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ی      ع    باید    و ت   و ه         دا م   ت سا    ره   یک  ب   / و ن  ی  آ   خا اک  بد و ایّ اک    1ایّ

*****  
نمي درويـش  كـس خـا   كه فالنآمده شرحي  در آن وشده الي ؤس . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم

در روزي . استمقابل ايستاده  در ،شده بينبعد از اينكه چند خالف از خواهران ايماني ديده بد ،بوده
زنـده   نجـار به خير، حتماً فرزندان و بستگان مرحوم ميرزا حبيـب   شانياد. مثالي زدم ،داستانيك 

 نجاراو هم حبيب گويند  ميذكر شده كه اي  آيهن آهم در قري يك نفر مؤمن  دربارهالبته  ـ هستند
و چند نفـر ديگـر    نجاراوستا جواد و  بحبي ميرزا بهرحال. در همين رديف بودندو از بزرگان  ـ بود
ف شـرّ موقتـي  ولـي   ،الوات بودنـد قبل از تشرّف مشدي و البته  پنج شش نفر بودند خيلي داشكه 

ي درويشـي   ي آنهـا دوره  لبته دورهاي داشتند كه ا اينها دائماً دوره. دست از كار خود كشيدند، شدند
اصالً ما  :يك مرتبه يكي از آنها گفته بود. كردند صحبت ميبا هم از درويشي در آن شد و  تلقي مي

از آنهـا  به نظرم يكي  اند؟ چطور شده ما را قبول كرده ،خوريم؟ چرا ما را قبول كردند به چه درد مي
ن از شـويد اآل بلند ت داريم اگر هم :بود ديگري گفته ،ايم و همين را داريم ت كردهما همبود گفته 

بيدخت، بلند شدند بدون اينكه به خانواده خود بگوينـد سـر از بيـدخت در    به همين جا پياده برويم 
  .آوردند

بـدكارهاي  كـه مـا از آن   بـود  يكي از آنها جواب داده  ،كردندرا سؤال يك بار ديگر كه اين 
بـاقي  سـالم   ي راشـد شخصـ   در عذاب بودنـد و اگـر چنـين نمـي    روزگار بوديم و مردم از دست ما 

نيشي  ،ما را درويش كردند، آمديم اينجا نيش ما را كشيدند ،گذاشتيم كه از فكر ما راحت باشد نمي
ولـي   ،نوش بـدهيم چـه بهتـر    ،حاال اگر بتوانيم عوض نيش .اند كشيده ،كه بايد مردم را نيش بزند

درويشـي بسـياري اشـخاص را از بعضـي     . انـد  يش ما را كشيدهكاري كه با ما شده اين است كه ن
باز هـم مراقـب    ،ندرفتار نكردهم دستورات به بيمه نكرده كه اگر افراد را ولي  ،دارد خطاها نگه مي

مـابقي   ،شـود  ولي همه نمي ،شود مقداري از معايب و خطرات نفساني از آنها مرتفع مي ،شما هستم
ت آنها داردبستگي به هم:  

ــ ــود  همـ ــان شـ ــله جنبـ ــر سلسـ  مــــور توانــــد كــــه ســــليمان شــــود    ت اگـ
 ،بينيد ي خالي ليوان را مي نصفه :گويند اي شده مي اصطالحي كه حاال خيلي روزنامهبنابر يا 

چـرا   .هيچي ندارد :گوييد بينيد و مي خالي، ولي شما خالي را ميديگر نصف و پر است ، ليواننصف 
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ه همان جهاتي كه مقداري از نواقص را مرتفع كرده مابقي هم ادامه بدهد بشخص منتها اگر  ،دارد
بـا او   لـي هميشـه  چسبد و نميبه او ذات انسان نيست و در براي اينكه خطا و گناه  ،شود مرتفع مي

دسـت  بـه آن  ولي هر وقت  ،آهن باشدبا چسبيده هميشه تواند  ميخمير  .مثل آهن و خمير ،هست
گناه و خطا هـم   .اند به هم نچسبيده چون شوند  از هم جدا ميكامالً ،كنيد يشجدابخواهيد بزنيد و 

در  .توقعي هم از خود و هم از درويشي است راين است كه اين پ ،طور است هميننسبت به انسان 
اين شخص فرافكني كرده، فرافكني هـم از آنجـا    :گويند بخواهند تحليل كنند مياگر شناسي  روان

جملـه  از دسـتورات  برخـي  البته ديگر خطا نكند،  شدن ض درويشناشي شده كه توقع دارد به مح
 آنقدربايزيد  ،ولي توقع دارد از فردا كه درويش شد بايزيد بسطامي شود ،انجام دادهرا اوراد خواندن 

ي  آنها هم قبالً زمينـه  ،شوند ها يك شبه بايزيد مي ندرت بعضي به ،شد روزگار در سر او زد تا بايزيد
 مثـل اينكـه كسـي   شـود،   تبـديل مـي   يمبه ك ييفتغييرات ك ،و به اصطالح امروز اند روحي داشته

بـه او  يكـي ديگـر    ،روي نمـي مشـهد  به چرا  :گويد ميبه او يكي  ،برودبه مشهد خواهد سفري  مي
ديروز كه  :يدپرس شما مي. رود شود و مي مي بلنداو اگر بروي مشهد خوب است و باالخره  :گويد مي

ت در ذهـن او  ا تمام ايـن مـد  لّمرتبه است وا يككار ظهور آن  رتبه امروز رفتي؟م نرفتي چطور يك
 ءاالولياةتـذكر كـه در  را عياض  داستان فضيل. شود مرتبه ظاهر مي يك لياين مطلب پخته شده و

راهزن  اما ،شدعرفان بعد از بزرگان  ليو كرد ميدزد بود و راهزني وي  ـ بخوانيد حتماً ـ ايد خوانده
داشت در كيسه كرد و رفت جايي را كه پولي افراد قافله يكي از  ،را زدند اي قافله وقتيبود ه هم ك

ي پول مـن اينجـا امانـت     كيسه: گفت ،خواند نماز ميدر آن مردي كه ديد اي را  خيمهپنهان كند، 
كار . رفتآنجا بگذار، او هم گذاشت و آن را اشاره كرد كه گردم، مرد به او  برميروم و  باشد من مي

وقتي او آمد كه پول را بردارد، ديـد در همـان خيمـه     ،دزدها كه تمام شد و قافله را مرخص كردند
كنند و آن مرد كه او امانت را به  دزدها جمع هستند و راجع به تقسيم اموال با هم بحث مي ي همه

 :گفـت  ،زديش صدا .يدداو را فضيل  ،سر برگرداند ،ماتش برد و ناراحت شد ،يس آنها بودئر ،او داده
ب  مـرد . بردار و برو ،تو اينجاست ي كيسه: گفتفضيل  .براي كيسه :گفت اي؟ براي چه آمده تعجـ 

تو  ،كنيم ما اگر دزد هستيم در امانت خيانت نمي :فضيل گفت ،ايد شما يك قافله را زده :گفت ،كرد
ي  كنـد آن آيـه   نميخيانت  در امانتوقتي فضيل  .به من سپرديامانت خود را مرا امين دانستي و 
ماواِت َو الاَ إِنَّا َعَرْضَنا القرآن را خوانده كه  ْشـَفْقَن اَ ْن َيْحِمْلَنهـا َو اَ َبْيَن اَ ْرِض َو اْلِجباِل فَ اَ ماَنَة َعَلى السَّ
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ْنسان ايـن روحيـه بعـد از     ،داري داشـت  امانتي  روحيه .امانت را برداشتانسان  ، 2ِمْنها َو َحَمَلَها الإِ
شود مي ، فضيلشود و فضيل ي ظاهر ميتمد.  

نوشـته   آننـام خداونـد روي   كـه  كه كاغذي را روي زمين ديد است حافي  بشر مثال ديگر
كـار  ايـن   ،آوردبه منـزل  را گرفت و گالب زد و  آنگرد و خاك  ،ها كاغذ كم بود وقت آن. شده بود

دهد اعتقاد دارد  نشان ميرا از خدا اي از خدا است و چيزي  عالمت اين است كه او به آنچه نماينده
مـا هـم تـو را     ،طوري كه نام ما را برداشتي اين است كه شب خواب ديد همان .گذارد و احترام مي

ع اينكه يك شـبه  منظور در درويشي توقّ ،تمام عمر هست ، دره نيستبِالبته اينها يك شَ. برداشتيم
اسـت بايـد    در وضـعيت بـدي  بيند رفيق او  يكه مفردي  ؛نبايد داشته باشند ،ره شصت ساله بروند

مادامي كه در چرا كه  ،دعا كندبايد برايش الاقل  تواند به او كمك كند و اگر نمي تواند ببيند اگر مي
بـه او  بايد بهرحال . آن پيوند و در آن بيعت باقي است اميدواري هست كه خداوند او را درست كند

اعتقادات مخصـوص بـه خـود    به او ربطي ندارد  ،گشتهبر شخصيبيند  كسي كه مي اما ،كمك كند
ولي از  ،عباسعلي با وجودي كه برگشت و خيلي آدم باسواد و با ارزشي بود شيخ حاج ،شخص است

همه در درويشي ماندند و به درويشي  ،ف شده بودند يك نفر پيش او نرفتشرّآنهايي كه پيش او م
  .خود ادامه دادند

تـا كـي   اين مسأله است كـه  راجع به  ،ارتباط داردموضوع ين ال ديگري شده كه به همؤس
رو به قبله يعنـي نمـاز   اين است كه منظور  ،يميبايد رو به قبله بايستم و به محبوب خود دروغ بگو

پرستيم و  فقط تو را مي ،3َنْسـَتعينُ  کَنْعُبُد َو إِيَّا کإِيَّا :گوييم بله مي .م و در نماز دروغ بگوييميبخوان
  .گوييم كه ما مي است ياين بزرگترين دروغولي . خواهيم تو ياري مي فقط از

البته حرف وقتي ظاهر شـد از   ،يما چرا گفتهبه چه نيت و بسته به اين است كه اين حرف را 
و يكي در قعر جهنم باشـد  كه ولي دو نفر ممكن است اين حرف را گفته باشند  ،نظر ما يكي است

يكـي   ،شناسي اينها خيلي دقيق است از نظر روان ،داردفرد ت ه نيبستگي ب ؛در اوج بهشتديگري 
ت   گويـد  حرف صـحيح را مـي   ،پيدا كند اي خواهد بهانه ميچون و در اصل تنبل است  اش  ولـي نيـ

اسـت  وقتـي  در  .در جنگ صفين است ععلي فرمايشِ ،4 َباِطلالِلَمُة َحقٍّ ُيَراُد بَِها ک .درست نيست
ما همه بايد وحـدت   ،ن هستيمآما همه تابع اين قر :ها بلند كردند و گفتند يزهباالي ن ها را نآقركه 

بـه   ونـد در همان حال از امـر علـي كـه از جانـب خدا     اماهستيم؟  اينطورچرا  ،يكي باشيم وداشته 
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 .ن هسـتيم آمـا همـه تـابع قـر     :گفتند كردند و بعد مي مي تخلّفبود، انتخاب شده پيغمبر  ي واسطه
اصرار كردنـد،  آمدند به علي  .استدرستي حرف  ،گويند راست مياينها د نزد علي كه آمدن ها بعضي

زنند ولي امر باطلي را از آن  و درستي مي حرف حقّ ،َباِطـلالِلَمُة َحقٍّ ُيَراُد بَِها کكه  ندفرمودحضرت 
بـه چـه درد   نمـاز  : گويد مي ،خواهد نماز نخواند حاال كسي مي ،خواهند در نظر دارند و باطلي را مي

تي بـه  يـك مـد   ممن خود ،يكي نه، اين نظر را ندارد اما من نماز بخوانم و دروغ بگويم؟ خورد؟ مي
 َنْسـَتعينُ  کَنْعُبُد َو إِيَّا کإِيَّارسيدم كه  كردم يعني وسط نماز تا به اين عبارت مي ميفكر مسأله اين 
اي  ؛ خدايا تو خـود گفتـه  گفتم مي پيش خودكردم بعد  فكر مي كميتوانستم فوري بگويم، يك  نمي
تـو  امر من  .ام تو خود گفتي بگو من نگفته ،دانم اگر اين حرف را بگويم دروغ است من كه مي ،بگو

كسـي اگـر    .كردم معني مياين عبارت را منتها  ،رسيد همين مطلب به خاطرم مي .كنم را تكرار مي
چون خدا گفتـه از خـود خـدا در واقـع      ،ويدذلك بگ دروغ بداند و معي خود را  جملهكند كه  اينطور

روزي چنـد  كه اي آمده  در يك لطيفه .نگذار دروغ بگويم ،كند كه تو دروغ مرا راست كن تقاضا مي
هـا   بچـه . كننـد  برويد منزل فالني حلوا پخش مـي  :گفتاو دور و بر مالنصرالدين جمع شدند  بچه

حـرفم  روم شـايد   مـي : گفت روي؟ كجا ميتو  :گفتندبه او  .ويددخود او هم  ،دويدند طرفهمه آن 
شايد يـك وقـت راسـت    كه  َنْسَتعينُ  کَنْعُبُد َو إِيَّا کإِيَّاگوييم  مي آنقدرحاال ما هم  .راست در بيايد

  .دربيايد و خداوند آن را راست كند
 . ش .ه 18/2/1387صبح چهارشنبه، تاريخ . 1                                     

 .72سوره احزاب، آيه .  2
 . 5سوره فاتحه، آيه .  3
 .40، خطبه )فيض االسالم(البالغه نهج.  4
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ی وم اسال ش ع باط /  پیدا ف  ا ت کالت    ی  ھم       از  ه کلماتآن  و راه     / ا

 ً ی 
بدًا    ر علّ ی  ر ی /   قد  ند وزگار /نای   آ

ّ
ح /  ق ز   و  آن   ا  واس    از     رپ   1و

*****  
. دهـيم  شـرح مـي  را  پندصـالح رسـاله   هينيجمعه در حس هاي شب . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم

ـ ا. مسائلش را نگفته باشم يممكن است بعض كنم يكه حاال فكر م دادمديشب مطلبي را شرح   ني
هـم عـادت   بـودن   يتكرارالبته به . ميگو يم ، بازباشدهم  يتكراربرخي مطالبي آن است كه ولو 

ـ اگـر  حـاال  . كننـد  يصد بار تكرار مكه  دينيب يرا م يونيزيتلو يها لميف يليخ م،اي هكرد حـرف   كي
قرآن  اتيآ ايند ا هگفتائمه كه  يكلمات راجع به. ندارد يبيع ،ي هم باشدتكرار كه ديرا بشنو يحساب
  :و به قول مولويكرده  يجار غمبريكه خداوند بر زبان پاست  يكلماتكه 

ــه ــب پ گرچـ ــرآن از لـ ــريقـ ــت غمبـ  2نگفتــه كــافر اســت حــقّ ديــهــر كــه گو   اسـ
ي آنهـا علـوم اسـالمي     ي همـه  نظريات متعدد و متفاوتي بيان شده است كه بـه مجموعـه  

به آن  نكردند دايپ شيبرا يبهتر عنوانچون  و ستين حيصحگذاري  اين نامكه  يدر حال. گويند مي
شـده  ايجـاد   غمبريت پنّقرآن و از س يكه از بررسمنظورشان علومي است  .گويند ميعلوم اسالمي 

 !كنـد  يمـ صورتي معني و تفسير  كبه يجمله را  كي ايكلمه  كهر كسي يبه همين خاطر، . است
 عي اين فرمايش حضرت علي بيان كرديم، يكي درباره پندصالحور كه ديشب هم در شرح همانط

خـودش   ي مرا بنـده  ،بدهد اديكلمه به من  كي يكسهر  ،3َعبـداً  یَرنیَّ صَ َحرفاً َفَقد  یَمن َعلََّمن :كه
كـس   چيهـ  كرد كـه  و استدالل مي ت بودنّاز اهل ساو البته . غلط است ثيحد نيگفت ا مي ،كرده
نـدارد،   يمنافـات بندگي با بنـدگي خـدا    نيا :گفتمبه او من . خدا ي مگر بنده ستين يگريد ي بنده

زيرا در قديم وقتي  .ي خدا بود ي انسان ديگري بود و هم بنده چنانكه يك انسان در قديم هم بنده
لغـت  . گفتند شدند و به آنها مولي هم مي يا برده ميبنده  رهاياس گرفتند، يم رياس و كردند يجنگ م
مردمـان   ،بردگان نياز ا ياريبس. ي، معاني متضاد دارد هم معني بنده دارد و هم موليدر عربمولي 

 د،يـ بخوانسرگذشـت آنهـا را    يبزرگان اسالم خيدر تار .بودنداصوالً  ايشدند هم  يدانشمند و فاضل
البتـه مـا   . كـردم  يمـ  فـه يزنده بود، او را خل ،حذيفهابو مولي و غالم »سالم«اگر  ديگو يعمر م يحت

ـ يخ ياسـت كـه مـوال    نيا ي دهنده نشان نيهم يول م،يحرف عمر را به عنوان قاطع قبول ندار  يل
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: فرمـود  يهم وقتـ  عيعل. كردند ياوامر او را اجرا م ديبا يعنيآقا بودن  كي ي بنده. ارزش داشتند
كـه   هـا  يبعـد  بود كه نيمنظورش ا نيچنبود و هم نهميمنظورش  ستم،ه صمحمد ي من بنده

كردند كه باعث ايـراد اهـل سـنّت شـده      غلو عدهچنانكه يك . نكنند غلو عيدر مورد عل نديآ يم
در اي از شـيعه   عدهدانند نادرست است زيرا فقط  البته ايراد اهل سنّت كه شيعيان را غالي مي. است

ـ : گفت كه مي يكيقول ه ب كنند، ياحترام م هرا هم عيعل كنند، يم غلو عيمورد عل ت اگر محب
  .ندا عهيها ش بودن است پس همه مسلمان عهيعالمت ش تياهل ب

 شيبحث و جدل پدرباره قرآن و حديث در علوم اسالمي  اولاز همان اين است كه منظور 
ائمه در راه فهم كلمات مشكل  كي نياديگري و طور  يكي كند، ياستنباط م طور نيا يكي. دمآ يم

كلمه بـه   كي يكس ،َعبداً  یَرنیَّ صَ َحرفاً َفَقد  یَمن َعلََّمن: فرمايد رت ميحضعبارت كه  نيا در. است
 شـتر يحرف كـه ب  كياز  عيعل. هم اين مسأله وجود دارد ،خودش كرده ي بدهد مرا بنده اديمن 

ـ است درست  نيا، دانم ينم. گرفت ادي يفارس ،ينزد سلمان فارس نديگو يمچنانكه  ـ دانست يم  اي
ي آنها بـود،   ي همه از چندين معلم ياد گرفته بود، آيا بندهمطالب را  يليخ عيلعپس چون  ـ نه؟

ـ ا. داردبسـيار  خضوع و خشوع  آموزگاردر مقابل  يعني َعبداً  یَرنیَّ صَ  ازمنظورش ! نخير كالمـش   ني
كـه  بايد به او احترام بگذاريم، بدهد  ادي يزيچ اكه هر كس به م كند يم نييما تع يبرا فهيوظ كي

بزرگداشـت معلـم،    يشده، ول ياسيس زيمتأسفانه همه چ ولي رنديگ يبزرگداشت معلم را مروز  حاال
  .است يحيصحكار 

سـاله بـود    90 يرمـرد يپ ي به نام ملّاخـداد كـه در آن زمـان   از آخوند شاهيعل صالح حضرت
از  :مودنـد فر يمايشان . يمگفت يم »ملّا«به او ما  و خانه داشت مكتباو در بيدخت  كردند، يم فيتعر

يعني تـا دوران كـودكي    ـ تا سنّ محمود ـ شاهيعل حضرت صالح يعني از دوران كودكي ـ سنّ من
 مكتبدر  دختيب يالاه ي همه ـ دهد يدانشگاه درس مدر من كه االن  ياخودكتر محمود تابنده 

بـه او   يليخ و زدند يحرف م يبا او خودمان كردند، يمحبت مبه او  يليخ. ميملّا خداداد درس خواند
  . بود شيدروخودش هم  دانست، يرا م شانيا نِشأ ،البته او هم. كردند ياحترام م

خدا  ي بنده دانگ داده است، بنابراين او يكسره و شش عيعلچون خداوند علم لدني را به 
َم ٓاَدَم َعلَّ  :فرمود ديآفر ،او هستيمهمه فرزندان  اكه مرا  بشرابوال يعني ،آدموقتي خداوند و چون  .بود

ـ  نيبنابرا. به او علم داد و داد اديرا به او و علوم طبيعي  زهايهمه چيعني  ،4لَّهاکاْلأَْسماَء  اً همـه  حقّ
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چگونـه  حال  .شدندتا آن وقت بنده نبودند، از آن وقت بنده اگر  ديفرض كن. خودش كرد ي را بنده
ذي َخَلـقَ  کْسـِم َربِّـاْقـَرٔاْ بِا :فرمايـد  در قرآن ميداد؟ خود خدا  اداين علوم را ي ، بخـوان بـه نـام    5الَـّ

ْنساَن ما َلْم َيْعَلم پروردگارت كه بيافريد، دانست به  ، آنچه را كه انسان نمي 6الَّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم َعلََّم اْلإِ
و يـاد  موظف كـرد  بدين معنا كه ما را . يقلم نوشتني  يعني به وسيله ،ي قلم به او تعليم داد وسيله
اول كه  قيبه همان طر يهم علم لدنّ عيعلبه  .برسد ها يكه به بعد ميسيبنو ديعلم را با داد كه

 بهتا  سلمان را فرستادچنانكه مثالً . به همين طريق اخير به او ياد دادهم علوم ديگر را  .داد ميگفت
جـز   استادانش جلـوتر بـود،   ي بود كه از همه يشاگرد عالبته علي. دهزبان فارسي ياد د عيعل

ـد: فرمود عزيرا خود علي صمحمدحضرت  أََنا َعْبٌد ِمـْن َعِبيـِد ُمَحمَّ
اي از بنـدگان   ، يعنـي بنـده   7

  .هستم و هميشه همراه آن حضرت بود محمد
 داريشما به د ديفرض كن. علم و عالم است اهميتفهميم  نكته ديگري كه از اين حديث مي

احتـرامش  گيريـد،   وقتي در مقابل او قرار مي ،رويد كه خيلي دانشمند و اهل علم است مي يشخص
طور مستقيم به شما علمي را تعليم نداده  با اينكه ممكن است او معلم شما نبوده باشد و به د،يكن يم

باشد ولي چون در راه علم زحمت كشيده است و يك مقدار از پيشرفت علمـي در جهـان مرهـون    
ايد، بنابراين بايد احتـرام او   مند شده آن علم بهره باشد و شما هم بطور غيرمستقيم از زحمات او مي
  .درا داشته باشي

اگـر  مهم است كـه  خيلي اين مسأله . شناسي است شود، نمك معناي ديگري كه استفاده مي
منظور اين نيست كـه   البته. دياو هست ونيمدفراموش نكنيد كه داد،  اديحرف به شما  كينفر  كي

ـ با شـود  يكـه بـه مـا مـ     اي يكـ ينهميشه  .يدحترامش را داشته باشا ديبابندگي او را بكنيد ولي   دي
  . ميعفو كناي به ما رسيد بايد  يبدو اگر . ميجبران كن و آن را ميفراموش نكن ديبا م،يشكرگزار باش

 نيبزرگتـر از كـالم  بـاالترين  قرآن كه خصوصاً كالم بزرگان و بايد نسبت به است كه  نيا
قـرآن   ي همهاگر  يحت. ميكن شيپس و پاز قرآن را نبايد كلمه  كي .كرداحترام  يليمعلم است، خ

 ،ميخـوان  يقرآن كه االن ما مـ  نيازيرا . ميرا اضافه و كم كن »واو« كما نبايد يگفتند هم شناسان 
  . است كرده يجار صمحمدقلب  راست كه خداوند ب يزيآن چ نيع

ن آن خـواب، يـك حرفـي بـه او     مثالً در ضم. بينند هاي خوب مي ها در خواب، خواب خيلي
است كه آن را خداوند مستقيم نفرستاده، كالم خـود اوسـت    تفاوت اين كالم با قرآن اينزنند،  مي
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ـ . منتها خداوند فكرش را آماده كرده براي اينكه چنين كالمي به او بگويد كـالم   نيقـرآن عـ   يول
توجه داشت كه اين موضـوع آنقـدر    بايد اما. شود ادهدر آن د يرييتغ چيه دينبا نيخداست و بنابرا

بايد بـا   قرائت در نماز نديگو يم ها يبعضمثالً . باشد كه به وسواس كشيده شودصرفاً ظاهري نبايد 
بايـد  بشـود   شيكلمه پس و پ كي ديكه نبارا  يكل ي ، البته همان قاعدهي عربي باشد همان لهجه
  .كنيم را قرائت شدهل قرآن نازدر كه  يزيهمان چ نيعبايد  يعني ،رعايت كرد

 ي از آنهـا كـ يبودند،  گريد يها دوستان من در قافله يبعض م،يه بوددر سفر مكّهنگامي كه 
هـم  خوانـدنش   و قافله ما گفته اگر قرائتتان درست نباشد اصالً نمازتان باطل اسـت  يروحان :گفت

مـردم را از اسـالم    يكنـ مردم را به اسـالم دعـوت    نكهيا يتو به جا دييبه او بگو :گفتم. گناه دارد
عبارات را درست بخوانيد ولي بايد بر شما واجب است كه بايد به مردم بگويي كه ! يكن يپراكنده م

ـ اهـل ا كه شما براي االن  چنانكه. ستين سريهمه م ايهم برتوجه داشت كه قرائت صحيح   راني
د بگيريد يا بـالل حبشـي   توانيد به سرعت آن را يا صحبت كردن ميسر نيست و نمي يژاپن د،يهست

 دنـد يزبـانش را بر نوك به عالوه  قرائت عربي داشته باشد و چون توانست ينمكه اهل حبشه بود، 
پـس   خوانـد،  ياو هم نمـاز مـ  . احد، احد: گفت يم كردند اش مي شكنجههر چه پس از اينكه ديدند 

