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  7/ جزوه شانزدهم 

  آ
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در مورد سـؤاالتي كـه كـرده    . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
شود توجه كنيد،  هايي كه در مجالس گفته مي به كتب و گفته ، اگربوديد

چون اگر من بخواهم براي هر سـؤالي، صـفحات   . شود موضوع حل مي
 پندصـالح در . شـود  هم نميمفصلي بنويسم اين كار زائدي است و وقت 

ذلـك مختصـري بـه عنـوان      مـع . هم پاسخ تمام اينها نوشته شده است
  .شود يادآوري گفته مي

، ذكر يعني 1َلِذْكُر اللَِّه أَْكَبـرُ  :در مورد نماز كه قرآن فرموده است
بنابراين مسلماً خود نماز هم براي اين اسـت  . باالتر از نماز استياد خدا 

بنابراين اگر هميشه بتوانيد به ياد خدا باشـيد ايـن   . كه به ياد خدا باشيم
مسأله از نماز عرفي، يعني نمازي كه پنج نوبت بايستيد و آن حركـات را  

ه بكنيد و مثالً كلماتي بگوييد كه چندان تـوجهي بـه معنـاي آن نداشـت    
باشيد، مسلّماً بهتر است ولي اين بهتري مانع آن نيست كه نمـاز انجـام   

براي اينكه هر امـري بـه جـاي خـود     . نماز حتماً بايد خوانده شود. نشود
مثل اينكه از شما بپرسـند كـه آب بهتـر اسـت يـا شـربت       . واجب است

واجبات نماز . سكنجبين يا آب ميوه، هر كدام به جاي خود خاصيتي دارد
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منتهـا آن  . هم به هر جهت و به هر صورتي كه بتوان بايد انجـام داد را 
هم كافي نيست و در واقع امتحاني است براي اينكه ما عادت كنيم بـه  
اطاعت امر؛ ولو معني نماز را هم ندانيم، يا اينكه حواسمان پـرت شـود،   

اند كه در اين ساعات بايستيد به نماز و اين گونه نمـاز   ولي چون فرموده
َعِن اْلَفْحشـاِء َو   َتْنهىو اما آن نمازي كه . ه پا داريد، بايد اطاعت كنيمب

ـاَ : كند يا نمازي كه در حديث از پيغمبر آمـده  مي 1اْلُمْنَكرِ   راجُ ْعـمِ  لاةُ لصَّ

آل است؛ يعني آخرين درجه از نمازي است كـه بـراي    ، آن ايده2نؤمِ مُ الْ 
اين اگر نماز اين كار را انجـام  بنابر. انسان امكان دارد و مقدر شده است

را عمل كرد، آن نماز درست است و  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   َتْنهىداد و 
به هر اندازه كه اين كار انجام شد، به همان اندازه هم مورد قبـول قـرار   

 کُ رُ ْتـه لـا يَ لِّـکُ  رکَ دْ لـا ُيـ نْ َمـ: منتها بنا به مثـل مشـهور  . گرفته است

تواند به دست بياورد نبايد از بعضي جزئيـات   كه كل را نمي ، كسي3هلَـّکُ 
وقتي كسي گرسنه است اگر براي او دو لقمه غـذا دادنـد آن دو   . بگذرد

لقمه را بايد قبول و استفاده بكند، منتها در صدد ايـن باشـد كـه رزق و    
روزي بيشتري به دست آورد، و لذا مـادامي كـه آن نمـاز اصـلي بـراي      

  .ست از اين نماز قالبي نبايد غفلت كندشخص حاصل نشده ا
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  9/ جزوه شانزدهم 

كامل، مصداق كامل آن براي مـا مسـلمين، پيغمبـر و     اما انسانِ
بنابراين بعد از آنها كسـاني  . و البته انبياي گذشته هستند ههدي ائمه

وكيـل بـه   . كه هستند نماينده و مظهري از ائمـه هسـتند؛ مثـل وكيـل    
ته نفس موكّل است ولي الب. اصطالح فقهي و حقوقي، نفس موكّل است

حكـم خـود را دارد،    »زمـان  وليِّ«بنابراين دستورات . عين موكّل نيست
قرائت قرآن و نماز خواندن هم حكم خود را دارد، هر كدام به نوبه خـود  

هم هرگز خارج از دستورات شرعي و  »زمان وليِّ«دستورات . حكم دارد
ب آن براي شـخص  منتها ممكن است در معنا و وجو. اجراي آنها نيست

مثالً به يـك نفـر بگوينـد تـو در اينجـا مسـافر       . خاصي تفاوت پيدا كند
شوي و بايد نماز را قصر بخواني يا بگويند تو چـون مـريض    حساب مي

هستي نبايد روزه بگيري؛ اين قبيل دستورات را كه منطبق با شرع است 
دارد يا خير، كامل از حكم قرآن امكان  و اما اينكه خروج انسانِ. بگويند

اينها مباحثي است كه بـراي خـالي نبـودن عريضـه، متكلمـين مطـرح       
كامـل در ايـن اسـت كـه احكـام الهـي را انجـام         كمال انسانِ. اند كرده
من مقدم بر قرآن هستم، وقتي كه قشون : هم نفرمود ععلي. دهد مي

معاويه قرآن را باالي نيزه كردند، فرمود من قـرآن نـاطق هسـتم و آن    
كامـل عـين    بنابراين انسانِ. اند اي است كه آنها روي نيزه كرده پاره ورق

تـوان   توان گفت كه از قرآن جدا باشد، مثل اينكه نمي قرآن است و نمي
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خورشيد از حكم حرارت جدا است، بلكـه خورشـيد عـين حـرارت     : گفت
آنچه در عالم صـغير  . انسان، عالَم صغير و جهان، عالَم كبير است. است

عالم كبير وجود دارد و آنچه در عالم كبير است در عالم صـغير   است، در
يَُّها الَّذيَن اَ يا : فرمايد در خود قرآن هم آمده است كه مي. هم وجود دارد

ــيُكمْ  ــا ُيْحي ــاُكْم لِم ــوِل إِذا َدع ــِه َو لِلرَُّس ــَتجيُبوا لِلَّ ــوا اْس ٓاَمُن
ــدا و 1 ، خ

كند، پـس   ا زنده ميكنند به چيزي كه شما ر پيغمبرش شما را دعوت مي
اگر  .شما هم فوراً اجابت كنيد؛ كه اين حيات، منظور حيات معنوي است

شود، انسان  دل به اين حيات رسيد آن قيامتي كه در عالم كبير واقع مي
ي آن را در عالم صغير، در عالم خودش خواهد ديد ولـي اجـراء و    نمونه

الم كبيـر نخواهـد   وجه مانع ظهـور در عـ   هيچ ظهور آن در عالم صغير به
  .بود

، شـأن نـزولش در    2َو قاتِلُوُهْم َحتَّى لـا َتُكـوَن ِفْتَنـةي  و اما آيه
جهاد هم بـه نظـر شـيعه در زمـان     . مورد خاصي است و آن جهاد است

در زمـان غيبـت   . اي حرام است غيبت واجب نيست و حتّي بنا به عقيده
اي، آنهـا   ن و بچـه دفاع واجب است؛ يعني اگر كسي حمله كرد، ولو به ز

توانند دفاع كنند و البته دفـاع شـرايطي دارد كـه بـا تحقّـق آن       هم مي
. ي متقابـل جـواب بدهـد    ي او را با حمله شرايط مسلمان حقّ دارد حمله
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آخرين كوششي كه از طرف خداوند مقرّر شد كوششي است كه حضرت 
را بـه دسـت    سيدالشّهدا كرد؛ آن هم نه ابتكاراً و نه براي اينكه خالفت

ايـم تـا    بگيرد بلكه اهل كوفه از حضرت دعوت كردند و گفتند ما آمـاده 
كمك كنيم حكومت و خالفت به دست شما بيفتد و حتي بـه عبـارتي،   

ايـن جهـات   . اي تهديدي معنوي كردند كه اگر قيام نكني قصـور كـرده  
موجب حركت امام حسين شد والّا بعد از آن حضرت، بارها اتّفـاق افتـاد   

خالفت بر ما اهل بيت مقدر نخواهد شد مگر با ظهور امام : ه فرمودندك
علي بود و ديگـري در مـورد حضـرت     كه يكي در مورد زيدبن. زقائم

اي نوشت و خواهش كرد كه با ايشان  وقتي كه ابومسلم نامه عصادق
به خالفت بيعت كند، حضرت پاكت نامـه او را بـه اصـطالح بـازنكرده،     

يكي هم زمان حضرت . گرفتند و سوزاندند و رد كردند كاغذ را نخوانده،
بود كه بعد از اينكه تقريباً با جبر و اكـراه واليتعهـدي را قبـول     عرضا

  .اين امر بر ما درست نخواهد شد: كردند، فرمودند
بنابراين، اين مقدر الهي است، چون امام هر چـه كـرده بنـا بـه     

راي ظهور، از لحاظ شخصـي  اما در مورد آماده شدن ب. مقدر الهي است
اگـر  . فكر كنيد كه امام فردا ظاهر خواهد شد و خواهد گفت بيا به جنگ

دانيد، در ايـن صـورت آمـاده هسـتيد و ايـن آمـادگي        خود را حاضر مي
كند كه امام در عالم صغير نيز ظـاهر شـود و    شخصي به شما كمك مي
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طان خروج كند و دشمنان خود يعنـي دشـمنان حـقّ را كـه جنـود شـي      
بنابراين ما از لحاظ آماده بودن براي ظهور امـام،  . باشند، از بين ببرد مي

. وظيفه داريـم كـه در اصـالح خودمـان و در اصـالح جامعـه بكوشـيم       
  .والسالم
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هـا را   محقّق بايد تمـام كتـاب  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
هاي مهمـي كـه در ايـن     ابكت. بخواند و آن وقت اگر ايرادي بود بپرسد

هـايي را كـه در    ، همچنـين كتـاب  الحقـايق  طرائـق باره هسـت، مثـل   
  .اند، بخوانيد به آنها اشاره كرده شبهات رفع ي رساله

سؤال شما راجع به جنيد يك سـؤال تـاريخي اسـت، نـه سـؤال      
شما اول بايد توجه بكنيد كـه ايـن   . عرفاني و آن را بايد از مورخ بپرسيد

آن . باشـد يـا نـه    كه مبناي درويشي است مورد قبول شما مياي  نظريه
شـود و هميشـه    مبنا اين است كه هرگز در به سوي خداوند بسـته نمـي  

 هامامان. گرفتند پيغمبر بيعت مي. بيعت از زمان آدم تا خاتم بوده است
شـد، بـه    در زمان غيبت هم بايد بيعت گرفتـه مـي  . گرفتند هم بيعت مي

اگر حكم شرعي به معناي شريعت بـدانيم از طـرف    دليل اينكه بيعت را
دادند و هيچ دليلي  پيغمبر وضع شد و همه جانشينان پيامبر هم ادامه مي

. نسخ دستور پيغمبر هم بـا خـود پيغمبـر اسـت    . بر نسخ آن وجود ندارد
بنابراين، بعد از امام بايد كساني كه از حيث بيعـت نيابـت دارنـد بيعـت     

ظريه را قبول داريد، حتمـاً امـام كسـي را تعيـين     حال اگر اين ن. بگيرند
ايـم،   ايـم و شـنيده   ها خوانده اند كه بيعت بگيرد و آنچه ما در كتاب كرده
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اگر شـما اصـل نظريـه را قبـول نداريـد،      . اين شخص جنيد بغدادي بود
معني است و بهتر اسـت دنبـال ايـن برويـد كـه       سؤال راجع به جنيد بي

اسـت و الزم نيسـت بعـد از زمـان امـام      اي غلـط   بگوييد چنين نظريـه 
اگر بر شما مسلّم . دوازدهم يعني در زمان غيبت كبري بيعت گرفته شود

شد كه بيعت الزم نيست دنبال اين مطلب نرويد؛ در آن صـورت، جنيـد   
ي عرفا را قبول كرديـد،   اما اگر نظريه. هر كه بوده براي شما اثري ندارد

كند،  يا خالدي هيچ فرقي نمي جنيد نه، شخص ديگري، عمروي، زيدي
به عالوه اينكـه  . هر كه نايب امام بوده، همان را شما اسم بگذاريد جنيد

كتب عرفـا در دسـترس   . ها از جنيد نام برده شده است در بسياري كتاب
ايـد و   شما چند كتاب فقهي و شرعي را مـالك نظريـه قـرار داده   . است

حال آنكه كتـب ديگـري   . يدفقط و فقط نظر موجود در آنها را قبول دار
علماي بزرگي نيز در اين نظريـه  . روايات مختلفي هم هست. هم هست

انـد؛ از جملـه در ايـن اواخـر      اند و در طي تاريخ قائـل بـوده   شريك بوده
مرحوم سيد بحرالعلوم، ملّاعبدالصمد همداني و بسياري ديگر اين نظر را 

تـان راجـع بـه شـخص      طالعهاگر م. بنابراين شما مطالعه كنيد. اند داشته
ولي اگـر  . نويسان بپرسيد جنيد است، اين مسأله تاريخي است و از تاريخ

اي را كـه مبنـاي كـار     مطالعه شما معنوي است، آن وقـت بايـد نظريـه   
 .والسالم. عرفاست مورد بررسي قرار دهيد
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را شما سـؤاالت و تحقيقـاتي   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
. دهيـد  كرديد به موقع انجام نداديد و اينـك انجـام مـي    كه بايد قبالً مي

دانيد كه در مسائل مذهبي و معنوي، پـدر و مـادر مسـئوليت كامـل      مي
راجع به اوالد ندارند، بنابراين حقّ بـود كـه خودتـان مسـائل را بررسـي      

ل به هر جهت اينكه شما را پذيرفتند و تشرّف انجام شده دلي. كرديد مي
آن است كه قابليت تكامل داريد والّا تشرّف براي كساني نيست كه خود 
اليق هستند، يعني به تنهايي براي ايـن اشـخاص نيسـت بلكـه بـراي      

المسـتقيمِ   كساني هم كه در مسير خداوند نيستند يعني در مسير صراط
حقّ قرار ندارند ولي قابليت دارند كـه ايـن مسـير را ادامـه بدهنـد هـم       

ي راه كمك كنـد   براي اينكه او را به راه بياورد و در ادامه. ستتشرّف ه
ي  والّا كسي كه خود در راه است كمتـر نيازمنـد اسـت؛ هـر چنـد همـه      

ي الهـي تكامـل    ها نيازمند هستند كه با تمسك به واليت مطلقه انسان
  .بنابراين از اين حيث دليلي نيست. پيدا كنند

صـحابه پيغمبـر هـم يكـي از     اگر تاريخ خوانـده باشـيد در بـين    
نوشـت،   فرمودند كـه مـي   كساني كه كاتب وحي بود و وحي را به او مي

مرتد شد و به مكّه برگشت و با مشركين زندگي كرد امـا از ايـن حيـث    
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يا در زمان علـي، زيـاد كـه حكومـت     . توان گرفت ايرادي بر پيغمبر نمي
ـ  عفارس را از طرف علي بـه   عيبه عهده گرفت، بعد از شهادت عل

. از اين قبيل در دنيا زياد هستند. ترين افراد شد معاويه پيوست و از شقي
ذلـك   باعورا كه به درجه نزديك پيغمبري رسـيد ولـي مـع    از جمله بلعم

بنابراين توجه كنيد كه درويشي براي . شيطان توانست او را فريب بدهد
ي  كساني است كه قابليت تكامل دارند و اصل بـر آن اسـت كـه همـه    

هـا قابليـت تكامـل دارنـد مگـر كسـي باشـد كـه فطـرت او بـر            انسان
  .توان سؤال كرد بنابراين از اين حيث نمي. طينت و بر فساد باشد خبث

ايد حقّ اين بود كـه اگـر    اما در مورد ساير سؤاالتي هم كه كرده
هايي كه راجع به آن نوشته شده  خواهيد مطلبي را بفهميد اول كتاب مي

