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مشـايخ اجـازه از مقـامي    / ماينده الهي مرجع تشـخيص اسـت   ن

يـك  هـر چنـد عالقـه بـه     / دارند كه اصالت با آن مقـام اسـت   
رّف شخصـي  درويش بخصوص و يا به شيخي كـه موجـب تشـ   

شده باشد امري عادي و طبيعي است ولي تا حدي بايد بـه ايـن   
  8  ................................  عالقه توجه داشت كه انسان را از زندگي باز ندارد

ــار انســان نيســت   چگــونگي / حــاالت قــبض و بســط در اختي
  10  .....................................  حاالت قبض و تعديل كردن حاالت خود  رفع

ياد خدا و تجليل از خدا متضمن آن است كه دستورات او را اجرا 
آيـا ديـن غيـر از حـب اسـت؟ منظـور از حـب، دوسـت         / كنيم 
/ هدف و خداوند است كه مستلزم اطاعـت اوامـر اوسـت     داشتنِ

حفظ محيط دوستانه خانواده براي آرامش فكـر و بـراي تربيـت    
ـ   / فرزندان ضرورت دارد  ت شـخص سـنجيده   تمام كارهـا بـا ني



غرايـز  / نبايد ذكر و فكر مانع هيچگونه كـاري بشـود   / شود  مي
جنسي؛ موجب بقاي نسـل بـوده و از طرفـي موجـب سـالمتي      

انتخاب مرجعي كه آن چهـار صـفت را   / شود  روحي طرفين مي
تواند به بهانه سـختي، از انجـام وظيفـه     شخص نمي/ دارا باشد 

كلمـه   ذكر/ ن واجب است طلب علم بر مسلما/ شانه خالي كند 
  11  ..................................................  ها المشايخ شاه در القاب اقطاب و شيخ

بيعـت  / بيعت حكومتي /  در انجام اعمال شريعتي رجوع به علما
د بـر  روخواندن فاتحة االولياء و توسل به همه ائمه و د/ واليتي 

الئـم  ع/ ديـدار امـام زمـان    /  زآنها و توسل به حضرت قائم
  17  .................................  عدم اطالع از غيب/ نماز جمعه / ظهور حضرت 

نائـب  / زمـان   امنائـب امـ  / عبادت اسـت   روحواليت به معناي 
/ مهم بودن اجازه يـد قبلـي بـه يـد بعـدي       / خاص و نائب عام
علّـت نوشـتن   / ي صرف كردن وجوهات شرعي  عشريه و نحوه

كه بر امري انتقاد داشته و آن را رد كند، قبل از اين/  آي  كلمه
در خصـوص بعـد از ايـن    / تحقيق كرده و بعد تصـميم بگيريـد   

اعالميـه هفـتم   / كنـد   درويشي در سياست دخالـت نمـي  /  دنيا
در مـورد  / رمضان و سه گروه وظايف شريعتي، طريقتي و تفكّر 

  25  ................  تحقيق با حسن نيت/  گذرد بيدخت چه مي  در خانقاهكتاب 

  37  .....................................  سنّي، رافضي/ اهللا  در مورد حضرت شاه نعمت

ــرعي   ــائل ش ــه/ مس ــاب   ذبيح ــل كت ــري  / ي اه ــالس فق مج
/ ضـرر نفـاق و تفرقـه    / مسائل فقـري و طريقتـي اسـت     براي

اختالفات نبايد عميق باشد و هر كدام زودتر اقدام بـه رفـع ايـن    
  39  ..........................................  تالف بكنند ارزش و اجر آن بيشتر استاخ



حـل آن را   ها، فكـر كـردن و از خداونـد راه    مشكالت و گرفتاري
مشورت با كساني كه انسان به دوسـتي آنهـا اعتمـاد    / خواستن 

قـرآن در مـورد   / ي داروين راجع به اصـل تكامـل    نظريه/ دارد 
نـاطق و يـا انسـان يـك جانـدار       انسـان حيـوان  / خلقت انسان 

/ بـرزخ  / روح الهـي، روح حيـواني   / مشخص غيـر از حيوانـات   
  44  ........................  قوانيني كه خداوند آفريد و استثناهايي كه مقرّر فرمود

هـر  / اسم اعظم وقتي است كه مسماي اعظم در دل شما باشد 
ك كنيـد آن وقـت   وقت توانستيد خداوند را با تمام عظمـتش در 

  48  ...........................................  هر اسمي كه به او بدهيد اسم اعظم است

توان در يك نقطـه توقـف كـرد،     در اين راه كه نهايت ندارد نمي
رعايت تعادل بين / هميشه بايد در حال حركت و رو به جلو بود 

غذاي روح و غـذاي  / خوف و رجاء / آرامش و فعاليت / تضادها 
غذاي روح مطالعـه اسـت، توجـه بـه دسـتورات كـه در        /جسم 

اند و حضـور در مجـالس و گـوش دادن بـه      سلوك به شما داده
  50  ........................................................................  ازدواج/ سخنان بزرگان 

بگو ممكن  ،؛ هرچه به تو گفتم نگو محال استسينا گفتار ابوعلي
ر تـو ثابـت   است ولي بدان اقدام نكن و يا باور نكن مگر وقتي ب

مسائل شريعتي، تفكّر و تعقّل شرعي / دخالت در سياست / شود 
در عرفـان و درويشـي اعتقـاد بـه مبـاني      /  عسياست علـي / 

افراد خـود راهگشـاي    آن وقت تفكّرِ ،كنيم اسالمي را تقويت مي
و  بشـريت دوران تكامـل  / اسـتقالل فكـري   / آنان خواهد بـود  

 بيـدخت  خانقاه دركتاب / رادي تقويت تفكّر و تعقّل و استقالل ا
در مـورد حضـرت داوود، شـنيدن سـخن     / و مطالب كـذب آن  



گناه و خطاي درويش به عهده / ديگران و سپس قضاوت كردن 
  53  ...........  آباد بيدخت قنات صالح/ باشد نه به گردن درويشي  خودش مي

ت موجودات به سـه  هاي متفاو بندي تقسيم) / سازي شبيه(كلوناژ 
مراحـل خلقـت   / جماد، نبـات، حيـوان و انسـان    / يا چهار گروه 

سـازي انسـان    رسد انسـان بتوانـد در شـبيه    به نظر نمي/ انسان 
تعالي يعني از هـيچ بـه    باري ،است» باري«خداوند / موفّق شود 

/ نبـوده موجـودات را ايجـاد كـرد      وجود بياورد، خداونـد از چيـزِ  
تواننـد   هـا مـي   داوند است، اما انسـان فقط مخصوص خ» باري«

بينـيم مخلـوق بشـر     خالق باشند امروز همه چيزهـايي كـه مـي   
هم سازي  اگر انسان بتواند شبيه/  ثيَذَکٍر و اُنْ  َمنْ معناي /  است

تواند پديد آورد مگر آنكـه خداونـد ايـن     كند روح انساني را نميب
  60  ....................  بدهد اختيار را به انسان كه خليفه او در روي زمين است

خداونـد بشـر و بلكـه تمـام     / نـا  ف/ هاي عرفـاني   مطالعه كتاب
/ موجودات را كه آفريده، جرقّه يا شعاعي از وجود خود او هستند 

  68  ..............................................  بايزيد بسطامي، سبحاني ما اعظم شأني

كـرد توجـه و   هـر كسـي احسـاس    / پيشرفت و پسرفت سالك 
فقط در / خلوص نيتش بيشتر شده است خود اين پيشرفت است 

انجام دستورات كوشش كنيد تا هـر چـه بيشـتر نيتتـان خـالص      
  70  .............................  بينيد هايي كه مي حاالت و يا خوابدر مورد /  شود

/ شـود   شود، به دل حـل مـي   بعضي سؤاالت با مطالعه حل نمي
وجه اشتراك اديـان الهـي؛ توحيـد و    / ارتباط با خداوند ي  نحوه

هايي كه در كشورهاي ديگـر   تشكيالت و جمعيت/ نبوت و معاد 
كنند اسـالم   اند كه مردم تصور مي روشي به كار برده ،هم هستند



خداوند آنچـه در زمـين و آسـمان اسـت     / دين تروريستي است 
ات زنـدگي بـه   ها و تمام زحمـ  هزينه/ مسخّر انسان كرده است 

ديه به معنـاي ارزش خـون نيسـت و خونبهـا     / عهده مرد است 
و  شـك / دسـتورات اسـالم   / النهـرين   خضر و بين/ غلط است 

  73  ............................................................  حيرت از مراحل سلوك عرفاني

  82  ............................................................................  قبل جزوات فهرست

  

ها و سؤاالت فقرا را عموماً در جلسـات   با توجه به آنكه پاسخ نامه* 
هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
باشد، لطفاً مطالب اين جزوات را قبل از طرح سؤال به  سؤاالت نمي

  .دقّت مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر عالقـه سترسي خواهشمند است به منظور د* 

به مطالب ايـن جـزوه، در صـورتيكه     بخصوص فقرا و ساير مؤمنين
  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد

ترين زمان ممكـن   با توجه به آنكه سفارشات درخواستي، در كوتاه* 
رخواسـتي  شد، به جاي تكثير اين جـزوه، سفارشـات د   تقديم خواهد

 0912 583 8242بـه شـماره    (SMS) كوتـاه  خود را از طريق پيـام 
  .اعالم بفرماييد

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW. JOZVEH121.COM نيز مطالعه بفرماييد. 
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كـه پـس از   ... در مورد آقـاي . ي شما رسيد امهن. با عرض سالم
اند بايد توجه داشـته باشـيد    فوت مرحوم آقاي محقّق دچار ناراحتي شده

ُتـون کَ إِنَّ : فرمايد اينكه خداوند به پيغمبر مي ، تو از بين 1 َميٌِّت َو إِنَُّهْم َميِّ
ـ  مي ام روي و آنها هم از بين خواهند رفت، يا در جايي ديگر بعد از ذكر ن

ْن ماَت اَ : فرمايد به عنوان رسالت مي صمحمد   ْو ُقِتـَل اْنَقَلْبـُتْم َعلـىاَ َفإِ

ي الهي مرجـع تشـخيص    ي آن است كه نماينده دهنده ، نشان2مْ کُ ْعقابِ اَ 
. آقاي محقّق اجازه از مقامي داشتند كه اصـالت بـا آن مقـام بـود    . است

د بلكه با رحلـت  شو بنابراين با رحلت آقاي محقّق هيچ امري عوض نمي
البته داشتن عالقه به درويشـي  . شود موضوع عوض نمي اصلِ هيچكس

بخصوص، به شيخي كه موجب تشرّف شخص شده باشد امـر عـادي و   
طبيعي است ولي تا حدي بايد به اين عالقه توجه داشت كه انسان را از 

تنها فرزند پسري كه داشت به نام ابـراهيم   صپيغمبر. ندارد زندگي باز
در ايـن  . كردند شدند و گريه مي تأثّرحضرت م. سالگي رحلت كرد در دو

بعضي از مؤمنين خيـال كردنـد   . بين خورشيد گرفت و كسوفي واقع شد
چـون ايـن تصـور آمـده بـود، پيغمبـر       . پيغمبر است تأثّركه اين بخاطر 

                                                                          
 .30سوره زمر، آيه .  1
 درگذرد شما به دين جاهليت خود بازخواهيد گشت؟) محمد(؛ اگر او144ه عمران، آي سوره آل.  2



 9/  بيست و پنجمجزوه 

خورشـيد و  : ها را پاك كردند و به صورت عادي فرمودند بالفاصله اشك
و همه، از مخلوقـات و بنـدگان خـدا هسـتند و طبـق روش       ماه و زمين

دهنـد و بنـابراين هـيچ ربطـي بـه ايـن        خودشان به وجودشان ادامه مي
كه انسان دارد خوب اسـت ولـي بـا     تأثّربنابراين وجود اين . مسأله ندارد

ياد دستوراتي كه داده شده است و با انجام دادن آن دسـتورات بايـد بـر    
  .والسالم. و آن را رها كردپيروز شد  تأثّراين 
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حـاالت در اختيـار انسـان    . ي شـما رسـيد   نامـه . با عرض سالم
ماننـد تابسـتان و   . شـود  چه قبض و چه بسط، گاهي حاصل مـي . نيست

تر  زمستان، كه آمدن تابستان و زمستان براي اين است كه بهار شادمان
در همـان مـوقعي   . بدانيد شما قبض و بسط هر دو را از جانب خدا. باشد

كه در حالت قبض هستيد بيشتر به دستورات توجه كنيـد و دقّـت كنيـد    
ايد، به آن بپردازيـد و آن را بيشـتر    كدام يك از دستورات را رفتار نكرده

همين كه در صدد اين هستيد كـه از حالـت قـبض خـالص     . اجرا كنيد
ا را به كوششـي  همين خواسته بايد شم. كند بشويد، خداوند كمكتان مي

ي كتـب فقـرا، بـا رفـتن بـه       دقيق وادار كند؛ به اين معني كه با مطالعه
  .والسالم. مجالس و سكوت در مجالس، حاالت خود را تعديل نماييد
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ي اول من توجـه   اگر به بيانيه. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ئل برايتـان روشـن   كرده بوديد رفع مشكل شده و بعضـي از ايـن مسـا   

ي مسائل شـريعتي بهتـر اسـت در كتـب نوشـته شـده و        درباره. شد مي
ذلـك آنچـه ضـرورت دارد ذيـالً بـراي شـما        مع. ها تحقيق بكنيد رساله
  :نويسم مي

ايد بايد هميشه به ياد خدا بود، ياد خـدا   در مورد اينكه نوشته -1
وييم و يـا بـدون   اي بنشينيم و مدام اهللا، اهللا بگـ  اين نيست كه در گوشه

ياد خدا و تجليـل از  . اينكه به وظايف خودمان برسيم متوجه ذكر باشيم
دسـتورات وي  . خدا متضمن اين اسـت كـه دسـتورات او را اجـرا كنـيم     

َهـِل : انـد  فرموده. شود شريعتي و طريقتي است و اساس مذهب تلقي مي

يُن إِ  ز حـب، دوسـت   ، آيا دين غير از حب اسـت؟ منظـور ا  1 اْلُحب لّاالدِّ
خداوند است كـه مسـتلزم اطاعـت اوامـر      هدف و دوست داشتنِ داشتنِ
محبت خانواده از وظايفي است كه خداوند فرموده و منقول است . اوست

ت     : اند جعفرصادق كه فرموده از حضرت در بسـياري مـوارد اظهـار محبـ
شايد حمل بر ريا بشود ولي در مورد زن و شـوهر حتّـي تكـرار مطلـب     

                                                                          
 .217، ص  66، ج بحاراالنوار.  1
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ي خانواده براي آرامش فكر  براي اينكه حفظ محيط دوستانه. است مفيد
بنابراين ياد خدا مـانع هـيچ كـار و    . و براي تربيت فرزندان ضرورت دارد

كنيد بايد بـراي   فقط توجه داشته باشيد كه آنچه مي. شود اي نمي وظيفه
كنيد به اين نيت باشد كـه بـا درآمـد     اگر تجارت مي. هدف خدايي باشد

. ي خود را مرفّه داشته باشيد و به ديگران كمـك كنيـد   دتري خانوادهزيا
كنيد آنقدر كوشش بكنيد و عرق بريزيد تا هر گندمي كه  اگر زراعت مي

كاشتيد، اگر يك گندم بيشتر محصـول بدهـد، همـان اجـر شماسـت و      
كند؛ زيـرا روزي بنـدگان خـدا را فـراهم      خداوند براي آن حسابي باز مي

شما دو نفـر را  . جهت تمام اين كارها بستگي به نيت داردبه هر . كرديد
يكـي  . كننـد  شان خيلي محبت مـي  در نظر بگيريد كه هر دو به خانواده

ري خـودداري    فقط به خاطر اينكه خداوند فرموده است، از هر گونه تغيـ
بنـابراين  . كند و ديگري نيت ديگـري دارد  كرده و به خانواده محبت مي

إِنََّمـا : انـد  آن هم كه فرموده. شود نيت شخص سنجيده مي تمام كارها با

يَّـات الأَْعَماُل بِالنِّ
بنابراين نبايد ذكـر و فكـر مـانع    . منظور همين است 1

كنـد، اگـر آن را الهـي     كسـي كـه تحصـيل مـي    . كاري بشود هيچگونه
ي ذكـر خـدا و يـاد خـدا از      داند، جزء وظايف اوست و نبايد به بهانـه  مي

ت الهـي دارد    . بماند تحصيل باز مگر اينكه نتواند، در آن صورت اگـر نيـ
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ولي هرگـز ذكـر مـانع تحصـيل و مـانع      . بايد بيشتر به تحصيل بپردازد
  .شود نمي كار

ي حيوانات و حتّـي در   در مورد غرايز جنسي، خداوند در همه -2
تا خلقتي كه كرده ادامـه يابـد و لـذا     ،بشر هم اين غريزه را آفريده است

وانات عالي، حيوانات رديف بـاال، حيـوان نـر و مـاده بـه صـورت       حي در
مشخصي از هم جدا هستند و تمايل آنها به يكديگر موجب بقاي نسـل  

. شود از طرفي اين غريزه موجب سالمتي روحي طرفين هم مي. شود مي
اي كه به اين هدف باشد، نه تنها مجاز بلكه واجـب   بنابراين تا آن اندازه

اي است كه در شرع نوشته شده است، به كتب  ه مسألهمسأله متع. است
اگر وضع به . شرعي مراجعه كنيد و باز هم در اينجا بستگي به نيت دارد

درباره اثر اجتماعي . صورت افراط باشد، مسلّماً مضرّ و خالف شرع است
ولي به ايـن مسـأله   . بايد در كتب بررسي كنيد و خودتان هم توجه كنيد

چـه دائـم و چـه     ـ شيد كه وظايف سنگيني در اثر ازدواجتوجه داشته با
ي مرد است و مرد بايد قبالً بداند كـه ايـن    بخصوص بر عهده ـ موقت

  .تواند انجام بدهد وظايف را مي
ايد، ايـن را   ها نوشته شده و پرسيده در مورد مطالبي كه در رساله

