند دشمنان تشيع، شيعه را رافضي مي. گفتند ياري اوقات شعوبي ميبس. اند گفته

اند كه  شد و به همين دليل مستشرقين اشتباه كردند و پيدايش لغت را با پيدايش معني يكي گرفته و گفته
  .شيعه بعد از صد سال از هجرت پيدا شد
تـاريخ   احـدي دارد منتهـا در طـي   ي از اين لغـات معنـاي و  ايد بسيار اين لغاتي را هم كه شما گفته

حكـيم يعنـي   . مثالً حكيم اصالً ربطي به عرفان و تصـوف نـدارد  . هاي مختلف عنوان شده است صورت به
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مرتاض يعني كسي كه رياضت كشيده و اين مرتاضين فعلي اصالً . كسي كه حكمت الهي را خوانده است
دهنـده، مفتـي هـم صـفت      مفتي يعني فتـوا . هم نيست كه مسلم باشندمعلوم نيست مسلم باشند و الزم 

سـحر از مـواردي   . ي اجتهاد رسيد كه بتواند فتوا بدهد، اسم او مفتي خواهد بـود  كسي به درجههر. نيست
ايد، عـارف   لغات صحيحي كه گفته اما. اند است كه در قرآن و در اسالم منع شده و ساحر را مطرود دانسته

ـ    و صوفي و درويش است كه اينها در طي صـوفي  . انـد  كـار بـرده شـده    هتاريخ هر چند وقت بـه طريقـي ب
ن لغـات بعـداً در   همـي . پوشيدند يا اهل صفّه يـا اهـل صـفا بودنـد     مناسبت اين بود كه لباس پشمي مي هب

عنوان فقيـر خوانـده    در بعضي ايام به. فارسي است يمينام درويش خوانده شد كه لغت قد بسياري موارد به
عارف يعني كسـي كـه بـه صـفات     . ي اينها يك معني دارد ولي اسامي و لغاتش مختلف است همه. شدند

عارف صفتي است كه براي شخص صوفي يا درويـش  . طريق به سمت خداوند آشناست الهي و به راه طي
عرفـان  . شده، رفتار كند و اين حالت عرفان براي او دسـت دهـد  رود كه مدتي به دستورات داده  كار مي هب

از من چاپ شده اسـت، راجـع    7شماره  ايران عرفاني  اي كه در مجله در مقاله. هم درجات مختلفي دارد
ه  اميرسـليماني پيـدا   كه اگر آن را در كتابخانه حسيني به لغت عرفان و تشيع و تصوف بحث مفصلي شده

بنابراين، عارف كسي است كه در طي سفرش تا حدي شناختي پيدا كرده اسـت  . بخوانيدكرديد، بگيريد و 
بنابراين عارف صفت يك نفر و حالتي اسـت كـه نسـبت بـه     . و اين شناخت روز به روز قابل تكامل است

  .دهد خداوند به او دست مي
ح در حسـينيه  هـايي كـه بخواهيـد، روزهـاي دوشـنبه صـب       براي ساير سؤاالتي كه داريد يا كتـاب 

شهر در كتابخانه كساني هستند كـه سـؤاالت شـما را شـفاهاً پاسـخ دهنـد يـا         اميرسليماني نزديك پارك
توانيـد از   هايي را كـه خواسـتيد مـي    اين حسينيه كتابفروشي هم دارد كه كتاب. كنند معرّفيهايي را  كتاب

اصطالح شما دشمني داشـته باشـند   د كه بهان اي در تضاد نبوده فرقههرگز عرفا با هيچ . ه فرماييدآنجا تهي .
خواهند به وجود خداوند و به صفات او پي ببرند  بعضي چون حكما و فالسفه از لحاظ حكمت و فلسفه مي

  :گويد قول مولوي كه مي توان پي برد، به با استدالل نمي گويند ولي عرفا مي
 1تمكين بـود  پاي چوبين سخت بي پــاي اســتدالليان چــوبين بــود   

 اي برسند كه عرفـا بـا طـي    آنها هم ممكن است با استدالل، در بعضي موارد به همان نتيجه البتّه
بنـابراين  . متضادي برسـند ي  اند و در بعضي مواقع ممكن است به نتيجه مراحل سلوك آن نتيجه را گرفته

ـ     هيچكسبين عرفا با . وجه معني ندارد هيچ دشمني به هـايي كـه    يشنمـا . وددشـمني نبـوده و نخواهـد ب
هـا كـار صـحيحي     طور قدرتزيرا نمايش دادن اين. ويشي نداردنام درويشي است ربطي به در بينيد و به مي

هاي معنوي براي  ممكن است در اثر طي راه و در اثر سلوك معنوي، قدرت البتّه. نيست و خودنمايي است
سـينا بـا    ي ابـوعلي  ماننـد آنچـه كـه در مكالمـه    . ر باشدشخص ايجاد شود كه بتواند در قواعد طبيعي مؤثّ

                                                                          
 .2138دفتر اول، بيت  ،يمعنو يمثنو.  1
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گوييد هر جسـمي   سينا پرسيد كه شما مي ابوسعيدابوالخير گفته شده، كه روزي در حمام ابوسعيد از ابوعلي
ابوسعيد اشاره به طاس حمام كـرد،   شيخ. سينا تصديق كرد ابوعلي. آيد به دليل سنگيني به سمت زمين مي

بعـد از ايـن   . دانـيم  سينا گفت اين را مـا نمـي   گوييد؟ ابوعلي به اين چه مي: سينا پرسيد ياز ابوعل. رفت باال
بنابراين اينها . العارفين نوشت تاامنام مق به بابي را تنبيهات و اشاراتسينا در كتاب  مالقات بود كه ابوعلي
نكـه مـثالً فـرض    سلوك ممكن است كسي چنين قدرتي را پيـدا كنـد، كمااي   در طي. جزء درويشي نيست

كسي كه قهرمان اين كـار اسـت اگـر در بيابـان      امابفرماييد پرتاب نيزه يا پرتاب سنگ جزء ورزش است 
كنـد   سنگي ديد و اگر اين سنگ را پرتـاب كـرد و توانسـت ايـن سـنگ را خيلـي بـيش از شـما پرتـاب         

يعني تمرين ورزشي، ايـن  صورت اين كار او نه به قصد نمايش است، بلكه در ضمن كاري كه دارد،  دراين
  .قدرت را به دست آورده است

گويـد بعـد از غيبـت كبـري،      شـيعه مـي  . ي بزرگ زمان است اجازه ي اساس عرفان بر تداوم رشته
او . ي تعيين جانشين هم دادنـد  اي براي اخذ بيعت تعيين كردند و به آن نماينده اجازه م نمايندهاام حضرت

لزوم تعيين جانشين در بين تمام عرفـا  . آن جانشين، جانشيني الي امروز بعد از خود جانشيني تعيين كرد و
م زمان كسي كه از طـرف آن  اماگويند كه در غيبت  م زمان معتقدند و مياامهست، منتها عرفاي شيعه به 

م را امامت به اين صورتي كه ما دوازده اماحضرت مأمور بود جانشين تعيين كرد ولي عرفاي اهل سنّت به 
بعد از خود جانشين تعيـين كـرد و آن جانشـين، جانشـين      عگويند علي داريم، معتقد نيستند و مي قبول

، اسـاس تشـيع اسـت و    ي آنها بعد از علي قطب بودند ولي اصـل عرفـان   همه. مت نبوداامديگري؛ يعني 
بـا توجـه بـه     شـد و  اي كـه مـي   تاريخ با توجـه بـه تقيـه    اند در طي عنوان عرفاي اهل سنّت عرفايي كه به

. كردند ناچار شدند خود را كنار بكشند و به اين طريـق ادامـه پيـدا كردنـد     بيت مي هايي كه با اهل دشمني
 : فرمايد خود حضرت مي. جانشين پيغمبر بود ععلي

َ
یِد ا

ِ
ا َعْبٌد ِمْن َعب

َ
ّمـدن

د اي از بندگان  ، من بنده1 محمـ 
 : گويد به امر قرآن ميبنا صمحمدگويد؟ خود  چه مي محمدولي خود . هستم

َ
ما

ُ
ک

ُ
ل
ْ
ٌر ِمـث

َ
ش
َ
ا ب

َ
ن

، من بشـري   2
 ال  :فرمايد در جاي ديگر مي. مثل شما هستم

َ
ْیـبا

َ
غ
ْ
ُ ال

َ
ْعمل

بنـابراين وقتـي پيغمبـر كـه     . دانـم  ، من غيب نمي 3
كرده علي ن ن اقراري ندارد و اگر كسي خدايهم به چيزي زائد بر آ عاستاد است اين اقرار را دارد، علي

عليشاه پرسـيدند كـه فـرق     آقاي سعادت حضرتاز . صورت كار غلطي است و كفر است خدا بداند دراين را
گوينـد خـدايي    ها مي اللّهي علي: اي كه طرف بفهمد، فرمود چيست؟ به عبارت عاميانه» اللّهي علي«شما و 

از جانـب   يعني علي هـم . گوييم علي نيست، هر چه هست خداست نيست هر چه هست علي است، ما مي
بـه آنهـا مراجعـه كنيـد تـا      . باره نوشته شده است ايندر كتب مختلفي در. گفت و سخن مي خدا مأمور بود

  .توضيح بيشتري بيابيد
                                                                          

 .283، ص 3، ج بحاراالنوار.  1
 . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  2
 .31و سوره هود، آيه  50آيه   سوره انعام،.  3
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اي به عرفان و روش عرفان نشده  اشاره البالغه نهجايد در قرآن مجيد يا  در مورد اينكه نوشته اماو 
لغـت عرفـان،    امـا . ن است و هيچ مخالفتي بـا قـرآن نـدارد   واقعي مستند به قرآ است، تمام احكام عرفانِ

شـود دليـل عـدم وجـود      اسمي كه متداول مي. تاريخ بعداً پيدا شده است كه قبالً گفتيم در طي همانطوري
انـد   ي آن را در كتب معمولي هم نوشته مسمي در قبل نخواهد بود و عرفان همان حاالتي است كه نمونه

  .كرد تير از پايش كشيدند و حضرت چيزي نفهميد ماز اقامه ميوقتي ن عكه مثالً علي
ي اميرسـليماني از آقـاي كاشـاني     اگر سؤال ديگري داشتيد همان روز دوشنبه در كتابخانه حسينيه

 .والسالم. بپرسيد
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  آ

  1380دي  27
پـس از فـوت مرحـوم آقـاي محقّـق دچـار        كه... در مورد آقاي. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

 : فرمايد اند بايد توجه داشته باشيد اينكه خداوند به پيغمبر مي ناراحتي شده
َ

ك
َّ
ـٌت وَ  ِإن ُتـونَمیِّ  َمیِّ

ْ ُ َّ
، تو از بين 1 ِإ

د روي و آنها هم از بين خواهند رفت، يا در جايي ديگر بعد از ذكـر نـام    مي عنـوان رسـالت    بـه  صمحمـ
 : فرمايد مي

َ
ِإْن ماَت ا
َ
 ف

َ
 ا

َ
 ْ

ُ
ْبـمت

َ
ل
َ ْ
ِتـَل ا

ُ
   ْو ق

َ
 ا

ْ ُ
مک

ِ
ْعقـاب

ي الهي مرجع تشـخيص   ي آن است كه نماينده دهنده ، نشان2
بنابراين با رحلت آقـاي محقّـق هـيچ    . آقاي محقّق اجازه از مقامي داشتند كه اصالت با آن مقام بود. است

داشـتن عالقـه بـه     البتّـه . شـود  موضوع عـوض نمـي   ت هيچكس اصلِشود بلكه با رحل امري عوض نمي
خصوص، به شيخي كه موجب تشرّف شخص شده باشد امر عادي و طبيعي است ولي تا حدي  هدرويشي ب

تنها فرزند پسري كه داشت به  صپيغمبر. بايد به اين عالقه توجه داشت كه انسان را از زندگي باز ندارد
در اين بين خورشـيد گرفـت و   . كردند حضرت متأثّر شدند و گريه مي. ي رحلت كردسالگ نام ابراهيم در دو
چون ايـن تصـور آمـده    . خاطر تأثّر پيغمبر است هبعضي از مؤمنين خيال كردند كه اين ب. كسوفي واقع شد

از خورشيد و ماه و زمـين و همـه،   : صورت عادي فرمودند پاك كردند و بهها را  بود، پيغمبر بالفاصله اشك
دهند و بنابراين هـيچ ربطـي    مخلوقات و بندگان خدا هستند و طبق روش خودشان به وجودشان ادامه مي

بنابراين وجود اين تأثّر كه انسان دارد خوب است ولي با ياد دستوراتي كـه داده شـده   . به اين مسأله ندارد
  .والسالم. رها كرداست و با انجام دادن آن دستورات بايد بر اين تأثّر پيروز شد و آن را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                          
 .30سوره زمر، آيه .  1
 درگذرد شما به دين جاهليت خود بازخواهيد گشت؟) محمد(؛ اگر او144عمران، آيه  سوره آل.  2
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  آ

  1380بهمن  13
چه قـبض و چـه بسـط، گـاهي     . حاالت در اختيار انسان نيست. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

تـر   مانند تابستان و زمستان، كه آمدن تابستان و زمستان براي اين است كه بهار شـادمان . شود حاصل مي
در همان موقعي كه در حالت قبض هستيد بيشتر به . شما قبض و بسط هر دو را از جانب خدا بدانيد. باشد
را بيشـتر   ايـد، بـه آن بپردازيـد و آن    يك از دستورات را رفتار نكردهرات توجه كنيد و دقّت كنيد كدامدستو

همين . كند وند كمكتان ميصدد اين هستيد كه از حالت قبض خالص بشويد، خداهمين كه در. اجرا كنيد
ي كتـب فقـرا، بـا رفـتن بـه       خواسته بايد شما را به كوششي دقيق وادار كند؛ به اين معني كه بـا مطالعـه  

  .والسالم. مجالس و سكوت در مجالس، حاالت خود را تعديل نماييد
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  آ

  1380بهمن  13
ي اول من توجه كرده بوديـد رفـع مشـكل شـده و      هاگر به بياني. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

  ي مسـائل شـريعتي بهتـر اسـت در كتـب نوشـته شـده         درباره. شد بعضي از اين مسائل برايتان روشن مي
  :نويسم ذلك آنچه ضرورت دارد ذيالً براي شما مي مع. ها تحقيق بكنيد و رساله

اي بنشينيم  ياد خدا بود، ياد خدا اين نيست كه در گوشهايد بايد هميشه به  در مورد اينكه نوشته -1
ياد خـدا و تجليـل از   . و مدام اهللا، اهللا بگوييم و يا بدون اينكه به وظايف خودمان برسيم متوجه ذكر باشيم

دسـتورات وي شـريعتي و طريقتـي اسـت و اسـاس      . خدا متضمن اين است كه دستورات او را اجرا كنـيم 
یُن إِ : اند فرموده. شود ي ميمذهب تلقّ  الـدِّ

ِ
 َهـل

ّ
ُـب ال

ْ
، دوسـت  دين غير از حب اسـت؟ منظـور از حـب   ، آيا 1 ا

ت خـانواده از وظـايفي    . خداوند است كه مستلزم اطاعت اوامـر اوسـت   هدف و دوست داشتنِ داشتنِ محبـ
ار در بسـياري مـوارد اظهـ   : انـد  جعفرصادق كـه فرمـوده   حضرتاست كه خداوند فرموده و منقول است از 

براي اينكـه حفـظ   . محبت شايد حمل بر ريا بشود ولي در مورد زن و شوهر حتّي تكرار مطلب مفيد است
بنـابراين يـاد خـدا مـانع     . داردي خانواده براي آرامش فكر و براي تربيت فرزندان ضرورت  محيط دوستانه

اگـر  . براي هدف خدايي باشـد  كنيد بايد فقط توجه داشته باشيد كه آنچه مي. شود اي نمي كار و وظيفه هيچ
ي خود را مرفّه داشته باشـيد و بـه ديگـران     كنيد به اين نيت باشد كه با درآمد زيادتري خانواده تجارت مي
كنيد آنقدر كوشش بكنيد و عرق بريزيد تا هر گندمي كـه كاشـتيد، اگـر يـك      اگر زراعت مي. كمك كنيد

نـدگان  كند؛ زيـرا روزي ب  ند براي آن حسابي باز ميگندم بيشتر محصول بدهد، همان اجر شماست و خداو
شما دو نفر را در نظر بگيريد كه هـر  . جهت تمام اين كارها بستگي به نيت داردهر به. خدا را فراهم كرديد

ري   اينكه خداوند فرموده است، از هر خاطر يكي فقط به. كنند خيلي محبت مي شان دو به خانواده گونـه تغيـ
بنابراين تمام كارها با نيت شخص . كند و ديگري نيت ديگري دارد خودداري كرده و به خانواده محبت مي

ـات: اند آن هم كه فرموده. شود سنجيده مي یَّ
ِّ
الن

ِ
 ب

ُ
ْعَمال

َ
ا األ

َ َّ
ِإمن

بنابراين نبايـد ذكـر و فكـر    . منظور همين است 2
داند، جزء وظايف اوست و نبايـد   كند، اگر آن را الهي مي مي كسي كه تحصيل. مانع هيچگونه كاري بشود

صورت اگر نيت الهـي دارد بايـد    مگر اينكه نتواند، درآن. بماند ي ذكر خدا و ياد خدا از تحصيل باز به بهانه
  .شود نمي ولي هرگز ذكر مانع تحصيل و مانع كار. بيشتر به تحصيل بپردازد

ي حيوانات و حتّي در بشـر هـم ايـن غريـزه را آفريـده       ر همهدر مورد غرايز جنسي، خداوند د -2
صـورت   ه بهت رديف باال، حيوان نر و مادحيوانات عالي، حيوانا است، تا خلقتي كه كرده ادامه يابد و لذا در

از طرفـي ايـن غريـزه    . شـود  مشخصي از هم جدا هستند و تمايل آنها به يكديگر موجب بقاي نسـل مـي  
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اي كه به اين هدف باشد، نـه تنهـا مجـاز     بنابراين تا آن اندازه. شود رفين هم ميموجب سالمتي روحي ط
اي است كه در شرع نوشته شده است، به كتب شرعي مراجعه كنيد  متعه مسأله ي مسأله. بلكه واجب است
. و خالف شـرع اسـت   صورت افراط باشد، مسلّماً مضر اگر وضع به. بستگي به نيت دارد و باز هم در اينجا

ولي به اين مسأله توجـه داشـته   . اثر اجتماعي بايد در كتب بررسي كنيد و خودتان هم توجه كنيد ي درباره
ي مرد است و مرد بايد  خصوص بر عهده هب )چه دائم و چه موقت( باشيد كه وظايف سنگيني در اثر ازدواج

  .تواند انجام بدهد قبالً بداند كه اين وظايف را مي
ي خود شما، يعنـي   عهده اين را خداوند به ايد، ها نوشته شده و پرسيده كه در رسالهدر مورد مطالبي 
 َمـْن : فرمـوده اسـت  عماام. خود مكلّف گذاشته است
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يك دامبررسي كنيد، مطالعه كنيد و بپرسيد كه كـ  توانيد تا حدي كه مي 1. ْن 

 َمْن : اند چون فرموده( از فقها
َ

َھـاءاک
َ
ق
ُ
ف
ْ
در ميان آن كساني كه اين صـفات را  . اين چهار صفت را دارند )َن ِمَن ال

  .يروي كنيدي او پ دارند به تشخيص خودتان يك نفر را مرجع قرار دهيد و از رساله
. توجهي به اصـل مـذهب اسـت    رسد در اثر كم اعتقادي و بي نظر شما سختي مي آنچه كه به اماو 

حـال در زمسـتان كـه    . باشد كه هميشه انسان با وضو باشد مستحب مي مثالً وضو براي نماز الزم است و
توانـد   ل كند و نميقدري هوا سرد است اگر كسي بگويد وضو گرفتن سخت است اين سختي را بايد تحم

باشد كـه از  اي  كه اين سختي به اندازه در صورتي البتّه. ي سختي از انجام وظيفه شانه خالي نمايد به بهانه
  .صورت خداوند اجازه داده است آن وظيفه را انجام ندهد طاقت خارج است دراين

تـوان   هاي ما به نحوي است كه نمـي  متأسفانه وضع فعلي دانشگاه البتّهدر مورد درس و علم،  -3
جهت طلب علم براي مسـلمان واجـب اسـت و بارهـا ايـن      هر ولي به. كند جو را اضافه ميدانش گفت علمِ

 وَ : فرمايد ي قرآن كه مي صحبت شده است كه آيه
َ
ـْم َمـا ُ

َ
وا هل ٍة وَ ِعـدُّ ـوَّ

ُ
ْ ِمـْن ق

ُ
ْعمت

َ
 ا اْسـَتط

َ ْ
ْ ِمـْن ِربـاِط ا

ُ
 

ِ
ـِه ْیـل

ِ
ِهُبـوَن ب

ِ وَ 
 َعُدوَّ اهللاَّ

ُ
مک َعـُدوَّ

نيروي علمي كه امروز در دنيـا وجـود دارد و دشـمنان مـا،     . شود ، شامل هرگونه نيرو مي 2
بايـد سـعي كنـيم    . مجهز به آن هستند و ما هم بايد مجهز بشويم  دشمنان شخص ما و دشمنان دين ما،

اين توجه را داشته باشيد كه يـاد گـرفتن اينهـا،     امااد بگيريم تمام تكنولوژي و تمام علومي را كه هست ي
ْ : براي آن نيست كه دشمنان را از بين ببريم، بلكه خود خداوند فرموده است

ُ
ِ وَ 

ِه َعُدوَّ اهللاَّ
ِ
 ِهُبوَن ب

ُ
مک بـه   َعـُدوَّ

را بترسانيد  اي نيروهايي كه دشمن دارد، دشمن خودتان و دشمن خد ايد به همه اين وسيله كه مسلح شده
. بنابراين تحصيل علم يكي از وظايف مهم اسـت . عنوان دشمن به شما دوري كنند كه از نزديك شدن به

ايد، آنچه انسان از روي اشتباه بكند  آنچه راجع به محرمانه بودن فكر نوشته بوديد كه اشتباه انجام داده اما
  .ين حيث نگران نباشيدا بنابراين از. خداوند فرموده كه بر انسان حرجي نيست

                                                                          
 . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1
در مقام مبارزه با آنها خود را مهيا كنيد و تا آن حد كه بتوانيد از آذوقـه وآالت جنگـي و اسـبان    ) اي مؤمنان(؛ و شما  60سوره انفال، آيه .  2

 .سواري براي تهديد دشمنان خدا و دشمنان خود فراهم سازيد
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ي شاه در لقب  عليشاه كه كلمه شاه دارد، اوالً كلمه رحمت حضرتپاسخ سؤال آخر در مورد  اما -4
المشايخ يعني شيخي كـه بـر    شيخ. ها است المشايخ اقطاب و شيخ اقطاب نيست بلكه مختص ّتنها مختص

شود كه كار مشـايخ را بررسـي كنـد و شـيخ      به او داده مي ي خاص خ برتري داشته و اين اجازهساير شيو
نورعليشاه در دويست سال پيش قطـب نبودنـد و    حضرتعليشاه و  معصوم حضرتكمااينكه . تعيين نمايد

عليشاه هم در زمان مقتدايشان، پيـر و پدرشـان،    صالح حضرت. المشايخ بودند ولي لقب شاهي داشتند شيخ
آقاي حـاج  . المشايخ و براي اقطاب است شاه براي شيخ. عليشاه داشتند لحنورعليشاه لقب صا حضرت يعني

المشايخ شدند، به اين جهـت   هم در زمان مرحوم آقاي نورعليشاه شيخ) عليشاه رحمت(شيخ عبداهللا حائري
 .والسالم. ي شاه اضافه شده است به لقبشان كلمه
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  آ

  1380اسفند  19
سؤاالت شما شبيه سؤاالت كسي نيست كه درويش شده باشـد  . ي شما رسيد نامه. ا عرض سالمب

نود و بعداً و اين سؤاالت را بكند چون اگر اين چنين سؤاالتي در ذهن كسي باشد بايد اول جواب آن را بش
د كه اگر براي هـر  ابتدائاً توجه داشته باشي. كنم جهت به پاسخي مختصر اقدام ميهر به. وارد درويشي شود

اند، امكان جواب يك نامـه را هـم حتّـي نخـواهم      ها نوشته اي من بخواهم آنقدر بنويسم كه در كتاب نامه
آمده بيابد، بايد زحمت مطالعـه   خواهد تحقيق كند يا پاسخ سؤالي را كه براي او پيش كسي كه مي. داشت
، شـبهات  رفـع  ي رسـاله ، پندصـالح ود، مثـل  شـ  هايي كه در مجالس خوانده مي در كتاب. ها را بكشد كتاب
هـا گـوش    اگر در مجلس به كتاب. جواب تمام اين سؤاالت هست واليتنامهو  سعادتنامه، السعادات مجمع

ه كنيد و بخوانيد، محتاج به چنين سؤاالتي نيستيد؛ چـرا كـه ايـن    ها را تهي بدهيد و يا اينكه خودتان كتاب
  .سؤاالت بارها پاسخ داده شده است

باره گفته نشده است، نفهميدم منظور  سخني دراين شي هدي ائمهايد در روايات  اينكه نوشته -1
در مورد سالسل بعدي و اصوالً نسبت  ائمهاللّهي؟  ي نعمت ي سلسله ي چه چيزي است؟ درباره شما درباره

ايـد شـما    وشـته نكـه شـما ن  اي امـا انـد و   باشد فرمايشي نفرموده به كارهاي بعد از خود، جز آنچه كلّيات مي
اي كه خـود مطـابق آن    ل شريعت به اندازهاي هستم و از مسائ فرد بسيار سادهخير بنده ترين هستيد، ن آگاه

كنم ولي معموالً همه را بـه آقايـان علمـاي     دانم و احياناً اگر كسي اشكالي داشت مرتفع مي رفتار كنم مي
نه تنها من، بلكـه تمـام اسـالف مـن هـم در       البتّه .كنم به همه چنين توصيه ميكنم و  شريعت احاله مي

  .اند كه براي انجام اعمال شريعتي بايد به علما رجوع كنند هاي خويش مرتباً گفته كتاب
َعـَوامِّ : انـد  رجوع به علما فقط در مورد اعمال است، چنانچه فرموده اماو 

ْ
ِلل

َ
 ف

َ
ـُدوها

ِّ
ل
َ ُ
، تقليـد فقـط   1 ْن 

مسائل درويشي هـم  . صورت تحقيقي نظر داشته باشند ا در مسائل اعتقادي همه بايد بهلّوا. باره است دراين
ضمن آنكه بسـياري از علمـاي   . اگر علما نگفته باشند باز هم شخص بايد خود تحقيق كند. تحقيقي است

 ائمهدر زمان نكته ديگر اينكه . اند متقدم و متأخّر در سلك عرفان وارد بودند و مسائل را مفصالً شرح داده
گيريد، تحت محاكمه و زجر  عنوان اينكه شما بيعت مي را بارها به ائمهن بود كه خلفا، ي اختناق چنا مسأله

گيريم، آن بيعتي است كه منظور خلفا بود؛ يعني بيعـت بـراي    فرمودند بيعت نمي ائمهاينكه  اما. قرار دادند
بيعت واليتي؛ يعني بيعتي كه مربوط به امر اعتقـادي اسـت    اام. گرفتند چنين بيعتي را نمي ائمهحكومت و 

ـ ائمهي  اختناق چنان زياد بود كه همه البتّه. گرفتند كه آن هم براي حكومت نبود مي ائمهرا  خصـوص   ه، ب
گرفتند و توسـط نماينـدگاني كـه تعيـين      رضا در فشار بودند و خود هرگز بيعت نمي حضرتي بعد از  ائمه

                                                                          
 .؛ پس بر عوام است كه از او تقليد كنند 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1
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هـم   الجنـان  مفـاتيح هـايي ماننـد    كردند و حتّـي در كتـاب   كرده بودند به ارشاد مردم و اخذ بيعت اكتفا مي
م اامـ خواهـد خـدمت    در آنجايي كه يكي از شيعيان مي. توانيد مشاهده كنيد هايي از اين اختناق را مي رگه
ر مـورد روزهـاي   تاهي دالنّقي برسد و بعد با چه زحمتي خدمت حضرت رسيد و حضرت فرمايشات كو علي

توانسـتند بيعـت    باره مطالعه كنيد و ببينيد در چنان وضعيتي مسلّماً خود حضرت نمي كردند، دراين هفته مي
فهميدند كه حضرت براي اين مسائل نمايندگاني تعيين  لذا نمايندگاني تعيين كردند و اگر خلفا مي. بگيرند

و نمايندگان آن  ، شيعيان خاصائمهزمان بسياري از نكه در ايكما. كشتند ن نمايندگان را هم ميكنند آ مي
بنابراين اگر چيزي به صـراحت گفتـه   . دادند كردند و زجر و شكنجه مي خواستند و تهديد مي حضرت را مي

گوييـد   شـما بـه چـه دليـل مـي     . هذا بسيار در اين زمينه گفته شده اسـت  مع. شود از اين جهت است نمي
انـد، تكيـه    هـايي را بـدون مسـأله نقـل كـرده      هايي كه روايت است؟ به اين كتابهايي گفته نشده  روايت
. آنها را هم مطالعه كنيد. هاي ديگر هست كه در تأييد اين مسأله است كنيد و حال آنكه بسياري كتاب مي

  .ي تحقيق نيست اي كه مخالف هستند اكتفا نكنيد براي اينكه اين طريقه فقط به گفته و نوشته عده
شما اگر توجه كرده باشيد در دستوراتي كه داده شده و تعقيبات نماز كه براي فقرا معين شـده   -2

و درود بـر آنهـا و همچنـين     ائمـه ي  خوانند؛ يعني توسل به همـه  است چند بار در روز فاتحةاالولياء را مي
َرَجـهبا قيد  زقائم حضرتتوسل به 

َ
 ف

َ
َعـاىل

َ
ُ ت َل اهللاَّ

َّ َ
اصالً اساس درويشي بـر ايـن مسـأله    . دشو گفته مي  

ي غيرمسـتقيم   ي مستقيم و چـه نماينـده   است كه فقط در غيبت حضرت، نمايندگان حضرت، چه نماينده
َرَجـهبنابراين صرف اينكه هر بار بايد . حقّ دخالت در امور مذهبي را دارند

َ
 ف

َ
َعـاىل

َ
ُ ت ـَل اهللاَّ َّ

َ
گفت بـه عبـارت    

. شـود  هـا گفتـه مـي    هذا در تمـام ايـن خطبـه    ند شايد صحيح نباشد ولي معفهم عربي كه مردم عوام نمي
شود اگر توجـه كنيـد مسـأله معلـوم      ي مفصلي كه در روز جمعه در حسينيه خوانده مي همچنين در خطبه

شود بـه   كنيد و حال آنكه اگر مشرّف باشيد معلوم مي دانم شما چگونه چنين سؤالي را مي من نمي. شود مي
  .بينيد كه چندين بار ذكر شده است ايد كه اگر رفتار كنيد مي ات رفتار نكردهآن دستور
م زمـان را  امـا آنكـه  . اي نيست كه بطور قطع گفتـه شـود   م زمان، اين مسألهاامدر مورد ديدار  -3

جهـت ايـن   هر بـه . يد بگويد ديدار ممكن نيسـت گويد ديدار ممكن است، ديگري شا زيارت كرده است مي
م زمان كوشش كنيد ااممسلّماً شما اگر براي حضور نزد . كه به حضرت ارتباط دارد نه به ما اي است مسأله

شايد توفيق داشته باشيد ولي اين كوشش، كوششي نيست كه مستقيم عملي شود بلكه هر چـه بيشـتر در   
تر ي قلب و انجام دستورات حضرت كوشش كنيد اميد اينكه چنين تـوفيقي داشـته باشـيد بيشـ     راه تصفيه

انـد؛ يعنـي خداونـد دسـتور      خواهد شد، زيرا حضرت در واقع از شرّ ما و از دست اين مردمان غيبت فرموده
ما بايد كوشش كنيم . غيبت كبري داد بنابراين به اختيار ما نيست كه هر وقت بخواهيم زيارت بكنيم يا نه

  ت كـه بايـد آن را هـم    اگر ديدار حاصل شـد يـك نـوع ظهـور موقّـت اسـ      . و هميشه منتظر ظهور باشيم
  .غنيمت بدانيم
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 ِإنَّ : ترين مردمـان نـزد خداونـد بـاتقواترين آنهاسـت      برگزيده -4
َ
ِ ا

ـَد اهللاَّ
ْ
 ِعن

ْ ُ
َمـمک َ  رکْ

َ
ْ ا

ُ
ـامک

چـه بسـا    1.ْ
يزيـدرياحي   ي آن حـرّبن  نمونـه . رسند ي كوتاه از قعر جهنّم به اوج بهشت مي اشخاصي كه در يك لحظه

  :فرمايند خوانند خطاب به او مي زيارتنامه مي عمااماست؛ يعني شهيدي كه وقتي 
ِ
 ب
َ
 ا
ِ

 يب
َ
َت َو ا
ْ
 ن

ُ
يا پـدر و   ، مِّ

اين شخص روز قبل جهنّمي بود و در يك لحظه و در روز عاشورا از قعر جهنّم بـه اوج  . مادرم فداي تو باد
هر كـه بـه   . ي كساني كه درويش هستند در آن حاالت هستند توان گفت همه بنابراين نمي. بهشت رسيد

به اين طريق . ي درويشي خود عمل كرد اميد اينكه مصداق اكرم باشد وجود دارد والّا اينطور نيست وظيفه
ي خيلي كمتري را هم نتوان پيـدا كـرد و شـايد     نفر هم زياد است شايد عده 313بينيم  اگر نگاه كنيم مي

بنـابراين  . م اسـت اامي كم پيروان واقعي  هاند براي نشان دادن عد هم اين عدد كمي را كه بزرگان فرموده
اينكـه  نفر باشد؛ كما 313علوم نيست جزء كسي كه گفت من بيعت كردم، درويش شدم، من مريدم، اين م

در خبـري اسـت كـه    . در زمان پيغمبر چه بسا اشخاصي كه بيعت كردند ولي بعد از پيغمبر جهنّمي شـدند 
ٍث : فرمود

َ
ال

َ
ث

َّ
اُس َبْعَد َرُسوِل اهللاَّ ِإال

َّ
دَّ الن

َ
 اْرت

َ
 ا

ٍ
س

ْ َ
 ْو مخ

َ
بعد از رسول خداوند همه مرتد شدند بـه جـز سـه     ،ْو َسْبعا

قـدر  اهللا را زيارت كردند، اين اهللا كه خود رسول ي رسول از صحابه. اند نفر يا پنج نفر؛ تا هفت نفر هم گفته
. بينيم عـده، خيلـي كمتـر هـم خواهـد بـود       ر دوران امروز كه ما ميتعداد كمي اهل نجات بودند؛ مسلّماً د

  .ي كم باشيم اميدوارم خداوند به ما توفيق بدهد كه جزء همين عده
. هـايي در روايـات شـده اسـت     اند اشـتباهات و اخـتالط   تي كه براي ظهور گفتهامدر مورد عال -5

عـالوه   بـه . انـد  ها در بسياري از روايات، عالئم ظهور حضرت و عالئم بروز قيامت را مخلـوط كـرده   خيلي
عالئم ظهور حضرت هر چه باشد به حال ما اثر ندارد، آنچه به حال ما اثر دارد آن است كه در هـر لحظـه   

َعـاىل: شود از طرفي گفته مي. ي خدمت باشيم دهماآي ظهور و  هداآم
َ
ُ ت ـَل اهللاَّ َّ

َ
َرَجـه

َ
بايد هـم گفتـه شـود و      ف

عالمت الزم نيست براي اينكه اگر به عالمـت باشـد يـك دقيقـه     . طرف ديگر دنبال آن عالئم هستيد از
ر نكـرده اسـت چـرا كـه خداونـد      آورند و حال آنكه خداوند اينطور مقرّ مانده به وقت ظهور همه ايمان مي

ي روايـي   بنابراين اين مسـأله، مسـأله  . ت، ايمان بياورندامخواهد همه تحقيق كنند و قبل از ظهور عال مي
هـا نـه تنهـا     است و بايد به اهل روايت مراجعه كنيد ولي لزومي هم ندارد كه انسان بداند بعضي دانسـتن 

  .كشاند طا و انحراف ميمفيد نيست بلكه بسياري اوقات انسان را به خ
ي  در مورد نماز جمعه، چون در يك شهر برگزاري دو نماز جمعه صـحيح نيسـت و بـه فاصـله     -6

كمتر از دوازده كيلومتر هم نبايد باشد، بنابراين با بودن يك نماز جمعه مقدم، نماز ديگري صـحيح نيسـت   
كسـي كـه تـابع و مقلّـد     هر. ت تا وجوبفي است حتّي از حرمدر مورد نماز جمعه فتاواي مختل. انجام شود

از نظر معنـوي شـما اگـر     امايكي از فقهاست، در اعمال فقهي بايد طبق فتواي مرجع خودش رفتار كند و 
  و مانند آن را مطالعه كرده باشـيد تمـام ايـن سـؤاالت شـما جـواب داده        پندصالحهاي عرفاني مثل  كتاب

                                                                          
 .ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شما است ؛ همانا گرامي13سوره حجرات، آيه .  1
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  .شده است
نوح صريحاً فرمـود،   حضرتي ندارم؛ چنانكه اطّالعمن از غيب  :فرمايند جايي كه پيغمبران مي -7

ـ: پيغمبر ما هم فرمود. اند ساير پيغمبران هم در بياناتشان گفته
َ
ـماواِت وَ ـالَیْعل  ُم َمـْن ِيف السَّ
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تـرين   و امثـال اينهـا، كوچـك    2
كـه چنـين    عايي داشته باشـيم؟ هـر  توانيم چنين اد پيروان و گناهكارترين آنان از قبيل من و شما كجا مي

اينها غالبـاً يـا دوسـتان نـادان يـا      . عايي را نسبت به من يا ديگري بدهد، خداوند جزاي بدي به او بدهداد
داند و اگر قرار بـود   غيب را هيچكس نمي. شما سعي كنيد از هيچكدام از اينها نباشيد. دانا هستند دشمنان
ايـد  بـه همـين جهـت ب   . اند فرمودند؛ كه هرگز هم نگفته مي ائمهم زمان گفته شود و همه بدانند، اامظهور 

بنـابراين  . اشاره شـده اسـت  تظار ان ي هم به همين مسأله پندصالحاينكه در هميشه در حال انتظار بود كما
  .وجه كسي از غيب خبر ندارد هيچ به

هـاي   ي منحصـراً حـاكي از شـعله    ايد مرا نصيحتي منحصراً بكنيد، اين كلمـه  در مورد اينكه نوشته
دستوراتي كه عموماً به همه داده شـده اسـت   . سعي كنيد اين خودخواهي را فرو بنشانيد. خودخواهي است

ي باز اگر هم  كه با چشم باز و ديده نصيحتي كه مختص شما باشد اين است. كنيدبخوانيد و به آنها عمل 
 .والسالم. ها را بخوانيد و بعداً اگر ايراد يا سؤالي داشتيد بنويسيد كتاب. سؤالي داريد، سؤال كنيد

                                                                          
 .ها و زمين جز خدا كسي از علم غيب آگاه نيست ي آسمان ؛ در همه 65سوره نمل، آيه .  1
 .ديدم افزودم و هيچگاه زيان و رنج نمي غيب آگاه بودم بر خير خود هميشه مي ؛ و اگر من از188سوره اعراف، آيه .  2
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  آ

  1380اسفند  22
مند بـه درك مسـائل و مشـكالت فهمـي خـود       اينكه عالقهاز . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ل     ولي كسي كه عالقه. هستيد خرسند شدم مند به مطالعه و درك است زحمت اين كار را هـم بايـد تحمـ

ي  شما جواب بسياري از اين سؤاالت را و بلكه همه. خصوص كه در اين زمان چندان زحمتي ندارد هكند؛ ب
 ي رسـاله ، شـبهات  رفع ي رسالهترين اينها  ساده. ته شده است خواهيد ديداين سؤاالت را در كتبي كه نوش

، واليتنامـه تـر ديگـري از قبيـل     و كتب مفصل عرفان و طريقت رهبرانو  پندصالح ي رساله، واليت باب
ل ايـن زحمـت مسـتقيماً ايـن سـؤاالت را       . غيره است و السعادات مجمع، سعادتنامه ولي شما بدون تحمـ

ها نوشته شده است و من اگر براي هر نامه بخواهم كتاب بنويسم  تي كه در جواب آن، كتابسؤاال. كرديد
  :شود صورت مختصر جواب گفته مي ذلك به مع. ي را پيدا نخواهم كرداصالً مجال هيچگونه كار ديگر

 كسـي ايـن  هر ».بـازي اسـت   واليت حقّـه  نماز بي«ام  شما، شنيده ايد از زبان شيوخِ اينكه گفته -1
گويند كسي كه هفتـاد   مگر در اخبار شيعه آقايان وعاظ باالي منبر نمي. گويد مطلب را به يك عبارتي مي
شما خوب . افتد ي كعبه عبادت كند اگر واليت نداشته باشد در آتش جهنّم مي سال زير ناودان طالي خانه

اگـر  . به معنـاي روح عبـادات اسـت    واليت. اند بكنيد ي باالتر را گرفته است اين سؤال را از آنها كه درجه
بازي است يا آن نماز رياكاري است يا هر چه هست تفـاوتي   عبادات روح نداشته باشد حال يا آن نماز حقّه

واليت هم يك چيز ظاهري نيست كه از گردن آويزان باشد و ديده شود كه مثالً اين آقا واليت . كند نمي
كنيد اشخاص نادرستي هستند، در ته قلبشـان   شما خيال مي بسيار اشخاصي كه. واليت به دل است. دارد

اگر شخص در درك و فهم ايـن   البتّه. نام واليت است اين ارتباط معنوي به .باشند با خداوند در ارتباط مي
  .كند پيدا مي» ولوي«معنا پيشرفت كند مصداق واليت را در بيعت 

زمان را ديگري به شـما   امر كنيد، چرا بايد ولي فيمعرّزمان را  امر ايد صريحاً ولي اينكه نوشته اما
زمان نايب و وكيل گذاشته است كـه نايـب    امر زمان متولّي گذاشته است؟ ولي امر كند؟ مگر ولي معرّفي

كسـي كـه   لـذا هر . انـد  تعيين فرموده عماامامور شرعي، علمايي هستند كه داراي آن شرايط باشند كه 
بلـه   ».من هم مجتهـدم «: گفت كمااينكه استادي در فرانسه داشتم كه مي .درس ديني خواند چنين نيست

َمـْن آمده است در او نبود كه  عماامبر تحصيالتش مجتهد بود ولي آن مطلبي كه در حديث مروي از بنا
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اي اسـت   حسـب اجـازه  م زمان در امور طريقتي براامايب ن. م زمان استاامي  صفات باشد آن فقيه نماينده
ي يد  اساس تشيع بر اين است كه جانشيني معنوي با انتصاب است از ناحيه. رسد كه از سابق به الحق مي

جانشـين   عگوييم علـي  اي بين شيعه و سنّي اين است كه ما مي كمااينكه اختالف اساسي و پايه. قبلي
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گويند پيغمبر كسي را تعيـين نكـرد و ايـن     پيغمبر است چون پيغمبر او را تعيين فرمود، ولي اهل سنّت مي
كه پيغمبر را ما انتخاب رگويد همانطو ب كنند ولي شيعه ميمردم هستند كه بايد براي خودشان رهبر انتخا

نكرديم خدا انتخاب كرد، جانشين او هم به همين طريق است و بعد اين جانشين هم جانشين خود را الـي  
من تا روز قيامت زنده خواهم بود و بعـد  «: حضرت قبل از غيبت كبري فرمودند كه. آخر تا در زمان غيبت

تعيين فرمودند و تشخيص  نايبغيبت خود وكيل يا  ايشان براي زمان ».شوم در زمان آخرالزّمان ظاهر مي
  .كند معرّفيآن با خود شماست و نبايد كسي او را به شما 

انـد قصـد    و نايب عام، معلوم است كساني كه اين مطلب را مطرح كـرده  در مورد نايب خاص اماو 
گوينـد   الً در جغرافيـا مـي  مـث . آيـد  بندي به عمل مي ايجاد شبهه دارند والّا در هر امري چندين نوع تقسيم

ي منجمـده كـه هركـدام     ي معتدلـه و منطقـه   ي استوايي، منطقـه  منطقه: مناطق زمين بر سه نوع هستند
اي حكومـت   عـده : گويند وضعيت دنيا بـر چنـد نـوع اسـت     گيرند؛ از لحاظ ديگري مي ميقسمتي را در بر

ت دموكراسي اسـت و بـاز دموكراسـي    اي هست و در جايي حكوم استبدادي دارند، در جايي حكومت قبيله
هـا بـا هـم     بنـدي  لذا اين تقسـيم . سلطنتي مشروطه و حكومت جمهوري حكومت: گويند دو نوع است مي

م ممكـن اسـت   اامگويند كه  بندي آقايان علما مي بنابر يك تقسيم. منافات ندارد و از جهات مختلف است
را بـه يمـن فرسـتاد     عد؛ مانند اينكه پيغمبر علـي يك نفر را معين كند كه در تمام امور جانشين او باش

  م كسـي را معـين   اامـ يـا اينكـه   . براي اداره كردن يمـن و تمـام اختيـارات خـود را بـه او تفـويض نمـود       
ي  فرستادند كه وجوهات شرعيه رسول نمايندگاني را به قبايل مي حضرتكند براي امر خاصي؛ چنانكه  مي

ي عـام   بر اصطالحات آنها، آن نمايندگان، نمايندهبنا. ري كنند و بياورندآو را جمعآنها يعني خمس و زكات 
بنـدي   عرفـا تقسـيم  . تعيين شـده بودنـد   ؛ يعني براي امري خاصو اين نمايندگان، نمايندگان خاص بودند

و آن ايـن اسـت كـه برخـي      )دهنـد  براي اينكه مسـائل حكــومتي را در آن دخالـت نمـي   ( ديگري دارند
كردنـد بلكـه    م تعيـين نمـي  اامـ كردنـد و بعضـي نماينـدگان را     م مستقيماً تعيين مـي اامنمايندگان را خود 

دادند كـه خـود    نمايندگان خود اجازه مي به اين طريق كه حضرت به بعضي. كرد م تعيين مياامي  نماينده
وجـه در هـم خلـط     هـيچ  ها بـه  بندي اين تقسيم. بودندوم د آنها نماينده تعيين كنند و اين نمايندگان دسته

بنـدي امـور بـه     تقسـيم . شـود  ي نميوجه جزء اصول عقايد تلقّ هيچ بندي است و به شود و انواع تقسيم نمي
ي موجـودات   شناسان معتقد بودند كه همه اينكه تاكنون زيستكما. ات مختلف منافي يكديگر نيستاعتبار

. ند يا نبات يا حيوان كه حيوان را هم غيرناطق و هم ناطق كه انسان اسـت چهار نوع هستند يا جماد هست
جماد و نبات و حيوان؛ و انسان را هم نوعي : گويند موجودات سه رقمند شناسان مي امروز بعضي زيست اما

  .دانند حيوان مي
زه اجتهـادي  ي اجازه از يد قبلي به يد بعدي آنقدر مهم است كه خود آقايان علما در اجـا  مسأله -2
شـما هرگـز از يكـي از    . رسـانند  ي اجازه خود را به مرحوم مجلسي يا شيخ بهـايي مـي   دهند، رشته كه مي
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امر در اين موضوع هستيد؟ ايـن در كتـب نوشـته شـده و در      ايد به چه دليل شما ولي آقايان علما پرسيده
در مسائل . مسائل طريقتي استسينه گفته شده است؛ به همين طريق هم در  به عرف ديني آمده و سينه

طريقتي هميشه بايد هر يك از اقطاب جانشين خود را تعيين كند و آن جانشـين هـم جانشـين و ايـن در     
شدت اختنـاق  . تحت تعقيب بودند، چنين چيزي ميسر نبود ائمهولي در دوراني كه . كتب نوشته شده است

بينيد كه چنان تحت تعقيب بودند  را بخوانيد مي لجنانا مفاتيحآن دوران چنان بود كه حتّي اگر كتابي مثل 
شد، او را هم از بين  م صريحاً معلوم ميااممسلّماً اگر نايب . ي آنها هميشه بود كه خطرات جاني براي همه

كـس بـود، اينهـا     توانيد بپرسيد بـه چـه دليـل فـالن     يبنابراين، اگر از جهت تاريخي بپرسيد، نم. بردند مي
  .سينه رسيده است به ها يا روايات سينه ه در كتابچيزهايي است ك

خوب بـود  . كنند آقايان علما هم جمع نمي. كنيم را ما جمع نمي عشريه، عشريهي  در مسأله اما -3
اي كـه خودتـان مـورد     خصوص رساله ههاي شرعي و ب هايي طرح كنيد به رساله قبل از اينكه چنين سؤال

در صرف كردن وجوهات شرعي، خود شخص اختيار دارد، منتهـا بـا آن    .كرديد تقليدتان هست مراجعه مي
تواند وجوه  اگر آن شرايط بر او مسلّم شد كه در كسي هست، مي. شرايطي كه براي گيرنده ذكر شده است

گوينـد   ايد كه در آنجـا مـي   را نخوانده شبهات رفع ي سادهي  رسالهشما حتّي . شرعي را شخصاً صرف كند
بنـابراين اينكـه   . تـر اسـت   پيدا كند و آن را خرج كند خيلـي راحـت   اگر كسي خودش بتواند مستحقّش را

كنند كه چون  كنيم بلكه با خواهش و تمنّا تقاضا مي شود، نه اينكه ما جمع مي دهند و جمع مي مي عشريه
پرسـند كـه مـا قـوم و      هـا مـي   است اين كار را بكنيد والّا بعضـي امكان تحقيق و بررسي براي شما بيشتر 

دهيـد بـه    گويم اگر نياز ضروري او را شما تشخيص مي اي داريم كه نيازمندند، من مي خويشي يا همسايه
ي دين است يا مغز ديـن؟ ايـن    جزء پوسته عشريهايد  اينكه پرسيده اما. مسئوليت خودتان آن را خرج كنيد

ندي است؟ خداونـد هرگـز   ب اين چگونه تقسيم. اي مبهم است كه من معناي آن را نفهميدم ازهسؤال به اند
  ايـد در كجـا    اي كـه خـود كـرده    بنـدي  خودتان بايد ببينيد بنـابر تقسـيم  . جا مقرّر نفرمود استچيزي را بي

  .جا دارد
راي بيعت بود علي هم آيا چنين شرايطي ب حضرتايد در زمان  در مورد وسايل تشرّف كه گفته -4

. اتومبيل و هواپيما سوار نشـدند، پـس شـما هـم سـوار نشـويد       ععلي حضرتدر آن زمان هرگز . يا نه
ايد از اين قبيل است؛ يعني ضـرر نـدارد    بسياري از اين چيزها كه گفته. اموري وجود دارد كه ضرري ندارد

و در كه كسي تعظيم امر الهـي را بكنـد   براي اين. ي آنها معلوم شده است تدريج فايده تاريخ به بلكه در طي
تـاريخ مقـرّر    اين شرايط هم در طي. و حاصل شودصورت سمبليك در ذهن ا واقع تمام آن شرايط بيعت به

وجه اين  هيچ اينها تغييراتي داده شود ولي به شده است و ممكن است هرگاه شرايط اجتماعي اقتضا كند در
نكـه در فقـه و در   چنا. كه با دين منافات نداشته باشد قابل اجرا استهر امري . موارد با دين منافات ندارد

كسي مادام كه مخـالف بـا توحيـد نباشـد     گويند عادات و رسوم هر اخالق مي چنين درحقوق اسالمي، هم
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  .براي او قابل اجرا است و هيچ ضرري ندارد
 جاي  ايد به كه نوشتهاي كلمه اما -5

ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن   الرَّ

ِ
حمي عرفي كه االن پيدا شده است اسـم    است، الرَّ

حسب حروف ابجد تـاريخي را حسـاب   يعني بر. نوشتند ه تاريخ مينويسند، در كتب قدما هم ماد اهللا را نمي
اصطالح، علوم و  منتها متأسفانه چون به. تر باشد زنند تا آن تاريخ به دست بيايد و ساده كنند و جمع مي مي

شود و حال آنكه مـن   اند كه از بين ببرند، حروف ابجد امروز تعيين نمي ته را سعي كردهآداب و رسوم گذش
بـه  » هـو «. اي بزنـد  هوز آشنا شدم بدون اينكه به ملّيت يا به مذهب من لطمه و خودم در دبستان با ابجد

  ِإلـهَ  ال: به عوض نام خداوند ذكر شده اسـت از جملـه  » هو«در چند جاي قرآن . معناي خداوند است
ّ

. ُهـو ِإال
ولي وقتي در فارسي و در عربـي   گرچه ضميري است كه در زبان فارسي به معناي او آمده» هو«بنابراين 

است؛ يعنـي از لحـاظ   » ياعلي«حسب حروف ابجد معادل هم بر 121. شود عوض نام اهللا استكار برده  به
ي آن  دهنـده  ؤال ديگـر شـما نشـان   سـ . زنيم و از لحاظ واليت دست توسل به دامن علي مي» هو«توحيد 

بيند يعني قبالً تصميم گرفته است كه فالن  است كه القاء چنين سؤالي براي كسي است كه جز بدي نمي
ت ِإنْ كند و  شخص يا فالن روش بد است و هر چه از او ببيند آن را بدي تعبير مي

ْ
ل
ُ
  .آورد مي  ق

ْرتـاَب  نوشـت لـذا   چيز نميپيغمبر اصالً هيچ . نوشت نمياايد چرا پيغمبر گفته
َ
 ال

ً
 ِإذا

َ
َیمیِنـك

ِ
ـُه ب

ُّ ُ َ
ال

ون
ُ
ُْبِطل

ْ
ي رفتن به مكّه قرار بود نوشته شود كه آن را هم ديگـري نوشـت و    بار عهدنامه فقط يك. فرمود 1 امل

  يعنـي چـه؟ ولـي بـه آنهـا مسـلّماً       اپرسـيد  سال مي صد چند و حال شما بعد از هزار. پيغمبر انشاء كرد
عالوه زمان   كيست؟ ديگر اينكه علي كيست؟ بهيكي اينكه اهللا: شد گفت دو مشكل پيدا مي ر مياگر پيغمب
كـار   دانيم به يغمبر علي را جانشين ميي اعالم اينكه بعد از پ منزله ما اين علي را به. اي نبود ه عليپيغمبر ك

اند كه تا قـول   حضرت فرموده. دهيداي انجام  طرفانهتان را با ديد بي است كه مطالعه شما بهتر آن. بريم مي
ي اين اسـت كـه در ابتـدا بـر ايـن       دهنده اين طرز سؤال شما نشان. ايد قضاوت نكنيد هر طرف را نشنيده

قبل از اينكه بر امري انتقـاد داشـته باشـيد يـا آن را رد     . كنيد مطلب انتقاد و ايراد داريد و سپس سؤال مي
  .نه اينكه اول آن را بد بدانيد و بعد بپرسيد. كنيد، تحقيق كنيد و بعد تصميم بگيريد

شود؟  بعضي سؤاالت هست كه اكنون خيلي رسم شده است؛ مثل اينكه بعد از اين دنيا چه مي -6
  :ي خداوند است كنيم؟ شب اول، شب دوم چگونه است؟ تمام اينها به دست و اراده ما چه مي

 ما گويـد راز كس نامده است تا به  از رفتگــــــان ايــــــن راه دراز 
وجه ضـرورت نـدارد و    هيچ دانستن مابقي آن به. داريم اطّالعاند  ما فقط به آنچه معصومين فرموده

  .چه هم صحبت كنيم، خياالت و تصورات خود ماست هر
كنم خودتان اگر قدري فكـر كنيـد و بخواهيـد بيطرفانـه      دخالت در امور سياسي، تصور مي اما -7

حضـرت، حكومـت و    م زمان فرموده است كه در موقع ظهـورِ اام. كنيد قضاوت نماييد چنين سؤالي را نمي
                                                                          

 .افتادند اگر چنان بود اهل باطل به شك مي. نوشتي ؛ و به دست خويش كتابي نمي48سوره عنكبوت، آيه .  1
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ها ممكن اسـت اشـخاص مختلفـي در سياسـت      بنابراين در اين دوره. قدرت به دست ايشان خواهد رسيد
ت دخالـت    حسـن  اي بـا  كننـد و عـده   طلبي اين كار را مي بعضي از روي غرض و حكومت. لت كننددخا نيـ
دانـد، يكـي رژيـم     مختلفي دارند؛ چنانكه يكي رژيم سـلطنتي را بهتـر مـي    نظرياتكدام ولي هر. كنند مي

شخاص خالص در ميان تمام اين مكاتب، ا. داند مشروطه سلطنتي را و يكي هم رژيم جمهوري را بهتر مي
شما اگـر  . ي آنها را جمع كرد ي همه نظريهتوان  بنابراين نمي. اند وجود دارد نيت تصميم گرفته كه با حسن

در آنجا نوشته . يابيد بخوانيد دليل دقيق اين امر را درمي ام را كه من نوشته 1417رمضان  ي هفتم اعالميه
ت پـاك و خـالص هـر      برهـا آزادنـد    كند ولي درويش شده كه درويشي در سياست دخالت نمي حسـب نيـ

چون مكتب درويشي براي تربيت معنوي و تربيت اخالقـي اسـت كـه    . اند انجام دهند تصميمي كه گرفته
بنـابراين آن قسـمت را بـه تشـخيص     . اين تربيت هم با رژيم مشروطه درست است هم با رژيم جمهوري

شود كـه   كنم براي پيروان، اين توهم حاصل ميكنيم ولي من اگر در سياست دخالت ب خودشان واگذار مي
ي آنها هم اطاعت است و چون اگر من در سياست اشتباهي بكنم گناه تمام آنهايي كه از من تقليد  وظيفه
در آن اعالميه وظـايف يـك مسـلمان    . ام اند، بر من است، بنابراين اين قسمت را به خود آنان سپرده كرده

وظـايف  . هـا آمـده اسـت    وظايف شريعتي كه با علماسـت و در رسـاله  . ام دهواقعي را به سه نوع تقسيم كر
شخص بايد حل شـود؛   تفكّرحسب است، گروه سوم وظايفي است كه برطريقتي كه با طريقت و درويشي 

تدريج بسـياري   يت رو به تكامل و بزرگي است، بهي بشر و عاقله تفكّري بشري و قدرت  يعني چون جامعه
بنابراين در اين قسمت نبايد دخالت كرد و ايـن  . د بايد حل كند و مسئوليت به گردن بگيرداز مسائل را خو

ي  و عاقلـه  تفكّـر ي  قسمت بستگي به قدرت فكري دارد و شايد خداوند خواسته است به اين طريـق قـوه  
  .كار بيفتد و پيشرفت كند بشريت به
در خانقاه بيدخت چـه  ست در مورد كتاب سؤال ديگري كه بسيار مبهم و خارج از بيطرفي ا اما -8