. را هـم بخوانيـد   پندصالح، شبهات رفعي  غير از رساله. نيداست را بخوا
ــقكتــاب  ــائق طرائ ــد و بخوانيــد  الحق ــدا كني ــز پي ــاب . را ني ــلِ كت اواي

هـم مفيـد    تابنـده  خورشـيد و  صـالح  يادنامه، كتاب عرفان و علم نابغه
اين مطالعات را به قصـد درك مطلـب كنيـد نـه بـه قصـد ايـراد        . است

ابتدا بـه قصـد   . رفتن بايد بعد از تحقيق باشدگرفتن، براي اينكه ايراد گ
درك مطلب بخوانيد بعد اگر ايرادي و سؤالي برايتان بـود آن را مطـرح   

  .كنيد
اي است كه اساس تشـيع بـر آن    ي اجازه و سلسله، مسأله مسأله
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است؛ به اين معني كه تفاوت مذهب تشيع و تسنن در آن است كه بعـد  
قدند كه بزرگان امت بايد جمـع شـوند و   از رحلت پيغمبر، اهل سنّت معت

. اينكه به همين طريق عمـل كردنـد   جانشين پيغمبر را تعيين كنند؛ كما
گويد كه چـون پيغمبـر را مـا     شيعه مي. طور معتقد نيست ولي شيعه اين

البتـه   ــ  انتخاب نكرديم بلكه خداوند انتخاب كرد بنـابراين جانشـين او  
نشين ظاهري او هم همان شـخص  جانشين معنوي او و چه بهتر كه جا

جانشين معنوي او كسي است  ـ باشد، ولي منظور جانشين معنوي است
اما بعد از ختم نبوت، ارتباط مستقيم با . كه از جانب خدا معين شده باشد

خداوند به صورت وحي قطع شد ولي پيغمبر آنچه بگويد و آنچه بكند از 
َو مـا َيْنِطـُق َعـِن : م كـه ي نجـ  جانب خداست به دليل آيـات اول سـوره  

بنابراين، وقتي كه پيغمبر علي را تعيين .  1َوْحٌي ُيوحى لّاإِْن ُهَو إِ   اْلَهوى

هـم حسـن    عبعـد از علـي  . ي الهي است كند، علي همان نماينده مي

حسـن نـه اينكـه    . ، حسين و هكذا الي آخـر عتعيين شد، بعد از حسن

خالفـت حسـن از لحـاظ     چون فرزند علي بود به جانشيني نشست بلكه
صـريحاً او را بـه    عاين بود كه نص علي بر او قرار گرفت؛ يعني علي

بنابراين رهبر و نماينـده مـذهبي از لحـاظ تربيـت     . جانشيني معين كرد

                                                                          
 .3-4هاي  سوره نجم، آيه.  1
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اي داشته باشد، نه اينكه به اختيار فحول امت  افراد بايد از يد قبلي اجازه
ـ    . باشد انـد،   ي بيعـت نـام نهـاده   تسليم به ايـن نماينـده را در زبـان عرب

تفاوت . برند تشرّف، تشرّف به فقر است اصطالحي كه اكنون به كار مي
بنابراين . لغوي اثري در اصل مطلب ندارد، تشرّف همان اخذ بيعت است

ــي   ــت م ــديم بيع ــه در دوران ق ــاني ك ــت   كس ــه تربي ــليم ب ــد تس كردن
ود آنـان  بيعت در زمان امام به ندرت توسط خـ . شدند اي مي گيرنده بيعت

بود و بيشتر توسط نمايندگاني كه صريحاً براي بيعت نمايندگي داشـتند،  
اخذ بيعت حكمي است كه بر پيغمبر نـازل شـد و پيغمبـر    . شد انجام مي
بنابراين، اين حكم الهـي را  . گرفتند گرفت و ائمه هم بيعت مي بيعت مي

هـم  اينكـه ائمـه    كمـا . تواند نسخ كند يـا ناديـده بگيـرد    كس نمي هيچ
اند كه احكام الهي را ما هم حقّ نداريم نسـخ كنـيم و مـا فقـط      فرموده

لذا چون حكم بيعت تشـريع شـد و بـه هـيچ     . شارح احكام الهي هستيم
اينكه ائمه  كما ـ دليل كسي مدعي نيست كه اين حكم نسخ شده باشد

بـدين قـرار در دوران بعـد از غيبـت حضـرت       ــ  گرفتنـد  هم بيعت مي
منتها در اين دوران چون خود حضـرت  . شود جام مينيز ان زعصر ولي

اي كه حضرت در موقع غيبـت كبـري بـراي     غايب است توسط نماينده
براي مسائل شـرعي نـواب اربعـه     ـ اخذ بيعت و نه براي مسائل شرعي

آن نماينده هم بعد از خود جانشين . شود تعيين فرمود، انجام مي ـ بودند
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طور جانشين تعيـين كـرد كـه ايـن      تعيين كرد و آن جانشين هم همين
اگر ما به اين . نامند ي فقري مي ي اجازه يا سلسله رشته را به نام سلسله
اي بايد خـود را موظـف بدانـد كـه      بينيم هر شيعه مسأله توجه كنيم مي

اي از يد قبلـي   حال با چه كسي بيعت كند؟ با كسي كه اجازه. بيعت كند
حـاال ايـن شـخص چـه     . برسد به امـام خود دارد و او هم از يد قبلي تا 

كسي است، انسان بايد جسـتجو كنـد؛ يـا جسـتجوي علمـي از طريـق       
يعنـي ببينـد   . ي مراجعه و جذب معنوي ها و تواريخ و يا به واسطه كتاب

آيا آن شخصي كه مدعي اجازه است بر روح و روان او مسلّط است و يا 
  .تواند مسلّط باشد مي

اش  ار بوده و به عنوان علم دربـاره اما مسائل شريعتي چون آشك
شـده اسـت علنـي بـوده و هميشـه نماينـدگان آنهـا، يعنـي          بحث مـي 

هـا   ي كتـاب  اند، نامشان در همه نمايندگاني كه براي شريعت تعيين شده
ي طريقت و اخذ بيعت چون در تقيـه بـوده،    اما مسأله. نوشته شده است

را در شرح حـال   الجنان مفاتيححتي اگركتاب . همواره پنهاني بوده است
، آنجايي كه راجع بـه روزهـاي هفتـه و دعاهـاي     عالنقي علي حضرت

هـا   بنابراين اجازه. شود فرمايند بخوانيد، شدت اختناق معلوم مي هفته مي
فقط به صورت غيرعلني بوده و فقط شيعيان خاص از آن خبـر داشـتند   

  .سينه رسيده است به كه سينه
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ــورد  ــه در م ــا از اينك ــته  و ام ــت در سياســت نوش ــد، در  دخال اي
چنـين در   نوشـته شـده و هـم    1417رمضـان   7اي كه به تاريخ  اعالميه

كند  هاي بعدي گفته شده است كه درويشي در سياست دخالت نمي نامه
ت   و نظري ندارد ولي درويش بر طبق مقررات شـرعي و بـا خلـوص    نيـ

كه درويـش  هللا اگر تصميم بگيرد، تصميم وي درست است؛ چرا  محضاً
بـه  . مانند ساير شهروندان مملكت بايد در سرنوشت خود دخالـت بكنـد  

ام كه راجع بـه مسـائل اجتمـاعي و سياسـي از مـن       همين جهت نوشته
دهـم و مسـائل    سؤال نكنيد چون من راجع به مسائل طريقتي نظر مـي 

بنابراين درويش نيـز ماننـد هـر    . اجتماعي بستگي به نظر خود شما دارد
  .ي خود نقشي داشته باشد يد در جامعهانساني با

اما در مورد مجاز نماز كه نوشته بوديد؛ چون امام جماعـت بايـد   
داراي شرايطي باشد و فقرا چون معتقد به ايـن هسـتند كـه بايـد تمـام      

ي مقام مذهبي باشد كه مجاز است والّا  مسائل مربوط به مذهب با اجازه
ري از مستشرقين كه اصـالً  شود، اين است كه بسيا هر كسي مدعي مي

. كننـد  مسلمان نيستند براي ما مسلمين نظريـه تنظـيم و پيشـنهاد مـي    
ي بزرگان زمان باشد؛  بنابراين ما معتقديم كه اين قبيل امور بايد با اجازه

گـوييم كـه چـون تشـخيص شـرايط بـه        چنانكه در اين مورد هـم مـي  
جهـت بـه   اصطالح امام جماعت در نماز كـار مشـكلي اسـت، بـه ايـن      
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  .شود زمان گذاشته مي ي بزرگ عهده
اما در مورد خانقـاه، شـما هـم اوضـاع اجتمـاعي و هـم اوضـاع        

از لحـاظ تـاريخي خانقـاه نـه در جهـت      . تاريخي را بايد در نظر بگيريد
بلكه در قديم هـم  . رقابت با مسجد و به قول شما در مقابل مسجد نبود

مثل رستوران و هتـل و   مساجد كم بود و هم اماكن سكونت و پذيرايي
دراويش هم كه يا به ديدار يكديگر و يا براي زيـارت مقـابر   . امثال اينها

اين است كه محلي بـراي ايـن   . آمدند، محلّي براي سكونت نداشتند مي
خانقاه يا خانگاه در لغت يا به معنـاي  . منظور درست كردند به نام خانقاه

وجـه   هـيچ  تقدير به هر به خانه است يا به معناي جاي خانه، ولي سفره
  .در مقابل مسجد نبوده است

ــه     ــي ك ــه اختالف ــاعي ب ــي اجتم ــت فعل ــا از لحــاظ موقعي و ام
ايـن  . اند بايد توجه كنيـد  هاي استعماري در بين مسلمين انداخته دستگاه

اختالف در باالترين سطح بين شيعه و سـنّي و در داخـل اهـل سـنّت،     
ائل قومي اخـتالف بـين فـارس،    در مس. اختالف بين مذاهب اربعه است

اين اختالفات موجب شده است كه هر كدام . ترك و عرب و امثال اينها
نّت     . براي خودشان مسـجدي دارنـد   االن در ايـران، در ميـان اهـل سـ

ها دارنـد ولـي بـه ايـن طريـق نـه        ها مسجدي جداگانه از شيعه شافعي
از طرفي . شيعياناند و نه  هاي شافعي از اسالم خارج توان گفت سنّي مي
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ها سال پيش درصدد بوديم كـه در   ايد كه ما چندين بار، شايد از ده ديده
ناچار اين مجـالس  . مسجد مجلس ترحيم بگذاريم و آقايان اجازه ندادند

بينيم كه خانقاه مورد استفاده قـرار   را بايد در محلّي بگذاريم، از اينرو مي
نديـد، هرگـز بـه دو طـرف     شما هرگز چشمتان را از اطراف نب. گيرد مي

بند نگذاريد كه فقط يك نقطـه را ببينيـد و آن هـم     چشمتان يك چشم
بلكـه اول  . ايراد گرفتن باشد و بعد براي ايرادات خود دليـل پيـدا كنيـد   

چون در طـي   ـ برويد ببينيد چرا خانقاه درست شد و چرا از طرفي ديگر
از حدود يك  ـ كرد يهايي ايجاد م تاريخ خانقاه در بعضي جاها گرفتاري

ي ما خانقاه درست نكرد و حسـينيه درسـت    ونيم پيش ديگر سلسله قرن
كند و آن هم براي مجالس عزاداري و برگزاري نماز و احيانـاً اطعـام    مي

عمومي است و ديگر خانقاه به معناي سابق كه مسافريني در آن سـاكن  
  .باشند نيست

أله شريعت بنابر روايت در مس. ايد و اما در مورد عشريه كه نوشته
َمـْن َكـاَن ِمـَن اْلُفَقَهـاِء َصـائِناً لَِنْفِسـِه َحاِفظـاً لِِديِنـِه : عمروي از امام

، شـما بايـد از   1 ْن ُيَقلِّـُدوهاَ ْمِر َمْوَلاُه َفِلْلَعَوامِّ اَ ُمَخالِفاً َعَلى َهَواُه ُمِطيعاً لِ 

انسان ببيند كـه  اما اگر . مجتهدي تقليد كنيد كه داراي اين صفات باشد
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زنـد، او از عـدالت و شـرايط     مجتهدي حرف نادرستي بدون تحقيق مـي 
افتد و تشخيص اين موضوع هم با خود مكلّـف اسـت كـه     مرجعيت مي

ولـي كسـي از فقهـا كـه داراي ايـن شـرايط باشـد،        . بايد تحقيق بكند
ليد تق. توان از او تقليد كرد و اما تقليد در اعمال است نه در اعتقادات مي

در استعمال لغت نيست كه هر لغتي آن شخص بكار برد شما هـم بكـار   
. ايـد  يك، از دين خارج نشـده  شما اگر به جاي خمس بگوييد پنج. ببريد

درست است كه لغت عشـريه در هيچيـك از كتـب نيامـده اسـت ولـي       
ي آن  گويند نصف بايد كـرد بـه هـر نصـفه     خمس را نصف كنيد كه مي

نابراين اگر لغت عشـريه جديـد و بـدعت لغـوي     ب. توان عشريه گفت مي
 شبهات رفعي  در اين مورد در رساله. است ولي معناي آن بدعت نيست

  .اند آن را مكرر و دقيقاً بخوانيد تا روشن شويد فصلي را نوشته
ي ديگر اينكه بنا به اعتقاد ما شيعيان فقـط چهـارده    و اما مسأله

ديگـر هـيچ معصـومي وجـود      نفر در اسالم معصوم هستند و بعـد از آن 
. باشـند  ي بندگان خدا در معرض خطا و اشـتباه مـي   بنابراين همه. ندارد

ي  منتها كساني را كه خداوند توفيقشان بدهـد بالفاصـله يـا بـه فاصـله     
كنند و ايـن مسـأله را قـبالً     كوتاهي از آن خطا منصرف شده و توبه مي

ي كـه بيعـت كـرده    ا گفتم كه در زمان خود پيغمبر هم بعضي از صحابه
بودند مرتد شدند و اگر اين نبود، حكم ارتداد اصالً در شرع مصداق پيدا 
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بنابراين همانطور كـه  . خود ارتداد مبحث مفصلي در فقه است. كرد نمي
گفتم كسي را كه قابليت ارشاد و تكامل داشـته باشـد او را در درويشـي    

مقامـات عـالي عرفـاني    پذيرند به اميد اينكه با پيروي از تعليمات به  مي
ي انجـام دسـتورات را    برسد ولي اگر خود او ديگر لياقت نداشت و ادامه
كـه گفتيـد   ... از قبيـل . رها كرد، در اين صورت به درويشي ربطي ندارد

باعورا كه نزديك به مقام پيغمبري بود ولـي   فراوان بوده است، مثل بلعم
اوج درجات بهشـت   شيطان توانست او را فريب بدهد و از اوج عظمت و

بنابراين انسان هميشه در معرض خطاست و ايـن  . به قعر جهنم بفرستد
حتي در زمان ائمه هم بعضي از . گيرد ندارد ربطي به كسي كه بيعت مي

كردند خيانت كردنـد و وجـوه را    نمايندگان حضرت كه وجوه را جمع مي
ديگـر   به اصطالح باال كشيدند؛ در مناطقي مثل آذربايجـان يـا جاهـاي   

  .يكي دو نفر چنين بودند
هاي روايي در شـرح   اما در مورد بيعت و تجديد بيعت، اگر كتاب

را خوانـده باشـيد    كـافي  اصولشيخ مفيد يا  ارشادحال ائمه، مثل كتاب 
افتادند تا  بينيد كه بعد از رحلت هر امام، شيعيان خاص به گردش مي مي

ختند بـا او تجديـد بيعـت    جانشين حضرت را بشناسند و بعد از آنكه شنا
به اين معني كـه در  . كردند و تجديد بيعت هميشه وجود داشته است مي

كند به اينكه كماكان به اطاعـت از اوامـر    تجديد بيعت شخص اقرار مي
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مراد باقي است و شخص جانشين را به عنوان مراد قبـول دارد و اعـالم   
ـ     . كنـد  اطاعت او را مي ايـد كـه    دههـم اكنـون در مسـائل اجتمـاعي دي