 عمـام ا. ي خود شما، يعني خود مكلّف گذاشـته اسـت   خداوند به عهده
اَن ِمَن اْلُفَقَهاِء َصائِناً لَِنْفِسِه َحاِفظـاً لِِديِنـِه ُمَخالِفـاً کَ َمْن : فرموده است
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ــ َْٔم ــُدوهاَ ْوَلاُه َفِلْلَعــَوامِّ ـِر َمـــَعَلــى َهــَواُه ُمِطيعــاً لِا ــا حــدي كــه  1. ْن ُيَقلِّ ت
بررسـي كنيــد، مطالعـه كنيـد و بپرســيد كـه كـدام يــك از       توانيـد  مـي 
. اين چهار صفت را دارند ـ اَن ِمَن اْلُفَقَهاءکَ َمْن : اند مودهچون فر ـ فقها

در ميان آن كساني كه اين صفات را دارند به تشخيص خودتان يك نفر 
  .ي او پيروي كنيد را مرجع قرار دهيد و از رساله

رسد در اثر كم اعتقـادي و   و اما آنچه كه به نظر شما سختي مي
ثالً وضـو بـراي نمـاز الزم اسـت     مـ . توجهي به اصل مـذهب اسـت   بي
حال در زمستان كه . باشد كه هميشه انسان با وضو باشد مستحب مي و

قدري هوا سرد است اگر كسي بگويد وضو گـرفتن سـخت اسـت ايـن     
ي سختي از انجام وظيفـه   تواند به بهانه سختي را بايد تحمل كند و نمي

اي باشد كه از  ندازهالبته در صورتي كه اين سختي به ا. شانه خالي نمايد
طاقت خارج است در اين صورت خداوند اجازه داده اسـت آن وظيفـه را   

  .انجام ندهد
هاي  انه وضع فعلي دانشگاهتأسفدر مورد درس و علم، البته م -3

ولي . كند دانشجو را اضافه مي توان گفت علمِ ما به نحوي است كه نمي
بارها ايـن صـحبت   به هر جهت طلب علم براي مسلمان واجب است و 

وا َلُهْم َما اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن اَ َو : فرمايد ي قرآن كه مي شده است كه آيه ِعدُّ
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ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َو َعـُدوَّ  ، شامل هرگونه  1مکُ ُقوَّ
نيروي علمي كه امروز در دنيا وجـود دارد و دشـمنان مـا،    . شود نيرو مي

مجهز به آن هستند و ما هم بايد   نان شخص ما و دشمنان دين ما،دشم
بايد سعي كنيم تمـام تكنولـوژي و تمـام علـومي را كـه      . مجهز بشويم

اين توجه را داشته باشيد كه ياد گرفتن اينها، براي  اماهست ياد بگيريم 
: آن نيست كه دشمنان را از بين ببريم، بلكه خود خداوند فرمـوده اسـت  

ايـد بـه    به اين وسيله كـه مسـلح شـده    مکُ ُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َو َعـُدوَّ ُتْرهِ 
ي نيروهـايي كـه دشـمن دارد، دشـمن خودتـان و دشـمن خـدا را         همه

. بترسانيد كه از نزديك شدن بـه عنـوان دشـمن بـه شـما دوري كننـد      
آنچـه راجـع بـه     امـا . بنابراين تحصيل علم يكي از وظايف مهـم اسـت  

ايد، آنچه انسـان از   ن فكر نوشته بوديد كه اشتباه انجام دادهمحرمانه بود
بنـابراين  . روي اشتباه بكند خداوند فرموده كه بر انسان حرجـي نيسـت  

  .اين حيث نگران نباشيد از
عليشـاه كـه    رحمـت  و اما پاسخ سؤال آخر در مورد حضـرت  -4

ت ي شاه در لقب تنهـا مخـتص اقطـاب نيسـ     كلمه شاه دارد، اوالً كلمه
المشايخ يعني شـيخي   شيخ. ها است المشايخ بلكه مختص اقطاب و شيخ

                                                                          
در مقام مبارزه با آنها خود را مهيا كنيد و تا آن حد ) اي مؤمنان(؛ و شما  60سوره انفال، آيه .  1

وانيد از آذوقه وآالت جنگي و اسبان سواري براي تهديد دشمنان خدا و دشـمنان خـود   كه بت
 .فراهم سازيد
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شـود   ي خاص به او داده مي كه بر ساير شيوخ برتري داشته و اين اجازه
اينكــه  كمــا. كــه كــار مشــايخ را بررســي كنــد و شــيخ تعيــين نمايــد 

نورعليشاه در دويست سال پيش قطب  عليشاه و حضرت معصوم حضرت
ــيخ ــد و شـ ــا نبودنـ ــتند المشـ ــاهي داشـ ــي لقـــب شـ ــد ولـ . يخ بودنـ

ــان،    صــالح حضــرت ــر و پدرش ــان مقتدايشــان، پي ــم در زم عليشــاه ه
ــراي . عليشــاه داشــتند نورعليشــاه لقــب صــالح حضــرت يعنــي شــاه ب
ــيخ ــت   ش ــاب اس ــراي اقط ــايخ و ب ــداهللا   . المش ــيخ عب ــاج ش ــاي ح آق
المشايخ  هم در زمان مرحوم آقاي نورعليشاه شيخ) عليشاه رحمت(حائري
 .والسالم. ي شاه اضافه شده است به اين جهت به لقبشان كلمهشدند، 
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سؤاالت شما شـبيه سـؤاالت   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
كسي نيست كه درويش شده باشد و اين سؤاالت را بكند چون اگر اين 
چنين سؤاالتي در ذهن كسي باشد بايد اول جواب آن را بشـنود و بعـداً   

. كـنم  به هر جهت بـه پاسـخي مختصـر اقـدام مـي     . درويشي شودوارد 
اي مـن بخـواهم آنقـدر     ابتدائاً توجه داشته باشيد كه اگر براي هـر نامـه  

 حتّـي اند، امكان جواب يـك نامـه را هـم     ها نوشته بنويسم كه در كتاب
خواهد تحقيق كند يا پاسـخ سـؤالي را كـه     كسي كه مي. نخواهم داشت
در . هـا را بكشـد   يابد، بايـد زحمـت مطالعـه كتـاب    آمده ب براي او پيش

ــاب ــي   كت ــده م ــالس خوان ــه در مج ــايي ك ــل   ه ــود، مث ــالحش ، پندص
جـواب   واليتنامـه و  سـعادتنامه ، السـعادات  مجمع، شبهات رفع ي رساله

ها گـوش بدهيـد و يـا     اگر در مجلس به كتاب. تمام اين سؤاالت هست
، محتاج به چنين سؤاالتي ها را تهيه كنيد و بخوانيد اينكه خودتان كتاب

  .نيستيد؛ چرا كه اين سؤاالت بارها پاسخ داده شده است
باره  اينسخني در شي هدي ايد در روايات ائمه اينكه نوشته -1

ي چـه چيـزي اسـت؟     گفته نشده است، نفهميـدم منظـور شـما دربـاره    
اللّهي؟ ائمه در مورد سالسـل بعـدي و اصـوالً     ي نعمت ي سلسله درباره

باشـد فرمايشـي    مـي  كلّيـات به كارهاي بعد از خـود، جـز آنچـه    نسبت 



 )چهارمقسمت (مكاتيب عرفاني/  18

خيـر بنـده    ترين هستيد، نه ايد شما آگاه اند و اما اينكه شما نوشته نفرموده
اي كـه خـود    اي هستم و از مسـايل شـريعت بـه انـدازه     فرد بسيار ساده

دانم و احياناً اگر كسي اشـكالي داشـت مرتفـع     مطابق آن رفتار كنم مي
كنم و به  لي معموالً همه را به آقايان علماي شريعت احاله ميكنم و مي

و البته نه تنها من، بلكه تمـام اسـالف مـن    . كنم همه چنين توصيه مي
اند كه براي انجام اعمـال شـريعتي    هاي خويش مرتباً گفته هم در كتاب

  .بايد به علما رجوع كنند
ــاو  رجــوع بــه علمــا فقــط در مــورد اعمــال اســت، چنانچــه ام 

والّـا در  . ، تقليد فقط در ايـن بـاره اسـت   1 ْن ُيَقلِّـُدوهاَ َفِلْلَعَوامِّ : اند فرموده
مسـائل  . مسائل اعتقادي همه بايد به صورت تحقيقي نظر داشته باشـند 

اگر علما نگفته باشند باز هم شـخص بايـد   . درويشي هم تحقيقي است
أخّر در سلك ضمن آنكه بسياري از علماي متقدم و مت. خود تحقيق كند

نكته ديگر اينكـه در  . اند عرفان وارد بودند و مسائل را مفصالً شرح داده
ي اختناق چنان بود كه خلفا، ائمه را بارهـا بـه عنـوان     زمان ائمه مسأله

امـا اينكـه   . گيريد، تحت محاكمه و زجر قرار دادنـد  اينكه شما بيعت مي
منظور خلفا بود؛ يعني  گيريم، آن بيعتي است كه ائمه فرمودند بيعت نمي

بيعت واليتي؛  اما. گرفتند بيعت براي حكومت و ائمه چنين بيعتي را نمي
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گرفتنـد كـه آن    يعني بيعتي كه مربوط به امر اعتقادي است را ائمه مـي 
ي ائمـه،   البته اختناق چنان زياد بـود كـه همـه   . هم براي حكومت نبود

و خود هرگـز بيعـت    ي بعد از حضرت رضا در فشار بودند بخصوص ائمه
گرفتند و توسط نمايندگاني كه تعيين كرده بودند به ارشـاد مـردم و    نمي

هـم   الجنان مفاتيحهايي مانند  در كتاب حتّيكردند و  اخذ بيعت اكتفا مي
در آنجايي كه يكي از . توانيد مشاهده كنيد هايي از اين اختناق را مي رگه

رسـد و بعـد بـا چـه زحمتـي      النّقي ب خواهد خدمت امام علي شيعيان مي
خدمت حضرت رسيد و حضرت فرمايشات كوتـاهي در مـورد روزهـاي    

در اين باره مطالعـه كنيـد و ببينيـد در چنـان وضـعيتي       ،كردند هفته مي
لـذا نماينـدگاني تعيـين    . توانستند بيعت بگيرنـد  مسلّماً خود حضرت نمي

ينـدگاني  فهميدند كه حضرت براي اين مسـائل نما  كردند و اگر خلفا مي
كمـا اينكـه در زمـان    . كشـتند  كنند آن نمايندگان را هـم مـي   تعيين مي

خواستند و  بسياري از ائمه، شيعيان خاص و نمايندگان آن حضرت را مي
بنـابراين اگـر چيـزي بـه     . دادنـد  كردند و زجر و شكنجه مـي  تهديد مي

معهذا بسـيار در ايـن زمينـه    . شود از اين جهت است صراحت گفته نمي
هـايي گفتـه نشـده     گوييـد روايـت   شما به چه دليل مي. ه شده استگفت

انـد،   هايي را بدون مسأله نقـل كـرده   هايي كه روايت است؟ به اين كتاب
هاي ديگر هست كـه در تأييـد    كنيد و حال آنكه بسياري كتاب تكيه مي

اي  فقط به گفته و نوشته عـده . آنها را هم مطالعه كنيد. اين مسأله است



 )چهارمقسمت (مكاتيب عرفاني/  20

  .ي تحقيق نيست هستند اكتفا نكنيد براي اينكه اين طريقه كه مخالف
شما اگر توجه كـرده باشـيد در دسـتوراتي كـه داده شـده و       -2

 ءتعقيبات نماز كه براي فقرا معين شده است چند بار در روز فاتحةاالوليا
ي ائمـه و درود بـر آنهـا و همچنـين      خوانند؛ يعني توسل به همـه  را مي

َل اللَُّه َتَعاَلى َفَرَجـهبا قيد  زئمتوسل به حضرت قا . شـود  گفته مي  َعجَّ
اصالً اساس درويشي بر اين مسأله است كـه فقـط در غيبـت حضـرت،     

ي غيرمسـتقيم   ي مستقيم و چه نماينـده  نمايندگان حضرت، چه نماينده
بنابراين صرف اينكه هـر بـار بايـد    . حقّ دخالت در امور مذهبي را دارند

َل اللَُّه  فهمنـد   گفت به عبارت عربي كه مردم عوام نمي َتَعاَلى َفَرَجهَعجَّ
. شـود  هـا گفتـه مـي    شايد صحيح نباشد ولي معهذا در تمام ايـن خطبـه  

لي كـه در روز جمعـه در حسـينيه خوانـده       همچنين در خطبـه  ي مفصـ
دانم شـما چگونـه    من نمي. شود شود اگر توجه كنيد مسأله معلوم مي مي

شود بـه   يد و حال آنكه اگر مشرّف باشيد معلوم ميكن چنين سؤالي را مي
بينيد كه چنـدين بـار    ايد كه اگر رفتار كنيد مي آن دستورات رفتار نكرده

  .ذكر شده است
قطع  بطوراي نيست كه  در مورد ديدار امام زمان، اين مسأله -3
گويـد ديـدار ممكـن     آنكه امام زمان را زيارت كرده است مي. گفته شود

بـه هـر جهـت ايـن     . شايد بگويـد ديـدار ممكـن نيسـت     است، ديگري
مسلّماً شما اگر بـراي  . اي است كه به حضرت ارتباط دارد نه به ما مسأله
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حضور نزد امام زمان كوشش كنيد شايد توفيق داشته باشـيد ولـي ايـن    
كوشش، كوششي نيست كه مستقيم عملي شود بلكه هر چـه بيشـتر در   

ت حضرت كوشش كنيـد اميـد اينكـه    ي قلب و انجام دستورا راه تصفيه
چنين توفيقي داشته باشيد بيشتر خواهد شد، زيرا حضرت در واقع از شرّ 

اند؛ يعني خداوند دسـتور غيبـت    ما و از دست اين مردمان غيبت فرموده
كبري داد بنابراين به اختيار ما نيست كـه هـر وقـت بخـواهيم زيـارت      

اگـر  . نتظـر ظهـور باشـيم   ما بايد كوشش كنيم و هميشه م. بكنيم يا نه
ديدار حاصل شد يك نوع ظهور موقّت است كه بايد آن را هم غنيمـت  

  .بدانيم
إِنَّ : ترين مردمان نـزد خداونـد بـاتقواترين آنهاسـت     برگزيده -4

ي كوتاه  چه بسا اشخاصي كه در يك لحظه .1مْ کُ ْتقااَ ْم ِعْنَد اللَِّه کُ َرمَ کْ اَ 
ريـاحي   يزيـد  بـن  ي آن حرّ نمونه. رسند از قعر جهنّم به اوج بهشت مي

خوانند خطاب بـه او   زيارتنامه مي عاست؛ يعني شهيدي كه وقتي امام
ـياُ ْنَت َو اَ بِي اَ بِ  :فرمايند مي اين شخص روز . پدر و مادرم فداي تو باد ، مِّ

قبل جهنّمي بود و در يك لحظه و در روز عاشورا از قعر جهـنّم بـه اوج   
ي كساني كه درويش هستند  توان گفت همه بنابراين نمي. بهشت رسيد

ي درويشي خود عمل كـرد اميـد    هر كه به وظيفه. در آن حاالت هستند
                                                                          

 .ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شما است ؛ همانا گرامي13سوره حجرات، آيه .  1
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به اين طريق اگر . نيست اينطوراينكه مصداق اكرم باشد وجود دارد والّا 
ي خيلي كمتري را  نفر هم زياد است شايد عده 313بينيم  نگاه كنيم مي

انـد   اين عدد كمي را كه بزرگـان فرمـوده   هم نتوان پيدا كرد و شايد هم
بنابراين كسي كـه  . ي كم پيروان واقعي امام است براي نشان دادن عده

گفت من بيعت كردم، درويش شدم، من مريدم، اين معلوم نيسـت جـزء   
نفر باشد؛ كما اينكه در زمان پيغمبر چه بسا اشخاصـي كـه بيعـت     313

اْرَتـدَّ : در خبري است كه فرمـود  .كردند ولي بعد از پيغمبر جهنّمي شدند

بعد از رسول خداوند  ،ْو َسـْبعاَ ْو َخْمٍس اَ َثَلاٍث النَّاُس َبْعَد َرُسوِل اللَّه إِلَّا
از . انـد  همه مرتد شدند به جز سه نفر يا پنج نفر؛ تا هفت نفر هـم گفتـه  

قـدر تعـداد    اهللا را زيارت كردند، اين اهللا كه خود رسول ي رسول صحابه
بينـيم عـده،    اهل نجات بودند؛ مسلّماً در دوران امروز كـه مـا مـي   كمي 

اميدوارم خداوند به ما توفيق بدهد كـه جـزء   . خيلي كمتر هم خواهد بود
  .ي كم باشيم همين عده
انـد اشـتباهات و    در مورد عالمـاتي كـه بـراي ظهـور گفتـه      -5
، عالئم ها در بسياري از روايات خيلي. هايي در روايات شده است اختالط

عـالوه عالئـم    به. اند ظهور حضرت و عالئم بروز قيامت را مخلوط كرده
ظهور حضرت هر چه باشد به حال ما اثر ندارد، آنچه به حال ما اثر دارد 

از . ي خـدمت باشـيم   ي ظهـور و آمـاده   آن است كه در هر لحظه آمـاده 
ُه َتَعـال: شود طرفي گفته مي ـَل اللَـّ تـه شـود و   بايـد هـم گف   ى َفَرَجـهَعجَّ
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عالمت الزم نيست براي اينكـه  . طرف ديگر دنبال آن عالئم هستيد از
آورند  اگر به عالمت باشد يك دقيقه مانده به وقت ظهور همه ايمان مي

خواهـد   مقرّر نكرده است چرا كه خداوند مـي  اينطورو حال آنكه خداوند 
ين ايـن  بنـابرا . همه تحقيق كنند و قبل از ظهور عالمات، ايمان بياورند

ي روايي است و بايد به اهـل روايـت مراجعـه كنيـد ولـي       مسأله، مسأله
ها نه تنهـا مفيـد نيسـت     لزومي هم ندارد كه انسان بداند بعضي دانستن