در همين كتـاب  . يك كتاب ممكن است بسياري مسائل خوب داشته باشد و هم مسائل بد. است گذرد مي
، اين عبارت براي ما محترم اسـت و كتـابي كـه در آن ايـن     بسم اهللاچون در ابتدايش نوشته شده و آمده 
بـراي تحقيـق در    امـا  .ها را كثيف بكنـد  مطالبش زباله سايراندازيم ولو  عبارت آمده، ما در سطل زباله نمي

. بيدخت در دو قدمي شما اسـت . گذرد مطلب بهتر است به بيدخت برويد و ببينيد در خانقاه بيدخت چه مي
ايـن كتـاب بسـياري از مطـالبش     . پس دنبال تحقيق هم نباشـيد . دهيد شما اين زحمت را به خود نمي اما
چون بعضي از آنها مربوط به دوران فعلي اسـت از كسـاني كـه     لبش دروغ است وضانه و بسياري مطامغر
. كنـد  تان مـي  اگر به اين طريق تحقيق كنيد خداوند راهنمايي. تحقيق اين است. اند بپرسيد اند و ديده بوده

ناوَ : اينكه خداوند فرموده است
َ
ْ ُسـُبل ُ َّ ْھـِدَی

َ
ن
َ
ذیَن جاَهُدوا فینـا ل

َّ
ال

ق آن اين اسـت كـه كسـي بـا     يكي از مصادي 1
  .والسالم. كند لقا ميصورت خداوند امر صحيح را به او ا آن نيت دنبال تحقيق برود، در حسن

                                                                          
 .كنيم هاي خويش هدايتشان مي د، به راه؛ و كساني را كه در راه ما مجاهدت كنن 69سوره عنكبوت آيه .  1
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  1381فروردين  10
نوشـته بوديـد رسـيد كـه چـون       ولي اهللا نعمت  اي كه راجع به شاه مدتي قبل مقاله. با عرض سالم

كنگره منتفي شد در ارسال جواب فوريتي نديدم ولي مقاله را خواندم، خوب است ولي مسائلي عنوان شده 
لـذا بهتـر   . در اين سمينارها معموالً مطالب جديدي بايد گفت تا مورد توجه قـرار گيـرد  . كه تكراري است

هرجهـت   هاي مفيدي برداريد چـون بـه   ادداشتنماييد و ياهللا ب نعمت ي شاه ي بيشتري درباره است مطالعه
اوت مكتـب  ي تفـ  توانيد مورد توجه قرار دهيد مسـأله  اي كه مي مسأله. اي تشكيل خواهد شد چنين كنگره

در ايـن موضـوع،   . هاي خـود اينجانـب مراجعـه بفرماييـد     باره هم به صحبت اينشيعه و سنّي است كه در
نكـات مبهمـي در ايـن خصـوص     . وف، تشيع و عرفان چاپ شده اسـت تص ي ي كوچكي هم درباره جزوه

ي احكام شرعي و تفاوت در احكام كه آيا ايـن   وجود دارد، مثل تفاوت در اصول بين شيعه و سنّي و مسأله
ي مهـاجرت   خصوص در ايـن زمينـه بـه مسـأله     هتفاوت در احكام تا چه حد مؤثّر در اصل مطلب است؟ ب

چون در آن قسمت، ايشان و . ز مغرب به سوي مشرق و آمدن به ماهان توجه كنيداهللا ا نعمت شاه حضرت
هـار تشـيع   توانستند چندان اظ يافعي، از لحاظ اجتماعي نمي عبداهللا همچنين قطب قبلي ايشان يعني شيخ

خصوص هندوستان، توجه مردم به تشـيع بيشـتر بـود و اشـكالي      هطرف و شرق ايران، ب بكنند ولي در اين
همچنين بحث لغوي كه از لحاظ لغت منظور از سنّي چيست و رافضي . داشت كه اين مطلب آشكار شودن

هـا   ي ما شـيعه  اهللا و بنابراين همه كردند منظورشان كيست؟ سنّي يعني پيروي سنّت رسول را كه متّهم مي
دانيم، نه اينكه آنها سّني هسـتند و مـا    هم سنّي هستيم؛ يعني خودمان را سنّي و پيرو سنّت رسول اهللا مي

ي سنّت، سنّتي را كه علي بيان كرده قبول داريم و روات ديگـر   منتها ما در مسأله. به سنّت توجهي نداريم
به ايـن مسـائل   . رافضي هم يعني كسي كه ترك دين كند و دين را كنار بيندازد. كنيم را چندان اعتنا نمي

. هـم رسـيد   نامه محبوب ي رسالهي اخير شما  همچنين در اين نامه. توجه بيشتري بنماييد و تحقيق بكنيد
بايـد  هذا اگر بخواهيد چاپ شـود   اي ندارد ولي مع مطالعه كردم گرچه مطالب آن خوب است و ايراد عمده
جهـت اينهـا   هر بـه . كتر پازوكي هم اظهـارنظر كننـد  بفرستيد آقاياني كه وقت دارند، آقاي كاشاني، آقاي د

عنوان خطاب به فقرا صحيح نيست كـه گفتـه    ه جا گفته شده و تكراري است و بهمسائلي است كه در هم
ايـن در   )به بعـد  32از صفحه ( تد به نماز، فقيـر و مشـكالفقير و تعه: گوييد شود؛ زيرا مثالً آنجا كه مي

سـاير  . باشـد  دهيد و اين از طرف شما صحيح نيست و مجاز نمي واقع مثل اين است كه به فقير دستور مي
 .والسالم. ها را حذف كنيد بهتر است بنابراين، اگر اين قسمت. مسائل آن هم گفته شده است
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  :يكي از فقراي مقيم خارج از كشوري  در پاسخ نامه
  1381تير  17

از  البتّـه بـر سـالمتي شـما خوشـوقت شـدم و       اطّـالع از . ي اخير شما رسـيد  نامه. با عرض سالم
ي ديگر مسائل خدمتتان خـواهم   ي مفصلي درباره بعداً نامه. هاي شما هم متأثّر شدم ها و ناراحتي گرفتاري

  :كنم عرض مي نوشت و فعالً پاسخ به دو مسأله را
دادند بـا   عليشاه در مسائل شرعي نظر نمي سلطان حضرتاوالً در مورد مسائل شرعي؛ اصوالً حتّي 

كردنـد ولـي بـه ديگـران نظـر       نظر اجتهادي خودشـان عمـل مـي    ايشان به. كه خودشان مجتهد بودنداين
ر گردد كه امـور  گي ذهن فقرا جاي براي اينكه اين امر در. دادند تا مبادا مريدان، آن نظر را پيروي كنند نمي

  .هم شود اشتباهاً اين دو مسأله مخلوط به صش است و نبايدكدام مربوط به متخصشريعت و طريقت هر
ي فقهـاي   ي همـه  بـه عقيـده  ي غير اهل كتاب بنا خوردن ذبيحه ي اهل كتاب، ي ذبيحه در مسأله

ي اهل كتاب من كه در  در مورد ذبيحه. ي اهل كتاب است بحث فقط در ذبيحه. شيعه و سنّي جايز نيست
عليشاه مشرّف به فقر شدم در مورد مسائل شرعي عمل خـودم را منطبـق بـا عمـل      صالح حضرتخدمت 

كنند و مطـابق ايـن    ت داشتن آنچه ايشان ميعنوان دوس عنوان تقليد، بلكه به نه به البتّهكردم و  ايشان مي
  : شعر شمس كه

 اي بگو اي بـت همچـو شـكّرم    دوش چه خورده
 تا همه عمر بعد از اين، روز و شبان از آن خـورم 

ي غيرمسلم را جايز نخواهم دانست كه بخورم بجز موارد اضطرار  بنابراين در تمام عمر خود ذبيحه
ْیه: كه خود قرآن هم فرموده است
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َ
از لحاظ استداللي، من مسائل  اما؛ و 1 ف

كنم، بـا   شرعي را گذشته از آنكه در بسياري از موارد چون خودم مجتهدم به مقتضاي نظر خودم عمل مي
شان فرموده بودند كـه در  چون اي .پرسم مسائل را از اهل خبره مي روم و اين حال به دنبال تحقيق هم مي
اهللا زنجاني، را بپرس و با ايشان مذاكره كن، من در ايـن مـورد بـا ايشـان      مسائل شرعي نظر مرحوم آيت

عنـوان عمـل خـودم بلكـه      خاطرم رسيد كه اين نكات را نه بـه  و از نظر استداللي نكاتي به ردممشورت ك
جهت وقتي كـه  هر به اما. اين نظر را اظهار كردمدر ذهن خودم داشتم و بنابراين،  عنوان احتمال صحت به

  مـن  ( گـويم  من در مسائل فقهي يا مسائل اقتصادي يا حتّي فرض بفرماييد مسائل طبي نظر خـود را مـي  
كـه در مسـائل    اي نيسـت  رحال اين مسألهه ولي به )كه طبيب نيستم ولي ممكن است نظري داشته باشم

  مجـالس فقـري بـراي    . وجه نبايد اينطور مسائل در مجـالس فقـري بيـان شـود     هيچ فقري گفته شود و به
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ي كه ضرورت داشته باشـد،  فقري مگر در موارد ي فقهي در مجالس مسأله. مسائل فقري و طريقتي است
از نظر فقهي يكي از فقها بايد گفته شود والّا خود آقايان مشايخ هم از اظهـارنظر و   اطّالععنوان  آن هم به

وجـه از   هـيچ  گفتـه شـده اسـت كـه در مجـالس بـه      بنابراين . كنند بحث در مسائل شريعتي خودداري مي
احكام شرعي را مطابق نظر هر يك از علمـايي كـه مرجـع تقليدشـان      البتّهاستدالالت فقهي بحث نكنند 

اعـالم   اي كـه مرجـع او   كس مطابق نظر اجتهادين كنند ولي اظهارنظري نكنند و هراست براي فقرا بيا
  .كند، بايد عمل كند مي

ي فقراي پيشكسوت و ساير فقرا بدانند از نوع مسـائلي اسـت    ي ديگري كه خوب است همه مسأله
از طرف كساني كه خـود را مـدعي متّصـل    . ولي گفته شده است اهللا نعمت شاه حضرتكه در مورد سمينار 

اند به اين جهـت الزم بـود    در انحصار خود گرفته رااهللا  نعمت دانند، در واقع شاه اهللا مي نعمت بودن به شاه
كه جانشينان و بستگان حقيقي شناسانده شوند و بسياري مسائل ديگر كه متوجه خواهيد بود در اين مورد 

  . بنابراين با تصويب قرار شد سميناري خود ايشان برقرار كند. روشن شود
عنـوان   تحت عنوان نذر و نياز است و بـه  هشود آنچ من گفته بودم در وجوهات شرعيه كه داده مي

جهت صورت آن را به من بدهند كه در اينجـا  هر در اختيار ايشان بگذارند ولي به من و در اختيار من است
اهللا هـم   ي شـاه نعمـت   شاءاهللا اگر سفري به تهران آمديد راجع به اين مسـأله  ان. باز من آن را تنظيم كنم

هي هستيم مصلحت ما آن است كـه در برگـزاري   اللّ ن ما كه شاه نعمتبنابراي. صحبت بيشتري خواهد شد
بـاره صـحبت    ن معني كه چون قبالً در اينجا درايـن پسنديم، به اي بهتر اين سمينار همكاري كنيم ولو نمي

ات شده و با اهل فن مشورت كرديم و در پاسخ به اين موضوع در واقع جواب مثبت داده شـد، اگـر    ي نظريـ
شـد ولـي وقتـي اتخـاذ      شد شايد تصميم گرفتـه و باطـل مـي    مبني بر بطالن قضيه عنوان ميغير از اين 

آن است كه سايرين هم، همه حتّي اگر اشتباهي هم در ايـن   شد و قرار شد كه اين كار بشود حقتصميم 
كت و آرام دهد، سا توانند بكنند يا دلشان گواهي نمي بينند در مقابل او نايستند و اگر خدمتي نمي مسأله مي

  .باشند و يا اينكه بهتر آن است كه كمك كنند به خوبي برگزار شود
ي ديگـري كـه    راجع به ساير مسائلي هم كه مرقوم فرموده بوديد چون مفصل است، بايد در نامـه 

بـراي اينكـه ضـرر نفـاق و     . شاءاهللا ديگران هم از آن مطّلع بشوند خودم خواهم نوشت عرض كنم كه ان
در بين ما احساس شود و دشمنان هم متوجه شوند بسيار بيشتر از ضرر كار خطايي است كـه  اي كه  تفرقه

اي هستيم كه بايد كاري كنيم كه اين  شخص انجام دهد و بنابراين چه خطا و چه غيرخطا فعالً در مرحله
و تفرقه به نحوي  ي اختالف االن مسأله. شاءاهللا به خوبي برگزار گردد سمينار با آبروريزي توأم نباشد و ان

كننـد و   شده است كه به ايران هم سرايت كرده و حتّي دشمنان كارهـاي صـحيح مـا را هـم انتقـاد مـي      
ام كـه   حتّي از كسي شنيده. آورند كه گروهي از خود ما را به مخالفت با آن وادار كنند اي به دست مي بهانه

هـا، و   ن خودشان دارند؛ يعني بـين خـود درويـش   اند كه بي ها را اختالفاتي گفته علّت آن فشارها و اختالف
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كننـد اشـتباه    عنوان اختالف تلقّي مـي  الفي نيست و اگر اين مسأله را بهها اخت حال آنكه بين خود درويش
قول اينها با هم اختالف  هايي كه به العاده برسد، همان وقوقتي كه پاي موارد ف. نظرها مختلف است. است

باالخره دو برادر هم بسياري اوقات با هم اختالفـاتي پيـدا   . روند ر و اتّفاق نظر ميدارند مثل برادر دنبال كا
كدام زودتر اقدام به رفع اين اختالف بكنند ارزش و اجـر  ين اختالفات نبايد عميق شود و هركنند ولي ا مي

هسـتيد بـه   عليشـاه   صالح حضرتبنابراين من اميدوارم شما هم كه از نادر فقراي قديمي . آن بيشتر است
بـا كـدام طـرف اسـت،      نظر از اينكه در هر مـورد حـق   رفنحوي كاري كنيد كه چنين اختالف نظري، ص

  .شاءاهللا بندي نشود، ان تبديل به گروه
گنجد چون اين نامـه را قصـد داشـتم     ايد پاسخ آن در اين نامه نمي ساير مطالبي كه مرقوم فرموده

ايد در  طور كلّي مرقوم فرمودهساير مسائلي كه ب. شت نوشتمي دازودتر بنويسم، مطالبي كه ضرورت بيشتر
  .والسالم. جواب داده خواهد شد )شاءاهللا ان( موقع خود به نحو عمومي
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. هـاي شـما را رفـع كنـد     اميدوارم خداوند مشكالت و گرفتـاري . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

صـورت بايـد    خـرد، درايـن   كند و به جـان مـي   عين ميها را انسان خودش براي خود م اري از گرفتاريبسي
ي مـوارد خـوب اسـت و بـا      مشورت در همه البتّه. هم فكر كند و از خداوند راه حل آن را بخواهد خودش

هم مشـورت خـوب   كساني كه انسان به دوستي آنها اعتماد دارد بايد مشورت كرد و بنابراين در اين مورد 
كنيد مفيد اسـت   كه خودتان فكر مي با هر. ولي من مورد خاصي را نگفتم كه با كسي مشورت كنيد. است

  .ي اقوام برسانيد تان و همه سالم مرا هم به اخوي. مشورت كنيد
ام كـه   اين سؤاالت را من در چند سخنراني و در چند گفتار بحث كرده  در مورد سؤاالت شما، اماو 

تـأليف مرحـوم    انسـان  خلقـت براي اينكه مطلب روشن شود بهتر است كتـاب  . نوارهاي آن موجود است
ذلـك   مـع . ه كنيد و بخوانيد چرا كه بسياري از اين مسـائل را حـل كـرده اسـت    سحابي را تهي يداهللا دكتر

  :دهم مختصري توضيح مي
هم متّصـل   ي موجودات به ؛ يعني اينكه سلسلهي داروين آنچه راجع به اصل تكامل است نظريهدر 

  يكـي  . كنـد  ي ايـن اتّصـال فـرق مـي     منتهـا نحـوه  . است، تقريباً مورد قبول علماي امروز واقع شده است
ي جهـش   گيرد ولي امروز بـه كلمـه   همان است كه او گفته، يعني از انتخاب اصلح و وراثت سرچشمه مي

آنچه كه ما از  اماشود و  ي جديدي پيدا مي نظريهاز اين جهت علم در حال تحول است و هر روز . معتقدند
انـد ايـن    شناسي گفتـه  تفهميم و امروز بعضي از علما و همچنين بعضي از دانشمندان علوم زيس قرآن مي

ُه وَ : است كه خداوند در مورد خلقت انسان فرمود ُ ْ ِإذا َسوَّ
َ
ُت فیِه ِمْن ُروحيف

ْ َ َ
ُه ساِجدین  

َ
ُعوا ل

َ
ق
َ
: فرمايـد  مـي  1. ف

هُ  ُ ْ ده اآمـ شود قبالً كارهايي انجام شده است تا ايـن موجـود    ده كردم، معلوم مياآميعني وقتي او را  ِإذا َسـوَّ
وقت خداوند از روح خود در آن دميـد  د از اينكه اين كار انجام شد، آنبع. ابوالبشر باشد ي اينكه آدمشود برا

شـيطان هـم   . يعني در واقع فرشتگان همه مأمور به سـجده بـه روح خداونـد شـدند    . و امر به سجده كرد
ساني كه ايـن روح  نفهميد كه مأمور سجده به روح خداوند است، نه مأمور سجده بر خاك و بنابراين آن ك

  !خداوند در آنها ظاهر است شيطان مأمور است كه به آنها سجده كند ولي آنهايي كه مأمور نيستند، نه
گفتند يكي از انـواع حيوانـات    كردند به جماد و نبات و حيوان و مي در قديم موجودات را تقسيم مي

گويند انسان يك جانـدار   شناسان مي زيستاند ولي امروز بعضي  انسان است كه به او حيوان ناطق نام داده
. جمـاد، نبـات، حيـوان و انسـان    : مشخصي است غير از حيوانات و بنابراين بايد گفت موجودات عبارتند از

ده و مستحقّ سجده كرد روحي است كه از روح خداوند گرفته اآمصورت، آن روح انساني كه بشر را  دراين

                                                                          
 .اش كنيد ؛ چون تمامش كردم و در آن از روح خود دميدم، همه سجده72و سوره ص، آيه  29سوره حجر، آيه .  1



 189/ جزوه نودم 

دارد ولـي   مي يواني را كه در او هست، زنده نگهگيرد و روح ح را ميخداوند در خواب آن روح الهي . شود مي
ايد حتّي بسياري از اشـخاص كـه    به همين جهت است كه ديده. دهد برد و در عالم سير مي آن روح را مي

منتها آن روح الهي وقتي فعال است كه . شود ظاهراً، عباداتي ندارند ولي در خواب عوالمي به آنها ارائه مي
  .ده نباشد، آن روح فعال نخواهد بوداآمكار بگيرد و اگر بدن  هحيواني، بدن را ب روح

اي از قبر صلحا به بهشت و از قبـر فاسـدين بـه     اند كه در زمان برزخ روزنه در مورد برزخ هم گفته
ه ي اعمـال او چـ   فهمد كـه نتيجـه   به اين معنا قيامت او ظاهر شده است؛ يعني خود مي. جهنّم وجود دارد

در مورد خلقت جهان و انسان اگر كتاب مقـدس،  . بوده است، ولي جزئيات آن در روز آخر گفته خواهد شد
گويد كه خداوند بعد از شش روز كـه   در آنجا مي. بينيد هاي جالب مي ، را مالحظه كنيد تفاوتتوراتبخش 
  شـود   د هيچگاه خسته نمـي گوييم خداون موجودات را خلق كرد، روز هفتم استراحت كرد ولي ما مي ي همه

گويند كه خداوند عالم را خلق كـرد و در   كه استراحت كند و با توجه به همان مطلب بعضي معتقدند و مي
يك از موجوداتي كه آفريد خواصي قرار داد و سپس آنها را به همان قوانين رها كـرد؛ مـثالً بـه آتـش      هر

ت بِدريد، ولي خداوند ديگـر كـاري بـه ايـن عـالم      گفت بسوزان و به آب گفت غرق كن و به درندگان گف
ُق وَ : گويد ولي در قرآن مي. ندارد

ْ
ل
َ ْ
ُه ا

َ
 ل

َ
ْمراال

، هم خلق با خداوند است و هم اداره كردن، امر اين خلقت بـا  1
درست است كه آتش سوزندگي دارد و هميشه بايد از آن احتراز كرد ولي هـر وقـت خداونـد    . خداوند است
يـا ماننـد زمـان موسـي كـه آب از وسـط       . شود ابراهيم آتش گلستان مي حضرتند داستان اراده كند، مان
گويند كه حيوان درنده هم به آنها سـر   مي ائمهيا مانند آنچه راجع به . شود شود و موسي رد مي شكافته مي

ه خـود آفريـده   يعني خداوند در هر لحظه كه اراده فرمايد استثنايي بر همان قوانين ك. آورد تسليم فرود مي
  .والسالم. فرمايد است مقرّر مي
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ايد، اسم در صـورتي اسـم گفتـه     در مورد اسم اعظم كه پرسيده. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

بـراي يـك روسـتايي    بنابراين كلماتي كه در زبان فارسي داريم . شود كه داللت بر مسمي داشته باشد مي
توان  وجه معني اسم نمي هيچ شود و به ست سروصداهايي تلقّي ميژاپني كه اصالً الفاظ فارسي را نشنيده ا

هـر وقـت   . بنابراين اسم اعظم هم وقتي است كه مسماي اعظم در دل شـما باشـد  . بر اين لغات گذاشت
 ولي اگـر . ه به او بدهيد اسم اعظم استوقت هر اسمي كند را با تمام عظمتش درك كنيد آنتوانستيد خداو

گوينـد خداونـد    مـي . هـاي عـادي اسـت    ي اسـماء، اسـم   صـورت همـه   به اين مقام نتوانستيد برسيد درآن
هـر  . اسم يعني چيزي كه ما را به مسمي برسـاند . اصالً تمام عالم اسم خداوند است. يك اسم دارد و هزار

كنند؛ مانند يك ساختمان عظيمي كه داراي جهات مختلفـي   ييك از اسماء خداوند صفاتي را از او بيان م
ي دارد  نظر مي رف كه نگاه كنيم يك جور خاصي بهاست و از هر ط نـه اينكـه   . رسد و رنگ و شكل خاصـ

نه، آن اسامي هم اسم خدا است؛ مثل همان تصـاويري كـه از آن سـاختمان از هـر     . آنها اسم خدا نيست
تمام سـاختمان در  اي نگاه كنيد كه  شود، ولي اگر بتوانيد از منطقه ي ميجهت برداريد عكس ساختمان تلقّ

هرگـاه توانسـتيد خداونـد را بـا     . ايد كه اين ساختمان چگونه است صورت درك كرده ذهن شما باشد درآن
 امـا . توانيد اسم اعظم را بر زبان بياوريد صورت مي اند درك كنيد درآن و ثبوتي كه گفتهتمام صفات سلبي 

خواهد  گويند بيشتر از اين ناشي شده است كه انسان مي آنچه مستند شده و در عرف به آن اسم اعظم مي
اي باشـد كـه بـا مختصـر      خواهد نامي را داشته باشد تا وسيله مي. با كمترين زحمت باالترين بهره را ببرد

اسـامي خداونـد را   . تها قدرت تمام جهان را بتواند داشته باشـد و چنـين چيـزي محـال اسـ      جنباندن لب
وقتي كه معناي تمامي اين اسامي را درك كرديـد  . كدام را بنويسيديك در نظر بگيريد، معناي هر به يك
  .والسالم. خود اسم اعظم بر شما ظاهر خواهد شد هخودب
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  1381مرداد  6
. سته بوديد پيش پاي شما گذاشـته شـده اسـت   راهي را كه خوا. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

در ايـن راه كـه نهايـت نـدارد     . دهد كه جلو برويد توجه به اين راه و سلوك در اين راه به شما آرامش مي
اي  گشـته  انسـان، گـم  . هميشه در حال حركت و رو بـه جلـو بايـد بـود    . توان در يك نقطه توقّف كرد نمي
ِ وَ : ان شده است كهگشته در اين عبارت بي كه آن گم دارد

ا ِهللاَّ
َّ
ْیـِه راِجُعـونَ ِإن

َ
ا ِإل

َّ
انسان تا به سوي مبـداء و   1.ِإن

وجود خود اين حالت نگراني ندارد و بلكـه هميشـه بايـد ايـن     . اصل خود برنگردد در اين حالت خواهد بود
در اين راه بايد مانند بندبازان رعايت تعادل بين . حالت طلب در انسان باشد تا هرچه بيشتر تكامل پيدا كند

گوينـد انسـان از    انـد چنانكـه اطبـا مـي     تضـادين جمـع شـده   كه در بدن انسـان م  انطوريتضادها كرد هم
دو بـا هـم ضـد هسـتند و يـا از نظـر عرفـاني         بـه  و بلغم و دم آفريده شده كه دوصفرا و سودا : خلط چهار
  :كه گويند مي

ــت    ــوني اس ــه معج ــزاده طرف  كــز فرشــته سرشــته و ز حيــوان    آدمي
ــه گر كند ميل ايـن شـود كـم از ايـن     ــود بـ ــوي آن شـ  از آن و رود سـ

يكـي از ايـن مـوارد آرامـش و     . بنابراين انسان بايد هميشه اين تعادل را در وجود خود حفـظ كنـد  
آورد ولي هميشه هم در حـال هيجـان، خسـتگي     هميشه در حال آرامش بودن، ركود بار مي. اليت استفع
آرامـش بـه آن دسـتاوردهايي     بنابراين بعد از هر هيجاني بايد آرامشي را پيدا كرد و در اين. آورد بار مي به

اي كـه بايـد    يكـي ديگـر از مـوارد عمـده    . ي تحريك و حركت او بوده است بينديشـد  كه داشته و نتيجه
ــه اصــطالح از شــيطان  انســان هــم بايــد از خــودش و بــه . اســتي خــوف و رجــا  داشــت، مســأله توج
و بـه رحمـت خداونـد     گيرد و هم اينكـه بـه لطـف    چون هر لحظه در معرض سقوط قرار مي باشد نگران

  :اميدوار باشد و بگويد
 اندر خور عفو تـو نكـرديم گنـاهي    شرمنده از آنيم كه در روز مكافـات 

آورد و نااميدي از خداوند و يأس از رحمت خداوند  هميشه در حال خوف بودن، يأس و نااميدي مي
مـانع وجـداني او را كـه    كنـد و   در مقابل، هميشه در حال رجا بودن هـم انسـان را جـري مـي    . كفر است

حال اين دو را متوجه بود و تا انسـان  بنابراين بايد درهر. دارد برمي گذارد جرائم و گناهانش زياد شوند، نمي
به اين معني كه انسـان هـم   . مقتضاي زندگي طبيعي را هم بايد رعايت كرد البتّه. زنده هست اين را دارد

مطالعه است، توجه به دستورات كه در سلوك بـه شـما    غذاي روح. خواهد هم غذاي جسم غذاي روح مي
غذاي جسم هم عبارت است از غـذاي  . اند و احياناً حضور در مجالس و گوش دادن به سخنان بزرگان داده

                                                                          
 .گرديم ؛ ما از آنِ خدا هستيم و به سوي او بازمي156سوره بقره، آيه .  1
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به اين معني كه مـثالً چـون   . طور در زندگي هم بايد اعتدال داشتهمين. خوريم و هوا نه و آب كه ميروزا
ها اعم از زن و مرد خداوند ازدواج را مقرّر كرده اسـت، اگـر پيشـامد كـرد، بايـد       ي انسان فطرتاً براي همه

اميدوارم به اين ترتيب و ايـن  . ازدواج كرد به نيت اينكه خداوند خود اين قوانين فطري را وضع كرده است
  اي كـه بتوانيـد، بـه سـلوك خـود ادامـه        طريق خداوند به شما آرامـش نسـبي بدهـد و بـه همـان انـدازه      

  .والسالم. بدهيد
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  1381شهريور  23
از اينكه در فكر تحقيق هستيد خرسند شدم و اين كار را توصيه . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

چه به تو گفـتم، نگـو    هر: سينا را هم فراموش نكنيد كه فرمود كنم ولي هميشه گفتار ابوعلي و تشويق مي
 محال است بلكه بگو ممكن است ولي بدان اقدام نكن يا باور نكن مگر وقتي كه بر تو ثابت شود 
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  :در مورد سؤاالت شما اما 1
هـا   دانيد من خودم مدت كه ميبلكه همانطور. يدام كه در سياست دخالت نكن نكرده من توصيه -1

ه وجـود دارد بلكـه اداره   سياست نه سياست به معنايي كـ . ام در سياست به معناي خاص آن دخالت داشته
در آن بيانيـه مـن توصـيه    . است منتها مردم طاقت عدل علي را نداشتند عگونه كه كار عليمملكت آن

  :ام كه امور افراد و وظايف آنان سه زمينه دارد هكرد
در زمينه طريقت از پيـر  . ي شريعت بايد از مجتهد مسلّم كه مرجع تقليدشان باشد بپرسند در زمينه

ي  زمينه. ف است كه مرجع تقليد را بيابدكسي خود موظّبديهي است در زمينه شريعت هر. ندو مرشد بپرس
ع اينكه پير طريقـت شـما را راهنمـايي    قّل شرعي است در آن زمينه، توقّو تع تفكّرسومي هم هست و آن 

بررسي كنيد و  )نه عقل سياسي معاويه( و تعقّل شرعي تفكّرمسائلي كه خودتان بايد با . كند نداشته باشيد
در . ام كه دخالت بكنيد منتهـا تصـميم بگيريـد    ام بلكه گفته بنابراين نه تنها من منع نكرده. تصميم بگيريد

اند كه مؤمن زيرك و دوربين است و نبايد به نحوي رفتار كند كـه از او   هم اين خبر را نقل كرده پندصالح
بنابراين اين قسمت سؤال شما در اثـر اشـتباهي   . بگيردو تعقّل تصميم  تفكّرسوءاستفاده كنند بلكه بايد با 

گويم كه سياست معاويه صـحيح نيسـت و    ايد و من هم همان را مي است كه از برداشت از آن بيانيه كرده
گيرند كـه تـو    به من ايراد مي: است كه فرمود اين ععلي سياست .كنيم اطاعت علي سياست نوع بايد از

تـرم ولـي موانـع مـن      تـر و زيـرك   من از معاويه سياس. تر است از تو سياسمدار نيستي و معاويه  سياست
ي تجسـس در   مـثالً دربـاره  . اي رها كـرد  نبايد دستورات اسالمي را به هيچ بهانه. دستورات اسالمي است

 : فرمايد قرآن مي
ً
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، بـه تمـام   2
  تـوان از آن دسـتورات    اي نمـي  بـه هـيچ بهانـه    و كـرد  عمـل  بايـد  اسـت  شـده  داده كـه  اخالقي دستورات

  .گرفت كناره
كنيم، وقتـي كـه ايـن     عرفان و درويشي اعتقاد به مباني اسالمي را تقويت ميسؤال دوم، در  اماو 

صـورت الزم   درايـن . راهگشـاي آنـان خواهـد بـود     افراد خود تفكّروقت قوي شد، آن اعتقادات و اين مباني

                                                                          
 .نندكه چيست مرو، زيرا گوش و چشم و دل، همه را، بدان بازخواست كاز پى آنچه ندانى ؛  36سوره اسراء، آيه .  1
ه كـ از شـما دوسـت دارد    كيـ آيـا هيچ . كنيـد ديگر غيبت مكاز ي .كنيدوجو م ديگر جستكارهاى پنهانى يكو در  :12سوره حجرات، آيه .  2

 .را ناخوش خواهيد داشت گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن
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ــاره ــدگي و اشــخاص و جزئيــات سياســي اظهــارنظر كــرد  نيســت كــه درب بســيار . ي تمــام جزئيــات زن
اند فقط بر اساس چند خبـر   است كه بعضي آقايان در مورد اشخاصي كه اصالً نديده و نشناخته شده ديده

اند و حال آنكه ممكـن   اند و يا بالعكس از او تعريف كرده وده است هزاران تهمت به او زدهكه در روزنامه ب
تمــام اينهــا را مــا . طبــق نباشــدممكــن اســت بــا نيــات آن شــخص من. اســت آن اخبــار صــحيح نباشــد

كننـد   گـذاريم؛ بـراي اينكـه اگـر مـن بـه كسـاني كـه از مـن اطاعـت مـي            خود شـخص مـي   ي عهده به
بنـابراين مـن در مسـائلي    . اشتباه باشد گناه تمام آنها به گردن من اسـت  نظريهو بعداً آن  بدهم اي نظريه
عالوه اكنون دورانـي اسـت كـه     به. ي استمسائل هستم و آن مسائل طريقت كه مأمور به آن دهم مي نظر

بـراي  ، تعقّـل و اسـتقالل ارادي آن تقويـت شـود و     تفكّـر تكامل بشريت به آنجا رسيده اسـت كـه بايـد    
اين امر بايد در بعضي مسائل فقط او را راهنمايي كرد كه خود تصميم بگيرد؛ يعنـي بايـد اسـتقالل     انجام

  .او داد فكري به
ايـد والّـا در هـيچ     ، فقط شما كه در آنجا هسـتيد آن را ديـده  در خانقاه بيدختسوم؛ در مورد كتاب 

شناسـند و كسـاني كـه در     ي آن را مـي  سـنده در خود گناباد هـم كسـاني كـه نوي   . كتابفروشي وجود ندارد
اگـر قـرار باشـد بـه هـر      . داننـد  انـد كـذب مطالـب آن را مـي     وقايعي كه او گفته است حاضر بوده بعضي
منـد   پاسخ بدهيم و زحمت بكشيم، خود اين امر مورد توجه آنها است و خود آن شـخص عالقـه   اي نوشته

. گونـه مسـائل سـكوت اسـت    بنـابراين جـواب اين  . خ بدهـد هم پاساست كه به او پاسخ داده شود تا باز او 
ايـد درسـت اسـت كـه اثـر دارد ولـي مخـالف را هـم در دشـمني           به تنوير افكار عمومي كه نوشـته  راجع

  .كند مي مستقرتر
گـوييم مـذهب جعفـري، اگـر بپرسـند       چهارم؛ اگر از من و شما بپرسند كه چه مذهبي داريد؟ مـي 

حـال آيـا مـن و    . عصـادق  محمد بن گوييم پيروي جعفر كسي؟ ميمذهب جعفري يعني پيروي از چه 
حـال  . كنيم؟ مسلّماً اگر منصف باشيم جواب منفي خواهيم داد شما به تمام دستورات آن حضرت رفتار مي

بنـابراين در مـورد سـؤال    . باشـد؟ نـه   مي )العياذباهللا( صادق حضرتآيا اين جواب منفي ما انتقاد و ايراد بر 
عـالوه،   بـه . ابتان همين مثال است كـه گفـتم  ايد جو اي را در ارتباط با خانقاه بيدخت دانسته چهار كه عده

ي  به مكتب سلسله. عنوان يك خانقاه باشد چون خانقاه يك تجمع خاصي است بيدخت خانقاه ندارد كه به
. ايـد  كه نـام بـرده  همين اشخاصي اند؛ از جمله  ورزند ولي توفيق تشرّف نداشته ها ارادت مي گنابادي خيلي

ي دو نفري كـه پـيش    داود خطاب كرد در قضيه حضرتاي را كه خداوند به  دانيد آن آيه عالوه شما مي به
خداونـد از  . قضاوت كـرد  حضرت به قضاوت آمدند و داود سخن يكي را شنيد و سخن ديگري را نشنيد و

در . دانسـت  داود بازخواست كرد كه چرا سخن او را نشنيدي؟ و حال اينكه او پيغمبر بود و همه چيز را مي
ي آنها چه بوده  ايد كه گفته بررسي كرده  ايد، ايد سؤال كرده اينجا آيا شما از آن دو نفر آقاياني كه اسم برده

به اين دو دليـل هـيچ اثـري      اينجا خطاي شماست،. ايد باور كردهاند  است؟ شما فقط هر چه ديگران گفته
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  .ندارد كه به سؤال شما جواب مثبت يا منفي داده شود
و ايـن ربطـي بـه     شان آزادند ام، فقرا در تصميم سياسي كه گفتهاوالً همانطور: مورد سؤال پنجم در

مـن خـودم بـه طرفـداري از انقـالب       1357عالوه در همان ايام در تاسـوعا، عاشـوراي    به. درويشي ندارد
ش عـادي  يك دروي  در آن ايام من يك فرد عادي، البتّه. اي هم مخالف آن بودند ام و عده سخنراني كرده

  كه گفـتم ايـن مسـائل ربطـي     دم رفتار كنم و بنابراين همانطورحسب تصميم خوبودم لذا مجاز بودم كه بر
ا كرده باشند و يا اگر خطا باشد و گناهكار باشند، گناهشـان بـه   ها اين كار ر اگر درويش. به درويشي ندارد

دَّ ال :گويد بعد از پيغمبر شيعه مي. گردن خودشان است نه به گردن درويشي
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يعني  1
از آن چنـد  . كـه برنگشـتند   انـد  نفـر گفتـه   نفر و تا هفده به قولي ديگر پنجنفر و بنا اهللا فقط سه بعد از رسول

 عاهللا يـا علـي   آيا اين به رسول. اند ي مرتد شدهنفر سالم مانده و مابق هفده صدهزار نفر مسلمان حداكثر
  .شود؟ به هيچكدام از آنها مربوط نيست مربوط مي

ام و در فاميـل مـا چنـد مسـأله      اصالً من چنين اتّهامي را نشنيده. همچنين است سؤال ششم شما
  . ده اسـت طالق نبوده و يـا كـم بـو   . تعدد زوجات نبوده است؛ نه اينكه حرام باشد، نبوده است. ستنبوده ا

تـاريخي اسـت و جـواب شـما در همـان       ي بنابراين يك مسأله. آورم خاطر نمي قتل نبوده و من موردي به
  .سؤال قبلي گفته شده است

انـد بپرسـيد و    يي كـه وارد بـوده  از اهالي آنجـا، آنهـا  . همچنين پاسخ سؤال هفتم شما همين است
  .است تحقيق كنيد هرگز چنين چيزي نبوده

. سال است كه قنات در گناباد احداث شده استآباد؛ شايد چند صد داث قنات صالحدر مورد اح اماو 
ريم؛ جويمنـد، دلـوئي، خيبـري،        هاي گناباد نام كمااينكه تمامي آبادي هايي دارند كـه در معنـاي آن متحيـ

آباد ناميده شده براي اين است كه هشـتاد سـال قبـل     روشناوند و امثال اينها، تنها جايي كه صالحبيدخت، 
بـراي   امـا سي سال پيش در ميـان نبـود و    اين صحبت هم تا بيست. ايشان شروع به احداث قنات كردند

مـزار سـلطاني   اينكه مطلب را بدانيد بهتر است به بيدخت بياييد و مظهر قنات بيدخت را در صحن پـايين  
تر  متر مظهر قنات بيدخت پايين 40در حدود . آباد را هم ببينيد كه در آن باالست مظهر قنات صالح. ببينيد

خـاطر   من خود بـه . تواند آب آن را بكشد ي است كه نميي مهم آباد است كه اين خود قرينه از قنات صالح
ي اينها با هم كـم   د و اعتراض كرد كه فاصلهكنم كه كسي آم ام قضاوت مي دارم و اين را چون خود ديده

وجـه   هـيچ  رود به قتي قنات بيدخت از زير ميو. ي آن دو قنات هم با هم كم باشد فرض كنيد فاصله. است
ساعت ده يا . ولي ايشان به معترض گفتند االن با هم سر قنات برويم. تواند بكشد آباد آب آن را نمي صالح

دو خبره هم بردند همانجايي كـه او مـدعي   . سوار ماشين شده او را هم بردند ايشان. يازده و هوا گرم بود
، فاصـله شـرعي اسـت و    اش نخير، فاصـله : كردن، آن خدا بيامرز كه مرد منصفي بود گفت بعد از متر. بود
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روشـن   در خاتمه اگر نتوانستم دقيقـاً مطلبـي را  . ديگر تا او زنده بود اين اتّهام را تكرار نكرد .ضرري ندارد
بـه هـر سـؤال هـم بـه      . كنم اگر وقتي در سفري به گناباد آمدم مراجعه كنيد شفاهاً پاسخ داده خواهد شد

  وجـه بـراي مـن نگرانـي      هـيچ  شـوم كـه جـواب دهـم و بـه      خوشحال مي اي كه قدرت داشته باشم اندازه
  .والسالم. ندارد
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  آ

  1381آذر  9
چـون  . فرستاده بوديـد، ديـدم   1ي شما همراه با نوار كاستي كه راجع به كلوناژ نامه. مبا عرض سال

ولـي از  . نوس بود و گوش من هم اخيراً بسيار ضعيف شده است نتوانستم درست بفهمماامصداي كاست ن
ر نامـه  بـه دسـت آوردم مطلبـي را كـه د    ) سازي شبيه(ها در مورد كلوناژ ها و مجله اتي كه از روزنامهاطّالع

شود كه بسياري از اين سؤاالت  از سؤالي كه كرده بوديد سؤاالت بسياري منشعب مي. نوشتيد متوجه شدم
. كنند بايد حـل شـود   شناسي كه اين كارها را مي با بررسي و توجه علماي ديني و اخالقي با علماي زيست

جمـاد و  : انـد  موجودات سـه نـوع   خوانديم كه هاي دبستان و درسي دبيرستان مي ما بطور معمول در كتاب
ات را حـائز اسـت؛ يعنـي    نبات بعضي از ايـن خصوصـي  . بينيد اتي دارد كه ميجماد خصوصي. نبات و انسان

جسميت دارد ولي صفتي اضافه بر آن هـم دارد و آن صـفت عبـارت اسـت از رشـد و نمـو كـه مـا آن را         
شتركاتي بـا نبـات دارد و آن توليـدمثل و نمـو     حيوان م. نوع سوم حيوان است. گوييم اصطالحاً حيات مي
ه به بعضي مسائل محيط خوداست ولي خصوصيدر اين . اتي اختصاصي هم دارد مثالً تحرّك و احياناً توج

منظور از  البتّه. ي سابق، انسان حيوان ناطق است قول فالسفه گفتند انسان حيوان است، به دي ميبن تقسيم
ولـي اگـر   . تواند مطلبي را فكر كند و آن مطلـب را بيـان كنـد    ين است كه ميناطق، زبان نيست، منظور ا

بينيم كـه انسـان بـا سـاير حيوانـات در ضـمن اينكـه مشـتركاتي فـراوان دارد ولـي            خوب دقّت كنيم مي
يعني به همان طريق كه وجود مجموعه اختصاصاتي موجب شده است نبات . ات ديگري هم داردخصوصي

ات ديگري موجب شده است كه حيوان را غيـر از نبـات بـدانيم بـه     نيم و وجود خصوصيرا غير از جماد بدا
بعـداً همـين   . توانيم جدا از حيوان بناميم همين طريق اختصاصات ديگري در انسان وجود دارد كه او را مي

وانـات  دانند كـه جـزء حي   شناسان خواندم كه انسان را حيواني نمي استدالل را در جايي از اهل فن و زيست
جماد و نبات و حيوان و : كنند  دانند و لذا موجودات را به چهار قسمت مي باشد بلكه او را يك نوع جديد مي

بندي قديم راسـخ   تقسيماين نظر گرچه خيلي تازه است و طرفداران زيادي شايد ندارد و هنوز اين . انسان
مسـائل   شناسـي نيسـتم و بـه    زيسـت ص چون من متخص( شناسي نظر من نه از لحاظ زيست است ولي به

ولي از لحاظ مذهبي اگر توجه كنيد در قرآن براي  )مندم تور عالقهاآمصورت  شناسي و بيولوژيك به زيست
و پـس از آن،  ) صـورناكم (اول علقـه و نطفـه و سـپس تصـوير     . خلقت انسان مراحلي را ذكر كرده اسـت 

ُه وَ : د به مالئكـه فرمـود  دگي اين موجود براي روح انساني است؛ كه خداوناآم ُ ْ ـِإذا َسـوَّ
َ
ـُت فیـِه ِمـْن ُروحـيف

ْ َ َ
  

ـُه سـاِجدین
َ
ُعوا ل

َ
ق
َ
ا مجبور كرد ي كرّوبيان ر همه) آدم حضرت( ، يعني آن انساني را كه خداوند اول بار آفريد2 ف

از روح خداوند بنابراين نسل بشر روحش . وقتي بود كه خداوند از روح خود در آن دميدآن. به او سجده كنند
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چـون انسـان خـودش از حيـات     . سازي كند رسد كه بشر بتواند در مورد انسان شبيه نظر نمي پس به. است
سـازي بـود    حيواني داراي افكار، عواطف و احساسات و خاطرات و علومي است كه آن علوم اگر قابل شبيه

صورت يك قـرص درآورد كـه    ن را بهند آخوا شده بود كه مثالً كتابي را كه كسي مي موفّقانسان تاكنون 
چـون چنـين امـري ممكـن     . وداگر ديگري آن قرص را مصرف كند تمام دانش آن كتاب به او منتقل شـ 

ام  گرچه اخيراً در بعضي جرايـد ديـده  . شود موفّقسازي انسان  رسد انسان بتواند در شبيه نظر نمي نيست، به
سازي نيسـت   اند ولي هيچكدام از آنها در واقع شبيه م كردهسازي انسان را فراه كه در ايتاليا مقدمات شبيه

سـازي   وجـه شـبيه   يچه اند و اين به ر رحم ديگري گذاشتهشود د اي را كه جنين از آن درست مي بلكه نطفه
رسـد كـه چنـين چيـزي      نظـر نمـي   بطور كلّي به اما. ي ديگري زادهنيست بلكه واقعاً انسان جديدي است 

صورت بايد بررسي كرد و جهات اين خلقـت را مـورد مطالعـه     آن اگر چنين كاري شد در البتّه. ممكن شود
هنوز چنين نشـده و تصـور   . شناسان در اين موارد نظر دهند قرار داد و علماي اخالق، روانشناسان و زيست

  .كنم چنين امري امكان داشته باشد نمي
ـاِلقنياَ  :فرمايـد  ند در مورد خـود مـي  ايد، خداو سؤال دوم كه در مورد خلقت سؤال كرده اما

ْ
  1.ْحَسـُن ا

 خود را به صفت 
َ
ـاِلقنيا

ْ
شود كه غير از خداوند هم  بنابراين به استناد قرآن معلوم مي. كند مي معرّفي ْحَسـُن ا

كند چون خلق كردن عبارت است از اينكه از ساير موجودات، از چيزهايي كه وجود دارند، استفاده  خلق مي
 مثل اينكـه اكسـيژن و هيـدروژن را كـه دو موجـود     . ا تربيت جديدي موجود جديدي به وجود آيدشده و ب

صفت  اماخداوند هم خالق است  البتّه. هم نزديك كند و آب به وجود آورد جداگانه هستند، انسان بتواند به
بطـور مثـال   . يـاورد گوييم يعني از هيچ به وجود ب تعالي كه مي است، باري »باري«ديگري كه خداوند دارد 
گويند كه جهان اول يك نقطه بود و انفجار عظيمي شد و كائنات از آن به وجـود   وقتي در هيأت امروز مي

فقـط   »بـاري «. بودن است كـه خداونـد از چيـز نبـوده موجـودات را ايجـاد كـرد        »باري«آمد اين همان 
بينيم مخلوق  چيزهايي كه مي ي ز همهامرو. توانند خالق باشند ها هم مي انسان امامخصوص خداوند است 

 خداوند . خالق، بشر است. بشر است
َ
ـاِلقنيا

ْ
جود نـدارد و تمـام   است يعني در خلقت او هيچ نقصي و ْحَسـُن ا

  .اعال وجود دارد حدشرايط كمال به 
  :در مورد سؤال سوم خداوند در قرآن مجيـد فرمـوده اسـت   

ٍ

َ
رک

َ
ْ ِمـْن ذ

ُ
نـامک

ْ
ق
َ
ل
َ
ـا خ

َّ
  وَ ِإن

ُ
ـیا
ْ

 وَ   
ً
ـُعوبا

ُ
ْ ش

ُ
نـامک

ْ
َجَعل

وا
ُ
باِئَل ِلَتعاَرف

َ
َوق

 . ، الي آخر2
ٍ

َ
رک

َ
ْ ِمْن ذ

ُ
نامک

ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
  وَ ِإن

ُ
یا
يكي اينكـه شـما را از يـك    . توان معني كرد را دو نوع مي ْ

هـا و   سـلولي  گويند در طي مراحل تكامل حيات، موجودات اوليه تك شناسان مي زيست. زن و مرد آفريديم
مـثالً يـك آميـب يـا يـك سـلول زنـده        . خود به تنهايي ازدياد پيدا كردند هها خودب ضي از پرسلوليبعد بع

كننـد و   شوند و ازدياد پيدا مي خود تقسيم مي هخودبن اينكه نر و ماده داشته باشند ميكروب يا ويروس، بدو
ي آن يك كـرم   هر نصفه مثالً اگر كرم خاكي را از وسط نصف كنيد. اين امر در بعضي جانداران هم است
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كه اين . جا جمع بودند جنسي شدند يعني نر و ماده در يكدر مراحل بعدي موجودات دو . شود جديدي مي
ي  آن گـل هـم كاللـه    شـود در  در بسياري گياهان، گلي كه پيدا مي. شود امر هم در بعضي جاها ديده مي

خوريم در همـان گـل    يل سيب، گالبي كه ميهايي از قب به اين جهت ميوه. ي نر مادگي است و هم گرده
اسـت؛ مـثالً در پسـته و     در بعضي گياهان اينها از هم جـدا  البتّه. شود هر دو عضو است و سيب توليد مي

دهند و بعضي درختان مـاده هسـتند و اگـر     ها نر هستند و فقط گرده دارند و ميوه نمي خرما، بعضي درخت
بعد در مراحل تكامل باالتر، در حيوانات و در . دهند اگر نرسد ميوه نميدهند و  گرده به آنان برسد ميوه مي

  .شود انسان نر و ماده جدا هستند و ازدياد نسل از تالقي اين دو موجود حاصل مي
 معناي ديگر 

ٍ

َ
رک

َ
  وَ ِمْن ذ

ُ
ـیا
ايـن چنـين    البتّه. يعني اينكه ما شما را بعضي مرد و بعضي زن آفريديم ْ

تـوان بـا بعضـي     ها خنثي هسـتند ولـي خنثـي را هـم مـي      كند چرا كه بعضي خورد ميتفسيري با مانع بر
جهـت  هر الح، جنسيت آنها مخفـي اسـت ولـي بـه    اصط چون به. لت يكي از اين دو درآوردها به حا جرّاحي

بنابراين اگر انسان جديدي بتواند ساخته شود مسلّماً او هم مشـمول ايـن آيـه خواهـد     . معني آن اين است
وجه  هيچ اي در بدن مادر است و به رت غدهصو هاي اوليه به كنيد جنين در ماه ر مورد انسان اگر توجهد. بود

ي مستقل دارد  هايي كه در اين غده وجود دارد خود حيات مستقل و تغذيه هر يك از سلول. استقالل ندارد
كنـد؛   بار كرده است توليـد مثـل مـي   اصطالح امروز طبيعت بر او  ي الزم كه قانون خدايي يا به ازهو به اند

هاي مختلف و متعـدد بـا    در چهارماهگي يك مرتبه اين حيات اما. كند هايي ديگر را ايجاد مي يعني سلول
شـايد ايـن را   . شود كند ايجاد مي ي اينها حكومت مي شوند و يك حيات مشتركي كه بر همه هم جمع مي

. منطبـق كـرد   )گوينـد  كه راجع به جامعه بشـر مـي  ( اجتماعي ي قرارداد نظريهي بشري با  بتوان در جامعه
. طبيعتـاً شهرنشـين و اجتمـاعي اسـت    . الطبع اسـت  گويند بشر مدني چون در مورد بشر بعضي فالسفه مي

بـوده   تفكّرنه، طبيعتاً اينطوري نيست و فقط بطور ارادي است و در اثر اينكه بشر داراي : گويند بعضي مي
جذب غذا و دفع دشمن و : ا هم توافق كنند و وظايف خود را كه عبارت است از مثالًو ديده است كه اگر ب

. انـد  توانند زندگي كنند و لذا ناگهان چنين قراردادي را بسـته  حفظ وطن، اگر اينها را تقسيم كنند، بهتر مي
كم بـر ايـن   اند حيات ديگـري حـا   هاي مختلف، متوجه شده اين هم كه يك مرتبه با اين همه حيات البتّه
ـ . ي جالبي است كه هنوز دقيقاً كشف نشـده اسـت   اند، مرحله ها ايجاد كرده حيات هرحـال، بعـد از ايـن     هب

ها خودسر نيستند و همه تحت آن نظـام روحـي و حيـات مسـتقل هسـتند كـه        ي سلول حيات، ديگر همه
اي دانست كه خداونـد   توان اين مرحله را همان مرحله از لحاظ مذهبي مي. شود توسط اعصاب هدايت مي

ُت فیِه ِمـْن ُروحـي: فرمايد مي
ْ َ َ
كمااينكـه در  . روح بشـري نيسـت  . بنابراين روح انسان، روح الهـي اسـت  . َو

گويند كه يك طريق مطالعه اين است كه انسان در خودش دقّت  روانشناسي هم در مورد طرق مطالعه مي
ترين وسيله  ترين و در دسترس ند در عين اينكه سادهگوي مي. گرفتند كند؛ ولي به اين طريق ايرادي هم مي

تواند مسلّط باشـد و بنـابراين    است براي اينكه انسان مطالعه و آزمايش كند ولي هيچكس بر خودش نمي
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صورت الاقل اين  دراين. ن چيزي بتواند انجام دهدكنم چني سازي كند تصور نمي اگر هم انسان بتواند شبيه
ـُه : گـوييم  جهت چون خداوند خالق متعال است و مـي هر ست پديد آورد ولي بهتوان روح انساني را نخواهد
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 جاِعـٌل  :كمااينكه خداوند وقتي فرمـود . ، شايد خداوند اين اختيار را به انسان هم بدهدٍء ق
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خليفـه  . ، يعني وكيلنايبي زمين يعني ، من در روي زمين خليفه قرار دادم، خليفه در رو1
رات را خداونـد ببخشـد ايـن    هر انـدازه از اختيـا  . يعني موكّل است عنه منوٌب در روي زمين داراي اختيارات 

دهـيم و وكيلـي را بـراي بعضـي امـور مـأمور        مثل زندگي خود ما كه وقتي وكـالتي مـي  . دارد وكيل حق
. كنـد  ايم عيناً مثل خود ما كار مي ن چيز كه به او اختيار دادهكنيم، در آنچه مأمور است و در حدود هما مي
 : اختيار خود را به بشر داده و فرمـوده اسـت  اي از  اين ترتيب خداوند يك گوشهبه 
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دهـان قـرار نـداديم، دو راه جلـوي او      ، آيا براي او دو چشم قـرار نـداديم، زبـان و    2
خداوند مقداري از اختيار خود را بـه ايـن خليفـه    . در انتخاب اين دو راه او آزاد است و اختيار دارد. گذاشتيم

حال اگر خداوند يك روزگاري اين اختيار را داد، بايد بررسي كرد و مقدمات امر يعني طرز . عطا كرده است
ازي را دقيقاً علماي اخالق و علماي حقوق و علماي ديني بايد بررسي كننـد و  س به وجود آوردن اين شبيه

  .والسالم. توان اظهارنظر كرد فعالً بيش از اين نمي. تصميم بگيرند

                                                                          
 .30سوره بقره، آيه .  1
 . 8-10سوره بلد، آيات .  2
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مندي شما بـه مسـائل    ايد عالمت توجه و عالقه سؤالي كه كرده. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

منتهـا  . ي آنهـا خـوب اسـت    مطالعهايد  هايي را هم كه نوشته عرفان است و بنابراين به همين جهت كتاب
ي  ن مسـير اول مقالـه  در اي. تر برسيد هاي مشكل تر شروع كنيد تا به كتاب هاي ساده تدريج بايد از كتاب به

نـام   اي به وهو در جز» تصوف، تشيع، عرفان«نام  بر اساس سخنراني من نوشته شده بهاي را كه اخيراً  ساده
كـه  حـج   سفري ديگري در مورد  بعد از آن جزوه. آمده است، بگيريد و بخوانيد و تصوف  آشنايي با عرفان

، سـپس  صـالح  ي يادنامـه رضاعليشـاه، سـپس    آقـاي  حضـرت  ي رفـع شـبهات   رسالهبعد از آن . ام نوشته
بـراي  هـا   ي ايـن كتـاب   تهيه اماو . هاي ديگري كه خودتان نوشته بوديد و بعد از آن كتاب تابنده خورشيد

تدريج خودتان بگيريد و بهتر اين است كه اول بار هر كتابي را بخوانيـد   كسي يك مرتبه ممكن نيست، به
ها را دارند و اگر به تهـران   هاي عمومي مراجعه كنيد غالباً اين كتاب ه كتابخانهب. و بعد اگر خواستيد بخريد

ها مطالعه خواهيد كرد؛ چون امكـان اينكـه ايـن     آمديد در اينجا خودتان فراهم خواهيد كرد يا در كتابخانه
ا اگر كسي ها ر يكي دو تا از اين كتاب. تر ي ارسال آن هم مشكل ها گرفته شود نيست و مسأله همه كتاب

  .مابقي را خود شما تدريجاً بايد فراهم كنيد. آمد و مطالبه كرد، خواهم داد
از  ايد خداوند بشر و بلكه تمام موجودات را كه آفريده جرقّه يا شعاعي كه گفته »فنا«در مورد  اماو 

غيـر از شـعاع   توان خورشيد را بدون شعاع فرض كرد يا خورشيد را  كه نميوجود خود او هستند و همانطور
اي نور آفتاب بتابد شـعاع ديـده    اي، پنجره كمااينكه اگر از روزنه( كند دانست ولي در مواردي شعاع كار مي

رسـند، ايـن حالـت برايشـان      ي فنا مـي  كساني كه به اين درجه) شود شود ولي خود خورشيد ديده نمي مي
خداوند انسان را كه آفريد از روح خود . ارنددائمي نيست براي اينكه اگر دائمي باشد اصالً وجود مستقلي ند

عنوان انسان شد و بنابراين  بل حيات بهدر او دميد و طبق آيات قرآن از وقتي كه از روح خود در او دميد قا
لّا تا وقتي كه آن اقتضا رود مگر اينكه به كلّي به صاحب و مقام اصلي برگردد وا اين روح هرگز از بين نمي