 ديـ ت هم بخوانبا دقّ د،يبه وسواس نكشد، قرآن بخوان ميگو ياست كه م نيا! ست؟ينمازش قبول ن
  شاءاهللا نا. ديتوان يكه م يا به آن اندازه يآن نباشد، ولخواندن غلط در  ديكن يسع و

                                     
  .ق.  ه 1429 ولاال جمادي سوممطابق با  .ش.  ه 20/2/1387تاريخ جمعه، عصر .  1
 .2122، دفتر چهارم، بيت مثنوي معنوي.  2
 .228، ص 2مكتبه المصطفوي، ج   تقي نقوي قايني خراساني، تهران، محمد سيد، مفتاح السعادة في شرح النهج البالغه.  3
 .31سوره بقره، آيه .  4
 .1سوره علق، آيه .  5
 .4-5ي ها سوره علق، آيه.  6
 .283، ص 3، ج بحاراالنوار.  7
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طان ی  طان   دو /  دا ی/  طای  ت   از    ی سان  از   دی    و  دا   / ا

ه   ول   ّعرا ع ن و  یا  ا   1د

*****  
ِمـْن َحَسـَنٍة  کصابَ اَ ما : فرمايد مي اي در آيه حضرت آدم بهداوند خ . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم

َئٍة َفِمْن َنْفسِ  کصابَ اَ َفِمَن اللَِّه َو ما  گمراهي را به  كذل ولي مع ،دانست شيطان اين را مي ،2 کِمْن َسيِّ
امـروزه  ه كـ هـا   پرسـت  نه اين شـيطان  ؛پرست هستند گويند شيطان ميرا ها  بعضي .خدا نسبت داد

ن كـ شـيطان، مم خصوصيات ل كنه از البته  ،نندك هايي مي تعريف ه از شيطانكآنها  بلكهمشهورند 
اهللا ءگوييـد ماشـا   يا مـي  ؛ي قوي دارد اهللا حافظهءماشا گوييد ولي مي ،نفر را نپسنديد كاست شما ي

فـت،  ستي گدربه خيال خود حرف  شيطان. را هم داردحسن دارد، اين  هايي ؛ عيبچشم تيزي دارد
 ،ه در صـف فرشـتگان بـود   كـ شيطان به آن درجه رسيده بـود  . شود گفت ه نميكهر راستي را  اما

مـن را   :ه گفـت كاين است  .ديد ه همه چيز را از خداوند ميكاي رسيده بود  به درجه شود ميمعلوم 
شـود   معلوم مـي  .نمك مي ار راكمن اين  ،رديكه مرا گمراه به جهت اينك ،رديكهم خود تو گمراه 

 صـريحاً  اوالً :ردكـ دو خطـا   اما ،دانست مي را از خدا ه همه چيزكاو عالي بود  كي فهم و در درجه
ايـن   ، اوه هسـت از خـود توسـت   كهايي  بدي :ه خداوند گفته بودبرخالف اينك ،را گفتسخن اين 
ا من ايـن  گفت ب .يكخدا را هم يو رد كي حساب كي خود را ها را هم به خدا نسبت داد و ثانياً بدي

   .نمك ار را ميكمن هم اين  ،اي ردهكار را ك
ولي اين خصلت خوب او هم  ،گويند گناه او جاي خود ميكنند  آنها كه از شيطان تعريف مي

ببخشـم  تـو را  ه من گفت براي اينك و ياد دادآدم به خود او  ،خداوند آدم را بخشيد .داردجاي خود 
نا َظَلْمنا  :ندگفت ،ندفهميدآدم و حوا وقتي  ،وستدرستي از خود تكه ظلم و نابايد بفهمي   ؛3ْنُفَسـنااَ َربَّ

وَننَّ ِمـَن اْلخاِسـرينَ کـَو إِْن َلـْم َتْغِفـْر َلنـا َو َتْرَحْمنـا َلنَ پروردگارا ما بر خود ظلم كـرديم،  
اگـر مـا را    ،4

ي هـر گنـاهي   ول ،را بخشيد آنهاه خدا كاين است  .واي بر ما ،اريمكني زيانكنبخشي و به ما رحم ن
مـثالً  . موارد بخشش باشد عواقب آن سر جاي خود است و از ند اگر خدا هم ببخشدك سي ميككه 

ايـم مثـل مشـروبات     رده و گفتهكه ما مواد مخدر را هم به آن اضافه ك ـ ليكدر مورد مشروبات ال
ي  توبـه  ،نـد كتوبـه   حال اگـر او . شود بد او خراب ميك ،ل بودكمعتاد به الفردي اگر  ـ لي استكال
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به اشتباهش خود بلكه  ،نخورمشروب ه كند كتر او را مجبور كه داينك غير ازي نصوح،  توبه ،واقعي
بـد او  كيعنـي   ؛اسـت كارش بـاقي  عواقب  امابخشد  او را مي وند همخدا .ندك و توبه مي برد پي مي

آن ه بتواند كي باشد در حداش  ناراحتيه مگر اينكديدگي شده،  دچار آسيبي او  معدهو خراب شده 
  .گير اوست گريبانكار خالف آن عواقب  اما، بخشد ميرا وند او خدا، ندكدرمان را 

بـراي  سـاني را  كو دهـم   راه به سوي خودم را به تو نشان مي :گفتو آدم را بخشيد  وندخدا
از مـن  رد كـ ه پيـروي ن كـ هر  و رد از من استكپيروي را هدايت من  سكهر  ،فرستم ميهدايتت 
ه كـ  يي از عواقـب گنـاه  كي .ردند و رفتندكبخشيد و آنها هم عمر خود را هم آدم و حوا را  .نيست

نياوردند و خودشان دو تا  يولي فرزند ،ماندنددر بهشت ها  مدتآدم و حوا ، اين بود كه خدا بخشيد
از آن  پـدر مـا   ،دمخود آ .اهللا فرزند آدم هستيمءشا ما ان ؛آمدند ما را آفريدنداينجا ولي وقتي  ،بودند

شـيطان هـم   هسـت،  فرشـته  انسان، ر كدر ف .روند جلوي او رژه ميكه فرزندانش ند ك باال نگاه مي
اندازد و دست بعضـي را   در جهنم ميو گيرد  ها را مي بيند خدا دست بعضي ميآدم وقتي  وجود دارد،

 :گويـد  شـود و مـي   مي روند خوشحال بهشت ميبه ه كآنهايي براي  ،اندازد در بهشت مي گيرد و مي
ناراحـت   ،انـدازد  ه در جهنم مـي كآنهايي براي ولي  .ي من است بچهخدا من را بخشيده و اين هم 

ـ ولـي   ،آتش گرفتـه  اش بچهه ببينند كهيچ پدر و مادري نيست  .شود مي آدم و حـوا   ،نسـوزد  شدل
، پس خود گناه را اگـر  نندكتوانند ب نمي اري همكهيچ  ،اند بينند بعضي فرزندان آنها آتش گرفته مي

كـه  مثـل سـرما    ــ  و معلـولي  علّتخداوند روابط  ،ار قابل بخشش نيستكبخشيد عواقب خداوند 
آنهـا   ،از بين نبرده ،ه آفريدهكرا  ـ شود ميرشد گياهان موجب كه  گرماو شود  موجب يخبندان مي

در آن و معلول  علّت هكعالمي  فرستاد،آدم و حوا را هم در اين عالم  ؛ندهستخودشان در سر جاي 
 .و معلـولي هسـت   علّـت ولـي اينجـا    ،امر خـدا بـود   ،و معلولي نبود علّتدر بهشت  اماوجود دارد، 

 بچـه ه كـ ه خداونـد آن نيرويـي   كطور طبيعي اين است  به .هم خوب و بد دارند آدم و حوافرزندان 
هـف  كي  سـوره در داسـتان ذوالقـرنين در    .آن سـر جـاي خـود هسـت     ،تغييـر نـداد  ه كبياورند را 

ترجمـه   ةالسـعاد  بيـان از تفسـير  رضاعليشاه  حضرته كاسرارآميز  داستان سهكتاب همين  ـ آمده
 ي شـد اينطـور  ،ها رفـت  دنبال سبب ،ها را شناخت سبب :گويد خدا ميكه  ـ آن را بخوانيد، اند ردهك
 .ردكـ ار را كـ ه خـدا ايـن   كا آنج ،ها رفت ها و معلول علّت  اسباب و وسايل،ال بيعني دن ،5ْتَبَع َسَبباً اَ فَ 
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د نـ نكدعـا  آنهـا  ه كـ يعني آدم و حوا باشيم  اوليهي پدر و مادر  مورد عالقه آنقدرحاال اميدواريم ما 
  .اهللاءشا ان ،هم ببخش ها را اين بدبخت ،ه بخشيديكخدايا مرا : دنبگوي

 . ش .ه 21/2/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
 .79سوره نساء، آيه .  2
 .23سوره اعراف، آيه .  3
 .23سوره اعراف، آيه .  4
 . 85سوره كهف، آيه .  5
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ود ی   و د   اص و ت   دا ره  و   ل  /ا تدالل/  ول  کام      عمل و ا   1ج    ا

*****  
ــرَّحيم ــرَّْحمِن ال ــِه ال ــِم اللَّ ــتان . بِْس ــا  تابس ــه ــگاه ه ك ــازمي از دانش ــدخت ب ــه بي ــتيم ب  گش

از  .خوانديم ميمنطق مثالً  ،ياد بگيريمديگر چيزي ه ككردند  تشويق ميعليشاه ما را  صالح حضرت
 ،لـي اسـت  ك فهـوم يك ماين انسان  »انسان« گوييم است وقتي مي كلّياتبحث يكي منطق موارد 

بنـدي   را تقسـيم  كلّيـات  .اسـت مفهوم جزئي اين  ،حسن با فالن نام و فاميل :گوييم ولي وقتي مي
تقسـيم  نـوع  به چند  جنس .آن حد باالستدر گويند  را ميجنس  .نوع و فصلجنس و اند به  ردهك

ـ  ا .ولي چندين نوع دارد است جنس ،لي استك كدار يعني حيوان، ي جانمثالً . شود مي  كنسـان ي
دار هسـتند، فيـل    جـان نوع  كسانان به اصطالح شير و ببر و پلنگ اينها ي گربه. دار است جاننوع 

  .باالتر از اينهاست جنس. گويند مينوع ، اينها را است دار جاننوع  كي
داخل  :گوييم ه ميك نوعيه هر كطوري  همان .اند تاب خواندهكدر مطلبي ه كاند  ردهكال ؤس

 :گـوييم  نـيم مـي  ك كه موقعيت خداوند را دركبراي اين ،استنوع تر از  عام جنساست و جنس در 
موجودات را سلسله مراتب يعني وقتي . و محتوي آنها است ط داردخدا هم بر موجودات اينطور تسلّ

يعني  ؛ي اينها خداوند است باالتر از همه ،الطبيعيءماوراسپس موجودات طبيعي و  ،نيمك حساب مي
در اي كلّـي   قاعـده بعد هم . آيد است به ذهنمان مياصل وجود  كهموجود، خداوند  :يمگوي وقتي مي

خـدا  . شـود  ي زاييده نميكيعني از واحد جز ي ،نه الا الواحدع رُ صدُ لا يَ  الواحدُ  كه فلسفه قديم دارند
 ؛يقي باشد ظـاهر نشـده  ه وجود حقكاز خداوند وجود ديگري  .وجود اصلي خداوند است ،ي استكي

ديگـر موجـودات شـبيه     .داشـته باشـد  ي ه واقعيت وجـود كي جز خداوند هيچ موجودي نيست يعن
ـ م ي ؛ نظريهمثُل هستنديقت موجودات حق به قول افالطون .هاي خداوند است سايه ل افالطـوني  ثُ

عـي  قه بـه آنهـا وجـود وا   كه موجودات را بيافريند نه اينكخداوند براي اين. دارد يلخيلي مفصبحث 
 .ه خداونـد آفريـد عقـل بـود    كل موجودي او .ل آفريدند، عقل را اوكه آنها را ايجاد كي اينبرا ،دهد

ُل َما َخَلَق اللَُّه نُوِري: پيغمبر فرمود أَوَّ
 .از عقل، نفس زاييده شـد  .استدرست ه هر دو ك ،3 اْلَعْقـليا  2

ايـن بحـث    .اول صادر شد از عقلم ل، عقل دوبعد از عقل او ،بود يل صرفاً ماوراءالطبيعوعق وجود
بهـر  كه ممكن است شما را سردرگم كند و الزم نيست شما سـردرگم شـويد    ،است يلخيلي مفص
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 ؛گوينـد  عقـول عشـره مـي   عقل دهم كـه بـه اينهـا    م و چهارم تا م و سول و عقل دوعقل او حال
. اعـال اسـت   ي در سـطح مـاد غير .ي نيسـت خداونـد مـاد   .صادر شدند گانه به ترتيب هاي ده عقل

ه كـ  از خداونـد  اگـر  .خداوند از فرشتگان هم باالتر اسـت وجود ي هستند ولي ها هم غيرماد فرشته
ي بايد طي ، مراتبآفريده شود ،ه استه همه مادكبشري  ي است،مادو وجود غير صرف وجود است

م و ل و عقل دوه عقل اوكاين است . الطبيعه به طبيعت آمدءشود از عالم ماورا مرتبه نمي كي .شود
ه معتقـد بـه   كاي است  فالسفهفرضيات اينها  .آفريد تا به انسان رسيدرا گانه  همين طور نفوس ده

وجـود  از نظر جسـماني  ه كخواهند روابط بين انساني  ميو الطبيعه هستند ءو معتقد به ماورا خداوند
ه وجود او غيركي دارد با خداوند ماداين ارتباط و بدانند كه ببينند  را ي است و اصل وجود استماد

  .ندارندقبول ها را  بندي نند اين تقسيمك ر ميكي فه فقط در عالم مادكساني كولي . چطور است
جنبـه   كدو جنبه دارد يها  اين كتاب .است نامه واليتهايي مثل  تابكسؤال ديگر در مورد 

 ،شـو  بيـدار سحر  :گويند مي .هدخوا استدالل نمي كهدستورالعمل عملي براي فقر و درويشي است، 
 .استدالل ندارداينها  ،بار هم صلوات بفرستيدچهارده ر خود و كبار ذ چهاردهشديد  بيداره كهم  اول

بنابراين چـون  . خورد ها به درد او مي وقت اين حرف آن را بفهمد در آندليل سي بخواهد كبعد اگر 
  .نيستبه شرح لّا نيازي وا ،ردند من گفتمكال ؤس

ه كـ را خواهـد چيـزي    تواند و نمي چون نوع بشر نميهر دو باشد ر عالم عرفان سعي شده د
 عموسـي  طور مثال قوم حضـرت  را، به حتي خداوند ،ندكنيست قبول و معلوم براي او محسوس 

ه به عنـوان شـاهزاده در   كوقتي  نه آن ـ قوم خود بودندبين در  عموسي ه حضرتكتي تمام مد
 .ردكـ  مـي صـحبت  ي مادتا و خداي غيركخداي واحد ياز حضرت  ،تمام اين مدتدر  ـ دربار بودند

ي زحمـات و   اينها هـم همـه   ،نيد و بپرستيدكرا عبادت سامري  ي نفرمود گوساله عهرگز موسي
ل هـاي او  بچـه  ،رود نيـل خـون شـد   اينكه . ديدند و معجزات او را عموسي هاي حضرت رامتك

به دنبـال حضـرت   ايمان آوردند و  عموسي هراً به حضرتظا .و چه و چه ،دشمنان مريض شدند
ند آنجا باز فيل آنها ياد هندوستان دش ميه بايد رد كرسيدند  وقتي به دريا يا به رودخانه ،راه افتادند

رودخانه  كه يك عموسيكه ردند كر نكفبه اين  ،شود از اين آب رد شد ه نميكيادشان آمد  ،ردك
دور و بـر   .اصـالً از يـاد آنهـا رفـت     .نـد كبديگـري  ي هاارك هتواند چ ند ميك را تبديل به خون مي
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 .توانيم رد شويم ه نميكاز رودخانه  ؟اي ه اين چه بازي است سر ما در آوردهكرا گرفتند  عموسي
ه در اينجـا  كـ به هر جهت سرنوشـت مـا ايـن اسـت      .آمده ه دنبال سر ماكاين هم قشون فرعون 

ما را آوردي  .مرديم ي خود نشسته بوديم و در آنجا مي اقالً در خانه ؟چرا ما را اينجا آوردي .بميريم
داونـد مـا را   خ .اين وسوسه در آنهـا بـود  ولي  .افر نشدندكهمه  ،البته اين قوم شتن بدهي؟كبه كه 

  .ندكن ها طور وسوسهدچار اين
خدا مـرا   .شود هيچ طور نمي :با خونسردي گفت عحضرت موسي .بشر عادي طبيعي است

 عاگـر موسـي   اينها .را و بعد رد شدن از آب را ديدند عخونسردي موسيآنها  ؛ندك نمايي ميراه
ـ در ديدنـد  وقتي ولي  كردند؛ ميآورم بايد باور  ماه را پايين ميگفت  مي را قـومي بتـي    ،جـايي  كي
بعد البته آن سامري  .نكخدا درست  كه براي ما هم يكرا گرفتند  عدور و بر موسي ،پرستند مي
تو چطور اين را درسـت   :از سامري پرسيد عرد موسيك رد و آن گوساله صدا ميكاله درست گوس
پـاي او   كپيش تو آمد از خـا خدا رسول  .يل پيش تو آمدئه جبركبار ديدم  كمن ي :گفت ردي؟ك

بداند و  عهم الزم نبود موسيرا اين  .گرفتبه صدا در آمد و جان  .ه پاشيدممجسمبرداشتم و به 
ه رسـول  كـ اسـت  مسـأله  قدري جـواب ايـن   مطلب اين . گفت ميبه او خدا  ،واست بداندخ اگر مي

بهرحـال،  . استجان را جان داده  بي. دهد پاي او هم جان مي كخا و دهد ه روح ميك خداوند است
حال . ندكعبادت  تا او راهمه چيز محسوس باشد و حتي خداي او چنين باشد  ستخوا اين قوم مي

  .شود نمي اينطوره كآن
خـدا   .دانـد  س ميرا مقد يچيزهايكه ي بشر است  رده؟ اين روحيهكدر اين وسط چه  اسالم

 آنجا ،ه از بهشت رانده شدندكه آدم و حوا كاينجا زميني است  :گفت ،س قرار دادزمين را مقد كي
ف ه ايـن انحـرا  كاست عبه براي اين كي  خانه. ي من است خانه :اي ساخت و گفت بعد خانه .آمدند

ي از كـ ه يكـ جـامي   االبرار ةسبحابياتي از  در. ندكن است پيدا شود را رد كه در مردم ممكري كف
نقـل  اي  المـه كم، در آنجـا م تشـكّر ه از او مكـ داده به مـن  رده و كشما با خط خوب نوشته و قاب 

  :شود مي
ــدم   ــواني ديـــ ــفته جـــ ــه آشـــ ــدم      ناگـــ ــاني ديـ ــوخته جـ ــوان سـ ــه جـ  چـ
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شناسد چون  ي خدا فقط نمي را به عنوان خانه ي گلي خانه ه اين سوخته جانكدهد نشان مي
  .آمده ،اند بيا اينجا گفته

ــ    اســت كگفــتمش يــار بــه تــو نزديــ     ــو شــب روزت از او تاري ــا چ  اســت؟ كي
ــا   عمـــر ي اويـــم همـــه در خانـــه: گفـــت ــانهك كخـ ــر  ي اشـ ــه عمـ ــم همـ  اويـ

خـود خانـه را    اينكـه نـه   ؛ننـد كياد خـدا   ،آيند مياينجا ه مردم وقتي كاين خانه درست شد 
ت شما ني اينكهمثل . ثواب دارد ،ت رفتن به اين خانهرفتن به اين خانه، همان ني ،بنابراين. بپرستند

ثواب است  ،داريد رويد هر قدمي برمي ه داريد ميكخواهيد نماز بخوانيد در همان حالت  نيد ميك مي
هاين . شود م ميكت شما مستحو نيهـا  خيلـي  نقـل شـده اسـت   عبه كراجع به  هك عرفاني هاي قص 

اگر خداوند آنجا  .نخير ؛به حج معتقد نيستند فقراه كنند ك را نفهميدند و انتقاد مي ها قصهمعني اين 
 .بـود همان  ،نيدكخيمه بزنيد مرا طواف  كوير لوت آنجا يكگفت برويد وسط  مي ،گفت را هم نمي

ولـي   ،آفريـده از جنس و نـوع و فصـل    رادات موجوه همه كعبه به عنوان سمبل خداوندي است ك
در يك سفر كـه آنجـا   ما . ي من است خانهآنجا  :نشوند گفتهسست اعتقاد ه مردم كاحياناً براي اين
بيرون از خانه بـود،   آنكهه آنجا بود غير از كردند، خدايي كباز براي ما خانه را هم  درِمشرّف شديم 

ه كـ اي  ولي آن اندازه ،ما چشم نداشتيم او را ببينيم .هم بود آنجا ،ه بيرون بودكهمان خدايي  .نبود
چـه   وچه حج تمتـع  حج،  ه قصدكساني كهمه  .اين فقط امر خداست .ديديم يت داشتيمؤقدرت ر
، انـد  ه آنجا انجام شـده و گفتـه  كتمام آدابي هم  ،نندكه توجنكته اين بايد به  ،ي مفرده دارند عمره

  . استبراي نشان دادن همين مطلب 
 . ش.  ه 25/2/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     

 .24، ص 15، ج بحاراالنوار.  2
 .97، ص 1 ، جبحاراالنوار.  3
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ود گان  A ی    را    ر و ی آ روحّیددی و حاج ّمد  ّیداز حاج   یادی /  ید    یاد    ن ع کاری و    ارزش /   اال دا

ثار   ی    و   عالم    ا ی دوران  ی  یارزش /  و و ون      را    ود/  دا ن    پدر وما     د   1دا

*****  
و  انـد  ه حـاال گرفتـه  كـ اي داشـتيم   در حضرت عبدالعظيم مقبـره  . ِه الرَّْحمِن الـرَّحيمبِْسِم اللَّ 

پدر ايـن   و پدري و جدعليشاه  محبوب حضرتمادري خانم  جد ،ندا هردكرا هم عوض  يشها سنگ
اسـت   از خصوصيات سنّاين  .نجا مدفون هستندآدر  ديگرافراد و خيلي  ـ االمين روح خانم ـ خانم

عبـا و  و بـود   سـيد االمين  هادي روح محمد سيدحاج  ،ندكخدا رحمت . شود م مأمور آمار ميه آدك
كـارش   االمين هادي روح محمدبزرگ  پسر ،االمين علي آقاي روح سيدمرحوم حاج  ،عمامه داشت
 بـود و  ف شـده عليشاه مشرّ ايشان زمان مرحوم آقاي سلطان .اند آنها گفتهها از  داستان تجارت بود،

ــاجر ــود ت ــم چطــور شــد  نمــي .معتبــري ب ــدگي او كــه دان ــارت . شــدآشــفته وضــع زن ــه زي او ب
هيچ : گفت .برو :فرمودند و گفتند شبعد ايشان مرخص .تي آنجا بودمد .رفتشاه يعل سلطان حضرت

 بـرو  :ران به او دادند و گفتنددو ق تقاضايي كنده خود او كعليشاه بدون اين آقاي سلطان ،پولي ندارم
باشد چند صـد   راني نقره آن زماناالن اگر دو ق. ارزش داشتران خيلي دو قآن زمان . كاسبي كن
  .ارزد ميهزار تومان 
نشسـت و  اي  بعد از زيارت حـرم در گوشـه   رفت، مشهدبه ران به تنهايي با همان دو قوي 

ن بـروم و  اصـفها بعد به تهران و توانم به  نميه كران دو ق اهل اصفهان هستم با كه من فكر كرد 
و  بافتـه و جوراب گردن  هاي آنجا شال ي از دهاتيكرد ديد يك ر ميكفكه طور  همين. نمكتجارت ب

جوراب پشمي ها  من زمستان به ياد قديمي( شتي از آنها چند جفت جوراب داكي. بفروشدتا آورده 
زنـد   ا مياو را صد االمين علي آقاي روحسيدمرحوم حاج  )ه خيلي هم گرم و خوب استكپوشم  مي

 :گويـد  مـي علي آقا سيدحاج  .پول چهار :گويد مثالً مي چند است؟اينها هر جفت قيمت  :گويد و مي
با ران را دو قاو هم  بله،: گويد دهي؟ مي تخفيف مي، بخرم ،ه داريكرا هايي  ي جوراب اگر من همه

شـوند   رد مـي كنار او مردم كه از. خرد مي راها  جورابو همه ند ك معامله مياسبي كبه قصد جوراب 
تقريبـاً دسـت او   هـم  جوراب نرخ . فروشد جوراب ميي سياه نشسته  و عمامه ي با عباسيدبينند  مي

ران ق كيپول خريده بود كه چهل پول معادل  موقع معامله هر جفت را چهاره كبراي اين ،آمده بود
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ه جوراب ك هي ديگر آمدكي بيند مي ازظهربعد .فروخت راها  جورابظهر همه  كخالصه تا نزدي .بود
گذارد و  نار ميكران خود را دو ق ،شود ميبراي فروش داشته خوشحال گردن يا چيز ديگري  يا شال

راني چه ه در صد سال پيش دو قكنيد كه را هم باين توج، اي براي او شده بيند اين پول سرمايه مي
ـ   كران يق كعليشاه با ي ه آقاي سلطانك ارزشي داشت ه داسـتان آن را در  كـ ردنـد  كدگي مـاه زن

 ،ه در آوردكـ خـرج سـفر را    ،اجري شـد علي آقا ت سيدحاج خالصه . اند نوشته عرفان و علم ي نابغه
از تجـار خيلـي   كـه آمـد   تهران داشت و عليشاه را هم جداگانه نگه  ران آقاي سلطانآن دو ق ؛هيچ