  .كشاند بلكه بسياري اوقات انسان را به خطا و انحراف مي
در مورد نماز جمعه، چون در يـك شـهر برگـزاري دو نمـاز      -6

ي كمتـر از دوازده كيلـومتر هـم نبايـد      فاصلهجمعه صحيح نيست و به 
باشد، بنابراين با بودن يك نماز جمعه مقدم، نماز ديگري صحيح نيست 

حرمـت تـا    از حتّيدر مورد نماز جمعه فتاواي مختلفي است . انجام شود
هر كسي كه تابع و مقلّد يكي از فقهاست، در اعمال فقهي بايـد  . وجوب

كنـد و امـا از نظـر معنـوي شـما اگـر       طبق فتواي مرجع خودش رفتـار  
و مانند آن را مطالعه كرده باشيد تمـام   پندصالحهاي عرفاني مثل  كتاب

  .اين سؤاالت شما جواب داده شده است
من از غيب اطالعـي نـدارم؛   : فرمايند جايي كه پيغمبران مي -7

چنانكه حضرت نوح صريحاً فرمـود، سـاير پيغمبـران هـم در بياناتشـان      
ــه ــد گفت ــود   .ان ــم فرم ــا ه ــر م ــلا: پيغمب ــماواِت َو ـَيْعَل ــي السَّ ــْن ِف ُم َم
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ْعَلــُم اْلَغْيــَب اَ ْنــُت کُ َلــْو : و جــاي ديگــر فرمــود 1اللَّــهُ لّااْلَغْيــَب إِ  ْرضِ اَ الــ

ـوءکْ لاَْستَ  ِنَي السُّ َثْرُت ِمَن اْلَخْيِر َو ما َمسَّ
تـرين   و امثال اينها، كوچـك  2

تـوانيم چنـين    ن و شما كجـا مـي  پيروان و گناهكارترين آنان از قبيل م
ادعايي داشته باشيم؟ هر كه چنين ادعايي را نسبت به مـن يـا ديگـري    

اينها غالبـاً يـا دوسـتان نـادان يـا      . بدهد، خداوند جزاي بدي به او بدهد
غيب را . شما سعي كنيد از هيچكدام از اينها نباشيد. دشمنان دانا هستند

امام زمـان گفتـه شـود و همـه     داند و اگر قرار بود ظهور  هيچكس نمي
بـه همـين جهـت بايـد     . اند فرمودند؛ كه هرگز هم نگفته بدانند، ائمه مي

هم بـه همـين مسـأله     پندصالحهميشه در حال انتظار بود كما اينكه در 
  .وجه كسي از غيب خبر ندارد بنابراين به هيچ. انتظار اشاره شده است

بكنيـد، ايـن    ايـد مـرا نصـيحتي منحصـراً     در مورد اينكه نوشـته 
سـعي كنيـد ايـن    . هاي خودخواهي است ي منحصراً حاكي از شعله كلمه

دستوراتي كه عمومًا به همه داده شده اسـت  . خودخواهي را فرو بنشانيد
نصـيحتي كـه مخـتص شـما باشـد ايـن       . بخوانيد و به آنها عمل كنيـد 

. ي باز اگر هـم سـؤالي داريـد، سـؤال كنيـد      كه با چشم باز و ديده است
 .والسالم. ها را بخوانيد و بعداً اگر ايراد يا سؤالي داشتيد بنويسيد تابك

                                                                          
 .ها و زمين جز خدا كسي از علم غيب آگاه نيست ي آسمان همه ؛ در 65سوره نمل، آيه .  1
افزودم و هيچگاه  ؛ و اگر من از غيب آگاه بودم بر خير خود هميشه مي188سوره اعراف، آيه .  2

 .ديدم زيان و رنج نمي
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منـد بـه درك    از اينكه عالقـه . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ولـي كسـي كـه    . مسائل و مشكالت فهمي خود هستيد خرسـند شـدم  

ل      عالقه مند به مطالعه و درك است زحمت اين كـار را هـم بايـد تحمـ
شـما جـواب   . كند؛ بخصوص كه در ايـن زمـان چنـدان زحمتـي نـدارد     

ي اين سـؤاالت را در كتبـي كـه     بسياري از اين سؤاالت را و بلكه همه
، شـبهات  رفـع ي  ترين اينهـا رسـاله   ساده. نوشته شده است خواهيد ديد

و  عرفـان  و طريقـت  رهبـران و  پندصالحي  ، رسالهواليت بابي  رساله
عادات  مجمـع ، سـعادتنامه ، واليتنامهاز قبيل تر ديگري  كتب مفصل السـ 

ولي شما بدون تحمل اين زحمت مستقيماً اين سؤاالت را . غيره است و
ها نوشته شده است و مـن اگـر    سؤاالتي كه در جواب آن، كتاب. كرديد

براي هر نامه بخواهم كتاب بنويسم اصالً مجال هيچگونه كار ديگـري  
  :شود به صورت مختصر جواب گفته مي ذلك مع. را پيدا نخواهم كرد

واليـت   نماز بـي «ام  شما، شنيده ايد از زبان شيوخِ اينكه گفته -1
مگـر  . گويـد  هر كسي اين مطلب را به يك عبارتي مي ».بازي است حقّه

گويند كسي كه هفتاد سـال   در اخبار شيعه آقايان وعاظ باالي منبر نمي
د اگر واليت نداشـته باشـد در   ي كعبه عبادت كن زير ناودان طالي خانه

ي  شما خوب است اين سؤال را از آنهـا كـه درجـه   . افتد آتش جهنّم مي
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اگر عبادات . واليت به معناي روح عبادات است. اند بكنيد باالتر را گرفته
بازي اسـت يـا آن نمـاز رياكـاري      روح نداشته باشد حال يا آن نماز حقّه

يت هـم يـك چيـز ظـاهري     وال. كند است يا هر چه هست تفاوتي نمي
نيست كه از گردن آويزان باشد و ديده شود كه مـثالً ايـن آقـا واليـت     

كنيـد   بسـيار اشخاصـي كـه شـما خيـال مـي      . واليت به دل است. دارد
ــاط     ــد در ارتب ــا خداون ــان ب ــه قلبش ــتند، در ت ــتي هس ــخاص نادرس اش

البتـه اگـر شـخص در    . اين ارتباط معنوي به نام واليت است .باشند مي
» ولـوي «ك و فهم اين معنا پيشرفت كند مصداق واليت را در بيعت در

  .كند پيدا مي
زمـان را معرّفـي كنيـد، چـرا      امر ايد صريحاً ولي اما اينكه نوشته

امر بايد ولي  زمـان   امـر  زمان را ديگري به شما معرفي كند؟ مگر ولـي
نايب زمان نايب و وكيل گذاشته است كه  امر متولّي گذاشته است؟ ولي

 عامور شرعي، علمايي هستند كه داراي آن شـرايط باشـند كـه امـام    
. لذا هر كسـي كـه درس دينـي خوانـد چنـين نيسـت      . اند تعيين فرموده

 ».من هـم مجتهـدم  «: گفت اينكه استادي در فرانسه داشتم كه مي كما
بله بنا بر تحصيالتش مجتهد بود ولي آن مطلبي كه در حديث مروي از 

اَن ِمـَن اْلُفَقَهـاِء َصـائِناً لَِنْفِسـِه َکـَمـْن در او نبود كه  آمده است عامام

. 1ْن ُيَقلِّـُدوهاَ ْمِر َمْوَلاُه َفِلْلَعَوامِّ اَ َحاِفظاً لِِديِنِه ُمَخالِفاً َعَلى َهَواُه ُمِطيعاً لِ 
                                                                          

 . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1



 27/  بيست و پنجمجزوه 

. ي امام زمـان اسـت   فقيهي كه داراي اين صفات باشد آن فقيه نماينده
اي است كه از سابق بـه   ريقتي بر حسب اجازهنايب امام زمان در امور ط

اساس تشيع بر اين است كه جانشيني معنوي با انتصاب . رسد الحق مي
اي بين شيعه  اينكه اختالف اساسي و پايه كما. ي يد قبلي است از ناحيه

جانشين پيغمبر اسـت چـون    عگوييم علي و سنّي اين است كه ما مي
نّت مـي  پيغمبر او را تعيين فرمود، ولي  گوينـد پيغمبـر كسـي را     اهل سـ

تعيين نكرد و اين مردم هستند كه بايد بـراي خودشـان رهبـر انتخـاب     
گويد همانطور كه پيغمبر را ما انتخاب نكـرديم خـدا    كنند ولي شيعه مي

انتخاب كرد، جانشين او هم به همين طريق است و بعـد ايـن جانشـين    
حضـرت قبـل از غيبـت    . هم جانشين خود را الي آخر تا در زمان غيبت

من تا روز قيامت زنده خواهم بود و بعـد در زمـان   «: كبري فرمودند كه
ايشان براي زمان غيبت خود وكيل يـا نائـب    ».شوم آخرالزّمان ظاهر مي

تعيين فرمودند و تشخيص آن با خود شماست و نبايد كسي او را به شما 
  .معرّفي كند

معلوم اسـت كسـاني كـه     و اما در مورد نايب خاص و نايب عام،
اند قصد ايجاد شبهه دارند والّـا در هـر امـري     اين مطلب را مطرح كرده

گوينـد   مـثالً در جغرافيـا مـي   . آيـد  بندي به عمل مـي  چندين نوع تقسيم
ي معتدلـه و   ي استوايي، منطقـه  منطقه: مناطق زمين بر سه نوع هستند

نـد؛ از لحـاظ   گير ي منجمده كه هر كـدام قسـمتي را در بـر مـي     منطقه
اي حكومـت   عـده : گويند وضعيت دنيـا بـر چنـد نـوع اسـت      ديگري مي
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اي هست و در جـايي حكومـت    استبدادي دارند، در جايي حكومت قبيله
ــي     ــي م ــاز دموكراس ــت و ب ــي اس ــت   دموكراس ــوع اس ــد دو ن : گوين

هـا   بندي لذا اين تقسيم. سلطنتي مشروطه و حكومت جمهوري حكومت
بنـدي   بنـابر يـك تقسـيم   . ز جهات مختلف استبا هم منافات ندارد و ا

كنـد كـه در    معينگويند كه امام ممكن است يك نفر را  آقايان علما مي
را بـه يمـن    عتمام امور جانشين او باشد؛ ماننـد اينكـه پيغمبـر علـي    

فرستاد براي اداره كردن يمن و تمام اختيـارات خـود را بـه او تفـويض     
ي؛ چنانكـه       مي يا اينكه امام كسي را معين. نمود كنـد بـراي امـر خاصـ

فرسـتادند كـه وجوهـات     حضرت رسـول نماينـدگاني را بـه قبايـل مـي     
بنـا بـر   . آوري كنند و بياورنـد  ي آنها يعني خمس و زكات را جمع شرعيه

ي عام بودند و ايـن نماينـدگان،    اصطالحات آنها، آن نمايندگان، نماينده
عرفـا  . ن شـده بودنـد  نمايندگان خاص؛ يعني براي امـري خـاص تعيـي   

ومتي را در آن ـائل حكـ ـبـراي اينكـه مسـ    ـ بندي ديگري دارند تقسيم
و آن اين است كـه برخـي نماينـدگان را خـود امـام       ـ دهند دخالت نمي

كردنـد   كردند و بعضي نمايندگان را امام تعيـين نمـي   مستقيماً تعيين مي
بـه   بـه ايـن طريـق كـه حضـرت     . كـرد  ي امام تعيين مـي  بلكه نماينده

دادند كه خود آنها نماينده تعيين كننـد و   نمايندگان خود اجازه مي بعضي
ها به هيچ وجه در هـم   بندي اين تقسيم. دوم بودند اين نمايندگان دسته

بندي است و به هيچ وجه جزء اصول عقايد  شود و انواع تقسيم خلط نمي
ديگر بندي امور به اعتبـارات مختلـف منـافي يكـ     تقسيم. شود تلقي نمي



 29/  بيست و پنجمجزوه 

ي  شناسـان معتقـد بودنـد كـه همـه      كما اينكـه تـاكنون زيسـت   . نيست
موجودات چهار نوع هستند يا جماد هستند يا نبات يا حيوان كه حيـوان  

ــا. را هــم غيرنــاطق و هــم نــاطق كــه انســان اســت امــروز بعضــي  ام
جماد و نبات و حيـوان؛ و  : گويند موجودات سه رقمند شناسان مي زيست

  .دانند حيوان مي انسان را هم نوعي
ي اجازه از يد قبلي به يد بعدي آنقدر مهم اسـت كـه    مسأله -2

ي اجـازه خـود را    دهند، رشته خود آقايان علما در اجازه اجتهادي كه مي
شما هرگز از يكي از آقايان . رسانند به مرحوم مجلسي يا شيخ بهايي مي

هستيد؟ اين در امر در اين موضوع  ايد به چه دليل شما ولي علما پرسيده
سينه گفته شده است؛  به كتب نوشته شده و در عرف ديني آمده و سينه
در مسائل طريقتي هميشه . به همين طريق هم در مسائل طريقتي است

بايد هر يك از اقطاب جانشين خود را تعيـين كنـد و آن جانشـين هـم     
ولي در دوراني كه ائمه تحـت  . جانشين و اين در كتب نوشته شده است

شدت اختناق آن دوران چنان بود . عقيب بودند، چنين چيزي ميسر نبودت
بينيـد كـه چنـان     را بخوانيـد مـي   الجنان مفاتيحكه حتّي اگر كتابي مثل 

. ي آنهـا هميشـه بـود    تحت تعقيب بودند كه خطرات جاني بـراي همـه  
. بردنـد  شد، او را هم از بـين مـي   مسلّماً اگر نايب امام صريحاً معلوم مي

توانيد بپرسيد بـه چـه دليـل     براين، اگر از جهت تاريخي بپرسيد، نميبنا
هـا يـا روايـات     فالن كـس بـود، اينهـا چيزهـايي اسـت كـه در كتـاب       

  .سينه رسيده است به سينه
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آقايـان  . كنـيم  ي عشريه، عشريه را ما جمع نمي اما در مسأله -3
ي طـرح  هاي خوب بود قبل از اينكه چنين سؤال. كنند علما هم جمع نمي

اي كـه خودتـان مـورد     هاي شـرعي و بخصـوص رسـاله    كنيد به رساله
در صـرف كـردن وجوهـات شـرعي،     . كرديد تقليدتان هست مراجعه مي

خود شخص اختيار دارد، منتها با آن شرايطي كه براي گيرنده ذكر شده 
تواند وجـوه   اگر آن شرايط بر او مسلّم شد كه در كسي هست، مي. است

را  شـبهات  رفعي  ي ساده رساله حتّيشما . رف كندشرعي را شخصاً ص
گويند اگر كسـي خـودش بتوانـد مسـتحقّش      ايد كه در آنجا مي نخوانده

بنابراين اينكه عشريه . تر است پيدا كند و آن را خرج كند خيلي راحت را
كنيم بلكه بـا خـواهش و    شود، نه اينكه ما جمع مي دهند و جمع مي مي

چون امكان تحقيق و بررسي براي شـما بيشـتر    كنند كه تمنّا تقاضا مي
پرسند كه ما قـوم و خويشـي يـا     ها مي است اين كار را بكنيد والّا بعضي

گويم اگر نياز ضروري او را شـما   اي داريم كه نيازمندند، من مي همسايه
اينكـه   امـا . دهيد به مسئوليت خودتـان آن را خـرج كنيـد    تشخيص مي

ايـن سـؤال بـه     ؟ي دين است يا مغز دين هايد عشريه جزء پوست پرسيده
ايــن چگونــه . اي مــبهم اســت كــه مــن معنــاي آن را نفهميــدم انــدازه
. جـا مقـرّر نفرمـود اسـت     بندي است؟ خداوند هرگز چيزي را بـي  تقسيم

  .ايد در كجا جا دارد اي كه خود كرده بندي خودتان بايد ببينيد بنابر تقسيم
د در زمان حضرت علي هم اي در مورد وسايل تشرّف كه گفته -4

ــه   ــا ن ــود ي ــراي بيعــت ب ــين شــرايطي ب ــا چن ــز . آي ــان هرگ در آن زم
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اتومبيل و هواپيما سوار نشدند، پـس شـما هـم سـوار      ععلي حضرت
بسـياري از ايـن چيزهـا كـه     . اموري وجود دارد كه ضرري ندارد. نشويد
ج ايد از اين قبيل است؛ يعني ضرر ندارد بلكه در طي تاريخ به تدري گفته
براي اينكه كسي تعظيم امر الهي را بكند . ي آنها معلوم شده است فايده

و در واقع تمام آن شرايط بيعت به صورت سمبليك در ذهن او حاصـل  
اين شرايط هم در طي تاريخ مقرّر شده است و ممكـن اسـت هـر    . شود

گاه شرايط اجتماعي اقتضا كند در اينها تغييراتي داده شود ولي به هـيچ  
هر امري كه با دين منافات نداشـته  . اين موارد با دين منافات نداردوجه 

چنانكه در فقه و در حقوق اسالمي، هم چنـين در  . باشد قابل اجرا است
گويند عادات و رسوم هر كسي مادام كـه مخـالف بـا توحيـد      اخالق مي

  .نباشد براي او قابل اجرا است و هيچ ضرري ندارد
بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيِم يد به جاي ا كه نوشته آاما كلمه  -5

نويسـند، در كتـب    عرفي كه االن پيدا شده است اسم اهللا را نمـي   است،
يعني بر حسب حروف ابجـد تـاريخي را   . نوشتند قدما هم ماده تاريخ مي

تـر   زنند تا آن تاريخ به دسـت بيايـد و سـاده    كنند و جمع مي حساب مي
ون به اصطالح، علوم و آداب و رسوم گذشـته را  انه چتأسفمنتها م. باشد

شود و حال  اند كه از بين ببرند، حروف ابجد امروز تعيين نمي سعي كرده
هوز آشنا شدم بدون اينكه به ملّيت  و آنكه من خودم در دبستان با ابجد