انـد هميشـه در تمـام     ت فنا بودهاامكساني هم كه در مق. اي از او در اين دنيا وجود دارد وهعنوان جل كند به
: تو وقتي در حال خلسه بودي كفر گفتي و گفتـي : مريدان به بايزيد بسطامي گفتند. اند ايام و ساعات نبوده
اين ما اعظم شأين بنـابراين  . د اشكال نداشتكشتي وقت اگر مرا مياگر چنين گفتم شما همان: زيد گفتباي. س

بار ديگر كه بايزيد اين كالم را به زبان آورد، مريدان  يك. كارد برداريد و اگر دوباره چنين گفتم مرا بكشيد
بنابراين آن مقامي اسـت كـه تـا    . هاست اين همان شعاع. با كارد خواستند بزنند، ديدند هزاران بايزيد است

  .والسالم. م تعريفي كند و خصوصيات آن را بگويدتواند از آن مقا كسي به آن نرسد نمي
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ايـد،   ايد، خوابي كه در آن مرا ديـده  هايي كه ديده در مورد خواب. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ي  ي اول ضـربه  وهلـه شوم و سرنوشت فقرا سرنوشت فقر است، در  چون من مظهر فقر و عرفان تلقّي مي
كننـد   ي دوم اين ضربه را شـديدتر مـي   در مرحله. شود كوچكي بر فكر كه پيشاني مظهر آن است وارد مي

شود  ها خود موجب اصالح مي شويم و اين ضربه ها خالص مي دهد كه از اين ضربه ولي خداوند توفيق مي
ايد، ضرباتي كه مشايخ يا بزرگان  كه ديدهشويم و به همين طريق خواب دومي هم  و بعد از آن شاداب مي

صورت توبيخ ابراز كند و بنابراين درد نـدارد بلكـه لـذّت دارد كـه      مثل مهر و محبتي است كه پدر به بزنند
  .شود عالمت آن است كه توجه بيشتر مي

يل د، دلاينكه سالك از پيشرفت خود، يا پسرفت خود مطّلع گرد. ايد در مورد سؤاالتي كه كرده اماو 
كس احساس كرد كه توجه و خلوص نيتش بيشتر شـده اسـت خـود ايـن     به اين معني كه هر. خواهد نمي

ي خود مطّلـع شـود، كمااينكـه در     الزم نيست از درجه. پيشرفت است و بنابراين در همين حد كافي است
ي  ياءاهللا هستند يا از درجـه اهللا از اينكه خود اول سطح باالتر، اين بحث بين اهلش مطرح است كه آيا اولياء

شـوند يـا بـه     براي اينكه يا دچار غرور مي. گويند الزم نيست آگاه باشند شوند يا نه؟ اكثراً مي خود آگاه مي
تـر ممكـن اسـت     گاهي هـم در درجـات پـايين   . شود بنابراين اين دليل نمي. كنند همان درجه، قناعت مي

 انـد و از انجـام دسـتورات دلسـرد     ند كه پيشرفت نكردهكن ها خيال مي كمااينكه بعضي. موجب يأس شود

توان زد اين است كه فرض كنيد شما از اهواز به قصد خراسان يا به قصـد منـاطق    مثالي كه مي. شوند مي
در بعضي جاها با سبزه و جوي آب و هـواي خيلـي خـوب    . كنيد خوش آب و هوايي با اتومبيل حركت مي

ت توقّف مختصري كنيد و استراحتي بكنيـد ولـي بعضـي جاهـا ماننـد      كنيد كه حتّي ممكن اس برخورد مي
توانيد بگوييد آن منزل اولي بهتر بـود، چـرا حـاال اينطـور      نمي اما. اش گرما و طوفان است لوت همه كويرِ

ي اينهـا   همه. خواهيد به مقصد برسيد پستي و بلندي، گرما و سرما وجود دارد در مسيري كه مي! شده؟ نه
  .طي كرد اين راه را بايد! نه. توانيد بگوييد كه همانجا بهتر بود و برگردم به همانجا نمي. رد كرد را بايد

خـالص هـم   . بنابراين شما فقط در انجام دستورات كوشش كنيد تا هرچه بيشتر نيتتان خالص شود
در . كنيـد  او هسـتند، خـدمت   ي قـول خداونـد اعضـاي خـانواده     ن معني است كه به خلق خدا، كه بهبه اي

ي حـاالت يـا    در اين مسـير دربـاره  . تر باشيد عبادات و در اعمالتان هميشه خدا را در نظر بگيريد و خالص
كنيد در زندگي شما مؤثّر است، براي بزرگان بنويسيد و بگوييد، ولي به كسـي   هايي كه خود فكر مي خواب

و همچنـين اگـر   . مان تعبيـر عملـي شـود   براي اينكه تعبير نابجايي كه كردند ممكن است ه. بازگو نكنيد
حاالت و مشاهداتي كه غيرطبيعي است ديديد، آن را هم بايد بنويسيد، ولي امور طبيعـي يعنـي چيزهـايي    

 .والسالم. شود الزم نيست بنويسيد كه بطور طبيعي و عادي ديده مي



 203/ جزوه نودم 

  آ

  1381بهمن  4
ايـن سـؤاالت از   . ايـد  سـؤاالت بسـيار جالـب تـوجهي كـرده     . ما رسـيد ي شـ  نامه. با عرض سالم

ايـد نـام و آدرس    ولي حيرت شما آنقدر زياد بوده كه فرامـوش كـرده  . شود سرگشتگي و حيرت حاصل مي
بنابراين معلوم نيست ايـن نامـه چگونـه بـه     . خودتان را بنويسيد كه من بتوانم با پست اين نامه را بفرستم

كشـف حقـايق دنيـا و    بنابراين حيرت را براي خودتان و براي . اصوالً آيا برسد يا نرسددست شما برسد و 
داريد و در امور زندگي مثل مكالمه يا مكاتبه با ديگران سعي كنيد كه آرامش و آسـايش   حقايق آخرت نگه

ـ    در مورد سؤاالتي كه كرده. خودتان و شنونده يا خواننده را هم در نظر بگيريد ه هـر سـؤال   ايد اگـر مـن ب
ايـن همـه   . هاي زيـادي خوانـده شـود    هاي فراواني سياه شود و كتاب جواب كافي بخواهم بدهم بايد ورق

بنـابراين شـما اگـر در    . خورد اند غالب آنها مفيد است و به درد مي كتاب كه در مورد مسائل مذهبي نوشته
بعضي سـؤاالت   اما .بايد بكشيد ي كتب زيادي را لعهخواهيد به جواب برسيد زحمت مطا چنين مسائلي مي

ايد من  اينكه گفته. شود ايد به دل حل مي هم نوشته تانشود و همانطوركه خود است كه با مطالعه حل نمي
ي تعريف شده نيست، اين مطلب مـانعي   ام با او يك رابطه ي ارتباطم معلوم نيست و رابطه با خداوند نحوه

اگر در زندگي عـادي، شـما در ارتبـاط بـا     . خصلت اين ارتباط است اين خاصيت و. ندارد، شما تنها نيستيد
بوده و هميشه به ياد او باشيد با اين حال ايـن  ) نه تنها مملكت( هاي بزرگ دنيا يكي از رجال و شخصيت

اي را  ي شما با او در اختيار شما به تنهايي نيست بلكه بايـد در انتظـار باشـيد كـه او چگونـه رابطـه       رابطه
شناسـيد خداونـدي    قـدر كـه مـي    بنابراين همين. گذارد اي را جلوي پاي شما مي خواهد و چگونه رابطه مي

اندازه به شما ارتباط دارد بنـابر آن  هر ا هم از خداوند بخواهيد كه بهكنيد مابقي ر هست و او را احساس مي
  .ارتباط رفتار كنيد

اين سه مسـأله در  . و معاد نبوتتوحيد و : استاديان الهي وجه مشتركي كه دارند سه مسأله  اماو 
گوييد بـا خـدا داشـته باشـيد      اي كه شما مي ي آنها هست و در اين اديان در واقع بخشي از آن رابطه همه

براي اينكه خداوند شرط ارتباط با خـود را رعايـت اعتـدال در زنـدگي     . خداوند به شما پيشنهاد كرده است
انـد و جزئيـات را بـه اختيـار      بيان كرده است كه در اديان گفته يك كلّياتي را دنيايي قرار داده و براي اين

. ي كلّي بيـان كـرد   ي جزئيات يك قاعده توان براي همه گاه نميبراي اينكه هيچ. شما گذاشته است خود
د رفتـار  ايد اعم از يهودي، مسيحي و اسالم به همان بايد با اعتقا بنابراين شما به هر يكي از اديان كه بوده

كنيد و اگر در جريان بررسي فهميديد كه كلّيات اسالم و يهودي و مسيحي يكـي اسـت ولـي ايـن ديـن      
  .صورت بايد آن را انتخاب كنيد تر است، درآن بر همه است و كاملر آخري چون متأخّ

هـايي كـه در كشـورهاي ديگـر هـم       ايد، بعضي تشكيالت و جمعيـت  نام اسالم گفته آنچه به اماو 
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اند كه مردم تصور كنند اسالم دين تروريستي است و حـال آنكـه آنچـه بـه      كار برده ند اينها روشي بهسته
. ي كساني كه بايد اسالم را توضيح دهند تفهيم همين امر است اند اسالم نيست و وظيفه اسم اسالم گفته
. فهميـد  ها را مـي  تفاوتشود دقّت كنيد خودتان اين  هاي مختلفي كه راجع به اسالم مي شما اگر در بحث

 : گويند قول مشهوري است كه مي
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 اركه انسان خـود   براي اين است اين 1.خ

ي بشري مثل يك انسان  ي جامعه مجموعه. كار بيندازد كه تكامل پيدا كند آزاد تصور كند و فكر خود را به
ايـن مجموعـه   . كودكي، دوران نوجواني و جواني را گذرانده و اينك فارغ شده اسـت دوران . به وجود آمده

انسان امروز، بر طبيعت در بسياري جهات مسلّط است و آن را تحـت اختيـار خـود    . خود ترقّي كرده است
 بنابراين در ضمن اينكه بدون خواست خداوند. قرار داده است ولي انسان قديم به اين اندازه قدرت نداشت

اليت كند و بـه  شود ولي خداوند در قلمرويي به انسان اختيار و آزادي داده است كه فع كاري انجام نمي هيچ
ـ  :فرمايـد  قـرآن مـي   ي آيه در. جلو برود و تمام طبيعت را در اختيار بگيرد

ُ
ک

َ
َر ل

َّ
ـ
َ

ـماواِت وَ  مـا ِيف ْم مـا ِيف السَّ

 
َ
ْرضاال

! هسـتند؟ نـه   آيا االن آنهـا مسـخّر مـا    اما. رده است، آنچه در زمين و آسمان است مسخّر شما ك 2
ولي بايستي برويم دنبال اين امر و از لحاظ علمي برسيم به آنجايي . گونه خواهد بودخداوند گفته است اين

  .بينيم كه زمين و آسمان در اختيار ما قرار بگيرد؛ كه هم اكنون آثار بسياري از اين تسلّط و تسخير را مي
ايد، راجع به اين موضوع بسيار صحبت شده و مـن خـودم    ابرابري زن و مرد كه گفتهي ن در مسأله

در اينكه زن و مرد عين هـم  . هاي فراواني نوشته شده است كتاب. ام بارها در مجالس فقري صحبت كرده
 هـاي  ايـن تفـاوت  . بينيد كه زن و مرد با هم متفاوتنـد  به بدن خود نگاه كنيد مي. نيستند كه حرفي نيست

وظـايفي را   خداوند. كند ولي اين تفاوت است نه اختالف هاي روحي مي بدني مسلّماً اقتضاي بعضي تفاوت
كـدام از  وظايف هر. ي مرد عهده گذاشته است و وظايف ديگري را به ي زن عهده ي طبيعت به در مجموعه

كـار   بير و تنظـيم از طرفي شـما تصـور نكنيـد كـه خداونـد فقـط مشـغول تـد        . آيد اينها از ديگري برنمي
ها هم از بسيار جهـات جسـمي ماننـد     ي از اين عالم طبيعت هستند، انسانها هم جزئ انسان. هاست انسان

در مـورد اخـتالف و تفـاوت زن و    . توانند در بعضي جهات مدل انسان باشند حيوانات مي. حيوانات هستند
ي بعضي از فقهاي قديم معتقد هسـتند  در مسائل اجتماع. مرد، اسالم اين اختالف را خيلي كم كرده است

صورت پيشنهاد فرموده است نه اينكـه حتمـاً آن اجـرا شـود و      و مقرّرات اجتماعي را خداوند به كه قوانين
بـه مقتضـيات زمـان قـوانين خـود را      تواند در هر زمـان بنا  ود دارد ميبنابراين يك جامعه كه واليت بر خ

ي حقوقي اگر در نظـر بگيريـد يـك نظـام      از طرف ديگر از جنبه. تبنابراين زن مسلّماً انسان اس. بنويسد
ـ . تواند مورد بررسي قرار بگيرد تك نمي حقوقي مجزّا و تك ف بـه  مثالً فرض بفرماييد در قوانين، مرد موظّ

  اين است كه خرج خانواده را بدهد ولي اگر مرد نداشت چـه بايـد كـرد؟ و اگـر كـس ديگـري نبـود چـه         
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ها و تمـام   ينهدر نظام حقوقي اسالم تمام هز. اند مقرّراتي است كه براي آسايش طرفين گذاشتهبكند؟ اين 
براي اينكه زن هرگـاه نسـل آورد،   . اند كه زن هيچ زحمتي نكشد ي مرد گذاشته عهده زحمات زندگي را به

الي داشـت  از لحاظ اقتصادي هم اگر زن از خودش امو. نسلش در كمال سالمت و آرامش و آسايش باشد
در مقابـل ايـن   . تواند آن اموال را مستقيماً و جداگانه اداره كند و حتّي يك قران از آن را به خانه نياورد مي

  .اند شده زحماتي كه به مرد داده شده مسلّماً در زندگي خانوادگي يك مزايايي براي او قائل
است و اين بنابر فهم مـردم در  گويند خونبها غلط  اينكه مي. خود ديه به معناي ارزش خون نيست

گويد هر مؤمني مؤمن ديگري را بـدون   براي اينكه در خود قرآن مي. دوراني است كه فهم دقيقي نداشتند
توانـد   م براي او وارد اسـت چـه قيمتـي مـي    كسي كه آتش جهنّ. جهت بكشد آتش جهنّم بر او وارد است

جبـران خسـارات مـالي     ي اين است كه تـا حـدي   لهمنز ي اوست و به ي جريمه منزله ها بهبدهد؟ اين خونب
ْتلیي  عالوه بعضي از مفسرين در تفسير آيه به. طرف بشود
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، ايـن  بنـابراين . شـود  رد است نمـي اش نصف م گويند از اين آيه استنباط اينكه زن ديه مي ،1 یـن

ري داشـته اسـت    تاريخ وضع شده است كه قرن احكام در طيكمااينكـه هـم اكنـون    . ها بشر چنين تصـو
  .مشغول تغيير اين قوانين هستند

اي دارد همين اعتقاد شيعه است كـه معتقـد اسـت     اينكه خداوند هميشه در روي زمين رابطه اماو 
مـا در  . ر روي زمين است ولي عدم لياقت ما، او را از چشم ما دور كرده اسـت د. م دوازدهم غايب استاام

م هـم مقـرّر   اام. دهيم توان با وكيل انجام داد توسط وكيل انجام مي زندگي عادي بسياري كارها را كه مي
بنابراين هميشـه يـك نفـر هسـت كـه در روي      . اي انجام بدهد نماينده شده است كه اين كارها را توسط

  .باشد منتها ممكن است طرق به سوي او مختلف باشد زمين
منظـور شـما از   . ايد، براي مطالعاتتان به تفاسير مراجعه كنيد بهتـر اسـت   النهرين كه گفته بين اماو 

ِغیـانِ النهرين جايي است كه  بين ْ  الَ
ٌ

ُھما َبْرَزخ
َ
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، يعني جايي كه هم دنيا و هم آخـرت در  2
شـما  . اند صورت سمبليك است كه بر آن تفسيرهاي فراواني نوشته داستان موسي و خضر هم به. آنجاست

 السـعادة  بيـان از تفسير ككه مرحوم آقاي رضاعليشاه قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفانيكتاب 
ي خضـر و   ه كنيد و بخوانيد، تـا حـدي مسـأله   اند تهي كرده ترجمه كرده و مطالبي هم از خود بر آن اضافه

  .النهرين معلوم خواهد شد بين
بايـد  . تـك افـراد نبايـد بكنيـد     ايد، اوالً در مجالس نگاه به تك ايد آمده در مجلس ما كه گفته اماو 
يـا نـه؟    كند با آن هدف منطبق است كسي كه هر كاري ميين مجلس به چه هدفي است و آيا هرببينيد ا

كمااينكه االن اگـر مـثالً از مـن و شـما بپرسـند شـما چـه مـذهبي داريـد؟          . هدف را بايد در نظر بگيريد
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ولي آيا انصـافاً مـن و شـما تمـام دسـتورات      . جعفرصادق حضرتمذهب جعفري، يعني پيروي : گوييم مي
  ايراد بـر ماسـت يـا     آيا. دهيم ايم و نمي دهيم؟ بديهي است كه انجام نداده را انجام ميعصادق حضرت

اين ربطي به اصـل   ها ممكن است خطايي در رفتارشان باشد ولي بنابراين بعضي! جعفرصادق؟ حضرتبر 
  .ي اينجاها را ببينيد عالوه بعد از مطالعات بايد خودتان هم از نزديك همه به. مطلب ندارد

 نام اسالم امـروزه   ، اوالً آنچه بهي ما منطبق نيستايد چرا اسالم با احتياجات امروز اينكه گفته اماو 
ثانياً آنچـه  . اسالم واقعي را خودتان با مطالعات دقيق به دست آوريد. كنند اسالم نيست كرده و مي معرّفي
ايـد   ايد و خواسته ايد، شما اول نياز خود را حقيقت دانسته ي مقتضيات امروز يا نيازهاي امروز ما گفته درباره

ايـد اعتقـادات و    شما منطبق شود و حال آنكه بايست اگر به آن دين اعتقاد پيدا كرده ي كه دين با خواسته
بسياري از دستوراتي كـه دسـتورات اسـالم اسـت و شـما ممكـن اسـت        . رفتار خود را با آن منطبق كنيد

ي ممنوعيت تماس نامحرم بـا نـامحرم، اينهـا شـايد بـراي       مسأله  ي حجاب شرعي، نپسنديد؛ مثالً مسأله
  .كننده باشد ولي اينها دستورات اخالقي است كه انجامش مفيد است دگي شما ناراحتزن

حتّـي كسـاني كـه    . شك و حيرت شما كه از نامه پيداست، يكي از مراحل سلوك عرفاني است اما
بنـابراين ايـن   . داننـد  دانند او را در اين مرحله مـي  خيام را هم در سلك عرفان و داراي سلوك عرفاني مي

محـرّك بـراي   عنـوان   حيرت بـه  اين منتها اگر از. شود اي است كه براي بسياري اشخاص پيدا مي مرحله
هـا و   كوشـش كنيـد، واقعيـت    )نه فقط واقعيت كتابي بلكه واقعيت معنوي كه با دل باشـد ( كشف واقعيت

داريـد و چـون كشـفي     ولي اگر خـود را در همـين حيـرت نگـه    . شود هاي بزرگي به شما الهام مي حقيقت
نـابراين بـه دنبـال كشـف     ب. حيرت تسليم بشويد، خسران و زيان دارد ايد طرف جهل را بگيريد و به نكرده

هـاي   حقيقت و به دنبال پيدا كردن حقيقت باشيد؛ چه از لحاظ مطالعه، چه از لحاظ معاشـرت و ديـدن راه  
ـ  خوشبختانه آنچه استنباط كرده. مختلف فرامـوش نكنيـد و ادامـه    . ايـد  اليتي كـرده ام شما در اين زمينه فع
  :وجه كنيدبه اين رباعي هم كه احتماالً از جامي است ت. بدهيد

ــواي ايـــن تـــن  جان جهان است و جهان جمله بدن حقّ ــه قـ ــناف مالئكـ  اصـ
ــا   توحيــد همــين اســت دگرهــا همــه فــن ءافـــالك و عناصـــر و مواليـــد اعضـ

 والسالم
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آنچه مربوط به زندگي خود شماست بايد با توجـه بـه امكانـات    . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ي مطالعات ادبي و عرفاني بسـيار   رشته البتّهراجع به مطالعات هم . خود و شرايط اجتماعي تصميم بگيريد
  :ايد در مورد سؤاالتي كه كرده. بخش است شيرين و لذّت

توجه كنيد كـه  . ت و از چيزي خلق نشده است و خالق هر چيزي استاوالً خداوند اصل خلقت اس
تـوانيم دريـابيم مگـر     گونه عمل و احساسـي را نمـي  ي كه هستيم، در حيات معمولي، هيچما در اين زندگ

م ولي خداونـد خـواب را   توانيم چيزي را درك كني بدون تصور زمان و مكان نمي. دو قيد زمان و مكان در
مـثالً در  . ن نشانه فرستاده است كه دنيايي وجود دارد كه در آن زمان و مكان وجود نـدارد عنوا براي ما به
  بينيد كه در يك مكاني هستيد و در عين حال در ايـن مكـان، مكـان ديگـري هـم هسـت، يـا         خواب مي

ا به رويد و حال آنكه در زندگي عادي چه بسا روزها بگذرانيد ت در يك لحظه از اين مكان به آن مكان مي
گرديد بـه زمـان گذشـته و آينـده و خـارج از زمـان را        همچنين در مورد زمان كه مثالً برمي و. آن برسيد

اصطالح آن عالم را ما قادر نيستيم درك كنيم ولي فقط نشان  آن زمان، آن دوران را، به. كنيد احساس مي
ون خلقـت و خـالق هـر مخلـوق را     بنابراين چـ . خالق اين دنياي بدون زمان و مكان خداوند است. اند داده

تصور كنيم، مقيد به دو عنصر زمان و مكان است و خداوند از زمان و مكان بيرون است، بنابراين مخلـوق  
گويند كه خالق بودن خداوند هم مانند خود خداوند، قديم اسـت   ها مي ي بعضينيست و به همين دليل حتّ

ـُق وَ : كنم كنم و من اداره مي من خلق مي ولي خود خداوند توسط پيغمبران فرموده است كه
ْ
ل
َ ْ
ـُه ا

َ
 ل

َ
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و  1
  .بنابراين خلقت، قديم نيست. دهم برم؛ يعني تكامل مي من خودم اينها را، مخلوق را، مي

كه از يك زن و مرد در همـين   ايم، همانطوري و حوا آفريده شدهدر مورد سؤال دوم كه همه از آدم 
آيد و آنها با هم محرم نيسـتند   ها به وجود مي ها، نبيره ها، نتيجه ان، فرزندان، نوهدنياي خودمان، جد خودم

ي مـردم محـرم بودنـد ولـي      ولي همه با آن جد اوليه محرمند بنابراين آدم و حوا اگر زنده بودند بـه همـه  
بـراي  . ي استشوند و اين خلقت محرم و نامحرم هم امر اله اينهايي كه هستند برادر و خواهر حساب نمي

گوينـد   انـد و مـي   هـا مبالغـه كـرده    حتّي بعضـي . اينكه ازدواج در يك حد قرابت خيلي نزديك انجام نشود
دخترعمو و پسرعمو هم وصلت نكنند و حال آنكه اين قرابت حدي اسـت و در مـورد ازدواج دخترعمـو و    

ات  خالهعمه و دخترخالو و دختردخترعمو و دختر پسرعمو هم در قرآن به پيغمبر دستور داده شده است كه
ي مخلوقات فعلي با هـم بـرادر و    توان گفت همه بنابراين نمي. را بگير و تا اين حد ازدواج منع نشده است

  .والسالم. خواهرند
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ي آن  هـا نشـانه   ديدن ماه و ستارهايد،  در مورد سؤاالتي كه گفته. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

بنابراين همين كسب نور كه . كنيد از ديگران است كه شما خود در عالم تاريكي هستيد ولي كسب نور مي
  .كند از خورشيد باشد يا از ماه آورد و روشني كامل هم فرق نمي ادامه پيدا كند روشني كامل مي

  :ي ديگر آنكه مه دهيد و نكتهاند ادا بنابراين شما به همين دستوراتي كه داده
ــد    هرچــه در ايــن راه نشــانت دهنــد  ــت دهن ــه از آن ــتاني ب ــر نس  گ

بـراي اينكـه مشـاهده    . شكر خدا را بكنيد ولي دل به آن نبنديد. دلخوش به اين مشاهدات نباشيد
  .خواهد رفت و چه بسا مشاهدات ديگري خواهد آمد

يل طبيعي است و اگر صحيحاً از اين ميل استفاده سؤال دوم در مورد ميل به دوباره زيستن، اين م
  :گويد سعدي كه مي قول به. شود كنيد سلوكتان بهتر مي

ــه را  ــد خردپيشــ ــرد هنرمنــ ــار  مــ ــن روزگ  عمــر دو بايســت در اي
ــوختن     ــه آم ــي تجرب ــه يك ــا ب ــه  ت ــردن ب ــه ب ــا دگــري تجرب  كــار ب

ز در آن وضعيت اگر با عقل امرو كند كند هر لحظه فكر مي وقتي انسان نگاه به اشتباهات خود مي
كند كـه اي كـاش    ي آن عالقه پيدا مي به اين جهت به دنباله. گرفتم ديگر تصميم ميگرفتم طور  قرار مي

وجه زندگي دوباره ممكن نيست، مگـر   هيچ ولي به. ود چنين احساسي مفيد استخ. دوباره هم زندگي كنم
توجـه بـه   . در راه صحيح مصرف شود بسيار خوب است شود اگر در خاتمه و خود همين حالت كه پيدا مي

انـد   ي يك حيات جديدي است و موت اختياري كه گفتـه  منزله گذشته و پشيماني از آنها خود به اشتباهات
موتي است كه انسان عارف و سالك در حال حيات خود از خوديت خود بتوانـد بگـذرد و ايـن هـم امـري      

  .نيست كه به سهولت داده شود
 در طلبش هـر چـه تـواني بكـوش     وصالش نه به كوشش دهندگرچه 

اگـر  . دهـد  اگر كوشش به نحوي كه خداوند فرموده است باشد، اين كوشـش را خداونـد اجـر مـي    
كوشش زيادتر باشد و توجه به اطاعت اوامر خدا بيشـتر باشـد خداونـد او را از بنـدگان خـاص خـود قـرار        

ت و از لحـاظ   . ت بيشتر در نيت استولي اين كوشش فقط در عمل نيس. دهد مي يعني خود را از لحاظ نيـ
 .والسالم. شديد شكر خداوند را بجا آوريد موفّقاندازه كه هر شويد و به موفّقشاءاهللا  ان. دافكار پاك ساز
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  در پاسخ به سؤال استادي از دانشگاه يورك كانادا

  1382ارديبهشت  12
ايد از اين حقير سؤاالتي بكنيـد از   از اينكه از اين راه دور خواسته. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ايد و از جهت ديگر شما را دعا كردم بـراي اينكـه بـه     يك جهت متشكّر شدم كه حسن ظنّ را نشان داده
 مصداق 
ُ
َ وَ ا

ْ
ِعمل

ْ
ُبوا ال

ُ
ل
ْ

نيط الصِّ
ِ
ْو ب

َ
م خداوند به شما در راه كسـب دانـش واقعـي توفيـق     اميدوار. ايد ، رفتار كرده1 ل

  .عطا فرمايد
ي فراوانـي دارد و   داري در تاريخ بشر سابقه برده. ايد داري كرده ي سؤالي كه در مورد برده درباره اما

باره مختصر اسـت و خـود    اينات من دراطّالعي آن نوشته شده و  هاي زيادي هم در مورد تاريخچه كتاب
تـرين   اند كه مهم ها بارها انقالب و شورش كرده تاريخ هم برده در طي. مربوطه مراجعه كنيدشما به كتب 

ــي      ــالب اله ــري انق ــت و ديگ ــپارتاكوس اس ــالب اس ــي انق ــا يك ــرتآنه ــي حض ــالب . عموس انق
براي اينكه آنان به حقّانيت خود چندان معتقد نبودند؛ يعني اصل نظام بردگـي  . شكست خورد اسپارتاكوس

جهـات   البتّـه . بـدين جهـت شكسـت خوردنـد    . كنيد گفتند چرا با ما بد رفتار مي را قبول داشتند، منتها مي
نندگان به انقالب ك منظور در اينجا مقايسه نيست بلكه بيان اين است كه اعتقادات انقالب. ديگري نيز بود

مستند به عبادت و فرمان الهي بـود و از همـان    عانقالب موسي. شود خود است كه موجب پيروزي مي
آنها اعتقـاد  . وجه برده نيستند هيچ خودشان پيغمبرزادگاني هستند و بهدانستند كه  اسرائيل مي اول تمام بني

يخ هم اگر انقالباتي شده است و پيروزي كامل يعنـي  بنابراين در تار. به اين انقالب داشتند لذا پيروز شدند
كننـدگان   ي آن بوده است كه انقالب واسطه وزي واقعي به دست نيامده است، بهپيروزي ظاهري و هم پير

  .ي خود نداشتند چندان اعتقادي به حقّانيت گفته
هسـتند و بـراي   تـري   كم خودشان معتقد شده بودند كه نژاد پست بطور مثال در آفريقا سياهان كم

كنـي وارد كـرده بودنـد تـا رنـگ       پـاك  اينكه آثار اين پستي را بزدايند در بسياري كشورها، داروهاي رنگ
خاطر ندارم كدام دولت بود، بعد از استقالل، ايـن   و يكي از دول فعلي آفريقا كه به .پوستشان را تغيير بدهد

اين اعالم آزادي و طرفداري از بردگان . منوع كردامر را خالف حيثيت انساني دانست و ورود اين مواد را م
چون بـراي آنهـا كـارگر خيلـي     . شد هاي كوچك مربوط مي داران ولو دارندگان كارخانه در واقع به كارخانه

ن زياد بودند و از امكردند چون داراي غال ها كه زراعت مي ولي جنوبي. شد و كارگر نداشتند گران تمام مي
  داران  كارخانـه . آمـد  نمودند، محصولشان به راحتي و به آساني به دست مي ثمار مين مثل حيوان استامغال

آزاد شده را به سمت خود جـذب كردنـد و در    ي بردگانِ لينكلن استفاده كردند و همه از اين دستور آبراهم

                                                                          
 .علم را طلب كنيد اگر چه در چين باشد: 177، ص 1ج ، بحاراالنوار.  1
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شـدند و در  واقع اسارت از نوع ديگري براي آنها فراهم شد؛ به حدي كه تدريجاً كارگران متوجه اين امـر  
ي زيادي از ايـن بردگـان    مرتبه عده ولي چون يك. هايي كردند و تا حدي به حقّ خود رسيدند دنيا انقالب

ي زنـدگي آنهـا    كه تا آن تاريخ جزء مايملك ارباب بودند؛ به اين معني كه ارباب غذا، لباس، درمان و همه
كردنـد   ي گوسفند خود محافظت مي ه كه قبالً از گلّهكرد و اربابان هم غالباً به همان انداز را بايد تأمين مي

كردند، آزاد شدند، چون چنين پايگاهي نداشتند و مجبور بودند كـار كننـد،    ن هم رسيدگي ميامبه اين غال
ولي همان احساس آزادي برايشان خيلي . تري داشتند ساختند و زندگي سخت كارگري مي كمِ لذا با حقوقِ

  .مهم بود
مـثالً  . ر باشـد د كه غالباً احساس يك نعمت از وجود خود آن نعمت چه بسا بيشتر مؤثّاي توجه كرده

ن تورنتـو را  توانيد بيرون برويد يا اينكـه اعـالم شـود چـو     فرض بفرماييد به شما اعالم شود از تورنتو نمي
ايجـاد نكنـد   اين امر چه بسا در زندگي شما هيچ تفاوتي . تواند بيرون برود كس نمياند هيچ محاصره كرده

كنـد و   توانيد بيرون برويد و آزادي شما سلب شـده اسـت شـما را ناراحـت مـي      همين احساس كه نمي اما
ي  ممكن است اين امر يك سال، دو سال هم طول بكشد كه اين يك سال، دو سال براي شما بـه انـدازه  

وز از دو سـال و يـا   ولي اگر چنين اعالمي نباشد شما خودتان ممكن است متجـا . يك قرن خواهد گذشت
اگر اين دو حالت را با هم مقايسه كنيد توجـه  . ي شايد ده سال بگذرد و از شهر تورنتو پا بيرون نگذاريدحتّ
  .ر استكنيد كه غير از آزاد بودن، خود احساس آزاد بودن هم خيلي مؤثّ مي

داشـت كـه از   ي انسـاني   اسالم وقتي كه ظهور كرد بردگي در دنيا وجود داشت، بردگي يك جنبه
 وَ : فرمايـد  ي انساني، دين دخالت كرد و در قرآن مي اين جنبه

ٍ
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رک
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وا، يعني اين تحليل را فقط براي 1
ُ
 ِإنَّ : فرمايـد  اش مـي  بعد به دنباله. آورده است ِلَتعـاَرف
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ـْد : در جاي ديگر قرآن فرمود. شود كه خطاب به نوع بشر است كه همه يكسان هستند معلوم مي. ْ
َ
ق
َ
َول

ْمنا َبين َّ ْمنامصداقي از اين  البتّهبه دنبال آن  2. آَدم  رکَ َّ ْمنـا َبـيني كلّـي   فرموده است ولـي قاعـده   رکَ َّ ـْد رکَ
َ
ق
َ
 آَدم  ل

ْمنا از مصاديق خيلي بارز و روشن. شدبا مي َّ بنابراين در اسالم اصل را حرّيت قـرار  . ، آزادي و حرّيت استرکَ
داد كـه بـا    م دستور مـي هاي آن روزگار، اسال اند و از طرفي مادامي كه حرّيت نبود براي غير مسلمان داده

حسـاس در بنـد بـودن و اسـارت     صورت حيواني، تا آن شخص ا صورت انساني رفتار شود، نه به بردگان به
  .كردند لذا مسلمانان اين را هم رعايت مي. نداشته باشد
كرد كـه همـه آزاد هسـتند، اوالً سـيل بردگـاني كـه از اربابـان         گاه اسالم ناگهان اعالم ميهر اما

م شد و بسياري از اينها بدون آنكـه اعتقـادي بـه اسـال     كردند سرازير مي خودشان به سوي اسالم فرار مي
اعتقادي احياناً در اول ظهور اسالم لطمات زيـادي بـه دنبـال     شدند و اين بي داشته باشند داخل اسالم مي

                                                                          
 .13سوره حجرات، آيه .  1
 .70سوره اسراء، آيه .  2



 211/ جزوه نودم 

هاي اوليه اعتقاد وافري به اسالم داشتند و حاضر بودنـد   كمااينكه در عمل ديديم چون مسلمان. داشت مي
ي انسـاني بـودنش در جامعـه     از جنبـه  ثانياً بردگي غيـر . جان خود را در اين راه فدا كنند اسالم پيروز شد

كارهـاي اقتصـادي    ي كردنـد اوالً همـه   مرتبـه بردگـان را آزاد مـي    ي اقتصادي هم داشت و اگر يك جنبه
توانستند تأمين مايحتـاج كننـد؛    شد و ثانياً خود همين بردگانِ آزاد شده هم نمي خوابيد و جامعه فلج مي مي

لـذا انقالبـي بـه ايـن     . ند چون كسي نبود از ثروت خود به آنها بدهدچنانكه مثالً غذايي نداشتند كه بخور
ديديم كـه  . تدريج بردگان را آزاد كند اسالم خواست به. ريخت هم مي داد كه اساس كار را به ريق رخ ميط

فارسـي يـا    مثالً سلمان. كردند خريدند و آزاد مي آوردند صحابه آنها را مي هر يك از بردگان كه اسالم مي
بـالل بـرده بـود،    . ي كه از بزرگان اسالم است، ابتدا برده بود و ابوبكر او را خريد و آزاد كردمحمد انسلم

بدين طريق بسياري از صحابه . ابتدا اسير بود و حضرت او را خريد صمحمد حضرتي  زيد فرزندخوانده
  .و بزرگان اسالم برده بودند كه خريده شده و آزاد شدند

بينـي كـرد بـراي اينكـه تـدريجاً بردگـان آزاد شـوند و در محـيط          اسالم پـيش طريقي كه پيغمبر 
ي زيادي وارد شـهر   مرتبه عده توجه كنيد كه هرگاه يك. هاي آزاد حل شوند، بسيار قابل توجه است انسان

ـ ي آ اي ندارند، فرض بفرماييد كه بخواهند وارد مكّـه  هزار نفر كه هيچ آذوقه اي مثالً پنج شوند، عده ام ن اي
كه بين پنج تا ده هزار نفر جمعيت داشت بشوند ولو بخواهند يك روز يا دو روز بمانند، وضع شهر مختـل  

به طريق اولي اگر بخواهند در شهر توقّف طوالني داشته و مقيم بشـوند، ايـن اخـالل و اخـتالل     . شود مي
هر اربـابي چنـدين   . ها تفاوت نداشت بتعداد بردگان هم در آن روزگار شايد خيلي با اربا. بيشتر خواهد بود

. شـد  شدند اوضاع اجتماعي و اقتصادي مختل مـي  مرتبه آزاد مي ها يك به اين طريق اگر برده. برده داشت
اصـل در  . وجه هيچ انساني را حق نداريم فرض كنيم كه برده اسـت  هيچ به: ور خداوند اين بود كه اوالًدست

طريـق  . صـورت بردگـي درآمـده اسـت     ريق شرعي ثابت شود كه بهنكه به طها حرّيت است مگر اي انسان
هـا   اين جنـگ  البتّههاي مذهبي رخ داد كه  شرعي بردگي هم در آن ايام اين بود كه در زمان پيامبر جنگ

هاي مذهبي نبـود و بعـداً كـه حكـم جهـاد صـادر شـد در         در مكّه نبود و در مدينه هم تا چند سال جنگ
شدند، ولي اگر مسلمان نشـده   شدند، برده حساب نمي د، اسيران اگر مسلمان ميكردن مواردي كه جهاد مي

هاي اسالم هم فقط در زمان پيغمبر جهاد واقعي بود و در زمـان   جنگ. شد بودند با آنها به بردگي رفتار مي
ي از ول. م معتبر بودبودند دستورات آنها ه عيد عليي شيعه، چون مورد تأي كه به عقيدهخلفاي راشدين؛ 

اميـه آمدنـد، ديگـر جهـاد اسـالمي       قول خود اهل سنّت، خالفت تبديل به سلطنت شد و بني زماني كه به
مگر اينكه جنگ به تأييد . وجه جنگ اسالمي نبود هيچ شد به هايي كه در آن ايام مي نگوجود نداشت و ج

دوازدهـم، يعنـي از اواخـر قـرن      ماام ي شيعيان اين بوده و هست كه بعد از غيبت عقيده. م رسيده باشداام
هايي كه سالطين  وجه جنگ هيچ نبود كه براي جهاد اجازه بدهد بهم معصومي حاضر اامسوم به بعد، چون 

شـدند   ي مذهبي نداشت، بنابراين اسرايي كه گرفته مـي  جنبه  دادند، كه موسوم به خليفه بودند و دستور مي
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عـرض و   ي ورود بـه بردگـي را خداونـد بسـيار كـم      دريچـه طـرف   بـدين طريـق از ايـن   . اً آزاد بودندشرع
طرف، آن دريچه را هـر چـه بيشـتر وسـعت      از آن. شود تر كسي وارد بردگي ميگنجايش قرار داد و كم كم

ي  ي فرَق اسـالمي توجـه كنيـد در مـورد كفّـارات، كفّـاره       اگر به آيات قرآن و احكام فقهي همه. بخشيد
هـا آزاد   بـه ايـن طريـق مرتّبـاً بنـده     . شتباهات را آزاد كردن بنده قرار دادنـد بسياري از خطاها، گناهان و ا

ال اقتصـادي پيـدا   شـوند و اشـك   ها آزاد شوند در جامعه حلّ و جذب مي تك بنده شدند و وقتي كه تك مي
او شد، يعنـي چـون اربـاب بـا      طرف غير از كفّاره، مثالً اگر كنيزي از ارباب خود حامله مي شود و از آن نمي

كـرد، يعنـي    آمد آزاد بود و مادر را هـم آزاد مـي   شد، فرزندي كه به دنيا مي كرد و او حامله مي نزديكي مي
بدين طريـق، آزاد كـردن   . ولد گفتند ام كرد و به آن مادر مي آزادي از فرزند يعني جنين به مادر تسرّي مي

انـد   طريق ديگري كه در فقه گفته. رفت اي بود كه شخص از قلمرو رقّيت به قلمرو حرّيت مي بنده دريچه
توانست درآمد داشته باشـد بـه اربـاب پيشـنهاد      اي داراي استعداد و هنرهايي بود كه مي اين است كه بنده

كـرد و بعـد    ني براي ارباب كـار مـي  ي معي بست و بنابر آن هنر خودش، به اندازه كرد و با او قرارداد مي مي
در تمـام ايـن مـدت هـم بـرده حسـاب        البتّه. دانست ا آزادي خودش ميشد يعني قيمت آن كار ر آزاد مي

بنابراين از اين جهت نگراني نداشت و بـه ايـن طريـق    . ي ارباب بود ي زندگي او بر عهده شد و هزينه مي
  .توانست خود را بخرد مي

از نظر اسالم  بينيم بردگاني كه تا دو قرن پيش در دنيا وجود داشتند بنابراين ما اگر توجه كنيم مي
مانـد و همـه آزاد    اي نمـي  براي اينكه به اين طريق يعني بعد از يك قرن، دو قرن هيچ بـرده . برده نبودند
خواسـتند   اصطالح سالطين مـي  سالم فقط در موردي كه خلفا يا بهفانه احكام امنتها متأس. شدند تلقّي مي

اريخ نگاه كنيد بسياري از تصميماتي كه گرفته شـده  اگر به ت .شد و در ساير موارد نه اجرا مياستفاده كنند 
تـاريخ بـه يـاد     اواني در تاريخ ندارم ولي در طيمن مورخ نيستم و مطالعات فر. است برخالف اسالم است

فقها هـم در كتـب خودشـان مقـرّرات     . ندارم كه راجع به آزادي بردگان جز آنچه گفتم صحبتي شده باشد
تنها موردي كه به ياد دارم مربوط به عـارف و فقيـه   . مستند به آيات قرآن استاند كه  داري را نوشته برده

اي كه خطاب به پيـروان صـادر    ثاني است كه در اعالميه نورعليشاه علي مشهور بهلّامشهور مرحوم حاج م
 ن و كنيزاني كه وجود دارند شـك و اماند كه در صحت رقّيت تمام غال اند، همين مطلب را ذكر كرده كرده

. تصميم ديگري من نديـدم  اما. شوند گرديم و اينها آزاد تلقّي مي بنابراين به اصل حرّيت برمي. ترديد است
جـاي   قاطع و ضربتي اعالم شد، حسنش بـه هاي  صورت اعالميه اتي هم كه در دنيا گرفته شد و بهتصميم

هـاي سياسـي    ها را دول بزرگ براي هـدف  به اين معني كه اين تصميم. خود بود ولي مضاري هم داشت
ي  ها طبـق آيـه   از طرفي بنابر مطالبي كه قبالً گفته شد برده. انسانيتدادند نه براي  مورد استفاده قرار مي

ي يـك انسـان هسـتند كـه      زلـه من ي ارتباط با سـايرين، بـه   از جنبه شوند؛ يعني قرآن انسان محسوب مي
 وَ ي  مشمول آيه
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اي ماليـم اسـت كـه يـك پـدر حـق دارد فرزنـد خـود را          به آنها آزاري كرد و حتّي تنبيه آنها بـه انـدازه  
در زندگي بزرگان صدر اسـالم و  . ند، به همان اندازه اجازه دارد و بيشتر از آن مجاز نيستماليمي ك تنبيه
گذاردند  خوردند و تفاوتي نمي ن غذا ميامبينيد كه مثالً با غال هم اگر دقّت كنيد مي شرسول آل ي ائمه

ح شـد، مـردم   ي دوم فـت  المقـدس در زمـان عمـر خليفـه     ها آمده است كـه وقتـي بيـت    و حتّي در داستان
بعد ديدند كه يك شخص سـوار  . المقدس كه عادت به روش تعظيم حاكمان داشتند آمدند به استقبال بيت

مستقبلين اعتنايي نكردند و به راه ادامه . االغ است و همراه با او شخص ديگري پياده با هم آمدند به شهر
هـا پرسـيدند خليفـه كجاسـت؟ جـواب دادنـد       از آن. دادند تا رسيدند به لشكريان اسالم كه فتح كرده بودند

مستقبلين گفتند ما كسي را نديديم جز كسي كه سوار بـر االغـي بـود و كسـي هـم      . خليفه به شهر رفت
. آن كسي كه پياده بود خليفه بود و آني كه سوار بود غـالم او بـود  . ها بودند گفتند بله همان. همراه او بود

آمـد و غـالم    شد عمر پايين مـي  مسير هر وقت غالم خيلي خسته مياينها بسيار تعجب كردند كه در اين 
بنابراين وقتي كه هيچ فرقـي ندارنـد مسـلّماً    . شد شد و از اين حيث هيچ فرقي بين آنها ديده نمي سوار مي

بنـابر بعضـي احكـام فقهـي      البتّـه . كنـد  آزار رساندن به آنها با آزار رساندن به شخص آزاد هيچ فرقي نمي
ي مالي دارد و از لحاظ مـالي فرقـي بـين آزاد و بنـده      چون ديه جنبه. ا كمتر است و امثال اينهاي آنه ديه
  .داري و برده معني و مصداقي ندارد ولي اكنون كه ديگر برده. است

آنجـا بـه آقـاي    . ايـد  علي گنابـادي خواسـته  لّـا ي حاج م اينكه مداركي از من در مورد اعالميه اماو 
كـه شـرح حـال ايشـان و      عرفـان  و علـم  ي نابغـه ه كند و همچنين كتاب رايتان تهيتابنده بگوييد ب رضا

هاي احكام فقهي مراجعـه كنيـد ولـي     در مورد ساير مسائل هم به كتاب. پدرشان است را نيز مطالعه كنيد
تاريخ متأس ه داشته باشيد كه در طيفانه بعضي احكام فقهي براي خوشامد خلفا به وجود آمـده اسـت  توج .

ي آن بسـيار   تمام مسائل را در بر نـدارد ولـي مطالعـه    البتّه. در اين سير بسيار خوب است هشام ابن سيره
  .والسالم. باشيد موفّقاميدوارم . خوب است



  مكاتيب عرفاني/  214

  آ

  1382خرداد  12
: انـد  كه توجه داريد در اخباري كه رسيده اسـت گفتـه   همانطوري. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
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َ
هاي به سوي خدا بـه   ؛ يعني راهالِئقـخ

كه باشد منظور اين است كـه   طور  هر جهتهر به. هاي خالئق است عدد نَفَس عدد مردم روي زمين يا به
بنابراين هيچ راهي عين تقليد نيست فقط بايد ياد خـدا بـود؛ مثـل    . هر كسي راه خاصي به سوي خدا دارد

بايد نگاه به . افتيد طرف نگاه كنيد مي طرف و آن شويد اگر به اين اينكه از روي پل يا راه باريكي كه رد مي
مختلف هم كه در عرفا ديده شده است بستگي به حاالت خـود آنهـا دارد،   حاالت . روبرو يا به مقصد كرد

كسي . شود شود و خود ذكر هم متناسب با حالت اشخاص داده مي بعضي حاالت از ذكر ايجاد مي البتّهكه 
كند و به فكر دنياست يك نوع ذكر دارد و ديگـري كـه در سـنيني اسـت كـه       اليت ميكه بيشتر كار و فع

. حسب اعتقاداتي كه براي او پيدا شده ذكـر ديگـري دارد  ي بكند و بيشتر در منزل است و بررتواند كا نمي
بنابراين اصل مشترك و صحيح براي تمام سالكان و براي تمام پويندگان راه خدا اين اسـت كـه همـواره    

 ا خـاطر تقـرّب بـه خداونـد باشـد و      كنند به ر نظر بگيرند و هر چه ميخدا را د
َ

 ِإىل
ً
ْرَبـة

ُ
را از صـميم دل   هللاَّ ق

  .والسالم. بگويند
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  آ

  1382خرداد  12
اگـر توجـه كنيـد در قـرآن راجـع بـه        :در پاسخ به سؤاالت شما. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ُمْ : عيسي فرموده است حضرت َه هلَ بِّ
ُ
ُبوُه َولِکْن ش

َ
وُه َوماَصل

ُ
َتل
َ
ْیـه ...ماق

َ
ُ ِإل َعـُه اهللاَّ

َ
َبـْل َرف

فرمايـد كـه    ، خداونـد مـي   1
بـر آنهـا    اند، بلكه امـر  اند و حال آنكه او را نكشته و به دار نزده اند كه عيسي را كشته يهوديان تصور كرده

خداوند عيسـي را بـه نـزد خـود بـاال بـرد، ديگـر چيـزي         . اند جاي او به دار برده مشتبه شد و ديگري را به
  .شويم كه خداوند او را باال برد قدر كه خداوند گفت، ما معتقد مي د كه به چه طريق باال برد همينگوي نمي

م االن در يكـي از جزايـر   اامـ گوينـد   ها مي گويد، بعضي كسي چيزي ميم زمان هم هراامراجع به 
توانـد ناگهـان    مـي م در هر جايي اامگويد  ديگري مي. كند و آنجا فرزنداني دارد اقيانوس اطلس زندگي مي

ي عدم  واسطه غايب شدن هم به. ديد ما غايب شد م ازاامقدر معتقديم كه  هرجهت ما همين به. ظاهر شود
بنابراين بـيش از ايـن هـم الزم نيسـت مـا توجـه       . لياقت جامعه بشري بود براي درك حضور آن حضرت

  .داشته باشيم
م اامـ شناسد؟ چون كسي  مد دارد و كسي او را نميكني رفت و آامام در اامآيا : ايد اينكه نوشته اماو 

فقـط ايـن   . شناسد، چه رفت و آمد داشته باشد و چه نداشته باشد جواب اين سـؤال يكسـان اسـت    را نمي
گويند كـه   عرفا مي. شود تي برسد و محو در پيشگاه الهي شود، او ظاهر مياامهست كه هرگاه كسي به مق

سـالك هـم    در عالم صغير، يعني عالم معنويت هـر شـخصِ  . واهد شدم دوازدهم ظاهر خاامدر عالم كبير 
م ظاهر اامي اين است كه  منزله رد و اين ظهور هر وقت پيدا شد بهم ظهوري خواهد كااممانند عالم كبير، 

 امـا م در عالم خارج ظاهر شد پيـروي كنـد و   اامم را خواهد شناخت كه اگر اامشده است و او از اين ظهور 
  .م آنها را جذب خواهد كردااملياقت پيروي داشته باشند، خودشان جذب خواهند شد و  آنهايي كه

م، من از شخص سيزيادي ندارم ولي اشخاص  اطّالعايد  د كاظم رشتي كه نوشتهدر مورد سؤال دو
د با سواد و مطّلعي مانند شيخ كاظم رشتي، شيخ احمد احسائي، حاج  الً مثـل     محمـكريمخـان كرمـاني او

مي هسـتند  اامـ ها نيستند و نبايد آنها را همرديف آورد؛ براي اينكه اينها از شـيعيان دوازده   ها و بهائي بابي
اند، اينها اصـالً معتقـد    گويند، ولي بابيه كه پيرو باب و بهائيه كه پيرو بهاءاهللا بوده منتها مطالب خاصي مي
هم مسلّماً مطالعاتي داشـته   د كاظم رشتيابراين در داخل اسالم نماندند و سيبن. به پيغمبر جديدي هستند

در مـورد شـيخ احمـد احسـائي     . كند كسي در امر دين مطالعه كند مسلّماً به كتب عرفاني مراجعه ميو هر
  .اند ام و نگفته د كاظم رشتي من چيزي نشنيدهاند كه با عرفا روابطي داشته ولي در مورد سي گفته

دوران صـفويه نيسـت، در زمـان     ي مذهب تشيع مربـوط بـه   در مورد سؤال سوم شما، مسأله اماو 
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در بغداد پانصد نفر مجتهد بودند كه هركسي از يكي  )به يادم نيست كه نام او( اي از خلفاي عباسي خليفه
موجب اختالف بـين   خليفه متوجه شد و گفت اين تعداد زياد مجتهدين تدريجاً. كرد مجتهدين تقليد مي از

نّت آنهـا را    اي كه بيشتر از همه مقلّ مسلمين خواهد شد و همه را جمع كرد و گفت عده د دارند از اهـل سـ
ابوحنيفـه،  : در نتيجه، شش نفر شـناخته شـدند  . عنوان مجتهد بشناسند و همه از يكي از آنها تقليد كنند به

متدرجاً تعداد مريدان داود و طبري كم شـد و اهـل   بعد . ادريس شافعي، احمد حنبل، مالك، داود و طبري
عنوان مذهب پنجم شـناخته   ان ايام بحث بود كه تشيع هم بهدر هم. سنّت در چهار مذهب منحصر گرديد

  .تي كه در اين زمينه بايد بشود، نشد و اين وضع مانداامشود ولي اقد
گرفتنـد كمااينكـه شـيخ     مـك مـي  ها از بزرگان عرفـاني ك  ها، بسياري از حكومت راجع به حكومت

بنابراين صرف اينكه كمكـي بـه يـك    . الدين سهروردي سفارت را قبول كرد و نظايري از اين قبيل شهاب
  .قسمت از كارهاي حكومت شود دليل انتقاد نيست

لي   ايد به لطنت رسيدن محمدشاه نوشتهجزئيات آنچه كه راجع به س خاطر ندارم ولي در كتب مفصـ
ل   محمدوجه كنيد كه ت. ام خوانده شاه خود مشرّف بود، درويش بود و بنابراين طبيعي است كه دسـت توسـ

 ااماينها نه اينكه اثري در اين كار داشتند بلكه اثر در اين كار را بيشتر و بلكه تم البتّه. به پير خود دراز كند
اه وليعهـد بـود، فراهـاني    شـ محمدوقتـي  . عهـده داشـت   فراهاني كه وزير محمدشاه بود بـه الممالك  اديب

اين است كـه  . موجباتي فراهم كرد كه او شاه شود، از طرفي در اين زمان بين شاهزادگان هم اختالف بود
آقـاي   حضـرت انـد كـه    بعد از آنكه سلطنت بر او مسـلّم شـد نوشـته   . شاه توانست به سلطنت برسدمحمد
  .اند عليشاه او را همراهي كرده رحمت

تـا آن تـاريخ دولـت    . الصدري امـري دولتـي نبـود    نايبايد،  الصدري كه نوشته نايب ي مسأله اماو 
كننـدگان ايـن وجـوه     گرفت، بعد براي اينكه تأديه وجوهات مثالً ماليات روحانيت را از روحانيون فارس مي

شـاه  الصدر كرد؛ يعني خود پاد نايبعليشاه و شخصيت ايشان را به رسميت بشناسند ايشان را  آقاي رحمت
خصوص بعد از فشـارها و   هاينها همه كارهايي بود در مسير شناساندن فقر، ب. الصدر نايبصدر بود و ايشان 

ــختي ــي     س ــي فتحعل ــي يعن ــاه قبل ــه در دوران ش ــايي ك ــود   ه ــده ب ــاه وارد ش ــه   . ش ــوي ك ــه نح ب
فـر  آن دو ن. عليشـاه را شـهيد كردنـد    مشتاق حضرترعليشاه و مظفّ حضرتعليشاه و  معصوم دسي حضرت

كه  عليشاه را در كرمان و تعداد زياد ديگري از فقرا را در جاهاي ديگر، بطوري اول را در كرمانشاه و مشتاق
  .مشهور شد» كُش صوفي«كرمانشاهي مجتهد كرمانشاه به  عليمحمد آقا

بنابراين، در هر دوراني آنچه كه مصلحت و اقتضاي جامعه و مصالح درويشي باشـد، مرشـد انجـام    
تشريف بردنـد، بـا مشـركين قـرارداد بسـتند و تسـليم        ه پيغمبر سال اولي كه به قصد حجچنانك. دهد مي

تاريخ هميشه از اين قبيل مسائل بـوده   در طي. ينده بتوانند زيارت كنندمشركين شدند كه در عوض سال آ
 .والسالم. است
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اوالً . ي خود شماست عهده نتخاب مرجع تقليد امري است كه بها. ي شما رسيد نامه. سالمبا عرض 

. داننـد  دانند ولي شروع به تقليد از ميت را جايز نمـي  ي تقليد از ميت را جايز مي بسياري از مجتهدين ادامه
وانيد بـه ايـن تقليـد ادامـه     ت ايد بعد از فوت او هم مي كرده يعني اگر از يكي از آقايان مجتهدين تبعيت مي

اي تقليد كنيد توجه داشـته باشـيد فقيـه     دهيد، ولي اگر هم به اين عقيده نباشيد و بخواهيد از مجتهد زنده
 باشد كه  ائمهبايد مصداق فرمايش 
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 1. ِأل

ي خـود   عهـده  يك نفر را انتخـاب كنيـد و ايـن بـه     جستجو كنيد از آقاياني كه اين شرايط را داشته باشند
اعتقادات و عقايـد  . ي تقليد فقط در عمل است نه در اعتقادات و عقايد ولي توجه كنيد كه مسأله. شماست

تقليـد در  . و تعقّل خـود شـما   تفكّرت و مربوط به به تحقيق خود شما بستگي دارد و مربوط به طريقت اس
نماز و روزه، حاضر يا مسافر يا امثال اينها، : مورد اعمال است و بعد در تقليد بايد در هر يك از مسائل مثل

  .ها نوشته بود همانگونه رفتار كنيد هر طور كه در رساله
ستور خداوند نزد خداوند محفـوظ  علّت د. توان گفت علّتش چيست در مورد احكام شرعي نمي اماو 

فرمايد اطاعت  يعني وقتي ما معتقد باشيم كه بايد هر چه خداوند مي. است، ولي اين دستورات حكمت دارد
قاعـدتاً حكمـت   . توان گفت ولي حكمت آن را مي. كنيم، ديگر چندوچون در آن كه علّت باشد معني ندارد

ي عبادي خـود رفتـار كنـد و بـه كـار و زنـدگي        به وظيفهروزه و نماز مسافر اين است كه مسلمان زودتر 
  .توان ذكر كرد؛ جز اينكه امر خداست علّت را نمي. علّت آن اين نيست اما. خودش برسد

ام، انسـان   كار بسيار خوبي است ولي همـانطور كـه بارهـا گفتـه     البتّهدر مورد رفتن به مجلس هم 
ـ   هيچكدام را نمي را جمع كند و تواند اينها تا مي وظايف مختلفي دارد و بايد ي  ت وظيفـه توان فقط بـه علّ