هايي هم  ي هم با هوش بود عيبخيلكرد  ت ميتجارضمن اينكه علي آقا در  سيدحاج . شد مشهور
منزل . م بودكخود خيلي مح در ايمان و اعتقاد ليداريم وعيب ه كي ما  مثل همه ،فتندرگ به او مي
ت  .حـايري بـود   ي تر از حسـينيه  پايين ،الدوله صفآوچه كل در خيابان ري ايشان اوي بعـد كـه   مـد
طبقه و  كمنزلي ي ي گنجه وچهكريه آنجا را فروخت و در امي ،هادي مرد محمد سيدحاج پدرشان 

 ،آوردنـد  تشـريف مـي  بـه تهـران   عليشاه هر وقت  صالح حضرت. خيلي مجهز و خوب ساخت ونيم 
هاي ايشان  بچهي  ما همهآمدند، ايشان كه اين سفر آخر  .االمين بودند علي آقا روح سيدمنزل حاج 

و خـانواده   بچـه او با زن و  و داشتيم منزلو همانجا اتاق هم به ما داده بودند  كي. هم آنجا بوديم
ـ در منزل او و عليشاه  صالح چند ماه حضرتبودند اتاق  كدر ي ي  و همـه . اتـاق بودنـد   كآنها در ي

بعدها ايشان منزلي در خيابـان   .بودعليشاه  صالح حضرتها و مجالس در اختيار  پذيراييبراي منزل 
 ،هـا  بچـه در آنجـا مـن و خـانم و     .ديده باشيد آنجا رارده بودند شايد بعضي از شما كفرهنگ تهيه 

خواسـتيم منـزل    مـي ما  .اتاق بوديم كماهه بود در ي هفت تازه ششكه تر حسينعلي ما كهمين د
از رفـت و آمـدها   روز  كي ،رديمك اتاق زندگي مي كيدر  .همانجا باشيد ،نه :فرموده بودند ،بگيريم

 ،علي آقا پي بردم سيدحاج كار  اهميتروز به ام: آقا گفتم رفتم خدمت حضرت ؛خيلي ناراحت شدم
اتاق هـم بـه مـن     كي .رديدكبه من گفتيد بمان و محبت  ،منزل شماست ،اينجا منزل من نيست

خيلـي رفـت و    ،ل داشـت ل و مجلّعلي آقا منزل مفص سيدحاج ولي  ،زنم ايد و من تازه غر مي داده
و اين خيلي هستيد منزل او  ه شما دركد كر مياتاق بود و افتخار  كخود او در ي اامآمد هم داشت 

  .ارزش دارد
اْلَخْيرِ کُروا َمْوَتاکاذْ  هم خيلي چيزها  .ها را بگوييد خوبي ؛نيدكرفتگان خود را به خوبي ياد   م بـِ
او هـم   ،ي مـا  ها هم اگر راست است مثل همه بعضي ؛ها بيخود است بعضيكه البته گويند  از او مي
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اري و ايثار در عالم فقر و درويشـي خيلـي   كسن، همين فدات ولي همين حنداشرا ي محاسن  همه
  :گويد ميشاعر ولي  ،است قصهه اينها كببخشيد . ارزش دارد

ــد   ــخص باي ــش ــوش  ك ــدر گ ــرد ان  2ورنوشـــته اســـت پنـــد بـــر ديـــوار       ه گي
  .شود فراموش نمياشخاص  هاي ه بزرگواريكشود ديد  مي قصهاز  ،گوييم مي قصهولو 

 ه آقاي شـيداني كشيداني است  آقاي خانمِ، االمين هادي روح محمد سيدوم حاج دختر مرح
منتهـا   .طور بـود  همينهم آقاي شيداني  .عليشاه بودنورپسر مرحوم آقاي صابرعلي از مشايخ آقاي 

تهـران تحصـيل   در ه كـ  ــ  عليشـاه  صـالح  فرزنـدان حضـرت   ــ  ما چند تا جوان بوديم .تاجر نبود
هاي جمعه ما چهار تا جـوان   شب .ه هنوز هم هستكميدان بود  ميدان سبزه منزل ما در .رديمك مي

هـاي جمعـه    فقط هـم اجـازه داشـتيم شـب     رفتيم؛ زنان پياده تا حسينيه براي نماز مي با هم حرف
جمعـه را   ولـي شـب   .بخوانيد درس خود را بايد ،ايد شما براي درس رفته :گفتند مي .مجلس برويم

سي هم اجازه نداده بودند ما را دعوت كبه  .مجلس برويد ،نيدكرا رها  درس چون خداوند هم گفته
هر وقـت   .شيديمك مي مانرا خودهمه امورمان ما زحمت  .بگذاريد درس بخوانند :نده بودگفت .ندنك

چيزي نداريم،  ،لباسشويي نداريم ماشين ،آب نداريم، گاز نداريم ،ما رفاه نداريم: گويد دانشجويي مي
هـا   پدر و مـادر  ؛چنين و چنانكه  زند اي به پدر و مادر خود غر مي بچههر . آورم ياد ميرا به خودم 

 ،مثل االن .فهمند ها مي بچهخود  ولي بعدها .گويند و چيزي نمي دهند محبت گوش مياز روي هم 
بـه عنـوان   بلكـه  ، عليشـاه  صـالح  حضـرت نه به عنوان  ـ دانم ميمديون پدر و مادرم من خودم را 

 مرحـوم شـيداني،  . ندا ه به ما دادهكهايي  مرهون پدر و مادرم هستم براي همان سختيمن  ـ پدرم
د  سـيد دختـر حـاج   كـه  خـانم او   وبـود   اي درويش وارستهكه فرزند آقاي صابرعلي  هـادي   محمـ

دير وقـت  براي اينكه رويم،  مي حسينيهبه هاي جمعه  ه شبكاجازه گرفته بودند ما االمين بود،  روح
هـاي   ه مـا شـب  كـ شد اين  .يممانو شب آنجا بآنها باشيم اجازه بدهند ما مهمان  ،نگرديممنزل بر 

مرحوم آقاي حاج شيخ عماد هم تا تهران بودنـد آنجـا تشـريف     .جمعه منزل مرحوم شيداني بوديم
پيچيـد و   شالي ميدور سر خود سي كهر پهلوي زمان رضاشاه  :گفت علي آقا مي سيدحاج  .داشتند
 كيگفته بود رضا شاه  .شد علم او بيشتر است بود معلوم مي هر چه بزرگترت، عمامه بس ميعمامه 

 كي و استاد ما بود وه برادر ديگر او استاد دانشگاه كاز علما مثل مرحوم شيخ حسن سنگلجي  عده
نـدارد عمامـه    حقّسي كهر ولي  ،روحانيون بزرگوار جواز عمامه بدهندبه ه، از آخوندهاي موج عده
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جـواز عمامـه    ،اي سواد مذهبي دارد نند ببينند اهل علم است و تا اندازهكيق مگر اينها تحق ،دبگذار
فرمـوده   ،آمـده بـود  به ديـدن ايشـان   ه كسنگلجي آقاي عليشاه به  صالح حضرتيك وقت . بدهند
نوشت  ي ميا انهركهاي روشنف تابكاو  .منظور ايشان من بودم ؛مريد شماستانم پسراز  يكبودند ي

 سـيد حـاج   ه همه عبا و عمامـه بگذارنـد  كوقت اين بود  رسم آن، بهر حال .الصه دانشمند بودو خ
خـدمت حضـرت    .ولـي اهـل روحانيـت و علـم نبـود      ،و عمامـه داشـت   بود دهادي هم سي محمد
ه به عنوان سيادت در خدمت شما كاي  خواهد اين عبا و عمامه ه دلم نميكعليشاه نوشته بود  صالح
  .لباس مهم نيست :بودند مرقوم فرمودها بردارند ايشان در جواب اين ر ،بودم

ــناس   ــرد خداش ــم ــب  ك ــوا طل ــدكه تق  بـاش  خواهي سفيد جامه و خـواهي سـياه     ن
فقـط   ،و اينهـا است قبول شما دعاي شاءاهللا  انايشان نفرمودند  :گفت مياالمين  روحمرحوم 
او برديم  عبا و عمامه را داشت و وقتي مي ه تا آخر عمركولي نشان به آن نشاني  .همين را نوشتند

را گذاشـته بـوديم و بـه ايـن طريـق       اش عبا و عمامـه وي روي جنازه و روي تابوت  ،نيمكدفن را 
   .قبول شددعايش 

د  سـيد حاج  .ر خدا منافاتي نداردكتجارت با ذ. ندكي آنها را رحمت  خدا همه هـادي  محمـ، 
 .نـيم كه به قول آخوندها مجلس را ختم كبگويم  ،ويندگ شوخي هم از او مي كي .تاجر معتبري بود

م بـود و خيلـي   كـ ولـي قنـد    ،چاي داشتند ،ه در تيمچه يا بازار بودكهاي تجارتي  ها حجره وقت آن
ه من البته كهادي  محمد سيدحاج  .م بودكها هم چاي داشتند ولي قند خيلي  خانه قهوه ،گراني بود

ـ  گفتكه  ،هادي بوده يا ديگري محمد سيدم خود دان نمي، علي آقا شنيدم سيداز حاج  قنـدان   كي
كسـي بـه   گفتند  .شو داشتندكآوردند ولي قند را در  چاي را از بيرون مي ،شوي ميز بودكداشتند در 

زد  نقدر حرف ميآزد و  قند در چاي مي كچاي گذاشته بودند و قندان، او ي ،آمده بود ياجرحجره ت
بعـد از ايـن    ،آقـا : مرتبه به او گفت كي .داشت قند ديگر برمي كي شد و دو مرتبه ه قند تمام ميك

چاي شـيرين خـود را اينجـا     و چاي قند پهلو را در خانه بخور ،ي من خواهي بيايي حجره وقتي مي
   .نندك مياز وي نقل ه ك اي اين هم شوخي. بخور
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م دا ی /  ذ دوام و   ی و    ذ زبا م   را باید ذ  نای /  و    ذ ق ی/  دا   ، نای ذ   ّ   / ود و

ی      ،دعا ت    و نان       ا م    آ وش    ا ود   را    م     و و    د    و دا ت   از      /وا

د  و د  ی ھا    را  ت  دا د، آن  ی   ھا        د وص    ھا    د   خ
ّ

ت    1ما

*****  
ي از انواع كي .ر مدامكر دوام و فكذ ،گوييم ميء االوليا ةما در فاتح . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم

ه مـا فقـرا   كاست، ر قلبي كذو ديگري  .يا اهللا ،يا اهللا :گوييد يعني با زبان مي ؛ر زباني استكر، ذكذ
ولـي مـا   ، ه زبان نداردكدل  .ان دل استه با زبكبوده ر زباني كر قلبي همان ذكذ. ر قلبي داريمكذ

ر كـ ولي ف ،گوييم با اين زبان نمي ،بنابراين. زند ه دل زباني دارد و اين حرف را ميكنيم ك فرض مي
ر را كـ گوش ما هم ايـن ذ  ،ه ادامه بدهيمكتدريج  بهمشغول گفتن ذكر است ه دل ما كشنود  ما مي
ر دوام يعنـي  كـ ذ. گوييـد  مي بركا اهللا بار وچهار سيح تسبيبا شما  ،ر عدد داردكذ ،بنابراين .شنود مي

ر زباني كذ .ر قلبي استكذ ،شود ه نميكر زباني كذبا  ،ر گفتنكمنتها هميشه ذ. ر بگوييمكهميشه ذ
 كي ؛شود مي قطع ،شود تمام مي ،بر گفتيدكا اهللا كي ،بركا اهللا :گوييد يعني وقتي مي ،است يمقطع
طـور   شما همين ،نيست ير مقطعكف، گوييم ه ما ميكر معمولي هم كف اام .گوييد مي بر ديگركا اهللا
ر كـ ي ف رشته اينكهبراي  ،ر مدامكف :گويند ر ميكه براي فكاين است  .شود قطع نمي ،نيدك مي ركف

ه كـ خود يا هر چيزي روزمره يعني نرود به دنياي خارج يا زندگي  ؛اختيارش از دست ما خارج نشود
 لـي و ،ر بگوينـد كـ ن اسـت ذ كـ ها مم خيليدر مورد فكر، . ذكر مدام: گفتند .دربطي به معنويت ندار

معنـي آن را   ،گوييد ر زباني هم ميكذ نم اگرك ه من هم توصيه ميكاين است  .ر را ندانندكمعني ذ
 توجهر قلبي هم معنايي دارد و آن معنا را بايد بدانيم و كذ ،گوييم ر قلبي ميكحاال وقتي ما ذ .بدانيد
ه كـ تدريج  به ،ل استاين قدم او ،ركليه فنقش او ،شود مي ركردن در آن معنا فكر كمعنا و ف در آن

ه در كـ ر به شما گفته شـود  كي ديگري هم از ف ن است نحوهكپيش رفتيد مم كدر سلو اهللاءشا ان
ر كـ ف ،ر چيسـت كـ ه بدانيد فكاند براي اين ولي تا نگفته. ر اين استكف :گويند آن صورت صريحاً مي

   .شود ميمطرح ها  ه خيلي وقتكالي بود ؤاين س. ين استهم
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زنـيم   نيم و در مـي ك هر چه به خدا التماس مي :گويند ها مي ه رسيده خيليكال ديگري ؤس 
  : البته پيغمبر گفت ،باز شودحتماً زنيد  ه ميكه دري ك دتوقع داريشما  .دهد خدا جوابي نمي

ــت زا   وبي دريكــه چــون كــگفــت پيغمبــر   ــري  عاقبـ ــد سـ ــرون آيـ  2ن در بـ
در زدن . ه حتي معناي آن را هـم ندانيـد  كه چيزي بخوانيد كولي خدا را خواندن اين نيست 

خداونـد هـم   ، اين توسل بـه خداونـد اسـت    ه واقعاًكرديد كهر وقت احساس . شماستخود در دل 
 :گويـد  مـي  ،نـد ك در را بـاز مـي   ،دهـد  يا جواب مـي  ،برو فعالً وقت ندارم :گويد دهد يا مي جواب مي
ه معنـاي آن را  كـ بـدون اين  ،دعـاي فـالن   ،دعاي فـالن  ،نيدك دعا مي ،م به زبانئشما دا .بفرماييد
 .شـايد همـه معنـي آن را نداننـد     خوانند بپرسيد معنـاي آن چيسـت؟   ه دعا ميكاز آنهايي  .بفهميد
 ،فايده نيست ن هم بيالبته همان خواند .خوانند طور مي دانند و همان دانند و بعضي نمي ها مي بعضي

لـا َتْجَعلُـوا ُدعـاَء الرَُّسـوِل  ،دعا لغتاً يعنـي خوانـدن   .ندارد ،ه دعا داردكرا ولي آن اثري  ،خوب است

دعـا  . نگيريـد  تـان خودميـان  هـاي   صدا زدن پيغمبر را مثل صدا زدن 3ْم َبْعضاً کُدعاِء َبْعضِ کْم کَبْينَ 
نيد ك زنيد؟ اگر واقعاً احساس مي صدا ميخدا را د واقعاً خواني ه ميكاين دعايي با آيا  .يعني صدا زدن

ه همين كاگر توقع داريد  اما. شنويد ايد يا مي حتماً همان وقت هم جواب را شنيده ،زنيد ه صدا ميك
 ،خدا همين را بشنود و فوري جـواب شـما را بدهـد    ،الم و حرف پشت سر هم بگوييدكه چهار تا ك

 ؛نـد كه هر چه شـما بخواهيـد ب  كخدايي  ،ه خادم شما باشدكنخواهيد شما خدايي را  .نيست اينطور
ه هر چه خدا كاين است  اول؟ شرط دهيد انجام ميآيا هر چه خدا گفته  ولي شما خادم خدا هستيد

اري را كـ به ما بده يا چنين  ،خواهيم ه ما چنين چيزي ميكبعد از خدا بخواهيد  انجام بدهيد، ،گفته
 ،نيمخـوا  را مـي دعـا  فالن  دهيم، انجام ميه خدا گفته كرا ارها كه خيلي كما  :گوييد مي. انجام بده

اينهـا دعـا نيسـت اينهـا      !نـه  .خوانيم نيم و دعا ميك مي السر خود را با ،رويم مي بام پشتبه سحر 
ه كـ دعـا وقتـي اسـت    . نندك ار را ميكها هم همين  بينيد در فيلم مثل اينكه مي .سازي است صحنه

خـود   ،تـازه در آن صـورت   م،نـي كه خود را فرامـوش  كمحو شويم  است از خداوندآنچنان در درخو
ه خود را نزد عظمت خدا كيعني خداوند به شما توفيق داده  ؛شماستجواب  ،فراموش كردن همان

ند ولـي توقـع   كه وجتبه آن خداوند  ،ه داشته باشيدك اي ن است آن خواستهكبعد مم .نيدكفراموش 
خداوند بهانه  ،ن هم هست انجام شودكمم .نداشته باشيد ،هيد حتماً انجام شودخوا ه هر چه ميكاين
ـ   ،ت شماسـت آن بهانه خلوص ني. دهند دهند به بهانه مي بهشت را به بها نمي. خواهد مي ت اگـر ني
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بنابراين با دعا خواندن سـر خـدا    .اثر دعا بيشتر است ،هر چه خلوص بيشتر باشد ،شما خالص باشد
ي باشد اينطوراگر قرار بود  دهي؟ دعا خوانديم چرا به حرف ما گوش نمي آنقدره ما كد ت نگذاريمنّ

 ،گفـت  مـي  نيم؟كخواستيم چه  دواخانه مي نيم؟كخواستيم چه  تر ميكد ،شد نميميسر اصالً زندگي 
راهي  :ولي خود خدا گفت ،ثر استؤاينها م .شويد خوب مي ،سه شب بيدار باشيد اين حرف را بزنيد

از من شفا  ،بعد از من بخواهيد ،نيدكتر مراجعه كيعني مريضي داريد به د ؛من گفتم انجام دهيده ك
  .اهللاءشا ان ،در دواها شفا قرار بده :گويم ه من هميشه در دعاها ميكاين است  .بخواهيد
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ی طان / ّرف  / ھد ا د  و ت را  دا یده  ن  ن    ر آ ی  وب،و د  م شا ت س   ر   /ا

ی را    ھد ّرف   د   یاد  از    ا ت ھد یادآوری آن    ،و  ھد   فّر /  ا م  ی  و  ود    و  دو            و

ت ی    و    ما ی/  ود دا  ت،    ا  مان  فپ مان   از   ّخ ف        دارد   ی   ناه   او  ای    پ ر  ّخ

  1شو
*****  

. ف شدن به فقر امر جديدي در خلقت انسان نيستف و مشرّتشرّ . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم
خداوند از او  ،ه هنوز انسان خلقت مستقلي نداشت و در پشت حضرت آدم بودكبار در آن وقت  كي

رد كـ ري خلقـت  طو !نه رد و پيمان گرفت؟كچطور پيمان گرفت؟ دست خود را دراز  .پيمان گرفت
  .ندكت كه خداوند گفته حركه بايد در مسيري ك

در  .رده بـود ايـن پيمـان را گرفـت    كاز زمين و آسمان و هر چه خلق بلكه نه تنها از انسان 
تا روز سوم، آب و  افالكم و روز دو ها و زمين سمانل آروز او شده،گفته شش روزِ خلقت از تورات 

هـم   دتلمودر . نمكاستراحت  :روز هفتم گفت. ردكود را خلق ي مخلوقات خ همهخداوند شش روز 
نيـد، خداونـد هـم در روز    كاري نكـ ه هيچ كدستور است  چون روز هفتم يعني روز شنبه ،گويند مي

ها را  رد روحكنپيدا بعد مجال  ،ارواح شريره را آفريدجمعه غروب  كنزدي ،ردكتمام جمعه خلقت را 
چـون خـودش    كـرد  مـي ار كشب شد و در شنبه هم نبايد . ذاردبدن يا جسد بگ كمثل انسان در ي

هـاي   بله، روح ،انگيز است براي ما عبرتقسمت رد و اين كرعايت  ش همخود ،نيدكار نكگفته بود 
  .را نيز آفريدشرور 

رد؟ چـون روزي  كگويد چه را خلق  نمي، ردكشش روز خلقت خداوند در  :گويد مي اسالم اما
روزي ه اميدها بر باد رفـت يـا   كروزي ، گوييم ه ما در فارسي ميكه، مثل اينيعني دور ،گويد ه ميك

ن آدر قـر  ه رسـيد خداونـد  كروز هفتم . ه استدورنيست بلكه روز  كيمنظور،  ،اميدها زنده شدكه 
اطاعـت   ،ردمكـ ه شما را خلـق  كرد كه خدا به آسمان و زمين و آنچه آفريده بود خطاب كگويد  مي
ايـن  . نيمك ما بندگانيم و اطاعت مي :نم؟ زمين و آسمان گفتندكوادار به اطاعت نيد يا شما را ك مي

 و اهكـ و  گسـن و ها و حيوانات  انسان از ،ليه موجودات و مخلوقات گرفته شدهكه از كپيماني است 
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ـ  ــ  ها انساناز منتها خيلي ، است هقاعد كروال و ي كطبق يبر  و همه ؛لوخك خصـوص بعـد از    هب
چـه را  هـر   ؛ننـد ك تفـا مـي  كفقط و فقـط بـه عقـل خـود ا     ـ هور به رنسانس استه مشكاي  دوره

گفت آسمان و زمين  بهوقتي خداوند كه اينجا را هم نفهميدند . خرافات است :گويند فهمند مي مين
بايـد يـك نفـر    يـا   ؟ردكـ طبق رسم و قانون رفتار خواهيـد  آيا يعني  نيد يا نه؟ك اطاعت ميكه آيا 

ما طبـق   ،نه :بزند؟ گفتند سرتاناطاعت نكرديد بر ه هر جا از قانون كا باشد سر شمي هميشه باال
بايد مطـابق  همه چيز را  ،اين قسمت را ما بايد در زندگي دنيايي خود بفهميم .نيمك قانون رفتار مي

ي  اگـر همـه   ،ه شهرت و شخصيت فلسفي و علمي دارنـد كساني كحتي  ،همه .قانون انجام دهيم
بايـد  ار آنهـا  كهاي  جلوهاز بعضي  ، درنباشد) از خداوند يعني اطاعت( ق اين قانونزندگي آنها مطاب

انت فيلسـوف آلمـاني خيلـي    كنويسند  مي ها نويس حال شرح كه ام بارها گفتهمن اين را  .ديده شود
سـر سـاعت    ،ه درس بدهـد كـ آمـد   مـي  دهكمثالً به دانشـ  كرد، زندگي ميمنظم بود و طبق قاعده 

 كوكـ او با زمان رسيدن اي ساعت خود را  هر مغازهصاحب شد  ه رد ميكها  وي مغازهاز جل .آمد مي
رد كـ  نگـاه مـي  ، است هشتساعت  ،دوش مغازه او رد ميكنار ه از كانت كدانست  چون مي ؛ردك مي
 .ديد ساعت هشت و دو دقيقه است رد ميك نگاه ميمغازه بعدي . است هشتديد درست ساعت  مي

ي مـا و   سـت همـه  ا اينطـور بشـر  . نبود اينطوراو ار ك ي ولي همه م،گوي ونه ميبه عنوان نمرا اين 
. نـيم ك بعضي رفتار نميبه نيم و ك رفتار ميامور مطابق قاعده  بعضيبه  ،هستيم اينطوري شما  همه

بر مـا  ها را  خيلي از اشتباهات و گيجي ،شود ميانجام ي ما  آنچه بدون ارادهدر ه كتفاوت اين است 
ه بايـد سـه   كـ بخورد تخم مرغ خواست  ميگويند مثالً صبح  مي انتكهمين درباره  ،ستحرجي ني

  .ردك مي تخم مرغ نگاهساعت را در آب انداخت و به ه حواس او پرت بود كبس  ،دقيقه در آب باشد
چهارده معصـوم  فقط . در ما هم هست ،هستمردم ي  ها در همه نظمي بياين  كهمنظور اين

ار آنهـا مطـابق   كهمه هستند كه نفر  چهاردهاند  به ما گفته. و قاعده هستند هستند كه سراسر نظم
بعد ، موجودات پيمان گرفت به هر جهت خدا از همهاند،  شدهبه ما داده به عنوان الگو  ،قاعده است

خواهد از  ه خدا ميكدانستند  ها هنوز نمي شايد فرشته ،دانست چون خود خدا مي آدم رسيد،به نوبت 
از اينها دوباره پيمان  ،نمكروح خود را خراب ن: گفت. بدمد ،گلو  كخا ي همجسمد در اين روح خو
َربِّ  :بعد پرسـيد  2  ْم تاَرًة أُْخـرىکْم َو ِمْنها نُْخِرجُ کْم َو فيها نُعيدُ کِمْنها َخَلْقنا :گفت .گرفت ْم کأََلْسـُت بـِ

پرسـيد،  از تمـام ذرات   ؟شما نيستم ي هندهد پرورش ،شما نيستم، خداي شما آيا من رب ،3  قالُوا َبلى
 ديگـر  ،زمـين بودنـد  خـاك  چون تمام اين ذرات از  چرا اين پاسخ داده شد؟ .»بلي« :پاسخ داده شد

همـه   نم؟كـ به اطاعـت  نيد يا شما را وادار ك اطاعت مي :رد گفته بودكه زمين را خلق ك اول، اينكه
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بعد خدا به بشر شيطان را نشـان داد و  . »بلي«: ندگفت ،و اينجا هم فهميدند .نيمك اطاعت مي :گفتند
ْيطانَ   ْم يا َبنيکأَ َلْم أَْعَهْد إَِليْ  :از انسان عهد گرفت گفت اي فرزندان آدم آيـا   ،4ٓاَدَم أَْن لا َتْعُبُدوا الشَّ
شـيطان چطـور    ؟فريـب ندهـد  ه شيطان شما را كه مواظب خود باشيد كمن از شما پيمان نگرفتم 

  : گويد ميكه لي است؟ به قول سعدي كچه شبه ا يدهد  فريب مي
 5ه ابلــيس را ديــد شخصــي بــه خــوابكــ   تــــابكام در  جــــا ديــــده كنــــدانم 
در ايـن بـاره    ــ  ننـد ك تجديد چاپ نمـي آن را ه كمثل اين ـجمالزاده   محشر صحرايتاب ك

