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وغ و راه بار و احاد  ت ا ص ھا،  جاد آ  ،ی ا

ت آدم و عا خ خ نا  ،   1لم دی

 
دانه برنج را  كي يعنيپاپ ساخت،  ي دانه برنج، مجسمه كيساز از  مجسمه ككه يها نوشتند  روزنامهدر 

  . است كه مجسمه ساخته دهيقدر تراش نآ
دادند، در  هاي افراد پاسخ مي غالباً با بيان مطالبي در زمان خود به مشكالت و پرسش عصادق امام

كه قبل از  ديپرسشخصي از ايشان عالم را فرمودند،  نيشرح خلقت آدم و آمدنش به ا ،ه حضرتبعد از آنكاي  جلسه
قبل از خدا كه : بود دهياز من پرس يكي نكهيمثل ا ـ  ؟ه استچه بوداآلن در آن هستيم كه ما  يعالمآدم و  نيا

بار دو سه . يو آدم يعالم :فرمودندقبل ازآن عالم و آدم كه بود؟ باز  ديپرس. يو آدم يعالم :حضرت فرمودند ـ بود؟
خبر را  نيا. است نيجوابت هم ي،سؤال را بكن نيهم ا امتياگر تا روز ق :فرمودند ،كردرا تكرار سؤال  كه اين

خبر  نياگر ا. موضوعي جداگانه استآن كه شرح  ندا هساخت يليدروغ؟ چون خبر دروغ هم خ ايدانم راست است  ينم
  . مبهم استالبته و توجه جالب  يليخ شا يمعن ،باشد حيصح

گونه  ولي اين. رنديگ يتناسخ م ليرا دلحديث  نيكه اصرار دارند تناسخ را ثابت كنند، اكساني از  يبعض
. يگريو آدم د يگريو حال آنكه گفتند عالم د يگريآدم د كيعالم و  نيگفتند هم يم ،اگر تناسخ بود .ستين

فرانسه به زبان سه كتاب  ود ـ انيخدا ي ارابهند مانند ا هنوشتزيادي هم تلف مخ يها كتاب راًيكه اخديگري  ي هعد
 يا آمدند و به عدهبه زمين  يجانداران گريد اراتياز س ايم و هبود يكه ما، بشر وحش نديگو يم  ـ ما هخواندنوع  نياز ا

به آنها ربط هست،  يدونزان ي وكه در مالزرا  ييها مجسمه از يلياست كه خ نيا. دادند ادعلم و تمدن را ي
در كنار كه به صورت مجسمه را  يبزرگ يها ستون فيرد كيداد،  ينشان م ونيزيتلوچند شب پيش هم . دهند مي

دارند كه  يليهم دال نهايا. دادند و بعد رفتند اديو به بشر تمدن را آمدند  نجاياآنها به  نديگو يم. اند دريا كشف كرده
 دميد ها يالبته تازگ ـ ديگو يم تورات. آورم يمثال متورات از كتاب  رسد، درست مي يليخبه نظر  شان ليدال يبعض
: ترجمه كردند نهايا و جمع فرشتگان است نيالوه، چنان كه ندا هگرفت راديشده، ا توراتكه از  ييها ترجمه نيبر ا
كه از آنها به  يتران ازدواج كردند، نسلدخ نيبا ا و دنديپسند ،دنديآمدند دختران بشر را د نيالوه ديگو يم ـ  انيخدا

دارد  اتمستنداندازه  نيموضوع فقط هم نيا. ندا ليقب نياز ا... جباران و بزرگان مثل نمرود و شداد و نيا ،وجود آمد
راجع به  مياگر ما بخواه نيبنابرا. ستيهم درست ن نيادر صورتي كه  ،ندكه آن موجودات با بشر ازدواج كرد

 ها يما هم مثل بعض نكهيا او ي است حيخبر صحبايد بگوييم يا  ،اظهار نظر كنيم عادقص حضرت شيفرما
خيلي  ـ مييگو يم انيعيو حال آنكه ما ش! ندا هزد يحرف است و اشتباه كرده عصادق ضرتح ـ العياذباهللا  ـ مييبگو
همان  د،يگو يم صغمبريوالنجم كه راجع به صفت پ ي كه سوره ـ  نديگو يرا م نيهم باًياهل سنت هم تقراز 

 ،ينطق چيه غمبريپ  2إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى و ما ينْطقُ عنِ الْهوى: ديفرما يدر آنجا م. وجود داردهم  شدر ائمهصفت 
 حيصر يوح ايحاال . شود يم ياست كه به او وحمطلبي  ديگو يم چهند، هرز ينفس نم يهوا ياز رو ي،حرف چيه

و  يعالم و آدم، عالم نيشود كه قبل از ا يچطور م مينيبب م،يرا معنا كن نيا ديبا م،يدان يكه نمپس ما . نه اياست 
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 و خبر دروغ است مييبگو اي ميكن دايپ ي آنبرا يريتفس اي نكهيجز ا ميندار يا چاره چيه. بوده يآدم
بايد در نظر بگيريم  م،يكن ريتفس مياگر بخواه يعنيآن شكل اول، . است نگفته يحرف نيچن عجعفرصادق حضرت

ندارند كه با اراده كار  يا كه اراده گريد واناتيح الّآدم فقط مورد نظر است وا. يعالم و آدم: اند كه ايشان فرموده
 كياسلحه دارند،  يلين خاآل نهايا. دوپا واناتيح يايدن يعنيها  آدم يايدن مييگو يم. كنند، پس آدم مورد نظر است

از  يكاز يبار  كي يآنجا ماه ـ  بودممشغول خدمت  يدگستردادر كه  41-40در سال  يسخنران كيدر  يوقت
مرحوم دكتر جالل  آن بار ـ كردند يدعوت مبراي سخنراني شان ارزش داشت،  كه درك و فهم يو رجال ريمشاه

 شتهم داديگري  يها و سمت دشده بوهم سازمان ملل  يمجمع عموم سيرئكه در آن زمان دان  عبدو حقوق
اصالً ممكن است تمام  ،بگذردحدي  كيبمب اتم اگر از قدرت صحبت بمب اتم شد و گفت كه . صحبت كردند

. ببرد نيتواند از ب يرا م نيزم يرو يها تمدن ه شود، تمامبه كار برد يلياگر خ يكند و حت يرا متالش نيزم ي كره
وجود دارد و  ايدر دن  ـ بلسال ق وشش چهل، 1340سال  يعنياآلن  ـ  نكه اآل يبمب اتمقدرت  زانيماو افزود كه 

چون خودشان هم  نيبنابرا. ببرد نيرا از ب ها تمدن ي است كه بتواند همه يزيبرابر آن چ پنجاه ها دارند، دولت
كار   بهزماني و  ميحاال آمد. برند يكار نم بهآنها بدهد كه  نانيخواست اطم يماو برند،  يكار نم دانند مطمئناً به يم

سالم  يا رهيجز ي در گوشه ،مرد كيزن و  كفقط ي يعني ،ياگر زن و مرد. رود يم نيها از ب تمام تمدن. بردند
ريشه خبر از آن  مييبگو نكهيا اي ميكن ريتفس گونه نيا ديبا اي. يعالم ،يشوند آدم و آن عالم بعد يم نهايبمانند، ا

  شود؟ يچه م مينيبب ميرا بسنجموضوع  نيحاال ا. درست نيست
است كه  اي يقرآن وح. است يوحمصداق  غمبريپ ارگفت ي است، همه ياز قرآن كه وح ريغ غمبريدر مورد پ

 يوحكه  دنديرا هم شن يگريدچيزهاي . است ينوع وح كي نيمردم بگو، ا نيرا به ا يوح نيا دفرماي يم وندخدا
حتي براي  ـ ما از كجا احكام را نكهيااز اركان  يكي. حرف درست است نيدارد كه ا نيقي غمبريپ يعنياست، 
 600طهارت  يبرا: فرمودند يم شاهيعل حضرت صالح .نيز همين مطلب است ميكن ياستنباط م ـ ترين چيزها جزئي

هر  د،يزيرتر آب بركم پ كيگفتند سرِ آفتابه را  يم يبه شوخ. هم باشد شتريب ديشا دم،يشناش  درباره اي دميكتاب د
  . شود يشسته م شيتا 600

 ياصول بحثعلم در  .داد ياصول درس م و بود يدانشمندفرد  ي،مذهب ياز بزرگان علما يرشت بيحب رزايم
 ديوضو با ي قدمهبه عنوان م ديريوضو بگ نكهيا يشما برا يعنينه؟  ايواجب، واجب است  ي مقدمه ايكه آوجود دارد 

 نيا )نه نهايگل و خاك و ا يآلودگ(  نجاست نداردو  يآلودگ د،ييشو يكه م ييجاها نيكه دست و صورت و ا ديبدان
نماز واجب  يوضو برا ي آن مقدمه آيا د،يريبگكه واجب است، وضو نماز  يبرا ديخواه يبعد كه م. مقدمه است

است كه ما حاال در  يبحث كي نياي آن است آيا واجب است يا نه؟  نماز، واجب است ولي وضو كه مقدمه ؟است
شروع كرده بود كه اگر  يمبحث را طور نيگفتند ا يم يرشت بيحب رزايمگويند  مي .كرديمخالصه دو كلمه 

و از قرآن  ريغ نهايا ي همه. داشت يكار زهيرقدر كه  ؛ آنخواست يم سال وقتچندصد خواست به خاتمه برساند  يم
و اگر بكند  غمبريپ يعملاگر بزند،  غمبريپ يحرفاگر . تقرير پيامبرقول و فعل و  يعني غمبريسنت پ. سنت هم بود

مأخذ استنباط  كي نهايا ي همه ،رد كند ايكند  دييتأ يعنيمسكوت بگذارد  اي غمبريكرده، پ يگريدكه را  يعمل كي
كه بايد روايات وارده از پيامبر را جمع كنيم براي اينكه معتقد بود  غمبريپرحلت ل يهمان اوااز  عهيش. احكام است

قانون دم دستش  ديباشد، با هيعدل ليوكمثالً  ايبدهد  يخواهد رأ يكه م يمثل كس  كنند،شيعيان بعدي اشتباه ن
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البته ممكن است بگوييد كه  .گويند كه اآلن هم مي بوداين كار جناح مخالف  كياما از همان اول . تا بداندباشد 
پس از رحلت  .بود عهيش و ظهورجلوه  نيمنتها اول ،بود غمبرياز زمان خود پ عهيششيعه آن موقع نبوده، در حالي كه 

 نيمخالف هرحال، به. ؛ وگرنه شيعه از همان اول وجود داشتخودش را در واقع نشان داد عهيكه شايشان بود 
را هم مثل روايات  ني، فردا مردم اخواهند كردمردم اشتباه  م،يرا جمع كن غمبرياز پ اتيروا نياگر ا! گفتند نه يم

 يكزماني كه ي يحت. ممنوع كرده بودند كه آنها در يك جا جمع شود و گذاشتند ينمصورت در هر . رنديگ يقرآن م
 سلمينبود و م فهيها خل از صحابه اخبار را جمع كرده بود، به عمر خبر دادند، عمر احضارش كرد، عمر آن وقت

 ،جرأت نكردندآن هنگام  البته. استاهللا  رسول ه جانشينفيخل .رسول خداست ي ندهينما فهياعتقاد داشتند كه خل
به هر . بودند قيبا هم رفهم  ]ابوبكر و عمر[ ينخيش .گرفتند و تصميم مي رفتند يم را احضار كنند، خودشان يعل

او آورد و آن را پاره كرد و  .اوريب :گفت. بله :است؟ گفتدرست  يزيچ نيچنآيا  :دياحضار كرد، پرسعمر او را جهت 
شيعيان حق با  ،كه نه دنديفهممخالف  ي آن دسته ،كه گذشت ياز مدت بعدر هر حال د. زد به او يلگد نكهيمثل ا
ي سختي و مشكل كار شويد ببينيد كه اگر بخواهيد اقوال  براي اينكه متوجه. ي احاديث پرداختندآور به جمع است و

جمع كنند، روايات را تند خواس يآنها م. چقدر مشكل خواهد بود  آدم مشهوري در همين زمان خودتان را جمع كنيد،
دروغ از  اخبارگروهي از اين . كه تشخيص درست سخت شد اخبار دروغ وارد كردند يقدر به دوستان ايدشمنان اما 

 يبهار آزاد ي سكه كمثالً ي د،ينقل كن هيام يبن فيكه در تعر يثيگفت هر حد هيمعاو. بود هيطرف معاو
 اي اندازه به ـ  يبهار آزاد ميگو يمشهور است، م يبهار آزاد ي ون سكهنبود چ يها كه بهار آزاد آن وقت  ـ دهم يم

 گريگفت دبا آن همه ولخرجي به تنگ آمد و  هيكه معاو ، طوري شدشد يجعل كردند كه خزانه از سكه خال ثيحد
 و كنند يماحترام به او  يلياهل سنت خ يول ،ميدان يمجاعالن حديث  ليقب نيرا از ا رهيالبته ما ابوهرو  بس است

 يثيچه حدعرض كردم كه  ازيمشهور است و راجع به پ ازيهمان كه به تاجر پ. اهللا است رسول يكه صحاب نديگو يم
  !گفته بود

را  يدشمنانديگر راهي كه احاديث دروغ وارد احاديث صحيح شد، اسراي تازه ملسمان بودند، يعني در جنگ 
كم  شدند و بعد كم يمسلمان م يباز حقه يروهم از  ها يبعض .شدند يگفتند و مسلمان م يم نيگرفتند، شهادت يكه م

به جرم ملحد بودن، كه  اًند، بعدا هنوشت خيكه اسمش را در تار نهاياز ا يكيكردند،  يم نفوذداخل لشكر اسالم هم 
خوشحالم  يول ،ديكن يگفت كه مرا اعدام مي دار  چوبه يدر پا ،خواستند اعدامش كنندوقتي . دادندبه او حكم اعدام 

چون مرد  د،يمفه يگونه نم چيكه خودتان ه ييها ثيحد. شما وارد كردم يها در كتابو جعل  ثيهزار حد بيستكه 
   .بود دروغورود  ي روزنه كهم ي نيا .ديگو يدانست كه چه م يبود م يدانشمند

يعني جزو صحابه يا  بودندتر  يميكه قدبود  ييآنهااز جانب رسم بود هم  يليخجعل حديث كه سوم  ي روزنه
كه  ييآنها .گفتند يم يبودند، صحابو مصاحب ايشان كرده  ارتيرا ز غمبريپبه كساني كه . شدند تابعين محسوب مي

. گفتند يمتابعين بودند، آنها را تعليم يافته آنها  شيبودند و پ دهيرا د ها يصحاب يلو ،نكرده بودند ارتيرا ز غمبريپ
 تيثيموجب حيكي از عواملي كه  نيتابع اياز صحابه  يبعض  در هر صورت،. گفتند يمتابعين هم تابع نسل سوم را 

 .جمع بشونددور آنها  نديايمردم ب تا گفتند يم ثيحد غمبرينشستند از پ يمشد، اين بود كه  مي شان تيشخصيا 
كه  چنان. مند بودند بسيار عالقهاصوالً مسلمانان به حديث شنيدن . گفتند يم ثيحدو يا دروغ  استهم به ر ها يبعض

) دادند يم يشرح كيگفتند، خودشان  يرا كه م ها ثيحداين قطعاً (گفت يم ثيدر هرات حد يخواجه عبداهللا انصار
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به شنيدن حديث مردم . آمد ، براي شنيدن اين احاديث با پاي پياده به هرات ميدر دمشق بودكه  عرفااين از  يكو ي
كه  ، چرابود نهيمد شتريب نها،يا ي عمده البته مركز. كردند ياستفاده مسوء ها يليخ تياهم نياز ا .دادند يم تياهم
  .آنجا بوداز اصل در  غمبريپ

 ند،يگو يم ثيكه حدافرادي از آمدند تا  نهيمدبه دوردست  ياز شهرها يكياز اي  مشهور است كه عده
 وروند  يم ياديز ي عدهو  باز است يمنزل درِ دنديبعد د. بودند شش نفري  ـ پنج ي دسته كي. بشنوند ثيحد
 ؛ به داخلماي هآمد نيهم يگفتند ما هم كه برابا خود . ميشنو يم ثيگفتند حد ؟ه خبر استچ نجايگفتند ا. نديآ يم

حضرت فرمايشات  .شناختند ينمايشان را آنها البته بود،  عمنزل حضرت جعفر صادق آن محل،. نشستندو  رفتند
آمدند خدمت . وندهم بشن يخاص يها ثيخواستند حد يممند  ي عالقه اين عدهرفتند،  يكي يكيد مردم تمام شد و بع

 نجايچرا ا :فرمودند. ميبشنو غمبريپ ثياز شما حد ميخواه يم و و چنان نيو چن ماي هحضرت و گفتند ما از راه دور آمد
 ديديشن ثيحد حاالتا  :حضرت فرمودند. شناختند ينمحضرت را . ميدر باز بود و ما هم آمد م،يدان ينم :گفتند د؟يآمد
فرمودند . مييبگو ثيحد نكهينه ا ميبشنو ثيحد ميگفتند ما آمد د؟اي هديشن هچ دييبگو نقل كردندچيزي شما  يبراو 

از عمرو كه او  ميدياست شن ريگفتند كه ما از فالن كس كه از مشاه د؟اي هديشن ه چيزهاييچ نميبب د،يياول شما بگو
فرمود  يكه عل ميديشنمان  كه از پدران محمد گفت جعفربنو بكر از بكر گفت، و زيد از گفت،  ديزو عمرو از گفت 

 يلبخندصادق گويا حضرت . زنم يگردنش را م ،داده حيترجو  يمرا بر ابوبكر و عمر برتر ياگر بشنوم كه كس
كتك بزند و اين افراد را  ،ديايشد خواست ب يانبود، عصب ستادهيپشت سرشان ا انيعياز ش يكي ـ  دانم ينم ـ  زدند

 ميديشن :باز هم گفتند. گريد يكيكم است،  نيا د،ييبگو يگريد ثيحاال حد! نيبنش :كند، حضرت فرمودند رونيب
 ديد ابان،يشب در خ يها مهيرفت، ن يشب م كي عيجعفرصادق كه عل از حضرت ،ياز ك ،ياز ك ،ياز ك
داشت،  مسجد را در شب روشن نگه يها كه چراغ يرحمت كند آن كس امود خدمسجد روشن است، فر يها چراغ

به  م،يبخوان يفراد ديرا با يمستحب ينمازها عهيش ،ما .است ـ  يمستحب ينمازها يعني ـ حيبه نماز تراو هيكنا نيا
ند، نماز كن يمسجد چراغ روشن م نديآ يم. به جماعت خواند ديبا نديگو ياهل سنت م ت، اماسين حيجماعت صح

 يجمع را هم دست حيگفت نماز تراوبود كه  ععلي يعني. بود نياشاره به احديث آنها  .نندخوا يممستحبي 
خواست  يشد، م يناراحت و عصباندر آن مجلس حاضر بود كه  يا عهيباز هم ش. استامر  نيبه ا هيكنا د،يبخوان
شود به  يشما وصل م ثيدو تا حد نيا تيروا ي بعد فرمودند كه سلسله. نه :فرمودندحضرت كند،  يكار
. ميشناس ينم م،اي هديندايشان را نه،  :گفتند د؟يشناس يمحمد را م جعفربن :فرمودند. بله :گفتند .محمد فربنجع

 م،يكن يباور نم :گفتند د؟يكن ينگفتم، چه كار م يحرف نيمن چن ،ديبه شما بگو ديايمحمد ب اگر جعفربن :فرمودند
  . است وارد شدههم دروغ اخبار  يلياست كه خ نيا !است بوده ييگفته آدم راستگواينها را ا كه به م يچون كس

آبگوشت درست خواست كه  گويند فردي مي ميمثالً . آور است خيلي زياد است تعداد اين موارد كه گاه خنده
. شد دور ريخته مي ديبا و زند، خوب نجس شده يلب مبه آن توله سگ دارد  كيكه  ديدبعد از آماده شدن غذا كند، 

خوانم و تو را  ميحالل بودن گوشتت  يبرا ثيحد هفتادپشت گردن توله سگ را گرفت، گفت زود فرار كن، اگر نه 
و ما بايد به دارد،  ياميپ شهيهمها  و البته همين شوخي ندا هساختزياد  ،ها شوخي نياز ا و استشوخي  نيا .خورم مي

  .آن توجه كنيم
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 نيبا ا ميدان ينمما  .همان است هر چه خدا خواست م،يندار يگرداب جهان، به عالم و آدم كار نياما در  حاال
  وجود دارد، چه بايد بكنيم؟ ايدر دنهايي كه  و دشمني ها همه دروغ

                                     
 . ش.  ه 21/12/1386 خيتار، 1428االول  يع، سوم ربشنبه سه.  1
 .4-3هاي  سوره نجم، ايه.  2
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امثال  و االُدبا ةتذكرشرح حاالت شعرا است،  ،الشعرا ةتذكرداشتند،  ءايكه اولاست  يحاالتشرح  اءياالول تذكرة

 از عرفا و اولياء عده كيشرح حال  االولياء تذكرةبراي نوشتن . ندا هنوشت اءياالولةتذكرها  خيلي .نوشتند هم مي نهايا
 .رسيدند كه درباره همه بنويسند شناختند و از طرفي نمي نميرا  اءياول ي همه و كردند، همه عرفا ميرا انتخاب 

خودم حفظ را من  ئماياول ،اليعرفهم غيري يبِباق تحتَ يائيلواَ: د كه خدا فرمودآنهايي هستن خداوند ياياولاز  ياريبس
  .شناسند آنها را نميهمه اينكه خالصه  كنم، يم

 نيا. است عطار نوشته خياست كه ش يائياالولةتذكرمنظور ؛ اءياالول تذكرةگويند  مي يوقت اتيدر ادب
عده را  كي سند،يبنو اءيهمه عرفا و اولرسيدند درباره  نميچون  ؟دارد ها ذكرهت ريبر سا اناًياح يتيچه مز اءياالولةتذكر

 را انتخاب كرده و نوشته يكه چه كسانبود مؤثر  يليكننده خ انتخاب رنظ ،انتخاب هم نيو در ا كردند يانتخاب م
از  يمنتخبات ردآورنده است،و نشانه سليقه گ شدهگفته كه بارها كنند  شعرا تهيه ميكه از اشعار  يمثل منتخبات .است

، هست يكه از فردوس يالبته منتخبات. از اين قبيلو  ياز خود عطار و مولو ،حافظاز  ،ياز سعد يمنتخبات ،يفردوس
اما درباره مولوي، انتخاب اشعار او مشكل  .است بوده ييسرا شاعر حماسه يفردوس نكهيا يبرا، است ياشعار حماس

 مييگو ينم نكهيا يبرا ؛ميكم بدان يليو حال آنكه ممكن است از اشعارش خ مياسشن يرا ما خوب م يمولو .است
هدف . است خود را به شعر درآوردهمطالب  يبوده است كه بعض يعارف يمولو مييگو يبوده، م يشاعر عارف يمولو

با  ايعر باشد شبا ممكن است با گفتار باشد،  انيب نيحاال ا. معارف است انيعارف بهدف شاعر شعر گفتن است، 
طور  همان يعني است؛ شده ادي بياد كيعنوان  هب يشده از مولو شمس وانيدكه غالباً از  يمنتخباتدر منتها . نثر

 نيو حال آنكه ااند  آوردههم منتخب در نياز ا آورند، يمنتخب درم نهاياامثال و  يانور ،يستانيس يكه از شعر فرخ
  .ستين حيانتخاب صح

غلبه در او  يقلندر ايسكر  ي ها مثالً جنبه كننده انتخاب نياز ا يكي. هست لهأسم نيهم هم ءايدر انتخاب اول
غلبه دارد،  در او يو زندگ ايمماشات در دن ي جنبهاي ديگر  نويسنده. كند يرا انتخاب م يخاص ي عده كيدارد، 
، خودش هم است را گذرانده راحلم نيا ي بوده كه همه يا عطار در مرحله خيش. كند ياشخاص را انتخاب م اينطور

  :ديگو يبودند كه مهم فروش  دوا ،ها بيطب  سابقاًبوده،  بيفروش و طب اول كاسب بوده، دوا
ــ    بـــه داروخانـــه پانصـــد شـــخص بودنـــد ــم مـ ــر روز نبضـ ــه در هـ ــد يكـ  نمودنـ

. است شده ريبعد خودش هم پ ،داشته يريمرسوم آن زمان را داشته، پ التيبوده، تحص احيبوده، س كاسب
 ياز عرفا نمثالً دو ت. كند يانتخاب مرا   يحاالت ،يا هياز هر روچنان است كه  كند يكه م يانتخاباست كه  نيا

را  يبغداد ديجن و نديگو يمكتب سكر م يشوايرا پ يبسطام ديزيبا. بودند يبغداد ديو جن يبسطام ديزيبا ،بزرگ
 خيش. ميرا نفهم شانيها ولو حرف مي، ما به هر دو ارادت داربزرگ هستند يهر دو از عرفا .وصحمكتب  يشوايپ

آنچه  .شناسد يحاالت را م نيا يهر دوبلكه شان را،  منظور شخص نكهينه ا ،هر دو شناسد، يعطار هر دو را م
كه عطار است  نيا گريد تيخصوص. است اولياء تذكرة تيخصوص كي نيا. دارد يحيصح ديدرست است، د ديگو يم
كه منتشر  هيهمه اعالم نيا م،ينيب يم مان يادع يما در زندگاكنون . اش را همه بخوانند كتابش را، نوشته خواهد يم
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داشته هم  يمطلبو حال آنكه ممكن است  اندازيم و كنار مي ميخوان يمفقط اول آن را را  ها هياعالم يبعض ،شود مي
كتابي  خواسته يعطار م خيش. ميدينفهمچيزي  مينيب يم ،ميندخوا يوقت م،يخوان يم انتهارا تا  ها هياعالم يبعض. باشد
البته خداوند . سدينو يخدا م اءيرا جزء اول فهيجا شرح حال ابوحن كي كند؟ يچه كار م .كه همه بخوانند سديبنو

. تاس دهيآفرهمه را و خودش ي او هستند  همه بندهندارد،  يدشمن يا بنده چيبا ه ،بندگانش را دوست دارد ي همه
حرف خودش را از  ،يشافعمورد در . سدينو يهم م يشافعو  امام احمد حنبل ،مالكدرباره  سد،ينو يم فهيابوحندرباره 

  :كند ولي از ميان همه اشعار او، عطار اين شعر را انتخاب ميشعر را گفته  نيا يالبته شافع. ديگو يم يقول شافع
ــافع  ــات الشــ ــ يو مــ ــ سيو لــ ــ   يدريــ ــه   يعلــــ ـــ ــه ام ربـ ـــ ــهربـ  2اللّــــ

 ...!اهللا اياست،  ياش عل پرورنده) دهنده كننده، پرورش تيترب يعنيرب (اش دهنده پرورش دينفهمو مرد  يشافع
  :ديگو يم مطابقت دارد كهچگونه  فهيشعر با شرح حال ابوحن نيايا 

ــــ ضـــــاًفَان ركـــــإن  حـــــ ب لْفَ   دآل محمـيشــــه3 ي رافضــــيإنّــــ الــــثقالنِ د 
بودن است، پس همه شهادت  يرافض غمبريپ تياگر دوست داشتن اهل ب ؟يرافض دييگو يرا م عهيشما ش

  .هستم يكه من رافض ديو زمان شهادت بده نيهمه زم د،يبده
 يحاال برا. است را گفته فهيشرح حال ابوحنيعني هم از آن گروه شعر اول را از شافعي گفته، و آن ديگر 

 ستيها چ شرح حال نيا ندي، نگوهستند و مرجع قيدشان موشكاف و دقبه قول خوكه  انيآقا يبعض نكهيا اطياحت
چه  .كند يكتابش را با امام جعفر صادق شروع م كه و كه نوشته است؟و از سفيان ثوري كه عطار نوشته؟ از 

. مينك يمان را با نام جعفرصادق آغاز م ك كتابو تبرّ نميمحض ت :ديگو يم ،مييگو يم كه ما  يهمان حرف د؟يگو يم
آن آخر امام محمد باقر  ند،يگو يم ييزهايچ نهايكه ا دهيرا نوشته، بعد د نيا نوشته، يكتاب را م نيل كه اآن او ديشا

آورده اول امام جعفر صادق را . را ادقبعد امام جعفر ص ،دانم يل نممن امام محمدباقر را او يعنيكه است را آورده 
 يحت. هستند يكي عو امام باقر عامام جعفر صادقمصداق دارد،  4لَهم سمعاً  جعلْناكه  ييآنها يالبته برا. است
 اي نيصادق: نديگو يدو نفر را م نيشده، ا داريبكمي شان  مورد چشم ني، در اهستندكه كوردل هم  نيمورخ يبعض
  .دو تا باقر ايمثل هم هستند، دو تا صادق  ر دوه يعني. نيباقر

را هم  فهيجعفربن محمد الصادق، ابوحن ،ييگو يتو كه صادق را م د؟يگو يمآن وقت از حضرت صادق چه 
 ي جنبه يمقابله قدر نيالبته ا. گذارد يم هم يرا پهلونفر دو  نيم است؟ اشان مقد به ما بگو كدامخوب  ،ييگو يم
  . ديدقت نكن اءياالولذكرةت يخيتار ي چندان به جنبه يهم دارد ول يخيتار

هم  فهيابوحن م،يكن يم، به نام ايشان جعفرصادق كه ما به حضرت يآن احترام گذارد، يهم مرا مقابل  نهايا
جعفرصادق را نشان  شأن حضرت نهايا ي صحت هم دارد و در مباحثه ياديكه البته تا حد ز كند ياحترام را م نيا
لحاظ از توجه است ند كه جالب نوشت ييزهايچ فهيبا ابوحن حضرت يها هاز لحاظ محاج يالبته در كتب فقه. دهد يم

است  يا سؤال ساده نيا ست؟يعاقل ككه به نظر تو  پرسند يجعفرصادق م حضرت. رنديگ يم يفقه راداتيآنها كه ا
كه  ديآ يساده م شقدر جواب نآبه نظر ما  يعني ،ميهم بپرس يدر دبستان از شاگردان دبستانما كه ممكن است 

. يجواب رسمبه قولي  ؛دهد يجواب م فهيابوحن. له توجه كندأمس نيا بهنبايد جعفرصادق  مثل حضرت يكس
 صيخوب را از بد تشخ وانيح يولدهد  ، انسان تشخيص ميدهد يم صيخوب را از بد تشخآن كس كه  ديگو يم
 ،ياالغ ،يگاو ،يا گرسنه وانيح يجلورا علف مسموم و علف سالم اگر . ستين اينطور :حضرت فرمودند. دهد ينم
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 ،باشد يكيانسان نه، اگر شكلش  يول .دهد  يم صيتشخ اوپس  خورد، يسالم است مو آن را كه  كند يبو مري بگذا
 ست؟يچ وانيفرق انسان و ح دييشما بفرماپس است،  حيگفت صح فهيابوحن. شود يو مسموم هم م خورد يرا م نيا

بد و خوب كار  نيب صيتشخ ـ دهم يشرح م من كه عبارت نيا احاال البته نه ب  ـ نديفرما يحضرت م. من بدانمتا 
 يشما بگذارند در دوراه ياگر دو تا خوب جلو. دو تا بد مشكل است نيدو تا خوب و ب نيانتخاب ب ياست ول يآسان
 اش دهيفا كيكدام كه ببيند  كند يانسان فكر م د،يكن يضرر نم ديبروراه هر از  ،كه هر دو راه خوب است ديباش
 .كند يرا انتخاب م نيخوب، خوبتر است، ا نيا :ديگو يم ،كند يم سهيدو تا خوب مقا نيب يعنياست؟  شتريب

 شا يبد يكي نيكه ا ديگو يم و دهد يم صيتشخ رد،يانسان قرار بگ ياگر دو راه نادرست، بد و بدتر جلو طور نيهم
و : غمبريقرآن است خطاب به پ هيآ .بكند تواند يكار را نم نيا وانيح .رود يراه م نياز ا ،پس ،است يكيكمتر از آن 

 توانست يم. است تر يباق يعني  أَبقىخوب است و براي تو تو بهتر است،  يآخرت برا ديفرما يم 5 الĤْخرَةُ خَيرٌ و أَبقى
 اين كوسهم مع گريد يجا كي.  و أَبقى: فرمود. است يتو خوب است و باق يآخرت برا  قىباْو الĤْخرَةُ خَيرٌ و  ديبگو

 نيتر يجز شق كشد و دهم به آتشي كه زبانه مي ، من شما را هشدار مي 6م ناراً تَلَظَّى ال يصالها إِالَّ الْأَشْقَىكفَأَنْذَرتُ ،ستا
 د،يبد و بدتر اختالف بگذار نيب اصوالً بايد. دهد يم حيرا ترج نهايا ؛دهستن يشق شتريكه ب ييآنها يعني ؛رديگ يرا نم
شده  نوشته اءيتذكرةاالولدر كتاب است كه حضرت جعفر صادق  شيفرما نيا. ديبده صيتشخ ب و خوبترخو نيو ب

  :ديگو يم عهيآخر كدام ش. است ينّعطار س خيش نديگو يم فتدياگر در دست عوام بكتاب  نيا. است
ــافع  ــات الشــ ــ يو مــ ــ سيو لــ ـــــه اللّــــــه   يعلــــــ   يدريــ ـــــه ام ربـ ربـ 

  :كه ديگو يممانند موالنا  عهيكدام ش اي
ــر رو  ــداخت بــ ــدو انــ ــ ياو خــ ــ    يعلــ ــر نبــ ــار هــ ــ يافتخــ ــر ولــ  7يو هــ

گفته  يحاال مولو. است غلو كرده يدگفت يم گفت، يرا م نيا يا عهيش كيرا گفته؟ اگر  نيا يا عهيش كدام
، هيعاوم »نيرالمؤمنيام«گويند  از آن طرف هم مي آورد؟ نيما مسلم ر سربچه كسي بال را  نيا. است ينّس دييگو يم
  .ميبه هر جهت، بگذر! باشد هيمعاو رشيمكه ا يبر آن مؤمن يوا يا

 چه كسيرا كتاب  نيا. است نيحق هم هم. خوب است اريكتاب كرد و بس نيراجع به اشود  ميبحث  يكل
  :ديگو يم ست؟يعطار ك ديبپرس ياز مولو ست؟يعطار ك. نوشته؟ عطار نوشته
ــا   دو چشـــم او ييروح بـــود و ســـنا عطـــار ــ مـ ــنا ياز پـ ــد  ييسـ ــار آمـ  ميو عطـ

دارد و آن هم باز كتاب  نيكه ااي  برجسته تيخصوصچنانكه گفتيم . كند يافتخار م عطار يبه شاگردمولوي 
ند راه به ا هگفت نكهيا. است گفته ييزهايچ و ييها نمونه ،يعرفان ي قهياست كه از هر نوع سل نيا ،چون عطار نوشته

طرز  و رفتن اهطرز ر نيا! نه ؟شود يمخالف م دهيبا وحدت عق نياآيا است، پس  قيخدا به عدد انفاس خال يسو
ها  زياد و راهقدر  نآ ها ني، به خصوص حاال كه ماشديتوپخانه برو دانيبه م ديخواه يم نجايشما از ا. ستاو سلوك
 از راه يكيآن راه و  از يكي رود، يراه م نياز ا يكي م،يكن دايپ يبهتر يراهها ميگرد يممدام است و ما شلوغ 

  . است طور نيمختلف هم هم يها قهيسل ديگري؛
حسابگر در واقع،  يعني يمحاسب. سدينو يرا م دشيبزرگ است، شرح عقا يكه از عرفا يحارث محاسب مثالً

كه امروز من چه  كرد يهر شب حساب م ،گرانيد ايبه قول خودش  ؟يمحاسب گفتند يچرا به او م. محاسب است
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حسابم مثبت است  النيب ست؟يحساب من چ جهينت رند،يامروز را از من بگ نير االن بخواهند حساب همكردم؟ اگ
  . دهد يم اديحالت را به ما  نيا، يحارث محاسب ؟يمنف اي

در . اهل عيش و خوشگذرانيبود شخصي بشر . پابرهنه يعني يحاف سد،ينو يرا هم م يحاف  بشر شرحعطار 
دعوتش همه جا  و نُقل مجلس بود يبه قول ،كرد يهمه جا شركت م ح،يتفرو نوش و مجالس  شيمجالس ع

كرد  يقدر نورافشان نآمرتبه  كي درخشاننقطه آن . وجود داشت يدرخشان ي نقطه كيته قلبش حتماً در . كردند يم
ورق  كيروي  آيه قرآن كي ديو د رفت يدر كوچه م ،البته به صورت ظاهر ؛را عوض كرداو شد كه  يو آتشفشان

قرآن  هيطاقچه گذاشت كه آ يمعطر كرد و رو د،يپاره را برداشت، پاك كرد، بوس افتاده، ورق دست و پا ريز يا پاره
و پاك  ميما خودت را برداشت ،و احترام كردي يطور كه تو اسم ما را برداشت همان :گفتند ،ديخواب د بش. است

، در بلند استسر و صدا اي  ديدند از خانه ،شدند يرد ماز كوچه كاظم  يحضرت امام موسفرداي آن روز  .كرديم
شد،  حرف را كه به بشر گفتند پا نيو خودشان رفتند، ا ديايب دييبه بشر بگو :گفتنداش،  به مستخدمش، بردهزدند 
اصالً  خيكه تا آن تار يآن بشر حاف .طور پابرهنه دنبال حضرت آمد همان. رفتم، مرا احضار كردند نرفقا م :گفت

 كيبر روي او  ،نداشت يقيدق ي حساب كند، ظاهراً نقطه خواست يم يگرياگر د ينكرده بود ول يخودش حساب
  .و همه آنها شسته شد ختنديمرتبه آب ر

 ابكت نينوشته و خود ا نجايعطار جمع كرده و در ا خيرا ش ها قهيو سل اتياست كه انواع روح نيمنظور ا
  .آوردند در ها يلنه خود ما، همان او. ميرا ما در آورد يو سن عهياصالً ش .ينّس ايبود  عهيعطار ش خيش دهد ينشان م

                                     
 . ش.  ه 23/12/1386 خيشنبه، تار صبح پنج . 1
 . 206، ص  6السعادة في شرح النهج البالغة، سيد محمد تقي نقوي قايني خراساني، تهران، مكتبة المصطفوي، ج  مفتاح.  2
 . 235، ص 23ج  ق،  1404الوفا بيروت،  ، مجلسي، لبنان، مؤسسهبحاراالنوار.  3
 .26سوره احقاف، آيه .  4
 . 17سوره اعلي، آيه .  5
 .15-14هاي  سوره ليل، آيه.  6
 .3737بيت ، اولدفتر  ،1386تهران، روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنو يمثنو.  7
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رت دت و  وک ع و   1 س

  
صفرا : است يگريهر كدام ضد د گفتند يم ميكه قد يخلط از چهار يعنيانسان از جمع اضداد به وجود آمده 

به  ؛است يگريبه وجود آمده كه هر كدام ضد د نهايا ازهم بنابر نظر قدما جهان  ي همه. )خون(و سودا و بلغم و دم
بخار  يعني ،كند يآتش هم آب را نابود م كند، يآتش را خاموش م ،آب. است جهان از آب و آتش ،صورت ظاهر هم

  .است داده اديبه بشر  يقدر و را با هم جمع كرده نهايكه ا مينيب يصنع خدا را م ،كند يم
» اريدست به كار و دل با «به اصطالح  ديگو يبه بشر ماست كه ت و كثرت عالم وحدهمان  ياز لحاظ معنو

 داده و گفته ادين را يدر معنا ا. است جمع عالم وحدت و كثرتآمده، همان چند جا  پندصالحباشد، عبارتي كه در 
ما هم  دهز يحرف م اينطور اي ميدرسش نشست يو پا ميبود كاريما هم ب و درس گفته طور نيهم نكهينه ا است،
  .داردهم زحمت اين كار  ؛ديباش ديبا اينطور :گفته! نه م،يگوش داد يزيچ كيو  مينشست

آب و آتش  ـ  حرام ايحالل شد  خرهدانم باال يكه نم ـ انيقلدرباره مثالً . است طور نيدر عالم ظاهر هم هم
هر دو  ؛نينه آن به ا كند يبه آن تجاوز م نيه نه ااست ك يا وارهيد كي 2 بينَهما برْزخٌ ال يبغيانهم هستند و  يپهلو

  .طرفش آتش كيطرفش آب است،  كي سماور اي. با هم هستند
و  رديرا به عنوان هدف در نظر بگ يا نقطه كي يعنيوحدت . است طور نيهم در وحدت و كثرت هم شرب
 نياما در هم رد،يرا نگ شيجلو يگريد زيچ چي، هرود يكه به طرف آن م ياميا نيدر ا .برود به سمت آن ميمستق
 ن،روح انسا ي از جنبهچون وحدت  ،است يهدف اله كيمجذوب به و كه روح انسان مشغول به وحدت حال 