ي حفظ فرزند هم بر شما واجب  شما كه داراي خانواده و فرزند كوچك هستيد وظيفه. ديگري كنار بگذارد
كمااينكه اگر ديديد خطري متوجه فرزندتان است و در حال نماز باشـيد نمـاز را بايـد    . است مثل خود نماز
اي كه برايتان امكان داشته باشد در مجـالس   بنابراين به اندازه. را از فرزندتان رفع كنيد بشكنيد و آن خطر

اگـر توانسـتيد كـودك را    . حاضر شويد، ولو بعضي جلسات نتوانيد حاضر شويد از اين مسأله ناراحت نشويد
يطاني، اوالً سعي ي نماز و براي دور كردن وساوس ش مسأله در. بسپاريد به ديگري و برويد، اشكالي ندارد

ْل ي  كنيد دو سوره
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ُ
ـ   البتّـه را در بعضي نمازها بخوانيد و  ُعوذ ه بـه  بـا توج

شـاءاهللا خداونـد    ان. قبالً معناي نماز را كلّاً درك كنيد و موقع نماز خواندن به آن معنـي توجـه كنيـد   . معنا
 .والسالم. دادتوفيق خواهد 
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از اينكه درصدد پرسش و سؤال هستيد خرسند شدم، ولـي بايـد   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

كنيد قبالً در مورد آن مطلب تصميم  اي و از كسي پرسشي مي ي مسأله توجه داشته باشيد كه وقتي درباره
كه در نتيجه در مقابل پاسخ جبهه خواهيد گرفت و متوجه مطلب نخواهيد شـد و همچنـين    نگرفته باشيد
ها در ذهـن شـما بـوده و مسـلّماً از      شود كه اين مسائل مدت ي شما چنان فهميده مي از نامه. عجله نكنيد

ولـي   .ؤال مطـرح شـود  صورت سـ  اينك امكان بروز پيدا كرده كه بهجانب ديگران نيز تقويت شده است و 
خواهيـد ايـن مسـائل را متوجـه شـويد بايـد زحمـت         اگـر مـي  . اصطالح زياد عجله نكنيـد  براي پاسخ، به

  .بكشيد زيادي
ي زيادي صددرصد نظـري غيـر از ايـن دارنـد و      ايد توجه داريد كه عده ي مطالبي كه نوشته درباره

هـا،   شناسان، اقتصاددان اسان، جامعهشن كنند و اين مسأله مورد توجه روان تر صحبت مي اي هم معتدل عده
بايـد زحمـت تحقيـق و    . اين سرعت درك شود اي نيست كه به بنابراين مسأله. ها همه است شناس زيست

ي ايـن مسـائل نوشـته شـده اسـت،       هاي مفصلي راجع به همـه  كتاب. تفحص را بيشتر به خودتان بدهيد
كنيد و بايد به زنـدگي ادامـه دهيـد تـا بتوانيـد آن       مي فعالً چون در جامعه زندگي. تدريجاً آنها را بخوانيد

بايد طبق روال و قوانين جامعه زندگي كنيد ولي به تحقيق خود ادامه دهيد تـا هـر جـا    . تحقيقات را بكنيد
  .عنوان يك فرد انساني درصدد تغيير مقرّرات جامعه باشيد خيص داديد كه برخالف منطق است بهتش

ي كساني كه به خداوند معتقدنـد و توصـيه بـه اعتقـاد بـه خداونـد        ، همهي خداوند در مسأله اماو 
آنهايي كـه ايـن توصـيه را     )چه شرقي و چه غربي( انبيا، اوليا، علماي بزرگ، دانشمندان: اند، از قبيل كرده

توان فكر كرد و مشخصات خاصي براي  شود كه در ذات خداوند نمي كردند از گفتارشان چنين فهميده مي
اصـطالح،   توانيم درك كنيم يا به نگيرد نميبراي اينكه هر چيزي را تا در زمان و مكان جاي . او بيان كرد

بنابراين خدايي كه ما معتقد به آن هسـتيم  . همينطور كند و درك ما هم اي كار مي فكر ما در يك محدوده
توانيم بدانيم كه خداوندي هست، نيروي عظيمي  قدر ما مي فقط همين. گيرد اي جاي مي محدودهدر چنين 

قدر كافي است و به همين دليـل هـم هسـت كـه      همين. يده و ما را هم آفريده استكه اين جهان را آفر
كسـي  ين را بيان كرد بايد گفت خـداي هر از اين مسأله دارند و اگر بتوان ا هاي متفاوتي ها برداشت انسان

برداشت هـر انسـان از خداونـد بـا برداشـت      . غير از خداي ديگري است ولي نه اينكه چند خدا وجود دارد
. ي خود انسان در لحظات مختلف، برداشتش از كار خداونـد مختلـف اسـت   انسان ديگر متفاوت است و حتّ

چنين خدايي با اين قدرت و با اين خالقيت معتقد باشيد بدانيد كه اين خداوند نـه تنهـا عـادل     شما اگر به
. چه خدا بكند عـدالت اسـت   هر. كنيد عدالت آن چيزي نيست كه شما فكر مي. است بلكه عين عدل است
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بـراي  . اقعي استكنيد غير از عدالت و آن عدالتي كه شما فكر مي. كند نه اينكه خداوند با عدالت رفتار مي
ـ         اينكه خداوند بايـد هـم شـما را نگـه     ي دارد و هـم تمـام جانـداران ديگـري كـه در زمـين هسـتند و حتّ

ي زمين هستند و  خداوند هم بايد در فكر شما باشد و هم در فكر ميلياردها انسان كه در كره. غيرجانداران
اتي برويد و ببينيـد  تقادي به دنبال مقرّربعد از چنين اع. همچنين موجوداتي كه در كرات ديگر وجود دارند

  رسد و چرا چنين است؟ نظرتان مثالً مي چه نواقصي به
اي  بيماري پرهيز غـذايي  ايد، فرض بفرماييد كه كودك ي زن و مرد كه نوشته در مورد مسأله اماو 

جتـاً ايـن در حـقّ او    حال اگر پدر و مادر جلوي او را بگيرنـد نتي . ها ممنوع است دارد و از بسياري خوردني
براي اينكه اگـر او را رهـا كننـد دچـار     . عدالت است و عين مهرباني به اوست؛ نه اينكه فشاري بر او باشد

ام و  راجع به همين مسأله چندين بار در جلسات فقـري صـحبت كـرده   . مضرّات بسيار بيشتري خواهد شد
رّراتـي هـم   بسياري از ايـن مق . و بشنويد خوب استاند كه اگر آنها را تهيه كنيد  نوارهايي هم از آن گرفته

وقتي مـرد و زن آفريـده   . عنوان توهين به زن بلكه براي آرامش و آسايش زن است ايد نه به كه شما گفته
ي  ي اين كار چيسـت؟ اگـر از كـره    نتيجه. شدند خداوند آنها را از هم جدا كرد و جداگانه مرد و زني آفريد

ي بـا هـم بـودن     پس نتيجه و اثر عمده. رود ها حذف شوند نسل بشر از بين مي ي مردها يا زن زمين همه
آنها ايجاد نسل است و براي اينكه نسل از لحاظ سالمت جسمي و اخالقي رو به كمال باشد هـم جوامـع   

اظهـارنظر كننـد    )شود كه منجر به توليد نسل مي( ي زن و مرد مندند كه در مقرّرات ازدواج و رابطه عالقه
اگر خداوند مثالً براي بـانوان آرامشـي مقـرّر كـرده     . م خداوند در بسياري موارد اين كار را كرده استه و

انـد ولـي بـراي     ها در زمان حمل چند ماه مرخصي معين كـرده  خانم همانگونه كه در ادارات براي( اسـت
اينكه نسلي كه  آرامش زن و براي اين تصميمي است براي )گونه مرخصي از اين حيث نيستهيچ مردها

ي كفـن   آيد سالم باشد يا مثالً بسياري از مقرّرات براي مرد تعيين شده است مثالً مسأله از او به وجود مي
هـا در   واجب كفايي يعني همه بايد انجـام بدهنـد، ولـي زن   . و دفن ميت كه براي مرد واجب كفايي است

ه براي مرد مسـتحب اسـت بـراي زن صـحيح     ي تشييع جنازه هم كچنين امري تقريباً معاف هستند و حتّ
عنـوان تحميـل بـر زن     بينيد آنچه شما بـه  دقّت كنيد مي ها اگر در تمام اين آسايش. نيست و ممنوع است

هاي كوچـك در   ها و خانواده صورت قبيله توجه كنيد كه بشر اوليه به. ستكنيد از همين قبيل ا حساب مي
بر تحقيقـاتي كـه   بنا( در آن ايام. گرفت ا مستقيماً از طبيعت ميكرد و غذاي خودش ر ها زندگي مي جنگل
دانستند كه توليد نسل از هـر   نمي )اند خصوص مالينفسكي كرده هشناسان، روانكاوان، ب شناسان، جامعه روان

بـار بـه    در آن جشن معروف قومي كه سالي يـك كردند كه  شود و تصور مي دو، يعني مرد و زن ناشي مي
در آن . شـوند  تند و مراسمي منعقد بود، ارواح گذشتگان موجب ايجاد نطفه جنـين در زن مـي  رف جنگل مي

اش نسـبتاً بيشـتر بـود بـه زن شـايد فشـار        كشيد چون قهراً نيروي بـدني  ايام مرد كه زحمت بيشتري مي
مـردان  ي من كار نكني حق نداري زندگي كني ولي تدريجاً خدا خواسـت كـه    آورد كه تو اگر به اندازه مي
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د يـا زن كـودك كـوچكي    توجه بيشتري كنند و بنابراين بر مرد تحميل نمود كه در ايامي كـه زن بـار دار  
شـما ايـن   . اين مزيتي براي زن است، نه اينكه تحميل و فشار بـر زن باشـد  . جاي او كار كند دارد، مرد به

. نسـل اسـت   عمده، ايجاد ؟ هدفبندي انسان به زن و مرد براي چيست توجه را كنيد كه اصل اين تقسيم
در  )كند، قوانين طبيعت را هم خداونـد آفريـده   فرق نمي( طبيعت ديگران، اصطالحِ هدفي كه خداوند، يا به

بنابراين شما به مقرّرات توجه كنيـد ببينيـد آيـا بـه ايـن      . نظر دارد اين است كه نسل جانداران باقي بماند
كنـد   كند مفيد است و اگر به اين هدف كمك نمـي  كند يا نه؟ اگر به اين هدف كمك مي هدف كمك مي

  .مفيد نيست و دور از عدالت است
ي  اوالً آب و هوا و طرز غـذا در زنـدگي مـردم و در مسـأله     :ي حجاب يا امثال اينها در مسأله اماو 

يكـي  . كند غذاهاي مخصوص، هواهاي مخصوص، اين را زياد و كم مي. ر استتحريك جنسي بسيار مؤثّ
ي تكـرار نـامنظّم و يـا تكـرار هميشـگي يـك        كند مسـأله  از مواردي كه هرگونه احساسي را تضعيف مي

ي يك لقمـه نـان بخوريـد     گرسنگي هر وقت گرسنه شديد به اندازهاحساس است؛ مثالً در مورد احساس 
ي ديگر بخوريد به همين طريق آن اشتها به نحوي كه طالـب   يك ساعت بعد هم گرسنه شديد يك لقمه

خواهنـد همـه وقـت بخورنـد،      شوند كه هر چه مي هايي كه رها مي بچه. شود غذا باشد از شما برداشته مي
. همين خاصيت براي احساس جنسيت هم در زن و هـم در مـرد وجـود دارد   . هميشه دچار دل درد هستند

ي  مرد به اين صـورت نيسـت و بـه همـين جهـت حتّـي جنبـه        امامنتها قدرت خودداري زن بيشتر است 
ت مـرد     امـا . تر است ولي زود ممكن اسـت تغييـر كنـد    ها قوي احساسي و مهر و محبت زن مهـر و محبـ

موقع خودداري شود يـا   بنابراين اگر از تحريكات بي. يابد باشد و دوام مي تر مي يتر است ولي طوالن ضعيف
در ايـن زمينـه چنـد كتـاب     . موقع فراهم نشود براي سالمت رواني جامعه مفيد اسـت  امكان تحريكات بي

روزو تأليف جينا لومبروزو، دختر پروفسور لـومب  زن روحيكي كتاب . كنم اگر پيدا كرديد بخوانيد مي معرّفي
. ، هر دو كتاب از فرانسه ترجمه شده استزن در هيجان و عشقشناس، ديگري كتاب  دان و جامعه حقوق

ي براي ايد در اروپا هواي مرطوب خاصيت خاص اينكه گفته اما. اين دو كتاب از اين لحاظ بسيار مفيد است
طبيعـت و فطـرت   . مزيتـي بـراي مـا   ها ايجاد كرده است، اين مسأله مزيتي است براي اروپا و نـه   اروپايي

  .شود بايد رعايت بيشتري كرد ها بيشتر مي اينطور مقرّر داشته است، بنابراين در اينجا كه حساسيت انسان
هـاي   در اجتماع بايـد زمينـه  . اين مشكالت اجتماعي است. ايد، درست است مشكالتي كه گفته اما

ي ظاهر شد، آن غريزه از راه صحيح قابل ارضـا باشـد و   ا اقتصادي و اجتماعي فراهم باشد كه وقتي غريزه
اگر . ا انجام بدهدبعد هم بايد كنترل دقيقي باشد كه هركسي وظيفه خودش را و خدمتگزاري به خانواده ر

ي يك شركت تجارتي بگيريد، در شركت تجارتي مديرعامل حكومت دارد و در قلمروي  منزله خانواده را به
   امـا . مسـائل هـم همينطـور اسـت     در ايـن . ايد رأي او مقدم بر رأي همه باشدمسائل مربوط به شركت ب

توانـد   ي اقتصادي، اموال زن كامالً مستقل است و متعلّق به خود اوست و مي در مسائل ديگر، مثل مسأله
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 ر مسائل عبادي؛ مثل اينكه اگر حجتمام خرج خانواده با مرد است و همچنين است د. در خانواده خرج كند
در مسـائل ديگـر هـم اگـر     . ي شوهر نيسـت  بر زن واجب شد ولو شوهر به او اجازه ندهد، محتاج به اجازه

  اش از ايـن حيـث بهتـر اسـت و      توجه كنيد زن ممكن است مردها را خوب نشناسد ولـي مـرد شناسـايي   
  .دهد براي حفظ موقعيت خانواده و حفظ پاكي زن و شوهر و نسل است اگر دستوري مي
تـوان تفكيـك    يك نظام حقـوقي را نمـي  . ايد اينها مسائل حقوقي است سائلي هم كه گفتهساير م

هـاي خـانواده را مـرد بايـد      ي هزينه در جامعه و در نظام حقوقي همه. ي اجزايش با هم هستند كرد، همه
خـانواده  گذارد كه او در  گواينكه احساس و عواطف زن نمي( بدهد و زن از اين حيث هيچ مسئوليتي ندارد

ولـي   )باشد و رفتار صحيحي نداشته باشد يا اينكه امـوال خـود را خـرج خـود و فرزنـدان و شـوهر نكنـد       
. تواند دو برابر بگيرد ها را بدهد، بنابراين از ارث هم مي ي هزينه جهت در اين جامعه كه مرد بايد كلّيههر به

گوييد خرج خـانواده  شود يا نه؟ يعني ب يآن جزء را عوض كنيد، اين را هم عوض كنيد بعد ببينيد درست م
وقت ايد نصف پولش را بدهد هم مرد، آنخرند هم زن ب مثالً شير خشك كه مي. هم با مردهم با زن است 

ببينيد اين نوع بهتر است يا آن نوع؟ باالخره هـر  . نوع رفتار است دو. بگوييد ارث را به تساوي سهم ببرند
توان گفت چرا خداوند چنين كـرده   بنابراين از اين حيث نمي. صي دارندهر دو روال خا. دو مثل هم هستند

  .مقرّرات داخلي است. است
تر اسـت، اينطـور    ايد جوامع ما پاشيده ما مقايسه كرده و گفته ي اينكه جوامع غربي را با جامعه اماو 

شود از اين اسـت كـه    ميتمام اين فجايعي كه در غرب . در جوامع غربي اصالً خانواده معني ندارد. نيست
  .اي ندارد خانواده وجود مستقل و جداگانه

. كنند اين از طرفي تقصـير مـردان اسـت    اينكه چرا مردان زنان را به چشم يك كاال نگاه مي اماو 
  العمـل رفتـار زن    عالوه ايـن امـر تـا حـدي عكـس      به. كنند، اين هم يك گناهي است يمردم هزار گناه م

زناني هستند كه بسـيار بـر خـانواده تسـلّط      لّانگاه كنيد رفتار زن گاهي اينطور است وااگر به جوامع . است
يعنـي  . منظور از اداره هم اين نيست كه همه مانند نوكر پيش او هسـتند  البتّه. كنند دارند و آن را اداره مي
  .هاي خانواده را در دست دارند تسلّط دارند و برنامه

هـايي دارد از قبيـل    چرا كه شاهد بـودن گرفتـاري  . رامش زن استي شهادت هم از لحاظ آ مسأله
ي  اينكه بايد مرتباً در محضر قاضي حاضر شد و اظهارنظر كرد و اين مسأله براي زن و بـراي نسـل آتيـه   

  .زن مضرّ است
بنابراين وقتي كه زن از سنّ خاصـي گذشـت در ايـن    : به اين طريق ممكن است شما بگوييد اماو 

عـالوه در   داري از اين فطرت در او هست و بهصورت هم اوالً يك مق درآن! مثل مرد است، نهرت عيناً صو
در اينجا براي حفظ جامعـه ايـن وضـعيت را بـر او     . آن موقع مدل و الگو براي ديگران و زنان جوان است

  .اند تحميل كرده
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ر شـما قـدري بـه    كـنم اگـ   ور مـي در مورد نماز با توجه بـه چنـد سـؤال ديگـر شـما مـن تصـ        اما
نگـاه   )شـاگرد ديگــرش ( هـاي آدلر و كتاب )شاگرد او( هاي يونگ فرويد و كتاب) روانكاوي( 1ناليزپسيكا

جـز اينكـه    فرويد رد شـده اسـت   نظرياتاغلب  البتّه. شود كنيد بسياري از اين مطالب برايتان فهميده مي
هر نحو نماز خواندن ولو معني آن را كسـي ندانـد   به . نموده است) روانكاوي( ناليزنام پسيكا بناي علمي به

نويسد، اگر ما مهارت دكتر را قبول داشته باشيم ولـو نسـخه را نتـوانيم     مثل اين است كه دكتر نسخه مي
چـه معنـي نسـخه را بـدانيم و چـه      . كنيم بخوانيم ولي از دواخانه كه دارو گرفتيم به همان طريق اجرا مي

معناي نماز را اگـر دانسـتيد    .ي معناي نماز را بايد بدانيموصيه شده است كه حتّولي در مورد نماز ت. ندانيم
ت هر مرتبـه  شما چون معني را درك كرده اس وقتي به نماز ايستاديد بدون اينكه خودتان بدانيد ناخودآگاه

ـ ذكر شـده، خود  يعني آن مسائلي كه در نماز. ي تلقين به نفس است منزله خوانيد به كه نماز مي خـود در   هب
انـد   بدين جهت است كه اثر فراواني دارد و به همين جهت هـم گفتـه  . شود تر مي شما مستحكم ناخودآگاه

چـون در  . ولي بهتر اين است كه به آنها ياد بدهند. اند نماز واجب نيست كه بر اطفال چون هنوز بالغ نشده
مثال اينها هست كه به آنها توجه دارند ولي بازي، درس و ا: تر ديگري از قبيل اهميتسنين آنها مسائل با 

  .كند مي شود و به مسائل باالتري توجه شخص بالغ همراه با بلوغ، فكر او هم بالغ مي
در مورد تعدد همسر كه گفته بوديد، انسان اوليه كه اصًال رسم ازدواج نداشت و فقـط توليـد نسـل    

كـرد و   مرد نيز نقشي دارد، از آن لحظه جامعه توجه مـي  بعد تدريجاً متوجه شد كه در توليد نسل،. كرد مي
صورت قبيلـه   ي بشري كه به ها جامعه مدت. استمند بود كه بداند هر طفلي از چه پدري زاده شده  عالقه

مند بود كه هر چه بيشتر نسل بياورد و تعداد قبيله بيشتر بشود، طرق مختلفـي   كرد، چون عالقه زندگي مي
خواهد با او نزديـك   توانست هر مردي را كه مي يك دوراني بدون محدوديت بود و زن مي در. را آغاز كرد

شود بـه   شود ولي بعد كه توجه جامعه به اين نكته پيدا شد كه هر نوزادي گذشته از آنكه از مادر متوّلد مي
لب موجب شـد  فهم اين مط. مندي پيدا شد كه بدانند اين نوزاد پدرش كيست يك پدر وابسته است، عالقه

منتهـا آن  . كه اجازه ندهند زن بيش از يك شوهر داشته باشد؛ براي اينكه معلوم باشد كه نوزاد از كجاست
خواست جمعيت زياد بشود، باقي بود و بنابراين جامعه اجـازه داد كـه    ي بشري كه مي خصلت قديم جامعه

اين تعدد، امر نيست بلكه اجازه اسـت و    .يك مرد چند زن بگيرد؛ براي اينكه بدانند نوزاد متعلق به كيست
شـما اگـر بـه خـود     . تواند جلوي اين اجازه را به نحوي بگيرد ولي نه به نحو الـزام  بنابراين خود جامعه مي

بينيد در قديم خيلي متـداول بـود    ايران توجه كنيد و ايران صدسال پيش را با ايران امروز مقايسه كنيد مي
شود و بهترين طريق جلوگيري از اين امـر همـين    اكنون كار زشتي تلقّي مي يك مرد چند زن بگيرد ولي
ي اينكه جمعيت زياد شده است اين  واسطه چنانكه به. به اين مسأله عوض شوداست كه ديد جامعه نسبت 
  .بنابراين جز موارد خيلي نادر، تعدد زوجات وجود ندارد. ديد در جامعه پيدا شده است

                                                                          
1  .Psychoanalysis 
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عدل آن چيزي . هايتان كه خدا عادل نيست، اينگونه نيست ايد از گفته آنچه شما نتيجه گرفته اماو 
مثالً از همـان روزگـاران   . ها، عدل متفاوت است در نظر ما انسان. كند نه چيز ديگري است كه خداوند مي

گوينـد   امـروز مـي   .انوشـيروان عـادل  : نوشتند در كتب مي )ي زماني كه فشار و اختناقي هم نبودحتّ( قديم
نظر مـا عـادل نبـود،     او اكنون به. جا كشت جمع كرد و يكانوشيروان چند هزار نفر از طرفداران مزدك را 

در آن روزگار تصور چنين بود كـه  . ها امروز با آن روز فرق كرده است چرا كه تصور عدل در نظر ما انسان
از بين برد بنـابراين آن عمـل انوشـيروان در آن     با كساني كه با مذهب مخالف بودند اين اشخاص را بايد

بنـابراين  . بوده اسـت  انسانيتاي به  گوييم لطمه دانيم و مي موقعيت عدل بود ولي االن ما آن را عدل نمي
به معناي عدلي كه در نظر من و شما هست صددرصد تكيه نكنيد و احتمال بدهيد كه خـود ايـن معنـا را    

  .والسالم. بايد عوض كرد
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گرچه وصالش نه «اي كه سؤال كرده بوديد، شعر  در مورد مسأله. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ام كـه از نـوار پيـاده شـده و      اش در مجالس صـحبت كـرده   را من بارها خوانده و درباره »به كوشش دهند
كسـي در  تـوان بـه هر   شـود و نمـي   ان سؤال ميي اين مسائل فراو منتها چون درباره. منتشر گرديده است

  .دبنابراين غالباً بايد به كتب مراجعه كني )يعني از قدرت نويسنده خارج است( پاسخش يك كتاب نوشـت
پـس  . مختصراً عرض كنم كه منظور اين است كه انسان براي كوشش و زحمت آفريده شده است

نبايد تصور كنيد كه چون وصالش را نه به كوشش دهند، بنابراين بايد بنشينيد كه هر وقت خـود او اجـازه   
بود امير يـا شـاه   مند  در زندگي عادي فرض بفرماييد دربارهاي قديم كسي كه عالقه. داد اين كار را بكنيد

 شد كـه مالقـات فـراهم    كرد ولي اين تقاضا موجب نمي رفت به منزلش و بارها تقاضا مي را ببيند بايد مي
در واقع اين كوشش شرط الزم است ولي شـرط  . شد طرف بايد صادر مي ي مالقات از آن گردد بلكه اجازه

كه براي وصـول بـه حقيقـت بايـد زحمـت      بنابراين براي اينكه انسان فراموش نكند و بداند . كافي نيست
  بكشد و بداند كه زحمت راه به اندازه و متناسب با لذّت وصال است، او را مأمور بـه كوشـش كـرده اسـت     

  : اند كه گفته
 ره دهـــم بنمايمـــت راه گـــذار   من توانم هم كه بـي ايـن انتظـار   
ــر  ــذّات مقَـ ــيريني و لـ ــدازه  ليـــك شـ ــر ان ــفر هســت ب ــج س  1ي رن

را از بنـدگان خواسـته اسـت بايـد     عالوه چون خداوند دستوراتي داده اسـت و مؤكّـداً انجـام آن     به
بـه  . عنوان اطاعت امر كوشش كرد، ولي كوشش ما بستگي به اخالصي دارد كه در عمل داشته باشـيم  به

  .والسالم .هر اندازه اخالصمان بيشتر باشد آن ارزش وصال هم بهتر خواهد بود

                                                                          
 .4158 و 4156 دفتر سوم، ابيات ،يمعنو يمثنو.  1
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از توجهاتي كه به مسائل معنوي غير مادي در شـما پيـدا شـده    . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

است شكرگزار باشيد ولي توجه نماييد كه اين مسائل مانند آب است كه اگر در مسـير خـود حركـت كنـد     
ود ولي اگر در مسير خود حركت نكند تبديل به سيل شده و خرابكـاري  ش باعث آباداني و احياي موات مي

ديگران به شما بـدبين  : ي اين حاالت خود هرگز با كسي صحبت نكنيد براي اينكه بنابراين درباره. كند مي
هـايي اسـت    ي رخنه منزله كنند كه خود به راي شما فراهم ميشده و موجبات تصورات و توهماتي را هم ب

ايـد و   توانيد براي خودتان مثل خاطرات، هر روز چيزهايي را كه فهميده فقط مي. باشد سير آب ميكه در م
  .ايد، بنويسيد ايد و شنيده ديده

اصـطالح   ي بـه شناس ي ديدن يا شنيدن يا استشمام آنچه مربوط به حواس است، در روان مسأله اما
اينهـا فقـط تصـويري از    . صوت اسـت  تگاه ضبطي دوربين عكسبرداري يا دس منزله خمسه به قُدما، حواس

دارند و اين تصوير را به مركز مغز كه آرشيو تمام خاطرات گذشته اسـت ارسـال    يك موضوع خارجي برمي
ها و خالصه حواسي كه قبالً داشته است و آنچه با اين قضـيه   ها و شنيده در آنجا آن آرشيو، ديده. دارند مي

دانيـد ايـن    نمـي . بينيـد  مثالً شما درختـي را از دور مـي  . گيرد ده و نتيجه ميكند را جمع كر ارتباط پيدا مي
فهميد كـه درخـت سـيب     بعد كه به سمت آن برويد مي. رود اين تصوير درخت به مغز مي. درخت چيست

شـود و بـه    ايد تركيب مـي  اين قبيل خاطرات جمع شده و با اين تصوير جديد كه شما دريافت كرده. است
همين مسأله، يعني تبديل تصور به تصـديق در اصـطالح   . كه اين درخت، درخت سيب است گويد شما مي

حـاال  . وجـود دارد  انسان از قبيل بويايي، شـنوايي، بينـايي   منطق يا تبديل حس به ادراك، در تمام حواس
شـود فهميـد چطـور     نمـي  البتّـه ( آيـد  مسـير پـيش مـي    گاهي اوقات براي بعضي اشـخاص عكـس ايـن   

جاي اينكه حس اول درك كند و تصوير بگيرد و به مغز بفرستد كه مغـز آن را بـا تجربيـاتش     به )شود مي
صـداي  خود در مغز مقداري تجربيات و تصويرها با هم تركيب شده منظره يا بـو و يـا    هتركيب كند، خودب

در اينجـا  كـرد،   رفت به مغز و مغز ادراك مي عكس مسير سابق كه حس مي آورد و به جديدي به وجود مي
. كنـد  كند و حس چيزي را كه وجود خارجي ندارد احساس مـي  ادراك مسير معكوس را در حس ايجاد مي

بـراي اينكـه وجـود، آن    . وجـود دارد ! توان گفت اين احساس و اين ديدار غلط است يا وجود ندارد، نه نمي
اري است از پيغمبر بنابراين از اين حيث بوي خوش هميشه يادگ. كند چيزي است كه شخص احساس مي

اسالم كه در اخبار هم هست كه هر وقت بوي خوش استشمام كرديد به پيغمبر صـلوات بفرسـتيد، بـراي    
ي زيبايي ديديد تشكّر كنيد از كسي  اينكه پيغمبر فرمود بوي خوش را من دوست دارم، يا هر وقت منظره

ي اشخاص اين  ت اين است كه براي همهآنچه قابل توجه اس. كه آن منظره را براي شما پديد آورده است
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دهد كه از ادراك به حس بيايد و چيزهايي را ببيند، ولـي بـراي اشخاصـي كـه خداونـد بـه        مسير رخ نمي
هر دو حالت براي آنها گـاهي پـيش    )كه هر دو يكي است( ايشان توجه دارد يا آنها به خداوند توجه دارند

  انـد از ايـن    هـايي كـه بـراي بزرگـان مـذهبي آورده      هـا و ديـده   ت و پيشگويياامآيد كه بسياري از كر مي
  .قبيل است

تر شود ولـي   گفتيد به حرم مشرّف شدم كه چيزي ببينم و اعتقادم قويي خود كه  در مورد خواسته
هـر   خداوند در اختيار شما باشـد كـه   م رضا يا پيغمبر يا خوداامهيچ نديدم، چنين توقّعي نداشته باشيد كه 

فاً آنها بايد جـوابي  ماند ولي توقّع اينكه موظّ شخص بالجواب نمي البتّهوقت بخواهيد به شما جواب بدهد؛ 
تر باشد امكان وصول پاسخ بـراي آن   از شما خواستن است، هرچه اين خواستن قوي. نداشته باشيد ،بدهند
  .تر خواهد بود قوي

كنيـد يـا    بينيد پرواز مي مثالً وقتي مي. شماست كنيد تجسم معنويات خود منازلي هم كه توجه مي
صـورت   مندي بـه  اين ميل و عالقه.  رفتنمندي شماست بر عروج و باال امثال اينها، عالمت ميل و عالقه

م    اي است از تجسم خواسته شود جلوه آنچه ديده مي. شود و امثال اينها پرواز ديده مي هاي درونـي و تجسـ
ي آن اسـت كـه    دهنـده  خود همين نشـان  .اي نه هرگونه خواسته البتّههستيد؛ معنويتي كه شما طالب آن 

بـد نيسـت   . كند وجـود دارد  امكان حصول به آن معنويت براي شما، يعني براي كسي كه اينطور عمل مي
. ي تمركـز حـواس را   شناسي را كه به زبان ساده است بخوانيد؛ مخصوصـاً مسـأله   هاي ابتدايي روان كتاب

آنچه در عالم خـارجي هسـت در وجـود انسـان هـم      . است كه انسان عالم كبير استعليمنسوب به ع
ي شخصي مشكل است و چه بسا امكـان نداشـته    منتها دسترسي به آن براي خود شخص، با اراده. هست
هـاي   بنابراين همين كه مثالً در عالم خارج راديويي وجود دارد، تلويزيوني وجـود دارد كـه از فاصـله   . باشد
رسـاند، شخصـي كـه بـه ايـن       ين فرسخ، چندين هزار كيلومتر، تصاوير و صداهايي را به گوش ما ميچند

تواند از راه دور بشنود و اين همـاني   مسأله برسد و توجه كند كه در خودش اين عالم كبير مندرج است مي
تي كـه در انسـان اسـت    از اين خصـلت و خاصـي   البتّه. اند ، بزرگان و پيغمبران گفتهائمهاست كه راجع به 

جهت اينكه انسان بـه دنبـال آن بـرود بـه قصـد      هر به .هاي مشروع و نامشروع بشود ممكن است استفاده
ولـي آنچـه را   . اينكه از آن استفاده كند و آن قدرت را پيدا كند معلوم نيست چندان مبارك و ميمون باشد

نيروهاي جديد معنوي بـه   ند و در آن مسيركه در مسير زندگي و در مسير رياضات انساني و شرعي پيدا ك
در ارتبـاط باشـيد،    صـدد اينكـه بـا جـنّ و ملَـك     وجه در هيچ بنابراين به. لهي استاو برسد آنها مبارك و ا

ي بزرگان سابق، در بين اجنّـه هـم جـنّ مـؤمن و مفسـد وجـود دارد ولـي         هاي همه به نوشتهبنا. برنياييد
بنابراين اگر امر الهي باشد و اجازه باشد الزم نيست شـما بـه   . ي هستندفرشتگان و مالئكه تمام به امر اله

تان را فقط به خالق بنابراين شما توجه و حواس. آمد دنبال آنها برويد آنها بايد به دنبال شما بيايند و خواهند
شاءاهللا  صورت ان دراين. ياد خدا را فراموش نكنيداينها، خالق ما و آنها، جلب كنيد و در تمام ساعات و ايام 
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ي شما معلـوم اسـت    كمااينكه از نامه( تان به وجود بيايد براي اينكه اين نظم در زندگي. خواهيد شد موفّق
ايد فالن كار را بكنيد يا فالن شخص را ببينيد و نشده، بنابراين توجهتان به آن مطلب  كه چند بار خواسته

وجهتان هميشگي و دائم باشد و براي اينكـه ايـن نظـم برقـرار     سعي كنيد ت )ي كافي نبوده است به اندازه
ام را      ( عبـادات شـرعي آنچـه واجـب اسـت      شود مسـلّماً بـه نمـاز و روزه و    اتي كـه تمـام ايـنـه مسـتحب

ي آن هر روز اقالً يك ورق بخوانيد، ولـي بـه شـرط آنكـه      قرآن هم با ترجمه. منظّماً رفتار كنيد )گيرد مي
  .والسالم .معناي آن را بفهميد
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 منديد كه حقايق را درك كنيد خيلي خرسند شدم از اينكه عالقه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

شود بايـد در خـور آن    اي است زحماتي هم كه براي آن كشيده مي ولي اين هدف چون هدف بسيار عالي
هاي مخالفين را به دقّت  ي كتابهاي جديد و قديم عرفاني و حتّ كه بسياري از كتابباشد و لذا اقتضا دارد 

ايد در بسياري از كتب نوشته شده  مطالبي كه فرموده. بخوانيد و بررسي كنيد كه چه مطلبي صحيح نيست
ـ    اما .مراجعه بفرماييد پيدا خواهد شداست، هرگاه  دتـان  ي وسـاوس خو اينكه نگران اعتقـادات مـردم و حتّ

خداونـد  . كوشش براي رفع ابهام و شك بسيار خوب است ولي نبايد موجـب نگرانـي بشـود    البتّهايد،  شده
دي َمْن : ي به پيغمبر فرمودحتّ

ْ َ
 ال

َ
ك

َّ
 ِإن

َ
شـاءا

َ
دي َمْن  ْ َ  َ َت َولِکنَّ اهللاَّ ْ صدد تحقيق بدون اين نگراني در 1.ْحَب

  :در مورد سؤاالتي كه نوشته بوديد اما .باشيد
كـنم و از   هاي بسـياري از ايشـان را دارم و غالبـاً مطالعـه مـي      اوالً در مورد آقايان فقها، من رساله

توجه داشته باشيد كه خود آقايان علما هـم در  . برم اند در واقع به فكر و روش آنها پي مي ي كه دادهنظريات
  هـا   گنجد و تقليدي نيسـت و ايـن رسـاله    د كه مسائل اعتقادي در رساله نميان ها نوشته ي رساله اوايل همه

صـورت بايـد جسـتجو كننـد و      ي درايـن مند هستند كه حتّ و عالقه در واقع براي كساني است كه مسلمان
اي نوشت صـالحيت مرجعيـت نـدارد بلكـه طبـق       كسي كه رسالهزيرا هر. با صالحيت را پيدا كنندمرجع 
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اشـد، يعنـي درس خوانـده باشـد، و     اوالً آن شخص بايـد فقيـه ب  . ، چند شرط وجود دارد2 ْن 

بعد هم واجد و داراي آن چهار . خواندن او محرز شده باشد؛ چرا كه صرف ادعا كافي نيست عالوه درس به
ولي اگر چنـين كسـي پيـدا شـد،     . فانه حائزان آن شرايط امروز در دنيا بسيار كم استشرط باشد كه متأس

براين، آقايـان در  بنـا . ولي تقليد در چيست؟ تقليد در عمل اسـت؛ نـه در اعتقـاد   . عوام بايد از او تقليد كنند
وجه قابل تقليد و پيروي نيسـت بلكـه صـرفاً نظـر      هيچ مسائل اعتقادي نظر دارند، بهها اگر راجع به  رساله

دهد ولي ايـن   كند يا به شما مشورت مي مثل يك نفر كه با شما مشورت مي. اند مشورتي خودشان را گفته
مات جنّاتي صـريحاً ايـن مطلـب را در مقـد     اهللا تاخيراً ديدم آي. بر خود شماست كه به آنها رسيدگي كنيد

ـ  «: ايد بنابراين، اينكه نوشته. اند ي خود نوشته رساله زم بـه اطاعـت ايشـان    عرفاي فقيه معاصر كه فقـرا مل
بلكه هر فقيري بايد اين تحقيـق را تـا حـدي كـه امكـان دارد      . وجه به اين صورت نيست هيچ به» هستند

گـاه او در مسـائل   ا كنـد و از او تقليـد كنـد، ولـي هر    آن شـرايط باشـد پيـد    بنمايد و فقيهي را كـه داراي 
ي  منزلـه  ا نديده بگيرد يا اينكه صرفاً بهتواند آن ر غيرتقليدي، در مسائل اعتقادي، اظهار نظر كرد مقلّد مي

                                                                          
 .كند چنين نيست كه هر كس را تو بخواهي هدايت تواني كرد وليكن خدا هر كه را خواهد هدايت مي) اي رسول(؛  56سوره قصص، آيه .  1
 . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  2
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 كرده تشخيص داد آن دخالتن د بايد تصميم بگيرد و اگر خدايحال خوولي درهر. يك نظر مشورتي بگيرد
صـالحيت   صـورت آن فقيـه از   باشـد، درايـن   جـاه مـي   از روي حـب  در مسائل اعتقادي از روي سوءنيت و

ايـد از جملـه    بنـابراين كسـاني را كـه اسـم بـرده     . مرجعيت افتاده است و بايد به مرجع ديگري رجوع كرد
ابـادي و خاكسـار   ي تصـوف گن  احمـد كـه بـه طريقـه     نه پسر ايشان سيد( خميني اهللا ايد گفتار آيت نوشته

شود؛ بـراي اينكـه پسـر     گنابادي يا خاكسار ديده مي ي تصوف ، در اينجا عنادي با طريقه)تمايالتي داشته
بنـابراين  . اهللا بخواننـد  نام آيـت  كه داراي رساله باشد و وي را به ام ايد، بنده نديده ايشان كه شما ذكر كرده

ساير آقايان را هـم  . هم كسي از ايشان الزم نيست تقليد كنداين قول نه به اعتبار فتواست، به اين اعتبار 
اگر قرار بود كه تشـخيص خـود اشـخاص بـراي پيـدا      . ايد، اين تشخيص و گمان خود شماست كه نوشته

. كردنـد  كردن مرجعي كه الزم است هميشه از او اطاعت كرد، مجاز باشد، پيغمبران را هم مردم تعيين مي
شود كه از طـرف پيشـواي    بنابراين فقط كسي رهبر شناخته مي. مر الهي استاين مسأله فقط موكول به ا

 البتّـه . قبلي به اين سمت منصوب شده باشد و سلف وي تشخيص داده باشد كه صالحيت اين كار را دارد
انـد و بـا همـان     ها نوشته مرجعيت در مسائل شرعي و تقليد به همان نحوي است كه خود آقايان در رساله

توانيـد تشـخيص    ايد، شما بر چه اسـاس و صـالحيتي مـي    يا عارفان ديگري كه ذكر كرده. مذكورشرايط 
بينيد بسـياري از كسـاني    اگر به تاريخ اسالم نگاه كنيد مي. بدهيد كه اين چند نفر عارف هستند يا نيستند

ل اينها، ما آنهـا  اشعري و امثا قاضي، ابوموسي شريح: كنند مثل كه ساير مسلمين خيلي از آنان تعريف مي
مالك صحت نيست كمااينكه اكثر  )ولو اكثريت( بنابراين تشخيص اشخاص. را به آن عنوان قبول نداريم

هـر  ) چه موافق يـا مخـالف مـا   ( بنابراين هركسي كه ادعاي عرفان كند. مسلمين فعلي اهل سنّت هستند
ا هم اگر با استدالل گفته قبـول  دهيم صحيح است و هر نظر مخالفي ر نظري را كه خودمان تشخيص مي

هي  در آيـه . ي اينها را دنبـال كنـيم   كنيم ولي الزم نيست كه همه مي
َ
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  .كنيد ولي دنبال همه رفتن معني ندارد كسي را بشنويد و قبول يا ردفرمايد نظر هر مي
ام  ي مختصري كه من نوشـته  ايد، در رساله در مورد مطلبي ديگر كه راجع به تصوف و عرفان گفته

. انـد  تصوف و عرفان مثل دو روي يك سكّه. ، اين مطلب گوياستآشنايي با تصوف و عرفانتحت عنوان 
د از عرفان بد توانن منتها در اوضاع سياسي فعلي مملكت كه نمي. هم از هم جدا هستند و هم يكي هستند

اينكه عرفان  اما. گويند عرفان خوب است و تصوف بد بگويند، براي اينكه بخواهند حرف خود را بزنند، مي
اي را از عرفـا   كننـد كمااينكـه شـما عـده     چيست و عرفا كيستند آن را به ميل خـود تعريـف و تأييـد مـي    

هيچ معلـوم نيسـت كسـاني را كـه شـما عـارف       اي از عرفاي ظاهري يا امثال اينها را كه  ايد، عده شمرده
اند قبول كنيد و هر قول  هايشان را بخوانيد، هر قول صحيحي را كه گفته شما كتاب. دانيد عارف باشند مي

در اينكه عارف هستند يا نيستند و روابطشان با خداونـد چگونـه اسـت بـا     . اند رد كنيد ناصحيحي كه گفته
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وقت بايد توجه كنيد كه آيا ايـن  ان ادعايي يا دستوري داشتند، آنا خودشاگر در روابط با شم. خودشان است
  دستور با قرآن منطبق است يا نه؟

خوانيد، اين گمنامي نه امتياز مثبتي اسـت و   در مورد كساني كه شما آنها را عرفاي گمنام مي اماو 
ود شد يـا نـابودش كردنـد، ايـن     به صرف اينكه يك نفر خود را عارف خواند و بعد به جهاتي ناب. نه منفي

رفتـار بعضـي صـوفيان هـم      امـا د و چه بسا آن نابودي به علّت ديگري باشـ . دليل صحت گفتار او نيست
تصوف و عرفـان آن چيـزي اسـت كـه اصـولش گفتـه و دسـتور داده        . قول شما دليل بر تصوف نيست به
كثيري از مسلمانان بوده و هسـتند و خواهنـد   تعداد . دهند شود نه آنچه مدعيان پيروي از آن انجام مي مي

ديگر شرعًا حق نـدارد آنـان را از    هيچكسكنند ولي  بود كه ادعاي مسلماني دارند كه به اسالم عمل نمي
گويند ولي عمل  قاد هم ميگويند و چه بسا با اعت براي اينكه شهادتين را مي. ي اسالم بيرون بيندازد حوزه
هاي فراواني است كه من براي اينكه طوالني نشـود   ز صدر اسالم تاكنون مثالا. خالف اسالم استآنها بر

  .ولي هميشه اينها هست. كنم ها خودداري مي از ذكر اين مثال
از زماني بود كـه   عنام علي ي تبرّك و تيمن به د اين مسألهگذاري، اگر توجه كني ي نام مسأله اما

ف و عرفان بعد از مداز ايران دور شده بود، از هندوستان دومرتبـه بـه ايـران آمـد؛      اي كه ت طوالنيتصو
در شـرح حـال    الحقـائق  طرائقراجع به اين مطلب در كتاب . سال قبل 250تا  200يعني در حدود تقريباً 

اگـر شـما روش    اما. اول مطالبي نوشته شده است كه بهتر است به آن مراجعه بفرماييد نورعليشاه حضرت
اسم چيزي اسـت كـه بـراي    . ها را رد كنيد يي قبول داريد دليل اين نيست كه ساير روشيك نفر را در جا

شناخته شدن مسمي است و اَسمائي كه به نحوي مورد تأييد است تا حدي از جانب خداوند مقـدر شـده و   
ي هم بر خصوصيـ هـا چيسـت، نامو   بنابراين، ايراد بر اينكه اين اسـم . ات آن شخص داللت داردتا حد ه ج

نام آكـادمي بـود    است كه افالطون در باغ خود كه بهنقل . كوچكي استي بسيار  گذاري مسأله اسم. است
. افالطـون هـم وضـع مرفّهـي داشـت     . نشسـتند  گذاشـتند و همـه دور او مـي    چهارپايه مـي . داد درس مي

در . بزرگـواري بـود  هاي خيلي قيمتي بود، حال آنكه خـود او هـم مـرد زاهـد و      هايش داراي كفپوش اتاق
كـرد و از همـه چيـز     ي معاصر او بود در يك خمره زنـدگي مـي   مقابل، ديوژن يا ديوجانس كه از فالسفه

آلود و كثيف دورتادور اتاق  يك روز وسط درس افالطون، ديوژن وارد اتاق شد و با پاي گل. كرد پرهيز مي
برادر چرا اين كار را : ود افالطون از او پرسيدخواست بر بعد كه مي. آلود كرد راه رفت و تمام كفپوش را گل

بلـه، ولـي بـا كبـر و     : افالطون در جواب او گفـت . براي شكستن كبر و غرور تو: كردي؟ ديوژن پاسخ داد
  .ندانيد اين مسأله را در نظر بگيريد و تشخيص خودتان را در همه جا معتبر! غروري بيشتر از غرور من

اخـالق يـا عرفـان يـا     . اند قبالً توضـيح دادم  تقليد، چنين نظري داده اينكه اكثر مراجع عظامِ اماو 
تمام اينها در روشي كه براي حصول عرفـان بـه دسـت     لّاوا. تشيع لغات مختلفي است دالّ بر يك مطلب

  .ضبط است) يعني تصوف( آيد مي
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يد كامـل  نخواهد بود، تأي ا بر آن نبوده وي فقه يد كامل و عقيدهداللت بر تأي: ايد اينكه نوشته اماو 
مسـائل  . فقها بايد نظر خـود را منحصـر بـه مـوارد تقليـد كننـد      . ي فقها در اين مورد الزم نيست و عقيده

آن اسـت كـه مرقـوم     پرسد، حق كسي كه مياول رساله بنويسند و در پاسخ هراعتقادي را بايد در ابتدا و 
بنـابراين، بـه تأييـد    . ادي را خود بايد تحقيـق كنيـد  بفرمايند كه اين نظر، نظر مشورتي است، مسائل اعتق

  . آقايان هيچ نيازي نيست
هـا را   هاي شرعي، به همه توصيه شـده اسـت كـه خودشـان رسـاله      در مورد وجوهات و بدهي اما

به دسـتوراتي كـه داده   بنا( دانند آن دين را يا شخصاً ادا كنند بخوانند و به هر نحوي كه خود را مديون مي
يا در مواردي به بزرگان ديني برسانند و اگر خودشـان ايـن كـار را بكننـد و ايـن زحمـت را از        )استشده 

الً در كتـاب     . گردن پيرشان بردارند نه تنها ضرري ندارد بلكـه بسـيار فايـده هـم دارد     ايـن مسـأله مفصـ
  . دذكر شده است به آنجا مراجعه كني كتابنده تأليف آقاي سلطانحسين شبهات رفع ي رساله

مـت هـم   اامحتّـي  . باشد ت عرفاني موروثي نمياامي وراثت، هرگز قطبيت و مق ي مسأله درباره اما
قـرار دارد و سـايرين از فرزنـدان ايشـان      عم، در رأس آنهـا علـي  اامـ ولي اينكه دوازده . موروثي نيست

مت بر نص سابق بـر الحـق   اامجانشيني . توان گفت اين امر بر اساس پدري و فرزندي است اند، نمي بوده
نصوصـي   ائمهبينيد در شرح حال هر يك از  را مالحظه بفرماييد مي كمفيد شيخ ارشاداگر كتاب . است

م بودن ذكر نشده است و اين امامت او وارد شده ذكر كرده است، ولي چيزي در مورد فرزند اامرا كه براي 
بسيار شديدتر اسـت و حـال آنكـه توجـه      فم هادياامم جواد و ااماند در مورد حضرات  ايراد كه گرفته

وجـه   هـيچ  بدين قرار بـه . اعطا فرمود فاند خداوند مقام پيغمبري را در كودكي به عيسي و يحيي نكرده
ـْد : فرمايـد  ابـراهيم مـي   حضـرت با وجود اينكه خداوند در مورد . فرزند بودن و نسل بودن مالك نيست
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ايم و در مقابل چشم مـا   شنوند اگر خودشان فكر كنند كه ما شيعه كساني كه اين عقيده را مي لّاشود وا مي
هـاي   شاءاهللا ما را از اين مخمصـه  م دوازدهم را منتظر ظهورشان هستيم و اناامم قرار دارند كه اامدوازده 

يـق زحمـت بسـياري    ي شما متوجه شـدم كـه بـراي تحق    از نامه اما. گويند فعلي خالص كنند، چنين نمي
ايد ولي اين امـر بـدون اعتقـاد صـحيح      ي وارد سلوك هم شدهايد ولي هنوز هم كافي نيست و حتّ كشيده

كند، آيـا بيعـت بـا آدم     شود بيعتي مي كسي كه وارد عرفان مياي اينكه اگر نظر داشته باشيد هرنيست؛ بر
آن شـخص كـه از شـما بيعـت      ناصالح صحيح است يا نه؟ و چون صحيح نيست اول بايد بـه صـالحيت  

گيرد يقين پيدا كنيد و بعد از اين يقين اگر مسائل جديدي پيش آمـد و مشـكوك شـديد بپرسـيد، نـه       مي
شاءاهللا خداوند به من و شما و همه توفيق بدهد كـه   ان. اينكه فقط براي تجسس بيعت را به گردن بگيريد
لمان، خالصاً و مخلصاً در راه خداوند باشـد، از شـما   ي اعما روز به روز بر خلوص نيتمان اضافه شود و همه

  .والسالم. در مواقع زيارت حرم هم لطفاً از طرف من زيارت كنيد. التماس دعا دارم
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خـود  قبل از خواندن متن آن خواستم تاريخش را نگاه كنم ولـي  . كاغذ شما رسيد. با عرض سالم
 .دانـم تـاريخ بـود يـا نـام خيابـان       بهمن كه در روي پاكت نوشته شده بـود نمـي   22نامه تاريخ نداشت و 

شـمار   ايد مسلّماً نيـاز بـه صـفحه    اي كه شما در شش صفحه نوشته اين نامه. شمار نداشت همچنين صفحه
. فكـر و روح شماسـت  در ي مهمي نيست ولي خود اين نشانگر آشـفتگي اسـت كـه     اين مسأله البتّهدارد؛ 

خود  ههاي ظاهري را رفع كند و به نظم و ترتيب آورد خودب گونه آشفتگي، اگر انسان آشفتگيبراي رفع هر
ها سعي كنيد كه تاريخ بگذاريد و اگـر نامـه بـه ايـن طـول و       بنابراين در نامه. شود ي او عوض مي هروحي

شـود   الب آن، بطور كلّي مطلبي كه مستفاد ميراجع به مط اماشمار هم داشته باشد و  تفصيل است صفحه
ايـن  . گردد ايد برمي اين است كه بررسي مشكل شما به بررسي احساسات و عواطفي كه به برادرتان داشته

حسـب مصـلحت اسـت، فرامـوش     هاي خداوند بر انطوركه تمام دادهمنتها هم. مشكلي است كه همه دارند
كنـيم، بـه    مان كم شده و چرا فرامـوش مـي   نگرانيم كه چرا حافظهناليم و  كردن هم كه ما غالباً از آن مي

تـدريج بايـد فرامـوش     موشي تبديل به نعمت شده است و بهچرا كه براي شما فرا. موقع خود، نعمتي است
توان بريد بايد بوسـيد، بـه    دستي را كه نمي: گويد آن مثَل مشهور كه مي. اي هم جز اين نداريد كنيد چاره

توان تغيير داد بايد  اند حاكي از اين است كه در مقابل مقدراتي كه نمي بعضي تفسير كرده عكس آنچه كه
  :كاشاني قول كليم به. نا كرد و آن تقدير را پذيرفتخود را با آن تقدير آش

ــانه ــيش  افس ــود ب ــات دو روزي نب  آن هم كليم با تو بگويم چسـان گذشـت   ي حي
 روز دگر به كندن دل زيـن و آن گذشـت   يك روز صرف بستن دل شد به آن و اين

عنـوان   كنيد خاطرات روز اول را فقط به ايد و سعي جهت، شما از اين جهت به روز دوم رسيدههر به
جهـت اگـر در سـنّ و    هر بـه . ضعيت خـود را ننوشـته بوديـد   شما و. ي زندگي و خاطرات حفظ كنيد تجربه

چون . رد نكنيد و اگر ازدواج خوبي پيش آمد قبول كنيدوضعيتي هستيد كه امكان ازدواج هست، ازدواج را 
. ازدواج منطبق با فطرت است و در واقع در مسير حيات راه رفتن است؛ يعني در مسير آب شنا كردن است

ل كنيد و به هر جهت بدانيـد كـه   اگر فرزند و شوهر داريد سعي كنيد عالقه و انس خود را به آنها منتق اما
ي  منزلـه  ها بـه  وجود هر يك از انسان »اندرين ملك چو طاووس به كار است مگس« :قول شعر مشهور به

ي بسيار كوچكي كه برداشتن آن تغييري اگر چه مختصر در زندگي  اي است در اين جهان؛ ولو مهره مهره
كنيـد و خداونـد شـما را آفريـده و در ايـن       بنابراين توجـه كنيـد كـه شـما در دنيـا زنـدگي مـي       . دهد مي
چه بسا اگر از خـود مواظبـت   . وجود، بدون اينكه خودتان بخواهيد كاري كنيد، نقش و اثري داريد انِسازم

ي خودتان را از دست بدهيد براي بسياري از اطرافيان همان حالت ناراحتي و انـدوهي كـه    هنكنيد و روحي
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ي  طبيعـت و از نظـر جامعـه    بنابراين فكر كنيد كه از نظر. االن در شماست براي آنها نيز به وجود بياوريد
  .بشويد موفّقشاءاهللا  انساني موظّف هستيد به زندگي كردن در وضع حاضر كه ان

 شمس مقاالتهاي خود مندرج در كتاب  ايد، شمس تبريزي در گفته در مورد خداوند كه گفته اماو 
من بـه   ام،  يدا كردهام و هزار دليل براي وجود خدا پ آن شخص به من گفت كه ديشب فكر كرده: گويد مي

كنم ولي بدبخت يا بيچاره بـرو خـودت را    اي از طرف او از تو تشكّر مي او گفتم از اينكه خدا را ثابت كرده
كنيـد كـه بـر جهـان حـاكم اسـت آن        آنچه احساس مـي . وجود خدا محتاج به اثبات تو نيست. ثابت كن

انين و گردش زمين و آسـمان و سـيارات و   بينيد، در قو اين حكومت را شما مي. حكومت مال خداوند است
خواهيـد   شما هر نامي مـي . نهيم اي است كه آن اراده را خدا نام مي ي اينها در تحت اراده امثال اينها، همه

به اين معني كه تمام اجزا و جوارح شما . ي آن در وجود خود شما هم است به آن بدهيد ولي تجلّي و جلوه
اگـر سـوزني در   . ترين سلولي كه در بدن شما هسـت خبـر دارد   ان از كوچكدر اختيار جان است و اين ج

اي از تسلّطي اسـت   اين تسلّط جان بر تمام بدن شما مانند جلوه. شويد خواب به پاي شما بزنند متوجه مي
ولـي  . ي زمين و تمام كُرات آسماني و خالصه كلّ عالم دارد ي زمين و اعماق كره كه خداوند بر تمام كره

  :قول موالنا به. داوند را در وجود خود بجوييدي خ وهجل
 بيرون ز شما نيست، شماييد، شماييد آنان كه طلبكار خداييـد، خـود آييـد   

ـ  بنابراين شما اگر نگراني خـود و   ههايي را كه داريد رفع كنيد و وضع فعلي را بپذيريد، خودتان خودب
  .كند پي خواهيد برد اداره مي ي جهان را بطور طبيعي به اين نيروي واحدي كه همه

ها همه به درجات كم و زياد خود را محـور جهـان    ايد، انسان آنچه در مورد عدل خداوند گفته اماو 
دادند ما هم عمالً تمام جهان و تمـام   ي زمين را مركز تمام جهان قرار مي دانند و همانطوركه قدما كره مي

دهيم  ناميم، به خدا نسبت مي آنچه را ما عدل مي. دهيم مي تصميمات خود را بر اساس محور خودمان قرار
كند و خداوند  كنيم و حال آنكه عدل آن چيزي است كه خداوند مي دانيم از خدا دور مي و آنچه را ظلم مي

اي از وجـود   ولي معموالً چنين است كـه قـبالً تصـور و ايـده    . كند دارد نه اينكه خداوند عدل مي مقرّر مي
كنيد اين تصور را بر خداوند منطبـق   شود، بعد سعي مي بق ميل خودتان در ذهن شما ايجاد ميخداوند مطا

خداونـد عـادل   «. شود كه چرا خداوند عـادل نيسـت   شود فريادتان بلند مي كنيد و وقتي ديديد منطبق نمي
و خـداي  ولي توجه كنيد كه خداوند فقط خداي شـما  . كند عدل است به اين معناست كه آنچه مي» است

ها نيست، تمام كُرات آسمان تحت لواي قـانون او هسـتند، تمـام موجـودات      من و حتّي فقط خداي انسان
دارد ولـي هـزار بـرادر     تواند براي خاطر شما و من، برادرتان را نگـه  خداوند نمي. جاندار تحت امر او هستند

هاي نظم را به مـا خبـر داده و    ن گوشهاو نظم خاصي را برقرار كرده است و بعضي از اي. ديگر از بين برود
مثالً دستور داده است كه آب آلوده يـا غـذاي آلـوده نخوريـد؛     . توانيم خودمان را با آن منطبق كنيم ما مي