از او كسـي  . خيلـي زيبـا و برازنـده اسـت    آنجا ابليس را وصف كرده كـه   ،تاب جالبي استكبسيار 
 .بـود ن اينطـور يم ردك م ميما وقتي ابليس را مجس :پرسيد .من ابليسم :ه هستي؟ گفتكتو  :پرسيد
ـ شـد وا كب اينطـور شد و بايـد  ك دشمن اين تصوير را مي. قلم در دست دشمن است :گفت يقتـاً  حقا لّ
ت ه از اطاعـ كـ منتها دشمني است . ما هم دشمن او هستيم شيطان دشمن ماست و. نيست اينطور

جلسـات   ي شـما  رده همـه كـ بشر افراد مور آزمايش همه مأيعني خدا او را  ،خداي خود خارج نشده
هـا   ايسـتد بعضـي از ممـتحن    ي سر شـاگردان مـي  باال، بازرس كي، ممتحن كي .ايد امتحان ديده

 .اسـت  كسيعجب  :گويند مي شاگردها .هستندگير  خيلي سختها  بعضي و متوجه شاگردان نيستند
ه كـ با شـاگردي  گير هم  سختولي ممتحن  ،آفريدهگير  سختممتحن  كوند شيطان را يحاال خدا

مـن ايـن    :گويـد  مـي و  نـد ك هـم مـي   پرسـي  احوالاري ندارد و كهاي خود را خوانده  ي درس همه
  .من فقط بازرس هستم ،اي بلد نيستم خواندهتو ه كرا هايي  درس

 .كشيدچهل روز رياضت  ،عيحييف نزد حضرت بعد از تشرّ عه عيسيكآمده در اناجيل 
. ل استه مفصكرد كامتحان بار او را ه سه ك ه شدبراي او فرستاديعني شيطان بعداً ممتحن بزرگ 

َه : گويـد  ميهم  پيغمبر ـ شاگرد خوب است كه ممتحن تابع طور هماناينكه، منظور  َعـاَنِني اَ إِنَّ اللَـّ

بـا شـاگرد   هـم  طـور   همان ـ شيطان من تسليم دست من شد ،6ْسَلَم َعَلى َيَدياَ َعَلى َشْيَطاٍن َحتَّى 
  .است ياينطور دشمنشيطان  است،شالقي به اصطالح است،  گيرسخت متقلب، تنبل يا شاگرد

خيـال  ه كايم، آخر فطرت بشر همين نيست  بار بر حسب فطرت خود عهد بسته كپس ما ي
 آنهـا در عالم خلقت ما با  و ن بشر بودهايپيش پانزده هزار سال  ـ اقالً از ده. فقط خود اوستنكند 

طـور   سيصد سال پيش هم همـين . اند اجداد ما بودهآنها ي هستيم، كي اند ه در سه قرن پيش بودهك
رده بشـري  كهمين من نيستم، خدا اراده فقط پس بشر  ،ايم ما آمده ،اند آنها رفته .اند مجلسي داشته

و بـراي ايـن از او تعهـد     ند و جلو بـرود كزندگي ه آفريده مطابق ميل خود و مطابق نظم جهاني ك
از روح خود در او كه خداوند  .برد رد و از يادكفراموش را بشر وقتي اينجا آمد آن عهد . است گرفته
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ديـد   بشر .خواهم خليفه در روي زمين بگذارم مي :گفت ،7ْرِض َخليَفةاَ إِنِّي جاِعٌل ِفي ال :گفت ،دميد
. من مال خداستاين  .كردم من چنين و من چنان .ردمكمن  :گويد مي اما ،روح خدايي در او هست

ه كـ خـدا   ،ردكـ فرامـوش  كه با خدا بسـته بـود   را  يخود اوست و عهدكه رد كاينطور خيال او  اما
او وقتي آمد يادش رفـت  . بشر عهد بست ،ه عهدي ببنددكي باالتر از او نيست سك ،عهدي نبست

چـون  ند ك ر ميكف. عهد بست خداوند از روح خود در او دميد ه عهد بسته و چونكه بشري است ك
 گـوييم اختيـار   حاال به اسم ما نمـي . دآن اختيارات خدايي را دار ،استشده از روح خدا در او دميده 

همه ادعـاي خـدايي    ،بخشم ميو برم  ميو شم ك زنم و مي مي :گويد ه ميكولي همين  خدايي دارم
  .كوچكمنتها خدايي  ؛است

. دو مرتبه بياييد عهـد ببنديـد   :ه يادآوري شود خداوند گفتكبراي اين .عهد را از ياد برد بشر
ه اين مخلوق را آفريده بود و كردند ناراحت شدند و خداوند هم كه از بهشت بيرونشان كآدم و حوا 

ايـن  از  .نـد كرهـا  را  آنهـا خواست به اين سهولت و به اين زودي  از روح خود در او دميده بود نمي
ي  ه رابـط خـود او بـا همـه    كـ بزرگاني  ،خواست پيغمبراني به وجود بياورد ه آفريده بود ميكبشري 

ه كـ اين اسـت   .داشته باشندرا  ي الهي هستند خليفه :بگوييم اينكهه لياقت كبزرگاني  ،جهان باشند
ِه  خود او به آدم و حوا ياد داد ى ٓاَدُم ِمْن َربِّ ه كـ بـراي اين ، قط حـرف يـاد داد  ه فكنه اين 8ِلمـاتکَفَتَلقَّ

شدند  توجهه مكداد ياد آنها به  اي اصالً معلوم نيست زبان آنها چه بود؟ يا لغات آنها چه بود؟ معاني
َربِّ  :عالوه وقتي گفت به .اند هردكان به خود ظلم شخود امـر  خـدا   اما. »بله« :گفتندهمه  ،مْ کأََلْسُت بـِ
و آدم  درخت نخوريـد فرمود از ميوه آن . كرد تخلّفدم ولي آنداشت هم گفت و ضرري ي را كوچك

اين ميوه ه از كاصالً در يادش نبود . خورد از آن درخت نمي و ها تنها بود مدتهمين آدم  اما. خورد
بـراي شـما   را همه چيز من  :خداوند ناراحت شد و گفت. ردندكي تخلّفچنين كه بعد  .درخت بخورد

گذاشتم فقط گفـتم از   شماي جهان در اختيار  به اندازه همه ا كردم،مهيباغ براي شما ، ردمكفراهم 
عذاب فـراق   خواست، ولي چون خداوند نمي .رديكداري ن امانت نخور، چرا خوردي؟ دو درخت اين

نا َظَلْمنا أَْنُفَسنا َو إِْن َلْم َتْغِفـ  رد و تا گفتندكرد و ابدي نكبر حسب عمر آنها  و ردكوتاه كبشر را  ْر َربَّ

وَننَّ ِمَن اْلخاِسرينَ کَلنا َو َتْرَحْمنا َلنَ 
از ه كـ سـي  ك 10َفَمْن َتِبـَع ُهـداي :خداوند آنها را بخشيد و گفت ،9

ي  رشته هكساني باشند كن است از نسل آدم كيعني مم ؛او ايرادي نيست ند برك پيرويهدايت من 
 :ه گفـت كاين است  .اند ردهكپيدا  ردند نجاتكه هدايت را دنبال كولي آنها  ،نندكهدايت را دنبال ن

ه كـ يـه  اولف و آن عهد تشرّ ،بنابراين. ف يادآوري آن عهد استاين تشرّ .از نو بياييد و عهد ببنديد
  . شود بستيم هر دو جزو وجود ماست و جدا نمي
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 ه خـاطرخواه اوســت كـ شـد هـر جــا   ك مـي    نــده دوســـت كاي بــر گــردنم اف   رشــته 
ف او مشـرّ  ه خـدمت كـ من و شما و بين آن شـيخ   تعهد بين قرارداد و كف يتشرّ ،بنابراين

ه كـ شايد اين معني غزل ديوان شـمس   .س و خداي خودكقراردادي است بين هر  ،ايد نيست شده
ه كـ اسـت،  به قولي همـه خـدايي   نه اينكه  »پير من و خداي من، مرشد و رهنماي من«: گويد مي

 ،بنـابراين . ام بسـته پيمـان  با خدا  ،ام من پيمان بستهه كبا اين پير گويد  مي !نه، داند همه را خدا مي
ه كـ ساني ك. ه او خداي من استكنه اين ،خداي من است تجسمدر واقع پير من  ،پيمان را او بسته

ي  نيـد در گوشـه  كفـرض   ،انات ظاهري بـراي او نبـوده  كامكه  سيك، هيچ اند اين پيمان را نبسته
البتـه خداونـد    ــ  ان نداشته از قديم در مشرق باشـد كماو است ساكن اي جنوبي كآفريقا و يا آمري

وسايل مختلـف   ،امروز هواپيما هست ،ه براي آنها هم دسترسي باشدكبرد  را جلو مي بشريت آنقدر
سـي  كاگر  اما. نند ولي نتوانندكار را بكه بخواهند اين كولي بر آنها حرجي نيست تا وقتي  ـ هست

ه از كـ اين اسـت   .غير درويش تخلّفاي او گناه بيشتري دارد تا از پيمان، بر تخلّف ،پيمان را بست
 !نـه  :گويم ف شود ميه مشرّكند كسي با من مشورت كه اگر كاست نقل شده عليشاه  آقاي سعادت

د اهـدايت افـر  ه وجود ايشان و شخصيت ايشان براي كعليشاه  ه آقاي سعادتكخيلي عجيب است 
به خواسته دلت رفتار كني، اول تواني  نمي :كردند مي صيهتويعني در مشورت . ندفتگ مي اينطور، بود
 .نندك مي قطعو آن را  اند ه پيماني را بستهكساني كفرمايد  مين آآن آيه قر .ه بتوانيكخدا بخواه از 

تعهـد  سـر  منتهـا ايـن از    ،ند مجازات خود را داردكگناه ب ،شود سي درويش ميكه اگر كاين است 
دات خـود را  عهـ ه تكـ ه به او توفيق دهد كاز خداوند بخواهد بايد . د استنيست از عدم اجراي تعه

  .خدايا به ما اين توفيق را بده هكخواهيم  اهللا ما همه از خدا ميءشا ان .انجام دهد
 . ش.  ه 22/3/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     

 . آوريم گردانيم و بار ديگر از آن بيرون مى فريديم و به آن باز مىشما را از زمين آ: 55سوره طه، آيه .  2
 .172سوره اعراف، آيه .  3
 .60سوره يس، آيه .  4
 .188، بوستان، ص سعدي كلّيات.  5
 . 334، ص 16، ج بحاراالنوار.  6
 .30سوره بقره، آيه .  7
 .37سوره بقره، آيه .  8
 .23سوره اعراف، آيه .  9

 .38آيه  سوره بقره،.  10



  گفتارهاي عرفاني  32

مان ّ ا   1آ

*****  
از نزديـك ايشـان،   از صـحابه   يكـ يابوذر، به  صرسول حضرت . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم

دهـد زمانـه    ينشان م يعني ،زمان آخر ،زمان نيآخر يعني ،مانآخرالزّ حاصطال .دنيگو يمان مآخرالزّ
از آخرت دوست داشته  شتريرا ب ايبرسد كه مردم، دن يروزگار :ديفرما يحضرت م .عوض شده است

نـا ٓاتِنـا ِفـي َو ِمـْنُهْم َمـْن َيُقـوُل َربَّ  :گويـد  يهم بخواهد مـ  ديبا ،خواهد يهست هر دو را م يكي .باشند

ْنيا َحَسَنًة َو ِفي اْلآِخَرِة َحَسَنةً    ؟، چهرا بهتر از آخرت بخواهد اياگر دن يول ،2الدُّ
نـه   .شود يبله م :حضرت فرمود؟ شود يم يزيچ نيب عرض كرد مگر چنآن صحابه با تعج

بـر   شـتر يب .هـم فرمودنـد   گريدي  نشانهچند تا و  ؛شود يمهم چنان و  نيشود بلكه چن يم نيتنها ا
شـود   ينه تنها م ،هبل :؟ حضرت فرمودندشود يم يزيچ نيمگر چن :عرض كرد .بش افزوده شدتعج

  . شود يفرمودند كه م زين يگريد يزهايبلكه چ
ها هـم   ميقد يلياز خ ،ميكن يم فكر نطورينه تنها ما ا .مينيب يرا م زهايچ نيما ا ي حاال همه

البتـه   .مـان اسـت  الزّآخر شـه يپس هم .دنديد يرا م زهايچ نياز ا يليخ ،كردند يت ممردم دقّ وقتي
ـ آن ادليل  كي ديشا .شود يم دهياز آن د هايي قسمت كي ،شود ينم دهيهم دعالئم آن  ي همه  ني

يبه جهات ميه كنباشد كه ما اگر توج ـ  نيانحـراف مسـلم   اي ،جهات فسادبه  ،ندا هه فرمودكه توج  اي
نواقص در رفع آن  يعني .شود يمان مالزّاو آخر يبرا ،ه بكندتوجرا  نيا ياگر كس ،نيمسلم ي جامعه

 ياصـالحات ، كارها را بكند نيااگر  يعني .باشد شيولو در درون خو ؛شود يم ممصم رافاتو آن انح
در  ،ميكـه مـا قائـل هسـت     يآن منجـ  ،آن اصالحات موفق شوددر انجام بدهد و اگر در درونش را 

فقط  اگر نكهيا يبرا .دگردقطع نبريده نشود،  دهاياست كه ام نيا يابر نياو . شود يقلبش ظاهر م
شـود كـه مـردم در     يمـ  يطوالن بتيغ مدتآنقدر  اند ، فرمودهباشد ييايو دن يظهور ظاهرمنظور 

كفـر حسـاب    ،نگران نباشند يول ،رفع كنند ديشد با دايپ يشكّاگر  نيابنابر .كنند مي شكاصل آن 
  .شود ينم
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من ؤمـ  يبـرا  يديـ چه ام .اند زنده ديها به ام انسان .كرد ديقطع امنبايد كه اين است منظور 
 يا با چشم معنـا،  هرچشم ظايعني ظهور را ببيند، يا با  ؛خودش برسد يكه به مقصد اعالنياز ابهتر 
  .شاءاهللا ان

 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 1/4/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
 .201سوره بقره، آيه .  2
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 ّ نای    و ه  از   ار   ای    ی           /     ل     ت و   و     و   /  وید  و

عار  س   ا وی،  ی         ط   عدی  و   و یده  را   ی     /  دارد  ت  ید       اید  ھ ه ن   / آن ت

ت   دل    «   نای   ه      دو ی ی     د  ر ی / » با ید  قا ی  ه   / ا   1ت؟   وا

*****  
از همـه چيـز   حيات  ؛2ٍء َحيٍّ  لَّ َشيْ کِمَن اْلماِء  :يدفرما مي نآقردر  . ْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيمبِ 
 .شويد نيست ولي مريض مي سم ، البتهشويد بخوريد مريض ميآب اگر زياد در حالي كه  .آب است

. سـمي اسـت  ، گـوييم  مـي  وكنـار سبزي خشخاش كه مـا ك اما بعضي چيزهاي طبيعي ديگر مانند 
ـ اگر  اما .دهد خوب است و آرامش ميو كمي بخورند، كنند بِآن را كه اگر است اي  سبزه رده يك خُ

نوشـدارو  به معنـاي  ترياق در قديم  .گويند ترياك كه ترياق مييا . شوند مسموم مي ،زيادتر بخورند
ار كـم درتمـام   تريـاك هـم بـه مقـد     .براي هر چيزي خوب اسـت  ،استآمده ها  كه در داستانبود 
در يا . كند شود مسموم ميمصرف  ياگر از آن مقدار زيادتراما رفت  ي مهم قديمي به كار مي ادويه

هـا   كشد ولي ميزان كم آن در بعضي آمپـول  حتي يك كپسول آن ميكه دواهاي امروز استركنين 
  .رود به كار ميهاي اعصاب  بسياري از بيماريمعالجه براي و هست 

از عـوالم محسـوس    يمتـوان  طالب عـوالم غيرمحسـوس را بهتـر بفهمـيم مـي     براي اينكه م
را دارد شـعر و   خاصـيت يكي از چيزهايي كه در عوالم غيرمحسوس هست و اين  .بزنيمهايي  مثال

چيـزي گفتـه،   دارد، كه با شعر  ياگر مثالً كسروي بعضي جاها از روي نفهمي و عناد .ادبيات است
سخنان يقت در ي يك گرم حق از هر خرواري به اندازه .و بد استهاي ا ي حرف شود گفت همه نمي
صدر اسـالم آنهـايي كـه دشـمن پيغمبـر بودنـد و        اولثر است كه حتي در ؤنقدر مآشعر . هستاو 
بـه   .گذاشتند كسي برود با پيغمبر مصـاحبه كنـد   نمي ،كند مي هاي پيغمبر خيلي اثر ديدند حرف مي

دادند كه مردم بفهمند و  ده بودند كه هيچ خبري از پيغمبر نمياصطالح پيغمبر را بايكوت خبري كر
يكـي از   .كرد اثر ميهاي ايشان در آنها  ، صحبتآمدند ولي بعضي كه مي. گويد بيايند ببينند چه مي

 گفتنـد  .چه شده است، چيزي نگفت هر چه گفتند .پا شد رفته بود، آنها كه در واقع براي عناد آمد
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گفتنـد   چيست؟ ميكه ماجرا بفهمند  خواستند وقتي مردم مي. است ردهتو را هم سحر ك صمحمد
  .گويد شعر مياو كه بود گفتند اين  يكي از چيزهايي كه مي. شاعر است محمد

يكـي   .پذيريدخورد اين است كه هر شعري را ن ميما اين دوران و منظور آنچه به درد امروز 
معنـي   نقـدر بـي  آالبته لفـظ اسـتاد را    ـ دنويس يم ها دوران امروزي كتاباستادي كه در از شعراي 

استاد واقعاً و در ادبيات  ـ سواد يك وقت نوشته بود استاد غضنفر بياش  در مجلهاند كه توفيق  كرده
   :گويد ميكه موالنا در آنجا در غزلي و چاپ كرده ا منتخباتي از شمس تبريزي ر، است

ــرون ز   ييــدود آخــ ،آنــان كــه طلــب كــار خداييــد ــماييد   بي ــماييد ش ــت ش ــما نيس  ش
وقتي او را آماده كردم از روح خـود در   :گويد مي خداوند كه خود شما نيست؟ چطور بيرون ز

  :گويد البته در تفسير غزل ديگري است كه مي .پس روحي كه داده روح الهي است، او دميدم
ــد     ــد بيايي ــه بيايي ــج رفت ــه ح ــوم ب  معشــوق همــين جاســت كجاييــد كجاييــد   اي ق

 .هرگز چنين چيزي نيسـت  ،»آنان كه طلبكار خداييد، خداييد« :را برداشته نوشتهمصرع ين ا
طـوري كـه صـوفيه     همان :گفته ،حاال خواسته شرح هم بدهد و ارادت خود را به شمس نشان دهد

خـدا  چيـز را   كجا صـوفيه همـه  . اين شعر به اين موضوع اشاره دارد ،خدايي هستند معتقد به همه
: گفـت  كـو شـاهد تـو؟   : به روباه گفتند :گويند مي مثلي است. نديديم ا كه چنين صوفيدانند؟ م مي
بله شخصي است كه اسم و رسـمي دارد   ،آن هم اين شخص معتبر ؛حاال آقا هم شاهد آورده. دمم

 !، نـه است از استادهاي با سواداو  :گويند مي ها خيليولي  .معتبر نيستدر اينجا ولي اسم و رسم او 
آنهـايي كـه    .نوشـت  در روزنامه توفيق مـي  سواد و استاد غضنفر بي :گفت كه توفيق مي ستااز آنه
  .اند ديده ،اند خوانده

: گويد مي اينطورخود مثنوي  ،زند وقت از مثنوي مثال مي كجا صوفي چنين نظري دارد؟ آن
  :گويد از قول علي مي دارد كه عدر شرح حال علي

ــقّ   ــي ح ــغ از پ ــن تي ــت م ــي گف ــم م  3مــــامور تــــنم م نــــهي حقّــــ نــــدهب   زن
 الي را همؤجواب يك سگفتم تا براي اين را اين . هستم حقّي  گفت من بنده عخود علي

  معني اين بيت چيست؟ اند كه پرسيده ،داده باشم
 طاعــت از دســت نيايــد گنهــي بايــد كــرد   دل پير بـه هـر حيلـه رهـي بايـد كـرد       در
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عر كه بخصوص اگر از بزرگان باشـد مـثالً اگـر     شعر را عوض نكنيد براي اينكه آن شااوالً
در «ايـن  ، »در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد«: گويد مي. كند مولوي باشد شما را نفرين مي

ايـن شـعر مجـوز     :بگويد و كسي ساخته كه براي اشتباهات خود يك مجوزي پيدا كندرا  »دل پير
توانيد معناي  وقت مي ا از روي قلب گفتيد آناگر به جايي رسيديد كه اين شعر ر. كارهاي من است

كننـد   خواهند معني كنند فكر نمي شعرها را مي .شعر فايده ندارد اين طوري همان والّا. آن را بپرسيد
را بـه عنـوان يـك كتـاب      مثنوييا  شمس ديوانمثالً . كنند مي معناي اين شعر چيست كه تفسير

دهند و حـال آنكـه مولـوي يـا      و عنصري شرح ميسجدي عادبي مثل اشعار رودكي سمرقندي يا 
ي مـن   همـه قبيلـه  : گويد مي حتي سعدي. گفتند آنها عارفي بودند كه شعر مي ،شمس شاعر نبودند
  .دادند و فتوا مي بودند آخوند و معمم، عالمان دين بودند

ــه ــد  همــه قبيل ــو شــاعري آموخــت    ي مــن عالمــان ديــن بودن  4مــرا معلــم عشــق ت
كنيـد بايـد ببينيـد معلمـي كـه بـه او        طور، وقتي شعر او را معني مي ينپس سعدي هم هم
  .ي او را تفسير كنيد گفته؟ و گفته شاعري آموخته او چه مي

وليت متوسل نشويد آن هـم شـعري كـه    ئبنابراين به هيچ شعري براي فرار از وظيفه و مس
واقـع خـود شـما آن شـعر را      كنيد در وقتي لغت آن را عوض ميبه اين معنا كه  .ايد خود شما گفته

شـعر   :گفتنـد  المثل پيدا شد كه مي نقدر زياد شد كه در بين مردم اين ضربآاشعار  اينطور. ايد گفته
ببينيد از سعدي و كه فرد اديبي نيستيد، حال شما فرض كنيد . است معني يعني بي يعني چه؟. است

كه اصـالً اسـم او را هـم شـايد      ؟انييا از فرخي سيست مولوي بيشتر شعر حفظ داريد يا از رودكي؟
حال آنكه اشعار آنها از لحاظ ادبي از لحاظ هنرهاي ادبـي خيلـي قـوي اسـت ولـي       .نشنيده باشيد

شـما   .يقـت دارد از آنهايي نيست كه شعر باشد، حق .معني دارد ...ي امثال مولوي و سعدي وشعرها
ارد نباشد اين شعر حافظ را چطور معنا كسي كه و .كنيد توجه يشخوانيد به معنا شعر را هر وقت مي

  كند؟ مي
ــد    نجــاتم دادنــد غصــهدوش وقــت ســحر از  ــاتم دادن ــدر آن ظلمــت شــب آب حي  ون

 آن شب قـدر كـه ايـن تـازه بـراتم دادنـد         چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شـبي 

داننـد   يانـد و حتمـاً مـ    البته مطالعـه كـرده   ،چرا دانند شب قدر چيست؟ اين آقاياني كه نمي
شب قدر چه براتي به او دادند؟ بـرات يعنـي حوالـه و رسـيد، خيلـي از      در دانند  آيا ميولي  .چيست
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 .كنيد توجهبه معنا اول خوانيد  كه ميرا شما شعر حافظ اگر بنابراين  .اشعار حافظ از اين قبيل است
 بـه اصـطالح امـروزي،    ،نكنيد كه چه وقت اين شعر را گفته؟ حافظ جوا توجهبعد از معنا به شاعر 

و يقت بـوده  و حق حقّطالب  اولبوده ولي از همان خوشگذراني جوان شايد خاطرات روشني ندارد 
بايـد   .هر كدام منطبق با حال او درست هم است و البته زدهگوناگوني هاي  در طرق مختلف حرف

  :گويد حافظ خيلي جاها رفته مي. كرد توجهمطلب اين به 
ــك       ه بــاز كــرد ره حقّــصــوفي نهــاد دام و   ــا فل ــر ب ــاد مك ــبني ــرد حقّ ــاز ك  ه ب

 حافظ گفته ،الًاو. گفته است اينطورحافظ  :گويند اند به شما مي حتماً آنهايي كه حافظ خوانده
اسـم او الزم  البتـه  گفتنـد   ميچه كسي صوفي ام به ثانياً بايد ديد در آن اي چه؟و شما به من باشد، 

 گويـد، نيـز   يي كـه حـافظ مـي   بوده و از ادبا بوده و از ايـن كارهـا  نيست ولي او به صوفي مشهور 
آمـده و بـا او نمـاز     اي داشـته كـه مـي    اهل عبادت بوده و حتي گربهاست يا آن يكي كه كرده  مي
وقت را كه بخوانيـد   تاريخ آن. »عابد نماز كرد ي ه مشو كه گربهغرّ« :گويد خوانده كه حافظ مي مي
 سدر دسـتر و كه جمع شده، است  اشعاريآنچه به ديوان حافظ مشهور است همه منتها . بينيد مي

  :استراه خود را پيدا كرده گفته  اينكهاز  را بعد اين اشعارش. ستاشما 
ــادم     من ملك بودم و فردوس برين جـايم بـود   ــراب آبـ ــر خـ ــن ديـ  آدم آورد در ايـ

ك بوده و در بهشت برين لَهم مگويند گفتار شيطان است چون شيطان  البته اين شعر را مي
ي خلقت آدم، موجب شد كه شيطان از بهشت بيرون آمد و به جان  با فرشتگان بوده بعد به واسطه