در چنـد  . به معناي خداونـد اسـت  » هو«. اي بزند يا به مذهب من لطمه
: نـام خداونـد ذكـر شـده اسـت از جملـه       بـه عـوض  » هـو «جاي قرآن 
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گرچه ضميري است كه در زبان فارسي به » هو«بنابراين . ُهـو لّاإِ  إِلهَ  لا
معناي او آمده ولي وقتي در فارسي و در عربي به كار برده شود عـوض  

اسـت؛  » يـاعلي «هم بر حسب حروف ابجـد معـادل    121. نام اهللا است
اليت دست توسل به دامن علي و از لحاظ و» هو«يعني از لحاظ توحيد 

ي آن است كه القاء چنين سـؤالي   دهنده سؤال ديگر شما نشان. زنيم مي
بيند يعني قبالً تصـميم گرفتـه اسـت     براي كسي است كه جز بدي نمي

كه فالن شخص يا فالن روش بد است و هر چه از او ببيند آن را بدي 
  .آورد مي  ُقْلت إِنْ كند و  تعبير مي

پيغمبـر اصـالً هـيچ چيـز     . نوشـت  نمـي  آرا پيغمبـر  ايد چ گفته
فقـط  . فرمـود  1 إِذًا لاَْرتـاَب اْلُمْبِطلُـون کَ َتُخطُّـُه بَِيميِنـلا نوشت لذا نمي

ي رفتن به مكّـه قـرار بـود نوشـته شـود كـه آن را هـم         يكبار عهدنامه
ــرد   ــاء كـ ــر انشـ ــت و پيغمبـ ــري نوشـ ــد از  . ديگـ ــما بعـ ــال شـ حـ

يعني چه؟ ولي به آنهـا مسـلّماً اگـر     آپرسيد  سال مي صد چند و هزار
يكي اينكـه اهللا كيسـت؟ ديگـر    : شد گفت دو مشكل پيدا مي پيغمبر مي

ما اين علـي  . اي نبود اينكه علي كيست؟ به عالوه زمان پيغمبر كه علي
دانيم به كـار   ي اعالم اينكه بعد از پيغمبر علي را جانشين مي را به منزله

اي انجـام   طرفانه تان را با ديد بي مطالعهشما بهتر آن است كه . بريم مي
                                                                          

ن بود اهـل باطـل بـه    اگر چنا. نوشتي ؛ و به دست خويش كتابي نمي48سوره عنكبوت، آيه .  1
ّافتادند مي شك. 
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ايـد قضـاوت    اند كه تا قول هـر طـرف را نشـنيده    حضرت فرموده. دهيد
ي اين است كه در ابتدا بـر ايـن    دهنده اين طرز سؤال شما نشان. نكنيد

قبل از اينكه بر امري . كنيد مطلب انتقاد و ايراد داريد و سپس سؤال مي
. ا رد كنيد، تحقيق كنيد و بعد تصميم بگيريـد انتقاد داشته باشيد يا آن ر

  .نه اينكه اول آن را بد بدانيد و بعد بپرسيد
بعضي سؤاالت هست كه اكنون خيلي رسم شده است؛ مثل  -6

كنيم؟ شـب اول، شـب دوم    شود؟ ما چه مي اينكه بعد از اين دنيا چه مي
  :ي خداوند است چگونه است؟ تمام اينها به دست و اراده

ــن راه درازاز ر ــان ايــــــــ    فتگــــــــ
ــد راز    ــا گوي ــه م ــا ب  كــس نامــده اســت ت

دانسـتن  . انـد اطـالع داريـم    ما فقط به آنچه معصومين فرمـوده 
مابقي آن به هيچ وجه ضرورت نـدارد و هـر چـه هـم صـحبت كنـيم،       

  .خياالت و تصورات خود ماست
كـنم خودتـان اگـر     و اما دخالت در امور سياسي، تصـور مـي   -7

نيد و بخواهيد بيطرفانه قضـاوت نماييـد چنـين سـؤالي را     قدري فكر ك
حضرت، حكومت و  امام زمان فرموده است كه در موقع ظهورِ. كنيد نمي

ها ممكن است  بنابراين در اين دوره. قدرت به دست ايشان خواهد رسيد
بعضـي از روي غـرض و   . اشخاص مختلفي در سياسـت دخالـت كننـد   

. كنند نيت دخالت مي اي با حسن و عده كنند طلبي اين كار را مي حكومت
ولي هر كدام نظريات مختلفي دارند؛ چنانكه يكي رژيم سلطنتي را بهتر 
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داند، يكي رژيم مشروطه سلطنتي را و يكي هـم رژيـم جمهـوري را     مي
نيت  در ميان تمام اين مكاتب، اشخاص خالص كه با حسن. داند بهتر مي

ي آنهـا را   ي همـه  توان نظريه راين نميبناب. اند وجود دارد تصميم گرفته
ام  را كـه مـن نوشـته    1417ي هفتم رمضان  شما اگر اعالميه. جمع كرد

در آنجـا نوشـته شـده كـه     . يابيـد  بخوانيد دليل دقيق اين امر را درمي را
ها آزادند بر حسب نيت  كند ولي درويش درويشي در سياست دخالت نمي

ـ  پاك و خالص هر تصميمي كه گرفتـه  چـون مكتـب   . د انجـام دهنـد  ان
درويشي براي تربيت معنوي و تربيت اخالقي است كه اين تربيت هم با 

بنابراين آن قسمت را . رژيم مشروطه درست است هم با رژيم جمهوري
كنيم ولي من اگـر در سياسـت دخالـت     به تشخيص خودشان واگذار مي

ا هـم  ي آنهـ  شـود كـه وظيفـه    بكنم براي پيروان، اين توهم حاصل مي
اطاعت است و چون اگر من در سياست اشتباهي بكنم گناه تمام آنهايي 

اند، بر من است، بنابراين ايـن قسـمت را بـه خـود      كه از من تقليد كرده
در آن اعالميه وظايف يك مسلمان واقعي را به سه نـوع  . ام آنان سپرده
. ستها آمده ا وظايف شريعتي كه با علماست و در رساله. ام تقسيم كرده

وظايف طريقتي كه با طريقت و درويشي است، گروه سوم وظايفي است 
ي بشـري و   كه بر حسب تفكّر شخص بايد حل شود؛ يعني چون جامعه

ي بشريت رو به تكامل و بزرگي اسـت، بـه تـدريج     قدرت تفكّر و عاقله
. بسياري از مسائل را خود بايد حل كنـد و مسـئوليت بـه گـردن بگيـرد     

ين قسمت نبايد دخالت كرد و اين قسمت بستگي به قدرت بنابراين در ا
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ي تفكّـر و   فكري دارد و شايد خداوند خواسته است به اين طريـق قـوه  
  .ي بشريت به كار بيفتد و پيشرفت كند عاقله

اما سؤال ديگري كه بسيار مبهم و خارج از بيطرفي است در  -8
تاب ممكن است يك ك. است گذرد در خانقاه بيدخت چه ميمورد كتاب 

در همين كتاب چون . بسياري مسائل خوب داشته باشد و هم مسائل بد
در ابتدايش نوشته شده و آمده بسم اهللا، اين عبـارت بـراي مـا محتـرم     

انـدازيم   است و كتابي كه در آن اين عبارت آمده، ما در سطل زباله نمي
در مطلـب   و اما بـراي تحقيـق  . ها را كثيف بكند ولو ساير مطالبش زباله

. گـذرد  بهتر است به بيدخت برويد و ببينيد در خانقـاه بيـدخت چـه مـي    
. دهيد اما شما اين زحمت را به خود نمي. بيدخت در دو قدمي شما است
اين كتاب بسياري از مطالبش مغرضانه و . پس دنبال تحقيق هم نباشيد
و چون بعضـي از آنهـا مربـوط بـه دوران     . بسياري مطالبش دروغ است

اگر . تحقيق اين است. اند بپرسيد اند و ديده لي است از كساني كه بودهفع
اينكـه خداونـد   . كند تان مي به اين طريق تحقيق كنيد خداوند راهنمايي

ُهْم ُسُبَلنا: فرموده است يكـي از مصـاديق    1َو الَّذيَن جاَهُدوا فينا َلَنْهِدَينَّ
د، در آن صـورت  نيت دنبال تحقيق برو آن اين است كه كسي با حسن

  .والسالم. كند خداوند امر صحيح را به او القا مي
                                                                          

هـاي خـويش    ؛ و كسـاني را كـه در راه مـا مجاهـدت كننـد، بـه راه       69سوره عنكبوت آيه .  1
 .كنيم هدايتشان مي
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ــالم   ــرض س ــا ع ــه  . ب ــل مقال ــدتي قب ــه    م ــع ب ــه راج اي ك
ي شـد در  تفـ ولي نوشته بوديد رسيد كه چون كنگـره من  اهللا نعمت شاه

ارسال جواب فوريتي نديـدم ولـي مقالـه را خوانـدم، خـوب اسـت ولـي        
در اين سمينارها معمـوالً مطالـب   . ده كه تكراري استمسائلي عنوان ش

ي  لـذا بهتـر اسـت مطالعـه    . جديدي بايد گفت تا مورد توجه قرار گيـرد 
هاي مفيدي برداريـد   اهللا بنماييد و يادداشت نعمت ي شاه بيشتري درباره

اي كـه   مسأله. اي تشكيل خواهد شد چون به هر جهت همچنين كنگره
نّي      رار دهيد مسألهتوانيد مورد توجه ق مي ي تفـاوت مكتـب شـيعه و سـ

. هاي خود اينجانب مراجعه بفرماييـد  باره هم به صحبت است كه در اين
و عرفـان   تشـيع ي كوچكي هـم دربـاره تصـوف،     در اين موضوع، جزوه

نكات مبهمي در اين خصوص وجود دارد، مثل تفـاوت  . چاپ شده است
كام شرعي و تفاوت در احكـام  ي اح در اصول بين شيعه و سنّي و مسأله

در اصـل مطلـب اسـت؟     مـؤثّر كه آيا اين تفاوت در احكام تا چـه حـد   
اهللا از  نعمـت  شاه ي مهاجرت حضرت بخصوص در اين زمينه به مسأله

چـون در آن  . كنيـد  توجـه مغرب به سوي مشـرق و آمـدن بـه ماهـان     
، يـافعي  عبداهللا قسمت، ايشان و همچنين قطب قبلي ايشان يعني شيخ

تشيع بكننـد ولـي در ايـن     اظهارتوانستند چندان  از لحاظ اجتماعي نمي
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طرف و شرق ايران، بخصوص هندوستان، توجه مردم به تشـيع بيشـتر   
همچنين بحـث لغـوي   . بود و اشكالي نداشت كه اين مطلب آشكار شود

كردنـد   كه از لحاظ لغت منظور از سنّي چيست و رافضي را كه متّهم مي
ي  اهللا و بنابراين همه كيست؟ سنّي يعني پيروي سنّت رسولمنظورشان 

ها هم سنّي هستيم؛ يعني خودمان را سنّي و پيرو سنّت رسـول   ما شيعه
نّت تـوجهي نـداريم    اهللا مي نّي هستند و ما به سـدانيم، نه اينكه آنها س .

و  ي سنّت، سنّتي را كه علي بيان كرده قبـول داريـم   منتها ما در مسأله
رافضي هم يعني كسي كـه تـرك   . كنيم روات ديگر را چندان اعتنا نمي
به اين مسائل توجه بيشـتري بنماييـد و   . دين كند و دين را كنار بيندازد

 نامـه  محبـوب ي  ي اخير شما رسـاله  همچنين در اين نامه. تحقيق بكنيد
اي  مطالعه كردم گرچه مطالب آن خوب اسـت و ايـراد عمـده   . هم رسيد

هذا اگر بخواهيد چاپ شود بايد بفرستيد آقاياني كـه وقـت    رد ولي معندا
به هر جهت . دارند، آقاي كاشاني، آقاي دكتر پازوكي هم اظهارنظر كنند

اينها مسائلي است كه در همه جا گفته شده و تكراري است و به عنوان 
: گوييد خطاب به فقرا صحيح نيست كه گفته شود؛ زيرا مثالً آنجا كه مي

اين در  ـ به بعد 32از صفحه  ـ كالتـر و مشـقير و تعهد به نماز، فقيف
دهيـد و ايـن از طـرف شـما      واقع مثل اين است كه به فقير دستور مـي 

. ساير مسائل آن هم گفتـه شـده اسـت   . باشد صحيح نيست و مجاز نمي
 .والسالم. ها را حذف كنيد بهتر است بنابراين، اگر اين قسمت
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از اطالع بر سالمتي شما . ي اخير شما رسيد نامه. با عرض سالم

. شدم تأثّرهاي شما هم م ها و ناراحتي خوشوقت شدم و البته از گرفتاري
ي ديگر مسائل خدمتتان خواهم نوشت و فعالً  ي مفصلي درباره بعداً نامه

  :كنم عرض مي پاسخ به دو مسأله را
عليشـاه   سلطان اصوالً حتّي حضرت ؛اوالً در مورد مسائل شرعي

ايشـان  . دادند با اينكه خودشان مجتهد بودند در مسائل شرعي نظر نمي
دادند  كردند ولي به ديگران نظر نمي به نظر اجتهادي خودشان عمل مي

ذهـن   براي اينكـه ايـن امـر در   . تا مبادا مريدان، آن نظر را پيروي كنند
گير گردد كه امـور شـريعت و طريقـت هـر كـدام مربـوط بـه         فقرا جاي

  .متخصصش است و نبايد اشتباهاً اين دو مسأله مخلوط به هم شود
اهـل   ي غيـر  ي اهل كتـاب، خـوردن ذبيحـه    ي ذبيحه در مسأله

نّي جـايز نيسـت    ي همه كتاب بنا به عقيده بحـث  . ي فقهاي شيعه و سـ
ي اهل كتاب من كـه   در مورد ذبيحه. ستي اهل كتاب ا فقط در ذبيحه

عليشاه مشرّف به فقـر شـدم در مـورد مسـائل      صالح در خدمت حضرت
كـردم و البتـه نـه بـه      شرعي عمل خودم را منطبق با عمل ايشـان مـي  

كننـد و   عنوان تقليد، بلكه به عنوان دوسـت داشـتن آنچـه ايشـان مـي     
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  : مطابق اين شعر شمس كه
   همچـو شـكّرم   اي بگو اي بـت  دوش چه خورده

 تا همه عمر بعد از اين، روز و شبان از آن خـورم   
ي غيرمسـلم را جـايز نخـواهم     خود ذبيحه بنابراين در تمام عمر

: دانست كه بخورم بجز موارد اضطرار كه خود قرآن هـم فرمـوده اسـت   
تداللي، ؛ و امـا از لحـاظ اسـ   1 عاٍد َفلا إِْثَم َعَلْيهَفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر باٍغ َولا

من مسائل شرعي را گذشته از آنكه در بسـياري از مـوارد چـون خـودم     
كنم، بـا ايـن حـال بـه دنبـال       مجتهدم به مقتضاي نظر خودم عمل مي

و چـون ايشـان   . پرسـم  روم و مسائل را از اهل خبره مي تحقيق هم مي
اهللا زنجاني، را بپرس  فرموده بودند كه در مسائل شرعي نظر مرحوم آيت

يشان مذاكره كن، من در اين مورد با ايشـان مشـورت كـردم  و از    و با ا
نظر استداللي نكاتي به خاطرم رسيد كه اين نكات را نه به عنوان عمل 

خودم بلكه به عنوان احتمال صحت در ذهن خـودم داشـتم و بنـابراين،     
اين نظر را اظهار كردم اما به هر جهت وقتي كه من در مسائل فقهي يا 

ي نظـر خـود را        مسائل اق تصادي يا حتّـي فـرض بفرماييـد مسـائل طبـ
من كـه طبيـب نيسـتم ولـي ممكـن اسـت نظـري داشـته          ـ گويم مي

اي نيست كه در مسائل فقري گفته شود  اين مسأله بهرحالولي  ـ باشم
                                                                          

ميلـى جويـد و از حـد نگذرانـد،      ه بىكه ناچار شود هر گاه كسى ك اما ؛ 173سوره بقره، آيه .  1
 . ب نشده استكگناهى مرت
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مجـالس  . مسائل در مجالس فقري بيان شود اينطوروجه نبايد  و به هيچ
ــ  ــي اس ــري و طريقت ــراي مســائل فق ي فقهــي در  مســأله. تفقــري ب

فقري مگر در مواردي كه ضـرورت داشـته باشـد، آن هـم بـه       مجالس
خـود آقايـان    لّاعنوان اطّالع از نظر فقهي يكي از فقها بايد گفته شود وا

. كننـد  مشايخ هم از اظهارنظر و بحث در مسائل شريعتي خودداري مـي 
الت فقهي وجه از استدال بنابراين گفته شده است كه در مجالس به هيچ

بحث نكنند البته احكام شرعي را مطابق نظر هـر يـك از علمـايي كـه     
مرجع تقليدشان است براي فقرا بيان كنند ولي اظهارنظري نكنند و هـر  

  .كند، بايد عمل كند اي كه مرجع او اعالم مي كس مطابق نظر اجتهادي
ي فقـراي پيشكسـوت و    ي ديگري كه خوب اسـت همـه   مسأله

ــرا بدان  ــاير فق ــمينار     س ــورد س ــه در م ــت ك ــائلي اس ــوع مس ــد از ن ن
از طرف كساني كه خـود را  . ولي گفته شده است اهللا نعمت شاه حضرت

اهللا  نعمـت  داننـد، در واقـع شـاه    اهللا مي نعمت مدعي متّصل بودن به شاه
اند بـه ايـن جهـت الزم بـود كـه جانشـينان و        در انحصار خود گرفته را

بسـياري مسـائل ديگـر كـه متوجـه      بستگان حقيقي شناسانده شـوند و  
بنـابراين بـا تصـويب قـرار شـد      . خواهيد بود در اين مورد روشـن شـود  

  . سميناري خود ايشان برقرار كند
شود آنچـه تحـت    من گفته بودم در وجوهات شرعيه كه داده مي

عنوان نذر و نياز است و به عنوان من و در اختيار مـن اسـت در اختيـار    
هر جهت صورت آن را به من بدهند كه در اينجا ايشان بگذارند ولي به 
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انشاءاهللا اگر سفري به تهران آمديد راجـع بـه   . باز من آن را تنظيم كنم
بنابراين مـا  . اهللا هم صحبت بيشتري خواهد شد ي شاه نعمت اين مسأله