سردت  شود، يگرمت م ،يشو يم گرسنه ،يشو يم تشنه ،يدار هاييخداوند به بشر گفته تو هم كار؛ شود يم دهييزا
كه  زندبنهيب وحدت، جسم به روح حال همان در است كه ممكن است  نيا. كني فراموشخودت را  دينبا شود، يم

از وحدت  يا شعبه يول ،شكند يوحدت را نم كند؟ يچه م نجاياانسان . خواهم يغذا م خواهم، ينان م ومن آب 
 نياكه كه در نظر تو هست و تو را جذب كرده، همان گفته  يهمان محبوب ،يكه تو دار يكه همان هدف ديگو يم

باشد، به وحدت لطمه  اطاعت امربا توجه به  يدگيرس نياگر ا نجايدر ا كن، يدگيرس تبه بدن. هم هستبدن 
موقع افطار، سر موقع . دريگبروزه بايد  اينطور :ندا هگفتبه او  ،كه مثالً روزه دارد، در عالَم وحدت يكس يعني. زند نمي

افطار هم  نيخود ا. حالل باشداگر ندارد بخورد، البته  يمانع چيباشد ه يذيلذ يغذااگر . كند يافطار م ندينش يم
به اصطالح . است، با هم است يكياش  و ثواب روزه ثواب افطار. جزء وحدت است يعنيعبادت است  مانجزء ه

به  .افطار كندوقتي كه چه و روزه باشد وقت كه ثواب هست چه آن  نيمستمراً ا. است ها جرم مستمر حقوقدان
روز  سه مثالًكه  گرفتند يروزه مآنها . را اجازه ندادند دبو هوديكه در  ييها روزه ايوصال  ي هحساب روز نيهم

اولِ كه  كردند يم اليخاينطور  د،يايب اتشياحكام و جزئ نكهيقبل از ا ،اول اي. روز سوم افطار كنندو گرسنه باشند، 
آمد  ياتيكه بعد آ ؛افطار كنند حق نداشتندتا فردا  ندكرد ياگر افطار نم مانعي نداشت ولي كردند يافطار اگر افطار م

همان  ديتوان يم ،تا فردا سحر كه موقع شروع روزه است ديافطار كرد ياز وقت. ستين اينطور :گفت و را منع كرد نيا
انطور هم ،به قول اُدبا نيا. وحدت و كثرت است نيجمع ب نيا. ديانجام بده د،يكه در روز بر خود حرام كرد ييكارها

به  .مشكل است يليباطناً خ يندارد ول يظاهراً كار ؛است يممتنعسهل  كي ،نديگو يممتنع مو سهل كه در شعر، 



16 

 

است كه جهت به همين  ديشا .كندكه افطار  كند يم تين يعني ؛شخص دارد تيبه ن يكه كار بستگ يمعن نيا
 م،ييگو يطنز مآن را به البته ما . دييه زبان بگورا همان اول ب تان تين يند بهتر آن است كه در هر عبادتا تهگف

، درست ياورديرا به زبان ن تتياگر ن نديگو يم ها يليخ، باشد نيكه هدفش ا يكس يبرا يول ميكن يمسخره م
 ؟يريگ يچرا روزه م ؟يكن يكار را م نيكه چرا ا ياست كه خودت توجه كن نيمنتها بهتر ا. اينطور نيست! نه ست،ين

پس . است ، دستور دادهدرو ياو م يكه به سو يهمان محبوبرا  نيتوجه كند كه ا ؟يكن يفطار، افطار مچرا موقع ا
اينطور  كسي كه يوحدت در تمام زندگ. ستيبا وحدت ن يدستور محبوب انجام بشود، منافبه و  تيآنچه كه به ن

 نيا. رود يمدارد  كه ينيماش مثل ؛ستين ايدر دن نكهياصالً مثل ا ،رود يم ارتيبه ز يمثالً وقت. كند يجلوه م باشد
و با  ميكن يكار را م نيا ميچه دار يبرا ميبفهم م،يكن يرا قو تين يعني ؛هم با تسلط بر خوداست و  نيهم با تمر
   .اهللا شاء نا ،ميآن كار را بكن ،معنا نيتوجه به ا

 )جلسه برادران ايماني. (ش.  ه 25/12/1386 خيشنبه، تارصبح  . 1                                     
 .20وره الرحمن، آيه س.  2
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م الدی   ول ا   عرت  صادقو صبارک ر

ن اسالم اف  د   1ا

  
نابر خطبه عرفاني كه كه ب عنواده و فرزندش، حضرت جعفر صادق نيمبارك رسول اكرم و همچن الديم

داللت دارد بر اينكه  االنام رُيخَ نيمروج د. مبارك باشداست  االنام رُيخَ نيمروج دشود،  روزهاي جمعه خوانده مي
 عحضرت صادق يمذهب ي از جنبه يول ،بود غمبريپ تي، مكمل فعالعحضرت صادق ياجتماع تيفعال نيهم

 ها يبه قول امروز ي و بلكه به همه نيمسلم ي به همه ن،يمؤمن ي امروز را به همه. بودند صتابع حضرت محمد
  .است يبزرگ ديما ع يبرا. ميگو يم كيتبر يوحش يايمتمدن و بلكه دن يايدن

ــاد  يا ــان شــ ــروه مؤمنــ ــكن يگــ ــرو و سوســـن آزاد   ديــ ــو سـ ــكن يهمچـ  2ديـ
خلقت آدم اين البته خداوند از همان اول . رسيد يروشن يبشارت نجات در حد اعال و يبشارت اله امروز

حضرت آدم  نديگو يم ياريبس .جاي تو نيستبهشت ديگر : پدر ما حضرت آدم فرمودخداوند به . بشارت را داد
كه  ييفرمود آن غذا رون،يبرو ب خداوند هم نفرمود. مجازات كند نكهيداد، نه ا يگوشمالاو را كرد و خداوند  ييخطا
تو  گريو د ستيدفع ن يبهشت جا )دفع كندآن را  ديبا ،خورد يمكه بشر غذا ( و مستلزم دفع است يوردتو خ
و  آدم اقرار كرد ،هم ليدل نيو به هم شد يم يخود آدم مجازات تلقّ ي از جنبه نيالبته ا ،يدر بهشت باش يتوان ينم

  . داد اديبه او خودش  د،يخداوند هم او را بخش. ميخودمان ظلم كرد، پروردگارا ما به 3فُسناربنا ظَلَمنا أَنْ: گفت
 4تـــو از تـــو مهابـــت هـــم ز   يمنـــيا   تـــو دعـــا از تـــو اجابـــت هـــم ز    اي

 هبنْ رم مكفَتَلَقَّى آدماتنا : تگفو كرد و آنها را به زبان آورد  افتيدررا  يكلمات يآدم از جانب خدا، معان 5لبر
رحم و  يگر ما را نبخش، ا6 ونَنَّ منَ الْخاسرينكو إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَ :اش گفت به دنبالهو اقرار كرد  ظَلَمنا أَنْفُسنا

اما . ديبخش خداوند او را م،يهست انكارهاياز ز ،منَ الْخاسرين ،ميباش نيخاكدان زم نيدر ا شهيقرار باشد ما همنكني و 
به . نكرد يآدم بر خالف خلقت ظاهراً كار. كرد يبر خالف فطرت و ناموس خلقت، كار يعني ،خالف كرد طانيش

او از ! درخت نخور نيسپرد، گفت كه از ااو كه باغ را به ) جالله جلَّ( يحق تعال يعنيباغ  نيا باغبانِ نكهيعنوان ا
عمل بر خالف فطرت  طانياما ش ؛اطاعت كرد ،دهيآفر ليم يا م اشتهابه نا يكه خود خداوند در هر انسان يهوس نآ

فَما  :گفت طانياما به ش ؛ديبعد هم آدم را بخش ست،ين يزندگ ي نحوه نيا يمقتض نجايا :خداوند به آدم گفت. كرد
رَ فيهاكأَنْ تَتَ كونُ لَكيكه در  دانست يبود، م ها كه مدت يطانيش. يتكبر به كار برآن كه در  ستين ييجا نجاي، ا7ب

 اين است كهكبر به كار برد، با اين حال خداوند،  يجز بزرگ ،وجود ندارد اي يبزرگ ،ي وجود نداردمقابل خداوند كبر
 )در صف فرشتگان بود يمدت نكهيا  كما( فرشتگان بود ي رهيمشابه خم اش رهيخمچون  طانيش. رانده شد طانيش
گناه را به خداوند ولي اغوا و گناه از جانب ما،  ي از خداوند است و همه ها تيو هدا ها يخوب ي همهكه  دانست يم

ما خودمان به خودمان  :آدم گفتدر حالي كه  ،يو مرا گمراه كرد، پروردگارا ت8 رب بِما أَغْويتَني :و گفت نسبت داد
   .»تو اجابت هم ز وت دعا از يا« !ما را مجازات نكن م،يرا زد طانيما اگر حرف ش ايخدا. ميظلم كرد
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به آدم فرمود  ؛فرستم يم خودم را به سمت شمابه سوي  تيفرمود كه من هدا ،را فرستادوقتي آدم  خداوند
از جانب من است كه اگر به آن چنگ بزنيد گمراه  ،سلسله نينخ، ا نيو اآمده من  شي، پديايب دنبالش يهر كس
 كي اماگم بشوند، در آن است  نكه ممك ييغارهاديگر  اي صدر يلتودرتو، مثل غار ع يليخ يمثل غارها. شويد نمي
بشر را نزد  ينخ روح نيخداوند چن. گردند يبرمو به مبداء  زنند يكه هر جا رفتند به آن نخ دست موجود دارد  ينخ

ز ا. خداوند خواست كمال قدرتش را نشان بدهد. آمد صما  غمبريبا ظهور پ نشيتر محكم و گذاشته استوديعه 
 گونه چيكه همكاني اسالم است كه از  ي خچهيظهور اسالم و تار ،يقدرت اله و ياله يها نشانه يعني ياله اتيآ

داشت، نه  بينه طب ،يميشدانشمند داشت، نه  دان كيزي، عربستان نه فنبود، به وجود آمددر آن  يدانشتمدن و 
در كه فقط انسان  يوحش ،يبدو ي جامعه كي. نبود اينطورجامعه وضعيت كلّي  يول ،بودندشايد تعداد كمي . ميحك
 يكه ما از او ناراض يزمانند امام فخر را يحت ،برخاستند نايس مانند ابن يسانك يا جامعه نياز چن. دوزنده بآن 
چند بار به او گفته بود تو  سينا ابوعلي از شاگردان يكيشايد به همين دليل  ...و حانيابور ،يزامام فخر را م،يهست

جواب به او  نايس يابوعل م،يشو مي ميما تسل ،يكن يغمبريپ يادعااگر تو هم  ،يدانش بلند شد طيمح نيكه از ا
سخت  يهمسفر بودند، در سرما م،شب كه با ه كيتا   ـ   يعبارت نيچن ـ  باشد ديبا ياله دييتأ گفت يم و داد ينم

 كيشد، شاگردش را صدا زد كه برو  دارياز خواب ب نايس يدو بار ابوعل ايبار  كيگرم شده بودند،  ،لحاف ريزمستان ز
تا موقع اذان،  ،گذشت نيا. گوش نداد د،يمرتبه خواب كرد و دو يخُرخُر كياو . اوريمن ب يآب خوردن برا وانيل

 .هم شاگرد هم استاد پاشدند و رفتند با آب سرد وضو گرفتند و نمازشان را خواندند ،مؤذن كه بلند شد هر دو يصدا
نفر در  كي يول ياورديو ن اوريمن ب يشو آب خوردن برابلند به او گفت كه من چند بار به تو گفتم  نايس يابوعل

در  شيكه صدا است غمبرياو پ ،يشدبلند  يديرا شن شيتا صدا د،يشو داريگفته است كه حاال ب شيچند صد سال پ
 نهيكه در حال فرار از دشمنان به مد ،ير عرب بدونف كينفر، ظاهراً  كي يصدا. چديپ يم االبد يال ،ايتمام دن

است و از  يبشر ي معجزه نيباالتر نيا. اسالم است ،كه امروز بحث مهم جهان دهيچيپ ايآورد، چنان در دن فيتشر
نْ كه إِذا أَراد شَيئاً أَنْ يقُولَ لَ :است كه نيا ي نشانه. قدرت خداوند است ي شانهن و قدرت خداوند نينظر ما باالتر

داد و بر  يرا دلدار غمبريخداوند بارها پ. شود يم ،بشو ديكه بگو نيكرد، همچيزي خداوند اراده ، وقتي 9 ونكفَي
دارد؟ از پدرش آدم، به ارث  رثبه ا يكه عدم اطاعت را به ارث دارد، از ك يهمه، بشر نيبا ا. كرد ديتأك شيغمبريپ

 م،يما وارث آدم هست! ايخدا. است، بكار برده است ياطاعت از فرمان الهعدم  كهبشر همه جا آن ارث را  نيا. دارد
  . ما را هم ببخش ،يدياو را بخش
من ناصرٍ  لْه: كه فرمود ديشن يگريرا با عبارت د غمبريپ اهللاِ االّ اله ال يكه همان صدا ديرس ييبشر به جا نيا

 يناشنوا يها و گوش ديچيپ ايدن ي كه در همه ييصدا. گوش ندادآيا كسي هست كه مرا ياري كند، ولي  ،ينصرُني
، كه امروز تولد آن حضرت هم عكرد تا در زمان حضرت جعفر صادق دايادامه پ ييناشنوا نيا. ديآن مردم نشن

 تابود  غمبريپ اريخود در اخت ريبا جان و با شمش عيعلدر آن كه  ينيد. جد خودش شد نيحضرت مروج د. هست
و بلكه الزم  دانستند يم زيمنبر جا يرا در باال يلعن عل ـ   لَعنَهم اللَّه ـ  يكه كسان ديرس ييبه جا. دكر دايآن توسعه پ

  .زينه جا دانستند؛ يم
 فهيجمع كردند به خل يلعن را منع كردند، پول يوقت اميآن ا ياز شهرها يكيكه مشهور است  يبه طور

و منَ النَّاسِ منْ  :گفتند. آلوده كردند اينطوررا  نيدها  اين انسان. دهندلعن را ادامه ب نيبدهند كه اجازه بدهد، آنها ا
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اللَّه رْضاتم غاءتاب هشْري نَفْسجانشان را ، كردند ماسال يفدا خداوند تيرضا يكه نفس خودشان را برا يكسان 10ي
ديگري را كه  ي هيآ و لجم استم در حق ابن هيآ نيگفتند اولي كساني است،  عيدر حق عل هيآاين  ،گذاشتند

  .شده بوداسالم  نيد نياست، ا يدر حق عل هيآن آگفتند  لعن دارد يليخ
را  ها يآلودگ نيداشتند ا يخداوند القا كرده بود، سع كه يهر كدام در دوران خودشان و به روشاطهار ائمه 

امروز كه ما  نيبنابرا. داشتند يشتريبودند كه مجال ب يدر دوران عحضرت جعفر صادق ريمس نيپاك كنند و در ا
انحرافات نجات بده، ما هم  نيما را از ا! صادق اي م،يتو هست نيد رويما پ! محمد اي :مييگو يم م،يريگ يرا جشن م

 قيما توف ي شاءاهللا خداوند به همه نا. است يگريد يرويزم پتلمساز اين بزرگواران  كيهر  يرويپ م،يتو هست رويپ
  .بدهد

 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 6/1/1387شنبه، تاريخ  صبح سه.  1                                     
 .4555مثنوي معنوي، دفتر ششم، بيت .  2
 .23سوره اعراف، آيه .  3
 . 694مثنوي معنوي، دفتر دوم، بيت .  4
 .37سوره بقره، آيه .  5
 .23سوره اعراف، آيه .  6
 .13سوره اعراف، آيه .  7
 .39ره حجر، آيه سو.  8
 . 82سوره يس، آيه .  9

 .207سوره بقره، آيه .  10
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م کری ول ا رت ر رت  صادق صیالد    1 عو 

  
 كنيم، برگزار مي هكهم  ييادبود و سالگردهايبود،  امسال الحمدهللا مرتبه كاد ين اعيت اكبه بر شاءاهللا ان

آنها را  يچه در رحلت امام، بزرگوار ،ند، چه در تولد امامك يد فرق نميها با ع يادآورين ياز نظر ما اباشد اينطور 
ما هم به آن  ،د استيآنها ع ياز لحاظ خود آن بزرگواران، برا الّم وايرياد بگيه ما خود كينا يبراشويم،  مي متذكر

كه هست  يليمسا ياجتماع ي از جنبه. است يشخص ي از جنبهالبته ن يا. مينك يم يادآوريم و يريگ يد مياعتبار ع
. ميديرس يم ديد به آن عين عيقرار گرفت و ما از ا هم كيد نزديع امسال الحمدهللا چندين. ندك ياقتضا مچنين 

 يفقط برا. ميداشته باش ييواقعاً روز نو. باشد و هم نوروز ما نو باشد كهم امسال مبار ،ما ي همه يبرا شاءاهللا ان
 . ردمكصحبت در مورد آن گفتم و  كيتبرقبالً  الّا وسخن گفتم، رده باشم كد يرا تجد كيه تبركينا

                                     
 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 6/1/1387 خيتاراالول،  هفده ربيعشنبه،  سه.  1
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راف و، ا و ش با طا و   ق    1ش ر 

  
به قول  ، وليميگو يدم هر دو را ميش آمد، اگر رسيپ يديه البته مطلب جدكم يخواستم بگو يم يمطلب

 كيتبر مختلف حايبه انبسيار لطف و محبت فقرا با . كنم بيان مياول آن را  ،تر بود مهم يمشهور چون دوم
ام شما يه تمام اكقدر خوب باشد  نآ ،ه گذشتهكن چند روز يا شاءاهللا انم و يگو يم كيمن هم به همه تبر ند؛يگو يم

: ها گفته بود از خانم يكي يوقت، پوشم يوه مي، من گاند ادويي دادهكبراي من  اند و ردهكمثالً محبت . ن نوع باشدياز ا
 يليوه خيگچون  والًاپوشم  ولي گيوه مي فش دارمكسه جفت  دواما من . پوشد يوه ميحضرت آقا گ يرم برايبم

نه  ،خوب استكه نند يدند ببيگران هم اگر ديه فقرا و هم دكباشم  يخواهد طور يعالوه من دلم م به ،راحت است
ه كن است يهم يامروز ما در زندگ ياهاز بال يكي. وه خوب استيه گكنند يبببلكه نند، كف ياز من تعراينكه  براي

مادر بزرگ و مادر  ينالد خود را با زندگ يه مكد هر ينكسه يشما مقا .الندن يخود م يو زندگ يهمه از وضع اقتصاد
برابر شما از زندگي ده  يول ند،انات شما را نداشتكام كيده ان، ه آن بزرگواركند و ببيند كيسه مقاديگران ا يخود و 

د من يببخش. باشدوجود داشته از ينانات رفع كه امكنيبدون ا ،ميا ردهكاد يخود را ز يهانيازاند، زيرا ما  ردهكاستفاده 
چهل، . روح اقتصاد يحت؛ ز استيه روح همه چكاست  يزيچ كيعرفان  يزنم، ول يرا م ياقتصاد يها ن حرفيا

م يديپرس ينممنزلي تهيه كنيم، م يرفت يم وقتي. اد دارنديآنهاست به  يجوان يهاه آخركآنهايي  ،شيپنجاه سال پ
. طور بود نيبرق هم هم ،ميتر برو عقب يمك. ه داردكگفت  يمصاحبخانه خود  ،شتاگر تلفن دا؟ ا نهيتلفن دارد 

محصول  !نه ،نها بد استيرده اكن يخدااينكه  نه. گفت ياگر داشت خود او م؟ ا نهيم برق دارد يديپرس ينم
ما  ، امااست ار خوبيبس. نندكه اختراع كداد ها  برخي انسانه خداوند به كشي بشر و محصول الهامي است ك زحمت

  . ما ي هم فردفرد ما و هم جامعه ؛ان رفع نياز باشدكام اينكهبدون  ،ميردكجاد ياز را اين
خود را پادشاه نام ه كبود فردي مخان زند تنها يركه كد يا دهيم حتماً شنا هاگر هم نگفت ،ما هآن داستان را گفت

 يسكم يگو ينم. ار انجام دادكشتر از همه يفاً هم بانصا. ايالرعا ليكو ؛ل مردم هستميكمن و: گفت يمنگذاشت و 
در  يداستان. ار انجام دادكبهتر  ،ا نداشتنديه اسم پادشاه داشتند ك يياز آنها شناسد، يه آدم مك يياز آنها يول ،بود

ه كد آورده بودن يهلند يها ينياز هلند آمده و از چ يتأيه تا بيان كنم، ن مناسبتي ندارده اآلكجنگ دارد مورد 
 يهلند كياگر . است يخوبچيني ار يست و بسزيبا يليخ ،نندك يد ميتولآن را  همزيبا بود و در حال حاضر  يليخ

 يا هقدر پول داد نآم چرا يگو يم ،من بخردبراي وطن  هم كياما اگر  ،شوم يادو بدهد، خوشحال مكبخرد و به من 
ه اجازه كمخان يركش به كشيآورده بودند پرا والت خود دو سه صندوق از محصبه هر تقدير اي؟  دهين را خريو ا
را باز  يدر صندوقببينم اجناس شما چيست؟ : گفت او. ميدار ياجناس خوبكه م ينكم و تجارت ييايه ما بكد يبده
را نگاه آن  فرط و آن فرط نيمخان ايرك. قشنگ بود يليدر آوردند خ ،اسهك كيبه اصطالح  ،هيباد كيردند و ك
 كه آمدن ييپا. انداخت هوابه آن را بعد . اهللا كبار، ايد شيدهكزحمت  يليخ. ف استيقشنگ و ظر يليخ: ترد و گفك
 يمس ي اسهك كي، ي من را بياوريد هيباد: گفت. ندكش يم ،است ينيبله چ: گفتند! ستكشاينكه  :بعد گفت. ستكش

ن يا: گفت. طور نشد چيه ،نييخت باال و آمد پااندا. خورم يه من در آن آبگوشت مكاست  يا هين باديا: گفت. آوردند
 كين يحاال ا. سبه خوبي بودبالنّآدم . ندكخدا او را رحمت . ندادها را  ورود آن چينيخورد و اجازه  يبه درد ما مظرف 

ه كوه يحاال من گ. ها گفته استاز اين قبيل چيز ،هايي آباد در مصاحبهتر بيدكآقاي دآيد كه  يادم مي. جهت است
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من ارزان  رايالبته برا وه يجفت گ كچقدر؟ ي ،خريم يفش مكجفت  كيا ًيثان. راحت است يلياوالً خ ،دميوشپ
هزار  دهگيوه با قيمت ن يا. هزار تومان ده ،ديريحاال هفت هزار تومان نگ. هزار تومان ، هفتدانم يم ،اند ردهكحساب 
ا يپوشم  يوه ميد من گيدان يام شما چه م شستهه نكنجا يمن ا. است دو سال دوام دارد و راحت يكيتومان 

 ،ندارد يبيع ،دميوه پوشيه من گكحاال  اينكهد يبه ام شتريام ب دهيوه پوشيمن گ؟ برق  و زرقبا  يليخ يها فشك
را  ديخر يم هكفش كاينطور  ن امروز خرجيهم ،دين بروشما اآل. داشته شودها بر از خانواده يم خرجيرياد بگيم ك مك

هم گيوه ها  يليو به خپوشم  ميوه يه من گكن است يا. ديفهم يم ،با خريد گيوهفرق آن را يد و آنوقت حساب كن
  . ام داده

ا برادرتان را مجبور يپدرتان  ايا پسرتان يشوهرتان ، ديآور يوه ميمن گ يبرااينكه  يم به جايخواستم بگو يم
خواستم . است يكوچك ي ن نمونهيا .آورد يخچه در ميم جديد يها فشكن يآدم با ا يانگشت پا. وه بپوشنديگ ،دينك

 ييجو خود صرفه ياگر ما در زندگ. اقتصادي صادق است يها نهيزم ي در همهمسأله ن يا. ميمحسوس بگو يمثال
ه كغذايي ه كام  دهيشاه ديعل صالح من از حضرت. به نفع ماست نيم و چيزي را هدر ندهيمكف دوري از اسراكنيم و 

گيرند  و حتي بعضي لقمه ناني هم دور كاسه و بشقاب خود مي بماندباقي  در بشقاب چيزيند شتگذا ينم ،نددخور يم
رد كمتر كل به خرج يشود تبد يمنه ك ييهاهت از اسراف و اقتصاد مصرف و چيزبه هر ج. كه از غذا چيزي نماند

  . حل شود ياز دعاو يليد تا خيزيبپره
   .كنم اش صحبت مي را درباره يحاال مطلب اول. گفتمآن را ر بود اول ت مهم يه چون دومكاما مطلب اول 

 ،ف شدهه مشرّك يسكبا  ،مند است عالقهو مشرّف نشده  يول ،ه طالب استك يسكبود فرق پرسيده  يكي
است  يشين چه درويا كه گفته يها با ما چيست؟ ديگر شيه فرق شما دروكرده كال ؤگر هم سيد يك؟ يستيچ
  . نمك يم را عرضپاسخ آن ه كال است ؤس كينها مجموعاً يا؟ نديگو يا هم دروغ مه شيه دروك

م و يا هار بارها صحبت شده و مثال زديجبر و اختي  درباره. و اختيار است هم مربوط به جبر يگريال دؤس
 ،لرزه دارد هك يسكدر مورد گفتم اگر . كنم را تكرار ميفقط مثال آن . بخوانيد، ميبگو يليتوانم خ يگر نميد
باشد اين مسأله براي  ان داشتهكه امك يتا حد ،خواهد يند و خود او چه مك يد دست او چه مينيبب ،نسون دارديكپار

  . شود روشن ميشما 
چرا زنده هستيم؟  ،نيمكر كه ما فكد ن داريبه ا ين بستگياها چيست؟  شيفرق شما با درو نديگو يم اينكه اما

اصل  يول؛ ل استين قبيها از ا يشكخود از ياريدهد و بس يبه آنها دست م يماريبحالت  يركن فيدر چن يبعض
چرا ما را  ،پدر و مادربريم كه  پي مياول و چرا؟  هردما را به وجود آوچه كسي ؟ ميه ما چرا زنده هستكن است يا

خواستند  يه مكيناو ديگري  ،ميار نداركه ما آن را كخود  يل شخصيم يكي: وجود داردل يدو دل؟ ندا هوجود آورد به
 ي چون همه ،نديب يوجود خود را م ي دنباله ،ندك يه نگاه مكبه فرزند خود  يهر پدر و مادر. داشته باشند يعمر ابد

: ديگو يم يعني. ندك ين جبران ميا. رويم ين ميم و از بيشو يفنا م :نديگو يم هكنيا يبرا. بشر از مرگ نگران هستند
ها ي پدر و مادر ه همهكنيا  ماك ،دارد يست و آن فرزند هم خود فرزندان فرزند يه صورت اوجود من ب ي دنباله
دار بودن و ترس از ير پاكف ،دار شوند و نوه داشته باشند ه بچهكسامان بدهند را سرو اي خوده مند هستند بچه عالقه

گر يد دفر كي يلو ،طر او تأمين شدهازدواج بشر خا ند باك ير مكففردي . ها وجود دارد انساني  فنا شدن در همه
ه من به او متصل كست يك يميآن وجود دا. هست يميوجود دا كيپس البد ، ستمين يميه داكمن : ديگو ينه، م
ا يرت يح ي رم و آن مرحلهيم يشوم و نم يمتصل م يميه من به آن وجود داكرود  مير كن فيادنبال به پس ؟ شوم
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 يهر بشريعني . گران اصالً گوش ندهنديداينكه  نه ،عرفان چند مرحله دارد: نديگو يه مكينا. طلب است ي مرحله
رت است و طلب يدچار ح ،ندكداند چه  يه نمكاول . ش باشدك حاال چه عارف باشد چه عارف ،ن مراحل را دارديا
 ،نديب يم. دشنو يد و مده يمختلف را گوش ممسايل در راه طلب . ندك طيطلب را  ي رود تا مرحله يم. ندك يم
 يكي. شنود يام را ميپ ،ندك ياو گوش خود را باز م. شما دارم يبرا ياميپ يزال ابدياز جانب آن ال: گويد يم يسك

رود در  يم اما ،است ياميخوب پ: ديگو يم. رود يدنبال آن نم يول ،است يام خوبيپ: گويد يشنود م يه مكام را يآن پ
زال يه خداوند الكن است يام اين پيا. رود يم دنبال پيامگر يد يكي. ندك يمار خود را كند و ينش يخود م ي خانه

خود اينكه  ليبه دل. باشدوجود داشته  يدگاريآفر د قاعدتاًيند بايب يند و مك ير مكف. ام دهيه من شما را آفركفرموده 
رسد  يم ييطور تا باالخره به جا نيمه. پدر و مادر آنها؟ است سي آفريدهكها را چه آناما  ،دهيآفر ياو را پدر و مادر

  . رود ند و دنبال عمل به آن ميك يباور مرا ام يده و آن پيآفر يخالق كيه آنها را ك
نگرفته  يل ظاهركش ه شما هنوزك ن زماناز آ ،ردمكخلق  من شما را از پدر خود يوقت: گويد يام ميآن پ

به درد من كه نها يا. ت ندارمين جمعيبه ا يازيه نك منچرا پيمان گرفتم؟ . مان گرفتمياز پدر شما پ ،ديبود
ام را ين پيها ا شيما درو. شما آرام و خوب باشد يد و زندگينكت يه شما خود رعاكگرفتم  مانيمن پ. دنخور ينم
ند و ا هردن دادكاحتمال باورو  ندا هديند، شنا ه طالبكاما آنها . ردندكها به آن عمل ن يليخ ليم ويردكم و قبول يديشن
ن تفاوت يا. نندك يحاال قبول نمولي ند ا هاحترام آن را نگه داشتدليل به هر . چنين باشد ن استكمم كه ندا هگفت

دستورات پيام را اينكه  م بهينك يتعهد هم م. ميا هردكباور  م،يا هديشن ام رايه ما پكم يا تعهد داده ،ميا هما رفت. است
  . ران استگيبا د ها شين فرق درويا. نيمكاجرا 

 ،دارد يشربت د، مثالًينيب يم يد پارچيياگر فرض بفرما .گويند هم دروغ مي ها شيدرودر مورد اينكه چرا اما 
ن مسموم يه اكداند  ينم ،ديآ يگر ميس دكخورد،  يم ن شربت مسموم است و آن سم رايه اكداند  يد، ميايب يسك

ه كتو . ار استكگناه يگريآن د يول؛ روند ين مياز به كن است يهر دو ا ياثر برا ،خورد ياست و آن را م
با . كند ي است كه به دستورات عمل نميشين هم فرق درويا. هنوز نگفته بودند يكين يبه ا. دانستي سمي است يم

هم موظف  يگريددليل اما به هر . نه يگريد يول ،او به گردن اوست خطاي. خورد يم ،است يداند سم يم آنكه
گناه است و حاال دو  كيرده بود كرد اگر از اول نكن تعهد را يا يوقت .ند و بفهمدكن تعهد را بيو ا ديايه بكاست 

ها و  شيدرو ي همههم ه كن جهت هم هست يبه ا. تخلف از دستوراتديگري ه داشت و ك يگناه يكي. گناه دارد
ذوق آنها  يتو ،ننديبب ييجز يبيعر اگ. ه هيچ عيبي نداشته باشيمكدارند  ها توقع شيدرو مردم از ما ي همههم 

به  يشتريها خطا و گناه ب شيمنتها در درو. شيدرودر درويش و غير وجود دارد؛همه جا  ييگو دروغ الّا  و. زند يم
ه كند كمن مشورت با  يسكه اگر كاند  شاه نوشتهيعل سعادتجناب از قول  ،به نظرم، هنابغ كتاب در. آيد حساب مي

خواهد بار او  يم ،ندك يه مشورت مك يسكه آن كنيا يبرا ،ام ردهكخطا هم ن ؛نه: ميگو يم ،بيايم درويش شوم
ه كم تو يگو يمن م، اما دهد يمفرد به  يگريت ديت و شخصيمنتها هو 2.است ينيبار سنگ يشيدرو. تر شود كسب

   .به اين راه وارد نشو ،ينك يمشورت م
 . ش.  ه 7/1/1387، تاريخ چهارشنبهصبح .  1                                     

 .250، ص 1384، تهران، حقيقت، 2چ  ،)رضاعليشاه(نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم، حاج سلطانحسين تابنده گنابادي.  2
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ی، شارب ف ساده  و   1ی 

  
ي يك  درباره ديخواه يم يوقت ،دينكرده ضد عالقه دار يخدا اي د،يدارنعالقه  يشيكه به درو ينمخا اي  آقا
  :مييگو يما م. آن اجتماع بياييد هب ديبا ديبكن يجامعه شناس ،يروانشناس ي مطالعهاجتماع، 

ــان ــت  ج ــم جداس ــگان از ه ــان و س  2خداســــت رانيشــــ يمتحــــد جانهــــا   گرگ
متن  توانند يو بعد همه م كنند يخوشبختانه ضبط م مكرد يصحبت نجاياگر ا د،كن ينم ي، فرقهستيم يكيما 

  .بخوانندآن را 
از  كمترالبته  ،شود يمپرسيده  رونيب هم در) آقايان(از شما يلياز خ ديسؤال شاو اين سؤال كرده بود  يكي
هم  ها شيدرواز  يليخالبته  ست؟يفرق ما و شما چ :پرسد يم شيدرو ريغ كيكه  متداول استاين سؤال  .ها خانم

  .بكنندرا  يسؤال نيممكن است چن
طور  هماناما  ،ننديب يظاهرِ ظاهر را م ها يبعض .آمد ادميله أمس نيدادند ابه من كه  يشعر نيبه مناسبت ا

 زيلباس تم يكس يوقت. است ياينطور يظاهر هم گاه ي،داخل آن باطني است و كه باطن هفت تا بطن دارد، باطن
حال اگر  م،يكن يمقضاوتي راجع به او  ،است يطوريك  نيا مييگو يمي پوشيده، براساس لباسش مرتب يماسال
كه از ظاهرِ  يينهايا. كند يهم فرق م ظاهرها .گوييم باشد، چيز ديگري مي دهيژولولي  ده،يهمان لباس را پوش يكس

اگر االن هم  ست،ين اينطور !نه .ندارند ها شيرود ريدارند، غ ليسب ها شيدرو نديگو يم كنند، يم يريگ ميتصم ظاهر،
 نكهيا كما. كنند يخالصه مصورت ظاهر تعريف درويشي را  نيدر هماينكه منظور . ستين اينطوربينيم  مي ميكننگاه 
  .گرفتند او را مي داشت ليسبو  رفت يم ابانيدر خكه هر  گفتند يقم م انيدر جر

طلبي را م ـ ميبگوبخواهم كه  ستين يق است، چون مطلب خاصها متفر حاال حرف  ـ نياالم مرحوم روح
هم  يچون مدت ـ در همدان گفت يم. داشتزياد ها  داستان نياز ا ،نياالم روح يعل ديحاج س مرحوم. كرد نقل مي

 يهم نداشت ول يداشت، كار مهم يشاخص يليخ يها ليسبو از فقرا بود  يمردرياژ، پسپافالن در  ـ در همدان بود
بود چند  دهيدم در مغازه نشسته بود دكه روز  كي نديگو يم. آمدند ياو م شيمورد عالقه مردم بود، مردم پ يليخ
هم  يكيو  كوچك ي نهيآ كي يكي ديفهم ،آمدند كينزد يهم دستشان است، وقت ييها زيچ كي ند،يآ يم ينفر
 يليكه تو خ ميديما د: گفتند ؟چيست تان شيفرما: گفت .او و سالم كردند شيآمدند پ. در دست دارد يچيق كي

كه  ميا ست، ما آمده تو يها ليسبهمان  نيكه ا يدار بيع كيفقط  ،يندار يبيع چيو ه يهست يآدم خوب
و  ندنشسته بود .دينيبنش ،خوب يليخ :گفته بود. يرا هم نداشته باش بيع نيا گريكه د ميتو را كوتاه كن يها ليسب
سبيل تر از بلند يليخ شيها ليست، او كه سبا يفالن كس ارمن ،پاساژ ايسرا  نيل اپاساژ، او نيدم ا :بود دهيپرس

خوب من هم كه به اعتقاد شما مسلمان  :گفته بود. ستيآخر او كه مسلمان ن :گفتند د؟يزن يمن است، چرا آن را نم
  .ديوِلم كنپس  ستم،ين

اند و منطبق  عليشاه گفته اين مطلب را آقاي سلطان .بله ،اند نبسته ييرا به مو ينيد :ندا هفرموددر موردي البته 
 يمو كيكه نتواند  يشيدرو :اند فرموده شاه يعل نور يمرحوم آقا يگريدر مورد داما . با ساير تعليمات ايشان است

  . دارد يتيموقع ،يحاال هر وقت. ارزد يخودش را نگهدارد، به مفت نم
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 يها چه فرق خانمدر مورد ، بود) آقايان(شمامربوط به  مورد نيبود، ا ها شيدروريو غ ها شيدرودرباره صحبت 
 ديبااو  د؟يبگوبايد چه ، ستيتان چ فرق دنديپرسخانمي از اگر دارند،  شيدروريو غ شيها هم درو خانم كند؟ يم

كه  يا قافله نيدر اخواهم  چه چيزي هستم مي و به دنبال خواهم، يچه م ام دهيمن فهم :ديبگو دياستدالل كند، با
تو  در حركت هستم اما يول روم، يممدام  نكهينه ا روم، يو نم ستميا يو م لنگم يهم م يگاه البته. ماشب ،رود يم
 داند ياست كه نم ياز آن كس شتريگناهم ب روم، يو نم خواهم يچه م دانم يالبته من كه م. يخواه يچه م يدان ينم

 ياز قول آقا ،شاهيعل سلطان يدر شرح حال مرحوم آقا ،دينرا بخوا عرفان  و علم  نابغهاگر . خواهد يچه م
با من  يطور نيهم ياگر كس ينشده ولتا حاال  :فرمودندآمده كه ) هميعل  اهللا رحمت( شانيا ريپ شاه،يعل سعادت

  .بارش را بكشد تواند ينم رايام، ز هم نكرده انتيخ .نه :ميگو ينشوم؟ م ايبشوم  شيدرو ديمشورت كند، بگو
  :ديگو يباز هم به قول آن شعر م يول م،يبشو ميتوان يشدند ما نم شيدرو شانيكه ا يآنطوربله، 

 تسـ يمرغـان ن  انيتر از من، م شكسته بال   خوش است كه نامم كبوتر حـرم اسـت   دلم

. رمز مؤمنان نيستم ولي آنها را دوست داا .نهمم ولست نَيالمومن حباَ :ديگو يمكه  يعربمشهور  عبارتآن  اي
اند، از من  ند و قرار داد بسته  ا به من گفته. ام آمده آن  و در طلبِ خواهم يچه م ام دهيفهمدرويش  است كه منِ نيا

را تعهدات كه بتوانم آن  ديام نيبه ا ،ام اند، من هم تعهد داده تعهد گرفته... دو، سه، چهار، پنج، ك،ياند،  تعهد گرفته
 نيكردم كه هرچه از ا دايپ يمرجع يول توانم، نميرا  ها يو بعض دهم يجام مرا ان ها يحاال بعض ؛بدهم انجام

  . ميگو يمبه او مشكالت باشد، 
، به كه به زباننينه ا  ـ و روم يم ،خجالت زده دهم، يمناز آن تعهدات را انجام  يبعض يمن وقت

 بيخوب ع يليخ ديگو يم برنجداز من كه نيا يتعهد گرفته، به جا كه از من يآن كس. نتوانستم ميگو يم ـ دل
: ديگو يبه من مباز . شود يباز هم همان م كنم، يباز هم كوشش م روم يم .درست انجام بده گريد ي برو دفعه ندارد

  .بازآ يصد بار اگر توبه شكست
تعهدم را بتوانم انجام  نيكه ا وارم ديمن تعهد كردم و امفرق من درويش و يك غيردرويش اين است كه 

  .داند خواهد؟ نمي خواهد؟ از كه مي داند چه مي و نمي ،هتعهد را نكرد نيااما غير درويش  ،بدهم
                                     

 .ش.  ه 8/1/1387 خيتار ،شنبه صبح پنج . 1
 . 415بيت ، چهارمدفتر  ،يمعنو يمثنو.  2
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ت   1ر سا

  
غروب هنگام  نديگو مي. اول ماه، دوم ماه نديگو مي يعنياست معمول مردم  نيبو تغيير ساعت وقت  نييتع

مردم به آن  ي است كه همه يزي، آن چجامعه كيوقت هم در  نييتع. وقت است نييتع يبرااينها . سر ظهرماه، 
 يعني. كوك غروب اعتس ميگفت يم م،ا يل جوانايدر اوزماني،  كي. دانند يمآن را مردم  ي همهو توجه دارند، 

