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و یواد  اسالم،    و و  ی  س و  د،    1 ویوا

  
شمس  :نويسد مىدر آنجا . استدر متن آن آمده ن اسم يدن اينامعلّت  كهنوشته شده  سوم خطبه نام  تابيك

كه  ين معنيهم به اباسواد ؛ قديم باسواد زياد نبوددر زمان ، »و آن خطاط سه گونه خط نوشتي«: گفت تبريزي مى
سواد  ي حقارت نشوند و بگويند ما بي ها دچار به اصطالح عقدهسواد ه بيكبراي ايند يشاو  ،بخوانند و بنويسندبتوانند 

إِذاً  كتابٍ و ال تَخُطُّه بِيمينكنْت تَتْلُوا منْ قَبله منْ كُو ما : سواد بود و فرمود يخود او هم به كهستيم، خدا پيغمبري آورد 
رد ك ه مىاي و با وجود اين اقرار، پيغمبر توصي ه خطي نوشتهاي و ن تابي خواندهكدر گذشته تو نه  2 الَرتاب الْمبطلُون

 كي ي ديهگفتند،  ياو م يآزاد يشد، برا ير مياسه در جنگي كسي كحتي . خواندن و نوشتن را ياد بگيريدخط، ه ك
را باسواد  سواد بينفر چند سي كهر : فرمود صغمبريپها  وقت آن است؟ چقدرانسان  كي است؟ قيمت چقدرانسان 

اين استنباط هم كرد كه خط نوشتن . شود امل مىكانسان  كشود؛ يعني قيمت ي خط بنويسند، آزاد مىتا بتوانند ند ك
هر  گويند البته امروز مى. واجب است امر خواندن و نوشتن اينبنابر. و خواندن قسمتي از شخصيت انساني است

ه هر كامپيوتر ياد بگيرد، ولي نه اينكانسان ه كست خوب ان يد ايترد يبسواد است،  بي، امپيوتر بلد نباشدكسي ك
  .سواد است بي ،سي بلد نباشدك

 يو برانشستند  خانه مى ه جلوي مسجد يا پستكساني بودند ك ـ رينرّحم ـ  خطاط ،ها آن وقتنكه يامنظور 
سواد  ريمخان زند بيكهم  رين دوران اخيدر ا. سواد بودند غالباً بينيز حكام  را ومحتي اُ. نوشتند اغذ مىكگران يد

اكثر ه  كمنظور اين. ندكعدالت را بر قرار  يتا حدتوانست بود كه ها بهتر بود و فقط او ي باسواد بود، ولي از همه
  .توانستند بخوانند و بنويسند نمى وسواد نداشتند افراد 

آن  ـ  اول نوع ـ  ولاخط  :نوشت سه گونه خط نوشت ه خط مىكآن خطاط : گويد مىدر هر حال در آن كتاب 
دادند،  مىهم س  كبه هر او خود عالوه بر بعد و نوشت  يعني مى ؛توانستي بخواندهمه كس ه خود نوشتي و كبود 
. بخوانندآن خط را  توانستند خود توانستي بخواني؛ ديگران نمىتنها ه خود نوشتي و كاين بود  دومخط . خواند مى

شمس  .هستم سوممن آن خط : ديگو يمو  ،توانست بخواند نه ديگري خود مىبعد نه  ،ه خود نوشتيكآن  سومخط 
  .هستم سوممن آن خط : گويد مى

اً شمس تبريزي واقع .مطلب خاصي نيست الّوا ؛اين حرف را زدم ،ه شده بودكالي ؤسعلّت  فقط بهبنده حاال 
آمد مولوي . خواهد چه مى او دانستند ان مىخواهد و نه ديگر دانست چه مى نه خود مى ظاهراًيعني ؛ طوري بود همين

گر هم اگر توجه يخود، افراد د يجاه كمولوي  رد؛كه شمس در مقابل مولوي كاري كآن . د و رفترا آتش ز
  .شدند مىديوانه داشتند، بايد همه 

ران دوق به متعلّمنتها  ثر آنها درست است؛كاكه هاي زيادي در شرح حال شمس و مولوي نوشته شده  تابك
كه مصلحتي هست  مسلماًدهد،  يرا انجام م ياگر خداوند كار يزمانه در هر ك؛ به اين معني ه استخاصي بود

ي  مسأله   ـ  ر راه اوييو نه تغ ـ  با آمدن شمس و روشن شدن راه مولوي .فهميم گاهي نمىو  فهميم گاهي ما مى
اي به نام عرفان وجود  ه مسألهكشدند  توجهمه مپيچيد و ه  ـ يفعليه كتر ـ  روزروم آن مملكت ي  عرفان در همه

همه افتاد، ولي وقتي آن وقايع اتفاق  .ستيمسأله چ داند سي نمىك ،ه بدون آنكافتد  گاهي وقايعي اتفاق مى. دارد
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 ،بعد از مولويو  آن جا هم اين طور شد .روند بود و دنبال مسايل ديگري مىچه موضوع ه كشوند  مى توجهم
اما خود . يه پيدا شدكدر تر ،بي بودندخيلي متعصغلو و ي  ه شيعهكتاشيه كي ب حتي سلسلهو شدند  ي پيدايعرفا

بود و خيلي به ز يني مولوي  ه مورد عالقهك شو فرزند ،ردكتعيين ن يخاصيعني جانشين  ؛مولوي جانشين نداشت
سي را به كخود پس از او  .كندو جلسات را برگزار  را ادامه دهد يمولوتب كرد مكسعي  ،ردك مى كمكمولوي 

اي به نام  سلسله الّوا ؛ستاوجانشين كه  گويد ه از نسل مولوي است مىك يفرده االن هم كرد كجانشيني تعيين 
شخصيت عرفاني به  كياند؛  وضع را داشتهخيلي از سالسل هم همين البته  .استجاري نشده و مولويه صادر 

، در س ديگري داشته باشندكه آن ارادت را به كآيد  مىشان حيفرند ارادت دا ه به اوكي يآنها ،ندك اصطالح گل مى
  .داند كه اين كسي كه جانشين واقعي او شده است، مثل خود اوست مي، اگر ارادت واقعي باشدكه  يحال

ر واقعاً د شمس وانيددر  يمولو .ردندكرا جمع  شيها ها و نوشته تابكي  ، همهارادتمندانش ،مولويبعد از 
و ا با ايارش نبود و يدر اختاغذ كقلم و نشست و  يز نميپشت م يعني .نوشتند بقيه مىو  گفت مىشعر حال سماع 
امل كارادت ن بود كه ياي كاز خصوصيات مولوي ي. گفت مى  ،رسيد مى شآنچه به خاطرر؛ او يشد، خ يمصاحبه نم

از و برو  :كه گفتبه او مرتبه شمس  كي. دبراي او معتبر بو ،گفت هر چه شمس مىو و تمامى به شمس داشت 
به مولوي او   ـ  دانستند يمحالل خود بر را  يالكلها مشروب  وقت ها آن يهودي ـ اوريشراب ب ها ي يهودي محله
 .رفت و خم را خريد ،شمچ :گفت ،مولوي هيچي نگفت. خم شراب بخر بياور كيهودي ي برو از فالن شخص: گفت

خم  يمولو. خواهد شراب بخرد آمده و مىآشنا،  نامشخصيت آن  ،ه مولويكرد كعجب خيلي تآن فرد فروشنده 
و با ها جمع شدند  ي يهودي همه .ها ريخت شرابو ست كخم شو د و افتاد ليز خور  ن رفتن،يدر حشراب را گرفت و 

 موضوع: د گفتآم و شد دارشمس خبر. است ه مولوي شراب خريدهكفهمند  حاال همه مى ،واي ه ايكخود گفتند 
  :قاشق خورد و گفت كي !!طور نبود و رنگ ديگري داشت ه اينكه من به تو گفتم بخري كاي  هكاين سر چيست؟

ها را از مولوي اين چيزدر هر حال، . ه استكسركه ديدند و همه خوردند  .ه استكه سركهمه بخوريد و ببينيد 
آن پدرش البته  ند؛از عرفا بودز يو پدرش ند مولوي خو گرنهقدر ارادت به شمس داشت و نآه كشمس ديده بود 

  .رفتند يبه روم شرقي ظلم و ستم خوارزمشاهيان  شخصيت مولوي را نداشت و اينها به واسطه
مولوي درس خواند؛ دروس قديمه و  .آوردند پيش مولويرا  سومو  دومو  اولخط  ؛خطوط مختلفنكه يتا ا

و استاد كه بود، خواند و  يبا هر زحمترا  دومخط و  خوب خواند  ،بود اولط خآنها كه جزء ي  فقه و اصول و همه
  :گويد مىكه به قول خيام  ،مدرس شد

  چند به استادي خود شاد شديم كي  استاد شديم به يكودكچند به  كي
ه كبراي اين ؛آن خط را هم توانست بخواند يو مولوشمس بود  ،سومخط . ديوانه شد ،ه رسيدك سومبه خط 

ي بود، ولي شوخي اين است مى جدكشايد مطالب حاال اين . استاد او بود ه بودخط را نوشتآن ه كسي كدر واقع آن 
 .چشم بپوشيداز بدخطي من شما ه ك

                                     
 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 1386/11/13 خيتار ،صبح شنبه . 1
 .48سوره عنكبوت، آيه .  2
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ح مان و عمل صا ت؟ ا م  و ن  ت، ا سان  ز ت ا  1خ

 
ي  آيهدر يعني در زحمت؛ البته  بدكَ  في 2بدكَ  نْسانَ فيلَقَد خَلَقْنَا الْإِ: فرمايد ي بلد مي در سوره قرآنخداوند در 

إِلَّا الَّذينَ ءامنُواْ و عملُواْ  ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلينَ لَقَد خَلَقْنَا الْانسانَ فىِ أَحسنِ تَقْوِيمٍ :فرمايد تين ميي  در سورههم ديگري 

حاال زحمتي    ـ گويند كبد را به معناي زحمت مي ـ رديمكانسان را در زحمت خلق . 3 ممْنُون الصالحات فَلَهم أَجرٌ غَيرُْ
ي از ي ديگر ه در آيهك زحمت اوالً ؟چيستاند،  شدهدر آن خلق  ها ي انسان هاي دنيا دارند و همه انسان ي ه همهك

و رد كبا ناراحتي او را حمل  شمادر 4هاً و حملُه و فصالُه ثَالثُونَ شَهراًرْكُرْهاً و وضَعتْه كُحملَتْه أُمه  :استآمده هم  قرآن
 تْهضَعاينجا آن زحمت . آيد به نظر نمي ؟استناراحتي آيا منظور اين  .و با ناراحتي به دنيا آورد و بعد شير داد رْهاًكُو

خَلَقْنَا  :فرمايد چون مي .وجود دارد ديگري زحمتپس . شود زيرا او چيزي متوجه نمينوزاد نيست، و براي آن بچه 
براي زحمتي ، و بعد بزرگ شدناو به دنيا آمدن  ،انعقاد نطفهاز زمان ؛ يعني رديمكخلق او را يعني از وقتي   الْانسانَ

  .نياز است داشتنوجود دارد و آن، همه 
بريد؛ ولي اگر اين  آيد و لذت مي تان مي غذاي مطبوعي بخوريد، خيلي خوش كياگر ه هستيد، كشما گرسنه 

غذا پيدا مثالً يا  .؟ اين زحمت و گرفتاري استچيستآن وقت تكليف ند، كغذا به شما برسد و گرسنگي ادامه پيدا 
؛ و شما نخوريد دكبتربه اصطالح ه كنفر آن قدر بخورد  كرده يكخداي نحاال نيد، كشد و نياز خود را خواستيد رفع 

هم به غذا حتي نطفه و جنين . زحمت است ،سنين ي عني رعايت عدالت و حد وسط در همهي ،اين هم زحمت است
 منتها مقداري از غذاي او از  طريق مادر، بچه هم به غذا نياز دارد ،ه مادر به غذا نياز داردكطوري  همان ؛نياز دارد

آن بچه ؟ براي ي استكآن براي  متداشته باشد، زحهاي الزم بهداشتي را ن حاال اگر مادر مراقبت .رسد ميبه او 
خَلَقْنَا منظور از پس . شدك ميدن و بعد از آن انسان براي متولد ش كه يكي است يها اين چيزها زحمت. هم هست

 . الحات فَلَهم أَجرٌ غَيرُْ ممْنُونإِلَّا الَّذينَ ءامنُواْ و عملُواْ الص ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلينَ ؟چيست  الْانسانَ فىِ أَحسنِ تَقْوِيمٍ
رده كه خداوند نگاه كنيست اي يا تقويم ديواري  هاي طاقچه هاي بغلي يا  تقويم منظور اين تقويمفرمايد تقويم،  مي
بر حسب  ديگر موجود كانسان يا ي كيخلق تقويم يعني مجموعه  خير؛ ،ندكه اين را خلق كه چه ساعتي است ك

اگر  انسان را در بهترين تقويم يا بهترين سازمان آفريديم،فرمايد  مي. باشد ميه بين اجزاي او كابطي قواعد و رو
 !ر هم شدهه بعد بگويند مفسكنم ك نمي معنيآن را چنين البته من  ،شايد بهتر باشد ،نيمكمعني تقويم را به سازمان 

ترين مف ه مهمكبراي اين نه؛ ولي اينجا ،ر هستمالبته مفسيك  قرآن؛ اين باشدناطق  قرآنه كسي است ك قرآنر س
. اند ياد ندادههم به همه داند،  نميسي كرا  هر اين مسأله . ناطق هستم قرآنمن : فرمود ععليلي و ،تاب استك

مت آفريديم؟ در فرمايد انسان را در زح مياست كه شده چطور، حال  لَقَد خَلَقْنَا الْانسانَ فىِ أَحسنِ تَقْوِيمٍصورت به هر 
ولي ؛ استنياز  از همه چيز بي اولاز او نيافريده و انسان ه خداوند هيچ نيازي در كتوانستيم بگوييم  مياين مورد 

منظور اين است اينجا  در .بتواند رو به جلو برودتا د يو به وجود بياخلق شود خلقت يعني چيزي  ؛ه خلقت نيستكاين
ر كخداوند در حيوانات ف. ند، باالترين موجود استكرا معتدالنه برطرف  يشگر نيازهاه اكايم  طوري آفريدهكه او را 
به لب بايد ه وقتي تشنه است كداند  ، مثالً حيوان مير و عقل خيلي محدودي آفريده استكفريده و يا  فو عقل نيا

 ،ندك بو مي اوست، ي فطري اين غريزه ؟ه آب گوگردي استكفهمد  مياو چگونه حاال  .؛ مي فهمدبرودچشمه 
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س خود كه هر كبراي اين .ايد را امروزه حتماً گرفتهآزمايشگاهي هاي  ورقه اين. خورد اي مي جرعهفقط خورد يا  نمي
 كه اسيد اوريكفهمد  ميدارد و با تغيير رنگ آن  مياي را در ادرار نگاه  ورقه كي خير،دارد يا   كاسيد اوري ،بداند

كردن به نگاه با يعني  ؛داردبه صورت فطري وجود چنين چيزي  كيهم حيوانات در  .د يا نهيا قند دار ،دارد يا ندارد
اين آزمايشگاه غريزه  ؟اين آزمايشگاه چيست .يا خيرگوگرد دارد كه آيا اين آب  ندك مغز او تجزيه مي آزمايشگاه ،آب

او خيلي  كه مثالً اسيد اوريكفهميد  وقتي اًو بعد ندك ار را با وسايل خارجي ميكانسان همين . است، عقل نيست
 قرص بخور كي: گويد ، ميزياد نباشداو خيلي  كاگر اسيد اوري. از اين قرص روزي سه تا بخور: گويد زياد است، مي

  .شود تنظيم ميو به اين ترتيب، وضعيت جسمي او 
خَلَقْنَا  :فرمايد مي خداوند .ندكتنظيم داند كه چگونه بدن خود را  و نمي ند،كتواند ب ار را حيوان نميكاين اما 

 ياركچه  و دارد ياين انسان چه گناه، در احسن تقويم آفريديانسان را ه كاي خدا پس  . لْانسانَ فىِ أَحسنِ تَقْوِيما
إِلَّا الَّذينَ : دفرماي كه در ادامه ميدارد  يه گناه؟ چ رددنَاه أَسفَلَ سافلين ثُم: گويي ه ميكرده ك باري تعاليبه درگاه 

اماتءحاللُواْ الصمع ردن واجب كيعني ايمان آوردن و عمل صالح  ؛ردندكه ايمان آوردند و عمل صالح كجز آنها   نُواْ و
 به حد رشد رسيدهاو ه كاز زماني است هم ردن كلح ايمان آوردن و عمل صا .استگناه همان  ،است و عدم اطاعت

وقتي  .خودي نيست بهخودخواهد و  اراده مين عمل صالح و هم ايمان آوردانجام چون هم . شدبارده كاراده پيدا  و
  .شود مي توجهرا م  فىِ أَحسنِ تَقْوِيممعناي وقت  آن انجام دهد،لح بياورد و عمل صاايمان او 

 داشته اي بارهه انسان زندگي دوكنند ك استفاده مينيز وجود دارد و بعضي  قرآنالبته در آيات مطلب اين 
به خبري نيم، بايد كاگر هم بخواهيم آنها را تفسيري . طور نيست اينولي  ؛يعني انساني مرده و دو مرتبه آمده است؛
فرمود، داستان عالم و آدم را ايشان  اينكهبعد از ، از حضرتيكي  .رسيده عه از حضرت صادقكنيم كنگاه 
 .عالمي و آدمي ديگر: فرمايند ؟ حضرت ميت او چه عالمي بودخلقه پيغمبر است، قبل از كاين آدم : پرسد مي
اگر تا : فرمايند ند، ميك ال ميؤه سك سومي  دفعه ،بعد. ديگرعالمي و آدمي  :فرمايند مي ؟چه بودقبل از آن : پرسد مي

اين . درار شده باشكهمين عالم و همين آدم تكه نيست ي آن  به منزلهاين . قيامت بپرسي، جواب تو همين است
گويند بشر به جايي رسيده كه  ها االن مي كنند ممكن است يك عالم و آدم ديگري بوده، خيلي استنباط كه مي

شناسان هم اين  كه بعضي دستاوردهاي باستان ببردخودش زندگي خود را از بين باعث شده اعمال و اختراعات او 
  .كند مسأله را كمي تأييد مي

                                     
 . ش.  ه 1386/11/17 خيشنبه، تارصبح چهار . 1
 .4سوره بلد، آيه .  2
 .6-4هاي  سوره تين، آيه .  3
 .15سوره احقاف، آيه .  4
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بار دن ی ر، پاک  ی و  ، و طا ّیاته از  د ج و دا کا  
ّ
د، ا و   1دا

 
در نظر واجب  باًي، تقررا دست، قنوت يدعاما مثالً  .به واجب است كيكه نزدوجود دارد  يمستحبات

متوجه شديد آخر نماز  و رفت ادتانيدست  يوقت دعا كياگر  يعني ،د استكه مستحب مؤكّ يدر حالگيريم،  مي
ي  واسطه اما بعضي افراد بهكامالً آرام نشست  ديدو سجده بادر  ياست، ول حيماز صحنرا بجا نياورديد، قنوت 

او  به خود ديبا و ستين حيدر نماز صح ي،زيچ اي واريبه د هيتكهنگام ايستادن . توانند اند و نمي بيماري در زحمت
حقيقي خود  اينكه رود؟ ين مياز بكوچك  ي هگلول كيبا  ها كليه نيتر يكه قو ،خودآن كدام خود؟ . ميقائم باش

 يخود بدن نياظهور و بروز آن هم با . نشان داده شود ديهم با ياما خود معنو ي است،خود معنوآن خود، . ستين
از  كيچيبه ه نيزكه در معنا  ديخواهد بگو يمزيرا  ،دهد ينم هيتك ييبه جا ستديا يبدن م يوقت يعني ،است

بدهد  هيعصا تكو به  رديعصا دست بگ يگاه  توان اگر ايستاده نتوانست، ، اما ميدندار هيخداوند تكغير  ،مصنوعات
  .نمازش را بخواندتا 

 ديهست ايتا در دن ؛ظاهر باشدبراساس داده كه قضاوتتان  اديبندگانش  ي هخداوند هم به طُرق مختلف به هم
 يباشد، خداوند به موسها هم  كه سالو قرار بود  بود ايدر دن عيموسكه  چنان .ظاهر باشد نيا يقضاوتتان رو

 دايصال پبه هم اتّ ـ و آخرت ايدن ـ ماده يماده و ماورادرياي كه دو تا  ييجابرو؛ يعني  نيالبحر مجمع به :گفت
كه ما  ندگاناز ب يا بنده! رياو درس بگ شي، برو پوجود دارداز بندگان ما  اي بنده 2عبداً منْ عبادنادر آنجا كنند،  يم
خانه  مكتبدرست را در و  يكه در دربار پادشاه بود ستيمثل تو ن يعني م،اي هداد مشيتعل بيودمان از عالم غخ

دانست كه خداوند به  يم يموسبا اينكه  ست؟يك نيدانست كه ا يم عيموسآيا . با او رفت عيموس. اي خوانده
كه  ديدو او  دنديرس يذلك وقت مع ،دادم مياو را از خودم تعل اي از بندگان من كه ، يعني بندهعبداً منْ عبادنااو گفته 

 نياز بو شود  يغرق م يكشت ؟يكن يم يكار نيچرا چن: گفت عخضر در حال سوراخ كردن كشتي است، موسي
به  عيموس. دشو يهمان وقت بر همه آشكار نم بيآن عالم غ نكهيا يبرا. نگفت يزياو جواب نداد، چ! رود يم

شود،  را سوراخ نكن خراب مي يكشت. بود يحيحكم صح اريظاهر بس بود، به ايچون در دن ،م كردظاهر حكصورت 
رَهوا شَيئاً و يجعلَ اللَّه فيه كْنْ تَا  فَعسى .وقت بداند قرار هم نبود آنست و دان يباطنش را نم يول ،رود يآب داخلش م

 ياريبس ديو حال آنكه خداوند در آن فوا ـ توست يتيمورد نارضا ـ وستتاكراه مورد  زهايچ يليچه بسا خ 3ثيراًكَخَيراً 
  ست؟يچ دشيبعداً خضر گفت كه فواقرار داده است و به همين جهت هم 

اگر با هم ما  يعني .ست بوددر عيموسسخن  وار،يد ريكشتن آن كودك و تعم ي هيور در قضط نيهم
جا هم  نيتا هم يهر كسكرديم، ولي  را تأييد مي عسيهاي مو ، حرفميداشت قيتا آنجا توف و ميبود عيموس
بود،  وشعيكه  ـ خودش رادستيار به اصطالح   ـ خودش راهمراه هم آن جوانمرد  عيكه موس ديديد .ندارد قيتوف

هنوز وقت  در آن وشعي اينكهمنظور . همراهش نبودديگر او، از آنجا به بعد  ،ديسبه خضر رولي وقتي همراه آورد 
  .ميبه آنجا برستا بدهد را  اقتيلاين خداوند اميدواريم  يول م،ياشت، ما هم ندارند اقتيل
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باطن مسايل را براي او روشن جمع شود بعد جا  يك عيموس راداتيو ا اتخواست تمام انتقاد يخداوند م
ا به يك خو ريزند تكان نمي كشيد هر چه آب مي را مي فونيسشترگلو است كه وقتي  ،عاميانه آن لِثَكند، مرد، ام
تمام اين ابهامات خداوند هم خواست . شود يم يخال آبش ي همه زنديآب هم بر وانيل كياگر رسد كه  اي مي نقطه

كه  طوري گاه حكمت مسايل را براي او روشن كند، به به اندازه گنجايش فكري او برسد و آن عو ايرادات موسي
  :گويد شاعر مي

  يتمنا به جواب لن تران نيا رزديكه ن  بگذر مگو و يارنرسي به طور سينا  چو
ديد، يا حضرت  آورد تا خيلي چيزها را مي كاش برادرم موسي طاقت مي: فرمودند صحضرت محمد

  :فرمودندطور  اين عليشاه سلطان
  يتمنا به جواب لن تران نيا رزدبياكه   گذرمگو و ب يارنرسي به طور سينا  چو

  .باشد يتران لنحتي اگر  يه از محبوب بشنوكلم كي نكهيارزد به ا يتمنا م نيا
 ،در آخرهم  ع، خضركند سرريز مي ديدرجه رس كيبه به هر حال اگر گنجايش يك شتر گلو وقتي 

 ايدها بود ژعصا و ا بعد از داستان )و خضر يموس(داستان،  نيا ستيحاال معلوم ن ،را گفت نهايا ي ههم هاي حكمت
  .بود عيموسو تقويت معنوي  تيترب ريهم در مساين حوادث همه  . كند يق نمهر چند فر ،نمدا ينم .قبل از آن

 يموس ازينآتش، . ديد ياز دور آتش ين بار صدا كنند تا بيايد،اولدر داستان ديگر، وقتي خواستند كه او را براي 
اگر . ديآ يمهوا هم سرد است، باران هم . خواهد يخواهد وضع حمل كند و آب جوش م يهمسرش مچرا كه است، 

اش باران و رطوبت  زنه آتش يرفت، ول ينمو به آنجا كرد  يهمان جا روشن م ،آتش روشن كند يمقرّر بود كه موس
به هم خداوند . آتش جمع شده بودهاي  شعلهدر آن لحظه در  يموس يازهايپس تمام ن. شد يروشن نمو خورده بود 

 يورط همان ،كرد يبه صورت آب جلوه مرا  ازشينخداوند ه بود فقط تشناو گر شد، اگر  او جلوه ازينصورت همان 
خداوند به صورت آب بر او جلوه و  خواست يفرزندش آب مخود و  يزندگ يبرا عليمادر اسماع سكه هاجر

 يشكل ماد نيخدا را در اپي برد كه سراب است، پس  ديد ست؟يچ نينكرد كه ا توجه ديآمد، شا. ديكرد، سراب د
 يگفت من آتش نشبه همراها ،ديد ياز دور آتش ،نياز دارمآتش به گشت كه من  يهم م يموس. نديببتواند  ينم
در آن لحظه . تمام هدف او آتش بود. ي آن كمكي پيدا كنم وسيله به اي اورميآتش ب نياز اروم تا  مي ،نميب يم

 ي همه يول ،شود يم هيرده حاشخُ كيال حا ـ  داي هديشني اميرتيمور  دربارهداستان را هم  نيا. او آتش بودمقصود 
، ميندار ياصالً ما وجود م،يا هيچون خود ما هم حاش ؛است هيها هم حاش متن ي ههمچرا كه ها متن است،  هيحاش

به بزرگان  موريت ريام  ـ اهيس اهيس اي. مينيبب ديو سف اهيسهمه چيز را به قول مشهور كه  ماي هما عادت كردالبته 
بسيار وقف  نهايو امثال ا نيالد يصف خيخانقاه شو براي . گذاشت و اعتقاد داشت يم راماحت يليخو عرفا  يمذهب
ف ها مشرّ يليكه حتماً خ  ـ شدمسجد جامع دمشق  و وارد را فتح كردجا  آمد و آندمشق اميرتيمور وقتي به   ـ كرد
گذاشته بود و منبر نماز مسجد  نيدر ا يعرب ها قبل ابن گفت مدت و جمع كردافراد را  نيرتريدر آنجا پ  ـ  داي هشد
كفر او  دنگفت نكهيا يبرا ،دنكرد رونياو را ب ،مردم آن زمان :گفت. ماي هديبله ما شن :گفتند رمردهايپ. ترف يم
 .نشان دادندرا  ييرا كجا گذاشته بودند؟ جا يعرب ابن منبر: ديپرس. ماي هديبله ما شن :گفتند يچند نفر. ديگو يم
تصرّف آن را  .بود يفراوان يطال دند،يرس يقدر كَندند تا به گنج نآ .ندندآنجا را كَ. ديكَنرا بِ نجايا :گفت ورميتريام
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 نيپول است، ا نيا ،شما مردم يخدا ،من است يپا ريشما ز يخدا ،مردماي  :گفت يكه م يعرب ابن :بعد گفت. كرد
 :گفتاو . شديد ديد، ولي شما متوجه نمي مي خودش ير پايشما را در ز يخدا نياو ا. طالست نيسكّه است، ا

را كه هزار  يموريرتيام وندحاال در آن لحظه خدا. من است يپا ريز! شما بله يخدا. شما، نگفت خدا يخدا
اما اين . دهد يم ادمستقيماً يرا خودش  يموس يول ،بدهد ادي نهايبه ا يزيچ كيكند كه  يها كرده مأمور م يكش آدم

  .دهد يم ادي موريرتيامعربي،  بعد از ابنقرن  ود يكمردم را ي
را  يخدا موس. كرد گر جلوه عبر موسي يدرخت آتش، درخت نورانبه هر حال، خدا خودش را به صورت 

خدا آيا كرد؟  يصحبت م يكرد، با چه زبان يصحبت م عيكه خدا با موسوقتي ! نهعادي  يبا صداالبته . صدا زد
معنا را القا  ست،ين يكنند، زبان يصحبت م يپات با تلهطور كه  ا يعني معناي صحبت، همانخدمحتاج به زبان است؟ 

 عيموس يوقت. ايصدا زد، خداوند گفت بكه را  عيبه هرجهت موس ،خواهد باشد يم يكند، به  هر زبان يم
بِالْواد الْمقَدسِ  كإِنَّ كنَعلَي فَاخْلَع: وند فرمودخدا كه برودجلو قدم  كيخواست  يم. با كفش و كاله بود يرفت، به قول

 ديبگو يبه موس حيخدا نخواست صر. به عصا داشت هيتك و رفت بيرون آورد و جلوها را  كفش .اطاعت كرد 4. طُوى
هم ما را  يموس ،خداوند ما را ببخشد  ـ باهللااذيالع  ـ نكن هيعصا تكيعني مصنوع من  كيدر حضور من به كه 

  .كرده باشيم ينكرده جسارت يمطلب خدا انيباگر در  ،ببخشد
به طوالني شروع كرد  يموس ست؟يآن چكه دانست  يخدا نمآيا ؟ ستيچ دستت كه در ديپرس ياز موس

 يموس 5 و لي فيها مĤرِب أُخْرى  غَنَمي  ؤُا علَيها و أَهش بِها علىكَّهي عصاي أَتَو: يك بحر طويل گفتن: صحبت نمودن
بعد  .شود تر يطوالن ،صحبتخواست  يم ها يبه قول بعض يول ،چرا ست؟يچ نيكه خدا خبر دارد كه ا دانست ينم

از  و عصا را انداخت نيا يكه موس نيهم. ميكن يحاال ما لحظه به لحظه قضاوت م. زندايبعصايت را خدا گفت 
 هيكس تك چيبه ه و ا هم انداختهر شيكفشش را درآورده، عصا، نداشت هياگ هيتك گريدو دست خود رها كرد 

است كه مطمئن  نيا. و از سر خود كاري نكرده است انداخته  ـ امر خالق ـ بنا به امر آمررا  شيها گاه هيتكاو . ندارد
تو  كه نشود يجسارت  ـ باهللااذيالع ـ استنباط ماست   ـ خواست يمي عني ـ  بفهماند عبه موسيخواست  يخدا م. بود

و  ،يكن هيتك دينباچيزي در حضور من به كه بدان فرمايد  خداوند مي؟ كنم هيتك ها انداختم به چعصا ر يكن يفكر م
ثُعبانٌ  .شدكه آن عصا اژدها  ميديبعد دكار كن و من باشد كه گفتم چه  ي يهامر يتاتكا ،يكن هيبه امر من تكبايد 

مانند ما  ـ ، فرار كردبود يباق يقدر شا ييايدن ي از دنباله يهنوز موسچون  ،است يقومنظور ماري بسيار  6مبين
كه  يمثل همان مار ميببر نياز بآن را  ميتوان ينمكه  ـ باشد يقو يليكه خ يمار يعني   ـ مينيبب ييدهاژاگر اكه 
ال يخاف لَدي ! نترس: وند فرمودخدا .ديترس عموسيبعد   ـ ميكن يفرار م م؟يكن يچه كار م ،ديد عيموس

 عموسي ،به اين عبارت توجهبا  8 فَال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُون ندارند يترس ايمن انب شگاهيدر پ 7ونَالْمرْسلُ
تو  يعني! اينترس ب ،ندارند يسنزد من ترخطاب كرد و فرمود آنها  ونلُسرْمرا او  نكهيا يبرا ،است غمبريكه پ ديفهم

بعد خدا  .ديترس ؟يكن يم هيدها تكژدهاست، به اژا يه تو در دست داركچيزي  نيافرمود . يهست نهايهم جزء ا
دها ژنكرد و ا يديتردو پاك شده بود از كار دنيا  كسرهي عيموسذهن  گريد نجايا. دها را بردارژا نيكه همفرمود 

 نيا يتماه ،آن عصاست ماهيتفالسفه به اصطالحِ كه است  يزيآن چاين . همان عصا شدكه دوباره  را برداشت
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قلب آن وقت خداوند . برداشت، ولي وجودشان يكي بود، به هر حال موسي آن را متفاوت است ها ماهيت. دهاستژا
  .كرد و پاكش زيتماو را 

و بعد كه امتحانات را پس  اشتگذدر برابرش  ييزهايچند بار چ .كار را كرد نيهم هم ليخل ميابراه خداوند با
و  كرد زشيتم يعني ،را دوست خودش گرفت ميكارها كه شد خداوند ابراه نيا 9ه إِبراهيم خَليالو اتَّخَذَ اللَّ: داد، فرمود
و أَقمِ الصالةَ : فرمود عيبه موس سپس. خواستيم خود يتو را برا 10 لنَفْسي كو اصطَنَعتُ: فرمود گريد در جاي

ذما . است بيغا ياست كه كس يچه وقت است؟ وقت ادي ،حال .من ادي يبرا .دار يبرپا ذكر من يبرارا نماز  11ريكْل
 اديمان باشد كه  چشم ياگر جلو. ميكن يم ادياست  گريشهر د كيكه مثالً در را  يشيمثالً فالن برادرمان، درو

اي ياد من بر ،يشو يجدا م ي ورو يماز حضور ما  يكه دار حاال يعني ريكْو أَقمِ الصالةَ لذ: فرمايد يم. ندارد يمعن
صعود  كه تا بارگاه حضور محبوب يريمسو از همان برگشت،  عيبعد موس. يمن باش ادينماز بخوان، كه به 

 يآن عصا. تفرق داش شا يقبل يعصا با آن عصا نيابرداشت، البته را كه انداخته بود،  ييعصا. ، برگشتكرده بود
 يوقت. است است كه خداوند به دست او داده ييعصا ،اعص نيابود، ولي  خود او اريدر اختكه بود  يچوب كي يقبل

 نيپس ا. برداراين اژدها و عصايت را  و ايبرگرد ب: فرمودخداوند اما خواست عصا را بردارد،  ينم ،ديترس عيموس
 ييها به اصطالح كفش ،نيحتماً آن نعل ـ داده بودبه او  اكه خدگرفت را  ييعصاو او . داد عيعصا را خدا به موس

 نيكه اصالً اشد  توجهم ،برگشتهنگام   ـ وجود ندارد قرآنالبته اين مطلب در . ديپوشدوباره كه درآورده بود  را
است كه غالباً  يحالتاين همان . را فراموش كرده بود زيآمده بود؟ همه چبه اينجا چه  يرفته بود برا ادشيت مد
 ، آتشيديرس يوقتو  برگشتحال،  به هر .برند ياد مي كه مدتي مشكالتشان را از ديآ يم شياج در حج پحج يبرا
ه بر خدا كو هر  12لْ علَى اللَّه فَهو حسبهكَّو منْ يتَو. ، آب را جوش آورده، و همسرش فارغ شد، باران هم بند آمدديد

  .افى استكند، خدا او را ك توكّل
چرا كه . است، يك دنيا تجربه است ذكر شده اديز قرآندر كه  يموس يها داستان و ديگر داستان نيدر ا
فرمود  عيكه خداوند به  موس مييگو يما م. دهد ما هم نشان ميرا به دادن موسي  ميتعلو درس  قيخداوند طر

حاال ما . ينيبب ،ميداد ميتعلاو را كه ما خودمان آن كسي . را پيدا كني عبداً منْ عبادنابرو تا  نيالبحر مجمعبه  
؟ شده داده  ميبه او تعلچيزي چه كه  دياز كجا فهم ي؟ موسه استداد ميخدا چطور به او تعليم بدانيم  كه خواه مي

  .است داده ونداست كه خدا يميهمه تعل نهاياالبته 
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 .65سوره كهف، آيه .  2
 .19سوره نساء، آيه .  3
 .12سوره طه، آيه .  4
 .18سوره طه، آيه .  5
 .32و سوره شعرا، آيه  107اعراف، آيه  سوره .  6
 .10سوره نمل، آيه  .  7
 .13و سوره احقاف،آيه  35، سوره اعراف، آيه 48، سوره انعام، آيه 69، سوره مائده، آيه 38سوره بقره، آيه .  8
 .125سوره نساء، آيه .  9

 .41سوره طه، آيه .  10
 .14سوره طه، آيه .  11
 .3سوره طالق، آيه .  12



13 

 

لرضاو 
ّ
ه و و و سان ،خ ن  ؛ ا د  روی ز و دا   1ل 

  
در مورد آنها ه كهست  قرآنآياتي در  .داريمار نكعبارت به عين ؛ اند پرسيدهلي اؤل سكّراجع به رضا و تو

م اس »آدم« هك .آدم بود ،ين انساناول .انسان بيافرينداراده كرد موجودي به نام خداوند  كه ايم شنيدهو خيلي خوانده 
زمين بيافرينم؛ خليفه يعني  اي در خواهم براي خود خليفه مي: فرمودسپس . سي است، ولي انسان نوع آن استك
يل كبه آن و ،ندكيلي معين كو و اي در روي زمين بيافريند خواهد خليفه وقتي خداوند مي .عني نايبي، يلكو

. ي دارداتيل چه اختياركه اين وكنيد كمشخص رديد، بايد كيل تعيين كه شما وكاري كهر در  .دهد مي اختياراتي
مثالً  ؛يل بايد از طرف شما انجام دهدكوه آن كدارد اري كبه دهيد بستگي  يل ميكه شما به وكلبته اين اختياري ا

ند، دفتر كت را تعيين قيمو  ندكه معامله كدهيد  به او اختيار مي ،ي مي گيريدكيلي براي فروش يا خريد ملكووقتي 
دهيد، ولي وقتي  اين اختيارات را به او مي شما .و در اختيار داشته باشدگرفته ها را ند، سندكرا در دفترخانه امضا 

 ،كو يا فروش مل كخريد مل ؛نويسيد نمي ، در اختيارات وكيلارخانه تحويل بگيريدكرا از  يماشينمثالً اهيد خو مي
ه كداد اختياراتي به او ، ردكه خليفه در روي زمين تعيين ك خدا هم. فالن ماشين را تحويل بگيرد  مثالًگوييد  مي

تواند  او مي ،من است ي روي زمين خليفه بر :فرمود. اردار دكچه  خداوند نفرمود. نوع مأموريت او داردبستگي به 
ي  ي زمين بفرستد؛ اين امر در مرحله را به آن طرف كره كزمين موشروي از مثالً تواند  ارهايي انجام دهد، ميك

ر به او اختياها  ي زمينه در همهدهيد،  مي ياراگر به برادر و فرزند خود اخت  مثالً. بستگي به شخصيت او هم داردبعد 
  ؟چيستآن خليفه ار كند، ك خليفه تعيين ميبر روي زمين خداوند اگر حاال  .دهيد مي

از اي در امور مادي در ارتباط نيست  با هيچ مادهو ي مادي ندارد  جنبهدر توضيح بايد بگويم كه خداوند اصالً 
ر خاص كه اين مسأله خيلي اهميت خواهد يك بشر كه خليفه اوست زمين را اداره كند، البته نه يك بش اين رو مي

 .خدا با ابراهيم دوست شد 2و اتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم خَليال: گويد تواند ابراهيم خليل باشد كه خداوند مي اين بشر مي. دارد
ه از لحاظ ما كمثل عيسي ديگري  .نامد يعني دوست خدا مي اهللا حبيب ست كه خداوند او راما ديگر پيغمبر خليفه

يعني ، اهللا ليمكموسي و يا  ).پسر خداست: ها منحرف شدند و گفتند خود مسيحي(است يعني روح خداست اهللا حرو
: گوييم مي و نيمك ميبه خود نگاه پس وقتي آدم مهمي است، بنابراين، اين وكيل و خليفه، . زند خدا با او حرف مي

بود،  صه پيغمبركهمان هستيم ظاهراً ما  ور نيست،ط اين اهللا،معني دارد، استغفر بي ها و مصنوعات خدا چه خلق
ه چه اختياري كدانيم  منتها ما نمياز اين حيث خداوند به ما كه بشر هستيم، اختياراتي داده . بوده ابراهيم كهمان 
مانند . انجام بدهيمو آن را برويم دهيم و او خواسته  كه آن را خير تشخيص مياري كهر دنبال بايد  ، وليداريم

اي براي شماست  كنيد، فرض كنيد اين وكيل در حال انجام معامله ماني كه شما وكيلي در جاي دوري انتخاب ميز
: گوييد هم بزنيد، پس به وكيل مي شويد كه بايد معامله را به مي توجهو شما اطالعات بيشتري نسبت به او داريد و م

اگر نخواست آن را به هم  كه الت دادهكه وكسي كدر اينجا، حرف حرف كيست؟ حرف . اين معامله درست نيست
حتي اگر ما و  زند نخواست به هم مياو نيم، اگر ك اري ميكرويم  لت داده، ما مياكخدا به ما وطور  همين. زند مي

، ردهكاشتباه هم ندر حالي كه  .رديدكنه اشتباه : گوييد ميو يا وقتي به آن وكيل  .رسد به جايي نميبخواهيم نيز 
اعتراض كند و يل حق دارد كآن و ، آيازنيد به هم ميمعامله سر بگيرد پس آن را خواهم  من نمي: گوييد ميولي 
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من به تو اختيار دادم كه به شهرستان : گوييد پس به او مي. بگويد به من برخورده است؟ خير، به او ربطي ندارد
چشم و بروي دنبال : ه انجام نده، تو بايد بگويين: گويم اي را انجام بدهي و حاال وقتي خودم مي بروي و معامله

ماند  اي و تنها وكالت تو باقي مي و خوشحال هم بشوي از اينكه حرف مرا اطاعت كرده. هم بزني معامله را به اينكه
ه فقط فرمود ؟دانيم چيست ه ما خود دقيقاً نميكخداوند به ما اختياراتي داده . ي رضاست كه اين مسأله همانند مسأله

و نفرموده براي چه كاري؟ فقط فرموده من دهيم  در روي زمين خليفه قرار مي 3إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةاست كه 
. استشده به ما اختيار داده  چقدردانيم  منتها نمي .خدا هستيم ي در تمام جهات نم؛ پس ما خليفهك مي تعيينخليفه 

نامه ل خود كيل به موكه وكآنست ما بايد انجام بدهيم، مثل در اين دنيا زمين وروي در كه اري كه هر كاين است 
ام؛ البته اينجا بين وكيل و  انجام دادهار را براي شما كار و اين كمن اين دهد كه  نويسد و در آن گزارش مي مي

را احتمال اين يشه يل همكو. شود و خبر دارد وقت خبر مي ي اينكه بنويسند و خبر بدهند نيست، همان رابطه موكّل
داند چرا مثالً با  خود مي موكّلدر اين صورت . موافقت نكندها اركين اي از كيش با موكّلممكن است ه كدهد  مي

انجام يك معامله موافقت نكرده، ولي شايد وكيل پس از اجراي نظر موكّل در ذهنش اين سؤال مطرح شود كه چرا 
ذهن وكيل اين موضوع وجود دارد كه شايد موكّلش با يكي از كارهايش با آن معامله موافقت نشد؟ پس هميشه در 

 هميشه: گويند براي همين مي، در نظر بگيرد بايد اين احتمال را بدهديل خدا كونيز خود را  اگر انسان .موافق نباشد
 ؛ي خوب اگر خدا بخواهدخيل. دهم انجام مياين معامله را  ؛اگر خدا بخواهد :دنگوي مي گاهي افراد. بگوييد شاءاهللا ان

 توكّلدهد؛ ولي  از طرف آن باالسري انجام ميهر كاري را سي هست و او كسر او ي ه باالكداند  يعني خود او مي
ل  كاگر هم مودر اين صورت . دهد معامله را انجام مي و سپس ه معامله قابل قبول استكاميد اين ند به ك مي

اين نابرب. شود مي توكّله اين معامله قبول است، اين كاين اميد را دارد او هم  .ناراضي نيستاو معامله را به هم زد، 
به  توكّلچه هست رضا داشته باشد و بعد هم يعني به آن. باشدجدا از هم  اينكهنه . هميشه با هم است توكّلرضا و 

نيز  قرآنان كردم چنانچه خود را با مثال بي معنادو اين . ندكخواهد درست  ه ميكطوري  ارها را آنكه خدا هم كاين
  .داند چيز را مي شويد، واالّ خداوند همه توجهزنيم كه م مثَل مي: گويد مي

                                     
 . ش.  ه 1386/11/19 خي، تاربح جمعهص . 1
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ه ح ن،    ون   وک  یا  و س  ؟م   از س

وام اد و ا وط ا   1 ود و 

  
تحرّك به حساب  يجاد كند، نوعيا –يك جسمتحرّو چه  يمعنو ،يتحرّك فكرچه –كه تحرّك يعاملهر 

و است كه از تحرّك خسته شده  يدوست دارد نه تحرّك، آن وقترا آرامش و كه انسان سكون  ياميآن او  .ديآ يم
 هانكه اصل وجود جسؤال شده  يل فلسفيدر مساز يو ن كيزيدر فن موضوع يا. شودخواهد ساكن  يمله ين وسيبد

آن را به  ييروين نكهيمگر ا ،ساكن است يهر جسم نديگو يمها اكثرشان  دان كيزيبر سكون؟ ف ايبر تحرّك است 
 ،ساكن است مييگو يكه ما م يجسم نيخود هم نديگو يم يبرخ. تحرك هستباشد،  رويتحرّك وادار كند و تا آن ن

ن يبه ا. اند در حركت شهيكه هماست  رونالكت يداراهسته دارد و  شيها اتم يعني ؛در درون خودش تحرّك دارد
  .كنند يداخلش همه حركت م يها اتم يول ،ساكن استم صورت جس

ها  رسد انسان يسكون؟ به نظر م ايتحرّك است آن بر كه اصل وجود دارد هم  تيدر معنواين دوگانگي 
  .اند اثر برده عتيمواد طب و نيز عتيو هم از منطق طب واناتيدارند كه هم از منطق ح يعوالم و منطق خاص

اين به آن معني . ميكرد جاديا ير ناراحتما انسان را د ،2بدكَ  لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في :ديمافر يماي  آيهدر  وندخدا
 د،مان يم مولود نيا يكه برا يآن حالتگوييم  ما مسلمين مي! خير ،كرد جاديا يدر ناراحتو خدا ناراحت بود نيست كه 

 ؛نداشت يازين چيبود خودش ه امدهين ايبه دن تا .دارد ازيم ندائآن نوزاد است كه  نيهم ا شا يناراحت .است يناراحت
 .به گردن مادرش بود زهايچ نيا ي همه كند، بلكه نه الزم داشت نفس بكشد، نه غذا بخورد، نه آب بخورد، نه دفع

  بدكَ  لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في
به او نشان را راه ، 3فُوراًكَراً و إِما كيناه السبيلَ إِما شاإِنَّا هد تر شد كه بزرگ يوقت :ديفرما يمدر ادامه، خداوند 

يا  د،يگو ينوع بشر را م منظور، ؛انسان ديگو ، مي يا أَيها الْإِنْسان: ديفرما يم گريداي  در آيه. حركت دارد يعني ؛ميداد
پس در . يرس يم و به او يرو يبا زحمت رو به خداوندت م، انسان يا؛ 4 يهدحاً فَمالقكَ كرب  ادح إِلىك كأَيها الْإِنْسانُ إِنَّ

  .حركت است ،ما اصل
 الزم اوالً: گويم در پاسخ مي م؟ياز سلوك هست يا در چه مرحله ميكه مثالً از كجا بفهم ندپرس بسياري مي

در  .ندا هگفتو مقام تا هزار مرحله  ها ياست كه بعض اديز يقدر بهمراحل سلوك  اًيثان د،يهم بدان ديو نبا ديبدان ستين
اگر حركت  .ديحركت دار نكهيبر اشويد  طمئنم و ديفقط نگاه كن. ميكن يسلوك عبور م منزلِ كاز يما  هر لحظه
بايد  دهيكه آفررا  يمخلوقات ي هاست كه هم نيبر ا يچون قانون اله. حركت مسلّماً رو به جلوست نيا ديداشته باش
  .استسمت تكامل حركت رو به  .كنند دايتكامل پ

 يورزش زمستاندر اين  .انسان تحرّك دارد ياصوالً در هر ورزش. است ياسكامروزه  اولمتد يورزش زمستان
زحمت  يكند كه ب ياز آنجا خودش را رها مو  كشد يرود، زحمت م يم تپه يبا زحمت باالو تپه است  نييپادر  يكي
حركتي را كه  بود، چرا حركت كرد تا به سمت باال برود و بعد پايين بيايد؟ خود او كه در پايين تپه. ديايب نييپا

از نظر . چه رو به باالو باشد  نييرو به پااين حركت چه از طرف ما حال  ؛سلوك استخداوند فرموده، آن حركت 
جوامع و عوالم  ياريبسما در  ،را يبه اصطالح  اسك يبازدر  ي حركت قاعدهاين . رو به باالستاين حركت خداوند 
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كه  ؛ها داشته بم  و  ريو ز راتييتغ يلياسالم خ خيخصوص كه تار هب ،استيگوبسيار  خيتاردر اين مورد . مينيب مي
 ي هدر نظر خداوند هم الّا و ،از نظر ما كم ارزش  ـ را ارزش ق و كممتفرّمردم آن خداوند . حركت داشته است يعني

 كي ،در صورت ظاهراين امر را البته  ؛ كهرساند ياوج مها را به  و آنكند،  يجمع م دور هم  ـ  مخلوقاتش ارزش دارند
صورت ها را رها كرد؛ البته  هم آنبعد و را كرد اين كار  صاز طريق محمدخداوند در واقع . انجام داده استانسان 
و ما اجرا كرد، ما را متحد كرد،  يرارا ب يامر اله، آمد غمبريپ :نديگو يت ماهل سنّ. كردرهايشان است كه  نيظاهر ا

حضرت با  ،ندارد يكاربا ما خدا  گريدپس از آن . رگاه خود برددخداوند او را به پس از تمام شدن كارش 
اسالم همان  نيد ي ههم مييگو يالبته ما م .تان اسالم نيهم د نيشما و ا نيا :گفت، و ندارد يهم كار صمحمد

ي  چه بسا عده .ديآفر يافراد معنادارخاطرش خداوند  وجود داشت كه بههم  يتيمعنوكه بلجمع كردن و تشكّل نبود، 
به اختالف راويان سه نفر، پنج نفر  ،غمبرينقل است كه بعد از پي اطهار  قليلي بر اسالم واقعي ماندند، چنانچه از ائمه

اينكه نبودند، كما  يمرتد ظاهرالبته  ؛دندهمه مرتد ش و سايرين ماندند يبر اسالم واقعو تا هفده نفر گفته شده كه 
ملجم، بلكه در زمان پدرش، پيغمبر و  و البته نه ابن. بودبرقرار نماز و مساجد و آن فتوحات همه  يطوالن يها صف

بعد از آنكه ظاهراً مسلمانان شكست در جنگ احد را مشاهده كرد و ديد كه  غمبريراه پهاي مؤمنين در  آن فداكاري
ي در نهايت شهامت و ماند و عل يعلتنها كشته شد و كه يكي  ،ماندنددر اطراف پيغمبر قط دو نفر فخوردند، 

ي علي را از پدرش شنيده بود، اين علي را  ملجم كه آوازه همان ابن. فداكاري كار كرد كه جان پيامبر در امان بماند
  .كنند مرتبه سقوط مي يك ،رفتن باالو  در جامعه است كه بعد از آن صعود بيلِ عجتَنزّ نيا. كشد مي

نكرده  ييخدا نكهياز ا ،شود يم دايپ يصعوداين مسأله وجود دارد كه وقتي متأسفانه حال در خودمان هم 
عرْوةِ  در ،يابيمدست  5عرْوةِ الْوثْقى و به آن ميباش يكيبا هم ترسيم؛ ولي تا زماني كه ما  د، مياش باش دنباله يسقوط
انفصام   مييبگو و ميانفصام را بسابان ،ميبرداررا خودمان چاقو  نكهيمنتها نه ا. الَ انْفصام لَها؛ ستيصام نانف الْوثْقى