اللهي هستيم مصلحت ما آن است كه در برگـزاري بهتـر    كه شاه نعمت
پسنديم، به اين معني كه چون قـبالً   نمي اين سمينار همكاري كنيم ولو

در اينجا در اين باره صحبت شده و با اهـل فـن مشـورت كـرديم و در     
پاسخ به اين موضوع در واقع جواب مثبت داده شد، اگر نظرياتي غيـر از  

شد شايد تصـميم گرفتـه و باطـل     اين مبني بر بطالن قضيه عنوان مي
آن  حقّشد كه اين كار بشود  شد ولي وقتي اتخاذ تصميم شد و قرار مي

بينند  همه حتّي اگر اشتباهي هم در اين مسأله مي ،است كه سايرين هم
توانند بكننـد يـا دلشـان گـواهي      در مقابل او نايستند و اگر خدمتي نمي

دهد، ساكت و آرام باشند و يا اينكه بهتر آن است كه كمـك كننـد    نمي
  .به خوبي برگزار شود

ل   راجع به ساير مسائلي هم كه مرقوم فرموده بوديد چون مفصـ
ي ديگري كه خودم خواهم نوشـت عـرض كـنم كـه      است، بايد در نامه

بـراي اينكـه ضـرر نفـاق و     . بشـوند  مطّلـع انشاءاهللا ديگران هـم از آن  
اي كه در بين ما احساس شود و دشمنان هم متوجه شـوند بسـيار    تفرقه

هـد و بنـابراين چـه    بيشتر از ضرر كار خطايي است كه شخص انجـام د 
اي هستيم كه بايد كاري كنيم كه اين  خطا و چه غيرخطا فعالً در مرحله

االن . سمينار با آبروريزي توأم نباشد و انشاءاهللا به خـوبي برگـزار گـردد   
ي اختالف و تفرقه به نحوي شده است كه به ايران هـم سـرايت    مسأله
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اي  كنند و بهانه مي كرده و حتّي دشمنان كارهاي صحيح ما را هم انتقاد
. آورند كه گروهي از خود ما را به مخالفت با آن وادار كننـد  به دست مي

هـا را اختالفـاتي    ام كه علّت آن فشارها و اخـتالف  حتّي از كسي شنيده
ها، و حـال آنكـه    كه بين خودشان دارند؛ يعني بين خود درويش اند گفته

ـ ها اختالفـي نيسـت و اگـر ايـن مسـ      بين خود درويش عنـوان  ه أله را ب
وقتي كه پـاي  . نظرها مختلف است. كنند اشتباه است اختالف تلقّي مي

هايي كه به قول اينها با هم اختالف دارنـد   العاده برسد، همان موارد فوق
باالخره دو برادر هم بسـياري  . روند مثل برادر دنبال كار و اتّفاق نظر مي

ن اختالفات نبايد عميق شود كنند ولي اي اوقات با هم اختالفاتي پيدا مي
و هر كدام زودتر اقدام به رفع اين اختالف بكنند ارزش و اجر آن بيشتر 

بنــابراين مــن اميــدوارم شــما هــم كــه از نــادر فقــراي قــديمي . اســت
عليشاه هستيد به نحوي كاري كنيد كـه چنـين اخـتالف     صالح حضرت

ت، تبـديل  با كدام طرف اسـ  حقّنظر از اينكه در هر مورد  نظري، صرف
  .بندي نشود، انشاءاهللا به گروه

ايـد پاسـخ آن در ايـن نامـه      ساير مطـالبي كـه مرقـوم فرمـوده    
گنجد چون اين نامه را قصد داشـتم زودتـر بنويسـم، مطـالبي كـه       نمي

طـور كلّـي مرقـوم     ساير مسائلي كه بـه . ضرورت بيشتري داشت نوشتم
جواب داده خواهـد   ـ انشاءاهللا ـ ايد در موقع خود به نحو عمومي فرموده

  .والسالم. شد
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اميدوارم خداونـد مشـكالت و   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ها را انسـان خـودش    بسياري از گرفتاري. هاي شما را رفع كند گرفتاري

خـرد، در ايـن صـورت بايـد      كنـد و بـه جـان مـي     براي خود معين مـي 
البته مشورت در . آن را بخواهد هم فكر كند و از خداوند راه حل خودش
ي موارد خوب است و با كساني كه انسان به دوسـتي آنهـا اعتمـاد     همه

. دارد بايد مشورت كرد و بنابراين در اين مورد هم مشورت خـوب اسـت  
بـا هـر كـه    . ي را نگفتم كه با كسي مشـورت كنيـد  خاصولي من مورد 

سـالم مـرا هـم بـه     . كنيد مفيـد اسـت مشـورت كنيـد     خودتان فكر مي
  .ي اقوام برسانيد تان و همه اخوي

اين سؤاالت را من در چند سخنراني   در مورد سؤاالت شما، اماو 
بـراي اينكـه   . ام كه نوارهاي آن موجود است و در چند گفتار بحث كرده

تـأليف مرحـوم    انسـان  خلقـت روشـن شـود بهتـر اسـت كتـاب       مطلب
كـه بسـياري از ايـن    چـرا  سحابي را تهيه كنيـد و بخوانيـد    يداهللا دكتر

  :دهم ذلك مختصري توضيح مي مع. مسائل را حل كرده است
ي داروين آنچه راجع به اصل تكامل است؛ يعني اينكه  در نظريه

مورد قبول علماي امـروز   ي موجودات به هم متّصل است، تقريباً سلسله
يكي همان است . كند ي اين اتّصال فرق مي منتها نحوه. واقع شده است
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گيرد ولي امروز  كه او گفته، يعني از انتخاب اصلح و وراثت سرچشمه مي
از اين جهت علم در حال تحول است و هـر  . ي جهش معتقدند به كلمه

فهميم و  ما از قرآن ميشود و اما آنچه كه  ي جديدي پيدا مي روز نظريه
شناسي  امروز بعضي از علما و همچنين بعضي از دانشمندان علوم زيست

ْيُتُه َو : اند اين است كه خداوند در مورد خلقت انسان فرمود گفته ذا َسـوَّ َفإِ

ْيُتهُ : فرمايد مي. 1 َفَقُعوا َلُه ساِجدين  َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحي يعنـي   إِذا َسوَّ
شود قبالً كارهايي انجام شده است تـا   اده كردم، معلوم ميوقتي او را آم

بعـد از اينكـه ايـن    . ابوالبشر باشد اين موجود آماده شود براي اينكه آدم
كار انجام شد، آن وقت خداوند از روح خود در آن دميد و امر به سـجده  

. يعني در واقع فرشتگان همه مأمور به سجده به روح خداوند شدند. كرد
م نفهميد كه مأمور سجده بـه روح خداونـد اسـت، نـه مـأمور      شيطان ه

سجده بر خاك و بنابراين آن كساني كه اين روح خداوند در آنها ظـاهر  
است شيطان مأمور است كه به آنها سجده كند ولي آنهـايي كـه مـأمور    

  !نيستند، نه
كردند به جماد و نبات و حيـوان   در قديم موجودات را تقسيم مي

ي از انواع حيوانات انسان است كه به او حيوان ناطق نـام  گفتند يك و مي
گوينـد انسـان يـك جانـدار      شناسان مي اند ولي امروز بعضي زيست داده

                                                                          
؛ چون تمامش كـردم و در آن از روح خـود دميـدم،    72و سوره ص، آيه  29يه سوره حجر، آ.  1
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مشخصي است غير از حيوانات و بنابراين بايد گفت موجـودات عبارتنـد   
در اين صورت، آن روح انساني كه بشـر  . جماد، نبات، حيوان و انسان: از

سجده كرد روحي اسـت كـه از روح خداونـد گرفتـه      حقّرا آماده و مست
كـه  را گيرد و روح حيواني  خداوند در خواب آن روح الهي را مي. شود مي

بـرد و در عـالم سـير     دارد ولي آن روح را مـي  در او هست، زنده نگه مي
بسياري از اشخاص كـه   حتّيايد  به همين جهت است كه ديده. دهد مي

منتهـا  . شود ي در خواب عوالمي به آنها ارائه ميظاهراً، عباداتي ندارند ول
بدن را بكار بگيرد و اگر  ،آن روح الهي وقتي فعال است كه روح حيواني

  .نخواهد بود فعال بدن آماده نباشد، آن روح
اي از قبـر   اند كـه در زمـان بـرزخ روزنـه     در مورد برزخ هم گفته

بـه ايـن معنـا    . دصلحا به بهشت و از قبر فاسدين بـه جهـنّم وجـود دار   
ي اعمال او چه  فهمد كه نتيجه قيامت او ظاهر شده است؛ يعني خود مي

در مورد خلقـت  . بوده است، ولي جزئيات آن در روز آخر گفته خواهد شد
را مالحظـه كنيـد    ،تـورات بخـش   ،جهان و انسان اگـر كتـاب مقـدس   

روز  گويد كه خداوند بعد از شـش  در آنجا مي. بينيد هاي جالب مي تفاوت
كه همه موجـودات را خلـق كـرد، روز هفـتم اسـتراحت كـرد ولـي مـا         

شود كه استراحت كند و با توجه به  گوييم خداوند هيچگاه خسته نمي مي
گويند كه خداوند عالم را خلق كـرد و   همان مطلب بعضي معتقدند و مي

در هر يك از موجوداتي كه آفريد خواصي قرار داد و سـپس آنهـا را بـه    
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ش گفت بسوزان و به آب گفـت غـرق   وانين رها كرد؛ مثالً به آتهمان ق
و به درندگان گفت بِدريد، ولي خداوند ديگـر كـاري بـه ايـن عـالم       كن
، هـم خلـق بـا خداونـد     1ْمراَ َلُه اْلَخْلُق َو ال: گويد ولي در قرآن مي. ندارد

درست است كـه  . است و هم اداره كردن، امر اين خلقت با خداوند است
وزندگي دارد و هميشه بايـد از آن احتـراز كـرد ولـي هـر وقـت       آتش س

. شـود  خداوند اراده كند، مانند داستان حضرت ابراهيم آتش گلستان مـي 
شـود و موسـي رد    يا مانند زمان موسي كـه آب از وسـط شـكافته مـي    

گويند كه حيوان درنـده هـم بـه     يا مانند آنچه راجع به ائمه مي. شود مي
يعني خداوند در هر لحظه كه اراده فرمايـد  . آورد ميآنها سر تسليم فرود 

  .والسالم. فرمايد استثنايي بر همان قوانين كه خود آفريده است مقرّر مي
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در مـورد اسـم اعظـم كـه     . ي شـما رسـيد   نامـه . با عرض سالم
شـود كـه داللـت بـر مسـمي       ايد، اسم در صورتي اسم گفته مي پرسيده

ابراين كلمـاتي كـه در زبـان فارسـي داريـم بـراي يـك        بن. داشته باشد
روستايي ژاپني كه اصالً الفاظ فارسـي را نشـنيده اسـت سروصـداهايي     

. توان بر اين لغـات گذاشـت   شود و به هيچ وجه معني اسم نمي تلقّي مي
. بنابراين اسم اعظم هم وقتي است كه مسماي اعظم در دل شما باشـد 

ا تمام عظمتش درك كنيـد آن وقـت هـر    هر وقت توانستيد خداوند را ب
ولي اگر به اين مقـام نتوانسـتيد   . اسمي كه به او بدهيد اسم اعظم است

گوينـد   مـي . هـاي عـادي اسـت    ي اسماء، اسم برسيد در آن صورت همه
اسـم  . اصالً تمام عالم اسم خداونـد اسـت  . يك اسم دارد و خداوند هزار

ك از اسماء خداوند صـفاتي  هر ي. يعني چيزي كه ما را به مسمي برساند
كنند؛ مانند يـك سـاختمان عظيمـي كـه داراي جهـات       را از او بيان مي

ي بـه نظـر       مختلفي است و از هر طرف كه نگاه كنيم يـك جـور خاصـ
نـه،  . نه اينكه آنها اسم خدا نيسـت . رسد و رنگ و شكل خاصي دارد مي

ختمان آن اسامي هم اسم خدا است؛ مثل همان تصاويري كه از آن سـا 
شود، ولـي اگـر بتوانيـد از     از هر جهت برداريد عكس ساختمان تلقّي مي

اي نگاه كنيد كه تمام ساختمان در ذهن شما باشد در آن صورت  منطقه
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هرگاه توانستيد خداونـد را  . ايد كه اين ساختمان چگونه است درك كرده
انـد درك كنيـد در آن صـورت     با تمام صفات سلبي و ثبوتي كـه گفتـه  

آنچه مستند شده و در عـرف   اما. توانيد اسم اعظم را بر زبان بياوريد مي
گويند بيشتر از اين ناشـي شـده اسـت كـه انسـان       به آن اسم اعظم مي

خواهـد نـامي را    مـي . خواهد با كمترين زحمت باالترين بهره را ببرد مي
ها قـدرت تمـام    اي باشد كه با مختصر جنباندن لب داشته باشد تا وسيله

اسامي خداوند را . را بتواند داشته باشد و چنين چيزي محال است جهان
معناي كه وقتي . يك در نظر بگيريد، معناي هر كدام را بنويسيد به يك

تمامي اين اسامي را درك كرديد خودبخود اسم اعظـم بـر شـما ظـاهر     
  .والسالم. خواهد شد
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كـه خواسـته بوديـد    راهـي را  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
توجه به اين راه و سلوك در ايـن راه  . پيش پاي شما گذاشته شده است

در ايـن راه كـه نهايـت نـدارد     . دهد كـه جلـو برويـد    به شما آرامش مي
هميشه در حال حركت و رو بـه جلـو   . توان در يك نقطه توقّف كرد نمي

ارت بيـان  گشته در ايـن عبـ   اي دارد كه آن گم گشته گم ،انسان. بايد بود
انسان تـا بـه سـوي مبـداء و     . 1إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إَِلْيِه راِجُعونَ : شده است كه

وجـود خـود ايـن حالـت     . اصل خود برنگردد در اين حالت خواهـد بـود  
نگراني ندارد و بلكه هميشه بايد اين حالـت طلـب در انسـان باشـد تـا      

ننـد بنـدبازان رعايـت    در ايـن راه بايـد ما  . هرچه بيشتر تكامل پيدا كند
ي كه در بدن انسـان متضـادين جمـع    همانطورتعادل بين تضادها كرد 

صفرا و سودا و بلغم و : گويند انسان از چهار خلط مي اطبااند چنانكه  شده
دم آفريده شده كه دو به دو با هـم ضـد هسـتند و يـا از نظـر عرفـاني       

  :گويند كه مي
   آدميــــزاده طرفــــه معجــــوني اســــت

ــت   ــوانكــــز فرشــ  ه سرشــــته و ز حيــ
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ــن   ــم از اي ــود ك ــن ش ــل اي ــد مي ــر كن    گ
 و رود ســـــوي آن شـــــود بـــــه از آن  

. بنابراين انسان بايد هميشه اين تعادل را در وجود خود حفظ كند
هميشه در حال آرامش بـودن،  . يكي از اين موارد آرامش و فعاليت است

ـ      ركود بار مي ه بـار  آورد ولي هميشه هـم در حـال هيجـان، خسـتگي ب
بنابراين بعد از هر هيجاني بايد آرامشي را پيـدا كـرد و در ايـن    . آورد مي

ي تحريـك و حركـت او    آرامش به آن دستاوردهايي كه داشته و نتيجه
اي كه بايد توجـه داشـت،    يكي ديگر از موارد عمده. بوده است بينديشد

 انسان هم بايد از خودش و بـه اصـطالح از  . ي خوف و رجا است مسأله
گيـرد و   شيطان نگران باشد چون هر لحظه در معرض سقوط قـرار مـي  

  :هم اينكه به لطف و به رحمت خداوند اميدوار باشد و بگويد
   شــرمنده از آنـــيم كــه در روز مكافـــات  

ــاهي       ــرديم گن ــو نك ــو ت ــور عف ــدر خ  ان
آورد و نااميـدي   هميشه در حال خوف بودن، يأس و نااميدي مي

در مقابل، هميشه در حال . حمت خداوند كفر استاز خداوند و يأس از ر
رد گـذا  كند و مانع وجداني او را كه نمي رجا بودن هم انسان را جري مي

بنابراين بايد در هر حال اين دو . دارد ميبر ،جرائم و گناهانش زياد شوند
البته مقتضـاي زنـدگي   . را متوجه بود و تا انسان زنده هست اين را دارد

به اين معني كه انسان هـم غـذاي روح   . ايد رعايت كردطبيعي را هم ب
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به دسـتورات   توجهغذاي روح مطالعه است، . خواهد هم غذاي جسم مي
اند و احياناً حضور در مجالس و گوش دادن به  كه در سلوك به شما داده

غذاي جسم هم عبارت است از غذاي روزانه و آب كـه  . سخنان بزرگان
بـه ايـن   . در زندگي هم بايد اعتدال داشـت  طور همين. خوريم و هوا مي

هـا اعـم از زن و مـرد     ي انسـان  معني كه مثالً چون فطرتاً بـراي همـه  
بايد ازدواج كـرد بـه   رد، ك اگر پيشامدخداوند ازدواج را مقرّر كرده است، 

اميـدوارم  . نيت اينكه خداوند خود اين قوانين فطري را وضع كرده است
داوند به شـما آرامـش نسـبي بدهـد و بـه      به اين ترتيب و اين طريق خ

  .والسالم. اي كه بتوانيد، به سلوك خود ادامه بدهيد همان اندازه



 )چهارمقسمت (مكاتيب عرفاني/  52

  آ
  1381شهريور  23

از اينكـه در فكـر تحقيـق    . ي شـما رسـيد   نامـه . با عرض سالم
كنم ولي هميشـه   هستيد خرسند شدم و اين كار را توصيه و تشويق مي

هر چه به تـو گفـتم،   : نكنيد كه فرمود سينا را هم فراموش گفتار ابوعلي
نگو محال است بلكه بگو ممكن است ولي بدان اقدام نكن يا باور نكـن  