، كوك متداول شد ظهر بعد در اروپا ساعت. ميگرفت مي ديخورشغروب مالك را  كرد، يغروب م ديكه خورش يساعت
ساعت دوازده ما ظهر را  ،كند ينم يفرق نيبنابرا. ساعت دوازده يعنيرا ظهر گرفتند  وسط روز ،النهار نصف يعني
. شود يم جاديمردم ا يدر زندگ يرييتغ يلو ؛كند ينم ياست، فرقسيزده كه ظهر ساعت  ديجامعه بگو اي ميريبگ

 ساعت دميرا دمجلس فقري همان برنامه . كند اتيما را دچار اشتباهممكن است ساعت هم  رييتغ نيحاال ا
، چون است بوده ميمنظورشان وضع قد يول ،زود است يليصبح االن خونيم  هفت. شده است نوشته صبحونيم  هفت
 شود، يزودتر م اي رترياگر د نيبنابرا. بود و عادت بر آن بود داولمت ميساعت قد ،شد يبرنامه نوشته م نيكه ا يوقت
است كه  نيا. شاءاهللا انكنيم،  ديساعت جدبا  منطبقهمان برنامه را  ديحاال قاعدتاً ما با. اشتباه است نيهم يرو
  .خواهم يكه معذرت مونيم  هفتنوشتم ساعت  و من خودم دچار اشتباه شدم يدچار اشتباه شدند، حت ها يليخ

                                     
 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 9/1/1387 خيتار ،صبح جمعه . 1
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طان   یار،  رگ  ر و ا ن  وان  ص  خ ندگان  رو  ر و   ،1  

  
حل  رده همان وقت راهكآمد  شيپ يه خوش و راحت گذشته باشد و اگر گرفتارهم هالت بيه تعطك شاءاهللا ان

ممكن . دهد ميآن را هم  يدوا )ستين يماريمنظور از درد فقط ب(دهد مي يخداوند هر درد .آمده باشد شيهم پ
ه كست ن ايآن ا يدوا؟ ستيآن چ يرفتن داد دوا دردبه انسان ه كاست پس آخر عمر  ياينطوراگر  :است بگوييد

  .طور نيهمهم  كوچك يهادرد .رفتن هم درمان دارد درد يحت ين هر درديبنابرا. شتر مراقب خود باشديب
 ،مگوي مين يجدمطالب چندان ن يايند بنابراين ين است بعضكرده و ممكر ييد چون ساعت هم تغيببخش

 يكي .دارم كمن پنج، شش سمع. گران گوش بدهنديه دكد يفقط حرف نزن ،ندارد يالكد اشيد گوش ندهيخواه مي
 ام هنها را از آلمان گرفتيه اكفرستاد اي  هخود را در جعب يها كرم سمعيبگ يكچ سمعيه هكش از آنياز دوستان من پ

 ردمكاستفاده  يمك .استقابل استفاده خود شخص  ياست و برا كنيمثل ع كه سمعكخوب است و حال آن يليخ
 كو بر طبق آن سمع ام هردكن يرا مع ييشنوا هو درج ام هردكش يآزما هكدارم  يحساب كسه چهار سمع بهرحال

فقط ه همه را نشنوم و كد ينكرا خالصه ها  ن حرفيابنابر .شنوم مي يمكه كن است يا .اند هردكمن درست  يبرا
  .دارم يياز شود شنوايه رفع نك يفعالً آنقدر يول .بشنوم يمك كي

 شدهسخن گفته ار بارها يجبر و اختدرباره  .گردد ميار بر يجبر و اخت هله جواب آن به مسأكرده بودند ك يالؤس
 .است شدهمطلب مطرح ن يه اكه هزارها سال است كبلها  قرن .است شدهگفته ن مجالس هم يدر هم .است
 نهايا .شود و محال است مين ،بدهمرا االت ؤن سيجواب ا يتاب حاوك كي ،الؤهر س ين من اگر بخواهم برايبرابنا

به طور خالصه  .دارد يبستگ شتر به حاالت خود شخصيار بيجبر و اخت همسأل .دينكر كد و فينكرا خود شما مطالعه 
آدم  كيه كد يرين را در نظر بگيند، اك مي يكه آدم چه دركحال  كر از دريغ ،باشد يه قابل فهم ظاهركنيا يبرا

باشد  يدست و پا چلفتاگر  ،ن آدم سالميا. گذارد مين هم زميان را كخورد و است ميدارد و  ميرا بر  يچا يسالم
ان را كن است استكن هم مميمرض لرزش دارد ا ،نسون دارديكه پارك يآدم كيا ي افتد و ميلرزد و  ميدست او 
مسأله  دينكرا دقت  فرق نيفرق دارد خود شما ا يگريسته شدن دكسته شدن با شكن شيا. ندكفتد و بشيبردارد و ب

 يست آخر هر انسانياو جدا ن يه از زندگكدست  هن لرزيد اينكر كف لرزد ميه دست او ك يسك. شود ميده يفهم
 ن اراده رايرا بردارد ا يه چاكند ك مياراده  را بر دارد يخواهد چا مياگر . جزو خود اوست ،ستيه نكدست او جدا 

 يسك؟ است دستور داده چه كسيلرزد را  مياينكه  پس .ندك ميدست اجرا كه دهد  مي يند، دستورك مي دست اجرا
  !نه؟ ندكتواند گوش  مي ،د نلرزيبگواگر د دستور بدهد يباكه  يسكحاال آن  .دستور نداده
د آنوقت هر ينكر كنها را خود شما فيا ،سه آن با اراده شخصيت دست سالم و مقاكت دست لرزان و حركحر

  : ديردكرا احساس اين ه كرد كا اگر حال شما اقتض. دينكرد عمل كاقتضا  چه حال شما
ــر ت ــاگــ ــا يــ ــد زجــ ــالم بجنبــ  يتــــا نخواهــــد خــــدا ينبــــرد رگــــ   يغ عــ

شو وقت نماز بلند  :ديگو ميو د يا نشسته و مثالً ديردكن احساس را نياما اگر ا .د جبر استييد بگويتوان مي
 ين براكت يشو برو فعالبلند  گويد ميا ي .ندك مينماز بلند  يمرا برا اگر خدا بخواهد خود او :دييگو مي. است
  .ستيو حال ناست  ين از تنبليا ،ديآ مياگر خدا بخواهد باران  :ديگو ميو ات، ا يزندگ



28 

 

البته خداوند آدم را و خلقت آدم را در واقع . ام هه بارها گفتكطان و حضرت آدم يتخلف و تمرد ش ي هسيدر مقا
 .تست خود را غلط زد ي هطان ورقيش. است يد و تستدهن ميه ك يامتحان ي هرد مثل ورقكامتحان  ي هليوس

بعد  .يرون رفوزه شديتو برو بولي به شيطان گفت د، يشما باش: گفتها  به فرشتهخدا  .گر درست زدنديد يها فرشته
ل يقا يخود بزرگ يبرا يعني. من از او بهتر هستم: گفتي؟ ا ردهكه چرا سجده نكگفت  يوقت ،ردكخه يچند مآن را 

بر از جانب ك .ستين ينكر بكه تكنيا ينجا جايا: خدا گفت .است دهيه خدا آفرك يگريس دكبزرگتر از فت و گشد 
به  يه انسانكهمين بس ضعف و عظمت انسان  يفرانسو ي هسنديم به قول آن نويستيما گناه است چون بزرگ ن

ا نخود يارزن  ي هبه انداز يزيچ يعني ؛ه مرديلكن انسان از سنگ يهم، ندك ميار كه همه ك ،ولمراكسياسيِ عظمت 
ف يضع :خدا گفت .ستيخود او نمتعلّق دام كچ يهاينها  يول. ن هم عظمت انسانين ضعف انسان و ايا .شتكاو را 
ندارد  يبزرگاينكه  ير را داشته باشد برابكن تيد اين انسان نبايبنابرا. خوب شد ،خوب شو: گفت .ف شديضع ،باش

ست يباالتر از او ن يريبكر است چون بكخداوند مت. ر استبكاز صفات خود خداوند ت يكي ينشان دهد ول يه بزرگك
ه بزرگ است كم يه ما بفهمكنيا يست براار بكمت خداوند. يبر داشته باشك يحق ندار: ديگو ميطان يبه شولي 

  ؟ندكر بكخواهد ت ميه كبه  الّا  و
د ينيبب .گر هم سر او آمد و آن حسادت بوديدي بال كي برود، رونيطان بيه شكر موجب شد بكتاينكه  بعد از

روم اما به  مي: گفت ،رونيبرو ب: گفتند يوقت .وردايگر بين انحراف دين است چندكانحراف مم كيصفت بد و  كي
نقدر به او پر و بال آه تو كرا اي  هن بنديهم وند قبول كرد و شيطان گفتخدا .امت مهلت بدهيمن تا روز ق

منْهم  كإِالَّ عباد .مگر بندگان مخلَص تو را نمك ميگمراه ، من امل نداردكو هنوز در واقع خلقت  يبده ياهخو مي
ب ين عيا .من است يهمه برا يبقما ،گذارم ميخود تو  يبرا يكوچكسهم  كيگويد  در واقع شيطان مي 2نَيالْمخْلَص

تر است و من قدرت  فيخداوند از من ضعاينكه  يعني يبه دنبال آن حسادت و سوم ،ربكب اول تيع ؛سوم است
چنين ه كه معصوم هستند و اصالً گناه ندارند و حال آنك دانند مي يسانك يرا برادر امان بودن ن يا يبعض .دارم

 كعبادد نشو مينها هم يبخشد ا ميشوند و خدا آنها را  مي كپا نند وك مينند و توبه ك ميه گناه ك يسانكنيست، 
فالسفه  از قديم .ده استير آفريخداوند خ. دينگران نباش ،ادنديز ،ستنديم نك يليالمخلصون خ كعباد ،نومخْلَصالْ

  .شود ميده نيير زايو خ ير مطلق است از او جز خوبيه خكپس خداوند  .شود ميده نيير زاير جز خيه از خكگفتند  مي
 ،رشيبگ ييگو ميبه سگ  ،بدو ييگو ميبه آهو  !اي هديطان را آفريا تو خود شيخدا؟ ستيچ ن همه شرّيپس ا

د يطان را هم آفريخداوند ش يول. طور نين راحت باشد او هم همي، ايستندبا خود يهر دو سر جا ييشود بگو مين
ه حضرت كنيه بعد از اكل آمده يحاً در انجيصر عيسيدر مورد حضرت ع يحت. است يطان ممتحن بزرگيش
را درست زد و ها  تستعيسي فرستاد و براي او را شيطان  يعني ؛خداوند ممتحن بزرگ ،وه گرفتك يدر باالاي  هچل

 ين ممتحن را برايهم. گر من از تو هم باالتر هستميحاال د :گفت به ممتحناز امتحان سربلند بيرون آمد و 
  .دارداشاره به آن جمره  يه هفت بار رمكن بار فرستاد يم هم چنديحضرت ابراه

، مييگو ميشرّ  را مار ما،؟ ستيچ ر و شرّيخپرسش اين است كه د يآ ميش يپ ر و شرّيحث خبه هر جهت ب
ر يخ يم معنيل بفهمه اوكدارد ن يبه ا يم هر دو، بستگييد بگويبا؟ مييگو ميدام راست ك .ديگو ميشرّ مار هم ما را 

 ريده و البته بر ساياوند ما را آفرخد .معنا دارد كيم يريرا مصلحت خود بگ ر و شرّيخ ياگر مبنا؟ ستيچ و شرّ
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 ناركگر خود او يد يعنيآيا اين  .است ر نظر ما در آوردهينها را زين و ايزم ،آسمان ،واناتيداده ح يموجودات برتر
  .زند قالبهايند از هم فرو رك ياگر ناز: ديگو مي به درستي عراش؟ مياره ما هستكهمه رفت؟ 

آنها از  .دارم ميهمه را بر : خدا گفت ،ردندك يزمان نوح همه نفهم مثل زماني كيدر  يگاه گاههم اگر 
ن ما اآلاينكه  ردم پسكشما مسخر  يبرا 3م الشَّمس و الْقَمركسخَّرَ لَ: گفتهشان  دربارهه خدا كبودند  يسانكهمان 

م يما منتها عادت دار. گرداندند و بركعوض آن را ن است كخداوند داده و هر لحظه مم ن قدرت رايهم ،ميقدرت دار
گوسفند و  :مييگو مي .ما اسباب زحمت است ياست چون برا مار شرّ :مييگو مي .ميرياس خود بگيز را بر مقيهمه چ
ند من را يآ مين گوسفند و گاو اسباب زحمت هستند يا :ديگو ميعلف  يول .دهد مير ير است چون به ما شيگاو خ
 كمال كيپس . ر استيم گوسفند خييگو ميما  يولاي؟  هديرا گوسفند را آفرچخدايا  ،برند مين يو از ب خورند مي
 يريگ ور بهرهطدر اخالق مردم چ رّير و شر خين تعبيا از ايه آكن بحث مفصل است يد باشد البته ايبا يگريد

د اگر نفس مجال بده شاءاهللا انگر يوقت د كيه كاست  يتر ه بحث مفصلكشود  ميور استدالل طشود و چ مي
  .ن سخن بگذار تا وقت دگريا :يبه هر جهت به قول .است حاال هوا گرم و آلوده يول .ميده مي ادامه

 . ش.  ه 14/1/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     
 . 83سوره ص، آيه .  2
 .33سوره ابراهيم، آيه .  3
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واده ران،خا دا ی جا ما دی و ا ی  د   ، ز

تالل  آن واده و ا   1ظ خا

  
خوبي  يمعن ،در زبان ما چونحيوان، م يگو مينمن . وان استيح كيانسان هم  :نديگو ميه كاست  يبحث

 ،بعضي جمعيو  يانفراد ينند بعضك مي يدو نوع زندگ جانداران. ات دارديح يعنياست جاندار انسان يك  .ردندا
 يشعرياد  ،ه مطلبيدر حاش .ور استط نيهمهم ند سگ ك مي يزندگ تنهاگربه  ،هستنداينطور  واناتياز ح يليخ

  : ديگو ميه كافتادم 
ــت   ــم جداس ــگان از ه ــان و س ــان گرگ  2ران خداســــتيشــــ يمتحــــد جانهــــا   ج

دسته ن ياز ا. نندك يتوانند زندگ مين يانفراد يعني .نندك مي يبا هم زندگهستند كه  يجانداراندسته  كي
انه چوب يند موريگو مي. هستند زنبور عسل و انه، مورچهيمور دنشو ميده يدست ما دكنار در ه كتر كوچكوانات يح

، نها همه مال تو استيا :دييبگوو چوب است  هه پر از برادكي جارنيك د در يبگذاراما اگر موريانه را ، خورد مي
د يآ ميه زنبور عسل به وجود كاز اول  ؛مثالً زنبور عسليا  .رديم مي يوتاهكند، بعد از مدت ك يتواند زندگ مين. بخور

د برود دم در يه باكداند  ميآيد و  به وجود مي يزنبور كي .ستيار او چكداند  مي. ستيار او چكه كاست معلوم 
 كي .جزو وجود او استاين است و  دم درشه يد و هميآ مينداخل او اصالً  .نديايگر بيد يهانگذارد زنبورو يستد با

د در يه باكهست هم زنبور  كي. ن استيار او فقط اك .ندكاورد و عسل درست يد تا گل بيآ مي هم به وجودزنبور 
ن دو رقم يا .كه چه بايد بكند معلوم است ،از همان اول خلقت يسكهر  .نندكخدمت او  زنبورها هند و هميخانه بنش

يچ احساس ه زنبور عسل. كه ويژه اوستدارد ي اتيخصوص ،نوع انسان .مينيحاال انسانها را بب. استجانداران از 
شته كي ا بيگانهه كاست ن يمثل ابراي ديگر زنبورها  .رديشته شود و بمكزنبور عسل  كياگر  ندارد يخواهخود

گر يدزنبورهاي ار اوست و دل ك ،ارك .ديآ مينبه جاي او گر يس دكچ يشته شود هكاگر زنبور محافظ . استشده 
  .ل آنها فرق داردكش يحت و ور هستندط يكدام كعسل هر  هايزنبور .احساس ندارند چون سوزد ميهم ن

ها  شگاهيدر زااگر . مثل هم هستند د همهنيآ ميا يه به دنكاز اول  ها د، انسانيريدر نظر بگ را يانسان هجامعاما 
روند و  ميعده مدرسه  كياول . شوند ميم بزرگ ك مكهمه مثل هم هستند و ها  بچه ،دينكنگاه ها  و پرورشگاه

 ،شوند ميروند باز چند رشته  ميه مدرسه كنها يا. شوند مياره كيبهم اي  هعدكنند و  مي يشاورزكديگر اي  هعد
ها  ه انسانكدهد  مينشان اين مثال چنان  ؛تفاوت دارند همه با هم ،گريطرف داي  هعد ،فن طريااي  هعد
 حال؟ زندگي كنند يد انفراديپس با ،استاينطور  اگر ينند ولك مين يعتاً با هم زندگيطب يعنيستند يالطبع ن يمدن
 ها ه انسانكدهد  نشان مي يشناس مخ و مرديتار ،ندك يزندگ ييتنهابه تواند  مين، يدانسان را در جنگل بگذار كي

و  ،انهيمورچه و مورمثل  ،الطبع يمدنجانداران ن يب. در وضعيتي بينابين هستندها  پس انسان. كنند نمي يزندگ تنها
شما  يعني. ل استكمش يليآنها خ يت براين وضعيا .مثل گربه و سگكنند  زندگي مي يانفرادكه  يجانداران
 يبرا. ل استكمش آنها يبرا ،شود مينند نكردن عادت ك يزندگ ييه به تنهاكنند ك يسعها  انهيه موركد يبخواه
  ؟شود ميحل اين مسأله چطور  حاال .ن استينابيت بين وضعيها هم هم انسان
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اگر همه خوب بنابر يك نظريه يا فرضيه  .مختلف بحث است يها رشته ين علمايبدرباره اصالح جامعه، 
خوب  ي جامعه كيافراد در محال است  يول. از افراد درست شده است ،ون جامعهچ ،شود ميشوند جامعه خوب 
باشند، پس چه كسي بايد براي جامعه همه اهل عبادت و نماز و روزه يك د در ينكفرض  .نندك يبتوانند با هم زندگ

ه خوب باشند، تك افراد يك جامع اينها كارگري كند، چه كسي نانوايي كند؟ حال فرض كنيد، فرض محال، كه تك
را ببيند و بپرسد كه  يم و قوكساختمان خوب و محاگر يك نفر مثالً يك . تواند زندگي كند باز هم آن جامعه نمي

مان آن يس :نديگو مي ،م استكمح يليخ يكين يسست است و ا يكيهم هستند  يه پهلوكها  ن ساختمانيچرا ا
مان و يرود از همان س ميكند و  ميادداشت يمطالب را  شنود و حال آن يك نفر مي ن استيچنآن آجر  ،استخوب 
عالوه بر مصالح خوب، متشكل از ساختمان ! نه ؟شود همان ساختمان مي ،ن ساختمانيا .ندك ميانبار و خرد  ميآجر 

 تنها. ستين يافكتنها آجر خوب باشد . مردم با هم است ارتباط ،جامعه و خوب بودن جامعه .نها با هم استيارتباط ا
 خانواده اگر خوب باشد. خانواده استهمان م، يرينها را واحد جامعه در نظر بگيااگر ست ين يافكمان خوب باشد يس

. زنديرا به هم برها  ه روال خانوادهكن است يا يملت كيجامعه و  كيبا  يا دشمني يدوست. شود ميجامعه خوب 
چطور  ما يد پدرهاينكر كوتاه خود فكن عمر يهمدر  يد ولينيزها را ببيه همه چكست ين يافكعمر من و شما 

. چ نبوديهگويند  به هم ميدعوا در ه زن و شوهرها و فرزندها ك ييها حرفقبيل ن ياز ادر گذشته ؟ ردندك مي يزندگ
خانواده همه  هدر محوط. رفتند ميبا هم همه جا  ،آمدند مي رونيه بكبعد  كردند، ميدر خانه دعوا  ياگر زن و شوهر

 .ردندك ميمردها ستم ها  در خانوادهها  وقت آن :نديگو مي يبعض .ار ندارمكا بد يخوب . شد ميشد و تمام  ميحل ز يچ
به هر جهت  يول. درست است يبله تا حد ،ع بودنديمط ،ر بودندكنوها  بچه: گويند مي .ست، درست استيجا ن يب

 ،ار ندارمكر را چطو  ـ منظم شود يروابط خانوادگ ،شود منظمها  حاال اگر خانواده .ه خانواده منظم بودكبود  يروال
كه چقدر د ينيب ميه خود شما كما را هم  يروابط خانوادگوضعيت  .شود ميجامعه منظم  ـ  است يگريبحث د
ن بود صد كبود مم يه شهر بزرگكشهر  كيبود مثالً  كوچكم جوامع يقد در. وجود داردها  يو نگرانها  اختالف

ن روابط يا. ت دارديخانوار جمعها  ونيليشهرها مامروزه ست هزار خانوار، اما يب يعنيداشته باشد  تيهزار نفر جمع
نه تنها به  ،زند ميهم خوردن جامعه و خانواده به همه ضرر ب .خورد ميهم ي بهم بخورد جامعه هم ب، وقتها خانواده

 يدر روابط خانواده و روابط خانوادگاست رده ك دايچون جامعه وسعت پ ،گريد يها خانواده به همهبلكه آن خانواده 
  .ايم هل جامعه موفق بودكم در اصالح ينكار را بكن يبه هر اندازه ابپردازيم ن روابط يبه اصالح اهر چه 
برقرار است پدر و مادر و فرزندان بين در داخل خانواده  يروابط عاطف. است يمقدار عاطف كين اختالفات يا

اكنون زنده دانم  مين(  مرد استيره حاال قاعدتاً پك يمقامتر جراح واالكد كي .بود يم نظميقد يروابط عاطفدر 
ا يخوب است اين تعداد فرزندان م يگو مين را هم نيحاال ا .هفده فرزند داشت  پدر من شانزده: گفت مي )نهاست يا 

به ند و ك ميت يه نظم را رعاكاست  يتاتوركيومت دكح كيه كها  ومتكمثل ح. نظم بودبه اگر هم بد بود ؟ بد
خود شما ؟ دام بهتر استك .خته استيز به هم ريهمه چاست و  يراسكجامعه دمو كيند و ك ميرفتار عدالت 

به  كينزد باًيسن همه تقر  ـ ميستاديا ميهمه هار اوقت ن :گفت ميآن دكتر جراح  .ه استيمنظور نظم قض. دييبگو
م يآمد مينشست و ما  ميآمد  ميم پدر يستاديا مي .ميزد ميسفره ناي غذآمد دست به  ميو تا پدر ن ـ  بود هم
 ينم ولك مين گذاري من ارزش .ميهمه هم با هم خوب بود ،جاستكما  يم جايدانست ميدام كم هر ينشست مي
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ه كن است يند اك ميه نظم خانواده را مختل ك ييهايزاز چ يكيم نظم جامعه از نظم خانواده است يخواهم بگو مي
  .دانند مي يگريم بر ددام خود را مقدكهر 

 يردند و آقاكرار كتآن را هم اند، ايشان  كردهشاه ينورعل يآقا به شفاهاً يتيشاه وصيعل سلطان يمرحوم آقا
تر به بزرگتر سالم كوچكما  هدر خانواد اند هه گفتكن است ين جور تا حاال و آن ايهم ،اند هردكرار كشاه هم تيعل صالح

ا آمد قرار يه به دنكه از اول كاي  هانيمثل آن مور. دنجلوتر برو هابزرگتر ،ترام او را نگه دارد و در مجالسند و احك
اين نظم در خانواده ما  ند وكرا بها  تين رعايد ايآمده بابزرگتر بعد از كوچكتر  نجا هم چونيند اكب ينيار معكبود 

ه من از خود و شرح كد يببخش. باعث تعجب بودها  يليخ ين برايو ا .خواهد ماند شاءاهللا انهست و هنوز مانده و 
ه به عنوان ك يينهايا يول ده ندارديخورد و فا ميه گفتن آنها به درد نكهست ها  حال شرح يليم خيگو ميحال خود 
ه ك يگريش ديبا قوم و خوولي اگر داشتم  ميشغل مهمن . كنم اينجا ذكر مي ننده بودك تيمن ترب يمثال برا

آن دو مرتبه  يكيه ك خواستم كه او جلوتر از من برود رفتيم، من مي كه مي يرسم يتر از من بود جاها سنم
قرار يم نظم خانواده برنكن قرار را اجرا يامادام كه م و يدار ين قراريما چن :گفتم .ناراحت شده بودتر  شخص مسن

  .است
ن بزرگتر يا شود و مطرح ميت يمعنو هه مسألكشود  مين ين امر، ايگر ايد هجينظم است نت هگوش كين يا
ن خانواده اختالف يه در بك ياتكاز ن يكياز پول و مال است و تر  دادن است كه مهمت ينحوه اهم كيبودن 

 .دينكامتحان خودتان  ين را در زندگيحاال ا .زن و مرد و فرزندان ياقتصاد همسأل ،است ياقتصاد هاندازد مسأل مي
عت او يند جزو طبك ميوورجه  بچه ورجهاگر . مقابل است طرف يمعنو يها توجه به خواسته مسأله عدمهم  يكي

بزرگ وقتي ه كباشد  يورطد يط خانواده بايبچه در مح .گذاشتهم د او را آزاد ينبانبايد به سر بچه زد و البته است 
ر چه خواست به او بدهند و اگر پس فردا رد پدر و مادر هكه يه تا گركيننه ا .ور باشدط هماندر جامعه هم شد بتواند 

ه در كباشد  يطور د همانيبا ؛نندكرون يو او را بهمه به سر او بزنند  ،ردكه يگر ،نق زد ،ردك يآمد در اداره تنبل
ه كنند ك ميت ياكشها  زناين است كه شود  ميه ك ياتياكاز ش يكي .اد استيز يلينها خيامثال ا. جامعه خواهد بود

اينطور  در. استگرفته  يگريه شوهر من رفته و زن دكنند ك ميت ياكا شي ،است رفتهو رده كرها را  من م،شوهر
م به يگو مينند ك ميت ياكه شكل من او يول ،ه حق ندارندكيننه ا ،ن است حق هم داشته باشندكممها  تياكش

خواسته و تو  مي ت تو راپس شوهر. يت دادياگر شوهر تو آمد دنبال تو و تو را گرفت تو هم رضا .نكنگاه  تخود
ه از تو دلزده شده و كاي  هردكار كچه  .ر تو استيتقص؟ خواهد ميه تو را نك يردكار كحاال چه  يخواست مياو را هم 

شما  ههماينكه  مثل .ميروشن شود و بعد به حرف حساب او برسبايد ن مطلب ياول ا؟ گرفته يگريزن د يبه قول
ه كل ند منتها اوك ميرا گوش ها  ن حرفيه ايعدل ،ايد هاقالً انحصار وراثت داد ،ايد هداشت يارك و  ه سريعدل احتماً ب
  .ديسيبنو يمشخص يها برگ يد رويد بايرو ميه يعدل

. ديبپرداز يگريد بعد به دينكل از خود شروع او .ه من زدم مثل برگ دادخواست استكهم  ين حرفيحاال ا
 يپول برا ،ستاخور رپها را دارد؛  بديه شوهر من همه كت داشت ياكش يليخ آمد از شوهر خود يخانم يوقت كي

ن يا ي ههم .دييه بگوكد يرياد نگيشما م تا يگو مين را كه گفت من ييها بيعو فالن و فالن  ،دهد ميخرج ن
 يسكن يشده و چناينطور  هكسفم أتو مت يبرا يليخولي نم ك ميم نيدخالت مستقكه  ممن گفت .را گفتها  بيع

ن يهم يعني. يد تو به حرف من اعتنا نداريگو مي: گفت؟ ديگو مياو راجع به تو چه  .بد است يليخ ،همسر تو است
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ه كب يع يب ،چرا: گفتي؟ ندار يبيچ عيار نداشته باش خود تو هكاو  يها به حرف :بعد گفتم .زد ميه او ك يحرف
د پس يد مثل هم هستين هر دو برابر هستكه نگاه كگفتم گر و باز گفت و يد :بعد گفتم .گفت يزيچ كي .شود مين

ه در تو به وجود ك يبيچون هر ع .شود مياز او هم رفع  يردكرفع از خود ه كرا  يبيهر ع ،نكتو از خود شروع 
  . ديآ ميد در او هم به وجود يايب

 يسنده بزرگينوكه لد يواراكاس ي نوشته يگر انير دوريتصو به نام ام هش خوانديپنجاه سال پ ـ چهل در يتابك
او  .ممن خواند ن جهتياست به اآمده  ياخالق مطالبدر اين كتاب روانشناس است و نويسنده مثل يك  .است
 ياينطورحاال زن و شوهر هم . شد مي اي ايجاد هكل ريتصودر رد ك ميه ك يار بدكساخته بود و هر  يريتصو

  .ديايدام از شما به وجود نكچ يه يبرا يلكچ مشيه شاءاهللا ان. هستند يگرير ديدام تصوكهر  ،هستند
 . ش.  ه 16/1/1387صبح جمعه، تاريخ .  1                                     

 .415مثنوي معنوي، دفتر چهارم، بيت .  2
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ن ؤ ید   دم  ر، دو  ر  ن، پ   1ید 

  
 م،يريگ يعزا م خود يب .است ديع كيخاطره خودش  ديتجد. است شاهيخاطره حضرت رضاعل ديتجد امروز

  : ديگو يمديگر، شاعر  از طرف. است ديع كيخاطره  ديما تجد يبرا
ــانؤم ــر دمـــ  منـ ــدو ع يهـ ــد ديـ ــس قد    كننـ ــان مگــ ــعنكبوتــ ــد ديــ  كننــ
 يعنيدارند  ديعدو  شهيدر واقع مؤمنان هم .رديگ يمگس م كه عنكبوت به اندازه شأن خودش است شكار

 عرف در دياول هم كه شا ديع نيا. دارند ديدو ع ـ  در هر دم و بازدم  ـ كشند يس كه مفَنَكه هر سشان، جانشان فَنَ
است،  يقهر يمقدار يعزادار و است كه تأثر از عزا نيا يبرا ،روند ديدن خاندان متوفّي مي كه به رسم شده رانيا

 يبرا ، لذامتأثر استو  دهد ياقوامش را از دست مكسي از  ايپدرش، مادرش  يشخص. ترك كردآن را شود  مينو 
يشه عود به معناي ي عيد هم از ر و خود كلمه است يچون اصل انسان شاد ـ  به اصل خودش برگردد اينكه

 يتوق يعني ،نديگو ياول كه م ديمثالً ع. رديرا بگتري بايد بيايد جلوي آن  حساسات و عواطف قويا  ـ بازگشت است
فراموش كند و به اصل  ديخودش هم با ،اند گرفته ديهمه ع نديب يموقتي اول كه آمد  ديدارد، ع يتأثراتكسي 

  .خودش برگردد
از  يليما خ. است، برجلو رفتن استو تكامل  شرفتيس و فطرت بشر، بر پاسا مان،ياصل مؤمن، اصل ا

 .ستياست كه از وجود خودش جدا ن يزيو مصالح خداوند چها  حكمت دنيمفه .ميديخداوند را نفهم يها حكمت
  : ديگو يم سعديجدا باشد، از صفات و افعالش كه خودش  ستينچنين خداوند 

 2اسـت معرفـت كردگـار    يهر ورقش دفتر   اريدرختــان ســبز در نظــر هوشــ    بــرگ
دارد كه جان دارد  ييها برگ درخت، سلول نيهم دينيبب. دفتر است كي يمعرفت كردگار هر برگ درخت يبرا

به هرجهت از هر برگ . رديبگ خورد يكه به دردش م يآن مواد بگردد و نيزم داخلاز  ديبا؟ آن جان از كجاست
خدا  يها حكمت نيبنابرا ميدان ينم راما هم كه معرفت كردگار . گار نوشتمعرفت كرد يبرا يدفتر شود يدرخت م
به ما تمام قرآن . است قانون تكاملاز آنها  يكي ؛ميا دهيرا فهم شيها يبعضو فقط  ميدان يكم م يليرا هم خ

در  ديض كنفر نكهيمثل ا. است كه هست، اشاره كرده يگريد يها زيچ اي ميبفهم ميا توانسته ميكه را  ييها زيچ
سقف  و گريد يدر جاها اي روند يكه معدن م يينهايمثالً ا ؛ديخواه يمبراي تنفس  يا شما روزنه ،محبوس ييفضا
 يبه آزادتا د نبشكاف ديبا ،خارج شوند دنتوان يم نجاياز ا ندنك يد، فكر منرا كه نگاه كن يا هر روزنهآنها  زد،ير يم

به ما نشان داده است كه اگر هر كدام را بسيار  ءاياول و اءيدر انب ر قرآن ودها  روزنه نيخدا از ا. كنند دايدست پ
: ديگو ميمثالً به انسان . كرده است دييتارا هم درك شده  يها از حكمت يبعض .ميكن يرا درك م يحكمت ميبشكاف

دحاً ك كرب  ادح إِلىك كالْإِنْسانُ إِنَّها يا أَي  )مؤمن ريچه مؤمن چه غ ،يخطاب به انسان است به طور كل( ها الْإِنْسانيا أَي
خودمان  يدر زندگما . يكن يمالقاتش م پس آخر ،يرو يسمت خدا م هلنگان ب انسان تو لنگان يا 3هيفَمالق

او هم اگر مسلمان باشد، مسلمان  كند، يكار م يعلم شگاهيآزما كيكه در  يآن كس. ميرو يلنگان م لنگان م،ينيب يم
 ديده مجهول جد كند يكشف م هك يا تازه زيهر چ دارد يكه برم يهر قدم نديب يم خواند، يرا م هيآ نيد، امعتقد باش

اشاره دارد  حكاد. رود يم گريد يكيدنبال  ، لذاشده دايپ گريده تا مجهول د ،مجهول راكشف كرده كي. شود يم دايپ
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ها  انسان يبه بعض .يرو يم يرينفرمود به سمت سراز خداوند؟ رود يم يبه چه سمت. رود يلنگان م لنگانبه اينكه 
همه  ها الْإِنْسانيا أَيگفت ، بشر يعنيبه نسل انسان  يطور كل به يول .ننديب يرا هم آن آخر م اش جهيفرمود و نت

 ميينگو. تكامل در همه جا هست نيا. تكامل است نيآل است، ا دهيا؟ ستيخدا چ. ديرو يبه سمت خدا م ت،يبشر
؟ ستا يچه كمال نيا ،رفت نيعمر كرد بعد منفجر شد، از ب نقدريفالن ستاره ا نديگو يشناسان م ستاره  ثالًكه م

 ديشده كه شا داياز آن پ گريمنفجر شد، ده تا ستاره د ستارهآن وقتي كه  مينيب يم يول .است نيهم ديكمال او شا
 نيا است ورو به تكامل جهان به هر جهت . ند، بفهمندبشو دايپ ييها باشد كه در آن انسان ينياز آنها كره زم يكي

 قتيلنگان به سمت حق تو لنگان :گفت و خطاب به خود بشر فرمودخداوند در مورد بشر، چون . است يبه طور كل
انسان را  .است كه تو را به وجود آوردهكسي همان  كرب  لىإِفرمود . اهللا  ادح إِلىك :نفرمود كرب  لىإِ :فرمود .يرو يم

است كه اين گفتند تكامل  مي يدوران كدر ي البته. رو به تكامل است طور نيهم يانسان جوامع م،ينيب يهم كه م
 ليخودش تكم يعنيتكامل  .شود مين يتكامل زور .ديشپوشلوار بو كت  و دياوريدر ب زوررا به  ميقد يها لباس  مثالً

  .نهايامثال ا بشود و
سال  صديسال، س ستيصد سال، دو ،ميدار اديكه ما به  ينه دوران يحت د،يتر برودور يليدوران خبه  يول

كرده است، بشر جلو رفته  شرفتيبشر پ ا،يدر دنبلكه  رانينه تنها در ا .ديكن سهياند، با حاال مقا قبل، آنچه كه نوشته
تكامل به سمت حق و  نيا مييگو يما كه م. جلو رفته است شيايدن نيا يخودش، زندگ يالبته بشر در زندگ. است
ما خبر  مييگو يم .شود يو علت م ليما دل يبرا يتكامل ظاهر نيهم ،به سمت خداوند است يعنياست،  قتيحق

خدا گفته  نكهيا يبرا .خواهد رفت شيبشر پ ميگفت يم يول ميرا نداشت علمشما  .خواهد شد يكار نيكه چن ميداشت
. شد ميخواه نيچن نيما ا يروزگار كيپس  .ميت تسلط تو قرار دادتحرا هر چه در آن هست و و آسمان  نيزم

 ميباش شتهحركت دا يروياست كه ن نيا م،يلنگان هم برو لنگان م،يبرو ميتكامل بتوان راه نيما در ا نكهيا ي الزمه
 ديهمواره عواقع  در نيمؤمن يپس برا. است ديع زهيانگ نيا .ميبروكه  ميداشته باش زهيانگ م،يك داشته باشمحرّ
. است ديع شهيهم نيمؤمن يلبس است، بله برا اشاره به خلع و» كنند ديدو ع يدم هر«شعر  البته آن .است
  . ميحساب بشو نيمؤمن ءما هم جز شاءاهللا ان

 )جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 17/1/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
 . 576ص  ات،ي، غزل1385مظاهر مصفّا، تهران، روزنه،  تصحيح سعدي، كليات.  2
 . 6سوره انشقاق، آيه .  3
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ی، س  جا   ّ ورا  ر او و راف، که و  سان، ا   ا

ت، و وردن  ک  غایادی از ل روز  زاق خان    1یبدا

  
 ،دينكوقت خود را تلف قصد نداريد، ه كشما ايد،  آوردهف يه تشرك، حاال ام هردكد بار از همه خواهش چن

ه كينا !نه .دينكردن وقت را فراموش كتلف  ؛ردن وقت بهتر استكجا از تلف نيابه آمدن كه  ايد هديو د ايد هآمد
ه آن هدف و كشود  وقت سبب ميردن كتلف . داي هردكدو ضرر در اين صورت  دينكتلف خود را وقت و د يياينجا بيا
در  الّا و ستين يچاآنكه  ؟ستيجه چيآن نت. نصيب شما نشود ،شود ميه از آمدن مجلس حاصل كرا اي  هجينت

زده اينجا  هكها  ن حرفيه اك ايد هص داديتشخ. ستها ن حرفيدادن به ا آن گوش. ديخور مي يخانه چا قهوه
 يوقت يو مطالب عمومها  حرف. باشدها  ن حرفيشما به ا حواس ،استاينطور  هك حاال .خور استبه درد ،شود مي

در و من  ايد هردك يالؤد شما سينكفرض  ،زنم ميهمه  يه براكن حرف را يهم .خطاب به همه است ،شود ميگفته 
ربطي  هبه من چو بگوييد گر است يد يكين حرف جواب يد اينكر نكف هستم،همه  يبراحال پاسخگويي به آن 

 يليخي نيب شيو پوجود داشته باشد شما در آن  ي الت گذشتهكاز مش يليجواب خچه بسا  .ديگوش بده؟ دارد
 يچه اثر من ي هاما برنام ،شما ي هدين فايا. باشددر آن آيد،  به وجود ميشما  يه بعداً براك ياالتؤالت و سكمش
  ؟دارد

و  اند هديه شنك ييآنها ،نمكرار كت ، آنها راشوم ميمجبور  يم و وقتيد بگويبا يتر اوالً هر مرتبه مطلب تازه
ه كده يرس ين سوالاآل. ي سؤاالت پاسخ بدهم تا به همه شود ميوقت نديگر اً يثان .شوند ميخسته  ،اند هگوش داد

از ما ا ؟ يستيگر چيدافراد  باها  شيدرو فرق ما ند كهده بوديپرسداده شد و او پاسخ ش يپ ي ها هفتين هفته يهم
 يپاورق كيا يمعترضه ي  هجمل كيمطالبي كه گفته شد مانند  .مين بگذريحاال از ا؟ ستيچ يشيپرسند درو مي

  . است
ميدان مين بشر را حضرت آدم يه ما اولكده شد يآفر يانسان از وقتموضوع اصلي مطالب اين است كه ا ام، 

 ،هم هوشمند بودند و منطق داشتندها  انسان ند آنيگو ميندانند  تر مي قديم يليانسان را خخلقت ه كهم يي آنها
 .يوانيمنتها به صورت ح ،ن بودهيزم يند قبل از آدم و حوا بشر در رويگو ميه كهم ون ياز علما و مذهبالبته بعضي 

مستعد او ها استعداد داده و يناز ا يكيبه خداوند  سپس. است هم بوده يبشر ،پلنگ بوده ،گاو، اسبطور كه  همان
  .ردكدا ياسم او حضرت آدم شد و بعد دنباله پ ، كهندك كدري قدر خود را ينه زندگكه كشده 

ه كنها را يخداوند ا :نديگو ميرون آمدن او از بهشت يحضرت آدم و ب يها ن بشر در داستانياي  دربارهحاال 
بعد  .ردندك يرفتند و خود را مخفآدم و حوا  ،صدا زد يه وقتكينا يبرا؟ چرا لباس فرستاد. لباس هم فرستاد ،فرستاد