ايـن قـانون را   . برد كند و شما را از بين مي براي اينكه اگر چنين كنيد ميكروب در بدن شما ازدياد پيدا مي
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. دانـيم  ها هست كه ما خودمان آن را نمي ولي بسياري گردش. كنيم منطبق مي دانيم و خود را با آن ما مي
  گوييـد اگـر بـرادرم زنـده بـود مـردي        يقين بدانيد كه خداوند در اين كار مصلحتي آفريده و اينكه شما مي

ه تا بعضـي سـنين داراي هـوش    ام ك هايي را ديده من بسياري از جوان. شد معلوم نيست چنين و چنان مي
اي موجب شد كه برگشتند؛ به  اي، چه واقعه و در واقع نبوغي بودند ولي بعد معلوم نيست چه حادثه وانفرا

. و تعقّل در ايشان نبود چه رسد به نبوغ تفكّريك از آن آثار ه به سطح حيوان نزول كردند و هيچنحوي ك
نطور قاطع بگوييد اگر بود اي رستوانيد به ض شما در صورتي مي. شد دانيد اگر بود چه مي بنابراين شما نمي

  .صحيح باشد معلوم نيست هم شما بيني پيش آن .نداريد را قدرت اين كه شما .داريد نگه را او كه بتوانيد شد مي
كـه  دانند ولي همانطور او را عادل ميها كه به خداوند معتقدند  ي انسان ي خداوند، همه مسأله اماو 

هـايي   حتّي در جنـگ . كند عدل است عادل است، بايد گفت آنچه خداوند ميقبالً گفتم نبايد گفت خداوند 
شود كه افكار خاصي  ت موجب ميروند شايد خود ازدياد جمعي ين ميي زيادي از ب مرتبه در آن عده كه يك

به اين جهت ايـن نـوع   . در جمع پيدا شده و بالنتيجه ممكن است جماعت بشر را به سوي نابودي بكشاند
شـود تـا محقّقـين يـا كسـاني كـه        ها موجب مي آورد و اين گرفتاري ها را به وجود مي ها يا جنگ گرفتاري

ي بشري تفاوت و تكامل پيـدا   بينيد كه جامعه تدريج مي حل آن بروند و به قدرت فكري دارند به دنبال راه
ي بشـري   وعاً جامعـه رسد، ولي مجم نظر مي ها در مسير تنزّل به ت اين تفاوتگرچه گاهي اوقا. كرده است

  .شود ها موجب رفع مشكالت مي رو به تكامل است و همين گرفتاري
چيست؟ اگر منظور از » ما«ايد خداوند ديگر ما را دوست ندارد، نفهميدم منظور از  اينكه نوشته اماو 
وست دارد ها يقين داريم خداوند همه را د براي اينكه خود من و خيلي. ي مردم است، اينطور نيست ما همه

شود خدا شما را دوست نداشـته   و اگر منظور شما خودتان است، چه خاصيتي در شما هست كه موجب مي
آيـد، گـاهي بـه     هاي آتش خودخواهي است كه هر لحظه به شكلي در مي باشد؟ خود اين يك نحوه زبانه

هـر دو  . تـر ببينيـد   يينشكل اينكه خود را از همه برتر ببينيد و گاهي به شكل اينكـه خـود را از همـه پـا    
ي  تصور كنيد كه شـما انسـاني هسـتيد بـه انـدازه و هماننـد همـه       . ي اصلي آن از خودخواهي است ريشه
سازي كه از گل مجسـمه   مجسمه. مندي خداوند هستيد ها و نه كمتر و نه بيشتر مورد توجه و عالقه انسان
هـا را   ي آن مجسـمه  نباشد ولي خـودش همـه  هايش را شما نپسنديد و زيبا  سازد ولو بعضي از مجسمه مي

هايي بـه مـا ارائـه داده، همـين      خداوندي كه ما را آفريده مسلّماً ما را دوست دارد و اينكه راه. دوست دارد
هـا بتـوانيم از قـوانين او سـرپيچي      منتها اجازه نداده است كه در تمام زمينـه . عالمت دوست داشتن است

ر داده است ولي در مواردي ما را ملزم كـرده و راهنمـايي كـرده كـه خـود را      لذا تا حدي به ما اختيا. كنيم
سوزاند بنابراين بر شماست كه دست در آتـش فـرو    خداوند گفته است آتش مي. مطابق قوانين او درآوريم
ابراهيم، خودش اين قاعـده را بـر هـم زد بـراي خـاطر سـاير        حضرتبار در مورد  نبريد و اگر استثنائاً يك

كسي كه شنا بلـد نيسـت   خداوند چنين مقرّر كرده كه هر. دن بود كه به آنان قدرت خود را نشان دهبندگا
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خداونـد راه  . پس بر شماست كه اگر شنا بلد نيستيد به شنا نپردازيد تا اينكه يـاد بگيريـد  . در آب خفه شود
چقدر چيزها كشـف شـده   ببينيد در دنياي امروزي . ياد گرفتن اين قوانين را در دسترس بشر گذاشته است

در اين قسمت و در اين حـدود مـا   . بنابراين بر شماست كه خود را خالف قوانين خداوند قرار ندهيد. است
خداوند در ضمن اينكه قوانين را مقرّر كرده كه آن قوانين ما را مجبـور  . مجبوريم، ولي اين جبر خدا نيست

شـوند   ها كه امـروز عـالج مـي    بسياري بيماري. آموزد كم به ما مي كند، راه كشف اين قوانين را هم كم مي
بنابراين در اين زمينه ديگـر شـما   . روزگاري العالج بود و خداوند راه كشف درمان را در اختيار ما گذاشت

خداوند بـين خـود و بنـدگانش    . او قوانين را آفريده است كه بايد اين قوانين را رعايت كنيد. مجبور نيستيد
، نـه  1گذارد خداوند بين انسان و قلب او حائل مي: فرمايد دهد چنانكه در قرآن مي ار ميسدهايي از خود قر

اگر شما . ما ممكن است آن حائل را نصب كنيم و ممكن است آن را برداريم. گذارد اينكه خود او حائل مي
شود و اگر هميشـه   يكند و خدا هم از شما دور م عنوان حائل تلقّي مي اد خدا غافل باشيد خدا اين را بهاز ي

ياد خدا هم فقط اين نيست كه در منزل بنشينيد و نماز و روزه و . به ياد خدا باشيد ديگر حائلي وجود ندارد
ياد خدا آن است كه به قوانين او احترام بگذاريد و تسـليمش باشـيد؛ مـثالً در مـرگ     . دعا و قرآن بخوانيد

در . ه قوانين طبيعي است، به اين قـوانين احتـرام بگذاريـد   انسان، مرگ خواهر يا برادر انسان تمام اينها ك
كه به اين طريق آرامش پيـدا كـرده و بـه زنـدگي      )و در كتب هم نوشته شده( خيلي اشخاص ديده شـده

اينكه  اما. تر است اگر شما بين خود و خدا حائل نگذاريد خداوند از رگ گردن به شما نزديك. اند ادامه داده
هر تعبيري كـه  . اينها تعبير است ،كنند رسد مي متضاد از مرگ زودرس يا از باليايي كه مي دو تعبير ظاهراً

ي صـحيح   اصطالح پراگماتيسم آنچه كه ادامـه  بنابه مكتب به. امش روحي شما باشد درست استبراي آر
اينهـا  . نيستبنابراين اينها هيچ دليلي نه بر تأييد و نه بر خالف آن . كند صحيح است حيات را تضمين مي

آن  ي ي قوانيني كه بر كلّ جهان حاكم است، بر همه ي خداوند است؛ از مجموعه تعبيرات مختلف از اراده
بنابراين هر تعبيري كه بكنيم ناقص است، از جهتي هم ممكن اسـت  . قوانين هم ما تسلّط و احاطه نداريم

  .صحيح باشد
براي اين است كه در اين دنيا مردم مثل حيوان  ي دستورات كه آمده است ايد همه اينكه نوشته اما

بله خداوند كه اين قوانين را مقرّر كرده بـراي ايـن   . ي از حقيقت استظر شما جزئبا هم رفتار نكنند، اين ن
. ي آن فقـط ايـن باشـد    ي نتيجه است كه كار بشود ولي اين يكي از نتايج آن قوانين است، نه اينكه همه

يكي از ايـن دسـتورات هـم    . ه در نظر بگيريد بايد خودتان را با آن منطبق كنيدشما همين نتيجه را هم ك
بنابراين . ي مرگ دوستان عبارت است از ازدواج براي مرد و زن و تسليم خدا بودن و فراموش كردن واقعه

به همين يك دليل و هدف كه مسلماني . در اين قسمت الزم نيست كه بگرديد و داليل ديگري پيدا كنيد
  . گونه شك را در خودتان زائل كنيدست، اكتفا كنيد و هرا
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ي  اي كه حق است حيات داشته باشند و بمانند ادامه دانم چرا خداوند عده ايد نمي اينكه نوشته اماو 
دارد؟ بايـد بدانيـد در روزي    مـي  خودشان مايلند برونـد آنهـا را نگـه   دهد و به كساني كه حتّي  زندگي نمي

ايد كه تشخيص بدهيد چه كساني مستحق  كردند شما وجود خارجي نداشته ا تقسيم ميحيات و مرگ ر كه
اين است كه زنده باشـد   مستحقّكسي كه زنده است بنابراين بدانيد هر. ي نيستندهستند باشند و چه كسان

 همين برادر شما بـاالخره . رود كسي كه رفته است خوش به حالش؛ براي اينكه باالخره به نحوي ميو هر
اين قوانيني كه در طبيعـت  . خداوند فعالً او را خواست ببرد. رفت بعد از صد سال عمر كردن روزي بايد مي

بنابراين اصوالً از لحاظ كـلّ جهـان فرقـي    . انسان و در طبيعت وجود دارد اقتضا كرد او را ببرد و او را برد
ري مردم و حتماً در من ي است كه در بسياا ايد حاكي از روحيه ايد و نوشته آنچه گفته ي مجموعه. كند نمي

تر و آن روحيه اين است كه خـدا را   تر و در بعضي ضعيف ديگران وجود دارد، منتها در بعضي قويو شما و 
شما آنچه ميـل و  . حال آنكه ما مخلوقيم و خادم و خداوند مخدوم است. دانيم مخلوق و خادم خودمان مي

انيد و اگر خدا آنطور رفتار كند او را قبـول داريـد، اگـر خـدا آنطـور      د هدف خودتان است، آن را صحيح مي
كننـده را   كننده و مـأيوس  بايد بتوانيد بر خود مسلّط شويد و افكار ناراحت. شود رفتار نكند فريادتان بلند مي

  .والسالم. ي خود بازگرديددور كنيد و به زندگي ساده و عاد از خود
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ي جنابعالي وقتي رسـيد كـه عـازم مسـافرت بـودم و اول بـه زيـارت بارگـاه          نامه. با عرض سالم

ي قبلي بـا   ي فعلي نيز مثل نامه بدين جهت نامه. شدم موفّقو سپس مرقد اجداد خودم  عرضا حضرت
همانطوركه مرقوم فرموديد اين مدت تأخير قاعدتاً در اصل مسأله خللي ولي . شود مدتي تأخير فرستاده مي

  .كند چون اينها مطالبي نيست كه به زمان بسته باشد وارد نمي
عنـوان محقّـق تحقيـق كرديـد      ذكّر شـده بوديـد، جنابعـالي اگـر بـه     در مورد بعضي مسائل كه مت

در مقام تحقيق . عليه گروه ديگري در نظر بگيريدهاي يك گروه را  ها و نوشته وجه نبايد فقط كتاب هيچ به
اهللا از آنهـا   عنوان آيت قول شما به ي زيادي از آقايان كه به گر عدها. بايد مطالب هر دو طرف را ديده باشيد

گويند كه در ميـان آنهـا نيـز كسـاني      گويند، گروه ديگري هم مطالب ديگري مي ايد مطالبي مي اسم برده
  .قدما فراوان بودند  از اين قبيل افراد جزء. باشند مي اهللا و در رديف گروه اول آيتهستند كه خود نيز 

الحمـدهللا از اول زنـدگي،   . ي خودم، هيچ نگران نيسـتم  نظريهمطلب ديگر اينكه من از مخالفت با 
ي اينطور بوده كه ناراحت نشوم هروحيـ  . ام تا حد تقويـت كـرده   ه را بعداً شغل قضايي هم بيشتر ايـن روحي

ي قضـايي   ترين دوست خود اختالف عقيـده  هاي چند نفري، بسياري اوقات با نزديك است؛ زيرا در دادگاه
كدام نظـر خودمـان   كه هر به نحوي. ا دوستي ما نداشتكرديم و اين اختالف عقيده هيچ منافاتي ب پيدا مي

ب بـدون    ولي من از . مان هم كماكان بر جا بود كرديم و دوستي را اعالم مي عناد با يك عقيده و يـا تعصـ
سؤاالتي كه كـرده بوديـد   . خواهم ايد معذرت مي ام كه نپسنديده شوم، اگر تذكّري داده استدالل ناراحت مي

هاي فعلي برخي مطالب تكراري ديـده   ي قبلي بعضاً به نحوي جواب داده بودم و لذا شايد در پاسخ در نامه
  .نيست آن اي از ولي به هر تقدير چاره. شود

ــا ف چيســت؟ مــن يــك جــزوه در مــورد اينكــه عرفــان چيســت؟   امــه تصــو ــام  ي كــوچكي ب ن
عرفان يعني   ور خالصه،بط. ام كه اگر آن را مطالعه كنيد مفيد خواهد بود نوشته عرفان و تصوف با آشنايي
ناخت قـول حكمـا شـ    ولي بـه . د به همان درجه عارف استكس از خداوند شناختي داشته باشهر. شناخت

ي بـاالي   ي پايين عرفان باشد و نفر ديگـر در درجـه   ممكن است يك نفر در درجه. مراتب تشكيكي دارد
اش از مبدأ وحي يـا معـاد يـك     ي شناسايي عارفي كه مصطلح شده است كسي است كه درجه اما. عرفان

درجات مختلـف، عرفـان   گويند والّا همه به  رسم است كه به او عارف مي. درجه باالتر از حد معمول است
ي دو  منزلـه  راين اين دو جدا از هـم نيسـت و بـه   بناب. تصوف راهي است براي تكامل اين عرفان اما. دارند

ي تصوف شد، هدف او اين  بنابراين اگر كسي به تصوف گرايش يافت و وارد طريقه. روي يك سكّه است
كـرده بـرخالف   ن ي از ايـن اشـخاص خـداي   حاال اگر در اين مسـير بعضـ  . است كه به عرفان الهي برسد
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توان اين خطا را به اصـل   دستورات اسالمي و عرفاني عمل كردند، گناه آن به گردن خودشان است و نمي
. مـذهب جعفـري  : گويد كس از شيعيان بپرسيد كه مذهب تو چيست؟ ميمثالً اگر از هر. داد مكتب تسرّي

از او بپرسـيد  . عجعفرصـادق  حضرتب منسوب به مذه: گويد اگر بپرسيد مذهب جعفري يعني چه؟ مي
كني؟ اگر آدم منصفي باشد يـا حـداقل آدم معمـولي     جعفرصادق رفتار مي حضرتآيا تو به تمام دستورات 

گـردد يـا بـه خـود او؟      برمي )العياذباهللا( جعفرصادق حضرتحال آيا اين خطاي او به . گويد نخير باشد، مي
  .متصوفه چه كردند، اينها ربطي به اصل مكتب نداردجا  بنابراين اينكه در فالن

مگر من . ايد اهللا تعريف و تمجيد كرده ي خود از بسياري آقايان آيت مطلب ديگر اينكه شما در نامه
ايد ندارم ولي بـه   ي آن آقاياني كه نوشته ي همه دقيقي درباره اطّالعخالف آن را به شما نوشته بودم؟ من 

. كنم كه كماكان توفيق خدمت به آنان عنايت فرمايـد  گذارم و از خداوند مسألت مي يي آنها احترام م همه
ايـن شـروط را   ( كننـد  ي گنابادي اول شرطي كه با سالك مـي  حتّي در دستورات عرفاني و تصوف سلسله

قزوينــي در كتــاب خــود آورده و نوشــته اســت كــه ايــن اســراري اســت كــه مــن  حـاج شــيخ عباســعلي 
در رعايت شريعت . دادن به امر خدايي است كه رعايت شريعت است اهميتامراهللا يعني  تعظيم )گويم مي

انتخاب مرجع تقليد هم با خود اوسـت نـه بـا طريقـت و نـه بـا       . هم مقلّد بايد مرجع تقليد را انتخاب كند
َن : انتخاب مرجع بايد از ميان كساني باشد كه مشمول اين خبر باشند كه. افرادي مثل پدر و مادرش
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سـي كـه درس خوانـد    كنـه هر  رجع تقليد را انتخاب كرد، ات را داشته باشند بايد مكساني كه اين خصوصي
من گفـتم  . اي گفت كمااينكه در پاريس در ايام تحصيل، در كالس حقوق اسالم، استاد كلمه. مرجع است

اسـتاد  . استاد جواب داد كه من خودم در اسـالم مجتهـدم  . نخير اينطور نيست، در قرآن اينطور آمده است
به او گفـتم شـما هـر    . ام س خواندهگفت من خودم در اسالم مجتهدم و خيلي هم در مسيحي بود ولي مي

نگريد و بعـد   نگرم شما نمي چقدر تعليم ديده باشيد، چون مسلمان نيستيد با آن نظري كه من به قرآن مي
منظور اينكه اگر فقط دانستن فقه باشد كه او هم فقيه است ولي عمده، . به او مطلب خويش را ثابت كردم

َن : آن شرايط است؛ همان شرايط
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، نبـوت در مسائلي مثـل توحيـد و   . ي اعتقادات مجزا است ها عملي است و مسأله نويسند كه اين رساله مي
ـ   بايد تحقيق كند و نظر آقايان به خود شخص ماً شـود، مشـاوري كـه مسـلّ     ي مـي عنوان مشاور عـالي تلقّ

بنـابراين  . عنوان حكم و فتوا نوشته شود ي نه آنكه آن نظر قاطع باشد و بهول. اتشان زيادتر از ماستاطّالع
حسـب آن  اند خارج شـوند صـالحيت ايشـان بر    هاي كه خود هم تأييد كرد اگر يكي از آقايان از اين قاعده

ر هسـتند و  ي كه حـائز شـرايط مـذكو   لذا بايد از بين اشخاص. گيرد خبري كه گفته شد مورد ترديد قرار مي
عنوان مرجع انتخاب كنيم و از بين آنها طبق قواعدي كه آقايان در رساله مرقـوم   فقيه هستند، كسي را به
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جهت سـاير  هر تقليد در نظر بگيريم، ولي به عنوان مرجع ك نفر را ترجيح بدهيم و او را بهاند بايد ي فرموده
اين نظر درستي اسـت  . باشند نام اسالم و تشيع مي باشند چون وابسته بهكمال احترام آقايان هم بايد مورد 

كه در تصوف و عرفان گنابادي مورد اعتقاد است، حال اگر بعضي اشخاص يا بعضي پيروان سالسل ديگر 
جهـت همانطوركـه عـرض كـردم اگـر فقهـا       هر بـه . انتقاد ما نيز خواهد بـود  گويند مورد خالف اين را مي

هـاي فراوانـي را در ايـن     نمونـه ( اند در مسائل اعتقادي دخالت نكنند ن دستوري كه فرمودهخودشان به اي
مورد احتـرام همـه هسـتند و االن هـم در بـين دراويـش        )مورد اگر حضوراً شما را ببينم ذكر خواهم كرد

مرجـع   وجـه در تقليـد و انتخـاب    هـيچ  كننـد و بـه   هريك از آقايان دراويش از يك نفري احياناً تقليد مـي 
ايم بعـد از آنكـه عمـر     در تواريخ خوانده. در مقام دفاع برآيم مجبورم اماكنم،  تقليدشان، من اظهارنظر نمي

با كشـتن عثمـان    عترور شد و عثمان خليفه شد مردم شورش كردند و خواستند عثمان را بكشند، علي
. ثمان خيلي خطاهـا داشـت  مأمور حفاظت وي فرمود؛ با وجود اينكه ع را فمخالف بود و حتّي حسنين

شود، يعني عمـر را كشـتند، عثمـان را هـم      كُشي باب مي حضرت در توضيح خدمت خود فرمود كه خليفه
اً اگر فقهايي هم باشند كـه  بنابراين فرض. هم شهيد شد عكشند كه چنين شد و ديديم كه خود علي مي

ايـن توجـه را هـم بايـد      اما. آنها را داريم عنوان مرجع تقليد قبول نداشته باشيم ولي كمال احترام به ما به
اگر كسي به هر عنوان حمله كرد ما آن . داشته باشند كه دفاع واجب است، دفاع هم فقط در جنگ نيست

  .به نحوي كه خالف شرع نباشد البتّهدهيم؛  حمله را جواب مي
كار كردند و ثانيـاً در اواخـر    ه اوالً به اسم تصوفايد، صفوي ه كه مرقوم فرمودهدر مورد صفوي اماو 

ي  اسماعيل اصالً از جنبـه  شاه. حكومتشان باالترين دشمن تصوف بودند كه در كتب هم نوشته شده است
منـد   عرفاني، در عرفان، سمتي نداشت و شخصيتي نبود ولي او مردي شجاع و به تشيع و تصـوف عالقـه  

دسـت كـرد    خدمت او را كه تشيع را علني و ايران را يكجهت ما اين هر به. كه سمتي را بر خود بست بود
  .دانيم قابل تقدير مي

ايد، من هم از اين حيث مثل  هاي شرعي فعلي و امثال اينها گرفته ايراداتي كه بر بعضي حوزه اماو 
  .اگر بخواهم نظر بدهم بايد مبتني بر تحقيقي باشد كه به عمل بياورم. يك فرد عادي هستم
بـه غيـر از امـر    ( ي امـور  گوييم بعد از پيغمبر، جانشـين ايشـان در كلّيـه    ينكه ما ميمطلب ديگر ا

با وجود اينكه پيغمبر او را تعيين كرده بود، ولي . فرمود اهللا مي ولي علي خود را خليفة. استععلي )نبوت
ي  در مورد همه ي تعيين جانشين و داشتن نص مسألههمين . ما معتقديم كه اين انتخاب از جانب خدا بود

لطف الهي هم امـري نيسـت كـه    . ي لطف الهي است اينها مستند به قاعده ي صادق بود و همه هائمه
م دوازدهـم هـم دو   اامـ م زمـان،  اامحال . لطف الهي هميشه است. گاهي باشد و گاهي نباشد و قطع شود

تفسـير قـرآن، تفسـير    : قبيـل ي پاسخ به امور شرعي ارادتمنـدان، از   يكي تدريس و وظيفه: وظيفه داشتند
آيـا در زمـان پيغمبـر ابـوذر     . تربيت غير از تدريس است. احكام، تفسير اخبار و يكي هم تربيت ارادتمندان
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سواداني در آن موقع بودند كه اگـر   چه بسا بي. داد اصالً درس خواند؟ او فقط به فرمايش ايشان گوش مي
م اامـ . ي شـيعه محتـاج بـه نـص اسـت      ت، طبق قاعـده ي حضر اين وظيفه. االن باشند تاج سر ما هستند

او . اين شخص وكيل اسـت نـه جانشـين   . كس به وكالت از من در زمان غيبت كار كند فرمودند كه فالن
تواند بـراي بعـد از خـود هـم جانشـين       كند و مي عنوان نوكري من كار مي يعني به  عنوان وكالت از من، به

ي تبيين مسائل شرعي بود بطور مجمـل بـه اختيـار مـردم      كه وظيفه ي ديگري را م وظيفهاام. تعيين كند
گذاشتند؛ يعني مردم را مختار كردند كه خودشان تشخيص بدهند كه كدام فقيه اعلم است تـا از او تقليـد   

صورت ظاهر به اختيار مقلّد و مكلّف گذاشتند ولي در معني گفتند كه بايد  در اينجا هم گرچه به البتّه. كنند
ص بدهيد كه چه كسي اعلم است؛ يعني باز هم نص حضرت بر اعلم بود كه از اعلم بايـد بپرسـيد،   تشخي

ي تشخيص  ها دادند و به اين طريق ايشان خواست قوه ي مكلّف منتها تشخيص اعلم را به وكالت به همه
  .دهد ارادتمندان و شيعيان را هم مورد توجه و پرورش قرار تفكّري عاقله و  و قوه

ي عرفـان نيسـتند؛ باشـند يـا نباشـند فرقـي        ايد بسياري از آقايان داخل سلسـله  اينكه نوشته اما و
چون آنها كه نبايد جامع تمام علوم . به اين معني كه اگر نبودشان از روي عناد نباشد مانعي ندارد. كند نمي
عنوان قاطعيت بيـان و   د را بهاگر اين نظر خو اما. شنددر اين قسمت ممكن است متوجه واقعيت نبا. باشند

والّـا غيـر از آن خـالف    . تحميل كنند به نحوي كه مكلّف مجبور به اطاعت از آن باشد، اينجا خالف است
  .كسي كه صالحيت داشت مورد احترام ما قرار داردنيست و هر

تم شد م دوازدهم خااممسلّماً معصوم به . منظور از منصب واليت كه نوشته بوديد، نفهميدم چيست
م بـراي تربيـت مـردم داشـت اگـر نـامش را واليـت        اامآن اختياري كه . معصوم نيست هيچكسو ديگر 

بگذاريم، آن واليت بايد هميشگي باشد؛ چون لطف خداوند است بـر مـردم و همانطوركـه عـرض كـردم      
  .فقهاي  عهده ي عرفا شد و قسمت تعليم به عهده قسمت تربيت به: م به دو قسمت بوداامي  وظيفه

ايـد، بـه كتـاب     شاه كه نوشته ي هاي عرفاني، در مورد كلمه در مورد نامگذاري، در مورد اسم اماو 
. اول و مالقات وي با مرحوم سيدبحرالعلوم مراجعـه بفرماييـد   بخش شرح حال نورعليشاه الحقائق طرائق

 الحقـائق  طرائـق ن كتـاب  اصوالً بهتر است براي پاسخ بيشتر اين سؤاالت شما و درك جواب آن به همـا 
ي دكتر، نامي نيست كه بـه مـن    كلمه ي نام خود من، در مسأله. شيرازي مراجعه فرماييد الصدر تأليف نايب
اد اسـت  ي دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس هستم و چون نام فاميلِ تابنده زي من داراي درجه. داده باشند

گفتند و به همان نام هم چون شـناخته شـدم    بنده ميص بشوم به من دكتر تابراي اينكه از ديگران مشخ
ي يـك   منزلـه  است و مـابقي چـون بـه   عنام علي هدر مورد نام علي، توسل ب. نويسم ي دكتر را مي كلمه
كند يا به كسي  شود، كسي كه جانشين تعيين مي جديد و مولود جديدي است كه در قلب پيدا مي ي وظيفه

ممكـن   البتّـه . كند كه متناسب با حاالت و وظايف اوسـت  او معين ميدهد نام جديدي براي  مأموريتي مي
اخيـراً كتـابي ديـدم تـأليف شخصـي ناشـناس كـه خـود را         . كسي به خـود چنـين القـابي بدهـد    است هر
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اينكـه   امـا . ي گنابادي اسـت  شاه ناميده است و كتابش سراسر انتقاد از عرفان و از جمله سلسله علي صالح
اينها القاب تشريفاتي نيست بلكه اسامي عرفاني اسـت و صـاحبان آن در عـالم    » القاب اينگونه«ايد  نوشته

ام،  ثاني شناخته شـده  عليشاه نام مجذوب ت بهبنابراين مثالً من در طريق. اند عرفان به اين نام شناخته شده
آن توجـه كننـد    نويسم كه ديگران نويسم هر دو را مي تابنده، ولي من وقتي مطلبي را مي نورعلي نه دكتر

  .عنوان قبول مسئوليت آن مطالب است عنوان خودخواهي بلكه به مطلب از كيست و اين كار نه به
ايد كه مخالف نوشتن اين القاب براي خودشان هستند، آنان كار  اينكه از چند نفر تعريف كرده اماو 

من . ممكن است شخصي هزار خطا هم داشته باشد ولي اين كارش، كار خوبي است. كنند بسيار خوبي مي
اينهـا مسـائل    .كنم كه بنويسم يا ننويسم اصطالح گريبان چاك نمي وجه براي اينگونه القاب به هيچ ههم ب

منـد باشـد و يـك نفـر ديگـر       يك نفر ممكن است بـه آن عالقـه  . شخصي است و ربطي به عرفان ندارد
ي نيست ولي كلّـاً  ي مهم مسأله  اصوالً اين مسأله،. مند نيستم من خودم عالقه. مند نباشد كه بنويسد عالقه

گوييـد   ايـد و مـي   ولـي مـدل قـرار داده   اي را براي خود اگر نگويم بت  شود كه شما عده چنين فهميده مي
دهد بايد مورد تأييد باشد ولي نه  كار خوبي را هركس انجام مي. كس آنطور است كس اينطور و فالن فالن

  .كند همه بايد همانطور باشند كس اين كار را مي اينكه چون فالن
ده است، واجب دانسـت؛  توان امري را كه خداوند واجب نكر وجه نمي هيچ در مورد فاتحةاالولياء، به

بنـابراين، نـه مـن و نـه هيچيـك از      . صورت نذر آن را خودش بر خودش واجب كنـد  كسي به مگر اينكه
تواند الزام كند كه ديگري چه كاري بكند؛ مگر اينكه خواهش كند تو ايـن كـار را نـذر     غيرمعصومين نمي
دعـا   بـار در روز مـرا  جز اينكـه يكـي دو   ادي نداريددر متن فاتحةاالولياء هم شما اير. كن كه انجام بدهي

جهت به اين اعتقاد است كه دسـت بـه دامـن    هر به )صحيح يا سقيم( شود آن كسي كه درويش مي. كنند
 : م است لذا به حكماامواليت زده است و اين كسي كه با او بيعت كرده خادم و نوكر 
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بنابراين بر اين . ي بيشتر از اين به ياد مرشد و شيخ راهنماي خويش باشدآن است كه خيل ، حقَ
اگر اين ايـراد را بـر كـلّ     اما. قسمت ايرادي نيست؛ يعني اگر درويشي اين كار را بكند ايرادي بر او نيست

بايد ديد اگر عرفان و تصوف صحيح است ايـن امـر   . تصوف و عرفان داشته باشيد، آن حرف ديگري است
  .است م از لوازم آنه

در مثـل  «ايد كـه   در مورد مثال مصاحبه بين افالطون و ديوژن، حتماً آن مثال فارسي را شنيده اما
نه من افالطـونم و نـه شـما    . من براي اينكه منشأ فكر خود را بگويم آن داستان را گفتم. »مناقشه نيست

من مـا بشـر را   نان سخت است و چنان داي خودخواهي چ ولي اين مكالمه بين آنهاست كه مسأله. ديوژن
  .صورت ممكن است ظاهر شودگرفته است كه به هر 

ايـد؛ اوالً درويـش    دسـت گفتـه   كشـكول بـه   ي كه راجع به مرحوم نراقي و درويشِدر داستان اماو 
ثانياً اگـر يـك درويـش خطـا كـرد بـه       . دست مسلّماً از دراويشي نيست كه مورد تأييد ما باشد كشكول به
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چنانكـه در  . دهنـد  ثالثاً داستاني را كه نقل كرديد به اشخاص ديگري هم نسبت مي. ويشي ارتباط ندارددر
  .گرد داشت گويند كه همين ماجرا را با يك درويش دوره هم مي ولي اهللا نعمت مورد شاه
هايي كه  اينقدر زياد شده است كه در همان كتاب» شاه«در اينجا به يادم آمد كه عناد با لغت  اماو 

ي شـاه را   عليشاه و امثال اينها، كلمه عليشاه، نورعليشاه، سلطان نويسند در اسامي صالح بر ضد درويشي مي
  مثل اينكه در مـورد نـام مـن كـه نـورعلي اسـت، علـي        . كنند و حال آنكه شاه جزء نام آنهاست حذف مي

صـورت،   درايـن . گويم نـور  و من به تو مي را حذف كنند و بگويند حيف است كه نام علي به تو گفته شود
ر كـه د  ولـي  اهللا نعمـت  حتّي شاه. شود اين ديگر نام آن شخص نيست چون چيزي از اين اسم فهميده نمي

  هـا و از جملـه    شـناخته شـده اسـت، در بعضـي كتـاب      ولـي  اهللا نعمـت  نام شاه تمام تاريخ ادبيات و اديان به
ايـن عنـاد بـا    . ولي اهللا گفتند سيدنعمت و مي ولي اهللا نعمت گفتند شاه نميدر امريكا در كنفرانسي كه داشتند 

  اسم كه در اوايل انقالب حتّي نام بعضي شهرها مثل شاهرود و كرمانشـاه را عـوض كردنـد خـود نـوعي      
  .عناد است

 نماينـد، اوالً  ايد اكثر عرفا و اقطاب در امـور شـريعت و سياسـت دخالـت مـي      در مورد اينكه نوشته
كننـد،   اند، در شريعت تا حدي كه ضرورت طريقت باشد دخالت مـي  آنهايي كه دروس فقهي را هم خوانده

گنابادي فتوا به تحريم استعمال مواد مخدر داد؛ فتوايي كه در هفتاد، محمد ملّاسلطان كمااينكه مرحوم حاج
والّا در ساير موارد دخالـت  . ادندهشتاد سال بعد مرحوم آقاي بروجردي هم تأييد كردند و حكم به تحريم د

ها هـم  دخالت در سياست و امثال اين. هاي عمليه دهند به علما و به رساله كنند و اشخاص را ارجاع مي نمي
براي اينكه قطبيت اگر هم دخالت بكند يك فرد انساني اسـت  . عنوان قطبيت عنوان يك فرد است نه به به

عنوان دخالت هم نيسـت بلكـه اظهـارنظر     ي مردم ديگر و به يِ همهمانند رأكه يك رأي در مملكت دارد 
دهيد نظري را اظهار كنند كه صريحاً بـرخالف   شما چگونه به بعضي آقايان فقها اجازه مي. شخصي است

عنـوان كارشناسـي    من هم بـه  البتّههاي خودشان است و آن اينكه دخالت در مسائل اعتقادي كنند؟  گفته
رم، به شرط اينكه توضيح دهند كه اين نظر كارشناسي است و تـذكّر دهنـد كـه بايـد     نظرشان را قبول دا

مـن در اولـين   . ي گنابـادي صـادق اسـت    همـين مطلـب در درويشـي در سلسـله    . خودتان تحقيق كنيـد 
هاي بعدي هم همينطور، كه  در اعالميه. اي كه در مقام فعلي خود دادم اين مسأله را تصريح كردم اعالميه
رويـش ماننـد   كند؛ براي اينكه اين دخالت جزء امور طريقتي نيست، ولي د در سياست دخالت نمي درويشي

ق بـا  نظـرش بايـد منطبـق بـا شـرع و منطبـ       ولـي . حسب نظر خود دخالت كنديك شهروند حق دارد بر
  .كند صورت به ابتكار و فكر خود در امور سياسي دخالت مي درآن. دستورات طريقتي باشد

ي موروثي بودن قطبيت، اين انتقاد در قديم هرگز عنوان نشده بود و از زمـاني كـه    ألهمس در اماو 
جهـت  هر ولي بـه . ين مسأله را پيش كشيدت بود، قطب نشد، امند به امر قطبي يكي از گذشتگان كه عالقه
انتقـاد كـرده    هائمهبر  )العياذباهللا( آيا هرگز در تاريخ كسي در اين خصوص. اصوالً مطلب چنين نيست
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اگر كسي اصل عرفان . ي اصلي، داشتن لياقت است مسأله. ي وراثت در قطبيت نيست است؟ هرگز مسأله
اي نيسـت كـه جـدا از     اگر قبول نداريد اين مسـأله . و تصوف را قبول داشته باشد، اين مسأله را قبول دارد

صات او را در امر طريقت بايد قبـول  ي تشخي براي اينكه اگركسي قطب را قبول داشت، همه. تصوف باشد
نبايد مـأمور    تر بود به صرف اينكه فرزند است نبايد انتخاب شود؟ آيا اگر كسي فرزندش از همه اليق. كند

ايرادي اگر هست بايد بر اعمال بگيريم و اين مسأله هـم مـوروثي   . شود؟ اين عناد در جهت مخالف است
  .حو پيش آمده استنيست و تصادفاً مدتي است كه به اين ن

و آقـاي  ايـد، بهتـر اسـت كتـابي را كـه در جـواب ا       در مورد كيوان قزويني شما كتاب او را خوانده
عالوه تشخيص لياقت اگر با افراد بـود كـه    به. آن را هم بخوانيد راز گشايشعنوان  اند به زاده نوشته پريشان

اليـق   چه كسـي ي با او نيست كه بگويد كيوان قزوين افراد يك قطب را تعيين كنند، پس تشخيص لياقت
با شما و من نيست؛ مگر وقتي كه خداوند بـه هـر    همچنين به طريق اولٰي. اليق نيست چه كسياست و 
اندازد كه جانشين تعيين كند و ايـن ربطـي بـه فرزنـدي      صورت خواب و الهام به دل شخص مي نحوي به

منصوب نبود و از طرف آقـاي نورعليشـاه منصـوب     عليشاه سلطان كيوان قزويني هم از طرف آقاي. ندارد
   ،با وجود اينكـه او منصـورعلي بـود    خود اين مسأله. د و منصورعلي بودشد و لقب او هم منصورعليشاه نبو

كند و اينكـه   و آشكار ميكرد، حرصش را به كسب مقام قطبيت روشن  هميشه لقب شاه را اضافه ميولي 
  در اواخر عمر خصومت با سلسـله درويشـي گنابـادي شـغل شـاغل او       قول آقاي كيوان سميعي، چگونه به
  .شده بود

و در مورد اين سؤال كه چرا كيوان قزويني تعيين شد اگـر معلـوم بـود كـه در آينـده تغييـر حـال        
م خـتم  اامـ دهد، بايد بگويم كه معصوميت مخصوص پيـامبران و چهـارده معصـوم اسـت و بـا دوازده       مي
 : فرمايد جايي كه پيغمبر ميي غيب،  مسأله. شود مي
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اند، بنابراين توقّع اينكـه   و بعضي پيامبران ديگر هم همين گفتار را فرموده 2
اتي اطّالعـ عباسـعلي، قـدرت بيـان و     شـيخ  حاج. كسي كه معصوم نيست غيب بداند امر صحيحي نيست

. به مثل مشهور لگد زد و اين را هـدر داد بعداً خود او بنا. فان قرار گرفتات در خدمت عراطّالعآن . داشت
ي كه منصوب شد مناسب با اين خـدمت  آنوقتدر . ي او كسي خبر داشته باشد نيست كه از تمام آينده الزم

 راز گشـايش كـنم در همـين مسـأله كتـاب      باز هم توصيه مـي . و وظيفه بود و اين خدمت را هم انجام داد
  .توضيح بيشتري دارد، به آن مراجعه كنيد

اهللا  االسالم و امثال اينها يا سلّمه هايي مثل حجة از لقب ي من ايد در جواب نامه اينكه فرموده اماو 
خــاطر هــر يــك از  تــوانم بــه ن اســت و ايــن روش را نمــيبايــد بگــويم ايــن روش مــ  خــودداري كنيــد،

                                                                          
 . 65سوره نمل، آيه .  1
  .188سوره اعراف، آيه .  2
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عنواني است كه بـا آن،   االسالم انتخاب اين روش هم به اين صورت است كه حجة. تغيير دهم مخاطبين
د نام شما شده است والّا در قديم فقط  واقع جزءدر  هم شود و آن شخص شناخته مي حـاال  ( غزالـي  محمـ

شد؛  االسالم ناميده مي ت علمي و فقهي، حجةاامبا آن مق )آدم خوبي بود يا بد بود موضوع بحث ما نيست
ولـي امـروز عنـاوين    . نوشـتند حجةاالسـالم، ايـن نـام غزالـي بـود       كه در كتب اسالمي وقتي مي بطوري

عالوه چون ممكن اسـت شـخص ديگـري     به. امثال اينها فراوان شده است ذاكراالسالم وحجةاالسالم و 
  نويسـم حجةاالسـالم، مشـخص     اش بـا شـما يكسـان باشـد لـذا وقتـي مـي        كه مكلّا است نام خانوادگي

ي  اهللا هم دعايي است كه از درون خود براي بنده سلّمه اما. باشد شود كه طرف خطابم شخص شما مي مي
اهللا هـم دعـايي    بنابراين سـلّمه . توانم اين دعا را نكنم كنم و من نمي مؤمن خدا مي شاءاهللا ي ان ندهخدا، ب

  .دعا را قبول كند شاءاهللا خداوند اين ان. كنم است كه براي شما مي
ات به بعضـي  اطّالعبراي اينكه ببينيد آنهايي كه بايد . مناسبت يادم آمد مطلبي را نقل كنم به اماو 

جايي ديدم نوشته بود كه اخيراً گروهي در اصـفهان كـه خـود را     در يك. بدهند چقدر ناوارد هستند نآقايا
مان اين اسـت كـه در ابتـداي     ما رويه. ، گروه نيست»121هو«. اند نامند چنين و چنان كرده مي» 121هو«

نيسـت؛ تقصـير   چيسـت تقصـير مـا    » 121هو«فهمند كه  حال اگر آنان نمي. بنويسيم» 121هو«ها  نوشته
ايي اسـت كـه ديگـران را در جهـل     آنه اند و تقصير فرهنگياني است كه فرهنگ سنّتي ما را ترويج نكرده

ُهـ الِإلـهَ  :فرمايد چنانكه مي. اشاره به ذات خداوند است» هو«. دارند مي نگه
َّ

اكنـون وقتـي در پشـت     هـم . وـِإال
. گذارنـد  شكراهللا است براي اهللا چند تـا نقطـه مـي    خواهند اسم كسي را ببرند كه مثالً اي مي پاكت يا نامه

گوييم شـكراهللا، مجمـوع ايـن لغـت نـام       وقتي مي. گوييم است كه ما مي حال آنكه اين اهللا غير از آن اهللا
در . »هو«نويسيم  گذاريم و مي نام خدا را مي نام خدا را نبريم ضمير اشاره به ما هم براي اينكه. كسي است

ُهـ الِإلـهَ : ده استچند جاي قرآن فرمو
َّ

اسـت؛  » يـاعلي «هم برحسب حروف ابجد، منطبق با » 121« اما .وـِإال
ي متمسك اسـت و  محمديعني ما بعد از خداوند بر واليت علي متمسكيم كه واليت علي هم به شريعت 

هـاي   فانه حـاال ليسانسـيه  ولي متأس. خوانديم حروف ابجد را ما در دبستان مي. است» 121هو«اين معناي 
ادبيات هم آن را بلد نيستند و حال آنكه در بسياري اشعار و ذيل اشعار هست كه تواريخ را برحسـب لغـت   

ه تاريخ تعيين شده ه تاريخ كه با يك لغت يا عبارت مادپر است از ماد حافظ ديوانمثالً آخر . اند بيان كرده
  .والسالم. سازند مي  اي را بيخود نگران شوند و عده مرتكب ميهايي است كه  اين اشتباهات نفهمي. است
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بـه ايـن   . مدتي كسالت داشتم و بعد هم سفري به بيدخت رفتم. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

در مـورد سـؤاالتي   . به اين نامه برخـوردم ها را مجدداً مطالعه كردم  جهت اخيراً هم كه برگشتم وقتي نامه
  .گذاري شما نيست بلكه مستقل از آن است دهم ولي با توجه به شماره هايي مي ايد من جواب كه فرموده
1- ـ     راصطالحات دل و جان و روح و س ه تفـاوت  ، اصطالحاتي است كـه متـداول شـده اسـت و ب

هـاي مختلفـي گفتـه شـود      معنـوي ممكـن اسـت نـام    براي مراحل و مسائل . برند كار مي معاني آنها را به
هـا صـد و    ها هفتاد، بعضـي  ها چهل، بعضي ها هفت و بعضي كمااينكه در مورد تعداد مراحل سلوك، بعضي

  .بندي است ي آنها هم درست است و اين در واقع يك نوع تقسيم اند و همه ها هزار گفته بعضي
انسـان را از يـك جهـت جـزء     . در انسان هسـت ي حياتي كه  روح و جان عبارت است از آن ماده

گفتنـد حيـوان نـاطق، ولـي      قديم در تعريف انسان مـي  ي توان حساب كرد؛ كمااينكه فالسفه حيوانات مي
يعني انسـاني را كـه جـزء حيوانـات     ( انسان توان اينطور تفسير كرد كه خداوند بعد از آنكه نظر عرفا مي از

حيـواني دارد و يـك روح   بنابراين، انسان يـك روح  . وقت از روح خود در او دميدآفريد آن )شد محسوب مي
روح و . انـد  اند به هر يـك از ايـن دو، نـامي داده    كار برده هحسب اصطالحات مختلفي كه عرفا بانساني؛ بر

  .ي حياتي جان عبارت است از اين دو نوع ماده
روح انسـاني بـه عبـارت    . طفي روح انسـاني ي عـا  ي معنوي و جنبـه  دل عبارت است از جنبه اماو 

  دل . آگـاه هـم دارد   هـا نيمـه   قـول بعضـي   ي خودآگـاه و بـه   ودآگـاه و يـك جنبـه   ي ناخ امروزي يك جنبه
  .عبارت است از آنچه عميقاً در وجود انسان است و از صميم قلب خواهان آن است

ي از خود او هم مخفي اسـت  عبارت است از حالتي از انسان كه از ديد مخفي است و حتّي گاه رس
  .باشد و در اين جنبه با مبدأ خود در ارتباط مي

. در مورد غيب خود و غيب مطلق؛ غيب اصوالً چيزي است كه پوشـيده و پشـت پـرده اسـت     اماو 
انسان داراي وجود و حاالت و اجزايي است كه حتّي از خود او پوشيده است؛ مثالً خواب و يا حـاالتي كـه   

وقتي توجه كنيـد  . اختيار آرام است اختيار ناراحت است يا بي ار خود او نيست، چنانكه گاهي بيحتّي در اختي
شود به ايـن   خمسه درك نمي به اينكه در وجود خود او اموري هست كه با چشم و يا يكي ديگر از حواس

سـان عـالم   فرمـود كـه ان  عكمااينكه علي. كه جهان هم بدين طريق است )و بايد برسد( رسد توجه مي
. صغير است؛ يعني آنچه در عالم هست در انسان هم هست و آنچه در انسان هست در عـالم هـم هسـت   

  :گويد اي كه جهان را به وجود يك انسان تشبيه كرده است مي كمااينكه جامي در رباعي
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ــن   حق جان جهان است و جهان جمله بـدن  ــن تـ ــواي ايـ ــه قـ ــناف مالئكـ  اصـ
رسد كـه   برد و توجه كرد كه غيبي در وجود او هست به اين فكر مي انسان وقتي به غيب خود پي

  .در اين جهان هم غيبي هست؛ يعني چيزي كه از نظر ما در پرده و حجاب است
مفصالً نوشـته شـده اسـت كـه بـراي       شبهات رفع ي رسالهدر مورد حضور صورت مرشد در  اماو 

. حال منظور اين نيست كه اين حالت حتماً ايجاد شـود هر به. دهم را به آنجا ارجاع مي احتراز از تكرار، شما
كـم   منـد شـد، كـم    القـه وقتي شخصي به ذكـر و فكـر مـأخوذ ع   . ها ممكن است ايجاد بشود براي بعضي

رود كـه ايـن    صورت تداعي معاني و ناخودآگاه، در ضمن گفتن آن ذكر، ذهن او به آنجـا مـي   خود به خودبه
م كنـد، بلكـه در يـك      . شود تي در مقابل او مجسم ميذكر را چه كسي داده است و صور نه اينكـه مجسـ

شود؛ كمااينكه مثالً شما تسبيحي داريد كه يادگاري از شخص عزيزي است كـه آن را بـه    لحظه ديده مي
بنابراين مسأله به صـورتي  . افتيد بينيد گاهي ناگهان به ياد آن دوست مي سپرده است، وقتي آن را مي شما

ممكـن اسـت قطـب گذشـته باشـد و      . صورت قطب وقت باشـد  ايد نيست كه حتماً به ل كردهسؤا كه شما
  .كند ممكن است آن كسي كه باعث اين ذكر و فكر شده است تجسم پيدا

  اّمـاوَ : غفلت غير ارادي از ذكر و فكر ايرادي ندارد براي اينكـه خداونـد فرمـوده اسـت     اماو 
َ
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گاه شيطان تو را به فراموشـي وادار كـرد وقتـي توجـه     ، و هر 1
هـاي فعلـي جهـان اسـت كـه       اين غفلت به سبب گرفتاري. كردي و از آن غفلت خالص شدي ذكر كن

  .صورت عمدي نباشد هسعي كرد كه بخود است ولي بايد  خودبه
دعا و نيايش هم اگر به لفظ باشد چندان اثري ندارد و به هر نحـوي كـه خودتـان در نظـر داريـد      

اگر حال معنوي باشد و انسان روحاً حال دعا داشته باشد به همان نحوي كـه آن   اما. تواند خوانده شود مي
ل مسـتقيم    چـه بـه   وسل به شـفيع صورت ت ده است همان نحو صحيح است؛ چه بهحال آم صـورت توسـ .

 .والسالم. صورتي كه بر دل وارد شده باشد به همان صورت بايد انجام دادهر به

                                                                          
 . 68سوره انعام، آيه .  1
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ي همت خود قرار  را وجهه السعادة بياناز اينكه تحقيق در مورد . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

   موفّـق اميدوارم خداوند بـه بركـت قـرآن و تفاسـير آن، شـما را هميشـه در راه خيـر        . داديد خرسند شدم
  .شاءاهللا بدارد، ان

. ويسـم ن رسـد و نيـاز اسـت، در پاسـخ نامـه مـي       نظرم مي د اوراق ضميمه نكاتي كه فعالً بهدر مور
آورد و محتاج به مراجعات حضوري است كه اگـر خواسـتيد    طر ميخا تدريج به توضيحات بيشتر را انسان به

در تهران، گذشته از اينكه خود من براي شما وقتـي تعيـين كـنم كـه سـاعت مشخصـي مالقـات كنيـد         
توانيد به آقاي دكتر شهرام پازوكي و آقاي حسـينعلي كاشـاني بيـدختي نيـز مراجعـه كنيـد، آنهـا نيـز          مي

  .توضيحاتي به شما خواهند داد
تـأليف آقـاي    گنابـاد  جغرافيـاي  و تـاريخ ايـد،   در ضمن منابع و مĤخذي كه ذكر كرده 3در قسمت 

كـه   حمـد  ي سـوره ي  در ايـن قسـمت جـزوه   . سـلطاني  باقرمحمدتابنده است نه آقاي  سلطانحسين حاج
تعريـف ديگـري كـه از    . سخنان آقاي خميني در تلويزيون است نيز اگر جزء منابع آورده شود بهتـر اسـت  

 آقارضـا  حـاج  اهللا آيـت  حضـرت قول از شادروان  ام، نقل نوشته صالح يادنامهاحتماالً در  السعادة بيان تفسير
اگـر در آنجـا بـه دراويـش     . اگر آن كتاب را ديديد خوب اسـت مطلـب آن را نيـز بخوانيـد    . زنجاني است

توانيـد   هي گنابادي مراجعه كنيد، بعضي از كتبي كه نوشته شده خواهند داشت و شما مياللّ ي نعمت سلسله
راجـع بـه    االسـالميه  الحضـارة  آفـاق ي عربـي   اي در مجلـه  ضمناً چنـدي قبـل مقالـه   . آنها را ذكر كنيد

نادرعلي نوشته شده بود كـه مـن چـون مطالعـه كـردم از آقـاي كاشـاني         توسط آقاي دكتر السعادة بيان
خـود ايشـان   . چـاپ شـد  17 شماره ايران عرفاني  اش در مجله هش كردم آن را ترجمه كند و ترجمهخوا
  .توانند راهنماي شما در اين تحقيق باشند مي

اي به اين نـام   ي جناباذيه؛ فرقه تعيين آرا و عقايد فرقه: ايد در قسمت اهداف تحقيق مرقوم فرموده
نادرعلي قاعدتًا بـه شـما    دكتر تفاوت اين دو لغت را آقاي. قهسلسله است و نه فر» گنابادي«وجود ندارد، 
  .هي گنابادياللّ ي نعمت بهتر است نوشته شود سلسله. خواهند گفت

ي نظـرات در زبـان    از كلمـه . نظـرات شخصـي  : ايـد  در قسمت هشتم همين اهداف مرقوم فرموده
تعبيـرات   و تفاسير ”اگر عبارت . ريدشود كه نظري خارج و زايد بر متن دا فارسي چنين به ذهن متبادر مي

  .نظر من بهتر است را بنويسيد به“ شخصي
تابنـده نوشـته    سلطانحسين ي آقاي ي اين تفسير كه به قلم فاضالنه ديگر اينكه در مقدمه ي نكته

اند كه اهم آن موارد است  اند ذكر كرده عليشاه نظر فقهي داده سلطان آقاي شده است ايشان مواردي را كه
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ي دسـت بـه    جملـه در مـورد مسـأله    من. اند ولي موارد فراوان ديگري نيز هست كه ايشان نظر فقهي داده
 محرميت و اينكه اين نوع عقد ي ي صيغه دهند يا مسأله حجاج انجام مي  دست كردن پول كه در ايام حج،

ي غنـا و   شطرنج و مسـأله هايي كه ممكن است قمار باشد و بازي  اشكال دارد يا در موضوع بازي) صيغه(
ي ايـن مسـائل    دربـاره . خاطرم آمد خواهم گفـت  خاطر ندارم و اگر به موسيقي و موارد ديگري كه االن به

  .مخدر است ي تحريم مواد ترين اين نظرها در مسأله مهم البتّه. اند ايشان نظر داده
عليشـاه   را آقـاي سـلطان  توان گفت كه اول بار در دوران جديد، حكم به تحـريم مـواد مخـدر     مي

ي شيخ بهايي، آن هـم نـه    نظريهجز در مورد . ام اند و قبل از اين من از ديگري چنين حكمي را نديده داده
طور اگر مايع باشد نجس است؛ يعني ب اي نظير آن هصورت تحريم بلكه به اين عنوان كه حشيش يا ماد هب

 استدالل ايشان نيز. اين حكم از مفاخر تعاليم ايشان است .اگر مايع باشد حكم خمر را دارداند  ضمني گفته
ي كـرده     اوالً اينكه به تفسير آيه. مبتني بر چند چيز است ـه خاصـانـد كـه امـروز     ي خمر و لغت خمـر توج

كه امروزه تعريف شده است بـه ربـودن   » سرقت«گويند  دانان جهان اين روش را دارند كه مثالً مي حقوق
بـا  . شود؟ چون بـرق شـيء نيسـت    آيا اين ربودن منطبق با سرقت برق مي. ان استمال غير به نحو عدو
ثانياً به اين جهت كه با وجـود اينكـه   . گويند سوءاستفاده از برق هم سرقت است اند مي تفاسيري كه كرده

در حالي كه خود ايشان مجتهد هـم  ( فقهي خود را بيان نكنند نظرياتسعي داشتند ) مرحوم مؤلف( ايشان
اند و ايـن مسـأله چـه     چگونه در اين مورد حكم به تحريم داده) بودند و ايرادي از اين حيث بر ايشان نبود

ام و آن اين است كـه چـون مـواد مخـدر      ارتباطي با طريقت دارد؟ در اين موضوع من بحث مفصلي كرده
ل او خارج شود، كسي تر شده و حتّي از اختيار عق ي شخص قوي ي تخيل و واهمه شود كه قوه موجب مي

از طرفـي چـون در درويشـي    . كه به مواد مخدر مبتال است ممكن است تخيالتي كند و چيزهايي را ببيند
اوالً ميل به داشـتن مكاشـفه او را وادار   . قدم گذاشته است هميشه اميدوار است كه مكاشفاتي داشته باشد

لـذا بـراي   . كند كه اين تخيالت جزء مكاشفات است عالوه تصور خياالتي را در ذهن بپروراند و بهكند  مي
  . اند كـه از مـواد مخـدر جلـوگيري شـود      اينكه دچار اشتباهي نشود و سالك عرفان از راه باز نماند فرموده

ي مواد مخدر اصالً كسي توجه نداشـت و مشـكلي در ميـان نبـود ولـي       ثالثاً اينكه در آن دوران به مسأله
چهل سال قبل توجه كردند كه ايـن امـر بعـدها حتمـاً موجـب گرفتـاري        سي و صدايشان با تيزبيني در 

ي فقهي هم داشتند به اعتبار فقيه بودن اين فتوا را دادنـد كـه ايـن     بنابراين خودشان كه جنبه. خواهد شد
قهـا  ي علمـا و ف  القاعـده همـه   هاي آينده، كاري است كه بايد علي بيني اين پيش البتّه. مسأله رعايت بشود

. صـورت احتيـاط بگوينـد    از كارشناسان بپرسند و الاقـل بـه   ندارند اطّالعبكنند و در مواردي كه خود هم 
ي  هـاي بعـد مسـأله    ها و حتّي قـرن  سازي پيش آمده است كه حتماً در سال ي شبيه كمااينكه امروز مسأله

اند ه نكردهفقهي مشكلي خواهد بود و بسياري از فقها به اين مسأله توج.  
اين است كـه ايشـان قـرآن را بـا قـرآن       )كه بهتر اسـت توضيح بيشتري بدهيد( ي ديگـر مسـأله
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  فرماينـد از تعـرض مصـون بـوده اسـت       اند و همين قرآن فعلي را صددرصد قبول دارند و مـي  تفسير كرده
گرفـت و   مـي ها قـرار   شد، توسط خود پيغمبر در سوره و اينكه روش قرار دادن آيات كه به دفعات نازل مي

  ايـد   هايي ذكر نكرده ولي شما نمونه ،مقدمه ذكر شده است مسلّماً ارتباطي بين آيات است و اين مطلب در
انـد و   و بهتر است كه چند نمونه از اين موارد ذكر شود كه چگونه آيات را با آيات ترجمـه و تفسـير كـرده   

  .والسالم. باشيد موفّقاميدوارم . اند همچنين همين نظم آيات را رعايت كرده
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بـاره   ايد، من چنـدين جلسـه درايـن    سؤال كردهدر مورد دعا كه . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

بطـور خالصـه بايـد    . ام كه مطالبش ضبط و پياده هم شده است، اينها را اگر ببينيد بد نيسـت  سخن گفته
ُتُموهُ : وند در قرآن فرموده استبگويم خدا

ْ
ل
َ
لِّ ما َسـأ

ُ
ْ ِمْن ک

ُ
َوآتامک

منظـور   البتّـه  .از آنچه خواستيد به شما دادم ،1
فرمايـد آنچـه بـراي     دادن آن چيزي است كه اقتضاي وجود است؛ يعني خطاب به انسـان مـي   ،از اين آيه

اگر بايد نفس بكشيد، هوا دادم، اگر غـذا بايـد بخوريـد، از زمـين گياهـان      . وجود شما ضرورت داشت دادم
ين تفسير ولي بعضي هم اين آيه را چن. اگر آب بايد بخوريد، آب در دسترستان گذاشتم. خوراكي را روياندم