ِه ِعْلـٌم إِنَّ  کَ لـا َتْقـُف مـا َلـْيَس َلـوَ مگر وقتي كه بر تـو ثابـت شـود     بـِ

ْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد  امـا در مـورد    1اَن َعْنـُه َمْسـُؤلاکـ کَ ولِئـاُ لُّ کُ السَّ
  :ؤاالت شماس

بلكـه  . ام كـه در سياسـت دخالـت نكنيـد     من توصيه نكـرده  -1
ها در سياست به معناي خـاص آن   دانيد من خودم مدت همانطور كه مي

سياست نه سياست به معنايي كه وجود دارد بلكـه اداره  . ام دخالت داشته
است منتها مردم طاقت عدل علـي را   عمملكت آن گونه كه كار علي

ام كه امور افـراد و وظـايف آنـان     ر آن بيانيه من توصيه كردهد. نداشتند
  :سه زمينه دارد

ي شريعت بايد از مجتهد مسـلّم كـه مرجـع تقليدشـان      در زمينه
بـديهي اسـت در   . مرشد بپرسند و در زمينه طريقت از پير. باشد بپرسند

                                                                          
را،  ه چيست مرو، زيرا گوش و چشـم و دل، همـه  كاز پى آنچه ندانى ؛  36سوره اسراء، آيه .  1

 .نندكبدان بازخواست 
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. زمينه شريعت هر كسي خود موظـف اسـت كـه مرجـع تقليـد را بيابـد      
ي هم هست و آن تفكّر و تعقّل شرعي است در آن زمينـه،  ي سوم زمينه
مسائلي كـه  . كه پير طريقت شما را راهنمايي كند نداشته باشيداين توقع

بررسـي   ـ نه عقل سياسي معاويه ـ خودتان بايد با تفكّر و تعقّل شرعي
ام كه  ام بلكه گفته بنابراين نه تنها من منع نكرده. كنيد و تصميم بگيريد

هـم ايـن خبـر را نقـل      پندصالحدر . كنيد منتها تصميم بگيريددخالت ب
نبايد به نحوي رفتار كند كـه  و اند كه مؤمن زيرك و دوربين است  كرده

بنـابراين  . بايد با تفكّر و تعقّل تصميم بگيردبلكه از او سوءاستفاده كنند 
اين قسمت سؤال شما در اثر اشتباهي است كه از برداشـت از آن بيانيـه   

گويم كه سياست معاويه صحيح نيست و  من هم همان را مي و ايد كرده
ايـن اسـت كـه     عسياست علي. بايد از نوع سياست علي اطاعت كنيم

مدار نيسـتي و معاويـه از تـو     گيرند كه تو سياست به من ايراد مي: فرمود
تـرم ولـي موانـع مـن      تـر و زيـرك   من از معاويه سياس. تر است سياس

اي رهـا   نبايد دستورات اسالمي را به هيچ بهانه. تدستورات اسالمي اس
ُسـوا َولا: فرمايد ي تجسس در قرآن مي مثالً درباره. كرد َيْغَتـْب َولاَتَجسَّ

ْ اَ ْم کُ َحدُ اَ ُيِحبُّ اَ ْم َبْعضاً کُ َبْعضُ  ، به 1ِرْهُتُموهُ کَ خيِه َمْيتاً فَ اَ َل َلْحَم کُ ْن َيأ

                                                                          
ديگر غيبـت  كـ و از ي. نيدكوجو م ديگر جستكارهاى پنهانى يكو در  :12سوره حجرات، آيه .  1

را  ه گوشت بـرادر مـرده خـود را بخـورد؟ پـس آن     كاز شما دوست دارد  كآيا هيچ ي. نيدكم
 .ناخوش خواهيد داشت
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ـ  د عمـل كـرد و بـه هـيچ     تمام دستورات اخالقي كه داده شده است باي
  .توان از آن دستورات كناره گرفت اي نمي بهانه

و اما سؤال دوم، در عرفان و درويشي اعتقاد به مباني اسالمي را 
كنيم، وقتي كه اين اعتقادات و اين مباني قوي شد، آن وقت  تقويت مي

در اين صـورت الزم نيسـت   . تفكّر افراد خود راهگشاي آنان خواهد بود
ي تمــام جزئيــات زنــدگي و اشــخاص و جزئيــات سياســي  ارهكــه دربــ

بسـيار ديـده شـده اسـت كـه بعضـي آقايـان در مـورد         . اظهارنظر كـرد 
اند فقط بر اساس چنـد خبـر كـه در     اشخاصي كه اصالً نديده و نشناخته

اند و يا بـالعكس از او تعريـف    روزنامه بوده است هزاران تهمت به او زده
ممكن است با . است آن اخبار صحيح نباشد اند و حال آنكه ممكن كرده

ي خود شـخص   تمام اينها را ما به عهده. نيات آن شخص منطبق نباشد
كننـد   گذاريم؛ براي اينكه اگر من به كساني كه از مـن اطاعـت مـي    مي

اي بدهم و بعداً آن نظريه اشتباه باشد گناه تمام آنها به گردن من  نظريه
دهـم كـه مـأمور بـه آن مسـائل       نظر ميبنابراين من در مسائلي . است

به عالوه اكنـون دورانـي اسـت كـه     . هستم و آن مسائل طريقتي است
تكامل بشريت به آنجا رسيده است كـه بايـد تفكّـر، تعقّـل و اسـتقالل      
ارادي آن تقويت شود و براي انجام اين امر بايد در بعضي مسائل فقـط  

ي بايـد اسـتقالل فكـري    او را راهنمايي كرد كه خود تصميم بگيرد؛ يعن
  .او داد به
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، فقـط شـما كـه در آنجـا     در خانقاه بيدختسوم؛ در مورد كتاب 
در خود گنابـاد  . در هيچ كتابفروشي وجود ندارد لّاايد وا هستيد آن را ديده

شناسـند و كسـاني كـه در بعضـي      ي آن را مـي  هم كساني كه نويسنده
اگـر  . دانند الب آن را مياند كذب مط وقايعي كه او گفته است حاضر بوده

اي پاسخ بدهيم و زحمت بكشيم، خـود ايـن امـر     قرار باشد به هر نوشته
مند است كه بـه او پاسـخ    مورد توجه آنها است و خود آن شخص عالقه

گونـه مسـائل    بنـابراين جـواب ايـن   . داده شود تا باز او هم پاسخ بدهـد 
د درست است كـه  اي راجع به تنوير افكار عمومي كه نوشته. سكوت است

  .كند اثر دارد ولي مخالف را هم در دشمني مستقرتر مي
گوييم  چهارم؛ اگر از من و شما بپرسند كه چه مذهبي داريد؟ مي

مذهب جعفري، اگر بپرسند مذهب جعفري يعني پيروي از چـه كسـي؟   
حال آيا من و شما به تمام . عصادق محمد بن گوييم پيروي جعفر مي

كنيم؟ مسلّماً اگر منصـف باشـيم جـواب     فتار ميدستورات آن حضرت ر
حـال آيـا ايـن جـواب منفـي مـا انتقـاد و ايـراد بـر          . منفي خواهيم داد

بنابراين در مورد سؤال چهـار  . باشد؟ نه مي ـ العياذباهللا ـ صادق حضرت
ايد جوابتان همين مثـال   اي را در ارتباط با خانقاه بيدخت دانسته كه عده

وه، بيدخت خانقاه ندارد كه به عنوان يك خانقـاه  به عال. است كه گفتم
ي گنابـادي   به مكتب سلسله. باشد چون خانقاه يك تجمع خاصي است

انـد؛ از جملـه همـين     ورزند ولي توفيق تشرّف نداشته ها ارادت مي خيلي
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اي را كه خداوند  دانيد آن آيه به عالوه شما مي. ايد اشخاصي كه نام برده
ي دو نفري كه پـيش حضـرت بـه     رد در قضيهبه حضرت داود خطاب ك

قضاوت آمدند و داود سخن يكـي را شـنيد و سـخن ديگـري را نشـنيد      
خداونـد از داود بازخواسـت كـرد كـه چـرا سـخن او را       . قضاوت كـرد  و

در اينجـا  . دانست نشنيدي؟ و حال اينكه او پيغمبر بود و همه چيز را مي
بررسـي    ايـد،  ايد سـؤال كـرده   آيا شما از آن دو نفر آقاياني كه اسم برده

ي آنها چه بـوده اسـت؟ شـما فقـط هـر چـه ديگـران         ايد كه گفته كرده
به اين دو دليل هيچ اثـري    اينجا خطاي شماست،. ايد اند باور كرده گفته

  .ندارد كه به سؤال شما جواب مثبت يا منفي داده شود
صـميم  ام، فقـرا در ت  اوالً همانطور كه گفته: در مورد سؤال پنجم

بـه عـالوه در همـان    . شان آزادند و اين ربطي به درويشي ندارد سياسي
مـن خـودم بـه طرفـداري از انقـالب       1357ايام در تاسوعا، عاشـوراي  

ـ  . اي هم مخالف آن بودند عدهام و  سخنراني كرده ام مـن  البتـه در آن اي
يك درويش عادي بودم لذا مجاز بودم كـه بـر حسـب      يك فرد عادي،

ودم رفتار كنم و بنابراين همانطور كه گفتم اين مسائل ربطـي  تصميم خ
ها اين كار را كرده باشـند و يـا اگـر خطـا      اگر درويش. به درويشي ندارد

باشد و گناهكار باشند، گناهشان به گردن خودشان است نـه بـه گـردن    
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ِبـيِّ إِلَّ اْرَتدَّ ال :گويد بعد از پيغمبر شيعه مي. درويشي  1َثَلاَثـةَ انَّاُس َبْعـَد النَّ
يعني بعد از رسول اهللا فقط سه نفر و بنا به قـولي ديگـر پـنج نفـر و تـا      

از آن چنـد صـدهزار نفـر مسـلمان     . انـد كـه برنگشـتند    هفده نفر گفتـه 
آيا اين به رسول اهللا . اند هفده نفر سالم مانده و مابقي مرتد شده حداكثر
  .يستشود؟ به هيچكدام از آنها مربوط ن مربوط مي عيا علي

چنـين اتّهـامي را    اصـالً مـن  . چنين است سؤال ششم شـما هم
تعدد زوجات نبوده است؛ . ام و در فاميل ما چند مسأله نبوده است نشنيده

قتـل  . طالق نبوده و يا كم بـوده اسـت  . نه اينكه حرام باشد، نبوده است
بنابراين يك مسأله تاريخي است . آورم نبوده و من موردي به خاطر نمي

  .ب شما در همان سؤال قبلي گفته شده استو جوا
از اهـالي آنجـا،   . همچنين پاسخ سؤال هفتم شـما همـين اسـت   

انـد بپرسـيد و تحقيـق كنيـد هرگـز چنـين چيـزي         آنهايي كه وارد بوده
  .است نبوده

آباد؛ شايد چند صد سـال اسـت    و اما در مورد احداث قنات صالح
هاي گناباد  كه تمامي آبادياين كما. كه قنات در گناباد احداث شده است

ريم؛ جويمنـد، دلـوئي، خيبـري،        نام هايي دارند كـه در معنـاي آن متحيـ
آبـاد ناميـده شـده     بيدخت، روشناوند و امثال اينها، تنها جايي كه صـالح 
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. براي اين است كه هشتاد سال قبل ايشان شروع به احداث قنات كردند
ود و اما براي اينكه سي سال پيش در ميان نب اين صحبت هم تا بيست

مطلب را بدانيد بهتر است به بيدخت بياييد و مظهر قنات بيـدخت را در  
آباد را هم ببينيد كـه   مظهر قنات صالح. صحن پايين مزار سلطاني ببينيد

تـر از قنـات    متر مظهر قنات بيدخت پـايين  40در حدود . در آن باالست
تواند آب آن را  ه نميي مهمي است ك آباد است كه اين خود قرينه صالح
كنم  ام قضاوت مي من خود به خاطر دارم و اين را چون خود ديده. بكشد

فـرض  . ي اينها با هم كم اسـت  كه كسي آمد و اعتراض كرد كه فاصله
وقتـي قنـات بيـدخت از    . ي آن دو قنات هم با هم كم باشد كنيد فاصله

ولي ايشان . بكشدتواند  آباد آب آن را نمي رود به هيچ وجه صالح زير مي
ساعت ده يا يـازده و هـوا   . به معترض گفتند االن با هم سر قنات برويم

دو خبـره هـم بردنـد    . ايشان سوار ماشين شده او را هم بردنـد . گرم بود
كردن، آن خـدا بيـامرز كـه مـرد      بعد از متر. همانجايي كه او مدعي بود

. رري نـدارد اش، فاصله شرعي است و ض نخير، فاصله: منصفي بود گفت
در خاتمـه اگـر نتوانسـتم    . و ديگر تا او زنده بود اين اتّهام را تكرار نكرد

گناباد آمـدم مراجعـه    ي بهسفر دردقيقاً مطلبي را روشن كنم اگر وقتي 
اي كـه   به هر سـؤال هـم بـه انـدازه    . كنيد شفاهاً پاسخ داده خواهد شد
چ وجـه  شوم كه جواب دهـم و بـه هـي    قدرت داشته باشم خوشحال مي

  .والسالم. براي من نگراني ندارد
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كاسـتي كـه راجـع بـه     نوار ي شما همراه با  نامه. با عرض سالم
چون صداي كاست نامأنوس بود و گـوش  . فرستاده بوديد، ديدم 1كلوناژ

ولـي از  . من هم اخيراً بسيار ضعيف شده است نتوانستم درسـت بفهمـم  
بـه  ) سـازي  شـبيه (ها در مـورد كلونـاژ   مجلهها و  اطالعاتي كه از روزنامه

از سـؤالي كـه   . دست آوردم مطلبي را كه در نامه نوشتيد متوجـه شـدم  
شـود كـه بسـياري از ايـن      كرده بوديد سؤاالت بسـياري منشـعب مـي   

ــاي     ــا علم ــي ب ــي و اخالق ــاي دين ــه علم ــا بررســي و توج ســؤاالت ب
بطـور معمـول    ما. كنند بايد حل شود شناسي كه اين كارها را مي زيست

خوانديم كه موجـودات سـه    هاي دبستان و درسي دبيرستان مي در كتاب
نبـات  . يدبين جماد خصوصياتي دارد كه مي. جماد و نبات و انسان: اند نوع

حائز است؛ يعني جسميت دارد ولي صـفتي   بعضي از اين خصوصيات را
آن را  اضافه بر آن هم دارد و آن صفت عبارت است از رشد و نمو كه ما

شـتركاتي بـا   حيوان م. نوع سوم حيوان است. گوييم اصطالحاً حيات مي
مثل و نمو است ولي خصوصياتي اختصاصـي هـم   نبات دارد و آن توليد

در ايـن  . ه به بعضي مسـائل محـيط خـود   ك و احياناً توجدارد مثالً تحرّ
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ي سـابق،   گفتند انسان حيوان اسـت، بـه قـول فالسـفه     بندي مي تقسيم
البته منظور از ناطق، زبان نيست، منظور ايـن  . حيوان ناطق است انسان

ولـي اگـر   . تواند مطلبي را فكر كند و آن مطلب را بيان كند است كه مي
بينيم كه انسان با سـاير حيوانـات در ضـمن اينكـه      كنيم مي دقّتخوب 

يعني به همان . مشتركاتي فراوان دارد ولي خصوصيات ديگري هم دارد
د مجموعه اختصاصاتي موجب شده است نبات را غيـر از  طريق كه وجو

جماد بدانيم و وجود خصوصيات ديگري موجب شده است كه حيـوان را  
غير از نبات بدانيم به همين طريق اختصاصات ديگري در انسان وجـود  

بعداً همـين اسـتدالل را در   . توانيم جدا از حيوان بناميم دارد كه او را مي
دانند  شناسان خواندم كه انسان را حيواني نمي تجايي از اهل فن و زيس

دانند و لذا موجودات  كه جزء حيوانات باشد بلكه او را يك نوع جديد مي
ايـن نظـر   . جماد و نبات و حيـوان و انسـان  : كنند  را به چهار قسمت مي

گرچه خيلي تازه اسـت و طرفـداران زيـادي شـايد نـدارد و هنـوز ايـن        
ــديم راســخ اســت  تقســيم ــدي ق ــه از لحــاظ   بن ــه نظــر مــن ن ــي ب ول
شناسي نيستم و بـه مسـائل    چون من متخصص زيست ـ شناسي زيست
ولي از لحـاظ   ـ مندم شناسي و بيولوژيك به صورت آماتور عالقه زيست

مذهبي اگر توجه كنيد در قرآن براي خلقت انسان مراحلي را ذكر كـرده  
از آن، آمادگي و پس ) صورناكم(اول علقه و نطفه و سپس تصوير . است
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ذا : اين موجود براي روح انساني است؛ كه خداوند به مالئكـه فرمـود   َفـإِ

ْيُتُه َو َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحي ، يعني آن انساني را 1 َفَقُعوا َلُه ساِجدين  َسوَّ
ي كرّوبيان را مجبور كرد به  همه) حضرت آدم( كه خداوند اول بار آفريد

. كـه خداونـد از روح خـود در آن دميـد    آن وقتـي بـود   . او سجده كننـد 
رسد كه  به نظر نمي پس. بنابراين نسل بشر روحش از روح خداوند است

چون انسان خودش از حيـات  . سازي كند بشر بتواند در مورد انسان شبيه
حيواني داراي افكار، عواطف و احساسات و خاطرات و علومي است كـه  

اكنون موفّق شده بود كه مثالً سازي بود انسان ت آن علوم اگر قابل شبيه
خواند آن را به صورت يك قرص درآورد كـه اگـر    كتابي را كه كسي مي

. ديگري آن قرص را مصرف كند تمام دانش آن كتاب به او منتقل شود
رسـد انسـان بتوانـد در     چون چنين امري ممكن نيسـت، بـه نظـر نمـي    

ام كه در  ديده گرچه اخيراً در بعضي جرايد. سازي انسان موفق شود شبيه
از آنها  هيچكداماند ولي  سازي انسان را فراهم كرده ايتاليا مقدمات شبيه