و  يلباس هنگام آنپس در ؟ دنديشكخ خجالت نيچرا تا آن تار .ميديشكخجالت  ،ميلخت بود :گفتند ،ه آمدندك
 و دهم ميشما پوشش به من  ،ديرو مي آنجا بهه كحاال  :فرموده خداوند كن است يا .ردندكدا يخود پ يبرا يپوشش

  .به آنها لباس داد
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 يزيچ يسكهر ؟ ستياه چيآن گ. اه ممنوعه خوردندياز آن گآيا ؟ شدچطور  ؟نها اصالً آمدنديا م چراينيبب
بلد  ا هنوزيردند و كآرد و آيا آن را  گندم بوداين است كه آن گياه  ،نديگو ميباً همگان يآنچه تقر يول ،ديگو مي

به شما كه است  يز مهميچ يليد خيدركال يد و خيه خوردك يزيچ نياز هم: فرموده خداوند كن است يا .نبودند
نظر ه از كداشت لباس البته  يكي، يه از لحاظ قصص مذهبيدر واقع بشر اول پس .هم با آنها فرستادرا گندم . دادم
شه لباس داشته و يهم پوشاند، بنابراين خود را مي هايزچساير وانات و يح اهان و بعد پوستيبا پوست گ يخ مدتيتار

خورد و لباس  ميه گندم كن بشر يا ،گذشت ياما مدت. او بوده است يشه جزو غذايم همگندم هديگر اينكه 
گرفت و به هالكت  گ، كروكوديل و ساير حيوانات قرار ميپلنو ر يشحيوانات مثل  ي همورد حمل ،ديپوش مي
 نهايگوش و امثل آهو و خر كوچكوانات ياول ح. كنم ميار كرا شتو من هم : شد و گفت يعصبانرسيد، انسان  مي

خورد و دل او را  ميه كگندم جز ببنابراين . به هر جهت گوشتخوار شدرا شكار كرد و از گوشت آنها استفاده كرد و 
 و شد مي ايجادآن موقع  يها ه در جنگلك ييها قيحر يدر بعض بعد مثالً. خورد ميهم ن بار گوشت يا ،زده بود

وانات فرار ياز ح يليخ ،رديگ ميجنگل آتش  د وريگ ميو درخت آتش زند  ميرعد و برق در جنگل شود،  ميهنوز هم 
از او  .است افتادهبه زمين  ،ندكار كد خود او شيه باك يوانيد حيبشر د .شوند ميباب كمانند و  ها مي يبعض ،نندك مي

 كيواست انسان خ ،روزيك اما از  ،شد ، انسان گوشتخوارقين طريبه ا ،تر از خام است ه خوشمزهكد يخورد د
  .در بشر به وجود آمده استگونه ن قواعد چيه اك شاءاهللا بعدها خواهم گفت ، انباشدوجود داشته منظم اي  هقاعد

ز يعرفان همه چ .ستيه درس عرفان نكنها يا: خواهند گفت يبعضاكنون  را گفتم،ه يحاشكه اين د يببخش
. كند ميدر و تخته را خوب به هم جور  يول ،ستير ناند اگر خداوند نجيب ميآدم  .ز درس عرفان استيهمه چ .است

شف كاز آن را  اي ذرهه ما كرا  ييچيزها نيا ي همه .منزه است خدا اهللا، سبحان: ديگو مي ،نديب ميه كنها را يا
 ،ها عرفان استينااين است كه است نهفته ها  آسمان ي هدر همو نيز ن يزمروي در  ،شتر آنيبار ب هاصد ،يمنك مي
  : ديگو مي يسعد

 2ردگـار كاسـت معرفـت    يهر ورقش دفتر   اريبــرگ درختــان ســبز در نظــر هوشــ    
او  يغذا .بخورده كنبات نبود  آبو الت كهنوز ش؟ خورد ميبشر چه پس  ،جاد شدين قاعده ايادليل به هر 

اه يگ ، انساناه بوديه آن هم به هر جهت گكباشد دو ارزن هم  يكي مثالً ن بود وسط گندمكحاال مم .اه گندم بوديگ
ن يا اند هه گفتكينا شود؛ ميم كاو  يغذا ،هدر بدهد خود ينها را بياگر ا متوجه شد كهو خورد  مي وانيا گوشت حي

د يبخواهاينكه  مگر ،دين نبريرا بدون جهت از ب ياهيچ گيو ه يوانيچ حيه هكمقررات حضرت زرتشت است 
به رده و هنوز هم كت حفظ يوانيه از دوران حكات بشر ياز خصوص يكي. و هست هن قاعده در بشر بوديا ،ديبخور

نوع خود را  انسان هم. البته استثناهاي هم ممكن است باشد خورد مينوع خود را ن هممعموالً  هكن است ياياد دارد، 
در و چه  يانفراد يها قتلدر چه  .دبر مين ياز ب د، اماخور ميناو را . برد مين ينوع خود را از ب هم يول ،خورد مين

اسلحه  ، پسن ببردينوعان خود را از ب از هم اي ه عدهكاست ن ياصال ً دنبال ا .كند نوع خود را نابود مي هم ها جنگ
 .مينيب مي هكاست  ياينطوراالن بشر مختصري بود از زندگي عمومي بشر تا آنجا كه خچه ين تاريا. ندك مياختراع 

  ؟ردكد يار باكم و چه ينكر اكم بعد چه ينيم ببيخواه ميحاال 
ا يه به دنكبچه  .ديريانسان بگ كيمثل  ،شدهگفته ه چند بار هم كطور  همانتوانيد  را ميبشر مجموعه 

كه در فيزيك ن ينشتيمثل ا يبعضشود و  بزرگ ميم ك مك .ه گوشت استكت كيمثل ، داند مين ، چيزيديآ مي
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ن درست است يا. روند ميماه  ي هركبه  يبعض ،افتندكه اتم را شك ييمثل آنها شوند مي افراد يو بعضانقالب كرد 
امل آن كن تيدر ااما . ندك ميدا يامل پكطور ت نيهمبشر و  .ت استيامل بشركن تيا يول ،فرد رفته كيه ك

 يه روزگاركدارد خاطر  بهت يبشر يول ،ميا هم و نبودياد نداريبه ما كه درست است  .ه را دارديبشر اول ي هخاطر
نسبت به نوع  ،ن نباشديو حضرت آدم توه صاكرم غمبريبه پ العياذباهللا نسبت( يپدر او از گرسنگ .ميا هگرسنه بود

ما  ،رده بودكاگر ناينكه  يبرا ،ردكچاره يما را ب ي هدرخت را خورد و هم ي هويرد و مك يفضول )ن استيتوه بشر
اين دستور هم  يان قبليه در ادكن است يا .اد دارديبه  بشرن خاطره را يا به هر جهت .مين همه در بهشت بوداآل

اسالم مسايل ن يبه ااصالً متاسفانه  ، امادينكاسراف نكه م يدارهم آياتي قرآن ات ين اسالم و آيدر د وجود دارد،
كن ميبه ا اصالً يول ،نمكامل كرا  يارم اخالقكه من آمدم تا مكغمبر گفته بود يپ. شود نميه توجشود ميه نارم توج. 
لُوا ك: دينكمصرف خود مصرف  ي هرا به انداز يزيچ كي يعنيد ينكاسراف ن .شود ميتوجه ناصالً ل يگونه مسا نيبه ا

چرا قورباغه را جزو غذا وجود دارد  مختلف يها گوشت يوقتمثالً خود  يب يعنيد ينكاسراف ن 3و اشْرَبوا و ال تُسرِفُوا
  : ديگو ميسعدي ه كمثل آنآيد، كه چنين بكند  پيش ميبشر  يبرا ييها يسخت يگاه! بله .دهيد ميقرار 

ــال   ــط س ــان قح ــق   يچن ــدر دمش ــد ان  4ردنـــد عشـــقكاران فرامـــوش يـــه كـــ   ش
اما در  ،ردكمصرف اضافه د ينباصورت  اينر يدر غ يولمسأله حادي بود، ن يا. ملخ بوستان خورد و مردم ملخ

ن يبنابرا .نديگو ميان ياد ي همهو اين را تر است و اشرف مخلوقات است  املكامل كر تيمس نوع بشر در ،ن حاليع
 كي يعني ؛ل به گوشت انسان شوديرا بخورم و گوشت او تبدآن شم تا ك مياز داشتم گوسفند را يانسان اگر ن منِ

 ،را بخورم يتر نييجاندار پا ،از دارميخود ن يزندگ يمن برااينكه  در حد ،ن حديدر اپس . است باالتر رفته درجه
ل يفپس  .شتر استيب ي جانداران قدرت بشر از همه ، چونشود ميبد  يليه خكن مطلق باشد ياما اگر ا ؛اجازه دارم

و ر است يسفت بوده و پگويد  و ميخورد  ميه ران آن را كت كي .ندارد يالكد اشيگو ميخورد و  ميرد و يگ ميرا 
و علَّم آدم : خداوند هم فرموده )نه زور بازو ،زور(ور دارد و قدرت داردچون ز ،ن صورتيبه ا .خورد ميگر را يد يكي

 ماءه كن است يا .ن ببرديجانداران را از ب ي ههم ن است اصالًكن آدم مميا .اد داديرا به آدم ها  علم ي همه 5لَّهاكالْأَس
 ي هگوشت هماند كه  فرموده. ستارده كرا مشخص آن حد هم و خداوند  ندفهم ميخود مردم  ؛اند هگذاشت يحد
حضرت . آورد ميشقاوت  ،شما از گوشت باشد كخورا ي هبعد هم اگر هم. ستيشما خوب ن يبرا واناتيح

 كي يعني ،است يخور چهار دندان آن دندان گوشت دندان كه داريم،ودو  ين سياز ا: فرمودند ميشاه يعل صالح
 ،ن معمول استيا .شتر نهيب ؛شما گوشت باشد يهشتم غذا كيه كفته ه به ما گيناكن را خدا به يا ،ها هشتم دندان

 يه در بهشت زندگكاي  هخاطر يعني ،اول  اولِ ي هخاطريعني  ،خود ي هياول ي هبه خاطراينكه  يبرااي  هعدبه اما 
د ننه گوشت بخوره ن چلّيه در اكشود،  داده ميه چلّدستور به آنها  يمدت ،آنها زنده شود ين خاطره برايو ا ردندك مي

   .نبود ي پختنيدر بهشت گوشت و غذا ، چونيو نه پختن
ــاف آن رب ودود    ل از مطـــــبخ نبـــــوديـــــقـــــوت جبر ــود از الطــــــ  6بــــــ

ن دستورات ياز ا يليخ ،دهد مي يب الهيه طبكاست  ينها دستوراتيا ...د و چه و چه ويند گوشت نخوريگو مي
ش آن يح و فرماياگر صحاست كه  عيحضرت عل بهمنسوب  يخبر. ندارد يو مانع شرعوجود دارد در شرع هم 
. ستياز ما ن ،ه چهل روز بگذرد و گوشت نخوردك يسك اند هفرمود نگيريم،ه چلّ يليه ما خكينا يبرا ،حضرت باشد

شرح حال كه  يرياغب خان پ عبدالرزاقيمرحوم سرت .مك يول ،ميگوشت بخور .ميد معتدل باشيبامنظور اين است كه 
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ار يبسبود، وي شاه يعل ن خدمت حضرت سلطانيفدان و مشرّياز مرآمده،  عرفان  و علم  ي نابغهز او در ا يمختصر
پيش  يمرز يها از دولت كيه با هر ك ياختالفات چنانكه بود يالملل نيمهندس ب و بوده يمرد دانشمند و فاضل

و  گرفت ميبار گوشت  كيروز هر چهل  يول ،خورد ميشان گوشت نيا .رفتند ميبراي حل آن شان ياآمد،  مي
 عيچون عل يول ،گوشت بخورم ،ديآ ميگفت خوشم ن مي .گريخورد تا چهل روز د ميرد و ك ميآبگوشت درست 

  .ه مطرود نباشمكخورم  ميبار  كيچهل روز  ،فرموده
 .ستعرفان ا عرفان و مغزِ خود ،هموضوع چلّ ،به عرفان دارد يچه ربطممكن است گفته شود كه اين مسايل 

  .به ساير سؤاالت در جلسات بعدي پاسخ خواهيم دادباشد  يحالمجالي و و  ياگر عمر شاءاهللا ان
 . ش.  ه 21/1/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     

 . 576ص  ات،يغزل سعدي، كليات.  2
 .31سوره اعراف، آيه .  3
 .197ص  ،بوستان سعدي، كليات.  4
 .31سوره بقره، آيه .  5
 . 6 تي، بسومدفتر  ،يمعنو يمثنو.  6
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ح ی صا رت آ د رح  ی، سال ع ی و وم آ شاه و    ع

د ز ی ما و پدر   ت   1فاوت د

  
الثّاني  بود و نهم ربيع كيعلوفا يرحلت مرحوم آقامصادف با سالگرد  ،يانالثّ عيل رباو گذشته، شنبه سهروز 

حضرت كه  يشهرت داشت كه موقعزمان بين فقرا آن . شاه استيعل صالح يآقاحضرت رحلت نيز برابر با سالگرد 
اصرار  يتا مدتصادر كنند، مرحوم وفاعلي  يوفاعل يآقا رايب يخيش ي اجازه خواستند يمعليشاه  آقاي صالح

ولي به شرط اينكه، من قبل از چاره ندارم عرض كرده بودند باالخره  و ديمعاف كناز اين خدمت كه مرا  كردند يم
ه روز قبل از رحلت ، لذا آقاي وفاعلي، نُنده بودقبول كردهم شاه يعل حضرت صالحرحلت شما، از اين دنيا بروم و 

شته و نگه دا هارا در جوار رحمت خودش نگآن بزرگواران به هر جهت خداوند  .عليشاه، فوت كردند حضرت صالح
كه روز داشتم  ليم يليخاز قديم من  .رحمت خويش جاي دهد كنارو گوشه ما را هم در ءاهللا  شا نو اخواهد داشت، 

شايد . بتوانمكه  ستيمعلوم ن يدارم ولرا  ليمآن هم عليشاه، در بيدخت باشم و هنوز  سالگرد رحلت حضرت صالح
  ست؟يمصلحت چ مينيببالبته بايد . به بيدخت رفته باشم نباشم وتهران كه روز سالگرد در  ديديددفعه  كي

حضرت  اتيحهاي پاياني  سالهم در  شاهيحضرت رضاعل و بودند دختيمعموالً در ب شاهيعل حضرت صالح
عليشاه در بيدخت ساكن نبودند و حتي  حضرت صالحفرزندان و ساير . در خدمتشان بودنددر بيدخت،  شاهيعل صالح

سال  42يعني تقريباً  1345عليشاه در سال  بانو كه مقيم آنجا هستند موقع رحلت حضرت صالحدخترشان حاجيه زيبا
  .آمده بودندبه تهران مسافرت پيش براي 

مشاوره  كه داشتيم بودم ييدادگاه جنادر  ،يمن در دادگسترعليشاه رحلت فرمودند  روزي كه حضرت صالح
 دختيگفت كه از بو به من آمد  يهاشم مياوستا ابراه نيب نيادر  م،يتبرئه بده يكه رأ ميگرفت ميتصم و ميكرد يم

 در آن پرونده سه نفر ديچون باو . ناراحت شدم يليحالشان بهم خورده، خ شاهيعل كه حضرت صالحاند  كردهتلفن 
همان و من رفتم و آنها  ديامضا كن، شما به جاي من است نيمن امن به دو نفر ديگر گفتم كه نظر ، دادند مي يرأ

  .نداردخود من را  يامضا ،يآن رأو اكنون كار را كردند، 
در آنجا تصميم گرفتيم كه هر . همه جمع بودند ،رفتم يجذب يآقاحاج منزل مرحوم و به  آمدم هياز عدلبعد 

چون آقاي . ، خود را به بيدخت برسانيم براي اينكه به حيات ايشان برسيمنيماشطور هست با يك هواپيما يا 
به ايشان پيغام داديم كه با هواپيمايي صحبت كنند و كل وزارت راه بود  ريمد مجتبي سلطاني در آن وقت مهندس

هزار تومان  البته چهارده ـ  شود يهزار تومان مها چهارده  براي همه بليت تهيه شود، گفتند كه جمع كل هزينه بليت
در آن زمان قيمت هر بليت هواپيما دويست تومان  .باشدحاال  ونيليمچهارده  ي به اندازهشايد  ش،يسال پ 42 در
و هر  دهد، يرا م شتيمن گفتم هر كه آمد پول بلها فروخته شود  ي بليت بعد هم گفتند معلوم نيست كه همه. بود

ها را از كجا بياوريم و  بعدازظهر آن روز در فكر بوديم كه پول بليت. كنم هزينه بليت را پرداخت ميمن  امدينكس 
 ،چك مرا قبول كرد و از صندوق بانكو آمد بانك بود،  سيرئبپردازيم؟ شخصي بود به نام آقاي تدين كه  چگونه

  .داد و ما حركت كرديم به منو پول برداشت 
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در  يچند ماه كيعليشاه، به اين صورت بود كه ايشان  پس از رحلت حضرت صالح مادرمرحلت مرحوم اما 
كه به  ديريبگ مايهواپ تيمن بل يبراكه  گفتند يمهايم  مدتي مرتباً به من و اخويو پس از  منزل ما بودندتهران در 
خواهيد برويد؟ و خريد بليت را به امروز و فردا موكول  گفتيم كه كجا مي ما هم به ايشان مي .برگردمبيدخت 

 يمان آقا روز پسرخاله كيتا . ميكرد يمعطل مو اين موضوع را  فروش نبود طيامروز بل ميگفت يممثالً . كرديم مي
آمد، بعد  ـ  اش يعني خاله ـ  به ديدن ايشان ند،ردك يم كار ييمايدر هواپهستند و كه حاال در لندن  يمنصور منعم

 يبرا گيرند تو برو هايم براي من بليت نمي جان، بچه  خاله: كه دست ايشان را بوسيد، مرحوم مادرم به او گفته بودند
 ياينطوركه  ميديبعد ما د. گرفتم ينم، به من بودباز هم اگر البته . رميگ يممن چشم،  :داو گفته بو. ريبگ تيمن بل

 نيا و ميريگ يخوب م يليم خيگفتما . ايم و ما انجام نداده ندا هارجاع كرد يبه ما كارآن است كه زشت است، مثل 
حرف ( فته بودند كه كاش حرفش راگ و شده بودند مانيرفته بودند پش دختيببه بعد هم كه . ميگرفت  تيدفعه بل

و در آوردند  مشهدبه با آمبوالنس بيمار شده بودند و ايشان را بعد و بودند  دختيبدر  يچند وقت. دادم يگوش م) مرا
و هيچ كدام از ساير فرزندان در مشهد  در هندوستان بودند شاهيرضاعلحضرت در آن موقع . خواباندند مارستانيب

شاه از يرضاعل ند تا اينكه حضرتنيب ينمهايشان را  كنند و بچه دارند فوت ميناراحت بودند كه  يليخنبودند و ايشان 
جان حالشان  يب يفرمودند بكردند و تلفن و فرداي روزي كه از هندوستان برگشتند به من  برگشتند هندوستان

 يگفتم بله برامن  د؟ييآ يا مشمآيا  دنشان،يبروم دو فرمودند كه من قصد دارم  ضنديدر مشهد مر و ستيخوب ن
عليشاه، موقع  رفتيم؛ يعني برعكس زمان رحلت حضرت صالح ها به مشهد ي اخوي و همه. ديريبگ تيمن هم بل

  .رحلت مادرمان همه فرزندان، باالي سرشان جمع بوديم
و مرشد يك وقت است كه به پدر به عنوان قطب . منظورم از ذكر اين وقايع بيان تفاوت پدر و مادر است

ي پدر و  كنيم و يك وقت است كه به عنوان اينكه آن بزرگوار، پدر چند نفر هستند و به عنوان رابطه نگاه مي
اي تربيت كند كه فرزند،  پدر معموالً نسبت به فرزند اين احساس را دارد كه او را به گونه. كنيم فرزندي نگاه مي

كند و به او  مادر تا آن آخر به فرزندش به عنوان يك بچه نگاه مي براي آتيه خودش بتواند استقالل داشته باشد، اما
  .دلبستگي دارد و عالقه دارد كه به اين بچه كمكي بكند

ي سرپرستي در دادگستري بودم، يك مردي كه حدود پنجاه سال داشت و از  من در زماني كه رئيس اداره
تعريف كرد كه چون مادرم خيلي پير است من از او كرد براي من  مادرش كه خيلي پيرتر از او بود نگهداري مي

كنم كه با عصا به دستشويي برود ولي هر روز كه از خانه بيرون  كنم مثالً حتي او را كمك مي بسيار مراقبت مي
هاي تهران بسيار شلوغ است براي تو  جان، چون خيابان گويد ننه آيم كه به اداره بروم مادرم به من مي مي

هاي تهران شلوغ نبوده است مثالً هر دقيقه يك  ايد كه در آن موقع خيابان ها ديده ه شايد در فيلمالبت  ـ نگرانم
خواهي رد  گفته كه از خيابان كه مي ولي آن مادر نگران فرزندش بوده و به او مي  ـ شد ماشين از خيابان رد مي
  .ا بگيرم و از خيابان رد كنمخواهي كه من با تو بيايم و دستت ر گفته آيا مي شوي، مواظب باش و مي

ي ارتباط و دلبستگي مادر به فرزند است و خوبي يا بدي مادرها ربطي به اين ارتباط ندارد،  دهنده اين نشان
هايش اين  ماده هم نسبت به بچه پلنگ و ريگرگ، شمثالً  م،ينگاه كنهم  واناتيحاگر به . حاال يك كمي شايد

كه نام حضرت حاال  ،گربه داشتيم  ـ عليشاه يعني منزل حضرت صالح ـ مان پدريدر منزل مثالً ما . حالت را دارد
  :گويد عليشاه آمد ياد اين شعر افتادم كه مي صالح
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ــد و از   ــازگو از نجــ ــبــ ــد ارانيــ ــا در   نجــ ــو د تــ ــد  يرا آر واريــ ــه وجــ  بــ
دور  ميبودل كه در منزها هم هر كدام  ما بچه نشستند، يمبر سر سفره  شاهيعل ظهر حضرت صالح هنگام

در آن خانه بود و ايشان هنگام غذا خوردن، گربه  ،شتريبلكه بو تعداد ما  ي به اندازهشايد  م،ينشست يمسفره 
دادند كه اين  ها يك لقمه مي داشتند و هر چند وقت يكبار به هر كدام از گربه هاي كوچكي را برمي لقمه
 نيبود كه همه ا ياهيس ي ماده  ي گربه كي. تندداشهم  واناتيبه ححتّي  شانيكه اي محبتي بود  دهنده نشان
ها هر چقدر بزرگتر  اين بچه گربه. بزرگ شدند همه مثل هم بودندها  اين بچه گربه يوقت. آن بودند يها ها بچه گربه
گربه  به آن كردند يدعوا موقتي با هم بر سر غذا كدام از آنها  چيه ي، ولشد مي تر فيضعي ماده  شدند آن گربه مي

  .كردند يحفظ ممادرشان را احترام اين بود كه مثل در واقع . نداشتند يكارماده كه مادرشان بود 
ي حفظ بقاء نسل را به  در واقع خداوند در انسان و حيوانات وظيفه. هستوضعيت  نيهم واناتيدر همه ح

مصلحت بوده و كه الزم  يياجاهمنتها جنس مذكر و حيوان نر را در . ي جنس مؤنث و ماده سپرده است عهده
ماده، حيوان فقط همان  واناتياز ح يليخچنانكه در . براي كمك به جنس مؤنث و ماده، فرستاده استدانسته، 

مأمور حفظ  يقانون الهطبق ماده يعني جنس  .؛ مثل سگ و گربهندارد ينر كارو حيوان  كند يرا بزرگ مها  بچه
  .است كردهبه حفظ نسل  موظفانسان را هم ، جانداران ريساو همانند . نرود نياز ب وانيحآن نسل است كه نسل 

ها  غذا به يكي از آن گربهلقمه  كيعليشاه  ، وقتي حضرت صالحگفتم ها گربهي  داستاني كه درباره نادر هم
به نسبت د، اما تا آن لقمه را از آن گربه بگيرن كردند يبا هم جنگ و دعوا مدويدند و  هاي ديگر نيز مي دادند گربه مي
  .كردند ، دست از پا خطا نميبودهم شده  فيضعشان بود و مادراي كه  گربهآن 

را  يميحر نسبت به مادرش تا آخر عمرخداوند همين موضوع را در انسان مانند ساير حيوانات قرار داده كه 
 نياحساسات عاقالنه همو  تفكر يرواز انسان  يول كنند يكار را م نيا زهيغر يروالبته حيوانات از . دارد يم نگه

جانداران  ريسا ايها  زن نكهيا  ، كماشود ميدور  يامر اله رياز مسزيرا اگر رعايت نكند  بكند ديبا و كند ياحترام را م
  .اند از امر الهي كردهكنند، تمرد  ياست، كوتاهحفظ نسل نسل و  جادياهمان  هك انلشاو ي فهياز وظاگر 

طابق دستور الهي كه به پيامبران مستقيماً از عالم باال وحي شده است عمل كنيم، زيرا ها بايد م ما انسان
خوب بودن يعني . خداوند، عالم است كه چه چيزي براي زندگي ما خوب است و چگونه زندگي كنيم كه خوب باشد

هر چه خداوند گفته نيست، نه اينكه مثالً ما بگوييم اين دستور الهي براي ما خوب . ي خداوند بودن مطابق اراده
البته نه اينكه بگوييم اين دستور خداوند خوب است، بلكه توجه داشته باشيم كه هر دستوري  ـ است، خوب است

  .اي بكند به دليل اينكه از اوست، خوب است كه خداوند بدهد و هر چه بگويد و اراده
اگر تاريخ را مطالعه كنيد . كند يرخودداخويش،  يزيغر و يفكر فيوظاانجام ست كه از ه يكمتر مادر

هستند و شايد آن اشخاص هم بيشتر از خاندان كم  كنند ياحترام يبيا تعرض  مادركه به  ياشخاصكه  دينيب يم
و  شود يزاده م ،انسان از مادرولي چون دارد البته نسبت به پدر هم همين حالت وجود . اند بوده يحكومت يا يسلطنت
جوجه كه  ندا هديدو ند ا هكرد شيآزما نكهيا كما. كند يم يروياز او پ ند،يب يمادر را ميشتر دوران كودكي، ب يدر ط

 نيا يمرغدار و دامدار كي يحت. افتد يراه مبه دنبال او  ،نديب يكه مرا  يجاندار نياول ديآ يم رونياز تخم بوقتي 
  .دينآ ميدنبالش به  يمرغاب يها جوجهو ديده بود كه كار را كرده 
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بيند و اولين نيازش به غذا يعني شير  انسان در ابتداي تولد، مادر را مي ، چوناست طور نيانسان هم همر د
داند اينجا دواخانه  ي شيرخشك براي كودك شير بگيرند، طفل كه نمي اگر مثالً از دواخانه يا كارخانه. مادر است

گويند  بخورد غير از جنبه جسمي و بدني كه مي اما اگر از شير مادر. است شايد تصور كند كه اين مادر اوست
اي است كه طفل در آنجا  غذاييت خيلي بيشتري دارد و بهتر است، چون اين شير در وجود مادر كه به منزله كارخانه

اش  بيند كه از همان اول، رفع گرسنگي به وجود آمده توليد شده است، يك اثر رواني هم دارد چون كودك مي
شايد . اند كه اگر مادر شير بدهد بهتر است اين است كه توصيه كرده. بوده است  ـ يعني مادر  ـ توسط اين موجود

در حيواناتي كه زن و مرد هميشه . شناخت شناخت و فقط مادر را مي هاي ديگر نبود بچه اصالً پدر را نمي اگر توصيه
  .با هم هستند، مرد استحكام بيشتري دارد

اي وضع كرده كه آن قاعده اين  را آفريده و دستور داده كه بايد با هم باشند، قاعده البته خداوند كه زن و مرد
كنم در تاريخ مادري باشد كه  اما تصور نمي. تواند براي شير دادن به فرزند از شوهر طلب مزد كند است كه مادر مي

ر دادن بچه، دايه بگيري، همان مزد خواهي براي شي اين كار را كرده باشد و مثالً به شوهرش بگويد كه اگر تو مي
ي فعاليت  دهد، اين عصاره شير ميكه دايه را به من بده و شايد اين قاعده به اين منظور وضع شده چون مادر 

  . فكري، اعصاب و تمام روحيات و جسميات اين مادر است
                                     

 .) ق.  ه 1429الثاني  سوم ربيع. (ش.  ه 22/1/1387 خيتار ،شنبه پنج . 1
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وک  ی رتس طان آ شدن از ه،شا ع  س وس  وی   مأ ر    1پ

  
ها  يبعضاما  ،اد دارديگران توقع زياز دكسي كه  يعنيآدم پر توقع  .از خود دارند ياديتوقع ز شخاصاز ا يليخ
جاد يدر آنها اتوقع ن يا ،يسك اشتباه د در اثر صحبتيشابعضي اشخاص   مثالً ؛دارند ياديه از خود توقع زكهستند 

البته  .روندبن به آسمان ياز زم و رقي كنندتشبه  كي ، بايدش شدنديه دروكاين ، به محضنندك مير كه فكشده 
نبايد به  يولكنند،  شاءاهللا ترقي مي ان. روند شود كه از زمين به آسمان مي شبه در آخر عمر آنها اين كار مي يك
شود چنانكه در  براي برخي، ترقّي در سلوك به فوريت حاصل ميالبته  .ه داشتتوج يليخ ،هدف كيت يفور
عليشاه مشرّف به  عليشاه، خدمت آقاي سعادت آمده است كه سه روز پس از آنكه آقاي سلطان نعرفا و  علم  نابغه

سالك در شصت سال  فرمايند كه اين خراساني، راهي كه فقيرِ عليشاه در مجلس فقرا مي شوند، آقاي سعادت فقر مي
عليشاه در  وم آقاي سلطانچنين نقل شده است كه مرح هم 2.كند را در مدت اين سه روز طي كرده است طي مي

گفتند  عليشاه بودند و پيش خود مي سعادت هاي ماه مبارك رمضان در موقع افطار خدمت مرحوم آقاي يكي از شب
عليشاه به ايشان نگاه كرده و فرموده بودند كه  سعادت سپس مرحوم آقاي. خواهم كه من افطار را از جمال يار مي

هوشي،  عليشاه منقلب شده و از هوش رفتند كه در آن حال بي لطانس سپس آقاي. مقام بزرگي را خواستي
هوشي براي اولين بار و آخرين بار تا آخر عمر ايشان بود چون بر  البته اين بي 3.مشاهداتي براي ايشان حاصل شد

را  ن توقعيا ،از خود .شبيه اين حاالت ممكن است براي برخي به وجود آيد، ولي استثناست. خود مسلّط بودند
و علو  يش شوم و به مقام معنويدرو ام هآمدو بشر هستم  كيمن هم البته ممكن است بگوييد كه . دينداشته باش
عالمت  يعني ؛»ج استك شكنو ،خورد مير يه انجك يمرغ«ند يگو ميكه است  يمثل؟ ستميناينطور  چرا ،آن برسم

يعني آقاي . »داستيوست از تغارش پكه نك يآش«يا  ».ستيدااز بهارش پ ،وستكه نك يسال«ند يگو ميا ي ،دارد
ها را براي  اي داشتند كه بروز اينگونه حاالت و پيشرفت عليشاه قبل از تشرّف و ورود به سلوك نيز روحيه سلطان

مطالبي بيان شده است  عرفان و  علم  نابغهتوان انتظار داشت كه در اين خصوص به صورت مفصل در  ايشان مي
  .كنم ا اشاره ميكه به برخي از آنه

به دستور برادر بزرگتر خود به   خانه، پس از خواندن دروس مكتبه ين اوليشاه در سنيعل سلطان يآقا
پيش خود بردند  ميموقعي كه گوسفندان را براي چرا  4.دامپروري پرداخته بودند و مجبوراً تحصيل را ترك كردند

گوشه  كينم ينش ميدهم و بعد  ميخود را انجام  ي هفيم و وظچران ميگوسفندها را كه حاال كه من  نده بودردكر كف
نند و پشته كبِو بوته توانند خار  ميت ادر آن ساعكه ردند كر كف؟ ندارم يگريد ي هفيوظ ، آيانمك ميتماشا و آنها را 

چون  ندارد،  م كاريركفولي ند ك ميار ك منم دستك ميه كار كپيش خود گفتند كه بعد . ردندكار را هم كن ينند و اك
، لذا تصميم گرفتند كه در ضمن خار ندك مين كدررا  يزير من چكفهستند و مثل هم  ها و بوته خارها ي ههم

لحظه از  كيه كر بودند كن فيدر ا يعني .اند داده كندن، صلوات هم بفرستند و شايد كار ديگري هم انجام مي
خانه عبور  طور اتفاقي از جلوي يك مكتب از مدتي كه بهبعد  .داشتنداي  يهن روحيچن كي .را هدر ندهند يزندگ
خانه  كردند و هم سن و ساالن خود را در آنجا ديدند، به ياد گذشته افتادند و پيش خود گفتند چرا من به مكتب مي

از  يكحاخواندند كه اين همه، درس رفتند  و ه بروند درس بخوانندككردند  يمادر و برادر را راضنروم؟ و با اصرار، 
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پس از . شدندبزرگ زمان خود  يو از علمادادند ادامه با جديت به تحصيل ه كايشان بود  يقو ي ههمت و اراد
ي علمي ايشان را اقناع  توانند روحيه مدتي كه از تحصيل ايشان گذشت، متوجه شدند كه معلمين گناباد، ديگر نمي

وقتي از مادر اجازه . ند براي ادامه تحصيل به مشهد بروندي برخي از معلمين، تصميم گرفت لذا به توصيه  كنند،
ولي وقتي مادر و . ي تحصيل تو را تأمين كنم توانم هزينه گرفتند كه به مشهد بروند، مادرشان گفتند كه من نمي

، آن انداز كرده بود جويي، هفت قران پس برادر اشتياق ايشان را به تحصيل ديدند، رضايت دادند و مادر كه با صرفه
گوييم  البته االن مي. هفت قران را براي تحصيل به ايشان داد و ايشان با توكّل به خدا، پياده عازم مشهد شدند
و هر پول برابر دو  .هفت قران، ولي آن موقع يعني حدود صدوپنجاه سال پيش، يك قران برابر با چهل پول بود

هفت قرآن را به جِندك تبديل كردند كه هر يك قران، هشتاد  و ايشان آن. جِندك و هر جِندك برابر با دو غاز بود
گذراندند و هيچ وقت راضي به گرفتن شهريه از مدرسه نشدند و خيلي  جِندك بود و اغلب، روزي با يك جِندك مي

جام اين گرفتند ولي ايشان تمايلي به ان خواندند و يا شهريه و يا حقوقي از اين قبيل مي از طالب بودند كه روضه مي
  5.كارها نداشتند

ك اين است كه وقتي كشاورزان محصولي نَيچ يپِ. كردند گندم مي» كنَيچ يپِ«گاهي هم به اصطالح محلي 
ها، ميوه  مثالً وقتي از درخت. شد چيدند، خيلي اوقات چيزهايي از زير دست آنها رد مي كردند و يا مي را درو مي

چيدند كه اخالقاً و شرعاً  آمدند آنها را مي دروكننده مي  سرِ اشخاصي از پشتماند،  چيدند، و يكي دو تا انار مي مي
همت اين اهل اگر  .خواندند مين همت درس يبا ايعني  .ردندك ميگندم  كنَيچ يپِايشان هم گاهي . هم جايز است

  .ديرس ميبه مقصد شبه  كي وقت آن ،اهللا بسم هستيد،
راي تكميل تحصيالت خود به عتبات عاليات رفته و در نجف اشرف عليشاه ب مرحوم آقاي سلطان ،پس از آن

ي اجتهاد براي  در درس مرحوم شيخ انصاري شركت نمودند و پس از تكميل علوم فقهي و رسيدن به درجه
عليشاه رسيدند و اظهار طلب كردند  سعادت تحصيل حكمت و فلسفه در نزد حاج مالّهادي به خدمت مرحوم آقاي

عليشاه به ايشان فرموده بودند كه فعالً به بيدخت بروند و خدمت مادر باشند لذا مرحوم  دتولي مرحوم سعا
به طرف اصفهان شاه يعل دار حضرت سعادتياق ديبه اشتو مادر  ي هبا اجازعليشاه به بيدخت رفتند و سپس  سلطان

اده يو پكشيدند عبا را به سر و ند يدشك  وه را وريگ ي پاشنه ،نندكه يراك ياالغ تاد شتنه نداك يپول. به راه افتادند
و  شود مياز وسط صحرا رد مسير شتر يببينيد كه  ميد ينكدخت به اصفهان را نگاه يبي مسير  اگر نقشه. شدند يراه

در نزديكي اصفهان يك . ، لذا صحرا هم خيلي سرد بوده ولي ايشان به راه ادامه دادندبودهم زمستان چون فصل 
باشي مزار  ، متولي6اهللا هدايت مرحوم سيد. يان و اشراف بودمال اعكالسكه ها  وقت آندر . كالسكه ديدند

عليشاه و از اعيان بود، در آن كالسكه بود و بدون اينكه  سعادت ولي، كه از فقراي زمان آقاي اهللا نعمت  شاه حضرت
ي شفقت به خلق خدا، درِ  وحيهعليشاه داشته باشد، به دليل داشتن ر اصالً آشنايي و ارتباطي با مرحوم سلطان

اصفهان به من هم باشي گفت  متولّي. اصفهان: رويد؟ ايشان گفتند كالسكه را باز كرد و از ايشان پرسيد كه كجا مي
عليشاه برايشان فرقي  سلطان  مرحوم آقاي. ار ندارمكآنها راه ن يالمات بكمبه . مين با هم برويا بنشيب ،روم مي

هميشه همان  ،نندينشب ـ  كه مثل اتومبيل بنز امروزي بود ـ انياع ي هكالسك يا درند روه باديپ يپانداشت كه با 
باشي چون هوا بسيار سرد بود و برف  متولّيو به هر حال، به كاروانسرايي رسيدند و ايستادند  .محمد بودند سلطان

 يخواه مي يچطور دپرس مي. د بروميبامن ! نه نديگو ميايشان . جا بمانيم گويد كه امشب همين زيادي آمده بود مي
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را آن  يه مابقكند رو مياده يو تا اصفهان پ شوند مياز او جدا  ؛ وام هنجا آمديه تا اكطور  همان: دنيگو ي؟ ميبرو
ي جزئيات زندگي  معاصر ماست و همه بزرگ ياز عرفا يكيحال ه شرح ك عرفان و علم  نابغهتاب كدر توانيد  مي

كه البته من خيلي از جزئيات را از پدر خودم يعني حضرت  ديبخواندر آن آمده است عليشاه  سلطان آقاي
به هر . ده بودنديشنو ديگران شاه يعل سلطان يم از خود آقايمستقبه صورت شان هم يه اك ام هديشننيز شاه يعل صالح

ف نزديك زانوي ايشان عليشاه در همان برف به راه خود ادامه دادند به طوري كه بر سلطان حال مرحوم آقاي
به خدمت آقاي  ،بالفاصله بدون اينكه استراحتي كنند تا رفع خستگي نمايند. رسيده بود تا اينكه به اصفهان رسيدند

باشي با كالسكه به  پس از چند روز كه متولّي. عليشاه رفتند و اظهار طلب كردند و همان وقت مشرّف شدند سعادت
پر از برف را طي كرده است و در  بيابانِ ،هآن طلبديد كه  آمد،شاه يعل ادتسع خدمت حضرت يوقتاصفهان رسيد 

  .عليشاه حضور دارند نشسته است مجلسي كه آقاي سعادت
 .ندك يشبه ره صد ساله را ط كياينكه  يبرابود افته يه پرورش كينمثل ا )عليشاه مرحوم سلطان(ن شخصيا

 يجيتدر يزيهر چ م و بايد توجه كنيم كه براي ما،يقع را هم داشته باشن تويانبايد  ،نيابنابر. ميستيه اهل آن نكما 
ه كآن را بجا آوريم ر ك، شميرفتبه جلو ه ك يو هر قدم ميهر چه را به دست آورد م كهينك يسعبايد منتها  .است

 ،ا نهيآمده لو ج ،فهمد ميه نك شآدم خود .ميم و چه نفهميبفهمآن جلو رفتن را چه  ايم جلو آمدهقدم  كالحمدهللا ي
  .است آمدهبه جلو قطعاً  ،دنكه دستورات را اجرا كن يهم يول

ام، كه دستورات را  توفيق پيدا كردهن قدر يه همكد ينكر كش ،يناراحت يبه جاو د يگزار باشركشپس بايد 
ج يتدر ن صورت بهايدر  كه دينكن كترجا  در هيچخود را  كوشش و راه رفتن و سلوكه كنيادوم . انجام بدهم