اگر قرار باشد چيزي داده شود و بدهد خداسـت كـه    البتّه. دهد كنند كه هر چه از خدا بخواهيم خدا مي مي
صـورت مثـل اينكـه     چـه از او خواسـتيم بدهـد كـه درايـن     دهد، ولي نه اينكه خدا موظّف است كـه آن  مي
همين جهـت آنچـه بـراي زنـدگي     خدا را خادم خودمان تصور كنيم نه مخدوم خويش و به  )العياذباهللا( ما

ي و دنيايي خود از خدا بخواهيم مواردي نيست كه خداوند تعهدعا به منظـور  . د اداي آن را داشته باشدماد
كند و فقط خـدا   در لحظاتي كه انسان همه چيز را فراموش مي. خواستن است لذا همواره با عبادات نيست

  ولـي اگـر ايـن مطلـب، مطلـب دنيـايي       . شـود  انجـام مـي   را در نظر دارد اگر مطلبـي از خداونـد بخواهـد   
و معاشي و امثال اينها باشد معلوم است كه در همان لحظه به ياد آن مطلب بوده است نه به ياد خـدا و از  

بنابراين دعايي كه حتماً مستجاب اسـت در  . خدا نخواسته است و در واقع گويي از خادم خود خواسته است
  .والسالم. شاءاهللا خداوند توفيقتان بدهد ان. از خداوند خواسته شودمورد معنوياتي است كه 
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ايد، اين قبيل مطالب در كتب مربوطه  در مورد سؤالي كه فرموده. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

توجـه كنيـد در واقـع مشـكل      ععلي ولٰيمفصالً نوشته شده است ولي اگر به يك عبارت منسوب به م
  : فرمود همداني به حارث ععلي. كنيد حل شده و پاسخ خود را دريافت مي شما

ــــــارَ  ــــــا َح ــــــَرِينَی ــــــْت َی ُ
َ

ــــــْن مي ــــــَداَن َم ْو مُ ـــــــــــْؤمِ ــــــْن مُ ـــــــــمِ  َمهْ
َ
 أ

ٍ
افِ ــــــن

َ
بُ ــــــن

ُ
 ق

ٍ
 ـــــــق

ً
 ال

 دلجويـــتجـــان فـــداي كـــالم  اي كــه گفتــي فمــن يمــت يرنــي
ــن    ــه م ــزار مرتب ــاش روزي ه ــت   ك ــدمي رويـ ــا بديـ ــي تـ  مردمـ

وجوب قـرار دارد، يعنـي در مـرز بـين      انسان در دم مرگ يعني در موقعي كه در مرز بين امكان و
در . بينـد  كسي را كه معين فرموده است، مـي ي او را و يا هر و يا نماينده علي را حيات و ممات است موليٰ

ي ايشان ايمان باشد ولي در زندگي امكان بيعت كردن را پيـدا نكـرده باشـند و يـا      آنجا كساني كه خميره
. كننـد  امكان اينكه تحقيق كنند و بشناسند را پيدا نكرده باشند، حقيقت بر آنها مكشوف شده و بيعت مـي 

هـت  جهر بـه  ،باشـند  علي و واليت او مـي  موليٰبنابراين كساني كه خواهان واليت هستند و در دل تسليم 
اينكه كسي در دنيا امكان تحقيق داشت ولـي در تشـخيص و بررسـي     امارساند و  علي خود را به آنها مي
صورت مقصر است ولي اگـر كوتـاهي نكـرد و     ناخت، در بيعت كوتاهي كرد دراينكوتاهي كرد يا بعد از ش

اينكه شما پسر آن مرحـوم،   اما. امكانات جهان مادي و زندگي به او اين مجال را نداد، بر او حرجي نيست
. ايد كه بايد بيعت درويشي انجام بدهيد اين براي پدرتان حجت نيست ايد يعني تشخيص داده درويش شده

. اي است بر اينكه درويشي مفيد است ولي دليل قاطع نيست كه مسلّماً او هم به دنبال آن بـرود  اين قرينه
  .والسالم. ايل به واليت بوده است، نگران نباشيدبنابراين از آرامش روحي او چنانچه فطرتش متم
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ها و تغييـر   ي مسافرت واسطه هي شما كه چندي قبل نوشته بوديد رسيد ولي ب نامه. با عرض سالم

جهـت الزم بـود   هر بـه  كه به تـازگي آن را ديـدم و چـون   مكان، در ميان اوراق ديگر از نظر دور شده بود 
  .دهم جواب دهم اكنون پاسخ مي

بـا قبـول   . ايد پاسخش در كتب و در حاالت عرفا نوشته شـده اسـت   توجه كنيد سؤاالتي كه كرده
ر هايي كه در دوران متأخّ خصوص دقّت در فرمايشات بزرگان و همچنين نوشته هكتب و ب ي مطالعه زحمت

ـ  هر ا بيابيد ولي بهيد پاسخ خود رتوان نوشته شده است مي كـه در قـرآن و در    همـانطوري  ت كنيـد حـال دقّ
توانيد قرآن را به معنايي كه مخالف معناي ظـاهري آن باشـد تأويـل     دستورات ديني گفته شده است نمي

در اينجـا بـه سـؤاالت    . رسد براي شخص شما مرجعيـت دارد  نظرتان مي آنچه از معاني قرآن به امايد و كن
  .دهم ميشما جواب مختصري 

م اامـ االمـر اسـت كـه     صـاحب  حضرتاند  كه گفته انسان كامل در اين دوران همانطوري البتّه -1
توانيـد ايـن مطلـب را     شـما نمـي  . ي عدم لياقت ما از ديدن پنهان شده است واسطه هدوازدهم ماست كه ب

. ير ديگـري كنيـد  حسب ديد ظاهري و استداللي انساني كه مستند به حواس پنجگانه است تعبير و تفسبر
م غائـب همچنـين   اامي  در مسأله. هر تعبيري در دلتان پيدا شد اشكالي ندارد ولي مربوط به خود شماست

م ممكن است از نظـر شـما غائـب    اامدهد و  ي غيبت در عالم صغير هم رخ مي فكر كنيد كه همين مسأله
در  امـا شود و لذا منتظر ظهور حضرت در عالم صغير هم باشيد تا در عالم كبير بـه ايـن مطلـب برسـيد و     

قسـمتي از آن را  . زمان غيبت، حضرت وظايفي را كه خداوند براي ايشان مقرّر كرده بود دو قسـمت كـرد  
ي باشند، اين وظايف را بهشران به كساني ارجاع فرمود كه اگر داراي بطور نامعيعهـده بگيرنـد و    يط خاص

ــر شــريعت اســت  ــه ام ــوط ب ــين   . آن وظــايف مرب ــا تعي ــه ب قســمت ديگــر وظــايف طريقــت اســت ك
به وي ارجاع فرمود و بنابراين از لحاظ طريقت شخص معيني مرجع طريقت اسـت ولـي    صمشخ شخص

 مَ از لحاظ شريعت كساني كه حائز آن شرايط خاص بودند يعني 
ً
اِلفـا

َ ُ
 ِلِدیِنِه 

ً
ِسِه َحاِفظا

ْ
ف
َ
 ِلن

ً
َھاِء َصاِئنا

َ
ق
ُ
ف
ْ
َن ِمَن ال

َ
ْن اک

مْ 
َ
 ِأل

ً
 َهَواُه ُمِطیعا

َ َ
ـُدوهـِر مَ ـ

ِّ
ل
َ ُ
ْن 

َ
َعَوامِّ أ

ْ
ِلل

َ
ُه ف

َ
ممكن است در يك دوراني كسي  البتّه. ، بايد به او مراجعه كرد1 ْوال

ات شريعتي هم داشته باشد و بنـابراين اگـر   اطّالعشد با كه رهبر طريقت است و داراي شرايط طريقتي مي
نظري داد، آن نظر قابل تقليد است و بر فقراست كه از آن تقليد كنند ولي اگر نظري نداد يا اگر نظـري از  

تـوان ايـن وظيفـه را     قطب زنده در مسائل فقهي نديدند حتماً بايد به يكي از فقهـا مراجعـه كننـد و نمـي    
  .گرفت ناديده
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احـديت اسـت الـي آخـر و      حضـرت نمـاي   ي تمـام  سؤال دوم شما كه انسان كامل آئينه ي درباره
توانيد تفسـيري اضـافه بـر آن و خـارج از      وجه نمي هيچ به غمريم حضرتهمچنين سؤال سوم راجع به 

و اينكه آن حاالت را منطبق بـر حـاالت ديگـري بكنيـد      تفكّردر صورت  البتّه. نص وارد، به عمل بياوريد
. اشكالي ندارد ولي نه اينكه آن عبارات را به رأي خودتان معني كنيد يعني بگوييد معنـايش همـين اسـت   

  .چرا كه ممكن است مصاديق ديگري در عالم براي آن پيدا شود
راهي يوشع وقتي از به هم عموسي حضرتايد  موسي كه نوشته حضرتي  در مورد سؤال درباره

، هنوز خضر در آنجا ننشسته بود، به اين جهت هيچكـدام از آنهـا او را نديدنـد،    ندشد البحرين رد مي مجمع
موسي خضر را ديد و از آن به بعـد ديگـر    حضرتآنگاه . بعد از مدتي كه رد شدند متوجه شدند و برگشتند

بهتر اين . و خضر تفاسير مختلفي شده است موسي حضرتراجع به داستان . يوشع همراه آن حضرت نبود
  اسـت   السـعادة  بيـان اي از قسـمتي از تفسـير    كه ترجمـه  عرفاني اسرارآميز داستان سهاست كه به كتاب 

  .مراجعه كنيد
ي  توانيـد آن را بـه مسـأله    وجـه نمـي   هـيچ  كه در آن آيه ذكر شده است به  ارٰىـسكي  درباره اماو 

شـود، در حالـت چنـين     اي است كـه از خمـر حاصـل مـي     عبارت از مستي ارٰىـسكديگري رجوع دهيد، 
 ارٰىـسكاي شخص نبايد نماز گزارد ولي اگر غير از آن باشد مثل بيهوشي و امثال اينها نه به اعتبار  مستي

شـود ولـي ايـن     ي او سلب مـي  توان گفت وظيفه بلكه به اعتبار اينكه قدرت انجام عمل نداشته است، مي
  .شود ي نميتلقّ ارٰىـسكمورد 

در كـودكي   فعيسـي  حضـرت يحيـي و   حضرتدر پاسخ به سؤال هفتم، جايي كه خداوند به 
ــه ــه رتب ــري داد مســلّماً رتب ــوانين او نيســت و   اامي  ي پيغمب ــد خــالف ق ــه بشــري بدهن ــر ب مــت را اگ

ارد كـه  بـه مـا ربطـي نـد    . اند فقـط بـه همـان طريـق بايـد تفسـير كـرد        همانطوركه به ما گفته بنابراين
 هائمـه تـوانيم بـه مقـام آن حضـرات      تحت تربيت چه كسي بودند و همچنين جسـارتي نمـي   حضرت
 : كه در مورد خضر خداوند فرمود تربيت آنها الهي بود همانطوري. بنماييم

ً
مـا

ْ
ا ِعل

َّ
ُدن

َ
ْمناُه ِمْن ل

َّ
َوَعل

، ما از جانـب  1
  .خودمان به او علم داديم

ي  تـوان قاعـده   م و زير و رو كـردن معنـاي ظـاهري آن نمـي    در مورد سؤال هشتم، با لغت معصو
ايد مسائلي است كه به ما ربطي نـدارد   خاصي را استخراج كرد و به عالوه بسياري از اين قواعد كه نوشته

مـا در سـلوك فقـط بايـد آنچـه را      . ر نيسـت و فرضاً هم اگر اينطور باشد يا نباشد، در حـال سـلوك، مـؤثّ   
توانيم از پيش خـود بـراي    شود به ظاهر آن عمل كنيم و نمي به عباراتي كه گفته مي اند بپذيريم و فرموده

  .آن تأويل و تفسيري بيافرينيم
  بايـد معنـي كـرد، زايـد بـر آن       ائمـه ي غيبت را هم با توجـه بـه نـص فرمـان      مسأله: سؤال نهم
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كسـي آن صـفات را   رند هراكدام صفاتي داصحاب شمال و اصحاب يمين هر: دهمدر مورد سؤال 

. نـي كـرد  تـوان آن را منحصـر بـه اشـخاص معي     شود و نمي داشت جزء يكي از آن دو گروه محسوب مي
  .والسالم. باشيد موفّقاميدوارم 
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ـ . ي شما رسيد كه از وصول آن خرسند شـدم  نامه. با عرض سالم نكـه يـك نفـر    خصـوص از اي  هب

  .ر استمند به بررسي مسائلي شده است كه در زندگي ما و در عقايد ديني ما بسيار مؤثّ جوان، عالقه
نّفانه از قرون خيلي قديم سعي شده است كه اختالف بين شيعمتأسي را هر چه بيشتر كننـد  ه و س

م جدا كنند چـوبي را در وسـط   خواهند از ه عنوان تشبيه مثل نجارها كه وقتي دو قسمت از چوب را مي به
ي  مسـأله . ز هم جدا شوددهند تا كلّاً آن دو ا گذارند و به آن فشار مي شكاف كوچكي كه به وجود آمده مي

كس به يكـي  نظر من هيچ مانعي ندارد كه هر دارد، به نظريهبسته به تئوري و  ي تا آنجايي كهشيعه و سنّ
  .هاي گويندگان تئوري مقابل را هم بشنود اينكه حرف ها پايبند باشد ولي به شرط از اين تئوري

اند ولي به محـض اينكـه    كردند كه با آمدن پيغمبر آنها نجات پيدا كرده در ابتدا مسلمين تصور مي
پيغمبر رحلت فرمود، دومرتبه ناراحت شدند كه قضاياي جنگ اُحد و همچنين جنگ حنين ايـن مطلـب را   

 اهللاَّ  ّمدما اکَن آياتي نازل شد كه  در مورد جنگ اُحد. دهد نشان مي
َ
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آيه، مسلّم شـد كـه اگـر     بنابر اين 2
  :قول مولوي زند و به پيغمبر رحلت بفرمايد اين رحلت به اساس اسالم لطمه نمي

 3كه بميري تـو نميـرد ايـن سـبق     مصطفي را وعده كرد الطاف حـق 
اي نظرشان اين بود كه پس از پيغمبر، خود قرآن و سنّت ايشان را اگر بـدانيم بـراي مـا     منتها عده

ـ . گروه ديگري در همان ايام معتقد بودند كـه پيغمبـر دو جنبـه دارد   . اسالم همين استكافي است و  ك ي
منسوب به پيغمبر است . عنوان تربيت مردم مت اسالمي در مدينه و يك جنبه بهعنوان رئيس حكو جنبه به

ـ: كه فرمود
ِّ َ
مت
ُ
ُت ِأل

ْ
ــُبِعث

ْ
خ
َ ْ
ـاِرَم األ

َ
قـَم َمک

َ
. ال

را ختم كـرد يعنـي ديگـر     نبوتر واقع اين گروه گفتند كه پيغمبر د 4
ي معنوي و تربيتي پيغمبر ادامه دارد و لطـف خداونـد اسـت كـه پيغمبـر       اي نخواهد آمد ولي آن جنبه نبي

بـا وجـود اينكـه در تمـام دوران عمـر معتقـد بـود و        عوالّا در اول هـم علـي  . تعيين كرد) علي(كسي را
ذلـك اقـدامي    ام ولي مع بر امر الهي معين شدهپيغمبر بنا ي الهي هستم و از طرف فرمود كه من خليفه مي

حضرت بـا عثمـان هـم    . براي به دست آوردن خالفت نكرد و حتّي با شيخين همكاري و همراهي داشت
چه در اواخر دوران وي كناره گرفته بود ولي هرگز مخالفتي نداشـت و فرزنـدان خـود را حتّـي در روز      گر

علي معتقد بـود كـه    حضرتبنابراين . جلوي كشته شدن عثمان را بگيرندشورش عليه عثمان فرستاد كه 
ي خـودش را   نظريـه تر است و براي آن حفظ وحدت حاضر شـد كـه    حفظ وحدت اسالم از هر امري مهم
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بـه حضـرت    ي زيادي بـراي قبـول خالفـت    مسكوت بگذارد و حتّي بعد از قتل عثمان با وجود اينكه عده
گوينـد سـه روز يـا هشـت روز مسـلمانان خليفـه        كرد كه مـورخّين مـي   امتناع مي مراجعه كردند، تا مدتي

بعد از اين مدت كه همه آمدند و بيعت كردند و حاضر به بيعت شدند حضـرت خالفـت را قبـول    . نداشتند
ي از همان زمان بعد از جنگ اُحد و جنـگ حنـين   ص شدن شيعه و سنّاساس تئوريك مشخكرد بنابراين 
ولي ظهور اين تفاوت تئوريك بالفاصله بعد از رحلت پيغمبر بود كه بعـد از رحلـت   . شده بود شايد گذاشته

كه جانشين تعيين كند و اينها  گفتند پيغمبر جانشين را تعيين نكرده است و لزومي ندارد پيغمبر گروهي مي
ف ين كرده است و موظّگفتند كه پيغمبر جانشين تعي مي  )شيعيان( ي مشهور شدند و گروهي ديگرنام سنّ به

ي اين مسأله بحث فراواني شده است و اگـر از علمـاي اهـل     درباره. بوده از جانب خدا جانشين تعيين كند
اين اختالف بود ولي بعداً كسـاني كوشـش    اما. شود تر مي سنّت و علماي شيعه بپرسيد اين موضوع روشن

علي نگران بودند كه مبادا اينها مطالبـه خالفـت    اميه از آل خصوص بني هكردند اين اختالف تشديد شود ب
اصطالح جديـد   آنها سعي كردند پيروان علي را به. كمااينكه بارها چنين امري واقع شد. كنند و قيام نمايند

سياسي بايكوت كنند و اين دشمني را زيادتر نمايند و از آن روز بـه بعـد هـر روز موجـب جديـدي بـراي       
نّ      و حال آنكه خيلـي از مطـالبي كـه بـه    د اختالف بين اينها فراهم ش ي عنـوان اخـتالف بـين شـيعه و سـ

كه از كتب اربعـه شـيعه    كافي اصولمثالً با وجود اينكه در كتاب . گويند، ربطي به تشيع و تسنّن ندارد مي
االول بـوده   است در شرح حال پيغمبر نوشته شده است كه تولّد، هجرت و وفات ايشان در دوازدهـم ربيـع  

پيغمبـر  االول و وفـات   ربيع17معتقد شد كه تولّد پيغمبر در  دانم چگونه شد كه شيعه ت ولي بعدها نمياس
. صحيح باشد، ربطـي بـه تشـيع و تسـنّن نـدارد      نظرياتكدام از اين هرجهت هر به. ماه صفر است 28در 

مكـن اسـت يـك نفـر از     ممكن است يك نفر شيعه تولّد را در دوازدهم و رحلت را هم دوازدهم بداند يا م
ي تاريخي است كـه هميشـه    اين مسأله. اهل سنّت، تولّد را در هفدهم و رحلت را در بيست و هشتم بداند

اسـت كـه اهـل سـنّت      اسـاس تفـاوت ايـن دو تئـوري در ايـن     . از اين اختالفات بين مورخين بوده است
گويد پيغمبر جانشين تعيين  شيعه مي. يما گويند پيغمبر جانشين تعيين نكرد و ما خود خليفه تعيين كرده مي

كرد و همانطوركه انتخاب پيغمبر به امر الهي است نه به رأي مردم، انتخاب خليفه هم بايد به همين نحـو  
شايد اختالف بين فقهاي شيعه با هـم كمتـر از   . در مورد احكام بين فقها اختالف فراواني وجود دارد. باشد

. اين اختالف به اين شدت در تـاريخ نبـوده اسـت   . ي نباشدنفر فقيه سنّ نفر فقيه شيعه و يك اختالف يك
  :مثل. است هبيت و علي كمااينكه شافعي اشعار مشهوري دارد كه در مدح اهل
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1   

مناسـبت   ن خطاب كرد و بهم حنبل، علي را خليفه چهارم خواند و به او هم اميرالمؤمنيااميا اول بار 
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از خود پيـدا شـدن ايـن    . طرفداري از او شلّاق هم خورد و شافعي هم متهم به رفض يعني شيعه بودن شد
شود و همين امر خود موجـب تشـديد    مي گفتند، شدت اختالف نمايان لغت رفض كه به شيعه رافضي مي

گوينـد   به اين معني كه مي. عرفاي اهل سنّت از جنبه تاريخي با اهل سنّت همراهند. اين اختالف هم شد
ي امور حكومتي بود نـه بـراي    اي كه مسلمين تعيين كردند براي اداره پيغمبر جانشين تعيين نكرد و خليفه

ي اموي كه تير به سوي قرآن زد بتواند مربي مردم  ت آن خليفهبراي اينكه هيچكس مدعي نيس. معنويت
عقيده هستند كـه پيغمبـر كسـي را بـه      آنها از جنبه تربيتي با عرفاي شيعه هم اما. و مربي مسلمانان باشد

در قسمت حكومت تعيـين نكـرد ولـي در ايـن     . جانشيني خود در اين قسمت معنوي و تربيتي تعيين كرد
ين كــرد و علــي هــم بعــد از خــودش جانشــين تعيــين كــرد و او هــم جانشــيني را تعيــ قســمت علــي را

  .القيامه يوم الي
عنوان جانشين چه  اينكه به البتّهبنابراين عرفاي شيعه و عرفاي اهل سنّت به هم نزديك هستند و 

. هـاي تصـوف اسـت    اي است كـه مبنـاي تكثّـر سلسـله     كسي را تعيين كرد و او چه كسي را همان نكته
كسي اعتقاد خودش را دارد ولـي  براي اينكه هر. سأله ايرادي نيستبر آن م. ها با هم متفاوت است سلسله

ممكـن  . بايد اين اعتقادهاي مختلف كه در اساس اسالم متحد هستند با هم وحدت و دوستي داشته باشند
اعي، چـه در مسـائل   است شما با برادر يا خواهرتان، اختالف عقيده، اختالف سليقه چـه در مسـائل اجتمـ   

مابين و به يگانگي شـما لطمـه    ت فيوجه به محب هيچ اشته باشيد ولي آن اختالف بهعلمي و امثال اينها د
اين كلّياتي بود كـه  . ي بايد رعايت شودهمين امر در مورد شيعه و سنّ. كندكند و نبايد لطمه وارد  وارد نمي

  .راجع به اين مسائل گفتم
منتهـا توجـه كنيـد كـه     . دهـم  كه اگر پاسخش در اين كلّيات نبود پاسخ مياينك به سؤاالت شما 

در قـرآن كـه خـود شـما     . كنيد زحمت مطالعه كتب مرجع را به خـود راه دهيـد   وقتي مطالعه يا تحقق مي
ـ: فرمايـد  شاءاهللا وارد هستيد و بيشتر وارد خواهيد شـد، مـي   ان
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نويسيم براي شما  را كه در باالي نامه مياعنوان مقدمه معناي قبالً به 1
ي دارد كـه سـابقاً در دبسـتان و در         ي در ادبيات ايـران مسـأله  . توضيح بدهم حـروف ابجـد، بحـث مهمـ

طفـل ابجـدخوان، يعنـي    : كه در اصطالحات ادبيات فارسي است طوريخواندند ب هاي قديم مي خانه مكتب
حـرف عربـي، ارزش    28در الفباي ابجد، به ازاي هـر يـك از   . كسي كه شروع به سوادآموزي كرده است

، بعد از ده، بيست، سي، چهل، تا صد؛ بعـد از  10؛ تا 4=و د 3=، ج2=، ب1=اند، مثالً الف عددي قائل شده
در مورد وقايع تـاريخي  . بعدها براي اينكه اعداد مهم را حفظ كنند. چهارصد تا هزارصد، دويست، سيصد، 

اند كه آن لغت هم چون تناسـب   جاي اينكه عدد آن را ذكر كنند، لغتي متناسب با آن قضيه فراهم كرده هب
نشـان   ي اعداد حـروفش، آن واقعـه را   شود و هم اينكه مجموعه با وضعيت آن واقعه دارد زودتر حفظ مي
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دي واقعاً يعني حاج ملّاها. بوده است» غريب«گويند سال تولّد حاج ملّاهادي سبزواري در  مثالً مي. دهد مي
ي  بعد اگر حروف كلمـه . سطح او باشد صورت غريب متولّد شد، يعني هيچكس در آن دوران نبود كه هم به
در مـورد  . شـود  تولّـد وي مـي  مساوي بـا تـاريخ   ) ب+ي+ر+غ(را هم به حساب ابجد جمع كنيد » غريب«

ُهـ الِإلـهَ  :كه ضمير اشاره به ذات خداست، در قرآن در چند جا فرموده است» هو«ي  كلمه
َّ

ـ  . وَ ـِإال جـاي   همـا ب
ي هـو را   كنـيم كلمـه   كـار بـريم وقتـي اشـاره بـه ذات خـدا مـي        هها ب ها و نامه اينكه نام اهللا را در نوشته

خواهنـد نـام اهللا را بـه     كنند و مثالً وقتـي مـي   ا اغراق و مبالغه ميه در اين مورد اكنون بعضي. نويسيم مي
گذارند كه ايـن امـر غلطـي     جاي اهللا چند نقطه مي همناسبتي در كلماتي مثل هبةاهللا يا حجةاهللا بنويسند ب

ـ  هاست چون اين اهللا جزء نام است و معناي مستقل اهللا را ندارد و ما به همين دليل ب ن كـار كلمـه   جاي اي
هـاي خداونـد اسـت     علي هم يكي از نام. است» ياعلي«هم به حروف ابجد معادل 121. نويسيم را مي هو

َعِلـيُّ  ُهوَ گوييم ياعلي، ياعظيم و يا  چنانكه مي
ْ
َعظـمي ال

ْ
ال

ابيطالب، ايـن   بن عنوان تيمن نام علي و همچنين به 1
  .بريم ي اول پيغمبر را مي صحابي درجه

تصوف و عرفان دو لفظ است دالّ بر يك معنا و يـا بـه عبـارت ديگـر دو      در مورد سؤال اول شما،
يمه كه ضم تصوف و عرفان با آشناييام به نام  ي كوچكي نوشته در اين زمينه جزوه. روي يك سكّه است
شناخت خداوند اسـت   عرفان. تنظر من اگر آن را مطالعه كنيد بسيار مفيد اس به. فرستم اين نامه آن را مي

صدد اين باشد كه شـناخت او  صر از اين شناخت دارد ولي اگر دراي ولو مخت كسي قاعدتاً يك درجهكه هر
گوييم منتها در  ما به اين راه تصوف مي. بيشتر شود و به خداوند نزديكتر گردد بايد راهي معين را طي كند

كنند و پيـدايش لغـت را بـا     ها اشتباه مي خيلي. است ي ديگري اينكه اين لغت از كجا پيدا شده، آن مسأله
. ي اديـان الهـي وجـود دارد    گيرند و حال آنكه عرفان يعني شناخت خداوند در همه پيدايش اصل يكي مي

بنـابراين  . عرفاي يهودي تعاليمشان در اصول كلّي شبيه به عرفاي اسالم و نيز عرفـاي مسـيحيت اسـت   
اسالم هـم بـراي زن و مـرد يكـي     . النبيين نيز همراه خواهد بود ا خاتمآدم زاده شده و ب حضرتعرفان با 

ي  ها، بلكه خداونـد وظيفـه   ها مثل مردها هستند يا مردها عين زن گاه در اسالم نيامده زنهيچ البتّه. است
از لحاظ معنـوي  . اينها را تقسيم كرده است بعضي وظايف به زن واگذار شده است و بعضي وظايف به مرد

ـا  :فان، زن و مرد با هم فرق ندارد براي اينكه خداوندي كه خلق كـرده اسـت، خـود فرمـوده اسـت     و عر
َّ
ِإن

ی
ْ ُ
 َوأ

ٍ

َ
رک

َ
ْ ِمْن ذ

ُ
نامک

ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

، شما را از مرد و زن آفريديم يعني هر دو مثل هم هستيد، يا اينكـه شـما را از يـك    2
توانند وارد راه تصوف  تي به سنّ تمييز برسند ميبنابراين، زن يا مرد، دختر يا پسر از وق. زن و مرد آفريديم

شما . از جهتي عرفان معناي واقعي نماز است. تصوف و عرفان داراي شئون مختلفي است. و عرفان شوند
  :ايد از قول پيغمبر كه شنيده

ُ
ة

َ
ـال ِمْعـَراُج املُـؤِمن الصَّ

ھـی :ايـد كـه   و همچنين در قرآن خوانده 3
ْ
ن
َ
 ت

َ
ـالة    ِإنَّ الصَّ

ِ
 َعـن
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ـرِ 
َ

ک
ْ
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ْ
ْشـاِء َوامل

َ ْ
ال

ي زبان بيشتر شبيه نيست تا به اين توصيفي كه  خوانيم به لقلقه ، آيا اين نمازي كه ما مي1
تدريج رو به اين برويم كه نمازمان معراج  دهد كه به دگي را مياآمصوف اين از نماز شده است؟ عرفان و ت

بنابراين به اين معنا هر مسلماني كه نمـاز خوانـدن بـر او    . باشد يا نمازمان ما را از فحشاء و منكر دور كند
  .كند واجب است بايد به عرفان توجه

در همـه جـا هسـت و     نظريـات ف در اخـتال . در مورد سؤال سوم، قبالً تا حدي توضـيح داده شـد  
گرانـي  بنابراين به صرف اينكه اينها دو گروه هسـتند چنـدان ن  . شود وجه مانع دوستي و وحدت نمي هيچ به

ي  نظريـه  عندارد مگر اينكه اختالف بين اين دو گروه به دشمني بكشد والّـا در زمـان شـيخين، علـي    
ولي اينها در كمال دوستي و محبت با هـم زنـدگي   . ديگري داشت، شيخين و بعضي صحابه نظر ديگري

اگـر  . انـد  ند بـه وجـود آورده  ا بنابراين اين را چه بسا دشمنان اسالم كه از اول تاريخ اسالم بوده. كردند مي
اند و هر روز هم دشمناني كـه   شويد از همان اول دشمناني بوده ت بخوانيد متوجه ميتاريخ اسالم را به دقّ

  اند اين اختالف بيشتر شود ولي اميـدواري اسـت كـه فعـالً ايـن       بردند سعي كرده از اين اختالف بهره مي
 و توجه كنند كه علَـمِ  دو گروه يا دو برادر با هم كنار بيايند 

َ
ـ ال

َ
  هَ ـِإل

َّ
ـ ِإال

َّ
ِ ـَرُسـ ّمـدُه ـالل

 اهللاَّ
ُ
  پـرچم مشـترك    ول

ب و بـدون دشـمني         هر دو گروه است و ان شاءاهللا اختالفات را كنار بگذارنـد و علمـاي قـوم بـدون تعصـ
قيم اروميـه خوانـدم   عدليه مآيد كتابي را از يكي از وكالي  يادم مي. بنشينند و بسياري مسائل را حل كنند

بـود و پشـت جلـد نوشـته بـود كـه        محمد حيات در عايشهعنوان كتاب . نظرم وي اهل سنّت است كه به
اي بـه او نوشـتم و در بسـياري مـوارد او را تأييـد       من نامه. كتاب بسيار خوبي است. مخصوص اهل سنّت

تحقيـق اسـالمي بـراي تمـام     . ي اهـل سـنّت معنـي نـدارد     كردم و بر اين نكته اعتراض كردم كه ويـژه 
  .است مسلمين

يد، در تمام اديان الهـي يعنـي ديـن زرتشـت، ديـن      م زمان كه سؤال كرده بوداامچهارم، در مورد 
نّ   اتّفاقبه . ت وجود دارديهود، دين مسيح و دين اسالم ظهور ناجي بشري ي از پيغمبـر منقـول   شـيعه و سـ

ي مـن اسـت ظهـور     ي او نـام و كنيـه   است كه فرمود در آخرالزّمان از فرزندان من كسي كه نـام و كنيـه  
رار كند و عدل و داد را برقـ  م و ظلم شده است در مدت كوتاهي اصالح ميكند و دنيايي را كه پر از ست مي
 255ي  ي در اين قضيه از آنجاست كه شيعه معتقد است اين موعود در سـنه اختالف شيعه و سنّ. سازد مي

بن علـي بـن موسـي بـن      محمدم حسن عسكري، حسن بن علي بن اامقمري به دنيا آمده است و فرزند 
ولـي  . بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب است كه اكنون زنده و از انظار غائب اسـت  محمدجعفر بن 

اهل سنّت معتقدند كه اين شخص به دنيا خواهد آمد؛ يعني يكي از سادات از فرزندان پيغمبر اين وضعيت 
نّ      زمينـه قـرن  داشت و در ايـن   را خواهد اي را  مـن مباحثـه  . ي بحـث اسـت  هاسـت كـه بـين شـيعه و سـ  

گفـت كـه ممكـن     او مـي . ي دكتـري بـود   وي دانشجوي دوره. يك مسلمان مراكشي در پاريس داشتمبا 
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من گفتم اين بحث را بهتر است كنـار بگـذاريم، بـراي اينكـه     . نيست يك نفر را خداوند اينقدر عمر بدهد
باشـد  ي خـود   كسي بر عقيدهنظر من نبايد بحث كرد، هر اين بحث بين طرفين بوده است و بههاست  قرن

براي اينكه االن من و تو، هر دو مسلمان، هر دو معتقديم به اينكه در آخرالزّمان كسي ظاهر . مانعي ندارد
كند و هر دوي ما آرزومنديم كه حضرت در زمان ما ظاهر شـود و   خواهد شد و دنيا را پر از عدل و داد مي

به ما چه . د كه اين بحث بيهوده استاگر حضرت در زمان ما ظاهر ش. ما را هم جزء لشكريان خود بپذيرد
ما هر دو از حضرت تقاضا خواهيم كرد كه ما را در لشـكر  . كه حضرت كي به دنيا آمده و چطور بوده است

شاءاهللا وقتي كه مورد قبول حضرت واقع شد، از او خواهيم پرسيد كه بزرگـوارا آيـا تـو در     خود بپذيرد و ان
فعـالً ايـن بحـث    . كنـيم  مين اواخر؟ هر چه حضرت فرمود قبول مياي يا ه قمري متولّد شده 255ي  سنه
اشتباه ديگري كه در داخل شيعه رايج شـده  . اي ندارد اثر است و جز اينكه اختالف بين ما بيندازد فايده بي

اند حضرت در حـالي   دانم در ميان اهل سنّت هم هست يا نه، اين است كه در حديث مذكور فرموده و نمي
گوينـد   بعضي از شيعيان مي. كند شود و دنيا را پر از عدل و داد مي از ظلم و ستم است ظاهر ميكه دنيا پر 

كه بايد اينقدر دنيا پر از ظلم و ستم شود تا حضرت ظاهر گردد و بنابراين از ظلـم كـردن چـه بسـا ابـايي      
ي عادي هم اگر شما زيرا در زندگ. ولي اين امر صحيح نيست. گيرند ندارد و جلوي ظلم و ستم را هم نمي

كنيـد و   ده مـي مـا آمنتظر دوستي هستيد كه به منزل شما بيايد قبالً اتاق پـذيرايي و وسـايل پـذيرايي را    
ي محبت و ارادتتان به آن دوست از مدتي قبل منتظر او نشسته و چشم به راه هسـتيد نـه    برحسب درجه

  .ن بحث ديگري استجهت ايهر به. غ كنيد و بيشتر خراب كنيداينكه منزل را شلو
ات بشر، چه مسلمان و چه غيرمسـلمان اسـت   از خصوصي. سؤال پنجم شما در مورد استخاره است
از لحاظ تربيتي در اسالم، پيغمبر اكرم خواسته است كه . شود كه گاهي اوقات به ترديد و دودلي گرفتار مي

كمااينكه مثالً در نمازها اگر . ته باشندپيروان او كمتر دچار ترديد بشوند و بتوانند روش قاطعي هميشه داش
شكّي در بعضي جهات ايجاد شد نفرموده است كه نماز را تكرار كنيد بلكه قاعده و حكمي فرمـوده اسـت   

كننـد و در   مـي  امـا بعضـي اشـخاص بسـيار شـك     . احتراز كنيم آن رفتار كنيم تا بتوانيم از شك كه بنابر
آنها بـه  . ز بخورندخوردن كه مثالً ناهار بخورند يا نخورند يا چه چي حتّي در. ترين چيزها ترديد دارند جزئي

غلط است و در واقع استعفاي عقل و فكـر انسـان اسـت كـه      اين شك البتّهكنند و  مي همه جزئيات شك
ونَ : فرمايد قرآن مي

ُ
َْعُزول

َ
 مل

ِ
ْمع  السَّ

ِ
 َعن

ْ ُ َّ
.ِإ

  رسـد   اي هم بـه جاهـايي مـي    هر انسان بسيار فهيم و با اراده اما 1
كه گاهي اوقات دچار ترديد است و به هر صورت بايد از اين ترديد خالص شود و خود اين ترديد ضررش 

ها را بطور  كدام از آن طريقبيشتر است و بنابراين چنانچه هر از هر يك از دو طريقي كه مورد ترديد است
. م جدي انتخاب كند اگر هم فرضاً ضرر داشته باشد ضرر آن از اين ترديد كمتر خواهد بودقاطع و با تصمي

چون انسـان بـاالخره راهـي بـه     . براي اينكه به چنين امري اتّكا پيدا كند بايد توسل به خداوند بجويد اما
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ره دلخوشـي بـه او   براي اينكه اسـتخا . گونه موارد استخاره استداوند دارد و بهترين طريق در اينسوي خ
دهد كه امر الهي اين است و به همين دليل استخاره بهتر آن است كه با قرآن باشد و آن هم در واقـع   مي

در اسـتخاره بـراي اينكـه     امـا  .قويت شود و بتواند تصميم بگيردي قرآن فكر او ت براي اينكه از طريق آيه
براي اينكـه خداونـد مقـرّر نكـرده اسـت كـه از       . شود امر صحيحي نيست شود يا نمي بدانيم فالن كار مي

آفريد كه ما با  خمسه مي والّا يك حس خاصي در جنب حواس. طريق غيرمعمولي ما از آينده خبردار باشيم
 تفكّـر و عقل شـرعي كـه بـا     تفكّري  منتها آن را سپرده است به قوه. آن حس بتوانيم آينده را درك كنيم

تخاره در موارد بسيار نادر كـه  بنابراين اس. بيني كنيم ينده را حدس بزنيم و پيشآ تفكّرتصميم بگيريم و با 
  .است قابل استناد و قابل اتّكا است ي گرفت و مسأله بسيار مهمميم خاصتوان تص وجه نمي هيچ به

عاشـرت  وضعيت اجتماع امروز به نحوي است كـه احتـراز از م   البتّهششم در مورد روابط دو جنس 
جهت تماس دست، يعني دست دادن كه امروز مرسوم است و روابط نزديك هر ل است، ولي بهبسيار مشك

بـار صـورت زن را ببينـد     بين زن و مرد صحيح نيست مگر اينكه به قصد ازدواج باشد و مرد حق دارد يك
نگاه كردن، صحبت كردن بالاشكال است ولـي بايـد سـعي كـرد كـه       البتّه. ولي غير از آن صحيح نيست

. توان تماس را بطـور كلّـي قطـع كـرد     المقدور تماس كمتر باشد والّا در دوران و مشكالت امروز نمي يحتّ
در خاتمه مجدداً بـراي شـما اميـد توفيـق در درس و     . اصوالً تماس دست يا بدن با نامحرم صحيح نيست

  .والسالم. فهم معناي واقعي قرآن و عرفان قرآن را از خداوند خواهانم
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چند وقتي بـود كـه مسـتقيماً    . ي محترمتان سالمت باشيد شاءاهللا خود و خانواده ان. با عرض سالم
كم و بيش از طريق آقاي دكتر پازوكي و دكتر بصـيري و مسـافراني كـه از     البتّه. ازحال شما خبر نداشتم

ي فقـر در خـارج از كشـور     هاي شما و زحماتي كـه در راه اشـاعه   تجريان فعاليآيند در  به ايران ميخارج 
ام ولي به سبب كسالتي كـه حـدود يـك سـال قبـل عـارض شـد و كثـرت          شويد قرار گرفته متحمل مي

توانم نامه بنويسـم   ام و لذا نسبت به گذشته كمتر مي اشتغاالت، قدرت جسماني سابق خود را از دست داده
ي سـوم   خصوصـاً اكنـون كـه كنگـره    . رمبـا ايـن حـال از زحمـات شـما متشـكّ      . ال بشـوم و جوياي احو

اكنون شاهد تبعات خير آن هستيم و خـواهيم   ايد و هم يت برگزار كردهموفّقرا بحمداهللا با  ولي اهللا نعمت شاه
متـذكّر شـدم،    اند، چنانكه در پيام آن كنگـره  بود و از اين بابت از شما و ديگر دوستاني كه همكاري كرده

اي عـام   در مرتبـه . برگزاري اين قبيل مجالس علمي و فرهنگي آثار خير گونـاگوني دارد . كنم قدرداني مي
عرفاني كه اسالم حقيقي اسـت   تفكّري  و شناساندن عارفان بزرگ مسلمان و اصوالً طريقه معرّفيموجب 

عنـوان   ي زشتي از اسـالم را بـه   ه چهرهفاناين امر در وضعيت كنوني جهان كه متأس شود و به جهانيان مي
اي خاص موجب گرد هم آمدن و اجتماع فقرا و  و در مرتبه است اهميتكنند حائز  مي معرّفياسالم واقعي 

  .گردد ي آنها در به ثمر رساندن مقصود عرفاني در خارج از ايران مي دوستداران عرفان و مجاهده
رضاعليشاه متوجه اين نكته بوده و كـراراً متـذكّر شـده     آقاي حضرتها قبل، در زمان  فقير از سال

بودم كه در وضعيت كنوني جهان، مربيان عرفاني مسئوليت خطيري دارند كه با درك شرايط زمان بايد به 
ي داريـد كـه       ترديدي نيست شما كه در خارج از كشـور زنـدگي مـي   . آن اقدام كنند كنيـد موقعيـت خاصـ  

به همين منوال فقرايي هم كـه در خـارج از كشـور هسـتند بـه سـبب دوري از        .بايد آن را در نظر بگيريد
. فرهنگ و فضاي عرفاني و ايران، پندار و كردار مخصوصي دارند كه آن نيز بايد مورد نظر شما قرار گيـرد 

ي جوامع خـوب   مثل همه البتّهدهيم كه  ي واحد فقري را تشكيل مي ي ما جامعه ي اين احوال همه با همه
ي اعضاي اين جامعه كامل بودند ديگـر   اگر همه. د، غث و سمين و كامل و ناقص در آن فراوان هستو ب

ي انبيا و اوليا اين بوده كه زميني را مستعد كشت كنند و تخـم   زحمات همه. تربيت مربيان موردي نداشت
اي مربـوط بـه    مسـأله ايـن   ه نخواهد داد وها ميو ي تخم ايمان در آن بكارند، ولي ترديدي نيست كه همه

بَ االن نيست، گرچه به مصداق 
ْ
ـَربِّ َوال

ْ
سـاُد ِيف ال

َ
ف
ْ
َھَر ال

َ
رـْحــظ

اكنون تشديد شده است، و اگر چنين نبود حـدود   ،1
و اگر بار اين زحمت سـنگين  » اند شان صوفي ز آن هزاران تن يكي«فرمود كه  هفت قرن قبل مولوي نمي

ِمْرَت َوَمْن تاَب كرد كه  به استقامت نمينبود خداوند پيامبر و مؤمنان را دعوت 
ُ
ما أ

َ
اْسَتِقْم ک

َ
َمَعك ف

 .2   
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سـبب بعضـي از    تـوان بـه   به هر تقدير اين تكليفي است كه بر دوش مربيان عرفاني است و نمـي 
شود مأيوس گرديد بلكه بايد به طـرق   اي كه احتماالً از فقرا ديده مي كرده سوء يا سردين رفتارهاي خداي

هاي تعلـيم عرفـاني آنـان را متـذكّر      جمله تشكيل همين قبيل مجالس علمي عرفاني يا كالس مختلف از
حتّـي   آيد ولي باغبان اگر برد و تدريجاً نتيجه به دست مي ترديدي نيست كه اين كار زمان بسيار مي. نمود

ل ايـن زح   البتّـه  .گـردد  ود و خستگي زحماتش رفع ميش يك درختش ميوه دهد خوشحال مي مـات  تحمـ
گردد و اصوالً اين خاصيت تعليم و تعلّم است كه در جريان تعليم، هـم   مي موجب ارتقاي معنوي مربي نيز

  .برند متعلّم و هم معلّم بهره مي
هـاي عرفـاني مشـغول بـه تعلـيم و تربيـت آنهـا         در مورد غير فقرا كه اكنون با تشكيل كالس اما

ترديـدي نيسـت كـه    . ي اصلي فقري شما بسيار خوب اسـت  پرداختن به اين كار در كنار وظيفه. باشيد مي
رب ي غربي هستند كه از وضعيت فكري و اخالقـي غـ   اي از جامعه ها، گروه زبده طالبان اين قبيل كالس

اي  دنبـال مقصـود گمشـده   اند و از سر كنجكـاوي يـا در جسـتجوي آرامـش و سـكون بـه        به ستوه آمده
همانطوركه قطعاً خودتان بيشتر مطّلع هستيد و به سبب همين بازار گرم طلب آنان، مجـالس و   .گردند مي

هـاي   عـاليم فرقـه  درماني و اشـاعه ت  تا انرژي 1هاي تمركز و مراقبه هاي متعدد و مختلفي از كالس كالس
در ده بيست ساله اخير در  البتّهو (آمريكاي جنوبي براي جلب آنان در غرب حتّي  مختلف هندي و ژاپني و

هـاي سـلوكي اديـان مختلـف      برداري درست يا غلط از روش تأسيس شده است كه غالباً با بهره) ايران نيز
كه مثالً اكنون از چنان(ها  استفاده از اين روش البتّه. كنند به نحوي ميل و شوق آنان را ارضا كنند سعي مي

وان يك مسـكّن  عن به) يقت معنوي آن فراموش شده استشود و حق يوگا در حكم يك ورزش استفاده مي
طالبان ايـن محافـل نيـز متعلّمـان سـاعي و      . و چه بسا به زودي جواب هم بدهد بخش مفيد است آرامش

. كنند و خودشان نيز خشنود هسـتند  قصود معلّم را تأمين ميگرمي هستند با حسن معاشرت و اخالق كه م
در حـالي كـه   . درمـاني نيسـت   ي ديني بـا يـك گـروه روان    ولي در نظر اكثر آنان فرقي ميان يك طريقه

  دي كـه مـالك ديـن و ايمـان اشـخاص      تعه. د الهي استي يك تعه ي طريقت و درويشي، مسأله مسأله
ترديـد حسـن اخـالق و     بـي . هاي آينده هستيم آن و انتقالش به نسل اي كه ما مسئول حفظ است و وديعه

. اهللا است ولي توجه كنيد كه عـين آن نيسـت   الي  معاشرت و حصول آرامش رواني يكي از مقاصد سلوك
دي الهي است كه به شرط انجام دستورات آن اخالق حسـنه  اهللا در حقيقت مبتني بر تعه سلوك الي البتّه

ايم، تربيت  تكليف اصلي بنده و شما بنابر عهد و پيمان الهي كه بسته. شود نيز حاصل مييا آرامش معنوي 
در كنـار آن، بـا هـدف     البتّـه . وجـه از آن غافـل شـويم    هيچ به احوال آنهاست كه نبايد بهفقرا و رسيدگي 

ت و ها خيلي خوب اس هاي عرفاني عمومي خصوصاً براي غربي ي عرفان، تأسيس و تدريس كالس اشاعه
ها بـر   معاشرت با شاگردان اين كالس ها و چه بسا موجب شود كه فقرا نيز از طريق شركت در اين كالس
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هاي درسي  چنانكه بسياري از فقرا كه حتّي يك جلسه در كالس. شود دانايي و شوق و ذوقشان افزوده مي
نكنيد كودكي كه طبـق   رو فراموش از اين. ر و خوشحال و راضي هستندشما شركت كرده بودند، سپاسگزا

پذيري بيشـتري دارد و پـدر بهتـر     خواهد امكان تربيت خويش مي» صالح«از پدر  فطرت خود، همه چيز را
. خودي را تحت توجـه و تربيـت گرفـت    بايد كودك. تواند او را تربيت كند تا كودكي كه سرخود است مي

چه بسا  البتّهزند و  گ در پستان او ميچون او مانند كودك شيرخواري است كه در آغوش مادر است و چن
  .پرورد كند و او را در آغوش پر مهر خود مي گيرد ولي مادر اعتنا نمي پستان مادر را گاز هم مي

ــاموختي   ــنا نــ ــكي او آشــ  تا طمـع در نـوح و كشـتي دوختـي     كاشــ
 1تا چو طفالن چنـگ در مـادر زدي   كاش چون طفل از حيل جاهل بدي

خودتان به بيـدخت و همسـفرتان در مراجعـت را هـم خداونـد خواسـته اسـت تـا در         داستان سفر 
اي را به شما يادآور شـده   هاي انساني نكته آزمايشگاه كوچك عالم فقر و آزمايشگاه عظيم خصلت و خوي

ي ماست كه با توجه به اين نقيصه كه در خصلت بشر است به نحوي مناسـب   ي همه وظيفه. و نشان دهد
توان عمل كرد بلكه بايد تدريجاً و هر بار يـك   كه قبالً گفتيم بطور ضربتي نميطور ولي همان .عمل كنيم

) و در امور اجتماعي و معنوي بيشتر بـه پـدر  ( ها به ابوين توجه كنيد كه بچه. قدم ولو كوچك به جلو رفت
و در تصورشان وي را قادر بر  خواهند گيرند و هر چه بخواهند از او مي كنند و همه چيز را از او مي نگاه مي

و مصلحت تربيتي كودك نيـز چنـين   ( پدر هم اگر صالح و خيرخواه باشد نبايد. دانند پاسخ عملي مثبت مي
  .تدريج بايد كمك كرد كه از كودكي درآيد كودك را دماغ سوخته كند، بلكه بهكه ) نيست

 پدر شويهان اي پسر بكوش كه روزي  در مكتــب حقــايق و نــزد اديــب عشــق
ام  ام و چندين بار شفاهاً و كتبـاً متـذكّر شـده    ي شما نوشته به هر تقدير همانطوركه در فرمان اوليه

اي كه منطبق با سنّت عرفاني سلسله است با تشخيص اوضاع زمان و مكان، به  توانيد در محدوده شما مي
كنم  مجدداً از زحمات شما تشكّر مي. دانيد امور عرفاني و فرهنگي را اشاعه دهيد هر طريقي كه صالح مي

  .والسالم. در خاتمه سالم مرا به فقراي آنجا برسانيد. و اميدوارم مورد قبول الهي قرار گيرد
را كـه در واقـع بـراي مـا فرمـود ولـي در جـواب پيـر و مـوالي خـود            عضمناً فرمايش علـي 

بـه عـرض    ؟خـواني  پرسيد چگونه نماز مي. شوم به آن حضرت عرض كرد، يادآور مي صمحمد حضرت
ةِ  :رساند كه

َ
َصال

َ
ـَعِفِھم ک

ْ
ض

َ
. ي مـوارد اسـت   در واقع اين پاسخ، فرمايش و دستورات بزرگان بـه مـا در همـه   .  أ

 
ُ
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َ
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  1384 مرداد 1
افكار خود را در اينگونه مسـائل مشـكل فلسـفه و كـالم محـو      . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

كـار  ا مختار بدانيد كه تصور كنيـد هر زندگي خودتان را به طريق معمول ادامه دهيد، نه آنقدر خود ر. نكنيد
در هـر  . لي را ادامه بدهيدزندگي معمو. توانيد بكنيد و نه آنقدر مجبور كه هر چيز را جبر بدانيد بخواهيد مي

راجـع بـه   . شـما مـالك خواهـد بـود     زماني و به هر مناسبتي، هر حالتي براي شما بود، همان حال بـراي 
از اولي كه بشر خلق شده است قاعدتاً فكرش . هاي مفصلي شده است ها بحث ي جبر يا اختيار قرن مسأله

 : اند اينكه فرموده. به اين مسأله معطوف بوده است
َ

 ـَجبْ ال
ِ
ْمـَرْین

َ
َ أ ْمٌر َبنيْ

َ
یَض َبْل أ

ِ
و
ْ َ َ
َر َوال

، نه جبر كامل است و 1
  نه تفويض كامل، بلكه بين اين دو امر است، به اين معني است كـه خداونـد مقـرّرات حـاكم بـر هسـتي       

لذا بـه حكـم   . اي در دسترس قرار داده است ت و معلول را آفريده است و براي هر امري وسيلهو روابط علّ
ماننـد اينكـه   ( گيريم به آن مقرّرات توجه كنيم كند در مشكالت و تصميماتي كه مي تكويني به ما امر مي

ما بايـد بـه ايـن قـوانين      )خداوند در آتش، سوزندگي و در آب غرق كردن و در چاقو برّندگي آفريده است
شود ولـي  ي مثالً عوض ولي امر الهي ممكن است در يك لحظه و براي كار خاص. خودمان را تسليم كنيم
يد، آتش او را نسـوزاند و امثـال   ابراهيم نَبر حضرتعنوان نمونه كارد در دست  به. ينه براي اشخاص عاد

اينهـا اگـر   . لرزد ولي براي اينكه قدري روشن شود، فرض كنيد كساني كه رعشه دارند، دستشان مي. اينها
گوينـد دسـتمان    گويند اين استكان را انـداختم، مـي   مياستكاني بردارند و اين استكان از دستشان بيفتد، ن

كنـد   يا اينكه وقتي كسي دست و پايش درد مي. دهند اين را به خودشان نسبت نمي. لرزيد و استكان افتاد
. دهـد  درد را به خود نسبت نمـي . كند كند يا دستم درد مي گويد پايم درد مي كنم مي گويد من درد مي نمي

ي و اغتشاش به خداوند منسوب نيست بلكه در اثر عمل ماست منتها همان اثر را نظم به همين حساب بي
دارد براي همين است كه  هركسي حال خودش را براي خودش نگهاند  اينكه گفته. هم خداوند آفريده است

  بيند، كـس ديگـري هـم هسـت      بيند و همه چيز را از خداوند مي يك كسي در حالي است كه خود را نمي
. مان زمان ممكن اسـت مفيـد باشـد   هر حالي براي ه. بيند ها، اثر خود را بيشتر مي اليتبرعكس، در فعكه 
مگـر  . تان را مطابق حرف ديگران انجام ندهيد ي زندگي ه نكنيد و برنامهكسي توججهت به حرف هرهر به

يـد اعمـال خـود را انجـام     شما سعي كن. هاي معتبر خوانده باشيد يا از بزرگان شنيده باشيد اينكه در كتاب
  .موجب تكامل شما باشد دهيد و در انجام آن اعمال از خداوند توفيق بخواهيد كه آن را قبول كند و

شما تنهـا نيسـتيد بلكـه تمـام بشـر، جـز چهـارده        . ايد نفس را نتوانستم مهار كنم اينكه گفته اماو 
خداوند وقتي آدم و . ي شيطان هستند معصوم كه معتقديم معصوم هستند، سايرين همه در معرض وسوسه
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حوا را با هم از بهشت به زمين فرستاد، شيطان را هم به زمين فرستاد و به شيطان مهلت داد كـه تـا روز   
اجـر  . ره به كلّي از بين بـرود را نداشـته باشـيد   اماع اينكه نفس بنابراين، توقّ. قيامت انسان را وسوسه كند

كه به كلّي هوي و هوس از بين برود، بلكـه اجـر الهـي در كوششـي      الهي و كوشش آدمي در اين نيست
ت موفّقيـ شما هميشه اين كوشش را بكنيد و از خداوند توفيق . كنيد است كه براي تسلّط بر نفس خود مي

  .والسالم. و پيروزي بخواهيد
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  1384 مرداد 12
گـر در  «آن شـعر   البتّه. از اظهار اشتياق و محبتتان خرسند شدم. دي شما رسي نامه. با عرض سالم

براي اشخاص با درجات باالتري نظير اويس قرني يا امثال آنهاسـت و مسـلّماً   » يمني و با مني پيش مني
كـم   اميدوارم اوالً در اثر توجه خداوند و كوشش خودتان كـم . در درجات پايين، مالقات بايد حضوري باشد

ثانياً همين كه امكان ديدار حضوري فـراهم  . دبه آن مقامي برسيد كه آن شعر را درك كنيد و مقامتان باش
اين تأثّ. ري كه شما داريد مسلّماً من هم دارمف و تأثّنشده همين تأسف براي شـما شـايد از خـود    ر و تأس

فقرا در تمام شهرهاي ايـران و بلكـه شـهرهاي خـارج توجـه       ي شما به عده. تر باشد ديدار مفيدتر و كامل
ي  توانم با كسـي مكاتبـه   دهيد كه من نمي وقت به من حق ميآن. وز همه گرفتارندو اينكه امر داشته باشيد

ي شما را كه مشكلي داشتيد جواب دادم  بار نامه بنابراين يك. اي را جواب بدهم دائم داشته باشم و هر نامه
نـد كـه   صـي دار مشخ ي و اينكه نوشتم به آقاي آقاملكي مراجعه كنيد به اين معنا نبود كه ايشـان بودجـه  

بنـابراين،  . ي مملكت هم كـافي نيسـت   مشكالت مالي همه را حل كنند، براي حلّ مشكالت همه، بودجه
اميدوارم امكانات به نحوي فراهم شود . طرف است ن مراجعه كنيد به قدر امكانات آناينكه نوشتم به ايشا

  ن امكـان داشـته   كه چنين مشكلي براي شـما پـيش نيايـد و يـا اگـر پـيش آمـد، حـلّ آن بـراي ديگـرا          
  .والسالم. باشد
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  1384 مرداد 12
هاي مثـل آن توجـه    چنانچه در داستان موسي و خضر و داستان. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم

ع هـاي آن، تـاب   هاي مربوط به دنياي ما نيست كه تمام شخصـيت  ها مثل داستان بينيد آن داستان كنيد مي
در . خضر در اين داستان نماينده و سمبل حكمت و مشيت الهي است. همين احكام زندگي دنيوي ما باشد

ايراداتـي  . گيرند واقع اين قسمت داستان بطور سمبوليك براي آگاه كردن كساني است كه بر خدا ايراد مي
ه گرفتـار اسـت، بداننـد    كند، خودش بـه ايـن انـداز    كس كه هميشه كار خير مي از اين قبيل كه چرا فالن

در مشـيت الهـي مسـلّماً حكمتـي نهفتـه      . كند خضري در پس اين وقايع است كه مشيت الهي را اجرا مي
ايم كه لياقت داشـته باشـيم كـه خضـر يعنـي مقـام مشـيت الهـي،          منتها ما به مقام موسي نرسيده. است