  .ستين
از خودمان نگران و  ميبه خودمان نگاه كناينكه مگر  ،مينگران باشنبايد سقوط  نياز ا وجه چيه به نيبنابرا

مؤمنون ي  درباره نكهيا يبرا. شود يمكاسته  يآن نگراناز  م،يرا محكم كن مان مانيابه هر اندازه كه . شويم
  .شاءاهللا ان؛  6فَال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُون: فرمايد مي

                                     
 ) جلسه برادران ايماني. (ش.  ه 1386/11/20 خيتار،  شنبهصبح  . 1
 .4سوره بلد، آيه .  2
 .3سوره انسان، آيه .  3
 .6سوره انشقاق، آيه .  4
 .256سوره بقره، آيه .  5
 .13و سوره احقاف،آيه  35؛ سوره اعراف، آيه 48؛ سوره انعام، آيه 69؛ سوره مائده، آيه 38سوره بقره، آيه .  6
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ر  رسا وهایپ غ، و  ب ی ی  ی ع م و جا   عد 

ی س  عرت  ی پ   1و جا

  
آن نيم،  در كتاريخ را نگاه  و تابخوان باشيمكاست، اگر  هبر در و ديوار پند نوشته شد ،پذير باشيمما اگر پند

زندگي تاريخ و به  توجهي عدم  هاي قوي به واسطه ها و دولت ومتكحتي خيلي از ح .وجود داردبسياري  پندهاي
را به  پند گرفتن از تاريخخواست با ظهور پيغمبر، اين  شايد خداوند هم .اند رفته از بين ،هاي آنها گذشتگان و تجربه

، گفت سي جز خديجه نگفت و بعد هم به عليكبه آن را شد، مبعوث  يپيغمبر به صمحمدوقتي . ما ياد بدهد
رد و كر از همين سه نفر توسعه پيدا كاين ف .بودند ضعيفكه ظاهراً  يسه نفر مسلمان بودند؛ سه نفرفقط اين 

ي هست، بعد هايه خبركشوند  ميمتوجه  اول ،خبر شونداز آن باي مردم  ه همهكافي بود كامالً كهمين توسعه 
ردن كاعالم و علني  يناول ،خبر شدندي مردم با همهتقريباً و  ار شدكآش تدريج ، وقتي بهآن دنبال تحقيقِبه روند  مي
تسليم  از قبله او كفقط علي تسليم شد   ـ  در آن جلسه  ـ  بين آنهاه از كبود پيغمبر هاي خود  قوم و خويشنزد آن 
ي از اختالفات تاريخي كي .دانم در آن جلسه بوده يا نبوده نمي – ركابوبز او ، چون در منزل پيغمبر بود و بعد ادبو

 ليو )به دليل همان جلسه(ه مسلمان شد علي بودكسي ك اول: گويند مي يانه شيعكاين است  سنّيشيعه و ميان 
يكي . ه مسلمان شدكسي است ك يناولر كابوب، پس ستل نياسالم او  قبو ،بود كودكعلي چون : گويند ها مي سنّي

ه كافر نبود ك علي اصالًچون  ،ه مسلمان شدكسي بود ك اولر كابوب ،گوييد بله راست مي: گفت مياز آقايان علما 
  .شدمتولد مسلمان  اولاز او  ،مسلمان شود

 :مدتي گفتند .داد عمل نشان ميال سكعاز خود شد، حضرت جواب و  مي ه به پيغمبركبعد متناسب با حمالتي 
ه حمالت دشمن به نفع اسالم كم الهي است كه سرنوشت و حكمثل اين .ندك جادو ميو  سحر و پيغمبر ساحر است

 ردند وكاذيت ناو را از پيغمبر هم حساب بردند و ديگر  ،ترسيدند ه از سحر و جادو ميكها  چون بعضي تمام شود؛
اين بنابر ،ندك پيغمبر سحر و جادو نمي، نهكه ردند و ديدند كند، نگاه ستدان د ميسحر و جادو را به كها هم  بعضي

پيغمبر در زمان  ،اين شخص ديوانه شده كه مدتي گفتند. ه به نفع پيغمبر بودكبه ضرر پيغمبر نبود، بلچنين شايعاتي 
، مردم نگاه ديدند ميايشان را مردم بودند و همه ميان در  ـ قبل و بعد از بعثت  ـ ه ايشانكبعثت چهل سال داشت 

مرتبه بعد از  كي ،ردكهيچ ديوانگي ندر اين چهل سال چرا پس  اگر ديوانه است ـ  العياذباهللا ـ  كردند و گفتند كه
نند، اين كها تحقيق  خيليكه موجب شد چون . ندارد اي ه آن هم فايدهك دشمنان ديدند! ديوانه شد چهل سال

ي او  ردند، ديدند سابقهكدقت هر چه  ؟چيستببينند ) گفتند جنون دارد بعضي ميه ك(راي جنون او  و سابقه پيغمبر
  .اين شايعه هم به ضرر آنها بود. لهي استبزرگواري و انسانيت و عبادت افقط 

گروهي ي  قبايل  اين بازار از همه، در شد يل ميكتش ظاكبه نام بازار عبار بازاري  كلي يسادر آن زمان 
خيلي خوب  آن بازار،. شهر نبودو ها دولت  وقت آنكرد  آورد و در اين بازار عرضه مي الت خود را ميو محصوآمد  مي

در عرب بدوي شعر خيلي اهميت داشت، شعر چون   ـ گفتند شعرا شعر ميو شدند  مي كمردم به هم نزديچون بود، 
عبه آويزان كي  و از خانه نوشتند ميه مورد پسند همه بود كآن شعري  و  ـ بودند شاعر ها خيليو  گفتند خوب مي

مردم دور شاعر جمع  .ردندكعبه آويزان كمشهور شد، چون هفت تا شعر را به ديوار قه ي معلّ سبعه به كهردند ك مي
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بازار به آن صيت شهرت او به همه جا رسيده بود، خود حضرت ولي سي را نداشت، ك) ظاهر به(پيغمبر  .شدند مي
را آيه نيد اين كمثالً در بازار فرض ، خواند هر جا آيات مناسب خود را ميدر البته  ،خواند مي را قرآنرفت و آيات  مي
 يعني ـ  واي بر بد فروشان 2  الُوهم أَو وزنُوهم يخْسرُونكو إِذا   تالُوا علَى النَّاسِ يستَوفُونكْويلٌ للْمطَفِّفينَ الَّذينَ إِذَا ا: خواند مي

تا  گذارند م ميكسنگ را فروشند،  سي ميكه وقتي جنسي به كآنهايي  ـ  فروشند خرند و كم مي ه زياد ميكساني ك
خريدند و وقتي  ميفروختند و جنس ديگر را  مي تمام قبايل جنس مي آوردند وچون (جنس كمتري به او بفروشند 

روزي در پي اين كه نند ك ر نميكنند و فك آيا آنها گمان نمي )گرفتند زيادتر ميدر عوض آن جنس  دادند، جنسي مي
اين آيات خيلي از . نندك ميچنين و چنان ه كواي بر آن نمازگزاران و عابدهايي  3 فَويلٌ للْمصلِّين :خواند يا مي ؟است

در ميان جا ايندر داند حرف دل مردم چيست  ميانقالب اسالمي  كي .حرف دل آنها بودچون رد ك را جمع ميمردم 
لب مثل غاكه فقط خودشان به حكومت برسند د نخواه انقالب مي كيرهبران   هايي است، ها تفاوت البانق

ه كاز جانب خداوند مأمور است ، ولي در يك انقالب الهي، رهبر آن اكامري فرانسه و انگلستان و از قبيل ها انقالب
 ،شود انقالب گذاشت لبته اسم آن را نمياسالم؛ اداند،  مثل پيغمبر  خود را هيچ مي در حالي كهند كمنقلب مردم را 

 بينند مي ،نندك همه چيز را قبول نمي، اما فهمند مي گوييم؛ منتها اينها حرف مردم را ميبه آن انقالب  عرفدر حاال 
 .دهد فحش هم مي »الت«ند و به ك گذارند؛ او اين را رعايت نمي مي خيلي احترام »الت«مردم به آن بت بزرگ كه 
شناسد و  خصلت مردم را مي ،خود، خداوند، مأمور بود پيغمبر هم چون از جانب خداوند. اين است وت اين دو نوعتفا

 ،هاي پيغمبر را گوش ندهند ه نيايند و حرفكگرفتند  جلوي مردم را مي ؛متناسب با مصلحت جامعه استنازله آيات 
  .آمدندگوش مي دادند ميو آزادي داشتند مردم  كذل ولي مع
ردند، يعني كوت خبري كبايآنها را  اوله كبه اين ترتيب   ر آن زمان مسلمانان را چند نوع بايكوت كردند،د

نفر  كه يكمردم جامعه  فهميدند  ي همه كذل ولي معو خبري از آنها منتقل نشود س خبري از اينها نشنود كهيچ 
ه كبراي اينبود عجيب و غريب  ز نظر آنهاا(ندك و مردم را جذب مي زند هاي عجيب و غريب مي حرف مكّهدر 

وت غذايي كابوطالب اينها را باي عببعد در ش) .بودگونه  اينزد، نسبت به محيط آن روز  ه پيغمبر ميكهايي  حرف
در  سه حضرت خديجهكمن جايي خواندم . گرسنه بودند، فروخت اال نميكس به اينها كيعني هيچ  ،ردندك
رده كرحلت  شا ه شوهر قبليكه بعد از اينكبود  مكّهثروتمندان از خديجه  .مريض شد ابيطالب از فقر غذايي عبش

از  او ،ور نبودط ه قسمت الهي اينكشده بودند خواستگارش سها فقط به عنوان ثروت حضرت خديجه بود بعضي
ي كمستمس كخديجه ي ،شناختند همه خديجه را مي ؟ه اين چيستكبراي مردم عجيب بود . ردكفقر غذايي رحلت 

بر سر آن جان خود را هم حتي  ،دهد ي مال خود را مي ه همهكالمتيني متوسل شده  حبل كبه ي و ردهكپيدا 
وتاهي يعني بالفاصله بعد از فوت پيغمبر كي  شد اين مردم در فاصله چطورحاال  .بود لب همين طوريا ابوطا .دهد مي
ه اعالم كمأمور بود . ه حاال به وجود آمده، نگران بودكضعي ه پيغمبر از همين وكجهت اين بود  كي ؟ق شدندمتفرّ

وقتي ترسيد  مي .بودمناسب منتظر فرصت ولي ند، كه بايد اعالم كدانست  اين را مي .ه جانشين من علي استكند ك
وند، چون متفرق شنگران بودكه مسلمانان ثانياً  ؛نندكاو را ترور و نند ك بر جان علي توطئه اوالًآن را اعالم كند 

ماجراي   اآلن تقريباً همه ،هم معتقد به پيغمبر بودو خيلي خيلي قاطع  ععلي. ان زيادي داشتدشمن ععلي
 ؛ردكي علي را  رد، توصيهكجانشين تعيين نعلي را به عنوان پيغمبر  كه گويند ، منتها ميغديرخم را قبول دارند
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اينها دشمني كه  ه نبايد گفتكاين است  ،بله. نيمك ل ميمرد خوبي است او را دوست بداريد، ما هم قبوعلي : گفت
  .نندك علي نفهمي ميمورد در  ؛نند، نهك با  علي مي

يا : آمد و گفتپيش پيغمبر نفر عرب  كي، ردكا تعيين علي ردر غديرخم وقتي پيغمبر كه اند  در روايات نوشته
 پنجگفتي روزي  ، پرستيديم،بينيم بپرستيم ميه نكرا خدايي و ستيم كهمه ش ،نيدكها را بش تو گفتي بت ،محمد

هم اطاعت  مان زلااي، ما در من چون تو گفته ،و اينها را بگوييد دراست شويد و خم شوي، نوبت به نماز بايستيد
، اطاعت هر چه گفتيكه بوديم  از درآمد خود را بدهيد، ما داديم، خوشحال هممقداري رديم؛ آمدي گفتي ك مي
اگر راست  ؟نيكما را اسير داماد خود  تخواهي بعد از خود حاال مي قبول؛ ،بند خود تو بوديم ما زنجير ،رديمك

به سر او سنگي  گويند ه ميك ،سنگي از آسمان بيفتد و من همين جا بميرمطور دستور داده  اينگويي و واقعاً خدا  مي
مربوط به جانشيني ردند اين ك خيال مي دشمن بودند وبا علي طور  است كه اينمنظور اين  .خورد و افتاد و مرد

بود و بشر هم يك پيغمبر  )از لحاظ بشري(ه ترس پيغمبر بجا بودكشود  به هر جهت معلوم مي .خويشي است و قوم
اين : گفت وهشدار داد رد و خداوند به پيغمبر خود ك وتاهي ميكه كاين است  ،ترسيد بر جان علي مياز اين لحاظ 

اين است  .ندك خدا تو را از شر مردم حفظ مي، بگو 4منَ النَّاسِ كو اللَّه يعصم ترسي؟ مي چرا  ،بگومطلب را به مردم 
آنها هم  كت ك؟ آخر تتغيير كردندوتاهي كي  آن مردم در فاصلهكه شد  چطورآن اتفاقات افتاد، ه پيغمبر گفت و ك

مي كر هم اآلن ايمان محه ما اگكدهد  ن تجربه را  ميبه ما ايآن اتفاق  .هم نظري دارندها مجموع آننظري دارند، 
تغيير  ن استكي شيطان نباشيم، همين شخص و همين ايمان مم به وسوسهنسبت  توجه خبر و بي گز بيداريم، هر

  .عوض شود كند،
ه كگونه  همان عه حضرت عيسيكبود  عپطرس جانشين حضرت عيسي. آورم در اين مورد مثالي را مي

ليساي او كه اآلن كاست  Saint Peterمنظور همان (ردكپطرس را معين  ععيسي ،ردكي را معين پيغمبر ما عل
نخوابيد : ون گفتبه حواري ،ندكه مناجات خواست برود باالي تپ ه ميكآن شبي  عبعد عيسي )هستدر واتيكان 

ديد همه خواب هستند، آنها  و مدتي رفت و بازگشت. رفع شودتا نيد كدعا در راه است، امشب خطري ، نيدكدعا و 
دوباره رفت  .ه خطر رفع شودكنيد كدعا  .شود ميواقع الّ خطر ا  نخوابيد و: رد و گفتكرار كت دو مرتبهرد و كرا بيدار 

بيدار شويد  :بعد گفت .در بين اينها بود هم ه جانشين حضرت بودكپطرس  .ديد همه خواب هستند ،و وقتي برگشت
وقت سحر همين تو تا : به او  فرمود ععيسي .م هستمكمن در ايمان مح: رس گفتپط .ار گذشتكار از كه ك

همين اتفاق ه كشناسم  من عيسي را نمي: يعني خواهي گفت ،خروس بخواند، سه بار از من برائت خواهي جستكه 
او شروع به گريه  هكرد كبود و نگاه تندي به او  دادگاه در ععيسي سومه بار كرد كار را كسه بار اين افتاد و او 

چه در ندانيد، شيطان  ايمن از شرّخود را ه هيچ وقت كدهد  اينها نشان مي .ي دادگاه بيرون آمد رد و از جلسهك
ين يه من از راست و چپ و باال و پاكاو گفته و چون شيطان را خدا مهلت داده  اعمال؛ساير و چه در  يايمانمسايل 

  .البته پطروس كه برائت جست .استن هم به جان ما افتاده دي و اآله آفريكافتم به جان اين موجودي  مي
 يانشيع ،ه خيلي مشهور بودكي از علما كي ؛لطمه نزند درست استايمان ه به اصل كگاهي برائت به نحوي 

ل ؤاس اول. برويم از خود او بپرسيم گفتند ؛ي استسنّكه او  گفتند ميو سنّيان هم  او شيعه است كه گفتند مي
 ر استكمنظور ابوب: ها گفتند يسنّ. ي پيغمبر است ه دختر او در خانهكس كآن  :گفت ؟يستكجانشين پيغمبر  :ردندك
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دوباره . ي علي است در خانهپيغمبر ه دختر كمنظور علي است : گفتندشيعيان  ،ي پيغمبر است ه دختر او در خانهك
رد ك سي جرأت نميك، سنّيپرسيدند كه شيعه هستي يا  اگر ميالبته   ـ تا هستند؟ها چند ه امامكبرويم بپرسيم : گفتند
اين چه  :گفت ـ  ه مجاز بودكنحوه برائت است  كاين ي؛ زدند همان جا او را  گردن ميچون شيعه است،  كه  بگويد

يعني سه چهارتا و اهل سنت  يعني چهار امامِچهار  ،تاچهار ،تاچهار ،چهارتا ؛ايد صد بار از من پرسيده لي است؟ؤاس
خواسته ها  دو نفر از درويشاز ه كرا ولي برائتي  ،ال نداردكها اش زرنگياين . ي شيعيان است ائمهكه تعداد تا  دوازده
پيش و ديگر را گرفته بودند درويش  كو يبود  اوله داماد حضرت نورعليشاه كعليشاه  سرخ :اين اشكال دارد  بودند،
شود لعنت  نمي هكبر نور  :او گفت .شيمك تو را مي ،گرنهونيد كورعليشاه لعنت بايد بر ن: او گفت. آوردند عليشاه فتح
عصباني شد و او را انداخت  پس بر شاه لعنت؛طور،  همين  ـ العياذ باهللا ـ  بر علي هم اهللاُ نور السموات و االَرض ردك

ي او را  جنازهتا او را در آوريد : آورد و گفت به ياداو را شاه  ،بيست دقيقه ربع كبعد از يدر آنجا بود، ه كدر استخري 
امروز  ،بله: گفت اي؟ زندههنوز تو : شاه گفت  .شيد و نشستك ينفس عميقدفن كنند؛ وقتي از استخر بيرون آوردند 

به من دستور حبس نفس داد و  مدام اين  ،ف شدمشرّمبه فقر ه وقتي كبراي اين ،عليشاه بيشتر شدراعتقاد من به نو
 گونهمنظور اين  ،حاال .بودممرده  ،مانده بودمزير آب اگر چند دقيقه ديگر  ،ردمكاضافه تا امروز نفس را  حبس 
  .هاست برائت

                                     
 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 1386/11/20 خيشنبه، تارصبح  . 1
 .3-1هاي  سوره مطففين، آيه.  2
 .4سوه ماعون، آيه .  3
 .67سوره مائده، آيه .  4
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گ ازدواج، روح ـپ    1 از 

  
وقتي در  كي .دليل داشته باشد كه يكاين موضوعي نيست  ؛نيدكه براي ازدواج جوانان دعا كاي رسيده  نامه

همه جا در آن ه كاز اين لحاظ پارويي قايق  ـ روند پارويي ميهاي  ه با قايقكه دريانورداني كد ها نوشته بودن روزنامه
اند و  اق نشستهتهاي بزرگ در ا شتيكدر ، ولي توانند همه جا را ببينند اند و مي ند نفر در آن نشستهچ. توان ديد را مي

نار دريا، كهاي  وهكها يا  ي از تپهكاز يخبرها آمده بود كه ـ در   توانند هميشه دريا را ببينند نميو  دريا مد نظر نيست
تر دريا  طرف آن ،نندك شي ميك   اندازند و خود اي سياه خود را در دريا مي مثل گلهو آيند،  تعداد زيادي موش پايين مي

شايد  ،ديگري بوداگر حيوان البته ؟ و چه علتي دارده اين چيست كردند كر كف ها خيلي. شدهها  پر از جسد اين موش
طور براي ما بهتر  شايد اين ،بگذار از بين بروندي نكردند و گفتند توجهولي چون موش بود  ،ردندك ر ميكبيشتر ف

 ،ها اما بعضي نه از روي اين آزمايش .چيستموضوع ه كردند؛ دقيقاً معلوم نيست كيا نبررسي كنند نتوانستند . باشد
ه گنجايش آن كوقتي . اين غريزي و فطري است ، از جمله اينكهگفتند ميچيزهايي  ه از روي روال طبيعتكبل

ه كفرستد اي را مي غريزه آنها عده ، برحسبنندك پيدا نمي كه خوراكشود  قدر زياد مي نآ ،ها هستند ه موشكجايي 
ند، ك ومت ميكه حه فقط غريزكدر حيوانات . بمانند و نسل آنها برقرار باشدزنده ه مابقي كبراي اين ؛از بين بروند

البته آثاري  .چه بگويند اودر مورد كه دانند  نميو رد، اما انسان معجون غريبي است كقبول توان اين موضوع را  مي
بيماران  و معلولينـ   هاي قبايل يادم رفته ه حاال اسمك ـ مثالً در قديم در بعضي قبايلوجود دارد؛ از آن غريزه 

 .ردندك وه پرت ميكو از بردند  ميوه كباالي  ،دمآ اري از آنها برنميكو هيچ بودند ه خيلي مسن كالعالج و آنهايي 
 شود و يا از اين مياز جا بلند شود و  او باالخره يا خوب مي ،نمك با علم طب او را مداوا ميگويد  متمدن مي البته بشر

ها هم  ال گفته شده كه اين غريزه در انسانهرح به .نندكوه او را پرت كميرد، ديگر الزم نيست از باالي  وها ميارد
مسأله وجود دارد، و ولي اين  ؛ردك توجهشود زياد  نميبه آن جلوه دارد و مسأله خيلي نظري و تخيلي است و كمي 
  .وجود ندارده كشود گفت  ولي نمي ؛متري داردكاهميت  كهشود گفت  مي

اين است  ـ  شود ميهم تبليغ كه خصوص مدتي است ب  ـ ر استثّؤازدواج م ميِكه مسلماً در كي لعل ي ازكي
هستند ، حتماً بچه كه اكنون ه اين دو كاگر تضمين بدهند . استكافي دو بچه : گويند را مي اي ه هر خانوادهك

فرزند داشتند  كه فقط يكدانيم؟ چندي پيش زن و مردي  مي چه ، درست است؛ اماخدا تضمين بدهدخواهند بود و 
 چپ شد وماشين آنها ردند و كتصادف  ،رانندگيدر حين  ،ندا هنخواست يد بيشتراوالشد خود آنها بعد هم معلوم  و

نحصرهمين فرزند م، و  .رديمكي كتفا به يكخود ا ه بيك نددر افتاده بوكو تازه به اين ف ندر شده بودثّأخيلي مت .ردم
منظور . ي هم در راه بوددومي، اولبا بودن  ند،داشت يكبعد نه تنها يو داد به آنها اي ديگر  خداوند به جاي او بچه

 ،ندك اي مي ر خودخواهانهكف ،ندك مي ركبشر ف. بمانندزنده  ،دو تا و هر استكافي ه دو  تا كاطمينان نيست  اينكه
ما هم خود مستقل  .مهره است كاو هم ي ،ه در اين گردش طبيعتكند ك ر نميكند و فك ر خود را ميكففقط يعني 
. ط است ه بر ما مسلّكباالتري هست  يقلمرو كولي ي ،نيمك ارهايي ميكه مستقل هستيم كتيم و در قلمرويي هس
حاال ، ي زمين رهكي شمالي  رهكه در نيمكمثال ًروال طبيعت بر اين است  ؛ي از آن قلمروها گردش طبيعت استكي

بله زمستان سرد  .طور باشد باشد و تابستان آن طور زمستان اين .باشدي جنوبي تابستان  رهكنيمدر و زمستان باشد 
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تغيير توانيم  زمستان را نمي، اما نيم و گرم شويمكچراغ گاز و بخاري را روشن  ،توانيم اگر گاز داشته باشيم مي، است
 ، وليداريم يخچالنيم و ك شربت يخ درست مي شديم، تابستان اگر خيلي عرق ريختيم و ناراحت و خسته. دهيم

اينها را به عنوان  ،ما هميشه بايد اين تابستان و زمستان را در نظر داشته باشيم. نيمكتوانيم عوض  را نمي تابستان
  .مثال گفتم

ي بقاي نسل و قانون وراثت و انتخاب  غريزه ،ي جانداران آفريده ه خداوند در همهكي از اين قواعدي كي
. طور شد؟ نه مرتبه اين كيآيا  .روند  به مريخ هم ميو روند  يي ماه م رهكن به اآلها  انسانه ك ايد ديده .است اصلح

آمد  بعديكه چنين نيست؛ ثابت شد ، اين امر بعداً چرخد ميو نست ان كزمين ساگفتند كه  در قديم دانشمندان مي
. تطور اس ها هم همين در نسل .شد لامكامل رفت و فضانوردي كرو به تعلم رد تا به تدريج كرا تعيين  خط خود

صددرصد درست بود، راجع به ، در مورد حيواناتنظري كه دارد داروين چون فقط روي حيوانات مطالعه داشت، 
بقاي نسل بايد ي جانداران  همه :او گفت .ها خود در آن دست دارند ولي انسان ،مي درست استكفقط ها  انسان

 ،به حيوانات اهلي دسترسي داردكه مگر انسان  ؛نندكتوانند از بقاي نسل فرار  نند و نميكداشته باشند و رعايت 
ولي به طور  ؛اگر نخواهد نهو شوند  اگر بخواهد گوسفندها زياد ميبگيرد، اختيار خود در توليد نسل آنها را هم 

از اين كه ي دو بار كها در گله يوسفندخيلي گدر حيوانات،  .آورد مقدار تجربيات به دست مي كمعمول هر نسلي ي
اين اطالع و عادت را به ديگران هم و اند  از آن راه ديگر رفته ،بعد از اين ،راه علف ندارداين اند  فهميده ،اند راه رفته

اين خصلت را دارد  ،ه اين را به ارث بردهكو آن بعدي  ،يا به ارث تربيتي يا به ارث جمعي ؛به ارث رسيده و اند گفته
ه هر نسلي از نسل قبلي خود بهتر كهم بايد قاعدتاً اين طور باشد  در بشر. از نسل قبلي خود جلوتر و بهتر است و

يعني جلوي امر خدا را نگيرند؛ اما تبليغاتي  ،نندكرفتار طبيعي ه عيناً مثل غريزه كبه چه شرطي؟ به شرط اين ،باشد
چه بسا او و  ردك يمجازات ماو را  داشت  سوميا  دومي  سي بچهك قديممثالً دولت چين اگر در  ،شود و شده مي هك

نتوانست جلوي دولت دارند؛ يعني  ها چند تا بچه از خانوادهدر خفا خيلي كه معلوم شد بعد ولي  ،ردندك را اعدام مي
مثل ي يشورهاك، اند شدهنگران ه از اين جهت كم شده كجمعيت برخي كشورها قدر  نآاخيراً و را بگيرد غريزه اين 

ه براي ما كهايي  يعني همان ،متر استكيعني مواليد  ،زياد استشان  جمعيتسن  ويندگ ايتاليا، فرانسه، انگلستان مي
ها  خانواده براياند و  دچار دردسر شدهحاال خود آنها ، م باشدكهاي ما  ه بچهكردند كقدر تبليغات  نآو  ردندكتوصيه 

  .هتي استج كاين هم ي ،اند هردكتعيين ، جايزه د بيشتر داشته باشندالاوه اصطالح به ك
اين از  .اكنون وجود دارد همي دنيا  اقتصادي هم در همهمشكالت . ديگر مسايل اقتصادي استاصلي جهت 

كه  قرآني  طبق آيهحاال اگر جواني . كه ازدواج نكنندند ك ها را مجبور مي ي جوان خود همه ه خودبهكمسايلي است 
 ،قرآندر . رساند خدا از فضل خود به آنها مي 2 غْنهِم اللَّه منْ فَضْلهي، نندك جاگر گرفتاري نداشتند با هم ازدوا: فرمايد مي

براي  ،نندك ها ازدواج نمي ه جوانكي از عللي است كيهم زيادي طالق . شده استازدواج توصيه و طالق بد دانسته 
با هم  خوبيي  ي ميانهوقت كه آنها يكاو عالمت اين است خود ه وجود كآنها،  خود ند پدر و مادرنبي ه ميكاين

اين گناه در  ما چرا ازدواج كنيم كه طالق بگيريم ود نگوي ميلذا  ،اند ن از هم طالق گرفتهها اآل همين ،داشتند
ما را به راه و ند كشاءاهللا خداوند رحمتي  ان .استاصلي ي از علل كولي اين ي ؛جوامع بيشتر از جانب مردهاست

توانيم روي زمين سنگالخ راه برويم؛ راه راست را  ما نمي ،ندكبراي ما آسفالته  هم؛ راه راست را هدايت كندراست 
  .ه ما در آن راه برويمكند كسفالته آشاءاهللا  براي ما ان
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ه بعد از كار داريد كديگر چه  ،روح هستيمداراي اگر بدانيد ما  پرسيده شده كهسوال ديگري در مورد روح 
 ،يما هيل شدكن تشكو دو ر ءما از دو جزكه  گفتيم ،عالوه به. ندك ر خواست مياكهر  ند؟ك ار ميكاين با جسم چه 

 :يميگو ميآن است كه هم  يكيي اينهاست و  ه چشم و گوش و همهكاست؛ ي همين بدن ك، يمن گوييم وقتي مي
 وقتي خوشحال شدم؟: گويد مياست كه اين دست آيا  يست؟ك» من«، اين خوشحال شدم يا بد حال شدم »من«

گوييم چشم من  مين وگوييم خوشم آمد  ولي مي ،ه چشم ما ديدهكدرست است  ،بينيم ي بهار را مي مثالً منظره
هم شامل دست است و هم چشم و  ،ي اينهاست ه شامل همهكوجودي . طور است ، دست هم هميندخوشش آم

ي همين كي :دو وجود داريم ،نيمكر كبنابراين اگر خوب ف .وجود ديگري است كي، آن وجود ،گيرد گوش را در برمي
حاال اسم آن را روح يا هر چه و ديگري وجود ديگري است كه نيست  داج ما از ،ه تا وقتي زنده هستيمكبدن است 

ولي بشر آمده  ؛ندك خراشي بخورد حس مي كيو اگر ند ك درد مي ، گاهيايد ه ديدهكاين بدن را  .خواهيد بگذاريد مي
و او را مي برّند چنان كه دستش شود،  حس مي بيو زنند  ه آن را ميكدرست كرده لي آمپودارويي كشف كرده و 

نند ك همان دست را قطع مي، اما »آخ« :گويد ميآن فرو برود سوزني به يا  ميخ كه اگر يكهمان دستي . فهمد نمي
، و مابقي بدن خوب شد رفتكنار دست  ،ه بيماري خوب شدكبعد  ؛ندا هردكقطع چه زماني فهمد دست را  و نميو ا
 عوض شد؟» من« آن ،اهمخو من اين را ميو ردم كمن چنان  و ردمكمن چنين  كه گفت ه قبالً ميك »من«يا آن آ
. و آن روح بستگي به اين جسم ندارد »من«پس آن  .است» من«ان همان كماك ،شد؟ نه »نم« شد؟ نيم كوچك

ي دست كها ي در جنگ، توسعه بدهيدكمي همين را  .جسم ندارد ولي بستگي به اين ،ندك وجود او در اينجا جلوه مي
ه مانده كاين دستي . او وجود داردان كماكاما  ،متركي كو ي ي بيشتركي ،خود را شمي چكدهد، ي خود را از دست مي

 ه چرا پاي خود را ازكخورد  مي غصهه چرا پاي خود را از دست داده، خود او كخورد  نمي غصهاين دست ، است
گوييم  ه ميكدهد  انجام مي يي اينها را وجود همه ،ندك خورد و نه شادي مي مي غصهدست نه . دست داده است

نفر در اتاق انتظار  كتري يكه در مطب دكشش سال پيش  در عيد نوروز طنزي نشان دادند  پنج. روح است
رد به آن آدم ك اشاره مي ؛بفرماييد ،رماييدبف: گفت ،نفر همراه اوست كه يكمثل اين ؛ي ديگر وارد شدكبعد ي ،نشسته
ه كصحبت مهارت اين جراح بود . ه از قديم نشسته بودكنشست سي كخود او هم پهلوي  ،اينجا بنشينيد هكفرضي 

تر آن را كاين آقاي د آمديمكرد،  درد مي شپدر من انگشت: هكگفت  آقاي تازه وارد قصه مي .به مطب او آمده بودند
هر جا  ،نيمك قطع مي : گفت ،ندك من درد مي نگشتاو پدرم گفت كه  .ما پيش او رفتيم ،بودراح چون ج. ردكقطع 

 ،ردكطور چشم او را عمل  همينو  ردكجراحي را بعد دست او . نيمك قطع ميداد كه  جواب ميتر كد ،گفت كه ميرا 
حاال اين  !استينيد هيچي نمانده ب مياكنون ه كرد كي بدن را عمل  همه و ،ردكبد را عمل ك ،ردكليه را عمل ك

قسمت اساسي كند كه  تا وقتي زندگي ميو  نندك دست را قطع مي .نهفته استحقايقي در اين طنزها  ولي ،بودطنز 
گويم  ه ميكمن االن  .ولي روح نيستعضو اصلي است، آن هم  ،نندكقطع وجود دارد و اگر آن را قلب يا مغز 

 .ه هر احساسي جاي خاصي داردكجاي احساس آنجاست، مثل اين. ال استمغز من خوشح گويم خوشحالم، نمي
 و اند نوشته اول همان پندصالحه در ك  ـ ماند ه هميشه ميكوجود ما  .اي است وجود جداگانه كاين آن وجود، ي بنابر

ن سخه از اين بدن كاست  »من« آن وجود آن ،آن وجود اين بدن نيست ـ صحبت شداش  دربارهشب جمعه هم 
آن جسم هم مثل بلندگويي . ندك ه با شما صحبت ميكنيست  ندگوبل ،زنيم در آن حرف ميكه اين بلندگو . گويد مي

اين  ،گيرد بيند و تصميم مي روح توسط اين جسم و اين چشم همه جا را مي. زند ه روح توسط آن حرف ميكاست 
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ي  همه ،خورد اي نمي از بدن اگر  قطع شود لطمهه قسمتي كحسي ديديم  اوست، بنابراين در مثال بي ي بدن وسيله
رده ناراحت كاز آنچه خود او  ،شود روح سر جاي خود هست و از دفن بدن ناراحت نمي، ولي ندنك بدن را دفن مي

جز  ،ردهكنپيدا مجال بروز  و تا دم مرگ، جا جمع شده كدر ي ـ خاطرات خوب و بد ـ ردهكسي آنچه كهر . شود مي
اين سوابق در مغز جمع  ،ردهكهم به من تندي  وا ،ام ردهكاحترامي  سي بيكوقتي به  كمثالً ي ؛ودهه بكهمان وقت 

از كار بعداً وقتي اين بدن  .شود فراموش نميكه جايي هست يك ولي در  .شود بعد در زندگي فراموش ميو شود  مي
بدن . برد با خود ميدارد و  همه را برمي ،شتهه در اتاق پستو گذاكاين چيزهايي  ،ندك يا روح بدن را رها مي افتد مي

الّ ا ند وك ه اذيت ميكآنهاست  ،برد ميدارد و  ولي آنها را برمي ،جاي خود است رو آن خاطرات سحاال بدن است 
  .نندك ميخواهند  ار ميكاين بدن را هر 

يل كاز اين چهار عنصر تش ؛ يعنيو آب و هوا و آتش كخا گويند انسان از زرتشت ميدر آيين  ،اديان الهيدر 
 ،نگذاريم كدر خا ،در آب نبايد بيندازيم. نيمكاز اين چهار عنصر را آلوده  كنبايد هيچ ي ،وقتي انساني مردو شده 

ز اصلي خود كعناصر به مراين دام از كدر هواي آزاد بايد گذاشت تا خود هر : گويند براي اين مي .نيمكهوا را آلوده ن
 ي همه گر؛طور دي كها ي مسلمان ،نندك ور تابوت را دفن ميط ناگذارند و هم در تابوت ميد را جسها  مسيحي. برود

در هر آييني اما  ،داد گفت و اجازه نمي طور نمي اگر بعضي از اينها خالف بود خداوند اين .اديان الهي استدر اينها 
ها  توانيم بگوييم چون مسيحي ديگر ما نمي ،دنيكها گفت دفن  اما وقتي خدا به ما مسلمان ،ندهد طور انجام مي كي

مقدار از اين آداب  كي .نيمكار را بكنيم، اگر مسلمان هستيم بايد اين ك ميعمل طور  گذارند ما هم آن در تابوت مي
ه جامعه ياد بگيرد و بعد از اين ك ،براي نظم جامعه استو  هاست زنده يسالمترعايت ه هست براي كي هم رسومو 

دوازده  زمثالً بعد ا ،اند فقط چون گفته. كند به حال او فرقي نميني كبكه اري كهر  ،ه رفتكالّ آنا  ند وكا بار ركآن 
وچهار  ه بيستكبهتر اين است : گويند ها مي خيلي .شود رود و مرگ حاصل مي وچهار ساعت  قلب از بين مي يا بيست

گويند چون  بعد مي ،نيدكو بعد او را دفن   ـ  شنود مينوعي چون هنوز به  ـ بخوانيد قرآنساعت باالي سر مرده 
 يرد، ديگر آن بدن هيچ اثرسي مكه وقتي كپوشانند، ولي اصل اين است  هنوز نمرده با پنبه  مي ي اوبعضي اجزا

ما به  .ماند طور مي شود و همين ه جسد بزرگان متالشي نميكبعضي اخبار وارد شده  هايي درالبته استثنا ،ندارد
ه احترام كنيم و اين است ك از آن بزرگوار ياد مي ،اند ردهكرا دفن  عه در اين محل مثالً عليكن اينعنوا
سي را شبيه او ديديد كاگر  ،رفت تان از دنياه پدركپدر خود خيلي عالقه داريد، بعد به ه مثالً كشما . ريمگذا مي
آوريم  مي رويم به ياد مي عه به مقابل قبر عليكوقتي  .افتيد ميگذاريد و به ياد پدرتان  احترام ميبه او اختيار  بي
چه در  ،شود خبردار مي اًه مسلمكعلي  ،دانم نمي االحاما  گذاريم، سي بوده و بنابراين احترام ميكه اينجا چنين ك

  .فهميم نميولي ما آن را  ،ي او بگوييد و چه جلوي مقبره ،يا علي: بگوييدو نيد كپستوي خانه دعا 
البته خيلي اخبار هست  ؛سك دانم و نه هيچ مي نه منند آيا ارتباطي بين روح و آن جسم هست يا نه؟ ا پرسيده

اين است  ،ه بگويمكجوابي و دانم  الّ نميا اند و را دادهكننده  سؤالباشد، شايد جواب آن  همآن خبر صحيح  ه اگرك
  .دانم و شما هم الزم نيست بدانيد من نمي .دانم ه نميك

                                     
 . ش.  ه 1386/11/21 خيشنبه، تار صبح يك . 1
 .32سوره نور، آيه . 2
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رّوم  وت ھ وز  ّ، سا ا ، شان ا م   ،س امیاز ا یخا

ت یدا   وال، ه س   ت ،ا
ّ

  1 و

  
سالروز از لحاظ سال قمري سوم صفر . آيد بهمن را غالباً يادتان مي 22كه . بهمن 22امروز سوم صفر است و 

  .م كه تأثرم، همگاني شود، ولي با وجود رسمي كه در سالروزها بود، من نخواستفوت مرحوم خانمم است
. ما بود داريد نيآخرو آن زمان  شب آمدند مرا بردند دهساعت  ،سال خرداد آن 22شنبه  روز سهبه ياد دارم 

  .ميگو يرا م يخاطرات، ادبودشانيعنوان  هحاال ب
من . آمد يز مبااما  ،او را عقب زدنددوبار  آنها يكي ،با من بيايدكرد كه  ياصرار م يعل نيپسرم حس ،در يجلو

ها به او گفتم آن روز بعد. گفتم برگرد يول ،تحكّم نبود يكه آنجا جايبرگرد، در حال ،برو :گفتمو با تحكّم  دميترس
به . برگرد :جهت گفتم نهميبه  م،يتو را هم ببر ايخوب ب يليخ نديبگوآنها  ي،كن راصرا يلينگران بودم كه اگر تو خ

از  ...و مثل عسل ييزهايچبازديدكنندگان  ،قربان بود ديع. از آن واقعه بگذردسال هجده  ،صفر سومامسال نظرم 
زدند، ولي گويي از روي عناد و  شان حرف مي ها با تلفن با خانواده آيد خيلي يادم مي. آوردند ديع كيتبر يمنزل برا

. ميطاغوت بود يما از رؤسا يقول هكردند كه ب يم اليخ اولدر آنجا . ، حتي تلفن بزنمدادند ياجازه نملجبازي به من 
بعد از  ، بلكهنبودم سيزمان طاغوت من رئ :؟ گفتميداشت ياستي، در زمان طاغوت چه ردياز من پرس يكي يحت
آزار رساندن به دستگاه  يبرانيز  يخارج يوهايراددر اين زمان . كردند يتعجب م كه بودم سيانقالب رئ يروزيپ

كرد،  يالبته من كسالت داشتم، پا و كمرم درد م. كردند يموضوع را بزرگ م و مضيگفتند كه مر يممثالً  يحكومت
وضع را  نيمرحوم اردالن هم هم ـ  كردند يرا بزرگ ممسأله  نياآنها  يول ،كرد يم متيپروستات هم اذ

 ،بدهنده او بمرا  يخبر سالمت نكهيا يجا ، بهمرا بپرسد احوال ،خانمم آمده كه گفت يلندن م ويرادچنانچه  ـ  داشت
نكن  اليدو نفر هم تلفن زده بودند كه تو خ يكي. ناراحت شده بود يليخو ايشان داده بودند به وي خبر كسالت مرا 

مرتبه  كالبته ي! ميده يمبه تو  م،يكن يپوستش را كاه م! ينيب ينم گريتابنده را د يآقا! ينيب يشوهرت را م گريد
سه ربع ساعت با من شخصي بود كه  اول ي هدر جلس. جا به من گفتند را خود آنها همان هجمل نيهم ريهم نظ
او را ما كه  ؛است يكار معلوم بود آدم تازه شيكه از صدا يكس(ثابت كنداتهامي را كه به من  زد يحرف م

ي را و بايد نام آنهاي يكن يم يشاءاهللا با ما همكار گفت انهم آخر در . بدهد درسبه من خواست  ياو م )ميديد ينم
نكردم و  يهمكارآنها است كه با  نيا .دميند يبهتر ،ها آدم نيگفتم من از ا ي،كرد يم يآنها همكارببري كه با 

من و بود  سوم اي دوم ي هطبقبازجويي در  نيا. شدم من پا! پاشو پاشو برو :گفتو شد  يعصبان. ما يهم راض يليخ
گفتم اگر خدا قسمت كرده . كنم يكَنَم، پوستت را كاه م يات م كلّهگفت كه پوست از . آمدم يم نييپا ها لهاز پ ديبا

  .تواند بكند ينم يباالتر از تو هم كار چ،يتو كه ه ،اگر نه ،يبكن يتوان يم، باشد
كننده بود، در آنجا فقط من بودم، ولي حاال  شما در آنجا نبوديد كه ببينيد اين خاطرات چقدر براي من ناراحت

وجه  هيچ ي آن به هم به همين صورت است و شما درباره ها يتمام ناراحت. خنديم زنيم، مي مي اش حرف كه درباره
 يلياردب نيآن شعر كه مرحوم تد قوله ب. ديرا به امان خدا بگذارها  ي مشكالت و ناراحتي نبايد ناراحت شويد، همه

  :)من آوردند يبراو هم نوشتند شي با خط خوكه (گفته
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  گر رود سر برنگردد سرنوشت  نوشت دياسخن با آب زر ب نيا
  است او نخواهد بد نوشت سيخوشنو  دست خود نوشته ما ب سرنوشت

خواهم، زيرا كه موضوع ديگري اآلن به نظرم  گويم معذرت مي از اينكه دارم از خاطرات خودم براي شما مي
سمت رياست  يسرپرست ي رهدر ادامن مدتي  .دانيد رسد و شماها هم الحمدهللا خودتان همه چيز را مي نمي

 ابانيدر خ ها بعد يك روز ، چنانكه سالكردمبسياري هم در آنجا الحمدهللا خدمت  ـ  42تا  38از اواخر سال   ـ  داشتم
مسيرم را بگويم، مسافر هم داشت تا آمدم  ستاد،يابرايم  يتاكس كدست بلند كردم ي. تا تاكسي بيايد بودم ستادهيا

را  ارا برسانم، بعد شم نامسافر دييفرما بعد راننده گفت اجازه مي. نشستمجلو من . دييتابنده بفرما يگفت آقا
راه گفت  نيب. وقتي مسافرها را رساند، ديگر مسافري سوار نكرد. ندارداشكال  ،يبرسانم؟ گفتم حاال كه سوار كرد

 ،من بود مله بودم، مادرم كه قيدوازده سا ـ ده بودم، ريگفت من صغ .چرا گفتم د؟ينبود يسرپرست ي هادار سئيشما ر
من دستم . كرد مي فياز شما تعرمادرم هميشه . ديدم و كاركردن او را ميآمدم  يممن هم با او . كرد در آنجا كار مي

 يتاكسهيچ رساند كه سابقم منزلِ در مرا تا دم . بكنم يخدمت كوچك كيتوانستم كه امروز تا  ديرس ينميي به جا
 نيبهتر نيا. پول قبول نكرد ،كرد، هر چه هم اصرار كردم ادهيخانه پ يجلواو مرا ، آمد ينمكوچه ديگري تا داخل 

  .از اين قبيل خاطرات مواردي را به ياد دارم. بود من يپاداش برا
ساعت دو بعدازظهر بود و من خسته و  يروز آخر وقت ادار كيفرهنگ بود،  ابانيخما در منزل زماني 

يكي از دوستانش كار بسيار گفت كه و تلفن زد  به من كياز دوستان نزد يكي. گشتم بازميبه خانه داشتم گرسنه، 
كشد،  به او گفتم تا بخواهد حركت كند به سمت محل كار من طول مي. خواهند پيش من بيايند مهمي دارد و مي

در منزل كم تهيه شده بود،  قرار شد به منزل ما بيايند، با وجود اينكه غذا. ولي او اصرار داشت كه كار فوري است
اهللا  شد، آنها را گذاشتيم با نان و ماست و پنيري و گفتيم بسم چهارتا كتلت خانم پخته بود كه دوتايش سهم ما مي

او معاون تيمسار بختيار، . بعد دوست من مهمانش را به من معرفي كرد. بنشينيد، به هر حال غذا را صرف كرديم
موضوع بر سر زميني بود كه در آن صغير هم سهمي . ش را با من در ميان گذاشترئيس ساواك بود و بعد كار 

من . خواستند تا سهم صغير را نيز من به محضر بيايم و امضا كنم داشت و آقايان سهم كبير را خريده و از من مي
يم و امضا كنم؟ سپس ام چطور بيا اي كه نديده دانم و پرونده ام و مساحتش را حتي نمي زميني را كه نديده: گفتم

قيمتش را به ما گزارش  ،كنيم و كارشناس پس از ارزيابي آن زمين گفتم در اين موارد ابتدا كارشناس تعيين مي
شناختم  من سه تا كارشناس را مي. خواهيم و عجله داريم او گفت ما زمين را براي واالحضرت فالني مي. كند مي

نام آنها را به . ي از فقرا بودالمشايخ اميرمعزّ ، يكي از آنها اتفاقاً پسر شيخشان اطمينان داشتم كه در امانت و درستي
بسيار خوب، ولي چون اين زمين شريك دارد و نيز مشكل : او گفت. شان را پيدا كنيد او دادم، گفتم برويد تلفن

ي مملكت  عجله داريد و همهدر اين مورد هم من گفتم شما چون . فروشند تر مي ي ثبتي دارد، بنابراين ارزان پرونده
ي ثبت  اش را بگيريد تا من بخوانم و جوابش را براي اداره تان است، برويد اآلن اداره ثبت پرونده هم در دست

ي كارهاي آن پرونده  همه فرداي آن روز، . شود و فردا بياييد بنويسم، خالصه به اين طريق گفتم برويد امروز نمي
درصد  من زير نامه نوشتم چون زمين مختصر مشكلي دارد، با ده تا بيست. ت هم آمدي اداره ثب انجام شد و نامه

تر  خواستند زمين را با بهايي بسيار پايين فروشيم، ولي آنها مي تر از قيمت كارشناسي اشكال ندارد بخريد، ما مي ارزان
بودند كه اين رفيقت، تابنده، ما را بعدها به دوست ما پيغام داده . از حد معمولِ آن بخرند كه من موافقت نكردم
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يك بار در زندان و اين بار . كَنند ي من پوست مي دوبار گفتند از كلّه. كَنيم اش مي چنان اذيت كرد كه پوست از كلّه
بگو اگر خداوند قسمت كرده   من گفتم،. بود كه گفتند يك آشي براي او بپزيم كه رويش يك وجب روغن باشد دوم

كند، سرنوشت است، ولي اگر خداوند قسمت نكرده باشد و بخواهد، همان  نكني، يكي ديگر مي باشد، تو پوست
ي كوتاهي تيموربختيار هم بركنار  به فاصله. طور هم شد دهد و همين به خورد خودتان مي آشي كه براي من پختيد، 

  .شد
يلي ناراحت بودم، فقط يك خ اولمن در شب . هرجهت يك دوراني بود و در واقع يك تجربه و امتحان به

هم ديگري  خواندم و كار يبه معنا م توجهبا البته . را دوره كردم قرآنتوفيقي پيدا كردم كه در آن ايام شش بار 
است كه  ياو خداوند 2 رسوله و علَى الْمؤْمنين  ينَتَه علىكأَنْزَلَ اللَّه س :نوشته بوداي  سورهدر . بود ياجبار قينداشتم، توف

ودو  بيست يعني وريوپنجم شهر ستيب ،است ادميمن آن شب . فرستد يم نيو بر مؤمن غمبريو آرامشش را بر پ نهيسك
حساب كن،  نيما را جزء مؤمن !يكن يهم نازل م نيات را بر مؤمن نهيسك ايروز بعد از فوت خانم بود، گفتم خدا

 چيه نكهيآرام بودم، مثل ا هللابحمدصبح  .داند ؟ خدا ميحاال چه شد. را بر من هم نازل كن، آرام بشوم نهيسك
 نهيسك نديگو يحاال م. داده بودند ـ بودم دهيندديگر او را كه  ـ كه تازه خبر فوت خانم رايدر حال .اتفاقي نيفتاده است

ي ستداللاريآرامش غ يعني نهيناراحت شدند سك يليخ غمبريخداوند در چند مورد كه پ. آرامش يعني نهيسك ست؟يچ
  .شود ياست كه از طرف خداوند نازل م يآرامش نهيسكدر حقيقت،  .نازل كرد
حساب  نيتواند با محبت مرا جزء مؤمن يكه خداوند م اين اميد بود خيمن در آن تار يآرامش برا نياز ا ريغ

 م،يرا جذب كن نهيسك نيا ميو بتوان ميما هم هر  وقت توجه كن نيبنابرا. بود ثيح نيهم از ا يبشارت كيكند، 
رسد  مي ديشد يو ناراحت يدر موارد بحران نهيسك نيا شهيكند و هم يحساب م نيخداوند آن لحظه ما را جزء مؤمن

مان كه از طرف مادر  روزها دخترخاله نيدر ايادم افتاد اتفاقاً ( .دست انسان از همه طرف كوتاه است گريكه د
 .است بود، در مشهد فوت شده عليشاه سلطانحضرت برادر ي  رهينب شاز طرف پدرو  عليشاه سلطانحضرت  ي رهينب
  ).ديبخوان يا فاتحه كي نهايا يهر دو يبرا شاءاهللا ان

ها  و من در برخي تقويمكنند  يكه م ياشتباه. شود يلحظه ترك نم كي يعني ،است يدائم تيو وال يول
هم لحظه  كي. امام زمان تيفردا وال عكريحسن عسامروز وفات حضرت امام نويسند مثالً  ام كه مي ديده

، بستگي داردجاذبه  ي ما به قوه زِيچ االن نشستنِ ما، همهرا در نظر بگيريد،  جاذبه ي قوه. شود ينم ولي تيوال يب
هم  تيوال. ميخور يطرف و آن طرف م نيبه ا ،شويم متحرك ميتمام ماها  ،جاذبه قطع بشود ي لحظه اگر قوه كي
در  ياله ي هفيخلمن  3إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَة: وند فرموده استهمانكه خدا. هاست انسان ي هادار ياله يروين