آن مشكالتي را كه بيان  ،فاز تشرّو بعد شاه قبل يعل سلطان حضرتطور كه  شود و اگر همان پيشرفت حاصل مي
كردم و ايشان براي درك حقيقت و معنويت تحمل كردند ما هم همان تحمل را داشته باشيم و مشكالت امروزه را 

ها  يليطور مثال خب. كنيمدا يبه آن مقام دست پو  توانيم جلو برويم تحمل كنيم و در راه خدا زحمت بكشيم، مي
خدا آن را  ،در راه خدا باشدحواس، ن جمع نشدن ياگر ا ،مينكم جمع يتوان ميخود را ن ند ما در نماز حواسيگو مي

خواندن بود و در آن مجلس نماز مشغول  عيعلچنانكه در روايات آمده است كه روزي حضرت  .ندك ميهم قبول 
در يك لحظه از آن اوج معنوي و راز و نيازي كه  عيعلحضرت . شد و هيچ كس به او كمك نكردگدايي وارد 

منتها ما . داشت، بيرون آمد و انگشتري كه در دستش بود به سائل داد و دوباره به همان اوج معنوي خود بازگشت
هم اي  هلحظ كيهمان  يول ،ميگرد ميجا بر  نيهمبه م و دوباره يرو ميلحظه به اوج  كي يعلحضرت سِ كبه ع

كمتر  .شتر شوديم بيو از خدا بخواهآن را بجا آوريم ر كش، بايد مينك مي كت را دريلذت معنوو م يرو ميه به اوج ك
از قبيل  يپرت ه موجبات حواسكدر اين زمانه آن هم  ؛ندكحواس خود را جمع  ،تمام نمازكسي است كه بتواند در 

گويند كه ما دائماً  بعضي از فقرا مي. دينگران نباشبنابراين . براي همه وجود دارد ...و ياسيس ،ي، خانوادگيمالمسائل 
توانيد، به ذكر و فكر خود مشغول باشيد، آن را ترك نكنيد و از  قدر كه مي همان. توانيم به ذكر خود توجه كنيم نمي

  خدا بخواهيد كه خدايا؛
ــا از تـــو هـــم ــيا   تـــو اجابـــت هـــم ز ،دعـ ــو يمنـ ــم ز م ،از تـ ــت هـ ــو هابـ  7تـ
ه حتماً من تو كولي نفرموده  ا،يبنماز نوبت  پنجن يادر  ييايدار من بيدبه  يخواه ميفرموده است اگر خداوند 

كنيم  عرض ميم و يزن ميم و در يرو ميو  ميد برويما بارا طبق دستور و فرمايش خداوند موعد  پنجن يا. رميپذ ميرا 
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ما  .نيجا بنش د همانيگو مي ،اگر نه ،نديب ميلحظه ما را  كيند و ك ميدر را باز  ،ادق ديم اگر خداوند توفيما آمدكه 
ار ما باشديبه اخت تمامشه كست ين يزيض حضور چيه فكن است يا .ايم هراه خود را رفت يول ،مينينش ميدر  پشت .
و  اگر ما را خواست .مينجام بدهامقرّر فرموده ض حضور يف يبراو آن شرايطي را كه م يبروو م ينكد اعالم بيما با

هرگز . رويم باز هم مي» مان نرم دند«شويم و اگر هم نپذيرفت طبق مثل مشهور  مند مي پذيرفت، از آن فيض بهره
آيا  ،شما را راه ندهنداگر  ،ديرو ميبزرگان كه براي ديدار روسا و  يمعمول يد در زندگينكشما فرض  .ديد نشويام نا

ناسزا  يعنياز رحمت خدا، شدن  وسمأي .ميآ ميروم فردا  مي چشم، :گوييد يا مي؟ ديده ميبه آنها فحش 
آمده است كه حضرت در سنين كهولت بود و  عچنانكه در داستان حضرت ابراهيم .خدا به ـ العياذبااهللا  ـ گفتن

تعجب كرد و همسر حضرت نيز پير بود كه فرشتگان از جانب خداوند به او بشارت فرزندي را دادند و حضرت 
خواهد فرزندي عطا كند؟ آنها گفتند كه  آيا خداوند به من در اين سنين پيري و با اين زن پيري كه دارم مي: پرسيد

گمراه چه كسي از  يجز آدم ها 8. قْنَطُ من رحمةِ ربه إِلَّا الضَّالُّونيمن : حضرت فرمود. از رحمت خدا مأيوس نباش
ه كن است يا .ستبه خداگفتن نحوه ناسزا  كيخود  ـ  العياذبااهللا  ـ نوس شديمأ لذا. شود ميوس يخداوند مأرحمت 
   .ديادامه دهبه بندگي و سلوك در راه خدا د يأس باز هم بايبدون 

 9يد ســـريـــعاقبـــت زان در بـــرون آ    يدر يوبكـــه چـــون كـــغمبـــر يگفـــت پ
 . ش.  ه 23/1/1387صبح جمعه، تاريخ .  1                                     

 .72نابغه علم و عرفان، ص .  2
 .75نابغه علم و عرفان ، ص .  3
 .22نابغه علم و عرفان ، ص .  4
 .25- 26نابغه علم و عرفان ، صص .  5
 . 64نابغه علم و عرفان ، ص .  6
 . 694ت ي، بدومدفتر  ،يمعنو يمثنو . 7
 . 56سوره حجر، آيه .  8
 .4783ت ي، بسومدفتر  ،يمعنو يمثنو . 9
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ق آن صاد واع و  م و ا   1ت و 

  
االتي ؤشوند و س اي تازه مشرف مي ه عدهكبراي اين ،نمك رار ميكتآن را ه الزاماً كوجود دارد خيلي مطالب 

  .ها خوب گوش بدهند حرف ي به همهحضور دارند، ه كاي  ه عدهكولي حق اين است  ،دارند
نيد كفرض  ،هاي مختلف دارد بهشت و جهنم مصداق. اند بهشت ديدار من است و جهنم هجران من فرموده

شود گفت تشنگي  پس نمي. در جهنم بودم :گويد ند، ميك مي ه تعريفكبعد  ،ردهكوير گير كن پر آفتاب در بيابايكي 
اند  ردهكقدر من را اذيت  نآگويد  ي ديگر ميكي. فقط آن نيستجهنم ولي  ،و آفتاب جهنم است، بله جهنم هست

  .شود الت در هر جا باشد، آن جهنم ميآن حا ،هر چه از جهنم بگويند. جهنم نيست كي .ام ه انگار در جهنم بودهك
در  .حضور خداوند بهشت استو دوري از خداوند جهنم است  كه، را گفتهمطلب اين  شخداوند به زبان ائمه

اگر من را در  :گويد مي .، در اين دعا آمده استه داريممتر به معاني آن توجكولي  ،خوانيم مياين را ميل كدعاي 
همان دوري  ،جهنم 2نم؟كتحمل  چگونهدوري تو را  ،ردمكم آتش جهنم را تحمل گير ،آتش جهنم قرار بدهي

وجود بندي  تقسيميك در منطق  .ي از مصاديق جهنم اين استكي .ردن خداك دوري از خدا يعني فراموش ؛است
خير ار ك .اين مفهوم است ،ار خير خوب استكگويند  وقت مي كيدارد؛  مصداقيك مفهوم و دارد كه هر چيز يك 

ار خير اين كمصداق  كي. مصداق :گويند اين را مي بيماري رسيدگي كنيد،ه به كمصداق آن اين است  كي چيست؟
رسيدگي ، به او س را نداردكه هيچ ك، فردي ي اين استكنيد و يكمالي  كمكاي  ي درمانده ه به خانوادهكاست 

 ،از مصاديق بهشت استخير ار ك ،اند ه گفتهكال اينحا .ار خير استكهاي  اينها همه مصداق. برسيد شاركنيد و به ك
نيم ك ه ما در آن زندگي ميكبراي آنكه آن را بفهميد، بايد بدانيد عالم مادي را  ،گويد را ميعبارت سي اين كوقتي 

است بلكه اين دو در  آخرت ،بعد از اينجادنيا است و عالم قرار داد و گفت اول نبايد از جهت زماني قبل از آن 
وجود صريح اي  آيه ،در مورد جهنم. ه اينجا هستيد در بهشت هستيد يا در جهنمكهمين وقت  .رض هم هستندع

ر آتش و عذاب كن بعد از ذآقر ي ديگر افرين را در برگرفته و در آيهكجهنم  3 افرينكو إِنَّ جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْه كدارد 
ه وارد كمگر اين ،دام از شما نيستك هيچ 4نُنَجى الَّذينَ اتَّقَواْ    ثم حتْما مقْضيا كرب  اَنَ علىك دهاإِلَّا وارِ   مكو إِن من :فرمايد مي

حضرت  شويد؟ شما هم وارد مي ،پرسيد صسي از پيغمبرك ؛دهيم مي منين را نجاتؤسپس ما م، شويد آن آتش مي
: فرمود صه پيغمبركاند  گفتهتفاسير ه در بعضي از ك نُنَجى الَّذينَ اتَّقَواْ    ثممنتها  ،شوم من هم وارد مي !بله :فرمود

  .ام مانده ار خودكدر من  ،خدايا پيغمبر خود را زود ببر :گويد شود و مي وقتي من وارد شدم آتش سرد مي
اين  پيدا نكنيم، ناناگر  ،شويم منتها چه آتشي؟ گرسنه مي قرار داريم؛حاال ما در اين زندگي در آن آتش 

و إِن . باز آتش جهنم است ،شويم بيمار مي .اين آتش جهنم است نباشد،آب اگر  ،شويم تشنه مي. آتش جهنم است
نه  .دهد را نجات ميخدا ما  ،منين باشيمؤمنتها اگر از م ،نُنَجى الَّذينَ اتَّقَواْ    ثم حتْما مقْضيا كرب  اَنَ علىك إِلَّا وارِدها   مكمن
وري طبر شما مصايب اين ! نه ،ريزد شود و نان و آب از آسمان مي مي ه همان وقت بالفاصله درد شما خوبكاين
دهد و براي عبور از  آن را مي خود ،اواخردر ند و از آن ناراحت نيستيد و بعد ك مي گواراگذرد كه خداوند آن را  مي

در حال عبور هر لحظه و هر ثانيه  بلكه ،هر روزما  .همين پل صراط است ؛دبرسي ه به آسايش به جاي آتشكآتش 
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بنابراين آن آتش جهنم و آن آسايش  .پل صراط :گوييم ه ميكي زندگي ما هماني است  همه .هستيماز پل صراط 
حساب  جى الَّذينَ اتَّقَواْنُنَ    ثم ما را خداوند جزو شاءاهللا انو  ،ن در همين جا و همين دنيا استپهلوي هم و اآل ،بهشت

   .ندك
 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 24/1/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     

 و هبني صبرْت علَى حرِّ كيف أَصبِرُ علَى فرَاقكفَ كفَهبني يا إِلَهِي و سيدي صبرْت علَى عذَابِ،  65مفاتيح الجنان، حاج شيخ عباس قمي، تهران، اسوه، دعاي كميل، ص .  2
   كرَامتكيف أَصبِرُ عنِ النَّظَرِ إِلَى كفَ كنَارِ

 .54و سوره عنكبوت، آيه  49آيه   سوره توبه،.  3
 .72و  71هاي  سوره مريم، آيه.  4
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سم ن ان راف ،اهّلل شاءاهّلل و    1ا

  
  :گويد ميشاءاهللا گفتن  ي ان دربارهمولوي 

ــت    ــه گفـ ــتثنا بـ ــاورده اسـ ــا نـ  2جـــان او بـــا جـــان استثناســـت جفـــت   اي بسـ
. طور است هميناهللا هم  در مورد بسم. تر است مهمشاءاهللا  انبه آن حالت رسيده باشد، از گفتن كسي اگر 
معلم در مقام ه كدر واقع براي اين است اين گفتن  .گويم دومرتبه مي ،تا يادم آمدبگويم، رود  اهللا يادم مي گاهي بسم
عليشاه  خدمت مرحوم آقاي صالحغذا سر سفره وقتي ه كام  بارها گفته. ياد بگيريداينطور  هكبگويم بايد  ،يا مدرس

و شروع  گفتند اهللا مي ايشان بلند بسم. برديم تا ايشان بنشينند نمي دست به سفره نشستيم، اما مينشستيم، همه  مي
  .ياد بدهندچيزي ها  ه به ما بچهكبود آن در واقع براي  ، اينردندك ميبه غذا خوردن 
ه خداوند به بشر عقل داده كردم اينك ر ميك، فاست تر از متن مهمكه آيد  هايي پيش مي حاشيهها  وقتگاهي 

شايد  ،ه اگر حيوانات عقل داشتندكر بودم كدر اين ف چه تفاوتي با ساير حيوانات دارد؟ ،شر مختص به عقل شدهو ب
درشتي نه ريز به البته  ،حيوان ريزي است .ها است ها يا ويروس ربكحيوانات مياين ي از كي. ردندك بهتر زندگي مي

همان موجود جان . اين خيلي عجيب است. ولي جان دارد ؛گيرد مي يجا يهزار تاي آن در ارزنبلكه  !نه ،ارزنيك 
 .ندك ند و در آن بدن زندگي ميك رب از آن بدن تغذيه ميكاين جاندار وقتي وارد بدن انساني شد، مي .دارد

خوريم يا در جنگل  نيم و محصول زراعت را ميك نيم و زراعت ميك ه ما روي زمين زندگي ميكطوري  همان
ي زمين شده،  رهكه براي او مثل كاز اين بدن ما  ،رب هم در بدن ما آمدهكاين مي .وريمخ هاي آن را مي ميوه
هاي سنگين مثل سل  سالتك خصوص به ؛شود سالتي پيدا ميكه كالبته آن اوايل  .ندك زندگي ميبا آن خورد و  مي
 .ندك خورد و زندگي مي يانسان هم غذاي خود را م ،خورد مي او غذاي خود را ،ندك را تحمل ميآن  ،ه اول بدنك

ه آنجا زندگي كرب كه اين ميكاين حاالت هم به اين واسطه است  .شود ايجاد ميانسان م حاالتي در ك مكمنتها 
  .ميرد خود او هم مي ،وقتي بدن مرد .ميرد ه بدن ميكخورد  مي قدر نآند و ك قدر افراط مي نآ ،ندك مي

خود او  ،ه اگر زياد بخورد و اين بدن از بين برودكند ك ر نميكف قدر نآدار  رب و جانكردم چرا اين ميكر كف
پس . نيمك ار را ميكهمين ها نيز  انسانديدم ما  ،ردمكبعد نگاه  .اندازه بخورد كرود؟ بايد به ي هم از بين مي

من چون . ست، درست اولي ما عقل داريم ،آنها عقل ندارندالبته اينكه  .هستيمممتاز از حيوانات  شود گفت ما نمي
 ؛آيد عقل او از پي مي ،خراساني :گويند مي .بگويماست ها  ه براي خراسانيكرا ي كتوانم متل خود خراساني هستم مي

 .هستيم طور ما هم همين. ار خوبي نبودكاين  واي  اي: گويد مي ،ضرر آن را ديدوقتي  ،ندك ار خطايي ميكيعني اول 
  .نيمكه زندگي خود را تباه كنيم كاري نك .نيمكب را قبالًر كهمين ف ،داريمكردن ر كفقوه ه كما 

ربي از بين كه آن آخر هم ميك كار، غير از آخراين نكات وجود دارد البته اند  ه بزرگان دادهكدر اين دستوراتي 
چند سال  و صدمثل يك لواليي كه  ،ندك چند سال عمر مي و ه صدكسي ك .شود يده مييخود بدن سا ،رود نمي

ي دستورات  همه. روند يدگي از بين مييآنها در حالت سالمت در اثر سا. شود يده مييسا ،نيد و ببنديدكباز مرتب 
إِنَّه ال يحب  نيدكاسراف ن ليو ،بخوريد و بياشاميد 3لُوا و اشْرَبوا و ال تُسرِفُواك: گفته شده استمذهبي و عرفاني 

بگوييم  .اگر حرف ما را بشنودالبته  ؛گوييمببه او  ، بايدربي وارد بدن ما شدكه اگر ميكرا همين حرفي . 4 الْمسرِفين
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 .نيمكيعني خود ما اسراف ن ؛نيمكخود ما بايد اجرا اين را  .لُوا و اشْرَبوا و ال تُسرِفُواك ،نيك آمدي از بدن ما تغذيه مي
چطور  .در عرفان راهي نداردها  بعضيقول  ه بهكاقتصاد هم . دستورالعمل اقتصادي است كينكردن اسراف  ظاهراً

 .اسراف را دوست ندارد ه خداوندكبراي اين است؟ ن آمدهآاين اسراف در دستورات معنوي و اسالمي حتي در قر
شود ه نعمات الهي ضايع ميكگيرد  نمي ند و جلوي خود راك قدر مصرف مي نآ .رب استكسرف مثل همان ميم. 

طرف پل صراط است كاسراف ي ،از طرفي .نيدكاسراف ن :اند به اين جهت فرموده. ودش مينابود او هم  عمر خود. 
بودن طرف  كطرف جهنم است و بخل و ممس كاسراف ي. پل صراط اين طرف جهنم و آن طرف جهنم است

  .شويم رد مي شاءاهللا اناز دو طرف جهنم  كنيم،ارها كرعايت اعتدال را در اگر  .ديگر
مطالبي اخالق  نم راجع به اقتصاد و ارتباط آن باكاگر مجال . شده است نوشتهب زيادي مطالراجع به اسراف 

هاي  ن است آدمكخود آنها مم! نه ،ه بداخالق هستندكنه اين، ار ندارندكبه اخالق  ها اصالً اقتصاددان نويسم، مي
  .اخالق جدا باشد تواند از نمي ،گردد ه به بشر بر ميكهر بحثي  و ه هر علميكحال آن، خوبي باشند

 . ش.  ه 25/1/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
 . 50دفتر اول، بيت  ،يمعنو يمثنو.  2
 .31سوره اعراف، آيه .  3
 .31، سوره اعراف، آيه »دارد ران را دوست نميكه خدا اسرافكا«.  4
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ع وا ا ی،  ھما ود،  س یاد جا   1ی  مام  

  
 ،نيدكخواهيد ب ه ميكهايي  فالن خرجبه جاي ند ا هگفت و نندكارشاد من را  ندا هخواستي شده كه در آن الؤس

  .بدهيد به مستمندان
م براي بدن الزم غذا ه. رود حيات از دست مي ،اگر آب نخوريم .نيد آب براي بدن الزم استكر كشما ف

براي نان كه عوض پولي  :بگويند حال اگر. فراوان استاين موارد هم بايد آب و هم نان خورد و مواردي در  .است
. هر چيزي به جاي خود است شود؟ ميآيا چنين . برو آب دريا بخور ،نكاين پول را خرج ديگري  ،خواهي بدهي مي
  .شود نمي بر دوش خود بيندازيد؟و برداريد  ينمد ،نيدك س ميه براي لباكعوض اين خرجي : شود گفت ميآيا 

ه نان بشر را كرده كخداوند نانوايي درست  .ردن هستندككار اي موظف به  دسته ،هر احتياج بشربراي رفع 
  .نيكوست هر چيزي به جاي خود .ندكه بيماران را درمان كتر آفريده كد ه خداوندكسي گفتم كن به اآل .ندكمين أت

زمان در حتي  ،فقط صرف مستمندان شودنبايد اين مبالغ  .نيدكه مبالغي از زندگي خود را جدا كاند  هگفت
را  خودهي شرعي دمني بِؤاگر م. شد صرف مستمندان نمي ،دانند ه مردم ميكاتي كتمام خمس و ز نيز پيغمبر و ائمه

هر چيزي به . يستشرعاً بر او حرجي ن ،ردكنم هولي اگر  ، كار درستي انجام داده،ردك كمكاخالقاً و  ردكپرداخت 
ر تر است و چه چيزهايي د ه چه چيزهايي براي شما واجبكنيد كر كي خود ف در زندگي روزانه .وستكجاي خود ني

   .پرداخت ديده گرفت و به مسايل اصليانهم ها را  همان ،شود ولي با اين حال نمي اولويت نيست،
 روسـت جهان چون خط و خال و چشم و اب

  
 وسـت كه هر چيزي بـه جـاي خـويش ني   ك  

ن آقردر . غذاي مطبوع و غذاي دلچسب نخورده باشندبار  كحتي يممكن است ه كخيلي اشخاص هستند   
 ،شناسيد نميآنها را آورند و شما  به اصطالح حفظ شخصيت خود به روي شما نميكند كه براي  اشاره به كساني مي

هستند و آن را اظهار ار كه آشكهستند افرادي آنها نيازمندتر از  ،شناسند ميرا  ، آنهاه اهل آن هستندكآنهايي و 
. ه نيازمند استكند ك ار ميكه آشكيعني گدايي  ؛حرام است، فكال به ؤه سكاند  حتي به همين دليل گفته .كنند مي

ه كاين مالياتي  وده و هستهايي كه ب در حكومت. دنه اينها را خبر داشته باشكي اولياي جامعه است  اين به عهده
در  ي كهاشخاصاز بسياري  .يكي از آنها همين است .دام براي مصرفي استكهر  .چندين ستون دارد ،گيرند مي

نياز  ،و به همان غذاغذا جلسه  كنند به همان يك ت ميكشر ،ه براي اطعام گذاشته شدهكهمين جلسات عمومي 
ه به روي كه بدون اينكدانند و خيلي ضروري است  ولي خود آنها مي ،ندگوي نياز خود را به شما نمي. دروني دارند
  .نندكرفع نياز آنها را ب ،آنها بياورند

ه نياز به آب و كطور  ها همان يعني انسان .از طرفي بعضي از اين مصارف براي تربيت معنوي شخص است
چون در  ،ه طالب آن هستندكه اشخاصي رساندن اين غذاي معنوي ب. نياز به غذاي معنوي هم دارند ،غذا دارند

ند چرا پول را ك ر ميكف ،ندارد يوليتؤه هيچ مسكفردي  .بينيد اين خرج را شما نمي .خرج دارد ،دنياي ماده است
نياز  .ن است ديگري نيازمندتر باشدكولي مم ،او هم نيازمند است. ه نيازمند استكس ك دهم فالن مي ،اينجا بدهم
  .نيدك ميپيدا ه توجقرار دهيد، هم كنار ه كي اينها را  همه .تر است معنوي مهم
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اسم خود را هم  .رمكخوشبخت هستم و متش ،نندكهدايت و من را ارشاد با اين سؤال ه خواستند كالبته از اين
ون ام چ متر ديدهكهاي اعياني من  همانييم از .ت را بگويمبتوانم علّ شاءاهللا انه كاز اين .مركاز او متش ،نوشته
و بار در عيد نوروز  كه يكبراي اين. ردندك از من هم دعوت نميالبته  .ولي از قديم رايج بوده است رفتم نمي

: پس دادم و گفتم ،ارت دعوت آمدكبراي من  ،ستندكش دست و پا مي ارت دعوتكهمه براي كه تشريفات رسمي 
ردم به كخود را محروم  كرده بودند،لي عالي درست ه البد خيكاگر از آن غذا  .توانم بيايم و حاال خوشحالم من نمي

  .غذا نيست هاآن. از موارد ديدم كدر پاداش هر ي ه الحمدهللاك ماميد غذاي معنوي باالتري بود
مثل  ،ه اگر شما مسافرت برويدكو ساده بود در آن حد عليشاه  سالگرد حضرت صالحمربوط به  ،غذاي پريشب
 .باشد تنوع مكغذاها  كه را من گفته بودمنحو همين  .ي مرغ پلو به اضافه كيعني ي ،ريزيد مي آن غذا را در قابلمه

گيريم  مراسمي مي ،وقتي براي سالروز .چنين چيزي كي ،خورش يا مرغ كپلو با ي كي ؛طور ها هم همين ساير سال
 كآيد اينجا ي جا ميكجا و كآباد و  نازي طرفافسريه، اين  طرفي از اين كودكاي،  خانمي يا آقايي يا بچه كي

نان و اينكه صحيح است بگوييم برو و يا آيا  ،ه مثل غذا براي او واجب استكهايي  دهد به حرف ساعت گوش مي
  .ردكبه مردم تحميل شود اين را  نميولي پذير است،  امكان ،خورم ميكم من چون چربي براي  .پنير به او بدهيم
ه وقتي كوارد شده اطهار ردن از ائمه كهمان يم ه در آدابكارد دوجود هم  آداب اخالقي كي ،غير از اين

 ،آيد سر زده مي، همانييولي وقتي م ،نه مجلل يعني پذيرايي راحت ؛نيدكپذيرايي از او  ،نيدك هماني را دعوت مييم
  . با هم بخوريد ،هر چه داريد بياوريد

عليشاه  همان آقاي صالحيم ،آيند ه ميعليشا ه در سالگرد آقاي صالحكي اينهايي  همان و همهيرعايت م
غذاي معمولي  كي ،خيلي خوب هيچي به او ندهند؟ ،اند ردهكهمان دعوت يه مكآيا شايسته است ايشان . هستند
اين غذاي معمولي . ببرند كمند بودند از اين غذاي معمولي براي تبرّ ها عالقه ه خيليكه معمولي هم بود كبدهند 

  .بدهندفريبي  براي عوام يا ه به زور به مردم بدهندكاست يش از نان و پنير لذت و معنويت آن خيلي ب
ه كبود از همكاران ي كي ،مانديم مي گاهي تا دير وقت ،وليتي داشتمؤار اداري بودم مسكه مشغول كزماني 

پلو  مثالً گفتم آوردند و من مي مي گفت براي او نان و ماست او مي. مرد صميمي و خالصي بود ،ن در ايران نيستاآل
من هم همين را  :گفتم .خواهم خرج اداره به قولي زيادتر شود من نمي :گفت به من مي .آوردند و قيمه مي

به من  ،خورم ه منزل ميكهاري امن حق دارم همان ن ،دارد ه من را نگه ميكاي  اداره :گويم منتها مي ،خواهم مي
اينجا هم  ،خورم ه در منزل ميكهمان غذايي  .خورم با قيمه ميمنزل پلو  .خورم من منزل نان و ماست نمي .بدهد
  .نزد خداوند قبول است شاءاهللا انهر دو  .خورم مي

ها ماشين  صبح ،اين سازمان رفتمبه ه ك سالي. بگويم مارهاي خودكجواب اين شخص ناچارم از  براياما 
ي دو بار كه يكها بود  وقت ولي بنز مال آن ،دانم ي است؟ نميكعهد بوق  .بنزي بود مال عهد بوق .آمد مي دنبال من

ايستادم  ،شناختم او را مي .رود ي از آقايان روحانيون دارد پياده ميكديدم ي ،رفتم ه ميكبار  كي. در خيابان خراب شد
 من اگر :گفتم. شويد ه ماشين بنز سوار ميكآقاي تابنده از شما بعيد است  :او گفت. ه بيا سوار شوكزدم  صدا
خرد،  كس نمي كه هيچاين ماشين بنز را  ،نمكفريبي  خواستم عوام خواستم به حرف شما گوش بدهم و اگر مي مي
ه امروز ك اي هنهكبنز  به جاي خريدم مي نويي انكپي كي ،گذاشتم روي آن ي دولت مي پول از خزانه ،فروختم مي
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اضافه ي دولت  اي به خزانه خواهم هزينه من نمي !نه ولي ،شود ان سوار ميكدر پي :گفتيد مي ،شديد اگر سوار مي
  .شود

ما هم دقت  ي عبادات در همه كه گويند چون ميكند  پيدا ميراهي شيطان در اين جريانات هميشه  ،منظور
يعني شيطان در آن  ؛ندك مي او را لعنت ،ه آن نمازك ييها ه چه بسا نمازخوانكآمده خبري در . ند تا وارد شودك مي

به شيطان هم اجازه  .شود يعني شيطان وارد مي ؛ندك او را لعنت مي ،ه آن روزهكيي گيرها شود و چه بسا روزه وارد مي
 ،اري استكهمين ريا ،زياد است ه در امور اجتماعي و در اجتماعاتكدري  .تواند وارد شود از هر دري مي ،ندا هداد

م را خدا نديده كه آن ك تر،مكها  بعضيو هستيم آن ي ما گرفتار  ه همهكچشمي ديگران  و هم براي خاطر چشم
از هر  ،ريا خيلي زرنگ است مواظب باشيد شيطانِ .زيادترهم ها  بعضي ،گذارد گيرد و چشم خود را هم مي مي

  .شود وارد مي ،باشدكه ي كوچكي  روزنه
 .ش.  ه 30/1/1387صبح جمعه، تاريخ .  1                                     



55 

 

و ت و ا آن، و ّ ھار  طان ا   1ی 

  
. ي هستچه مكانو  يچه زمان ،كوتاه  ي اظهار محبت فاصله و بين محبت كه ندا هديند دا هكرد يشاتيآزما

 يكه در گلدان منزل يگل ندا هديدو ند ا هامتحان كرددانشمندان . اثر داردنيز  اهانيها و گ در گلاظهار محبت حتّي 
 يقدما در بينالمثل  له ضربأمس نيهم. كند يرشد م شتريمورد عالقه و توجه است، بهتر و ب يليهست كه خ

است كه به  نيهم يبرا ديشا .است يمشاغل كشاورز نِيبهتر :فرمودندنيز  عصادق حضرت .كشاورزان است
 صاحب ديبا يعني .شود يخشك م نديكه صاحب نب يباغ :مييگو يم ،ميدار يما در گناباد مثل. است تر كينزد عتيطب
امتحان توان  نيز مي يشخص يرا در زندگ نيا. نمايد، در گل اثر تا محبت كند ،دارد قهعالباغ كه به  ي، آن كسباغ
  .كرد

واقعاً . شدند يپدر خانم من مو  عمو ،ديباش دهيرا د شانيا انيغالب آقا ديشا كه نورنژاد يمرحوم حاج آقا
در  كنند، يآستانه كه در آن ساختمان م ياراض نيداشتند از هم يمنزلدر مشهد  شانيا. بودند يمرد بزرگوار يليخ

 اديسه نفر بودند، شخصاً ز ايشان دو نفر  هداوانبود و چون خ يخوب بيس ،داشتند بيرخت بزرگ سد كيآن منزل 
 يليو خ فرستادند ياقوام م ي همه يو برا كردند يو چند تا صندوق كوچك م دنديچ يمها را  ميوه. مصرف نداشتند

تا آن  شدند يخوشحال م شترينورنژاد ب يخود حاج آقا ديدر واقع شا يعني. كنند يكار را م نيا كه شدند يخوشحال م
يعني در مهرماه بود كه رحلت كردند  شانيا. كردند يآنها هم احترام مالبته  و گرفت يم بيجعبه س كيكه  يكس

 شهيهم شانيا چونشد  خشكدرخت همان سال نوروز  ديتا ع .تمام شده بود باًيتقر بيس ي وهيكه مزماني 
به آن گلدان  ميدار يشده، گلدان يخودمان هم گاه. عالقه داشتندبه آن  يليد و خدادن يآب م ،درخت يپا آمدند يم
  :ديگو يم يسعد. و آن گلدان رشدش زياد است ميكن يتوجه م شتريبو  منديم عالقه يليخ

ــدوش  ــبح مـــ   يمرغـ ــه صـ ــنال يبـ  عقــل و صــبرم ببــرد و طاقــت هــوش       ديـ
ــي ــتان مخلــــــص را يكــــ  بـــه گـــوش  ديمگـــر آواز مـــن رســـ     از دوســــ

ــو را  گفــــت ــاور نداشــــتم كــــه تــ  شمـــدهوكنـــد  نيچنـــ يبانـــگ مرغـــ   بــ
ــتم ــن گفـ ــرط آدم ايـ ــشـ ــتين تيـ  2و مــن خــاموش؟  خــوان حيمــرغ تســب    سـ

خداوند  حيتسب زيكه همه چفرمايد  ميدر قرآن هم  د،يگو يم ،را حشياظهار محبتش را، به قول ما تسب مرغ
 اهانيدر گ يحاال وقت! وقت من خاموش باشم؟ كند،آن ير مارادتش را به خدا اظها د،يگو يم حيمرغ تسب د،يگو يم

خداوند  ديهر جا باش 3 نْتُمكم أَينَ ما كهو معهم آمده كه در قرآن . كند ياثر م ياول قياست، در انسانها به طراينطور 
ست كه دست ما را اما شاءاهللا با  نا يولاو را تنبيه كند  نكهيا يبرا ،هستكسي خداوند با گاهي حاال . با شما هست

هم به قول خودش مدتها در  طانيشالبته  .شود يكه به ما ماست اظهار محبت از جانب خدا  ينوع نيهم رد،يبگ
  :ديگو يهم ماو . است شده تيترب و بودهخدا بارگاه 

ــتان ا  ــم از مس ــا ه ــم ــ ني ــوده يم ــا ب  ميـــا بـــوده يبـــر درگـــه و  يعـــاكف   مي
ــر ــع گــ ــرد در يابتــ ــكــ ــرم يايــ ــته    كــ ــبسـ ــاك يكـ ــد درهـ ــرم يردنـ  4؟كـ
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البته  ؛كنند يم يبه دوستان خودشان وح ها طانيش 5 أَوليائهِم  إِنَّ الشَّياطينَ لَيوحونَ إِلى. گرفته اديهم  طانيش
 هيشب و هست عتيدر طب يكه به كلاست  اي يآن وحمنظور . است يگريد زيچ ،شود يم امبرانيكه به پ ياله يوح

به نام  يشربت يوحبا آن بكن و  ييكرد كه چه كارها يوحبه او  ؛وند به زنبور عسل كردكه خدااست  اي يآن وح
  .كه شفا دارد شود يساخته م زنبوراز عسل 

 يمادام. كند يخودش محكم م يبه دوستانش اظهار محبت بكند، آنها را در دوست كه اگر داند يهم م طانيش
دوستان  نكهيا يكند، برا يمحبت را م نيا ،دوران عمل است و هديدوران پاداش نرس يعني م،يهست ايدن نيكه در ا

كه در  يا كارش با وسوسه است، وسوسه نيا. بكشاند كه باز هم گناه كنند و به طرف خود خودش را جلب كند
را  كار نيا هشيو هم ؛دهد يگناه را در نظر ما آسان جلوه م اي، دهد يجلوه م ذيگناه را در نظر ما لذ. كند يها م دل
دنبال جلب  شهياست كه او هم نيا م،يبر يپناه م خدابه و از آن  6 منْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاس :گوييم مي نكهيا. كند يم

  .ماست يدوست
 ) جلسه برادران ايماني. (ش.  ه31/1/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     

 1058-1057صص  ،ها قطعه  سعدي، كليات.  2
 .4سوره حديد، آيه .  3
 .2637و  2628 تيابا، دومدفتر  ،يمعنو يمثنو.  4
 .121نعام، آيه سوره ا.  5
 .4سوره ناس، آيه .  6
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ھا، ت آ و رف  ت و  وا ح  ت، ذ قا ظام ط   1نازع 

  
ه كهر سفري  ،سالمتي و خوشي به شاءاهللا ان .نندك خداحافظي ميحج نويسند و براي سفر  بعضي نامه مي

  .، به او تبر نخواهند زدندكحركت اگر  .زنند خورد به او تبر مي ان نميكدرخت چون ت .برويد خوب است
ــور اره    شدي زجـاي بـه جـاي    كدرخت اگر متحر ــه ج ــر كن ــاي تب ــه جف ــيدي و ن  ش

با همان وضع  .خير ،و برودبفروشد خود را زندگي  وسايل مورد احتياجه كنه اين ؛خوب استسفر به هر جهت 
  .ي مسافرين حج التماس دعا داريم ازهمه .ه دارد برود و برگردد خيلي خوب استكزندگي 

و آن  كنم آن را تكرار مي ولي بازام،  بود و به آن هم جواب دادهقبالً شده كه الي ؤالي شده شبيه سؤاما س
ه آيا خوردن گوشت كنيم ك وقت بحث در اين مي كي .دبو انسان از حيوانات شتن حيوانات و تغذيهكراجع به سؤال 

اي  مهره، بشربه عنوان ما  بينيم ، مينيمكاگر نگاه  ؟بخوريم يا نخوريمبايد ما  ؟حيوانات اصالً صحيح است يا نه
مناظر در تلويزيون  اگر. نيمك ه در آن زندگي ميكاين طبيعت  و بر حسب قوانينِ، هستيم از اين گردش طبيعت

 ،هستنددر آن  كوچكحيوانات  ؛دهد دريا را نشان مي مثالً .نيد خيلي خوب استكرا به قصد عبرت نگاه طبيعي 
ماند و  زنده نمي ،را نخوردكوچك ماهي آن حيوان اگر ه كدانيم  ما مي .ماهي هم هست، حيوانات بزرگتر هم هست

ه كبراي اين .دور گياهان دريايي از بين ميه و شدثيف كدنيا ، دنزياد شو هااگر آن حيوان را نخورد و آناز طرف ديگر 
كه روي آب شنا مرغابي  كياز آن طرف  .زنده بماند شه خودكخورد  ماهي او را مي ،ندكتجاوز نتعداد آن از حد 

 ماند، ميآب را شكار كرده، او هم كه يك مقدار روي  را خورده بودحيوان كوچك آن را كه همان ماهي  كند، مي
   :هكهم در اين زمينه است شعر سعدي  .خورد ميمرغابي را كرده و حمله وسه ك كي

ــده  ــندگي و بنـــ ــوازي از در بخشـــ ــيب    نـــ ــوا را نصـ ــرغ هـ ــا ،مـ ــاهي دريـ  2مـ
 ،كچنگبا يك قايقي آمد و  ي اين روند، در ادامه. از ته دريا جاست؟كغذاي او از  كند، پرواز ميمرغ در هوا 

ماهي آن م كمرغابي، ماهي و در شآن م كدر ش و م او مرغابي استكه در شكاي  وسهك .شكار كردوسه را كن آ
يعني هر  ؛تنازع بقا :گويند مي ،نندك ه سطحي نگاه ميكبعضي  ،اين نظامبه  .اين نظام طبيعت است .حيوانات ديگر

ولي  .نندك خود بمانند نزاع مياينكه  دام برايكهر  .ندك گويند ماهي نزاع مي مي .ندك س براي بقاي خود نزاع ميك
همه جاي طبيعت اين مسير در آخر كه جز ما بشر  ؛طبيعت برقرار باشدنظام ه كخواهند  ي اينها مي همه .نزاع نيست

كه يي هاسروصدااغلب البته حاال متاسفانه  .آيد محافظان محيط زيست در مي صداي هكگونه  آن ،نيمك را خراب مي
 .اري دارندكاينها هم، در صورتي كه با هم نزاع دارند حيوانات يند اينگو ميبهر حال  .ي سياسي دارد يد جنبهآ ميدر 

خداوند فطرت اينها را اينطور اصوالً  !نيمكار را بكه ما اين كاند  اند با هم قراردادي نوشته نشستهالبته نه اينكه 
فكر كنيد  .دني زمين نگه دار رهكه حيات را در ك آفريدهاي موجودات را  به گونهخداوند  .نندكار را بكه اين كآفريده 

جان هم چيزي . ، جان داردكند حركت ميه در دريا كحيوان ريزي يا  سلول بدن كي ب ياوركمي كيكه چگونه 
لْعلْمِ عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي و ما أُوتيتُم منَ ا كو يسئَلُونَ: فرمايد قرآن مي. كه چيست اند ه هنوز نفهميدهكاست 
 كهر ي ،ي زمين هست رهكاين همه جاندار در  .ايم علم دادهخيلي كم در مورد اين روح به شما فرمايد  مي ؛3إِالَّ قَليالً

باقي است مقرّر كرده ه خداوند كنظم برقرار شود و همين روالي اينكه  براي .روح مستقل دارد كيانسان هم  نفر
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ه از حواشي دريا بهره كبه آن جاندار ريزي مثالً . است ردهكمعين  اي وظيفه كخدا ياز آنها دام كهر براي  ،بماند
ي  ر و قوهكه فك موجودات به آن. ه از بين نرودكنقدر غذا گذاشته آو  ،به او گفته غذاي او اين است ،برد مي

لقت خدا را فاسد خ رده وكتجاوز نو ي ه تعدكدهد  دستور مي عطا كرده است،چون به ما  است؛ ولي تشخيص نداده
ه كنتواند بيش از آنچه طوري مقرّر شده است كه آن حيوان كوچك ولي  .است ولي به او اين شعور را نداده .نيدكن

نگذارد خيلي كنترل كند و او را رويه  خلق كرده كه رشد بيهم  را ديگرهمچنين موجودي  .مقرر است انجام دهد
ه كنظم را به هم نزند و زيادتر از حدي آن حيوان كوچك، ه كن است ماهي براي اي .ماهي است ،شوند و آنزياد 

طبق قانوني  ،پس انسان اگر بخواهد .است وسه و انسان را آفريدهكور ط مرغابي و همين، خداوند .بايد باشد، نشود
به عالوه . و مصرف كندحيوانات را بگيرد تواند تعدادي از اين  مي ،ها گذاشته است ي انسان ه خداوند براي همهك