مان درجه علو كرده بود كه علّت سـه  موسي هم به ه كمااينكه. ديد خودش را براي ما بيان كند مصلحت
نمونـه او در ايـن   . ديـد  كرد خيلي چيزهاي ديگـر را مـي   مورد از اين موارد را به او گفتند و اگر سؤال نمي

رفـت، در بـين راه مـردي     بار كه براي مناجات به كوه طور مـي  يكعگويند موسي داستاني است كه مي
وقتـي  . كننـد  زنند و زراعت مـي  كشند و بيل مي زحمت ميجوان و شخص پيري را ديد كه در آفتاب گرم 

ميرنـد، چـرا ايـن همـه زحمـت       دانند كه باالخره روزي مي كرد گفت خدايا اين مردم مگر نمي مناجات مي
كشند؟ خداوند فرمود كه مصلحت زندگي مردم در دنيا اين است كه اندكي غفلت داشته باشند و بـراي   مي

انـد و كنـار    موسي وقتي برگشت ديد آن دو قبري كنده. اندازم به ياد مرگ مي اينكه متوجه بشوي، آنها را
كنيد؟ گفتند چه فايـده؟ مـا كـه     موسي پرسيد چرا كار نمي. كنند خوانند يا عبادت مي قبر نشسته و نماز مي

ورد يـا در مـ  . كنيم تـا در حـال عبـادت بميـريم     از االن عبادت مي. آخر بايد بميريم و در قبر جاي بگيريم
ديد . بود تفكّري آبي نشسته بود و غرق در دنياي  اي كنار جوي يا رودخانه روي صخرهعديگري موسي

خـدايا ايـن كـرم را چـرا     : عرض كـرد . يك كرم آبي در ته آب روي سنگ سياهي حركت مختصري دارد
پرسـيد خـدايا    اي كرم كه تو را ديد صدبار از مـن  آفريدي؟ خداوند فرمود از آن لحظه كه تو اينجا نشسته

خورد و چرا آفريدي؟ منظور اين اسـت خداونـدي كـه بايـد تمـام       اين موسي را كه آفريدي به چه درد مي
حتّي اگر مـا در ظـاهر بعضـي    . گيرد موجودات و خلقت را در نظر مي لّموجودات را اداره كند، مصلحت كُ

يي است كه اسـتاد بـه شـاگرد    ها از درس )موسي و خضر( خود همين داستان. موارد مصلحتش را نفهميم
منتها شاگرد از اول بايد اعتماد كامل به استاد داشته و چشم و گوش و هوشش در اختيار تعليمات . دهد مي

  .استاد باشد و از همين داستان كه استاد گفته است عبرت بگيرد
چـون رسـيدگي بـه مسـائل      ي علمـا  مسأله. ي علما ي اجازه در مورد سالسل عرفاني و رشته اماو 
افتـد   مي اتّفاقاخبار وارده تعيين تكليف براي مسائل مستحدثه يعني آنچه در جامعه  اصطالح بهفقهي و بنا
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ي عرفان و واليت چـون   علني و عمومي است ولي مسأله اطّالعباشد بنابراين احتياج و نياز به اظهار و  مي
ند و درك معناي آن برايشان مشكل و در بعضي موارد محـال  و لزوم آن توجه ندار اهميتمردم عموماً به 

بنابراين كتاب و انتشـارات  . ي خاصي كه نخبه هستند اند مگر عده است، لذا عموم به آن كمتر توجه داشته
ي اتّصال خودشان به استادشان و اساتيد  به اين طريق علما رشته. و تبليغات تمام در دست علما بوده است

ي عرفا چون  ولي در مورد رشته. اند را در كتب فقهي و روايي بطور مبسوط ذكر كردهعمااما استادشان ت
گنجـد، بنـابراين كتبـي كـه ايـن مسـائل را        اوالً مطالب عرفاني به اقتضاي طبيعت آن در كتاب كمتر مي

در اينگونه ي عرفا را  اجازه ي ي سلسله كنند خيلي كمتر از كتب شرعي و فقهي است، و رشته رسيدگي مي
هـاي   چنـين رشـته   گويند چنين اتّصـالي،   حال اگر بعضي علما مي. اند هاي عرفاني نوشته كتب يعني كتاب

كه در بعضي كتب، اند ولي همانطور تب خودشان نديدهآنها در ك  ايم، درست است، عرفاني را در كتب نديده
هـا،   انـد و ايـن مطلـب از كتـاب     ر كـرده ي عرفا را ذكـ  اند، در بعضي كتب هم رشته ي علما را نوشته رشته
و حتّـي از اول تـاريخ بشـر داريـم كـه       صما رواياتي از پيغمبر. شود ها و از بيانات آنها فهميده مي نوشته

بنـابراين  . چون خود خط و كتابت خيلي جديد است. سينه منتقل شده است به بسياري از اين روايات سينه
  .ي عرفا هم مضبوط است ي علما مضبوط است، رشته اجازهي  به همان اندازه و طريقي كه رشته

القـول   اين قاعده متّفق. گويند تفسير به رأي جايز نيست مي. ايد ي تفسير قرآن كه گفته مسأله اماو 
از ظاهر عبارت و با حفـظ ظـاهر    اما. تفسير به رأي يعني كسي خارج از ظاهر عبارت مطلبي بگويد. است

ايـن همـه   . يعني درك و اسـتنباط آنهـا مختلـف باشـد    . ممكن است اشخاص مطالب مختلفي درك كنند
بنـابراين ايـن   . استنباطات مختلف در مسائل اجتماعي، در مسائل فقهي و شرعي از اينجا ناشي شده است

كه اختالف بين فقهاي شيعه با هم شـايد  ( عهيي با شا چه شـيعه با شـيعه و چه سنّهمه اختالف بين فقه
مثالً فرض بفرماييـد  . از اينجا ناشي شده است )در بعضي موارد بيشتر از اختالف با فقهاي اهل سنّت باشد

ْ ُسکاری: فرمايد ي قرآن مي كه در آيه
ُ
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است كـه  ظاهر عبارت اين  ، 1
گويد معناي اين عبارت ايـن اسـت كـه در حالـت مسـتي       يكي مي. وقتي مست بوديد نزديك نماز نشويد

به جماعت بود، يعني به صـف جماعـت    اًنزديك نماز نشويد، يعني چون در موقع نزول اين آيه نمازها غالب
ا: گويد يكي استنباطش اين است كه مي. نياييد ُ ـَر

ْ َ
يـك قـدري   . د نماز نخوانيـد يعني وقتي مست شدي ال

ولـي چـون مـا رعايـت امـر الهـي را       . گويد اين نهي براي كسي است كه مست بشود رود و مي جلوتر مي
 اول  ،از ايـن دو بخـش  . شـويم  خوريم بنابراين مسـت نمـي   كنيم و هرگز مسكرات نمي مي

َ
ـالة ا الصَّ ُ ـَر

ْ َ
 ال

ي آن  كنـيم كـه دنبالـه    ين آيه اين اسـتنباط را مـي  ولي از ا. يابد صحيح است ولي در مورد ما مصداق نمي
ـونَ : فرمايد مي

ُ
ول

ُ َ
ُموا ما 

َ
ْعل

َ
 ت

َّ
كـنم كـه در    بنابراين من اين استنباط را مي. گوييد ، تا اينكه بفهميد چه ميَحىت

باز در مورد خود اين فهميدن، ممكن است يك نفر بگويد همين كه توجه . گوييم نماز بايد بفهميم چه مي
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نيَ گوييم  كه مثالً مي كنيم
َ
عامل

ْ
ِ َربِّ ال

َْمُد ِهللاَّ
ْ
كافي است ولي يكي ديگر كه قدري درجـات فهمـش بـاالتر     ا

نيَ  !گويد نه است مي
َ
عـامل

ْ
ِ َربِّ ال

َْمُد ِهللاَّ
ْ
ها مال خداوند اسـت و   ها و خوبي بايد بفهميم كه تمام نيكييعني  ...ا

  .اين معنا در ذهن ما بيايد
 ي هر تفسيري كـه بـا ظـاهر آيـه    . ي خودش درست است تفسيرها در مرتبه ي همهبه اين طريق 

استنباط كسي است، ممكن است هم ما همان استنباط را نكنيم يا آن اسـتنباط    قرآن منافات نداشته باشد،
ان ها بسيار قشري است و در هم بعضي. توان خواند، خوب و بد دارد ي تفاسير را مي بنابراين همه. را بكنيم
اند قرآن داراي بطنـي اسـت و هـر بطـن آن      ماند و بعضي در درجات باالتر است و اينكه فرموده ظاهر مي

  .والسالم. داراي بطني تا هفتاد بطن منظور اين است
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  1384 آذر 20
بـود ولـي برحسـب     2/7/84حسب مهر روي تمبر به تـاريخ  ي جنابعالي كه بر نامه. با عرض سالم

رجهـت چـون مـدتي مـن در     ه بـه . بود، رسـيد  24/7/84ي  عنوان توزيع در تهران مورخه مهر پستخانه به
كـه  همانطور. به عرض جواب مبادرت كـنم مانع شد كه زودتر از اين  ،مسافرت بودم و هم خستگي كارها

  هـايي   ن اينكه لطفاً بـه بعضـي از كتـاب   كنم و آ قبالً خواهش كرده بودم اين خواهش را باز هم تكرار مي
ايـد   كـه نوشـته  همانطور البتّـه . مراجعه بفرماييد شبهات رفع ي رسالهيا  پندصالحكه در دسترس است مثل 

ايد ولي با دقّت بيشتر و به قصد اينكه دقيقاً مطالبش را درك كنيد مراجعه كنيد و اگر  حتماً مراجعه فرموده
از طرفـي در  . كـنم  بنابراين تقاضا را تكرار مي. ها بود، از آنها استفاده كنيد جواب سؤاالت شما در آن كتاب

شـود مـن بـا     گذاري شده بود چـون مطالـب متفـرّق گفتـه مـي      مورد جواب اين نامه جنابعالي، كه شماره
ا نيست و اين انطبـاق را  گذاري شم شماره كنم كه منطبق با گذاري جديدي در نامه مي شما شماره ي اجازه
  .باشيد موفّقشاءاهللا  ان. كنم ي خود شما واگذار مي عهده به

تراشي منظورم بت براي پرستش نيست  گويم بت اينكه مي البتّه. ايد شما براي خود بت تراشيده -1
سـنجيد و   دهيد و همه چيز را با او مـي  بلكه اين است كه كسي را يا مطلبي را مالك نظر و عمل قرار مي

شـايد  . ام كه در عرفان باشـند  اهللا كمتر ديده اصطالح آيت ايد از افراد مجتهد و به تهنوش. اين صحيح نيست
موضـوع   ايـد و لـذا بـه ايـن     مطالعات شما از اين حيث نبوده است و از جهات ديگري مشغول مطالعه بوده

آقايـاني كـه    ر دقّـت كـرده باشـيد   عالوه اگـ  به. اند لما به عرفان توجه داشتهبسياري از ع. ايد برخورد نكرده
خوانند كه غالباً مربوط به آداب ديني است نه  حسب دروسي كه مياهللا هستند بر ل شما مجتهد و آيتقو به

شـود و چـون مسـائلي را كـه      شود كه غالباً جمود فكري در ذهن آنها ايجـاد مـي   اخالق ديني، موجب مي
ن نيسـت ايـن رويـه را بـه خـود      ي معصوم نقل شده است مجـال مخالفـت در برابـر آ    خوانند از ناحيه مي
خوانند و آن را قبـول   كنند و نمي اي كه با نظر آنها موافق نباشد توجه نمي نظريهبه  وجه هيچ بهگيرند و  مي

. شـود  شود بلكه اين دليل بر عدم توجه آقايان به مسائل واقعي مـي  بنابراين اين موجب عرفان نمي. ندارند
ـ:  مودحتماً توجه داريد كه پيغمر فر

ْ
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ْ
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َ
اين فرمـايش پيغمبـر و عمـل بـه ايـن       1. ال

  .خوانيم فرمايش همان چيزي است كه ما عرفان و تصوف مي
هـا خصوصـاً پـس از انقـالب      اهللا اينكه در مورد عدم وجود متصوفه و عرفا در ميان آيـت  اماو  -2

هاي حكومتي مركّب از آيات عظام درجه اول نيستند  بي كه االن هست و دستگاهاين انقال. ايد سؤال كرده
بلكه متشكل از وزرا، وكال، و امثال اينها هستند، آنهايي هم كه اصل علم و دانش هسـتند و آنهـايي هـم    
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در ميـان   بنابراين اينكه بعد از انقالب كمتر عارفي. علم و دانش نيستند ي اول اهللا هستند در درجه كه آيت
هـا بـين دو    روحانيان ديده شده است هيچ داللتي بر بطالن عرفان و تصـوف نـدارد و در واقـع حكومـت    

جناحي كه از قديم اختالف مسلكي ميانشان بود، يعني عرفا يا متصوفه و متشرّعه، هميشه به خيال خـود  
بنـابراين هـر دو گـروه را     سعي داشتند كه اين اختالف عقيدتي به اختالف جدي و تشنج داخلي نكشـد و 

ولي اينك اختيار حكومت به دست يكي از آن دو گروه افتاده است و بنـابراين تـا   . كردند يكسان تصور مي
  .كنند بتوانند مسلّماً عقايد خويش را ترويج مي

هـا   بعضـي . فرماييد تصوف و عرفان با هم اختالف دارند و دو موضـوع هسـتند   اينكه مي اماو  -3
گوينـد عرفـان عملـي و     اند و مـي  بندي ديگري قائل شده گيري كنند تقسيم نكه از اين جدل كنارهبراي اي

عرفان نظري كه عرفان عملي همان تصوف است ولي آنها براي اينكه از اين نام بگريزند بـه آن عرفـان   
يد بنويسيد و بعـد  دان دانيد و آنچه عرفان مي شما تعريف جامعي از آنچه خودتان تصوف مي. اند عملي گفته

ي عرفـان عملـي    كه واقعاً درباره در صورتي البتّهمطالعه كنيد ببينيد آيا بين اينها اختالفي وجود دارد يا نه، 
ها  نام عرفان عملي يا تصوف در كتاب فريبي به رف انتقادات سطحي و عوامنوشته باشيد نه آنچه كه به ص

اينكه آيـا فـالن    اما. كنند عنوان عرفان ذكر مي در مقابلش آنچه نظري است فقط به نويسند و و جرايد مي
امروز را بايد ديد و اينكه در دنياي امروز چه . صوفي بوده يا نبوده مهم نيست ه،شخص عارف بوده يا نبود

  .بايد كرد و چگونه بايد فكر كرد
توان يكي از  ند زياد است و بنابراين نميگوي اصطالح به آنها سلسله مي هاي تصوف كه به رشته -4

بايد قول و فعل آنهـا را مـورد نظـر قـرار بدهيـد نـه اشـخاص و نـام         . اينها را مالك عمل و نظر قرار داد
با وجود نفرتي كه از قوم خود داشت نسبت بـه   علوط حضرتدر قرآن هم،  كه طوريهمان. ها را سلسله

قـالني :دخود آنها اظهار برائت نفرمود بلكـه فرمـو  
ْ
ـْم ِمـَن ال

ُ
 ِلَعَمِلک

ِّ
ـ  1. ِإين فانه كسـاني كـه قصـد انتقـاد     متأس

اي و در هر كجاي دنيـا ببيننـد    مغرضانه و صرفاً حمله و سركوبي دارند، هر نقص و عيبي را در هر سلسله
دهند  آن نقص را به تصوف و عرفان نسبت مي  كنند، كه در آن كساني خود را درويش يا صوفي عنوان مي

آقـا   خيراتيـه شـود حتّـي در كتـاب     كتب ديده مـي  هاي نادرستي در بعضي بندي و به همين حساب تقسيم
بـرد در حـالي كـه چنـين      هايي مثل حلوليه، اتّحاديه و امثال اينها نام مي علي كرمانشاهي از سلسلهمحمد

ي  اين ربطي به همه. ممكن است نظر مطالعاتي بعضي اشخاص منحرف باشد. سالسلي اصالً وجود ندارد
نكه نامي از سالسل مختلف عرفان شيعي و تصوف كه مـأخوذ از طريقـه   اي اماهاي تصوف ندارد و  سلسله

ايد توجه داشته باشيد كه اوالً عرفان در هر مـذهبي   اهل تسنّن و مرتاضان هندي و امثال اينهاست نوشته
وجود دارد و بلكه عرفان با روح انسان آغشته است و از وقتي كه بشر وجـود داشـته، عرفـان هـم وجـود      

بنابراين بعضي مشتركات بين عارف مسلمان و عارف مسيحي يا يهودي يا بـودايي و هنـدي   . داشته است
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اي  فرض بفرماييد از سـفره . دليل اينكه عرفان از آنها اقتباس شده باشد نيست وجه هيچ بهاينها . وجود دارد
خوريـد،   ا مـي از همـان غـذ   كنيـد و  شما هم بعد توجه مي. آيد خورم و خيلي خوشم مي من از يك غذا مي

حقايق ثابـت و مشـتركي    ؟ايد و اين انتقاد را بكنم توانم بگويم شما از من تقليد يا اقتباس كرده من مي آيا
ي ملل وجود دارد ولي آداب و رسوم ملل و اقوام مختلف ربطـي بـه ايـن عقايـد مشـترك       در عرفان همه

هستند آداب و رسوم و مراسـم بـه اخـتالف    دنيا بحمداهللا پراكنده  ي ها كه در همه در خود مسلمان. ندارد
هـم   جـا بـه   مـثالً در يـك  . ان تفاوت استهم در اير سم ساده سالم و احترام گذاشتن بهمورد مرا در. است

ايـن  . جا عبارت ديگـري  گويند، يك اهللا مي ناام جا في كنند و در جايي ديگر به نحوي ديگر، يك تعظيم مي
  كننـد انتقـاد بـر     بسـياري از انتقـاداتي كـه مـي    . الف عقيدتي ندارداختالف در آداب و رسوم ربطي به اخت

در يكـي از  . هـا آدابـي ديگـر    ها يـك آداب دارنـد و بلـوچ    در همين ايران، تركمن. اين آداب و رسوم است
آيـد؛ يعنـي گـويي     ديگ سر سفره بياورند، مهمان خيلي بدش مي خاطر ندارم اگر ته طوايف كه نامش را به

. شـود  اين توهين به مهمان تلقّـي مـي  . ام ديگ خورده و براي شما آورده گويد كفگير من به ته ميميزبان 
گذارند و عالمت احتـرام   آورند جلوي مهمان مي صورت خيلي آراسته مي ديگ را به ولي در جاي ديگري ته

صورت آزاد  خوردن بهگر فنجان قهوه را پس از ريزند ا يا در عربستان اينطور است كه وقتي قهوه مي. است
كنـد و اگـر ديگـر قهـوه نخواهيـد بايـد آن را سـرنگون         مرتبه پر مـي آيد و دو شتيد آن خادم از راه ميگذا

اصل در اين آداب اين است كه در هر زمان و در هر دوران و در هر مكاني بيشتر ذهـن طالـب و   . بگذاريد
اختيار تثبيت يا تغيير اين  ر معاني عاليه كنند وروانشناسي جديد به تداعي معاني متذكّ اصطالح بهراهرو را 

گويند تقليد از مجتهد مرده جايز نيست و  كمااينكه در فقه هم مي. آداب هميشه به دست مرشد وقت است
دانم اين رسم از سياست به ساير جاها سرايت كرده يـا از   ديگر اينكه نمي ي مسأله. تقليد بايد از زنده باشد

خواهنـد بـه    كنند و بعد تمام عيوبي را كه مـي  ست سرايت كرده كه يك لغت را جعل ميساير علوم به سيا
دهنـد و حـال    ي عيوب متصور را به ليبرال نسبت مي گويند ليبرال و همه دهند مثالً مي آن لغت نسبت مي

يـا  . دارنـد بينيم معناي ديگري  ها در ديكسيونرهاي بزرگ بخوانيم مي ي بعضي از اين واژه آنكه اگر درباره
حال آنكه يك نحـوه التقـاط فرمـايش خداونـد     . در مورد لفظ التقاطي كه اكنون معناي مذموم يافته است
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مـثالً در   .چسبانند و ديگر كار او تمـام اسـت   خواهند بكوبند يك لغت را به او مي رتيب وقتي كسي را ميت
قبل از اينكه بفهمند . كردند خواستند بكشند او را متّهم به بابي بودن مي كسي را ميخود ايران هم قبالً هر

ه در مورد آن شخص تحقيق كنند قبل از آنك. بابي بودن يعني چه و باب چه غلطي كرده و چه گفته است
  .بپردازيد دلولشم بنابراين در لغت صوفي و عارف توقّف نكنيد و به معنا و. كشتند او را مي
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شده كـه چنـد نفـر شـريك      ذكر مثنويبسياري از اين اختالفات مصداق آن داستاني است كه در 
نـه،  : از اين پول بايد انگور بخـريم، يكـي گفـت    :كسي پولي گذاشت يكي كه ايراني بود گفتبودند و هر

 raisin :گفـت  اُزوم بخريم و اگر مثالً يـك فرانسـوي هـم در آنجـا بـود مـي       :عنب بخريم، ديگري گفت
دانست رسيد و پول  ها را مي خواستند با هم دعوا كنند، كسي كه اين زبان در همين بحث همه مي. بگيريم

همـه راضـي   . او رفت و انگور را خريد و آورد. خرم خواهيد مي نچه ميي شما آ براي همه :را گرفت و گفت
  .است بسياري از اختالفات فعلي از اين قبيل. شدند

حنظله من نخواستم راجع به صحت يا سقم آن بحث كنم ولـي شـبيه    در مورد مقبوله عمربن اماو 
  اّماوَ : اند آن خبر ديگري هم هست كه فرموده

ْ
 ـحَ ـال

ُ
وَ  َواِدث

ْ
اال

َ
 ُرَواِة َحـِدیِثن

َ
اْرِجُعوا ِفیَھـا ِإىل

َ
 ف

ُ
اِقَعة

عـالوه ايـن    و به 1
من فقط خواستم به همان چيـزي كـه مـورد    . ي آقايان است حنظله االن مورد عمل همه ي عمربن مقبوله

اند كسـاني كـه داراي    بنابراين از فقها يعني كساني كه درس خوانده. عمل مخالفين هم هست استناد كنم
كمااينكـه مثـال   . توان از آنها تقليـد كـرد   ي كه درس خواند ميـكس، نه هر2وصيت مذكور باشندچهار خص

من نظري داشتم كه او مخـالف آن  . كرديم زدم، در فرانسه در درس حقوق اسالم با استاد درس بحث مي
دانـيم   يگفت من مجتهدم، بلي از لحاظ علمي مجتهد بود ولي به او گفتم ما مجتهد را كسـي مـ   بود و مي

صف باشند و مصداق آنهـا باشـند   بنابراين كساني كه به اين چهار شرط متّ. كه اقالً شهادتين را گفته باشد
ي خـود شـخص    عهـده  انتخاب كرد كه تشخيص اين مورد بـه وقت از بين آنها بايد كسي را براي تقليد آن

نويسند كه اين رساله در اعمال اسـت   مي انه بسياري از آقايان با وجود اينكه در اول رسالهتأسفم اما. است
و در مسائل اعتقادي بايد خود شخص تحقيق كند، به اين نكته توجه ندارنـد و در مسـائل اعتقـادي هـم     

  .دهند مي نظر
كه در باال عرض كـردم سـند    ها سند ندارند، از نظر شما همانطوري ايد سلسله اينكه فرموده اما -6

دهيـد   يـد شـما هسـتند بگوينـد و شـما احتمـال نمـي       يآقاياني كه مـورد تأ فقط همان چيزهايي است كه 
ي اجـازات   بنابراين به همان اندازه كه براي آقايـان سـند اسـت كـه سلسـله     . ديگري سند داشته باشد كه

رسانند، سالسل تصوف هم همين سند و همين تواتر بيانـات و سـينه    خودشان را، الاقل تا شيخ بهايي مي
  .دهند م ادامه مياامرا تا اتّصال به به سينه بودن 

در مورد حاج شيخ عباسعلي كيوان قزويني قول مرحوم آقاي غالمرضا سميعي كـه از مريـدان    -7
گويد ايشان شغل شاغلش در هنگام برگشتن از درويشي، خصـومت بـا    ايشان هم بود صادق است كه مي

ي عالقـه   دهنده با اين همه حاالت او نشان. ي درويشي بود سلسله گنابادي و هم و غمش كوبيدن سلسله
به دليل اينكه پـس از جـدايي هنـوز    . به سروري و رياست در درويشي داشت اصطالح بهخاصي است كه 

                                                                          
  .90، ص 2، ج بحاراالنوار.  1
 :  88، ص 2، ج بحاراالنوار.  2
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. ناميد و حال آنكه لقب ايشان هيچگاه منصورعليشاه نبوده و منصورعلي بـود  هم خود را منصورعليشاه مي
ذلـك خـودش چنـين     منصورعليشاه را بـه كـار ببـرد ولـي مـع      دانست نبايد لقب الاقل خود ايشان كه مي

معلوم است كه » بعد از هفده سال قطبيت«گويد  ها هم اينطور نوشته است چنانكه مي گويد و در كتاب مي
در . كرد كه خود را قطب بدانـد  ي خاصي داشته كه ناخودآگاه او، او را همه جا تشويق مي به قطبيت عالقه

خواسـتم   مـي  هـا هسـت و مـن    هايي كه فرموديد در كتابخانه و ديگر كتاب راز گشايشاين موضوع كتاب 
جا به آقايان مشايخ مـا رجـوع كنيـد و آن را بگيريـد و اگـر بـه تهـران آمديـد بـه          تقاضا كنم كه در همان

تراشـي هـم از جانـب     ضـمناً ايـن لقـب   . هـا را دارد  ي ايـن كتـاب   كنيد كه همه ي صالح مراجعه كتابخانه
گفـت بعـد از    دانسـت و مـي   متعصب او نيست بلكـه خـود او همـواره خـود را منصورعليشـاه مـي       انمحب
  .قطبيت سال هفده

حكمـا داراي درجـات    اصـطالح  بـه واليت مانند اصـطالحاتي از قبيـل ايمـان درجـاتي دارد و      -8
چون واليت يعنـي   اما است، هائمهو  صولي اطالق واليت كلّيه تنها در مورد پيغمبر. تشكيكي است

م داشـته باشـند بـه    اامـ اي از  ارتباط با مقام ولي درجات دارد، بنابراين كساني كه به نحوي از انحاء اجـازه 
اي كـه   آقايان علما هم آنهايي كه آن صفات را داشته باشند بـه انـدازه  . ي همان اجازه، واليت دارند اندازه

ـُدوهُ نكه گفته شد خود عبارت اعمال را به مردم تفهيم كنند واليت دارند و چنا
ِّ
ل
َ ُ
ْن 

َ
َعَوامِّ أ

ْ
ِلل

َ
 ي دهنـده  نشان ف

ي همين كه عمل را بيان كنند واليـت   لذا آنها هم به اندازه. آن است كه تقليد در عمل است نه در اعتقاد
كه آنهـا   كند واليت دارند اي كه اين اجازه اقتضا مي كساني كه براي اخذ بيعت اجازه دارند به اندازه. دارند

  .تقطبي عبارت از اقطاب حقّه باشند نه مدعيان
ي شريعت و طريقت هـر دو بسـتگي    م، مسألهاامو در زمان ظهور  هاطهار ائمهدر زمان حضور 

وظايف شـريعتي  . م بين اين دو وظيفه تفكيك فرمودنداامم داشت ولي بعد از غيبت، اامبه فرمايش و نظر 
اند  اند بلكه صفاتي را معين كرده به علما سپردند ولي شخصي را معين نكردهرا و آنچه كه قابل تقليد است 

. اند كه خودشان تشخيص بدهند چه شخصي داراي ايـن صـفات اسـت    و به مقلدين و شيعيان دستور داده
ي منطـق و تحقيـق و بررسـي را در     اند كه به اين طريق قـوه  م غايب در نظر داشتهاامرود كه  احتمال مي

ي      ي اخذ بيعت و مسـأله  مسأله اما. ن و پيروان خود تقويت فرمايندشيعيا ي طريقـت را بـه شـخص خاصـ
شود كه  گاه مي البتّهكند،  منتقل مي اند و بر همين قاعده، او هم بعد از خود به شخص خاصي محول كرده

وانـد مرجـع   ت صورت، مـي  ي كه مرجع تقليد دارد، باشد دراينخصوصياتداراي صفات و  اين شخص خاص
بنابراين، اصل بر اين است كه قطـب  . اند كه چه كساني مرجع تقليد باشند چون منع نكرده. تقليد هم باشد

كند و در اين دوران اخير براي اينكه توجه بدهند كه  طريقت، مرشد طريقت در مسائل شرعي دخالت نمي
عليشـاه بـا وجـود     سـلطان  تحضـر ي دو دست يك بدن اسـت، اقطـاب مـثالً     منزله بهشريعت و طريقت 

و اسـتدالل،   تفكّـر كردند، براي اينكـه فقـرا بـا     در مسائل شريعتي اظهار نظر نمي ،صالحيت كامل فقهي
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  .خودشان چنين مرجعي را پيدا كنند
ـالقگوييم  در مورد دعا كردن، ما مي -9 شـکر ا لـوق مل  شکر امل چرا صلوات اينقدر مورد تأييد . من مل 

اند براي اينكـه يـاد    گرفته است و هرگز دشمنان اسالم به اسالم در اين موضوع ايراد نگرفتهو تأكيد قرار 
پيامبر و شارع اسالم همواره يك نحوه شكرگزاري به درگاه خداوند است و اگر توجه كنيد نام مرشد را كه 

تحبات شـمرده  شود و اصوالً واجب نيسـت و جـزء مسـ    روز بسيار كم گفته مي توصيه شده است، در شبانه
چنين ايرادي ممكن است روي عنادي باشد كـه بـا آن   . توان گرفت بنابراين چنين ايرادي نمي. شده است

شـود كمااينكـه وقتـي     در طريقت مسلّماً نام مرشد وقت برده مي. شود مرشد هست كه چرا نام او برده مي
  .آيد ر آرشيو و جزء تاريخ درميشود و نام مرشد سلف فقط د مرشد فوت شد نام مرشد بعدي برده مي آن

بـه اشـخاص مختلفـي نسـبت     ) حاال يا واقع شده يا واقـع نشـده  ( هايي كه واقع شده داستان -10
ها صحيح باشد كمااينكه يك گفتار جالب توجه و كلمات قصاري  ي اين نسبت ممكن است همه. دهند مي

  .ببريد كار هها ب گفتهايد ممكن است خودتان هم در خيلي از  كه شما احتماالً شنيده
ي عربي سلطان اسـت، مكـرّر    ي كلمه ايد، لغت شاه ترجمه در مورد لغت شاه كه فرموده اماو  -11

طاِنَیهْ : فرمايـد  الرّضا يا در قـرآن مـثالً مـي    موسي بن گوييم السلطان علي مي
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ـ  2.َر كـار بـردن يـك لغـت      هبنابراين ب

خواهنـد   لغت شاهرود و كرمانشاه را مـي حتّي  اگر شاهان طوري رفتار كردند كه. تواند مورد ايراد باشد نمي
مثالً . برد ما را از بين مي به دليل لفظ شاه در آن عوض كنند، اين غلط ادبي است كه تمام سوابق تاريخي

اهللا مشهور است، حاال صحيح يا سقيم فعالً كاري به آن نـداريم،   نعمت در تاريخ به شاه ولي اهللا نعمت شاه
ـ     نعمت نويسند سيد ها مي همين نام مشهور را در بعضي نوشته آنوقت كـار   هاهللا، براي اينكـه لفـظ شـاه را ب
عالوه راجع بـه معنـاي    به. شود اهللا شناخته نمي نعمت تاريخ به سيددر حاليكه اين شخصيت مشهور . نبرند

بحرالعلـوم مطلـب    نورعليشـاه اول و سـيد   حضـرت ، در داستان مالقات الحقائق طرائقلغت شاه در كتاب 
  .جالب توجهي ذكر شده است كه بهتر است به آن منبع مراجعه كنيد

نظـر مـن    ودن قوه استنباط اسـت والغيـر، بـه   دارا بايد دليل اعلميت يك عالم،  اينكه فرموده -12
َھاءِ (آن حديث مشهور . اينطور نيست

َ
ق
ُ
ف
ْ
َن ِمَن ال

َ
ي  دهد كه مقدم بر فقيـه بـودن، در درجـه    نشان مي...) َمْن اک

م در غيبـت بـراي بيعـت    امـا وقتي كه واقف و معتقد باشـيم كـه    اما. اول داشتن آن صفات اخالقي است
د ولي براي شريعت شخص خاصي را معين نكرد، همين روش بعـداً هـم ادامـه پيـدا     شخصي را معين كر

ي نـص   واسـطه  بهكدام را ، الي آخر هرفم حسيناامم حسن و بعد اام، عبعد از علي ائمهما . كند مي
 ائمـه شيخ مفيد را مطالعه بفرماييد در شرح حال هـر يـك از    ارشاد اگر كتاب. سابق بر الحق قبول داريم
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علي يا اسـماعيليه را   اَفْطَح يا زيدبن بن چرا ما عبداهللا .مااميك فصلي دارد مبني بر داليل وجود نص بر آن 
 اش محتاج به نص هادامه سلسل تصوف هم براي بنابراين، مرشد .نداشتند نص اينكه آنها براي نداريم؟ قبول
  .شوند تعيين نص ها هم بايد بر شده است، بعدي م معيناامخود مرشد برحسب نص  كههمانطور  .است

تي بـوده اسـت،   با قبول اينكه ايشان داراي معنوي. ايد آبادي زده شما مثالي از مرحوم آقاي شاه -13
ي  منزلـه  بـه در ابتدا گفتم كساني را براي خود  همانطوركهشما . نبايد هر عمل او مورد تقليد ما قرار بگيرد

زنيـد و آنهـا را مـالك قـرار      از آنها مثـال مـي   اامنه براي پرستش بلكه براي اينكه تم البتّهايد،  بت آفريده
گيريد كه  بايد پرسيد چرا بر آنها ايراد نمي. پرسيد چرا رفتار مثالً ما با آنها موافق نيست ايد و سپس مي داده

ات در فقـه و در شـريعت   خورد؟ بله اجاز رفتارشان با ما موافق نيست؟ به چه دليل اين اجازات به درد نمي
فقط براي نشان دادن اين است كه اين عالم است و تحصيل كرده است ولي اجازه داشتن در عرفـان بـه   

  .معني نيست و به همين دليل هم اجازه در عرفان ممكن است شفاهي باشد اين
 ي سابق بر الحق اسـت ولـي گـاهي بـر     چنانكه گفتم مالك در عرفان و تصوف وجود اجازه -14

ت يا جعليه دراين. ت اجازات بسيار مشكل استمردم عادي تشخيص صحتصرّف اتّكا  ي صورت بايد به قو
تصرّف از صفاتي است كه خداوند ممكن است به بزرگي بدهـد و در بعضـي مـوارد در     ي چرا كه قوه. كند

بايـد از   آنوقتبنابراين اصل نص است ولي اگر در نص، ابهامي بود يا اشكالي داشت . اختيار شخص نباشد
  .تصرّف بررسي كرد ي حيث قوه

  انـد كـه نظـر     نوشـته  پندصـالح كتبي كه قبالً عرض كردم مراجعه بفرماييد و هـم در   بههم  -15
تصوف آن است كه وظايف شريعتي تقدم زماني بر وظـايف طريقتـي دارد ولـي     ي ي حقّه عرفان و سلسله

تـوان بـه صـورتي غيـر از      وجه نمي هيچ ي طريقتي تقدم معنوي دارد، به اين معنا كه مثالً نماز را به وظيفه
ي انجـام   ي نماز را از وضو و امثال ذلك بدانيم و بعد كه نحوهلذا بايد مسائل شريعت. اند خواند آنچه فرموده

توان معنـا را بـدون آن صـورت در نظـر      لذا نمي. آن اعمال را به درستي دانستيم به معناي آن توجه كنيم
  .الصالة معراج املؤمن: اند اين است كه فرموده. اي ندارد آن صورت هم بدون معنا فايده. گرفت

  فعـالً بـه ايـن صـورت اسـت كـه        مسـأله  اين  ايد، ي كه فرمودهي شيعه و سنّ در مورد مسأله -16
درآن  مولـوي  مـثالً . ي استگويند سنّ ظي پشت سر آن ندهد، ميكسي نام شيخين را ببرد و فحش غليهر

  هـايي   ، مطالبي را گفتـه و بزرگـواري  »از علي آموز اخالص عمل«گويد  داستان منقول از دفتر اول كه مي
  :گويد مي او. ها اگر آنها را بگويند، خواهند گفت غلو است نقل كرده كه بعضي شيعهععلي را از

ــي   ــر روي عل ــداخت ب ــدو ان  افتخــار هــر نبــي و هــر ولــي     او خ
 1گـاه  هسجده آرد پيش او در سـجد  او خدو انداخت بر رويـي كـه مـاه   

  :گويد و در آخر مي
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ــده زنـم  مـي  گفت من تيغ از پي حـق  ــم  بن ــنم ي حقّ ــأمور ت ــه م  1ن
گويـد، پـس    توان چنين شخصي را سنّي ناميد؟ اگر جواب مثبت است و سنّي چنين مي حال آيا مي
سنّي يعني چه؟ در كتابي كه اخيراً در شرح حال يكي از بزرگان نوشته شده است، گفتـه  . سنّي عيبي ندارد

نّي از     تقسيم مي يعني چه؟اام، آخر سنّي دوازده »مياامسنّي دوازده «: شده بندي مسلمانان بـه شـيعه و سـ
گفتنـد   قديم براي مبارزه با خلفاي جور بوده است و از همان ايام باقي مانده است و به همين طريـق مـي  

شـيعه  . سـاعده پيـدا شـد    بنـي  ي اساس اوليه تشيع در قضـيه سـقيفه  . سنّي تا از تيغ خليفه محفوظ باشند
گويد احتيـاجي نيسـت بـه نـص      مؤمنين بايد به نص پيغمبر باشد و سنّي ميگويد واليت و سرپرستي  مي

كسـاني كـه   . ايـن اسـاس اوليـه شـيعه اسـت     . توانند خليفه را تعيـين كننـد   پيغمبر باشد بلكه مؤمنين مي
حكومـت آن چيـزي   . پيغمبر علي را به جانشيني تعيين كرد معتقدند كه دين از دولـت جداسـت   گويند مي

تـوان گفـت    چنين شخصي را نمي. ن متصدي شدند ولي دين چيزي است كه نزد علي بوداست كه شيخي
  .اي است كه معتقد است بايد دين از دولت جدا باشد او شيعه. كه سنّي است

نوشتم مفصالً بررسـي   ولي اهللا نعمت را قبالً در پيامي كه براي كنگره شاه ولي اهللا نعمت رباعي شاه
. مندرج است  چاپ شده است، آشنايي با عرفان و تصوفكوچكي كه به نام  ي در جزوهاين مطلب . ام كرده

  .بهتر است به آن جزوه مراجعه كنيد
ايد، اوالً چنين داسـتاني را هـيچ كتـابي و     در مورد داستان انگشتري كه راجع به كيوان نوشته -17
. منتشر شـده اسـت   الحقائق طرائقاب ي نگفته است جز خود كيوان و آن هم در ايامي بوده كه كتهيچكس
اصـالً چنـين   . دهـد  مطالعه بفرماييد همين داستان را به شخص ديگري نسبت مـي  الحقائق طرائقاگر در 

ها  انه از اين گفتهتأسفهاي حاج شيخ عباسعلي كيوان است كه م چيزي وجود ندارد و اين داستان از ساخته
  .بسيار نوشته است

ديد چرا قطب قبلي صريحاً و چند روز قبل از مرگش، بـراي خـود جانشـين    اينكه فرمو اماو   -18
گوينـد چـرا پيغمبـر صـراحتاً      گيرند و مـي  ها بر مسلمين هم مي اين ايرادي است كه خيلي. كند تعيين نمي

نّت كـه تقريبـاً سـه        ما مي. جانشين تعيين نكرد چهـارم جمعيـت    گوييم صريحاً تعيين كـرد ولـي اهـل سـ
جـزء  » چـرا «ايـن  . گويند پيغمبر كسي را تعيين نكرد، فقط توصيه كرد كه علي باشـد  مي هستند مسلمين

وجه موجب سست شـدن   هيچ شود ولي به ها پيدا مي بسياري از چراهايي است كه در زندگي معمولي انسان
  .گردد نمي اصل بنا

ي  رسـاله و هم در  رعليشاه هاي مرحوم سلطان هم، هم در كتاب عشريه ي مسأله ي درباره -19
بدعتي نيست كه شـخص را معـاف از خمـس و     عشريه وجه هيچ به. مفصالً نوشته شده است رفع شبهات
توانيد خمس و زكات خودتان را خودتان تعيين كنيد و حتّي خودتـان پـس از    اند اگر مي فرموده. زكات كند
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اسـتنباط ايشـان    ي يرادي بر نحـوه بنابراين در اين قسمت ممكن است ا. بررسي كامل به مصرف برسانيد
  .باشد والّا ايرادي نيست

ها و فقرا توصيه شده است كـه بـا بررسـي، از بـين      كه قبالً هم بيان شد به درويشهمانطور -20
شـايد ايـن امـر    . مرجع تقليد خود انتخاب كنند عنوان بهمجتهدين كه داراي آن صفات هستند، يك نفر را 

چـرا  : ايـد  اينكه فرمـوده . بررسي در مسائلي كه مربوط به عمل است عادت شودو  تفكّربراي اين باشد كه 
مسأله اين است كه اگر همـه آزاد  . بررسي مسائل نظري و تئوريك ممنوع است؟ بطور كلّي ممنوع نيست

چسبانند و بعد بر آنها ايراداتي  باشند حرف بزنند بسياري از مسائلي كه ربطي به عرفان ندارد به عرفان مي
ي اين صحبت را داشته باشـد   عرفان صحبت كند كه اجازه عنوان بهبنابراين كسي حق دارد . شود وارد مي

و در حدي باشد كه بتواند ديگران را راهنمايي كند ولي در مجالس درويشي ممنوع شده است كه راجع به 
ت داشته و به گفتـار  ها در مجالس بايد سكو مسائل سياسي و اجتماعي صحبتي بشود و بلكه تمام درويش

  .شود دقّت و توجه كنند هايي كه خوانده مي كند و يا به كتاب كسي كه در مجلس صحبت مي
يك باغ وسيعي كسي بخواهد اسـتفاده   تشرّف و ذكر اوليه براي درويش مثل اين است كه از -21

بنـابراين  . همه طرف بـرود  تواند به شود ولي بعد كه وارد شد مي او از پنج يا شش در موجود وارد مي. كند
اگر به آن ذكر اوليه عمل كردند و تكامل پيدا كردند برحسب تكاملي كه پيدا كردند و راهـي كـه در ايـن    

  .شود اند اذكار اضافي هم به آنها داده مي باغ پيش گرفته
امـر   ايد در تاريخ اسالم سابقه دارد و اگر دقّت كنيد خـود همـان   تمام اين مسائلي كه فرموده -22

  . شود، ايرادي ندارد بنابراين اذكاري كه با عدد مشخص داده مي. مجوز آن است
كـه   اميـدوارم مسـائلي را  . خـواهم  ام، معـذرت مـي   در خاتمه از اينكه به تفصـيل پاسـخ را نوشـته   

ارسال كتب كه فرموديد، هـم مشـكل اسـت و هـم در دسـترس نيسـت،        اما .ايد جواب داده باشم فرموده
توانيد مراجعه كنيد، در تهران هـم   در همانجا مي. اي عمومي براي همين است كه مراجعه كنيده كتابخانه

  .والسالم. توانيد مراجعه و مطالعه كنيد به كتابخانه صالح مي
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ي كوچك چاپي در مورد تأثير قوانين در زندگي زنـان   ي شما به انضمام جزوه نامه. با عرض سالم

خصـوص   در اينكه مثالً وضع زندگي و روابط فعلـي زن و مـرد و بـه   . مند شدم ي آن بهره از مطالعه. رسيد
ها نيست شكّي نـدارم ولـي همـه چيـز را از      جمعيتموقعيت زن در جامعه منطبق با شرايط فعلي جهان و 

كنيم نيز نخواهند توانسـت   من معتقدم كساني را كه ما خودمان انتخاب مي. انين خواستن صحيح نيستقو
حتّي پيغمبـران هـم    كمااينكهقوانيني كامالً منطبق با اوضاع جهان و موافق با فطرت انسان فراهم كنند؛ 

اير مقرّراتي براي جرايم و ستوانند، هرگز  كنند و اگر مدعي بودند كه مي در زمان خودشان نتوانستند چنين
اً قوانيني كه ابناي بشر مسلّم و اگر در اين مسأله توجه شود، به طريق اولٰي كردند موارد انحراف، وضع نمي

بنابراين همه چيز را از قـانون خواسـتن، امـر صـحيحي نيسـت،      . از قوانين الهي بهتر نخواهد بودبنويسند 
ها و يا منطبق با اوضـاع سياسـي    ها و بچه اع حاكم يا تحت نفوذ زنخصوص كه غالباً قوانين، بنابر اوض به

در يك اوضاع، مثالً فالن حزب يا فالن شـخص يـا فـالن گـروه بـراي اينكـه        كمااينكهشوند؛  وضع مي
آورد، در  وكال را پايين مـي كنندگان  ي آينده به طرف خود بكشاند، سنّ انتخاب ي زيادي را براي دوره عده

بينيم كه آن سنّ را مالك قرار نداده  بسا در موارد ديگر همين حزب يا گروه يا شخص را مي حالي كه چه
كـه اگـر امكـان    ) دهـها ذكـر شـ   يا حقوقي براي زن( تـياري از قوانين، مطالبي مندرج اسـدر بس. تـاس

ـ . آمد اجراي آن بود اين مشكل پيش نمي دانيم؛ نـه در  بنابراين بهتر آن بود كه نقص را در اجراي قانون ب
آنها هم نقص دارند، ولي تمام عيب از خود قـانون   شك اينكه قوانين كامل هستند؛ بي نه البتّه. خود قانون

هر وقت كامالً اجرا شـد و احسـاس شـد    ) حقوق اجتماعي( نيست، حقوقي كه براي زن يا مرد تعيين شده
بايد به فكر تغييـر قـانون    آنوقتشود  كه اين ميزان حقوق كافي نيست و به نحوي ظلم و تعدي تلقّي مي

 خاطر دارم در زماني كه در دادگستري شاغل بودم، مردي به زندان افتاده و قرار بود مدت زنـداني  به .افتاد
قـوانين بـه نيازهـاي    : ي نقص قوانين را مطرح كرد و گفت همسر او آمد و همين مسأله. ، طوالني شوداو

نيازي به من احسـاس   وجه هيچ بهرد، االن شوهر من در زندان است و فطري و طبيعي زن و مرد توجه ندا
به تـو داده   اين حق. چنين نيست: ن به او گفتمم. كند و از طرفي براي من امكان جدايي وجود ندارد نمي

صـحيح اسـت ولـي    : در پاسخ به مـن گفـت  . مواد قانوني را به او نشان دادم. داني شده است، تو خود نمي
نقـص در  . بنابراين نقص در قانون نيست: گفتم. يك زن چنين تقاضايي بكنم عنوان بهمن  زشت است كه
  :قول خيام بايد عرف جامعه و تربيت چنان تغيير كند كه همه به حقّ خود برسند و به. فكر تو است

 كĤزاده به كـام دل رسـيدي آسـان    از نو فلـك دگـر چنـان سـاختمي    
كنـد و ماننـد چـوب     قانون كلّياتي را تعيين مـي . تواند بكند ولي در چنين صورتي قانون كاري نمي
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شكند؛ ولي تربيت جامعه و عرف جامعه مانند شـاخه   خشكي است كه اگر اندكي بيشتر آن را خم كنند مي
قوانين بـه تنهـايي    اگر از. كند اي كه الزم باشد، تحمل مي و درخت تازه است كه خميدگي را به هر اندازه

  .شد بايد تاكنون كاري انجام مي) با اين همه قوانيني كه وجود دارد( كاري ساخته بود
هـايي اسـت كـه     بندي هايي كه بايد در عرف و جامعه مالحظه كرد، تقسيم ترين نكته يكي از مهم

نـد و ايـن فكـر در اذهـان     زن ها هم دائماً به آن دامن مي شود و متأسفانه جرايد و رسانه جهت انجام مي بي
چنـين  . اينها هر دو مشتركاتي دارنـد، هـر دو انسـانند   . بندي به جوان و پير مستقر شده است؛ مثالً تقسيم

هايي كه عمالً جوان اين كار را بايد بكند و پير آن كار را، درسـت نيسـت؛ چـرا كـه بسـياري       بندي تقسيم
. باشـند  تـر مـي   ها هستند كه از پيرمردها مجـرّب  ري جوانترند و بسيا ها فعال پيرمردها هستند كه از جوان

زن و مرد دو جنس يـا دو  . بندي جامعه به زن و مرد يا تقسيم. مسأله به وضع و عرف خود جامعه ربط دارد
معين كنند كه ديگري در آن دخالت نكند آنها وظايف  نيستند كه براي هركدام وظايف خاصنوع مختلف 

صـورت بـا عـرف     جتماعي و امثال اينها، كه درايـن مانند حقّ دخالت در وظايف او حقوق مشتركي دارند؛ 
كنم كه ايـن امـر    ولي باز تكرار مي. توان مسأله را حل كرد صحيح و با همين قوانيني كه موجود است مي

ي بشري در حال تحول اسـت،   كه جامعه همانطوري. دليل بر اين نيست كه تمام قوانين جامعه مفيد است
اگر اين تحوالت را جامعـه قبـول   . نين هم بايد هميشه در حال تحول باشد و در حال تحول هم هستقوا

ها  ها و رديه بندي اين تقسيم. كند به اينكه قبول كند نكند، انقالب داخلي يا انقالب جهاني او را مجبور مي
كه در دوراني، جمعيـت بشـر در   را چه بسا فطرت و طبيعت، بطور ناخودآگاه بر ما تحميل كرده است؛ چنان

اكنون غالباً در  اماكرد؛  مقرّراتي را ايجاب مي  در آن ايام لزوم ازدياد جمعيت،. زمين بسيار كم و محدود بود
) هـا  به عقيـده بعضـي  ( ي جمعيت نگراني و مشكلي ندارد و حتّي بعضي ممالك مثل ايران كشورها مسأله

تـوان گفـت كـه قـوانين طبيعـت در بسـياري        از اين منظـر مـي  . كندتواند تحمل  جمعيت بيشتري را مي
مشـترك مـذكر و    ي عهـده  ه نوع عالي، توليد نسل را بـه چنين است ك) تقريباً در تمام جانداران( جانداران

شود، ولي در جانـداران عـالي    در انواع سافل جانداران توليد نسل از يك فرد ديده مي. مؤنث گذاشته است
بينيم كه در توليد مثل، زن ناراحتي و ناماليمـات خيلـي بيشـتري را     ما مي. كر و مؤنث باشندحتماً بايد مذ

كند و بنابراين ممكن بود كه اگر زني كامالً تابع اين غريزه و مقـرّرات نبـود، بـه     نسبت به مرد تحمل مي
به ازدياد جمعيت نـدارد   امروز هم كه بشريت احتياج چنداني كمااينكهكرد؛  كلّي از توليد مثل خودداري مي

بـدين جهـت   . ها غالباً اين فكر پيدا شده است كه به كلّي از توليـد نسـل و ازدواج خـودداري كننـد     در زن
در قوانين ما و در قوانين مذهبي، جلوگيري از حامله شدن تقريبـاً در اختيـار زن قـرار گرفتـه اسـت؛       غالباً

 : اند كه چنانكه بعضي از فقها صريحاً نوشته
ْ
ـُ ال

ْ
ِة َحـَرامَعْزِل ِمَن ا ، ولي ما به اين قاعده و عـرف رايـج توجـه      رَّ

وظيفه انفاق خانواده كه دارند گـاهي از ايـن    عنوان بهمردها هم  البتّهكنند،  ها هم توجه نمي كنيم، زن نمي
رحـم زن،   ي نزديكي زن و مرد و ايجاد نطفـه در  به همين جهت خداوند در مسأله. كنند بار شانه خالي مي
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اگر بدون لذّت باشد طرفين چنان اشـتياقي بـه اينكـه نسـل     . براي طرفين لذّت شخصي هم آفريده است
خداوند اين اشتياق را در طرفين ايجاد كرد كه آنان احياناً به منظور ارضاي شخصـي و  . ايجاد كنند، ندارند

بـا وجـود ايـن بـاز هـم در      . در دهند اي كه خداوند در او آفريده است و تحصيل لذّت، به ازدواج تن غريزه
ها، آن ميل مجرّد ماندن به وجود آمـده اسـت كـه آن لـذّت شخصـي را بـه        بعضي مردها و در بعضي زن
كدام حقوقي دارند و مرد، دو دشمن هم نيستند كه هر بايد توجه كنيم كه زن. طريق ديگري برآورده كنند

و همكارند، هر دو مـددكار يكديگرنـد و بايـد بـا هـم      و ديگري به آن حقوق تجاوز كرده است، بلكه هر د
تواند ايجاد كند، عرف جامعـه   اين همراهي و همكاري را قانون نمي البتّه. همكاري و همياري داشته باشند

ر اسـت و  و تربيت و فرهنگ جامعه بايد ايجاد كند؛ كه در اين زمينـه وظـايف دينـي كـامالً مفيـد و مـؤثّ      
بايد توجه بكننـد كـه مـذهب     البتّه. مذهبي است كه اين مسأله را توضيح بدهندبر دانشمندان  اصطالح به

 : پيغمبر فرمود. صرفاً در حفظ ظاهر آداب شرعي نيست
ِّ

  ِإين
َ
ت
ُ
ُت ِأل

ْ
ــُبِعث

ْ
خ
َ ْ
اِرَم األ

َ
َم َمک قـمِّ

َ
ال

، مكارم اخالقي هم 1 
و  است كه قـرآن دسـتور داده  هايي  شود، در برخوردها و خُلق زباني و آداب ظاهري مالحظه نمي در خوش

اين امر، امري نيست كه از قانون برآيد؛ بنابراين توقّع اينكه با تغيير قانون و با اضافه كردن بعضـي مـوارد   
چه بسا تغيير و تصرّف در قوانين نه تنها موجب اصالح نباشد، بلكه اثـر  . مشكل حل شود، توقّعي بيجاست

ي بلوغ و ازدواج در قانون مدني بوده نواقصـي داشـت كـه     كه دربارهالمثل قانوني  في. ناروايي داشته باشد
 اصـطالح  بـه ي تربيـت و   در اينجا بايد به مسأله. جاي رفع آن نواقص، نواقص ديگري به آن اضافه شد هب

  .فرهنگ و عرف جامعه توجه كرد، و بايد راهي براي اين عرف جامعه پيدا كرد
بـا اصـل   . اي سياسـي اسـت   ايد، ايـن مسـأله   اي كه نوشته هي درخواست امضاء براي اعالمي درباره

مطلب من موافقم كه برخي قوانين راجع به زن و مرد بايد تعويض شود، ولي اينكه آيا با اعالميـه نوشـتن   
كـه مـن     ي سياسـي دارد،  جنبـه  اصـطالح  بـه شود يا نه، اين مسأله طرز اجرا و تاكتيك است كـه   حل مي

. اسـت  اري مفيد اسـت يـا مفيـد نيسـت و مضـر     هارنظري بكنم كه آيا چنين كخواهم اظ توانم و نمي نمي
بنابراين، اين مجموعـه را خوانـدم و مسـائلي را فقـط در     . كنم وي در اين مورد ميبحث اصولي و ماه من

نواقصي كـه   عنوان بهيا انتقاد از آن  بايد بگويم اين مطلب در رد البتّهكنم و  تشريح و توضيح آن بيان مي
م؛ چـون معتقـد بـه آن    قش دفاع از قوانين موجود را بگيرخواهم در اينجا ن من نمي. بينم، نيست آن مي در

ي نقـص را هـم از قـانون     كنم كه به تمام اركانش معتقد باشم، ولـي همـه   نيستم، من دفاعي را قبول مي
ديگـر، بنـابراين الزم    طور است، لباس تابستاني طور قانون مانند لباس است؛ لباس زمستاني يك. دانم نمي

اين امـري  . نداريد پالتو بپوشيد يد پالتو بپوشيد و در تابستان حقنيست كه قانون وضع كنند كه زمستان با
قـوانين ازدواج هـم   . است كه محتاج به قانون نيست و خود مردم از روي فطرت انساني اين را بايد بدانند

شود به اين دليل است كه وضعيت مـا منطبـق بـا     ايجاد ميبنابراين گرفتاري اگر . بايد به اين طريق باشد
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  .ي خودمان نيست وضعيت قانون و خواسته
ي ازدواج اول رضـايت   ايد كـه در مسـأله   ايد، ظاهراً توجهي به اين امر نداشته هايي كه زده در مثال

 لب موافقت قاضـي؛ خود زن و مرد شرط است و بعد استثنائاً در مورد دختر، جلب موافقت پدر و اگر نشد ج
ي ايران وجود دارد، و هر وقت عرف عـوض شـد ايـن قـانون      مناسبت عرفي است كه در جامعه آن هم به

اند، ظاهراً بهترين طريق همـين بـود كـه     آن شرايطي را كه در قانون نوشته اما .شود خود عوض مي هخودب
ايـد، بـه    طريق كه شما پيشـنهاد كـرده  بنابراين به اين . صورت شرط ضمن عقد بنويسند را به آن مقرّرات

گوييد زن حاكم باشد؛ لذا با اصـل حكومـت اسـتبدادي     مي گويند مرد حاكم است شما جاي اينكه حاال مي
همين وضعيت است كـه در بسـياري از اجتماعـات    . ايد ايد بلكه جاي مستبد را عوض كرده مخالفت نكرده

. ل آمد كه ديكتاتوري شاه را بردارد ولي خود ديكتاتور شـد جهان وجود دارد؛ مثالً در انگلستان قديم كرامو
كرده مردي با اتكا به عرف جامعـه آزارهـايي بـه    ن ا زن بخواند و بداند، اگر خدايبنابراين اگر آن شرايط ر

تواند با او مثل يك نفر غريبه رفتار  زن مي) چون نوعاً مرد قدرت جسماني بيشتري از زن دارد( زن برساند
اجـازه   وجـه  هيچ بهقوانين . اين امر هم به قانون ربطي ندارد. ي او را تعقيب كرده و مجازات نمايدكند؛ يعن

حتّـي بـه زن اجـازه داده شـده اسـت كـه مـال        . ترين تجاوزي نسبت به زن بكند دهند كه مرد جزئي نمي
ابع مردسـاالري باشـد   اين امر شايد از تو البتّه  اش نكند؛ دارد و خرج خانواده شخص خودش را جداگانه نگه

تواند از شير دادن به كودك خود امتناع كند يـا   حتّي زن مي. ي بشري وجود دارد هاست در جامعه كه مدت
تواند اگر درآمد خاصي دارد آن را جداگانه بـراي خـودش حفـظ     ي مزد كند، و نيز مي براي اين كار مطالبه