ها دارد ، اسمش  كه بر انسان يحكومت ي هآن جنب. حكومت دارد نيبر تمام زم فهيخل نيا ،دهم يقرار  م نيزم
بلكه در شوند كه به ساحل برسند،  يمعطل نم گريد ،رديبم يدر كشت ايدر در ياگر كسمثل اينكه  .است تيوال

 .دفن كننددر خاك  ديبا ،باشند شكياگر در خ امااندازند،  يم ايدر درداده و جنازه را را انجام  فاتيتشر ايدرهمان 
  .دارد وقفه است و معطّلي برنمي امر واليت بي

كه  ستين نيفقط ا وصيتالبته ! ندكن تيشده همه وص هيتوصدر اسالم اين است كه از دستورات مؤكد  يكي
كند  تصريح مي يطور كلّ هب وصيتي  درباره قرآن. خير ؟چه كسيو منزلم را به  ديبده چه كسيرا به  نميفالن ماش

م است بر مقد وصيت ياجرا يعني ،شود يم ميقست وصيت يبعد از اجرا كه ماند يآنچه ماو يعني » ماترك«كه 
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به فرد تعلّق از ثلث مال،  شيگفتند كه ب ،نداشته باشد ايبه دن يدلبستگ يكس نكهيا ياباز بر يول، ونيد ي ههم
از اين دهد كه  يبه هر كه خودش بخواهد، م ي،برواز دنيا بعد هم كه و مال را به تو سپرده  نيخداوند ا. گيرد نمي

زندگي در مدت در چون  اطاًيتاحاش مال تو نيست و  چه كسي تعلق بگيرد، پس همهكه به كند  مي نيارث معحيث 
برخي از . يبكنبا ثلث آن  يخواه يهر كار متا  ات، اختيار داري داريامانتاين دنيا آن را حفظ كردي به جاي مزد 

قدر مستحب است  نآ گريد يها وصيتها در صورتيكه بعضي از وراث را از ارث محروم كند، باطل است، اما  وصيت
، عاز ياران امام حسين رمرديدو پگويند همه چيز در آن هست،  كه ميروز عاشورا،  ،كربال يايدر قضا يكه حت

تا مسلّماً بود و گفت من هم  ستادهيا قشيرف يكيآن يكي بر زمين افتاد،  عوسجه بن مسلممظاهر و  بن بيحب
 وصيت تياقدر رع ن، آمنظور. بگو يدار يوصيتاگر  ،چون مستحب است يول م،يآ يتو م شيپ گريد اعتس مين

  .يآقا برندار نياست كه تا آخر عمر دست از ا نيمن ا وصيتمستحب است كه او گفت 
                                     

 .)ش.  ه 1386/11/22مطابق با .(ق. ه 1429سوم صفر شنبه، عصر دو . 1
 .26سوره توبه، آيه  .  2
 .30سوره بقره، آيه .  3
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ت
ّ

  1و اسالم 

  
ما او را به آن عنوان قبول  ولي ،عليشاه بود او جانشين صفي. سخن خوبي نقل استوله مرحوم ظهيرالد از 

ه نه كاست ي وي آن  زدن درباره حرف خوبمت عال .قبول استمورد  ،س بزندكدرست را هر ولي حرف  ـ نداريم
گفته عليشاه  حضرت صالحدرويش شد و رباعي هم در مدح از او بعد نيز  شپسر ، بلكهتنها خود او حرف خوبي زد

مسلط بر حكومت در زمان مشروطه وقتي محمدعليشاه  ولي گيالن بود  واظهيرالدوله زماني . شده استه چاپ ك
وي اي به  نامه شبعد همسر. ي او نيز حمله كردند به خانهردند، كرا غارت خواهان  روطهاز مشي خيلي  شد، خانه

ه داشتيم كي قدي بزرگي  آن آيينهاز جمله گفته بود كه . خود شكايت كرده بودنگراني و از ناراحتي و نوشته 
ستن آيينه كهمه بهتر همان ش اما از«: نوشتدر پاسخ پس از دلجويي وله لد ا ظهير حيف بود،، كه ستندكريختند و ش

  ».ستندكي خودپرستي من و تو را ش بود؛ زيرا وسيله
به  را ـ عيسي ـ ه پيغمبر ماكتو  :گفت مسيحي بحث داشتند، مسيحي مي كمسلمان با ي كينقل است كه 
م بيا پس تو ه .ولي من پيغمبر تو را قبول ندارم :و مسيحي گفت بله: گفتمسلمان پاسخ  ؟پيغمبري قبول داري

  من پيغمبر شما را قبول دارم نه تو واوالً: مسلمان جواب داد .ه اين پيغمبر را هر دو قبول داريمكمسيحي شو 
نه  ،ه پيغمبر ما شرح او را گفتهكثانياً من آن عيسايي را قبول دارم  .اسم مسيحي داريدفقط ه كهايي  مسيحي
مثَلِ آدم كَعنْد اللَّه   إِنَّ مثَلَ عيسى ي شريفه است كه اين آيه طبق گوييم ه ما ميكعيسايي . گويي مي ه توكرا عيسايي 

 قالَ لَه نْ تُرابٍ ثُمم كُخَلَقَه2 ونكُنْ فَي ثَمله او را كل آدم است ثَل عيسي نزد خداوند مبعد به او  ،ردكخلق  كاز خا او
عيسي پسر  ؛گويي ه تو ميكنه عيسايي  ،قبول داريمما اين عيسي را  .بوداو  ،باش: ه گفتكباش، همين : گفت

 .گويي ما قبول نداريم ه تو ميكبنابراين عيسايي  ،شناسيم ما براي خدا پسري نمي. خداست
بسياري از مسلمانان از اين آيات آگاهي دقيقي ندارند و اين امر باعث شده تا در زمان حال غالباً مسيحيان 

ن كممنيز ها  بخصوص در درويش توجهاين عدم . يدمسيحي شو ييدبيا: گويند مي انبه مسلمانسوءاستفاده كرده، 
پس برخي . هاست يا درويش پيغمبرهاست پيغمبر درويش ،عيسي: گويند مي هكند؛ چون مشهور است كاست سوءاثر 

ين شرط عرفان چند. طور نيست اين ،نه. توانيم مسيحي شويم مي ،و عرفان هستيم تصوفه اهل كما : گويند مي
ها  مسيحيي  البته همه ـ هم دارد مسيحيتاين شرط را  ،بله. ي عطوفت و مهرباني به تمام بندگان خداستكي ،دارد

ي را قبول داريم مسيحيتما . موجود ندارد مسيحيته اين كاما هزار شرط ديگر هست  ـ دارد مسيحيتولي  ،ندارند
. رو آوريدآيد و به او  مي پيغمبري قرآني  از من طبق آيه ه بعدكرده است به اينكتصريح در آن  ععيسي هك

 فعليهاي  ه مسيحيكي مسيحيتنه  ،را ما قبول داريم مسيحيتاين . ي ما باالتر است او از همهمقام ه كبراي اين
 .گويند مي
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ل داريم را  قبوعيسي مسيحي ه ما كبراي اين. اين اشتباه مربوط به شرايط اجتماعي استاز قدري هم البته 
را قبول داريم  مسيحيتما اين . ه بدهيد و دل را براي خدا نگه داريدكه را به صاحب سكس: يك بار گفته بوده ك
. امل شدكاصالح و  صردند با حضرت  محمدكه آن را خراب كبعد و با مسيح آمد ديگر وجود ندارد و ه آن هم ك

  .يددچار اشتباه نشوكنيد كه  توجهبنابراين از اين جهت 
                                     

 . ش.  ه 1386/11/24 خيشنبه، تارصبح چهار . 1
 .59عمران، آيه  سوره آل.  2
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ی و   1قاح 

  
ه آنها هم كاز علما بپرسيد گو اين .نه مثل منيه از علما بپرسيد؛ كاست بهتر  را اينها، رسد االتي ميؤس

البته  .ستمصنوعي و امثال اينها لقاح ي لهأمس هاي از آنكي، شوند توجهنند تا مكارشناس صحبت كدانند و بايد با  نمي
يكي از آنها هنگام ه كر شد ك، ذياد خدا باشيم شده تايد بيشتري كأه تك يعمواقدر  پندصالحديشب هم در شرح 

ه در بدن با هم كي دو نفر  نطفهاز  اش يهاولي  جمله خود انسان، نطفه ه هر حيواني و منكدانيد  مي. انعقاد نطفه بود
عضي از آقايان نظر لحاظ شرعي ب زا ،شود يل ميكتش ،آيد نطفه براي جنين به وجود مي كشود و ي يب ميكتر

، نه با مرد بايد باشد، ه با او محرم استكدر اصل با مردي اين لقاح اند  گفته، رسد اند و درست هم به نظر مي داده
 نچو ،شرع چيزي نگفته ؛اند آن را ديگر نگفته ،يب شوند و به هم برسندكاين دو نطفه با هم تر چطورديگري و اما 

ه با كاي  نطفهآن دو  ،اين اگر در لقاح مصنوعيبنابر .باشد چطورگويد  ميهم نعلم دانند و  معمولي است و همه مي
الي كهيچ اش ،آن دو به هم محرم باشندصاحب اگر  ،دهند يل ميكشود و جنين را تش شوند و لقاح مي يب ميكهم تر
از طرفين نقص و  كهيچ ي هكدر حالي(دنشو فرزند نمياينكه داراي ي  ه به واسطهكها هستند  اين خيليبنابر .ندارد

مرد نامحرم باشد  كاز ينطفه ه كاما اين. ها در عالم خارج واقع شود يب نطفهكاز ترد اين لقاح انوت مي )ايرادي ندارند
دانيد از چه  و نمي ـ ندك مي آنها را جمع ،ندك ه جمع ميكمثل پول  ـ ندك ه اينها را جمع ميكي كبان كو يا از ي

دانشمندان حتي امروز . الي نداردكيست، اشكها  نطفهصاحب ه طرفين كاگر بدانند  ،يستصحيح نآن  ،مردي است
ن است كيعني  مم ،يل دهندكتشبايد نطفه هم  كدهند، بان يل ميكخون تش كبانه اگر كاند  رسيدهبه اين نكته 

البته بعضي  ،ي نداشته باشدالكاش ،رسد مي اين هم به نظر. از او باشد يا نطفه، نطفه كولي در بان ،ي مرده باشدكي
  .نندكاحتياط شرعاً ن است كمم

هم در اين ال ؤالي رسيده بود و چندين سؤس اوالًردم، كمن اين مطلب را اينجا مطرح  هكخواهم  معذرت مي
 ال راؤنند و سك مي الؤس ، بازي آقايان علما را بخوانيد نظريه وگويم گوش بدهيد  هر چه ميرابطه تكرار شده بود و 

به  .ي دو تا نيستكي تاالؤستعداد ولي  ،يا شفاهاً بگويم مبنويس توانم ي يا دو تا باشد ميكاگر ي .هم بايد پاسخ داد
شوند عصباني و ناراحت  ، از مناند ه به من نامه نوشتهكساني هم كشايد  ،ها دارند ه خيليكاي است  لهأمس ،عالوه

 نيالد ياء فيال ح اند ه گفتهكاين ،نيست اي ، ولي چارهگفته يچه كسكه م ا ه نگفتهكام، گو اين عمومي گفتهپاسخ را ه ك
حيا از  ،ان ايمان استكه از اركآن حيا  ؟شود ميجمع  چطور، ان ايمان استكه حيا از اركاند  و جاي ديگر باز گفته

ام انجام  فتي نتوانستهه گكه گفتي و آن وظايفي كاري كه خدايا آن كند ك حيا مي .است خود در مقابل خداوندوجود 
ه از كطوري  همان .كندي شرعي خود حيا ن ر راه تشخيص وظيفهيعني د نيالد ياء فيال ح ولي ،ندك حيا مي، بدهم

آن در زمان انعقاد نطفه ه اگر كاصل است  كي ،صحبت شدهم  پندصالحه در شرح كاساس اين .نيدك طبيب حيا نمي
تر و بهتر از نسل قبلي است و اگر  آيد، سالم ميبه وجود ه كنسلي  ،درعايت شوشرايط شرعي و اخالقي و علمي 

گذشته هاي  نسلتر از  نسل آنها سالمو نند ك ها رعايت مي خيلياين مسأله را  شود، س ميكبه ع ،رعايت نشود هااين
و  نظر گرفته در اونده خدكهدفي ، هدف از ازدواج هم. طور است همين ،نندكرعايت اين را ه كتا وقتي و شود  مي

و نيت  ممكن است كه 2و لَو بِالسقْط  م الْأُمم يوم الْقيامةكُأُباهي بِ ثُرُواكْحوا تَنَاسلُوا تَكَتَنَا: هكاين است  ،ردهكپيغمبر بيان 
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اين چيزها را  توراتچون  ـ فرمايد مي توراتالبته خداوند در . متفاوت باشدبا آن هدف ، هدف خود طرفين از ازدواج
ه كبراي اين ،رود ي او سر مي ام ،حوصله او را تنها آفريده: گفت ،وقتي آدم را آفريد ونده خداك  ـ خيلي عاميانه نوشته

 براي ،استو سكون آرامش  ،هدفبنابراين  .اند ه شرح آن را نوشتهكزندگي براي او آفريد  كطور نشود، شري اين
البته اين همان معني  .ندكآرامش پيدا  و گيردبه سوي او آرام  تا يافرينمزندگي ب كه شريك وند فرمودهمين خدا

 ،اينبنابر ،ه بارها صحبت شده استك 3نُوا إِلَيهاكُم أَزواجاً لتَسكُم منْ أَنْفُسكُو منْ آياته أَنْ خَلَقَ لَ :هم هست قرآني  آيه
ه كولي هدف خود را هم دارد  ،هد آرامش به اينها بدهدخوا آيت را قرار داده و مي اينه كخداوند در ضمن اين

بعداً ه كوقتي  ،خواهند به قولي بچه نميدر ابتدا ه كي يام آنها بارها گفتهپس  ،ي خلقت را به اينها سپرده وظيفه
 ،باشيد داشتهه من گفتم فرزند كآن روزي كه گويد  در واقع خدا به آنها مي ،شود نميممكن خواهند و  فرزند مي

گويد  مي، ندك طور مجازات مي خداوند اين ،نيدك توجه .نمك نمي توجهمن و خواهيد  رديد حاال هم شما ميكنگوش 
  .ه به شما فرزند ندهندكخط بزنند  اسم شما را كهام  در دفتر گفته، خواهيد نمي شما

                                     
 .ش.  ه 1386/11/26 خي، تارصبح جمعه . 1
 .101، ص .ش 1363لدين شعيري، قم، رضي، ا خبار، تاجاال جامع.  2
 .21سوره روم، آيه .  3
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یّن  دا  ز   نان از   ؤ   1ند ، 

  
معني  در لغت بهجنّ  .پرسش ديگر وجود داردهزاران ر اين پرسش چيست؟ در كناجنّ  هكشده پرسيده 

 بنابراين .استپنهان شده  وعقل او در پرده رفته زده، يعني كسي كه  جنّيعني  ،گويند ه ميكمجنون  .پنهان است
هر و البته  ـ شود فهميده  مي قرآناز جنّ  مطالبي در مورد. را استفاده كنيدجنّ  هر چيز پنهاني لغتتوانيد براي  مي
به مطالبي را توانيم از خود  ما نمي. ست كه در اين مورد نيامده استهاولي خيلي چيز ،درست استفرموده  قرآنچه 
ه كوجود دارد اي در مورد روح  آيه ،افي استكبراي شما  ، اين مطالبدانيد ه ميكطور  اضافه كنيم، همان قرآن
بگو روح  :پرسند روح ميي  تو دربارهاز  2قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي و ما أُوتيتُم منَ الْعلْمِ إِالَّ قَليالًعنِ الرُّوحِ  كو يسئَلُونَ: گويد مي

، روح امين االمين روح. استاالمين  روحدالّ بر  هم به معني جان و حيات و هم قرآندر روح ي  كلمه. از امر خداست
روحي در هر صورت، آن  .به ابراهيم خليل ما برسان فرمايد اين پيام را مي و رساند را مياو ه پيغام كخداوند است 

هر دو را  ،آنمعناي ديگر االمين يا  حاال يا روح ـ پرسند از تو راجع به روح مي: فرمايد مي قرآن. ه امين استكاست 
ه از گل كبشر را  ـ 3الْفَخَّاركَالٍ خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ صلْصه ك، يعني بشر روح از امر خداست :بگو ـ شود گفت مي

 ،ي آنها را آفريديم همه ـ ي دودآلود آتش آفريديم شعله كز يا ـ 4و خَلَقَ الْجانَّ منْ مارِجٍ منْ نارٍشيطان را و  ـ آفريديم
 بهاغذ در بسته را كه گفت و آن كيعني همين  ،استاز امر پروردگار روح  ،از آنها نيست كيروح از هيچولي 
از روح  ،همان موقع ،بگير و ببر: فرمودو داد االمين  به روحآن را  .باز است ،در بسته هم نيستالبته  ،داداالمين  روح

م داده كچرا  حاال. ايم به شما داده را اندكي علمدر اين مورد : فرمايد ي آيه مي در ادامه. امر خدا ايجاد شده است
مادي هم م غيربعضي از بزرگان بشر به عالَالبته  .نيمك كتوانيم خوب در نميم غيرمادي را ه ما عالَكبراي اين ؟است
و ما : فرمايد ، سپس ميامل ندارندكه علم كبمانند، اين است باقي توانند  ولي هميشه در آن حال نمي، دارند رسيدست

  5أُوتيتُم منَ الْعلْمِ إِالَّ قَليال
 ،د و جنس آن از همان جنس استننك وي با روح ارتباط پيدا ميه به نحكهايي ي چيز نابراين تقريباً همهب
قُلْ أُوحى : فرمايد آن مي اولي  وجود دارد كه در آيهجنّ  اي به نام سوره قرآندر . م استكخيلي در مورد آنها علم ما 

ِنّ    إِلىنَ الجنَفَرٌ م عتَماس انً   أَنَّهنَا قُرْءِعافَقَالُواْ إِنَّا سمَبرا شنيدند و  قرآن، جنّگروهي  كه يكبه من وحي شده  بگو  6ا عج
ه به او گوش كي يها غير از اين انسانكه دانست  اينجا يا خود پيغمبر نميدر حاال . استعجب قرآني : گفتند
فرض  كاين ي البته. خواست بگويد دانست و نمي و يا اينكه ميدهند  گوش ميبه او سان ديگري هم ك ،دهند مي

در  .دهند گوش ميهاي تو  به حرفي ديگري هم  ه عدهكبه او خبر دهد خواست خدا  و دانست ه او نميكاست 
القاعده  ، عليدانست نمي دانست يا ه پيغمبر ميكند ك فرق نميحال به هر اين مورد را به مردم بگو، : فرمودخدا اينجا 
له أراجع به اين مس قرآني  دو آيه. اين مورد ناآگاه استدر ه پيغمبر كوجود ندارد چون دليل ديگري  ،دانست مي

در ي بود كاحقاف بيابان خش. استي احقاف  سورهدر اواخر هم آياتي  يديگر وجنّ  ي ي سورهكه يكسخن گفته 
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به صورت اسم خاص هم در آنجا  ،ولي غير از معناي لغوي ـ يعني ريگزاردر لغت الً احقاف واص ـ جنوب عربستان
قدر  ؟ همينچيستجنّ  حاال. هاست جنّن كَسمكه  مشهور بوداعراب از قبل در بين  ،بيابان احقاف. رفت يكار م به
به را جنّ  :گويند ه بعضي ميكنايحاال  .وجود داردجنّ  ه موجودي به نامكدانيم  داده و مي ه خدا به ما خبركدانيم  مي

در فردي ه كمثل اين ؛ام ديدهبه اين شكل را جنّ  بگوييد من ندارد كهل كشجنّ  اوالً ،اند ديدهل كل و آن شكاين ش
همه با هم  ؟استكدام يك را ديده . بشر وجود دارد ليارديشش محدود  .ام ديدهرا ه بشر كند كي ماه ادعا  رهك

بعد اين  .داردوجود جنّ  از شه در ذهن خودكاتي است تصور ،ام ديده :گويد ميكسي ه كي جنّآن . اند متفاوت
ي است جنّولي آن صورت مشاهده شده، فكر  ،را ديده استجنّ  كه درست است .شود ات به نحوي مجسم ميصورت

يعني جنّ  .نيستجنّ  ديگر ،ديده شودبه محض اينكه جنّ  خالصه، .استمجسم شده خيال خود او كه در ذهن و 
مختصر راجع به صورت  انجيلو  توراتدر . نيستجنّ  ، ديگره ديده شدكوقتيپس  ،ديده نشودچيزي كه ؟ يعني چه
، آمده هاي مذهبي آنها نيست تابكجزو هم، كه البته ها  هاي منتسب به يهودي تابكدر . گفته شده استجنّ  به

اي  عدهولي  ،ندا هشياطين هم جزو فرشتگان بوداست و  ها بوده جنّشياطين و  زمين مخصوص فرشتگان واست كه 
 .زمين بودندي  كرهمدتي در و رد كرا از بهشت بيرون نيز آنها خداوند . ردندكطغيان  ، به رهبري ابليساز فرشتگان

را اخراج آنها اين . رويدشما به زمين ب: فرمودرد و به بشر كآنها را از زمين بيرون  ،ه خداوند بشر را آفريدكبعد 
و جنّ  همان  ـ  وجود دارداز آنها  آثاري كه ـ ها و ستاره سياراتموجودات ساير اينكه نند به ك بعضي تعبير مي

اگر در  شوند، كنيم كه ديده نمي گاهي با چيزها و نيروهايي برخورد ميي ما  همه .دنشو ه ديده نميكاست نيروهايي 
 بدانيمجنّ  قدر از ما همين. و شيطان استجنّ  ،مسير راه ابليس باشد راگر دو ه است كمالي ،مسير راه خداوند باشد

 7يخْلُقُ ما يشاء: فرمايد اي مي در آيهخداوند  .، كافي استبينيم نميآن را ولي ما  ،ه هستكاست  موجوديجنّ  هك
چه  ، اما بهداردوجود جنّ  هكه تا حاال آفريده و به ما هم خبر داده اين است ك، آنچه آفريند هر چه بخواهد مي

خورد و اگر  ه دانستن آن به درد ما نميكراي اينب. ي استچطورببينيم كه نيست هم الزم  اصوالً. دانيم نمينحوي، 
نبايد به آن نيز نبايد بترسيد و جنّ  ازبنابراين  .ردك و تشويق ميفرموده اجازه كردن آن را  دنبالخداوند مفيد بود، 

ضي به بع هابشراي از  عدهه كد ننك تعجب ميفرمايد كه همان گروه جنّيان  يمجنّ  ي ، در همين سورهاميدوار باشيد
  .س متوسل شدكخداوند نبايد به هيچ ه جز كحال آنو شوند  متوسل ميجنّ  از بزرگان

دهد  را نشان ميها  است، تعداد زيادي كُرات و ستاره سياراتيهان و كدر مورد ه كهاي تلويزيوني  بعضي فيلم
 تاروزي بيست مثالً ود بايد ببشري معمول ي  قاعدهاگر طبق  ،خورند هستند و تا امر الهي نباشد به هم نميهمه كه 

ي  رهك. روند دام مسير خود را ميكه هر كننند و حال آكخورد چرخند به هم بر ه ميك ها و اجرامي سنگره و كسي 
 .ي من باش  ي زمين خليفه رهكدر  :استبه بشر فرموده ه خداوند كآفريده شده، به اين معني براي بشر زمين هم 

از او ولي  داشته باشيد،از خداوند هيبت . نگران باشيدفرموده، غير از آنچه خود خداوند  از هيچ چيزينبايد  ،اينبنابر
 .نه خوفي دارند و نه حزني 8 فَال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونه كاست و مؤمنين  اولياه از صفات كبراي اين ،نترسيد
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ه به سوي خدا ك موقعي ،اين اگر خوفي دارندابربن .است ي گذشتههااركحزن مربوط به  و آينده است خوف از
آيا  .س از هستي خود ترس نداردكهيچ ،خداست ،ه اساس هستيكبراي اين .ندك خدا آن خوف را رفع مي ،برگردند

دم از مر 9 فَال تَخْشَوا النَّاس و اخْشَون: مي فرمايد وندخدااي ديگر  در آيهالبته  .خير ؟ترسيد ه هستيد ميكشما از اين
در روز غديرخم ه كمثل اين بترس، ني ك ر ميكآنچه فاز يعني  ،ه ترس داشته باشكنه اين. از من بترس ،نترس

واليت او نسبت به علي آزار برسانند و ترسد كه مبادا آنها  شود، چرا كه او از مردم مي آيه نازل ميخطاب به پيغمبر 
جنّ  حاال ما نه از ،م نترسداز مر. نمك ار را ميك اين واهمبخمن اگر  ،از من بترس ،نترساز مردم . نندكقبول نرا 

  .از خود بترسيمبلكه بايد بترسيم نه از مردم؛ بايد 
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وک، م  س س ھان،  ل  سان با روح  باط روح ا   ار

باط زبان و  ی، ار طا ی و  ما ی ر   1رو

  
  مانديشي بدان هك ه هر چيزيك  چنان بسته است جان تو به جانم

به راه و بايد  اول ؟شود طور مي اين چگونه شود؟ چنين حالتي برايش پيدا ميند، چرا كر كانسان بايد ف
دستور داده ه  هر چه به شما كاين است  اوله قدم كاند  هم گفته كه در مقام سلوكمعتقد باشد، اين است راهبرش 

از آن . نيدكقبول  ،اند ه با دروغ و دغل گفتههر چاز هركس و نه نيد، البته نه كبدون چون و چرا قبول  شد،
ه ك يددنبال آن و ببين يدبعد برو .يدنكقبول هر چه از او شنيديد، ، دهاي او را قبول داري ي حرف ه همهك كسي

 هايي نيد اين حرفكر كف .گردد ميتر  شود و ايمان قوي مي تر صحيحطوري باشد،  اين كسلوحكمت آن چيست، اگر 
ه در كمثل فيلمي (وجود دارددر ذهن ما  اي نيامع كه يكنزنيم براي اي حرف مي زنيم؟ براي چه مي ،زنيم ه ما ميك

زيادي  هاي خداوند زبان به ما داده است، در مورد حيوانات بحث. نيمكبه مغز شنونده منتقل آن را  )ماستذهن 
ه ك جاتيحيوانات ندارند، ولي براي آن احتيا ،مه ما داريك ييآنها هم زبان دارند يا نه؟ زبان به اين معناآيا ه كاست 

 كهها  ميمون در ميان نيدكدر اختيار آنها گذاشته است، مثالً فرض اصواتي را خداوند  ،ندك غرايز آنها اقتضا مي
 مادر و بقيهبراي اينكه ، پيدا كردههاي خوبي  ميوه ،و رفتهرها كرده مادر خود را  اي بچه ،نندك جمعي زندگي مي دسته

شود به  و نميمحدود است تواند آنها را مطلع كند، اما اين  ميه كياد دارد طور غريزي به  بهصداهايي را  ،ندك خبر را
  .وجود داردها زبان  انسانآن زبان گفت، اما در ميان 

و ه تلفن كگوييم منزلي  ميامروزه  شود، نيازهاي جديدي براي او پيدا ميكند،  پيشرفت ميه انسان كهر روز 
اختراع نشده  لفنبرق و ت، چون اصالً نداشتاي اينها را  خانهروزگاري هيچ در امل نيست، ولي ك ،برق نداشته باشد

اگر  شد،ساخته در ذهن بشر ايجاد شد و براي آن معاني هم لغت جديدي معاني  ،ه اختراع شدكبرق و تلفن  .بود
ي صد وات نور  به اندازهتواند  ميچراغ  كه يكگفت  مي ،خود جدبه صد سال پيش، كه كسي در ايران نيد كفرض 
ار كسر و ها  جنّديوانه شده و با  گفتند مي ،زد ها مي اين حرف زصد وات يعني چه؟ اگر خيلي ا گفت ، او ميبدهد
 ،چراغ صد وات، اين قدر نور داردطور نقش بسته كه  اينمعناست، در ذهن ما  كها براي بيان ي زدن اين حرف. دارد
 خواهيم ه ميكحاال هر مطلبي هم . گوييم اين چراغ صد وات است مي ،نيمكبيان  اين معني راتي بخواهيم وق

سريع ، نه. زنيم ميي بعد حرف  دقيقه كي ،رديمكر كه فك اوله كنه اين، گويم ه ميك اول(نيمك ر ميكف اول. بگوييم
ار كتر  هم سريع آنمغز انسان از  ،ندك ن حساب ميتر از انسا گويند؛ خيلي سريع ه حاال ميكامپيوترهايي كمثل 
ذهن كه به  ييمعنا )تريم قوي آنامپيوتر هستيم و از كخالق ها خود  انسانه ما كبراي اين، ندك مي
به  تااست  صحيحه آيا اين معنا ك رود مي )اتاق سانسور اصطالح به(نترلكبه اتاق كند بعد  خطور مي ـ ها انسان ـ ما

با خود بعد  ،ندك درد ميتان  كنيد كه دست به آن فكر مي اولند، ك دست شما درد مي مثالً ؟ود يا نهشديگري منتقل 
بررسي ، تر نيستمكه دكمن هم ، تر نيستندكدام دك اينها هيچ بگويم؟دارد كه چه فايده  ،بگويم يا نگويم گوييد مي
 اي در روزنامه .گوييد بگو ميخود  ي ناطقهي  هبه قو بگوييده تصميم گرفتيد كدر زماني نيد بگوييد يا نه؟ ك مي

ر، كاتاق ف ـ ارها راكي اين  حاال خداوند هم همه .اند ساختهاي  حشرهي  به اندازهخواندم يك ربات بسيار كوچك 
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 ناصرخسرو ،رده استكه انسان باشد، خلق كي كوچك ي موعهمج كي در  ـ  ي اينها را اتاق بيان، همه، نترلكاتاق 
ه بين كاي  ه در اتم، اگر فاصلهكجا دهد، بله براي اين يانكتواند تمام جهان را در است خداوند مي :گويد مي
  :شود ار ميكاين  د،نبرداشته شود و به هم بچسبست، ها ترونكال

  انيكدو عالم به قدرت ته است  تو آني تواني تپاني الهي
ي اينها را در وجود  خداوند همه. در ياد داشتم ام و من اين را از مرحوم آقاي سعادتي، هفتاد سال پيش شنيده

  .ندا ه با هم در ارتباطكارخانجاتي ك؛ اي هستيم ارخانهكدام از ما چنين كهر پس انسان گذاشته، 
آن معنا در ذهن خود من روشن  اول نم،كذهن شما منتقل  هخواهم حرفي يا معنايي را ب ه ميكمن وقتي 

آن  توجهماي براي شما دارد و نه  چون نه فايده گويم؛ براي شما نمييده را چل حقوقي پيين مساشود، من اآل مي
براي شما خورد و  ميشما چه به درد  چه بگويم؟كه نم ك ر ميكف .ايد درسي نخواندهي آن  شويد، چون درباره مي

آخر يا حتي تر  طرف هزار فرسخ آنبه اينجا از من  كه آورم وقت به زبان مي ردم، آنكر كه فكاين را  مفيد است؟
به گوش شما كه شود  ايجاد ميزدن امواجي  با حرفيعني  ؛با حرف وبا زبان  ؟منتقل كنم چطور ،همين سالن

 گيرد، وس آن در مغز شما انجام ميكشده، مع امه در مغز من انجك اريكهمان  كند و راه پيدا ميمغز رسد و به  مي
و آيد  در مغز شما موج مي، شدموج بعد و بعد به زبان آمد و ود بنقش بسته ر كفآن  اولكه مغز من در يعني 
ه طريق عادي ارتباطات را خداوند بيان كاين ،شود آن معنا در ذهن شما ايجاد ميو شود  ميفكر تبديل به  اًمستقيم

ار روح ك )ي اينها صحبت و همهو  ر و بيانكر و تفكي اينها از ف همه ي وعهچون روح انسان يعني مجم(رده استك
ه ك يعني در ارتباط با روح خداوند است لي جهان است،كها هم در ارتباط با روح  ي انسان روح  همه .انسان است

يقيناً در ارتباط  خود در ارتباط نيست؟ لّكبا  ،ه قسمتي از روح خداستك آيا  اين جزء 2 و نَفَخْت فيه منْ روحي :فرمود
يك كشور به كشور ديگري  نمايندگي از دولتبه ت أهي كه يكبينيد  اسي ميشما در اين جهان و مسايل سي. است
ند، اينها جزيي از آنجا هستند و چون همه جزيي از آنجا ا ت همه با مبدأ خود در ارتباطأاعضاي آن هيرود،  مي

لي كبا هم با روح ند و همه ا همه با هم در ارتباطند، طور ها هم همين انسان .ندا ديگر هم در ارتباطكبا ي ،هستند
از براي تحقيق تي چند نفري را أنيد هيكفرض  .فهمند منتها اين ارتباط را خود آنها نمي .ندا در ارتباطنيز جهان 

ز كبا مريا الزم است ه دستور دارند ك واقعيدر م ،نندك ار خود را ميكآنها  اند، اينجا به فرانسه يا انگلستان فرستاده
بنابراين شما و ما هم  .ندك نترل ميكز آنها را كمر ،گيرند ه خود تماس نميكواردي هم ولي در م ،گيرند تماس مي

ه كهايي  مثل داستان. رده استكفراموش نرا خدا ما  ،ه ما با خدا در تماس نيستيمكهايي  زمانآن  ،نيمك توجه
نترل كهمه تحت نيز نند، ما ك مينفوذ دهند و در او  تحت تسلّط و تصرّف خود قرار ميو  ندنك را موميايي ميكساني 
يعني ما جزيي از  3 إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعون: گفته استكه ه از ياد نبريم كز اصلي هستيم، براي اينكدر آن مر وخداوند 

او  روز به سوي كهستيد و ياو نترل كه تحت كبه ياد داشته باشيد ، پس گرديم ميبازهستيم و به سوي او هم او 
  .گرديد، اين را بدانيد برمي

؟ »ه انديشي بدانمكه هر چيزي ك« :شود مي چطورحاال  بريم، منتها از ياد مي ،دانيم مياين را  همهاً تقريب
خودند، ار كمند به  ه واقعاً عالقهكت أهيآن اعضاي  رود، مي ديگري شوركبه  شورك كتي از يأوقتي هي ،نيدكفرض 

ي  ر همهكنند، اين فكجلب ت خود كت را نسبت به مملكه عالقه و محبت آن مملكاست  ار آنها اينككه دانند  مي
شان  بخواهند مأموريتو باشند مند  ار خود عالقهكه خيلي به كاگر افرادي باشند  ـ بندخوا ه ميكست، شب هم آنها
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به خاطر كه ري كبينند ف نند؟ بعد ميكار كه فردا چه كر هستند كدر اين فهم همان موقع   ـ خوب انجام دهندرا 
ي است و هر دو مثل هم كي آنهاچون هدف  چرا؟ ،رسد مي شر هم ديگري به خاطركرسد، عين همان ف مي يكي

 به افتخار ه اين مهماني مثالًكر بودم كمن ديشب در اين ف :گويد مي ،شود ميبيدار فردا صبح او كه . نندك ر ميكف
 كاز گز واليت خود يكه ردم كر كمن ف ،مند است يني خيلي عالقهچون وزير خارجه به شير ،وزير خارجه است

چون هر دو  ،استشكل آن ترين  اين ساده .ردمكر را كمن هم همين ف: گويد ميديگري هم جعبه براي او ببرم، 
حاظ علمي اينها اما از ل ،نندك ر راه را ميكف ،گردند ه به سمت او برميكدانند  هستند و هر دو مي هإِنَّاللَّه كدانند  مي
خواهيم  ميكه سخن هم قبالً هم اشاره كردم كه وقتي  .علم استي  نمونهعلم نيست، خود  ي علم است، جلوه

ر، در دستگاه مغزي انسان ارتعاشاتي ايجاد كخواهيم بگوييم؟ ايجادشدن اين ف ه چه ميكنيم ك ر ميكف اول، بگوييم
اي  تلويزيون برنامهپنجاه سال پيش  چهل،حدود  .وجود داردان ه اين ارتعاشات از طرق مختلف در انسكند ك مي

خواستند كه . ندك ها را خم مي با نگاه خود، قاشق و چنگالداد در مملكتي جواني هست كه  پخش كرد كه نشان مي
آن ه كبعضي اشخاص حتي . درست استكه ديدند همه  .تلويزيون آمدصحت آن را امتحان كنند، او جلوي دوربين 

باور كه شما حق داريد  .ردكدر چنگال آنها هم اثر  ،ردند و چنگال دست آنها بودك تلويزيون نگاه ميامه را از برن
البته  ولي خودم در تلويزيون ديدم، ،نمكر كطور ف قبالً اين ،ن بودكمن هم مم ني،ك شوخي مي كه بگوييدو  نيدكن

هايي آفريده  قدرتو  يعني خداوند نيروهاجود دارد؛ ويي هاچنين نيرو كي ، امااستديگري خوب يا بد، آن بحث 
گروه آن را ، هر دو تابعانشو فرشتگان داده و هم به شيطان و  يلئبره هم به جكنيروهايي است از نوع ه كاست 
  .ننده استكمنتها اين سوزنده است و آن آباد ،از خداوند است ،ه هر چه هستكبراي اين ند،ا در واقع از نوع هم ،دارند

نيد، اين ك عيد است و شما سبزه سبز مي كه نزديك بينيم و اآلن ميامروز  ،ماه كه بعد از يكخورشيد را اين 
ي زمين، همين  رهكدر همه جاي آفتاب  اينند، ك دهد و بزرگ مي را رشد مي ها ند، سبزهك ه ميكآفتاب با نگاهي 

همان  ،ردهكه براي شما اينجا سبزه درست كظهر همان آفتابي و در گرماي در صحراي عربستان  ،آفتاب است
كه هم در جبرئيل و هم در شياطين است  ييهمان نيرواين . شود مي كپوسد و خش ساعته مي آنجا نيمدر سبزه 
ند و ك رسد و دنيا را آباد مي ه به پيغمبر ميكيل، نيرويي است ئمنتها نيروي جبر ،نيرو از جانب خداستهر دو . است

در آنجا كه ي بينداز كازاكگويد بمب اتم را در نا اي مي ه به عدهكآن نيرويي است  ،يروي شيطانينروياننده است و 
از مغز ما ساطع  هاييو نيرو ها نيم اشعهك ر را ميكروند، حاال وقتي ما اين فبچند صدهزار نفر از بين در يك لحظه 

 شود، وقتي به سر شخص وصل مي وند ك ميه اين نيروها را ضبط كاند  هاي خيلي حساسي ساخته شود، دستگاه مي
بشر ساخته  كاست؟ ي سي ساختهكآن دستگاه را چه  .ندك ري ميكن چه فعاليت و فه مغز او اآلكدهد  نشان مي

همين امواجي  طور باشيد؟ توانيد خود شما آن نمي ،ايد ه خود شما ساختهك اهيايد، حاال دستگ است، مثالً شما ساخته
در  مثالً كه راديو ي دستگاه فرستنده كمثل ي ،ندك جذب ميآن را ر شما كخيزد، مغز شما و ف ر من برميكه از فك

او چه كه فهمم  ميو گيرم  ميآن را  كوچكي  دستگاه گيرنده كيو من در اينجا با فرستد  را ميخود استراليا امواج 
ها  ه اين مثالكقرار داده  يفراوان هاي اله ما داريم براي ما مثكاختراعات بشر و وضعيت فعلي  بختانهخوش .گويد مي

  :گويد ه ميكنيم، اين است كن ي در آنديگر ترديد را ببينيم و
  4ه بي اين هر سه با تو دم زنمكتا   را بر هم زنمگفت و  صوتو  حرف

  :اين بشرپس  
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  ه انديشي بدانمكه هر چيزي ك  بسته است جان تو به جانم چنان
ني به من ك ر ميكهر چه فو من، منطبق است  ي ، با دستگاه گيرندهشماديويي دستگاه فرستنده رامثالً يعني 

شود، منتها ضبط  زند؛ يعني سكوت به اين طريق ضبط مي و كسي حرف نميوت است كدر اينجا ظاهراً س رسد، مي
  ها نيست، آن در اين دستگاه

  5شان بسته باشد از دعا دهانه ك  ءاوليا شناسم ز ميقوم ديگر 
  :زنند اما اند و حرفي نمي راً ساكتيعني ظاه

  6يارشانو تخت د تا عرش ور مي  ي تكرارشان اند و نعره خامش
 هاتف ،وسيله است، هدف نيستزدن  حرف. توان ضبط كرد ها نمي ها را با اين دستگاه ها و ناله البته اين حرف

به هم هاتف  .شني و نور هم هسته همين حالت در روك گويد ميكه خيلي جالب است خود مشهور بند  در ترجيع
  .ستنيبند  ترجيعمطالب مهمي مثل اين  شاشعار ديگردر  الّبند مشهور شده وا اين ترجيع

                                     
 . ش.  ه 1386/11/28شنبه،  صبح يك . 1
 .72و سوره ص، آيه  29سوره حجر، آيه .  2
 .156آيه   سوره بقره،.  3
 1739ت ي، باولدفتر ، 1386تهران، انتشارات روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنو يمثنو.  4
 1881ت ي، بسومدفتر ، همان.  5
 3849ت ي، بهمان.  6
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سأ سان گ و  ت ا ی س، ی خ   1 جا ی 

  
زندگي بس است، از زحمت و ناراحتي و هزار ، بيا: گويند ، مياي به مقصد رسيدهكه است چنين ايست قلبي 

. پا شو بيا همين جاراحت شدي  رسي انجام بدهي تواني و نمي ه نميكست ادر دنيا به گردن تو كه م وظيفه ه
ن آروند، البته در مورد ديگري در قر روم، همه مي ميهم رويد، من  ه همه ميكراهي است  نگران نباشيد، به عالوه

نند باز بايد بروند، ك، اگر هزار سال هم عمر نندكهزار سال عمر كه نند ك ي آرزو ميانسك: فرمايد به اين مضمون مي
 كها را داريم، ي ي زنده ه زنده هستيم وظيفهكنباشيد، تا وقتي  تناراحو هر چه زودتر باز هم بهتر است، نگران 

از ديگر وظايف ما و  ستاين چيزها در وجود خود ما، غذا خوردنمثالً  شيدن است وكوظيفه ما همين نفس 
  . اهللاءانشا. گران استبه ديرسيدگي كردن 

بينيم و محتاج به تشريح  ه ميكه جان دارد كتفاوت انسان با جانداران ديگر چيست؟ انسان هم حيواني است 
محتاج به بررسي آن را ه چون خيلي بديهي است كاند ولي مطلبي است  ردهكالبته بررسي ن. و توضيح آن نيست

را از آنچه در جهان و محيط  كبايد خوراو نند ك غريزه زندگي مي روياز ه حيوانات كاند و آن اين است  ندانسته
سني  كند و بعد هم به يك ند و مابقي را دفع ميك آنها هر چه را الزم است، جذب مي بعد بدنِ. نندكهست جذب 

ان تهر البته در مرغ و خروس در خانه داشته باشيداگر شما . فقط و فقط همين؛ نندك ميه رسيدند، توليد مثل ك
 مانه دهاتي هستيم در دهاتكولي ما . و ديگر رسم نيستكنند  زندگي ميآپارتمان در ه كندارند، براي اينمعموالً 

دقت در زندگي اين جانداران مفيد است، چرا ما به . ه حياط داشت، داشتيمكمنزل قديم هم در داشتيم، حتي 
 هستندهميشه فقط دنبال اين را ببينيد مرغ و خروس . درويم، ديدن آنها لذت دار رويم؟ چند بار هم مي وحش مي باغ
ه من براي چه به دنيا كنند ك ر هم نميكدانند و ف البته نمي. دناري نداركديگر و  دند و بچيننجاست؟ بروكه دانه ك

ه و د، آنجا ايستادنشو م ميكي از گله كي يكه يكند نبي مياست كه ي گوسفند  د، مثل گلهننكر كام؟ اگر هم ف آمده
ه كآيد، ديدن اين ميكه زند، بعدي هم  بعد بعدي را صدا ميو ند ك شد و پوست ميك ي را ميكه قصاب يكد نبين مي

اما  !رود جا ميكبه آيد و  داند براي چه مي ند و نميك در او اثري ندارد، حس نمي شندك مي اند و مثل خود او را گرفته
  : هكر براي او ايجاد شد كفبنابراين اگر اين . داردبشر نه، اين حس را 

  روم آخر ننمايي وطنم جا ميكبه   ام آمدنم بهر چه بود جا آمدهكاز 
ارهاي من كي من و  تابخانهكزنم چون  مثال مي م راو خوب است، من خود غير طبيعي نيستاين مطلب 

ي كها ي تابكي  موعهمجاگر كسي بخواهد از ند، كتواند چيزي را پيدا  من نمي س جز خودكخيلي شلوغ است، هيچ 
روز  ند و برود اين روزبهك آنها را رها طور همينو اگر  ريزد ها به هم مي تابكي اين  ند و بر دارد، همهكرا پيدا 
ه خوب هم كال ندارد بلكداشته باشد اشاين افكار را سي كار هم همين است، اگر كطور اف شود، اين تر مي شلوغ

ه چه كباشد و از ياد ببرد متمركز ر او روي همين كف ي د و همهشَكُرا بو افكار اه اين كهست، منتها نه اين
  : هكند كر كه بايد روي آن فكمطلبي است فقط و بر او است، اين  هايي در دور شلوغي

  روم آخر ننمايي وطنم جا ميكبه   ام آمدنم بهر چه بود جا آمدهكز ا
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ه كندارد  يو صريح ه جواب خيلي روشنكنماند، براي اينر كمنتها هميشه در اين ف، ندكر را بايد بكبله اين ف
از چه . از فرانسه: گويد ؟ ميآمديجا كاز : پرسيد آيد، شما مي سي از فرانسه ميكنيد كفرض . همه قبول داشته باشند
قبول هم نيد و همه ك مي ه شما قبولكهايي است قاطع  اين جواب ردخور ندارد، جواب؛ شهري؟ شهر پاريس

نوع  كس يكهر ام؟  از كجا آمدهبه اين سوال  ولي. ه فرانسه پاريسي دارد و او هم فرانسه بودهكبراي اين نند،ك مي
  . من مثل تو هستم: گويد اي؟ مي جا آمدهكخواهي بداني از  مي: گويد مي. جواب داده است

  آدم آورد در اين دير خراب آبادم  بودم و فردوس برين جايم بود كمن مل
د؟ خلقت خداوند نا جا آمدهكه از كروند دنبال اين پسندند و مي ولي بعضي اين جواب را نميجواب،  كاين ي

سي كاي ولي آن  تو خود نخواسته. ي، اين نظر من استا هه به نظر من خواستكاي و حال آن نخواسته است، تو ظاهراً
ه پدر و مادر و اجداد تو را ك  ـ  اي روسهآن جريان و پ بگوييم، سيكنگوييم   ـ سيكه تو و اجداد تو را آفريده يا آن ك

پدر و مادر و امثال اينها، آنها هم از پدر  ازاي،  جا آمدهكداني از  آفريده تو را هم آفريده، بنابراين به صورت ظاهر مي
الزم  اوالًگول زدن است،  براي خودجواب ه نخواستم، اين كمن : گويد طور هستند، اما مي و مادر خود و همه اين

در بياباني خيلي گرسنه و تشنه : گويد ي ما باشد، سعدي مي آيد خواسته ه پيش ميكي چيزهايي  يست همهن
ردم، ديدم پر از كرا باز  برداشتم و در آن، بريان است گفتم حتماً نان يا مرغ. اي ديدم خوشحال شدم يسهكرفتم،  مي

ي ما  آيد به خواسته ميپيش ه كيزهايي چ پس. ه نان بودكت كاش عوض آن يك !واي اي: گفتم. جواهر است
ه در شهر بودم، اگر كيسه نان بود، ولي همين ديروز و پريروز كاش در كه كنيست، من آنجا اين خواسته را داشتم 

پس همه چيز به . انداختم اله خود را به خاطر اين همه جواهر، به آسمان ميكدادند  يسه را به من ميكاين 
ه آمدي، ولي كبيا  گفتم من خواستي بيايي يا نخواستي بيايي، ه نخواستم بيايمكگوييم من ه بكي ما نيست  خواسته

ي اجداد تو گذاشت، همان وجود  خداوند اين خواست را در وجود تو و پدر و مادر تو و همه. تو خود هم خواستي
بودي، خواستي  كوچكه ذرهمان تو ، در وجود پدر و مادر تو، به هيجان آمد اي بود هي ذر ه به اندازهكتو  كوچك

  . ي خود تو بود ه از طريق پدر و مادر باشد، پس به ارادهكرده بود كبيايي منتها مسير را خدا تعيين 
عصار  عمادكه مدير آن ي آشفته  مجله در. ي خيلي مفصلي نوشته بودم مقالهموضوع راجع به اين در گذشته 

و من از جهات مختلف شرح بود  »ه خود راضي نبودمكمن «عنوانش ه كاي گذاشته بود در مورد شعري  مسابقه ،بود
  . ه بياييكه خود تو خواستي كبل، رضايت تو الزم نيست و ثانياً خود تو هم راضي بودياوالًه كدادم 

ي كبخوانيد، ي را ، بخصوص چند داستان آنمثنويه كام  ردهكآيد، من بارها خواهش  حاال حرف تو حرف مي
ها مثل دانه  خيلي عالي است، ولي آن حرفدر اين داستان هاي شيطان  حرفاز ويه و شيطان، بعضي داستان معا

در واقع يعني  ـ ه خداوند من و توكاين: گويد شيطان مي. بخورد و به تله بيفتدآدم  اينكهاندازد براي  ه ميكاست 
ه مزيتي تو بر من نداري، به كن است رد، ايكرا گفت از بهشت بيرون رويم، هر دوي ما را بيرون  ـ  حضرت آدم

ردي چنين كه من را گمراه كخدايا به جبران اين 2 رب بِما أَغْويتَني: فتمه گكرد كعالوه اگر من را به اين جهت مطرود 
 هااركطور قرار دادي و همه  ردي، يعني تو سرنوشت را اينكتو من را گمراه  كه نم، يعني خطاب به خدا گفتمك مي
 و ردكسرگردان بوديد، خداوند به تو رحم  وآمديد  ا پايينبا حو )آدم(تووقتي مال وحدت بود، ولي كاين ردي، ك را تو

شمش ندارد، حرف كهاي حق، هميشه هم آجيل و نخودچي و  حرف .ها بزني نگذاشت تو هم مثل من از اين حرف
به شما ياد داد و شما  3لماتكَفَتَلَقَّى آدم منْ ربه د، خداوند به تو ياد دا .او ناحق استخود شيطان ظاهراً حق است ولي 
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 »خود«. رديمكاي خدا ما به خودمان ظلم  4ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا: موجوديت و استقالل خود را بهانه آورديد و گفتيد
خ شما به خود مغرور شناختم، از آن تاري شناختم، خودي نمي شناختم، من فقط خدا را مي نمي »خودي«يست؟ من ك

ه راضي كبيخود ه راضي نبودم، كمن  گويد ه ميكسي هم ك .ستبراي شماي دنيا  نيد همهك شديد و خيال مي
ه آفريده است، در اين كارهاي خدا به رضايت توست؟ اين گردشي ك ي نبودي، مگر به رضايت توست؟ مگر همه

ه در اين پروسه و در اين مسير كبه تو هم ياد داده  لماتكَم منْ ربه فَتَلَقَّى آد ،گفتههم به تو  ،گردش تو را هم آفريده
ه با رضايت كه همان بهشت است برسي، بنابراين در اينكمال معنويت خود كداري تا بعد به  باشي و خود را نگه

ه كين هست داشته باشيم چه فايده؟ ولي ااينكه رضايت هم  .اثري نداردمن رضايت من بوده حرف  من يا بي
تا  ام؟ به من بگو نم؟ براي چه آمدهكار كحاال چه . باش، بودم ام؟ از امر تو آمدم، گفتي جا آمدهكبگوييم؛ خدايا از 

مال خشوع و خضوع باشد و از ته دل اين حرف را بزني، خداوند كطوري باشم، اينجا اگر اين خواسته از  همان
إِنَّا  گردي، ه به همانجا بر ميكاز ياد نبر  و اي جا آمدهكه از كاز ياد نبر ن، كه اين مسير را رفتار كو گفته  گويد مي

حاال  ـ خواهيد برويد مشهد ه از اينجا مثالً ميكمسير است، به اين معني  كاينجا ي. از ياد مبر 5للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعون
ي كال كه برويد سربااليي و سرپاييني و خشي شم از جاده ـ  زنم من مشهدي هستم و هميشه مشهد را مثال مي