بلكه  ؛رود جان او از بين نمي ـ  شده باشداند ذبح  ه گفتهكبا آن شرايط  در صورتيكه ـ خوريم وقتي ما گوشت مي
تر است يا جان آن  املكحاال جان ما در طبيعت  .بماندباقي جان ما است تا در رده كما را تقويت و جان او آمده 

پس حاال  ،ه خواهد مردكباالخره . ترقي است كجان آن حيوان ي براي و اين .تر است املكجان ما  گوسفند يا گاو؟
  .، بهتر استبشود يباالترجان ه تبديل به كبميرد 

است  ر دادهكخداوند چون به بشر عقل و ف ،اريذگ طبيعي، اما از لحاظ شريعت و تشريع و قانون اين از لحاظ
البته اين  .است به بشر هم داده، دارد پس آنچه خداوند ،او دميدم از روح خود در ؛4 نَفَخْت فيه منْ روحي: و فرموده

 ي اعتقاد به نظريههمان اين  پس ما همه خدا هستيم و :اند گفتهكه ها شده  واقعيت موجب انحراف بعضي
 ؛ام دادهبه او اي از روح خود را  گوشه كي :، بلكه فرمودهام روح خود را به او داده رمودهنف !نه .خدايي است همه

  .ام يعني مقداري از آن را داده ؛از روح خود در او دميدم  ،نَفَخْت فيه منْ روحي
 .ه تعادل هميشه حفظ شودكقرار داده است وري ط راو ماهي و مرغابي و همه  ه آن جاندار ريزكآنجا ديديم 

اين تعادل به هم  .ميرند رسنگي ميها از گ وسهك ،م شوندكه كآنها  ،شوند م ميكها  مرغابي ،ها زياد شوند وسهكاگر 
سي كآن  .دهركار نيست ولي در و تخته را خوب به هم جور خداوند نج :گويد ه ميكاي است  مثَل عاميانه .خورد مي
ه كباعث شده نظريه ولي تبليغ اين  ،گفت راست مي كوچكمحيط مورد يك در  ،ردكي تنازع بقا را بيان  ه نظريهك

  .داند خود را حق مي ،ندك ه جنگ ميكسي كهر 
ولي خداوند . بايد ما باشيم و بقيه از بين بروند ،هستيم و از همه برتريم يما آلمان: گفتند ها در آلمان مي نازي

به صورت انسان گويم چون  من مي. د با شما نيست، با من استودام بركدام بماند و اينكه ك تشخيص :گويد مي
من براي شما پس  ـ ه خارج از امر الهي استك ـ ندك ميم ظلم و ستهم لي خيو در ضمن، ند ك اجتماع زندگي مي

 كمكبه او  ،سكعبلكه بر ؛يندازيدنسنگ بر او  كيديگر شما  ،ته چاه بودكه  ديديدرا ضعيف اگر يك ه كگويم  مي
؛ ز بين ببرمرا اكسي خواهم هيچ  من نمي :گويد خداوند مي .باشداو قرباني ظلم و ستم شما شده كه شايد  ،نيدك

حتي به  ،مند هستم ام و به همه هم عالقه همه را من آفريده ،ه نزد شما هستكي مخلوقات و مصنوعاتي  همه بلكه
  .دهند مرا گوش نميامر ه كآنهايي 

رده بود به آنها كه خدا وعده كآن زميني   ـ به ارض موعود رسيدندو قومش حضرت موسي وقتي 
خود تو حق  ، ولينكتعيين  )يوشعيعني (جانشين هم براي خود ،بروندتو بگو قوم  :فرمودخداوند به موسي   ـ بدهد

قبر ايشان هم در  .ردندكه حضرت همان جا ماندند و در همان جا رحلت ك ؛بايد در همين جا بماني ،نداري بروي
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موسي  .شتمتوفيق زيارت آنجا را دا عليشاه خدمت حضرت صالح ه الحمدهللا دركالرحمان است  همان شهر خليل
يعني اين را به عنوان ؛ مومشمول اين مجازات شچرا من بايد بمانم و ه كعرض كرد ولي  .چشم :ردكعرض 

سه هزار نفر را  ،اسراييل پرستي بني ي گوساله ه بعد از آن قضيهكيادت نيست  :خداوند فرمود .ردكمجازات تلقي 
ولي  ،بله :ردكموسي عرض  شتي؟كدو سه هزار نفر را  ردند و توكد تمرّتو قوم  ،يادت نيست در فالن جا شتي؟ك

ردي كر نكتو چرا ف نگفتي؟چيزي ولي تو چرا  ،بله امر بود .انجام دادم ،امر تو بود ،ردمكه به ميل خود نكخدايا من 
ن را آولي قر ،البته اينجا خداوند نفرمود ؟آنها را دوست دارم و مصنوع من هستند ،سوزد ميحال آنها هم من دلم به 

ه آمدند و حضرت از آنها پرسيد كها  فرشتهزماني كه  ،ه مگر حضرت ابراهيمكرسد  خوانيم به ذهن ما مي ه ميك
كمي  :حضرت فرمود .نيمكسره از بين ببريم و زير و رو كه قوم لوط را يكرويم  مي :گفتند موريت شما چيست؟أم

آخر در  ؟خواهي از بين ببري قوم را مي كخدايا ي :فتخلوت به مناجات رفت و گدر  .آنها را نگه داشت .نيدكصبر 
نجات را آنها ، من باشندؤاگر صد نفر م ،نه :خداوند فرمود .هستهم من ؤآدم م، هستآدم اين قوم همه رقم 

نفر هم  پنجاه :خداوند گفت .نباشنداين تعداد شايد است، آخر صد نفر خيلي  :عرض كردحضرت ابراهيم  .دهم مي
حضرت ابراهيم . ديگر بس است :خداوند گفت ،ه رسيدكحدي  كنه زد تا به ياباز ابراهيم چ. نمك يباشند قبول م

شد و خود او ايستاد تا كه آنها را بكمور بود أم عموسي ؟شدكمور نبود آنها را بأه مكخود او هم  ؟ار داشتكچه 
از خداوند اين است كه . نندكار را بكه اين كروند  دانست مي ولي مي ،مور نبودأه خود مكولي ابراهيم  .شتندكآنها را 

  :به قول سعدي ؛خواستبخشش 
ــب  ــه غيــ ــه از خزانــ ــي كــ ــه     اي كريمــ ــا وظيفــ ــر و ترســ ــور داري گبــ  خــ

ــتان را  ــا كدوســ ــروم كجــ ــي محــ  5نظــر داري ايــن ه بــا دشــمن كــتــو    نــ
 .6فْركلعباده الْ  يرْضىال ولي فقط  ؛مند است ي آنها عالقه رده و آنچه آفريده به همهكخداوند نظمي برقرار 

  .مند است ولي به همه عالقه .فر بورزندكبندگانش ه كراضي نيست 
آب و هوا و در آن، رد كه خداوند زمين را آفريد و آماده براي حيات ك ، در ابتداالبته روي همين نظم طبيعت

چنانكه  .شيدكند حتي دستور داد نه خداوكاست  به همين علت. م بودندكگياه و جنگل و بعضي حيوانات  ،پيدا شد
د شيادمان باو نبريم  از يادنعمت آزادي را ه ما كبعد خداوند براي اين .شتن حيوانات جايز نيستك ،در مذهب زرتشت

گياه ه كبراي اين ،نيدكگياه ن كحتي يرويد،  ميه كسفر مبه وقتي : فرمايد مي ه است،چه بوددستور وقتي  كيكه 
   .جان دارد

ــآن ــانك ــب ه ج ــر ب دخش ــتكاگ ــد رواس  7نايــب اســت و دســت او دســت خداســت    ش
يادتان بيايد  .شيدكحق نداريد او را ب ؛هر حيواني در آن زمان آزاد است. خدا داده است ،ايد ه جان ندادهكشما 

ولي  .خواهيد بخوريد ه ميكشيد ك گوسفند مي كحاال شما با خيال راحت ي .است ي بودهاينطورم كوقتي ح كه يك
ه خدا به شما داده و كه اين آزادي نعمتي است كحاال يادتان بيايد  .شيدكايام حج حق نداريد ب درها و  وقت نآ
ه در علم ك ياصطالح  ـ ول يعني خورنده و خورده شدهكأوم لكآخداوند  ،اين مسير درگفتيم  .ايد ردهكامل پيدا كت
بطور كلي نظام طبيعت را طوري قرار . دو متعادل باشند كه هرست را در وضعيتي قرار داده ا  ـ رود به كار ميالم ك

ولي  .آورند م بچه ميكپلنگ خيلي  و ببر ،شيربدين صورت كه حيوانات درنده، مانند . داده است كه متعادل باشند
ند و سالي دو بار يا سه بار بچه ك م ميخهر بار دو سه ت ،رود ه خيلي ضعيف است و زود از بين ميك كگنجش
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اين نظم طبيعت  .باشندبيشتر ه كرده كفطرت اينها را طوري  .باشندكمتر ه كرده كوري طفطرت آنها را  .آورد مي
 ،ردهكه طبيعت را ايجاد كهمان خدايي  ،از نظر فرمان خداوند هم .الي نداريمكبنابراين ما از لحاظ شرعي اش .است

 كآن گوسفند و گاو باالخره ي .ذبح گوسفند نيست ه هيچ ايرادي برك است قرار دادهاينطور  روال را ،همان خداوند
اجازه داده  اي مشخص به اندازه خداوند .شود پوسد و جزو زمين مي گوشت او مي ،نندكاري نكاگر  .ردروزي خواهد م

به همين  .ولي تجاوز بد است .ندكاملي پيدا كه گوشت تبديل به گوشت انسان شود و تك ؛نيمكاز آن استفاده كه 
و هم  هم براي رعايت ديگري ،نندك م ميكنند يا ك مصرف گوشت را قطع مي، دهند ه ميكهايي  ر رياضتد ،دليل
  .ه خود او لطمه نخوردكاين

 ) جلسه خواهران ايماني. (ش.  ه 31/1/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
 .339ص  ،ها غزل  سعدي، كليات.  2
 . 85سوره اسراء، آيه .  3
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ر، ر و  ص  ی،  ن  وا م خ ا دن  رّب    1ور 

  
 .ه به هم مربوط استاينها هم .اليف اوستكوظايف و تغالباً ه راجع به خود انسان است، كمسايل و سواالتي 

چون از  همه، الّوا .شرح دادآنها را ه بشود بهتر كنند براي اين است ك بندي مي اگر تقسيم .دام مجزا نيستكهيچ 
  .ه رسيده همه مربوط به هم استكه سواالتي كاين است . دارد ءمنشا كزند ي انسان سر مي
بنا بر توصيه ما، قرار  هاي اخير است و در سال فندشاهرود  در خرقانِ هكاز شيخ ابوالحسن خرقاني  داستاني

و  ه نگذاشتندكدر گناباد   ـ نقل شده است  براي آنجا بسازد،اي  خانه شد آقاي سعادت زميني خريده مهمان
شود و به زيارت  هللا اينجا درست ميءاشا انانجام دهيم، ار را كاين قصد داريم كه اينجا  .نيمكار را بكگذارند اين  نمي
سواد نداشت و  اصالً :گويند و بعضي مي شيخ ابوالحسن خرقاني از همان اول در خرقان بود ـ او خواهيم رفتار مز

 .سواد بود مكخيلي به هرحال . نبودشرعي باشد مسائل ه علم اصول و كآن زمان علوم اهل : گويند ميديگر بعضي 
تهران تا مشهد  ه شهرهاي بين راهكتاب برداريد ك كه شما يكعيناً مثل اين است  .به مقاماتي رسيد ولي در عرفان

 شود با ي پا ميكي .شود آن براي شما مشهد نمي .دهات بين راه را بگويد ها و وچهكهمه  را خوب شرح داده باشد و
 .بيند ميرود و آنجا را  ميمشهد به بعد هم . ندك ايستد و نگاه مي را ميجاها همه  .رود مي پاي پياده به سمت مشهد

 .چنين چيزي نيست خير :گويد مياو  .ه بين شاهرود و دامغان دهي استكام  تاب خواندهكمن در  :گوييد شما مي
 .ام چون آنجا را ديده ،تاب معتبرتر هستمكمن از  :گويد مي .ه خيلي معتبر استكام  تابي خواندهكمن در  :گوييد مي

آن ه كسي كبا است تاب خوانده و به درجات رسيده كه كعالمي است، يعني فرق بين  اين تفاوت بين عالم و عارف
گاهي چنانكه  .پيموده استه اين راه را كحاال شيخ ابوالحسن خرقاني از آنهاست  .شود مشخص مي راه را رفته

 بپرسيم همه جاها را خيلي صحيح و دقيق و ،سواد هم هست بي و رفتهبه مشهد ه پياده كهمان از ن است كمم
  .دهد شرح مي تابكخوب و بهتر از 

در شناخت او  اي اين مقدمه ،نورالعلوماند به نام  ردهكيعني بيانات او را جمع  ،تابي داردكحاال شيخ ابوالحسن 
 كه سلطان محموددر آن زمان . شناختند آن روز او را مياكثر مردمان  گير بود ولي شيخ ابوالحسن گوشه. بود

ه پيغمبر كنه مسلماني  ،ه خود او داشتكاست مسلماني ظور آن نوع البته من. ، حاكم بودمسلمان متعصبي بود
اي براي جهاد درست كرد تا  تصاحب كند و به همين خاطر بهانهخواست جواهرات هندوستان را  مي مثالً. داشت

بد  ي نيت او صددرصد مسلمان شوند و همهاز افراد آنجا خواست  مقداري ميالبته شايد هم . هند را تصرف كند
گويند  مي :به وزير خود گفت .براي مدتي آنجا ساكن شدو ه خرقان و بسطام رد شداز نزديكي او  ،به هر جهت. بودن

ه به كسي نيست ك ،آن شيخ: وزير گفت .خواهم او را ببينم مي ،نندك ه همه از او تعريف ميكاينجا شيخي است 
و نوشتند براي او اي  نامه كذل مع .برويبه ديدنش  خواهي او را ببيني بايد مي. حرف تو گوش بدهد و اينجا بيايد

 باالخره. نخواهد داد و نداده شيخ ابوالحسن جواب او را كبود معلوم  .خواهد تو را ببيند ي عالم مي ه قبلهكگفتند 
ه شدند شيخ هيچ كوارد . رفتند ،گفت مي ه شيخ مجلسكاو شبانه به خانقاه  شب سلطان محمود با وزير خود كي

بر خالف قول  .گري خيلي خشن و متعصب در سنيو البته بود بزرگي سلطان محمود هم پادشاه  .ردكامي ناحتر
بعد مجلس . ندبا آنها بد بودسالطين و از اين جهت  بودندشيعه عرفا همه مغز  ،عرفا همه سني بودندها كه  برخي
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ه كاي  ن نخواندهآي قر يا شيخ مگر آيه :تبعد گف .رد و ايشان جواب دادندكهايي  د سوالوه تمام شد سلطان محمك
نيد از ولي امر كنيد رسول را و اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كه اطاعت ك 2مكأَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الْأَمرِ منْ

بايد از  ،شده باشدحاكم به زور طرف حتي اگر  .باشدحاكم ه كسي است كاالمر  ولي امر و اولي :گويند آنها مي .خود
پس چرا من  :سلطان محمود گفت. بله :فرمود اي؟ را نخواندهاين آيه  مگر: سلطان محمود گفت. ردكاو اطاعت 

ي شيخ ابوالحسن يركاينجا ز حاال. رديك االمر هستم و بايد اطاعت مي يعني من اولي .نيامدي ،بيا پيش من :گفتم
چون او سلطان  .يرد نه چيز ديگركه اعتقاد خود را بيان كچرا لهي است ي ايركهم ز ييركاين ز .شود معلوم مي

يعني  ها دارم؛ خجالت أَطيعوا الرَّسوله از كچنان غرقم  أَطيعوا اللَّهمن در  :لذا فرمود .ستدان االمر نمي محمود را اولي
  ....ديگر جزوكه عني تو ي .ندارمخبري پيغمبر  ه ديگر بعد از بودن خدا ازكنم ك چنان خدا را اطاعت مي

يا  :پرسيد در مِد در موقع خداحافظي، سلطان .ردكاحترام او را شيخ ابوالحسن  ،دوسلطان محمدر موقع رفتن 
ر بكبا ت ،ه آمدي نشستيكل او :شيخ فرمود ني؟ك حاال احترام مي ،نگذاشتيمحل ه آمدم به من كشيخ من اول 
  .روي با تواضع درويشي مي ،روي ه داري ميكولي حاال  ،سلطنت نشستي
ه كانسان  :فرمايد وقتي حضرت صادق ميه كه سوالي شده كبه خاطرم رسيد مطلب به اين دليل حاال اين 
، ثرالخيركو بين دو خير ارا بايد انتخاب كند متر است ك شه شرّكين يعني آنالشرّ ند، اقلكرا انتخاب  بايد بين دو شرّ

شرّ كمتر دانم چه رسد  را نمي من فرق بين خير و شرّ :اين بود كهال ؤسرگزيند، را ب بيشتر است شه خيركآنيعني 
. را بداند ه شرّك ندكوشش كه بايد كدر مراحلي است فرق نگذارد  سي واقعاً بين خير و شرّكاوالً اگر  .يا خير بيشتر

اينكه نه . دانيم ها ما خير آن را نميمنت دانيم خير است مي شرّ آنچه هم ما .شود اوًال از خداوند جز خير زاييده نمي
خدا خواسته  ،شود انجام مي آنچه. خير مطلق است !نه .چيزي ديگر يچيزي است براي ديگر كي خير براي ما

بردارد بخواهد چايي را اگر ليوان ه دست او رعشه دارد كسي كايم  ه بارها گفتهكولي اين همان مثالي است . است
از چاي فقط خواست  ه ميكبل ،ندكخواست ليوان بش ه نميكاو  ،ندكش افتد و مي ليوان ميو لرزد  دست او مي ،بخورد

صاحب  :بگويند ،ه رعشه داردكآن دستي اگر به اما . ه بخورمكچاي را برداشتم » من«: گوييد شما مي. ندكاستفاده 
ستم كان را شكمن است :گويد مين. از دستم افتاد ، استكانبخورم خواستم چاي خود را من مي :گويد رد؟ ميكتو چه 

 نيروهاي ديگري آمد و اينولي هدف او صحيح است  .خواستم چاي بخورم من مي :گويد مي. ردمك رهاو من آن را 
ه دست كفردي . آن ديگريدست خداوند است هم  ي بهكهم اين ي .ردكه نه، تبديل كخراب . ردكهدف را خراب 

 ؛شود جزو من رد اين دست هم ميكه كدرمان  .ندكمعالجه و ون را درمان ينسكاو رعشه دارد بايد اين رعشه و پار
  .شود درست مي ند وك هم اطاعت مي مخواستم چاي بخورم دست يعني اگر من مي

ومت كه حكومت و روحي كلي ارباب حكسازمان يا فرد از دستور  كد يرُّمخطا و لرزش دست به منظور تَ
گذارند و  مي شخصيت مهمي آماده شده است، گلدان ه براي مهمانيكنزلي نيد در مكفرض مثالً . است ،ندك مي

گلدان خيلي قشنگي  كبعد ي. بگذار جاآنيا گلدان را اينجا و  :گويد ميبه نوكرش خانه  صاحب. كنند آنجا را تزئين مي
 ،بگذارداست  ارباب گفتهه كرود همان جا  مي ،ه مأمور خدمت است اين را خيلي دوست داردكنوكر ه اين كهست 

گلدان هم و ار دارد كند و خيلي كشد و زير آن را تميز كبكنار بيند بايد اين گلدان را بگذارد و گلدان قبلي را  مي
او را از  ،اين گلدان بردن به منزل خود .برد ميبه منزل خود گلدان را  .خواهد ميآن را هم  دل اوو قشنگ است 

مندي به ارباب داشته باشد  اگر عالقه جاست؟كاين گلدان  :گويد بيند و مي و ميآيد  ولي ارباب مي ،اندازد نمي خدمت
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شخص  اين اه ارباب بكبسته به اين .، براي اينكه آن را دوست داشتممن گلدان را بردم :گويد شود مي شرمنده مي
ي او  فرستد از خانه مي ارباب ،گلداني نبودكه بگويد دروغ دوم و سوم باشد يا اگر  ،ي اول دفعه ،چه روابطي دارد
گلدان قشنگ  ،ردمكخطا  :ه تو دزديدي؟ ولي اگر پيش خود بگويدكه اين چيست كگويد  و ميد ندار گلدان را برمي

ديگر  ،خيلي خوب :گويد مي ارباب .اين را بردم و ندارد دانيهيچ گلهم خانه من  ،من ديدم اينجا هم جا نيستو بود 
همين را حتي ارباب اگر خيلي رئوف باشد تا چندين مرتبه هم  .همين طور ،ردكم ي دوم ه دفعه باز هم اگر. نكن

 در بشراين گونه لطف اما  .ستي بازآكصد بار اگر توبه ش :گفته .خداوند خيلي رئوف است البته ارباب ما،. گويد مي
 ريمخان زندكفقط ام  خواندهرا  ه من شرح حال آنهاك ييها اين پادشاه ي بارهدر .شود متر پيدا ميك و يا شود پيدا نمي

با ه كم زنجان كحا بابار  كي .از نسل او هستندغالباً ه فاميلي زند و پورزند دارند كهم افرادي حاال  كمي عادل بود؛
ردم و كغلط : گفت ردي؟كاري كچرا چنين  :گفت ،ردند و آوردندكو او را اسير  ه بود، برخورد كردردكجنگ او 

حاال از  .ومت زنجان را به او دادكرد و دوباره همان حكاو را آزاد  .چشم: گفت .نيكديگر ن :تگف. ببخشيد ،نفهميدم
او را كه مرتبه سوم  در. مرتبه دوم باز او را گرفتكه، منظور اين .دانم نمي ؛اشتباه است :نظر سياسي شايد بگويند

او  ،رده بودكه كبه پاس خدماتي  .بروي در همين شهر شيراز بماند و گفت حق نداري :گفت .ردكن شگرفت مجازات
  .ردكرا مجازات ن

به اربابي قبول داشته باشيم و همه چيز را او را  به قوليو او باشيم  يرقاگر زير ب ست،ارباب ماكه خداوند 
ه خدايا اگر من را به جهنم ببري فرياد كآمده ميل كدر دعاي  .استتر  رئوفها از او بخواهيم خيلي از اين هميشه
ي به تو خم شده  ه هميشه سرم براي سجدهكمني  :گويد مي جا كولي ي .خواهم گفتچنين و چنان  و ردكخواهم 

 ،ه نهكدهد  خداوند جواب مي بينيم عمالً اينجا مي؟ ردندكشقي  آنهاي ديگر گردن هكگذاري  مي من را همان جايي
اما اين بخشش نبايد  .بخشد ي همه را خداوند ميول .نمك ميبازخواست طور ديگر  كفرستم تو را ي تو را آنجا نمي

آن . من ضرري ندارد رايگناه ب :ه بگوييمكاز خود گناه بيشتر است چرا كه اين مورد  .موجب غرور و اشتباه ما شود
 كبِرَب كما غَرَّ :پرسد ها از او مي ال در پرسشؤمأمور س :يدفرما ه ميكست هن آاي در قر آيه. زند مي بيشتر ضرر

كريمي كه پس از رب  ـ »ريمكّ رب«همان دهد  جواب مي رد؟كمغرور  تريمك چه چيزي تو را به رب 3 ريمكلْا
ار كولي او  .بشويممغرور ريم كال به ربنبايد ما است و حال آنكه ولي به هر جهت مغرور شده  .ردكمغرور   ـ آمده

خدا  و اقتضاي طبع ما تخلف است .دهيم انجام مي ي خود را وظيفه و نيمك ار خود را ميكهم ما  و ندك خود را مي
  .شاءاهللا انكند،  بخشش است، مي كهار خود را كهم 

 . ش.  ه 1/2/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
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گ  گ  وده از  س    1و 

  
ه رسيده و خيلي كالي ؤس .هميشه باز است و بصيرچشمي دارد كه سميع است و كه  گوشي داردخداوند البته 

، نيستجواب نهايي شود به اصطالح  ه داده ميكد شد و جوابي هم رار خواهكباز هم تدانم  ميرار شده و كتهم 
ال، ؤو آن س. جواب را ببيند ،بشنود! نه ؛ندك كننده جواب را ببيند و درك الؤه خود سكند ك مي كمكمقداري بلكه 

  ؟است ايجاد شدهو كي جا كاين ترس ببينيم از  .ه از مرگ داردكترسي است 
در قرآن خداوند . ترسم ه از مرگ ميكسي بگويد كه كدهد  نمينشان ث و احاديها  تابك صزمان پيغمبر

ه كخداوند . از خدا هيبت داشته باشيد، نترسيد :گفته ولي باز جاي ديگر هم .جز از خدا؛ از هيچ چيز نترسيد :فرموده
پدر  .دهد ما ميبه ش ادوكاست و و شادي اگر از شما راضي باشد هميشه لبخند . براي بندگان مثل پدر مهربان است

  اللَّهم :بخوانيمبايد وقت اين دعا را  آن !ه ناراضي باشدكولي واي به وقتي . آورد ادو ميك ،آيد رود و مي بيرون مي
  .است همان پدر مهربانهم، يعني باز  ؛بريم نفس خود به تو پناه ميهاي  بديخدايا از . منْ شُرُورِ أَنْفُسنَا أَعذْنَا

شود يا غمگين  ه خوشحال ميكآن وجودي كه نيم ك احساس ميو  بينيم نيم ميكر كف كمي كما اگر ي
ند، آن وجود غير از اين دست و زبان ك س نفرت پيدا ميكبرد يا به ع غذا لذت مي كيخوردن حتي از و شود  مي

و برد  ت ميلذشنود و  كه صداي خوبي را ميبرد يا گوش  ي خوب لذت ميا بيند و از منظره ه ميكچشم هم  .است
آنها چه پس  .برد ه لذت ميكنيست جسماني چشم و گوش همان اين  ،ندكسي محبت خود را ابراز اينكه ك از

شما و عكس از  يآلبوم :گويد ي ميكي. دنده را نشان ميو آن د ندار منظره خوب بر مي كسي از يكع نند؟ك مي
، دهد ه به شما لذت ميكنيست و عكاسي س كاين ع. آيد خيلي خوشتان مي ،نيدك نگاه ميوقتي . زيبا داريم مناظر
خود او وقتي كاري دارد، نيد اربابي نشسته، كار او چيست؟ فرض كي  وسيله .برد لذت مي شماست كه آن وجود بلكه
ار را كتو اين  :گويد ي ديگر ميكبه ي ،ن و بياكار را براي من بكاين  :گويد ميو فرستد  ي را ميكي ،شود نميبلند 

به هم  نوجودما ، اجزايما هم حاال. شد ، كارها انجام نمياگر نبودنداينكه  براي ،البته اشخاص نقشي دارند .نكب
موري أي آن مكي برد، لذت مي ار خوبكاز  ،خوبكالم از  ،خوب ي ه از منظرهكاست ي آن اربابي كي. متصل است

البته  ،دهد آورد و نشان مي ها را مي اين لذت. نيعني چشم و گوش و دها ؛رساند ارها را به نظر ارباب ميكه اين ك
  .ندك طور ديگري به او محبت ميولي خداوند  برد ها را نمي اگر چشم نداشته باشد آن لذت

يعني  ؛ارمندانك ي به اضافه، يعني همان ارباب ؛ه ما داريمكحيات عبارت از جاني است  حاال حيات چيست؟
اند و  ردهكدر زندگي از لحاظ روانشناسي تجربه . استت از حيات و زندگي اين مجموعه عبار .چشم و گوش و اينها

  .هستيماي از روح و جسم  يعني ما، مجموعه ،ه انسانكاند  ديده
 نيد مشهد را نديدهكفرض  ،رود سفري مي. نگران است ،شود بعد از اين چه مياينكه  ازاين انسان از جهل و 

به قول آنها هشت  منِ. بروم من مشهد اند دو سفر نگذاشتهاينكه  نم برايز من هم هميشه مشهد را مثال مي .است
به از اينجا  است، ه مشهد را تا حاال نديده و نرفتهكسي ك .مشهد برومدر زيارت امام هشتم به امامي را نگذاشتند 

لي خوش آب و بيند خي مي ،شود جا رد مي كاز ي ؟وري استطچ ؟داند بين راه چه خبر است نمي و رود مي مشهد
جا ك رسيم؟ جا ميكآقا ظهر  :گويد ميشود،  مينگران و  .بيند هوا گرم است مي ،شود از جايي رد مي .هواست

اين دو . ه چيزي را از دست بدهدكترسد  ميو  .داند جلوي او چيست ه نميكچرا نگراني دارد  ؟نيمك استراحت مي
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و  شود داند بعد از آن چه مي بشر نمياينكه  براي .ترسيمه ما از مرگ بكشود  شود و موجب مي ناراحتي جمع مي
  .مجهول استبرايش 

مسأله اگر اين  ليشود و دهد و فاني مي حيثيت و هويت خود را از دست ميكه بعد از مرگ ند ك ر ميكبشر ف
وجود مرگ از  ند بعدكر كفاين مورد هنگامي است كه . ترسد د، نميشو چه مياينكه  ديگر از ،ندكر خود حل كفبا را 

در اين  .شود م ميكترس از فاني شدن و از بين رفتن  ،ه وجود خواهد داشتكند كاگر فرض ؟ خواهد داشت يا نه
كه سخنران  ام شنيدهرا ها  سخنرانيبرخي حتي  .ندانفقط از مرگ بترسديگران را ه كها اين است  نقش بعضيبين، 
گويد  چنان با قاطعيت مي. نندك گيرند و چنين و چنان مي مي !ديبترس :گويد مي .ه خود مأمور عذاب استكاينمثل 

البته بايد  .اندازد مي گيرد و در آتش ه از تريبون بيايد، مچ من را ميكند اين آقا االن ك ر ميكه پايين نشسته فكه آنك
گويد  مي هكخدا . نده آن خداي غفار را دارد نبايد فقط از خداي ذوانتقام حرف بزكسي كولي  .از اعمال خود بترسيم

اين صحيح  .گيرم شما با من دشمني داريد و من هم انتقام مي :گويدببا ما بد است و او اينكه  نه ،گيرد انتقام مي
ي اختيارات را  ي همهكه يكگونه نيست  اين !خير ،انتقام بگيرد يي از ديگركه يكباشند همرزم بايد دو نفر  .نيست

، ماند ه بعد از خطا براي شما ميكآن اثري  :خود او فرموده است .، همرزم باشندرزديبه مفت ن يو ديگر شته باشددا
ن كممبه همين نحو . گيريد ميخيلي سنگين دل درد بخوريد به طور مثال اگر خربزه و عسل  .آن انتقام من است

همين  ،يكوچكبه اين منتها انتقام چيز  .است آن دل درد انتقام الهي ،هم براي شما پيش آيدمشكالت است بعضي 
از مغفرت  .توأم با مرحمت الهي باشدبيانشان برند بايد هميشه  ه از انتقام الهي و غضب الهي نام ميكآنهايي . است

من  :خيال كند و بگويد كهبار  كي ، ممكن استدناگر هميشه او را از غضب الهي بترسان چرا كه دنالهي هم بگوي
  !ه رفتم با سرعت برومكه ديگر رفتم و جهنمي هستم حاال ك

بالفاصله بعد از آن شده، فار نام برده كهر جا از غضب الهي و  ـ  ي مختلفها سوره  ـ ن ببينيدآاگر در آيات قر
اين  2 أَصحاب الْجنَّةِ هم فيها خالدون كأُولئ. ، يعني بهشتيان در بهشت جاودان هستنداران و دوستان ماكپرهيز: فرموده

يك پل با . چنين است و چنان است :گويند ه ميك يصراط پل ؛صراط است اينجا مظهر پل .م بايد گفتدو تا را با ه
سي ك كالعياذباهللا يولي ؛ شدند مي اين بندبازها حتماً رد گونه بود، هاي اين دنيا نيست كه اگر اين عرض كم مثل پل
ه كاين پل صراط ! نه حيح است؟اين ص. توانست از پل رد شود ه خيلي چاق بود نميك عمثل حضرت موسي

  : گويد ه خداوند ميكدر نظر بگيريد . همين جاست ،گويند مي
ــت    ــدي نيس ــه نومي ــا درگ ــه م ــن درگ ــه ش    اي ــر توبـ ــار اگـ ــد بـ ــازآكصـ ــتي بـ  سـ

ه كاالن   ـ ذره كيوزن به اندازه  3فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَيراً يرَه: يدفرما هم مي طرف گويد از آن ميكه اين را 
 ،خوبي داشته باشيد ـ گويند آنها را ذره ميكه هست چيزهايي نيد در هوا كاگر نگاه  ،هوا گرم و غبارآلود است

نقدر خوبي بزرگ آگاهي .بينيد ميجزاي آن را بدي داشته باشيد  هم ذره كي وزن ي به اندازه .بينيد ميپاداش آن را 
مثْقالَ  فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَيراً يرَه و منْ يعملْ: گويد مي ال،ي زلز سوره در همين .شود ه اصالً ديده نميكو زياد است 
رَها يةٍ شَرباشد و  حال تنبل و بياسب او خيلي  كاگر ي .ه دو تا اسب داردكاي  هكالسكيا  ه يا ارابهكمثل درش 4 ذَر

  .اند به عنوان خوف و رجا گفتهعارفان اين را  ،ي هم باشد به اندازههر دو بايد . شود نمي ،زبر و زرنگ باشدديگري 
ار كچه  شويم؟ چه مي، مرديموقتي خواهيم ببينيم  مي ،دانيم چون خود مرگ را فنا نمي اما مرگ چيست؟

ه وقتي چشم كشويم؟ ما چه هستيم  مي ه چهكخواهيم بدانيم  مي اما .پس نبايد بترسيم ،نيم؟ مرگ فنا نيستك مي
اين بدن مربوط به  چيست؟مربوط به راحتي و آرامش  ؟شويم ناراحت ، بايدار افتادكهمه از  ،و گوش و قلب و ريه

أَ لَم نَجعلْ لَه عينَينِ و : كند ذكر ميها را  اين امانتخداوند . هم هميشه هستآن ه كروح است ، مربوط به ه نيستك
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و داديم اينها را  .همه اينها را داديم ؟دهان نداديمدو و  لب ؟چشم نداديمدو و اما به  5 نَّجدينِو هديناه اللساناً و شَفَتَينِ 
ه آن چشم و گوش را ك] روح[آن . دهيم مال راحتي پس ميكبا  .ناراحتي نداردخواهيم پس بگيريم، اينكه  حاال مي

 ،ه همه درست استكاست شكل آمده چند به  روح ، قبضنآدر قر .رود و از بين نمي ماند ، باقي ميدر اختيار دارد
در نظر اينطور  فرشتگاني مأمور گرفتن جان هستند آنها جان را: يدفرما جا مي كي. دهد يك معنا را ميچون 
 كملَ: فرمايد ميجاي ديگر  كي. گيرند آيند و جان را مي ميسپس  و ه انگار جان اسير اين بدن استكگيرند  مي

جاي ديگر  .آيد مأمور شماست مي ،ه از اول عمر شماكمرگي  ي فرشته و الموت كآن مل 6مكلَ بِكو الْموت الَّذي
  .ندك هيچ فرقي نمي. همه هم درست است .گيرد آيد و جان شما را مي خداوند مي :گويد مي

 الموت كمن مل :گفت ه هستي؟كتو  :ايشان فرمود. آمد الموت پيش حضرت موسي كه ملكهست  يداستان
 دگويم تا بداني البته مي .اين در اخبار رسيده است .آمدم جان شما را بگيرم :گفت براي چه آمدي؟: فرمودند .هستم

حضرت  در هر صورت. گويند ه ميكها است  اين از اخبار يهودي .اخبار خيلي دقيق و صحيح هم نيستكه بعضي از 
چون  :و گفترفت پيش خدا  او. افتادبيرون او  ه چشمكبه طوري  زد؛ الموت كگوش ملسيلي به عصباني شد و 

ه بحث كدستوراتي به او داد و دو مرتبه رفت؛  خداوند .هيچي نگفتم ،ه اين بنده مورد توجه تو استكدانستم  مي
  .مفصلي دارد
خوريد، تشنه  گرسنه شويد غذا ميبه اين علّت است كه مثالً اگر  ،اي نيست چيز تازه مرگگوييم  مي اينكه

خود او هم  ،خدا دادهكه امانتي  طور است ، مرگ هم همينشود خوريد و بعد تشنگي شما رفع مي آب مي ،ويدش مي
از مرگ نبايد ه ما كآنجا گفته  !خود مرگ نگراني ندارد .شود؟ آنجا نگراني دارد بعد چه مياينكه و اما . گيرد پس مي
از همان بعد از مرگ  خواهند بميرند ه نميكها  خيلي .خود و از بعد از مرگ بايد بترسيماعمال از بلكه  .بترسيم

عمل جراحي بخصوص در  .ن استمعمولي مثل آب خورد يچيزمرگ هم  .خود مرگ ترسي ندارد الّا ترسند و مي
و  نندك ل جراحي مياواست، صدمه ديده بارها ه كرا ها  ه بعضي قسمتكايد  ديده در مصدومين جنگي و شيميايي

چه بسا كه يك قطعه بدن كه  .نندك ار را ميكاين كمتر البته االن  .ندازندا يدور مد، آن را قطع كرده و اگر بهبود نياب
جراحي را  خوريد؟ شما براي غذاي سگ غصه ميحال آيا . در جراحي قطع و دور افكنده شده، مثالً سگ بخورد

ه آنجا كقطع شده اعضاي آن  ،نندك ا قطع ميبعد پا ر ،برند ليه را ميكليه هم صدمه ديده و نصف كدهند  ادامه مي
مند  قوم و خويش شما باشد و عالقهاز سي كآن فرد  اگر .شيدك درد مي ، شمااگر دردي باشد! نه انبار شده درد دارد؟

ي  ه غصهكبعد از مدتي  ،فهمد هوش است و نمي ه بيكخود او  .شيدك شويد و درد مي شما ناراحت مي ،باشيدبه او 
اگر مثالً ! نه اري دارد؟ك عضو ولي به آن. شود ناراحت مي بيايد،ه به هوش كاو هم ، ي خود باقي استشما به جا
روح  .فهمد اصالً نمي! نه شود؟ موريانه يا سگ بخورد ناراحت مي، اي افتاده گوشهبه اند و  ردهكه قطع كرا آن پايي 

از خود و  .نابر اين ترس از مرگ منطقًا غلط استنگراني ندارد، ب .طور است بدن همين ،ه از اين عالم رفتكهم 
تر  ديگر بايد مفصلافراد براي  .خيلي روشن است ه مذهبي هستندكساني كالبته اين براي  .اعمال خود بايد بترسيم

  .همين قدر بس است ،و همه مذهبي هستيم ندقاعدتاً نيستاينگونه افراد   كه جمع هستيم،چون اينجا . گفت
 .ش.  ه 4/2/1387صبح چهارشنبه،تاريخ .  1                                     

 .23، و سوره هود، آيه 26، سوره يونس، آيه 42، سوره اعراف، آيه  82سوره بقره، آيه .  2
 .7سوره زلزله، آيه .  3
 . 8و 7هاي  سوره زلزله، آيه .  4
 . 10-8هاي  سوره بلد، آيه.  5
 .11سوره سجده، آيه .  6
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ن ت  سان  علم با علم؟   علم، خا دن ا وش     ،ا

ن  اخالق یاز علم  اخالق،   1ش 

  
با پژوهش و  با علم و ها شيدرو :اند گفته) دياسم آن را بگذار ديخواه يهر چه كه م( انتقاد ايعنوان پرسش  هب

  :ديگو يمعارفان، شيخ بهائي در مورد علم  ،ستنديموافق ن قيتحق
ــم ن ــود غعلــ ــبــ ــق ريــ ــم عاشــ  يشـــــق سيابلـــــ سيتلبـــــ يمـــــابق   يعلــ

گوييم  ميو  ستيعلم ن ،اند علم گذاشته ااسمش راكنون كه  يزيچ نيا يمنته ؛ميزن يحرف را م نيبله ما ا
نقصي  ،علوم وجود دارد يبرا قاتيتحق و يكه در پژوهشگر يا نقص عمده ،پژوهش نقص دارد و قيتحق نيا

 ،علوم است يها رشته ي آنچه مربوط به همه ؛است يمختص به علوم انسان نقص كي وعلوم است مربوط به تمام 
 خلدون ابتدا ابن شيقرن پ نيرا چند نيا ،ام ا علم را بت كردن گذاشتهي يپرست است كه من اسم آن را علم يزيچ

 است، يناسش علم جامعه يبان نديگو يكه م هم كنت  نام آگوستي، به فرانسو محققِ كيسپس بيني كرد و  پيش
، داشته استطبيعي  ياز لحاظ شناخت ماورا ياش مراحل يزندگ يها دوران يط گفته است بشر در او. آن را گفت
ديد كه  كرد و بشر مي ، زلزله و توفان و ساير مصايب همه چيز او را نابود ميليسمثل  يعيطببالياي اول همه 