ي مـرد   عهـده  ن و امثال اينها را كه بهام فرزند گذاشتن: مواردي هم وجود دارد كه بعضي حقوق، مثالً. كند
نـه از لحـاظ   ( است، اگر زن از اين تصميم راضي نبود بتواند به مراجع قضايي رجوع كند و به اين اختالف

عيـت  حسـب موق ولي زن هم بايد توجه كند كه بر .رسيدگي نمايد) ي اجتماعي قضايي، بلكه بيشتر از جنبه
در مقابل اين . هايي را تحمل كند ي او گذاشته است بايد محدوديت عهده بيعت بهاي كه ط فطري و وظيفه

. اي بر او بار نشده؛ تمام خرج خانواده و حتّي خرج فرزند صغير را هم بايد مرد بدهد محدوديت، هيچ هزينه
قوانيني را  توان انتخاب منزل يا انتخاب شغل همسر، مي: در ديگر مواردي كه مرد بايد تصميم بگيرد، مثل

عـرف جامعـه    البتّه. كه زن نظر شوهرش را قبول نداشته باشد به دادگاه مراجعه كند شت كه در صورتينو
  خواهد منـزلش را عـوض كنـد، از زن خـود بپرسـد و       خود وقتي مرد مي ههم بايد به نحوي باشد كه خودب

نكرده هر  مورد شغل زن، چون خداييا در . شود با هم منزل بگيرند؛ كه تقريباً اين عرف عملي شده و مي
اش هـم   خورد به شوهر او و خانواده توهين و تجاوزي كه به زن بشود همان اندازه كه به خود او لطمه مي

را سلب كرد، بلكه اگر اختالفي بود بايـد بـه هيـأت     توان اين حق ه اين جهت صرفاً نميخورد، ب لطمه مي
  .داوري، هيأت قضايي ارجاع نمايند

فنـد؛ ولـي   بايد بگويم هر دو اخالقاً موظّ ؟ينكه چرا فقط دختر بايد به پدر احترام بگذارد نه پسرا اما
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اگر فرض كنيم در . هاي بشر است اند اين است كه دختر و زن باعث ارتباط نسل جهت اينكه دختر را گفته
اگر مردها نباشـند چنـين   ولي   رود؛ ي زمين هيچ زني نباشد، بعد از مدت كوتاهي نسل بشر از بين مي كره
ي خـويش ايجـاد كـرده اسـت كـه بـدون مـرد،         معجزه عنوان بهيك مورد را هم خداوند . افتد ي نمياتّفاق

اين مورد براي شكستن كبر و غرور مرد مهم اسـت كـه بدانـد كـه زن اسـاس      . فرزندي متولّد شده است
. اجتماع بشري است و حتّي به اين منظور مرد را موظّف كرده كه آسايش و راحتي همسـر را فـراهم كنـد   

چـه در موقـع   ( شته شده است براي آرامش جسـمي و روحـي زن  تمام مقرّراتي را هم كه در اين زمينه نو
است؛ زيرا سرنوشت جسم و روح فرزند به مادر بـاردار بسـتگي دارد و در نتيجـه    ) حمل و چه بعد از حمل

هر شركت تجاري هم براي تأسـيس شـدن، يـك    . سالمت روحي و جسمي نسل آينده به او مربوط است
نـام خـانواده از دو نفـر     در اين شركتي هم كـه بـه  . خواهد ميركت رئيس ش اصطالح بهنفر مديرعامل و يا 

هـا   ي بشـري مـدت   جامعـه . تشكيل شده است يك نفر بايد رياست داشته باشـد ) يعني زن و شوهر( اوليه
ولـي  . ايـن حيـث درسـت نيسـت     ساالري را تجربه كرده بود و آن را رها كرد و به قهقرا كشيد لـذا از  زن

  كنـد،  تي مقرّراتي است كه از تجاوز و ستم احتمالي رئيس شـركت جلـوگيري مـي   كه در هر شركهمانطور
ايـن   البتّـه . هاي مرد از حقوقي كه خود دارد جلوگيري كند مسلّماً بايد مقرّراتي هم باشد كه از سوءاستفاده

  .قوانين نقش دوم را دارد؛ نقش اول با عرف و فرهنگ جامعه است
اين  البتّهشود از بسياري حقوق خود بگذرد،  ايد و اينكه زن مجبور مي آنچه راجع به طالق گفته اما

قبـل از   يـا  موردي، زن، بدون اينكه تقاضاي طالق كنـد و در اجبار هست، ولي در قانون هم آمده كه اگر 
اينكه چنين تقاضايي را مطرح كند، اگر از دادگاه اجازه بخواهد كـه منـزل جداگانـه داشـته باشـد، دادگـاه       

نداريم و آن  اطّالعاز آنچه در قوانين موجود آمده است، ما متأسفانه . اي را به او بدهد واند چنين اجازهت مي
  .نيست گفته شد نقص تنها در قوانين همانطوركهبنابراين . كنيم را اجرا نمي

نظر من هم وضعيت فعلي صحيح نيست و حتّي در بين علمـاي   در مورد سنّ مسئوليت كيفري، به
بسـتگي بـه اقلـيم و آب و هـوا دارد؛      ي سـن  ختلفي گفته شده است و مسـأله اسالمي هم سنين مبزرگ 

  ها خواندم كـه دختـر   سال پيش در روزنامه چند. ي بلوغ در ازدواج نيز چنين است در مورد مسأله كمااينكه
كـودك تلقّـي    ي يك منزله بهسوئد و نروژ  آفريقاي جنوبي حامله بود؛ ولي دختر نُه ساله در اي در نُه ساله 

   ي تعيـين سـنّ  وجـه  هـيچ  بـه قـرآن   در هـم  دليـل  همـين  دارد بـه  هـوا  وآب  و اقليم به بستگي اين .شود مي

  .نشده است
از  1ي كه در دادگستري بودم مقاالت مفصلي نوشتم كه در يك مجموعههمانوقتدر مورد ديه، من 

نظـر مـن قـوانيني كـه در مـورد ديـه نوشـته شـده          بـه . شده است؛ به آن مراجعه كنيـد  مقاالت من چاپ
معتقدنـد كـه زن از   ) كه كم هم نيستند( در مورد ارث زن هم، بعضي از فقهاي شيعه. صحيح نيست است
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آقاي ذاخري، وكيل . نگار الهوتي در اين زمينه بحثي دارد مرحوم بدايع. برد عرصه و اعيان هر دو ارث مي
لي دربـاره    هستند و شـرح  نظريهباشند نيز بر اين  مي ادگستري، كه از دانشمندان اين فند اش  هـاي مفصـ

توان اصالح يا عوض كرد ولي اشكال كار فقط در قوانين نيسـت كـه بـا     اين قوانين را مي البتّه. اند نوشته
  .عوض كردن آن مشكل حل شود

مـن مقـيم   . دشو مطالب مهم ديگري نيز هست كه چون نامه مفصل شد از بيان آنها خودداري مي
توانيـد   ها و آقايان كه مايل به مذاكره در اين مسائل هستيد مي كدام از ديگر خانمتهران هستم شما يا هر

در . با تعيين وقت، مذاكره كنيم؛ چون در بعضي موارد اختالف نظر و در بعضي موارد اشتراك نظـر داريـم  
  .موالسال. خاتمه سال نو را تبريك گفته، توفيق شما را خواستارم
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هاي مختلفي براي انسـان   مناسبت حاالت قبض و بسط گاهي اوقات به. ي شما رسيد نامه. با سالم

در حال قبض بايد توسل به خداوند را بيشتر كرد و احياناً اگر معاشرت كم شده مانعي نـدارد؛  . آيد پيش مي
  :به خداوند را خواست كهولي بايد توجه 

 كه دل هـر دو در تصـرّف اوسـت    از خدا دان خالف دشمن و دوست
صورت غير عمدي، ديگران را هم گمـراه   ي عمل ناشايست خود و به واسطه بهآن كساني كه  البتّه

شما بـه ايـن   . بدواً مجازات عمل خودشان و ثانياً مجازات گمراه كردن ديگران: كنند دو مجازات دارند مي
كنند به اميد اينكه در درويشـي اصـالح    مطلب توجه داشته باشيد كه بسياري از اشخاص كه هزار خطا مي

هـا   كنند به محض مشرّف شدن، بايـد داراي تمـام خـوبي    ور ميها تص ولي بعضي. شوند شوند، مشرّف مي
ي درويشي از ده نقيصه كه دارند يـك يـا    واسطه بهاينها . كنند بشوند، و لذا در انجام دستورات كوتاهي مي

اند، هشت نقيصه به قوت خـود بـاقي    ولي چون به دستورات رفتار نكرده  شود؛ ي آن برطرف مي دو نقيصه
آن هشـت  . كنيد، انتساب آن به درويشي صحيح نيسـت  وقتي به آن هشت نقيصه نگاه مي بنابراين. است

اي كه جبران شده و تبديل به حسنه شـده اسـت را از    ره بدانيد و آن دو نقيصهاماي نفس  عيب را از ناحيه
آنـان   سعي كنيد كه از اعمال نيك ديگران پيروي كنيد و از اعمال بـد  هرجهت بهبركت درويشي بدانيد و 
گويند از لقمان پرسـيدند ادب   نظر آوريد؛ كه مي نكنيد و فرمايش لقمان حكيم را بهعبرت بگيريد و پيروي 
توجـه كنيـد كـه    . ادبان؛ هر چه كردند من نكردم و هر چه نكردند من كردم از بي: را از كه آموختي؟ گفت
هسـتيم و اگـر از مـا     عصـادق جعفر حضـرت ي شيعيان مدعي هستيم كه پيرو  االن ما و در واقع همه

آيـا تمـام دسـتوراتي را     امـا  عجعفرصـادق  حضـرت : گوييم شما پيرو چه كسي هستيد؟ مي: بپرسند كه
دستور كه ممكن است از هر ده دستور، يك  كنيم؟ در صورتي اند، اجرا مي ادهد عجعفرصادق حضرت كه

 عاي كه در ما هست بايد بگوييم مذهب جعفرصـادق  نقيصه ي واسطه بهصورت  آيا دراين. را انجام دهيم
 ِمـْن : فرمايـد  ي قرآن مي آيه. نقيصه از ماست ،اين عيب را دارد؟ نه
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پسـنديد   آنهـا را مـي  ، اميدوارم خداوند به شما توفيق دهد تا از رفتـار دوسـتاني كـه روش    1
  .والسالم. پسنديد نيز عبرت بگيريد عبرت بگيريد و از رفتار دوستان و آشناياني كه نمي
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از توجـه و دقّـت   . ي شما را كه توسط آقاي شريعت ارسال كرده بوديد، ديـدم  نامه. سالمعرض با 

ي شـما و توجهـاتي كـه كـرده      بي و در آيات قرآن خوشبخت شدم و از خوانـدن نامـه  شما در اعمال مذه
  .مند شدم بوديد، بهره

يـا مجتهـد   ( توانـد مجتهـد باشـد    گويند مكلّف بايد يا مجتهد باشد، و اگر نمي در مذهب شيعه مي
ي اين بود كـه   دهنده ي شما نشان چون فحواي نامه. يا عمل به احتياط انجام دهد و يا تقليد نمايد) نيست
  كرديـد جـزء كـدام يـك از      تان و نظر حقير را بدانيد، بنابراين بايستي خـود اعـالم مـي    خواهيد تكليف مي

ي اين  تيد، بايد دربارهاگر در عمل به تكاليف خود، شخصاً دچار ترديد هس. هاي ذكر شده هستيد اين گروه
كنيد، مشورت كنيد و طبـق نظـر او عمـل     ترديدها با مرجع تقليدي كه خودتان بعد از تحقيق انتخاب مي

كنم و مصـلحت   كنيد، و اگر نظر فقهي حقير را بخواهيد بدانيد، من چون شخصاً براي ديگران اجتهاد نمي
كنيـد و   باره مطالعه مي اينهرحال از اينكه در به اام .گويم دانم كه اظهارنظر شخصي بكنم، چيزي نمي نمي

  .كنيد، خوشبخت شدم مختلف را بررسي مي نظريات
در مورد نماز قصر و نماز جمعه و راجع به حدود قصاص و ديات، نظرات مختلفي در شيعه بيان  -1

ينهـا را خودتـان   بنـابراين ا . شده است و حتّي در مورد نماز جمعه آرائي از حرمت تا وجوب نقل شده است
. خواهـد بـود  ي فقهي از نظـر حقيـر رسـاتر     فقهايي كه ذكر كرده بوديد، از جنبه نظرياتبخوانيد و مسلّماً 

ي كامـل   ي حمد يك سوره حتّي راجع به فحواي نماز، ما بعد از هر سوره. طور استراجع به نماز هم همين
: ي قـرآن يعنـي   دانند؛ حتّي كوتاهترين آيـه  مي بايد بخوانيم، ولي اهل سنّت خواندن يك آيه را هم كافي

تانِ  ي كامـل   كـه يـك سـوره    دانند و مستحب اسـت  گويد، ولي بهتر آن مي شافعي اين را مي البتّه 1.ُمـْدهامَّ
حتّي نقل شده است كه عمر در زماني كه خالفت داشت، در نماز صبح بعـد از حمـد، گـاهي     .خوانده شود
خواند و قصدش آن بود كساني كه نمازشان بطور معمـولي   هاي طوالني را مي ي بقره يا سوره اوقات سوره

تـا هنـوز   شوند، تحريك شوند كه با عجله خودشان را برسـانند   شود و بعد از طلوع آفتاب بيدار مي قضا مي
همچنـين در   .يشان تبديل به نمـاز در وقـت شـود   اقتدا كنند، و در واقع نماز قضا نماز جماعت تمام نشده، 

مورد قنوت و يا صلوات بر آل رسول، خود اهل سنّت هم اختالف دارند؛ بنابراين اين اختالفـات هسـت و   
ي ندارنـد،  اطّالعـ كه از مسائل فقهـي  مرجع تقليد داشته باشند، براي اين است كه مردمي : اند اينكه گفته

  .نشوند و همواره با قاطعيت ايماني نمازشان را بخوانند دچار ترديد و شك
در مورد لباس نمازگزار بايد توجه كرد كه شارع مقدس در نظر داشـته اسـت كـه نمـازگزار در      -2
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قـول   بـه حتّي  ر است، ومؤثّ هايي كه در انسان ترين وسوسه مهم .اي دور باشد ز از هرگونه وسوسهحين نما
ي جنسيتي اسـت كـه بـين زن و مـرد      روانكاوان دوران اخير، تا آخرين لحظه حيات با انسان است، جاذبه

اين وسوسه مزاحم انسان نباشد و بدين جهت هـم   وجه هيچ بهلذا در اوقات نماز سعي شده است كه . است
جازه نداده است كه زن و مرد با هم در يك صـف  زنان پشت سر مردان نماز بخوانند و ا: فرموده است كه

اي است كه بطور كلّي راجع به  لباس مردان يا زنان نيز شامل همين حكم است و اين همان قاعده. باشند
  .ستر عورت ذكر شده است

هاي فرانسه چندين سال قبل نوشته بودند كـه   ي قرائت نماز؛ به ياد دارم روزنامه در مورد نحوه -3
ي انگليس به زبـان   ه ملكه اليزابت، ملكه انگلستان، به فرانسه كرده بود، در سر ميز شام ملكهدر سفري ك

جمهور فرانسه هم بـا او بـه زبـان انگليسـي صـحبت       صحبت كرد و رئيس) يعني زبان صاحبخانه( فرانسه
. للي هـم وجـود دارد  الم اي است كه در روابط بين اين قاعده .دانستند را باالترين احترام ميكرده بود و اين 

حاال ما همين وضعيت را بايد در نظر بگيريم و باالترين احترام اين است كه به همان زباني در نماز تكلّـم  
توانيم در نماز استفاده كنـيم؛   ي آيات قرآن نمي ازترجمه  .ي خدا شنيد كنيم كه پيغمبر تكلّم كرد و از ناحيه

 البتّـه . كنـيم  كند غير از آن چيزي است كه ما ترجمه مي ت ميبراي اينكه آن استنباطي كه عرب از آن لغ
كنـد، چنانكـه برخـي در كشـورهايي كـه در       اگر قدرت تكلّم به زبان عربي را نداشته باشيم وضع فرق مي
ي ديگري كه همانـا   مقابل يك قاعده چون در  صدر اسالم مسلمان شدند قادر به تكلّم زبان عربي نبودند،

مسلمين،  وقتي كمااينكه نقل است. به ناچار نماز را به زبان خود خواندند قرار گرفتند، لذاجب نماز است او
تصرّف كردند، به مركز خالفت نوشتند كه اينهـا  ) باشد كه تاجيكستان و افغانستان فعلي مي( ماوراءالنهر را
  اينكـه امكـان نـدارد     انعنـو  بـه  و عي علي دانند چطور به آنها نماز ياد بدهيم؟ گويا با اجازه عربي نمي

اجازه دادند تـا وقتـي كـه نمـاز را يـاد      ) ي نماز واجب است و از طرفي اقامه( اينها عربي را فوراً ياد بگيرند
ي نماز را اجازه ندادند؛ چون عبـارت آن   ولي تنها حمد و سوره. اند، نماز را به زبان خودشان بخوانند نگرفته

لذا هم تيمنـاً و تبرّكـاً و هـم از    . بر نازل شده و در قرآن آمده استعين كالم خداوند است كه بر دل پيغم
بعـد تـدريجاً در   . خالفش اجازه داده نشده بود شد و لحاظ اطاعت امر بايد به همان زبان عربي خوانده مي

د، تر شد؛ يعني بدواً گفتند حمد و سوره بايد به زبان عربي خوانـده بشـو   اش تنگ تاريخ اين اجازه دايره طي
ولي ساير موارد را در نماز اجازه دادند كه به فارسي خوانده شود، بعداً همين ساير موارد نماز را هـم گفتنـد   

توان گفت اين اجازه  كه مي بايد به عربي خوانده شود؛ فقط قنوت را اجازه دادند كه به فارسي خوانده شود
  .دهند كه به فارسي خوانده شود را هم اجازه نمياي از فقها، قنوت  ولي اخيراً باز عده. هنوز هم باقي است

سـاعت را  24ساعت است، ولي ما بايد تمام 24ي نماز، مدت كوتاه و محدودي از  اصوالً مدت اقامه
انـد، و   شكل خاصي معـين كـرده  ) كه اين نمازهاي پنجگانه است( به ياد خداوند باشيم، فقط در پنج مورد

مناجات . صرفاً براي اطاعت امر او بايد نماز را به همان شكل خوانددوست معين كرده است  چون حضرت
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با دوست تنها منحصر به نماز نيست؛ به دليل اينكه مناجات با دوست همواره بايد در خلوت و بـه تنهـايي   
ولي در نماز بـا وجـود اينكـه نيـاز و زاري بـه درگـاه       . هاي عادي نيز همينطور است باشد، حتّي در زندگي

نه تنها اجازه داده شده كه به جماعت خوانده شود، بلكه بهتـر اسـت؛ و حـال آنكـه در نمـاز        است، خداوند
اند، حاالت و توجهشان ممكن است كامالً با هـم متفـاوت و بلكـه     جماعت، دو نفر كه پهلوي هم ايستاده

رد و نمـاز را بـه   بنابراين در نماز چون آثار ديگري هم هست، امر دوست را بايـد اطاعـت كـ   . متضاد باشد
  .خواند عربي

برد، بلكه منظور خداوند از دستور به انجام ايـن   اي نمي خداوند از عبادات و از نمازهاي ما بهره -4
حتّي اگر فرد نيت كنـد و بعـد   . به همين دليل به نيت نماز توجه بسياري شده است. عبادات تربيت ماست

است، خداوند بر آن نيت كه در موقـع خـودش بـا خلـوص      مورد صحيح نبودهآن معلوم شود كه نيتش در 
دانند، بـراي همـين بـوده اسـت كـه       بنابراين، اينكه مكلّفين را سه گروه مي. دهد بيان شده است، اجر مي

كس كه مقلّد است اگر طبق نظر مجتهد و مرجع خود و هر. ضمن عبادت دچار ترديد نشوند در وجه هيچ به
درست است؛ ولو بعداً متوجه شود كه آن مرجع صالحيت مرجعيـت نداشـته يـا     با نيت خالص نماز بخواند

همچنين كسي كه عمل به احتياط . باشد ي او صحيح مي مرجع بهتري پيدا كند، تمام آن نمازهاي گذشته
بـه  همچنين كسي اجتهـادي كنـد و بنا  . تعمل او مثاب اس  كند، و به اعتقاد خود به آن احتياط عمل كند،

خود عملي را انجام دهد، بعدها بفهمد كه آن اجتهاد او صحيح نبوده است، الزم نيست كه قضـاي  اجتهاد 
  .وقت كه متوجه شد به اجتهاد جديد خود عمل بكندا بجا بياورد، بلكه بايد از همانآن اعمال خود ر

ولي چون مـن مرجـع شـريعتي نيسـتم و     . اين شرح مختصري بود از آنچه كه الزم بود گفته شود
 البتّـه . گونه مسائل كمتر وارد شوم و جـواب بـدهم  كنم در اين هستم، معموالً سعي ميبلكه مرجع طريقتي 

قابليت مطالعه و درك مسـائل را دارم، ولـي آن را    اصطالح بههم حال و هم وقت و هم ) الحمدهللا( خودم
كـنم   شريعتي را ابراز نمي كنم؛ براي اينكه عموم از من فقط مسائل طريقتي را بخواهند و مسائل بيان نمي

  .والسالم. مگر مواردي كه در آن بحثي باشد
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ي شما كه حاوي سؤاالتي بود، رسيد و بسـيار خوشـوقت شـدم از اينكـه      نامه ،سالمعرض  پس از

سعي مورد توجه خداوند است؛ ولي توفيـق آن  خود اين . كنم وظايف خود را انجام دهم سعي مي: ايد نوشته
  .شما همواره بايد سعي خود را داشته باشيد اما .كه بتوانيد انجام دهيد، بايد خداوند مرحمت كند را

شـود كـه    هـاي مختلـف باعـث مـي     ، چون بعضي قرائـت 1ي اعراف سوره 32و  31در مورد آيات 
مسـأله   امـا  .اينطور موارد خود مطلب يا آيه را بنويسيدهاي آيات متفاوت باشد، بهتر آن است كه در  شماره

متوجه شدم راجع به زينت است؛ چون آياتي در قرآن هسـت كـه زينـت را بـراي زن در غيـر       كه طوريآن
رويـد زينـت خـود را     وقتي به مسجد مـي : موردش مجاز نكرده است، از جمله در اين آيه فرموده است كه

بنـابراين سـعي كنيـد كـه در مسـاجد و      . ن و مرد طهـارت و پـاكي اسـت   برداريد و بهترين زينت براي ز
نام خدا ساخته شده اسـت؛   ون آنجا بهچ( كن مقدس يهود رفتيداامها، و حتّي زماني كه به كليسا و  حسينيه

شما زينت خودتان كه همانا پاكي و طهارت شرعي اسـت، يعنـي وضـو يـا     ) ولو اينكه ياد خدا كمتر بشود
در آيات ديگري قرآن حدي براي زينت زن قرار داده كه بيش از آن مجـاز  . را رعايت كنيد غسل يا تيمم،

ها باعث بقاي جامعه باشـند، و   به اين معني كه خداوند، نظام طبيعت را اينطور آفريده است كه زن. نيست
لّـد او  و طـرز تو  ععيسـي  حضـرت خداوند در داسـتان   كمااينكهرفت؛  اگر زن نبود نسل بشر از بين مي

يعني از ( ي نظام طبيعت است و حتّي در هيچ جاي قرآن ندارد كه بدون زن نشان داده است كه زن الزمه
فقط در برخي اخبار است كه گويا خداوند وقتي آدم و حـوا را آفريـد و   . نسلي به وجود آمده باشد) مرد تنها

يخت، و شـايد خداونـد بـراي اينكـه آدم     بار از آدم دو نوع نطفه جدا شد و به خاك ر به زمين فرستاد، يك
اگـر انتسـاب آن بـه    ( منظـور از ايـن روايـت    شـايد  .يأجوج و مأجوج را آفريد  نگران نشود از آن دو نطفه،

هـا   اين است كه نرمش مرد نسبت به زن كمتر است و خشونت بيشـتري دارد و زن ) معصوم صحيح باشد
منتها مرد چون حالت فعل دارد و زن حالت انفعـال، بنـابراين زن   . دارند مي هستند كه مرد را با لطافت نگه

شـده  به همين دليل است كه گفتـه  . نبايد زائد بر آنچه طبيعت اجازه داده است، توجه مردان را جلب بكند
زينت براي زن   اعضايي كه محرّك اين مسأله هستند را بايد در پوشش داشت؛ والّا با رعايت اين موضوع،

  . واجب است
شـايد منظـور   . ي حجاب هم چند بار در جلسات عمومي فقري بحـث شـده اسـت    ي مسأله درباره

وجـود  ) يز و شـرعي جـز در مـوارد جـا   ( تحريك جنسي در جامعه وجه هيچ بهعمده از حجاب آن است كه 
آميـز   زن براي مرد تحريـك  گويند كه رؤيت بدنِ به همين دليل است آنچه كه روانكاوان مي .نداشته باشد
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هر دو آميز را كمتر دارد و به اين جهت خداوند براي  مرد براي زن آن حالت تحريك است ولي ديدن بدنِ
مقرّر كرده براي اين است كـه در سـاير    اصهايي را كه در موارد خ آن حجاب .هايي را دستور داده حجاب

بايـد ايـن حجـاب را    ) ولـو هـيچكس نباشـد   ( در موقع نماز هـم : موارد عادت كنند؛ مثالً فرموده است كه
وقتي بخواهيد نماز بخوانيد بايد موها پوشيده باشد و حجابي كـه در بيـرون داريـد     كمااينكه. كنيد رعايت

  .داشته باشيد
اند تمام قـوس صـورت    ه در قرآن ذكر شده و حتّي در مورد حج گفتهحجاب همان حجابي است ك

  .زن بايد پيدا باشد؛ كه اگر قوس صورت پيدا نباشد و نقاب بپوشد، حج درست نيست و باطل است
هستند نبايد مالك عمـل شـما    اطّالععمل اشخاصي كه مسلمان غيرعامل هستند يا آنان كه كم 

خصـوص   بـه ( ي توأم با معرفت باشد؛ همـان كـه علـم امـروز هـم     شرع مالك عمل شما بايد عمل. باشد
  .آن را تأييد كرده است) شناسي نيز شناسي و روانكاوي و جامعه روان

در مورد تماس با سگ اگر اين تماس خشك باشد، نجاست نه به لباس و نه بـه شـخص سـرايت    
م اين دستورات و عبادات در صـورتي  تما البتّه. نبايد مثالً با دست خيس با سگ تماس گرفت اماكند؛  نمي

كه محذوراتي وجود داشته باشد؛ مثالً در موردي كه كسي در حال غرق شدن باشـد و سـگي بتوانـد او را    
  .والسالم. شاءاهللا خداوند توفيقتان بدهد ان. نجات دهد، هيچ مانعي ندارد
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جـواب بسـياري از   . ي مفصل شـما رسـيد   كارت تبريك شما و همچنين نامه ،سالمعرض  پس از

شـود و همچنـين    تان كمتر مي نگاري اند؛ كه اگر مراجعه كنيد، زحمت نامه ها داده سؤاالت شما را در كتاب
ن ي شما رسيده است بايد جواب بـه آ  فعالً چون نامه اما توانم به سؤاالت كمتري پاسخ بدهم، من هم مي
  .داده شود
شود، اين قول صحيح است، ولي به شـرط   ايد جواب از درون خود انسان فهميده مي اينكه گفته اما

اينكه ارتباط ظاهر و درون شما، براي خودتان مشخص باشد؛ يعني به دستورات شرعي عمل كرده باشـيد  
وقتـي بـه مجـالس فقـري      عـالوه  بـه . اي هم كه داده شده دقّت كنيـد  و اضافه بر آن، به دستورات فقري

از  يشود توجه كنيد؛ چرا كه جواب بسـيار  رويم، فقط ديد و بازديد نباشد، بايد به سخناني كه گفته مي مي
  .سؤاالت شما در آن است

مْ : فرمايد اگر توجه كرده باشيد بنابر قرآن كريم خود پيغمبر مي اما و
ُ

ک
ُ
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ْ
ـٌر ِمـث

َ
ش
َ
ا ب

َ
ن
َ
أ

، من بشري مثل 1
اي بايد باشد كه امكان بشـري آنهـا بتوانـد     بنابراين، توقّع از بندگان و راهنمايان هم به اندازه. شما هستم

و اين در صورتي است كه شما به دستوراتي كه داده شده است، رفتار كنيد و بعد از رفتار بـه   باشدجوابگو 
ايجاد شد، بپرسيد؛ والّا جواب سؤاالت در همان دستورات آنها، اگر آرامشي پيدا نكرديد و سؤالي براي شما 

  .ي آنها ذكر قلبي است فقري نهفته است كه عمده
راز هستي بر كسي كه براي خود، هسـتي مسـتقلي   . اينكه گفتيد راز هستي بر من آشكار شد اما و

راز هسـتي بـراي او    تر شـود،  اي كه به نيستي نزديك انسان به هر درجه. شود كند، آشكار نمي احساس مي
انسان خـودش را كـه بشناسـد تـا     . چون راز هستي يعني اينكه انسان خودش را بشناسد. شود آشكارتر مي
  .كه به هستي خودش مربوط هست، و نه به تمام عالم شود؛ يعني تا آن حد هستي آشنا ميحدي به راز 

كـه بايـد بـه آن توجـه      ، شكّي استاين شك. ه بسيار خوب استبراي شما ايجاد شد اينكه شك
  .همواره درصدد جستجو باشيد. شود نكنيد آنچه بر شما آشكار مي ههرگز قناعت ب. كنيد

هاي جديد، مقداري مسـئوليت و   و آشنا شدن به مسأله اطّالعايد، خود علم و  از آنچه كه گفته اما و
اسـت، بخوانيـد    مثنويكه در  اگر داستان موسي و شبان را. كند مقداري محدوديت براي انسان ايجاد مي

آن چوپان، پيش از علم و آگـاهي يـافتن،   . دقّت كنيد، بسياري از اينگونه مشكالت شما حل خواهد شد و
. هاي ديگري داشت چوپان ديگري بود و بعد از راهنمايي موسي، چوپان ديگري شد و وظايف و مسئوليت

در مسير هم بايد فقط . محلّي كه هستيد بمانيد شما هم هميشه بايد جلو برويد و هرگز سعي نكنيد كه در

                                                                          
 . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  1
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مراحل سلوك مثل راه زميني نيسـت كـه منـازل مشخصـي     . دستوراتي را كه داده شده است، اجرا نماييد
كسي را به سوي خـدا راهـي   هر: اند اينكه گفته. منزلي هستي داشته باشد و بتوان به هركسي گفت در چه

ي خاليـق، هركـدام    به عدد انفاس خاليق است، يعني همـه  داسوي خ به هاي راه: اند كه است، و يا گفته
فقط بايـد  . توان براي كسي دقيقاً منزلي را مشخص كرد بنابراين نمي. يك نحوه راهي به سوي خدا دارند

از عبادت لذّت ببريد، . عالمت به جلو رفتن شما هم اين باشد كه از انجام دستورات لذّت ببريد. جلو برويم
  . ي خدا بكنيد خرسند شويد؛ اينها داليل پيشرفت است شويد خدمتي به يك بنده موفّقه از اينك

ي  ها وجود دارد، حتّي در رابطه ي انسان در تمام طول زندگي، براي همه ترديد و شك ي مسأله اما
لي با دانند مولوي به شمس چقدر ارادت و اعتقاد داشت و محو در او بود، و همه مي. ميان مولوي و شمس

  :گويد اين حال مي
 از كه؟ از شمس اين ز من باور كنيد صــد هــزاران بــار ببريــدم اميــد    

تان بشويد و توجه و تمركزتان را در معنـاي آن   و در آن حاالت شك و ترديد، متوسل به ذكر قلبي
  .والسالم. شاءاهللا شود، ان مرتفع مي صورت شك ايندر. باشد كار ببريد و فكرتان دنبال راه حق هذكر ب
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توجـه كنيـد كـه بسـياري از ايـن      . ي شما كـه حـاوي سـؤاالتي بـود، رسـيد      نامه .سالمعرض  با
و مـن اگـر بخـواهم بـراي هـر سـؤالي يـك كتـاب بنويسـم            ها پاسخ داده شده است، در كتاب سؤاالت،

بشـر ديگـري    رعايـت بكـنم، اصـالً از قـدرت مـن و قـدرت هـر       را اي همـين   كننـده  هـر سـؤال   براي و
را مطالعـه كنيـد، بسـياري از اينهـا      بهاتـــ ش رفـع و  پندصـالح هـاي   بنابراين اگر كتـاب  .تــاس ارجـخ

  .شود مي حل
ز رؤيت رنگ ي قبلي، يعني قبل ا ها چيزهاي مختلفي گفته شده كه با توجه به سابقه در مورد رنگ

در مورد ظاهر شـدن صـورت پيـر،    . باشد در اشخاص مختلف، متفاوت مي و بعد از رؤيت رنگ، مفهوم آن
ي تـداعي معنـي    بـه ايـن معنـا كـه برحسـب قاعـده      . توضـيح داده شـده اسـت    ي رفع شبهات رساله در
لي دارد و اثـر بسـياري در زنـدگي دارد، همـين كـه انسـان بـه            در كه اي  مسـأله روانشناسـي بـاب مفصـ

ــه ــه بــه آن امــر، بــاني آن   منــد باشــد، بــي عالقــه و متوج ــه بــه آن مســأله و توج اختيــار در موقــع توج
يـك حـد    اش بـه  مند به ذكر بود و عالقه به همين جهت وقتي كسي عالقه. رسد خاطرش مي به موضوع

ي  كننده و دهنـده  تلقين صورت) افتد مي اتّفاقنه اينكه حتماً ( صورت ممكن است باالي رواني رسيد، درآن
 خصـوص وقتـي خـود انسـان جـايگزين آن      بـه ( هـم  حالـت  اين تغيير و خاطرش پديدار شود در آن ذكر

خواهد در مقام معنوي به جايي برسد كه مرشد و  اوالً خود انسان مي: ي اين است كه دهنده نشان) باشد مي
ي  دهنـده  عالوه نشـان  خواهد برسد، و به ي ميپير به آن رسيده و از آن گذشته است، و او هم به چنين جاي

اي است كه خودبيني  ي نقيصه دهنده تجانس معنوي بين او و بين پير نيز هست؛ به اين معنا كه هم نشان
  .بيند ي يك استعداد و قابليتي كه خود را با پير، در عالم معنوي واحدي مي دهنده باشد، و هم نشان

  ي كامل از جسـم،  تخليه. ي كامل از جسم خود هنوز وارد نيستم تخليهايد به راه  اينكه نوشته اما و
شود، والّا تا وقتي كه جسم حيات دارد، ما موظّـف بـه نگهـداري ايـن      فقط در موقع مرگ بدن حاصل مي

ي كامل ممكـن نيسـت و بلكـه     ولي تخليه. جسم هستيم و اينكه جسم را به عبادت و اطاعت وادار كنيم
در داسـتان موسـي   . انـد  پيغمبران و اولياي خدا اين است كـه توجـه بـه هـر دو داشـته      حتّي مقام معنوي

البحرين يا محلّ التقاء دو بحـر مـادي و    ي تربيت موسي اين بود كه در مجمع آخرين مرحله فخضر و
. ط بـر عـوالم مـادي اسـت    معنوي قرار بگيرد و به هر دو جنبه توجه داشته باشد؛ كه عوالم معنـوي مسـلّ  

شـويد،   موفّقبنابراين بايد به دستورات رفتار كنيد و به همان اندازه كه در انجام دستورات و تمركز حواس 
  . شاءاهللا ان رسد، اجر شما رسيده است و مي

هـا   كدام از آنهـا، كتـاب  ه من سؤاالتي را كه پاسخ صحيح هربه اين نكته نيز توجه داشته باشيد ك
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ايـن اسـت كـه ايـن نـوع سـؤاالت را مـن        . شود بگويم نميافراد د، اگر بخواهم شفاهاً به فردفرد الزم دار
صـورت مكتـوب منتشـر     كننـد و بعـداً بـه    كه آن را ضـبط مـي  دهم،  ي عمومي پاسخ مي معموالً در جلسه

  .والسالم. ه كنيدشاءاهللا هر وقت الزم داشتيد تهي ان. شود مي
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ي موارد،  در همه. ها و حاالت خودتان بود رسيد ي شما كه متضمن ذكر خواب نامه .سالمعرض  با

خصوص مرتبـاً در موقـع    به. چه موارد شادي و چه در مواقع عسر و ناراحتي، به ذكرتان توجه داشته باشيد
ا بخوانيد و فراموش نكنيد و بعـد از بيـدار شـدن بـراي نمـاز صـبح هـم دسـتور         خواب، اوراد مخصوص ر

ا َهـِذِه : پيغمبـر فرمـود  . يادآوري زباني، چهارده بار ذكر و چهارده بار صلوات را، از خـاطر نبريـد   َ َ
َ
ٌّ أ

ِ
َ
ـا َو 

َ
ن
َ
أ

ـة مَّ
ُ ْ
األ

ت پيغمبـر      بنابر. ، من و علي پدر اين امت هستيم1 اين عبارت خداوند خواسته است شـما را جـزء امـ
ولي به هيچكس   ايد و حاالتتان، شكرگزاري كنيد؛ ها و روياهايي كه ديده براي تمام خواب. محسوب بدارد

َ بَ : ي اضافه بر آن دستوراتي كه داريد، هميشه بعد از نماز آيه. نگوييد ِ ِإنَّ اهللاَّ
 اهللاَّ

َ
ْمـري ِإىل

َ
ُض أ وِّ

َ
ف
ُ
ِعبـادِ أ

ْ
ال
ِ
صـٌري ب

2 
ها به نحو منظّم و  شاءاهللا اين خواب را بخوانيد و در خواندن قرآن دقّت كنيد و هر روز قرآن بخوانيد كه ان

  .والسالم. صحيحي شما را جلو ببرد

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

. اي زيـاد شـده اسـت    هاي رواني امروز تا اندازه بيماري. اي بدهد كه بتوانيد آنها را مرتفع سازيد همت عالي
ه اين موضـوع  نام روانكاوي ب ي علمي خاصي به از قرن پيش رشتهكه  قبالً هم تا حدي بوده، بطوري البتّه
هـاي   شود از اينكه دچار بيماري اوالً ضامن انسان مي: پردازد، ولي وجود اعتقادات قوي و ايمان محكم مي

گـاهي اوقـات خـود    . توان اكتفـا كـرد   كند؛ ولي فقط به آن هم نمي رواني نشود، ثانياً كمك به درمان مي
آن وظيفه كه بايد اثـر معنـوي بكنـد، اثـر     شود كه انجام  وسواس در انجام يا عدم انجام وظيفه موجب مي

هـاي   خود ترس از يك مسأله، گرفتـاري . معنوي نداشته باشد و يك وسواس و نگراني جايگزين آن بشود
بنابراين ترس بيجـاي  . گذارد بار اضافه را بر دوش انسان مي  كند كه آن هم خود يك را ايجاد ميديگري 

  .ا جبران كردتوان با توكّل بر خد از آينده را هم مي
ايـم كـه بـا يـك      تاريخ و حتّي در طول زندگي خودتان بسياري از موارد بوده است و ديـده  در طي

است كـه  در اين مورد كتابي نوشته شده . تغيير جزئي، ناگهان خود شخص يا سرنوشتش عوض شده است
  .است و بسيار جالب استصورت داستان  به البتّهكه  تشد از بعد فرجنام  به فارسي هم ترجمه شده به

تواند از همان اول تمام آن دسـتورات را بـا هـم     دستورات فقري هم كه داده شده، كمتر كسي مي
تواننـد همـه    شود، ولي غالب مـردم نمـي   اگر بكنيد كه بسيار عالي است و ترقّياتش تضمين مي. اجرا كنند

اي بيماران عصبي و بيماران قلبي امكـان  بيداري سحر بر. خصوص مسأله بيداري سحر را اجرا كنند؛ به را
ندارد، مگر اينكه بهبود حاصل شود، والّا سعي در اينكه اين كار را انجام بدهند ممكن نيست بنابراين آنچه 
كه واجب است و دستور داده شده آن است كه قبل از طلوع آفتاب بايد بيـدار شـويد كـه دو ركعـت نمـاز      

كم اين زمان بيدار شدن قبـل از طلـوع آفتـاب را بيشـتر      و نيت كنيد و كم بايد قصد البتّهصبح بخوانيد، و 
 امـا  به هر اندازه كه توانستيد انجام بدهيد، البتّه. كنيد تا به اذان صبح برسد؛ يعني از اذان صبح بيدار شويد

. اً انجام دهيدمند باشيد كه تدريج ي كسالت داريد، فشار زيادي به خود نياوريد، ولي عالقه شما چون سابقه
به اين مسأله ارتباطي ندارند و بلكه بـه تمركـز حـواس شـما كمـك       وجه هيچ بههمچنين ساير امور را كه 

  .هاي وجود خود را مرتفع سازيد كنند تا بتوانيد با ياد خداوند نقايص و كسري مي
نوشته شده بخوانيد و اصوالً اين رساله كه كتاب  شبهات رفع ي رسالهآنچه كه در  عشريهدر مورد 

و  پندصـالح دو كتـاب  . ر اسـت كوچكي است، در روشن شدن ذهن خود شما و روشن كردن ديگران مـؤثّ 
انـد،   توضـيح داده  عشـريه ي  كـه در مسـأله  ه باشيد و مطالعه كنيد و همانطوررا داشت شبهات رفع ي رساله
ع دستوري است كه بر اساس محاسبات رياضي بـه دسـت آمـده    واق حكم جديدي نيست، بلكه در عشريه
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 شـبهات  رفـع  ي رسـاله رضاعليشـاه در   عليشاه را مرحـوم آقـاي   سلطان ي مرحوم آقاي نظريهاست و اين 
هـا   ي آن براي بعضـي  اند كه چون موارد تشخيص زكات و خمس مشكل و محاسبه اند و گفته توضيح داده

از هر دو است و آن را بايـد در مـواردي داد كـه زكـات و     ) نيازكننده بي(مغني عشريهسخت است بنابراين 
ي مرجع تقليد خودتان دقّت كنيد، و يا اينكه چنـد رسـاله را مطالعـه     بنابراين در رساله. خمس واجب است

 عشـريه در واقـع  . بدهيـد  عشريهكنيد، اگر پرداخت خمس و زكات بر شما واجب است، در موقع محاسبه، 
اگـر درآمـدتان كفـاف هزينـه را      .جـاي آنهاسـت   بـه  عشـريه  لت در محاسـبه اسـت؛ نـه آنكـه    براي سهو

نبايد بدهيد؛ ولي مشروط بر اينكه زندگي شما زنـدگي عـادي باشـد و درآمـدتان صـرف       عشريه كند نمي
 توان حذف كرد بايد در نظر نگرفـت و زنـدگي   واجبات زندگي شود، والّا مخارج تفريحات و آنچه را كه مي

  .داشت اي ساده
قول  يعني وقتي مثالً به. ر خود شماستخورم اين تصو ميت بربس كاري به بنايد در هر اينكه نوشته

 امـا  .شويد ي عملي پيدا كرديد و كار را بلد شديد، مجرّب مي خودتان در كار هواپيمايي كار كرديد و تجربه
پيچ بايد فالن جا باشد، اين كافي نيست؛ بلكه بايـد  دانيد مثالً فالن  ايد و مي به صرف اينكه درس خوانده

به اين جهت اين توقّع زيادي است كه از خـود در  . از اشخاص مجرّب بپرسيد تا خودتان هم مجرّب شويد
  .والسالم. باشيد موفّقكاري داريد كه بدون كسب تجربه بتوانيد در آن كار  هر
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ايد، بسيار خوب است؛  از اينكه توجه به بذرها كرده. ي شما و ضمايم آن رسيد نامه .سالمعرض  با

شـود، ماننـد بـذر     افكاري هم كه به مردم داده مـي . ي تربيت و تعليم توجه به بذر است براي اينكه الزمه
ضعيف باشد، ممكن است گياهي بدهد،  آيد و اگر اين بذر اگر اين بذر تلخه باشد، تلخه از آن در مي. است

ظـاهر   معنا و هم در عـالمِ  اين است كه توجه به بذر بطور كلّي، هم در عالمِ. ولي گياه ضعيفي خواهد بود
  .بسيار ضرورت دارد

چون در واقع شرح آيات قرآن است، اگر هـم   مثنويهاي مختلف كه نوشته بوديد؛  در مورد ديدگاه
حتّي اگـر   .جسم كردن معناي آيات قرآن استها براي نشان دادن و م هايي گفته است، آن داستان داستان
) پـرده اسـت   اند وقيح و بي و مورد انتقاد آقايان قرار گرفته و گفته( هست مثنوياي كه در  ي قصه به جنبه

 هرجهـت  بـه . توان تفهيم كرد و در ذهن جـا انـداخت   ها بهتر مي گونه مثالاين توجه كنيد، آن مطالب را با
قرآن هفت تا هفتاد بطن دارد، تفسير : اند كه فرمودهانطوردر واقع تفسير آيات قرآن است، هم مثنويچون 

 و مثنـوي اي كه غالباً در ادبيات ما هست از اين جهت است كه به  نگراني. هاي مختلفي دارد آن هم بطن
قـدري، چـون    كنند؛ يعني همانگونه كه اشعار شـاعران بلنـد   اديب نگاه مي به اشعار مولوي، مثل آثار يك

به همان طريق  خواهند كنند، مي رودكي سمرقندي يا فرخي سيستاني و يا امثال آنها را جرح و بررسي مي
  .آنكه اين صحيح نيستظهار نظر كنند و حال ا) شمس ديوانو  مثنوييعني ( ي اشعار مولوي هم درباره

كه از طرف يك عارف وارسته به عمل  جذبات الهيهبجز ( شده است ديوان شمسمنتخباتي كه از 
» ه طلبكار خداييد، خودآييدآنان ك«اين شعر  ،المثل يكي از آقايان مابقي غالباً نواقصي دارد؛ في) آمده است

كـه  ( و بعد در تفسير آن هم از اسـتاد ديگـري   نوشته است» آنان كه طلبكار خداييد، خداييد«صورت  را به
استفاده كرده و گفته است اين همان مكتـب  ) ي استادي بر او داشته ولي در نوع فكري خودش بوده درجه
همين يك اشتباه كه در تفسير اين بيت كرده هزار اشتباه پشت . است كه عرفا به آن معتقدند 1خدايي همه

  در واقع در بسياري جاهـا شـرح   مثنوياشعار . معتقد نيستند» خدايي ههم«هرگز عرفا به . آيد سر آن مي
َ

ال

 اهللاّٰ 
َّ

ـَه ِإال
َ
و شرح توحيد است، بنابراين انتخاب اشعار مولوي بايد از طرف كسـي باشـد كـه در همـان راه      ِإل

زنـد   مي قدم ي مولوي نرسيده باشد ولي چون در آن راه اگر اينكه به درجه زند؛ مولوي قدم زده و قدم مي
در  البتّـه ( شـنويد  تفسيري هم كه از ديگران مي هر شما بنابراين. تر است كند صحيح تفسيري هم كه مي
توجـه كنيـد كـه او مثـل     ) دهـد  زحمات آن شخص و زحمات شما، خداوند اجر قرار مي ضمن اينكه براي

. حلوا را توضيح بدهـد ي  و مزّه خصوصياتخواهد از روي چند كتاب  كسي است كه حلوا نچشيده، ولي مي

                                                                          
1  .Pantheism 
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 ٰيي قبلي شما هم كه رسيده بود، از اينكه دومرتبه شما توجه به معن نامه. رجهت از توجه شما متشكّرمه به
ي بـذر نوشـته بوديـد، فهميـدم كـه بـه        ي جديد رسيد و درباره اينك نيز كه نامه. ايد خوشوقت شدم كرده

شـايد هـم   . گذاشـته اسـت   ، در اين بذر ظاهري هم تأثيرايد، و آن معناي مورد نظر معناي بذر توجه كرده
  تـرين مشـاغل،   پـاك تـرين و   حـالل : كـه 1فرمـوده اسـت  عصـادق  حضـرت همين جهات است كه  به

  .والسالم. اميدوارم خداوند به شما توفيق بدهد. كار كشاورزي است به اشتغال

                                                                          
ْرَع وَ : 260، ص  5، ج فيالكا.  1 َیْزَرُعنَّ الزَّ
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  آ

  1387 خرداد 1
به دليـل كسـالت و كثـرت    . ي شما و جزوات همراه، توسط آقاي كاشاني وصول شد نامه .سالم با

از اينكه به دنبال درك حقـايق قرآنـي و معـارف دينـي     . مكاتبات و مراجعات نتوانستم تاكنون پاسخ گويم
  . هستيد خشنود شدم، و توفيق شما را مسألت دارم

  :نويسم رسد مي نظر مي كرده بوديد آنچه به 1انعمر سوره آل 81ي  ي آيه در مورد سؤالي كه درباره
. صورت كتاب تدويني نيز درآيـد  ممكن است به البتّهمنظور از كتاب، رسالت و احكام آن است؛ كه 

درحالي كه داشتن هـيچ كتـابي از آن   ( فرمايد به يك نبي كتاب داديم از اين منظر، در برخي آيات كه مي
نيـز، بـاطن كتـاب،    » حكمـت «منظـور از  . تواند منظور، شريعت و احكام آن باشد مي) نبي نقل نشده است

پـس مخاطـب   . ، باطن كتاب است»حكمت«به اين ترتيب . تواند باشد يعني واليت و احكام و آثار آن مي
َعْزمتواند عموم انبيا، يعني انبياي غير  ي شريفه مي آيه

ْ
ـوال

ُ
ول

ُ
  د از همين آيه،ي بع نيز باشد؛ چنانكه در دو آيه  أ

. بـه آنهـا نيـز ايمـان آوريـد     : فرمايد كند و مي اسماعيل و اسحاق و يعقوب نيز ياد مي: از انبياي ديگر مثل
ي آن نبي ميثاق گرفته است  واسطه بهبراساس اين آيه، خداوند از هر يك از انبيا بدون واسطه، و از امتش 

شارت دهند به آمدن پيامبر الحـق و در واقـع ديـن    كه هر يك پيامبران سابق خويش را تصديق كنند و ب
فرمايد مسـتلزم همـين تصـديق و بشـارت      بعد ذكر مي ي كه اسالم باشد، و آنچه در آيه) اهللا دين( خداوند

بـدين وسـيله   . بشـارت داد  صو عيسي بـه آمـدن احمـد    عبه آمدن عيسي عاست؛ چنانكه موسي
معنـاي يـاري   . شـود  ي خدا در هر دوري نشان داده مـي  هي واليت و بودن نمايند استمرار و انتقال سلسله

  :دادن نبي نيز همين است؛ چنانكه آزمايش در بيت ذيل از موالنا نيز به همين معنا وجود دارد
ــم اســت   سـت ااي قائم  پس به هر دوري ولي ــت دائ ــا قيام ــايش ت  2آزم

از اسـماي الهـي اسـت و    اي از حقيقت الهي و مظهر اسـمي   و چون حقيقت هر نبي، شأني و جلوه
تش خواسـته اسـت كـه        صنبي خاتم مظهر جميع اسما است، پس به اين معنا خداوند از هـر نبـي و امـ

و ايـن تفسـير   . ي رسول اكـرم خواسـته شـده بـود     پيامبر اسالم را ياري كنند؛ چنانكه از اهل كتاب زمانه
  .هائمهمنطبق است با بعضي از روايات مروي از حضرات 

ــ  ــد ن ــام احم ــهن ــت ام جمل  3چونكه صد آمد نَود هم پيش ماسـت  ي انبياس
ـ  چنانكه در آيـات بعـدي مـي   ( الم نيزـاي اسـمعن  چـون تسـليم بـه نبـي    . همـين اسـت  ) دـفرماي
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ام بـه پيـامبرى    و خدا از پيامبران پيمان گرفت كه شما را كتاب و حكمت داده: ش

: آيا اقرار كرديد و عهد مـرا پذيرفتيـد؟ گفتنـد   : گفت. اش كنيد آيد بگرويد و يارى كند و به رسالت نزد شما مى كه آيين شما را تصديق مى
 .ز شاهدانمپس شهادت دهيد و من نيز با شما ا: گفت. اقرار كرديم

 . 815، دفتر دوم، بيت مثنوي معنوي.  2
 .1111، دفتر اول، بيت مثنوي معنوي.  3
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الحـق اسـت تـا     مستلزم قبول انبياي سابق و شريعت و طريقت آنان و قبول ظهور نبـي ) اسالم يا( زمان
تش نشان دادخاتم كه حقيقت اسالم را به تما نبيتاصل . م و كمال در خود و در امكه از اصول دين  نبو

 موفّـق شاءاهللا كه خداوند شـما را در سـلوك ايمـاني و عرفـاني      ان. اسالم است، اعتقاد به همين امر است
  .والسالم. بدارد
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  ت  وان  وه ماره

  )1386دي و بهمن  - قسمت اول( 1گفتارهاي عرفاني  اول

ك
ه ي
مار

ه ش
وع
جم

م
:  

 
80

00
  

ان
توم

  
)

ل 
شام

13 
زوه

ج
(  

  )1387فروردين  تا 1386بهمن  - قسمت دوم (گفتارهاي عرفاني   دوم
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  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )87و ارديبهشت، مرداد و آذر 86تابستان و آذر - مصاحبه 6قسمت اول ـ متن ( 2وگوهاي عرفاني گفت  چهارم
  )1375-76قسمت اول ( 3مكاتيب عرفاني  پنجم
  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  ي روز جهاني درويش مقدمه  هفتم
  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  )1387ارديبهشت، خرداد و تير -قسمت چهارم (گفتارهاي عرفاني   نهم
  )1387تير  -قسمت پنجم (گفتارهاي عرفاني   دهم

  )1387مرداد و شهريور -قسمت ششم (گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  )1387شهريور -قسمت هفتم (گفتارهاي عرفاني   دوازدهم
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  )قسمت اول( عشريهحقوق مالي و   چهاردهم
  )1387مهر -قسمت هشتم (گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  )1387مهر -قسمت نهم ( عرفانيگفتارهاي   هفدهم
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  )1387آبان -قسمت يازدهم (گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  )1387آبان و آذر -قسمت دوازدهم (گفتارهاي عرفاني   بيستم
  )1387آذر  - سيزدهم قسمت (گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  ودوم بيست
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  )قسمت اول() الشريعه و مفتاح الحقيقه مصباح تفسير( عشرح فرمايشات حضرت صادق  وسوم بيست
  )اول  قسمت) (حقوقشرح رساله ( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  وچهارم بيست

  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )1380-81قسمت چهارم (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
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  )1387آذر و دي  - قسمت شانزدهم (گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  )1387دي  -قسمت هفدهم (گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  )قسمت چهارم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

                                                                          
 .ها شنبه، جمعه و مناسبت ، پنجچهارشنبه ،شنبه هاي شنبه، يك بيانات صبح: گفتارهاي عرفاني.  1
 ها ي مصاحبه مجموعه: وگوهاي عرفاني گفت.  2
 ها نامهي پاسخ به  مجموعه: مكاتيب عرفاني.  3
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  )1387دي و بهمن  - قسمت هيجدهم  (گفتارهاي عرفاني   ام سي
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  )1387بهمن  -قسمت نوزدهم (گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  )1387اسفند - قسمت بيستم (گفتارهاي عرفاني   ودوم سي
  )1387اسفند -ويكم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وسوم سي

  )قسمت پنجم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 200  راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  نقشه  -

  )1382- 83قسمت پنجم (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
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  )قسمت دوم() الشريعه و مفتاح الحقيقه مصباح تفسير( عشرح فرمايشات حضرت صادق  وششم سي
  )دوم قسمت) (رساله حقوق شرح( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  وهفتم سي
  )قسمت اول(ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
  )1384-87قسمت هفتم (مكاتيب عرفاني   ونهم سي
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  )چهارم  قسمت) (شرح رساله حقوق( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  ويكم چهل
  )قسمت دوم(كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  ودوم چهل
  )قسمت دوم(ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وسوم چهل
  )1388فروردين  -ودوم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وچهارم چهل
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  )1388فروردين  -وچهارم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وششم چهل
  )1388 ارديبهشت - وپنجم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهفتم چهل

  )قسمت ششم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )1389 مرداد -وششم  بيستقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهشتم چهل
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  )1389 مرداد و شهريور -وهفتم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ونهم چهل
  )1389 شهريور -وهشتم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   پنجاهم
  )1389 شهريور و مهر –ونهم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ويكم پنجاه
  )1389 مهر - ام  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   ودوم پنجاه
  )1388 ارديبهشت -ويكم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وسوم پنجاه
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  )1388 خرداد - وسوم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وپنجم پنجاه
  )1389بهار و تابستان  - قسمت دوم ـ عرفان در كار اداري (وگوهاي عرفاني  گفت  وششم پنجاه
  )1388 خرداد -وچهارم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهفتم پنجاه
  )1388 خرداد و تير –وپنجم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهشتم پنجاه
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  )1388-89هاي  سال –قسمت سوم (وگوهاي عرفاني  گفت  ويكم شصت
  )قسمت اول(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  ودوم شصت
  )قسمت دوم(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وسوم شصت
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  )1388تير  -وششم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وششم شصت
  )1388تير  -وهفتم قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهفتم شصت



 فهرست جزوات قبل/  306
  )1388تير و مرداد  -وهشتم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهشتم شصت
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  )هفتمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )قسمت هشتم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )قسمت نهم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

   -  )1390هديه نوروزي (ملخّص گزارشات در مورد عرفان   هفتادم
  )1388شهريور  - قسمت چهلم(گفتارهاي عرفاني   هفتادويكم

زده
 پان

عه
مو
مج

:  
10

00
 

ان
توم

  
)

ل 
شام

10 
زوه

ج
(  

  )1388شهريور  -ويكم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادودوم
  )1388مهر  -ودوم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوسوم

  )1388مهر  -وسوم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوچهارم
  )1388مهر  -وچهارم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوپنجم
  )1388آبان و  مهر -وپنجم چهلقسمت (گفتارهاي عرفاني   هفتادوششم
  )1388آبان  - وششم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوهفتم
  )1388آبان و آذر  - وهفتم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوهشتم
  )1388آذر  - وهشتم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادونهم

  )قسمت دهم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500  )شرح رساله حقوق( عفرمايشات حضرت سجادشرح   تادمشه
  )اولقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادويكمشه

عه 
مو
مج

ش
زده

ان
:  

10
00

 
ان
توم

  
)

ل 
شام

10 
زوه

ج
(  

  )دومقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادودومشه
  )سومقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوسومشه
  )چهارمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوچهارمشه
  )پنجمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوپنجمشه
  )ششمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوششمشه
  )هفتمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوهفتمشه
  )هشتمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوهشتمشه
  )نهمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادونهمشه
  )دهميازقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  

  
  