 ابرسيد، اين هدف م نيد تا به هدفكي اينها را بايد تحمل  همه ،آن آخر است ،هدف ي اينها را دارد ولي دارد و همه
گفته تو را آفريدم و مقداري اختيار به او رده، كدر اين دنيا معين  اه خداوند براي مكهم در واقع نيست، هدفي است 

ه بايد باشي، با آن اختيار كاي هستي از گردش جهان و گردش طبيعت  مهره كدادم، از اين مسير برو، تو هم يتو 
جمله به  ي زمين و آسمان و من خلقت هم به همه اولام، بايد جهان را بگرداني، روز  ه من به تو دادهكمختصري 

اطاعت  :؟ همه گفتندكنيد زور اطاعت مي بهنيد يا ك يمال احترام اطاعت مكبا يا  ،شما را آفريدم كه روح تو گفتم
  .ام ردهكه در گردش جهان من مقرر كهايي هستي  همين ءنيم، پس تو هم جزك مي

ي بشرها هست و  ه در همهكآيد، آن مغز خودخواهي است  ها براي ما پيش مي ه اين سوالكجهت اين كي
ن، غذا كخود را فراموش انانيت ن، يعني كند خود را فراموش گوي ه در عرفان ميكحد اعتدال، اين دربايد هم باشد 

ارها را كي اين  همه ،ردهكبرم خداوند مقرر  لذت مي و خورم من ميكه ه بگويي اين غذا را كخوري از ياد نبر  اگر مي
قرر شيدي، خداوند مكهم رده، اگر زجري كزندگي لذتي بردي خداوند مقرر  ازرده، اگر در جايي كخداوند مقرر 

شود او را از بين برد،  هست و نمي »خود«ه خود را از بين ببري نه، اين كنه اين. رده، خوديتي براي خود قايل نباشك
ه در كاز بين بردن آن گناه دارد و اصالً جرم است، بايد باشيم تا خود او طبق روال طبيعت از بين برود، اين است 

ه كه بخواهيم و تصميم داشته باشيم كقدر  رند، اين طوري است، همينب ت را از بين مياند خودي ه گفتهكعرفان 
است و خيلي خوب است، بعد ديگر توفيق آن را  اولاز امر خدا به ما محول است انجام دهيم، اين قدم را كه آنچه 

  .معني است و بيه نتوانيم انجام دهيم بيجا كه بتوانيم انجام دهيم، نگراني و ترس از اينكخود خداوند بايد بدهد 
 و هاي مانند اين ه در امتحان قبول نشوم و ترسكور و ترس از اينكنكها مثل ترس از  خيلي از اين نگراني

يعني خوفي   6م و ال أَنْتُم تَحزَنُونكُال خَوف علَي :فرمايد صفات مومنين مي ي باره، وقتي درمعني ندارد نگراني از آتيه
بعد دهند و  و امتحان ميروند  امتحان بدهند، مياگر بخواهند ، و اندوهي به دل ندارند نندك ار خود را ميكندارند، 

ه از مطلب كه جوان بودم، چند تصنيف بود ك ها وقت آن .ميا ردهكار خود را ككه  ند ماگوي مي و ه نشد، نشدكهم 
ه هميشه كگفتم  هم مي ها وقت آن ،»نوبت توست هخدايا حاال ديگ«ه كبود اين تصنيف ي كخوشم آمده بود، ي هاآن
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گوييم  نيم و ميك اري ميك كارها با توست ولي به صورت ظاهر ببينيم، ما يكي  نوبت توست، من نوبتي ندارم همه
ن، اين حاال ديگر نوبت توست، كگوييم اين را درست  ن، خودي قايل هستيم و خدايي و ميكن و چنان كچنين 

حاال « ي امتحان هم برويم و بگوييم خدايا سر جلسهو درس را بخوانيم و نيم كار خود را بكدرست است ما بايد 
و ما  داند را خدا ميي اين جريانات  ه همهكداند  در مومن نيست، مي يترسديگر ه كاين است  ،»ديگر نوبت توست

ند و ك ه وقتي برگ افتاد نگاه ميكنه اين. اندد ه خدا ميكافتد مگر اين برگي از درخت نمي  7تَسقُطُ منْ ورقَةٍ إِالَّ يعلَمها
 ءه معلوم شد و بودن ما هم جزك، بنابراين آمدن ما در علم اوستي اينها  داند يعني در علم اوست، همه بيند، مي مي

؟ است ردهكاي خداوند به ما محول  نيد در آن مسير چه وظيفهك توجهه بايد باشيم، ولي كآن مسيري هستيم 
ي؟ هيچ چطوراملي هست ولي كت و املي شدهكت به نحوگويند خلقت زمين و آسمان  مي )طبيعيون(اه دان طبيعي

اند، به هر جهت مسيري  نرسيدهبه آن هنوز و و نفهميدند آن را شرح دهند توانند  هست نميفعالً ه كاتبي كاز م كي
باز  نيمكم و اگر بر خالف مسير شنا شوي و غرق مي آيد اگر بايستيم آب و سيل مي ،ما در اين مسير هستيمو  هست

ي  ه از ارادهكمسيري همان . ، حركت كنيمه خداوند آفريدهكتوانيم به جايي برسيم، بايد در همان مسيري  هم نمي
و ومتي داشته باشيمكح چطورنيم، كي زندگي چطوره كاين مسير را در اختيار ما قرار داده  الّما خارج است و ا 

ي الهي  نند، اينها را در اختيار ما قرار داده، اينها را به خود ما سپرده، ما به عنوان خليفهك كمكي مردم به هم چطور
هدف ما اين : گوييم ندارد، هدف يعني چه؟ وقتي ميگوييم  به معنايي كه ما ميخداوند هدف  .نيمك ار را ميكاين 

نيم، هدف ما اين كزيارت  خواهيم چون مي ،عاليات برويم عتباتبه ه كهدف ما اين است  ،برويم مّكهه به كاست 
ه كنيم، يعني االن در آنجا نيستيم، االن در اينجا هستيم، هدف اين است كگردش تا ه برويم پاريس و لندن كاست 

ند، ك ت ندارد، خداوند تغيير نميكه حركنيم و رو به آن هدف برويم خداوند هدف ندارد، براي اينكت كاز اينجا حر
ايد  ه در سينما يا تلويزيون ديدهك نيد تمام فيلميك ه نگاه ميكدي  فيلم يا سي كمثل ي. داخل او استي اينها  همه

ه خداوند دارد، هست، تمام كدي  ها در آن سي تمام اين گردش ،ي آن گردش اينجاست هست، همه دي سيدر اين 
اَحببت اَنْ اُعرَف فمخْفيا  نْزاًكَنْت كُ: فرمايد ميدر حديث قدسي است كه خداوند ها هست،  تغييرات و تمام گردش

موجودات را  ه شناخته نشده بودم، خواستم شناخته شوم،كمخفي بودم، گنجي  يمن گنج 8ي اُعرَفكَخَلَقْت الْخَلْقْ لفَ
ان كماز لحاظ  و نيمك ه در عالَم محدود زندگي ميكبراي ما  البته اينها تشبيه است. خلق كردم تا شناخته شوم

هم نيم از لحاظ زمان ك زندگي ميمكان همين قدر  ، درگرفتهدر بر ه بدن من هوا را كقدر  همين ،محدود هستيم
ه در كسي كداريم، كه هايي  ه به ما داده محدود هستيم، همه محدوديتكمحدود هستيم، از لحاظ حواس پنجگانه 

كه نقل مثل آن داستاني  .گويد ميبا او سخن طور  ينتواند بفهمد، خداوند ا هاست و غير از آن نمي اين محدوديت
بهتر  :آورد و گفت يي خيلي شفاف نفر آيينه كي .ادويي آوردكخواست خدمت حضرت يوسف،  سي ميكهر ه كاست 

اَحببت اَنْ اُعرَف ف .ردكحاال خداوند هم خواست شناخته شود، خود نگاه آيينه  !نيكنگاه به خود ه كاز اين نديدم 
ما خَلَقْت الْجِنَّ و الْإِنْس إِالَّ ه كه شناخته شوم، جاي ديگر دارد كردم اين مخلوق را كخلق  ي اُعرَفكَخَلَقْت الْخَلْقْ لفَ

، ليعرِفوناي  ليعبدون: گويند غالب مفسران ميشوم، عبادت ه فقط كبراي اينو انس را مگر جنّ  ردمكنخلق  9 ليعبدون
، هرگونه خواستيم خوب يا بد ،هم هدف خلقت استبندگي ند، ك حاال فرق نمي .ز عبادت، معرفت استمنظور ا
ه هر چه خدا كه خدا آفريده، نه اينكچيزي است  ،نيم، العياذباهللاكتوانيم عوض  ه نميكهدف خدا را  كنيم، تصور

آرتروز گردن دارم من  مثالًممكن است  .ه، خوب استخدا آفريد اينكهخوب است نه، اكنون براي ما آفريده بگوييم 
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طبيعت را  گويم طبيعت چنين خواسته است اما اگر ، اين براي من خوب نيست و مينمكباال را نگاه سمت توانم  نمي
ه كگردش طبيعت را  و ند، اين قانون طبيعتك بينم، فرق نمي خدا را مي ،ببينمرا باالتر  كمي كبينم، ي مي
ه ما كگردش طبيعت اين بود . نيمك توانيم عوض مي ه ميكقدري  چرخد، آن آن هست و مي نيم،كتوانيم عوض  نمي

نقدر را توانستيم آي ماه هم رفتيم،  رهكبه ساختيم و  كموش و شيديمكما زحمت  ولي ان نخوريمكي زمين ت رهكاز 
وجود خود  نيمكعوض  توانيم ه صددرصد نميكي از چيزهايي كنيم مثالً يكتوانيم عوض  نميچيزهايي را ولي 

هيچ بنابراين بدون . توانيم نيم، قسمت اعظم آن را قدرت داريم و ميكعوض آن را توانيم  ه صددرصد نميكماست 
را هم  اه مكنيم كر خدا كو ش و شاد باشيمادامه بدهيم، همين راه را ايم  تا اينجا رفتهه كرا همين راهي  اي نگراني
ر كلش سياهيهم اي  عدهشود،  آنها هنرپيشه اصلي گفته ميه به كني هستند ساكهاي سينمايي  فيلمدر  آفريد

باالخره تجربياتي در اين باره  ،دارند بياورند طوري از خيابان بر نمي ه همينكرا هم  هاركلش هستند، آخر سياهي
ر در اين زندگي كلش همين سياهي ءه خداوند ما را جزكنيم كر كشهم بايد ما  .هنرپيشه اصليمتر از كدارند، منتها 
  .طور انجام دهيم تا گردش فعلي ما خوب شود و بعد هم همينفرموده ه كآنچه دعا كنيم و  .آورده است

اگر كاغذي . ها مهمتر است اي كه خيلي اوقات از بسياري متن گويم، هر چند حاشيه مطلبي را در حاشيه مي
براي . يسيد، نوشتن اسم، آدرس و تاريخ الزم استنويسيد، كاغذ را خيلي خالصه بنو اي مي دهيد و نامه مي
دهم؛ اسم و امضاء  نويسند تا نوشتن نامه را ياد بدهند، من اينجا مجاني به شما ياد مي هايي مي نگاري كتاب نامه

نگاري بايد  شما در آخر نامه و نوشتن تاريخ و آدرس الزم است هرچند كه ضمانت جواب نيست ولي براي نامه
 .بنويسيد

                                     
 .  ش  . ه 1386/12/1 خيتار ، شنبهصبح چهار.  1
 .39سوره حجر، آيه  .  2
 .37سوره بقره، آيه .  3
 .23سوره اعراف، آيه .  4
 .156سوره بقره، آيه .  5
 .49سوره اعراف، آيه .  6
 .59سوره انعام، آيه .  7
 .198، ص 84ج  ق،  1404، مجلسي، لبنان، مؤسسه الوفا بيروت، بحاراالنوار.  8
 .56سوره ذاريات، آيه .  9
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ةاال تان  یاء، وذ م دا   ی آن، ت و 

ف سّالک، ت ار، حاالت  طّ ع 
ّ

  
عام ل  ت، ا ل  ، ا ل  ید، ا و ل    1ا

  
كه نه بينم  تاب بايد بنويسم و ميكرسد اگر بخواهم جواب بدهم چندين  ميكه به دست من االتي ؤسبرخي 

االت را در جلسات عمومي ؤطور س بنويسم، بنابراين اينگانه پاسخ جداس كتوانم براي هر  ميوقت آن را دارم و نه 
نبايد انتظار داشته باشد كه جواب به صورت مكتوب به دستش رده، كال ؤه سكسي كآن ولي . دهم فقري پاسخ مي
 شدهه نوشته كهايي  تابكو از طرف ديگر  ندارد،وجود ان كاين امبه داليلي كه بيان كردم  توجهبرسد چون با 

صبح روزهاي چنين  توانيد به جواب برسيد و هم عمالً جواب مكتوب به سؤاالت است كه با كمي مطالعه بيشتر مي
هاي آنجا هم مراجعه  به كتابنيد، و كال ؤسهم از ايشان توانيد  ميآيند  ميصالح تابخانه كاشاني به كدوشنبه آقاي 

   .پيدا كنيدها  توانيد از كتاب پاسخ اينگونه سؤاالت را مي. كنيد
ي  رهكي شعرا، تذ رهكتذ: نوشته شده باشد مثلشرح حال افراد مختلف كتابي كه در آن ره، يعني كتذكتاب 

ولي در ناميد  ءولياتذكرةاالآن را توان  باشد، مي اولياي  رهكه تذكتابي كهر . اوليا ي رهكي مهندسين، تذ رهكعرفا، تذ
البته منظور از . است اوليااي از  ه شرح حال عدهكشود  شيخ عطار گفته مي فقط به تأليف وليااالةركتذ، ادبيات تاريخ

گوييم نيست، بلكه در واقع شرح حاالت معنوي و روحاني  ، شرح تاريخ زندگي آنها به معنايي كه ما ميشرح حال
  .شود توجهبايد  هكهست  ءوليااالةركتذدر نكته بخوانيد، منتها چند را  ءولياتذكرةااله كخيلي خوب است  .آنهاست

يا بنا به اصطالحي كه من  ـ بردن از ائمه مجازات داشتنام ه كنوشته شده در دوراني  ءولياتذكرةاال اوالً
و بود شخص جان و مجازات آن ماليات و   ـ براي آن انتخاب كردم، نام بردن ائمه در آن دوران، ماليات داشت

كه به نقل تاب معتبري خواندم كاين باره در در . دست دادند را از جان خوددر اين راه اشخاص به اين دليل و خيلي 
اما . ردكتلقين  )يعني عطّار(اسامي دوازده امام را به منمن ي خلوت بيعت، پير  در جلسهاز شيخ عطّار نوشته بود كه 

گويد كه اگر نام  يولي خودش در همان مقدمه م. كند عطّار به دليل وجود اختناق، اسامي دوازده امام را ذكر نمي
طور كه  همان. ام كه آنها نور واحدي هستند يكي از ايشان را ببرم مانند آن است كه نام هر دوازده تن را برده

دهنده  دانيد در درويشي و تصوف، اصطالح تلقين، مخصوص ذكر است واين مطلبي كه از عطّار نقل شده نشان مي
برخالف  ـ ندا هردك ر تلقين ميكرا هم مثل ذر محرمانه بوده كه آنها آنقد) ائمه(آن است كه اسامي دوازده امام

هاي جمعه خوانده  اي كه صبح در خطبه و يا ءوليااال فاتحةهمين امروزه كه نام بردن از ائمه، آزاد است و در 
ار است ناچرا بنويسد  ءولياتذكرةاالخواهد  در آن شرايط وقتي عطّار مي  ـ اسامي اين بزرگان هست  شود، مي
در   ـ اهل سنت را نوشته استامام حال چهار  شرح ،ها حال در ضمن اين شرحو بنويسد  ديگران را نيزحال  شرح

چهار امام  ـ  بريم ار ميكه ما در فارسي به كاست  امام به معناي رهبر است و معنايش متفاوت با معنايي لغت عرب،
حاال شما اگر مثالً به ابوحنيفه ايراد . و امام ابوحنيفه ك، امام مالامام احمد حنبل، امام شافعي: اهل سنّت عبارتند از

ي  بنده كحال ي شرحداريد كار به اسم ابوحنيفه نداشته و مطالبي را كه عطّار در ذيل نام ابوحنيفه آورده، به عنوان 
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او، عطّار نوشته است، بوده، همانطوري كه در شرح اگر ابوحنيفه  ، استفاده كنيد وقابل استفاده استبخوانيد اگر  ،خدا
يك  :دست خود را روي اسم او بگذاريد و بگوييدطور نبوده  كه ابوحنيفه آن گوييد اگر مي .ندكاو را رحمت خدا 

حاال چون نام ابوحنيفه را آورديم، يكي از مطالبي كه عطّار در . ي خدايي اين را گفته است عارفي، يك بنده
ساختمان مثال ًراهروي  ـ  بار در جايي كي :گويد ابوحنيفه مي. كنم كرده، بيان ميراجع به او ذكر  ءولياتذكرةاال

نند، من ك رفتم، ديدم دو نفر با هم صحبت مي مي ـ  پيچ و مفصل است  در نقدر پيچآه كتهران  دادگسترياصلي 
گويند  به هم مي ديدم كهمن خوشحال شدم  .آيد ابوحنيفه است مي اينكه :گفتند ه ميكچون گوشم تيز بود شنيدم 

ر كمن ف  خواند، مثالً پانصد ركعت نماز مستحبي هم ميه كخواند بل خود را ميواجب عت نماز كاو نه تنها هفده ركه 
راست در بيايد از آن آنها ه حرف كولي براي اينخوانم  روزي سيصد ركعت نماز مستحبي مي  كه مثالًردم ديدم ك

اين گويند كه  ديد كه چند نفر به هم مي شد رد مياز جايي روز ديگر  كز يبا. خواندممثالً پانصد ركعت نماز شب 
خواند، من فكر  هر شب مثالً هزار ركعت نماز مستحبي مي هك، بلخواند را ميواجب  هاينه تنها نماز ،ابوحنيفه است

بعد از . كعت خواندمشبي هزار ربعد از آن باشد راست آنها ه حرف كولي براي اينخوانم  كردم ديدم كه اينقدر نمي
 اينكهبراي بعد از آن ابوحنيفه . خوابي ها نمي گويند كه شب ي تو مي مدتي شخصي به او گفت كه مثالً مردم درباره

حاال شما فكر نكنيد كه آيا اين داستان واقعيت دارد يا ابوحنيفه  2.ها نخوابد ، نيت كرد كه شبراست باشد آنهاحرف 
  .كنيد توجهيا نه؟ بلكه به نَفْس داستان يا نكته عرفاني آن آيا اين كار را كرده است 

در مورد امام محمد شافعي يا مالك يا احمد حنبل مطالب يا كراماتي را بيان  ءولياتذكرةاالچنين عطّار در  هم
ي  بارهكنيد هر چند كه امام شافعي در توجهشما كار به نام نداشته باشيد بلكه به مطالب عرفاني آن . كرده است

  : گويد كه اهل بيت مي
آلِ محمد بفْضاً حكانَ ر لَو  دشْه3الثّقالنِ انّي رافض فَلْي  

ي جهان شهادت بدهيد كه من رافضي  همه. است صدوستي آل محمد  اگر رفض و ترك دين،
كساني كه عني رافضي يگفتند  به شيعيان به طعنه مي  قبالًرده و ك كتررافضي يعني كسي  كه دين را  ـ  هستم

شالق خورد و زندان رفت و  كه اين شعر را بيان كند واين صراحت را داشت و امام شافعي  ـ  اند ردهك كدين را تر
  :جاي ديگر گفتدر يا 

  اَهللا هه اَم ْربعلي رب  مات شافعي و لَم يدرِ
  .پرورنده اوست )اهللا(ونداستاد اوست يا خدا يا او ي ه علي پرورندهكشافعي مرد و نتوانست بفهمد 

تر از سخن  گفته كه بعد از قرآن هيچ چيز مهم ءولياتذكرةاالنكته بعد اينكه عطّار عالوه بر اينها در مقدمه 
نام  شباقر صادق و حضرت حضرتيعني شود  ه تشيع به آنها شناخته ميكدو امام ي خدا نيست سپس از اوليا
ناميم به اين دليل كه هر دو را مثل  ميدو باقر يا صادقين يعني دو صادق  باقرين يعنيو ما اين دو امام را  ـ برده

توان گفت  عطّار در شرح حال اين دو بزرگوار خصوصيات و كماالتي را بيان كرده كه نمي ـ كنيم هم حساب مي
ه است و به او شيعنفهمند  اينكهبراي ولي عطّار زيركي كرده  .مغز شيعه استعطّار شيعه نيست چون اين مطالب 

صادق، شرح  باقر بوده و بعد حضرت  حضرت اولانداز باشد برخالف ترتيب امامت اين دو بزرگوار كه  قولي غلط
را در ابتداي كتاب آورده و كتاب را با شرح حال آن بزرگوار آغاز كرده و شرح حال  عصادق حال حضرت

  .باقر را در انتهاي كتاب آورده است حضرت
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ه روش كحارس محاسبي،   مثالً. ندا هداشت اولياه كحاالت مختلفي است  ءولياذكرةاالتدر ي ديگر  مسأله
گفته هر شب بايد حساب  ه ميكروشي است و آن محاسبيون گفتند  كه ميبوده و مشهور او مشخص سلوكي 

، بلكه. رفتمگچه كسي دادم و پانزده تومان از چه كسي چهارده تومان به   اينكه مثالًنم، نه حساب كزندگي را ب
شرح حال و يا در بود هشياري حو و صاهل او ه كهم گفته  بغدادي  شرح حال جنيددر  .ندكحساب دل را ب

  .ر و مستي بودكاهل ساو ه كبسطامي گفته  بايزيد
ي اينها را بخوانيد ولي معلوم نيست كه اين حاالت با حال خود شما منطبق باشد، بلكه معناي آن را  شما همه

آيند به كتابخانه  اشاني صبح روزهاي دوشنبه براي اين ميكو آقاي . هر كدام را هم كه نفهميديد، بپرسيد بفهميد و
براي . بايد اين حاالت را داشته باشيده خود شما كنيد كن تصورصالح كه بياييد و سواالت اين طوري را بپرسيد ولي 

ي لباس ها اين مزونبه اصطالح مثل  ءوليااالةركتذكتاب  :كنم اين موضوع بشويد، مثالي بيان مي توجهاينكه بهتر م
پسنديد و به  دوخته شده كه شما چند دست آن را مي ،پانصد دست لباسمثالً هاي لباس،  مزوندر . امروزي است

ي كي و ي بلند استكيو ي گُشاد است كيشويد كه بين آن چند دست لباس هم،  مي توجهو سپس منيد، كُ تن مي
و نيد كسفارس و بر تن كنيد، بايد به خياط آنجا مدل لباس داشته باشيد آن خواهيد از  اگر ميلذا  وتاه است،ك

 باشي است درويشي همان خياط .ي شما دوخته شود پسندم و بيا اندازه بگير تا لباس اندازه بگوييد كه از اين مدل مي
معنوي همان حال به همين دليل بايد مطابق با . رده استكشما لباس فراهم متناسب ي  به اندازهو مدل گرفته  كه

راه به سوي خدا به عدد انفاس خاليق است  كه اند گفتهقدم برداريد و به همين دليل   كه به شما عطا شده است،
ي  بخواهند لباس بدوزند اگر اندازهدو برادر دوقلو مثالً فرض كنيد براي . استشخصي داراي حالتي ه هر كبراي اين

  .تنگ يا گشاد استي دوملباس به تن  را بگيرند و براي هر دو بدوزند، لباس يكي 
مختلف  اولياآورده است كه حاالت  ءولياتذكرةاالبه اين اختالفات حاالت معنوي در مقدمه  توجهعطّار نيز با 

عاملت بعضي اهل م 4.بعضي اهل توحيد اند و گروهي اهل معاملت و بعضي اهل محبت و گروهي اهل معرفت: است
  إِنَّ اللَّه اشْتَرى :به استنادبيعت ما  .هستيممولي ايم و در اختيار  ردهكما بيعت  :دنگوي مياينكه يعني  هستند يعني چه؟

رد خ مؤمنين را ميه خداوند جان و مال كبيعت اين است . بوده است 5منَ الْمؤْمنينَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّة
لذا اهل معاملت كساني ) بِأَنَّ لَهم الْجنَّة(قيمت آن بهشت است: فرمايد و در ادامه مي. ندك معامله مييعني با مؤمنين 

معامله ما انجام شده منتظريم و ايم  فروخته ما همه چيز خود را به خداوند :گويند ميهستند كه در كمال هوشياري 
  .رمايداست، عطا فه خداوند داده كاي  وعده

هاي دنيا  تمام نعمتو ه من را آفريده كاين خداوندي  :گويند ه ميكها اهل محبت هستند به اين معني  بعضي
 6لِّ ما سأَلْتُموهكُم منْ كُو آتاد و هم او فرموده كه ها بهره ببري تا از اين نعمت يدنكفعاليت خلق كرده و فرموده كه را 

من . خواهد مال اوست چه ميو هر چه دارم و هر اين خدا را خيلي دوست دارم  من. هر چه خواستيد به شما دادم
كنيد و از  با شخصي معامله مي تاننيد در زندگي عاديكفرض به عنوان مثال . و دوستدار او هستماهل محبت او 

شويد از او  مي آيد ولي ممكن است با شخص ديگري معامله كنيد و وقتي كه با او روبرو طرف معامله هم بدتان نمي
هايي غير از معامله مذكور با او بزنيد و  يكي دو ساعت هم بنشينيد و حرف خوشتان بيايد و چون او را دوست داريد،

نسبت به خداوند هم، اشخاصي اين حالت را دارند . بريد معامله برايتان مطرح نباشد بلكه از مصاحبت با او لذت مي
  نْتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَّبِعونيكُإِنْ : فرمايد چنانكه در قرآن مي. آنها را دوست داردكه دوستدار او هستند و خداوند هم 
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بِبحكُياللَّه اينها اهل محبت  .نيد تا خدا هم شما را دوست داشته باشدكاطاعت من  ،خدا را دوست داريد اگر 7م
  .هستند
كه به قول سنايي  ،دارند و به معرفت قدم بر ميند ا هاهل معرفت هستند، خدا را شناختهم اي  عده كي

  :گويد مي
  ه تو ام راهنماييكنروم جز به همان ره   ي و خداييكه تو پاكر تو گويم كا ذكمل

. كنند ميبندگي اند و او را  يافتهاو را شايسته عبوديت اند،  ي شناختي كه به خداوند پيدا كرده و به واسطه
در آن عبارت   مثالً. داشته و طي كرده استدرجات را اين ي  ت يعني همهي اينها باالتر اس از همه ععلي

ه كبه اميد بهشت تو هم نيست و پرستم  ه ميكخدايا من تو را از ترس جهنم تو نيست : فرمايد حضرت مي  مشهور،
ي سطح  دهنده و اين موضوع نشان. پرستم ، تو را ميام ديده ي پرستش ام شايسته تو را شناختهبلكه چون پرستم  مي

را به اميد  اي خدا عده كاگر يقبلي را رد نفرموده و نگفته است كه  آن دو مرحله حضرتالبته عالي معرفت است 
اند؛ زيرا كار آنها بهتر از كار كساني است كه اصالً  و يا از ترس جهنم پرستش كنند، كار بدي كردهبهشت بپرستند، 

  .پرستند خدا را نمي
براي خود و عالم هستي، هستيِ مستقلي قائل نيستند و  ،اهل توحيد .استحيد نوشته اهل تورا هم بعضي 

  : گويند ء الهي هستند و مياولياي ديگري از  اينها دسته
  زان سبب عين جمله اشيا شد  غيرتش غير در جهان نگذاشت

هايي از لطف  سايه را ي چيزها بقيه. دنبين غير از خداوند وجودي نميو اهل توحيد . غيرتش، يعني غيرت الهي
آمده، خوب  ءولياتذكرةاالشرح حال اشخاصي را كه در . دانند دانند و هستي مطلق را متعلق به خداوند مي ميخداوند 

اهللا اگر باز هم ءشا ان .ي يك كتاب، معنا دارد اش به اندازه كه بخوانيد ولي بايد با دقت بخوانيد زيرا هر كلمهاست 
  .ه دستم رسيد جواب خواهم دادباالتي از اين قبيل ؤس

 . ش.  ه 1386/12/3عه، تاريخ صبح جم.  1                                     
 .244-243، تهران، زوار، صص 1374، 8، تصحيح دكتر محمد استعالمي، چ ء، شيخ فريدالدين عطّار نيشابوريولياتذكرةاال . 2
 .51محمدبن ادريس الشافعي، دمشق، دار كرم للطباعه، ص   ديوان االمام الشافعي،.  3
 .6-5 ، صصولياتذكرةاال.  4
 .111به، ايه سوره تو.  5
 .34سوره ابراهيم، آيه .  6
 .31عمران، آيه  سوره آل.  7
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ب ن  یام، دا ن   وم و    1علم  و 

  
شما  يبرا يول ،خودم تناسب دارددر نظر هم  يكنم، گاه اي را مطرح مي بدون تناسب مسأله يمن گاه

 كي هنكياشويم و زمان تقويم و سررسيدهاي نوست و  كم به سال جديد نزديك مي كم. ممكن است متناسب نباشد
  .»يرود نفس هر دم از عمر مي«. سال از عمرمان گذشت

. خواند مي اتياضيعمر ر كي اميخ. اند صحبت كردهمسأله  نياي  دربارهاز بزرگان  يليخ خيتار يدر ط
محل  يعنيدرِ آكادموس  سر نديگو كه مي يبه طور. است بوده اتياساس فلسفه و معنو ميهم از قد اتياضير

 افالطون ثروتمند بود .»داند، وارد اينجا نشود هر كسي هندسه نمي«: كرد، نوشته بود ريس ميتدكه افالطون  يدرس
اسم آن منزل . آمدند ميبه آنجا داد و شاگردانش  درس ميدر آن داشت و  يمجلل ندر منزل خودش هم سال و

آن روز هندسه  البته. شد ليتبد »يآكادم« يعني، »محل اجتماع علما«به  »آكادموس«لغت  هابعد. آكادموس بود
 يوقت ميدر قد .بود اولدانستند و هندسه علم  به معناي امروزي نميرا  اتياضير يعني. بود اتياضير هياول يمبنا

از ، طب و فلسفه و اتياضيرنيز شامل بود، معقول  غيرهفقه و اصول و كالم و  ،منقول .خواندند منقول و معقول مي
 يدر كتاب. داشت توجه ئتيو ه اتياضيبه ر شتريب، ياز مسايل فلسف يليخ افتيدر يهم برا اميخ. اين قبيل بود

رفت و  خواست براي يادگيري رياضيات پيش استاد برود، زمان سحر مي هاي قديم اگر كسي مي در زمانخواندم كه 
خواست  خيام نيز مي. دخواند، زيرا مورد پسند عامه نبو كشيد كه كسي او را نبيند كه علوم عقلي مي عبا به سرش مي
وقت و آشكارا  اولالحرَمين برود كه استاد هر دو غزالي نيز بود و استاد اجازه نداد و گفت بايد صبح  نزد استادش امام

 گريحاال دنكرد، اما آن وقت قبول را  نيالحرَم حرف امامخيام  هالبت. خيام ظاهراً قبول نكرد و ديگر نرفت. بيايي
 امِيراجع به خنقل شده كه  يكتابشنيدم در . شناسند مينيز به عارف  يحت ،شناسند مي لسوفيف عنوانرا به  اميخ

مسلماً عارف ند، مطالعه ك يكه به نحوي راجع به حكمت اله يكس. ندارد ي، آن هم مانعاست عارف نوشته شده
صدا را  نيبعد ا است رتيي ح كلمه اول كه آورد زند، سر در نمي به هر جا سر مي نديب مي نكهيا يبرا ،شود مي
  .»لاست و قا ليسر به سر قرسمي علم « شنود كه مي

را  اميخ اتيرباع يسيانگل زجرالدتيبار ادوارد ف اولكه  يمشهور شد، آن هم وقت اش يرباعاشعار به  اميخ
وي نيز بايد لوك از لحاظ س. است كرده انياز مسايل را ب يليدو سه كلمه خبسياري جاها با در  اميخ. ترجمه كرد

نوعي  يهر كس يول، شود كه در قلمرو عرفان قدم بزند گفته مي ياصطالحاً به كس الكدرست است كه سم، ييبگو
سلوك  مييبگو مياگر بخواه. خودش داشت يبرا يسلوك نيچن كدليل يهم به هر  اميخ. داردو سلوك  راه رفتن

  . )كه تقريباً هر دو با هم است(ي طلب مرحلهدر  اياست،  رتيي ح در مرحلهبايد بگوييم يا عارفانه است 
در آن . فردا چنان شود و پس مي نيگفت كه فردا چن م بود و از احوال ستارگان ميدان و منج ياضير اميخ
  : ديگو مياو . نهايگردش ستارگان و ا يعني ،كنند مي نييافالك تع نيگفتند كه سرنوشت بشر را ا ميروزگار 

  ؟يدان كه قضا بود زمن مي يحكم  يفلك پنهانگوش دلم گفت  در
  )ديگو ميرا گردش افالك (

  يز سرگردان يخود را برهاندم  ياگر مرا دست بد شيگردش خو در
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كه اگر در گردش  ديگو مي. چرخند مي مدامگردند، به قول خودش سرگردانند،  افالك و ستارگان دائم مي
  .»يزسرگردان يخود را برهاندم«خودم دست داشتم، 
بعد گفتند تو كه . را گفتند به دار بزنند يمنجم نديگو مي قول است كه نيا دييتأ يدر واقع برااين مطلب 

كردم  فكر نمي يول ،دارم يكه سربلند دميطالع خودم ددر  چرا من :گفت؟ روي ي بر دار ميديچطور نفهم يمنجم
ماهر بود كه قدري  به نديگو را مي يرونيب حانيوراب اي كنم مي دايپ يبزرگنحو  كيشود، فكر كردم  كه سرم بلند مي

در . او را خواستنمود و خوارزم را فتح لشكركشي كرد سلطان محمود . نرفت ، اماسلطان محمود خواست او را ببرد
 نيا يمن از كجا ،به من بگو مجلس كه تمام شد. يده مي ، خبريمتو منج نديگو مي :گفت .نشسته بودمجلسش 

سلطان . بستنوشت و به اصطالح گذاشت در پاكت و درش را  يزيكرد و چ ييها روم؟ او حساب يم رونيبتاالر 
دند يباز كردند د يوقت. رفت رونيب واريرا شكافتند، از د وارينرفت، گفت د رونياز درها ب كي چيمحمود از ه

اگر  ، زيراكه آنها بفهمند ستين گونه نيا شهيهم يولحقايق وجود داشته است،  نيا. است را نوشته نيهم حانيابور
است  نيما ا يمصلحت خداوند برا. ميكه بفهمداد  وجود ما قرار ميحس در نوعي  ميخواست كه ما بفهم خداوند مي

 يمصلحت اله. ما به خدا باشد توكّلفقط و فقط  نكهيا يچه خواهد شد؟ برا گريساعت د مين ميكه ما خودمان ندان
 چيداشت، ه كه از لحاظ علمي يعظمت نيبا ا اميخاما  ،بود دهيرسبه اين درجه هم  اميخ ديشا. كند اقتضا ميرا  نيا
وجود  يماه داللت دارد بر سالمت نيا«كه شده است نوشته مثالً  نميب ميها  اآلن در تقويم. نكرد ينجوم ينيب شيپ

ن وقت تو همان است، آ ياست؟ اصالً گردش جهان برا يچه حرف نيا »بعصر يحضرت ول يلمقدس اع
  . مسخره است گريد نهايا !»داللت دارد« ييگو مي

هزار سال بعد براي  نديگو مطمئن بود كه ميمحاسبات خود قدر به  ننوشت، اما آنرا  زهايچ نياز ا يكي اميخ
 366بار  كيسال  4روز است و هر  365كه كنيم  استفاده ميكه اآلن  يميتقو نيهم. نوشت ميتقونيز از خودش 
. را مشخص كرده بود ميوتا هزار سال بعد از خودش تق. استخراج كرد و نوشت اميرا خ نيشود، هم روز مي

كه به  يحرف آن منجمولي  ،امديكدام از آنها غلط درن چيه و تقريباً نوشته بودرا در آن مشخصات خسوف، كسوف 
 يول ،رفت سرش باال كنيد ولدرست درآمد، يگو آن هم به حساب خودش مي يعني ،درآمداز آب غلط  ،دارش زدند

 نياز مبرزتراما يكي  نيدر واقع اگر نه مبرزتر اميدهد كه چون خ خودش نشان مي نيا. امديغلط درن اميحرف خ
 چيه ثيح نينكرده بود، از ا ينيب شيپ چيهاين با وجود  يول. طور بود نيهم هم حانيابور. ها و علماست دان ياضير
  : نكهيا يبرا. ننوشته بود يزيچ

  ؟ يدان كه قضا بود زمن مي يحكم  يگوش دلم گفت فلك پنهان در
  : ديگو مي يرباعدر يك ها و استفاده از آنها باز  دان ياضيخاطر ر يالبته برا

  اسباب تردد خردمندانند  واننديا نيكه ساكنان ا اجرام
  كانان كه مدبرند سرگردانند  يي خرد گم نكن تا سر رشته! هان

را  يرتيحالت ح كي نهايي ا همه! كنند، خودشان سرگردانند مي ريرند، آنها تدبآنها مدب ييگو تو مي ديگو مي
 نديگو مي. ستيمعتبر نخيلي  يخيكه از لحاظ تاركنند  نقل ميهم  يالبته داستان. دهد نشان مي اميخ يها در نوشته

 نيا نكهياعلّت  ديشا. خواندند ميبودند، با هم درس  يندبستا اريصباح سه  الملك و حسن نظام و خواجه اميكه خ
دليل  نيداشتند، به ا يبارز تي، هر كدام شاخص بودند و شخصنفرسه  نياست كه چون ا نينباشد، ا يداستان واقع



51 

 

را  ملكتبود كه م يريالملك وز بود، خواجه نظام يطور نيا اميخ. ندا همكتب درس خواند كيدر  سه نفر نيااند  گفته
به عكسِ آنچه همان  يول ،بود يلياسماعي  عهيكه البته ش يباح هم مرد شجاع و مبارزص كرد، حسن اداره مي

قدرت  يوقت چنانچه ،معتقد به آداب اسالم بود يليخ ويكردند، نيز بيان  ها يياز اروپا يگفتند و بعض ها مي وقت
به كه پي برد  يترا هم وق گرشيپسر دو شالق زدند به خاطر شرب خمر، پسرش را  كدستور داد تا يداشت 

 استياست كه هرگز وارد س نيا اميحسن خ .تهمت زده و افترا كرده و موجب قتل او شده، او را هم كشتديگري 
خودش را  نيبود و البته د استيصباح اصالً مغز س حسن. ميكن استفاده مي امياست كه اآلن هم ما از خ نينشد، ا

  . ي بودليداشت، اسماع
به كه  يآثار اميخ يبه درد ما بخورد ندارد، ولچندان كه  يو آثارآمد  استيسعالم در هم الملك  نظام خواجه

  . استمفيد ما  ياالبد برا يگذاشته الجاي 
شاءاهللا خدا  انست، يوقتش ن گريكه دشود سخن گفت  بسيار مفصل مي اتياضيو فلسفه و ر اميراجع به خ

  .بتوان صحبت كرد ديد آن وقت شاعمرش و وقتش و حالش را هر سه تا را كه با هم بده
                                     

 )جلسه برادران ايماني.(ش.   ه 1386/12/4 خيتار ، شنبهصبح .  1
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د، و دا شش  آن با ھم،    ع آیات 

ت آن خ و حک راب ،    1ت 

  
هر و نم ك در اين جمع هست يا نه، من اين سواالت را جمع مياكنون دانم  ه نميكبود رده كسي سوالي ك

. ل استكخيلي مشبا هم نها ردن آكين آيه در قرآن هست كه مطابق چند .دهم جواب ميفرصت شد آنها را وقت 
در آخر سوره  2،إِذا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها: شود يا زلزله است كه با اين آيه آغاز ميي آخر زلزال  آيات سورهاز آنها ي كي

كرده باشيد خوبي اگر ذره  كي وزن ي به اندازه 3فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَيراً يرَه و منْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا يرَه: گويد مي
آفتاب نور نيد جلوي ك وقتي جارو مي. بينيد ميي آن را هم  نتيجه ديباشكرده بدي و اگر بينيد  ميي آن را  نتيجه

غفار و غفران يعني است 4إِنَّ اللَّه يغْفرُ الذُّنُوب جميعا: يدفرما ديگر ميدر جاي . گويند آنها را ذره مي ،بينيد ميرا  اتيذر
يبدلُ  كئلاوفَ: گويد جاي ديگر مي .بخشد پوشاند يعني مي ، ميبخشد ي گناهان را مي خداوند همه ،پوشاندن چيزي

ناتسح هِمئاتيس شود كه اين  چگونه مي. ندك هايشان را به خوبي تبديل مي ه خداوند بديكساني هستند كآنها   5اللَّه
  تلفيق كرد؟ آيات را با هم 

 تا مفسرل است كاخبار خيلي مشگونه  اين، جمع بين شاز ائمهرسيده ر تفسير آيات و همچنين اخبار د

بينند خبري  تا مي ،اند ردهكار را آسان كاخبار، گونه  اينحاال در بين . آن غلط استيا اين غلط است  كه نگويد
گويد اين خبر درست است و آن  ند ميك بررسي مي آن راي دانشمند ديگرو وقتي گويند غلط است  طور است مي اين
آيات  ي دربارهار را كتواند اين  ه نميكقرآن ولي مفسر دانند  يعني يكي از آنها را صحيح ميي ديگر غلط است، كي
 هكرا ه سعي شده آياتي كاند  هم نوشته ةالسعاد بياني تفسير  هنر است، در مقدمهبكند، جمع بين اين آيات ن آقر

ه وقتي كگفته  ي قرآنخداوند در چند جا. اين كار هنر استد، ننكرا با هم تلفيق آنها ظاهراً با هم اختالف دارند، 
ما هم  رايداند، اين درس ب ار ميكار و خود را بدهك ند يعني شما را طلبك فراموش نمي آن رانيد كار خوبي بك

ار ك خود را طلب   ـ سكبه ع ـ  بخشد ه ميك ير گناهانند، اما دكاري بدهي خود را فراموش نكه هيچ بدهكهست 
فراموش را من  ،به خود لطمه زدي ،رديكها را  ي اين گناه همه :گويد و مي اركار را بدهك هاگن ي بندهو داند  مي
 در .زندگي عادي ما هم هست رايار را ببخشد اين درسي بكتواند بده ار ميك بخشم، طلب من تو را مي وليردي ك

در مورد ديدار . توانيد او را ببخشيد ، اگر ميي خود را پرداخت كندتواند بده ه اگر طرف نميكفرموده ران هم آيه ق
وقتي خداوند  ،مجازات است كانسان خطاهاي خود را ببيند، خود اين يدر قيامت، اينكه خود  هاي و خوبي ها بدي
شوم و خجالت  بببينم ناراحت ميآن اعمال را من اگر  چطوربخشم پس  را ميگناهان  ي ردي همهكاگر توبه  گفته
نشان نمان را به ما  گناهامجازات است پس اين مجازات را هم نبايد بدهد، بله خداوند نوع  كشم؟ اين خود يك مي
بيند ولي  را ميآن اعمال  ةٍ شَرا يرَها يرَه و منْ يعملْ مثْقالَ ذَرفَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَيرً: گويد دهد و در آن آيه هم مي مي
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تر  طرف بيند و آن ميرا صف فرشتگان  كيدر دم مرگ  )نندك ه ميكبه تعبيري (مثالً .شود گويد مجازات مي نمي
از فرشتگان گويند؛  آمد مي خوشبه او آيند و  آيند، فرشتگان جلو مي ، شياطين جلو نميرا صف شياطين كي

يند ولي باشد تا به او نشان ياه خداوند بخشيده و گفته جلو نك هستند؟ اينها خطاهايي كيانند) شياطين(آنها: پرسد مي
ه من خطاهاي زيادي داشتم كشود  و خوشحال ميا .خواهد پاداش دهد خداوند ميكه شود  او خوشحال مي. بدهيد

ه كپاداش است  كد همين يخو. شيدمك رد و اگر نبخشيده بود من چقدر زجر ميكمحبت به من و  خداوند بخشيد
دهد و هر بدي را  يعني هر خوبي را پاداش مي. شود، به عالوه خداوند عادل است شود و نميبه بايد مجازات كببيند 

برداشته عمل بدي از روي آن صفت رديد كاگر توبه بخشد،  را ميها  بديكه  ند ولي خود او گفتهك هم مجازات مي
س طلبي داريد با او دعوا كنيد شما از فالن كمثالً فرض  .يد، صفت بدي نداردا ردهكه كشود و ديگر گناهي  مي
ه كبعد  ،گوييد فحش و ناسزا به او مي. و داده استطلبي نداري  كه گويد ه طلب من را بده و او ميكنيد ك مي

م چون مال وقف ردكه از تو مطالبه كمن آن طلب را : گوييد بينيد حق به جانب او است و مي نيد ميك رسيدگي مي
آن عمل بد بوده . خواهم ه چنين طلبي وجود ندارد و معذرت ميكولي حاال فهميدم  ،من نخواستم از بين برود و بود

آيد به اين  گردد و خير آن عمل باال مي ولي وقتي فهميديد بر مي ،ايد ردهكه طلبي نداشتيد و مطالبه كبه دليل اين
ه كخوبي داشته و آن اين است  كار شما يكاين . ه مال وقف از بين نرودكبه شما براي اين بوده له مطاكمعني 
ايد،  ردهكناحق پولي را مطالبه  بهه كه آن بدي اين است كداشته هم بدي  كي و ايد مال وقف از بين نرود خواسته

شود،  ر ميرود و صفت خوب ظاه شود و پايين مي آن صفت بد محو مي ،وقتي فهميديد ولي  هر دو صفت را داشته
آيات با هم  آنبنابراين  ،ي از اين موارد توبه استكي .شود عمل خير مي كعمل بد تبديل به ي كيعني در واقع ي
هايي  اي قاعدتاً به مناسبت ه هر آيهكه نازل شده همين است كت هكه آيات قران تكمت اينكح كمنافات ندارند، ي

محرم و  ي ي ساده نيد راجع به مسألهكفرض . طلب را گفته استترين م خداوند مفصلآن ي  و به دنبالهنازل شده 
  . در سوره نساء نازل شده است يآيات ،نامحرم و ازدواج

ولي در همان آيات نسخ شده . ن گفته استآه نسخ شده را خود قركآنهايي و آيات نسخ شده از بعضي البته 
ه راجع به شراب است، كاي  در آيه مثالً ،شده ظاهر عمل نسخ و فقط ماند مت باقي ميكه آن حكمتي است كهم ح

ها خيلي  نشويد چون عرب كوقتي مست هستيد به نماز نزدي 6 ارىكبوا الصالةَ و أَنْتُم س ال تَقْرَه كين آيه اين بود اول
د باي نماز بر مومنين واجب است و حتماً: فرمايد ميه كولي آيات خيلي صريح ديگري هست  .خوردند شراب مي

از  شنمازمؤمن ه كبراي اينپس  ،وقتي نماز به هر جهت واجب است و وقتي مست هستيد نبايد نماز بخوانيد .خواند
شراب . ردكه شراب را حرام كقدم بود، بعد آيات ديگري آمد  اولاين . خورد ند و نميك مي كشراب را تر ،بين نرود

فقط  بود كه گفتهبود فقط رده كه آن آيه شراب را حرام نكگويند آن آيه نسخ شد براي اين مي ندردكه حرام كرا 
ند ولي ك اين قسمت را نسخ مي. ندك گويند اين آيه آن آيه قبلي را نسخ مي مي. خوانيد مست نباشيد وقتي نماز مي

به اين   7قُولُونَحتَّى تَعلَموا ما تَ :هكگويم وقتي مست هستيد نماز نخوانيد؟ براي اين چرا من مي: گويد در دنباله آيه مي
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فتوا داده  كسيقديم در . گوييد ه چه ميكخوانيد بايد بفهميد  يعني هر وقت نماز مي، گوييد بفهميد چه ميدليل كه 
آيد، در  هيچ عقلي جور در نمي اشود؟ ب آخر چنين چيزي مي. نيد نماز باطل استكبه معنا  توجهدر نماز اگر كه بود 

خيلي مجمل است و اين آيه . گوييد چه ميكه يعني معنا را بايد بدانيد و بايد بفهميد  ؛يدبايد بفهم :گويد اين آيه مي
ه كبايد بفهميد   سبحانَ ربي الْعظيمِ و بِحمدهگوييد  وقتي ميكه مثالً نند ك هاي مفصلي مي بحثاش  مفسران درباره
  .شود ميزبان  ي نماز مثل لقلقه الّا را بايد بدانيد وااين معن. ه بزرگ است از هر عيبي منزه استكپروردگار من 
ظاهر آيه نسخ نسخ شد اي  آيهه وقتي كبه عنوان مثال گفتم را و اين بود در مورد جمع بين آيات بحث 

  . ردكاما ساير اوقات همه آيات را بايد با هم معني . ماند مت آن ميكولي حشود  مي
                                     

 )جلسه خواهران ايماني.(ش.   ه 1386/12/4 خيتار ، شنبهصبح .  1
 . شهاي ترين لرزه ه زمين لرزانده شود به سختكآن گاه : 1سوره زلزله، آيه .  2
 .8-7هاي  سوره زلزله، آيه.  3
 .53سوره زمر، آيه .  4
 .70سوره فرقان، آيه .  5
 .43سوره نساء، آيه .  6
 .43سوره نساء، آيه .  7
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د  و دا   1شش 

  
يادم وقتي ولو طرف هم ببخشد، من تا آخر عمر  مرده باشكسي بد كبه دگي عادي اگر در زن :سي نوشتهك

 در مورد اوالً. در من هستآنها بخشد باز  بخشد؟ اگر هم مي ميخطايا را خدا چطور . ي او هستم آيد شرمنده مي
ولي همان فراموش . گويد درست مي ،نندك را فراموش نميو آن به خطا دارند  توجهه خيلي كهايي  همان ،ها خيلي

ان كه بعد امكاي  خيلي ساده هايبراي خود من هم چيز. هم در اين دنياستمجازات ه اين كردن مجازات اوست كن
م حق تقد :يا هر چه، گفتم بازيروي لجاز بوده، من كسي م با مثالً در رانندگي حق تقد ،پيش آمده ،بخشيدن نبوده

ناراحتي، خود مجازات ولي همين براي انسان هست، از خطا كردن اين ناراحتي  ،مبا من است و حق او را از بين برد
ه كو اين. بينند ميرا شوند بعداً ناراحتي آن  نند و اينجا ناراحت نميك ر را نميكه اين فكهايي  منتها براي آدم ،است

  : گويد ميسخن گفتيم كه ما هيچ خبري نداريم ديروز راجع به خيام  ،است گونهچعالم ديگر 
  يست تا به ما گويد راز؟ كباز آمده   ي رفتگان اين راه دراز از جمله

ه به ما كنداريم اما اين خبر را داريم از آن طرف  يه ما خبر دقيقكاين است  ،نيامدهاز آن دنيا س كهيچ 
در . برد هم از بين ميه وقتي خداوند ببخشد آن خاطره را كآن اين است بينيم و  اند و نمونه آن را در اينجا مي گفته

در (ند، ك خيلي چيزها را فراموش ميبيمار ه كه اصل آن همين است كآلزايمر خصوصاً هاي رواني و  خيلي از بيماري
ا و اطب )ندك را فراموش ميخاصي چيزهاي فقط متر آن كدرجه در  ،ندك اصالً همه چيز را فراموش مي آلزايمر

او كروان ،اوي نداريمكه روانكبرويم از اين دنيا حاال وقتي ما . ياد او بياورند را بهخاطراتش اوان سعي دارند كروان
. ندك مي كظه را پافند و اصالً حاك خواهد مي ار ميكهر  ،دست اوستدر ي ما خداوند است و اختيار  ارهكهمه 

در همه  .ندك مي كصورت مسأله را پا :گويند ه ميكاصطالحي هست . ردن چيزيك كاستغفار يعني پوشاندن و پا
 اولمثل تخته نند و ك مي كپا، آن را ابر كنويسند بعد با ي ميبر روي آن ايم، چيزي  ديدهرا مدرسه تخته سياه 