كه  يزيچ ،بزرگ يسدها نينه مانند ا، ساخت ييسدها تواند كاري انجام دهد، بشر براي جلوگيري از سيل نمي
فكر افتاد كه چكار كند  نيبه ا ، بنابراينآمد يم ليو س كرد يآن را خراب مزياد   آبِ ولي  ،رديآب را بگ يجلوبتواند 

ابر  يبرابه همين ترتيب  ،فرض كرد ييخدا كي ليس يبرا، تواند حرف بزند ياست نم اديكه آبش ز ليس نيا اب
كنت است كه از  اگوست يآقا خلدون و ابن اتينظر نهايالبته ا... و ،خدا كيكوه  يبرا ،خدا كيباد  يبرا ،خدا كي

 را ليس يجلو نكهيا يبراچنانكه  ،شده اديز انيتعداد خدا ديدبشر بعد . ها وجود دارددر آن تيواقع ينظر من قدر
 ديباپس  ،ديخور يمن همان آب هستم كه م ديوگ يم ليچون س ،تضرع كند عبادت و ليس يخدا به ديبا رديبگ

 هاابر بعد .كند دايابر را پ يبرود و خدا ديبا ،ام ابرها آمده نيمن از هم ديگو يآب م .كند دايپ آب را يبرود خدا
، برد يآن طرف مو طرف  نيا دارد و يو ما را بر م ديآ يباد است كه م نيا و ميا ستادهيگوشه ادر ما كه  دينگو يم

 يبرا ،خداها را كم كرد ،همه خدا را پرستش كند نيتواند ا يكه نم ديبشر د ؛باد را هم پرستش كند ياخد بايدپس 
آب است كه در همه  يو آن خدا خدا دارند كيچهار پنج تا  نيا: گفت ،چهار پنج خدا را پرستش كند ديكه با ليس

آخر  ي بعد در مرحله .شرّ يوخدا ريخ يخدا ،ييدادو خ ي به مرحله ديكم شد تا رسخدايان  جيبه تدر .مشترك است
پس از  :ديگو يكنت م  اگوست .واحد برسد يحد بود كه هر دو تا را حذف كند و به خدا نيفهم او در ا ،تكامل بشر

رفت و به  ، پسكند قيو تحق يخدا را بررس يكارها اينكه اش تجربه گرفت و رفت دنبال از گذشته بشر ،مرحله نيا
به خدا  نيمنؤكه خداشناسان و م يهمان ارادت يعني ،كه به خدا داشت به علم منتقل كرد يحسهمان  رسيد،علم 
 ديبخواه نكهيمثل ا. خداوند است يها جلوهشؤون و علم از  نديگو يم نيمنؤم ؛به علم منتقل كردند نهايا ،دارند

 ولمشغآيا  ،آنجاست يو دانشمند كيش اريدربان بس كي دينيدر بب دمِ ديبرو ،ديرا مالقات كن يبزرگ شخص
پنهان اصل آن در پرده  ،ستيناصل ماجرا  نيا !نه د؟ييگو يحال خود را به او م عرضِ و ديشو ياو م صحبت با
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 ،ديدربان را رها كن ،است هيارباب اول يها از جلوه يا جلوه كياگر علم باشد  دييگو يعلم هم كه شما م نيا ،است
 گذاريد،خود را ب تراماحبنابراين  ،دهد يشما را به داخل راه نم گذاريد،احترام نبه او  ،ديكنالبته اگر به دربان سالم ن

او را  ،شود دايپ يراداتيا يدر و روز كيممكن است ارباب اگر  ،است يعلم هم دربان ناقص نيا ؛دياز او رد شو يول
روز  كي ،ندارم يكار يعلم يها هينظر راداتيا ايحاال من به صحت  به جاي او بگذارد، يگريبردارد و دربان د

را  كار نيا يا فرشته ، پسزمستان گرم است در جوشد در تابستان سرد است و يها كه م چشمه نيگفتند آب ا يم
 ،درست است !نه :فتندگمرتبه  دو ،ديندازيدور باين خرافات را  ؛از خرافات است نيا !نه :روز گفتند كيبعد  ،كند يم
 ،ديحس كنرا  اگرم اي مازمستان ممكن است شما سر ايتابستان  يآب با هوا نيا يدما ي سهيادر مق نكهيا يبرا

گفتند  ميروز  كي ئتيهعلم  در اشد،بريختني  روز خرافات دور كيروز علم و  كزياد باعث شد كه يتنوع  نيبنابرا
 يگريد زيفتند همه به دور چروز گ كي ،گردد يم ديروز گفتند به دور خورش كي و گردد يثابت است و نم نيزم
كه در  ينقص كيكدامش علم است؟  ،روند يمديگر  يبه سمت ميهمه مستقو  ،گردند يروز گفتند نم كي ،گردند يم

كه  يشناس مثل روان ،انسان است يها كه موضوع علم جلوه يخصوص در علوم به شود، يم دهيعلوم د نيا ي همه
آن  ،انسان استآنها موضوع كه  استيعلم س اخالق، اقتصاد، ،يروانكاو ،ها است علم روان انسانآن موضوع  اصالً

نقش انسان را  حال اصالً نيابا  .كند يانتخاب مو اراده دارد  ،كند يفكر مبلكه انساني كه  يجسم انسان نيهم نه ا
دكمه را فشار  كيها  دستگاه يبعضدر  مثالً ؛هستند نيها همه ماش اند كه انسان فرض كرده يعني ،اند فراموش كرده

 شرفتيپ يليكه علوم خ حاالو  زدير يم يگريد يها سكه ديده يرا فشار م يگريد ي دكمه ،زدير يپول م ،ديده يم
صد رقم چند اطبا  ميقددهند، در  انجام مي وتريبا كامپرا  ها شيآزما ها شگاهيآزما و در شده ينيماش زيكرده و همه چ

 .كنند ه تلقي ميتمام شد، و كار را كنند يم شيآزما و رنديگ ياند فشار خون را م حاال آمده .دانستند يمرا نبض 
  .شود ميه نعلوم به نقش انسان توج ي درهمهطور  همين

 ينگران يعنياسترس  .رودبشود فشار خون باال  يبودم و اعتقاد داشتم كه استرس باعث م دهيشن خوانده و من
كند و  اما كشاورزي كه كشت ديم مي ،مياسترس ندار يول ،ميهمه نگران و هنشد ياست بارندگ ياآلن مدت .يزياز چ
استرس  كياو  يبراباراني   پس كم ،رود يم نياز ب يبه كلي زحمتش  همه، اگر باران نبارد ختهير نيزم يروبذر 
 يليخ بار كيآن  يول ،است اديز شتريحاال هم ب(  بود اديخون من ز فشار بار كي ،استرس داردانساني  هر ،است

در باال رفتن دانستم استرس  يچون از قبل مچنين شده ولي  كردم كه چرا ميفكر  آور بود و تعجب ميبرا) باال بود
توكل به خداوند  زدر واقع ا ديشا ،دارمنگراني عميق  كيثر است متوجه شدم دو سه روز است من ؤمفشار خون 

 ،ساعت مين تا اينكه آن استرس را دو سه روز داشتم. يفل شدبزند كه چرا غا تلنگرخدا خواست  ،غفلت كرده بودم
ساعت  ميبعد از ن ،است خوديباضطرابم  دميد ،كارهاست نيكه كارش ا يالبته آن فكر ،ساعت فكر كردم  كربعي
از  يا گفته. پرسد ينم يدكتر چيمطالب را ه نيا ؛ده استيمعمول خود رس ي به اندازه آمده و نييفشار خونم پا دميد

به عنوان دل درد  يضيمركه بود  نيداستان ا ،است يجدكه  اي يحرف شوخ ميبگو يحائر يهاد يمرحوم آقا
 ،كرد نهيرا معا او، مشهور بود شيشعرها وبود شاعر شناخت، او  و او را مي رفت كه از دوستانش بود يدكتر شيپ
 يچيه نديبگو اگر، نوع مرض دارند نيا از عاًواق ايهستند  ضيكنند مر يكه فكر م يمارانيدر ب ـ مشكلي ندارد ديد
راجع  :دكتر گفت. بله :گفت ؟يا گفته يا شعر تازه نميحاال بب :گفت دكتر  ـ شود يسلب م دكتر از بيمار اعتماد ،ستين

او شعرش را  .نميبخوان بب :گفت تردك. كنند يكه هوا را آلوده م يبلند يها ساختمان نيگفت راجع به ا ست؟يبه چ
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 يبرا شعر را تا به حاال ني، ايا گفته يعجب شعر خوب !هب هب :گفتو كرد  فيتعراز شعرش دكتر  خواند و ينأبا ت
 قهيچند دق ،بخوانم شيبرا يكه شعر نكرده يمند هاظهار عالق ياست كس يمدت ،نه :؟ گفتيا خواندههم  يكس

 يكه خواند يآن شعر :دكتر گفت .شد خوب ،نه :گفت ،زد تاو دس ؟كند يحاال دلت درد م :ديدكتر پرس ،گذشت
حاال  .تر است كينزد يكه به جداي  يشوخ يول ،است يشوخ نيا .درد گرفته بود كرد و يم ينيدلت سنگ يرو
اعتماد كمتر  شان قاتيحاصل تحقدر  جهيو بالنت رنديگ يدر نظر نم قاتشانيدر تحق نيكه محقق ييزهاياز چ يكي

 ي لهأمس نيمهمتر .انسان توجه ندارند يل معنوياست كه به مسا نيا) دارندتر كماعتماد  يخودشان هم گاه( است
در علم  است،شده مهم  يليعلم اقتصاد خ مينيب يم ايدن ي ن در همهاآل ،و مذهب است نيها د انسان يبرا يمعنو

 ،دروس ما بود ءجز در دانشكده هم و ام خوانده ايام  دهيپرسهم بار  نيمن چند ،ديآ يم شيتورم پسخن از اقتصاد 
تورم مضر  نديگو يدر علم اقتصاد م .ستين ادمي آن حيصح يهم هست كه معنا يگريلغات د رود يم ادمي يول

 كولي ي ،دوش ميتورم رفع برند  به كار مي ها را آن راه ،كنند يم شنهاديپ ييها بعد راه ،شود يم ياست و موجب گران
 كه ديآ يم شيپ گريدمشكل  كي ،را حل كنند خواهند آن ود، ميش مي يگران شود، پيدا مي بيع گرشيد يجا

اند كه  فرض كرده نيها را ماش انساناشتباه آن است كه  يول ،ها درست است حرف نيا ؛گردد يم دوباره به تورم بر
رتفع م يگران نكهيا يبرا نديگو يم ،هست بوده و شيدر بشر از پ ديبودن شا ينيماش ي هيروح نيا ،شوند مياداره 

بود، فردي گفت اين چيست؟  يبوق ميقد يها حمام در نديگو يم. شودمصرف باشد كه  ي به اندازه ديتول ديبشود با
 يروز كي ،در خاطرش ماندمسأله  نيا ،تومان كي :گفتند ؟ديخر يچند م :گفت .ميزن ير محبوق را ما س نيا :گفتند

 كيما  تيدر وال نيا :گفت .قران كي :گفت؟ چند :ديپرس .فروشند يبوق م نياز ا يا در مغازه ديد ،به سفر رفته بود
و  دنديرا خربوق ده  ،به شهرش آمد يوقت .كنم يسه هزار تومن استفاده م :گفت ،ديسه هزار بوق خر ،تومان است

اگر  يا بگويد و كند ميرا با مصرف تنظ ديتولتواند  اما چه كسي مي ،درست استمسأله  نيا. فروش نرفتآن  يمابق
 نيمهمتر اي .كنند يآن حرص را در اقتصاد حساب نم ،حرص برداشتهاو را  ؟دهيچرا خر ،دهيبوق خر قدر نيآقا ا نيا
 و ويدر راد يمذهب و يعلم يها يهمه سخنران نيا .شود اسراف است يكه در علم اقتصاد حساب نم يزيچ
لبته ممكن است به صورت عبوري توجه كنند اما اين كنند، ا شود، اما به آن توجه نمي ميراجع به اسراف  ،ونيزيتلو

لغت قرآن . كنندگان را دوست ندارد خداوند اسراف 2.الْمسرِفين إِنَّه ال يحب :آمده استن آدر قر. توجه جدي نيست
 نيا نيمسرف ديگو يدر مورد قوم صالح م مثالً .كافر به كار برده است ظالم و فيرد جاها هم يلياسراف را در خ
بعد علم  .ميكن يما خودمان هم مرتب اسراف م .كافر و مشرك شمرده است فيرد مسرف را هم ،كارها را كردند

 مييآ يمهم ما  .ديشما آب مصرف كن ،جهان هست ي همه ي كه به اندازه بآ ديگو يم كند يم داديب و  اقتصاد داد
 .ديغذا را هدر نده :ديگو يم .ميزير ينصفش را دور م ،ميخور يرا مآن نصف  ،ميكن يآب را پر م وانيل ،ميآب بخور

حل  يرا علم اقتصاد چطور نيا .است ييتهران مواد غذا يها درصد زباله در روزنامه خواندم كه هفتاد روزيد
به اسالم است و  يمبتن كه ياما آن علم اقتصاد ،ميخواه يعلم اقتصاد را نم نيكه ا مييبگو ميما حق دار ؟كند يم

 ،را به كمال برسانم يمبعوث شدم كه مكارم اخالق 3ارِم الْأَخْلَاقِكإِنَّما بعثْت لأُتَمم م :گفتآن  غمبريكه پ يمآن اسال
 ،شود يطور نم چيه يلقمه نخور كي اگر ي،ده لقمه بخور ديبا اگر ديگو يكند م يرا حل ممسأله  نيآن علم اقتصاد ا

 يها زباله نيحاال ا ،دو لقمه بده يبلكه اگر توانست خواهد و يكه م يبده به كسهم اش را  لقمه كي ،ه لقمه بخورنُ
اسالم، البته اسالم  نينه تابع احقيقي باشيم اگر تابع اسالم و ما  است ييمواد غذاهمه سفانه أمت يهفتاد درصد
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 كيما  ياست وقت ممكن. كند و بعداً استفاده مي كند يجمع م ، آن راتر بوداديز شيغذامسلماني كه  است، يكي
 ادمانياما شب  ،ميشام خود اسراف نكن ادر ناهار ي ،مييآ يهمان روز كه منزل م ميشنو يمدرباره اسراف  يسخنران

 ادميمن  ،شود يم جادياست كه در جامعه ا يعادتو رف آن ع ،روش كي فكر، كيضامن مداومت  چرا؟ .رود يم
 نيا :گفت يكي ،بعد استفاده شود ديبگذار ،تدست نخورده اس نيا ميگفت يم ،ماند يم ييكه اگر غذا ديآ يم

عادات  ،شود نميسوار  ما سر مفت طور نيهم نديگو ياقتصاد مصرف كه م نيا ،رف استع نيا !ستيها چ يباز  گدا
 .ميشود كه اسراف كن ينم ،مان است مان است اخالق عادت گريما د ،كه ضامن باشددهد  تغيير مي و اخالق ما را

كه دادند  قرار ميطاقچه  يباال، و گذاشتند ياحترام مو كردند  يم زيتم ، آن راافتاده بود نيلقمه نان كه زم كي ميقد
 يول .خورند يآن لقمه را م و ندنز يلقمه م كيته بشقابشان را كه  طورند نيها هنوز هم هم يبعض ايبخورد  يكس

آن وقت در  ،نفر است ونيليم كيخوراك  وركيوين يها زباله: نديوگ يم .است ييها مواد غذا حاال هفتاد درصد زباله
از مشكالت حل  يليشود كه خ يموجب م ياخالق انسان ،ياخالق اسالم نيا .نفر گرسنه است ونيليچند م قايآفر
  .شاءاهللا ان ،شود

                                     
 . ش.  ه 5/2/1387 خيتار ،شنبه صبح پنج . 1
 .31و سوره اعراف، آيه  141سوره انعام، آيه .  2
 .210، ص 16ج  ، بحاراالنوار.  3



71 

 

ه و    1شاک

  
تاب كمثل  هاي ما ابتكه چرا ك اند سؤال كرده. ه من نبايد جواب آن را بدهمكاند  ردهكسوالي 

هايمان را در دسترس عموم  كتابتوانيم  ه به زور نميكآخر ما  در دسترس عموم نيست؟ هدايت  راه  و  واليت  باب
  ؟نيست در دسترس عمومچرا گوييد  وقت شما مي آن ،گذارند چاپ شود هاي ما را نمي تابكبسياري از . قرار بدهيم

. شود شيده ميكباشد  سيكقسمت هر  ؛ها نيست تابكشاند، اين ك ميبه اينجا ه عموم را كولي آن چيزي 
چيست يا درون آن ه ببينيد ك داويكنجك ،نيدك ساعت يا چيزي را باز مييك وقتي  .ام زدهرا مثال اين چند بار 

ار كچه  .نيدكرا پيدا  آنتوانيد  نمي بيفتدي از آن در آشغالي كوچكپيچ  كي ، اگرنيدكخواهيد آن را درست  مي
هر چه جنس آهني كه د نچرخان ميآشغالي در آن كه ربا دارند  آهن كي نند،ك ار را ميكه اين كساني كنيد؟ ك مي

يعني  ـ ربا باشند ه اهل آهنكآنهايي . شود در آن پيدا مي آن پيچوقت  آن .آورد ميبيرون ند و ك است جمع مي
البته ما اين را  .دنشو د و پيدا مينمان غالي نميد و در آشنشو خود جذب مي خودبه  ـ شودربا  آهنجذب ه كموادي 

تاب عرفاني كيعني  تاب ما،كنند اگر ك ر ميكه فكساني كولي البته خيلي  ،ايم ايم و خوانده مابيش شنيدهكدانيم  مي
آيند،  يبه دنبال عرفان متاب بخوانند و چه نخوانند كچه  ،نندك آنها اشتباه مي !نه ،آيند نباشد مردم دنبال عرفان نمي

  :توجه كنيد شعربه اين 
ــد هــ ك   بــــوتر بــــاز بــــا بــــازكبــــوتر بــــا ك ــم   من ــا ه ــنس ب ــرواز  ج ــنس پ  ج
  .ؤال شماستاين جواب س؛ جنس پرواز جنس با هم ند همك

البته  .گويم ه يادم نرود مابقي را اينجا ميكي آقايان گفتم ولي براي اين جلسهدر  ،شنبه پنج ،موضوعي را ديروز
نند و ك پياده ميآن را  ه اخيراًكد و بعد مثل ايننگير ولي چون نوار را مي .لب اول و دوم نداردمطا .ندك فرق نمي

  .دگرد ، همه با هم منتشر ميشود ميمنتشر 
اين  خواهد نيد دلم ميكه فرض كت آن است ني .لهكشا كت داريم و يني كروانشناسي يعرفان و ما در 

تاب بزرگي ك كو مثل ياست ل داده كر من شكه به فكآن چيزي است  لهكولي شا ،نمك ت ميني بخورم،چاي را 
ه من ك يهاي ته اين نيكل داده كه به من شكله آن چيزي است كشا است،يعني نيت فصل مهم  كيآن ه داخل ك

 ،عصر و مغرب و عشادر طول روز چند بار نماز بخوانيد، صبح و ظهر و ه بايد كدانيد  شما مي. دارم در آن است
 ،ي شما است لهكاين شا ،نماز را خواهيد خواندشده ه به هر صورت كايمان شما هم قوي است  ،صميم هم داريدت

مهر را  .خواهم بروم نماز ظهر را بخوانم ه من ميكنيد ك ر ميكايستيد به نماز صبح يا نماز ظهر از نو ف اما وقتي مي
يا ملتي  اي مردمي ي لهكاگر شا. له استكت در درون شاني .استت اين ني ،خوانيد نماز ميو شويد  ميگذاريد، بلند  مي
هيچ  .شود ارها عوض ميكها و  تني ،نندكعوض  ـ  برند ار نميكله را به كه در اينجا شاكگو اين  ـ رااي  خانواده كي
ه انجام كاري كولي  ،انجام ندهدرا ار كآن ند ولي كتي بسي نيكن است كمم .شود نميانجام ت اري هم بدون نيك

و .ت و جهتي داردداد حتماً ني چون  ؟بر بگوييدكا چرا بايد اهللا الّا؛گويند مردم همه مي .ه نماز بخوانيدكت داريد ني 
هم از جهات  و تر است بينيم سخت تر است؟ هم از جهت مادي مي چرا زندگي ما از زندگي پدران و اجداد ما سخت

قدر ما را  نآهاي مادي زندگي  ه جهات مادي و گرفتاريكاست تر شده  تسخجهت معنوي به اين دليل از  .معنوي
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صورت  كيممكن است منظور البته  ،گوييم ه ميكر كف  ـ نيست ر ماكف و ر ماكه مجالي براي تفكرده كمشغول 
 همه براي نيدكر كي آن هم ف بارهگوييد در ه ميكري كر يعني همين ذكولي ف ـ  باشد ل خاصكشبه ه يعني ريكف

داشته اندازه چاشني آن اندازه باشد،  كنمكه ه مراقب هستيد كپزيد درست است  يعني وقتي غذا مي. خدا باشد
  .دگوين مي» ركف«اين را  .ولي در همان حال ياد خدا باشيد ،باشد

ما مردم عادت  ،روزگاريدر . شود ار آنها هم عوض ميكشود و  ت آنها عوض ميني ،ر ملتي عوض شودكاگر ف
حاال  .گذاشتيم باالي طاقچه ميو بوسيديم  داشتيم مي بر مي ،زمين افتاده بود يه اگر قطعه ناني روكتيم داش

همان وقت اگر در قديم از  .فهمند روي عادت و تقليد است و معني آن را نمياز ولي  ،ها اين عادت را دارند بعضي
 كچرا در خا ،غذاي بندگان خداست ،ن نعمت خداستنا :گفت مي نيد؟ك ار را ميكچرا اين  :پرسيديد بزرگ مي  مادر

به اين طريق  .ام ردهكعادت  :گويند مي ،نندك ار را ميكه اين ككساني بپرسيد از  و نيدكاما حاال امتحان  افتاده باشد؟
  .يما هردكي خود را عوض  لهكر خود و شاكتف

شود  ميچيزي موجب مين امر شود و ه ارهاي آنها هم عوضكشود  باعث مي ،ي مردم لهكردن شاكعوض 
هفتاد درصد : نوشته بودكه ردم كه پريروز در روزنامه خواندم و به همين دليل ديروز هم در همين مورد صحبت ك

دور كه آن را گناه دارد  ،ه نان بيفتدكت كگفتيم اگر ي ما قديم مي .ريزيم مواد غذايي است ه بيرون ميكهايي  زباله
نيم كيعني عادت ؛ نيمكي خود را هم تربيت  لهكبايد شا ،ه بايد هميشه خير باشدكت ز نيه غير اكاين است . بريزيم

بندگان  ،همه ،ه مردمكنيم كبر خود مسلط اين تفكر را و بدانيم و باشد ما براي خدا  هايارك ي ه همهكو بدانيم 
 .ثل خدمت به خداوند استم ،رها يعني مومنينكخدمت به مردم بخصوص به همف. خدا و مصنوعات خداوند هستند

 .خدمت به خداوند است ،خدمت به مردم ،محتاج به خدمت نيستكه خدا  ،نيدكبه خداوند خدمت  :گوييد شما مي
 .شويد ط ميت مسلّخود بر ني شود و خودبه طور مي ت شما همينني ،دووقتي در ذهن شما ب ،اين در ذهن شما باشد

بتوانيم اين را در ذهن  شاءاهللا ان. هستند تر، نين بندگان خاص خدا، خاصموم. ي مردم بندگان خداوند هستند همه
  .ما شودي  و شاكلهوجود  ءنيم و جزكخود هضم 

 . ش.  ه 6/2/1387صبح جمعه، تاريخ .  1                                     
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ن جا قالی  ول،    1ھ

  
من  خينام در توار نيرا به ا يخاص آن حضرت، كس ي عهيارادتمندان حضرت صادق و ش، جزو قبل از بهلول

اصرار  ديالرش هارون و خاص و بزرگوار بودند انيعياز شبغداد بود كه سه نفر آنها  وي جزو چند نفر فقهاي .ام نديده
شما  :عرض كردند. نوشتند يا نامه عصادق خدمت حضرتآنها هم . بشوندبغداد القضات  يقاض نهايداشت كه ا

الف، : ميكه ما دار ييالفبا. تندج نوش كي نهايا ي نامه رينه؟ حضرت ز اي ميقبول كن ،دييفرما يچه م
 »يمج« نياستنباط كرد ا دانم، يرا نم شان يكه حاال اسام نهاياز ا يكي. ج نوشتند كي ، ايشانب،پ،ت،ث،ج،چ،ح

نداند او كس  چيكه ه ييرا گذاشت و رفت به جا شيهمه زندگ .رفتلذا آنجا را ترك كرد و  .وطن يجال يعني
ي بود سوم، بهلول. ت را قبول كن، قبول كردقضاو ِلجال يعني. جالل يعنيرا گفت  »جيم«آن  يكي .كجاست

و هم بود  يهم عارف بزرگواركه  يمرد كي. زد يوانگياز فردا خودش را به د .گرفت جنونبه را  »جيم«
گرفته،  شيپاها نيب يها چوب مثل بچه ،با همان لباس دنديفردا د ،داشتو شاگرد درس و كه اطالعات  يدانشمند

همه خالص  قيطر نيبه ا. زد يوانگياسب من شما را لگد نزند و خودش را به د ديروكنار ب ديگو يمو  دود يم
  .شدند

هارون هم  .هم بود ديالرش هارون شيوخو قومبنابر برخي اقوال، او  .شدمشهور نامش به بهلول ترتيب  نيابه 
 شده ياينطورش او خوي و قوم نياچرا كه  ردتعجب ك. است يمرد بزرگوار دانست يم .به او محبت و ارادت داشت

هم  شتريهارون بود، پ شيخو و قومنمود و چون  كه ظاهراً به جنون ميكرد را آغاز  يمختلف يآن وقت كارها. است
بار آمد مجلس هارون،  كي. شدند يمزاحمش نم ها يدربار ادياست كه ز نيا. رفت يم او شيپ ،آمد يهر وقت كه م
 ،هارون گذاشته بودند يكه برا يهمان مسند يبه قولتخت و مان ه يرفت رو. نديبود بنش امدهيهارون هنوز ن

خالصه با كتك و . امديو هر چه كردند ن ايطرف ب نيآمدند دستش را گرفتند و گفتند ا درباريان و نشست
به بهلول  .هم دست برداشتند هاضمن هارون وارد شد، و آن نيدر ا. او را از مسند هارون بلند كردندكشان  كشان
  !يا نشسته نجايدر ا شهيبر تو كه هم يبال سرم آمد وا نينشستم ا نجايا قهيدق كيمن  نيبب: گفت هارون

 يليس ايپشت دستشان  اي زد، يها را م بچه ابانيدر كوچه و خ نديگو يم افتادم كه بهلول اديمناسبت  نيبه ا
  .ديشماها برو گر،يد ماي ها آمدم نديگو يند ما هآمد نهايگفت ا مي ؟يكن يكار را م نيگفتند چرا ا. زد يم

. گويند و به اصطالح به آنها عقالي مجانين ميترند،  كه از اعقل عقال عاقلاست  ينيمجان يها حرف نيا
  :گويد ، مولوي ميبهلول تيوضع رييتغ نيهم يشعر را برا نيهم ا ديشا

ــد  ــل دورانــــ ــودم عقــــ  2را شيســازم خــو  وانــهيد نيــبعــد از ا   ار شيآزمــــ
طور كه شاعر  همان. نديگو ياش را نم خوب مقدمه و مؤخره يول برند يما به كار م هيشعر را عل نيا البته

  :گويد مي
ــربوا را   ــوا واشـ ــن كلـ ــوش كـــ بـ  ردوال تســــــرفوا را فرامــــــوش كــــــ   ردگـ

 .است يطور نيهم هم نيا حاال
 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 7/2/1387اريخ صبح شنبه، ت.  1                                     

 .2337 تي، بدومدفتر  ،يمعنو يمثنو.  2
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  1ران ایپ

  
. ستنديشتر نينفر بچند  و يستب. كم است يليخشان  عده، هده شبرد شانكه در قرآن اسم يغمبرانيپ

 :گفت .پيغمبر در تماس هستمچهار هزار  و ستيب  و صدبا غمبرم و يمن پ :و گفت يريش اميآمد پ يكي: نديگو يم
ن آه در قركها  مانشايد ه ـ بيست تا را .ردكاو شروع به گفتن . در تماس هستي اسم او را ببركه با هر پيغمبري 

ه پيغمبر كاينها  :او گفت .از اين قبيلو اد شد و نمرود :بعد گفت ،دانيم ه نميكقيه را ديگر ب، اسم برد ـ  نام آنها آمده
  !به پيغمبري قبول نداري؟آنها را حاال تو  ،اند ردهكاينها ادعاي خدايي  :گفت .بودندن

او  .است ردهكادعاي پيغمبري : گفتند .نحوه بهلولي بود كي را ياد دارم كهخوبي  مرد بزرگوار در همان گناباد
هار ان: بعد گفتند .چيزي نفرمودند .بله: گفت ؟تو پيغمبري :هكايشان گفتند  .آوردند عليشاه را خدمت حضرت صالح

ه ادعاي پيغمبري كبله آقا اگر گرسنه نبودم  :گفت ؟گرسنه هستيد ،خواهيد شما نان مي :به او گفتند .بياوريد
گويند و  ميچيزي  كي ،شندك غلي بهتر از اين نيست و زحمت هم نميش] العياذباهللا[  هكاينها چون ديدند  !ردمك نمي
  !اندازند اي را به زحمت مي عده

 خدا پيمان خاصي گرفتهاز آنها پنج يا شش نفر  ازذكر شده كه ن آه خدا فرستاده در قركپيغمبراني در مورد 
در  .نيدكرا تبليغ ن كفر و شركهيچ وجه ه به كگرفته؟ قطعاً اولين شرط و بند اين پيمان اين است  يچه پيمان .است

منظور   ـ هم از تو گرفتيمموسي و عيسي ابراهيم،  ،ه از نوحكهمان پيماني  :ن فرموده استآنفر قر اين پنجمورد 
ه كآدم هم قبل از اين :گويند اما بعضي مي. »پيامبران اولوالعزم« :گويند ميبه آنها ه كاين است  .گرفتيم ـ  بر مامپيغ

ه كتا را هزار   چهار  و  بيست و صد به هر جهت .از او پيمان گرفت بيايد و هنوز در بهشت بود خداوند به زمين
اينها ي  دربارهالبته  .نه شديد و مهمي قرار بدهدبي، خدا بايد براي مردم عاميشناسيم ولي  نمي ،توانيم نام ببريم نمي

أَنَا بشَرٌ  ؛ميهست هم بشري مانند شما ما ،ايم ن نيامدهما از آسما: ه به مردم گفتندك شده نوشته شاندر شرح حال

به  3 إِلَي  يوحى :گويد ن از قول پيغمبر ميآقر ؟نسبت به ما داري ،تيپس چه مزياگر بشري مانند ما هستي  2.مكمثْلُ
أَنَا  .رقي ندارندپيغمبر و مردم عادي با هم ف ،قلمرو غير وحيدر با سايرين دارد پس را اين فرق . شود من وحي مي

مثل خود « :ردهكرار كولي ت. امل بودكگفت معني  اگر اين را هم نمي ،گويد مي يد آنك را براي تأ مكمثْلُ ، مكبشَرٌ مثْلُ
دام از اين كبه هر  .هستم طور نيد من هم همينكبه خود نگاه  ،يعني هر جا خارج از اين قلمرو پيغمبري بود .»شما

 ،ردندك داد و اعمال مي خواستند و او اجازه مي هاي الهي را از خدا مي ي قدرت البته همه ،داد پيغمبران قدرت خاصي
ويري كهمين  مثل ـ  ويركدر وسط  .بيني داد مثالً به نوح قدرت پيش. آنها دادرا به خود خاص  يها اما بعضي قدرت

در  آيا .ردك شتيكنوح شروع به ساختن  ـ دناليدن آبي مي سالي و بيكه مردم از خشكايد  ديدهو ه در ايران هست ك
ي دنيا صنعتي شده تعجب  همهاآلن كه  ؟شويد شتي بسازد شما سوار ميككوير وسط در سي ك اين دوران اگر

قبول ه ماندند كپسر او  كحتي زن او و ي .ردندك همه حضرت نوح را مسخره ميكه آن روزگار چه رسد به  ،نيدك مي
  .، ماندندنعان بودكنام او و  زن بودهمان ه از كزن و فرزند او  كي .ا حضرت رفتندساير فرزندان ب ونكردند 
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به وسط البته حضرت ابراهيم هم وقتي ديد دارد  .نمك من تو را حفظ مي: فرمودبه حضرت ابراهيم خداوند 
براهيم ا ،ردكاي آمد و خدمت خود را به حضرت عرضه  فرشته. ي نگرفتكمكس هيچ كاز هيچ  ،افتد ميآتش 
پس  :گفت. به ارباب تو ،ا نه به توام ،ر تا پا نياز هستمس :حضرت فرمود ؟نيازي نداري :او گفت. الزم نيست :فرمود

ار كثانياً هر  ،بيند اوالً مي .بگويمبه او ه الزم باشد من كارباب طوري نيست  :گفت ؟گويي چرا نياز خود را نمي
آن ايام در  .ردكزنده را اي  بار مرده كي ععيسي. گلستان شد او ه آتش برك ؟من چه بگويم .ندك بخواهد مي

حاال دقيقاً دانم  نمي .دنشو م عالج ميكد و يا نشو عالج نمي يا ه هنوز همكبودند العالج  هاي برص و جذام بيماري
اده و خود او نها دآه خدا خود به كهايي  آن قدرت .داد آنها را شفا مي ،ها العالج بود وقت ي است؟ ولي آنچطور

 ،سوزاند ه آتش نميكدانست  مي، ه خداوند به او داده بودكابراهيم از علمي  .گفته پيغمبران حق دارند آنها را بگويند
معجزه  نُه عموسي .ه من اين قدرت را دارمكگفت  مي ،خورد اين اژدها شما را مي :موسي گفت .ترسي نداشت

 عفقط عيسياز پيغمبران . اجازه دادترين بيماران را  شفاي سختعيسي  خدا به .4 تسع آيات نآبه قول قرداشت؛ 
ها سرطان را  وقت البته آن. دهم ها را مثل برص و جذام شفا مي ترين بيماري ه من سختكبياييد  :گفت ه ميكاست 
. آمدند ميها  خيلي .زد صدا مي. دهم بياييد من همه را شفا مي :گفت. ه از همه بدتر استكچيست  فهميدند نمي

، هيچ پيغمبر به نحوي روايت كرده استهاي حضرت عيسي را  دام داستانكهر  ،را اناجيلهاي  تابكبخوانيد 
دادند ولي دعوت  گاهي مصلحت بود شفا مي ؛دادند شفا ميالبته  .دهم بياييد من بيماري را شفا مي :ديگري نگفت

در  ععلي. ها را شفا داد ولي خيلي مريض ما هم نگفتپيغمبر . دهم ه بياييد من مريض را شفا ميكردند ك نمي
ي كي را بگيرند ،ها ي يهودي ي خيبر، قلعه ه بنا بود قلعهكدر جنگي  .ردك نمايي ميهنردر آنها ها بود و  ي جنگ همه

چنين  هكفرستم  ي را ميكمن فردا ي :پيغمبر گفت .گشتندبر ،نندكنتوانستند قلعه را فتح و دو سه نفر رفتند  ،دو روز
علي : بعد پيغمبر پرسيدند .گردده دادند به او بركه شايد آن بشارتي كگشود  سي چشم ميكفردا هر  .و چنان است

. علي را آوردند .برويد او را بياوريد :فرمودند .است ند و خوابيدهك درد مي چشم علي مدتي است :هكگفتند  ؟جاستك
شم او هر دو چيا دعايي خواندند و ماليد روي چشم او و خود  دسترا با انگشت خود يا آب دهان خود  :گويند مي

خود آنها اجازه  هكي خاصي بود  معجزه ،از پيغمبران كي هر ي اما معجزه .فرستادبه جنگ و علي را  خوب شد
اوقات ساير  .نندكتوانستند ب داد مي ارها را فقط اگر خداوند اجازه ميكاما ساير  .نندكيه كبر آن معجزه تكه داشتند 
بخصوص دعاي خود  ؛البته دعاي خود شخص و دعاي مردم براي او خيلي موثر است. بودند  مكأَنَا بشَرٌ مثْلُهمان 

  .اي از ته دل باشد ه نالهكشخص 
شد مردم  سالي ميكها وقتي خش وقت آن. استم بوده كسالي بارندگي خيلي در ه كايد  آن داستان را شنيده

ولي  ،آورند ميجاهاي ديگر از  ،آورند انادا ميكاز  ،آورند ليمانجارو گندم ميكوه كحاال از  .دافتادن خيلي به زحمت مي
هاي  گروه ،ي بودهاينطورسالي در  .خواندند و نماز باران ميبه بيابان  رفتند ميسربرهنه و پابرهنه مردم  ها وقت آن

: فرمود ديد،  ن موقع در جريان بود و اينها را ميعارفي كه آ رفتند، براي دعاي بارانمختلف ديني هر كدام يك روز 
ر كف :گويند ايشان مي .روند مي باراندعاي هاي تاجر گندم براي  يهوديكه روز  كي .نم امروز باران بيايدكر نكف

باران  ها بروند يهودينيامد،  ،ها رفتند مسيحي ،نشد ها همه رفتند مسلمان ؟چطور :پرسيدند .نم باران بيايدك مي
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و ي زندگي آنها همين باران است  چون همه ،ها نياز يهودي. ندك ت و نياز بندگان نگاه ميخدا به ني :فرمود ؟آيد مي
مضطر را  ،خداونداست و  5 أَمنْ يجيب الْمضْطَرَّ إِذا دعاه خواهند و خداوند هم امل ميكو از روي نياز  نياز دارندبه آن 

از ديگران هم  .است مند خيلي موثرحاال دعا هم از خود آن نياز .شود ميپس دعايشان مستجاب  دهد جواب مي
 .مند موثر استبراي نياز نياز

 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 7/2/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
 . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  2
 . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  3
 .12مل، آيه و سوره ن 101سوره اسراء، آيه .  4
 .  62سوره نمل، آيه .  5



77 

 

  1گ

  
 .ترسد آدم از مجهول مي .در بشر طبيعي استميل به دانستن اين  .شود ميل ؤابعد از مرگ خيلي سدر مورد 

ديگري هاي شديد  س خيلي قوي و به صورتشود و گاهي اين تر فقط به صورت نگراني ظاهر مياين مسأله گاهي 
؟ خواهد شدنتيجه چه شويد كه  مينگران  ،ايد و آزمايش نوشته ردهكتر مراجعه كدوقتي به مثالً شما  .شود مي آشكار

از مجهول چون  براي چه؟. نگراني و ترس داريد كشما ي ،آن را بدهند ي نتيجهزماني كه دهيد تا  آزمايش را مي
ه در كي اين اضافه به ؛مرگ هم چنين چيزي است .شود هم مي كبراي شما مجهول است، ترسنا آنچه .ترس داريد

از بين رفتن . رود ميشود و از بين  مييعني فاني  ؛فالن چيز مرگ: گويند مي .وجود داردي فنا هم  ايده كمرگ ي
ترس بر انسان  ،دنم جمع شوبا ههنگامي كه اين دو نگراني  .شود مينگراني سبب طور طبيعي براي بشر  ههم ب

ي  همه ،اگر انسان ترس از خدا داشته باشد. ندك ومت ميكح اش يهاي انسان ي فعاليت بر همه وشود  مسلط مي
پدرش از  ،خواهد بچه هر چه مي كي .داشته باشد هم اميد به خداو هم ترس از خدا . رود هاي ديگر از بين مي ترس
بعد هم همان . زند بابا اخ است و او را مي :گويد مي مثالً ،شود ناراحت مي ،دبه او ندهپدرش حتي اگر  ؛خواهد مي

بخواهد كه آن را مردد است  ؟دهد يا نه مي ، پدر به اوبخواهدآن را ه اگر مجدد كنگران است  آمد،پيش كه موضوع 
  .او پاداش بدهدپدرش به ه كولي باز هم هميشه اميدوار است  ؟يا نه

 ،بستني آي« :ندزد مي ي بلند فريادصدابا بستني داشتند و  افرادي .ختندوفر وچه ميك چيزهايي دردر قديم 
 .هيچي نگفت اي گذشت و ديدم بچه ولي ،ه بستني بگيرند و بخورندكخواهد  مي شاندل ها معموالً بچه. »بستني آي

پدرش پاسخ  ؟خواهم مي يه به شما نگفتم بستنكردم كار خوبي كبابا جون من  :گفت ،فروش رد شد ه بستنيكبعد 
مسأله اين . بستني براي من بخريد كپس به من پاداش بدهيد و ي :گفت .رديكخوبي  ارك !اهللا كبار !بله :داد
بعد هم از همان خدا پاداش  ،نيمك د از امر خدا ميتمرّ. ي ما همين است ولي زندگي همه ،دار است گانه و خنده بچه
  .خواهيم مي