 .كرد ما همان جا بـوديم  گويد چون اگر آدم آن خطا را نمي گويند نه، خود را مي بعضي مي. ما افتاد
  : ايد به آن تكيه نكنيد اين شعر نفهميده اشعار هست بنابراين تا معني اشعار رانوع خيلي از اين 

 طاعــت از دســت نيايــد گنهــي بايــد كــرد   در دل دوست به هر حيله رهي بايـد كـرد  
به عالوه وقتي است كـه آن دوسـتي    ،خورد هاي ظاهري بيشتر مي به دوستياين شعر  اوالً

بـه او  هستيد و خيلي پوشاند مثل اينكه شما با كسي دوست  نقدر قوي است كه ساير چيزها را ميآ
 .ام مـن تشـنه   :گويـد  او مي .ديديد حواس شما به خود اوست وقتي او رابطوريكه مند هستيد  عالقه

محو  ،گوييد وقت هيچي نميهيچ ولي ،آوريد رويد آب مي دو مي هاگر حواس شما به خودتان باشد ب
تشـنه اسـت بـرو آب    اآلن  ،عالقـه دارم به او گويي  نقدر ميآتو كه : گويد يكي به شما مي .هستيد

ر اكتفـا  اشـع ابه ايـن   والّابود درست است  اينطوراگر  .شود خوانده ميوقت اين شعر  آن .بردار بياور
  .خواهيد بكنيد نكنيد كه هر كاري مي
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التقاطي يعنـي چـه؟    كهاند  نگفتههيچ ها  بعضي. ي معناي التقاطي سؤال ديگري شده درباره
ن آآيـه قـر   اينكه .التقاطي يعني از هر چمني گلي بر دارد. اطي استفالن كس التق :گويند ميفقط 

ِبُعوَن أَْحَسـَنه :گويد است كه مي الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ
كنـد از كسـاني كـه     تعريـف مـي  خداوند  5

 ؛تخواهد و امثال اينها خيلي هس تفسير نمي .كنند شنوند و بهترين را جدا مي ها را مي ي حرف همه
توانـد   اصالً مسلمان واقعي اگر در مسلماني خالص باشد نمـي  .از اين قبيل است ينّلغات شيعه و س
شـما   ،آقـا مـا شـيعه هسـتيم     :گفتنـد  آمدنـد مـي   مـي  ،اگر عمر يا ابوبكر زنده بودند .جز شيعه باشد

  ؟نخير شما شيعه نيستيد :گفتيد مي
 محصلين جمـع  شنبه عصرهاي يككه  بوديكي در پاريس  :دو داستان در اين مورد بگوييم

بعـد از   .كـرد  صـحبت مـي   بـود، ف يحيي كه استاد و متخصص در عرفان و تصو عثمان ،شدند مي
اينكـه شـما   يكـي   ؛شـد  فهميده مـي مطلب او ال ؤال كردم كه از خود سؤمن دو تا س ،اوسخنراني 

ن است خليفه را آستور قرطوري كه د نشستند و هماندور هم ها  بعد از فوت پيغمبر مسلمان :گفتيد
 ،نشستند داهل عق: گوييد ديگر اينكه شما مي ؟است گفتهچيزي ن چنين آكجاي قر ،انتخاب كردند

عبـاس جـزو آنهـا     نبود؟ دحل و عقاهل جزو هم علي  ،دحل و عقاهل همه  ها، ي مسلمان نه همه
او هـم   در آن جلسـه بودنـد؟   نهـا اي .كرد نبود؟ اينها كساني بودند كه پيغمبر خيلي به آنها تكيه مي

اسالم و اينكه اسالم مدون شـد و تـا حـاال مانـد      ترقّيدر جوابي كه داد اضافه كرد كه  .جواب داد
يكي از دانشجويان دكترا كه خـود محققـي حنبلـي     .مثال زد و چند هاست ها و شيعه مرهون ايراني

علي شيعه  ،عمر شيعه بود ،شيعه بود كدام يك از بزرگان اسالم شيعه بودند؟ مگر ابوبكر :گفت بود
 :گويـد  ب را ببينيد كه مـي تعص .ع بوداو تشي. نه شيعه ،ع بودعلي اصل تشيپاسخ اين است كه  بود؟

جلـوه  نقـدر بـد   آ ،گويد راست مي .ندا هدر نظر او بد كردچنين  اينلغت شيعه را  مگر علي شيعه بود؟
ديـن را  كسي كه يعني  ،شيعه در نظر او رافضي است. دكند علي شيعه باش ر نميتصواو كه اند  داده

  .ترك كرده است
جاهالنـه بعضـي اشـخاص در     تعصبروي . است عداستان دوم مربوط به حضرت صادق

مقدار شرايط بهتر بود وقت يك  آن .حديث بشنوند تابه مدينه آمدند  عزمان حضرت جعفر صادق
اينها هـم رفتنـد نشسـتند     ،روند ميبه داخل خانه ي زياد عدهديدند  آنهاحضرت باز بود  ي خانه درِ

ايشان تمام  بعد كه فرمايشات .به آن كار نداريم ،فرمايشاتي كردند .كنند ديدند حضرت صحبت مي
: حضرت فرمودند .كردند پرسي عليك و احوال و شد اينها كه از مرو خراسان آمده بودند، رفتند سالم



 39   جزوه نهم

ديـديم در   :گفتنـد  ايد؟ اينجا براي چه آمده: حضرت پرسيدند بعد .خود را معرفي كردند كه هستيد؟
از  :حضـرت فرمودنـد   .حـديث پيغمبـر را بشـنويم    آيند مـا هـم آمـديم    ي مردم مي باز است و همه

 :فرمودنـد  .نه بگـوييم  ،ايم حديث بشنويم آقا ما آمده :گفتند. ايد به ما بگوييد هايي كه شنيده حديث
ي حضرت چنان عصباني شـد   يب و غريب گفتند كه يكي از صحابهنها چيزهايي عجآ .شما بگوييد

يـك   .آرام باش و گوش بـده : كند كه حضرت فرمودندمجروح را  آنهاخواست چاقو بكشد و  كه مي
كـه   حديث خواندند و چند حديث گفتند، حديث هم اين بود كه گفتند كه شنيدم از كـه و از كـه و  

حديث براي  ،م از پدرم و او از پدرش تا به پيغمبر رسيدشنيد :كه او گفت عمحمد شنيد از جعفربن
دو تـا   اي؟ از كه شنيده: بعد كه تمام شد حضرت فرمودند .ي روايت هم درست كردند دروغ سلسله
 .بزرگـواري اسـت  خيلـي  مـرد   و كند صحبت ميآيد  ميگاهي كه كس،  از فالن: گفتند ،حديث بود

 ،نسل پيغمبر اسـت از رساند كه  مي عمحمد به جعفربنخود را روايت در واقع  وا :حضرت فرمودند
 كنيـد؟  ام چكـار مـي   بيايد به شما بگويد كه من چنين حرفي را نگفتـه  محمد حاال اگر خود جعفربن

خود حضرت را باور آنها قول  .كه به ما گفته آدم مطمئني است وبراي اينكه ا ،كنيم باور نمي :گفتند
ل مـا در فهـم قضـايا    كمشـ  وفهميد كـه عيـب    هم بگذاريد ميرا پيش  قصهحاال اين دو  !كردندن

  چيست؟ 
بعضي اوقات بـه   ،وق بودكتابي را مرحوم محمود شهابي نوشته كه استاد من در دانشگاه حق

مرحـوم آقـاي رضاعليشـاه هـم در      .، با ما خوب نبود ولي مرد بسيار منصفي بـود رفتم مي منزل او
ايشان خيلي  ،اخوي شما هم شاگرد من بود: گفت به من مي او. ي ديگري شاگرد او بودند دانشكده

 كه سه جلد آن چاپ شده فقه ادواركتابي نوشته به نام  ،زد اين حرف را او مي .باصفت و باسواد بود
   .كتاب جالبي است .ديگر چاپ نشد و زمان خود او و بعد مرحوم شددر يعني سه جلد  .است

 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 1/4/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
 .30سوره انبياء، آيه .  2
 .3802، بيت اول، دفتر مثنوي معنوي.  3
 .400ها، ص  ، غزلسعدي كلّيات.  4
 .18آيه سوره زمر، .  5
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ی  مان    ای ی   را ی    رو س د   ص و     ند     باید   اّول   یا  ی     ت   از       د را ود   آن  ده و   / آ

د / وی   آزادی   و    اسارت  ق باید     ا د   ت   وا ح /  با اه   باید    عمل صا ح   با    ھ د   د    ا   1با

*****  
شـود،   ات، باعث شادي ما نميبود كه چرا اعتقادقبالً شده الي ؤس . مِن الـرَّحيمبِْسِم اللَِّه الرَّحْ 

ايـن   چكار بايد كرد؟حاال  :بعد گفتند .كنيد ت اين است كه به دستورات رفتار نميگفته بودم كه علّ
هـر نـاراحتي روحـي و     .تشخيص است و بعـد درمـان   اول :گويند مي اطبا ،ي فكرهاست روال همه

بايد فكر كند و تشخيص دهد اين چيست و از چه جهت به وجود آمـده   اولان دارد جسمي كه انس
  .آزادي است ءانبيا منان را زؤم: خوانيد و قبول داريد كه اين شعر را مي. تا بتواند آن را درمان كند

ــوال  ــت مـ ــد  ؟كيسـ ــه آزادت كنـ ــــقّرِ بنـــــد   آن كـ 2دنَـــــكَ واپايـــــت  ت زيـ 
د باشيم، ايـن ديگـر   نيد كه ما اگر به يك چنين چيزي مقيبنابراين شما ممكن است فكر بك

جانداري هستيم هم اگر حساب كنيد ما . چيز ديگري استآن آزادي كه ما داريم  !نه ؛آزادي نيست
حيوانـات همـه اسـير     ،در مـا دميـده اسـت   نيـز  از روح خود  اينكهي  آفريده به اضافهما را كه خدا 
هم اين نيست كه نخي و طنابي به گردن او آويزان باشـد و  ودن باسير البته  ،ي خود هستند غريزه

  .، اسير است و آزاد نيستاش مسلّط شود بر غريزه تواند همين كه نمي ،بگوييم اسير است
و  خواهد اند چيزهايي را مي انسان طبق فطرتي كه براي او آفريده .نيست اينطورولي انسان 

بينيم اگر هميشه  ذلك مي ولي مع .ماليم و دفع منافر جذب :كند به اصطالح از چيزهايي دوري مي
فهمد كه اسـير   كه خود او نمياست منتها اسيري  ،رفتار كند اسير استغريزه و فطرت خود به اين 
ي  ارادهفـرد بايـد    ؛آورد بـه اسـارت خـود در مـي    و كند  ولي موال ما را از اين اسارت آزاد مي .است
سواري  خود من اسب. اراده عاقالنه است و گاهي عاقالنه نيست گاهي اين .را اعمال كند يمستقل
ام اسب را  ولي ديده ،ام سواري نكرده اسب اماام،  به تفريح در ييالق اسب سوار شده و فقط ام نكرده
چهار قدم از اين طرف و آن طـرف  جهت  بيكشد و  خود را مي مداماسب  ،خواهند رام كنند كه مي

ي حيوانات هست ما را گـاهي از   غريزه كه در ما و همه سركشِ اين اسبِ .دگرد رود و باز برمي مي
مـن   :گويد مياندازد، طوري كه او  ميبه زحمت را سوار  كشاند و آن اسب اين طرف و آن طرف مي

 ،كنيـد رهـا  اگر شما اسـب را  . اسير نيستيد شما .باشماسب سركش اسير هستم و بايد مواظب اين 
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مثل دشـت و بيابـان   جايي به شما را در اين صورت او د هستيد و اسير نيستيد ظاهراً آزا :گوييد مي
  .دوست نداريدهم خود شما  برد كه نبايد برويد و مي

 همـان بـه  يعني دانسـتن چيزهـايي كـه وجـود دارد      اعتقاد. اعتقادات هم از همين جا است
 آنهـا را  هـا را دارد و  رتاعتقاد به خدا يعني اينكه خدايي هسـت و ايـن قـد    .كه وجود دارد صورتي

اعتقـاد مـا موافـق    بايد حاال  .اعتقاد به واليت و امامت يعني واليت و قدرتي هست. كند اعمال مي
بشـر از   .شناسـد  مـي را است كه نيروي عظيمي به نـام خداونـد   طوري فطرت انسان  .فطرت باشد

 بـت يعنـي چـه؟   . استرده ك براي خود بتي درست مي ايد، كه ديده يا خواندهطور  همان اولهمان 
 .نيستو نقش خداي او كم فهميده اين شكل  منتها كم ،ط بر من استيعني همان خدايي كه مسلّ

فـرض كنيـد    .جـور در نيايـد   ،اولدر وهلـه  اعتقاد در مسير واقعيت باشد ممكن است اگر  ،بنابراين
بر خـالف  او  .خوردبزي اش شود و چي خود را نگه دارد و خيلي گرسنهولي نتواند گيرد بكسي روزه 

است، خوشش بيايد كه غذايي خورده  اولهمان در ممكن است  است، اعتقاد خود اين كار را كرده
ن بارها عمل صالح يعني آدر قر .شود ي اعتقادات او نيست ناراحت مي بعد چون مطابق مجموعه اما

يعني  ،الَّذيَن ٓاَمُنـوا :ا گفتههمه ج .گويد با اعتقاد صحيح مثل دو اسب درشكه ميرا همراه كار خوب 
الِحات را درست كرده شاعتقاد براي اينكه هر اعتقادي كـه   ،و عمل صالح انجام داده  َو َعِملُوا الصَّ

و كنـد   شخص را اداره مياست كه آن اعتقاد  ـ پرست معتقد يا خداپرست معتقد بت ـ داشته باشيم
رود تا  نميه مكّبه اعتقاد هرگز در گرما  ن و بيكه چكار بكند و چكار نكند؟ يك غيرمسلماگويد  مي

عمـل صـالح هـم    . ولي يك مسلمان معتقد اگر بتواند برود خوشحال هم هست. آن كارها را بكند
به عنوان توريست ممكـن اسـت    ؛ه بيايداين نيست كه به مكّ ،براي آن كسي كه خداشناس نيست

 عمل منطبق بـا اعتقـاد   و ه بيايدكه به مكّصالح براي مسلمان اين است  عمل اما ،يك وقت بيايد
غيرمسـلمان  اگـر يـك   . اگر كار كسـي بـد اسـت اعتقـاد او بـد اسـت       ،بنابراين .خود را انجام دهد

و يـا  چـون بـودايي    ،چون اعتقاد او خراب است، گوييم نميچيزي به او  ،آيد ه نميمكّبه  يثروتمند
عمل تو غلـط   :گوييم مي ،سلمان اين كار را بكنداگر م اما .كاري نداريم و به او مسيحي استمثالً 
منطبق با اعتقاد انجام  براي اينكه اعتقاد صحيح شود و محكم شود بايد عمل صالحِ ،بنابراين .است
تـر   تـر و صـالح   شود عمل قوي موجب مي كند و آن اعتقاد تر مي آن عمل صالح اعتقاد را قوي. شود
اگر دقيقاً با كه كنيم جهت آن اين است  ستورات رفتار نميما به د :اين هم كه در جواب گفتم .شود
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اعتقـاد   .شود اعتقاد ما منطبق با عمل مي ،باشدنبازار  دردل  و ،حواس جمع به دستورات رفتار كنيم
اعتقـاد هـم   همان  ،داشتيمخوب عمل شود ولي اگر  گاهي اوقات به دليل نداشتن عمل ضعيف مي

  .شود قوي مي
يـك   :شـود گفـت   نمـي  اما ،شود تر مي ات را رفتار كند اعتقاد او قوييك درويش اگر دستور
ي ايـن   بـراي اينكـه او زمينـه    .شود تر مي ه و برگردد اعتقاد او قويمسيحي يا بودايي اگر برود مكّ

ايـم عـادت در اعمـال     ي عادت است كه بارها صحبت كـرده  هم مسألهمورد ديگر  .اعتقاد را ندارد
آورد عادت در اعمال هم عادت در اعتقاد به  كه اعمال اعتقاد به وجود مي طوري منتها همان ،است

گردد كه عمل را بايد صحيح و به موقع و بلكه بيشتر  بر ميبه اين نكته باز  ،بنابراين .آورد وجود مي
  .شااهللا ان انجام داد؛ شود اي كه مي از اندازه

 .ش.  ه 2/4/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
 .4553، دفتر ششم، بيت مثنوي معنوي.  2
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ک    نای ن    ز ؤ ش   / ای هحا   ی  ج  ذف / ودن  ن    ما   دی   آسا ت    ا ر   ا   ک

م ن  /  رف  نده        وام  ید آ ه   یا  و  ا ت   ی  و باه  عا ت   ا صادی  ورت /  ا  /  ا

ه  ور    و  دا    خا  زیارت  زدق  یده/  ا ت/ ی  
ّ یان      رت    اھ رام  /  ج  اسم حا ره  ا ی   

  1رگان

*****  
زيـرك نـه    .و زيرك باشـد   يِّسكمن بايد ؤاند م نوشته پندصالحدر  . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم

اوضاع اقتصـادي كـه االن در   . چطور استها  زمينهي  يعني تشخيص بدهد اوضاع در همه ؛باز هحقّ
هـا   زنـدگي . رود طور رو به جلـو مـي   شروع شده و همين دنيا هست تقريباً از چهل پنجاه سال قبل

ايـن اسـت    ـ حاال خوب يا بد بسته به قضاوت مردم است ـ آن ي يك جهت عمده ،تر شده سخت
ي ديگر، آخر مريخ بـه آنهـا    يك موشك به مريخ بفرستند يا سيارهخواهند با خرج زياد  مثالً ميكه 

 آن وقت هـر موشـكي كـه اينهـا     .جاي خود بنشينيدبه شما چه؟ سر  ،كنيد چرا فضولي مي :بگويد
 به رقابتهم بعد  .دارد براي ملت خرج بر مي ـ دانم چقدر بگويم ي مبالغ نمي به اندازه ـ فرستند مي
پولي كه بايـد خـرج رفـاه مـردم      و همين. مشتري آن ديگري به ،فرستد مي اين به مريخ .دنافت مي
هـا انتقـاد    خيلـي از ايـن موضـوع    .ت علم هم خوب استالبته پيشرف .شود ميخرج ي اينطور ،شود
ي موشـك   ي اقتصاد هسـتم و نـه خبـره    و چون من نه خبره .كنند ها هم انتقاد نمي خيلي ،كنند مي
بـه هـر جهـت بـراي مـردم و      . توانم صريحاً اظهار نظر كنم كه اين كارها خوب است يـا نـه   نمي

  .دها فشرده شودشود كه اقتصا اينها باعث مي .خرج داردكشورشان 
ي فردي مـا   وظيفه ،ي اجتماعي غير از وظيفه ي فرد فرد ما چيست؟ در چنين دوراني وظيفه

آنهـايي را   .اي را قطع كنـيم  هاي حاشيه هاي زندگي خود را، خرج  خيلي از گوشهاوالً :اين است كه
اي تـا   اي حاشـيه از كارهـ  .بـر فعاليـت خـود بيفـزاييم    ، و قطع كنـيم  ،توانيم ميلزومي ندارند و كه 
ولـي در جامعـه اثـر     ،اي و اثـري نـدارد   ولو فكر كنيم براي شخص من فايـده  ؛توانيم كم كنيم مي
كنيـد كـه االن دورانـي     توجـه يكي اين است كه  .گيرند بينند ياد مي كند و بعد ديگران كه مي مي

نـه   ،فـردا  ـ روز باشدتر از ام يعني اگر فردا مثل امروز باشد يا سخت ؛رود است كه رو به سختي مي
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در اين صـورت خـود را درگيـر كارهـاي اقتصـادي       ـ يك فردايي مثالً، شنبه همين فردا يعني پنج
بـراي نمونـه    ــ  مشورت آنها درسـت هـم بـوده   و  ـ اند ها كه از من مشورت خواسته خيلي .نكنيم
كارخانـه را توسـعه   شـود و   سـود آن اينطـور مـي    ،نقدر وام از فالن بانك بگيـريم آاگر ما  :دان گفته
 اوالً !نكنيـد : مـن گفـتم  . بـدهيم مـان را پـس    وامتوانيم  شود و مي دهيم و درآمد آن زيادتر مي مي
خريدار خواهد داشت؟ معلوم نيست  ،خريد دانيد پس فردا اين چيزهايي كه حاال شما داريد و مي نمي
مـن ايـن را از حضـرت     .وه شدي تبليغاتي عليه قهمدتاينكه يك  كما. فردا خريدار داشته باشد پس
ها بهتـر   ولي از بهترين اقتصاددان ـ من اقتصاددان نيستم :گفتند عليشاه شنيدم كه ايشان مي صالح

كوبنـد بـراي    كنند و قهوه را مـي  دارند از كاكائو تعريف مي االن اينها :فرمودند مي ـ ندكرد فكر مي
ديديم كه  .كاكائو و شكالت در آمريكا ،ودش در يمن و اينجاها حاصل مي ،اينكه قهوه در اين طرف
شروع كردند به بد گفـتن از كاكـائو و    ،ي كه گذشت و شكالت جا افتادمدت .براي همان هم هست

  .شود اعتماد كرد نه به آن نه به اين مي .شكالت
حتـي در توليـدات هـم     ؛غلط است ،وام گرفتن به اميد آينده و به حساب حاالاينكه، منظور 

ي اقتصاد مصرف و  مسأله .ل استگردد و مفص اين بحث به اقتصاد هم بر مي ،كوتاه آمد بايد كمي
و  ، امروزه بسيار متـداول اسـت  كنند كه مردم هر چه بيشتر مصرف كنند اينكه تقويت و تشويق مي

چون مصرف عالمت نيـاز   ؛حال آنكه آسايش فردي ما در اين است كه هر چه كمتر مصرف كنيم
نيـازي را فيلسـوف    حـد اعـالي بـي    .بهتر اسـت  ،نيازتر باشد هر چه آدم از خارج بي .به خارج است

ي بزرگـي   يـك خمـره   بـا لباس در حد ستر عورت يك  ،منزلي نداشتكه  داشت »ديوژن«يوناني 
يك روز ديد يك نفر  .خورد يك كاسه هم داشت كه با آن آب مي .كرد در آن زندگي مي كهداشت 

من به كاسـه احتيـاج نـدارم و كاسـه را هـم دور       :گفت ،ود را آب كردهدر رودخانه آمده و مشت خ
شـود و   در دنياي امروز اينطـور هـم نمـي    والّا ؛گويند نيازي مي اين را به عنوان حداكثر بي. انداخت

خواهند وام بگيرند كه كار خود را توسعه بدهند  بنابراين آنهايي كه مي .ما هم اينطور نبودند ي ائمه
جويي كننـد و   از همان درآمد صرفه .وام نگيرند ،باشدروند كارشان يك وضع ثابتي داشته اينكه يا 

ايـن يـك   . كه اگر هم به جـايي نرسـيد ضـرر نكـرده باشـند      ؛همان كه جمع شد آن را خرج كنند
  .مشورت اقتصادي بود. مشورت بود

ل نكه اسـالم از او براي اي ؛يعني عمومي شد ،اي كه اسالم ظاهر شد يهاولهاي  در سال اماو 
َو : و بعد فرمـود  2 ْقَربيناَ الـ کْنِذْر َعشيَرتَ اَ َو  :توسعه داد و گفتآن را خداوند معين وقتي در ولي  ،بود

َّ  کْرَسْلنااَ ما  افًَّة لِلنَّاِس َبشيرًا َو َنذيراً کإِلا
ي كعبـه   خانهاز آن روزگار . براي همه فرستاديمما تو را ، 3
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ها دور و بر خانه بـه   پرست اعراب حتي بت ،ل مهم بودي كعبه از او البته خانه ؛ي مهم دانستلرا خي
اسالم كه  .به اين صورت نبود ،تشريع كردهولي به صورت آداب شرعي كه اسالم  ؛آمدند طواف مي

كسـي   4َلْيـهِ َو لِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسـَتطاَع إِ  :گفت ،آمد آدابي و اجري براي آن معين كرد
 ،بـراي خـدا اسـت    يعني حـج  .ه بيايد و برگرددتواند برود، خداوند از او طلب دارد كه به مكّ كه مي

اج عالمت پيشرفت اسـالم  حج نتيجه اين شد كه تعداد ،اهميتاين با . طرف او مستقيم خدا است
كعبـه شـلوغ باشـد و    ي  اي بايد به حـج برونـد و هميشـه دور خانـه     هحتماً هر سال عد :دگفتن .بود

اج زياد باشـد و حتـي   ي حج ههميشه بايد عد :فرمودند كه هحتي يكي از ائمه .جمعيت زياد باشد
المـال بـه    كم بود بايد از بيـت  كنندگان حجي  هاگر يك سال از جهات اقتصادي و يا امثال اينها عد

يـك جـا    ،روند خيلي ميكّه به مكه همين امر نشان دادن  .ه بياينداي خرجي بدهند كه به مكّ عده
آن كـار   ،آينـد  مي مكّهوقتي ديد جمعيت زيادي به  ـ البته قبل از اسالم بود ـ موجب شد كه ابرهه

به اين جهت زياد بودن  ،آمدند مي ما و يا بزرگان شيعه به حج ي و چون تقريباً هر سال ائمه .را كرد
ـ    ي بني ت كه هشام خليفهها هس كه در داستان .بود تشيعتبليغي هم براي  ،جمعيت ه، اميـه بـه مكّ
كسـي  د خليفه است يا هر رك كه كسي اعتنا نميبود جمعيت زياد  نقدر در حجآآنجا  .آمد حج براي

يكي از سفراي خـارجي، سـفير كشـور     .مردم آمد و طواف كرد و رفتميان در . خواهد باشد كه مي
آداب و مراسم را او  .بيا حجبه با هشام د فتنبه او هم گ .آمده بود پيش هشام ، در همين ايامديگري
در اين حين ديد يك نفر بدون  .گذارد كرد و ديد جمعيت فرقي بين خليفه و غيرخليفه نمي نگاه مي

ديدند به او  در حال خود بود و مردم وقتي او را مي .آمد بيرونمسجد  گونه محافظي تنها از درِ هيچ
بـراي  . آرامش طواف خود را كرد و رفت يك گوشه نمـاز خوانـد   و او با ،دادند ميمحلي براي عبور 

را تـا ايـن انـدازه ارج و    ولي اين پيرمرد  ،جالب بود كه خليفه را مردم اعتنا نكردندخيلي اين سفير 
او  :از خليفه پرسـيد  .كردند اينطوراين شخص بزرگواري است كه البد و فكر كرد ا .احترام گذاشتند

كـه   ـ فرزدق شاعر شيعه .دانم نمي :خليفه به دروغ گفت ،پرسيد ز خليفه ميسفير بود بايد ا كيست؟
گفـت  پـيش خـود   خليفه  دهيد بگويم؟ اجازه مي ،شناسم من مي :گفت ـ آمد رفت و مي در دربار مي

   :ي گفتهمفصلي  يك قصيده. اجازه داد ،شود اگر اجازه ندهم خيلي بدتر مي
ـــــاُء ـــــِرُف اْلَبْطَح ـــــِذي َتْع ـــــَذا الَّ ـــــهُ اَ َوطْ َه  َو اْلَبْيـــــــُت َيْعِرفُـــــــُه َو اْلِحـــــــلُّ َو اْلَحـــــــَرمُ    َت

ـــــِه ـــــاِد اللَّ ـــــِر ِعَب ـــــُن َخْي ـــــَذا اْب ـــــْمکَه ِقـــــيُّ الطَّـــــاِهُر اْلَعَلـــــم   لِِّه ِقـــــيُّ النَّ  5 َهـــــَذا التَّ
جاي پاي او را هم  ،شناسند نه تنها مردم او را مي :كه يك مقداري توصيفات كرد گفت اول

 ،الحسين اسـت  بن او علي ،اين فرزند پاك شده است ،است بندگان خدافرزند بهترين  او .شناسند مي
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آن جمعيت زياد موجب ترويج  .خيلي مشهور در ادبيات ماند ي اين قصيده .است عادحضرت سج
دوش نمي اينطوردر جمعيت كم كه . ه شدقّـاحكام ح.  