تجديـد  . اي آمدند با مراجع شرعي تجديـد بيعـت كردنـد    گويند عده مي
بيعت از قديم بوده است و بنابراين اگر كسي تجديد نكند سردرگم است 

دانـد از كـدام راه    مثل اينكه به دوراهي رسيده و نمـي . ولي كافر نيست
ت سالك تا وقتي هم كه راه را انتخاب نكرده اس. برود، بايد تحقيق كند

شود بلكه راكد است و به همين دليل كسي كه تجديد بيعـت   تلقي نمي
ي او باطـل   نكرده است مثل كسي اسـت كـه درويـش نيسـت و اجـازه     

اگر بدانيد يا بپرسيد خواهيد دانست كه بسياري از علمـا وقتـي   . شود مي
كنند كه در آن بايد بيهوش شـوند، احتياطـاً بعـد از     كه عمل جرّاحي مي

به هوش آمدند مجدداً بـه وكـالي سـابق خـود وكالـت تفـويض       اينكه 
كنند؛ چون اين نمايندگي مانند يك نماينـدگي شـرعي، بـا بيهـوش      مي

رود و بنابراين  شدن شخص و به طريق اولي با رحلت شخص از بين مي
  .با بزرگ جديد بايد تجديد بيعت كنند و تجديد اجازه يابند

خبار خوانـده باشـيد يـا حتمـاً از     و اما در مورد مصافحه، اگر در ا
به حضور پدر شـرفياب   سوعاظ شنيده باشيد هر وقت حضرت فاطمه

بوسـيد و حضـرت هـم     گويند فاطمه دست حضرت را مي گرديد، مي مي
حال اين امر چگونه بوده است؟ آيا حضرت . بوسيدند دست فاطمه را مي
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ي را كـس چنـين چيـز    بوسيدند؟ هيچ شدند و دست فاطمه را مي خم مي
آن دسـت بوسـيدن طـرفين در حقيقـت همـين طـرز       . تواند بپذيرد نمي

شود و به  كنندگان برقرار مي اي است كه بعد از بيعت بين بيعت مصاحفه
. ي آن عقد اخوتي است كه در زمـان حضـرت رسـول بسـته شـد      منزله

به اين طريق عالمت و يادآور آن بيعتـي اسـت كـه    » صفا«مصافحه يا 
به همين جهت بايد با كسي مصافحه فقري كرد كه او . اند طرفين كرده

  .هم آن بيعت را كرده باشد و هر دو در واقع بيعتشان را يادآور شوند
هـر  . شـود  آغـاز مـي   »انـد  گفتـه «و اما مطلبي كه با اين عبارت 

ها حال خودشـان را بـه    اند درويش اين را كه گفته. اي معتبر نيست گفته
ارند اعتقاد خودشان را بـه ديگـري تلقـين    ديگري نگويند، يعني حقّ ند

هاي  بنابراين آنچه در كتاب. نادرست است »ها گفته«خيلي از اين . كنند
البتـه  . ايد آنها معتبر اسـت  اند و آنچه از بزرگان مجاز شنيده معتبر نوشته

كسي كه تجديد بيعت نكرده است به اين معني است كه شخص حاضر 
ي سلسـله از زمـان    اتّصال سلسـله و ادامـه  و زنده را قبول ندارد و چون 

تا قيام قيامت برقرار است كسي كه اين را انكار بكند، به اساس  عآدم

طوري كـه در   البته همان. اعتنايي كرده است تشيع، به اساس عرفان بي
كردنـد تـا    شدند و تحقيق مـي  ها مشكوك مي زمان ائمه هم بود، بعضي

بنابراين در آن مدتي كـه شـخص   . دمطمئن شوند و بتوانند تجديد بكنن
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توان او را گمراه دانست بلكه او را مردد تلقـي   مشغول تحقيق است نمي
  .بايد كرد

بعضي از فقرا از اقطـاب  : ايد و اما در مورد لعن گذشتگان، نوشته
اينكه برخي از فقرا آن هم از اقطاب گذشـته نقـل   . اند گذشته نقل كرده

لعن به . ايد خود شما كه چنين چيزي نشنيده .شود اند كه دليل نمي كرده
َو لـا َتُسـبُّوا : در قـرآن دارد . كس جـايز نيسـت   وجه و در مورد هيچ هيچ

الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدوًا بَِغْيِر ِعْلمٍ 
، فرموده اسـت  1

گـر در شـرح   در جايي دي. پرستند لعن نكنيد كساني كه غير از خدا را مي
لوط در قرآن فرموده كه ايشان قوم خـود را نفـرين نكـرد     حال حضرت

، يعني من از عمـل شـما بيـزارم    2إِنِّي لَِعَمِلُكْم ِمَن اْلقـالينَ : بلكه فرمود

بنابراين بايـد  . اي هستيد يعني اگر آن عمل را نكنيد شما مردمان عادي
كنيم و بـه   ندگي ميبه عالوه ما كه در زمان حال ز. به عمل توجه كنيد

گذشته واقف نيستيم، شما هم مورخ محقّق نيسـتيد كـه بتوانيـد دقيقـاً     
گـوييم كـه بعـد از     به تاريخ گذشته چكار داريـد؟ مـا مـي   . قضاوت كنيد

هر كه بـا اينهـا دوسـت    . پيغمبر علي است بعد از علي حسن و الي آخر
است ما هم مخلصش هستيم هر كـه بـا اينهـا دشـمن اسـت مـا هـم        
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 .168سوره شعرا، آيه .  2
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چـه كسـي دوسـت اسـت، چـه كسـي دشـمن؟ مـا         . منش هسـتيم دش
سعد دشـمن اسـت،    بله مسلّماً شمر دشمن است، مسلّماً عمر. دانيم نمي

ولي راجع به خلفـا خيلـي از مـورخين    . مسلماً يزيد، معاويه دشمن است
ي مـا   نيت كار كردند و اگـر هـم بـه عقيـده     معتقدند كه اينها با خلوص

كردنـد، كـار خطـايي كردنـد، ولـي خطـا از       شيعيان به هر جهت اشتباه 
گـوييم امـا    كس لعن نمـي  ما چون اطالعي نداريم به هيچ. دشمني نبود

ايد در بعضـي اخبـار لعـن وارد     اينكه گفته. گوييم عنهم هم نمي اهللا رضي
اند؛ چنانكه بسياري  شده است، امام آن لعن را بسته به آن موقعيت گفته

  . ن و شخص شنونده ارتباط داشته استازاخبار وارده با زمان و مكا
در خاتمه از اينكه درصدد تحقيق هستيد خرسند شدم و توصـيه  

چـه   ــ  كنم كه تحقيق را هميشه ادامه بدهيد منتها در هر تحقيقـي  مي
: تحقيق راجع به اين مسائل و چه تحقيق راجع بـه مسـائل ديگـر مثـل    

. داشـته باشـيد  داوري ن پـيش  ـ مسائل تاريخي، مسائل اجتماعي و غيره
اي را مسلّم فـرض   دهد كه شما يك عقيده ي شما نشان مي االن نوشته

خواهيد بر طرف مقابل ايـراد بگيريـد، يعنـي جسـتجو      ايد و بعد مي كرده
شـما سـعي كنيـد كـه     . كنيد كه ايـراد بگيريـد، نـه اينكـه بفهميـد      مي

 تان تصحيح شود نـه اينكـه ايرادجـويي    اشكاالتتان مرتفع شود و عقيده
اگر در حين تحقيق چند نكتـه گنـگ و   . ابتدا تحقيق را آغاز كنيد. كنيد
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قابل فهم نبود آنها را بپرسيد و اگر مجاب نشديد آن وقت نظريه بدهيد؛ 
داوري شروع بـه تحقيـق    اي را قبول كنيد و با پيش نه اينكه اول نظريه

  .والسالم. اميدوارم موفق باشيد. نماييد
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  آ
  1380ارديبهشت  24
شـاءاهللا خداونـد بـه شـما      ان. ي شما رسـيد  نامه. ا عرض سالمب

چنين در انجام دسـتورات   توفيق بدهد كه در انجام خدمات به فقرا و هم

، بـه ايـن   1 إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إَِلْيِه راِجُعـون: خداوند فرموده است. موفق باشيد
خداونـد  روح را هـم  . معني كه وجود، بستگي به روح دارد نه اين جسـم 

طوري كه فرموده است در ابتدا در حضرت آدم دميد و روحي كـه   همان
به ايـن جهـت   . ي خداوند است و تناسب با آن دارد نزد ما است از ناحيه

گردد و در  وقتي كه نوبت زندگي دنيايي او تمام شد به منبع اصلي برمي
هـم در واقـع    عواليـت علـي  . شـود  آن درياي عظمت الهي حل مـي 

ي خداوند است كه در روي زمين بـه پيغمبـر و    يت مطلقهتشخيص وال
كساني كه طينت آنها خوب باشد ولـي در دوران  . علي و ائمه داده است
ي عدم امكان بررسـي و   ي بعد مسافت يا به واسطه حيات، يا به واسطه

تحقيق، توفيق پيدا نكرده باشـند در دم آخـر هـم علـي بـه فريادشـان       
گوينـد كـه    مـي  عاز قول علـي . شناسند را ميرسد و در همانجا او  مي

  .2َمْن َيُمْت َيَرنِي: فرموده است
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ــي   ــت يرنـ ــن يمـ ــي فمـ ــه گفتـ    اي كـ
 جــــان فــــداي كــــالم دلجويــــت     

ــن   ــه مــ ــزار مرتبــ ــاش روزي هــ    كــ
ــا بديـــــدمي رويـــــت     مردمـــــي تـــ

رسـد و دستشـان را    در آن دم آخر، علويت علي به فريادشان مي
ت گذشـته باشـد و     شان هم بـا خلـوص   يبنابراين اگر زندگ. گيرد مي نيـ

اينكـه در   كنـد؛ كمـا   شـان مـي   عنادي نداشته باشند، خداوند راهنمـايي 
شـناخت، آمـده    حسين را نمي امام داستان آن نصراني كه اصالً حضرت

كه وقتي به گودال قتلگاه رفت تا آن امر فجيع را انجام دهد به محـض  
ت او را گرفت و برگشت و با ي والي اينكه حضرت را مشاهده كرد، جذبه

سعد جنگيد و شهيد شد كه اكنون جزء شهدا از وي نام بـرده   قشون ابن
خواست او را راهنمايي كند چنان گردش روزگـار   خداوند كه مي. شود مي

ي حيات حضرت، خدمتشان شرفياب  را درست كرد كه در آخرين لحظه
  .والسالم. شد و توفيق دستيابي يافت
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  آ
كرد و  ي تصوف تحقيق مي االت يك نفر پژوهشگر كه دربارهپاسخ به سؤ

  :سؤاالتي را به صورت كتبي نوشته بود

  1380خرداد  15
وضعيت تصوف در دوره قبل از انقالب را چگونـه ارزيـابي    -1

  كنيد؟ مي
رسـد كـه منظـور از آن،     سؤال خيلي كلّي است ولي به نظر مـي 

اللهي گنابادي باشد  عمتي ن بخصوص در داخل ايران و باالخص سلسله
البته اخيراً، شايد از زمان بعد از جنگ . شود بحث كرد والّا بطور كلّي نمي

منـدي بيشـتري    ي تصوف و عرفـان عالقـه   دوم جهاني، مردم به مسأله
گويند اكنون پانصد كالس درس راجع بـه   بطوري كه مي. اند نشان داده

ي ايران بـا توجـه بـه اينكـه      لهو اما در داخ. مولوي در آمريكا داير است
ي مـردم و افـراد اسـت و در واقـع      درويشي، عرفان متوجه تربيت همـه 

َم َمَكـاِرَم اُ ُبِعْثـُت لـ: توجه به اين فرمايش پيغمبر اكرم دارد كه فرمود َتمِّ

دهـد، جـز    ، بنابراين تغييرات اجتماعي در وضع آن تغيير نمـي 1 ْخَلاقاَ ال
ولي اساس، همان تربيت افراد است . ن باشدآنكه مربوط به وضعيت زما

هايشان را بنابر تشخيص خودشان انجـام   كه وقتي تربيت بشوند فعاليت
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بنابراين قبل از انقالب با توجه به اينكه حكومت وقـت كـاري   . دهند مي
كرد، مردم امكان توجه داشـتند ولـي    نداشت و كمتر مزاحمت فراهم مي
از ايـن رو  . تـري را در اختيـار داشـتند   از سوي ديگر امكانات بررسي كم

ي نداشـتند مگـر در       خود درويش ها هيچ نوع نگرانـي و گرفتـاري خاصـ
مـثالً بـه خـاطر دارم    . شـد  بعضي موارد كه گرفتاريهاي عارضي پيدا مي

هـايش   چند دهه قبل در بروجرد واعظي به منبر رفته و در تمام صحبت
ز فقـرا خـدمت مرحـوم پـدرم     از اين رو بعضي ا. از درويشي بد گفته بود

باره شود و آن شـخص   اين نامه نوشتند و خواهش كردند كه اقدامي در
ايشان نظر مخلص را پرسيدند و آن را پسـنديدند  . را تعقيب قانوني كنند

به اين شرح كه به آنان دستور دادند كه شما بـه كـار خودتـان مشـغول     
و دقـت كنيـد اگـر     باشيد و به انجام دستورات مكلّفه مـذهبي بپردازيـد  

كند وارد است خـود را اصـالح كنيـد و اگـر      انتقاداتي كه آن شخص مي
شـوند و جبـران    وارد نيست به تدريج، يقين بدانيد كه مردم متوجـه مـي  

در غير اين صورت اگر فشـاري بـر آن شـخص    . گذشته را خواهند كرد
تـوان   بنـابراين مـي  . وارد شود بيشتر مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت
البته كتب و مسـائل  . گفت وضعيت خاصي در دوران قبل از انقالب بود

رفتـه از ايـن    هـم  مورد بحث و بررسي هم فراوان موجود بود ولـي روي 
  .شد ي ما، فراهم نمي حيث اشكالي براي تصوف، براي رشته

ي انقـالب چگونـه    ساله 20ي  وضعيت تصوف را در دوره -2
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  كنيد؟ ارزيابي مي
به اينكه اولين شرط و تعهدي كه درويش موظف به آن  با توجه

است تعهد به رعايت احكام شرع است، بنابراين از اول هم فقـرا، يعنـي   
. انـد كـه حكومـت، حكومـت اسـالمي باشـد       مند بوده ها، عالقه درويش

بنابراين انقالبي كه به عنوان انقالب اسالمي تعرفـه شـده و نـام بـرده     
رد عالقه و آرزوي مسلمانان و از جمله فقرا بـود  شود، اين انقالب مو مي

و همه توقع داشتند كه تمام احكام اسـالمي در آن رعايـت شـود ولـي     
تـرين اصـلي كـه مـردم      متأسفانه اين آرزوها كامالً برآورده نشد و مهـم 

توقع داشتند و هنوز هـم متوقـع هسـتند ايـن اسـت كـه يـك زنـدگي         
و الاقـل مسـلمان در داخـل يـك     آميز براي تمام افراد ايرانـي   مسالمت

بينـي مرحـوم    فقرا اميدوار بودند با توجـه بـه روشـن   . كشور فراهم شود
مند به تقريب بين مذاهب اسـالمي   خميني و اينكه ايشان عالقه اهللا آيت

هـا و   ي شيعه، اختالف و تفرقه نيندازند و يا تفرقه بودند، الاقل در داخله
ولي متأسـفانه دسـتهايي در داخلـه    . اختالفات ايجاد شده را دامن نزنند

شـد ايـن    ي تعصبات خاصي كه تلقين مـي  وجود داشت كه بنا به انگيزه
زدنـد بطوريكـه جـدايي بـين درويـش و       اختالفات را بيشتر دامـن مـي  

  .كردند غيردرويش، صوفي و غيرصوفي، را زياد مي
از طرفي با توجه به اينكه رهبر انقالب به عرفان توجـه كـاملي   