براي خطا سي كه ك يبه عالوه خجالت. ندك مي ، يعنينمك مي: ند، وقتي گفتك تواند و مي خداوند مي .شود مي
ان آن را فراهم كدهد و ام آن حالت رواني را خدا مي وآن خجالت  خوداين حالت را دارد، شد و تا آخر عمر ك مي
 كمهمان خيلي نزدي د حتيه اگر مهماني داشته باشيكنيد كشما فرض . ندك اگر شرايط مقتضي نباشد نمي. ندك مي

معذرت  :گوييد يد ميه باشت نپوشيدكو  ه باشددير شداگر ، مثالً داي و با آن نشسته هلباسي پوشيد تان،برادرمثل 
رويد بدون خجالت و  تر باشد وقتي مطب او ميكهمين آقا اگر د. آمدم ،ت نپوشيدهكه دير نشود كخواهم براي اين مي

تواند اين روحيه را عوض  ها را آفريده خود او مي ه اين آداب و خجالتكسي كآوريد، پس آن  ت را در ميكناراحتي 
ه دو كاين است آن مثل ي خارجي  جلوه. ي خارجي ندارد جلوهو ت ه اين چيزها حاالت و روحيات اسكند، براي اينك

 آن كه. شدك ه خجالت نميكي در وضعيتي است كيو ديگري نه، ي آدم خجولي است كيمختلف، دو حالت با  نفر
ند چون بايد ك مي، ندكبايد بكه شد ولي حاال ك ند خجالت ميكاگر ساير مواقع بكه ند كباري كبايد خجالتي است 

 !ندكار كه چه كه به خدا ياد بدهيد كنخواهيد  ،بنابراين از اين جهت نگران نباشيد. شدك خجالت هم نمي د ونكب
خدا اگر نجار نيست ولي خوب در و تخته را به هم جور  :گويند ميو عاميانه است كه مثَل مشهور . خود او بلد است
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. ندك ار بخواهد ميكما قابل اجرا نيست ولي او هر  ه قابل اجرا نباشد، برايكهيچ حرفي هم خدا نزده . ندك مي
   :گويد مي

  تو خشنود باشي و ما رستگار  اركن سرانجام كالهي چنان 
ما را  و ـ  نكن، خدايي كگويم مردانگي  نمي ـ  نكني پس بيا و خدايي كتواني ما را رستگار  يعني خود تو مي

  .خود او آفريده هكه خود تو هم خوشحال باشي، مخلوقي است كن كرستگار 
رضاعليشاه، حضرت روي منزل مرحوم برو طور آباد نبود، پشت انبارِ ه بوديم گناباد و بيدخت اينكما بچه 

آورديم  رس مي از آنجا خاكشد  ه ميك كشد و خش جمع ميدر آن ه آب باران كه در آن گودالي بود كبياباني بود 
ديديم دست او  گذاشتيم اگر مي ه ميكآن مجسمه را . رديمك ميدرست  ها را رديم و انواع و اقسام مجسمهك گل مي

. رديمك وتاه بود به اختيار خود بلند ميكوتاه، اگر كدست مجسمه  :گفتيم رديم و ميك وتاه ميكدراز است دست او را 
من خليفه در روي زمين  2ةًإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَ منتها چون گفته ،همه چيز در اختيار اوست ،خداوند ما را آفريده

به اين خليفه استقالل  نه، ندكخود را سست حساب  ي خليفهپس طور هستم،  ه چون من اينكنگفت  دهم، قرار مي
هر  ،بخشم من مي: نيد گفتكار را بك ه شما اينكشخصيت مستقلي شود گفت داراي ه كشخصيت داد، براي اينو 
رديد كار خوبي كرديد و كنم ولي اگر خدمتي كشما را فراموش هاي  توانم بدي بخشم مي س را بخواهم ميك

ي پوست  اگر به اندازه: فرمايد لذا مي ،ه خدا به ما شخصيت بدهدكاينها همه براي اين است . نمك فراموش نمي
ي آن پوست  اگر به اندازه )چقدر ناچيز استروي آن است، ببينيد آن پوست كه بر پوستي يا (ي خرما خرما، هسته

رده كها خطا  وهكولي اگر . ندك آورد و حساب مي اين را مي ،در ته دريا باشد و يا در اوج آسمان د،رده باشيكوبي خ
 كچطور ي :گويد بخشم مي گفته همه را ميبخشد،  همه را ميبخشم  ه خدا خود گفته ميكو مواردي باشد  دباشي
مگر نديديد ) گوييم ه اين را ميكنيم ك ما فضولي مي البته(ني؟ ك وهي را حساب نميكني ولي ك اي را حساب مي ذره
. نكوه كتواني من را ببيني، نگاه به آن  نمي: به او فرمود 3 رب أَرِني :گفت ـ العياذباهللا ـ  حرفي زد و كه موسي يك
ان نگاهي كه با همخدايا  :بگوييدو وه بودن گناه نترسيد و نگران نباشيد كز رد، بنابراين اكنگاه آب  كوه را با يك

 ؛نيدكهاي خيلي جزيي، از آن هم ابا ن ردن حتي خوبيكاز خوبي  .نكببه گناهانمان نگاهي  كيكوه را آب كردي 
  .براي خدا باشدو ه به خاطر خدا باشد كهاي خيلي جزيي، به شرط آن خوبي

سالمتي فالن چيز در راه خدا و كه شتند حاال هم البته هست ك ميرسم داشتند كه گوسفند ها  عرب در قديم
ه براي آن كآن قسمت شند ك گوسفند ميكه ساني ك: فرمودهن آي قر در آيهكنند،  شخص قرباني مييا جلوي فالن 

نيد، خدا ك ه براي خدا ميكهم  سهمي آن. ديرس ه به خدا نميكگذاشتند  كنار مي ـ نآبه قول خود قر  ـ بت
ه لقمان به پسر كين نصيحتي اول. شود كسي شريكواهد با خ خدا نمي، چون گردد برمي بتبه همان و خواهد  نمي

بنابراين به خاطر خدا و خاص . ظلم بزرگي است كشر 4 لَظُلْم عظيم كبِاللَّه إِنَّ الشِّرْ كال تُشْرِ: گويد ند ميك خود مي
مرغ  كينيت  صبا خلواگر . ندك خدا قبول مي ،باشد كوچكخيلي هم حتي اگر نيد، كاري بكخداوند در دل خود 

بهتر ديگري شما را از آن ، اين كارِ ندكده تا شتر قرباني بدون اخالص ي ديگر كسي بدهيد و يكنيد و به كقرباني 
  . ندك قبول مي
و . نكه نكد، خداوند وحي فرستاد نكقرباني خواست اسماعيل را  ميحضرت ابراهيم وقتي به فرمان الهي  

نه، بزرگ براي ذبح فرستاديم ه شتر يا گاوي كمعنا اين به بزرگ نه . ح بزرگي به او داديمذب 5فَديناه بِذبحٍ عظيمٍ
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داستان در يا  .نكه براي من قرباني كاو فرستاده بود خداوند براي درصد براي خدا بود و خود   ه صدكذبحي 
ار و كانداختند و ديدند نه، ه كچرتو ردند كرا محاسبه كسي ارهاي كه در روز قيامت در پيش خداوند كآمده ديگري 

طور شد او را خواستند ببرند؛ اينجا دو تا  محاسبه ايني  نتيجهاو را ببريد، يعني وقتي ديدند : گفت .بار او خراب است
ردي طلبي كه كارهاي خوبي كتو : از او پرسيد. او را نگه داريد ببينممقداري : خداوند گفتيكي آنكه داستان هست 

 ،اين براي من نبود ،نه: گفت .ردمكار را كفالن : بض آن را در بياور ببينم چقدر طلب داري؟ گفتق ،ه از من داريك
. گران شود اطرافهاي  خواستي زمين مي ،اين هم براي من نبود ،نه: گفت ،ردمكار را كفالن  .براي عوام فريبي بود

ما هم پاداش تو را داديم و مردم تعريف  ،دننكه مردم از تو تعريف كبراي اين بود  ،نه: گفت ،ردمكار را كفالن 
همين هيچي ندارم به حساب : گفت .هيچي ندارم: ديگر چه؟ گفت: ت شد و خدا گفتكه تمام شد ساكبعد . ردندك

به او  وزه خريدي وكرفتي  و ستكي يتيمي ش ي آب بچه وزهكمرتبه  كياد داري ي: گفتخداوند بعد  .آيد مي
 كفالن جا ديدي ييا  .قبول استاين . سي را نداشتكآن يتيم ه كراي خاطر من بود آن ب: گفت .بله: دادي؟ گفت

با ه كن، بدون اينك توكّلبه او دلداري دادي و گفتي به خدا . س من رفتكعزيزترين : گفت ،ندك خيلي گريه مي نفر
دو سه تا از اين  ...يردكسي را به سمت من راهنمايي كيا اينكه  .آشنايي داشته باشي؟ آن به خاطر من بوداو 
رد كهمه اينها را حساب . شويم دهيم و رد مي افتد منتها اهميت نمي اتفاق ميها بار  دهه براي ما ك كوچكارهاي ك
  .او را به بهشت ببريد: ه بيندازيد و گفتكحاال چرت: گفتو 

رفت بر  ه ميكچند قدم  بردند او هر وقتي مي ،ايد ببريد ردهكه كحساب او را در داستان ديگر گفته شده كه 
چرا بر : از او پرسيد .او را نگه داريد: رد خدا گفتكار را كه اين كدو سه بار  ،ردك گشت و به عقب نگاه مي مي
خواهم  است ولي مياش همين  نتيجه مشخص شد وه كحساب  ،ه آن حساب من بودكبراي اين: گردي؟ گفت مي

 .او را بر گردانيد: خداوند گفت .من برسد نم شايد آن به دادك ه ميرم تو چقدر است؟ هر لحظه نگاكببيينم فضل و 
 ، خود او خوبخدا را هم ياد ندهيد ،بخشم و بخشيدم، ديگر نگران نباشيد مي وقتي خود خداوند گفتهاينكه منظور 

ه كما  ،ورده به خاطر نداريم به خاطر بياكند و همه چيز را كها محو  ن است از خاطرهكبلد است، همه چيز را مم
 .داند چيزي نداريم خود او مي

                                     
 .  ش.   ه 1386/12/5 خيتار ، شنبه صبح يك.  1
 .30سوره بقره، آيه .  2
  .143سوره اعراف، آيه .  3
 .شرك نورز كه شرك ظلم بسيار بزرگي است هرگز به خداوند: 13سوره لقمان، آيه .  4
 .107سوره صافات، آيه .  5
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ه ن،  یان؟  ار ا ی! وزی ا   1اداری 

  
سياست شده مثل . است حاال همه سياسي يخبرها، مار نداركمحتواي آن ه به كخواندم خبري  ها در روزنامه

داستاني است آور يادآن ب ولي مطل، رود ميدر آن باشد  يكوچك ي ههر جا رخن، رود ميه همه جا كآلودي  آب گل
از  حلب. به حلب رفت ـ توريستها  به قول امروزي ـ مولوي به اين مضمون كه روزي يك سياح 2مثنويدر 

با ، ز شيعه بودندكه مراكآن شهرهايي ي  ههمدر چند قرن اخير ه كشده  چطورحاال ، بود شين شهرهاي شيعه
ومت شيعه در آنجا كز تشيع بوده و حكمرهم قاهره  ،شيع بودهز تكحلب مراصالً . معلوم نيست  شيعيان بد شدند،

نشين  شيعهاينها شهرهايي  به هر جهت، ي ديگرگفتند و همين طور خيلي جاها مي ومت فاطميكحبه آن ه كبوده 
عزاداري  همه جا مراسمدر تمام شهر در هيجان است و آن روز، عاشورا بود و سياح ديد . ه حاال نيستندكبودند 
. نندك ميعزاداري ، علي بن حسين حضرت، به مناسبت شهادت امام خودشيعيان : گفتند؟ چه خبر است: گفت .است
عجب، : گفت .شصد سال پيشمثالً ش: گفتند؟ اتفاق افتادهاين قضيه چه زماني : پرسيد؛ گويم ميتسليت : گفت

سي نبود جواب او را بدهد كالبته ؟ سيدهحاال خبر آن به اينجا ر، اتفاق افتاده اي هربال واقعكشصد سال پيش در ش
البته منظور موالنا از اين داستان . شود آن مراسم برگزار ميه هر سال در همه جا كداد  ولي تاريخ بعدي جواب او را

گيرند كه موالنا شيعه را تقبيح كرده، او  چيزي ديگري است و برخالف كساني كه از اين داستان نتيجه مي
به هر تقدير، اين مراسم براي روز اربعين هم . كه عزاداري عاري از معرفت، مقبول نيست خواهد نشان دهد مي

  .اربعين استشنبه هم  شود فردا پنج برگزار مي
خيلي  ها ه ايرانيك نوشته بودند ها در روزنامه، نندك ميه همه چيز را به عنوان سياست مطرح كطوري  همان

به ياد  ههر سال ،هفتاد سال  ـ شصتاالن بعد از هزاروسيصدو. برند مين دتوز هستند و هيچ چيزي را از يا ينهك
خيلي خوب اي بكند  توطئهخواهد  ميه كسي كاين براي ترساندن آن . اند هردكه امام حسين را شهيد كآورند  مي

خبر  مسلمان بوده و هر مسلماني از اين قضيه خبر دارد ويك اين حرف ي  هه گويندكتعجب است باعث است ولي 
 ها يهودي، ه فرض بفرماييدكمثل اين. است راجع به تشيع اي هواقع ؛ربط به ايران ندارد اوالًاين قبيل مراسم ه كدارد 

اين به ، دانند ميحد پيغمبران خود ورش را دركو حتي  گيرند ميپادشاه ايران را جشن ، بيركورش كجشن تاجگذاري 
ار ك فراموش  ـ سكع به  ـ خيلي هم ؛ پساند هردكفراموش كورش را  ها ايراني، مذهب يهود مرتبط است نه به ايران

براي ه ما فردا كاربعين هم ، به دين اسالم و مذهب تشيع مربوط است و اين قضيه ربطي به ايران ندارد لذا. هستند
  .گيريم براي ياد بود است ميآن مراسم 

حركت حضرت موسي . موسي را احضار فرمود خداوند. احترامي دارد ملغت اربعين و چهل اينكهمطلب ديگر 
بگوييم به عنوان ادب نبايد  ،وه طوركحضرت موسي رفتند به  گوييم ميه وقتي كالبته اين را بدانيد (و رفتندكردند 

 :گويند مي يفقراي قديماز ه بعضي كمثل اين. ه از ايشان باالتر بودكحضرت موسي به جايي رفتند  ،تشريف بردند
اينها را در ياد داشته باشيد چون . اند هبه حج مشرف شد اند هاگر به حج رفت، نه. تشريف بردند كّهمحضرت آقا به 

 ،ه شده بودكحضرت موسي بر حسب احضاري ، به هر جهت )واردي است گيرند و ايراد ميبراي همين چيزها ايراد 
ه تمام كسي روز . رفت عموسي. ار داريمك سي روز با تو، به موسي گفتيم بيا: فرمايد مي اي هخداوند در آي .رفتند



59 

 

اين سي روز را  :گويد مين هم آقر. ه چهل روز شودكده روز ديگر هم بمان : فرمودندم؟ مرخصآيا  :ردكشد عرض 
ا خداوند ه مالقات بك 3فَتَم ميقات ربه أَربعينَ لَيلَةً. رديمكده روز هم اضافه  ؛تماميت به او داديم و مال رسانديمكما به 

  .است از اين لحاظ داشته چهل اهميتيعدد ه كاين است  ؛امل شد به صورت چهل روزك
چهل روز جنين، تكامل از مراحل  كشناسان هر ي زيست به اصطالح، از نظر طبيعت هم چهل اهميت دارد

ه چهلم كد ش چطور .برگشته بودندكاروان اسراي كربال از شام ه كدر روز چهلم عاشورا هم مثل اين، شدك ميطول 
ها و  بانه شتركفاجعه  اول سِكع به ؟ردندكآنجا عزاداري در و همه  رسيدندمدفن حضرت امام حسين  به
شايد  ،قدري ي بعد هدفع، دانستند ميتربيت بودند و قدر امام را ن خيلي بي، بردند ميها را  اروانكه كدارها  اروانك
ه اسم او را كگيرد  ميه جلوي شترها را كحتي آن شترداري . ردندك مي احترام باالتر آمده بودند و ،پله كيي  هانداز به

شايد او  .تا آنها راحت باشند، رفت دور ، مياري داشتندك و شدند ميپياده كه حرم  بيت دام از اهلكهر  ،اند ههم نوشت
مراسم آنجا بودند و  چهلمرسيدند و  چهلمدر روز به هر جهت ، ار او را ببخشدكند خداوند به همين كاگر توبه 
 ،به قصد زيارت قبر امام حسين آمد ه آنجا بودندكبيت  ه غير از اهلكسي ك اولكه د اي هشنيد .گرفتندعزاداري 
تو عمر طوالني پيدا  :به او فرموده بودندحضرت ه ك خاص پيغمبر بودي  هه از صحابكانصاري بود  عبداهللا جابربن

ه جابر به خدمت امام باقر رسيد و به ايشان ك، سالم مرا به او برسان ،هي ديدنسل پنجم مرا خواو رد كخواهي 
كنم در  مي تصورهست كه شبيه آن را جابر داستاني ي  درباره. به شما سالم رساند ،جد شما، پيغمبر :هكرد كعرض 
حضرت سجاد  در خدمت ندنوجوان بود يا كودكسن و  مك عباقروقتي حضرت نقل شده است كه  ءولياتذكرةاال

 ،اين فرزند من است :حضرت فرمودند ،پرسيداز ايشان جابر . پيرمردي بوددر آن زمان ه كعيادت جابر رفتند به 
ه كدر حالي هستم  ،ر خداكش :گفتاي؟  هچگون :حضرت سجاد از جابر پرسيدند. ندردكمعرفي  حضرت باقر را

بعد حضرت سجاد به . و دو تاي ديگر ؛بيشتر دوست دارمناداري را از ثروت  ،بيماري را از صحت بيشتر دوست دارم
عمو ه او را كمثل اين ـ حضرت باقر آمدند و خيلي محترمانه .جوابي بده و احوال او را بپرس :فرزند خود باقر فرمودند

 :گفتو رد كجابر تعجب . طور نيستيم بيت اين طور گفتي ولي ما اهل تو اين عمو جان :فرمودند ـ ردندك ميخطاب 
اگر بيماري داد آن بيماري را از  ؛راضي هستيم ده هر چه خداوند بدهكما در حالي هستيم : فرمودند؟ داي هچگون

ه كجابر حضرت باقر را . آن ناداري را از ثروت بيشتر دوست داريم ،اگر ناداري داد. بيشتر دوست داريم سالمت
جابر اينكه، منظور . جد شما براي شما سالم فرستادند :ه گفتكرد و بوسيد و شايد همانجا بود كبودند بغل  كودك

ه شرح آن كهدا است الشّدين زاير قبر حضرت سياوله كهست  اهميت داشت و اين افتخار براي او در تشيعقدر  اين
عناد  كاين ي .اند ها نوشته روزنامهرا مطلب هستند و االن هم همين توز  كينه ها ايراني :ه گفتهكاما اين .اند هرا نوشت

با اين  اند هه خواستكبه اين معني . دارند ه مبلّغ تشيع هستندكاز آن جهت  ها ه با تشيع و با ايرانيكتاريخي است 
اين  كه نند و بگويندك كوچكگيريم  ميهدا الشّده براي حضرت سيكيادبودهايي  حرف ارزش و اهميت اربعين يا

دنيا محترم است منتها ايران ي  هشهادت امام حسين براي همي  هقضي. مطلب چنين نيست. ستها مربوط به ايراني
رده و از آن كافي و تحليل كموشو آن را ه اين قضيه را نگه داشته كتا حاال اين افتخار را در تاريخ داشته 

  .مربوط به تشيع است نه مربوط به ايراناين مراسم پس  ؛ردهكبرداري  بهره
از آن مرتبه هر طور بخواهند  كه يكنند ك مي لاووري معني و متدآخر لغت را ط ؛توزي ينهكلغت و اما 

، توزي نيست ينهكاين  !ينه شتريك گويند ميكه آيد  ميه ما از آن بدمان كتوزي صفتي است  ينهك. نندك مياستفاده 
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ه كه مهر و محبت كطوري  همان ،نيمك ميما اين غضب را تجليل ، ارهاكغضب الهي است بر ستمي  هدهند نشان
ه اگر شمر را دست شما بدهند با كغضب هم نه اين. اهللا هم ثواب دارد في غضبِ، براي خدا باشد ثواب دارد وللّه 

عاشورا از زندگي شمر قبل از قضيه . نروداو يادتان ه آمد لعنت كه نام شمر كغضب يعني اين، نهبكشيد چاقو او را 
از ته جهنم در  رّمثل حنفر  كي كه در آن روزي كه شد ورچط و ردهك ميچه  و بوده ميآد چطوره كخبري نداريم 

رفت  شمر و بود جاي او خالي شد رّه حكآنجايي  ؛رفت ته جهنم  ـ سكع به ـ  اين آقا، عليين رفت به اعليو آمد 
همان ارزش را  و باشد ثواب داردو از روي معرفت و نه عناد شخصي ه براي خدا كه غضبي هم كاين است ؛ آنجا
ها عاشورا و اربعين و اين روزها را تجليل  سالدر طي نقدر بايد  آما  .شود ميتلقي ن توزي ينهكپس اين امر  .دارد
طور  ه چرا اينكنند كتحقيق ، نندك ميبينند و تعجب  ميطور  ه اينكاهميت دهيم تا باالخره اينهايي به آنها نيم و ك

همان ، رده بودكمقرر نيك قدم يش از آن بيعني خداوند قدم جلو رفتند  كحضرت امام حسين با خون خود ي؟ شده
ه ك بتا فرزند نهم ايشان امام زمانها گذاشتند،  براي بعدي، بقيه را رده بود انجام دادندكه خدا مقرر كقدري 

ه دست كما ؟ ساني هستندكچه  ها بعدي. گذاشتند ها براي بعدي ،غير از آن زمانرا ولي بقيه . ظاهر شد انجام دهد
توفيق  ماي  هفرد ما و هم به مجموعهم به فرد ،اهللا توفيق بدهد و توفيق دادهءشا، ولي خداوند انهستيمشكسته پا  و

و به دانند  ميرا باطل  تصوفبه خيال خود عرفان و و  زنند ميه از روي جهل حرفي كجهالي بعضي از اين  كه بدهد
با خود در افتند و  در اين حالت بايد. ه خود آنها باطل هستندكآن جهل برداشته شود و بفهمند  ،نندك ميحمله آن 

 در پيشراه امام حسين را جاهالنه ه با اين دشمني كنند ك ميان ما خيال ندشم بنابراين .شته باشندار نداكبه ما 
زش نيد آموكسعي ، روي جهل است شود چون بيشتر از ميدشمني هم اگر  ،از اين جهت نگران نباشيداند،  هگرفت

 .چيستحقيقت ه كبگوييد و بفهمانيد و دهيد 
                                     

 .  ش.   ه 1386/12/8 خيتار ، شنبهصبح چهار.  1
 .808-780ت يابا، ششمدفتر ، 1386تهران، انتشارات روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيصحت ،يمعنو يمثنو.  2
 .142سوره اعراف، آيه .  3
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ی س  ج ن   ش   1ّل 

  
ه كاند  گفتهجماعت نماز در برگزاري حتي . ي نشستن در مجلس فقري از آداب اين مجالس استي جا مسأله

كسي نشود و رعايت مطلب اگر اين . م بيشتري در اسالم و ايمان دارنده تقدكبايد قرار بگيرند ساني ك اولصف در 
توهين اي؟ برو آنجا بنشين، اين هم،  دخالت كند كه چه كساني بايد كجا بنشينند و مثالً بگويد تو چرا اينجا نشسته

من از اين نقص  آنهاست و هم توهين به من است به كسي مربوط نيست كه حرف بزند و شخصي را بلند كند،به 
در  عبارت مشهور كي. شريكمگناه  و من هم در آن تر هستم من هم ناقص ،تر باشيد ، هر چه شما ناقصهم هست

بهتر است كه پيشكسوتان در آن قرار ه ك اولغير از صف  .»جا مهر گذاشته«فالني  گويند مياست كه فارسي 
بايد  ،بودنشستن  يجا ،هاي ديگر هر جا نند، غير از آن در صفكرعايت هم بايد آن را ساير مومنين بگيرند و 
به اين دليل ببينند بايد زنم و همه مرا  ه حرف ميكبراي اين ،جاي مشخصي دارماآلن من خودم در مجلس . بنشينند

راهي براي عبور  ـ ي آقايان جلسه ـ  بينيد در ه ميكاين. من نيستشخصيت اين دليل بر  الّا جاي مشخصي دارم و
به اين علّت است نه، شد  گفته ميهاي قديم  شاهزادهدر معبر ه كنيست  »ورباشكدور باش و  «كنند اين  من باز مي

ار را كه از اين جهت اينكاين است  ؛افتم نند ميكفوت به من مختصري   ـ اصطالحاً  ـ اگرو من ضعيفم كه 
  . ندنك مي

سالم و احوالپرسي و و بعد از  رسيد عسي به خدمت حضرت جعفرصادقكآمده است كه  ءوليااال تذكرةدر 
محبت تو از همه بيشتر  ،مال تو از همه بيشتر استكلم تو از همه بيشتر است، اهللا ع رسول نياب: گفت ،اظهار ارادت

آن هم اين است كه يك كمي   ـ العياذباهللا ـ  عيب داري كيفقط ي ما بهتر است،  هاي تو هم از همه لباس ،است
ه خود كما اينك(دانم ر ميت ي بندگان پايين من خيلي متواضع هستم و خود را از همه: حضرت فرمود .متكبري

بياييد با هم : سپس فرمود )خورد هار ميابا هم نخود نيزان كايشان در بعضي جلسات با غالمان و  حضرت يا جد
همه . ه رفقاي ما هم بيايندكرويم مگر اين به بهشت نمي :به بهشت رفتيم بگوييمكه دام از ما كه هر كعهد ببنديم 

حضرت  .ما چه بگوييم ،گويد طور مي ي پيغمبر است اين نوه وامام  اينكهخدايا : تندگف. به گريه افتادنداطرافيان 
زنم از  برياي الهي حرف ميكوقتي از ولي تر هستم  وقتي به خودم هستم از همه پستمن : فرمودند عصادق
در شريعت  .است براي اين استدر سلوك  اولشريعت قدم  كه گويند ه ميكحاال اين. ي جهان باالتر هستم همه
ه كاگر با عجله آمديد  ،جا بايستيد همان ،هر جا خالي بوددر بين صفوف آييد  ميجماعت وقتي به نماز  كه گويند مي

، به احترام وضو بگيريد مهر بگذاريد سر جاي خود و برويد كي ،رديدكبه نماز برسيد و بعد نياز به تجديد وضو پيدا 
خود تو بايد شود كه  گفته ميطريقت در اما  .شريعت استدر اين . دارند ه ميجا را براي شما نگ آنديگران آن مهر 

خود تو بيا  ،س استكس ديگري و بگويي اين مهر مال فالن كمهر را بدهي به اينكه نه  ،بيايي مهر بگذاري
ر مسلمان د كدر صدر اسالم اگر ي. مثل هم هستند ينمنؤي م چون همه محترم است منؤمقول البته . بنشين

 ،نفر مثل همه است كيدر ميان مؤمنين يعني  ،ردك قبول ميآن امان را داد، فرمانده هم  سي امان ميكجنگ به 
توانيد  شريعت مياز نظر  ،ردكار را ك من ديگري اينؤمني از طرف مؤبنابراين اگر م، نفر هستند كيمثل آن همه 
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ه كشريعت و طريقت . نيدكو اطاعت  ،شمه بگوييد چكطريقت اين است نظر ولي  ،صحيح نيستكه  بگوييد
  . اند گونه ايندر همه جا  اند، صلمتبه هم  گويند مي

هم كه مرد دانشمندي مرحوم سنگلجي  .آمدند مي ه ديدن علماي مهم آن زمانگاهي بعليشاه  حضرت صالح
يعتي و فقهي ندارند هاي شما اطالعات شر ه درويشكبود خدمت ايشان گفته او روزي . رفت ايشان ميبود به ديدن 

از ولي اين گناه و قصور  ،نندك مياهللا رعايت ءشا ه انكايشان فرمودند  .نندك رعايت نمياين مسايل را چندان و 
پردازيم و  ميطريقت آموزش امل شد ما به كه كشريعت  ،دادن شريعت هستيد ه شما مأمور يادكبراي اين ،شماست
ه بعضي از اين كبين علما و بزرگان شده شوخي موضوع حاال اين . ستطور ا گاهي اوقات همينكه بينيم  ما مي
ي انساني را بايد يادآوري  طور چيزهاي ساده ه اينكسفم از اينأمت: من گفتم. داردهم ي آموزشي  جنبه ها واقعاً شوخي

  .ام در بين فقرا ديدهچون اين را عمالً  ،استمسايل ترين  اين از ساده ،نمك
و كساني هم كه در اطراف  جا نداشتيمايشان هرگز پهلوي كه كوچك بوديم، عليشاه  حدر زمان حضرت صال
عادت به يك جاي خاص ه كردند اين است ك ميرفتار طور  چون ديگران ايندادند و  ايشان بودند به ما جا نمي

جذبي بودند آقاي  ه مرحومكمشايخ آقايان مجلس كه به مثالً گاهي . بستگي به عادت هم دارد اين مسايل. رديمكن
و اصرار شد  پا مي آمدم كسي كه پهلوي آنها نشسته بود مي) كه هر دو به من خيلي محبت داشتند(يا آقاي وفاعلي

قبول كند، انسان به احترام او بايد آن را  با وجود اين وقتي مؤمني به چيزي اصرار مي. كرد كه بيا اينجا بنشين مي
   .كردم و من آن را قبول نمي يك مورد استثنا بودولي اين  ،ندك

فعاليت و خستگي ناشي از خستگي غير از  ، اينما هه خسته شدك، براي اينبيان كنمتوانم  را نميساير مسايل 
اي باشد يا به مسافرت خوبي رفته باشيم و به حج يا به زيارتي رفته باشيم وقتي  كننده كار است، اگر خبر خوشحال

ي اين مسايل حرف بزنيم،  شويم، اما اگر قرار باشد كه درباره را بگوييم خسته نمي گرديم، هر چقدر شرح آن برمي
ي شما دارم از اين چيزها خسته  نفر به جاي همه كمن ي ،نيدكبنابراين شما خود را خسته ن ،شود آدم خسته مي

ند اگر كني بايد بشستكش .تر شد ه از متن مفصلكاي بود  اين حاشيه. نيدكشما با گشايش روح رفتار  .شوم مي
 الخطاه جايزكنيم كاند جايزالخطا، يعني اگر خطا ن ها هم گفته به ما انسان ،گذارند ستني نميكه اسم او را شكند كنش

  . يمشو نمي
لقب المشايخي و  شيخمسؤوليت ه كري تنها شيخي بودند ئمرحوم آقاي حاج شيخ عبداهللا حا در دو قرن اخير

، فرزند وني ايشان بودكري منزل مسئحسينيه حابودند و عليشاه  رحمتيشان ملقّب به ا. ه شدبه ايشان داد »شاه«
مجلس . ردمك و خواهر صحبت مي روز جمعه در منزل با مادر كه يكرد ك ري تعريف ميئحا هادي ايشان، مرحوم

دادند به من و اي  نامهردند و كتشريف آوردند، من را صدا به اندروني حاج شيخ عبداهللا آقاي بيروني تمام شد و 
ايم و به  ردهكس تحصيالت علمي كفالن  و  ـ مهدي ـ  نفر نوشته من كديدم ي ،را خواندمآن من . بخوان :گفتند
حاال ما تقاضاي  ،نيمكه بايد با شما بيعت كايم  مجتهد هستيم و به اين نتيجه رسيدهو ايم  ي اجتهاد رسيده درجه

حاج  ،خواندمآن را ه كتشريف خواهيد آورد؟ بعد به شهر ما هران يا شما فرماييد ما بياييم ت مي. نيمك بيعت مي
ه گفته شما كاين چه آدمي است : هادي به نظر تو در جواب چه بنويسم؟ من گفتم: هكپرسيدند  ـ پدر ايشان ـ  آقا
 ا نامه بكبود  »ليوفاع«آقاي طرف نامه از . نه، من بايد بروم: فرمودند. پا شو بيا تهرانآييد يا من؟ بنويسيد  مي
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ف شيخ وتاهي بعد از تشرّكي  مجتهدسليماني به فاصله و البته آقاي مهدي رده بودندكمجتهدسليماني امضا  مهدي
  .ياد دارند و خدمت ايشان رسيده بودندايشان را به ها  ه خيلي از تهرانيكبودند شدند و از مشايخي 

ه خود شما كمگر ايني مستثنا را گفته باشم  نهدر اين قبيل دستورات كلي خواستم براي شما يك نمو
  .باشد صف جا دادندر براي شخص خاصي تشخيص بدهيد و 

                                     
 .  ش.   ه 1386/12/15 خيتار ، شنبهصبح چهار.  1
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ث ط  ود، خ و دت  ود و و دت و یان و   ، ق 

ط ادبا و قامات     1؟ یان 

  
 .شودن دهيكدام فهم چيهمعناي اصلي كه  يمباحث و مطالب را با هم مخلوط كنند به نحو يعنيخلط مبحث 

در يك شعري هست كه در آن بعد از آوردن . كنند گاهي اوقات نويسندگان براي بيان موضوع از شعر استفاده مي
  : گويد چنين سخن مي ،الوجود راجع به واجب يمطلب مهم

  غرق است ميم كي نياندر يجهان  فرق است ميم كياحمد تا احد  ز
جلَوات احد است كه از  يكيدر واقع هم  احمد. اريد هريالدار غ يف سيل. الوجود خداوند است و واجب احد

خواهد  ـ  كه ممكن است ـ  اضافه كنيم، تبديل به احمد  ـ كه واجب است ـ دبه لغت اح. ميماگر يك باشد،  غمبريپ
اصالً وحدت در صورتي كه . داز عرفا به وحدت موجود اعتقاد دارن يگفتند بعض ،استفاده كردند  هم سوء نياز ا .شد

 !ها؟ همه خدا، پس كو بنده نيا. من خدا، تو خدا، او خدا يعنيوحدت موجود ! اي است عاقالنهريغامر  كيد موجو
رايج بود و گاه به وسيله بازي با ها  گونه خلط مبحث نيا ميقددر متأسفانه . دنديوحدت وجود را نفهم يمعنآنها 

يك ادبا،  نيدر ب ميقد در ايام.... و ذارندبگديگري  و در جايبردارند را  ميمكردند چنان كه يك  حروف كارهايي مي
تو  :كه ادعا كرد گفت يمثل آن كس. گرفتند نمي يجدآن را  گرانينه دو نه خودشان كه رسم بود  نوع سخني

. اتبا كلم يباز قيطر نيور به اط نيهم. ميگو ر ميعم يعنير عگفت ماست؟ ير چعما. رمعگفت من ما؟ اي كاره چه
   .گونه بيان كرد توان اين نمي تياقعو يبرا يول ،شود گفت مي حيتفر يا براركلمات  نيا

 يكيزدند،  را داشتند مي يكي :نديگو مي. قوم بزرگان نينه در بو عوام بود  نيكارها در ب گونه نياگذشته، در 
اي  عده كيحاال . به وحدت واجب الوجود معتقد استشخص  نيا :؟ گفتنداست گفت چه كار كرده و ديرس انياز آقا

  .باطلندكل عرفا  نيبه وحدت موجود معتقدند، بنابراو نيز  به حلول و اتحاد  رفااز ع يهم آمدند گفتند كه چون بعض
هر سه  نيخسن و خس«: گفته بود نيز ل معروفثَم آن. »عبارت، اوچ غلط ريب«: كه است يمثَل مشهور

 »نيخس«است،  »حسن«و  ستين »خسن«! !ر آن هستد صد غلط ليجمله است و كي »هستند هيدختران معاو
 گريد يكي ستين »هيمعاو«. »پسرند« ستنديهم ن »دختر«. است »دو«هر  ستين »سه«هر . است »نيحس«و  ستين

كس به وحدت  چي هاوالً! دارد؟وجود عبارت چند تا غلط  كدر ي دينيب مي. »بودند« ستيهم ن »هستند«است، 
 يكي ييمثل آنكه در جا. گفته باشدجوك  كي نكهيا يبرا ايباشد  وانهيد اي نكهيشد مگر اتواند معتقد با موجود نمي

 يبرا ديكرد يگفت خوب كارم، يكشتاو را  ميكرد ما گرفت يغمبريپ يادعا يكيكرد، گفتند پارسال  ييخدا يادعا
  !او را من نفرستاده بودم نكهيا

مراجع هم البته . دهد لي پرسيده شود، دفتر آنها پاسخ ميتقليد سؤامراجع رايج شده كه اگر از  يرسم راًياخ
به . باشند خودشان نيمقلد ريچه غ و خودشان نيمرجع سؤاالت همه، چه مقلد ديبا و است اديز يليحقاً كارشان خ

بود  رت مهم يكه قدر يرسم بود سؤاالت ميدر قدالبته . جهت اين اشتغال است كه معموالً دفترشان پاسخگو هستند
مثالً . كردند منتشر مي، سپس آن را كردند اصالح مي او يكردند  مي دييآقا تأكه يا  رساندند ميهم نظر خود آقا  به

كه  يتياز مرجع ريبودند، غ يميهم صمبنده با  و بود يفاضل و دانشمند اريكه مرد بس كيزنجان رضا آقا حاج
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جمله  نم ـ جادو  يكي صالح ادنامهيدر ين مورد ابودند كه هم  ميعبدالكر خيدفتر مرحوم حاج ش سئيداشتند ر
م، يديپرس ما از خود آقا مي :گفت مي شانيا. ذكر شده است ـ اند داده شانيبه ا شاهيعل كه حضرت صالح يغاميپ

كه  قدر اينحاال  نكهيمثل ا يول. ميرساند به نظر آقا ميبعد و  ـ  بود نيمثل امتحان و تمر قعدر وا ـ  مينوشت مي
 ييجا كيدر ! نه خود آقاد، يدر واقع شما مقلد دفتر آقا هست يعني. كنند نميديگر نظارت است،  اديكارشان ز انيآقا
به وحدت  تصوف اياز سران عرفان  يچون بعض: اند گفتهاند،  كه جواب داده انيااشتباه، دفتر آق نيبه هم دميد

، يمثالً سران صنف كفاشد، يكن نييتع ديتوان ران را شما ميس در خيلي از موارد اوالً. باطلند نيموجود معتقدند بنابرا
 چگونه ديشناس نميشما كه خودتان عرفان را د، يكن نييتع ديتوان سران عرفا را كه شما نمي يول. يسران صنف بقال

بود  آمده نكهيا ياز سران اسالم است، برا لَمهيمس دييبگو نكهيمثل ا! فالن كس از سران عرفان است؟ دييگو مي
 كه واقعاً از سران عرفانند ييآنها دميمن ند ييجا چيه. نهايو مسلمان هم شد، و امثال ا صرسولخدمت حضرت 

  : نديگو ، سران عرفان ميچنين چيزي را مطرح كنند
  ظالل است نيع ييكه در وحدت دو  محال است نجايو اتحاد ا حلول

 كي مييبگو يوقت گريد. جز اهللا وجود ندارد ياله چيه، يمؤثر چيه ستين ،االاهللا الاله مييگو ما مي يوقت
به دو نفر و دو . شود دو تا مي نيكرده، ا داياهللا با من اتحاد پ ايهست، اهللا حلول كرده ) يالله( كيهستم و ) يمن(

 يو وجود مستقل لياز وجود اص ريغ يوجود يعني ؛مييگو مي وحدت وجوددر عرفان وجود معتقد است و حال آنكه 
  .ستيهللا نجز ا

در ذهن انسان  يتيكل كيبا خارج منطبق بشود،  اتشيتمام جزئ ستيها الزم ن مثال نيالبته در ام، يبزن يمثال
جرقه  كيمرتبه  كي ديهم كن كينزد يرا وقتي منف يكي ،طرف مثبت يكي ،برق ميدو تا س: است يكافد يايب

مرتبه  كيحاال و  نبود شيپ قهيدق كيداشت، چرا  وجودمستقالً اگر خودش  يزند، آن جرقه كه وجود دارد ول مي
 مييبگو ديبام، ييبگو ديهم نبا »ها ميس«. هست ها ميس نياست كه در ا يي وجود برق شد؟ آن جرقه جلوه دايپ
 كيبه نزدولي وقتي  هر دو ابرند ،ديسف يكيو  اهيس يكيدر دو قطعه ابر، مثالً  اي. است يكياش  ، چون همه»ميس«

 يابرها هست، تجل نيكه در ا اي تهيسيالكتر يروياي از ن جلوهست؟ يزنند، آن برق چ برق مي كي ،رسند هم مي
ناشي از است و صاعقه  ابانيدر ب يكيكند؟ مثالً  مي يكند، چگونه تجل يخواهد تجل مي روين نيوقت ا كي. كند مي
 كيند، يب نميچيزي چشمشان  :كه ديگو زند، مي مثال ميهم براي جهال قرآن  هيآ. كشد او را مي و ديآ ميآن 
رود  ابر مي نيهم. است يكيروند، باز تار ميبه جلو دو قدم نند، يب مي يزيچ كي زند مي ـ  يي اله جلوه يعني ـ  جرقه

آن . زند جنگل را آتش مي و زند جرقه مي كيرود  مي همان ابر. شود هاي كوهستاني و تبديل به مه مي مكاندر 
 يميباران مال كو يزند  تر جرقه مي آن طرف. كند ويران ميرا چيز همه و  ديآ مي ليسد كن بارش ميتر  طرف
ست، يجز برق ن. وجود و آن وجود برق است كي زاست ا يمختلف يها همه جلوه نهايا. دهد مي يبه ما روز و ديآ مي
وجود هست همان  كهيي در هر جا. در كارخانه هست، در ابر هست، در همه جا هست، هست ميدر س روين نيا

برق  يروين... .آن برق و آن برق ابر است و اي است برق، برق كارخانه نيا مييبگو كه ستين طور ايناست، واحد 
كه  يليآن س. اي از اوست موجودات جلوه نيي ا وجود دارد، همه يوحدت كي ميدرك كن ميما اگر بتوان. است يكي

قوم  نيابا برو، من كنار تو  ديگو خدا به او مي يي همان است ول وهكند، جل مي يطور را آن عنوحقوم و  ديآ مي
همان . است يي اله را در آن بسوزانند، آن آتش هم همان جلوه ميكه ابراه افروختندكه بر يآن آتش. كار دارم
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 يول .ي همان است برافروزند، جلوه ايكه در دن ينه تنها آن آتش، هر آتش. سوزانن: گفتبه آتش  يي اله جلوه
  .گيرد كاري صورت نمي ي من جز اراده ديفرما خداوند مي
اگر . است داري نيد نيبلكه عست، ين نيكه به وحدت وجود معتقد باشد خارج از د ينه تنها كس نيبنابرا

را بفهمد و معتقد نباشد، او كافر  شاياگر معن يول. از مردم عوام است و دهينفهم ، معناي آن رامعتقد نباشد يكس
  ! كه معتقد است ينه آن كسو  است

اما . همين استآمده،  شيپ تصوفو  عرفان خيدر تار ـ وحدت وجود ـ  اصطالح نياي كه ا جهت عمده كي
كه آنقدر كه البته  انيالب خطبة. هست حاًيصر عيخطب عل يدر بعضمثالً . جديد نيستوحدت وجود حقيقت 

را كه حضرت  يهمان صفات آنجادر  يول ،ستيحضرت نمايش فر نديگو مي ي از افرادليگفته، خ حيرا صر يمطالب
 يعل ياست ول يكيخدا  مييگو است كه ما مي ييها هماند، يفرما خود مي يرا كه برا يقدرتد؛ يفرما خود مي يبرا
: است نيها ا يالله يفرق ما و عل: در جواب فردي، فرمودندكه  شاهيعل سعادتبه قول حضرت . نداشت ييخدا يادعا
  . هر چه هست خداستست، ين يعل مييگو است، ما مي يهر چه هست عل ستين ييخدا نديگو ها مي يالله يعل

ي  دهيكلمات هست، جز به د نياهم  يبعد يعرفاائمه و در كالم د، يكن دايپ انيالب خطبةرا در موضوع  نيا
هم ي كه عرب شد به نام ابن دايپف عارنفر  كي هابعد. كه معتقد بودند يكسان يعنينگاه نكرد،  نهايبه ا يقبول كس

ها را به صورت يك نظريه درآورد و شرح داد و آن  او اين حاالت و گفته. مقام بااليي داشت در علم و هم در عمل
را  يتئور نيدهند، او هم ا بزرگ را شرح مي ايعرف و از اشعار شعرا يحاال بعض نكهيمثل ا. را وحدت وجود ناميد

 نيرا انتخاب كرده، آن وقت ا يغزل كي، شمس وانيدمثالً از منتخبات از ان اُدبا  يكي. گفت و بعد هم شرح داد
  : آورده است كههم  يطور

  دييشما دييشما ستيز شما ن رونيب  دييخداد، ييآنان كه طلبكار خدا 
  :گونه است در صورتي كه بيت اين

  دييشما دييشما ستيز شما ن رونيب  دييخود آد، ييآنان كه طلبكار خدا
آن اديب  يول. ستيز شما ن رونيپس بدم، يآدم را خلق كردم از روح خودم در او دم يوقتفرمود خداوند  ،بله
!! گفت دمم طرفبعد گفتند شاهدت كو؟  .شود بيان مي كه عرفا معتقدند »ييخدا  همه«در اين شعر نظريه گفته كه 

، اصالً عرفان سرش حافظه خوبي داشته است كهاينو با  مشهور است يليكه خ ياز كسان يكيشاهد هم آورده از 
همه را خدا  و هستند »ييخدا  همه«معتقد به عرفا  ديگو كه او مي چرا امرزديباو را شاءاهللا خدا  حاال ان. شود نمي
   !دانند مي

كه انتخاب  يانيآقا نيتواند انتخاب كند و شرح دهد، ا نمي يرا هر كس شمس وانيد مانندگونه اشعار  نيا
د، ييآنان كه طلبكار خدا«خواهد بود كه  يشعر جالب يليخبيت  نيا ياز لحاظ ادبو البته  هستند بيكنند اد مي
شعر  يشاعر كيوقت  كي. ستين ير ادباشعا نيا البته. »دييخود آ«: دياست كه بگو نيبهتر اولي » دييخدا
زودتر اثر  نكهيا يبرا و ديبگواي را  تهنكخواهد  مي كه است يعارف خير،وقت  كي. ديخواهد شعر بگو ميد، يگو مي

  : ديگو مي يسعد. ندشاعر نبودو حتي سعدي تنها  يمولو. است ليقب نياز ا يمولود، يگو كند به شعر مي
  2آموخت يمرا معلم عشق تو شاعر  بودند نيمن عالمان دي  لهيقبي  همه
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 و رنديگ مي يلحاظ ادباين اشعار را از  حاال آقايان،. ستين گويي صرفهدفشان شعر بزرگواران نيا نيبنابرا 
رود، حق هم  باال هم مي  ـ برند آقا را باال مي نيا يليكه خ يكسان ديفرض كن جهيدر نت. خواهند ترجمه كنند مي

 ]ادبيات[نبرند، از آن منبر شيباال ]عرفان[رمنب نياز اد، يگو كه خودش مي يزيآن چبه دليل منتها نه   ـ هست
 خيش اي يسعد اي ديكتاب در شرح حال ابوسعمثالً كه  ستين يعارف خوب يخوب، ول اريبس ستا بياد! ببرند

  . بنويسد نهايابوالقاسم و امثال ا
كه در  ستين يزيچ كيوحدت وجود . ها باال گرفت از هنگامي كه اين گونه مسايل تئوري شد، اختالف

گفت وحدت وجود غلط  يكياختالفات شد،  خيتاراز آن ! دارد ياست كه به حال بستگاي  نكته نياد، يايب يتئور
 خيش يحت. مؤمن حقيقي هستند گفت يكيكافرند، معتقدان به آن گفت  يكيگفت درست است،  يكياست، 

ها،  زده كه آن حرف ييها خودش حرف يمخالف است ول يابن عربوحدت وجود  هيبا نظر يعالءالدوله سمنان
كه خودشان خلق  ـ وحدت وجود را با وحدت موجود انيآقا نياكه منظور . دهد وحدت وجود را نشان مي

 .ام را ديده يزيچ نيچنها  هم در بعضي رسانه راًياخو كنند  مخلوط مي  ـ كردند
                                     

 .  ش.   ه 1386/12/16 خيتار ، شنبه صبح پنج.  1
 .400ص  ات،يغزل ، 1385تهران، انتشارات روزنه،  مظاهر مصفّا، تصحيح سعدي، كليات.  2
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ی، وم رگان د ن، ا کالم  ؤ فاق  ماع و ا   1 ا

  
 سياراترگان را به ثوابت و ه ستاكاين بود  ها بندي تقسيميكي از اين . اند كردههايي  بندي تقسيمپيشينيان 

محور ه دور خورشيد يا هر كار ستارگان سيآيد ثابت هستند و  چنان كه از نامش برميستارگان ثابت . ردندكتقسيم 
چيست كه ن آي قر اين آيهتكليف ه كل بودند كدچار اين مش اولها از همان  ولي خيلي ،گردند ميديگري 

رفتند  وقتي به رصدخانه مي. ت به سمت خداوند استكمه چيز در حال حرن نيست و هكهيچ چيزي سا: فرمايد مي
همه  :گفتند زدند، مي باالي منبر حرف ميدر وقتي  ، اماستارگان ثابت هستند :گفتند نند، ميكخواستند حساب  و مي

براي اينها پس  ،شوند خسته مي ،ثوابت هميشه ثابت باشنداگر  :گفتند هابعد. ناچار بودند ،ت استكچيز در حال حر
  : گويد ه ميكعر ابه قول ش .تعريف كردند هاي سيار تي در باالي ستارهكحر كهم ي

  گاه از ايشان نظام و گاه خلل  ه هست عالم راكب كوكهفت 
  شمس و مريخ و مشتري و زحل  قمر است و عطارد و زهره

ها در آن  است كه ستارهاي  ههمان مسير داير كفل. ي دارندكدام فلكاين هفت ستاره هر  :گفتند ميآنها 
آنها هم ثابت و در آنجاست افالك، جايي وجود دارد كه فلك ثوابت  باالي ايناستدالل كردند كه . چرخند مي

دور گردش آنها تمام شد، دنيا به هم  كچرخند و وقتي ي دور مي كسال ي هزار24چرخند، منتها هر  نيستند و مي
 عصادق به فرمايش حضرتاز آنها شايد هم بعضي . آيد به وجود مي دجدي كدنياي جديد و فل كيو ريزد  مي

آدم اين عالم و اين قبل از  كه در مورد خلقت جهان و عالم و آدم، پرسيد سي از آن حضرتكه كردند ك استناد مي
بار  عالمي و آدمي ديگر،: فرمودندقبل از آن چه بود؟  :ردكعالمي و آدمي ديگر، عرض : چه بود؟ حضرت فرمودند

گرفتند  مي كشايد اين را مال. جواب تو همين است ،نيكه اگر تا قيامت اين سوال را بكفرمودند ، پرسيده كديگر 
 اند ردهك كجا دركرا از مطالب اين  ات وكاين حرآنها ه كاينمورد البته در . كند تغيير ميبار  كسال ي هزار24ه هر ك

دانسته، به  اين نكات را ميبشر شش، هفت هزار سال پيش ه خيلي بعيد است ك .سؤال به قوت خود باقي است
اطالعاتي به  كاز ستارگان ديگر افراد هوشمندي آمدند و اطالعاتي داشتند و ي :گويند بعضي ميهمين دليل 

ه رد و آنها اين مسايل را بكخداوند به آنها الهام  ،ه آمدندكپيغمبران  :گويند مي، برخي هم دادند و رفتندها  انسان
با ردند، كشف و حساب كامروزه ه كي اين مسايلي  خيلي عجيب است، همهدليل حاال به هر . مردم ياد دادند

  .همه درست استهاي پيشينيان همخواني دارد و  يافته
ي  همه و گردد و ماه دور زمين مي گردد زمين دور خورشيد مي :گوييم ه ما امروز ميكحاال خيلي عجيب است 