ــورد مكّــ   ــن در م ــي     ،هاي ــم هم ــان ه ــه و بزرگ ــارت ائم ــورد زي ــور،  ندر م ــرم در ط ح
ها بعد كـه   عباسي در سال لحتي يك سال متوكّ .هميشه جمعيت زياد بود عحسين امام حضرت

حـاال بـا بلـدوزر     ؛هر كه را دسـتش رسـيد گـردن زد    ،عزوار امام حسين ،خيلي با شيعيان بد بود
در و ايـن ضـريح چـوبي را    خاك يكسان كـرد  وقت خود حرم را با  آن .كنند مي اينطورحسينيه را 

قهوه درست  آنها را سوزاند و از آتش  اي نشست و چوب ل بر چهارپايهخود متوكّ .ها گذاشتند خرابه
  .است اينطوربزرگان  ي حرم همه. ار كم نشدندذلك مردم و زو مع. كرد و زهرمار كرد

يـك   ؛رقيـه اسـت   حضـرت آنجـا بارگـاه    .ايد ف شدهدمشق مشرّپايتخت آن اكثراً سوريه و 
اي كـه چـادر زده بودنـد هـم      در همان خرابه ، وساله از اهل بيت كه مريض شد كودك پنج شش

چون به . گذارند ي احترام مينّهم شيعه و هم س .مرحوم شد و براي او قبر و بارگاهي درست كردند
گذارنـد   وقتـي بـه قبـر او احتـرام مـي      .گذاشتند به قبر او هم احترام مي ،گذاشتند خود او احترام مي

ايـن مسـأله بـراي اوليـا و اوصـياي خـدا و        .گذارند ن است كه به خود او هم احترام ميعالمت اي
شوند  بزرگان مردم جمع مي ي مقبرهدر بينيم  اين است كه اگر مي .صادق استنيز هاي ائمه  وصي

كه ما هم مريد همين  ؛ي ديگران اين است كه مرتب به زيارت بروند وظيفه .روي اين عالقه است
ِه بـِ .كه اينجا دفن است و مريد جانشينان او كسي هستيم ُه ُمـِتمُّ اَ ُيريُدوَن لُِيْطِفُؤا نُوَر اللَـّ ْفواِهِهْم َو اللَـّ

به خيـال   ،وت كنندفُبراي اينكه نور خدا خاموش شود، در آن  خواهند مي ، 6اِفُرونکـِرَه الْ کنُوِرِه َو َلْو 
ـ بـه آن   اگـر نوري كه هست مثل شمع است و  ي اينكه اين شعله  .شـود  وت كننـد خـاموش مـي   فُ

 .كند ولو كفـار از او ناراضـي شـوند    خواهند اين را خاموش كنند ولي خداوند نور خود را زياد مي مي
  .گفتم اين هم مطلبي كه بايد مي

 .ش.  ه 5/4/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     
 ت را بترسانكخويشاوندان نزدي: 214سوره شعرا، آيه .  2
 .دهنده يمدهنده و ب تو را به پيامبرى نفرستاديم، مگر بر همه مردم مژده: 28سوره سبا، آيه .  3
 .97عمران، آيه  سوره آل.  4
شناسـد و منطقـه حـرم و بيـرون      كعبه او را مى ،شناسد گام نهادنش را مى  )معظّمه مكّهبيابانى در (ست كه بطحاء واين هم: 125، ص 46، ج بحاراالنوار.  5

 ...زه سرشناس استاين پرهيزگار پاك و پاكي. اين پسر بهترين همه بندگان خداوند است. شناسد حرم او را مى
 .8سوره صف، آيه .  6
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ه   یاوردن ی          وچک  ی  ّ س  خ /  ج ن    /  ت /  ودکان  ؤاالت      پا دا   1ز

*****  
، من هم نويسد كند و بعد مي نويسد، فكر مي مياي  ه نامهكسي ك . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم

فعاليـت و   كيخودش اگر منظم باشد  ،ركفو  ،كنمر كفاول بدهم بايد نامه را خواهم جواب  ه ميك
هـم خسـته   مـن   .هـا متفـاوت اسـت    به عالوه قدرت انسان ؛ندك خسته ميبدن را ار است و ك كي

 از شـما  ه خيلـي گـو اينكـ   .نمكـ تـوانم صـحبت    بنويسم ديگر نمـي ها را  نامه شوم و اگر جواب مي
دل شـما   ،الي نـدارد كاشـ  .را حتماً بدهم ولـي حـرف نـزنم    هايتان ه جواب نامهكمند هستيد  عالقه
و  شـود  نم مربوط بـه همـه مـي   ك ه من ميكي شما است ولي صحبتي  نامه چون خواهد مي اينطور
  .نفع هستند ذيدر آن همه 

هـاي   بچـه ه كـ نم كـ  مـي رار كترا گفته بودم  ،تر از اين خيلي پيش ،بار كه يك ديگر مسأله
پنج سـاله،   ـ چهار ساله، چهار ـ سه هاي بچه. نياوريدبه مجلس خواهند  مي ه مراقبتكرا ي كوچك

خـوب   ،نشـينند  و اينجـا مـي   آيند ه ميكدوازده ساله  ـ ده ،هاي بزرگتر بچه اما. هفت ساله ـ شش
 .خـوب اسـت  ، آمدنشان ها گوش بدهند به حرفدارند توانند بنشينند و حوصله  ه ميكآنهايي  .است

بخصوص اگر منطبق با فطـرت   ،در سنين پايين مطالب جديد .خورد ها به گوش آنها مي اين حرف
نـوزاد  ش راسـت و چـپ   بـه گـو  كه همين اذان و اقامه . ماند شود و مي ميدرك بهتر  ،انسان باشد
ه در اذان و اقامـه گفتـه   كـ مطـالبي  ي  مطابق فطرت است، فطرت انسان با همـه  ،شود خوانده مي

خـدايي   ،مـرا آفريـده   هكغير از خدايي  ،ه غير از اهللادهم به اينك شهادت مي ؛استمنطبق شود  مي
 :گويد بعد مي. اشدثر بؤه در جايي از جهان مكنيست  جز خداوندنيست يعني هيچ نيرويي در جهان 

بعد به اختيـار  به من آموخته و هايي چيزرده، كنرهايم ه مرا آفريده، كه اين نيرو كدهم  شهادت مي
 بچـه  ،يكودكه در اينك ،اينبنابر .است فرستاده هم پيغمبر و امام ،دهم ميرا انجام كارهايي  مخود

 بچهيك اگر  .ريبي هم نيستمند به مسايل معنوي باشد بسيار خوب است و چيز عجيب و غ عالقه
خـود تـو    ،نكصبر  :بگوييد ،پرسد فهمد و بعد از شما مي ي را نمييها و حرفآيد  مياين مجالس به 

دانسـتي نـان و    خـوردي و نمـي   ه شير مـي كمگر تو ياد نداري  ،براي او مثال بزنيد .خواهي فهميد
 ،فهمـي  مسايل ساده را مـي  اولاينجا هم  .فهمي اي مي بزرگتر شدهكمي ه كحاال  ؟گوشت چيست

ه تـو را چـه بـه ايـن     كـ بـه او نگوييـد    .ي مسايل را خواهي فهميد شوي و همه م بزرگتر ميك مك
همـان  درباره اين نحوه رفتـار،  ها داريم  داستان .است بچهتربيت گويم براي  اينها كه مي ؟ها حرف
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نه اينكـه   ؟يقته حقتو را چه ب :گفت ععلي ؟يقت چيستپرسيد حق عاز عليكه ميل كداستان 
يقـت  دربـاره حق ه كـ ه مطـالبي  كـ خوانيم بفهميم  ه ميكخواست ما  ، مياين بودايشان واقعاً هدف 

تـا   پرسـند  مـي هـا   بچـه ه كـ االتي هـم  ؤس .چه رسد به ما ،بودمشكل ميل كبراي فهمش اند  گفته
اگر  :بگوييد بري؟ چرا مرا به مجلس نمي :پرسيد بچهاگر . بدهيدبه آنها ك قابل در توانيد جواب مي

 شد تو خسـته كبيشتر طول باگر  اماشد براي تو خوب است كطول ب نيم ساعت ـ ربع كمجلس ي
 اينجـا هستي، داري  محتاج نگه وي كوچككه آمدن تو،  ،به عالوه .شوي و آن خستگي بد است مي
هسـتي   ه عضـوي از آن كـ اي  بايد بداني در جامعه .شود جمعيت اسباب زحمت ديگران مياين در 

ها  به بزرگدهم  ميآبنبات ها  بچهبه من بينيد  ميه اينك اما. مزاحمت ايجاد كنينبايد براي ديگران 
نـد،  ك شخدا رحمتكه خانم پيري بود، هفتاد سالش بود مرتبه خانم مرحوم معيري  كي ـ دهم نمي

ام  سال دير آمـده من هفتاد  :گفتو آمد  ،شاه بودعلي دختر عموي آقاي سلطان ،قوم و خويش ما بود
ي  ه در همـه كاست، آبنبات دادن نبات اين نه فقط آب ـ استثنا بوداو  ليو .نبات من را بدهيدحاال آب
كه است  حده در اين كرا بشناسد و بداند  خود حد كودكه كخواهم  مي من ،ها فراوان هست مغازه

آيد در نظر او  جا ميكه اين كودكن دهم چو ها نميبه بزرگتر نبات راآب كهدهم و اين ميو انبات به آب
ولـي ايـن   اسـت  او چقدر  ه حدكبفهمد  و اي بگيرد شود نتيجه اينجا مي ،اريكه از هر كاين است 
 .اسـت  خـود  حـد در كسي هر  ،دهم نميشما دهم و به  و مياآبنبات به  ،نيستاو ير بودن دليل حق

؛ و اين عمر بشر يعني جواني تابستانِِ .هر دو غذا است ،غذا زمستاني كيو غذا تابستاني است  كي
ه توصـيه  كـ اين هـم  . رعايت كنيدرزندان را از همه جهت تربيت ف .شود مي سنّوقتي مجوان يك 

ايـن امـر    ،شـده گفته هم ديگر بار  كيهمانطور كه ولي  .آبنبات و نبات چيز مهمي نيست ،ام هدرك
ه و مـن از اينكـ  شـود   ميتوأم  بنباتآ با كودكدر فكر  ه اين جلسهكشود  ميتداعي معاني موجب 

مند  عالقه شود ه معلوم ميكاز اين نظر  .شوم خوشحال مي ،آيند آبنبات بگيرند دو مي هها ب بچهاين 
ها در گـوش   م حرفك مكد نولو گوش ندهباشند مند شده  ه عالقهكهمين  اند، به اين مجلس شده

  .رود د مينبخواه شانه خودبدون اينك آنها
يـا   ،است مجالسهمين ي كي ،حاال عموم هم درجاتي دارد .ربيت عمومي استاين طريق ت
  .ها باشيم بچهبايد مراقب محيط به اقتضاي از ما  كهر ي .يا در مدرسه ،مجالس خانوادگي

 .ش.  ه 7/4/1387صبح جمعه، تاريخ .  1                                     
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سان  وان  ا ت    ی  دیدگاه  و   و   گاه  /  و  ی  ز سان  از    نا   1ا

*****  
موجـودات   نكـه يالبته در ا ،به تسلسل موجودات معتقدند ها بعضي . ِن الرَّحيمبِْسِم اللَِّه الرَّْحم

ـ آن را آفر دوم ،ديرا آفر نيا اولروز  :ديگو يخود تورات هم م ،ستين يبا هم دارند حرف يصالاتّ  ،دي
كـه   نـد يگو يمـ  ،كنند يظاهر نگاه م ديآنها از د امنته .تدريج صورت گرفت بهآفرينش  يعني ...سوم
از  نيبنابرا .ستديدو پا با يتوانست رو ،بود واناتيح لكه مث يبشر نيكرد كه  ا يكار كي عتيطب

 .آزاد شد شيها دو تا دست ،كه شد كار نياگويند  مي .دو پا راه برود يبشر است كه رو اتيخصوص
 آزاد شد توانست ابزاركار شيها دست :گفتند دنديبه كمكش رس ستيكمون يها اقتصاددان بازاينجا 
 لهيوسـ  شيكارهـا  يكه برا يوانيح يعني ؛اند دادهابزارساز  وانيبه انسان لقب ح كهي طور هب .بسازد

ـ از درخت بكنـد   وهيكرد كه بتواند م زيها را مثل چاقو ت سنگچنانكه  .سازد يم  يگـر يد وانيـ ح اي
  .شكار كند

ـ د امنتهـ  ،بود گريد واناتيهم در ح قبالً موارد نيهمه اشبيه البته   تيـ اهم و شـد  ينمـ  دهي
مطالـب را بـه    نيهم ،كنند يو انتساب به خالق نگاه م ينوكه خلقت را از لحاظ مع ييآنها .نداشت

  .اند گفته ميقد از يگريعبارت د
 شيصـرف تجربـه و آزمـا   كـه   ييهـا  وقـت  از اين مقدار كياگر هم  يشناس ستيز يعلما

 يهـا  راه ،بكننـد فرموده اسـت،  راجع به خلقت خداوند كه  يصرف فهم مواردرا كمترش ، كنند مي
  .شود يآنها آشكار م يجلو يحيصح

مستعد شـد   وانيح يوقت :نديگو يشناسان م ستيبشر را آماده كرد، ز يخدا وقت :مييگو يما م
روح ، شـد  وانيح كي يعني ،تمام شداو  يكه خلقت ظاهر يوقت :مييگو يما م .كه با دو پا راه برود

ـ ا نهـا يا ،ميكنـ  يآن باال را نگاه م ما .ابزار ساخت :نديوگ يآنها م .شد دهيخدا در او دم ظـواهر را   ني
نگـاه   تيمعنو از ديدهم اگر  ليدل نيبه هم .شود گفت غلط است ينم .ستيغلط نكامالً . ننديب يم
ـ همـه م  ...روانشناسي و و يروانكاو ،يشناس نيريد ،يشناس ستيعلوم ز يها برداشت نيا ،ميكن د ؤي
  .گريعبارت د كيبه  امنته ست؛اد ماقاعت
 2تيـــآدم انِيـــو م واريـــنقـــش د انِيـــچـــه م    ينيب گوش و دهان و چشم است و به يآدم اگر
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كه  يهمان صفات نكهيا يبرا. است تيآدم انيو م وانينقش حفرقي بين شود گفت چه  يم
ـ يدر خ نديگو يشناسان از ظواهر م ستيز  لهيوسـ  وانـات يحخيلـي   .هسـت هـم   گـر يد وانـات يح يل
كـه  هـا   همـان وقـت  سـال پـيش،    60حدود  ديآ يم ادمي. مينيب يتفاوت دارد كه م امنته ،ندساز يم

ـ آمـد   يكالغ مـ ديدم  نشستم مي لب باغچه مي داشتيمدر تهران  يمنزل ،بودمو جوان نوجوان   كي
 وانيـ حايـن   .بـرد  مي گرفت يم يماه ك، يشدند يجمع م ها يماه ،انداخت يدر حوض م يتكه نان
او فقـط  كه است  نيتفاوتش در ا امنته .رديگ يم يطور نيا كند يتله درست م ،استساز  لهيهم وس

 سـازد و  يمـ ابـزار  هم اش  يتكامل معنو يانسان برا ،سازد يخورد و خوراكش ابزار مو  شكم يبرا
  .اش انجام بشود يخواهد كه تكامل معنو يم نيا يرا هم براخوردن آن  يحت

ُه  کَفَتبـارَ  :گفتـه اسـت   ،كه خداوند بـه مـا داده   يموهبتمرحمت و اين  نيبه هر جهت ا اللَـّ

را از خودمـان   يصفت انسـان  نيا ؛اهللا گفته است خداوند خودش به خودش بارك 3 أَْحَسُن اْلخالِقين
  .ميسلب نكن

 )جلسه برادران ايماني. (ش.  ه 8/4/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
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سان  فاوت  ی  /  وان   و   ا نا ت /  ی  دا سان  ا واه  /  ا و     و    دا   /  دا

ه   باید      ت     ما          ساد  ی  ما    ھ
ّ
یات        و   م   د ی     و سا تار     ا   1م     ر

*****  
 خيلـي از  .روي زمـين هسـتيم  هنوز ايم و  ها آفريده شده ما انسان . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم

هـا   و شما در فـيلم اند  ه از بين رفتهك و امثال اينها هامثل دايناسور. ه از بين رفتندكجانداران بودند 
يعنـي   ،روزي به وجود آمده كبشر هم ي .اند ولي حيواناتي باز به وجود آمدهبينيد،  ميتصوير آنها را 

اگـر ايـن    .دن اسـت نباشـ  كـ روزي هـم مم  .اسـت  شـده خلق قبالً بشري روي زمين نبوده و بعد 
يـادم   .ي زمين هم نخواهد بـود  رهكه كبشري نخواهد بود  اي باشد نه تنها هاي اتمي و هسته بمب
بـه   داشـت، المللـي   موريت بينأو م ،ه از عدليه بودكت كي از رجال مملكي آيد پنجاه سال پيش مي
ه نگـران  كـ گفـت   ،انفجار اتمي شـد از پرسش  ،ندكاران خود صحبت كبراي هم تاآمد گستري داد

ه كـ بـراي اين گفـت   ؟بـه چـه دليـل    ندپرسـيد  كـرد، ند نخواهچنين اقدامي ها  نباشيد مسلماً دولت
 ،ي زمـين را از بـين ببـرد    رهكـ ه كافي است كدارند در خود ها  ه دولتكي نيروهاي اتمي  مجموعه

  .ار نخواهند زدكدام دست به اين كاين هيچ بنابر
نگـاه  خـود  و به اطراف بشر از وقتي به وجود آمده  .از بين برودبشر روزي ن است كممپس 

بعضي حيوانات شبيه خود مثالً شـامپانزه يـا    ،درخت و گياهان را دور و بر خود ديده و خورده ،ردهك
ر در بشـر بـوده تـا    كـ همين ف .بعضي از آنها شبيه او هستنده كاز اينرده ك تعجببوزينه را ديده و 

هـم   اولاز همـان   .از نسل آنها يا پسر عموي آنهـا هسـتيد   ها شما انسان گفتندبعضي دانشمندان 
ه كـ متوجـه شـد   بـاالخره   ؟چيسـت حيوانـات  ه تفاوت من بـا  كنكته رفت اين ذهن بشر به سوي 

 توجـه وجـود داشـت   ه كهايي  تفاوتبه رد و كر كف كمي. دارد ...ا شامپانزه و گوريل وي بهاي تفاوت
ريخ آگاه نبود از آن تـا به آن روح داشت ولي او هميشه رد، ك توجهم به داشتن روح ك مكبعد  .ردك

امالً كـ هايي دارم، خيلي از حيوانات در اعمـال خـود   من چيز ،جديدي براي او پيش آمد فكربه بعد 
و  ؟نـد ك ر ميكفميمون هم آيا اين  .ها د بخصوص ميموننخور غذا را با دست مي ،هستندمن شبيه 

ايـن   ؟نـه  مند است يـا  آيا او هم عالقه ،ه من به فرزند و به همسر خود عالقه دارمكطور  همانآيا 
 ديگـر دارنـد  موجودات ه كروحي غير از اين كه يكد وه شم متوجك مكشد تا خود او موضوع سبب 
توانـد   مـي  انسـان چطـور؟ انسـان    اماخورند،  همه حيوانات هر چه دلشان خواست مي. در او هست
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را  جاي ديگـر همـان غـذا   در تواند  نخورد و مي ،خواهد دل او هم مي و ه خوشمزه استكرا غذايي 
از اينجـا بـود كـه     .توانـد  ولي آن حيوان نمي تواند گاهي خود را نگه دارد انسان مي .ببيند و بخورد

را به وجود  همه چيز هككسي  ه آنكپي برد  اينجااز  .ه آن حيوان نداردكدارد انسان فهميد چيزي 
ه در كـ اشـته  چيـزي در او گذ  ــ  دانست يا خدا يا هـر كسـي ديگـر    ميطبيعت آن را حاال  ـ آورده

 اينطـور انسـان  گـوييم   مي هكاين .خداشناسي فطري انسان شد ءمنشا و ايناست نگذاشته حيوانات 
 ،نيسـت  مال خود او تنها ،ه دارد مال امروز نيستكه خلقتي كشد  توجهم طور تدريجي هب يعني ،شد

د داشـته ايـن   وجـو بشـر  ه كي اولاز . هستند طور هاي او هم همين بچه ه،طور بود پدر او هم همين
ايـن  جا است وقتي حاال از اين ،خداشناسي فطري است :گويند ه ميكاين. استاضافه هم در او بوده 

  .شود خداشناسي براي او پيدا مي ،طور بوده را شناخت و بعد فهميد از قديم همينيقت حق
ْمنـا َبنـيکَو َلَقـْد  را بزرگواري داد ،يعني فرزندان آدم ،آدم خداوند بني ـ   ،2 مٓادَ   رَّ آدم  بنـي  همـا ب

اگـر   بـه ايـن ترتيـب   . رديمكهايي حمل  شتيكبا در خشكي و دريا يعني بزرگواري داديم و آنها را 
شايد خدا نخواسـته   .رفتند همه از بين مي ،آمد شتي به وجود نميكآن  نبود و شتي نوحكآدم در  بني

، دآدم ياد دا به بني .بين بروداز  ،ردهكه كخلقي  )استماصطالح به البته زحمت ( شيدهكه كزحمتي 
 دشتي بسـاز كي تابستان در بيابان  ه در چلهكبه نوح ياد داد  ،به پلنگ ياد نداد ،به زرافه ياد نداد اما
 ،در ايـن هـواي گـرم   بگويند چرا ه كداشتند  حقّظاهراً  .ردك اش مي شد مسخره س رد ميكه هر ك
شتي كداد و آنها را در  رامتكآدم  خداوند به بني :فرمايد خداوند مي .آمد طوفانبعد  د،ساز شتي ميك

طوفان نـوح از  در ن است كخيلي از حيوانات مم .طوفان از بين بروند درو نگذاشت  دادقرار نجات 
ـ ه خداونـد بـه مـا داده از دسـت     كرامتي را كآن نبايد ايم  ه ماندهكما  ،بين رفته باشند ايـن   .دهيمب

 ،رويـم  ما روي دو پا راه مي .قهري استاز امور ما خيلي  .دندهي ه به شما داده از دستكرا رامتي ك
ه شـد بفهمـد   كبزرگ  اينكهرود براي  چهار دست و پا راه مي بچه .رويم با چهار دست و پا راه نمي

ـ مگر بيمـاري  ، روند بزرگ چهار دست و پا راه نمي هاي آدم ،طور بوده وقتي آن كي ي داشـته  خاص
  .باشند

ـ ، تمحب مثل يدر امور. دندار اتهايي با حيوان تفاوتها  انسان ،اينبنابر ت حيوانات هم محب
منتها غريزي و خيلـي   ،دارندهم را حيوانات اين اوصاف  ،غريزي استحيوانات ت دارند منتها محب

من خـداخواه و  ؤمـ « :انـد  نوشـته  پندصـالح ه در كـ خواهي جـويي، خـدا   علـم اوصافي مثل  اما .مترك
در  .اينها متعلق بـه انسـان اسـت    رود خواهد و هم به سمت او مي مي م خدا رايعني ه »خداجوست

لحظـه هـم چهـار     كحتي در ي ،دينكتقليد ن اتاز حيوانت انسان اس خاصه كهايي ارك ، درظواهر
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لحظه ژست حيوان  كه يكنيد كنر كف بهر حال. است مفصلخيلي اين بحث  ؛دست و پا راه نرويد
ه كـ هـا   بعضـي گـوزن   ،ايـد  ديدهشما  .م لحظات حاالت انساني داشته باشيددر تما .گيريدببه خود 

ند و ك به هم گير مي يشانها شاخ ،نندك با هم جنگ ميكه بعضي اوقات  هاي پيچ در پيچ دارند شاخ
ولي به هر . خورند مي راآنها آيند و  تر مي وقت حيوانات خيلي ضعيف آن ،توانند از هم جدا شوند نمي

رو حملـه   سي خوب نيستيم از روبـه كما هم اگر با  .دننك حمله ميبه هم رو  و از روبه جهت مستقيم
 ،چينـي ندارنـد   حيوانـات تفتـين و سـخن    .انسانيم هر دو ،ه هر دو مثل هم هستيمكبراي اين ،نيمك

ي در انسان حت وندخدا .نداردرا اوصاف اين حيوان اصالً  امارد، كارها منع كاز اين  خداوند انسان را
بـه   :گويـد  ه مـي كـ مثلـي معـروف اسـت     .ان نـدارد ه حيـو كي آفريده ننده و مضرّكچيزهاي فاسد

 .گفتـه  شخـود را هـر دو  ؛ فرار كـن و به آهو گفته  ،بگيرآهو را گفته  ـ يعني سگ شكاري ـ تازي
ي  ه همهكه در انسان هست اين است كاي  مسأله اما .، آهو هم كار خود راندك ار خود را ميكتازي 

 خصوصيات انسـاني به نيم و ك دقّتبايد ، در ما آفريدهآنها را هاي فساد در ما هست و خداوند  يهما
  .اهللاءشا ان. نيمكرفتار 

 )جلسه خواهران ايماني. (ش.  ه 8/4/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
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دن  ه  ا    و   اذان  وا ّ وش  ن     /    دا ت /  ز
ّ ی  دوره     اھ ه    با    ورد     وه  /  ود ّ  /  

وا  ت      و    د وی        ما     و  پدر     الف ا ن   ج دا ه/  ز   /  طالق    ی  ّ

ه      با  ورد  ت    با   ورد     از        و      ھم      ّ ر   1ر

*****  
فـرق   خوانند براي دختر و پسـر  مي بچهاذان و اقامه كه در گوش  . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم

گو اينكـه ايـن    دختر است يا پسر؟ پرسند ميشنيدم  كه گفتم اذان مي بچه يكبراي من  .كند نمي
بـراي اينكـه اصـولي را در    ندارند ه كنيد كه دختر و پسر فرق توج اماخواستم بگويم  را نميمطلب 

هـا و   يحيحتي مسـ  .ها است كنند كه اين اصول براي همه مسلمان اذان و اقامه اعالم و تلقين مي
  .اصولي دارندها هم  يهودي

 و نـدارد در آينـده  كودكي هيچ اثري دوره كه كنيد نفكر ندانيد و  اهميت بيكودكي را دوره 
معني آن را نداند، بعـدها   ،ببيندرا اي  يك منظرهاي  بچهها ممكن است  خيلي وقت ،فهمد نمي بچه

سـينا   ابـوعلي . سينا از اين نوع اسـت  ليداستان ابوع .معني آن را بفهمد ،كه بزرگ شد و يادش آمد
بعد از اينكه مادر  .خورد به مادر چسبيده بود و شير مي ،شايد هم كمتر ،شش ماهه بود كودكي پنج

كودك را پشت سر خود گذاشت و يك سبد روي او  ،رفت سر جوي آب، لباس بشويدبه او شير داد 
سـبد  روي از گـردن درآورد و  را هـم   شخـود فيـروزه  بنـد   و گـردن  جابجا نشود بچهكه  قرار داد،
هم چربي و هم عـرق بـدن بـه آن     ،هم بوي بد ،گردنبند اگر فيروزه باشد هم بوي خوش .گذاشت

صحبت كنيم از بحث پـرت  در اين باره اگر بخواهيم  .زند كه پاك كردن آن هم راه دارد لطمه مي
شسـتن  را گذاشت و مشغول  بچه بهر حال. شايد هم آن را از گردن درآورد كه گم نشودشويم  مي

مـادر بعـد از كارهـاي خـود آمـد      . كالغي آمد و گردنبند را برداشت و بـرد ها شد همان وقت  لباس
دوازده سـال   ــ  بعد از ده .ها گذشت مدت ،گشت، ديد نيسترا هر جا . گردنبند را بردارد ديد نيست
براي دوستان  بند فيروزه را گردن گم شدن قصهو اين زن نشسته بود  ،كه از اين قضيه گذشته بود

مـادر  . داد دوازده ساله بود گـوش مـي   ـ ده حاالپسر او هم كه  :گفت هاي خود مي و قوم و خويش
 ،دنبنـد را در آوردم ريـك سـبد روي او گذاشـتم و گ   مـن   كـه  بود بچه حسينهمين  ،بله :گفت مي
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 .پيـدا نشـد   ،هـر چـه گشـتم    ،ديدم گردنبنـد نيسـت  هايم را شستم،  كه لباسبعد  ،گذاشتم شكنار
ديـدم  را يك كالغ  ،كه آسمان سوراخ سوراخ بودرا بله من به ياد دارم آن روزي  :سينا گفت ابوعلي

چون سبدي كه مادر رويش انداخته بـود، زنبيلـي بـود،     .كه آمد و گردنبند را برداشت و آن باال برد
گـوش بـه حـرف او     بهـر حـال  . در ذهنش نقش بسته بود كه آسمان سوراخ، سوراخ اسـت  اينطور
ي كالغ  گويد و رفتند ديدند بله، گردنبند در النه شايد راست مي :ي گفتندمدتبعد از  ،باالخره .ندادند
  .است

گويند ولي ابوعلي نابغه هم اگر بود، يك انسـان   مي سينا اين داستان را از جهت نبوغ ابوعلي
 .انسان بود و چيز اضافه از يك انسان نداشـت  يكمربوط به يعني تركيبات بدني و اعصاب او  ؛بود

يكـي   ،يك انسان ديگر از دو سـالگي  ؛به ياد بياورد اينطوراز شش ماهگي ممكن است يك انسان 
ايـن نشـان   . و همـه انسـان هسـتند    طور اسـت  متفاوت است ولي همه يك .ديگر از چهار سالگي

 ،شـود  ها در ذهن آنها ثبت مـي  ز بزرگا بيشترشنوند، حتي  ها هر چه مي بچهدهد كه كودكان و  مي
 ذهن كـودك هـم  صوت داشته باشيد،  مثل اينكه شما يك نوار ضبط .فهمند منتها معني آن را نمي

فهمـد بعـدها كـه     نمـي را آنها ولي معني  كند، ميروي نوار ضبط گويند  ميكه را ي چيزهايي  همه
انـد كـه پـدر در     به همين جهت گفته. وقت معني آن را خواهد فهميد بزرگتر شد اگر يادش آمد آن

ل خـود  خيلي خوب است كه او .اقامه بگويداو اذان بگويد و مادر در گوش چپ  نوزادگوش راست 
با اعتقـاد   ،ولي اصل اين است كه پدر و مادر .خوب است ،بعد تيمناً ديگري هم بگويد .آنها بگويند

  .بگويند
 ،دينه زياد شـد مـثالً صـد نفـر شـدند     جمعيت در ميك زماني اذان چيست و اقامه چيست؟ 

چكـار كنـيم كـه همـه در      ،پرسيدند .خواهيم در مسجد پشت سر پيغمبر نماز بخوانيم ما مي ،گفتند
از طرف خدا آمـد و   جبرئيلمشهور است كه  .هاي خود بفهمند؟ هر كسي يك پيشنهادي كرد خانه

ه اذان و اقامه را به كجـا كشـيد   ،تعصبال و حا ؛بگوييد اينطوركه  ،دادياد پيغمبر به اذان و اقامه را 
بـوده  بـراي هميشـه    ،نه :گوييم ما مي .اين واقعه زمان خود پيغمبر بود :گويند ت مينّاهل س. است
مـرد   ،دومعمـر خليفـه    .استنماز كه يعني بشتابيد براي بهترين عمل   َحيَّ َعَلى َخْيِر اْلَعَمـل. است

دانست يعني وقتي  بود كه هوش خود را هم رديف وحي مي زرنگ و باهوشي بود منتها عيب او اين
 .كرد كه ممكن است غلط باشد فكر مي .گفت خيلي خوب نمي ،گفتهرا وحي چنين چيزي  ندگفت مي
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زمان پيغمبـر بـودم چهارصـد مـورد بـه او تـذكر       من در بعدها ابوحنيفه هم همين را گفت كه اگر 
  .بگذريم ،دادم كه اين حرف درست نيست مي

و بايد هميشه آماده جنـگ باشـيم اگـر در     عمر گفت ما احتياج به قشون داريمباره اذان، در
نـه   نماز اسـت  َخْيِر اْلَعَملگويند  مي ،آيد هيچ كس به جنگ نمي ،َحيَّ َعَلى َخْيِر اْلَعَملاذان بگوييم 

مـا   .ا حذف كردنداين ر ،بنابراين .خوانيم ايستيم و نماز مي ميبه جاي اينكه به جنگ برويم،  جهاد؛
مـا   ،گويند اين جزو اذان و اقامه نيست ي علما مي البته تقريباً همه .ايم اضافه كردهجزء را يك هم 

 كسـي آيد كه پيغمبـر   مي انيعني همين كه اسم پيغمبر را برديم خود به خود يادم ،گوييم تيمناً مي
ـ ت كند بگفته هر كه به او محباو  حقّدر داشته كه  ش رامثل خود حـاال اگـر    .ت كـرده ه من محب

نَّ اَ ْشـَهُد اَ  شما هـم  ،گوييم را مي َحيَّ َعَلى َخْيِر اْلَعَملما  ندگوي ميحتماً  ،حرف بزنيم ،بيايند بنشينند

بـه  محتاج به گفـتن   ،گوييم منتها ما در دل خود مي ،گوييم خيلي خوب مي ،را نگوييد  َعِلّياً َولِيُّ اللَّه
  .دهد وجود ما شهادت مي ي ذره ذره اينكهبراي  .نيستلب 

تـا خاتمـه اذان    .كه همـه بشـنوند   گفت و اذان مي رفت باالي پشت بام ميمؤذّن ، بهر حال
بعـد خلفـا و    بود، خود حضرت ،زمان پيغمبرهم در نماز  پيش .رسيدند آمدند و به مسجد مي همه مي
 ،خوردنـد  آب مي مثالًنشسته بودند و  اما اقامه؛ براي اينكه آنهايي كه در مسجد. بودند عبعد علي

است يعني بـه  به يك معني اقامه هر دو و بلند شدن  .يعني بلند شويد ،گفتند اقامه ميآماده شوند، 
نماز شما حاضر شد شما هم بلند  موقعي كه رهبر و پيش ،حاضر به يراق باشيد ،خدمت حاضر باشيد

  .حاضر شويدشويد و 
 گويند؟ اذان و اقامه مي گوش چپو يك بار در  ،ش راستگويك بار در  بچهچرا در گوش 

كـه   آزمايشاتيدر . مثل هم است و يك مختصر تفاوتي دارداذان و اقامه در واقع  ؟چرا دو بار است
مسطح همه چيز را را ببنديم و با يك چشم نگاه كنيم خود يك چشم اند كه اگر ما  فهميدهاند  كرده
همه در يك صفحه است ما هم اگر بـا   ،اند يد از اين مجلس برداشتها ها را كه ديده عكس .بينيم مي

 ببينـيم، دو چشـم كـه   با ولي  .ها بگذرد و عادت كنيم مدتمگر  .بينيم طور مي يك چشم ببينيم آن
ـ   ،بينم را روي هم مي ي اين اشخاص همهيك چشم كه باشد من با  .بينيم مي مجسم م ولـي مجس
هاي  اند كه دوربين امتحان و آزمايش كرده .نها با هم فاصله دارنددهم كه اي تشخيص مي ،كه باشد

را پهلوي هم بگذاريد به طـوري   اينهادو تا از دارند، ي مكعب  يك جعبه ،عكاسي مكعب مستطيل
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آن  ،چشم راست استاز آنها مثل  در واقع يكي ،دو چشم باشدي  متناسب با فاصلهي آن  كه فاصله
بعد فيلم ، دارند ميبراز يك چيز هر دو دوربين عكس با  .دارد مي چشم چپ كه عكس بر مثل يكي

اينكـه  . اسـت  مجسمعكس تصوير  ندارند، اي گذارند روي هم، و عكس برمي اين دو دوربين را مي
رديـف   چيزهايي را مسطح و هـم و اشتباه نكنيد براي اينكه  ؛ين استهمخدا دو چشم آفريده براي 

ـ   اي مـي  خداوند در سـوره  .تر است ي عقبيكي جلو و يكچون  گيريدنهم  ت بـه انسـان   خواهـد منّ
ـ    ،ام من اين كارها را براي شما كرده: فرمايد مي ،بگذارد َلـْم َنْجَعـْل َلـُه  أ  ؟ه نيسـتيد چـرا شـما متوج

َو  ؟گفت بينـايي بـراي او نيافريـديم    مي ؟چرا گفت دو چشم نيافريديم؟برايش آيا دو چشم  ،2َعْيَنْينِ 

ايـن   ،كنند كه زبان ها محافظت مي كه لباست در واقع مثل اين  .زبان و دو تا لب 3 َشَفَتْينلِساناً َو 
اذان كـه  در گوش راست  .و هر دو راه را نشان او داديم 4 َو َهَدْيناُه النَّْجـَدْين .طرف نرودآن و  طرف

بـه  كه نماز بايست يعني به شود  گفته مياقامه كه  ،گوش چپدر شو و بلند گفته شود يعني يا اهللا 
  .و مشخص ديده شود مجسمصورت 

در خداونـد   ،فهمـد  كـودك نمـي  كه گويند فكر نكنيد  به همين طريق در تربيت كودكان مي
پـدر و   انـد  اين اسـت كـه گفتـه    .االبد نخواهد فهميد ولي نه اينكه الي ده،كودكي فهم را به او ندا

ـ     در جلوي فرزند خود ولو كودك با )زن و شوهر( مادر ه شد رعايت كننـد كـه كـودك چيـزي متوج
زننـد و   ها كه همديگر را مـي  غير از اين جنگ .بينيد كه دنيا متشنج است مي را دوران امروز .نشود
 ،حاال باز مشرق زمين كمتر ايـن نـاراحتي را دارد   .متشنج فكري است .دنيا متشنج است ،كشند مي

مشكالت  .بار خراب است و مغرب كاردر لي و .مشرق زمين هم مثل قديم نيست .ولي باز هم دارد
دعواهـاي پـدر و مـادر را شـنيده      ،چيزي ديده و در ذهن او هسترا بيشتر از اين است كه كودك 

پـدر و مـادر    .از اين قبيـل دارنـد   هايي اند گرفتاري اصطالح كردهامروز، هاي طالق كه  بچه. است
هـا و   فحش .كنند با هم دعوا مي ،فهمد يچه م ،شش ساله ،پنجيا  الهسهشت  ،هفت بچهگويند  مي

 ،گـويم  كـه از بـس زشـت اسـت نمـي      ،را كودك لغاتي ،زنند ها و افتراهايي به هم مي احياناً تهمت
فهمـد   ولي معناي آن را نمي ،در ذهن او هست ،دنگوي مادر مي وپدر كه شنود يك چنين لغاتي  مي

 .شـود  شود و الاقل ناراحت مي ا بدبين ميبه هر دوي آنه ،وقتي كه معني آن را فهميد ؟كه چيست
توصـيه و  اين مطلـب را   ،هايي دارند بچه يا بچهاند و  اين است كه من به اينهايي كه طالق گرفته
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ي كه هست از وقايع جهـان  سنّاين را هم بگويم كه انسان بايد در هر جايي و هر  ،ام سفارش كرده
  .عبرت بگيرد

ــد   ــخص باي ــش ــوش  ك ــدر گ ــرد ان  5شـــته اســـت پنـــد بـــر ديـــوار    ورنو   ه گي
ـ مـن ر  .ايـد  ايد و نه اسم او را شـنيده  ديدهاو را كه شما اصالً نه  كنم مييادي از كسي  يس ئ

بايـد بـه    ،وضـع نـاجوري داشـت   بـود   ها بچهم يك مادري كه قييك زمان،  ،سرپرستي بودماداره 
تا جانشـيني بـراي او   نوشتم  ميبايد  و كرد دادگاه هم عزل مي .تا او را عزل كنند نوشتم ميدادگاه 
من به دادگاه نوشته بودم كه اين خـانم صـالحيت اخالقـي     ،در وضع ناجوري بوداين زن  ،بگذارند

زن را از سرپرسـتي  ندارد و چنين و چنـان و آن گزارشـات هـم ضـميمه بـود و نوشـتم كـه ايـن         
ـ پيش رفرزندان است و  معزل كنيد و فالن كس هم قيفرزندانش  ـ ر .سـتادم فر يس دادگـاه ئ يس ئ

به مـن تلفـن زد كـه     .ها مشدي از اين داش ؛مرد مسلمان و خوبي بود دادگاه به نظرم مرحوم شده،
 ،مرد محترمي بود .بود امي  طبقهي  يك طبقه باال. آقاي تابنده اگر كاري نداري يك دقيقه بيا باال

ردا اين صغير كـه اينجـا   اي؟ پس ف چرا اين را نوشته :گفت .پرونده را جلوي من گذاشت .رفتم باال
آينـد و   همه وقتي كبير شدند مي .آيد پرونده خود را بخواند مي ،شود كبير مي ،شود بزرگ مي ،هست

 ،بـوده  طـور بينـد مـادر او چ   مـي  ،بعد كه پرونده سرپرستي خود را بخواند .خوانند پرونده خود را مي
ولي  ،گوييد راست مي :گفتم .شود مي بدبين شباور هم نكند، به مادر .دخور ي بزرگي به او مي لطمه

مـن مصـلحت    ،اي بنويس كه بنـابر مصـالح خـانوادگي و تربيتـي     تو فقط نامه :گفت من چه كنم؟
من فـوري   ،بعد شفاهاً بيا اينها را به من بگو .م ديگري انتخاب شودم عزل و قيدانم كه اين قي مي

 ،چشـم  :به او گفـتم . ماند در پرونده نميهيچ اثري  ،شود كنم و تمام مي دهم و تصويب مي رأي مي
عبـرت  ماجرا نوشتم و از اين  ديگري گرفتم و نامه پس ،اي را كه نوشته بودم نامه .گوييد راست مي

  .گرفتم
دادگـاه كـه بـودم و چـه در     در چه  ؛خواستند ها در دادگستري طالق مي وقت آنكه ها  خيلي
 .گفتم كه جلوي فرزند خود، از همسرتان بد نگوييد آنها مي ياوالد داشتند به هر دواگر  ،سرپرستي

گوشـت   مـثالً مـن آب   ،نبـود جـور  سـليقه مـا بـا هـم      :بگوييد فقط اگر پرسيد چرا طالق گرفتيد؟
چيز ديگـري را نگوييـد و فحـش و     ،جدا شديمر اين چيزها س !خواست خواستم و او اشكنه مي مي

مند  هم به پدر عالقهو هم به مادر  ،بچهاي اينكه بر .نگوييد بچهدهيد به  مي يي را كه به همناسزا
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مـاجرا  بودن درباره درست و غلط رود  نميفرزند اگر در خيابان يكي به مادر او بد بگويد، اين  .است
پـس   .زنـد  در دهان او مي ،يا اگر كسي به پدر او بد بگويد .زند در دهان او مي همانجا ،يق كندتحق

 بهاو به مادرم بد گفته بايد بزنم  خدايا چكار كنم؟ :گويد ميگيرد  ر ميوقتي بين پدر و مادر قرافردا 
 كيسـت؟ او ولـي   ،دهـان او بـزنم   بـه او به پدرم بد گفته بايد . پدرم است كيست؟او ولي  ،دهان او
بكشـد و   طـرف را در بزرگي در ترديد نيندازيد كه يكـي از ايـن    بچه تانگوييد اينها را پس  .مادرم

  .طرفيكي از آن 
 ي بود كـه بينم دختر را مياو ثر بوده يكي كه االن هم ؤخيلي ماين شيوه اتفاقاً خيلي جاها 

كننـد   هم به پدر و هم به مادر كه از هم جدا زندگي مي ،داردهم بزرگ شده و شوهر كرده و اوالد 
اين  .تاس شده مطّلعكم از وقايع  كنند و حاال كم به او محبت ميآنها هم گذارد و  خيلي احترام مي

ايـن   .دهـد  ، فردا ثمـر مـي  شود كاشته ميكه امروز براي اينكه چيزهايي  ،كنم توصيه را به همه مي
يكي كاشـت و مراقبـت كـرد و     ،تخمي داشت ،خورديم پارسال انبه مي، بينيد درخت بزرگي كه مي

ـ  .كنـد  كـم سـر بلنـد مـي     فردا كم ،و زير خاك است ،نشانيد تخمي كه امروز مي ،سبز هم شد ن اي
حاال اگر هـم آنطـوري    .كند نشانيد فردا اثر مي ميهاي خود  بچهي فكري  تخمي كه شما در زمينه

 دقّـت خيلـي  ها  بچهدر برخورد با  ،به اين جهت .كنند كه اثر كند آبياري ميآن را نكند ديگران اثر 
حـالي كـه    در .گيريـد  ها خيلي آسان است و به حساب نمي بچهكنيد برخورد با  شما خيال مي .كنيد

  .اهللا بكنيدءشا را ان توجهاين . تر است لكها و مش مهمتر از برخورد با بزرگ
 .ش.  ه 9/4/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     

 .8سوره بلد، آيه .  2
 .9همان، آيه .  3
 .10همان، آيه .  4
 . 64، گلستان، ص سعدي كلّيات.  5
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وت   1رازداری و س

*****  
نشست تـا   بيروني مي آمد و در اي هر روز صبح به دربار مي خليفه . بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الـرَّحيم

هنوز به بيرونـي نيامـده   خليفه  ،ر آمده بودي از وزرا زودتكروزي ي .بگويندبا او دارند  اريكاگر وزرا 
هـم   وزيـر  .نـد ك سالت دارد و استراحت مـي ك :ي گفتكي چرا خليفه امروز نيامد؟ :پرسيدبود، وزير 

بـه او  رفت،  ه او داشت به دربار ميكبين راه به وزير ديگري رسيد  .گشتبربه منزل منتظر نماند و 
اي  امر ظـاهراً عـادي و سـاده    .گردبر است،استراحت ل مشغوه خليفه براي اينك ،به دربار نرو :گفت
فـردا خليفـه از   ، بهر حال قضيه چيستدانيد  شما مي ،را نگويمقصه ه من اگر مابقي كاين ماكاست 

آمـدم بـين راه    گفـت مـي   ؟يديـروز نيامـد   راد چپرسي ،گشته بودكه آمده بود و بين راه برآن وزير 
ـ وزير به آن  .دكن مياستراحت گفت نرو خليفه  و س مرا ديدك فالن اي مـن   تـو گفتـه   :ي گفـت اول

  ؟؟ چرا تو گفتيمسئول اين اموريمگر تو : گفتخليفه  .؟ گفت بلههستماستراحت مشغول 
در  هـا  محدوديت اينطور. تر است تر باشد اين محدوديت سخت البته هر چه موقعيت حساس

، ديـروز  ، بيشتر اسـت در دشمن داردنقآه كمثل درويشي امري ولي در . هستهم زندگي عادي ما 
معروف بـه  كه  ردندكمسجدي را هم در قم خراب  ،ردندكمنزل آقاي جوادي را در چرمهين خراب 

اس و كـ ن اسـت انع كـ ترين مطلب مم به هر جهت در چنين روزگاري جزيي .بود ها مسجد آخوندي
سي بگوييد حتي به شـوهر  كبه  نداريد حقّرا هيچ مطلبي از اينجا  ،بنابراين .آثار زيادي داشته باشد

تا هر وقت  ،ي استاينطورفعالً  ،ي از شما هستمكمن هم ي. خودمفرزند من به و فرزند خود، حتي 
ه كه حاالت غير معمولي كبه همين جهت هم بوده و هست  .داردين مهر را از دهان ما برخداوند ا

ه قـدرت  كـ عالوه خود همان ديگران  به. آيد نبايد به ديگري گفت براي بعضي از فقرا به وجود مي
توانيـد   ه تـا مـي  كـ ايـن اسـت    .را ندارند ديدن آن برايشان عجيب و غريب اسـت  حاالت فهم آن

، در زمان پيغمبرهست كه  مثنويدر داستاني  .نيد و نقل و انتقال آن هم صحيح نيستكخودداري 
حال او خـراب شـد و دور خـود     سر نماز، ه به نظرم زيد بودكي از صحابه كخواند ي نماز مي ايشان

كنـد يـا   خود را قضا  نمازاين شخص ه كصحبت اين بود  ،ه مجلس تمام شدكبعد  .چرخيد و افتاد
  ؟كند يا نهقضا نماز را ه بايد كنيد كر كخود شما ف ،ي بحث ندارم ه حاال حوصلهك ؟نه

 .ش.  ه 12/4/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     
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ن وری  ل ناو    وات 

طا  اّولوه  ی ٢٢،   ه    ج
ي مرگ، بازگشت روح به مبدأ، انتخـاب   بقاء روح و تجرّد نفس و عالم آخرت، آثار اعمال، غريزهداليل * 

تعبيرات مختلف لغات عرفاني، * هاي مؤمنين، روح و نفخه الهي، دوا و شفا  جان اتّحادغيبت، * نص و اثر : راهنما
هـا،   عبـرت از داسـتان  * وسي، هبـوط آدم  دالئل نياز به راهنما؛ نص و اثر، مرشد پيامبر، خضر و م* يقي نماز حق

ب،    * هـا   انجام وظايف ديني، ذكر و فكر و تمركز فكر، رفع مشكالت زندگي و وظايف خانم رحمـت الهـي، تعصـ
و حجـربن عـدي،    )ع(عشق و اطاعت الهي، داستان حضرت ابراهيم* ي عزاداري  غيرت شيعيان، حكمت و نحوه

تاسـوعا و  (حكمت عـزاداري * جسم، محدود بودن حواس، ادراك خداوند خواب و رؤيا، روح و * مراجعه به طبيب 
ي مفيد و غير مفيد،  پرسش كردن، مطالعه* شرح وقايع عاشورا * بيني، عهد الست، بيعت  ، پايان)1(، ايمان)عاشورا