ــي  دا ــر م ــه ذك ــير مشــهوري ك ــي از تفاس ــير  شــت و حت ــود، تفس فرم
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عليشـاه بـود و    سـلطان  ، تأليف جد نگارنـده، مرحـوم آقـاي   السعادة بيان
هاي خـودش از تصـوف و درويشـي     همچنين مرحوم مطهري در كتاب

از ايـن رو  . شد كه بگويند عرفان بـد اسـت   كرد، بنابراين نمي تعريف مي
بنـي بـر اينكـه گفتنـد عرفـان از تصـوف       اي كشـيدند م  ي اديبانه نقشه

عرفان خوب است ولي تصوف بد است و حال آنكه به معنـاي  . جداست
ام كه چـاپ شـده    اي نوشته عرفان توجه نكردند؛ در اين زمينه من مقاله

چون عرفان امر مطلقي نيسـت و  . تصوف راه تكامل عرفان است. است
. كنـد  ن درجات را طـي مـي  ي خود اي درجات دارد و هر سالكي به اندازه

اين راه رفتن و جلو رفتن همان چيزي است كه در تصوف آن را سلوك 
بنـابراين بعـد از انقـالب از ايـن     . اين راه هم، راه تصوف است. نامند مي

  .جهت مشكالتي ايجاد شد
ها است كه عمالً ديده شده است كه  مسأله ديگر بعضي حسادت

تصـوف داشـته و پيشـوايان تصـوف و      از اينكه مردم توجه به عرفان و
شـوند و حـال    هايي مي دانند، ديگران دچار حسادت عرفان را محترم مي

ي فلـق   آنكه حسادت آنقدر مضرّ و خطرناك است كه خداونـد در سـوره  

َشرِّ حاِسٍد إِذا َحَسد ازفرمايد كه  خطاب به پيامبر مي
  .به خدا پناه ببرد 1

شود اين است كه به  هم ديده ميمسأله ديگر كه در تاريخ ايران 
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شد، اختالفـات محلـي را هـر     محض اينكه انقالب با تغييراتي ايجاد مي
كند به يكي متّصـل كنـد و اختالفـات خـود را      يك از طرفين سعي مي

اينكـه   تبديل به يك اختالف ايدئولوژي يا يك اختالف ملّي نمايد؛ كما
مشـروطه و مسـتبد    هاي مختلـف  بعد از جريان مشروطه در ايران گروه
خواهي كه اصـالً معنـي مشـروطه را     پيدا شدند و چه بسا افراد مشروطه

دانسـتند   دانستند و يا چه بسا افراد مستبد كه معني اسـتبداد را نمـي   نمي
منـدي كـه هـر چـه      پرسيديم كه تو عالقـه  خواه مي ولي اگر از مشروطه

ه هـر چـه   مندي ك بگويي انجام شود و رأي مردم مالك است يا عالقه
تـر   دستور شاه باشد عمل شود؟ ممكن بود كه بگويد دستور شـاه واجـب  

پرسيديم آيـا تـو    گفتيم و مي است؛ و بالعكس چه بسا به يك مستبد مي
حاضري كه هر چه تصميمات مردم باشد اجرا كننـد، يـا هـر چـه شـاه      

نه، تصميمات مردم : بگويد بايد اجرا شود؟ ممكن بود او جواب بدهد كه
البتـه نـه    ــ  منظور اينكه خيلي از اشخاص و افراد بودنـد . ر استت مهم
خـواه يـا مسـتبد     كه بدون توجه به معناي كلمه، خود را مشروطه ـ همه

اين امر هم موجب شد كـه بسـياري جاهـا اختالفـات،     . كردند تلقي مي
چه بسا اشخاصي مثالً در خود گناباد كـه در دو قـدمي   . تر گرديد عميق

كشيدند بروند بيدخت و ببينند اينهـا   ه اينقدر زحمت نميبيدخت بودند ك
منبري پدرش بوده  گويند و چه بسا آن واعظي كه به اصطالح پا چه مي

رفته و بارهـا سـخنان موافـق او را شـنيده      و پدرش در بيدخت منبر مي
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امامي بودن  ذلك به احتمال قوي با علم و عامداً تهمت هشت مع  است،
آنكه مردم توجه ندارند بر فرض هشت امامي بودن،  زند و حال بر ما مي

حـال  . اگر آن چهار امام ديگر را تو قبول داري و قـدرت داري بقبـوالن  
آنكه اصوالً بر طبق روايات معتبر شيعه و تـاريخ تشـيع، هشـت امـامي     

اند هر كه به امامت حضرت رضا معتقـد باشـد بـه     وجود ندارد و فرموده
هاي حكومتي هم غالباً تحـت   متأسفانه دستگاه .دوازده امام معتقد است

بات،    تأثير اين تعصبات بوده و بلكه تحت نفـوذ و سـيطره   ي ايـن تعصـ
اند كه اين امـر بـه آبـروي جمهـوري      هاي فراواني ايجاد كرده مزاحمت

حكومت از . اسالمي چه در خارج و چه در داخل مملكت لطمه زده است
ي عقايـد،   ي افـراد ايرانـي و همـه    هلحاظ معنويت و واقعيت بايد به هم
اند امنيت بدهد كه آزادانه صحبت كنند  مادامي كه لطمه به مملكت نزده

بات    ولي متأسفانه در بعضي جاها حتي برخالف سياست، به دليـل تعصـ
ي زيـادي را در خـارج و داخـل مملكـت      نمـا، عـده   يكي دو نفر روحاني
اخيراً خيلـي وضـع بهتـر شـده     البته بحمداهللا . كنند نگران و ناراحت مي

ها موجب شده كه بسياري مسـائل   است و صبر و حوصله و حلم درويش
اميدواريم كه در داخل مملكت اسـالمي  . را مردم بفهمند و متوجه شوند

  .نيز محيط گرم و آرامي فراهم گردد
  كند؟ تصوف در دوره معاصر چه استراتژي را دنبال مي -3

ه متداول شـده اسـت در مـورد يـك     لغت استراتژي به معنايي ك
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جمعي و حزبي و بخصـوص در مسـائل اجتمـاعي     فعاليت گروهي، دسته
يعنـي دي   1417ي هفـتم رمضـان    اما بنابر آنچه در بيانيه. رود بكار مي

ام، درويشي در قلمـرو امـور اجتمـاعي و در قلمـرو      بيان كرده 1375ماه 
كنـد كـه    ه مـي كنـد ولـي توصـي    سياسي نظري ندارد و اعمال نظر نمي

تواننـد   ها در اتخاذ روش سياسي و اجتمـاعي آزاد هسـتند و مـي    درويش
ي شـهروندان فعاليـت اجتمـاعي و سياسـي بكننـد و فقـط        مانند همـه 

هللا مسـيري   نيت و محضاً شود اين است كه با خلوص اي كه مي توصيه
رسـد، آن را   را كه به نظر خودشان از لحاظ اجتماعي صحيح به نظر مي

ايـم كـه يـا در     هاي هر انساني را در آنجا ذكر كـرده  فعاليت. ل كننددنبا
مسائل شريعتي است كه از آقايان علما بايد بپرسـند و يـا جـزو مسـائل     

كنند و يـك قلمرويـي    طريقتي است كه به مجازين طريقت مراجعه مي
. هم هست كه خداوند وابسته به تفكّر و تعقّل خود افراد گذاشـته اسـت  

هـا در   بنابراين ممكن است درويش. ها آزاد هستند و درويشدر اين قلمر
هاي مختلف اجتماعي با ديدهاي مختلف حضور داشته باشند ولـي   گروه

. كننـد  ي درويشـي خـود را فرامـوش نمـي     ي وظيفه در عين حال مسأله
طـوري كـه    درويشي براي تكميل و اتمام محاسن اخالقي است همـان 

، بنـابراين وقتـي كـه يـك      ْخَلاقاَ َم َمَكاِرَم الَتمِّ اُ ُبِعْثُت ل: پيغمبر فرمود
درويش با خلوص نيت بررسي كرد و در امور اجتمـاعي تشخيصـي داد،   

. تواند اجرا كند ولي ايـن ربطـي بـه درويشـي نـدارد      آن تشخيص را مي
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در اين . شود بنابراين عمل يك درويش مالك نظر درويشي حساب نمي
د فرمايشات ائمه توصيه شده كه مؤمن به استنا پندصالحزمينه در كتاب 

مـؤمن چـون بـاهوش و    . بايد با آگاهي و دانايي مسائل را بررسـي كنـد  
زيرك است بايد توجه كند كه گول نخورد و دچار اشتباه نشـود ولـي در   
امور سياسي هر تصميمي بگيرد مجاز است و به همين جهـت از لحـاظ   

شود  درويشي تلقّي مي ي دستور درويشي چون آنچه من بگويم به منزله
ي  ي رهبـر و پيشـواي درويشـي، آنچـه بگـويم وظيفـه       و من به منزلـه 

ام كه در مسائل سياسـي اظهـارنظري    دراويش خواهد شد، بنابراين گفته
نخواهم كرد و از من چيزي نپرسيد و حتي در اين موارد، مشورت هم با 

ت و بـا مشـ     درويش. من نكنيد ورت بـا  ها خودشان آزادند با خلـوص نيـ
وارد و غالباً با دوستان درويش خودشان بررسي كنند و تصميم  اشخاصِ
هـا   حتي در مورد انتخابات شهرستان و محل تولّد خودم بعضـي . بگيرند

من گفـتم  . سؤال كردند كه از ميان كانديداها چه كسي را انتخاب كنيم
كـنم ايـن    اي كه به شما مـي  كنم ولي توصيه دخالت در اين مسائل نمي

است كه با خلوص نيت و با مشورت با يكديگر همه بـا هـم بنشـينيد و    
نظريات خود را بگوييد و بحث كنيد تا باالخره بـه يـك نظـر مشـترك     

. اگر همه به يك نظر مشترك رسيديد، آن نظريـه را اجـرا كنيـد   . برسيد
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ما ، دست خدا با شـ 1اللَِّه َمَع اْلَجَماَعـة َيدُ  :چرا كه مسلّماً بنا به فرمايش
اصوالً تمام فرَق اسالمي و اسالم از تفـرّق و تشـتّت   . همراه خواهد بود

مسلمين لطمه ديده است و نفوذ بيگانـه يـا اسـتعمار و اسـتكبار از ايـن      
طريق بوده است يعني از طريق ايجاد اختالف و تفرقه و نيز اسـتفاده از  

ن و بـه  بنابراين مسـلمي . شود اختالفات موجود و اختالفاتي كه ايجاد مي
ها بايد با هم متّحد باشند و بـا هـم فكـر     ها و شيعه طريق اولي درويش

  .كنند و تصميم واحد بگيرند
  :اما مختصري از شرح زندگي كه خواسته بوديد

ي مشهور بيچاره هستيم كه ايـن عنـوان چـون بـر      ما از خانواده
 ما از معدود. جاري شد تيمناً آن را انتخاب كرديم عزبان حضرت رضا

فرمايي حضرت به خراسان، شـيعه و   شيعياني هستيم كه قبل از تشريف
بنابراين فاميل ما بيچاره بود و از اول هم نـام  . ايم از ارادتمندانشان بوده

فاميل خود را بيچاره بيدختي گرفتيم كه بعداً البتـه در زمـاني كـه مـن     
، )رضاعليشـاه (هنوز نوجوان بودم مرحوم آقاي حاج سلطانحسـين تابنـده  

عليشـاه نـام فاميـل را بـه      صالح برادر بزرگ ما با اجازه پدرمان حضرت
من ظهر جمعه يا نيم ساعت بعد از ظهـر جمعـه روز   . تابنده تغيير دادند

شمسي بـه دنيـا    1306مهر  21قمري مطابق با  1346الثاني  هفده ربيع

                                                                          
 .127، خطبه )صبحي صالح(البالغه نهج.  1
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آمدم و چون همان روز، روز تولّد مرحوم آقاي نورعليشـاه جـدمان بـود،    
خود فقط مسائل كـوچكي   از كودكيِ. سم من را تيمناً نورعلي گذاشتندا

را به ياد دارم، ولي اولين خاطره كودكي من از دو سال قبل از اينكه بـه  
منـدي،   سنّ دبستان برسم است كه در منزل نزد پدر و مـادر بـا عالقـه   

مختصري خواندن و نوشتن ياد گرفتم؛ بطوري كـه وقتـي بـه دبسـتان     
ي ابتدايي  دوره. توانستم مختصري بخوانم اب اول ابتدايي را ميرفتم كت

كـالس ششـم   . را تا كالس پنجم در بيدخت در دبستان جامي گذراندم
اول دبيرستان را در مشـهد و بعـد از آن را   . ابتدايي را در تهران گذراندم

در دبيرستان خوشبختانه از شاگردهاي ممتـاز محسـوب   . در تهران بودم
معلّميني را كـه بـه   . ها شاگرد اول بودم بلكه در غالب كالس شدم و مي

ام؛  دادنشان خوب بود را هرگز فراموش نكـرده  آنها ارادت داشتم و درس
از جملــه آقــاي دكتــر ابوالقاســم قربــاني كــه از دانشــمندان مملكــت و 
رياضيدان مشهوري است و حدود شصت جلد كتـاب نوشـته كـه چهـل     

ــفّاري ا  ــاي ص ــا آق ــد آن ب ــاب. ســتجل ــام كت ــه آن اي ــاي هندس ي  ه
ولي بيست جلد كتـاب  . شد ها تدريس مي صفّاري در دبيرستان ـ قرباني

گويـا سـه بـار     هم در تاريخ رياضيات و مسائل ديگر تـأليف كـرده كـه   
متأسفانه نـه تنهـا از او   . ي اول علمي ايران را دريافت كرده است جايزه

بطـوري كـه   . ا هم فراهم آوردنداند بلكه موجبات آزار او ر تجليلي نكرده
اي كه به او داشتم ميل داشتم كـه راديـو و تلويزيـون از او     من با عالقه
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تجليلي به عمل آورد ولي هر چه به آقاي قربـاني اصـرار كـردم راضـي     
از اين جهت خيلي متأسفم ولـي  . ها تماس بگيرد نشد كه با اين دستگاه

. هم مراقب ايشان هسـتم كنم و االن  خوب شخصاً از ايشان تجليل مي
منظـور، معلمينـي كـه    . فرزندش هم در سوربن اسـتاد رياضـيات اسـت   

  .داشتم تمام اينها مورد عالقه و احترام من بوده و هستند
ديپلم ششم ادبي را نيز در تهران گرفتم و خوشبختانه در تهـران  
شاگرد اول شدم كه بواسطه آن يك مدال، نشـاني دريافـت كـردم كـه     

  1327ي حقـوق را در خـرداد    دانشكده. نوان يادگار آن را دارمهنوز به ع
بنابر اهميتي كه وزارت . ي ليسانس نائل شدم تمام كردم و به اخذ درجه
ها و جوانان مشتاق بـه كـار در آنجـا     كالسي خارجه آن ايام داشت و هم

بودند، مرا هم تشويق كردند كه باالخره بدون دقّت و توجه كـافي و بـا   
 1327لذا در اسـفند  . هايي كه شد در وزارت خارجه استخدام شدم كمك

وزارت خارجه شـدم منتهـا بعـد از مـدتي درك      رسماً وارد كادر سياسي
ي آزادمنشـي و اسـتقالل فكـري كـه مـن داشـتم و        كردم كه با روحيه

مند بودم كه مستقالً بتـوانم فكـر و اقـدام بكـنم، وزارت خارجـه       عالقه
موجبـات   1329بدين جهت در اسـفند  . محيط مناسبي براي من نيست

البدل  به سمت دادرس عليانتقال خودم را به دادگستري فراهم كردم و 
در دوران خـدمت در  . در دادگاه شهرستان در مشهد مشغول به كار شدم

ي خـودم   دادگستري مشهد خوشبختانه توانستم بيشتر از سـنّ و سـابقه  
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هــا يــا  مــوفقيتي بــه دســت آورم؛ بطــوري كــه در بســياري از بازرســي
  مـثالً . دش خواستند به من ارجاع مي هايي كه از دادگستري مي نمايندگي

هاي تخليـه امـاكن مسـكوني، از طـرف دادگسـتري مـن        در كميسيون
در انتخابات مجلـس هفـدهم كـه چنـد نفـر بـازرس       . كردم شركت مي