اي را كـه جنـين از آن درسـت     سازي نيسـت بلكـه نطفـه    در واقع شبيه
سازي نيست  وجه شبيه اند و اين به هيچ شود در رحم ديگري گذاشته مي

ر كلّـي بـه نظـر    اما بطـو . ي ديگري بلكه واقعاً انسان جديدي است زاده
البته اگر چنين كاري شـد در آن  . رسد كه چنين چيزي ممكن شود نمي

صورت بايد بررسي كرد و جهات اين خلقت را مورد مطالعـه قـرار داد و   
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. شناسان در اين مـوارد نظـر دهنـد    علماي اخالق، روانشناسان و زيست
  .كنم چنين امري امكان داشته باشد هنوز چنين نشده و تصور نمي

ايد، خداوند در مورد  اما سؤال دوم كه در مورد خلقت سؤال كرده
 ْحَسـُن اْلخـالِقيناَ خود را بـه صـفت   .  1ْحَسُن اْلخالِقيناَ  :فرمايد خود مي

شود كه غير از خداوند  بنابراين به استناد قرآن معلوم مي. كند معرفي مي
كنـد چـون خلـق كـردن عبـارت اسـت از اينكـه از سـاير          هم خلق مي

وجودات، از چيزهايي كه وجود دارند، استفاده شده و با تربيت جديـدي  م
مثل اينكه اكسيژن و هيـدروژن را كـه دو   . موجود جديدي به وجود آيد

موجود جداگانه هستند، انسان بتواند به هم نزديك كند و آب بـه وجـود   
البته خداوند هم خالق است اما صـفت ديگـري كـه خداونـد دارد     . آورد

. گوييم يعني از هـيچ بـه وجـود بيـاورد     تعالي كه مي باري ،ستا »باري«
گويند كه جهان اول يك نقطه بـود   بطور مثال وقتي در هيأت امروز مي

 »بـاري «و انفجار عظيمي شد و كائنات از آن به وجود آمد ايـن همـان   
ــرد    ــاد ك ــودات را ايج ــوده موج ــز نب ــد از چي ــه خداون ــودن اســت ك . ب

تواننـد خـالق    ها هم مـي  است اما انسان فقط مخصوص خداوند »باري«
خـالق، بشـر   . بينيم مخلوق بشر است امروز همه چيزهايي كه مي. باشند
اسـت يعنـي در خلقـت او هـيچ نقصـي       ْحَسُن اْلخالِقيناَ خداوند . است

  .وجود ندارد و تمام شرايط كمال به احد اعال وجود دارد
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ا  :اسـت  در مورد سؤال سوم خداوند در قـرآن مجيـد فرمـوده    إِنَـّ

َل لَِتعـاَرفُواکُ َو َجَعْلنـا  ْنثـىاُ ٍر َو کَ ْم ِمْن ذَ کُ َخَلْقنا ، الـي  1ْم ُشـُعوباً َو َقبائـِ
يكـي  . توان معني كـرد  را دو نوع مي ْنثـىاُ ٍر َو کَ ْم ِمْن ذَ کُ إِنَّا َخَلْقنا. آخر

گويند در طي  شناسان مي زيست. اينكه شما را از يك زن و مرد آفريديم
هـا و بعـد بعضـي از     سـلولي  امل حيات، موجودات اوليـه تـك  مراحل تك
مثالً يك آميب يا يك . ها خودبخود به تنهايي ازدياد پيدا كردند پرسلولي

سلول زنده ميكروب يا ويروس، بدون اينكـه نـر و مـاده داشـته باشـند       
كننـد و ايـن امـر در بعضـي      شوند و ازدياد پيدا مي خودبخود تقسيم مي

مثالً اگر كـرم خـاكي را از وسـط نصـف كنيـد هـر       . استجانداران هم 
در مراحـل بعـدي موجـودات دو    . شود ي آن يك كرم جديدي مي نصفه

كه اين امـر هـم در   . جنسي شدند يعني نر و ماده در يك جا جمع بودند
شـود   گلي كـه پيـدا مـي    ،در بسياري گياهان. شود بعضي جاها ديده مي

بـه ايـن جهـت    . ي نـر  و هم گردهي مادگي است  آن گل هم كالله در
خوريم در همان گل هر دو عضو  هايي از قبيل سيب، گالبي كه مي ميوه

البتـه در بعضـي گياهـان اينهـا از هـم      . شـود  است و سـيب توليـد مـي   
ها نر هستند و فقط گرده  است؛ مثالً در پسته و خرما، بعضي درخت جدا

د و اگر گرده به آنـان  دهند و بعضي درختان ماده هستن دارند و ميوه نمي
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بعـد در مراحـل تكامـل    . دهند دهند و اگر نرسد ميوه نمي برسد ميوه مي
باالتر، در حيوانات و در انسان نر و ماده جـدا هسـتند و ازديـاد نسـل از     

  .شود تالقي اين دو موجود حاصل مي
يعني اينكه ما شما را بعضي مـرد و   ْنثىاُ ٍر َو کَ ِمْن ذَ معناي ديگر 

كند چـرا   البته اين چنين تفسيري با مانع برخورد مي. آفريديمبعضي زن 
هـا   توان با بعضي جرّاحي ها خنثي هستند ولي خنثي را هم مي كه بعضي

جنسيت آنهـا مخفـي    ،چون به اصطالح. به حالت يكي از اين دو درآورد
بنابراين اگر انسـان جديـدي   . است ولي به هر جهت معني آن اين است

در مـورد  . د مسلّماً او هم مشمول اين آيـه خواهـد بـود   بتواند ساخته شو
اي در بـدن   هاي اوليه به صورت غده انسان اگر توجه كنيد جنين در ماه

هـايي كـه در    هر يك از سلول. مادر است و به هيچ وجه استقالل ندارد
ي مسـتقل دارد و بـه    اين غده وجود دارد خود حيـات مسـتقل و تغذيـه   

انون خدايي يا به اصطالح امـروز طبيعـت بـر او بـار     ي الزم كه ق اندازه
. كنـد  هايي ديگر را ايجاد مـي  كند؛ يعني سلول كرده است توليد مثل مي

هاي مختلـف و متعـدد بـا هـم      اما در چهارماهگي يك مرتبه اين حيات
ي اينهـا حكومـت    شوند و يك حيـات مشـتركي كـه بـر همـه      جمع مي

ي  ي بشري با نظريـه  بتوان در جامعه شايد اين را. شود كند ايجاد مي مي
. منطبـق كـرد   ــ  گوينـد  كه راجع به جامعه بشر مـي  ـ قرارداد اجتماعي

. الطبـع اسـت   گوينـد بشـر مـدني    چون در مورد بشر بعضي فالسفه مـي 
ي اينطورنه، طبيعتاً : گويند بعضي مي. طبيعتاً شهرنشين و اجتماعي است



 65/  بيست و پنجمجزوه 

كه بشر داراي تفكّـر بـوده و   نيست و فقط بطور ارادي است و در اثر اين
ديده است كه اگر با هم توافق كنند و وظايف خود را كه عبارت است از 

جذب غذا و دفع دشمن و حفظ وطن، اگر اينهـا را تقسـيم كننـد،    : مثالً
البته . اند توانند زندگي كنند و لذا ناگهان چنين قراردادي را بسته بهتر مي

انـد   هاي مختلف، متوجـه شـده   اتاين هم كه يك مرتبه با اين همه حي
ي جـالبي   انـد، مرحلـه   ها ايجـاد كـرده   حيات ديگري حاكم بر اين حيات

، بعد از اين حيات، ديگـر  بهرحال. است كه هنوز دقيقاً كشف نشده است
ها خودسر نيستند و همه تحت آن نظـام روحـي و حيـات     ي سلول همه

ظ مـذهبي  از لحـا . شـود  مستقل هستند كه توسط اعصاب هـدايت مـي  
: فرمايـد  اي دانست كـه خداونـد مـي    توان اين مرحله را همان مرحله مي

روح . بنـابراين روح انسـان، روح الهـي اسـت    . َنَفْخُت فيِه ِمـْن ُروحـيوَ 
كمااينكـه در روانشناسـي هـم در مـورد طـرق مطالعـه       . بشري نيسـت 

گويند كه يك طريق مطالعه اين است كه انسـان در خـودش دقّـت     مي
گويند در عين اينكـه   مي. گرفتند ي به اين طريق ايرادي هم ميكند؛ ول
ترين وسيله است براي اينكـه انسـان مطالعـه و     ترين و در دسترس ساده

تواند مسلّط باشـد و بنـابراين    بر خودش نمي هيچكسآزمايش كند ولي 
كنم چنين چيزي بتوانـد   سازي كند تصور نمي اگر هم انسان بتواند شبيه

در اين صورت الاقل ايـن روح انسـاني را نخواهـد توانسـت     . انجام دهد
: گـوييم  پديد آورد ولي به هر جهت چون خداوند خالق متعال است و مي

. ، شايد خداوند اين اختيار را به انسان هم بدهـد ٍء َقدير لِّ َشيْ کُ   إِنَُّه َعلى
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مـن در  ، 1ْرِض َخليَفـةاَ إِنِّي جاِعٌل ِفـي الـ :كمااينكه خداوند وقتي فرمود
روي زمين خليفه قرار دادم، خليفـه در روي زمـين يعنـي نائـب، يعنـي      

. يعني موكّل است عنه منوٌب خليفه در روي زمين داراي اختيارات . وكيل
مثل زندگي . دارد حقّهر اندازه از اختيارات را خداوند ببخشد اين وكيل 

مور دهيم و وكيلي را براي بعضـي امـور مـأ    خود ما كه وقتي وكالتي مي
كنيم، در آنچه مأمور است و در حدود همان چيـز كـه بـه او اختيـار      مي
بـه ايـن ترتيـب خداونـد يـك      . كنـد  ايم عيناً مثل خود ما كـار مـي   داده

َلـْم َنْجَعـْل َلـُه اَ : اي از  اختيار خود را به بشر داده و فرمـوده اسـت   گوشه

، آيا براي او دو چشم قـرار   2َدْينَو لِساناً َو َشَفَتْيِن َو َهَدْيناُه النَّجْ  َعْيَنْينِ 
در انتخـاب  . ن قرار نداديم، دو راه جلوي او گذاشـتيم انداديم، زبان و ده

خداوند مقداري از اختيار خود را به . اين دو راه او آزاد است و اختيار دارد
حال اگر خداوند يك روزگاري اين اختيـار را  . اين خليفه عطا كرده است

و مقدمات امـر يعنـي طـرز بـه وجـود آوردن ايـن        داد، بايد بررسي كرد
سازي را دقيقاً علماي اخالق و علماي حقوق و علماي دينـي بايـد    شبيه

تـوان اظهـارنظر    فعالً بيش از ايـن نمـي  . بررسي كنند و تصميم بگيرند
  .والسالم. كرد
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ايـد عالمـت    سؤالي كه كـرده . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
مندي شما به مسائل عرفان اسـت و بنـابراين بـه همـين      و عالقه توجه

منتها به . ي آنها خوب است ايد مطالعه هايي را هم كه نوشته جهت كتاب
تـر   هـاي مشـكل   تر شروع كنيد تا به كتاب هاي ساده تدريج بايد از كتاب

كــه اخيــراً بــر اســاس را اي  ي ســاده لــهمقادر ايــن مســير اول . برســيد
اي  در جـزوه و  »تصوف، تشيع، عرفان«نام نوشته شده به  سخنراني من

بعـد از  . بگيريـد و بخوانيـد  آمده است،  و تصوف  آشنايي با عرفانبه نام 
ي  رسـاله بعـد از آن  . ام كه نوشـته  حج سفري ديگري در مورد  آن جزوه

، سـپس  صـالح  ي يادنامـه رضاعليشاه، سپس  آقاي حضرت رفع شبهات
. هاي ديگري كه خودتان نوشته بوديـد  د از آن كتابو بع تابنده خورشيد

ها براي كسي يك مرتبه ممكن نيست، به تدريج  ي اين كتاب و اما تهيه
خودتان بگيريد و بهتر اين است كه اول بار هر كتابي را بخوانيـد و بعـد   

هاي عمومي مراجعـه كنيـد غالبـًا ايـن      به كتابخانه. اگر خواستيد بخريد
ند و اگر به تهران آمديد در اينجا خودتان فـراهم خواهيـد   ها را دار كتاب

ها مطالعه خواهيد كرد؛ چون امكان اينكه ايـن همـه    كرد يا در كتابخانه
يكـي دو  . تر ي ارسال آن هم مشكل ها گرفته شود نيست و مسأله كتاب

مـابقي را  . ها را اگر كسي آمد و مطالبه كـرد، خـواهم داد   تا از اين كتاب
  .ريجاً بايد فراهم كنيدخود شما تد
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ايـد خداونـد بشـر و بلكـه تمـام       كـه گفتـه   »فنـا «و اما در مورد 
موجودات را كه آفريـده جرقّـه يـا شـعاعي از وجـود خـود او هسـتند و        

توان خورشيد را بدون شعاع فرض كرد يـا خورشـيد را    همانطور كه نمي
اگـر از   كمااينكه( كند غير از شعاع دانست ولي در مواردي شعاع كار مي

شود ولي خود خورشيد  اي نور آفتاب بتابد شعاع ديده مي اي، پنجره روزنه
رسـند، ايـن حالـت     ي فنـا مـي   كساني كه به اين درجـه ) شود ديده نمي

برايشان دائمي نيست براي اينكه اگر دائمي باشد اصالً وجـود مسـتقلي   
ق آيـات  خداوند انسان را كه آفريد از روح خود در او دميـد و طبـ  . ندارند

قرآن از وقتي كه از روح خود در او دميد قابل حيات به عنوان انسان شد 
رود مگر اينكه به كلّي به صاحب و  و بنابراين اين روح هرگز از بين نمي

اي از او  تا وقتي كه آن اقتضا كند به عنوان جلوه لّامقام اصلي برگردد وا
اند هميشـه در   فنا بودهكساني هم كه در مقامات . در اين دنيا وجود دارد

تـو وقتـي   : مريدان به بايزيد بسطامي گفتند. اند و ساعات نبوده ايامتمام 
. سـبحاني مـا اعظـم شـأني: در حال خلسه بودي كفـر گفتـي و گفتـي   

كشتيد اشـكال   اگر چنين گفتم شما همان وقت اگر مرا مي: بايزيد گفت
يكبـار  . فتم مرا بكشيدبنابراين كارد برداريد و اگر دوباره چنين گ. نداشت

ديگر كه بايزيد اين كالم را به زبان آورد، مريدان با كارد خواستند بزنند، 
بنـابراين آن مقـامي   . هاسـت  اين همان شعاع. ديدند هزاران بايزيد است

توانـد از آن مقـام تعريفـي كنـد و      است كه تا كسي بـه آن نرسـد نمـي   
  .والسالم. خصوصيات آن را بگويد
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هـايي كـه    در مـورد خـواب  . ي شـما رسـيد   نامه. با عرض سالم
ايد، چون مـن مظهـر فقـر و عرفـان      ايد، خوابي كه در آن مرا ديده ديده

ي اول  در وهلـه  ،شوم و سرنوشت فقـرا سرنوشـت فقـر اسـت     تلقّي مي
در . شـود  ي كوچكي بر فكر كه پيشاني مظهر آن اسـت وارد مـي   ضربه
دهـد   كنند ولي خداوند توفيق مي را شديدتر مي ي دوم اين ضربه مرحله

ها خود موجب اصـالح   شويم و اين ضربه ها خالص مي كه از اين ضربه
شويم و به همين طريق خواب دومي هم  شود و بعد از آن شاداب مي مي

ايد، ضرباتي كه مشايخ يا بزرگان بزنند مثل مهر و محبتي است  كه ديده
ز كند و بنابراين درد ندارد بلكه لذّت دارد كه كه پدر به صورت توبيخ ابرا

  .شود عالمت آن است كه توجه بيشتر مي
اينكـه سـالك از پيشـرفت    . ايـد  و اما در مورد سؤاالتي كه كرده

به اين معني كه هـر  . خواهد خود، يا پسرفت خود مطّلع گردد، دليل نمي
يـن  كس احساس كرد كه توجه و خلوص نيتش بيشتر شده است خـود ا 

الزم نيسـت از  . پيشرفت است و بنـابراين در همـين حـد كـافي اسـت     
اينكـه در سـطح بـاالتر، ايـن بحـث بـين        شود، كما مطّلعي خود  درجه

اهللا از اينكه خود اوليـاءاهللا هسـتند يـا از     اهلش مطرح است كه آيا اولياء
. گويند الزم نيست آگاه باشند اكثراً مي ؟شوند يا نه ي خود آگاه مي درجه
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. كننـد  قناعـت مـي   ،شوند يا به همان درجه براي اينكه يا دچار غرور مي
تر ممكـن اسـت    گاهي هم در درجات پايين. شود بنابراين اين دليل نمي

كننـد كـه پيشـرفت     هـا خيـال مـي    كمااينكه بعضـي . موجب يأس شود
توان زد اين  مثالي كه مي. شوند اند و از انجام دستورات دلسرد مي نكرده

رض كنيد شما از اهواز به قصد خراسان يا بـه قصـد منـاطق    است كه ف
در بعضي جاها با سبزه و . كنيد خوش آب و هوايي با اتومبيل حركت مي
كنيد كه حتّـي ممكـن اسـت     جوي آب و هواي خيلي خوب برخورد مي

توقّف مختصـري كنيـد و اسـتراحتي بكنيـد ولـي بعضـي جاهـا ماننـد         
توانيد بگوييد آن منـزل   اما نمي. تاش گرما و طوفان اس لوت همه كويرِ

خواهيـد بـه    در مسيري كه مي !اولي بهتر بود، چرا حاال اينطور شده؟ نه
ي اينهـا را   همـه . مقصد برسيد پستي و بلندي، گرما و سرما وجـود دارد 

. توانيد بگوييد كه همانجا بهتر بود و برگردم به همانجا نمي. بايد رد كرد
بنـابراين شـما فقـط در انجـام دسـتورات      . كـرد اين راه را بايد طـي   !نه