يا مستقيم به و چرخد  ميچيست دانيم  ه نميكي رمحو كخورشيد هم دور يدر ضمن چرخند،  د مياينها دور خورشي
قديم است، در زمان ها درست  ي حساب همه كذل مع ،ت استكچندين حر اين مورد خود شامل. رود سمتي مي كي
در لبته اين نكته ا. دانشمندان كنونيهم حساب  و دنچرخ دور زمين ميهمه ثابت است و زمين  :گفتند ه ميك

دو مبناي مختلف براي حساب  چطوره كاينراجع به ولي هم سبب تعجب شده فالسفه  و دانها تئدانها و هي رياضي
ايم  ردهكما هم قرايني پيدا البته . داردتعجب است و اين جاي درست در بيايد، صحبتي نشده نيز اند و هر دو  گرفته

صحيح را بايد يك دام كاگر غير از اين بود معلوم نيست  اما ،رددگ ه زمين ثابت نيست و به دور خود ميك
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و نيم ك ما در روي زمين زندگي ميخاطر اينكه  به :گفتند ،هيئت است كه مربوط به علم تقويمبعدها در . دانستيم مي
قويم در نظر است، به اين سبب آنها را مبناي تبينيم شمس و قمر  را ميند و آنها ه در زندگي ما موثركستارگاني 

 و. »ه بگذشتيم مه ارديبهشت آيدكفروردين  ز«ه ك شده است لاوه متدكتاريخ شمسي است يكي همين . اند گرفته
  .است... و حمل و ثور و جوزاءمانند هاي مختلف  خورشيد در برج :گفتند مييا 

  ليل حي ال يموت هجمله در تسبيح و در ت  ه از مشرق برآوردند سركها ديدم  برج
ماه بندي بر مبناي  كمتر شده است، تقسيمحاال و بود  لاومردم خيلي متدگذشته نزد ه در كبندي  تقسيم كي
 آنما  ،هالل است كه يكاز آن وقتي يعني شود،  ديده ميدر آسمان ه كاست اي  ستارهه ماه كبراي اين است،قمري 
عملي است، بعد  ، خيليتقويماين  ،يت استؤبراي ما قابل رماه چون . شود ميماه كامل ه كبينيم تا وقتي  را مي

ي هالل ماه  از تو درباره 2عنِ الْأَهلَّةِ كيسئَلُونَه كيد فرما ن ميآنند، خداوند در قركه مردم اشتباه نكبراي اين
شود مثل  م باز هالل ميك مكشود و بعد  شود و بزرگ مي م بدر ميك مكشود؟  مي چطورپرسند؟ اين هالل ماه  مي
 اينها تعيين وقت براي مردم استبگو  :گويد خدا مي 3قُلْ هي مواقيت للنَّاسِ و الْحج. رود مي مرتباً باال و پايينه كو يوي

  .حج است ،اركار ديگر و آن ك كو براي ي مواقيت للنَّاسِ
مردم عادي خيلي از م ن هاآل .دانستند چيز زيادي نميماه و خورشيد ها در آن روزگار، در مورد گردش  انسان

به تابد و  ه روشني خورشيد به او ميكاين همان ماه است كه بدانند  خورد نميهم به درد آنها و البته دانند  نمي
؛ فهميدنرويد و ندنبال آن به ه كنه اين  ـ !ار داريدكارها چه كبه اين فرموده است . همين دليل نوراني است

و مربوط چون وقت براي مردم . و براي تعيين وقت مردم و حج استندارد  ربطي به مذهب بلكه اين مسأله ـ  خير
هايي  و غيره داريم و فصل شنبهكي ،شنبهمانند ايام هفته  كما ي .بگذارندرا ديگري مبناي توانند  ميبه آنهاست و 

الحجه شروع  از هشتم ذي حجاند  مبنا را تغيير دهيم، فرمودهتوانيم  اما راجع به حج نمي.... وتابستان و زمستان چون 
آن . گذارند ه دوازده ماه هر سال را به نام حيواني ميكبندي است  همين تقسيم ،ها بندي ي از اين تقسيمكي .شود مي

  : گويد شعر مي
  زين چهار چو بگذري نهنگ آيد و مار  موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار

  اركآخر  كو خومدانه و مرغ و سگ ح  گاه به اسب و گوسفند است حساب آن
در بيايد، از آب درست  ،ها بيني ن است خيلي از اين پيشكحاال مم. اند ردهكذكر براي هر سال خصوصياتي 

ه سال گربه بايد كه بين سال موش و سال گربه فرقي باشد و حال آنكرسد  هنوز به نظر نمي .ولي تصادفي است
هم ها  ه در تقويمكگفتند و رسم بوده  ستان قديم ميكرماي تكتي را حاولي خصوصي .سال موش را بخوردتا بيايد 

 :گويد سينا مي ه ابوعليكاست شود شايد از همان مواردي  مي ه از لحاظ نجوميكهاي ديگري  بيني پيش. بنويسند
در اين  :گويند مياكثر مثالً . ن تا وقتي خود تو ببينيكه محال است، گوش بده ولي باور نكهر چه شنيدي مگو 

قبل از سيزده صفر  :گويند مردم ميمثالً اكثر  عرف است ياينها مقدار. ار هست يا نيستكساعت فالن موقع، 
اثر بلكه  اين اثر در سيزده صفر نيستداشت كه  توجهبايد . شود ننده ميك مسافرت ناراحتچرا كه  نيدكمسافرت ن

، احكام خواندم مينزدشان ه كدرس نجوم ايشان در البته  ،فرمودند عليشاه مي حضرت صالح .در خواست مردم است
و سفري رفتيم بار فرمودند كه  ، يكتر است ه از متن مهمكاي  در بين آن هم به اصطالح حواشي ،گفتند ميرا هم 

طور  شما اين :، شب در مجلس فقرا گفتيمسيزده صفر هم نشده بود. زمان برگشت ما از آن محل دوشنبه بود
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من حاال  )گويند نه معموالً كساني مي(نيمكت كخواهيم حر اهللا ميءشا ولي ما ان] كنيميعني كه ما سفر ن[گوييد مي
اين . راه افتادند و لذا ايشان. نه در سيزده صفرو ي شماست  ه اثر در گفتهكهيچي نگوييد، براي اينشما  ،گويم مي
به اين معني . استني رسميت داده يع ،ردهكخداوند هم اين احترام را مسجل . ي افراد است به خواسته احترامي كي
ه كي ديگري  تهكن. همين قضيه استناشي از ها  بيني ند؛ خيلي از اين پيشك اثر مي ،ي مردم بگويند ه اگر همهك

ايشان منتها  ،ام نجومي هيچ اثري نداردكاحبود كه اين  فرمودند ها مي بيني در مورد اين پيشعليشاه  حضرت صالح
همين اما باشد، صحت داشته نم اين خبر ك نمي تصوره كگو اين ،ام شنيده عز امام صادقخبري ا كمن ي: فرمودند

م كآن ح اينكهخاطر نه به من . اهميت داردمن  است، براي فرموده عه امام صادقكاند  اند و نوشته ه گفتهك
ه كاين است مورد آن نم و ك ند، اطاعت ميا هفرمود عه امام صادقكبه اعتبار اينليكن ، خيرنجومي درست است 

يعني قمر در [نيز كه اين نكتهمن  .وقتي قمر در عقرب است به مسافرت نرويد: فرمود عمشهور است امام صادق
ه واقعاً قمر در عقرب چنين كنه به خاطر ايناست و نم براي خاطر اطاعت از نام امام صادق ك ميرا رعايت ] عقرب

ي  ارادهو امر خدا ه باشد، آن اثر تيا خير معلوم نيست ولي اگر هم داشه باشد داشتالبته اينكه اين اثر را  .اثري دارد
چون و چرا به امر ارباب نسبت  اينكهقرار داده است و اين خليفه با در روي زمين  اي را منتها خداوند خليفه .ستاو

اثر  ديني ف امام يا بزرگانه حركاين است  .داده استقرار ي او  خواستهدر را خاصي اختيار و قدرت ليكن ند ك مي
در آن . آمد ميبيدخت به زمان رضاشاه از بيرجند  درو ل خيلي مهمي بود كمدير  ،دانم اسم او را نميكه آقايي  .دارد

فرد مذكور سر يست؟ كقدر به او معتقد هستند  نآه كاين شخص بزرگواري  خواست ببيند ، ميآمد س ميكهر زمان 
، ه برودكرد كساعت خداحافظي  بعد از نيم .ن بعد از نماز به بيروني آمده بودندآمده و ايشاايشان شب خدمت 

همان شب نرسيده به . آنها رفتندفرمودند، ولي دو سه بار . عجله دارم: گفت .بعد برويدو شام بمانيد : فرمودند
 .برند بيمارستان ميبه  ند و او راكش ميو پايش و دست  افتند ي كه كنده شده بود، ميماشين در گودالبا جويمند 

  .الّ آنجا چنين قراري نبوداين اثر فرمايش ايشان بود وا: گويم ولي من حاال مي ،وقت نگفت سي آنك
آنها وجود  ي ايمان مومنين بر حسب درجهو همچنين در و اوصياي آنها  اولياحاال اين اثر در فرمايش انبيا و 

طرف  رخار خير خود پاداش بخواهد و يا دايم به كبراي نبايد  ،ردكار خيري كدر موردي   اگر مؤمني مثالً .دارد
، هر دو ،طور حرف خوب يا بد همين. ندك ميهم پيدا وس كه اثر معكبل ،رود نه تنها اثر آن از بين مي ،شدكبمقابل 

  . اين اثر را دارد
حسب امر ارباب در هر چوپان بر  .دوشيد دار بود گوسفندهاي خود را مي سي گلهكه كاست داستان مشهوري 

او  .ي گوسفندان را برد همهو سيلي آمد روزي بعد  .ردك سطل آب در آن قاطي مي كي ددوشي ه شير ميكسه سطل 
روي هم  ،يه بوده گفتكهايي  همان سطل آب: سيل آمد؟ گفتاز كجا ؟ چه شد: ارباب گفت ،آمد به ارباب خبر داد
  .ان را بردي گوسفند سيل شد و همهجمع شد و تبديل به 

ه مردم با كه خداوند اين وضعيت را آفريده كجهت آن هم اين است  ،ار بد اين طور استكار خوب و اثر كاثر 
ام  گفته ،ام ه اخيراً نوشتهكي نمازي  در اجازهچنان كه ي خوبي داشته باشند،  با هم ميانهو هم متصل و متحد باشند 

يا و شود نماز، مناجات  اين ميزنيم و  ميبا خدا حرف ين معني كه ما به ادو نفري  ينجواو ه نماز يعني مناجات ك
پس چرا  ،در خلوت باشد صحبت كرد، بايد شود ه در جمع نميكبا معشوق  .به اصطالح راز و نياز با خدا با محبوب

دل شما با ي ولنيد، كوع و سجود كنماز جماعت ثواب دارد؟ يعني در جماعت بايستيد و با آنها خم و راست شويد و ر
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پس هر گونه . ي همبستگي است آن نشان دادن جلوهعلّت  .»من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است« .باشد خدا
هر اينكه بخصوص  ـ نندكمن با هم بد شوند و با هم اختالف پيدا ؤدو نفر م ،ه موجب شودكر و عملي از انسان كف

آنها امر به محبت ارتباط ايماني، بر عالوه ه كساني باشند ك يعنيمن باشند و باالخص اگر منسوب هم باشند، ؤدو م
ه نماز ما ثوابي كگو اين ،ي نمازها باالتر است اين گناه از ثواب همه ـ  است مثل پدر و فرزند و زن و شوهرشده 

شته باشيم؟ چرا گناه دا ،ه ثواب نداريمكما . شود مي نماز حساب كرديف ثواب ي ناه به اندازه و همگندارد، ولي اين 
  .ردكخيلي بايد در اين موضوع دقت 

 ،رود ميجايي به جايي از و هاي من توريستي شده  گردد، حرف ه همه جا ميكحاال ببخشيد مثل توريست 
ي الزم  ند، سعي كنيد از آنها استفادهمربوط نيستظاهر به يكديگر اگر هم به  ،همه را گوش بدهيد ،ولي خوب است

 .را ببريد
                                     

 .  ش.   ه 1386/12/19 خيتار ، شنبه صبح يك.  1
 .189سوره بقره، آيه .  2
 .همان.  3
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 ّ ه  و تان  و ایپم ن   ، ی دا

سان ه ر ا ی  ز ی،  اراده و  ا ت ا ول ر   1ساز 

  
مايه ها  انسانه از خود اجتماع كمتي دارد كشود ح ميمزاح بيان ه به عنوان ك كوچكهاي  خيلي از داستان

ولي اگر است، شده  ميمطرح مزاح ه عنوان بدر ابتدا ه شايد كوجود دارد ها هم  داستانگونه  از اينگيرد و بعضي  مي
داستان  مثالً. شود مفهوم آن مشخص مينيد، كتبصره به آن اضافه  كندارد و اگر يمزاح معناي  ، اصالًشوددقت 

مرد نشسته بودند و مردي زن و . گونه نيست در صورتي كه ايننيد، كحساب  صرف مزاحاست شما زير را ممكن 
ها  بابا ستاره :گفت آمد و مي ميمدام آنها  ي ساله هشت پسر هفت، ،ردك جدول حل مي مي خواند و داشت روزنامه

 .دانم نمي :گفت او ميو پدر هم به رد ك ال ميؤسمدام و  ؟شود ميشب  چطورشب  شود؟ روز ميچگونه  هستند؟ يچ
اين ! گذار چيز ياد بگيردب :پدر گفت ؟نيك قدر پدر خود را اذيت مي نآچرا  :مادر به بچه گفت ،الؤسچند بعد از 
شما حتماً خيلي اوقات شده . خيلي مهم است ،دانم نمي :ه بگويدكسي ياد بگيرد كه كولي همين  ،استمزاح ظاهراً 

 :به همين صراحت بگوييدبايد ه كو حال آن ؛دانم ايد نمي صريحاً نگفته ،حاال به چه علت ،يدا هدانست چيزي را نمي
مسير  از اين: گويد مي جاست؟كپرسند فالن جا  ي ميكه از يكترين مسأله، آدرس است  مهمترين و ساده .دانم نمي

 :گويد مياو هم پرسد،  س ديگري ميكند از ك پيدا نميرسد و  كه به آنجا ميبعد رود  مي چند قدمياو بايد بروي، 
 ،دانند ه نميكاينهايي  دام ازك هيچ. شود سردرگم مي طور همينرفتي، و  طرف مي بايد از آن چرا اينجا آمدي؟

  :گويد ، ميشعري از ابوعلي سيناست .دانم نمي :گويند نمي
  ه نادانمكه بدانم همي ك  جا رسيد دانش من تا بدان

نظير همين  .نيد و بپرسيدكه سوال كام  ها گفته ي آقايان و خانم حاال من به همه .خيلي مهم استنكته اين 
اين جواب ه كاست االت شده ؤخيلي س .دانم گويم نمي مي ،دانم ه نميكيي را بپرسيد آنهاكه اگر از من است داستان 

ها  گفتم، هميشه وقتي من مجلس خانمهم آن اوايل است كه ها و آقايان  تفاوتي بين خانم ك ياوالً .ام گفتهرا 
جواب را آقايان ه كنه اين. خبري نيستروم  آقايان مي ي ولي وقتي جلسه ،نامه استپر از آيم جلوي ميز من  مي
ه پيشتر، هر كو آن ايناست به آن اضافه شده تازگي ي كوچكفرق  كمنتها ي. بوداز قبل هم اين فرق . نه دانند، مي
از آن اآلن خيلي كه البته  ـ كردم ميال بايد چند جلسه صحبت ؤه براي هر سكال داشت ؤچندين س اي نامه
اي  نامهولي حاال هيچ  ـ ام نگه داشتهبراي بعد نم و كصحبت ها راجع به آنام  ردهكه مجالي پيدا نكاالت هست ؤس

ولي دهم،  ميجواب به آن ه كال هست ؤسنامه   كدر يفقط ، نامهاز ميان اين همه  .الي داشته باشدؤه سكنيست 
  .گويم راه ديگر مي كحاال از ياما  ،ام شده و جواب دادهپرسيده ه بارها كالي است ؤسآن هم 

الت كاين مشمقداري از ست، اخصوص مالي  هزندگي، خانوادگي و بمربوط به مشكالت همه ي فعلهاي  نامه
از راديو يا كمتر شما اين حديث را . همان عرفان استكه ي به تعليمات معنوي اسالم است توجه بيبه خاطر 
ارِم كَإِنَّما بعثْت لأُتَمم م: فرموده پيغمبر كست امشهور هم ه خيلي كحال آنايد  ايد يا در نشريات خوانده شنيدهتلويزيون 

نم و به كارم اخالقي را تمام كه مكفقط براي اينمن ه كفهميد  اين حديثشود از  تقريباً اين معني را مي 2الْأَخْلَاقِ
ند ا جا و مهمبهاي ديگري هم  البته حديث باشيد و م شنيدهكاين حديث را شايد خيلي . ، مبعوث شدممال برسانم ك
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چقدر ار پيغمبر كراجع به اين  ما. و فراموش نكنيد ولي اين را هم بايد در رديف آنها قرار دهيد ،نيدكه بايد حفظ ك
ارم اخالقي است؟ همان جنگ كمپيامبر نگ آيا ج .استمطلب من براي اين  مبعوث شدنِ :ديفرما مي ؟اطالع داريم

دام ديگري را به خود ترجيح كه افتاده بودند و هر كفر زخمي ن سهايثار آن  ي قضيه .ارم اخالقي بودكمهم براي 
در همه چيز، . نندك مي توجهمتر كهم مانند ساير موارد ولي به آن قسمت  ،ارم اخالق استكداد از م مي
  .مسايل استاين ما به  توجهبراي عدم ها و مشكالت  حاال اين گرفتاري. اند فرمودهرا آن اخالقي  ارمكم

رساند و من  ه همين مطلب را ميكالي ؤس. استمختلف داده شده انواع به تا كنون  امه تقريباًجواب اين ن
به معناي ولي فلسفه  ،استو علم كالم فلسفه البته نامه فعلي در مورد . گويم مي ام و باز هم جواب دادهبارها 
، غاز كي منهاي صد چه حرف وخوب هاي  چه حرف ،زنيم ه ميكهايي  ي حرف همه .چيز مهمي نيستاش  عاميانه
 وتا آسمان هفتم  و دوش گوييم شروع مي مي ه ماكهاي خيلي ساده  فلسفه از همين حرف. فلسفه استنحو  كخود ي
از صفات خداوند رحيم مثالً يكي يعني  ،شود حاصل نمي يخداوند تغييردر گويند  مي .رود ي مختلف باال ميها خلقت
جبار موقعش  به خداوند .قهار استدر جايي كه جاي آن باشد خداوند و يا اينكه . ماند باقي ميهميشه رحيم  و است
گور  ه بهرامكآمده نظامي  خمسهدر  .دام جايي داردكهر اين اوصاف در خداوند وجود دارد و ي  همه. رحيم استو يا 

 كه هر ديوار آن يكنيد كاخ حساب ك كنه، يكه اخ ك حاال شما هفت. رنگ بود كدام يكهر كه اخ ساخت كهفت 
، سفيد رنگبه ي كي ؛رنگ است كدام يكده ديوار دارد و هر  ،ه چهار ديوار داشته باشدكبه جاي اين ،رنگ است

اين قصر چه زيباست همه  :گويد ند ميك نگاه ميسبز ه از طرف كسي ك. ي قرمز استكيو  ي سبزكي  ،ي سياهكي
 ؛گويد چنين چيزي نيست مي ،بيند ديوار سياه را ميو است   تر طرف آنكمي ه كي كآن ي ،گل و بلبل و سبزه است

قصر را به نفر گويند و هر دو  مي هر دو راست. استشيده كه عصباني است و شمشير كسي است كاين قصر مال 
. دانيمنيد خود اين قصر يا صاحب اين قصر را خداوند بكفرض . اند ري خود ديدهكي گنجايش ف ديد خود و اندازه

هميشه خداوند براي او رحيم است، است، است تا وقتي آنجا ايستاده را در نظر گرفته رحيم بودن خداوند  هكسي ك
 ؟تغيير كردچرا  :گويد از اين ديوار رد شد ميكند ، مانند همان كاخ كه اگر مقداري  اگر يك مقدار راه برود، تغيير مي

خداوند هرگز  3مكُانَ اللَّه ليضيع إيمانَكما : فرمايد خداوند مي .چيزي داردآن كاخ تغيير نكرده است، بلكه هر جناح او 
ضايع اگر ضايع شد، خداوند  است و ياايمان نبوده  ،ايمان  شما ؛پس اگر ضايع شد ،ندك ايمان شما را ضايع نمي

منْ حسنَةٍ  كأَصابما  :فرمايد مي يديگر ي در آيه .آن را از بين برده استنفس خود شما و شيطان است، بلكه رده كن
ما أَصاب و نَ اللَّهفَمك نْ نَفْسئَةٍ فَمينْ سرسد،  ميبدي به تو از و آنچه است رسد خدا رسانده  آنچه خوبي به تو مي 4 كم

خداي  مخواه من مي چرا قهر و غضب؟ ،ايد ديوار قهر و غضب را ديده ،شما اين طرف: فرمايد بعد مي. رديكخود تو 
إِنَّ اللَّه ال يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى  :فرمايد مي بيني وقت آن ديوار را مي آن ،قدم بر دار كي. ان و رحيمي داشته باشيدرحم

زماني كه ند تا ك نميها را تبديل به خوبي  يعني بدي ،ندك خداوند هيچ تغييري در قومي ايجاد نمي 5 يغَيرُوا ما بِأَنْفُسهِم
 ؟كند دهيم، اوضاع تغير نمي ميتغيير را خود ما با اينكه پس چرا  :گوييم ميما . آنهاست تغيير كندآنچه در نفس 

ه كس كبه همين طريق، هر  .نفر از اين قوم هستيم كيفرموده است، ما قوم را  ، خداونده ما تنها نيستيمكبراي اين
 كبراي قوم هم ي ،انسان يتدر اينجا خدا غير از فرد ؛ندكند تا جامعه تغيير ك مي اثر، اندكي درون خود را تغيير داد

هود مانند پيغمبران گذشته  ؛قوم او بد باشد ،ن است خوب باشدكنفر مم كي. استقايل شده  اي شخصيت جداگانه
ايمان  اي ، عدهماقوااز ميان آن  .كردند ، گوش نميردندك شعيب هر چه قوم خود را نصيحت ميو و صالح پيغمبر 
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 ،خداوند اينها را نجات دادبه همين دليل آمده بودند زمان خود دنبال پيغمبر تغييردادند و د و نفس خود را آورده بودن
فهميدند اگر بخواهند قوم  بود و مردم نميمحدودتر ر بشر كوقت سطح ف البته آن. آن قوم را از بين بردباقي ولي 

ار داريم خدا كما چه : گفتند ميو آنها دا را بپرستيد خ :گفت پيغمبر مي .نند كتغيير  كت كآنها خوب شود بايد ت
ه خداوند براي كامل كمسير تطبق . نيمك ميار را كهمان ند؛ ما هم ردك ما چه ميپدران نيم ك ما نگاه مي ؟يستك

، ديگران را هم بايد تغيير خودعالوه بر فهمد  ه ميكده يبشر امروزي به جايي رسمقرر كرده است، ي موجودات  همه
ه عذاب كند ك نمي مقرر وندديگر خدارسيده است، طور فهميده و به اين درجه  اينانسان چون  .هد و خوب كندد

از تغيير خداوند نيست اين موضوع . آيد آيد يا نمي يا عذاب براي همه مي. عده نيايد براي آنو بيايد عده  براي اين
خواهد ديوار  اگر مي ،بيند ه ديوار غضب را ميكسي كن آ ،نيمك تغيير ميما هستيم كه خود  .از تغيير ماستبلكه 

تر  طرف قدم آن كي :دگوي مي خدا. ندكرحمت او ند تا خدا هم به كبايد به همنوعان خود رحمت  ،رحمت را ببيند
ل مث .شود ، انجام ميندكخداوند امري را اراده اگر . خيرخواهد شد يا انجام ار ك ه اينكداند  مي البته خداوند، برو

انجام دهد، در آنجا ار را كه اين كرد كاراده  ،خداي تو ،رب تو 6 كفَأَراد رب :فرمايد كه ميداستان خضر و موسي 
ه قوم موسي نجات پيدا ككند  مياراده انجام گيرد؛ در جايي هم خداوند ار كاين كه ند ك مستقيم اراده مي خداوند

  .غرق شونديا نند و ك
رده كه مقرر كيعني آنچه  ـ  تمشي ،ه اراده نيستكيعني در جاهايي  ؛ت هم داردمشي كيخداوند غير از اراده 

ه ابر كت الهي اين است ولي مشي ،ها را آتش بزند ها يا جنگل ه منزلكند ك اراده نميخداوند . گيرد تعلق مي ـ است
نيد كار را كولي گفته است اگر اين  ،ه مردم را بسوزاندكرده كاراده ن خداوند .بپا شود يزند و آتشببرقي در آسمان 
ها  ه خيليكاين است  ؛نيمك مي خلطت و اراده را مشيبعضي اوقات ما  .ت غير از اراده استمشي .شود چنين مي

البته اين ي خدا نيست مربوط به مشيت خداست،  اين مربوط به اراده .شود ميار كاگر خدا بخواهد اين : گويند مي
سوءاستفاده گاه و يا بهتر بگوييم كرد ات دقيق خيلي استفاده كه خيام از اين نكسفي است فلو ته خيلي دقيق كن
  :گويد ميرباعي است چنان كه در يك رده ك

  گر مي نخورم علم خدا جهل بود  دانست مي خوردن من حق ز ازل مي
واقعاً  ليويكي بگيرد هم  را با دو سي از روي اشتباه اينك طرف هم، اگر البته از آن. دانست ميحتماً بله خدا 

 7لِ الْمؤْمنُونكَّفَلْيتَو و علَى اللَّه .ندك بخشد و آن را درست مي ند و بگويد خدا خواسته، خدا او را ميكبر خدا  توكّل
  .يما هانداختآن وسط در خود را كه ما ها مثل دريايي است  و حرف ها اين بحث. كنند مؤمنان بر خدا توكّل مي
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ت،ل   ذ  ای ا نده  ما ن    ورت امام، 

ی  و ع ه : ع ر ار نا ت آب و  ه، اھ یاة الما ل ا   1ا

  
 عگفته بودند كه علي صنفر از صحابه به حضرت رسول 40در تواريخ اسالمي آمده است كه روزي 

به اين موضوع شخصي راجع . تواند درك كند البته مفهوم اين موضوع را هر كسي نمي. ديشب مهمان ما بود
نفر  40در يك روز خانه  عمن به او گفتم اگر علي. گفت كه به اين داليل وقوع چنين موضوعي صحت ندارد مي
رفت تو  نفر مي 39ي  در يك روز به خانه عشد؟ و يا اگر علي رفت آيا تو اعتقادات به آن حضرت بيشتر مي مي

  شد؟ اعتقادت به آن حضرت كمتر مي
تواني آن را درك كني، كاري به آن نداشته  تواني درك كني، قبول كن و اگر نمي وضوع را مياگر تو اين م

  .دهم حاال من توضيحاتي راجع به اين مطلب مي. باش
اند كه توجه به ذكر قلبي گاهي اوقات  توضيح داده شبهات رفعي  رضاعليشاه در رسالهحضرت  مرحوم اوالً

اين موضوع تا اين مرحله كامالً . كر صورت آن كسي كه اين ذكر را داده استشود با ف بدون اختيار همزمان مي
خوانديم آمده بود و اساتيد درس  اين مطلب در دروس روانشناسي كه ما قديم در دبيرستان مي. طبيعي است

 فرض كنيد مثالً. اند اين موضوع بسيار عادي و طبيعي است ي آن مطالبي گفته دادند و حكما نيز از قديم درباره مي
دهد، شما هر وقت آن هديه را  شيئي را به عنوان هديه به شما مي  داريد، يكي از دوستان شما كه به او بسيار عالقه

كنيد زيرا مقداري از  ي خاصي پيدا مي افتيد و به آن هديه عالقه اختيار به ياد آن دوست مي بينيد ناخودآگاه و بي مي
يا مثالً فرض كنيد شما يك قرآن . كنيد ت داريد نسبت به اين هديه هم پيدا مياي كه به آن دوس حاالت و عالقه

  بوسيد و در طاقچه معمولي چاپي داريد به اين دليل كه اين كتاب، قرآن است به آن عالقه داريد و آن را مي
نك به دو اي. حاال ممكن است شما يك قرآن خطي نفيس داشته باشيد. گذاريد تا روي آن گردوخاك نگيرد مي

دليل به آن عالقه داريد يكي به دليل آنكه قرآن است و ديگري به دليل خط آن است يعني هر وقت كه خط آن را 
  .گويند شناسي تداعي معاني مي به اين موضوع در روان. بريد افتيد و از آن لذت مي بينيد به ياد خط خوش مي مي

ولي بعضي از صحابه اجازه داشتند كه از جانب آن  البته مطاع كل، خود ايشان بودند صدر زمان پيامبر
را دوبار مأمور كردند كه به يمن برود و از مردم بيعت بگيرد و سؤاالت  عحضرت بيعت بگيرند، مثالً پيامبر، علي
گفت و نماز به  به آنها پاسخ مي ععلي خواستند به آنها بگويند، مي صمردم را پاسخ بدهد و هر چه را پيامبر

جبل را به يمن فرستادند و از لحاظ ظاهر هم گاهي برخي از  يك بار ديگر حضرت رسول، معاذبن. خواند جماعت مي
جبل به خدمت حضرت رسيد، حضرت از  كردند مثالً وقتي كه معاذبن نمودند امتحان مي اين صحابه را كه مأمور مي

و حضرت تأييد ) ترين آنها ضعيف(آنهااو سؤال كردند كه چگونه آنجا براي مردم نماز خواندي؟ گفت مثل اضعف 
توانند به دليل بيماري يا پيري، زياد بايستند و بهتر اين است كه پيشنماز  ها در نماز جماعت نمي چون بعضي. كردند
تر را بخواند  هاي كوتاه ي نمازها هست سوره ي حمد كه در همه هاي مفصل را نخواند و بعد از خواندن سوره سوره

  .ي حكومت بود ي اداره اين از جنبه. خوانيم ي توحيد را مي والً سورهكه ما نيز معم
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داد و  مي صداد مثل دستوري بود كه پيغمبر مي عي معنوي، هر دستوري كه علي ولي از جنبه
همانطوري كه پيامبر، علي را به يمن فرستاد تا از جانب ايشان بيعت بگيرد ممكن بود كه در مدينه يا همان جايي 

آن اشخاصي كه با علي . اختيار داشته باشند تا از جانب پيامبر بيعت بگيرد عتشريف داشتند، علي صبركه پيام
بعضي اشخاص كه . و پيغمبر براي آنها يكي بود؛ يعني پيغمبر و علي براي آنها يكي بودند عكردند علي بيعت مي

كي از آنها را ببينيد در يك لحظه خيال هايي دارند گاهي اوقات اگر شما ي ي ظاهري شباهت با هم از نظر قيافه
  .شود كنيد كه او شخص ديگري است و فكر شما به اين سرعت عوض مي مي

در مورد اين روايت هم كه نقل شد كه روزي چهل نفر علي را ميهمان خويش ديدند ممكن است خداي 
به داليلي كه بيان كردم  توجهي با نكرده شايد آن شخصي كه آن را تعريف كرده اشتباه كرده يا دروغ گفته باشد ول

  .توان به صحت اين روايت پي برد مي
كنند  به موارد ذكر شده فوق براي مردم بيان مي توجهاز اين گونه روايات بسيار داريم ولي چون آنها را بدون 

ز شهادت مثل آن روايتي كه نقل شده كه پس ا. كنند شوند و باور نمي لذا برخي افراد يك مقدار بدبين مي
، طبق وصيت آن حضرت، حسنين دو طرف عقب تابوت را گرفتند و جلوي تابوت را رها كردند و به هر ععلي

كردند بعد از تدفين حضرت، آن سوار، نقاب را  رفتند و با كسي هم صحبت نمي كرد مي سمت كه تابوت حركت مي
كه آن علي جسماني و بشري كه رحلت در صورتي . برداشت ديدند كه پدر آنهاست يعني خود حضرت علي است

ي ارادت شديدي كه به  كرده بود و شمشير نداشت و آن شخص نقابدار روح علويت علي بود كه در آنها به واسطه
گويند بعد از قضيه كربال آمده بود چون در ذهن  آن حضرت داشتند به صورت مجسم ديدند يا آن شيري كه مي

بود، آن علويت علي براي گروهي به صورت شير مجسم شده ) شيرخدا(الغالب اسداهللا  ،عمردم يكي از القاب علي
و : گويد مي عتواند بدون آب، ادامه حيات پيدا كند در خطبه، در مورد علي اي نمي چون هيچ موجود زنده. بود

روح  المائيه يعني آب به خودي خود موجب حيات بشر نيست بلكه آن روحي كه در آب هست همان  الحياة اصل
و معني آن عبارتي كه در خطبه آمده اين است كه اصل حيات آبي، . علوي يا به اصطالح روح واليت است

طور  ها ادامه حيات بدهد و شايد به تواند به وسيله آب مدت است كه انسان ميعلّت  است و شايد به همين ععلي
شود كه اگر آن را در آب بگذاريد ريشه  يده مييوسف د طبيعي محتاج غذا نباشد يا در بعضي گياهان مثالً در حسن

گوييم عناصر يعني آنچه بسيط است، مس، آهن، سرب، روي،  البته امروز ما مي. دهد كند و به حيات ادامه مي مي
ساخته شده  ـ آب و باد و خاك و آتش ـ گفتند كه جهان از چهار عنصر اربعه اكسيژن و هيدروژن ولي در قديم مي

ي جهان هست و چون حيات از  از اين عناصر آب بود؛ يعني آب از عناصري است كه حتماً در همه ين عنصراولو 
شود و حرارتي كه  دانستند و بدن از خاك است و وقتي بميرد تبديل به خاك مي آب است آن را خيلي محترم مي

شود و تا  ارتي در بدن ايجاد ميكنيد آتش و  حر خوريد و يا فعاليتي مي شود از آتش است و وقتي غذا مي ايجاد مي
فرمودند كه سعي كنيد اين چهارعنصر را  ـ ها پيغمبر ايراني ـ  بار حضرت زرتشت اولآنجايي كه ما اطالع داريم، 

  .آلوده نكنيد و هميشه پاك باشند
                                     

 .  ش.    ه 1386/12/24 خيتار صبح جمعه، .  1
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ن، وال  د  ا وم، ا    و 

تان ه  یک دا و ی  ی س   1ی 

  
شود كه انسان از نظر فكري يك  باعث ميچيز  كي يا ءشي كعواطف روي يسات و فكر و احساز كتمر

البته  .شود پرست مي جهت بشود مثالً اگر شخصي فقط به فكر شيريني يا خوراك باشد تبديل به يك آدم شكم
است،  كار خورد و خوركس فقط به فك فالنكه مثالً  گويند ر باشد ولي عرفاً ميكف كفقط به يتواند  انسان نمي

و احترام، هرچه آن طرف  توجهي آن  متمركز شود به واسطهشخص  كروي ي توجهفكر و ز كاگر اين تمرحاال 
 بارهاه كها   ي از اين مثالكي. را نداندكه هدف و معني آن مطلب ولو دهد  ميانجام گويد،  و يا ميخواهد  مي
كنم اين است  شدن همين مطلب بيان ميجا براي روشن ايندر ام و  ام، ولي براي اثبات مسايل ديگري گفته گفته
علوم بود نيز جزو همان كه ت ئرياضيات و نجوم و هي ،علوم معقولخواندن عليشاه در ضمن  حضرت صالحكه 

و اعتقاد  هايراد داشتنوشتند،  هاي نجومي مي هاي منجمين كه در تقويم ولي به گفته. خوانده و كامالً مسلط بودند
ها نگه دارد ولي  همواره براي انسانرا  بزمان امام ي ما معتقديم كه خداوند وجود حضرت ثالً همهم ـ نداشتند

يعني ! دارد زمان حضرت امام اين ماه داللت بر سالمتي وجود اعليكه نويسند  ميهاي نجومي  منجمين در تقويم
از نظر نجومي فرمودند وقتي  ميعليشاه  حضرت صالح. نند يا ما راك مسخره ميبا اين حرف يا خود را ) منجمين(آنها

اين دليل ه به كاعتقاد به قمر و يا عقرب بل دليلنم نه به ك اري نميك هيچشروع به انجام قمر در عقرب است من 
غلط  ،باشند و به احتمال قويآن را فرموده معلوم نيست ايشان  ـ كهمنسوب به حضرت جعفر صادق كه در خبري 
تام و تمام به  توجهاين  .نمك نميهم من   ،نيدكاري نكدر حالت قمر در عقرب شروع به  هكـ آمده و دروغ است 

داريد تمام  وقتي شما كسي را بسيار دوست داريد و از او عكس برميه كاست مثل اين  عحضرت جعفر صادق

ه كنار آن شخص كگل زيبايي  گيرد مثالً شما قرار ميو عالقه  توجهمورد اطراف او كه در عكس افتاده است 
ي عالقه به آن شخص  بلكه به واسطهمند نيستيد  عالقهبه آن  مستقالًكنيد ولي  و عالقه پيدا مي توجهآن هست به 

در از اين قبيل قصص مخصوصاً در متون عرفاني بسيار آمده است مثالً . گذاريد است كه آن عكس را در طاقچه مي
جواهر سلطان محمود كه روزي  واقعيت تاريخي نداردتمثيل آمده و  به صورت سمبوليك و 2داستاني معنوي مثنوي

و گفت حيف است اين را بشكنم و گرفت آن را ن او كاين را بشداد و به او گفت كه به وزير خود بسيار قيمتي را 
بشكنم و شاه آن را از او گرفت و به نفر بعدي داد و او هم گفت كه اين قيمتش بسيار زياد است و حيف است آن را 

اياز هم بدون . باالخره سلطان محمود آن جواهر قيمتي را داد به اياز و به او گفت كه اين را بشكن. به شاه پس داد
عالقه به سلطان محمود : ديگران به او اعتراض كردند كه چرا شكستي؟ گفت. فكر كند آن جواهر را شكست اينكه

اين را اگر غير از امر او . هاست ي عالقه باالتر ازهمهتر است و اطاعت دستور او ارزشش از قيمت اين جواهر بيشو 



78 

 

ها در متون عرفاني و در بيان عرفا به صورت  اين داستان. ي چيزهاست ستم ولي امر او باالتر از همهكش بود نمي
تلقي كرده  ها را واقعي اما گروهي اين داستاند نو مبناي تاريخي ندارسمبوليك و به منظور تربيتي بيان شده است 

اگر : فرمود عهمانطور كه معصوم. 3»تند هركسي بر طينت خود مي«: كنند، البته و به عرفان و درويشي حمله مي

گويند چه شيرين است ولي اگر دست خود تا آرنج در عسل فرو  خورند و مي به دوستان خود بدهيم مي 4ما حنظل
اگر هر داستان را عرفا بيان كنند، باز حاال . گويند چه تلخ است گيرند و مي گاز مي بگذاريم،كنيم و در دهان دشمنان 

  . نندك به آنها حمله ميعرفان دشمنان 
  آفتاب  5برزگر باران و گازر  بيند در آب ه نقش خويش ميكهر 

و قبالً در  6آمده مثنويدر سلطان محمود و اياز داستان ديگري است كه درباره ها  همين داستانجمله از 
به  واياز مورد لطف و محبت سلطان محمود قرار گرفت از اينكه بعد عطار هم بيان شده است كه  هنام مصيبت
بار به اتاق خلوتي  اي به سلطان محمود خبر دادند كه اياز روزي يك عده. پوشيد لي ميلباس مجلّ رسيد،وزارت 

كه اياز  گفتند مي الّفرستنده نبود واهاي  دستگاهموبايل و در آن زمان البته  ـ ند؟ك ار ميكو معلوم نيست چه  رود مي
. كند چند نفر را تعيين كرد كه ببينند اياز در اتاق خلوت چه كار ميسلطان محمود  ـ  !ندك ها صحبت مي با جاسوس

ه كرا اي  ر و فقيرانههمان لباس محقّ و در آوردهاز تن رفت، لباس وزارت را  وقتي اياز به خلوتمأمورين ديدند 
را در مورد بعضي عرفا هم داستان اين البته . اين لباس توستكه اياز از ياد مبر  :گفت يده و به خود ميداشت پوش
  .اند نقل كرده
كه بعداً مجنون قيس بود  ،مجنوننام اصلي  .ليلي و مجنون استداستان ي ديگر از داستانهاي مشهور، كي

ليلي مجنون خواستگار و خواهان بعداً . خواندند ميدرس تب كمدر بچگي با هم در يك مجنون ليلي و  .ناميده شد
 عاشق دختري يه پسركدانستند  در عرب خيلي ننگ ميچون ردند كرد او را ردند و كقبول ني ليلي  خانوادهشد و 

روزي . ليلي فوت كرد و او را دفن كردنده كاينتا دانيد  ميخودتان  و مابقي داستان را .ندوشود و زن و شوهر بش
  :گويد اند و آن شخص در جواب مي پرسد كه ليلي را كجا دفن كرده ز كسي ميمجنون ا

  نكآن بو تربت او جستجو  از  نك بوبردار و  را كخا في ازك
  يقين دان تربت ليلي همانجاست  ه بوي عشق برخاستكي كز هر خا
از اين قبيل بيشتر دارد ولي بسيار جالب و آموزنده است و داستانهايي  كسمبوليي  البته اين مطالب جنبه

ها يا واقعيت تاريخي ندارند و يا اگر يك مقدار واقعيت تاريخي داشته باشند مطالبي  اين داستان. ي عرفاني دارد جنبه
قابل دهيم  ي كه ما انجام ميبا عباداتاند كه  ي مجنون آورده دربارهيا داستان ديگري  .به آنها افزوده شده است

بيند كه مجنون در صحرايي نشسته و مدام روي خاك  است كه يك شخصي مي و آن داستان اينتطبيق است 
  :گويد كني؟ مجنون مي پرسد كه چه مي از او مي. نويسد كند و دوباره ليلي مي نويسد و آن را پاك مي صحرا ليلي مي

چون منم با نام اوكعشق بازي مي   ام اوكر نيست بر من يس  
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به كامل ه اي توج لحظه و ثانيه كه يكشود  نمير يسغالباً مه چون اين داستان هم شبيه عبادات ماست ك
شبيه به آن كار نيم ك رار ميكتعباداتي كه دعاها و كه  نيمك رار ميكبريم و ت نام او را ميلذا نيم كپيدا خداوند 

  .مجنون است
                                     

 )جلسه خواهران ايماني.(ش.   ه 1386/12/25 خيرتا ، شنبهصبح .  1
 .4089-4036ت يابا پنجم، دفتر ،  1386تهران، انتشارات روزنه،   ، يسبحان قيتوف حيتصح  ،يمعنو يمثنو.  2
 .14ت يب ششم، دفتر  ، يمعنو يمثنو.  3
 ي تلخ خربزه.  4
 .كسي كه شغل او شستن لباس باشد.  5
 .به بعد 1857 ابيات، يمعنو يمثنو.  6
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م،   1اما و ودا آن  ت و 

  
ر است و جهنم افكدنيا بهشت «: گويند ميهست كه خبري در ، رسيم ميدر اخبار مختلف به عبارات مختلف 

و  رسيد عخدمت حضرت جعفر صادق شخصي »رافكجهنم و ن است ؤمبهشت م ،سكآخرت به عؤمن و م
ديدند  ميايشان را رسيدند و حتي در خيابان  ها خدمت ايشان مي خيلي ،بود يدوران ايشان تقريباً آزاد در.(سؤالي كرد

ت باري كوضع فال لي منقبول داريد و و آن را گوييد شما اين خبر را مي :هكرد كعرض  وي )ردندك ال ميؤو س
شان دستدر زمان خود حضرت .(من هستيد اين همه جالل داريدؤه مكنيز هيچي ندارم و شما ام  در زندگيدارم و 
هايي منتظر تو هستند اگر  آتشه در آن دنيا چه كداني  تو نمي: حضرت فرمودند. )مجللي هم داشتندزندگي و  باز بود

اين  .هايي منتظر من است ها و آسايش ه در آن دنيا چه راحتيكدانم  گويي اينجا بهشت است و من مي بداني، مي
از وقتي  اولياحاال به همين دليل هم بزرگان و  .برومآنجا خواهم زودتر  ه اينجا براي من جهنم است و ميكاست 
شايد . ه آنجا آرامگاه آنان استكاين است  .رسند شوند و به آرامش مي نجا خالص ميروند از ناآرامي اي ميدنيا 
معناي آن لغت را پيدا و جهت و نيم كر كفاگر بتوانيم  بعضي لغات بارهباشد ولي اصوالً در ي اين خبر همينمعنا
 و ردهكتر از ما رفتار  ا عاقالنهه افغان. ه در آن بيمار هستكيعني جايي  ،مثل بيمارستان مفيد است مثالً لغتي ،نيمك

خواهيد به او سالمتي بدهيد ديگر بيمار  س نبايد بيمار باشد، شما ميكه معني ندارد هيچ كبيمارستان  كه اند گفته
  .ه ما داريمكاتفاقاً خيلي بهتر از لغتي است  .»شفاخانه«اند  نبايد باشد و اسم بيمارستان را گذاشته

در . آيد االن موضوع ديگري به خاطرم نمي. كه من جواب مختصري دادمبود  كوتاهيال ؤسخبر حاال اين 
 2و ال تَجسسواي  طور مواقع راجع به حس كنجكاوي اگر صحبت كنم بهتر است، البته كنجكاويي كه با آيه اين

  .ها موضوع تقويم و عبارات نوشته شده روي آنهاست از جمله اين كنجكاوي. منافاتي نداشته باشد
خود همين  »ريكشنبه، شهادت امام حسن عس كامروز ي«: اند ايم كه مثالً نوشته ديدهها  تقويمبسياري از در  

ه خيلي هم مورد اعتماد ك ني از دوستان مكي. كند ميخيلي عصباني را اهل سنت  ،»شهادت«ار بردن لغت كبه 
 هاي پارسال نوشته تقويمدر ببين : گفت .بله: اي؟ گفتم هاي امسال را ديده تقويم :تلفن زد و گفتچندي قبل است، 
شهادت حضرت يعني ، »شهادت حضرت فاطمه« :اند هاي جديد نوشته تقويمدر  ليو »رحلت حضرت فاطمه« بودند
گويند  ه ميكشهادت امام حسن عسكري هم . اد اهل سنت هستندقه مورد اعتك ييدر اثر ظلم و ستم خلفا فاطمه

زمان آن ه كاست آن اختناقي منظور ردند ولي كنبه ايشان  هراً ظلم و ستميظابه همين صورت است يعني 
سي دو كه كمحمدتقي  امام النقي يا امام علينقل شده است از داستاني  الجنان مفاتيححضرات به وجود آمده بود، در 

ه تو را كشو برو  لندب: فرمودنده كشيد كاي طول ن چند دقيقه .ردكال ؤچهار سبه ديدار آن حضرت رفت و سه دقيقه 
در اگر ه كاست به همين دليل . است ي ائمه بوده همهمورد اين فشارها در . شودناسباب زحمت تو تا اينجا نبينند 
م است ه شهادت مسلّكاز نظر ما . بگيرندال كالي ندارد و آنها هم نبايد اشكار برود اشكشهادت به  ، واژهمورد ائمه

و فردا را در تقويم  »امروز شهادت امام حسن عسكري« :نويسند ه ميكاين است حرف ما در . الي نداردكه اشك
؟ يعني حضرت امام حسن اتفاقي افتاده استاين فاصله چه حال در . »حضرت مهدي امامت اولروز «: اند نوشته
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حال  ؟م استاما بيعالم تا فردا  و چهار بعدازظهر شهيد شدند يا عصر سه بعدازظهر ياامروز صبح مثالً عسكري 
  .، چنين چيزي ممكن نيست»ها ند از هم فرو ريزند قالبكاگر نازي «: گويد ه ميكشعر مشهور طبق ه كآن

بينيد چراغ قوه را  ه هيچي نميكباشد  كاگر خيلي تاري ،خواهيد ببينيد ي، چيزي را ميكجاي تاريدر وقتي 
تا چراغ  ،شود ان ظاهر ميكآن است بتابد انكاستك ينور به  اينكهبه محض  ،افتد نيد مستقيم نور آن ميك روشن مي

واليت هم از همين قبيل است . رود شود و از بين مي از ذهن ما خارج ميآن استكان رديم تصوير كرا خاموش 
زمان اند مثالً  نويسند ديده تقويم ميو اين عادت شده است كه افرادي كه شود،  لحظه قطع نمي كواليت الهي ي

ردند رضاشاه بعد از مدتي كه بيرون كاحمدشاه را  .ردكگذاري  خلع شد، احمدشاه تاجتي وي وقشاه  محمدعلي
اند امروز  ردهكديروز امام مرده و عجله  ،ندك گذاري مي زمان هم تاج نند امامك خيال ميآنها  .ردكگذاري  تاج
امر، اين  و ند و هميشه هم هستباره گذاشت كي ،بر سر علي، بر سر واليترا اين تاج  خير. اند ردهكگذاري  تاج

 ها، حرف اين گويند اينها ميولي امامت حضرت است،  اولها بنويسند امروز روز  ه تقويمكگذاري نيست  محتاج تاج
نويسد  مياين مطلب را ه كسي كه آن كي اين است  دهنده ولي نشان ،نيست بله واقعاً هم مهم نيست مهميحرف 

ه امامت و ك داند ي نميو .اصالً از تشيع خبر ندارد »امامت اولروز «: گويد را ميو امروز  »شهادت«و ديروز را 
م اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا كُإِنَّما ولي: فرمايد ه ميكن است آي قر واليت يعني چه؟ واليت و امامت مصداق آن آيه

وع انفاق كهنگام رمؤمناني هستند كه شما خدا و رسول و  ولي 3 عونكو هم را اةَكالَّذينَ يقيمونَ الصالةَ و يؤْتُونَ الزَّ
بعد  و بود ولي ،بود وقتي او رفت همان لحظه علي تا پيغمبر زنده بود خود او ولي .در مورد علي استآيه اين  .ردندك

  .شود اشتباه نميهم ديگر 
شان را  خواستند اقوام شدند يا مي يا خسته ميل آنكه رفتند به دلي ميجنگ وقتي به ميدان در روز عاشورا 

ناراحت اصوالً حضرت زينب . ردندك ميتازه گشتند و ديداري  برميها  به خيمه ،اند اند و زنده شته نشدهكه كببينند 
س را صدا كهيچ سجاد رفتند  تا آنكه در بازگشت آخر، حضرت به خيمه حضرتلي داشت، كناراحتي البته شد  نمي
لحظه دنيا  كچون ي. چه خبر استفهميد  ، زيرا كهردكه ديگر زينب گريه را شروع كردند كخداحافظي و بعد ند نزد

ه شيعه و كالبته اين چيزي است . رفتني هستممن رد يعني كخداحافظي حضرت ه كاين بار پس بدون امام نيست 
ه حضرت آمدند و ودايع امامت را ككنند  ير ميصورت تعبرا همه قبول دارند ولي به اين آن صوفيه  و بالنتيجه عرفا

ديگر (ودايع امامت عصاي موسي و انگشتر سليمان است: گويند وقت بعضي مي آن. سپردندبه حضرت سجاد 
 و يا ردند؟ استعفا دادندكحضرت امام حسين خود را از امامت عزل به بعد از آن لحظه  آيا )دانم بقيه چيست؟ نمي
س به امام كهمان قرار داد،  وليه از آن باال امام حسين را كسي كهمان  خير،مام است؟ ااو بعد از من : گفتند

اعالم در آن لحظه تنها خواستند به حضرت سجاد خواهد بود و فرزند جانشين تو ه بعد از تو اين ك حسين گفت
لحظه دور واليت  كينكه ايمنظور . ه او جانشين من استكنند كاعالم  نده آنجا بودككساني نند و خواستند به ك

اگر عصاي موسي باشد برند چرا كه  و عصا و انگشتر ظاهري تعبيرهاي غلطي است كه به كار مي. شود قطع نمي
انگشتر  يساربانكه آن داستان طور بود پس بعد از عاشورا  اگر اين؟ كجاست؟ انگشتر سليمان كجاستپس عصا 
گذاشتند او بر  قاپيدند و نمي ميهمه ه كانگشتر سليمان بود   آن، اگر ،حضرت در آورددر قتلگاه از دست حضرت را 