در سـرخس  . خواسته بودند من به عنوان بازرس يك حوزه معرّفي شدم
هم بنا بود كه براي اولين بار انتخابات انجمن شهر برقـرار و شـهرداري   

بـه همـين طريـق خوشـبختانه سـوابق      . شركت كردمتأسيس شود من 
  .خوبي داشتم

بـه   1333بعد از مدتي خدمت در دادگسـتري و اينكـه از سـال    
سمت رياست شعبه دادگاه شهرستان تعيين شدم و اظهار عالقه كرده و 

ي دكترا بـه فرانسـه    ي تحصيل و اخذ درجه مشتاق بودم كه براي ادامه
قـداماتي كـه كـردم موافقـت وزارت     عزيمت كنم و به همين جهت بـا ا 

بـه فرانسـه عزيمـت كـردم و در      1334دادگستري جلب شد و در سال 
ي دكتـرا   به اخـذ درجـه   1336ي تحصيالت در اواخر سال  آنجا با ادامه

بعد در مراجعت به ايران آن زمان مرحوم . نائل شدم و به ايران بازگشتم
ر دانشكده هم اسـتاد  آقاي دكتر هدايتي وزير دادگستري بود كه چون د

ما بود و همچنين سوابق مرا در دادگستري ديده بود، اظهار محبتي كرد 
بعـد از  . و موجبات ترقّي من را فراهم آورد و من در تهران مشغول شدم

مدت كوتاهي رئيس يكي از نواحي دادسراي آن موقع كـه شـامل يـك    
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اخـر سـال   دادستان و يك بازپرس و يك دادگاه بود، شدم و سپس در او
مدت سه سـال  . ي سرپرستي تعيين گرديدم به سمت رئيس اداره 1338

ي سرپرستي خدمت كردم و با وجود اينكه خيلي كار شاق  و نيم در اداره
و سنگيني بود از آن دوران خدمتم خيلي راضي هسـتم چـون توانسـتم    
خدمات زيادي به مردماني كه اطالعاتي نداشتند و نيازمند كمك بودنـد  

در تمـام  . اميدوارم كه خدمات من مورد قبول خداوند باشـد . كنم كمك
هاي اجتمـاعي   اين دوران تا آنجايي كه متناسب با شغل قضا بود فعاليت

مقاالت فراواني . ي كتاب و امثال اينها داشتم؛ از نوشتن مقاالت، ترجمه
ي  از جمله اينكـه در آن روزگـار بواسـطه   . در موضوعات مختلف نوشتم

قليد از غرب مرسـوم بـود مقـرّر بـود كـه فرزندخوانـدگي را بـه        اينكه ت
رسميت بشناسند كه اينجانب مقاالت مفصلي نوشتم و مستدالً مخالفت 
آن را با شرع مقدس و با مقررات قانوني اعالم كردم كه تعديل فراوانـي  
در آن قانون به عمل آمد؛ بطـوري كـه موضـوع فرزندخوانـدگي را كـه      

بعداً در وزارت دادگستري به سمت . بود تصويب نكردندمخالف با اسالم 
مستشار دادگاه استان تعيين شـدم كـه پـنج سـال در دادگـاه جنـايي و       

هاي حقوقي اسـتيناف شـركت    همچنين بطور متفرّق و گهگاه در دادگاه
هـاي   بعداً بورس مختصري با مقدار بسيار كمي از طرف سازمان. داشتم

ه بـود كـه اصـل بودجـه آن را مقامـات      علمي وزارت خارجه مقـرر شـد  
من هـم بـا اسـتفاده از آن در شـهريور سـال      . دادند فرهنگي فرانسه مي
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با اجازه وزارت دادگستري به فرانسه عزيمت كردم و بعد از يـك   1347
مت       سال و نيم كه اين بورس مطالعـاتي را گذرانـدم برگشـتم و بـه سـ

  . داديار در دادسراي انتظامي تعيين شدم
كه حزب رستاخيز تشكيل شد و گفتند همه بايـد   1356سال در 

ــام بنويســند، نامــه ــوان   در آن ن ــيس دي ــر دادگســتري و رئ ــه وزي اي ب
نوشتم و اعالم كـردم   ـ ي رياست مستقيم مرا داشتند كه جنبه ـ كشور

كه شركت قضات در حزب سياسي صحيح نيست و به مصلحت مملكت 
ايـن نامـه در دادگسـتري    نيست من در حزب اسم نخواهم نوشـت كـه   

خيلي اثر كرد و بسياري از قضـات جـرأت بـه خـرج دادنـد و در حـزب       
ي اينكـه حقـايق را صـريحاً     البته من چـون بواسـطه  . نويسي نكردند نام
نوشتم بيش از موقعيـت شـغلي خـودم، مـورد      گفتم و در مقاالت مي مي

هــاي فرهنگــي، علمــي و  محبــت و احتــرام همكــاران بــودم و فعاليــت
ي پيـدا كـنم    اج ولـي در  . تماعي من موجب شده بود كه موقعيـت خاصـ

ي همين وضعيت خاص، محيط دادگسـتري را   واسطه به 1355فروردين 
مناسب ندانستم و با استفاده از قـانوني كـه نوشـته شـده بـود تقاضـاي       

در دوران . بازنشستگي كردم و بازنشسته شـده و پروانـه وكالـت گـرفتم    
ماتي از من ساخته شد بطوري كه بسـياري از  وكالت هم خوشبختانه خد

كردنـد، مـا    دانشجويان را كه به عنوان مخالفت با دستگاه، زنـداني مـي  
شـتافتيم و خوشـبختانه    اي از وكال بوديم كه بـه وكالـت آنهـا مـي     عده
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كرد و به هيچ وجـه   دادگستري آن وقت تا حد زيادي رعايت عدل را مي
همچنـين  . ن حيث كامالً موفق بوديمگرفت و از اي تحت تأثير قرار نمي

گرفتند بـه مـا مراجعـه     روحانيوني كه در تبعيد و يا مورد تعقيب قرار مي
ما چند نفري كه گفتم، خودمان را وقف اين خـدمت كـرديم   . كردند مي

هاي فرهنگي و هماهنگي موجب  بطوري كه خوب الحمدهللا اين فعاليت
عد از انقالب مدتي به سمت ب. شد كه انقالب بحمداهللا به پيروزي برسد

معاونت وزارت ارشاد ملّـي آن وقـت و مـدتي هـم بـه معاونـت وزارت       
هـاي   دادگستري تعيين شدم و جمعاً يك سال و نيم معاونت وزارتخانـه 

سال بود يـك سـال و نـيم     27ي خدمتم كه  مزبور را داشتم و بر سابقه
  . تماضافه شد و مجدداً بازنشسته شدم و به شغل وكالت پرداخ

سلطانحســين  حــاج بعــد از فــوت بــرادر بــزرگم حضــرت    
فرزنـد  ) عليشـاه  محبـوب (تابنده علي حاج كه حضرت) رضاعليشاه(تابنده

عليشـاه بـا اصـرار     ايشان به جانشيني تعيين شده بودند، آقـاي محبـوب  
دستور دادند كه اين سمت معنوي و اين مسئوليت الهي را قبول كـنم و  

ايت آرامش خاطرشان قبول كردم ولي به هيچ من به احترام ايشان و رع
سال از من كوچكتر بودند زودتر  18كردم ايشان كه سنّاً  وجه تصور نمي

به هر جهـت فعـالً مسـئوليت مـن همـين      . نداي الهي را لبيك بگويند
و در  1417خدمت به فقرا است كه در طي چند بيانيه، يكي در رمضـان  

هـا تعيـين    ي زمينـه  يف فقـرا را در همـه  دفعات بعد مجدداً و مكرّراً وظا
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همانطور كه قبالً هم ذكر شد، چون هر چه از طرف مـن گفتـه   . ام كرده
ي دستور طريقتي تلقّي خواهد شـد بـه ايـن     شود يا صادر شود به منزله

جهت به لحاظ مصلحت فقرا و مصلحت درويشي اعالم كردم كه راجـع  
اهم كـرد و از مـن هـم    به مسائل اجتماعي به هيچ وجه اظهارنظر نخـو 

از اين رو اعـالم  . چنين مسائلي را نپرسيد، چون در قلمرو طريقت نيست
كردم كه درويشي در واقع مكتبي اخالقي است، مكتب اخالقـي الهـي،   
مذهبي و به هيچ وجه درويشي در مسائل اجتمـاعي و سياسـت دخالـت    

فنـد كـه   ي الهـي موظ  ها آزادند و بلكه بنابر وظيفه كند ولي درويش نمي
توانند و بلكه بايد در مسـائل   فعاليت داشته باشند و از لحاظ شخصي مي

هاي اجتماعي شركت داشته باشند  اجتماعي اظهارنظر كنند و در فعاليت
ي درويشي نبايد  ولي به هيچ وجه عقيده يك درويش را به عنان عقيده

ممكن است چند درويـش كـه همـه بـا هـم كمـال ارادت و       . تلقي كرد
را دارند عقايد سياسي ايشان مختلف و چه بسا مخـالف باشـد و    محبت

ي ما است تا  اين رويه در واقع همان وحدتي است كه مورد آرزوي همه
ت، عقيـده و روش         مملكت به اين نحو باشـد كـه همـه بـا خلـوص نيـ
اجتماعي خود را انتخاب كنند ولي همه با هم برادروار باشند و يكـديگر  

ي مـا مسـلمانان بالخصـوص     اميـدوارم خداونـد همـه   . را تحمل نمايند
  .والسالم. شيعيان و باالخص فقرا و درويشان را در اين راه موفّق بدارد
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از اينكه توجـه بـه تكميـل و    . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
انـد،   ي قرائت كه در نماز گفته مسأله. تكامل خودتان داريد خرسند شدم

ها نوشته شده يا بعضـي وعـاظ    آن غلظتي كه در بعضي كتاب اصرار بر
حبشي كه مؤذن  مگر به خاطر نداريد كه بالل. گويند صحيح نيست مي

اكنـون هـم    هم. توانست ادا كند پيغمبر بود بسياري از اين كلمات را نمي
هاي درس زبان خارجي بسياري از شاگردان به  اگر توجه كنيد در كالس

خداونـد  . ات انگليسي يا لغات فرانسـه را بلـد نيسـتند   هيچ وجه تلفظ لغ
ي لغات و كلمات و نيت شما را حتّي وقتي شما صـحبت نكـرده و    همه

اند بـه ايـن صـورت خوانـده      نماز هم كه فرموده. داند ايد، مي حرفي نزده
شود، براي مقيد و منظم كردن عبادات ما است كه بايد حتماً بـه همـان   

اگر كسي نتوانست قرائت كند به هيچ وجه بـر   صورت خوانده شود ولي
در قــرآن بعــد از دســتور خوانــدن نمــاز . شــود نمــاز او خللــي وارد نمــي

نمـاز  . ، يعني ياد خـدا بـاالتر از اينهاسـت   1ْكَبـراَ َو َلِذْكُر اللَِّه  :فرمايد مي
ـلاَة اَ : فرمايـد  خداوند به حضرت موسـي مـي  . براي ذكر خداست ِقـِم الصَّ

                                                                          
 .45سوره عنكبوت، آيه .  1
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بنابراين هرگـز  . پاي بدار، براي ياد منبر ماز را براي ذكر من، ن1 لِِذْكري
صورت ظاهر عبارات لغات نماز مثل سين و صاد يا ضاد و ظاء و امثـال  
اينها نبايد موجب شود كه از ياد خدا كه بايد در نماز با شما باشد غفلـت  

البته اگر نماز يا قرآن را انسان با همان لغات عربي بخوانـد خيلـي   . كنيد
بنابراين، شما توجـه بـه تفـاوت    . بهتر است ولي شرط صحت آن نيست

 حروف سين و صاد يـا ضـاد و ظـاء و ذال و زا را بـراي موقـع غيرنمـاز      
بگذاريد و در آن موقع تمرين كنيد؛ مثالً در جلوي آينه تمرين كنيـد تـا   

اگر هم ياد نگرفتيد نماز را ترك نكنيد و تمـام توجهتـان در   . ياد بگيريد
  .مدت به نماز باشد آن

هاي علما هم كه گفته شـده بخوانيـد، بـراي يـاد گـرفتن       رساله
گيري بيشـتري در ايـن مسـائل     احكام است و البته بعضي شدت سخت

  .اما شما توجه به ياد خدا بكنيد. دارند
. و اما گناهان كوچك و بزرگ در درگاه خدا قابل بخشش اسـت 

: فرمايـد  خداوند در قرآن مي. دهيچ گناهي نيست كه قابل بخشش نباش
ْنُفِسِهْم لا َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه اَ   ْسَرفُوا َعلىاَ يا ِعباِدَي الَّذيَن 

نُوَب َجميعـاً  ، اي كساني كه اسراف كرديـد، مـأيوس نشـويد،    2َيْغِفُر الذُّ
إِنَّ  :فرمايـد  يا در جاي ديگـري مـي  . بخشد ي گناهان را مي خداوند همه

                                                                          
 .14سوره طه، آيه .  1
 . 53سوره زمر، آيه .  2
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، بنـابراين از  1ْن ُيْشَرَك بِِه َو َيْغِفُر ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن َيشاءُ اَ اللََّه لا َيْغِفُر 
همين كـه آن گناهـان را   . شدت گناهان گذشته يأس بر شما غلبه نكند

شناختيد، همين كه متوجه شديد سراسر زندگي ما خطا و گناه است بـه  
هيد كه به شما توفيق بدهد كه بعد از درگاه خدا توبه كنيد و از خدا بخوا

همين اندازه را خداوند براي بخشش گناهان قبول . اين از گناه بپرهيزيد
هيچ گناهي نيست كه بخشـوده نشـود و هـيچ وقـت و زمـاني      . كند مي

خداوند براي جهنّم هفت در فرموده اسـت و  . نيست كه توبه قبول نشود
ت؛ مـثالً در مقابـل كبـر،    در مقابل هر در جهنّم هم يك در بهشت اسـ 

منتها بهشـت  . تواضع است يا در مقابل شرك، توحيد است و امثال اينها
اضافه بر آن هفت در مقابل جهنم، يك در دارد كه هميشه بـاز اسـت و   

ساير درها وقتي باز است كه انسان آن عمل را انجـام  . آن درِ توبه است
وقتي باز هسـت كـه   دهد؛ مثالً نماز كه دري از درهاي بهشت است  مي

در تمـام سـاعات و   . مشغول نماز هستيم ولي در توبه هميشه باز اسـت 
نقـص و  . توبه هم كامـل و نـاقص و كلّـي نـدارد    . تمام دقايق باز است

ت شماسـت   هـر وقـت خالصـاً و    . كمال آن بستگي به ميزان خلوص نيـ
در ايد پشيمان شديد و به درگاه خدا  هللا از خطا و گناهي كه كرده محضاً

دل بناليد حتّي بدون اينكه محتاج بـه كلمـاتي باشـد در دل بناليـد و از     
                                                                          

ر كه را به او شـرك آورد نخواهـد بخشـيد و مـادون     ؛ خدا ه116و  48هاي  سوره نساء، آيه.  1
 .بخشد براي هر كه مشيتش تعلّق بگيرد مي) ديگر گناهان( شرك را



  51/ جزوه شانزدهم 

خداوند بخواهيد كه ديگر گرد گناه نگرديد خداوند همان وقـت گنـاه را   
بنابراين با توكّل به رحمت خداوند و اينكـه هميشـه بايـد در    . بخشد مي

آرزو و جستجوي تكامل معنوي خودتان باشيد از خداونـد بخواهيـد كـه    
توفيق اين تكامل در راه و توفيق احتراز و اجتناب از گناهان را بـه شـما   

  .والسالم. ببخشد
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توجه كنيد كه انسان هميشـه  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
. بايد به مبدأ توجه داشته باشد؛ به اين معني كه خود را فرامـوش نكنـد  

هـاي روانـي آن اسـت كـه      بيمـاري  اگر خوانده يا شنيده باشيد، يكي از
ي مـردم عـادي از    البته همه. ي خود ارتباط نداشته باشد كسي با گذشته