خـالص هـم بـه ايـن     . كوشش كنيد تا هرچه بيشتر نيتتان خالص شـود 
معني است كه به خلق خدا، كـه بـه قـول خداونـد اعضـاي خـانواده او       

در عبادات و در اعمالتان هميشـه خـدا را در نظـر    . هستند، خدمت كنيد
هـايي   ي حاالت يـا خـواب   رهدر اين مسير دربا. تر باشيد بگيريد و خالص
است، براي بزرگان بنويسيد و  مؤثّركنيد در زندگي شما  كه خود فكر مي

براي اينكه تعبير نابجايي كـه كردنـد   . بگوييد، ولي به كسي بازگو نكنيد
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و همچنــين اگــر حــاالت و . ممكــن اســت همــان تعبيــر عملــي شــود
سيد، ولي امـور  مشاهداتي كه غيرطبيعي است ديديد، آن را هم بايد بنوي

شـود الزم   طبيعي يعني چيزهايي كه بطور طبيعـي و عـادي ديـده مـي    
 .والسالم. نيست بنويسيد
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سؤاالت بسيار جالب تـوجهي  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ولـي  . شـود  اين سؤاالت از سرگشـتگي و حيـرت حاصـل مـي    . ايد كرده

ايد نام و آدرس خودتـان را   كردهحيرت شما آنقدر زياد بوده كه فراموش 
بنابراين معلوم نيست . بنويسيد كه من بتوانم با پست اين نامه را بفرستم

بنـابراين  . اين نامه چگونه به دست شما برسد و اصوالً آيا برسد يا نرسد
حيرت را براي خودتان و براي كشف حقايق دنيا و حقـايق آخـرت نگـه    

يا مكاتبه با ديگران سعي كنيـد كـه    داريد و در امور زندگي مثل مكالمه
در . آرامش و آسايش خودتان و شنونده يا خواننده را هم در نظر بگيريـد 

ايد اگر من به هر سـؤال جـواب كـافي بخـواهم      مورد سؤاالتي كه كرده
. هاي زيادي خوانده شـود  هاي فراواني سياه شود و كتاب بدهم بايد ورق

انـد غالـب آنهـا مفيـد      ي نوشتهاين همه كتاب كه در مورد مسائل مذهب
خواهيـد   بنابراين شما اگر در چنين مسائلي مـي . خورد است و به درد مي

و امـا  . ي كتـب زيـادي را بايـد بكشـيد     به جواب برسيد زحمت مطالعـه 
شود و همانطوركه خود هـم   بعضي سؤاالت است كه با مطالعه حل نمي

ـ    اينكه گفتـه . شود ايد به دل حل مي نوشته ي  ا خداونـد نحـوه  ايـد مـن ب
ي تعريـف شـده نيسـت،     ام با او يك رابطه ارتباطم معلوم نيست و رابطه

اين خاصـيت و خصـلت ايـن    . اين مطلب مانعي ندارد، شما تنها نيستيد
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اگر در زندگي عادي، شـما در ارتبـاط بـا يكـي از رجـال و      . ارتباط است
د او بـوده و هميشـه بـه يـا    ) نه تنها مملكـت ( هاي بزرگ دنيا شخصيت

ي شما با او در اختيار شما به تنهايي نيسـت   باشيد با اين حال اين رابطه
خواهـد و چگونـه    اي را مي بلكه بايد در انتظار باشيد كه او چگونه رابطه

شناسـيد   قدر كه مي بنابراين همين. گذارد اي را جلوي پاي شما مي رابطه
داونــد كنيــد مــابقي را هــم از خ خداونــدي هســت و او را احســاس مــي

  .ن ارتباط رفتار كنيدآبخواهيد كه به هر اندازه به شما ارتباط دارد بنابر 
توحيـد  : و اما اديان الهي وجه مشتركي كه دارند سه مسأله است

ي آنها هست و در ايـن اديـان در    اين سه مسأله در همه. و نبوت و معاد
شيد خداوند گوييد با خدا داشته با اي كه شما مي واقع بخشي از آن رابطه

براي اينكه خداوند شرط ارتبـاط بـا خـود را    . به شما پيشنهاد كرده است
رعايت اعتدال در زندگي دنيـايي قـرار داده و بـراي ايـن يـك كلّيـاتي       

اند و جزئيات را به اختيار خود شـما   بيان كرده است كه در اديان گفته را
زئيـات يـك   ي ج توان براي همه گاه نمي براي اينكه هيچ. گذاشته است

ايـد   بنابراين شما به هر يكي از اديان كـه بـوده  . ي كلّي بيان كرد قاعده
اعم از يهودي، مسيحي و اسالم به همان بايد با اعتقاد رفتار كنيد و اگر 
در جريان بررسي فهميديد كه كلّيات اسالم و يهودي و مسـيحي يكـي   

سـت، در  تر ا است ولي اين دين آخري چون متأخر بر همه است و كامل
  .آن صورت بايد آن را انتخاب كنيد
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ــه  ــام اســالم گفت ــه ن ــا آنچــه ب ــد، بعضــي تشــكيالت و  و ام اي
هايي كه در كشورهاي ديگر هم هسـتند اينهـا روشـي بـه كـار       جمعيت

اند كه مردم تصور كنند اسالم دين تروريستي اسـت و حـال آنكـه     برده
كسـاني كـه بايـد    ي  اند اسالم نيست و وظيفـه  آنچه به اسم اسالم گفته

هـاي   شـما اگـر در بحـث   . اسالم را توضيح دهند تفهيم همين امر است
هـا را   شود دقّت كنيد خودتان اين تفـاوت  مختلفي كه راجع به اسالم مي

الطُّـُرُق اَلـى اللّـِه بَِعـَدِد : گوينـد  قول مشهوري است كه مـي . فهميد مي

را آزاد تصور كنـد  اين براي اين است كه انسان خود . 1لائِقـانفاِس الَخـ
ي  ي جامعـه  مجموعـه . و فكر خود را به كار بيندازد كه تكامل پيدا كنـد 

دوران كودكي، دوران نوجـواني و  . بشري مثل يك انسان به وجود آمده
اين مجموعه خود ترقّي كرده . جواني را گذرانده و اينك فارغ شده است

سـت و آن را  انسان امروز، بر طبيعت در بسياري جهـات مسـلّط ا  . است
تحت اختيار خود قرار داده است ولي انسان قديم به ايـن انـدازه قـدرت    

بنابراين در ضمن اينكه بدون خواست خداوند هيچ كاري انجـام  . نداشت
شود ولي خداوند در قلمرويي به انسان اختيار و آزادي داده است كه  نمي

ــ   ــار بگي ــرود و تمــام طبيعــت را در اختي ــو ب ــه جل ــد و ب . ردفعاليــت كن
َر لَ : فرمايـد  قـرآن مـي   ي آيه در ـماواِت َو مـا ِفـي ُکـَسـخَّ ْم مـا ِفـي السَّ
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امـا آيـا   . ، آنچه در زمين و آسمان است مسخّر شما كرده اسـت  1ْرضاَ ال
. گونه خواهـد بـود   خداوند گفته است اين !االن آنها مسخّر ما هستند؟ نه

به آنجايي كـه  ولي بايستي برويم دنبال اين امر و از لحاظ علمي برسيم 
زمين و آسمان در اختيار ما قرار بگيرد؛ كه هم اكنـون آثـار بسـياري از    

  .بينيم اين تسلّط و تسخير را مي
ايد، راجع به اين موضوع  ي نابرابري زن و مرد كه گفته در مسأله

. ام بسيار صحبت شده و من خودم بارها در مجالس فقري صحبت كرده
زن و مـرد عـين هـم     اينكـه  رد. سـت هاي فراواني نوشته شـده ا  ابكت

بينيد كـه زن و مـرد    به بدن خود نگاه كنيد مي. نيستند كه حرفي نيست
هـاي   هاي بدني مسلّماً اقتضاي بعضي تفاوت اين تفاوت. با هم متفاوتند

خداونـد وظـايفي را در   . كند ولي اين تفاوت است نه اخـتالف  روحي مي
و وظايف ديگري را بـه   ي زن گذاشته است ي طبيعت به عهده مجموعه

از طرفـي  . آيـد  وظايف هر كدام از اينها از ديگـري برنمـي  . ي مرد عهده
شــما تصــور نكنيــد كــه خداونــد فقــط مشــغول تــدبير و تنظــيم كــار  

هـا   ها هم جزيي از اين عالم طبيعت هستند، انسـان  انسان. هاست انسان
واننـد در  ت حيوانات مي. هم از بسيار جهات جسمي مانند حيوانات هستند

در مورد اختالف و تفـاوت زن و مـرد،   . بعضي جهات مدل انسان باشند
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در مسائل اجتمـاعي بعضـي   . اسالم اين اختالف را خيلي كم كرده است
از فقهاي قديم معتقد هستند كه قوانين و مقرّرات اجتمـاعي را خداونـد   

ن به صورت پيشنهاد فرموده است نه اينكه حتماً آن اجرا شـود و بنـابراي  
تواند در هر زمان بنا به مقتضيات  يك جامعه كه واليت بر خود دارد مي

از طـرف  . بنابراين زن مسلّماً انسـان اسـت  . زمان قوانين خود را بنويسد
و  مجـزّا ي حقوقي اگر در نظر بگيريد يـك نظـام حقـوقي     ديگر از جنبه

مـثالً فـرض بفرماييـد در    . تواند مورد بررسـي قـرار بگيـرد    تك نمي تك
وانين، مرد موظف به اين است كه خرج خانواده را بدهد ولي اگـر مـرد   ق

نداشت چه بايد كرد؟ و اگر كس ديگري نبود چه بكنـد؟ ايـن مقرّراتـي    
در نظام حقوقي اسـالم تمـام   . اند است كه براي آسايش طرفين گذاشته

اند كه زن هيچ  ي مرد گذاشته ها و تمام زحمات زندگي را به عهده هزينه
بـراي اينكـه زن هرگـاه نسـل آورد، نسـلش در كمـال       . نكشـد زحمتي 

از لحـاظ اقتصـادي هـم اگـر زن از     . سالمت و آرامش و آسايش باشـد 
تواند آن اموال را مستقيماً و جداگانه اداره كنـد   خودش اموالي داشت مي

در مقابل اين زحماتي كـه بـه   . يك قران از آن را به خانه نياورد حتّيو 
ماً در زنــدگي خــانوادگي يــك مزايــايي بــراي او مــرد داده شــده مســلّ

  .اند شده قائل
گوينـد خونبهـا    اينكه مـي . خود ديه به معناي ارزش خون نيست

غلط است و اين بنابر فهـم مـردم در دورانـي اسـت كـه فهـم دقيقـي        
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گويد هر مؤمني مؤمن ديگـري را   براي اينكه در خود قرآن مي. نداشتند
كسي كـه آتـش جهـنم    . او وارد استبدون جهت بكشد آتش جهنّم بر 
ي  تواند بدهد؟ ايـن خونبهـا بـه منزلـه     براي او وارد است چه قيمتي مي

ي اين است كه تـا حـدي جبـران خسـارات      ي اوست و به منزله جريمه
ِتـَب کُ ي  به عالوه بعضي از مفسـرين در تفسـير آيـه   . مالي طرف بشود

ــيْ  ــي اْلَقْتلــىکُ َعَل ــرُّ   ُم اْلِقصــاُص ِف ــاْلحُ  اْلُح ــِد وَ بِ ــُد بِاْلَعْب ــاُ الرِّ َو اْلَعْب   ىـْنث

اش نصـف مـرد    كـه زن ديـه  گويند از اين آيه اسـتنباط اين  مي ،1 ىـْنثاُ بِال
بنابراين اين احكام در طي تاريخ وضـع شـده اسـت كـه     . شود است نمي

اينكه هـم اكنـون مشـغول     كما. ها بشر چنين تصوري داشته است قرن
  .ندتغيير اين قوانين هست

اي دارد همـين   و اما اينكه خداوند هميشه در روي زمـين رابطـه  
در روي . اعتقاد شيعه است كه معتقد است امـام دوازدهـم غايـب اسـت    

مـا در  . زمين است ولي عدم لياقت ما، او را از چشم ما دور كـرده اسـت  
توان بـا وكيـل انجـام داد توسـط      زندگي عادي بسياري كارها را كه مي

امـام هـم مقـرّر شـده اسـت كـه ايـن كارهـا را         . دهيم يوكيل انجام م
بنابراين هميشه يـك نفـر هسـت كـه در     . اي انجام بدهد نماينده توسط

  .روي زمين باشد منتها ممكن است طرق به سوي او مختلف باشد
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ايد، براي مطالعاتتان به تفاسير مراجعه  كه گفتهالنهرين  و اما بين
َمَرَج اْلَبْحَرْيِن النهرين جايي است كه  نمنظور شما از بي. كنيد بهتر است

، يعني جايي كه هم دنيا و هم آخرت در 1َيْبِغيـانِ َتِقياِن َبْيَنُهما َبْرَزٌخ لاَيلْ 
داستان موسي و خضر هم به صورت سمبليك است كه بر آن . آنجاست

قـرآن مجيـد و سـه داسـتان     شـما كتـاب   . اند تفسيرهاي فراواني نوشته
 السعادة بياناز تفسير  ككه مرحوم آقاي رضاعليشاه ياسرارآميز عرفان

انـد تهيـه كنيـد و     ترجمه كرده و مطالبي هم از خود بر آن اضافه كـرده 
  .النهرين معلوم خواهد شد ي خضر و بين بخوانيد، تا حدي مسأله

مجالس نگاه بـه   ايد، اوالً در ايد آمده و اما در مجلس ما كه گفته
بايد ببينيد اين مجلس به چه هـدفي اسـت و   . يدتك افراد نبايد بكن تك

كند با آن هدف منطبق است يا نه؟ هدف  آيا هر كسي كه هر كاري مي
اينكه االن اگر مـثالً از مـن و شـما بپرسـند      كما. را بايد در نظر بگيريد

مـذهب جعفـري، يعنـي پيـروي     : گـوييم  شما چه مـذهبي داريـد؟ مـي   
و شــما تمــام دســتورات ولــي آيــا انصــافاً مــن . جعفرصــادق حضــرت
ايـم و   دهيم؟ بديهي است كه انجام نداده را انجام مي عصادق حضرت

بنـابراين   !جعفرصـادق؟  آيا ايراد بـر ماسـت يـا بـر حضـرت     . دهيم نمي
ها ممكن است خطايي در رفتارشان باشد ولي اين ربطي به اصل  بعضي
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ـ      . مطلب ندارد ك به عالوه بعـد از مطالعـات بايـد خودتـان هـم از نزدي
  .ي اينجاها را ببينيد همه

ايد چرا اسالم با احتياجات امـروزي مـا منطبـق     و اما اينكه گفته
كنند اسالم  نيست، اوالً آنچه به نام اسالم امروزه گاه معرفي كرده و مي

ثانيـاً  . اسالم واقعي را خودتان با مطالعات دقيق به دسـت آوريـد  . نيست
ايد، شما اول نياز  زهاي امروز ما گفتهي مقتضيات امروز يا نيا آنچه درباره

ي شما منطبق  ايد كه دين با خواسته ايد و خواسته خود را حقيقت دانسته
ايد اعتقـادات و   شود و حال آنكه بايست اگر به آن دين اعتقاد پيدا كرده

بسـياري از دسـتوراتي كـه دسـتورات     . رفتار خود را با آن منطبق كنيـد 
  ي حجاب شـرعي،  نپسنديد؛ مثالً مسأله اسالم است و شما ممكن است

ي ممنوعيت تماس نامحرم با نامحرم، اينها شـايد بـراي زنـدگي     مسأله
كننده باشد ولي اينها دستورات اخالقي است كـه انجـامش    شما ناراحت
  .مفيد است
و حيرت شـما كـه از نامـه پيداسـت، يكـي از مراحـل        شكاما 

را هـم در سـلك عرفـان و     حتّي كساني كه خيام. سلوك عرفاني است
بنابراين ايـن  . دانند دانند او را در اين مرحله مي داراي سلوك عرفاني مي

منتهـا اگـر   . شـود  اي است كه براي بسياري اشـخاص پيـدا مـي    مرحله
نه فقـط واقعيـت    ـ حيرت به عنوان محرّك براي كشف واقعيت اين از

هـا و   ، واقعيتكوشش كنيد ـ كتابي بلكه واقعيت معنوي كه با دل باشد
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ولـي اگـر خـود را در همـين     . شـود  هاي بزرگي به شما الهام مي حقيقت
ايـد طـرف جهـل را بگيريـد و      حيرت نگهداريد و چـون كشـفي نكـرده   

بنابراين بـه دنبـال كشـف    . حيرت تسليم بشويد، خسران و زيان دارد به
حقيقت و به دنبال پيدا كردن حقيقت باشيد؛ چه از لحاظ مطالعه، چـه از  

خوشـبختانه آنچـه اسـتنباط    . هـاي مختلـف   لحاظ معاشرت و ديـدن راه 
فرامـوش نكنيـد و ادامـه    . ايـد  ام شما در اين زمينه فعـاليتي كـرده   كرده
  :به اين رباعي هم كه احتماالً از جامي است توجه كنيد. بدهيد

   جان جهان است و جهان جمله بـدن  حقّ
ــن     ــن تـ ــواي ايـ ــه قـ ــناف مالئكـ  اصـ

ــالك و عنا ــا افـ ــد اعضـ ــر و مواليـ    ءصـ
ــن    ــا همــه ف ــد همــين اســت دگره  توحي

 والسالم
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ل وات    ت 
  

  )ومان(ت  وان  وه ماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )ولقسمت ا(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(ارهاي عرفاني گفت  بيستم

  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   يكم بيست و
  200  )قسمت اول(شرح و تفسير قرآن كريم   دوم بيست و



 وات قبلفهرست جز/  82
  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  بيست و سوم

  200  )اول قسمت( عسجاد ضرتحشرح رساله حقوق   بيست و چهارم
  200  )قسمت سوم(شريفه پندصالح شرح رساله   -
  

***  
ي  ي اين جزوات، مستقل از هر سازمان يا مؤسسـه  با توجه به آنكه تهيه

است جهـت سـفارش    خواهشمند  گيرد، خيريه و يا انتشاراتي صورت مي
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره


