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 سلسله درسهاي عرفاني
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

  :فرمايند صفات مؤمنين مي ي ، جزء خالصهپندصالحدر انتهاي 
مردم دلگير نگردد، تجسس عيوب نكند، و عذر پذيرد و عيب پوشد، از چاپلوسـي  از سردي 

با مؤمنين يكدل باشد و در شادي آنها شاد و . مردم شاد نگردد، از بدگويي اندوه به خود راه ندهد
  .به گرفتاري آنها اندوهناك گردد

هرجهـت مـا كـه     بـه  چـون . ي آنوقت، سلوك عرفا، سلوك فقرا با دل بود در آن دوران در جامعه
رجال  همين .منشين نيستيم، رهبانيت را هم كه قبول نداريم، بايد در جامعه و در بين مردم باشي عزلت

امـا دوران امـروز،   . عرفايي كه ما داشتيم اينها مورد حمالت بعضي افراد بودند، ولي زياد مهـم نبـود   و
  .موجوديت خودمان استسلوك فقرا، سلوك ما، در دفاع از وجود خودمان است، از 

در رد  دانم كدامش بود چـون صـدها كتـاب    و نمي(هايي كه نوشته بودند  در ضمنِ يكي از كتاب
زنند قبول داريـم،   ما البتّه اين حرفي را كه مي :در آنجا نوشته )رد ما در خصوص هب ؛اند نوشته عرفان بر

ايـن  (. هاي دنيا و مال، ما را مشـغول نكنـد   درست است كه بايد فقط خدا را در نظر داشت و گرفتاري
م كنـد و از آن  باز هم شايد خـدا رحـ   يمقدر هم كه قبول دار البتّه همين. حرفش را ما هم قبول داريم

فرقه يعني اينهـا بـا   گويند  ميفرقه يعني چه؟ . ي اينها مخالفيم ا فرقهولي ب )بگذرد ها عنادها و دشمني
ها  در خود تهران يا ايران يا هر جاي ديگر بوديم و تعداد درويشما اگر فرض بفرماييد . هم جمع شوند

از اين  كداممثالً ده نفر بود و اوضاع اقتصادي، اجتماعي هم معمولي بود، آرام بود، هيچ نيازي به هيچ
ي در   شد، همه نكرده مريض مي اگر كسي خداي. داشتيم زهايي كه امروز داريم، نميچي ي امكانات طبـ

توانسـت اسـتراحت كنـد، امـا امـروز       توانست دكتر برود، مي توانست دارو بخرد، مي دسترسش بود، مي
كه پيغمبر  اي ست و در نتيجه روي اصل توصيهادرد و گرفتاري فقرا تقريباً شبيه به هم . اينطور نيست

یـاٌن َمْرُصـوصاصطالح  هم فرموده است بايد با هم متّحد باشيد، به
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باشيد، يعني تا اينقدر بـا هـم    ک

هاي فقرا به هم، مستلزم اين است كه به هم كمـك   بنابراين، نزديك بودنِ دل. نزديك باشيد و متّحد
خصوص در ايران هست، فقرا بايـد بـا    تا حدي و بهبا اين جامعه، با اين وضعي كه امروز در دنيا . كنند

معلوم نيست كه خودشان بتواننـد  چون هم در اجتماع كمك كنند، يعني هركدام گرفتاري پيدا كردند، 
  .ي رفع آن برآيند، بايد دوستان و ديگران او را كمك كنند از عهده

شود، آنهايي كه خودشان توجه به اين امر ندارند، نه تنها  جمعي انجام مي همين كه اين كار دسته



به اتّفاقِ نظر و اتّحاد مؤمنين نظر ندارند، بلكه در بسياري اوقـات، مـؤمنين را هـم از هـم جـدا و دور      
قه يعني چه؟ اين جمعيت فر. اند فرقه بنابراين اسمش را گذاشته. استكنند، اين در نظر آنها عجيب  مي

كننـد، هركـدام    اجتماعي و امور سياسي مثل هـم فكـر نمـي   ور ها، هيچ دو نفرشان از لحاظ ام درويش
است، قلمرو ذهني او را مختص خودش كرده گذاشته خداوند بشر را كه آفريده و در جامعه . اند مستقل

ْ خاك هسـتيد كـه   صورت ظاهر از  يادتان نرود كه شما اوالً به :و فرموده است
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ْ
آدم گذاشته،  ي افراد بشر را بني از لحاظ معني و از لحاظ روحاني هم اسم همه.   َوِمن

فرموده من قابيل را . هابيل و قابيل را هم مثال زده كه اينطوري فكر نكنيد. آدمحضرت يعني فرزندان 
هـا اگـر بميـري     در مقابلِ ناراحتي. كنم كه برادرش را كشت، شما هم هابيلي باشيد نه قابيلي طرد مي

  !با برادر. بهتر از اين است كه با برادرت درافتي
  ين،يعنـي زيركتـر  . شـوند  معاويه و عمروعـاص، هـر دوي آنهـا، از دهـات عـرب محسـوب مـي       

عمروعـاص را   ،معاويهبار  يك. افراد عرب آن روزگار بودندبازترين  م حقّهييتوانيم بگو باهوشترين، و مي
شان انجام شـد، عمروعـاص گفـت اينجـا در     راز همان اول، بعد از اينكه قرا. خواست كه با هم بسازند
خود اگر ما بتوانيم او را موافق . بفرستيم او بيايد. ي بزرگوار پيغمبر، ساكن است دمشق، يكي از صحابه

معاويـه فرسـتاد آن شـخص آمـد و وارد     . الف نباشد، كار ما خيلـي پيشـرفت دارد  كنيم يا حداقل مخب
او كه از راه آمد، رفت بين ايـن دو تـا   . معاويه و عمروعاص چسبيده به هم، نشسته بودند. مجلس شد

اعتقـاد و   ،آنها خيلي تعجب كردند كه چنين شخصي كه به صدرنشيني، باال نشستن. خودش را جا داد
ب       كه كاري بود  ارد، اين چهاي ند عالقه كرد؟ خود او بعد از اندكي پرسـيد كـه شـما البـد خيلـي تعجـ

كه شـنيده بودنـد،   هايي  چاپلوسيو  ها آنها به تبعيت از تملّق يكرديد چرا من اين كار را كردم؟ هر دو
ار بايد در صـدرِ مجلـس بنشـيني و مـا افتخـ      ،ي بزرگوار پيغمبر هستي شما حقّت است، صحابه: گفتند

مـن در  : پس بفرماييد چرا؟ گفت: گفتند. نه، اينطور نيست: گفت! كنيم كه در دو طرفت نشسته باشيم
رفتيد،  وقتي كه مي. خدمت پيغمبر بودم، شما دو نفر در مجلس بوديد، بلند شديد، اجازه گرفتيد و رفتيد

اين دو نفر هر وقـت بـا هـم     :دمن از پيغمبر شنيدم كه فرمو. رفتيد شانه مي به پهلو، شانه دوتايي پهلوبه
  .امر پيغمبر اين كار را كردم خاطر نزديك شدند و ساختند، بين آنها تفرقه بيندازيد و من به

اگر كسي بخواهد مـؤمنين را متفـرّق كنـد، او    . گونه موارد، مؤمنين بايد با هم متّحد باشندجز اين
  .مؤمن نيست، ايمان از او رفته است

دهد، اين است كه ايـن معنـا را اينهـا     كند، آزار مي كه ما را خيلي اذيت ميي ديگري  و اما مسأله
درويشـي،  . ها آزادند كند، ولي درويش گوييم درويشي در سياست دخالت نمي ما ميوقتي نفهميدند كه 

كار بكنـيم،   كنيم در اينكه فردا چه ها، ما با هم توافق نمي يعني اين مسلك، يعني اين جمعيت درويش
كنـيم، همـه مثـل هـم      اي كه االن فكـر مـي   در اين مجمع كه االن هستيم و در زمينه. ار نكنيمك چه



  :گويد هايمان مي از اتّحاد باالتر، خطاب به خداوند يا پيغمبر، دل. هستيم، همه يكي هستيم
 كه نقش خـويش گُـم شـد از ضـميرم       چنان پر شـد فضـاي سـينه از دوسـت    

شويم و به زنـدگي   ولي مثل اينكه دومرتبه احياء مي. كنيم وش ميدر اين اجتماع خودمان را فرام
يكـي فعاليـت اجتمـاعي دارد، يكـي     . پردازنـد  كار خودشان مي گرديم، از فردا هركدام به معمولي برمي

چون در اجتمـاع   ،از طرفي ما بايد تمريني براي زندگي اجتماعي داشته باشيم.... كشاورزي، يكي ديگر
كنيم و بايد در اجتماع نقشي داشته باشيم، هركدام از ما آزاد است، منتها مجمـوع مـا يـك     زندگي مي

. شود دخالـت در سياسـت مملكـت    اگر مجموعاً بخواهد چنين باشد، آن مي. كند كاري از اين نوع نمي
كنند در  ا ندارند، هميشه سعي ميفانه دشمنان عرفان، كه دركي از عرفان و از اين گفتار مآنوقت متأس

  .تمام مواقع، ما را به سياست بكشانند
مـثالً از شـما در فصـل    . شـوند  هايي است كه اشخاص گيج مي پرسيدن سؤال ،يكي از اين طُرُق

هايي كـه پاسـخش خيلـي روشـن اسـت، يـا        كنند كه هوا گرم است يا سرد؟ سؤال تابستان سؤال مي
مثالً ديدم سؤال كردند كه شعار شما چيست؟ اصالً شعار يعني چـه؟  . ردهايي كه اصالً جواب ندا سؤال

هـر  . شعار ما خداونـد اسـت  . شعار مال احزاب سياسي است كه يك هدف دارند، آن هم هدف سياسي
دهـد بـا    جـوابي مـي  . كند بايد يك جوابي بدهـد  كس در مقابل چنين سؤالي قرار بگيرد، البد فكر مي