طـوري كـه ايـن     و همـان  ــ  اين بليه دورند ولي براي سـالمت بيشـتر  
هر چه بيشتر انسان بـا گذشـته خـودش ارتبـاط      ـ عالمت صحت است

بـاط بـا مبـدأ    شود و ايـن ارت  تر مي داشته باشد شخصيت انساني او قوي
انسان در عالم كبير عبارت است از مفهوم خداونـد و عشـق بـه او كـه     

در عالم صغير هم عبارت است از خدمت به . عشق به مبدأ خويش باشد
پدر و مادر كه خالق ما هستند و به همـين جهـت هـم در قـرآن غالبـاً      

توصـيه  خداوند بعد از نام خود نام پدر و مادر را آورده و محبت به آنها را 
گانه مقـرر شـده كـه اگـر توجـه كنيـد        كرده است و اينكه نمازهاي پنج

ساعت يا سه ربع ساعت بيشـتر طـول    ي نيم مجموع آنها شايد به اندازه
نكشد، شايد خداوند خواسته است كه در ضمن حركات بدن و همچنـين  

كند، باز هم بـه يـاد    بيان كلمات، يعني وقتي كه زبان و بدن حركت مي
به اين جهت، نماز براي تكامل آن ياد است و از اين جهـت  . شيمخدا با

بنابراين، به هر نحوي و بـه هـر   . كامالً الزم است و بايد مرتباً انجام داد
توانيد عبادات را بايد انجام دهيد و كوشش كنيد هر چه  اي كه مي اندازه

  .والسالم. بيشتر به ياد خداوند باشيد



  53/ جزوه شانزدهم 

  آ
  1380مرداد  4

از اينكه خواهان درك مطالب . ي شما رسيد نامه. مبا عرض سال
ايد خرسند شدم ولي از اين جهت كه بـه جـاي    هستيد و سؤاالتي نموده

به . ايد، قدري متعجب گرديدم ي كتب مستقيماً به سؤال پرداخته مطالعه
ايـد در كتـب مربوطـه نوشـته      اين معني كه تمام اين سؤاالتي كه كرده

مند به درك مطالب هستيد حقّ آن است  ا عالقهشده و بنابراين اگر شم
ها پيدا كنيد كه بطور خالصـه   كه ابتدا تمام اين سؤاالت را در آن كتاب

. نوشـته شـده اسـت    شـبهات  رفعو  پندصالحي  توان گفت در رساله مي
هـاي   هـا را بـه اضـافه كتـاب     كـنم كـه آن رسـاله    االن هم توصيه مـي 

. مطالعـه كنيـد   تابنـده  خورشيدو  انعرف و علم ي نابغه، صالح ي يادنامه
ذلك براي اينكه سؤاالتي كـه   مع. بعد از آن اگر سؤالي ماند، مطرح كنيد

ولـي توجـه داشـته    . كـنم  اي عرض مي ايد بالجواب نماند، خالصه كرده
باشيد كه من اگر براي هر شخصي كه سؤاالتي دارد بخواهم يك كتاب 

ي جوانب يـك   توقع اينكه همه بنويسم، امكانش برايم نخواهد بود و لذا
هـا از لحـاظ عـدد شـايد      ضمناً جـواب . سؤال را شرح دهم نداشته باشيد

  .ها نباشد منطبق با سؤال
ها كه منتشر كرده بودم نوشـته شـده كـه درويشـي در      در بيانيه
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ها آزادند كه بر حسـب تشـخيص    كند، ولي درويش سياست دخالت نمي
هللا راهي را انتخاب كنند و  خلصاًم ـ البته تشخيص خالصانه ـ خودشان

بـه  . ي شهروندان و اين هم كامالً منطقي است فعاليت كنند؛ مانند همه
اين معني كه اگر از كانون مهندسان بخواهيد كه در مسائل طبي، مـثالً  

درويشـي هـم روش   . ديابت اظهارنظر كنند، كار بسـيار نادرسـتي اسـت   
لت در مسائل سياسي و فعاليت دخا. تربيت درون است كه بايد انجام داد

اجتماعي نه تنها منع نشده بلكه گفته شده كه با دقّت انجام دهند فقـط  
كه  ـ هم اين مطلب آمده است پندصالحو در  ـ اي كه شده است توصيه

وقتي خالصاً مخلصاً كار كرديد . مواظب باشيد كه آلت دست قرار نگيريد
اسـت و همچنـين   هر روشي را كه عقـل شـما تشـخيص داد، صـحيح     

وظايف افراد را هم به وظايف شريعتي و طريقتي و تفكّري يعني تعقّلـي  
هـاي   وظايف شريعتي را بايد به آقايان علما و رسـاله . بندي كردم تقسيم

آنها رجـوع كـرد و مسـائل طريقتـي را از پيـر طريقـت بايـد پرسـيد و         
ا تفكّر و دستورات او را بايد اجرا كرد ولي مسائل ديگري است كه فقط ب

خداوند بارها در قرآن بشـر را بـه تفكّـر و    . تعقّل شخص بايد انجام شود
تعقّل امر فرموده و تفاوت انسان و حيوان را در همين تفكّر و تعقّل قرار 

شـكر  . اين نعمت عقل را خداوند داده بايـد شـكرگزار باشـيم   . داده است
ه كار ببـريم و  نعمت هم عبارت از آن است كه آن نعمت را در راه خود ب

اگر ما از تفكّر و تعقّـل دوري كنـيم نعمـت خـدا را     . از آن استفاده كنيم
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توان با تفكّر و تعقّـل   بنابراين، مسائل را تا وقتي كه مي. ايم كفران كرده
. و استشاره حل كرد نبايد دست نياز بـه اسـتخاره بـرد و اسـتخاره كـرد     

رو تفكّر و تعقّل قرار مسائل سياسي هم از جمله مسائلي است كه در قلم
  .باشد بدين جهت در اختيار خود فقرا مي. دارد

اي  ايـد، ايـن عقيـده    همچنين راجع به كنترل جمعيت كـه گفتـه  
شخصي است و از مسائل طريقتي نيست كـه جـزء اعتقـادات طريقتـي     

. توانيد اين را قبول نكرده و بر آن انتقاد هم داشته باشـيد  شما مي. باشد
ي من، بعضي از دوستان كه خوانده بودند و  شار اين مقالهحتي بعد از انت

انتقادي هم داشتند، به من منتقل كردنـد و مـن هـم از آنـان خـواهش      
. طـور هـم شـد    ي من مقاالتي بنويسـند و همـين   كردم كه در رد مقاله

و امـا در  . بنابراين، اين ربطي به درويشي ندارد و امري شخصـي اسـت  
  :مورد سؤاالت شما

، اصـوالً ايـن نكتـه را قـبالً     زي امام زمان مورد مسأله در -1
گوينـد، عـين اعتقـادات     هـا مـي   ي آنچه درويـش  يادآوري كنم كه همه

. كنند عين درويشـي نيسـت   و همچنين آنچه عمل مي. درويشي نيست
بطـور   عكمااينكه ما االن مدعي هستيم كـه پيـرو امـام جعفرصـادق    

گـوييم پيـرو    چه كسي هستيم مي كامل هستيم و اگر از ما بپرسند پيرو
گوينـد مـذهب جعفـري     ي اينهايي كـه مـي   اما آيا همه. مذهب جعفري
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ولي ! كنند؟ نه عمل مي عامام جعفرصادق دارند، به فرمايشات حضرت
بنـابراين آنچـه   . زند اي نمي اين عمل نكردن آنها به اساس مذهب لطمه

اينهـا را   گويند،  مي گوييد كه شنيده شد يا گويند و شما مي ها مي درويش
اينها استنباط خود آن اشخاص از دسـتورات  . مالك درويشي قرار ندهيد

در مـورد  . و مسائل است و معلوم نيست كه اين استنباط صـحيح باشـد  
هم مسأله اين است كه تمام اديـان بـه آن معتقدنـد كـه      زامام زمان

خواهـد   كسي در آخر زمان ظاهر خواهد شد و دنيا را پـر از عـدل و داد  
شـود و   هـا شـمرده مـي    ي انتظار در شيعه جزء نيكـي  كرد و حتي مسأله

اين اجر هم براي آن است كه اميد را در اذهـان  . براي آن اجري هست
ي بعـد از پيغمبـر    ائمـه . دارد كند و آنها را به فعاليت بيشتر وامي زنده مي
و  صرپيغمبـ . روي احكـام اسـالم بودنـد    روي پيغمبر و دنباله هم دنباله

هيچ كس بعـد از آنهـا،   . معصوم بودند شفاطمه و همچنين دوازده امام
. هـيچ كـس بـري از خطـا نيسـت     . بعد از دوران امامت معصوم نيسـت 

ي عرفـاي واالمقـام    ي شيعه و همـه  القول همه بنابراين، اين نظر متفق
ايد اوالً در خود قـرآن   در مورد امام هم ايرادي كه گرفته. باشد شيعه مي

فرمايد كه ما قبل از تو براي كسي خلد، ابديت قرار  ب به پيغمبر ميخطا
شود كه ممكن است  اگر از لحاظ اعتقاد به قرآن باشد، معلوم مي. نداديم

خداوند بعد از پيغمبر خلدي قرار بدهد، چون نفرمـوده اسـت كـه هرگـز     
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. خلد قرار نخواهيم داد و فرموده است قبـل از تـو خلـدي قـرار نـدهيم     
سـال پـيش قبـول     200ر از آن هم تصور كنيم عقـل بشـري در   اگرغي
كرد كه در تهران حرفي زده شود يا تصويري ايجاد شود و در همان  نمي

. لحظه در آن سر دنيا بتوانند آن حرف را شـنيده و آن تصـوير را ببيننـد   
اگر ما اعتقاد . بنابراين عقل بشري منطبق با اطالعات و علم فعلي است

يك مكتب داشته باشيم آنچـه را از آن مكتـب در عقـل    به يك اصل و 
گنجد بايـد قبـول كنـيم و در مـوردش بحـث و اسـتدالل        فعلي ما نمي
  .خاصي نكنيم

در مورد ساير سالسل درويشي اصل كلّي بر اين اسـت كـه    -2
اي كه به طريق صحت منتها به امـام شـود، آن اجـازه معتبـر      هر اجازه

مجهول باشد و يا به امام نرسـد صـحيح    اي كه است و هر ادعاي اجازه
المثل از مدينـه   ها دور بود و في در اوايل چون راه. مبنا اين است. نيست

ها بايد در راه بود، بنابراين به اشخاص مختلفي اجـازه ارشـاد    تا چين ماه
. كردنـد  شد و آن اشخاص هم براي خود جانشـيني تعيـين مـي    داده مي

فقـري بسـيار زيـاد بـود و همـه هـم        هاي بدين جهت در اوايل سلسله
اما اكنون چون جعليات فراوان شده است در مـورد سـاير   . صحيح بودند
به دليل اينكه نام دوست از آنهـا شـنيده   : اند نوشته پندصالحسالسل در 

ت برخـورد كنيـد      مي ـا چـون   . شود با ايشان همراه بـا احتـرام و محبـام
. ي فقـري نكنيـد   ا آنها مصافحهي آنها نداريد ب اطمينان به صحت اجازه
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اند اطمينان به صـحت آنهـا    فرموده. نفرمودند يقين به بطالن آنها داريد
بنابراين نظري . اند نداريد؛ يعني هميشه احتمال صحت را در آن گذاشته

ايد براي تمركز افكار نسبت به مكتـب خـود باشـد شـايد      كه شما نوشته
ز مسائل بسيار بديهي اسـت كـه   قابل توجيه باشد، در غير اين صورت ا

  .شود بارها گفته شده و مي
شـريعت بايـد كـامالً    . باشـد  ي ديگر رعايت شـريعت مـي   مسأله
كنند گنـاه و خطـاي خـود     اگر بعضي اشخاص رعايت نمي. رعايت شود

در اين مـورد اگـر كتـب را خوانـده بوديـد      . آنهاست نه خطاي درويشي
اونـد قواعـدي در زنـدگي    خد. چنين سؤاالتي براي شما حل شـده بـود  

آفريده است كه اگر معتقد به خداوند و قدرت او هستيم بايد قـوانيني را  
كنـد   خداوند فرموده است كه آب غرق مي. كه آفريده است رعايت كنيم

بنابراين ما بايـد خودمـان را از ايـن خطرهـا نجـات      . سوزاند و آتش مي
كمااينكـه در  . سـت ولي سببيت اينها باز هم به دسـت خداونـد ا  . بدهيم

مورد حضرت ابراهيم آتش را به گلستان تبديل كرد و در مورد حضـرت  
ولـي مـا   . موسي، آب دريا را از هم شكافت كه حضرت از آن رد شـدند 

بايد خودمان را منطبق با قواعد الهي . حقّ نداريم چنين چيزي بخواهيم
كار ما اثر كه آفريده است بكنيم و در هر حال از خداوند بخواهيم كه بر 

كنيم بايد بدانيم كه اثر آن بـا خداونـد اسـت؛     اگر فعاليت مي. قائل شود
كنيم خداوند هم فرموده است كه به آن اثـر خـواهم    يعني ما فعاليت مي



  59/ جزوه شانزدهم 

دعا هم براي همـين  . ولي اگر اثر نداد باز هم آن را از خداوند بدانيم. داد
در مورد برخوردي . ودش مطلب است، والّا دعا هرگز جانشين فعاليت نمي

پسنديد واقعاً بد است يا استنباط شما اين است در صـورتي كـه    كه نمي
. ي گنابـادي  واقعاً هم بد باشد بدي از آنهاست نه از درويشـي و سلسـله  

در تاريخ اسالم فراوان . توجه كنيد كه رفتار آنها ربطي به درويشي ندارد
سـلمانان بودنـد عليـه    ديده شده است كه ظاهراً كساني كـه بهتـرين م  

هم چنين چيزي را  عهاي علي در جنگ. اند بزرگان اسالمي قيام كرده
ربطي به اسالم نـدارد و اسـالم جوابگـوي عمـل زشـت آنهـا       . بينيد مي

اين نظر شما ناشي از آن است كه توقع داريد كسي كه درويـش  . نيست
شود در يك لحظه و يك آن، از قعر جهـنم بـه اوج بهشـت برسـد؛      مي

چنين . يعني تمام معايب خود را از دست بدهد و تبديل به محاسن بشود
حتي پيغمبران هم ادعاي چنين قدرت و چنين امري . امري محال است

اين توقع براي آنهايي كه خودشـان دنبـال چنـين مطلبـي     . اند را نداشته
گونه زحمت و بـدون   خواهند بدون هيچ هستند ناشي از آن است كه مي

ولـي  . خواهنـد، برسـند   روميت و محدوديتي به هر چه مـي گونه مح هيچ
مسـائل  . تـوان بدسـت آورد   كشـي نمـي   مقامات معنوي را جز با زحمـت 

ي بشري همه بـا هـم در    در جامعه. اقتصادي هم به اجتماع ارتباط دارد
. و االن وضعيت اقتصادي كه وجود دارد مال تمام جهان است. ارتباطند

اي كـه وقتـي بيايـد همگـان را در بـر       ز فتنـه زنهار ا: فرمايد خداوند مي
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متأسفانه االن آثار اين فتنـه  . گيرد گيرد، ظالم و غيرظالم را در بر مي مي
كـنم   ي كتب توصيه مـي  مجدداً در خاتمه شما را به مطالعه. آشكار است

. شـود  كه اگر با دقت بخوانيد پاسخ اين قبيل سؤاالت بر شما روشن مي
  .والسالم
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داريد كه مسـافرت مـن    توجه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
داخل مملكت، چه به خارج مملكت مشكالتي دارد كه محتاج به  درچه 

به اين مشكالت مسأله به نحوي حـل   توجهبنابراين بايد با . بيان نيست
ي فقـرا   هـا بـه ديـدار همـه     شاءاهللا بتوانم در تمام شهرستان شود كه ان