ـ  تعهـد و وظيفـه  : شرط اول راه سلوك، بيعـت : عرفان يعني شناخت حكمت و هدف قوانين، تقيد به شريعت ه اي ب
، )2(ايمـان * عزاداري صحيح، فرق شهادت و خودكشي، حيات واقعـي، عقيـده و جهـاد    * گردن راهنما و شاگرد 

اختالف معناي لغـات  * ؟، حفظ ايمان و ترس از شياطين جنّ و انس !شيخ مخفي* تعهد در مقابل خداوند : بيعت
آن، داستان پيامبر و همسرانش، شـريعت و  روحاني و معناي * واحد در اقوام گوناگون، عدالت و معناي آن، توكّل 

مالكيـت، تقـدم زمـاني     حـقّ شريعت و طريقت، احكـام شـريعت،   * هاي فقري در سالكين  طريقت، تفاوت حالت
عشـق و  * ي جهاني عرفان، دو جزء شيطاني و رحماني در انسان  داستان خلقت آدم، گستره* شريعت بر طريقت 

ذكر لساني و ذكر قلبي، برتري ذكر : مشتقّات و معاني متعدد ذكر، اقسام ذكر، )1(ذكر* تعصب، تغيير اسم و القاب 
ها، توكّل، اهميت ديدار مـومنين و شـركت    صبردر برابر زحمت، تحمل سختي* قلبي بر ذكر لساني، معاني صالة 

  .با طبيب قواعد طبيعت و مقدر خدا، چون و چرا در كار خدا، مراجعه به طبيب و مسؤوليت* در مجالس فقري 
 

طا  دّوموه  ی ٣٧،   ه    ج
خلقت انسـان در زحمـت، احسـن تقـويم     * سواد در اسالم، سه خطي كه مولوي خواند، شمس و مولوي 

* موسي و خضر، پاك شدن يكباره از خطاها، تجليات خداونـد، اتّكـا بـه خداونـد     * چيست؟ ايمان و عمل صالح 
اي از سلوك  حركت و سكون در عرفان، در چه مرحله* اوند در روي زمين رضاو توكّل؛ انسان، خليفه و وكيل خد
، حضـرت  )ع(ي تبليغ، غـدير خـم و جانشـيني علـي     رسالت پيامبر و نحوه* هستيم؟ صعود و سقوط افراد و اقوام 

سـوم صـفر، سـالروز فـوت همسـرمكرّمه ايشـان،       * ازدواج، روح پـس از مـرگ  * و جانشيني پطرس ) ع(عيسي
جنّ، مؤمنـان  * لقاح مصنوعي * مسيحيت و اسالم * از ايام حبس، سكينه، واليت دائمي است، وصيت خاطراتي 

ارتباط روح انسان با روح كـل جهـان، تسـليم در سـلوك، نيروهـاي رحمـاني و       * ترسند  از هيچ چيز جز خدا نمي
صـحت و سـقم    كرةاالولياء، تـذ * جـا   هاي بي ي خلقت انسان، ترس مرگ و مسأله* شيطاني، ارتباط زبان و فكر 

علـم  * هاي آن، تشيع عطّار، حاالت مختلف سلّاك، اهل توحيد، اهل معرفت، اهل محبت، اهـل معاملـت    داستان
جمع آيات قرآن با هم، بخشش خداوند، حرمت شـراب، نسـخ و   * هيئت و نجوم و عرفان در خيام، دانستن غيب 

محلّ نشستن در مجلـس فقـري   * يقي عزاداري حق! يرانيان؟توزي ا اربعين، كينه* بخشش خداوند * حكمت آن 
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نجوم، اثر كالم بزرگـان  * خلط مبحث، فرق ميان وحدت وجود و وحدت موجود، بيان مقامات عرفا توسط ادبا؟ * 
 ساز نزول رحمت الهي، ها زمينه ها، تغيير انسان هاي داستان ها و پيام توجه به نكته* ديني، اجتماع و اتفاق مؤمنين 

ت اصل الحياة المائيه، : تمثل صورت امام، تعيين نماينده براي اخذ بيعت، علويت علي* اراده و مشيت الهي  اهميـ 
  بهشت و جهنم،* هاي عرفاني  ي سمبوليك داستان جنبه ين، منجمهيئت و نجوم، اعتقاد به اقوال * آب و عناصر 

و طريقتي، وحـدت و همـدلي بـين فقـرا، فراخـوان       تبريك سال نو، انجام دستورات شريعتي* امانت و ودايع آن 
پيامبــر، هفتـه    تولّـد تـاريخ  * تبريك عيد، رفع اختالفات، عدم تشابه افراد * ، وجود روح واحد در درويشي !فقرا؟

اجر و اثر * يقي دهد، خوف از ذلّت، عزّت حق معناي خيري كه خداوند مي* شيعه و سنّي، بنيان مرصوص   وحدت،
هـر چيـز بـه جـاي     * الولياء وتفاوت حاالت و مراحل سلوك در آن، شاد كردن دل ديگران، انتظار تذكرةا* نيت 

هاي الهي را بدانيم، جلوه صفات مختلف در  قدر نعمت* خويش نيكوست، طلب خير از خداوند در هر امر و اتفاقي 
ت بـه     عيـدي دادن * سيزده به در، نحوست، فهم و سواد * هر يك از پيامبران و امامانش  از روي عالقـه، محبـ
اختالف در لغات شيعه، صوفي و عارف و درويش، معناي صوفي در شـعر حـافظ،   * ديگري بواسطه تداعي معاني 

ل       * طي كردن پل صراط  ف در حفـظ اسـالم در شـوروي، بـا تأمـف در شوروي، نقش تصـودوكتاب درباره تصو
  .عليشاه اي سلطانخواندن يك كتاب، خاطراتي از يكي از فرزندان حضرت آق

طا ّوموه  ی ۵٣،   ه    ج
دربـاره  * هـاي ايجـاد آنهـا، عصـمت، خلقـت آدم و عـالم ديگـر، تناسـخ           اخبار و احاديـث دروغ و راه * 

، )ع(صـادق جعفر و حضـرت  )ص(ميالد مبارك رسول اكرم* جمع وحدت و كثرت در سلوك * تذكرةاالولياء عطار 
اسراف، فرق درويش *   )ع(صادقجعفر و حضرت )ص(ميالد حضرت رسول اكرمتبريك * انحراف در دين اسالم 
جبـر و اختيـار، شـيطان بـه عنـوان      * تغييـر سـاعت   * ي درويشي، شارب   تعريف ساده* با طالب و غير درويش 

خانواده، زندگي فردي و اجتماعي جانداران، حفظ خانواده و اخـتالل  *  شرّممتحن بزرگ و بندگان مخلص، خير و 
توجه در مجالس فقري، بشر اوليه و خوراك انسان، * عيد گرفتن، پيشرفت بشر، دو عيد در هر دم مؤمن * آن  در

عليشـاه و   صـالح  سالگرد رحلت حضـرت * اسراف، چهل روز ترك خوردن گوشت، يادي ازعبدالرزاق خان بغايري 
آقاي سلطانعليشاه، مأيوس نشـدن از   سلوك حضرت* مرحوم آقاي وفاعلي، تفاوت دلبستگي مادر و پدر به فرزند 

اطعام در مجالس * اهللا، اسراف  شاءاهللا و بسم گفتن ان* بهشت و جهنم و انواع و مصاديق آن * پيشرفت معنوي 
نظام طبيعت، ذبح حيوانـات و مصـرف   * ي شيطان  اظهار محبت و اثر آن، وسوسه* فريبي  يادبود، مهماني، عوام

مـرگ و تـرس   * ، مغرور شدن به رب كريم شرّابوالحسن خرقاني، تشخيص خير و  شيخ* گوشت آنها، تنازع بقا 
مخالفت عرفان با علم؟ نسبيت در علم، فراموش شدن انسان در علم، نياز علم به اخالق، نقش * بيهوده از مرگ 

وز و اسالم عيد عارفان، عيد نور* مرگ * پيامبران * بهلول، عقالي مجانين *  نيتشاكله و * عرفان در اخالق 
و قضاوت ديگران بر اساس آن، مقامات معنوي  يقت درويشي،مصافحه، آداب تحيت در جهان، شناسايي حقّحق* 

ها به سوي خدا، ذكر سالك، تقليد واجب، تقليـد   تعدد راه* نماز   اي درباره صدور دو اجازه مقدمه* اشخاص گمنام 
ايمان شخصي است، اجازه * التر، خدمت و تواضع بيشتر است فرق غيرت و تعصب ديني، الزمه مقام با* مذموم 

* گرايـي   ازدواج و تشريفات نامعقول آن، ارتباط پنهان مسائل با هم، مدرك* والدين در امور ديني؟ وجوب بيعت 
ازدواج، معناي لغت * بطون مختلف اقوال عارفان، معناي حديث من علّمني حرفاً، شكر مخلوق، شكر خالق است 

النّـاس،   اهللا و حـقّ  حـقّ * ي درخواست از خداونـد   ون، مسؤوليت مرد و وظايف زن، ازدواج با غير مسلم، نحوهقوام
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محبت متقـابل بزرگان به فقـرا، رعايـت تعـادل، طبيعـت     * هبوط آدم به زمين، جسارت شيطان و معرفت انسان 
ت عمـل   غرور * طالق، روانكاوي و عيب آن، سازمان يافتن مجالس * ها  خوراكي ر دركار خير، تواضع، نيـ و تكبـ

درويشي و حرمت استعمال مواد مخـدر، اسـتعمال طبـي از    * جا  هاي بي جويي شيخ بهائي، لزوم حكومت، بهانه* 
جمـع شـريعت و طريقـت،    * بيداري سحر و استجابت دعا، از خـدا چـه بخـواهيم؟    * يقي آن، كشف و شهود حق

المتين، عادت، تداعي  نقطه ضعف، توسل به حبل* ، خواستن از خداوند تناقض در دستورات ديني* حرمت اعتياد 
ي آن، اغراض مختلف در ترجمه  قرآن و ترجمه* هاي منحرف كننده، رحمت و غضب الهي، برزخ  سؤال* معاني 
، پيشـرفت در  )س(الگـو بـودن حضـرت فاطمـه    *  )س(عنوان الگوي كامل زندگي حضرت فاطمه پيامبر به* قرآن 

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد، تربيـت كـودك،   * فرزند داشتن، كثرت جمعيت * اجراي دستورات سلوك و 
اليقـين،   اليقين، عـين  علم* القضات  عارفان شاعر، شاعران عارف، منوچهري، جامي، سعدي، عين* بيماري رواني 

  .اليقين، امانت الهي، فرزند آوردن و نازايي حقّ

ح  ه پند صا ر ت اّول (رح رسا    )س
خالصـه  * شرح داليل بقاي روح و تجرّد نفـس و عـالم آخـرت    * شرح فكر و تحقيق * شرح مقدمه * 

  .صفات مومنين

ت ھارم،  ی وه  ی  و   و
وگـو بـا    گفـت *  1385در آبان مـاه   )دامت بركاته(عليشاه وگو در مورد زندگى حضرت آقاي مجذوب گفت* 

وگو با دو تـن   گفت*  1386وگو بنا به درخواست راديو زمانه در آذرماه  گفت*  1386چند نفر ايتاليايي در تابستان 
وگو بـا يـك اسـتاد ايتاليـايي      گفت*  1387وگو در مهرماه  گفت*  1387از وكالي دادگستري در ارديبهشت ماه 

 .1387مسلمان در آذر ماه 
 

م    وه ی پ کا  ت(،     )١٣٧۵- ٧۶ی  اّول، سال س
گذاري در  وجوه شرعيه، سپرده* واستن نعمت و رزق افزون از خداوند، فعاليت و كوشش در امور زندگي خ

با توكّل زانوي * كارهاي خير، نيت و انگيزه * چگونگي انجام تعهدات شرعيه مالي * ها و معامالت شرعي  بانك
آداب مجـالس  * بيداري سـحر  * درگاه خدا خواهي به  به ذكر، استغفار و معذرت توجهخوف و رجاء،  * اشتر ببند 

استغفار و طلب بخشـش، بيهـوده   * نماز با حضور قلب، بيداري سحر * دعا، مشكالت فقرا، حفظ ايمان * فقري 
 علّـت نامگذاري طريقه گنابادي، سـماع يـا موسـيقي، حـاالت صـحو و سـكر،        علّت* بودن يا مؤثر بودن اعمال 
مراجعه به طبيب در هنگام بيماري، تحصـيل علـوم   *  )ات علي يا شاه در القابذكر كلم علّت(نامگذاري القاب طريقتي 

حـاالت در حـين   * ظاهري و احكام دل، احكام شريعتي، حرمت مواد مخدر، اطاعت از دستورات رهبـر طريقتـي   
دعـا و  * خوف و رجاء، شـرك خفـي و شـرك جلـي، ازدواج     * نماز؛ رحماني يا شيطاني، اضطراب از مرگ، شيعه 

علـوم  * افكـار نادرسـت، حجـاب اسـالمي     * اطالع از غيب، دعاي زباني، ياد خدا، ايدز، وسواس * ت الهي رحم
امر به معروف و نهي از منكـر، حجـاب زنـان، تربيـت     * حيرت، طلب، علم، اسم و مسمي * غريبه، علوم معنوي 
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، حضـرت  )س(اسالم، حضرت مريم*  فرزندان، ربا، يادآوري مطالب به افراد به شيوه سقراط و نه به صورت آمرانه
ي اجازه، سلسله گنابادي، ذكر قلبي، اجازه نماز، بيكاري، مواد مخـدر،   ، بيعت، سلسله)ص(محمد، حضرت )ع(عيسي

ي عرفاني، دستگيري و تشرّف اشرار و اشخاص نادرست،  و ترديد، شيوه شك* ، خانقاه و حسينيه تصوفعرفان و 
كردن فقرا به دستورات، به حساب فقر و درويشي نيست، تجديد بيعت، جهـاد  تربيت درويشي، اشتباهات و عمل ن

هاي فقري صادر شده، عدم دخالت درويشي در مسائل اجتماعي و سياسـي، اخـتالف    يادآوري دستورالعمل* اكبر 
، طريقت، رعايت قـوانين، عـدم تحريـف قـرآن، خالفـت      تصوفامتي رحمة، بيعت در زمان ائمه، قطب، عرفان و 

ها، خانقاه و حسينيه، اعمالِ خالف بعضـي دراويـش مـالك     مخالفت علّتعلي،  ري وظيفه علي بود و نه حقّظاه
حاالت كثرت، وحـدت  * محكوم كردن مكتب درويشي نيست، اخبار در ذم تصوف، اصول دين و فروع دين، تقيه 

زنـد، رضـايت وراث    از فقرا سر مـي  خطاهايي كه احياناً* ي، مراقبه و تفكّر، اطوار سبعه، حركت جوهري محمدو 
درويشـي در زمـان   * پيام بـه فقـرا قبـل از سـفر بـه خـارج       * مالك در خصوص محل برگزاري مجالس فقري 

به كارهاي افـراد اسـت، نـه     توجهاجتماعي، مالك؛  خاصشاه، عملكرد قطب وقت در اوضاع محمدشاه و  فتحعلي
ين، توبه و انابه، بخشيده شدن گنـاه،  مقرّباصحاب يمين و  بيعت، رستگار شدن و عاقبت به خيري،* خود شخص 

هاي مخالف فقر، جواب ابلهان خاموشـي اسـت، عـدم دخالـت      كتاب* ي مجازات، مقام رضا  تبعات گناه به منزله
  .ي رفتن از دنيا؛ كفران نعمت بالي همگاني، حاالت قبض، اراده* درويشي در سياست 

خاره،م    وه اه ب( رح ا یھ ی ا  و   )دی 
استخاره يعني طلـب خيـر؛ خيـر    * عليشاه درباره استخاره؛ اول تعقّل بعد استخاره  توصيه حضرت صالح* 

آيد خير است؛ عقل، پيامبر دروني است بايـد بـه آن    هر چه خداوند مقدر كرده و پيش مي* فهميم  امور را ما نمي
اگر دلتان صـاف شـود، خداونـد    * باالتر از استخاره است  عقل علي، عقل معاويه؛ استشاره: گوش داد؛ انواع عقل

در مسـائل شـريعت و طريقـت، اسـتخاره     * استخاره يعني الهام گرفتن از قرآن يا از دل * كند  مستقيماً الهام مي
ي تفكّر؛ ضرر اسـتخاره؛ بايـد پـس از     مشورت به عنوان مقدمه اهميتمعني ندارد؛ استخاره در امور دنيوي است؛ 

اقسـام  * شرح استخاره از رسـاله شـريفه  پنـد صـالح     * ره به آن عمل كرد؛ استخاره محتاج به اجازه است استخا
مؤمن * باشد  يمركز فهم و درك اله يهر مؤمن خواهد يدر نماز؛ مشورت با خبره بايد باشد؛ خداوند م شكنفس؛ 

خداونـد  * حال اضطرار باشد  دراستخاره بايد  كنند؛ يفرار از تفكّر استخاره م يبرا  ها ينگرد؛ بعض به نور الهي مي
گويد؛ القاء فكر از جانب خداوند؛ مقدر الهي قابل حدس نيست و قرار نيست كـه   فقط خير ما را از طريق قرآن نمي

هرچه استخاره گفت اطاعت كنيد؛ گاهي اوقات عدم توجه بـه اسـتخاره خيلـي    * تنبلي فكري * ما خبردار شويم 
عقل انسان، جبرئيـل  * شخص خيلي مؤثر است؛ حكم به ظاهر و حكم به واقع  راستخاره، اضطراضررها دارد؛ در 

توانيد براي خداوند تعيين تكليف كنيد كه از چه طريق به مـن خبـر بـده؛     نمي* اوست ـ از فرمايشات در بيدخت  
اول راه  تعقّـل؛ دادن از فكـر و  ها  استخاره يعني استعفا  براي خيلي* بايد ازكسي كه اجازه دارد، استخاره خواست 

كنند با شير يا خط فرقي ندارد؛ خداونـد انسـان را بـه     اي كه بعضي مي استخاره* عقل و فكر است و بعد استخاره 
استخاره نبايـد بـراي فـرار از    * انسان از زحمت فكر كردن گريزان است * كند  هاي مختلف راهنمايي مي طريقه

  .بعد استخارهاول استشاره * مسئوليت باشد 
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ش،  م    وه و ی  ھا   قد روز 
 3/12/1387صبح شنبه، تاريخ  * 3/12/1387صبح شنبه، تاريخ  * 1/12/1387شنبه، تاريخ  صبح پنج *

 * 10/12/1387 صـبح شـنبه، تـاريخ    * 8/12/1387شب جمعه، تـاريخ   * 4/12/1387شنبه، تاريخ  صبح يك *
  .15/12/1387شنبه  صبح پنج * 14/12/1378صبح چهارشنبه، تاريخ 

ی م   وه کا  ت(،     )١٣٧٧- ٧٩ی  ، سالمّو د س
افكار ماني و / ي امر الهي  ي اجازه ي عرفا، سلسله سلسله/ حاتم اصم * كسب حالل / روزي و قناعت * 

اب رنگ يك عالمت بـراي  انتخ/ كند  بيعت و تجديد فقط با قطب زنده كه مقتضيات زمان را درك مي/  ت ويمانَ
ظهور امام / توجه به معناي اياك نعبد و اياك نستعين * شناخته شدن است والّا هيچ ربطي به اصول عقايد ندارد 

اسم اعظـم  /  ربظهور صورت ملكوتي امام، برهان / ظهور معنوي، سكينه قلبي / در عالم كبير و در عالم صغير 
شـيعه،  / مجلس نيـاز  / صورت مرشد  تجسم/ زه مرشد فقط در حدود شرع اجا/ ذكر / عارف، تصوف و عرفان * 

اسالمِ ابوطالـب، مرشـد   / مهدويت نوعيه اهل سنّت / روايات در مذمت و يا صحت صوفيه / ي باطني  عليع خليفه
اداره جهـان   خلقت زمين و آسمان و سِاسا كه علويت علي يعني واليت* انبيا و اوليا / عشريه / پيامبر در عرفان 

/ تعيين جانشـين توسـط پيغمبـر    / اطالع از زمان مرگ / دانستن غيب / جنبه بشري و جنبه وحي پيغمبر / است 
رعايـت اعتـدال در   / توجه به وجـود نعمـت يـك نحـوه شـكرگزاري اسـت       / ديدن ماهيت اشياء در عالمي ديگر 

 ت اخبــ/ عشــريه * اعتقــادات و خــودداري از غلــوم، صــحف، مجلســي دول و تصــوار بحــاراالنوار، مجلســي او
بيعـت  / بيعـت هميشـگي اسـت    / السالكين، لغت صوفي و زمان پيدايش آن، اهل صفّه، شـيعه و تصـوف    تشويق

عـدم  / اختالف امتـي رحمـة   / دخالت در مسائل اجتماعي / نص صحيح و تشخيص آن / ايماني و بيعت اسالمي 
معنـي نَفَخْـت   / اراده و عقل در انسان / جماد، نبات و حيوان * ويشي بيكاري در در/ دخالت درويشي در سياست 

هاي آن در اين دنيا  برزخ، بهشت و جهنّم و نمونه/ روز محشر، انذار / خواب مؤمن/ پرورش روح /   فيه منْ روحي
بستگي بـه   اهل بهشت يا جهنّم بودن/ مواردي كه جنبه تربيتي دارد هدف نيست وسيله است / تربيت سالك * 

رَق   / اطاعـت امـر   / دسـتورات اسـالم   / شارب و سبيل گذاشـتن  / نيت اشخاص در كارهاي خود است  اعمـال فـ
حـال و  / توكّـل و رضـا   / مراحل سير و سـلوك  * مختلف درويشي مثل تيغ به خود زدن و حالت خود هيپنوتيزم 

ه بـه اينكـه در چـه      سالك بايد وظايف / درك مقام و وضعيت شخص و مراحل سالك / مقام  خود را بـدون توجـ
حـاج  / مجلسـي و بحـاراالنوار   / مطالب عليه تصوف / ها  قصد صحيح مطالعه كتاب* ي است، انجام دهد  مرحله

بيعت دو طرفه / مذهب يهود و مسيح، قصاص عضو، رجم / عشريه / شيخ عباسعلي كيوان قزويني و گشايش راز 
دليل خواستن، قبل از پيروي / است  تشيعتصوف مبناي / نواب اربعه / باشد  است و متفاوت با سوگند وفاداري مي

اوليا مأذون از طـرف فـرد قبـل از خـود، پيغمبـران      / عمل به دستورات توسط دراويش / اختالف دراويش* است 
مجتهـد   تقليد و/ عدم دخالت درويشي در سياست / سلسله جانشيني ائمه و اقطاب / مستقيماً مأذون از طرف خدا 

ارتباط زن با مـرد،  / ي اطاعت پدر و مادر  محدوده/ جبر و تفويض / شيطان * ي شكر  سجده به خداوند سجده/ 
اساس قوانين الهي يكي است * الناس  اداي حقّ/ خشك شدن پيوند واليت / ذكر و فكر * عرف و عادات جامعه 

رعايت احكـام  / عيد نوروز / پذيرد  نباشد اسالم ميآداب و رسوم ساير ملل و اديان كه منافي شرع / اعمال حج / 
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مجتهد معتقد نيست حكمي كه / برد  دو ثوابي كه مجتهد مي/ پيدا كردن فقيه داراي شرايط و پيروي از او / شرع 
وجوب خواندن نمـاز و عـدم   / هدف از هدايت خلق * شبه عقل / عقل الهي حجت است / كند حكم خداست  مي

فضيلت و برتري بعضـي بـر بعضـي    / امر واجب و حرام / جواب؛ جواب كتبي و جواب روحي  اقسام* رفع تكليف 
عبادات بستگي به / تقليد از ميت در شريعت و در طريقت / نص و اثر / عليشاه  مقام معنوي حضرت صالح/ ديگر 

ز خداونـد بـا نـام    اسـماء الهـي و درخواسـت ا   / اسم اعظم / عظمت و صالبت روحي و جسمي پيغمبر / نيت دارد 
ابليس، آتش و خاك / ظهور در عالم كبير و ظهور در عالم صغير / خداوند بسيط است / مناسب با شأن درخواست 

/ شق القمر * در نظر گرفتن منشأ رفاه / نيت مبارزه / قيام ائمه اطهارش در برابر جور و ستم * اختيار، شيطان / 
/ ظهور مصلح / عالم صغير و عالم كبير * آن هست صددرصد بهتر است دعاهايي كه در قر/ قرآن معجزه پيامبر 

/ ي بـه معنويـت و مبـدأ داشـته باشـد      خاصظهور وقتي است كه سالك به تمام دستورات دقيقاً رفتار كند و توجه 
سرنوشت؛ لوح محو و اثبـات و لـوح   * مبارزه امام زمان با حزب شيطان مصداق خروج است / ظهور و خروج امام 

/ اعتقادات طرفين پس از ازدواج / اصل تساهل / شرايط ازدواج * استخاره، تفكّر و تعقّل /  تأثير شفاعت / قدير ت
مسـأله  / سـاير سالسـل عرفـاني    / افراد و نه خـود آنـان    تبيزاري از اعمال نادرس/  حقّسنجش افراد به مالك 

داوود / اللّهـي   علـي / رحـوم نـورعلي الهـي    جمله سلسله م ي سلف براي خلف در غالب سالسل عرفاني من اجازه
مالك درويشي كُتُبي است كه در اين زمينه نوشته * گره در كارها / شرّ شيطان *  حقّسوار از سالسل اهل  ابلق

/ ي اجازه ائمه و اقطاب  سلسله/ كتب رديه بر درويشي / شده و رفتار و گفتار يك درويش مالك درويشي نيست 
در / عشـريه  / نايب امـام زمـان   / شريعت و طريقت / شرايط فقيه / نيابت خاصه و عامه /  غلو/ شيخ، قطب، پير 

  يقداوري و بعد از مطالعه و تحق انتقاد با حسن نيت و بدون پيش/  ا مورد

  