. داشتمختلف  ينيروهاو ه سليمان بر اجنه و موجودات غير انسان كانگشتر سليمان يعني آن قدرتي . دارد
چند سال از اين قبيل نيروهايي كه به ياد دارم . نددر اختيار حضرت سليمان بود يا انسان اند يا فرشتهنيروهايي كه 
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در اختيار نيروها از اين قبيل  .كرد پيش تلويزيون نشان داد كه شخصي با نگاه خود، يك چنگال فلزي را خم مي
ه كعصاي موسي هم آن عصايي بود  ،يعني پنهاندر لغت جنّ  ،گوييم ميجنّ  ه ماكحضرت سليمان بود، نيروهايي 

حضرت آن عصا را گويي . قرار گرفتيار حضرت سجاد اختنيرو در آن كه  شد اژدها ميو انداخت  ميآن را او 
باالخره  شد تاشتار كنقدر آي شهرها  در مدينه و همهشد، شتارها ك مكّهآمد و در خود ويراني  يانداختند و بعد اژدها

ه نه قيمتي داشت و نه كعصا در غير اين صورت، . همين است منظور از عصا .ردندكاميه را بيرون  بني ،هم مردم
از شهر بيرون  ه وقتي موسي را به عنوان توهين به حضرتكعصاي موسي به آن است ش صوري و اعتبار ارز
حضرت همان را نگه . »ييه دهكه به آن تكاين هم مال تو «: چوبدستي هم به او داد و گفت كردند، فرعون يك

نقدر قيمت پيدا آند و ك يدا مينقدر ارزش پآدهد و  ه فرعون ميكهمان عصا اژدها شد، مثل همين چوبدستي . داشت
و گاهي مثل آشكارتر ظهور آن ي  جنبهاست منتها گاهي نوع نيروي واليي از همين و حاال واليت . ندك مي
امل آن وقتي خواهد كما شيعيان ظهور به اعتقاد  .و مخفي استآشكار شده متر كظهور آن ي  جنبههاي بعدي  دوره
  . با تمام اين نيروها خواهد بودظهور اين آنوقت و ه امام ظاهر شود كبود 

                                     
 .  ش.   ه 1386/12/26 خيتار ، شنبه يكصبح .  1
 .12سوره حجرات، آيه .  2
 .55سوره مائده، آيه .  3
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ی،  ی و  ر ورات  جام د و، ا  ریک سال 

ا؟  وان  ا ا،  ی   دت و ھمد ی!و و د   ود روح وا   1، و

  
كنم و  ارتيجمع فقرا را ز گريكردم كه بار د دايپ قيالحمدهللا توف. ميكن به نام خداوند سال را شروع مي

  2و لست منهم نياُحب المؤمن: فرمايد و به قول آن بزرگ كه مي. ب بشومجزئشان حسا
بودم از نگران  بلكه كسالتاز نه نگران البته  ،نگران بودم لذا ميايكسالت داشتم ممكن بود نتوانم ب چون

. روند و مي نديآ مي ،خداوند هستند يها صحت و مرض هر دو مهمان الّوادر اين مجلس حاضر شوم؛ نتوانم  نكهيا
زحمت  يكاشان يآقاو  3نوشتمهم كه مطالبي را  نيا. ه استحالم بهتر شدمقداري الحمدهللا از امروز صبح  يول

. تر نوشتم مفصل يقدرلذا م، يايكردم ممكن است نتوانم ب فكر مي به اين دليل بود كه قرائتش را انجام دادند
  :زبانِ حال ما اين است. گرداندرك ي ما مبا را بر همه ديكه خداوند سال جد دوارميام

  ادتيمرود از  يها كه كرد ن وعدهآو  مبارك بادت ديآمدن ع! ايساق
ما قبول داريم كه خداوند . دشياز وع يوا يرود ول نمي ادشيهرگز از  ،كه كرده ييها وعده خداوندالبته 

را از  زياگر همه چو . بريم او پناه مي به خود دشيوعاز  يدهد ول ده برابر هم ميكند و  فراموش نميرا  شيها وعده
  : مييگو آن وقت ميم، ياو بدان

  4هر دو ضد نيبوالعجب من عاشق ا  جدقهر و بر لطفش به بر  عاشقم
عمده مواردي را كه قصد داشتم بيان كنم، در . باشد ي الهيها شاءاهللا امسال سال انجام وعده اناميدوارم 

ي نوشتم به شرع فيو انجام وظا قتيو طر عتيشرم، اما مطلبي را كه در مورد ا ضمن مطالبي كه قرائت شد، نوشته
 يانفعالايم كه بايد كاري بكنيم و حالت  اين دليل نيست كه چون به ما حمالتي شده است، لذا به اين نتيجه رسيده

 .ميبپردازبيشتر  مانيكارهاز ابه چه قسمت بايد كند كه  مي داريشود ما را ب كه مي يانتقادات، نه، بلكه اين ماي هگرفت
  :ننديب نميعرفان جز خوبي و عرفان از  يشيدروام، دوستان و طرفداران  قبالً هم بيان كردهكه  يطور همان

  ينينب يليل ياز خوب ريبه غ  ينيمجنون نشي  دهياگر بر د
كند كه  مي داريند ما را بكن مي گرانيكه د يانتقاداتبرد، زيرا  البته درويشي و عرفان از دشمنانش هم فايده مي

اند زيرا  و اين رفع نقص نه به دليل آن است كه آنها اعتراض كرده. ميدر خودمان هست، جبران كن ياگر نقص
  . مياكمل كردكامل و همان كامل خودمان را  يما نبوده ولدر مورد هم  نيدر ا يالحمدهللا نقص

ام كه بايد روح وحدت و همدلي در بين مؤمنين  ردهام يادآوري ك در قسمت ديگري از اين مطالبي كه نوشتم
ي موضوعي به  يكبار شخصي درباره. تر بشود خواهيم قوي باشد و الحمدهللا اين روحيه در بين فقرا هست ولي مي
ايد ـ فراخوان اصطالحي است كه به تازگي باب شده است ـ  من گفت كه شما براي گردهم آمدن فقرا فراخوان داده

اي اگر نوك پا  اند؟ براي او مثال زدم كه تو وقتي خوابيده همه درويش در يك زمان كوتاه چگونه جمع شدهواالّ اين 
اي تكان  اختيار در همان حالت كه خوابيده اي بگزد يا زنبوري نيش بزند، دست تو بي يا شست پايت را مورچه

اينكه بين دست و پا فاصله است چگونه دست  زند؟ سؤال اين است كه با خورد و آن مورچه يا زنبور را كنار مي مي
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ي اجزاي بدن هست به دست  از اين موضوع خبردار شده است؟ جواب اين است كه همان روح واحدي كه در همه
  :اي 5الْأَرواح جنُود مجنَّدة: حاال چنين روح واحدي بين مؤمنين هم وجود دارد. دهد خبر مي

  6خداست رانيش يمتحد جانها  و سگان از هم جداست رانيش جان
او آن  يحت نكهيبشود، بدون ا جاديا اي يي منزلش ناراحت در گوشهش، ينفر درو كي ياگر برا طوري كه به

در صدد جبران اين روح واحدي كه در بين مؤمنين است، فهمند و بالفاصله  مي ي از دراويشليخد، يبگوناراحتي را 
خبر  مانيروح ا نيا ازشود كه  شده و مي ياست كه موجب تعجب كسانروح واحد  نيو بودنِ هم ديآ بر ميآن 

در  يشيدرو ميگفتشود كه ما  كه چگونه ميهستند نيز مسأله اين  اينها همان كساني هستند كه منتقد. ندارند
 روح آرام بود، يوقت. روح هستند كيهمه  ها شي؟ درودخالت كنندآزادند،  ها شيدرو يكند ول دخالت نمي استيس

 يبرا يناراحت كيكه  يوقت يامتأثر شد  وحر يوقت يول. دست هم آرام است، پا هم آرام است، بدن هم آرام است
 ايآن زنبور و همگي در صدد رفع شوند  نمي مي، تمام بدن با هم هستند و به اصطالح تسلپيدا شودعضو از بدن  كي

 نيا كنند كه لي گروهي به اشتباه خيال ميكنند و ر ميكا كنواختي يهمگ و نديآ كه حمله كرده، برمي يعقرب ايمار 
ما فقرا و . خداوند است هياست، از ناح يالهي  هياز ناح شا يبله، سازمانده. شده است يسازمانده يكنواختي

شاءاهللا خداوند اين توفيق را به ما بدهد كه وحدت بين فقرا و  انم، يرو به تكامل هستهم،  ثيح نيالحمدهللا از ا
  .تر شود هايشان محكم يدوست

                                     
 )جلسه برادران ايماني.(ش.   ه 1387/1/1 خيتار ، عيد نوروز، شنبه صبح پنج.  1
 .من مؤمنين را دوست دارم ولي خودم از آنها نيستم.  2
 .1429االول  ، دوازدهم ربيع1387ن بيانيه مورخه اول فروردي.  3
 1579ت يب اول، دفتر ،  1386انتشارات روزنه،   تهران، ، يسبحان قيتوف حيتصح ، يمعنو يمثنو.  4
 .31، ص 58ج  ق،  1404لبنان، مؤسسه الوفا بيروت،  بحاراالنوار، مجلسي،.  5
  415ت يب چهارم، دفتر ،  يمعنو يمثنو.  6
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اد شا ا دم  ت،  تال ع ا ید، ر   1ریک 

  
چنين كسالت و ناراختي  دقايقي قبل در سالني كه آقايان حضور دارند، عيد نوروز را به آنان تبريك گفتم و هم

وراً به ذلك طبق رسم سنوات گذشته، به اين قسمت هم آمدم تا حض و با وجود كسالت، مع. خودم را بيان كردم
داشته باشيد كه  توجهها تبريك سال نو را بگويم و متذكر شوم كه در رفع اختالفات بين خودمان بكوشيد و  خانم

حدود شش ميليارد انسان در روي كره زمين هستند ولي اآلن اينكه  كما. هيچ دو نفري در دنيا مثل هم نيستند
خود قدرت در مورد به اين موضوع  توجهم شايد با هو خداوند  ـ هيچ دو نفري اثر انگشتشان يكسان نيست

و در آن زمان نيم كانگشتان شما را هم درست  كما قادريم نويعني  2 أَنْ نُسوي بنانَه  قادرينَ على  بلى: فرمايد مي
لذا دو  ـ فرموده استبيان خداوند به عنوان قدرت خود كسي از عدم شباهت ميان انگشتان دو نفر خبر نداشت ولي 

نفري كه با هم اختالف دارند نبايد توقع داشته باشند كه طرف مقابل، مثل خود او بشود بلكه بايد طرف مقابل را 
  .اهللاءشا همان طوري كه هست، قبول كنند و با هم روابط حسنه داشته باشند، ان

                                     
 ) جلسه خواهران ايماني. (ش.   ه 1387/1/1 خيارت ، شنبه صبح پنج.  1
 .4سوره قيامت، آيه .  2
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دت، ه  و   ، د ایپ و یه و   ر 
ّ

وص ،   1یان 

 
 ؛ميگفت كيداشتند كه تبر فيتشرقبالً كه  ييمجدد خدمت آنها كيتبرو بعد  م،يكن ينام خدا آغاز م به اولما 

به آنها كه گويم  مي كيتبرامروز را  ،رجهته به .است اديبار هم ز كي ك،ياز تبر ريغ .ندارد بيع كيتكرار تبرولي 
  .نداشتند فيتشرو  امدندينديروز 

اگر از صورت ظاهر خارج البته بود  ديمف اريواقعاً بسكردند و  يكار خوب كي .بود ولاال عيدوازدهم رب روزيد
 يعني. كه هفته وحدت گرفتندبود  نيكردند، ا يهم وارد م را قتيطرو كردند،  يتنها اكتفا نم عتيبه شر يعنيشد،  يم
  .شود برپا مي غمبريتولد پ ادبوديبه  يهفته شادمان كي ولاال ربيعدوازدهم و هفدهم  نيب

متولد شد نه پيغمبر كه  يروزگاردر . ستيو تسنن ن عيو مذهب و تش نيمربوط به د غمبريهر حال تولد پ به
حاال . فرمودند قيتصدهم آنها را كه خود حضرت  يانيفقط خداوند بود و البته اد. بود نه از تسنن يخبر عياز تش

از فقرا  يكي روز،يد ،معمول عرف؟ طبق است دهش عيتسنن و تشمربوط به اختالف چطور شده كه تولد حضرت هم 
 ندارد يمانع چيه .مبارك باشد» است غمبريامروز كه تولد پ« :نوشته بودروي كارتي  يمند هو عالقنيت  با خلوص

تولد  ولاال عيكه هفدهم رب دياهل سنت بگو كي اي، است بوده غمبريتولد پ روزيكه دبگويد هم  عهيش كي كه
طور  آن سنّيو  ديگو يطور م نيا عهيش نديندارد كه بگو سننو ت عيبه تش يبطراين مسأله اصالً . است غمبريحضرت پ

  .نداردغيره  و عهيبه ش يربط نيا د،يگو يم
مورخ . نديگو يطور م آن ها يبعض ،نديگو يطور م نيا ها يبعضدهند؛  نظر ميهستند كه  نيدو دسته از مورخ

 ولاال عيهفدهم ربوالدت پيغمبر  ميمن بگواگر  اي؟ آرخ داده يك اقعهو نيااينكه و  آن عيو وقا خيكند در تار ينگاه م
 هفدهدر  غمبريكه تولد پ ديبگو يسنّ كاگر ي بالعكس اي ستم؟ين عهيش گرياست د ولاال عيدوازدهم رب ست،ين
را  ها يليكه خطور شد  مينه ،خوب م؟يقبولش داربودن  عهيبه شاست و  عهيش گرياست نه در دوازدهم، د ولاال عيرب

  .را وارد كردند ها يليخ و كردندخارج  عهياز ش
بشارت دهد، او را  فرمود كه هر كس مرا به خروج ماه صفر غمبريخود پ م،يدار غمبريكه از پ يمورد اخبار در

ش را دروغ ايراست  گريدو است،  غمبريسخن منسوب به حضرت پ نيالبته ا. دهم يبشارت م بهشتدر به دخول 
 ولاال عيرب اول ها يلياست كه خ نيا .صدقُ والكذبال حتمليخبر  كلّ .اخبار احتمال دروغ هست نيدر همه ا. ميدان ينم

 اولشد و معلوم شد كه  تيكه ماه رؤ يروند، وقت يماه م تيبه رؤ و كنند يخودشان حساب م يبرا يرا جشن
. رفت كه ماه صفر ميده يما بشارت م ،غمبريپ اي: نديگو يم برغمياست، آن وقت در دلشان خطاب به پ ولاال عيرب

 وهشت بيستاز  غمبريچرا پ يول. كند يم اديرا ز يمند هباشد، خودش عالق يمند هعالق ياگر از روكار  نيالبته ا
 كه ناراحت است ايدن نياز رفتنِ از ا ،ميريگ يمعزاداري رحلت حضرت رسول است و مراسم  ميصفر كه ما معتقد

سال  كيتا  من گريد يعني دهم؟ ، من او را بشارت ميصفر تمام شدماه هر كس به من بشارت دهد كه  :ديفرما يم
كه آنجا بودند و با كساني از دست آن  غمبريپ .مشتاق رفتن است غمبريپ. طور است؟ نه نيا غمبريپآيا  ؟دارم نيتأم

 ديكرد كه برود و شا يها ناراحت بود و هر لحظه تقاضا مكردند، از آن يم نيو فرزندانش توه يبه عل غمبريبودن پ
دانست كه در دوازدهم  يحضرت م يعنياست  ولاال عيباشد كه رحلت در دوازدهم رب نيبر ا ليدلهمين امر 
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 ي لهأمس كي نيبه هر جهت ا. شود تمام ميصفر ماه است كه خوشحال بود كه  نيخواهد رفت، ا ولاال عيرب
چطور آن  اولسنگ  مينيبب ديبا ست،يچ عهيش مينيبب مياگر بخواه. و تسنن ندارد عيبه تش يربط است، اصالً يخيتار

  گذاشته شد؟
منَ اللَّه و رِضْوانٍ خَيرٌ أَم منْ   تَقْوى  أَ فَمنْ أَسس بنْيانَه علىدر مورد مسجد،  يحت. مهم است يليخ اولآن سنگ 

نه   ـ ا و رضاي الهي باشدبر تقو شيكه سنگ بنا يمسجدآيا  2نارِ جهنَّم  ا جرُف هارٍ فَانْهار بِه فيشَف  أَسس بنْيانَه على
و در   ـ كردهشروع  يباز با حقهيعني  ـ  بر جاي سستي نهاده اولكه از  ستين يتر از مسجدبه ـ  يسنگ ظاهر

تا  .مهم است و تسنن عيتش يشروع بنا. مهم است يلياست كه شروع بنا خ نشود؟ اي آتش جهنم سرنگون مي
 دايتفاوت كه پ اول. ميبود يكيهمه  .همه ما را در بر گرفته بود يعظمت اله عيوس يايداشتند، در اتيح غمبريپ

؟ اين ستياسالم چ يقيكه راه حقاين بود  ـ  مند بود هعالق يبه عل اولاز همان  غمبريپ الّوا ،شد دهيفهم يعني ـ شد
 نكهيا ليبه دل .است غمبريپ نيجانش يعل :گروه گفتند كي غمبريبعد از رحلت پ. مطرح شد غمبريرحلت پاز  عدب سؤال
 نيا. ميكن نييتع ديما خودمان با .نكرده است نييرا تع يكس غمبرينه، پ: گفتند يا عده. فرموده است غمبريخود پ

كوچك بود، هر  اولاختالف از . است سنّيه و عيتفاوت ش هياولاساس  نيا. شدند سنّيشدند و آن دسته  عهيدسته ش
  .ديحد رس نيبر آن افزود تا به ا يزيكه آمد چ

كه نه،  نديگو يم سنّي نياز مورخ يا عده كياست،  ولاال عيرب هفده غمبريكه تولد پ مييگو يما مبه هر تقدير 
هفته وحدت گرفتند كه  ميه گفتاختالف برداشته شد ك نيرفع ا يبرا خيري قدم كي. است ولاال عيدوازدهم رب

 نيما را هم در ا ديكه سال جد شاءاهللا ان. موجبات وحدت را فراهم كند شاءاهللا انهفته وحدت  يول .خوب بود اريبس
  .راه موفق بدارد

 ،يفلز واريد كيمثل مؤمنين  3 أَنَّهم بنْيانٌ مرْصوصكَ :ديگو يم نيمؤمن فيخداوند در توصكه قران است  هيآ
هر  ي،لحاظ بدن ازالبته نه . كرد شانيبه هم باشند كه با تبر نشود جدا دهيپشت هم، چسب ي،مس واريد ،يآهن واريد

   .شده است دهيجداگانه آفر يجداگانه است، از لحاظ روح يبدن
به دو نفر از عرفا كه به  يشاه عباس صفو :نديگو يمكنند؛  نقل مي يزمان شاه عباس صفواز  يداستان جالب

فندرسكي يا ميرداماد ريمكنم  ديگري فكر ميو بود  ييبها خيش يكي: ارادت داشتربارش هم رفت و آمد داشتند، د
 ريم. آمد يشد و م يم ياالغسوار بر مسن بود و چاق بود و  ييبها خيش. بود ترها جوانكسي ديگر از  يا شايد
خواهش كرده بود كه  انيآقا يهر دواز س شاه عبادر سفري . اسب داشت كيتر بود و چابك سوار بود و  جوان

 ييبها خيشبا هم چگونه هستند؟  نهايا نديكه بب ديبودند، بعد به خاطرش رس انيآقا يهر دو .باشندهمراه وي 
 ر،يآن جوانك، خطاب به م نيبب :گفت ييبها خيبه ش. ديرس ييبها خياند تا شرآهسته شاه عباس  .تر مانده بود عقب

 ييبها خيش د؟يگو يچه مبهايي  خيش نديخواست بب يم گفت و ريبه لحن تحق ؛تازد ياسب م كند و يم يچه جوان
و به  رفتماند و بعد جلو شاه كمي . است كردهبرد، اگر پرواز كند كم  يكه آن اسب م يآن بار علم و دانش: فرمود

 مير ؟يدآ يچرا به مسافرت م ؟دشو يماستر چرا سوار ، او را رمرديپ نيو گفت كه بب ديپرس او را و احوال ديرس ريم
  .ندارد تعجبيبشكند  وانيح نياگر كمر ا، كه در او هست يدانش و علماز  :گفت

هم  رانيعظمت ا. از هم جدا نشدند نهايا يمتيق چيبه ه ليقصد امتحان داشت و او .است  بنْيانٌ مرْصوص نيا
راست است دانم اينها  نميحاال   ـ نديگو يكه م ييزهايو چها  همه شقاوت. به همين واسطه بودبود،  امياگر در آن ا
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حاال . است در همه جا بوده. استدر شاهان اروپا هم بوده  نهايبدتر از ا .است در غالب شاهان بوده ـ  است دروغ اي
ك مرتبه ها را ي انسان. نكُشد يطور نيها را ا انسانديگر بود كه  دهيتمدن نرس نيجهان به ا هچگونه بود ك اميآن ا

عظمت  ،به هرجهت. كشتند يگرفتند، م يتك م هزار نفر را تكصدها  آن وقت. بكشد بمب اتم كيبا صدهزارنفري 
دانشمندان و عرفا بود و خود شاه عباس  ي همه نيكه ب ياتفاق نيدر هم. در همان بود يهمان شاه صفو اي رانيا

ه شروع كردند و انحطاط تصوفم تيد و اتفاق رفت، به آزار و اذاتحا نيبعد كه ا. اتحاد و اتفاق بود نيخادم ادر واقع 
  .شروع شدايران 

 ،يروح يها يهمه آن ناراحت .مينداشته باش يفكرو  يما انحطاط روحآيد  در اين سالي كه مي شاءاهللا ان
كسالت داشتم، كمي  .شاءاهللا ان م،يشروع كن ،اتيو با سبزه با رنگ ح ميكنار بگذار م،يكه داشترا  يو فكر ينيد

مرتفع نشده است، براي اينكه خداي نكرده بدتر نشود و از فيض ديدار فقرا محروم نشوم،  بهترم ولي هنوز كامالً
هر يك از فقرا را مصافحه كنيد مثل . اجازه بدهيد يكي دو نفر كه مصافحه كردند به عنوان همگي تلقي بشود

هاي شيران خداست، به آن نيت باشد گويي با من  متحد جان. يمايد، همه يك واحد هست اينكه با من مصافحه كرده
  .خيلي متشكرم. ايد مصافحه كرده

                                     
 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 1387/1/2 خيتار ،جمعهصبح .  1
 109سوره توبه، آيه .  2
 .4سوره صف، آيه .  3
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ی د  و دا ری   ی  نای  ت 
ّ

 ،
ّ
وف از ذ د،    1د

  
را هم  نيبعد از ا د،يگذراند يو شاد يسه روز را به خوب نيا شاءاهللا ان. است ديروز از سال جد نيسومامروز 

، خوب ميكن الينه آنچه ما خ ،است كه خدا بدهد يزيآن چ ي،البته خوب  .به خوبي بگذرانيدطور  نيمهاميدوارم 
 يمعن نيبه ا .ستين حيصح نيپس چرا فالن كار شده؟ ا دهد، يم ريخ شهيهمكه خداوند  :نديگو يم ها يبعض .است

دهد  يم هدهد، آنچ يم ريخداوند خ نكهينه ا. ميخواه يو ما م مييگو يم كه ما ستين يزيو خوب آن چ ريخ يكه معن
 شاءاهللا انبه هرجهت . است ريدهد خ ي؟ هر چه خدا ماست بد هخوب و چ هچ ديبدان ديخواه ياگر م. است ريخ

چون  .است ريدهم خ يكه م يزيچ نياست كه به ما بفهماند كه ا نيدهد منظور ا يكه م ريخ .بدهد ريخداوند خ
نه، ناله : خداوند به ما بفهماندخير اين است كه . ميكن يناله م م،يفهم يما نم يلاست و ريمسلماً خ دهد يآنچه م
  . است ريكه هست خ نيهم ،نكن

قرآن  .وردآ مي ادشيآدم رفته، به  اديرا كه از  ينكات يگاه م،ييهر چه بگو اي يزندگ ايروزگار  عيوقا
  .ديكن ريس شيهزار سال پ نيچند نِيهم در زم فعلي و نِيهم در زم ن،يدر زم يعني  2 سيرُوا في الْأَرض :فرمايد مي

، است ند مربوط به ائمه بودها هكه گفتمطالبي  اياز اخبار  يليچون خ. هست عيمنتسب به عل يشيفرما
باور كردند و گفتند كه امام  ،دنديشنآنها را كه  ي، منتها كسانمطلبي نفرموده است نيامام چن يعني ه،نداشت تيقعاو

 يدروغ باشد و امام نفرموده باشد، ندانسته گناهاگر نكرده  يي، خداهگفتند امام فرمود نكهيخوب ا. استه فرمود
 نديگو يهمه م يعنيمنتسب به امام است،  يشيفرما ميگو يمن ماآلن  نكهيا يول. بوده است، البته عمد ناند كرده

 نكهيمردم از ترس ا 3 لذُ يفالنَّاس منْ خَوف الذُّلِّ  : ديفرما يم. امام فرموده است مييگو يما هم م و امام فرموده است
  .اندازند يم يخودشان را در ذلت و پست ؛هستند يخودشان در ذلت و پست فتند،يو ذلت ن يبه پست

مثال آن  دهد، ينشان م يليخ ليقب نيصدر اسالم از ا خيتاراين واقعيت را بسيار نشان داده است،  خيتار
 اليچرا؟ به خ. كه عامل آنها بودند ييو آنها عباس يو بن هيام يبنبه شدند،  ميجور تسل يبه خلفاكه كساني هستند 

ائمه و  شاتيدر حدود دستورات و فرما نيالبته ا .ت انداختندنشوند، خودشان را به ذلّ ليخودشان ذل يدر زندگ نكهيا
به  يعني دهند يدستور آرامش م عادقحضرت ص دييفرض بفرما. مطابق با آن عمل كنيم ديبزرگان است كه با

 ي،عل دبنيز  ـ حضرت صادققبل از  يعني ـ  زمان حضرت باقر يحت دهند، ينم اميدستور ق انيعيكدام از ش چيه
 يليخ ند،يگو يناروا م يليند، خا هشلوغ كرد يليخ يدستگاه خالفت امو :و عرض كردآمد برادر حضرت، خدمتشان 

 تيب قائم، حكومت ما اهل اميقزمان تا  :حضرت فرمودند. ميكن اميقبهتر است م، طاقت ندارمن  ند،يگو يم زهايچ
 :عرض كرد ديز. ميبرخورد كن نهايابا  يجنگ  ريغ ي ورقابت  رياست كه از طرق غ نياآلن دستور ا ،شود يبرقرار نم

حالت را  نيا يول كشته شوم ما يمن راض :گفت ديز. يشو يكشته م يكن امياگر ق :فرمودند .من كه طاقت ندارم
 يول .البته بعد كشته شد و كرد اميق ديكه ز ؛كن اميق ،يكن اميق يصورت حق دار نيدر ا :فرمودند. تحمل نكنم

 يقدر ميكه ما هست يعشر ياثن ي عهينسبت به ش واست  عهيدر داخل ش يتبمك نكهيا  گو ماند، هيديمكتب ز
خلفا  يول. بود يطور هم آن اميحكمت همان ق. كرد اياح يدر مناطقرا  عهيباالخره نام ش يدارد، ول يانحراف ي جنبه
 به كردند؟ يم تيپس چرا باز هم ائمه را اذ دانستند يم نكهيبا وجود ا امامان قصد قيام ندارند ولي دانستند يهم م
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 .ؤمنانم ريام يا ن،يرالمؤمنيام اي :عرض كرد انيعياز ش يكي )جعفرصادق باشد نظرم حضرت به(از ائمه يكي
را  نيرالمؤمنينسبت به ما لقب ام :حضرت فرمودند يول ،هستند نيمؤمن رِيائمه ام نيا ي همه. هم هستدرست 

در  دينيب ياست كه م نيا. دييمختص اوست، به ما نگوو ، 4اعطا شده عيلما ع به جداين لقب چون  ،ديكار نبر به
 يبه طور. لقب را غصب كردند نيجور ا يخلفا ،مقابل در .نگفتند نيرالمؤمنيبه ائمه ام انيعياز ش كي چيه عه،يش

ما كه در واقع به . ديزي نيرالمؤمنيام اي ه،يمعاو نيرالمؤمنيام :اند نوشته هيها در شرح حال معاو كتاب يبعضدر كه 
  ؟يمانيچه ا! اند شده مؤمنان ريآن وقت ام م،يندار انقبولش يمسلمان

را قول  نيجعفرصادق كه ا حضرت ،ذلك مع. است عيعلاص خ نيرالمؤمنيلقب ام نيا ،به هر جهت
مجلس اگر  كردند، يو صحبت م بردند يم فيتشربه آنجا و  كرد ياحضارشان م يعباس ي فهيكه خل يفرمودند، گاه

د الاوبودند و آنها  غمبريد پالاو نهايچون ا. پسرعمو يعني گفتند، يم »عم يبن«به ايشان بود  يو خصوص يخودمان
جعفرصادق كه لقب  حضرت. نيرالمؤمنيام  اي :فرمودند يمبه آنها غالباً حضرت  يول. غمبريپ يومعباس ع

گفتنِ  نيرالمؤمنيام كيبا . گفتند يجور م ي فهيخودشان نسبت به خل د،يما به كار نبر يبرا گفتند يرا م نيرالمؤمنيام
طور فرمودند  نيامام ا يوقت. اورديت نكه طاق ستينجاي آن  نجايا. شد يحفظ مو  نيتضم انيعيجان ش ،شانيا
  .ديطور باش نيا ديريبگ اديشماها هم  يعني

من  ينصرني ناصر من هل يبه هر كس صدا :آن وقت فرمودند در. طور نبود اين عنياما زمان امام حس
 همان لحظهتكان نخورد، از  كنند، يكه به من حمله م يباشد و موقع نجايو هر كه در ا ديايمن ن ياريبرسد و به 

منتسب به  شِيكه آن فرما نجاستيا. اورديب يطاقت نيچن تواند يم است كه ماهل جهنّ يعني. است مهنّاهل ج
 اي و افتند  يدر ذلت آخرت م فتند،يت ندر ذلّ نكهيمنتها از ترس ا .شود معنا مي 5 لذُ يفالنَّاس منْ خَوف الذُّلِّ  عيعل
  ؟از دنيا نرفتندت كربال را به وجود آوردند، بعد خودشان با ذلّ عياكه وق ييها ليمگر همان ذل ا،يت دندر ذلّ يحت

 يا ترس و واهمه ديبا دهد، يكه صاحب دستور به ما م يدستورات ،ياست كه در راه انجام دستورات اله نيا
 نيچن رادارند كه چ ينه حزن و دارند يخدا نه خوف ءاوليا 6 ء اللَّه ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُوناولياأَال إِنَّ . مينداشته باش

شان قبول  توبه دانند يم نكهيا يبرا .ندارند يحزن گريكرده باشند اگر توبه كنند، د ييكردند؟ اگر هم خطا يكار
  .توبه است ي كننده لوقب؛ 7 قابِلِ التَّوبخداوند  .است

 كالْملْ كقُلِ اللَّهم مال :قرآن است كه هيآ. ت حفظ كندگونه ذلّ ما را از هر د،يسال جد نيخداوند در ا شاءاهللا ان
ملك و خدايا تو صاحب ملك هستي و  8ممنْ تَشاء و تُعزُّ منْ تَشاء و تُذلُّ منْ تَشاء كمنْ تَشاء و تَنْزِع الْملْ كتُؤْتي الْملْ

دهي و هر  هر كه را بخواهي عزّت مي. يريگ يم ،ياز هر كه خواهو  يده يم ،يقدرت و سلطنت را به هر كه خواه
  .سازي كه را خواهي ذليل مي

رسولش و خداوند است و  يعزت در اصل برا 9و للَّه الْعزَّةُ و لرَسوله و للْمؤْمنين .استو قدرت از ملك  ريعزت غ
  . رسولش روانيپ

كرد و ما را  ليكه شما را ذل ييشكر خدا :گفت ديزي ،آوردند ديزي شيكه خاندان امام را پ يا در آن جلسه
مأمور كار  نيبه ا يعني ـ  اورديطاقت ن سنبيحضرت ز) ياتيجزئو با چه  يچه عبارتبا حاال (كرد زيعز
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 نيا شيع معنادر واق هيهات منَّا الذِّلَّة. ت را از ما دور كردت را به ما داد و ذلّكه عزّ ييشكر خدا :حضرت فرمود ـ  بود
  .ميهست زينزد خداوند عز ميما اگر هم قدرت ندار ي وهست ليذل يول يبود كه تو قدرت دار

                                     
 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 1387/1/3 خيشنبه، تار صبح . 1
 .42و سوره روم، آيه  20؛ سوره عنكبوت، آيه 69نمل، آيه ؛ سوره 11سوره انعام، آيه .  2
 .340، ص 20ق، ج  1404اهللا مرعشي نجفي،  كتابخانه آيت  عبدالحميد بن ابي الحديد معتزلي، قم، البالغه، شرح نهج.  3
 .181، ص 1ق، ج  1380مسعود عياشي، تهران، چاپخانه علميه،  دبنتفسير العياشي، محم.  4
 .340، ص 20ج لبالغه، ا شرح نهج.  5
 .62سوره يونس، آيه .  6
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  ا و ا
ّ1  

  
از شهرستان كه اند  نوشته ها مثالً خيلي ،بيشتر بيايمبتوان  هكآن قدرت جواني را ندارم ديگر ام و  خسته قدري

از  شبسا اين احساس ناراحتي ثواب و اجر چه. عيد ديدني است ،ديديم ه همه راكهمين  ،ايم آمده براي عيد ديدني
خوب  ،و خدا هر چه بدهد ه در راه خدا، هر چه باشد مأجور استكبراي اين ،متر نباشدك اگر ،خود ديدار بيشتر باشد

  : گويد شعري مي. است
  2بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد  عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد

كه ه تازه مسلمان شده بودند و اميدوار بودند ك اناني وجود دارداي در همين زمينه راجع به مسلم هآين آقر در
خداوند . شدند ترسيدند و تسليم مي مي مردم آن سرزمين،رفتند و  مي ،نندكرا براي اسالم فتح هايي  سرزمين

ه كرود وضو بگيرد  ميكسي ند، مثالً ك يداريد خداوند آن را مأجور حساب م ه براي خدا برميكهر قدمي : يدفرما مي
ه كرا هم نمازي گيرد و  در نظر مي شبرايرا خداوند هم ثواب وضو  رود، ميدر وسط وضو از دنيا  ، ولينماز بخواند
اين را خداوند به عنوان . عمل را انجام نداده باشدخود ولو  ،دهد او اجر مينيت  يعني خداوند بهبخواند؛  قصد داشت

خود همان اثر را در روحيه بينيم  مي ،نيمكر كفهم وقتي شناسي  ولي از لحاظ رواني و روان ،ن فرموده استاجر داد
همين ، آيم اينجا توانم بزنم مي ه حرفي نميكآوريد اينجا من هم با وجودي  ه تشريف ميكبنابراين همين . دارد

در هم  پندصالحاند و در  منين گفتهؤدار ممنين و از آثار ديؤچون از خصوصيات م؛ مأجور است منينؤديدار م
. شود من خوشحال ميؤمن از ديدن مؤم: گويد خصوص در آن آخر در آنجا مي ه، ب3ي صفات مومنين خالصه

اگر حرفي ند ك ديدار او ايمان شما را تقويت مي هكمن ؤپس م. ايمان او تقويت شودكه شود  خوشحالي او موجب مي
 كي. سرچشمه گرفته است شه از ايمانكاو از علمي است سخن  اينكهبراي  ،شود ميبر علم شما افزوده  زند، مي

ن است از هر طرفي كحاال مم ،رسد به شما مياز آن اي  جرعهو جوشد  ميوجود دارد كه ي ايمان در دل او  چشمه
عيت ساده و ر كييا ه به درد شما بخورد و كگويد بچيزهايي و من باشد ؤشتين باشد و مينن است اكمم ،باشد

در : گويد و مياي نوشته  ه خاطرهكفردي نقل از اي از آن ياد شده است به  نمونه صالح ادنامهيتاب كه در ك ،دهاتي
ه ظاهراً سوادي هم كي از پيرمردهاي رعيت كديدند يبوديم؛ عليشاه  صالح خدمت حضرتدر درس تفسير جلسه 
داند؟ در اين  خورد؟ او چه مي ه اين تفسير به چه درد او ميكودم ر بكمن در اين ف: نويسنده گفت. نشسته بود ،ندارد

گويي؟ او  اين موضوع چه ميمورد در : به او گفتندعليشاه  صالح حضرته كدانم چه مطلبي شد  ه نميكر بودم كف
بس ديگر : سخن گفت، فرمودنده كاندكي بعد كمتر نبود، عربي  ابنچه بسا از ه به قول من كرد به شرحي كشروع 
به زبان سرياني صحبت كسي مثالً . بلد نيستند شانه خودكنند ك زباني صحبت ميافرادي به در خواب گاهي . است
لمه كه چهار كند و حال آنك بيند به عربي در خواب صحبت مي مثالً مي. اي نيست ه مسألهكآنچه بلد است  ،ندك مي

رار دعاها كاين ت. اي از بيداري است خواب هم نمونه چونهم وجود دارد، همين وضعيت در بيداري . داند عربي مي
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من بخواند نه؛ و ؤغير م. منؤدل م؛ البته در ندك دل آدم نفوذ مي خود در ه خودبهكشود براي اين است  ه خوانده ميك
  . برند بهره ميشود و ديگران هم  ي دل او ظاهر مي بعد از چشمه

                                     
 ) جلسه خواهران ايماني. (ش.   ه 1387/1/3 خيتار ، شنبهصبح .  1
 1579ت يب اول، دفتر ،  1386انتشارات روزنه،   تهران، ، يسبحان قيتوف حيتصح ، يمعنو يمثنو.  2
 .121-117ص ص ،1376، ، تهران7چ شاه، يمحمد حسن صالح عل پندصالح، حاج شيخ.  3
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ةاال یاذ وک و ل س ا فاوت حاالت و     آن،ء و

ر ان، ا دن دل دی   1شاد 

  
به خاطر آن را دانم  ينمو ام  ردهكبار مفصل صحبت  كيدر اين باره . سؤال شده است ءوليااالةركتذ بارهدر

زندگي  يوانات قطبيها و ح ي، ماهدر قطب. ن هستيه در زمكا ياست مثل در يتابك ءوليااالةركتذداريد يا نه؟ 
ساكن در آنجا وانات يآن ح ،نندك يتوانند زندگ يآنجا نمدر  وانات اصالًيحديگر د ييآ ير مت نييپا يوقت يولكنند  مي

 ممكن است نخورند وليالبته به درد ما  ،خورند يبه درد محيوانات  ي همه. نندك يتوانند زندگ ينجا نميهم در ا
ه كيننه ا. »ار است مگسكاووس به چو ط كن ملياندر«: ديگو يه مكعر ابه قول آن ش ،ده استيآفرآنها را خداوند 
  .ده استيخود او آفربلكه  ،الزم داردخداوند 

و ات يخصوص ،كتابو آخر  اولدر  ؛داردوجود  ييها نمونه كاز همه حاالت و مراحل سلو ءولياتذكرةاالدر 
 ي همه يعني؛ ردهكختم  به امام باقر و ردهكصادق شروع جعفر  از حضرترا تاب كن يا .ندك ين مييتعهم را حاالت 

د از ينكشما فرض . حاالت مختلف داشتند يول ن دو نفر بودنديدان اينها مريا ،نوشته شدهآن ه در كافرادي ن يا
د از آن گوشه يقم برونخواستيد كه به اگر  ،ديه به قم بروكاين است راه  كي ،ديد به اصفهان برويخواه ينجا ميا

 كييا با هواپيما برويد؛ د يفتياده راه بيه پكن است يگر ايراه د كي؛ ديواصفهان برقم را دور بزنيد و ه كاست  يراه
ه تعداد آن كاست  ينيزم يها راه هانيا. نهايد و امثال ايو از آنجا برو كابانيد به خور و بيه بروكگر آن است يراه د

خدا به عدد  يبه سو ايه راه«: اند ه گفتهكن است يا. است ياديمتعدد و ز يها راه كدر مقام سلو يول م استك
باالخره او را البته به هدف  ،اگر برود و راهنما داشته باشد ،رود يه او دارد مك يهر راه يعني؛ »ق استيانفاس خال

شناسد و هم  يه هم مبدأ را مكامل ك يه راهنماكاست  يآن راهو  سفالته از همه بهتر استآراه  يول رساند يم
قصد  كيه به كه چند نفر كد ينكحاال فرض . او را ببرده دهد و ئتواند ارا يم ؛را ببردتواند او  يشناسد م يمقصد را م

در  :سدينو يم يكي ،سنديبنو ي خود را نامهبخواهند سفرنها يااگر بعداً . روند يراه م كيدام از كجا هستند هر  كيدر 
راه كه م يردكر كو فو خوابيديم م يديشكبود و دراز  يم و درختيرد شد يخوب ياز رودخانه و آب و هوا يا مرحله
دار يد بيو ما با بود م پر از مار و عقربيرد شد ييجا كياز  :سدينو يگر ميد يكي ؛ميبمانجا  است و همان يخوب
نجا يه اكما  يبرا يول، نديگو يهمه هم راست م. ديگو يم يزيچ كي يسكهر . مينكنها را رد يتا ا مانديم مي
راه ن ياز اكسي چه ربطي ندارد كه به ما . ستينمفهوم ها  ن راهيدام از اكچ يم هيه بروك ميا ردهكت نكم و حريهست

برد  يم ييما را جا ،ما يم آن راهنمايم برويهر وقت خواست ؛ميا نرفتهكه ما ، ميديما ندو ده يد ييبايرفته و مناطق ز
ه كاست  ييايآن در ي به منزله ،نوشته ءوليااالةركتذه در كهم  ين حاالت مختلفيا. ميشه جا داشته باشيه همك

 ديو آخر آن را بخوان اولد يگر بايد ي ا هر مسألهيه در داستان كن است يا. جانداران متعدد و مختلف در آنجا هستند
   .ستبوده ا يدر چه حالآن سالك  دينيببو 

او عجله دارد  ،سترده اكاو را جذب  كخود است و فقط و فقط هدف سلو كغرق در سلو كسال يمثالً وقت
بار ساعت را نگاه   چندو  ؟ديآ يم يك: دييگو يم ،ديدر فرودگاه منتظر هست يشما وقت. ه زودتر به مقصد برسدك
ه كاست  يه زمان همانكگذرد حال آن يمنزمان ، براي شما شما تنگ است ين برايد و زميدر انتظار هست و دينك يم
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عجله دارد و دل او  يهم وقت كسال. ر استيد يليبه نظر شما خ ،هم زود گذشته است يليشما خ ييپهلو يبرا
بدن  ،ندكدا ينجات پ يكن بدن خايخواهد زودتر از ا ياو تنگ است و م ين برايزم ،خواهد زودتر به مقصد برسد يم
 را من ءوليااالةركتذ. ندكپرواز  شو روح شودخالص از آن خواهد  يماو  ،بودن ين مادير قوانياس يعني يكخا

  . ل باشدكشما مش يبرا، ممكن است درك برخي مطالب آن دينكمنتها دقت ، ديه بخوانكام  ردهكخواهش 
ن ياما ا. من ثواب دارد و خوب استؤردن دل مكه شاد كآمده در اخبار اين است كه  ه شدهك يگريسوال د

هم  يشود و منع يال مخوشح يليد خيده مي يديع يسكبه وقتي مثالً . ح باشدير صحيدر مسبايد ردن كشاد 
 يخوشحال ين است خوشحال شود ولكد مميبده يزيچاگر به او  ،ندك يم يدكيابان تدر خكه  يسكاما . ندارد
 ياخالق يخوشحالبايد . باشد يح اخالقيصح ،يد خوشحالين بايابنابر. است يار غلطكه كينا يبرا. ستين يحيصح

د چه يايامام ب. ميمنتظر ظهور امام هست مييگو يما م هر جهت به. ار خوب استين بسيا ؛جاد شودير ايدر دل فق
. ندك يم كن را پايزم يد رويايثرت بكاگر در عالم ، ندك يم كروح ما را پا تكممل، ديايمعنا بعالم اگر در ند؟ ك يم

در انتظار من  تيمنتظر من هسكه تو : گفتو امام آمد اگر . مينكد خود را آماده ير باانتظان يادر . ميما منتظر هست
به تهيه امام هم  ييرايالبته پذ. يمبده يمندار يجواباي؟  ردهكآماده را من از  ييرايپذ ي لهيچه وس و يا ردهكچه 

ام تا هر چه  آماده. ميد انجام دهيه هر چه بفرماكينا يم برايا آماده. ستينها نينبات و گز و ا نبات و آبكردن 
ه اگر امام كم ينكخود را آماده ما بايد . درست است ،ردكف راست بود و امتحان ن حرياگر ا. د انجام دهمييبفرما

غصب  يسكتو از  جد ،شيسال پ چهارصد سيصدكني  در آن زندگي ميه تو كاين منزلي : ظاهر شد و مثالً گفت
د يحاضر هست، آيا شبرگردان به صاحب: ديگو يم ،داند يم يامام وقت يدانم ول ينمه كرسيده، من به تو حاال و  هردك

برو : ديفرما يم؟ شب چه بخورم: دييبعد بگو؟ ديبدهپس س كمنزل خود را به فالن ، گفت يزين چياگر امام چن
 يا آن خرابه: ديفرما يم. بله: ديگو يند مك يال مؤامام از او س ،طور نيگر همينفر د كيو  .ر و بخورينان بگ فالن جا

شب  ،س است مال تو استك ه االن دست فالنك يآن منزل عال ،ستيمال تو نكني  در آن زندگي ميه تو ك
فقر بلكه  ندك ير ميه همه را فقكيننه ا ،سكبه ع. اور و بخوريغذا ب ياخ سلطنتكاز  برو مثالً يشام بخور يخواه يم

  . دهد يخود قرار م يو غنا را سر جا
م در زمان يه ما بدانكنيلو ا و .هم ثواب داردانتظار ظهور امام : نديگو يحاال م. ظهور امام استدر زمان ن يا

. است يظهور امام اصالح و خوب ،ما از انتظارهدف ه كنيا يبراثواب دارد؟  ،چرا اين انتظار. شود يات ما ظاهر نميح
اشته كد در دل ما يبذر ام، د استين اميا، مينك يم هر لحظه خوب خواهد شد و خود را آماده ميوار هستپس ما اميد

أس يل ين دليبه هم. يو روح يركت فيفعالبلكه  ي،ت ورزشينه فعال؛ تيجه به فعالينده و بالنتيد به آيام؛ ودش يم
. ستيل هم نياست و محتاج دل يعين طبيا. وس شديد از رحمت خدا مأينبا هيچ وجهبه و  غلط است و گناه دارد

آيا : ، گفت2 ةِ ربه إِالَّ الضَّالُّونو منْ يقْنَطُ منْ رحم قالَ: هكم آمده ياز قول حضرت ابراه ن همآخود قرل آن در يدل يول
ه رحمت كم يوار باشيدم و اميما منتظر باش لحظههر  يعني؟ شود يوس مياز رحمت خدا مأجز گمراهان  بهس كچ يه

  . زند يم به انسان ضرر أسي. شاءاهللا ان ؛ندكما را اصالح  يو جمع يخدا حال فرد
 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 1387/1/9صبح جمعه، تاريخ .  1                                     

 .56سوره حجر، آيه .  2
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ز   ت،  و ی ش  و   جای 

ی فا د   ا و ا و دا ر از    1ط 

  
 باالخره يول .كرد يدرست كار نم يليهم بود، خوقتي سمعكم البته . شنوم ينم يچيسمعك ندارم، هامروز 

درصد صد دانم يكه م يحينصا از عبارات، دستورات، يليجهت شكرگزارم كه خ نياز ا .يك مقداري تأثير داشت
. كه درست است بر من ثابت شدهاليقين  آنها به عين يكي يكهم، يعمرم  يام، در ط همه جا گفتهاست و  حيصح

 نيااگر شما  ،داد يبود كه مزه حلوا م يا وهيمرفتم،  ياندونز ،يمالزبه كه  يكه در سفربگويد  يكساگر اآلن مثالً 
  دهينرس نيقيال  نيبه عو است  نيقيال  علم نيا يول. هست يزيچ نيچن ،بله: دييگو يم ،ديرا دركتاب هم بخوانمطلب 
حاال من . شود يشما روشن و مجسم م يآن وقت آن حرف برا ديديو چش ديديرا د وهيآن م ديآنجا رفت يوقت .است

 ،درست است ترديدي در آن نيست، ياز لحاظ استداللكه  تورات،دس نياز ا يليكه خ كنم يجهت شكر م نيهم از ا
  . ما هاحساس هم كردآنها را ه شده ك يطور جيبه تدر
حرف  يبا كس توانم ياآلن من نم ـ  آمد يم شيپ ميبراموقعيتي  نيبود كه اگر چن يطور نياوضع  شتريپ
اآلن ما هم . شدم يم يعصبان يليخ ـ ديباشد و بلند بگو ييمگر تنها فهمم، ينم ،جواب بدهداگر  نكهيا يبزنم، برا

اگر خودم نگفته كه هستم  يحاال نه، حاال طور يول. است يچه وضع نيا كه كنيم گله مي م،يهست يطور   نيهم
اين است  انسان دارد يبرا زهايور چط نيكه ا يحسن كي. كند ينم يفرق .شنوم ميكه من ن دانستند ياخوان نم ،بودم

، ميهم هست جهان، كه منظور از جهان خود ما. كوستيخود ن يداده به جابه او هر چه خداوند كه فرد بفهمد كه 
  :گويد چنين است كه شاعر مي
  كوستين شيخو يبه جا يزيكه هر چ  چون چشم و خط وخال و ابروست جهان

 كي. نعمت است ميكه ما دار يينهايهمه ا نكهيهم ا يكيو . لنگد يم يزندگ يجا كيچه كم بشود  هر
 باشند، استارت را نگذاشتهبوط به مر يكوچك زيچ كي ،يچيپولي اگر، يك  سازند، يم ييبايز و كيش يليخ لياتومب

 نيبازها از ا شعبده. كوچك بند است چيپ كماشين به ي .خورد يبه درد نم ياست ول يقشنگ نيعجب ماش دييگو يم
 تو چشمت را آن طرف بزن و .كنم يدرست مآن را من  :ديگو يم ديآ يم يشعبده باز كي .كنند يم يليكارها خ

  .درست شد برو :ديگو يمو  گذارد يم شيسر جا آورد يرا در م چيآهسته پ و كند يم بشيجدر دست 
 نيا. كم است شيكجا داند يم .كوستين شيخو يبه جا يزيكه هر چ داند يم سازد يرا م نيكه ا يآن كس

دو نعمت بر ما   2الصحة َ و الْأَمان  مجهولَتَانُ نعمتَانُ: بر همه ما حتماً ثابت شده است كه نيا .ام را احساس كرده
اش  دربارهآن را خود شما  م،يكار ندار شا يمحاال به آن دو. شيوآسا تيامنديگري و  يسالمت يكي: مجهول است

 كمي كيتا  ،است كه مجهول است ينعمتسالمتي  .داند يقدرش را نم ،نديب يم آدمكه  ات رصح يول .فكر كنيد
نعمت  كيت كه صح فهمد يآن وقت م ،بكند يكار چيه واندت ينمو لنگ است  نديب يفردا م يا كند يشب تب م

گرم چند وزن دندان  ،است لوگرميمثالً بدن شصت ك؟ دندان چقدرِ از بدن استمگر دندان كوچك،  كي اي. است
كه  گذارد يتا صبح نم رديگ ميدندان كه درد  كي يول .بدن است ي مجموعهدندان يك ذره از اين  يعني ؛است
 ،است ريخداوند خ. خورد يگذاشته، به درد م نجايدندان هم كه خدا ا كي نيكه هم فهمد يقت آدم مآن و. ميبخواب
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صادر  ريهم جز خ رياز خ. است ريمطلقاً خ .خوب اهاج يجاها بد باشد بعض يكه بعض ستين نيا يعني ؛مطلق ريخ
مطلق را كه  ريخ! مطلق ريهمان خاز ؟ صادر شده است همن شرّّ است، از ك يدرد دندان كه برا نيپس ا .شود ينم