غيـر از   ــ  ولي متأسفانه تاكنون نشده است ـ شوم و توفيق يابم مشرّف
كازرون كه گفتيد شهرهاي بسياري است كه تعداد فقرا هم در آنجا زياد 

آبـاد، بروجـرد و بسـياري از شـهرهاي      هستند؛ كرمانشاه، همدان، خـرم 
ولـي اميـدوارم بـه تـدريج     . ديگر، زاهدان، قوچان، بجنورد و امثال اينها

بـه ايـن شـهرها     ــ  اگر خداوند عمر و سالمتي مرحمت فرمود ـ بتوانم
  :ايد بيايم و اما سؤاالتي كه فرموده

روش . ي شمس تبريزي به حاالت جذب و سـلوك اسـت   اشاره
انسان در سلوك به معناي اعم، يعني طي راه براي وصـول بـه خداونـد    

ْنساُن إِنََّك كاِدٌح إِلىاَ يا ي  ، يا آيه1إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إَِلْيِه راِجُعونكه    يَُّها اْلإِ

يكي سلوك تنهـا  : ، بر سه گونه ممكن است باشد2 َربَِّك َكْدحاً َفُملاقيه
                                                                          

 .156سوره بقره، آيه .  1
 . 6سوره انشقاق، آيه .  2
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شـرط رهبـري و   . ي تنها و يكي مخلـوط سـلوك و جذبـه    و يكي جذبه
ارشاد ديگران آن است كه خود رهبر سـلوك و جذبـه هـر دو را داشـته     

ي بعـد مجـذوب    مجذوب و در درجهي اول سالك  باشد؛ يعني در درجه
ي آن خطّـي اسـت كـه هـم خـود       چنين شخصي به منزله. سالك باشد

تواننـد بخواننـد؛ يعنـي حـقّ ارشـاد       تواند بخواند و هم ديگـران مـي   مي
اما تشخيص اينكه كسي بـه ايـن مقـام    . كند ديگران را دارد و ارشاد مي

لف صـحيحي و  رسيده است يا نه با كسي است كه خود مجاز باشد از س
و امـا آن كسـي كـه خـط را خـود      . طور اين اجازه برسد بـه امـام   همين

توانستي خواند و ديگـران نتوانسـتند خوانـد، آن اسـت كـه خـود در راه       
رود و با روش خاص خودش است، لـذا روش او   سلوك است و پيش مي

گيـرد مگـر    براي ديگران معتبر نيست؛ يعني صددرصد مالك قرار نمـي 
هاي معمولي كه داراي مقاماتي هستند ولي  درويش. شود ر ميآنچه ظاه

و اما آنكه نه خود خواندي، . كنند از اين قبيل هستند شخصاً طي راه مي
نه ديگران، حالت مجذوبي است كه اصالً از وظيفه و تكليف خبر نـدارد  

اين است كه ماننـد خطّـي   . و اين خبر نداشتن گاهي به اختيار او نيست
  .خود تواند خواند و نه ديگران است كه نه

ي  االوليا جلوي نام برخي اقطاب كلمـه  در مورد اينكه در سلسلة
درويش يا شيخ نوشته شده، اين بستگي به شهرتي است كه آن شخص 
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اكنون هـم در بـين مشـايخ، در مقابـل      مثالً هم. به نام خود داشته است
الت او يـا  دهنـده حـا   ي درويش است و ايـن نشـان   ها كلمه لقب بعضي

ي عرف زمان خود اوست كه به آن نام مشهور بـوده اسـت    دهنده نشان

ُق َبْيَن . كند والّا تفاوتي نمي ، كـه در قـرآن آمـده    1َحٍد ِمْن ُرُسـِلهاَ لا نَُفرِّ

  .شود است شامل بعدها هم مي
كنيم و  در مورد حضرت نوح، لغت كتاب كه ما امروز استفاده مي

گوييم، به معناي متداول امروز نيست؛ بـراي   صاحب كتاب مي پيغمبرانِ
اينكه خط نوشتن معلوم نيست كه در چه زماني بين بشر معمـول شـده   

منظور از كتاب، آن كتابي اسـت  . است، اين طرز نگارش قراردادي است

مُّ اْلِكتـاباُ ِعْنـَدُه : فرمايـد  كه در قرآن به آن اشاره دارد و مـي 
، يـا در  2

، در اينجا كتاب يعنـي مقـررات خـاص    3 ْلُم اْلِكتـابَو َمْن ِعْنَدُه عِ مورد 

بنابر آنچه . اي هم باشد به نام كتاب معتبر است بدون اينكه نوشته. الهي
بـه   ــ  به معناي امـروزي  ـ اند از حضرت نوح كتابي در تاريخ هم نوشته

دست ما نرسيده است، چون مريدان حضرت نـوح چنـد خـانواده بيشـتر     
د هفت يا هشت خانواده كه همه بـا خـود حضـرت    نبودند؛ شايد در حدو

                                                                          
 .285سوره بقره، آيه .  1
 .39سوره رعد، آيه .  2
 .43سوره رعد، آيه .  3
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بنــابراين آنهــا خــود مســتقيماً دســتورات را از حضــرت . نجــات يافتنــد
صاحب كتاب يعنـي هـر پيغمبـري كـه      گرفتند و منظور از پيغمبرانِ مي

د ع، عيسيعموسي. اي بياورد دين تازه هـر كـدام ديـن     ص، محمـ

نكـه بطـور كامـل نسـخ     پيغمبر قبلي خود را در واقع تكميل كردند نه اي
  .كردند

در مورد تعيين اقطاب، اين بستگي به حاالت شخص قطب دارد 
به اين معني كـه بـر آنهـا    . گيرد اي از الهام قلبي صورت مي كه با نحوه
شود كه بايد از طرف خداوند فـالن شـخص را بـه جانشـيني      مسلّم مي

ائمه هم وحي شد و حتي بر  تعيين كند والّا وحي فقط بر پيغمبر نازل مي
  .شد نازل نمي

ايد بطور تفصـيل   در مورد در نظر گرفتن صورت مرشد كه نوشته
توضيح داده شده است به آن مراجعـه كنيـد تـا     شبهات رفعي  در رساله

  .ناراحت نباشيد و تكليف قطعي خود را بدانيد
ايد؛ چون دخانيات كشيدن، سـيگار و قليـان و    اما خوابي كه ديده

ميان مردم متداول است كـه در مواقـع نـاراحتي فكـري      امثال اينها در
ايـد عالمـت آن    كشد بنابراين اين خوابي هم كه ديـده  انسان سيگار مي
و همچنـين مرحـوم آقـاي     كعليشـاه  محبـوب  آقاي است كه حضرت

محقّق از وضع فعلي كه براي فقرا فراهم شده اسـت نگـران و ناراحـت    
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اي  يادشـان افتاديـد فاتحـه   براي شادي روح آنها هر وقـت بـه   . هستند
وآمدها آنقدر آسان و ساده شود كه بتوانم همه جا  اميدوارم رفت. بخوانيد

بيايم و همچنين مشايخ از هر حيث امكانات داشته باشـند كـه در سـفر    
 .والسالم. باشند
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در مورد وضعيت اصفهان، بارها گفته شـده كـه   . با عرض سالم
چكّش . ود تا ضربات چكّش موجب قدرت و قوت گرددبايد مانند آهن ب
كند ولي چكّـش كـه بـه كلـوخ      تر مي خورد، آهن را قوي كه به آهن مي

بايـد مـا از درون انفـراداً و از بيـرون     . كنـد  بخورد، كلوخ را متالشي مي
. تر كنـد  هاي چكّش ما را محكم اجتماعاً مانند آهن باشيم كه اين ضربه

اي  شـود و هـيچ لطمـه    تـر مـي   كه بكوبنـد محكـم  به آهن به هر اندازه 
بنابراين بايد به اين صـورت  . شود بيند ولي دسته چكّش شكسته مي نمي
عليهذا توجه به آداب شرعي و آداب مجلس، سكوت، بـه درد دل  . باشد

هايمان هـم   شاءاهللا دل هم رسيدن، اينها را بايد بيشتر تجربه كنيم تا ان
  .تر شود به هم نزديك
 البيـان  خطبـة ايد، اوالً در مورد  اي كه سؤال كرده رد مسألهدر مو

امـا در  . كننـد  بعضي صحت آن را قبول ندارند و در صحت آن ترديد مي
ايد آيـا   نوشته البيان خطبةمورد اينكه نظير همين اقوال و مطالبي كه از 

جع منافات ندارد؟ را سبحاني ما اعظم شـأنيحلّاج و  منصور  اْلَحق َنااَ با 
دهند  بسطامي و نسبتي كه به آنها مي حلّاج و بايزيد منصور بن به حسين

عطّار مراجعه كنيد و آن را بخوانيد كـه در آنجـا    شيخ ياالوليا تذكرةبه 
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مفصالً پاسخ داده شده است و من اگر بخواهم پاسخ مفصل بدهم، خود 
امر و  در پاسخ كسي كه از همين. به آنجا مراجعه كنيد. يك كتابي است

  :اند نظايرش پرسيده، جواب داده
ــي   ــقّ از درختــ ــا الحــ ــد انــ    روا باشــ

 بختـــــي چـــــرا نبـــــود روا از نيـــــك  
ــوه عموســي ــابراين در آن . ي الهــي را در درختــي ديــد جل بن
فرمايند آن حـاالت علـي بشـري نيسـت      چنين مي عحاالتي كه علي

قشـقيه  ي ش كمااينكه در خطبـه . ي خدا است بلكه علي است كه نماينده
هم حضرت بعد از آنكه مقدار زيادي خطبه خواندند و گرم شـده بودنـد،   

بعـد  . حضرت سؤال را جواب دادند. عربي بلند شد و سؤال نامناسبي كرد
حضـرت  . ي جواب، حاضرين تقاضا كردند خطبه را ادامه بدهند از خاتمه

تِْلَك ِشْقِشَقٌة َهَدَرْت ُثمَّ َقرَّت: فرمود
شقشـقه، آن  گـاهي اوقـات آن   . 1

ولـي بـه هـر    . شـود  آورد و بعد سرد مـي  كند، جوش مي حالت ظهور مي
 .والسالم. گونه مسائل هستيد، خرسندم جهت از اينكه متوجه اين

                                                                          
 .ي شتري بود كه صدا كرد و باز در جاي خود قرار گرفت اين شقشقه:  3، خطبه البالغه نهج.  1
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بسـياري از ايـن سـؤاالت و    . ي شما رسـيد  نامه. با عرض سالم
عـد  شـد و ب  كرديد، تا بـراي شـما حـل مـي     مسائل را قبالً بايد توجه مي

ي  كرديد ولي اكنون هم بسيار خوب است كـه دنبالـه   تشرّف حاصل مي
نمودن بايد  ولي براي تحقيق قبل از سؤال. گيريد تحقيق خود را پي مي

الي ؤسـ . مراجعه نماييد ها هايي هست به كالس به كتب و يا اگر كالس
ها پيش و از بدو غيبت امـام زمـان    ايد، در كتب عرفاني از قرن كه كرده

خواهيـد تحقيـق    مسائل مطرح و در كتب نوشته شده است، اگر مي اين
. ها را هم تحمل نماييد بكنيد بايد زحمت مطالعه و پيدا كردن اين كتاب

والّا اگر من بخواهم كه سؤاالت را در نامه پاسخ بدهم ايـن بسـيار كـار    
مشكلي است و تقريباً محال اسـت كـه كتـابي را در ضـمن نامـه ذكـر       

، تابنـده  خورشـيد ، شـبهات  رفـع  ي رساله، پندصالحهاي  كتاببه . نمايم
  .مراجعه نماييد عرفان و علم ي نابغهو  صالح ي يادنامه

بيعت در صدر اسالم يكـي از  «: ايد و اما در مورد بيعت كه نوشته
، بلـه هـر وقـت حكومـت     »هـاي اسـالمي بـوده اسـت     اركان حكومـت 

الً در جهـان بيعـت   اي باشد بيعت حكـومتي خواهـد بـود و فعـ     اسالمي
باشد، ولي در واقع وقتي كـه حكومـت    حكومتي به صورت انتخابات مي
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. اسالمي در دنيا مستقر شود در آن صورت بيعت هم برقرار خواهـد بـود  
. اما غير از بيعت اسالمي، بيعت ديگري هست كه آن بيعت معنوي است

م و در خـر  من جان و مال شما را مـي : فرمايد بيعتي است كه خداوند مي
اين يك بيعت است؛ يعني يك خريـد و فـروش   . دهم مقابل بهشت مي

در همان صدر اسالم، اگر مطالعـه  . ي معنوي دارد اين بيعت جنبه. است
ي كساني كه در حكومت بودنـد و   ي پيغمبر با همه ي صحابه كنيد، همه

 عيا تابع آن حكومت بودند بيعت كرده بودند ولي آيا شما اسالم علـي 
اسالم معاويه يا ابوسفيان يا با اسالم بسياري از اين قبيل اشـخاص  را با 

يك بيعتـي  ! دانيد؟ هر دو يك بيعت داشتند؟ نه شناسيد يكي مي كه مي
بود به نام بيعت حكومتي؛ به اين معني كه شخص تابعيت خودش را به 

حكومـت هـم بـه    . كـرد  حكومت اسالمي و قوانين اسالمي اعـالم مـي  
اين وضعيت امـروزه  . كرد وقت، اين بيعت را قبول ميي  مظهريت خليفه

وقتي كه كسي از دولتي تقاضـاي  . در دنيا به صورت قبول تابعيت است
شود، يعني تمـام قـوانين    كند و به تابعيت آن دولت قبول مي تابعيت مي

ي اعتقاد او اثري ندارد و ممكن است  ولي در مسأله. آن را بايد اجرا كند
اما بيعت معنوي بيعتي است كه بـا اهـل   . سابق باشد بر همان اعتقادات

اين بيعت هـم  . معنا و با كسي كه از طرف خداوند مجاز است بايد نمود
كردنـد   ولي بيعتي كه با امام مـي . در زمان همان خلفاي جور با ائمه بود
كردند، حتي آن بيعت با حكومـت را   غير از بيعتي بود كه با حكومت مي
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كردنـد ولـي بيعـت     نمودند و ائمه قبول مـي  تحميل ميامام هم  بر خود
  .امامت، يعني قبول امامت، در تمام دوران ائمه رايج بود

در زمان غيبت صغري به تدريج چهار نفر وكيل حضـرت بودنـد   
كه به نواب اربعه مشهورند، ولي اين نواب اربعه حقّ اخذ بيعت نداشتند، 

دانستند و  حضرت را مي فقط چون اشخاص مطمئني بودند محل اقامت
هـاي مـردم و ارادتمنـدان را     شدند و نامه به حضور حضرت شرفياب مي

كردند و جواب گرفته، به صـاحب آن   گرفتند و خدمت امام تقديم مي مي
ي روايت خودشان را به امام  در روايات هم كه علما اجازه. گرداندند برمي
به نـواب اربعـه نرسـاندند،     ي روايت را كدام از اينها اجازه رسانند هيچ مي

يعني نواب هيچ اختياري از اين جهات، نه از لحاظ روايت و نه از لحـاظ  
در آنجا حضـرت بـه جنيـد بغـدادي كـه از ارادتمنـدان       . بيعت، نداشتند

عسكري بود و از طرف آن حضـرت نيابـت داشـت بـراي اخـذ       حضرت
د از خودش هم بيعت، كماكان اجازه دادند كه اخذ بيعت نمايد و براي بع

جانشين تعيين كند كه جنيد به اين وظيفه رفتار كرد و براي بعد از خود 
و .  القيامـه  يـوم  هم جانشين تعيين كرد و آن جانشين هم جانشين، الي

طوري است كه امروز در فقر بـه عنـوان تشـرّف گفتـه      اين بيعت همان
  .شود؛ يعني تشرّف همان بيعت معنوي است مي

مام دوازدهم، امام روي زمين اسـت، منتهـا مـا    در زمان غيبت، ا
توفيق زيارت ظاهري او را نداريم و متأسفانه به علّت عدم لياقت مـا، از  
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هـر وقـت مـا لياقـت پيـدا كـرديم و خداونـد        . نظر ما غايب شده است
در غيبت امام، امور فقهي يعنـي  . مصلحت دانست امام ظاهر خواهد شد