جواب مـا ايـن اسـت كـه شـعار مـا       . آن جواب نيست، چون ما شعار نداريم حسن نيت، با عالقه، ولي
شعار يك اصطالحي است كه اخيراً در دوران معاصـر، از يـك، دو   . ما اصالً شعار نداريم. خداوند است

اگر اين معناي شعار . خواهيم خواهيم، چيز ديگري نمي شعار يعني ما آن را مي. قرن پيش متداول شده
  . خداوند استاست، شعار ما 

ايـم كـه در مسـائل     قدر بدانيم كه ما براي اينكه بـه آزادانديشـي هـم برسـيم، گفتـه      فقط همين
منتها اينكـه فكـر كننـد، نـه از قبيـل افكـار       . اجتماعي و سياسي، افراد آزاد هستند خودشان فكر كنند

ذيـلِ همـين شـعر    افكاري كـه در  . عمروعاص باشد، بلكه افكاري كه از تربيت عرفاني برخاسته است
  :است كه

 كه نقش خـويش گُـم شـد از ضـميرم       چنان پر شـد فضـاي سـينه از دوسـت    
هـايي كـه اينجـا در     هـا و تملّـق   چاپلوسي. كنيم در ذيلِ اين شعر، در ذيلِ اين هدف، ما كار مي

ق هـايي كـه از روي عنـاد و نفـا     همينطـور دشـمني  . اند، در ما نبايد اثـر بكنـد   مرقوم فرموده پندصالح
وقتي ما يك . ي آنها گذران است همه. كند ها در ما اثر ندارد و اثر نمي شود، اين دشمني برانگيخته مي

يـاد  از كنيم، هيچيك از اين جوانب، ما را از ياد او،  نقطه را در نظر گرفتيم و فقط به آن نقطه نگاه مي
  )19/3/1390جمعه  شب له شريفه پندصالح،شرح رسابرگرفته از ( .شاءاهللا اينطور باشد ان. كند خدا، غافل نمي

*****  



ما بهتر  مييگو يم. است نيا فشيتعر يدموكراس دنيگو يبعد م ست؟يچ يدموكراسكنند  سؤال مي
  : زبان محمدشاه اي شاهيعل قول آن شاعر از زبان حضرت مست به. ميدار يدموكراسشماها ي  همهاز 

ــازم ــه آنجــا     بن ـت ك ــزم محبـ ــدا   بــه ب ــاه ييگـ ــ  يو شـ ــل نشـ  نديمقابـ
 بيـ طب شيپ ديخواهبمگر شما  د؟يكن يانتخاب م يپس قطبتان، رهبرتان را چطور نديگو يبعد م

ـ ا من در د؟يريگ يم يرأ ديبرو . نـدارد  يرأ د؟يـ ده يمـ  يبـه چـه كسـ    يآقـا رأ  ميگـو  يجمـع مـ   ني
ص   . ستين يگريمتخصص است كه د بيطب ـ ا. ميكنـ  يرجـوع مـ  بـه متخصـ ص از كجـا    ني متخصـ

و درس خوانـده   اين شـخص  شيپاو را درس داده،  وا ،يگريمتخصص د بيطب كيمتخصص شده؟ 
 يچه كسـ  كنم يكه انتخاب م ستميپس من ن. گرفته اديرا  شيها درسديگر  وداده كه ا صيتشخاين 

كـه   يهمـانطور  امنتهـ . مصـلحت باشـد   يحاال بـه هـر نحـو    .كند يرهبر من باشد؟ خداوند انتخاب م
 ي به همـه . كرده شرفتيهم پ طانيكرده، همانطور ش شرفتيدانش پ و بشر از لحاظ علوم ي مجموعه
كنـد، گـول    ميبتواند بشر را خراب كه  يقيهر طر به و كرده دايپ يگول زدن بشر دسترس ديطرق جد

كـه روزه   يريـ گ چه بسـا روزه . كند يكه نماز لعنتش م يهست كه چه بسا نمازگزار در خبري. زند مي
ُھْم ِيف اجازه داشته، خداوند گفت كه  طانيش كند؟ يلعنتش م يچطور. نطوريو هم كند يلعنتش م
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ـ ا يهـا  راه طانيكـه شـ  . برو دخالت كن ،دخالت كني يتوان يبشر م زيچ همهدر  ، األ  ني

ـ و خالصـه  ما  نيكه ب ييها يانداز و تفرقه ها يو دشمن غاتيانواع تبل. دهكر دايدخالت را پ  تيبشـر  نيب
شد گفت كه بر  مانيكرد بعد پش ييخطا كي ،يكيهست كه  يالبتّه آن مثل. است طانيكار ش شود يم
بـود؟   دهيرسـ به ايـن  من از كجا فكرم  ؟يحاضر شد، گفت تو بر من لعنت كرد طانيش. لعنت طانيش

 يگـر يد يزهـا يچحاال ! يداد اديتو به من . بود دهيفكرم نرس يكه تو كرد يگناه نيمن تا حاال به ا
  )21/3/1390 برگرفته از گفتارهاي عرفاني صبح شنبه(. ميباش قيدق يليخبايد هم هست، فقط 
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