 الّوا .ستين كه دندان من امشب درد گرفته، شرّنيا .ستين شرّ نيپس اكه  ميفكر كن ديبا م،يبده رييتغ ميتوان يما نم
 يريخ كيحتماً  .ستينمطلق شرّ  يباشد ول ، شرّدر حال حاضر ظاهر من يممكن است برا. شد ياز خدا صادر نم
جز  يهر چه كن دانم يم! ايخدا :ميگو يم خواهم، يخدا مهمواره از من . ميرا بفهم ريآن خ ميكن يسع .در آن هست

 دانم يم را شرّ نيخوب ا كند، يدرد م انممن دند. است ريخ نيكه ابفهمان به منِ نادان هم همان وقت  ست،ين ريخ
را  ييزهايحاال همه چ ؟ستيچ شريبده كه بفهمم خ يحال يا كنرا متوجه من  ،ياست چون تو داد ريحتماً خ يول

  .شاءاهللا ان ستيچ رشيخ مينيبب مي م،يجستجو كناگر  ميدان يكه ما شرّ م
 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 1387/1/10صبح شنبه، تاريخ .  1                                     

 .196ش، ص  1363ندي، قم، نشر روح، م، باقري بيدهگنج حكمت يا احاديث منظو.  2
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م، دا ی را  ی ا ت  ع   در 

ف    ی ت فات   وه  ران و امامان کج   1شاز ایپ

  
ها  ليموبا. زنم يف مشما حر يبراو شنوم  يزنم، نم يه حرف مكالبته خود من  .ديرا بدان ي الهيها قدر نعمت

 يا ز تازهيه چكنيمن هم از ا رم و سنّيگ ياد نميگر ياصالً د ،و دارديدانم آرش يدارد و نم هاي زيادي مهكد ،ديا دهيرا د
 كي ،يدنكنگاه  ه دم دست شماستكل ين قبياز ا يا لهيا هر وسيل يموبا كيدر  يولاست؛  گذشته ،رمياد بگي

خراب  يلكبه  ،خورد يم انكت كمي كيد و يزن يدست م؟ ستين چيا :دييوگ يم ،آنجا هست يكوچك ي نقطه
. ه به هم ربط داردكاست  يطور ،همه آنهابلكه ل ينه فقط موبا ،اند هه ساختك ها ن دستگاهياز ا كيدر هر . شود يم
در طرف بد كبر، در انسان كاهللا ا؟ بشر چه باشدخود است تا ساخت  ين طوريه اكساخت دست بشر است  نهايا

، فشار دهد انجام ميار كها بد هزاركين ا. است شتريب يمك كيا يمشت بسته  ي يك اندازهو به راست مقابل معده 
ند و ك ميجاد يا ياتيح ي هفتاد ماده ؛نديگو ميند ك مي هك ياركن همه ير از ايغ، ند و چه و چهك ميم يرا تنظخون 

به اندازه را زرداب  ،اد نشوديه قند زكند ك ميسازد و وارد خون  مين يبد سالم انسولكمثالً هر . ندك ميوارد بدن 
 ،سازد ميخروار  كيه كينسازد نه ا ميه كن يالبته انسول ،ميار نداركگر آن يد يارهاكنها، حاال به يند و امثال اك مي
ن اندازه يبه اه ك ين سازمانيند و البته همك ميوارد بدن  جيسازد و به تدر مين يانسول يخور يقاشق چا كي

معتبر  تاداناز اس يكي. ن استيمنظور انسول يول ،ندك مين يفرق ،خروار هم بسازد كيتواند  مي ،سازد مين يانسول
ن يم ايما اگر بخواه :گفت مي ،و هم دانشمند بود هم مرد خداشناس كرده بود و ل يه خود او در خارج هم تحصك

 ي هبه انداز ،ندك مياد فرق نيا زيم كحاال  ،ن هفتاد تا را بسازديه اكود درست ش يارخانجاتكم و يهفتاد ماده را بساز
به ن يبتواند انسولها  ارخانهكن يساختمان بسازند تا ا يقدر بهارخانه بگذارند، كد ساختمان يس باييشور سوك كخا

دست  ي هود ساخته خك ين بشرين حساب ايحاال به هم. سازد مين اندازه يبد به اكه كاي توليد كنند  اندازه
اگر ؟ تواند بسازد مي ن انسان چهيخالق ا ،ز در آن استيوجب و همه چ كيي  به اندازهسازد  مي يليموبا ،خداست

  : وستكيش نيخو يبه جا يزيه هر چكم يبدانپس بايد . سازد ميارزن  كين را بخواهد بسازد در يهم
  وستكيش نيخو يبه جا يزيه هر چك  چشم و ابروست جهان چون خال وخط و

 ،م زشت استييگو ميه ما در عرف كزها يچ يليخ ،ست، زشت استيو نكيش نباشد نيخو يو اگر به جا
هم  هم در فلسفه و يشناس ييبايز يي،بايا خود زي .ستيخود ن يبه جا آن يهايزچ يه بعضكاست  يزيچ

اند هر اندازه  غالباً گفتهو  ،ستيباه زكاست  يزيچ ، موضوعششده استبراي خود داراي موضوعي  يشناس روان
 .ستنديبا نيزحقيقتاً دام ك چيه يول ،دارد يل درشتكيه هكاست  يتر از اسب آبيبال زيف. ، زيباتر استباشد تر متناسب

ه خدا ك يزيهر چ يول ،ن مخلوقيباست نه ايز ،خلقت خالق؟ مينكه آنها را نگاه كرويم  ميوحش  باغ بهپس چرا 
ن يا عيسيع .ديا دهيشن عيسيعبه نقل از حضرت آن داستان را بارها  .استزيبا د خو يده درست و به جايآفر

مت كح از هجلويك غمبران يدام از پكهر در  يول ،ن طور نبودنديگر ايغمبران ديه پكيننه ا ،اد دارنديزها  طور مثال
به حضرت امام ء راجع لياوسلسلةاال ي مثالً در خطبه ؛ور استط نيهم هم شاطهاردر ائمه . ه استردك يتجل ياله
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اين ن يدر امام حس ، وليغمبران عشق اعال به خداوند داشتنديهمه ائمه و پ .ياالعل العشقظهور :مييگو مي عنيحس
: نديگو ميهرتقدير  به .ظاهر شد يليخ يسيزها در حضرت عيطور چ نيا. ظاهر شدعشق به بيشترين وجه 

  :شدند ميرد از جايي  عيسيع حضرت
  ران شد و بگرفت به دندان سر انگشتيح  شته فتادهك يكيد يد يبه ره يسيع
  شتكه تو را كآن  ؟شدكه او را بكتا باز   ؟ زار يشته شدكتا  يشتكه را كشته ك يا هك

. شدند از جايي رد ميون يحواريعني روان خود يه با پكينگر ايدداستان . است يسياز عاي  هجلو كين يا 
آمدند،  ها مي يليگران خيد ،امل آوردندكمان يدوازده نفر به او ا ،داشتلي اصد يفقط دوازده مر يسيحضرت ع

 ،ديآمد منزل د. ردكدا يدختر تو شفا پ ،برو: حضرت گفتند .شفا بده :گفت مي يكيه آن كنند كدا يخواستند شفا پ مي
   .ميار به آن ندارك حاال ،خوب شده
ه همه از آن بدشان كتعفن  يبو و مرده افتاده بودسگ  ي هرد شدند، الش ييون خود از جايبا حوار يسيع

 ي هنگاه به الش عيسيع .گرداندندي خود را برروگفتند و ف يپ فيون پيحوار ي ههم. همه جا را گرفته بود ،ديآ مي
ي خود م و رويريحاال هر چه هم شما و ما دماغ خود را بگ !دارد يقشنگ يها عجب دندان ،به به :رد و گفتكمرده 
  .دارد ييبايآن صنع خدا ارزش دارد و ز ،ميو چشم خود را ببند ميردانگرا بر

راه  كيچون  ،گران عمالً محروم هستميد ارتباط بايك نوع هست، اما من از  ييها ييباين شهرها زيدر هم
 يسن براح كي يول ،ندارد يسنن ظاهراً حيا .شنوم مياما ن ،زنم ميمن حرف  ،دن استيحرف زدن و شن يارتباط

است و شما ناراحت  يبيمن ع ن حالتيا يعني. ب استيشما ع يبرا ؛ اماشنوم مينرا  ييچ سر و صدايه هكمن دارد 
. ه از سر و صدا راحت هستمكهم همان موقع دارم  يپاداش كي ،دارمكه  يناراحتاين من در عوض  يول ،ديهست
ن ناچار هستم از خود مثال مثالً من اآل ،ديببخش .مينكت يه فعالكست يآن ناز ن مانع ين در هر حال البته ايبنابرا

د ينيب ميشما هم محسوس است چون  يبرا ،چون خودم هستم ،خود من محسوس است يبرااوالً هكينا يبزنم برا
 ،ام ردهكت يبود، چون شما را اذ يمن گناه يار به دست من بود براكن يا اگر ،ديشما ناراحت هست .توانم ميه نك
ن ين تا من ااآل .ي باشدبهبود يت برايمانع فعالالبته اين نبايد . بر من وارد شده است. ستيمن ندست خود  يول

ار كه چه كينا يد برايچار هستنا شما هم .م باشميحالت تسل نيچار هستم به هممن هم خود نا ،يت را دارموضع
د بروم يبامن هم حاال ، ديا ردهك يفمعرسمعك ه به من كاست  هماند يآ ميه از شما بر ك يارك؟ دينكد بيتوان مي

  . توانم مين جوش زدن ندارد، ،نتوانستم يتا وقت يولكنم  چنانكه اكنون استفاده مي ،ردن آنكدنبال درست 
 ) جلسه خواهران ايماني .(ش.  ه 1387/1/10صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
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وادزده     ھم و  ت،  و  ، 1  

  
 .ه استنبود مين رسيه چنكم يران قديدر اچرا؟ . دانند ميزده را نحس يسبرخي . در است به پس فردا سيزده

به نظر . ل باشندئزده قايس يبرا يم نحوستيران قديه در اكام  دهيند ياد مطالعه ندارم ولين رشته زيالبته من در ا
و افكار خرافي زياد بود  رسوماز اين قبيل ان اعراب يدر م. و نيز اعراب باشد مسيحيتآيد اينها بيشتر برگرفته از  مي

شما نشست بد  ي هدر خان يالغكد يدياگر دو يا رد كه پرواز كد يديدرا الغ ك كياگر صبح  :مثالً گفتند ميچنانچه 
اي را در اين باره با پرواز پرندگان  كلمهه اصالً كاد بود يز ،در مورد پرندگاناي  هبه اندازاين موضوع . استشگون 
اي رفتند و  دعوت مردم به قريهدر قرآن مجيد در ذكر چند تن از پيغمبران كه براي ). گفتند تطير مي(كردند ذكر مي

ما شما را بد يمن و بد : فرمايد كه مردم آنجا خطاب به آن انبياء گفتند ، ميدينكد و چنان نينكن نيچنگفتند كه 
از  يعني شومي و نحوست شما 3 مكُم معكُطائرُ :آن پيامبران هم در جواب گفتند. 2) مكُقالُوا إِنَّا تَطَيرْنا بِ(دانيم شگون مي

اين حاال . رفت ميار كنحوست به  يپرنده به معنا. شما با خود شما است ي هپرند ،پرنده يعنير يطا. خود شماست
  .رده استكنفوذ نها  يرانين اندازه در ما ايا الحمدهللا بهامر 

در اروپا و آسيا و  ـ  اي است كه در بسياري از مذاهب و نقاط مختلف جهان عدد سيزده مسأله
. سعد و نحس زياد به سواد مربوط نيست ي طور كل مسأله هنحسي ب ي اما راجع به مسأله. است لاومتد ـ  آمريكا

. و فيزيك را مثال بزنم ياضيعلم رنابغه ن ينشتيا. نيز به آن اعتقاد داشته و دارندبا سواد  يليخ يها آدمچنانچه 
در آن هيچ موضوعي ا چهار تا است و ت دو  دومحاسبه و به اصطالح آن  يمبنارياضيات علمي دقيق است كه 

زده شد يساش  نمره يسكد يد مي الً اگرمث .معتقد بود يليزده خيسشومي عدد به اينشتين خود  باشد، ميل نيبدون دل
من . ستيمربوط است و فقط به سواد مربوط نو دانايي ه اعتقادات به فهم كدهد  مين نشان يا. شد از او گريزان مي

فهم  مك يول، باشند ميهم دانشمند  يليخدر حالي كه  .فهم هستند مكه ك ام هاي مختلف ديده شتهدر ر هاتركد يليخ
  .ستنديطور ن نياي علمي ندارند ولي  درجهه كام  دهيدرا  ييها يدهات يول .هستند

يگر ي د كنند تا عطسه صبر مي. صبر آمد :گويند و ميستند يا ميچند دقيقه ها  يليخ، ردنكعطسه يا در مورد 
 ،ندك ميعطسه كه وقتي كسي ام  دهيگناباد دروستاهاي اطراف ن يدر خود هماما . بيايد و بعد به راه خود ادامه دهند

بس است و  :گويد ، ميه آن را خواندكي قدر همان .دخوان ميه يآ كي و سپس ستيبا يمك :ديگو ميق او يرف
  .ه با خدا در ارتباط باشدكداند  ميو خود را موظف گرداند  ميز را به خدا بر يدر واقع همه چ يعني ؛رود مي

نند ك ميه زراعت كهر هفت سال كه ل دارند ييويسال   مثالًوجود دارد نيز مشابه اين نوع اعتقادات هود يدر 
چهل و نه سال،  يعنيهفت تا هفت سال با گذشت  .داردهم  يو قواعد مفصل كنند ميعوض خود را زراعت نوع 

  .دوش ميتمام داشتند،  ياركدر آن سال هر چه بدهو معتقدند ل ييويا يل يوبي :گفتند يمسال پنجاهم را 
كه به  ون داشتيازده حواري عيسيه حضرت عك ن بوديااعتقاد به شومي عدد سيزده علّت  مسيحيتدر 
. ردندك ميآمدند و شفا طلب  مينند خدمت حضرت كدا يه شفا پكنيا يبراها  يليخ .بودند ان حضرتييفدا اصطالح

ازده يآنها . نكاعتقاد خود را درست : گفتندبه كسي بار  كي .ردندك اي مي يهتوص و گفتند مي يزيهر بار حضرت چ
 .دوازده نفر بودنددر اصل  الّا  ازده نفر خالص بودند وي .شدند مي دوازده نفر يسيبا خود حضرت عكه نفر بودند 
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را در مقابل  يسيرد و حضرت عكانت يخ )يهودا(يكي .شدند مينفر زده يه با خود حضرت سكهودا بود يدوازدهمي 
بود آمد  يزدهميه نفر سكهودا يبودند باغي در  يشب ،بودند يمخفها  وقت آن يسيحضرت ع .طال لو داد ي هكس چند

در  نعل اسب رفع نحوست آن مثالً يزده نحس است و برايه عدد سكمعتقد هستند ها  يحيخ مسياز آن تار .و لو داد
وقت ما به نعل او  آن ،شد مير بار ما خالص ياز ز ،توانست ميبدبخت خود اسب اگر . كنند جلوي در خانه آويزان مي

  .ميا متوسل شده
 ه اعتقادكن است يا .ندارد يو منطق يعقالن ي هزها جنبين چيدام از اكچ يم هينكر كه اگر خوب فكن است يا

ه به اساس و اصول كو در اين باره بايد افكاري را لنجار رفت كن اعتقادات يد با اياد هم نبايز .ر از منطق استيغ
 يس اعتقاداتكه هر كنيا يبرا .نه ،يئجزقبيل موارد ن يااز  يرد ولك كتر ،به عنوان خرافات ،زند مياعتقادات لطمه 

ايم  جمع كرده يمخلوط ،يا همجموعكه ما ن جهت است يم از اييگو ميه ما كزده به در هم يحاال س .داردبراي خود 
 يد سعيفقط با. ندارد ي همضرر كه البته ميران قديگار خود ايادو عرب قبل از اسالم و اسالم و  مسيحيتعقايد از 
و ي، نيل ماشيوسا ي ههم يعنيرد كن را اختراع يبشر ماش :ديگو ميه كسنده يبه قول آن نو. م بر ما مسلط نباشدينك

ن بر او سوار يماشاست كه  يرد مدتكاختراع آن را ه كاز مدتي بعد  يهدف برسد ول ه بهكشود  مين سوار يبر ماش
هم در  ياسارت كي يدارد ول يمحاسنرفتن و سر ساعت آمدن سر ساعت  .است شده نير ماشكبشر نو يعني. است

از  يه مدتكنيا يدادند برا ميچله به او دستور  كر ساليامل مسكت يم برايه در قدكبود  يد مصلحتيشا .آن هست
روند اين است كه  در مردم به دامان طبيعت و بيابان مي هب كه در سيزدهعلّت ايناما خالص شود ها  همه گونه اسارت

رفتند كه خوب اين موضوع محاسني هم دارد كه به ياد انسان  برخي رسم داشتند مثالً روزي در سال به بيابان مي
ن ياز ا 4 م تارةً أُخْرىكُم و منْها نُخْرِجكُديها نُعيم و فكُمنْها خَلَقْنا: فرموداش  رهدرباه خدا كهستم  يسكآن آيد كه من  مي
ن ياما به  .ميدار ميگر تو را بر يبار د كي، بعد ميگردان برمي كن خايبه همتو را  و ميا دهيتو را آفر ينيب ميه ك يكخا
نجا يا. ندك مي اركتر  قير او عمكن هست و تنها هم هست فابايانسان در ب يوقتبينيم  ميم ينكخوب دقت  ،كخا

حسن . ميابان برويدر بكه م ينك مياحساس ن يندارد ول يراديا» مكُمنْها خَلَقْنا«م يدان ميم يا ما نشسته ي ههم هم
به آدم و ي وقت هكآمده هود ي يها تابكدر اخبار و در  همو خداوند  ي به گفتهه هم ياوله بشر كنيا يدارد برا يگريد

 هكهمراه آدم و حوا لباس فرستاد  )رده بودكرون يبخدا ه كنيمثل ارا هم طان يش(ديرون بروياز بهشت ب :حوا گفت
و  م تا بدن شما را بپوشانديتو فرستاد يبرا يلباس 5ريخَ كذل  شاً و لباس التَّقْوىيم و ركُسوآت يواريم لباساً كُيقَد أَنْزَلْنا علَ

ه كنيت ام و علّيا فرستاده يزيچكه چه ن نگفته ير از ايو غ ن اندازه گفتهيهم .لباس تقوا از هر لباسي بهتر است
 يه بعضكست يد نيد و خورديقرار داد خود يه غذاك يزيآن چ ينجا جايا: اين بود كهرد كرون يخداوند آنها را ب

  :گويد چنانكه حافظ ميگندم بود آن غذا : نديگو مي
  نفروشم  ييناخلف باشم اگر من به جو  رضوان به دو گندم بفروخت ي م روضهپدر

شما از گندم و از زراعت به  ياصل يغذا يعني ،نها فرستاديه با اكن گندم يفرستاد و ارا گندم و برايشان 
ده يين رويمه از زكخورد  ميگوسفند علف  ،ديرو مين يغذاها باالخره از زم ي هد همينكر كاالن هم ف. ديآ ميدست 

بشر  ي هياولار كه كن است يا اند هديفهم ن تا حااليه محققكآنچه  .ها است ما انسان ين غذايا. نهايشده و امثال ا
 ياز رحمت الهاي  هاد بود و خاطري كيو زراعت  يشاورزكاز  ل و احتراميتجل ين معنيبوده به ا يشاورزكزراعت و 

د يريدر بگ هب زدهيس ،ماهشتر باشد نه، اگر شما هر يباگر  يد را دارد وليد آن فوااگر به اندازه باش يزيمنتها هر چ. است
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روز  كيه در كقدر  معتدل آن ي به اندازه .ديمان ميباز  يشتر باشد از زندگيا همان روز اگر بيد يمان ميباز  ياز زندگ
در اين ه باغ دارند ك ييآنها يحت ؛ه هستندد غالباً همينيب ميد يرو ميزده به در يسوقتي به . ننديگر را ببيهمد ،ههم

ه در حج كمشعر اي از  نشانهمحشر است و  ياز صحرااي  هنشانكه  روند، مي ابان آزاديببه بعد  يروند ول مياً بغالروز 
ها  به هر حال چون قرن .زده نشد چهاردهيحاال س .ندارد يب و نحسيچ عيه ،زده به در رفتنين سين ايابنابر .ستا

 يبيچ عيهو د يقرار دهرا زده يداد و اعتقاد همگان همان روز ساند طبق قرار هزده قرار داد بستيه مردم به سكاست 
  . نداردهم 

 ييناياو به خاطر ناب يرفتند ول ميهمه مدرسه  .بوداي  هخ حسن پسر هفت هشت ساليشدر بيدخت 
من هم آنجا درس  ـ  ام خداداد درس خواندهمالّ تبكمن در م: فرمودند ميشاه يعل حضرت صالح. توانست برود مين

ست يببه نظرم  ؛يزه داريجا كيند، كه حفظ ك ياد دادي نآقراو به اگر : خداداد فرمودندبه مالّايشان  ـ ام خوانده
ن را گفتند يخ حسن هميبه خود بچه و پدر و مادر ش .امروز ون تومانِيليست ميب يعنيآن روز ست تومان يب. تومان

اد جنگ يآدم  .حفظ دارد قرآن رااو رفت و  .ميده ميزه را به او يرد جاكحفظ قرآن را برود و اگر  مالّنزد  بهد يه باك
د نست بخوركش ندخواست مي ه تاكم يآور مياد يخ به يدر تار يول ايم هديندآن را دام كچ يالبته ه .دافت مين يفّص
  .ميهست قرآنه ما تابع كردند كزه ين يرا باال ها نآقر

حق  و .برنده شد ،شده بود قرآنحافظ كه برگزار كردند و شيخ حسن در مشهد اي  همسابق كي ،به هر جهت
و حاال هم  داشت يخوب ي هحافظشيخ حسن به هر جهت  .گر دادنديس دكبه  .زه را به او ندادنديجااما  .او هم بود

ه او هفت هشت ساله كها  همان سال .ديرا بشناساو يا ده يد اسم او را شنيشا .ال بودكاز و يسياو يمرحوم عل .دارد
حضرت مرحوم  .من هم نشسته بودم .نشسته بود يناركدر بقعه و آمده بود ارت يزبراي روز  كي يسيمرحوم او ،بود

ه با كخ حسن بود ين حاج شيصحبت هم .بود ،شيد شصت سال پيشا ،شيپ يليخ .شاه هم نشسته بودنديرضاعل
اينجا زيارت  ،است يسياو ياسم من عل :گفت يسياو يآقا .آمد ،بوداي  هحسن بچ خيخود حاج ش .حافظه است

ده و يه ندكرا  يسكهشت ساله  ي بچه كي. يزه داريجا كي يآمدم و من را شناخت يگرياگر سفر د ،ام آمده
حاج  ،بود نشستهبرگشته و آنجا  يسياو يعل ،چند سال بعد .ن گذشتيا را شنيده بود، ياسمفقط ندارد اي  هسابق
ن يا .شناخته بوداو را م و كيعل سالم يسياو يعل يآقا :گفته بودو ده ياو را شن يشده صدا ميخ حسن از آنجا رد يش

 جمعه يها ه در شبك يطور به .ردكند و حفظ كرا حفظ  توانست قرآن مين حافظه يدارد و با ا يخوب ي هطور حافظ
 يمابق ،خ حسنيحاج ش: گفتند ميخواندند  ميه را نصف يآ كيد دادن ميه را شرح يه صالحكشاه يعل حضرت صالح

ه را ياو بق .نندكخ حسن را امتحان يخواستند حاج ش مياوقات  يردند و گاهك مياوقات فراموش  يگاه؟ ستيچ
شاعر  يكرود .اند هبودي ليخ .شود ميرو در حافظه و در گوش جمع ين ،چشم رفت يبه هر جهت وقت .خواند مي

نا بود به يبه ناكلر كهلن  :سندينو ميهم خ اروپا يدر تار ،استگفته  ميفقط شعر خوب  نابينا بود اول، از دبو يمشهور
  . اشندطور ب نينند اك ميها آرزو يناب يه بعضكدانا بود اي  هانداز

 . ش.  ه 1387/1/11شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
 .18سوره يس، آيه .  2
 .19سوره يس، آيه .  3
 .55سوره طه، آيه .  4
 26سوره اعراف، آيه .  5
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،   یدی دادن از روی عال

ی عا ی  دا ه  وا ی  ت  دی ّ1  

  
وقت او صرف  .شود ميشود گفت وقت او تلف  مين .رديگبپند تواند  يمبخواهد  يسكمن اگر  يها از حرف

  .شود مي اركن يا
 يديه خود شما به فقرا عكو گفتند دادند پول خُرد به من ه كسه سيكدو  ،ياشانك يآقا ،شين سال پيچند

سه را به يك كيو  شان دادميسه را به خود ايك كي .دانستم نخواهم توانست ميمن  يبود ول يار خوبيار بسك .ديبده
اين كار را كردند ولي در ازدحام و فشار جمعيت  ياشانك يآقا .ديبده يديدادم و گفتم از طرف من ع يريحا يآقا

  .بود يار خوبياربسك الّوا .ل شديتعطعيدي دادن ه ين رويه اك اين شد. از حال رفته بودند
از آوردند و  مي يرانو پنج ق يرانو دو ق يرانق كي هكسها  خيلين طور مراسم يا ايد يام عيه در اكد يآ ميم ياد

 يتيدو برابر جمعبه د بودند ين عيمسافركه  انيت آقايل جمعك .دينكم يردند تقسك ميخواهش عليشاه  حضرت صالح
از  يار خوبك عيدي دادن .شدند اين رويه تعطيل نشدضعف دچار ه كآخر  ين سالهايتا ا ؛ديرس مي مينجا هستيه اك

ن يه آن شخص هم با عالقه اكنيشخص مورد عالقه و ا كيادگار داشتن از يآن هم  .است ادگار داشتني نظر
  .است يدينها عيباشد همه ا يدياگر ع .را دادهعيدي 

نه آن را  يدين عيا ند،داد مي يديد عيپاسبان بابه ا ه راهرسم بود سر چهاردر زمان جواني من ها  آنوقت
 يه دست او بود با خوشحالك يگرفت خوشحال بود و نه آن پول ميه ك يسكود نه آن داد خوشحال ب مي هك يسك

 يشيه در دروك ،نجايا يدين عياما ا .نبود يديعآن ن يابنابر .طور باشد كنم اين البته حاال فكر نمي داده شده بود
كسي كه القه به ع؟ چه كسيعالقه به  ؛دهد ميبا عالقه و دهد خوشحال است  ميه ك يسكن آ هم ،دهند مي
هم  يديعاين مأخذ  .رديگ مينيت  نيطور و به هم نيرد هميگ ميعيدي ه كهم  يسكآن  .داردمعنوي با او  هرابط
 يليخ اند كه نامه نوشتهيدم در روزداسم زمزم را بردم، اخيراً (.جوشد و هست ميشه يه همكاست  ميزمز هچشم
  .)داردها  تيخاص

ه انسان از گذشته ك ييها يگارياد همثل هم .است يروانشناسن مربوط به اي ؟ندك مين اثر يا چطوراما 
عالقه البته بعضي هم  .مينها داشته باشياز پدر و مادر و امثال ا يگاريادمند هستيم كه  ما عالقهخود  .رديگ مي

ار كدل است و  اركن يا يول .نندكگران در دل مسخره يدولي مند باشم  عصا عالقه كيد مثالً من به يشا. ندارند
  .دل حساب ندارد

خيابان خواستند  مي ـ  بود يج خسروكابان يبه نظرم خ  ـ شندكب يابانيخواستند خ ميدر مشهد به ياد دارم كه 
ل يه اكبود ها  ياللكاز و بود  يمرد مسلمانشد كه او هم  رد مي ياللك موريتيرام  باغ مرحومخيابان از ادامه دهند را 

دانم  مين ،درخت بود كيدر آنجا منتها  ؛داده بود و دهم ميراه جاده به شما  هبود من به انداز او گفته. بودند يبزرگ
هستم، به شرط اينكه، اين درخت را نكنيد، مند  اشته به آن عالقهكچون مرحوم مادرم  گفته بوداو  ؟درخت چه بود

درست وسط درخت ه كشد  ميرد  يطور ابانيخ .ردكد ين را هم قيداد بست و همي قرارداربا شهردهم و  جاده مي
. رفت ميج كآمد و  مين يماش ،سفالت شده بودآن آهمه دور و بر . ردك ميت يهم ناچار رعا يشهردار .خيابان بود
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هم درخت برخورد كرد، ون به يامك كي: گفتند .ستيدم درخت نيسال د كي .بود ت شدهيرعاامر ن يچند سال ا
گفته  يونيامكبه راننده ه كردند معلوم شد كق يه تحقكبعداً  .وارد شددمه ون خراب شد و هم به درخت صيامك

   .ردندكسفالت آنجا را آشد  كه خشكدرخت  .نكه درخت را بشك ندبود
 .خداست هخانكه اينجا  اند هردكه يتشب و اند هگفت يد و حتيعبه احترام بگذارك هبه خان اند هن گفتيبه مسلمحال 

إِنَّ  كياللَّهم لَب كيلَب :دييگو مي، زند ميصدا به مهماني خدا شما را  يوقت. خداست هجا خانه خانه ندارد همه كخدا 
اما تا خانه را  .دييگو مي كيخانه و لب يد سويرو ميآمدم و  ،چشم يعني ؛كيلَب كلَ كيلَا شَرِ كو الْملْ كالْحمد و النِّعمةَ لَ

 ،ديديد يو وقت ايد هديخدا را د ايد هرفتكه تا آنجا  اينكهخداست مثل  هخانه، خان يعني .دييگو مين كيگر لبيد ،ديديد
دل  هطواف خان :اند هگفتعارفان  اينكهبراي همين است ولي گذارند  مين يه مسلمك ين احتراميا. ندارد كيلبديگر 

سر خانه كعبه ت ياهم .نه است؟ عبه بودهك هر خانيتحق يبرا ،نديگو ميل گ ي هخان يبعضو  اند هدل گفت هن و خانك
ه آدم از كبار  اولمنتها چون . ل داردگ هه خانك ت را دارديدل هم همان اهم ي هخان اند هگفتولي  .خود هست يجا

ه به امر كم ييگو مي ،دارد يزيآبرور ،پدر ما بود ،ردندكرون يم بييگو ميما ن ،ردندكرون يدر واقع او را ب ،بهشت آمد
ما به  .استهمين  ميردكن ييمردم تع يه براكاي  هخان اولخدا هم گفت  ،ن خانه آمديبه ا ،آمد نيزم يرو ياله
م يآور مياد يبه  .ميهستبه آن مند  عالقه دهيرس ه از خداوند به ماك يادگاريم و به واسطه يگذار مين خانه احترام يا
يا انتقال  يمعان يقاعده تداع يقاعده را در روانشناس نيا .ميآمدبعد به اينجا م و يدر بهشت بود يوقت كيه ك

ه مورد عالقه و كاست  يسكه ين شخص شبيه اكآن است علّت  ديآ ميخوشتان  يسكشما از . نديگو ميعواطف 
د به يه به او دارك يآن حالتكنيد  مياد او يه كطور  همان .دينك مياد او هم يد ينيب ميرا او هر وقت  .محبت شماست

و با پسر دوست  تر هستند ه جوانكآنها  .اد باشديبا پدر ز يد شباهت فرزندينكفرض  .شود ميم منتقل ن هيا
اي  هشود آن احساس و عاطف مين شباهت موجب يا .دوست آنهاست هيشبكه نند يب ميرا هستند، با ديدن پسر پدر 

ا ي .داشته باشيدار او را هم دوست يختا يو ب شود مياو هم منتقل شبيه ار به ياخت يد بيدار يگريه نسبت به دك
در . ا محبتي از خود نشان دادي ـ  دينيشما بب اينكه يبراالبته نه  ـ ردك يريار خك يه شخصكد ينيب ميد ينكفرض 

و  .شود مين شخص منتقل يد به ايل هستيار قاكآن  يه براك يو خوب .چه كار خوبي است: دييگو ميذهن خود 
ن شخص خوشتان يو از ااست رده ك يار خوبكه كد يآور مي دايد به يديخود شخص را د ن هر باريگر بعد از ايد

  .است يل اصلين دليا. ديآ مي
ه به كمثل آنوقت تان نتيجه بگيريد؛ د و خودينكنها را با هم جمع يا ،ميخواستم بگو ميآخر چه در دانم  مين

 يريگ جهيد و نتينكحاال خود شما جمع  را گفتم تن مجهواليمن همه ا. فروش را د پرتقالينكدا يپ ،گفتند ميما 
  . د استيم مفيريم از آن بگيخواه ميه كاي  هجير از نتيه گفتم غكهم  ين مقدماتيخود ا اينكه يبرا .دينك

 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 1387/1/17صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
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غات  تالف   ش،و عارف و  یو ه،  ا   و

راط دن  پل  ی  ظ،  ی   حا و   1نای 

  
 ،عهيشلغاتي مثل مسلمان،  ؛دانند ميرا ن هاآنمعني  چون ،ها استآني سر معن شتريه دعواها بكهست  يلغات

گفت ن است هم بشود كنفر مم كيبه  يعني ؛شود ميمصداق آنها واحد  ين لغات گاهيا .شيدروو  ، عارفيصوف
 ،گفت مسلمانشايد بشود  يگريشخص د كيبه  .گفتعارف و هم بتوان  يصوف هم گفتو عه، يهم ش و مسلمان

  .گفت يصوفيا عه يشنتوان اصالً  يول
پرسيم  مي ،مرديرد پيگو مي يكيبه  يه شخصكينمثل ا ؛دننك ميرا مطرح از دين اي  هدام جنبكن لغات هر يا

 يول ،مختلف استاوصاف نها همه يا .است دهيپوشي مثالً لباس آبو دارد  يه قد بلندكآن  :ديگو ؟ ميمرديردام پك
  .دشو ميمورد استفاده  كيدر 

ه من و كنند ك مير و رو يدهند و ز ميش كرا  ين بازينقدر اآ يگاه ،نندك ميه با لغات ك ييها ياز باز يبعض
 ،بردم ميار كبه  »عارف«لغت  ،نوشتم ميه كاي  هدر مقال .ميخور مي يم بازيداربه قول معروف ه كم يشما نفهم

گردد  ميبر لغت  بهجنگ  .معناست كيهر دو به  ؛ار ببرمكرا به  »يصوف«من عمد دارم لغت  :گفت مي گريد يكي
دارد  ييدر واقع معنا ،دارد ييامسم كي ،ا صفت باشديلغت اسم باشد  .ندارد يخود استقالل ،لمهكه لغت و كو حال آن

ه كنفر است  كيو عارف حاالت  يصوف .عارف ي،صوف: تواند بگويد بله يك نفر محقق مي .است كو آن معنا مال
از و دهد عارف است  ميدرس اي  هد به عديآ مي يوقت .حالت عارف استيك است و در  يصوف حالت كيدر 

جا كش هر يدرو« :هكش است يرود درو ميسفر  يوقت و است يند صوفك مي يخود زندگ يوقت ،ديگو ميعرفان 
ن لغات را يم و ايرنخو يد به اصطالح بازيبا ،ميدچار اشتباه نشو يه در زندگكنيا يما برا. »اوست يد سرايشب آ

و  هدر آوردفرهنگ لغت را از  »يصوف«اكنون رسم شده لغت . ميم و لغت را باعث تفرقه ندانينكخود استعمال  يجا
به ما  اند هنسبت داد »يصوف«دا شده و به لغت يپ يبيو هر جا ع اند هگفتلغت ن يند به ايبگو يبد اند ههر چه خواست

  . اند هگفت
  ردكحقه باز  كر با فلكاد ميبن  ردكقه باز نهاد دام و ره ح يصوف

 يصوفبه نام  يخيش ،در زمان حافظمشهور است كه ؟ ديگو ميم چرا ييگو ميحاال  ،ديگو مين را حافظ هم يا
رده كت يه او را تربكداشت اي  هن شخص گربيا .اوست يصوف :گفتند مي .ميار نداركاسم او را  .وجود داشت

ستاد گربه هم به نماز يا مياو به نماز  يوقت ـ نندك ميت يترب كريسبازي در  يبراه ك ايد هديد حاال هم ـ  بود
 يحاال رسم خوب .ن استيا ند،يگو ميه ك يآن صوف .»دركنماز ) يا صوفي(ي عابد هه گربكه مشو غرّ« .ستاديا مي

 يزندگ ،دير بگونشسته شع ميه نكحافظ  يول ،سدينو ميخ آن را يتار، ديگو مي يغزل يه هر وقت شاعركشده 
 ،از حال بودهشعرش چون  يول ند،گفت مي يزيا دوستان او چيا خود و ي ،گفته مي يغزل يداشته و گاه يمعمول

  : ديگو ميدر همين مورد مذمت صوفيه  گريد يجاحافظ  .ردهك ميجذب ديگران را 
  ه مستوجب آتش باشد كبسا خرقه  يا  غش باشد نقد صوفي نه همه صافي و بي
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ه ينيمثل حس ؛است لباس يبرا ياصطالح »خرقه« .است ردهكتعريف  يواقع ي هاز خرقبيت تلويحاً  نيادر 
  : ديگو مياينكه ا ي .ن طور استيخرقه هم ا ،خانقاهيا ند يگو ميه ك

  يشد جامكتا در ن ينشود صاف يصوف  يد تا پخته شود خاميار سفر بايبس
 ؛ردهكت مذمرا  »يصوف«ه لغت كدارد هم شعر  ي دوكي يول ،ردهك يه از صوفكاست  ييها فينها همه تعريا

مالك لغت را  كيآن  حال مخالفان تصوف. شد ميگفته بدنام شخص  كيخ به ين لغت در آن تاريه اكينا يبرا
ك يسبزوار  عماد خيش حاج يآقاكه  ام هشما گفت يبه نظرم برا. دانند مين را »يصوف« يه معناكمردم . اند هگرفت

كساني به . نشستند مي يابان ريوله در خالد وچه آصفكب در يب و غريعج يليخو ش بودند يو درو مرد وارسته
دانند  ميچه ها  بچه .»يصوف يآ ،يصوف يآ«: گفتند ميو به ايشان  آمدند ميكه اد داده بودند يوچه ك يها بچه
 يصوف: گفتند ميعماد  خيش حاج .ندگفت ميبه عنوان مسخره  يول !بودنده بچه كآنها  ؛ميدان ميما ن؟ ستيچ يصوف

ا دو بچه يبچه  كيد يشا .نكحساب  يبشنو و من را صوفها  ن بچهيا از ايخدا: گفتند مي .بله: گفتند ؟ ميمن هستم
  . منظور ايشان چيست دنديه بزرگتر بودند فهمك

هر و  است يعرفان حالت؟ ا نهي ايد هو راجع به عرفان است خواند ام هه من نوشتكرا  يكوچك ي هدانم جزو مين
همين ؟ خدا :ديگو ميه كاست ده يچه دواالّ او  .داردخدا را از عرفان و شناخت اي  هدرج ،ه خداشناس باشدك يسك

حد  ين شروع است وليا ،شناخت يعني »عرفان«. درجه از عرفان است كين يهم ،دهيخدا من را آفر: ديگو ميكه 
او شناخت خدا و مقصود اصلي ه يكت ،يمنتها صوف .شود ميشتر يعرفان ب ،ودر ميه جلو كهر قدم  ؟جاستكتا  .ندارد
عارف  ،طور است نيا يچون صوف. درو مي دنبال شناخت خدابه ه كينندارد جز ا يگريد ي يهسرما يصوف يعني ؛است
را  يشناخت خدا و عرفان اله هكاست  يسكعارف اصطالحاً  يول ،گفت شود عارف مي يسكالبته به هر  .است

د يس باكه هر كاست  يراه تصوف؟ ستيچ تصوف .شود گفت عارف مياو را  ؛قرار دهد يگريمقدم بر هر امر د
. نديگو مي» صراط پل«به آن ه كاست  يهمان راه ن راه،يا. مال برسدكعرفان او به حد خواهد  اگر مي ؛ندك يط

مثالً  كه ل استكمش يليد خيينگو .مراقب باشد يليد خيبا ؛كارها ي در تمام زندگي و همه ،براي عبور از اين پل
  . باشد يه مطابق امر الهكم يم مراقب باشيبخور يم چايبخواهوقتي 

اصالً خداوند  ،باشد ياراده الهداراي ه كنينه ا ؛است يالهكه بكند  ياركهر  ،ه دنبال راه خداستك يسكآن 
 ،آورد يطان فراموشيش و جاها از دست او در رفت يعضوقت اگر ب آن .ندكن يار الهكه جز كچرخاند  ميچنان او را 
ه آدم كر آسفالت يدر مس مثالً. وجود داردد يرو ميه ك يرينها در مسيا .ندك ميآمد استغفار تذكر ه به حال كبعد 
ولي شود مواجه  يگودال بزرگ كيبا مرتبه  كيممكن است رود  ميراه ه آدم كتهران  يها ابانيخدر البته  ـ  رود مي
آنها نه به ولي  ،ديشو مي طرف و آن طرف نياكمي  كيه كاست  يكوچك يها گودال  ـ ر راه سلوك اينگونه نيستد

  .رديگ ميراه شما را  يزند و نه جلو اي مي هعمد ي هشما لطم
چه بسا  .شود ميده يهمه بخشها  ن لغزشيا يول ،هست كوچك يها ن لغزشيهم از ا يسكهر  كدر سلو

 يو نظر ديبرو طرف نيه از اكرده ك كوكشما را  يخداوند طور ،در معنا يد ولينك ميحساب  ه شما لغزشك يزيچ
عماد را  خيش حاج  يهمان حرف مرحوم آقا. نديبگو ا عارفي يصوفبه ما ه كم يندار ييچ اباين هيبنابر ا .به آن دارد

  . ميم ما هم آن طور باشيخواه مي م و از خداينك ميرار كت
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 ،هر كسند به دل ك ميدربان بهشت نگاه  ،ه مشخص باشد دم در بهشتكشم ك ميشما  يبرا ييمن تابلو
بعد در  .آورد ميرون يب و ندك ميآن را خارج  ،باشدر بندگان خدا يدر دل او نسبت به سا يغش  و ن غلّيتر يياگر جز

غش    و ه غلّكن است يا .ه با او دشمن هستندك يسكهمان ، حتي در مقابل نندينش ميبهشت دوستانه مقابل هم 
ن مانع يهم ،ايم هجهت بند كياو هم مثل من است و هر دو از  هك يگريد ي هبند كيدر دل نسبت به  ،كوچكولو 

طور  نيم هميداد ميه كان كم و تيردك مين يدر آستآن را م يبچه بودكه ه ما كست ا ييمثل خارهاو  و مزاحم است
  .شه مزاحم انسان استياست و هم ين طوريغش ا  و ن غلّيا. ردك ميت يرفت باال و اذ مي

 . ش.  ه 1387/1/18شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
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وروی، ّوف   باره  تاب    دو

وروی، ظ اسالم   ّوف     ش 

لبا 
ّ
دن یک  تأ   تاب،وا

ی از  ا د از خا ن ز طان ا ی س شاه رت آ   1ع

  
حاال كه  ي هيروس نه(است بوده يدر شورو ينوشته كه مدتاست، در خاطراتش  يفرانسو ي كهاحيسبانوي 

 يرا كمتر كس يآخر زبان روس؛ دانسته يم يو چون زبان روس )كشورها نيا ي همه يعني يشورو ؛دولت است كي
او در كتابش  .گردش كندتوانسته آزادانه مناطق را  يليخ ،)كم است سشيهم تدر گريد يدر كشورها يحت داند، يم

سيرُوا في الْأَرضِ ثُم : ندا هفرمود نكهيا است؛ دهيدرا در آن مناطق  شرايط گوناگونكه گفته  گسسته يورتامپرابه نام 
منظور  .در حاالت آنها ريس د،يكن ريسبلكه  د،يكه راه برو ستين نيفقط ا وارُيساين  2 ذِّبينكَانَ عاقبةُ الْمكيف كَانْظُرُوا 

 تيبا مل يروس تيمل: گويد كه مي وي، يعنيهاي مختلف شور از مليتاست  يورتامپرا ،3گسسته يورتامپرا از 
ها  فروشي و در كتاب ندا هرا ترجمه كردكتاب  نيبه هر جهت ا. باشند يكي توانند ينم يجانيآذرباو مليت  يقفقاز

 نوشته شده يشوروانحالل شوروي و تقسيم بعد از  كه است 4كميسرها و ها يصوف نامش گريكتاب د .موجود است
 نكهياشرح داده شده است و شرح آن  تيو اهمصوفيانه اعتقادات هاي صوفيه،  طريقه، تصوفنقش  جا نآو در 

 كينام الئ هب ييها آخر حكومت. آورده است ،بود نيبلكه ضد د ،بود نيد ينه تنها ب ،سال هفتادكه  يدر شورو الماس
البته . بودند گونه نيا يياروپا يكشورها اغلبفرانسه و پذيرند،  را مي ينيهر د و ندارند يرسم نيد يعني ؛وجود دارند

ها  مسلمان ست،ينكشورتان در رسمي  نيد و ديهست كيند كه اگر شما الئا هرا فعالً بر آنها گرفت راديا نيا
هستند كه هم  ييها حكومتاما ؟ ديريگ يرا م ي آنهاچرا جلوپس داشته باشند،  يرفتار خاصدر اين مورد  خواهند يم

 نيا  است،تعجب  آنچه باعث. نيد يب و كينه الئ ؛كشورها بود ايناز  يشورو. ضد خدا هستندا نهآ .هستند نيدضد
آنجا با  ياسالم ياز علما ياديز ي عدهدر آن كتاب آمده كه چگونه  .چاپ شدبار اين كتاب است كه دو 

در  .داشتند را نگهخود  هاي سنتكار را نكردند و  نيا ها يصوف يول ،نرمش نشان دادندشوروي  يدولت يها دستگاه
 .اسالم در آنجا باقي ماند نهايزحمات ا ي كه به واسطهبرد  نام مي ييشهرهااين كتاب هم در اين مورد و هم از 

هم براي  يگناباد يالله نعمتفقراي  نيدر اوكرا راًياخ. هستندهم  ها يقادر ادند،يآنجا زدر  هيبندنقشي  طريقهالبته 
 نيهمه جا ا اين است كه در منظور. ننديببرا آنجا و ببرند  فيتشر انياز آقا يكي شاءاهللا ان حاال .خود برنامه دارند
  .مسايل وجود دارد

انسان مثل زيرا  ،كتاب كرد دنتمام عمر و تمام وقت را صرف خوان ، اما نبايدداردمطالعه كتاب ارزش  نيا
وقتي به او . كتابخانه بود كي ويآرشاو مانند  ،واد بودباس يلياز همكاران خودم در دانشكده خيكي . شود يم وتريكامپ

و  نديگو يم طور نيجا ا كه فالن گفت يم ايقصاص صحبت كند، از تمام دنمثالً  ،راجع به فالن مطلب ميگفت يم
كتاب خواندن ممكن است پس  .يچيه: گفت مي؟ چيستخودت شد نظر  وقتي به او گفته مي اما ،طور نآجا  فالن

 ،ديخوان يكه م يخوب است كه هر كتاب دميد ،بودداده  يشنهاديپفردي در كتابي  يول .داشته باشدر را فقط اين ضر
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كدامش را  دينيبب د،يفكر كن موردشدر  يقدر يول !نه ،حاال همان اندازه. ديدر موردش فكر كنهم به همان اندازه 
  . ديكن ، رهايشديپسند يكه نم ييها آن قسمت د،يمغزتان جا بده ي در كتابخانه ديپسند يم

بايد   ـ شود جاديا ها شيدر دروكه بايد  ـ استتمركز حواس كه  يشيدرويكي از مسايل  ،به اصطالحالبته 
بخوانيد اگر نام بردم، كه  يدو كتاب. شود جاديبهتر ا شيبرا ديد نيا تا ركز شدموجود خداوند و رحمت خداوند مت به

  . خوب است
سال از  101ن كه اآلكنيم  شاهيعل سلطان حضرتاز مرحوم  يادي اينكه د،يرس كه به خاطرم يگريد ي نكته
  .است گذشته شانيشهادت ا

 94، 93بود، در سن  يبزرگوار يليخ زن ـ امهيعل اهللا رحمت ـ مادر مادرم يعني ؛مادربزرگ من ي مرحومه
بودند و بعد از  شاهيعل سلطانحضرت دختر  شانيا. بودند شانيسلطانپور مادر ا يمادر حاج آقا .رحلت كردند يسالگ

بار هم گفتند كه  كي. داشتند اديد زالاو شانيااما د نداشتند، الاوآنها . متولد شدندداشتند،  شانيدو تا دختر كه ا
من  يخواهرها تن ازبعد كه دو  ،داشت دخواه اديد زالاو] عليشاه حضرت سلطان[ ايشانفرموده بود كه  نپدرم به م

فرزندان من از تو : فرمودند. د ندارندالاوكه  نهايا د،يطور فرمود نيد ندارند، گفتم شما االاو دميد ،ازدواج كردند
البته  حاال. شد يجار شانياز ا شاهيعل سلطانحضرت در واقع نسل  يعني ؛هم بود طور نيخواهند بود و هم

دختر بودم، منزل  ،يمن در جوان گفتند يممثالً  .نقل شده است شاهينورعلحضرت و از  شانياز ا يمختلف يها داستان
بار فكر كردم كه اگر كار  كي. كردم يزود جمع م -  گفتند يبابا م  ـ آمد يم باباتا  يول دم،يكش يم انيقل ،پدر بودم

 گفتند تا هشتاد يعني ؛دمينكش گريگذاشتم كنار و د؟ بابا بكنم بتيچرا در غ ،است ياگر كار بداما  چ،يه تاس يخوب
خودشان ولي  دند،يكش يم انيقل شانيگمان، ارپدربز ،صدر يمرحوم آقا يحت. نزدم انيبعد اصالً دست به قلسال 

 انيقل شانيبراهم، بار  كيمن  :فرمودند يمادربزرگمان م ...و كردند يم سيرا خ كوتنبا. كردند يرا درست م انيقل
  . بود طور نياعتقادشان ا. ره نهدر اين با يول كند، يبه شوهرش كمك م يهر زنخوب . درست نكردم
نبات در  نخود، كشمش، شكالت، آباندكي  شهيهم شانيا :آورم كه به ياد مي گفتند يم يگريد داستان

است كه  نيا. دادند يبه او م يزيچ ،يگريچه د ،خودشان چه فرزندان  ،كرد يسالم مكه  يا بچههر  ،داشتند بشانيج
 شانيعالقه به ا يليخخصوص  به ،ها بچه و ها زن نيدر ب .شاخص بودندهم  ،بود اديشان ز هم سنّ دختيدر ب

 شانيا. شد يم ها و اعتقاد در بچه مانيبه ا ليتبد يارادت در بزرگ نيو ا كردند ياظهار ارادت مو به ايشان  داشتند
ها را  چهداشته باش، هر وقت ب بتيدر ج يزيچ ي،نبات آب شهيفرمودند كه هم هيپدرم به من توص :گفتند يم
 شانياز ا دهم يكه م يحيتوض نيالبته ا  ـ  اولاز همان آن بچه . به او بده ،كه به تو سالم كرد يا بچه ،ينيب يم
 ليوك ايعالقه دارد،  شا يبه صندل رينبات عالقه دارد كه وز قدر به آب چون بچه همان ؛شود مند مي عالقه ـ  ستين

 ديكن يمانس و محبت او را جلب  د،يرا كرد تيرعا نيدر مورد آن بچه ا يتوق نكهيا يبرا .عالقه دارد شا يبه صندل
در جوامع  ميكه از قد رسوميعادات و بينيم كه  مي. شود يانس و محبت اگر در جامعه باشد، جامعه محكم م نيو ا

  .مياتحاد و اتفاق باش وصلح و محبت  ي هدر خط نكهيا يكار ماست برا كمك ،بوده
پس فردا كه بزرگ شد، . ستياثرش حاال ن نيبه گوش فرزند بخوانند، ا نديگو ياقامه كه م اذان و نيهم يحت

خواهد و چه  مين جامعه چه اآلفقط  نكهيبه فكر جامعه بود، نه ابايد است كه  نيا. دارد مانيقبول ا يبرا يآمادگ
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آداب  نياز ا ياريبس .ها را بدهد مانه ،خواهد يبعدها چه م و خواهد بودچه جامعه  نيابلكه براي اينكه  ؛كرد ديبا
   .اش بعدها خواهيم گفت درباره شاءاهللا انموقع به كه هر كدامش را وجود دارد 
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