كـه داراي ايـن شـرايط باشـند كـه       احكام، به فقهايي سپرده شده است
َمْن َكـاَن ِمـَن اْلُفَقَهـاِء َصـائِناً لَِنْفِسـِه َحاِفظـاً لِِديِنـِه ُمَخالِفـاً : فرمايد مي

فقيهي كـه دانشـمند    .1 ْن ُيَقلِّـُدوهاَ ْمِر َمْولاُه َفِلْلَعَوامِّ اَ َعَلى َهَواُه ُمِطيعاً ل
شـيعيان تقليـد او    باشد و اين شرايط اخالقي را هم داشـته باشـد بـراي   

يعني وقتـي در نمـاز   . تقليد هم در اعمال است نه در افكار. واجب است
پرسـيد و او بـه    مشكوك شديد كه درست است يا نه، از يكي از آنها مي

  .تقليد در افكار و عقايد نيست لّاگويد و اين تقليد است وا شما مي
كـه اذكـار   دادند، نـه اين  بيعت معنوي كه ذكر خاصي ميدر و اما 

متناسب بـا   و ي آن شخص ديگر نام خدا نيست، بلكه متناسب با روحيه
اينكه در دعاهايي هم كـه هسـت    دادند؛ كما مكان و زمان ذكري را مي
براي سالمتي مسافران، هر وقـت انسـان از    يا مثالً براي شفاي مريض

وقتـي از  . خواهد بهتر است كه آن نام متناسب را ببرد خداوند چيزي مي
رزاق بگويد، وقتـي كـه از خداونـد     خواهد، يا خداوند گشايش روزي مي

را  هـا  ، وقتي از خداوند باز شـدن گـره  رحيم بگويد خواهد يا مرحمت مي
فتّاح بگويد؛ نه اينكه آن اسماء ديگـر نـام خـدا نيسـت، بـا       خواهد يا مي

                                                                          
 . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1
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اين اسـت كـه بـه ايـن نـام      . ي اين شخص اين نام تناسب دارد روحيه
ساير اسامي خداوند هم بهتر است كه انسان توجـه   لّاوا  شود، يمتوسل م

  .والسالم. كند و بگويد
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ايـد در   سـؤاالتي كـه نوشـته   . ي شما رسـيد  نامه. با عرض سالم
بنابراين كسي كه نيازمند به تحقيـق  . كتب مربوطه همه ذكر شده است

راجعه به كتب، رفع نيـاز  تواند با م است و اشتياقي براي فهم آن دارد مي
ذلك براي راهنمـايي   مع. كند كند و اگر اشتياق زياد بود كتاب را پيدا مي

  :دهم بيشتر شما نكات ذيل را توضيح مي
در طي تاريخ، بعضي جريانات اجتماعي، مذهبي يا سياسـي كـه   

نامگـذاري،   تـاريخِ . انـد  هاي متفاوتي به خود گرفتـه  اند نام به وجود آمده
كمااينكـه مـذهب   . كه تاريخ دقيق وقوع آن جريان باشد، نيستدليل اين

ي مـردم بـود؛ بـراي اينكـه اسـاس       تشيع از زمان خود پيغمبر در روحيه
شـود و   تشيع بر آن است كه هرگز رحمت الهي از روي زمين قطع نمـي 

پيغمبر هم اگر رفت چون پيام و دستورات و قوانين الهي را بطور كامـل  
يگر از حيث قانونگذاري، بشـر نيـازي نـدارد ولـي از     بيان كرده است، د

كنـد و رحمـت خداونـد     لحاظ راهنمايي، پيامبر حتماً جانشين تعيين مـي 
اما اين جانشين و اين كسي كه هدايت مردم . كند كماكان ادامه پيدا مي

گيرد انتخابي و بر حسـب انتخـاب مـردم نيسـت، بلكـه       را به عهده مي
كمااينكه خود پيغمبر هـم بـر اسـاس    . بودبرحسب خواست الهي خواهد 
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انتخاب مردم تعيين نشده بود، امر الهي بر نبوت او قرار گرفـت و بنـابر   
همچنين بعد از پيغمبر هم . همين قاعده بود كه به پيغمبري مبعوث شد
چون پيغمبر هم جـز امـر   . كسي به جاي او خواهد آمد كه پيغمبر بگويد

ي آن  كسي را كه او تعيين كند بـه منزلـه   بنابراين. اي ندارد الهي، گفته
بدين طريق اسـاس تشـيع از زمـان    . است كه خداوند تعيين كرده باشد

اي نگـران و ناراحـت    كمااينكه در زمان پيغمبر عده. خود پيغمبر هم بود
ها به چه صـورت   ي تربيت انسان بودند كه اگر پيغمبر رحلت كند مسأله

ـٌد إِ : داوند فرمودخواهد بود و چه خواهد شد، كه خ اَو مـا ُمَحمَّ َرُسـوٌل  لـّ

ْن ماَت اَ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل  ، آيا 1ْعقابُِكمْ اَ   ْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلىاَ َفإِ
گرديـد؟ ايـن آيـه نشـان      برمي اگر پيغمبر رفت شما به جاهليت خودتان

 عشيني علـي بعد با جان. دهد كه هدايت پيغمبر ادامه خواهد داشت مي
. اين نظريه و اين تصميم الهي به صـورت قـاطع بـه مـردم گفتـه شـد      

هـاي   بنابراين شيعه از همان زمان بوده است، منتها در طـي تـاريخ نـام   
دشمنان تشيع، . گفتند بسياري اوقات شعوبي مي. اند مختلفي به آن گفته
دليـل   متداول شد و به همـين   لغت شيعه بعداً. گفتند شيعه را رافضي مي

مستشرقين اشتباه كردند و پيدايش لغت را با پيدايش معني يكي گرفتـه  
  .اند كه شيعه بعد از صد سال از هجرت پيدا شد و گفته
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ايد بسياري از ايـن لغـات معنـاي     اين لغاتي را هم كه شما گفته
هـاي مختلـف عنـوان شـده      واحدي دارد منتها در طي تاريخ به صورت

حكـيم يعنـي   . ربطي به عرفان و تصـوف نـدارد  مثالً حكيم اصالً . است
مرتاض يعني كسي كه رياضـت  . كسي كه حكمت الهي را خوانده است

كشيده و اين مرتاضين فعلي اصالً معلوم نيست مسلم باشند و الزم هم 
. دهنده، مفتي هم صفت نيسـت  مفتي يعني فتوا. نيست كه مسلم باشند

ند فتـوا بدهـد، اسـم او مفتـي     ي اجتهاد رسيد كه بتوا هر كسي به درجه
سحر از مواردي است كه در قرآن و در اسـالم منـع شـده و    . خواهد بود

ايـد، عـارف و    اما لغـات صـحيحي كـه گفتـه    . اند ساحر را مطرود دانسته
صوفي و درويش است كه اينها در طي تاريخ هر چند وقت بـه طريقـي   

پشـمي   صـوفي بـه مناسـبت ايـن بـود كـه لبـاس       . انـد  بكار برده شـده 
همين لغات بعداً در بسياري . پوشيدند يا اهل صفّه يا اهل صفا بودند مي

در بعضي . موارد به نام درويش خوانده شد كه لغت قديمي فارسي است
ي اينهـا يـك معنـي دارد ولـي      همـه . ايام به عنوان فقير خوانده شـدند 

عارف يعني كسي كه به صـفات الهـي و   . اسامي و لغاتش مختلف است
عـارف صـفتي اسـت كـه     . راه طي طريق به سمت خداوند آشناسـت به 

رود كه مدتي به دسـتورات داده   براي شخص صوفي يا درويش بكار مي
عرفـان هـم   . شده، رفتار كند و اين حالت عرفان بـراي او دسـت دهـد   

 7شـماره   ايران عرفاني  اي كه در مجله در مقاله. درجات مختلفي دارد
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به لغت عرفـان و تشـيع و تصـوف بحـث      از من چاپ شده است، راجع
مفصلي شده كـه اگـر آن را در كتابخانـه حسـينيه  اميرسـليماني پيـدا       

بنابراين، عارف كسي است كه در طي سفرش . كرديد، بگيريد و بخوانيد
تا حدي شناختي پيدا كرده است و اين شناخت روز به روز قابل تكامـل  

لتي است كه نسبت به خداونـد  بنابراين عارف صفت يك نفر و حا. است
  .دهد به او دست مي

هايي كه بخواهيد، روزهاي  براي ساير سؤاالتي كه داريد يا كتاب
شـهر در كتابخانـه    دوشنبه صبح در حسينيه اميرسليماني نزديك پـارك 

هـايي را   كساني هستند كه سؤاالت شما را شفاهاً پاسخ دهند يـا كتـاب  
هـايي را كـه    ي هـم دارد كـه كتـاب   اين حسينيه كتابفروش. معرفي كنند
اي در  هرگز عرفا با هـيچ فرقـه  . توانيد از آنجا تهيه فرماييد خواستيد مي
بعضـي چـون   . اند كه به اصطالح شما دشمني داشته باشـند  تضاد نبوده

خواهند به وجود خداونـد و   حكما و فالسفه از لحاظ حكمت و فلسفه مي
توان پي بـرد،   با استدالل نمي گويند به صفات او پي ببرند ولي عرفا مي

  :گويد به قول مولوي كه مي
ــود   ــوبين بــ ــتدالليان چــ ــاي اســ    پــ

ــي    ــوبين ســخت ب ــاي چ ــود پ ــين ب  1تمك
البته آنها هم ممكن است با استدالل، در بعضي موارد به همـان  
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انـد و   اي برسند كه عرفا با طي مراحل سلوك آن نتيجه را گرفتـه  نتيجه
بنـابراين  . ي متضـادي برسـند   ت بـه نتيجـه  در بعضي مواقع ممكن اسـ 

بين عرفا با هيچ كس دشمني نبـوده و  . وجه معني ندارد دشمني به هيچ
بينيد و به نام درويشي است ربطـي بـه    هايي كه مي نمايش. نخواهد بود

ها كار صحيحي نيسـت   طور قدرت زيرا نمايش دادن اين. درويشي ندارد
اثـر طـي راه و در اثـر سـلوك     البته ممكن اسـت در  . و خودنمايي است

هاي معنوي براي شخص ايجاد شود كه بتواند در قواعـد   معنوي، قدرت
ســينا بــا  ي ابــوعلي ماننــد آنچــه كــه در مكالمــه. طبيعــي مــؤثر باشــد

ام ابوسـعيد از ابـوعلي    سـينا   ابوسعيدابوالخير گفته شده، كه روزي در حمـ
ـ  پرسيد كه شما مي ه سـمت زمـين   گوييد هر جسمي به دليل سنگيني ب

ابوسعيد اشـاره بـه طـاس حمـام      شيخ. سينا تصديق كرد ابوعلي. آيد مي
سـينا   گوييد؟ ابـوعلي  به اين چه مي: سينا پرسيد از ابوعلي. كرد، رفت باال

سـينا در   بعد از اين مالقـات بـود كـه ابـوعلي    . دانيم گفت اين را ما نمي
بنـابراين  . ين نوشتالعارف بابي را به نام مقامات تنبيهات و اشاراتكتاب 

در طي سـلوك ممكـن اسـت كسـي چنـين      . اينها جزء درويشي نيست
قدرتي را پيدا كند، كمااينكه مثالً فرض بفرماييد پرتاب نيـزه يـا پرتـاب    
سنگ جزء ورزش است اما كسي كه قهرمان اين كار است اگر در بيابان 

لـي  سنگي ديد و اگر اين سنگ را پرتاب كرد و توانست اين سنگ را خي
بيش از شما پرتاب كند در اين صورت اين كار او نه بـه قصـد نمـايش    



  )قسمت سوم(مكاتيب عرفاني/  78

است، بلكه در ضمن كاري كه دارد، يعني تمرين ورزشي، اين قـدرت را  
  .به دست آورده است

شـيعه  . ي بزرگ زمـان اسـت   اساس عرفان بر تداوم رشته اجازه
اي بـراي اخـذ بيعـت     گويد بعد از غيبت كبري، حضرت امام نماينده مي

او بعد از . ي تعيين جانشين هم دادند تعيين كردند و به آن نماينده اجازه
لزوم تعيين . خود جانشيني تعيين كرد و آن جانشين، جانشيني الي امروز

جانشين در بين تمام عرفا هست، منتها عرفـاي شـيعه بـه امـام زمـان      
گويند كه در غيبـت امـام زمـان كسـي كـه از طـرف آن        معتقدند و مي

أمور بود جانشين تعيين كرد ولي عرفاي اهل سنّت به امامـت  حضرت م
به اين صـورتي كـه مـا دوازده امـام را قبـول داريـم، معتقـد نيسـتند و         

بعـد از خـود جانشـين تعيـين كـرد و آن جانشـين،        عگويند علـي  مي
ي آنها بعد از علي قطب بودنـد   همه. جانشين ديگري؛ يعني امامت نبود

ع است و عرفايي كه به عنوان عرفاي اهل ولي اصل عرفان، اساس تشي
شـد و بـا توجـه بـه      اي كـه مـي   اند در طي تاريخ با توجه به تقيـه  سنّت

كردند ناچار شدند خود را كنار بكشـند و   بيت مي هايي كه با اهل دشمني
خـود  . جانشـين پيغمبـر بـود    ععلـي . به اين طريق ادامه پيدا كردنـد 

ـدَنا َعْبٌد اَ : فرمايد حضرت مي ِمْن َعِبيِد ُمَحمَّ
اي از بنـدگان   ، مـن بنـده  1

                                                                          
 .283، ص 3، ج بحاراالنوار.  1



  79/ جزوه شانزدهم 

بنا بـه امـر    صگويد؟ خود محمد ولي خود محمد چه مي. محمد هستم

در جـاي  . ، من بشري مثل شـما هسـتم   1َنا َبَشٌر ِمْثلُُكماَ : گويد قرآن مي

بنـابراين وقتـي   . دانـم  ، من غيب نمـي  2ْعَلُم اْلَغْيباَ لا  :فرمايد ديگر مي
هم به چيـزي زائـد بـر     عستاد است اين اقرار را دارد، عليپيغمبر كه ا

آن اقراري ندارد و اگر كسي خداي نـاكرده علـي را خـدا بدانـد در ايـن      
عليشـاه   از حضـرت آقـاي سـعادت   . صورت كار غلطي است و كفر است

اي كـه   چيست؟ به عبارت عاميانه» اللّهي علي«پرسيدند كه فرق شما و 
گويند خدايي نيست هر چه هسـت   ها مي لّهيال علي: طرف بفهمد، فرمود
يعني علـي  . گوييم علي نيست، هر چه هست خداست علي است، ما مي

در كتب مختلفـي در ايـن   . گفت هم از جانب خدا مأمور بود و سخن مي
  .به آنها مراجعه كنيد تا توضيح بيشتري بيابيد. باره نوشته شده است

 البالغـه  نهـج ن مجيـد يـا   ايـد در قـرآ   و اما در مورد اينكه نوشته
واقعي  اي به عرفان و روش عرفان نشده است، تمام احكام عرفانِ اشاره

امـا لغـت عرفـان،    . مستند به قرآن است و هيچ مخالفتي با قرآن نـدارد 
اسمي كه . طوري كه قبالً گفتيم در طي تاريخ بعداً پيدا شده است همان

خواهـد بـود و عرفـان    شود دليل عدم وجود مسمي در قبل ن متداول مي
اند كه  ي آن را در كتب معمولي هم نوشته همان حاالتي است كه نمونه

                                                                          
 . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  1
 .31و سوره هود، آيه  50آيه   سوره انعام،.  2



  )قسمت سوم(مكاتيب عرفاني/  80

كرد تير از پـايش كشـيدند و حضـرت     وقتي نماز اقامه مي عمثالً علي
  .چيزي نفهميد

اگــر ســؤال ديگــري داشــتيد همــان روز دوشــنبه در كتابخانــه  
 .والسالم. ي اميرسليماني از آقاي كاشاني بپرسيد حسينيه
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