و ماترياليسم از قديم بوده  .م سياسي شدك مكماترياليسم اول اقتصادي بوده و بعد ي زماناما ترس از مرگ، 
به همان طبيعت معتقد باشند و بگويند ما مثل همه  اگر قبول ندارند و واقعاً .خدا را قبول ندارندبه اصطالح 
 99شايد  هكخدا معتقدند ه به كولي آنهايي ، طور طبيعي هم خواهيم رفت ايم و به طور طبيعي آمده موجودات به

الَّذي  :آمده استن آدر قرباور دارند رده، كجهان را خلق  ي ه همهكبه مافوقي ، آنان درصد مردم روي زمين باشند
از اما  ،ردن نداردكه خلق كآخر مرگ اگر فنا باشد  .ردكه مرگ و حيات را خلق كآن خداوندي  2خَلَقَ الْموت و الْحياةَ

  .ي زندگي است مرگ تبديل نحوه .مرگ فنا نيست يعني خداوند، ،لماتكاين ي  نظر گوينده
 ؟برند مي ي ديگري رهكآيا بعد از مرگ ما را به پرسيده كه ي كمرگ چيست و بعد از مرگ چه خبر است؟ ي

ند، پيدا كادامه نيز همين زندگي در جاي ديگري  يمه اميدواركبه همين زندگي است ما مندي  اين شدت عالقه .نه
خواهند در بيمارستان  شديد مصدوم شد، وقتي ميخيلي  يسي بعد از تصادفكوقتي  .ايم خيلي مثال زده در اين مورد

 .اندازند نار ميكآن را  ،ها صدمه ديده ليهكي از كياگر نيد كفرض  .گذارند مي ناركخيلي چيزها را  ،نندكعمل او را 
ي پيش  دقيقه كتا يفردي كه  .طور آن را هم همين ،نندكند درست توان دنده هم صدمه ديده نمي كبينند ي بعد مي
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ليه را كدرد  اما ،ندك عمل را احساس مي درد، ندك حاال دردي احساس نمي، درد داشتو مريض بود  شا ليهك
ه كرا ليه كچون  ،شخص راحت استخيال اين  ،نيم اين عمل جراحي دردي نداردكاگر فرض . ندك احساس نمي

همان . قبالً در بدن محو بودند د؟نجان دارند يا ندار ،انداختند ه دوركحاال آن چيزهايي  .، كنار گذاشتندودب كدردنا
چه  ، پس اكنونولي حاال آن جان در آن نيست ؛آن هم بود همان جان در ،و صدمه ديد داشت ه اوكلي كجان 

فرد گفتند مرگ از پاي  ميدر قديم . خورد ميدارد و  برمي ،بيندازيد پيش گربه .ه گوشت و استخوانكت كي هستند؟
ديگر دردي  ،ردكي اعضا را رها  وقتي همه ،ندك ي اعضا را رها ميكي يكور يط و همينآيد  ميو باال شود  ميشروع 

از لحاظ بدن سالم او  را، مركبعد درد دنده و بعد درد زانو و درد  ،گرفتندمصدوم ليه را از كاول درد  ،ندك احساس نمي
ديگر و ردند و دور انداختند كليه را عمل كه كطور  همان .ه گوشت استكت كبدن ي .انداختند دور ولي بدن را ،دبو

مرگ هيچ دردي  بنابراين از خود .انداختند ند و دورا هردكي بدن را انگار جراحي  حاال همه ،ندك دردي احساس نمي
  .پيش از مرگ است ، در واقعمرگ هست زمان ،دگوين ه ميكي دردهايي  همه ،نيدك و ناراحتي احساس نمي

ه هنوز نمرده كوقتي است آن تا  ي دردهاي همه .ميرد دارد ميحصبه بيماري  به علتسي مثالً كنيد كفرض 
  .مرگ دردي ندارد الّا  و .قبل از مرگ استتا اگر دردي هست  .دردي ندارد ،ه روح نداردكولي وقتي مرد  .است

 وچشم  .رود اين حواس خمسه از بين مي ،گوش داريم وما به صورت ظاهر چشم  د؟شو ه مرد چه ميكبعد 
 رد و چيزيك با اين چشم نگاه مي، او ه اينها از بين برودكتا پيش از اين، رود المسه از بين مي ،رود مي گوش از بين

 كبيند؟ ي هست و نميو حاال همان چشم  ؟ديد ه ميكآن چه بود . ه همان چشم قديم استكخود چشم  .فهميد مي
 غيرمادي است و آن را جراحي يچيز ،بينيم ميبا آن ه ما كوجود دارد حدقه چشم  ل ظاهريِكچيزي غير از اين ش

 .اينها همه وجود دارند .حافظه وجود دارد .جان وجود دارد .نيستريختني ه اصالً دور كبراي اين .بريزند نند دورك نمي
ها را با  همان .خواهم ببينم من چيز ديگري نمي :گويد او مي. يستن هم احتياجي نفقط اين بدن وجود ندارد و به آ

نياز به چشم و گوش و چيزي از  ،خواهم ببينم چون نمي .خواهم ببينم چيز جديدي نمي ،نمك خاطرات آن جمع مي
ان و زمان كيعني ديگر م ؛ي دنيا دست اوست همه ،نياز شد وقتي از بدن بي .شود نياز مي از بدن بي .دارمناين بدن 

ه آن موجود كباري  ولهكآن . برود پاريسبه تواند همان دقيقه  فوراً مي ،دقيقه اينجاست كي .براي او مفهومي ندارد
خواهيد به  وقتي شما در همين زندگي معمولي و دنيايي مي. ن است اسباب شادي يا اسباب ناراحتي باشدكمم ،دارد

 ،دارد بار سنگيني برمي ولهكي كي رود، دارد و مي يف برميك كي يكي ،ه چه برداريدكبسته به اين ،مسافرتي برويد
حاال چه . بار همراه او هست ،ردهكه گفتيم بدن را رها كآن موجودي  .رود دارد و مي سي چند تا چمدان بر ميك

 كي .برود زحمت ما و بيبنشيند در هواپي .هواپيمايي باشد تن است بار او بليكوقت مم كي .دانيم باري است؟ نمي
  .نه قبل از مرگ ،از آنجا بايد ترسيد .ندكه بايد خيلي از آن مراقبت كستني باشد كن است شكبار او مم ،وقت

اگر خدا  .شود دانيم چه مي شود؟ ما چه مي چطور مي شود؟ ه بپرسيم چه ميكبراي بعد از مرگ هم نه اين
 سي سحركه ك گفتند مي ،ها وقت داستاني است از آن .گفت مي خود او صريحاً ،شود ما بدانيم چه مي خواست مي

و تار را زير عبا  انداخت عبا روي دوش خود مي )ردندك گيري مي ها خيلي سخت وقت آن(  رفت مي مشق تار
ه كداداش چه زير عبا داري  :به او رسيد و گفت رفيقي در راه كي .زد رفت تار مي مي سي نبيند وكه كگذاشت  مي

خود او  ،خواست ما بدانيم خدا هم اگر مي. گذاشتم مي روي عبا ،خواستم بداني اگر مي :او گفت است؟ برآمده
  .گفت مي
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به تب عرفان كدرم .بريمبنيم، از اينها بايد حساب ك ه اين مدت حيات براي خود فراهم ميكفقط از باري 
او چه اضافه  به اين بارِكه ند ك ر ميكرسد و هر شب ف يعني هميشه به اين حساب مي ،گويند گروهي محاسبي مي

  .حارث محاسبي بود ،ي از عرفاكشده است؟ و ي
 .ردكتوان بدن را معالجه  ه بشود ميكتا جايي  .ستهتر كد .طبيب هست .به هر جهت از مرگ بدني نترسيد

تنها   اميد .ندك زندگي را تباه مي ،تنها غلط است  ترسِ .ترس از خدا و اميد به خدا داشته باشيد .نگراني نداشته باشيد
 .ندك ري ميآدم را ج ،هم صحيح نيست

 . ش.  ه 8/2/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
 .2سوره ملك، آيه .  2
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وروز و اسالمی  ید  ن،    1د عار

  
فقط براي فقرا خدا مرا كه  كنم يمن واقعاً فكر م نكهيا يبرا ،ميهر روز داشته باشرا  يلسامج نيچن دوارميام

  :فرمايد يمكه است،  ميخوب خداوند رح يول خورم؟ ياآلن من به چه درد ماست وگرنه زنده نگهداشته 
ــرط قابل   2ســـتيشـــرط ن تيـــحـــق را قابل داد ــه شــ ــبلكــ ــت تيــ  3داد اوســ

مناسبت  شهيهم هم ،يهر مجلس يول. استخداوند داده عنايت و را الحمدهللا دارم، چون  تشيقابل ميبگو ديبا
  .است روز گذشته هلچ دياز سال جد. برقرار است ديبه مناسبت سال جداين مجلس هم . خواهد يم

كه  يهر روز .كنند يديمؤمنان هر روز ع ولي راجع به خلع و لبس است، كنند ديدو ع يمؤمنان هر دمآنكه 
 داريخداوند ما را تا حاال نگهداشته كه به د ، به اين معني كهاست ديعكه  نديبگو كيتبر نند،يب ميرا ديگر هم

  .ميكن دايآرامش پ يمقدار  ـ است دايپ يشاءاهللا از بهارش كم نكه ا ـ ديجد سال دوارميام. ميدوستان و برادران برس
 يشيدر درو. شود يالبته نمكه را عوض كنند  درويشي تيماه يبه قول خواهند يم كساني هستند كه اصوالً

در از بهشت را  يا شعبه يشيدرو. خواهد ماندشاءاهللا  نبماند و ا ديبا يشيدرو. ستيو بغض ن نهيجنگ و جدال و ك
هر گونه  4صدورِهم منْ غلٍّ  و نَزَعنا ما في: ديگو يماست كه  هيبهشت هم آن آ ي شعبه دهد، ينشان م ايدن نيا

 انيجربرعكس اين اتفاق، در . يمكن يبهشت بروند پاك مبه  خواهند يكه م يدرون آن مؤمنانرا از  يغش  و غلّ
 نجايفعالً ا نيبنابرا .ستيغش ن  و غلّ يجا نجايا :خدا فرمود. ردك دايش پكه خورد غرا  يزيآن چاو . بود عآدم
بهشت مورد حاال در . و فعالً در آنجا باش كيو تار اهيس ي برو به آن كره ست،يتو ن يزندگ يبرا يمناسب يجا
. ستين يغش چيه يبهشت جا يبه بهشت ول ييايب ديبا يهست يكه تو كه بهشت نديگو يآنها م. ديگو يعكس مرب

كه در دل  ستا ييها ياهيو س ها يراننگ ،منظور از غش هم. دييبفرما نديگو يبعد م ،كنند يها را جدا م آن غش
دارد كه در هنگام ورود به  يقات مادتعلّها،  انسان ي مؤمن هم مثل همه نكهيمؤمن ممكن است باشد، به اعتبار ا

  .شود آنجا از او جدا مي
 يخواهرهاو با برادر كه بود  يا ساله شش پنجكودك ايشان  .ما كردند غمبريبا پ يكه در كودك يهمان كار

آمدند  شيها كه بچه ديخانم، د مهيحل دايه ايشان،مرتبه  كيبعد  .كردند يم يباز لهيسن خودش در قب هم يعرضا
دوست را  صمدحضرت محواقعاً  زيراناراحت شد،  يلياو خ .چاقو پاره كردندبا د را محمسينه كه  ياب :گفتندو 

و سالم كه او  ديآمد د. بوددر نزد او  يامانتبهرحال و هم  ـ  بودمهر را در دلش افكنده  نيخداوند اكه البته  ـ  داشت
 .آفتابه لگن داشتاز آنها  يكيكه دو نفر آمدند : فرمودچه بود؟  هيقض! محمد اي :گفت ،ديپرس. است يباز در حال
 هاي تكه شست و ختيآب ر يكيرا شكافتند و قلب مرا درآوردند و  ام نهيبكنم س يمن احساس درد نكهيبدون ا

نگاه  مهيحل. ديو دست هم كش شيكرد و گذاشت سر جا زيتمو قلبم را  آنها را هم برداشتكه در آن بود  ياهيس
ي پاك كردن برا كنند، يارباب باشند م نيبه ا كيكه نزد ينيكارها با مؤمن ناز هما. ستين يآثار زخم چيه ديكرد د
  .كنند يو پاكش م آورند يآفتابه لگن مهاي جزئي  سياهي
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از  شهيهمبراي اين نيز بايد هميشه شكرگزار خدا باشيم و و  ميشاءاهللا در بهشت نا شهياست كه ما هم نيا
ز همه كردم متأثرم و ا دايپ قيتوف رتريلذت را امسال د نيا نكهيمن از ا. ميلذت ببر نيمؤمن و بندگان خدا داريد

يكديگر را  ديزودتر با يليكه خ كنم يم يخواه معذرت د،يخواهند شن يشنوند ول يبرادران و خواهران كه حاال نم
 .ميكرد يمزيارت 
عادات  ي اسالم هم همه ، ثانياًهست شياز چند هزار سال پايران است كه اوالً در ملت  يدينوروز هم ع ديع
 دييتأ صغمبريپ رانوروز  ديع نكهيا  كما ؛كند يم ديينافات نداشته باشد تأم يكتاپرستيو  يكه با خداپرست يو رسوم

مثَل اسالم نسبت به اين قبيل امور اين است كه . آن دعاها را خواندند عفرموده است، حضرت جعفر صادق
 يغذا سر جا خت،ينمك ر كمي كينمكش كم است،  ديبه بندگانش داده، اسالم هر جا آمد د ييغذاخداوند 

است كه  نيا. مينوروز دار ديع يكه ما برا ستا يوضع نينمك اسالم هم در آن هست، همولي ودش هست، خ
سال را تا  نيشاءاهللا ا ناو از همه التماس دعا بخواهم،  ميبگو كيتبراز نزديك را خواستم  ديسال جد ونوروز  ديع

را انجام بدهم  ام فهيشود كه بتوانم وظ شما موجب يبدهد و دعا قيكه زنده بودم خداوند به من توف شييهر جا
  .شاءاهللا نا

اين دليل است كه نه فقط به متذكّر شوم كه آن  شاهيعل سلطان يمرحوم آقااي هم راجع به ارادت ما به  نكته
و به همين . شدند ديراه شه نيو در ا گذاشته شان دهيعق و كالم يدر واقع جانشان را روبلكه ايشان ما بودند،  جد
 يكسچنانكه . ند، ارزش دارندا هاز عرفان برد ييكه بو ييو آنها يسالسل عرفانبزرگان  ي از نظر همهل است كه دلي

گفت كه آخر ! خيرفرمودند ! از سازها يكيساز بزنم؟  ايتار بزنم؟  دييفرما ياجازه م ديپرس شاهيعل سلطان ياز آقا
در كتابي حاال من . فَافْعلْ ما شئْتبكن،  يخواه يكار ممشتاق شو، هر : فرمودند زد، يمشتاق هم كه تار م حضرت

اند كه  اي نكرده وگفته در آنجا آورده است و البته به اسم اشاره ياله ينورعلآقا عبارت را مرحوم  نيا نيعكه  دميد
  .فرموده استاينطور  يكي از بزرگان عرفا

 نيا يبرابلكه هستم  شانياين است كه از نسل ا يكردم نه تنها برا شاهيعل سلطان يآقا اديمن  نكهيا پس
  . ميكه در همه جا نامشان را ببردارند ارزش را در ذهن ما  نياايشان  كهاست 

 . ش.  ه 9/2/1387دوشنبه، تاريخ .  1                                     
 .1537مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بيت .  2
 .1538مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بيت .  3
 .47سوره حجر، آيه .  4
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ی و ه، ،ت  تصا
ّ

ھان، آداب     

ان  اساس آن، ضاوت دی  و 
ّ

ق ی    ناسا

نام خاص  وی ا   1قامات 

  
االت اين است كه حقيقت ؤيكي از س. دهم جواب ميبه آنها با هم و  اند ال رسيده كه به هم مربوطؤچند س

با يك كلمه و دو كلمه آن هم براي درك آن گوييد؛ حقيقت چيزي است كه  حقيقت ميوقتي راه درويشي چيست؟ 
 :شبي پرسيد عي خاص علي از صحابهكه كميل ايد  بارها شنيده ،نيست پذير ي فهم ما امكان درجهبا ما و 

كه ما  دا، آنهاترين بندگان خ علي به خاص .تو را چه به حقيقت :حضرت فرمودند حقيقت چيست؟ قيقه؟لحا ما
شما  مگر من از اهل سرّكند كه  كميل عرض مي! تو را چه به حقيقت :يدفرما مي، باشيم شانخواهيم خاك پاي مي

و گويد  ميسپس جمالتي را  ،بدهپس گوش  ،چرا هستي :گويد علي مي نيستم؟ يعني از بندگان خاص شما نيستم؟
تا به جايي  .خواهد اي مي منبر جداگانهشرح اين جمالت . خواهد كه حضرت توضيح بيشتر دهند هر بار كميل مي

تا اينجا رسيد و صبح طالع  :گويند بعضي مي. شبي تا صبح صحبت كردند .رفتند، و به نماز رسيد كه صبح طالع شد
حقيقت اين  .استاي  حاشيه هاين نيم. شود صبح براي تو روشن مي ،دقت كرده باشي اگر اي كه يعني به اندازه ،شد

جاي تو نيست و اين غذايي كه تو اينجا  ديگر: خداوند به آدم فرمود آنكه راه چيست؟ حقيقت اين راه در واقع بعد از
آدم و حوا چند صد  :گويند يم .زمين بهدهم، برو  از اين غذا در اينجا به تو نمي ،شوي خوري و سير مي داري مي

حالت در ، و باغبان خدا بودن هم معزول شدند خدا گاهاز در ،از بهشت دور شدند اينكه غير اززيرا  ،سال گريه كردند
ي فرزندان او از اول كه به اين جهان خاكي  يعني همه ،رسيدهم ي فرزندان او  حالت آدم به همه كه گريه بودند

فَتَلَقَّى آدم : كردو لطف رحمت آنها خداوند خود به . ندا آن زندگي خوب و وصال هميشگيدر حسرت  ،گذارند قدم مي
 هبنْ رهكملَيع فَتاب ماتآخر  .هايي آموخت فحر اينكه كلمات نه دريافت،را از خود خداوند يك معاني پس آدم   2ل

گردند در  روند مي اين است كه مي ،ياد گرفت دعايي گويند آدم يا اينكه مي. كلمات يعني حرف: گويند بعضي مي
 :آن معني اين بود ،درك كرد اي از اين چيزها معاني ،داردوجود اسم اعظم در آن كه دعاها ببينند چه دعايي بخوانند 

 ،كرديماشتباه حاال ما  4نَّ منَ الْخاسرينونَكو إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَبد كرديم  خدايا ما خود به خود 3ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا
. اين است كه خداوند آنها را بخشيد. ايم خيلي ضرر كرده ،ولي اگر تو ما را نبخشي و به ما رحم نكني ،درست است
 .تنها نيست منظور بهشت !نه ،برگردندخود به جاي اول گونه كه چ ماندباقي در دل آنها  اين حسرت  ،وقتي بخشيد

راه  :و فرمودخداوند بخشش خود را تكميل كرد  ؛برگردند ،داشتندخود كه با ارباب است رب و نزديكي آن قبه 
 ،چون مادي نيست آدم و حوا از آنجا آمدند ،بهشت كه مادي نيست دهم، نشان ميشما  ههدايت به سوي خودم را ب

آدم نقشه را  ،سانفرانسيسكومثالً  يدنجا برواز اياگر بگويند ، حاال روند ميبه سوي آن بهشت هم از اين دنياي مادي 
 ،رود آدم مي ،نيم ساعت است ،بگويند از اينجا برو تجريشاگر به او . رود يك ماه هم طول بكشد مي ،كند نگاه مي

اين است كه خداوند  ،ل استكولي از يك جاي زميني به يك جاي آسماني رفتن مش ،باالخره راه زميني است
هدايت  ،به اين طريق. او از من است ،هر كس كه از اين هدايت من پيروي كرد: دهم شان ميرا نمن راه  :فرمود
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 ،استشده چندين نخ به هم وصل است كه با مثل طناب محكمي  ،و اين هدايت هم هميشگي استوجود دارد 
حقيقت راه د نپرس مي .اين راه درويشي است ،به هر جهت راه به سوي اوست ولي يك نخ نازك استهم يك وقت 
حقيقت آن اين راه،  5 فَمنْ تَبِع هداي فرستم ميهدايت براي شما  :وند فرمودخدا آنكه اين است حقيقت چيست؟

  .درويشي است
 اينكه براي كنند؟ ها مصافحه مي ال ديگر در همين موضوع راجع به مصافحه است كه چرا درويشؤس
 ، بيخوديك آدمافتادم كه چهل سال پيش ليغ تلويزيوني در ، ياد يك تباالت بدانيدؤسي برخي از اين  درباره
عجيب هايي  بهانهو  چرا دم گربه دراز است؟ يك چراهاچرا در ديزي باز است؟  :گفت ميكرد و مثالً  ميگيري  بهانه
د خواهن مي ،لي نيستكمش اين پرسيدن براي آنها كه بخواهند بپرسند ،ي استاينطورخيلي از اين چراها  ،گرفت مي

مصافحه در  ، آدابآن را بخوانيد ،اند مفصل نوشته پندصالحولي به هر جهت راجع به مصافحه در  ؛قلقلك بدهند
 روبوسي، يك نوع مصافحه است رايج است،كه در تمام دنيا همين دست دادن  به نحوي وجود دارد،همه جاي دنيا 

هند نشان بدهند كه گرچه بدن ما هر كدام جداست و خوا چون مي وجود دارد،ت و درود انواع و اقسام تحي ،كنند مي
اين  .دهيم كنيم يا دست مي به عنوان آن، مثالً روبوسي مي ،ولي چون روح ما يكي است ،يك وجود جداگانه داريم

يك  ؛ امابينند دانند و مي عادي است كه همه ميامر مصافحه حااليك مرسوم است و  است كه دست دادن همه جا
دهيم چه  بسياري از اعمالي كه ما جزو عبادات انجام مي. گفتند افحه هم جزو اسرار بود كه نبايد ميوقتي خود مص

ام ولي  من كم ديده ،ايد تر البد خيلي ديدهئادر ت .ي سمبلي است دهنده واجبات و چه مستحبات اينها نشان
ي است، اينطورخيلي تئاترها  ،دهند حركت نشان مي ،گويند كه به جاي حرف پانتوميم ميآن ست كه به ااصطالحي 

يعني  ،گذاريم ما دست به سينه مي وجود دارد،اين پانتوميم يا طرز نشان دادن احساسات، در زندگي عادي ما هم 
اين . اينها عالمت اين است كه من در مقابل شما تسليم هستم احترامي است؟ ي اين چه نحوه ،شويم خم مي چه؟

كه زماني  ند، توجه دارندا هض كنيد در اعمال حج آنها كه حج يا عمره رفتدهد يا فر حالت را نشان مي
ها  نه آبي، روي ريگ ،باني هنه ساي ،در بيابان گذاشت ،فرزند كوچك خود را كه شيرخواره بودـ  ةالرحم   عليها ـ هاجر

فكر كرد ، باز سرابي ديد ،بعد آن تپه را نگاه كرد .ديد آب نيست پيدا كند،آب  اينكه خود او رفت به خيال ،گذاشت
بود كه حاال كمترين فاصله را با خانه دارد  ها بلنديوقتي نزديك يكي از  ،دويد اينجا ،آنجا دويد ،دويد، كه آب است

ديد كه طفل او از  اسماعيل را مي ،شد كه رد مياينجا  از داشت،با اسماعيل پسر او را ها كمترين فاصله  وقت و آن
 كرد و پيدا نكرده عجله مي ولي تا حاال ،او هم دنبال آب رفته، كند و ناراحت است پا مي به پا زند و تشنگي لگد مي

 .گويند اين را هروله مي ،رفت ايستاد و دومرتبه مي شد و طبق معمول مي خسته مي ،دويد كه مي كمييك  ،دويد مي
يعني ما در واقع آن  گرديده، عمال حجاين هروله حاال جزو ا .و راه رفتن عادي است يدنهمين حالتي كه بين دو

او به حضرت . كنيم ياد ميي ماست  همهمعنوي كه مادر سادات و مادر بزرگوار را، حالت نگراني اين مادر 
اينجا  :ابراهيم گفت ،آقا چرا بچه و من را اينجا گذاشتي؟ مگر من زن تو نيستم :نگفت و اعتماد داشت عابراهيم
هاجر كنيم و از آن حالت و عواطفي كه او در آن لحظه  روله براي اين است كه يادي ازاين ه. چشم :گفتند ،باشيد
ها البته  حاال در مصافحه هم، خانم ،انجام شده ي كاري است كه در راه خداوند ها نشانه اين حركتاز منظور  ،داشت

 با محرمهم فقط ها  د خانمكنن مي مصافحه مردها ،ولي اين مصافحه نيست ،بوسند تيمناً و تبركاً دست را مي
به ، ف استي تشرّ دهنده مصافحه نشان. با نامحرم نه مرد حق دارد و نه زن كه مصافحه كند كنند و مصافحه مي
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بنابراين  ،باشد  فَمنْ تَبِع هدايمشمول  وآفريده پيروي كند  وندآن راهي كه خدااز خواهد  ميفردي اين معني كه 
باال  گيرد و او را مي دست او را ،آن طناب خودبا و قرار داده آن راهي كه خداوند  ،كند دست خود را دراز مي

از آن كسي كه دست او را گرفته و كند  ميتشكر  ،شود ف ميرّآن كسي كه مش اينكه بعد هم به عنوان. كشد مي
اين هم چيزي  البته بوسند و و لذا دست يكديگر را مي هر دو مثل هم هستند ،وقتي دست او را گرفت، باال آورده

  .استنوشته  پندصالحدر  آنكه اضافه بر ،است
ي اينطورها  عرب :ممكن است يكي بپرسد ،از قديم هم بوده وها  ي ملت مصافحه در همهچنانكه گفته شده 

ما چه كار داريم آنها چه  ،بود ديگري ي آنها طور مصافحه كردند، ها وقتي مصافحه مي عرب يا دادند دست مي
شأن  اينكه به عنوان گويند البته اين خبر را آنها كه مي. گويند كه باالي منبر هم ميآمده خبري در ولي  دند؟كر مي

 ، به هر حالي اينها باالتر بود شأن حضرت فاطمه از همهكه البته  و گويند را بيان كنند مي سحضرت فاطمه
 ؛بوسيد پيغمبر هم دست فاطمه را مي ،بوسيد يرسيد و دست پيامبر را م فاطمه هر وقت خدمت پدر مي :گويند مي

اين را هيچ كدام  بوسيد؟ دست او را مي ،شد مي بوسيد و بعد هم پيغمبر خم مياينطور  شد يعني خم مي ي؟چطور
  .بوسيدند دست هم را مي ،هر دو ،كرد هر وقت فاطمه با پدر مصافحه مي. اين همان مصافحه است ،دهند جواب نمي

آقاي فالني كه خيلي مشهور است و مرد خوبي هم مثالً  ،بيعت كند اگر بايد حتماً كسي راچكه نوشته فردي 
حق را بشناسيد و مردمان را بر  :گويد كه ميآمده  عفرمايشي از عليدر اوالً  چرا ايشان درويش نيستند؟ ،هست

بگوييد هر چه  .ارزيابي كنيد ها را بر اساس او اول كسي را مالك بگيريد و حرف اينكه نه ،حسب حق ارزيابي كنيد
م بعد كه يك اصولي براي شما مسلّ ،اول تحقيق كنيد !نه .آقاي خوبي استاو مثالً چون  ،درست است ،گويد او مي
شخص ديگري است يا  ،اگر منطبق نيست ،خوب است ،تحقيق كنيد اگر اين آقا با آن اصول منطبق است ،شد

 .وجود دارد خود ما از جملهاست كه در خيلي جوامع اشكالي ر داد و اين شود اشخاص را مالك قرا نمي. خوب يا بد
گويد خوب  آن آقا هر چه مي :دنگوي در انتخابات مي مثالً بينيد در ايران چيزي كه ظاهر است و مي: زنم مي يمثال

در  انيد؟ خداوندد شما چه مي ،به عالوه. فالن آقا خوب است اينكه نه ،هر كه چيز خوب بگويد خوب است !نه .است
هيچ  ،اولياي من زير چتر حمايت من هستند ،دوستان من ي اليعرفهم غَيريبقباي تَحت ئاوليا: فرمايد ميحديث قدسي 

كارگر ساده  دارند و مثالً بنابراين چه بسا در بين فقرايي كه ظاهراً مشاغل ساده ،جز خودم ،شناسد كس آنها را نمي
 .رفته باشد، سواد هم نداردباالتر از اين آقايي كه شما گفتيد،  صد تا مقام او ازكه  باشدگردي  پيرمرد دورههستند 

خدمت پيغمبر آمد كه ببيند چه كه ابوذر غفاري چوپاني بود ، سواد بود تا آخر هم بي ابوذر غفاري مگر سواد داشت؟
بدترين جاها براي او جايي بود كه  چنان محو توحيد الهي شد كه آن .شد ابوذر غفاري ،افتاد در خود خبر خبر است؟

 ،عثمانحتّي تقبيح به نظر من همين يك چيز كافي است براي (وقتي عثمان حكم تبعيد او را داد؛ قبالً مشرك بود
براي من فرقي  ،به هر جاي زمين مرا تبعيد كنيد: گفت عثمان از او پرسيد به كجا تو را تبعيد كنيم؟ )جسارت نكنم

 اينكه براي :، ابوذر گفت؟ يك راهي در كوير بودكجا بود ذهرب .مرا تبعيد نكنيد ذهخواهد به رب يفقط دلم م ،كند نمي
ولي عثمان هم  .به آنجا برومدوباره خواهم  نمي، كردم در آنجا زندگي مي، كافر بودمو وقتي به اسالم مشرك 

اما . مقامات معنوي ابوذر بود ارتقايبراي موضوع شايد هم اين . به همان جا تبعيد كرداو را كرد و  »مردانگي«
 ،گويند روحاني زرتشتي در حد باال و خيلي باسواد و دانشمند كه مي. روزگار بود آنعلم سلمان در حد اعالي 

به آن اندازيد كه  اگر آب بود آب مي ،خندق بكنيد: گفت. سلمان به مسلمين ياد داد ،كه دور شهر كندندرا خندقي 
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بعداً هم ديديد او آمد كه پيغمبر را  ي بود،عمر مرد خيلي سياس و زرنگ و باهوش .گويند خندق ميجنگ  ،جنگ
خود چه كار داري؟ باني آن  بعد فكر كرد به خواهر، اول رفت خواهر خود را بكشد كه چرا مسلمان شده ،بكشد
 ،داشتند كه بگوييدنهم مجلس درسي و  اينها شايد سواد. مسلمان شد ،رفت كه محمد را بكشد .را بكش صمحمد

آنها  ي داند، مقامات معنوي افراد را از ظاهر و قيافه نمي آدم ،چرا فالن كس با اين مقام معنوي بزرگ، درويش نشده
خواهيد باال را نگاه  هستيد و ميسي طبقه   ـ يك ساختمان بيستدر پايين شما فرض كنيد  .شود تشخيص داد نمي
باال شما را  كميهواپيمايي يا هليكوپتري يك  اگر ،توانيد ببينيد آخر را نمي ي قهولي آن طب، افتد كاله شما مي كنيد،
تا  ،ببرندباال شما را  كمييك  ،بينيد ي هشتم را مي از پايين تا طبقه ،توانيد ببينيد ي ديگر را هم مي دو طبقه ،ببرد
بعد بتوانيم ، برويمباال  كم كمراه باشيم كه  اهللا در آنءشا خود ما اناينكه مگر . توانيد ببينيد دهم را هم مي ي قهبط

عالمت اين است كه  ها در بعضي االت شايدؤخود همين س ،كه چرا فالن كس درويش نيست، اينبنابراين .ببينيم
 :گوييد ن مثالً اگر بگويد مجلس درس است ميكند فقر چيست؟ اآل درك نمي ؛هنوز ورود به فقر براي او زود است

ده برابر   مثالًمطالب بسيار عالي و جمعيت هم است با خيلي گرم كه هم مجلس درس دارد  آن آقاي فالن كس
، درسي نبود هر آنچه در سينه بود ،مجلس است از درس نيستاين ولي روحي كه در  ،اشكالي ندارداين  .اينجاست

  .خداوند به ما توفيق بدهداءاهللا ش ان
                                     

 . ش.  ه 11/2/1387 خيتار ،صبح چهارشنبه . 1
 .37سوره بقره، آيه .  2
 .23سوره اعراف، آيه .  3
 .23سوره اعراف، آيه .  4
 .38سوره بقره، آيه .  5
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باره صدور دو اجازه قد   1ماز  ای 

  
ي مابق هيرا خواند، وسط آ يا هيآو منبر رفت  يباال يسبزوار يكمال يآقامرحوم  ،ادبودياز مجالس  يكيدر 

اربابشان  يوقت ها شيدرو نيگفت ا. را خواندند هيآ يفقرا مابق ي همه ست؟يچ شا يمابق و پرسيد رفت ادشي آن
 ي هم همه نهايا  ـ ستين اواست، حرف  خودماز  شيمقدار كي نهايالبته ا  ـ من قرآن ناطقم :ديگو يم ععلي

 نيا. باشد، به جماعت ثواب دارد ييتنها ديكه با يكه عبادت ستيحاال محتاج به گفتن ن. قرآن را بلد هستند اتيآ
 قيشاءاهللا، خداوند توف نكنيم ا مي يسعو . برسند ضيف نيشاءاهللا فقرا در همه جا به ا نا ميخواه ياست كه ما م

   .نماز جماعت فقرا برقرار باشد يردر هر شهو بدهد 
بهرحال آنجا  اي توانند ينم شانيا يگاه يول ،هستند ريمأمور مال يمحجوب يآقا نكهيبا وجود ا ريدر مال

 ياست كه به آقا نيا. ترك شودنبايد  ،شروع شد يمحجوب يآقا ي كه با اجازه يآنجا نمازپس در  ستند،ين
  . ه شدنماز داد ي اجازه يئماساگَ

 ،مجالس جماعت برقرار نبوده ،كم البته يلي، خو گاهيكسالت دارند،  يحائر ياوقات آقا يليتهران هم خ در
 يمواقعدر  ميهم اجازه داد شانيبه ا خوانند، يو خطبه را م نديگو يها را م اذان ،عتيشر يمهد ديس يآقا ياز طرف

  .ندكن يرا قرائت ماجازه هر دو  يكاشان يحاال آقا. كنندار گزكه ضرورت دارد در تهران نماز جماعت را بر
                                     

 . ش.  ه 12/2/1387 خيتار ،شنبه صبح پنج . 1
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ب عّدد راه ید وا ق ، ذ سالک،  دا وی  وم ،   ذ ید    1ق

  
به سوي خدا دارند، منتها فرض  ه، راهيدانيم هم ه ما ميكاست اديان الهي مورد ي در كي ،ال شدهؤسچند 

خواستيم  ولي اگر مي اي داشت، راه جداگانه ،برويممشهد خواستيم  ميقديم اگر در برويم،  گنابادبه خواهيم  نيد ميك
راه  هابعد ،شديم سرازير ميبه گناباد دو راهي سپس از يك رفتيم و  اينجا تا نيشابور ميبه گناباد برويم از 

خواهي  اگر مي :گفتنديعني  ور شدهكاول راه ترتيب  بدين. شد مي از سبزوار جداراه به گناباد تري پيدا شد و  كنزدي
لي را نفي اوراه  ،دام از اينهاك هيچ ، وليطور همين ،راه ديگر و راه ديگر كبعد ي ،بايد از اين راه بروي ،زودتر برسي

هر چه در آسمان و  2 يسبح للَّه ما في السماوات و ما في الْأَرض. به عالوه هر موجودي راهي به سوي خدا دارد ،ندك نمي
ه آب كمرغابي  :اند گفتهمثالً رده و كاستنباط غلطي از اين موضوع بعضي  گويد، را ميزمين است تسبيح خدا 

ر كشخدا را آنها هميشه ولي  ،خيلي خوب. ندك ر ميكشخدا را ند و ك دعا مي ،گيرد خورد و سر خود را باال مي مي
 و دروغ نگفته، نندك دا را مير خكاين موقع آنها ش در گوييم بنابراين اگر مي ،موقع آب خوردنفقط نه  ،نندك مي

وقتي  ،راهي به سوي خدا دارند ي موجودات همه ،نندك ر ميكهميشه ش ،ولي غير از آن موقع هم ؛ايم راست گفته
روابط بين اعضا و افكار ردم و تمام كگل او را آماده آنكه  نم بعد ازكخواستم آدم را خلق  هنگامي كه :گويد خدا مي

  :به قول مولوي ،ن روح خدا در ما هستپس اآل 3نَفَخت فيه من روحيروح خود در او دميدم ردم از كرا با هم درست 
ــان  ــآن ــه طلبك ــدك ــد  ،ار خدايي ــود آيي ــت    خ ــما نيس ــرون زش ــماييد  ،بي ــماييد ش  ش

 ،مسير مشخصي دارند كها ي مورچه ام و ديده ردهكمن خيلي دقت  .وجود دارددر درون شما حقيقت يعني 
بعد ، رود ميطرف و آن طرف اين  ،شود او مدتي گيج مي ،تر بگذاريد طرفآن قدري  ،داريدرا برمورچه  كياگر 

ني؟ ك ار ميكاينجا چه  :گويد مي ،ندكاگر به او بر خورد  ،گردد دور قافله مي وه رأس اين قافله است كاي  مورچه
ه خداوند كها گاهي در مسيري  حاال انسان .بيا از اينجا برو :گويد گيرد و مي دست او را مي .ام گم شده: گويد مي

شبان را  ي يعني مورچه. فرستم ه من هدايت خود را براي شما ميكخدا هم گفته ، شوند رده گم ميك معين
حاال بعضي . گذارد برد سر جاي خود مي و او را ميفرستاده گردد،  ميدنبال ديگران ه كاي  آن مورچه ،فرستد مي
دارد و خم   و  و پيچ كخا و  آلود است و گرد كها خا بعضي راه ،ه است، مستقيم استسفالتآها به سوي خدا  راه
  .رسد ميبه انتها ولي باالخره  ،سفالته نيستآ

ه كنيد كورزش  ،ورزش است كه اوالً مثل يكبراي اين است  ،دهند ميبه سالك ه در اين مسير كري كاما ذ
اگر فرياد بزند من و ه گم شده است كاي است  رياد آن مورچهدوم مثل ف ي مسأله. خداوند باشدمتوجه حواس شما 

 ،نيد يا فرياد بزنيدكناله اگر  ،شنود ي صداها را مي البته خداوند همه .رسد ميبه گوش شبانش صداي او  ،ام گم شده
به  ،ريددست من را بگيريد و من را بب ،ه من اينجا هستمكي فريادي است  به منزلهذكر  ؛شنود ميهمه را خداوند 

بعضي در . كه االن در دسترس همه است ستها اين موبايلمثل ر، كاما ذ و. شود به سالك داده مير كاين جهت ذ
ه طرف شما نيست، كبگوييد را اگر نام ديگري  .گيرد خودش شماره را مي ،گوييد ها وقتي نام مخاطب را مي موبايل
بگوييد ولي شما  تنظيم شده، آقا حسننام براي اگر مثالً  ؛شدهتنظيم  نامآن براي تواند آن را بگيرد، چون  نمي

اين رمزي بين خود شما . گيرد دهد و شماره مي جواب مي آقا ولي اگر بگوييد حسن ،شود حسن باز نمي  آقايا حسن 
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م در راه گكسي فرض بفرماييد  .طور است همين ،اند ه دادهكري هم كذايد،  رمز را به آن دادهه كو موبايلي است 
پس  ،بخشد ي گناهان را مي خدا همه :گويد ه به خدا خيلي رجا دارد و ميكهم اين است او علت گم شدن و  شده

 اين رمز بين او و خداست ،يا غفار :دهند، بايد بگويد ميشخص به اين ولي كليدي كه  ؛نمك گناه مي نوع من همه
 ،دهد خدا جواب نمي ،بگويد يا رحمانيا غفار  بجايه اگر اين شخص كنه اين ؛بخشي ردم ميكيعني اگر من خطا 

ه بگويند كر خود را كولي ذ ،شود قطع ميارتباط و سيم  ؟گويي چه مي :گويد مي ،شود دواي درد او نمياين ولي  !نه
 ؛الهي نيست ،اركه ساير اذكنه اين ،استگفته شده به شما ر كر شما همان ذكند ذا هگفتاينكه  مقصود از. اثر دارد
الْحمد للَّه همين  .صفات خداوند استهم اسماء و ار الهي كساير اذ ،ه بايد مداوم بگوييدكري است كر، ذكاين ذ منتها

ري كذدليلي كه گفته شد منتها به  ،ر استك، اينها همه ذرب الْعالَمين ،بر ،اهللا :ر در آن داردكهزار تا ذ ، رب الْعالَمين
   .اند شما داده ه بهكهميشه بگوييد را بايد 

آنچه پرسد من  فار ميكاز در مورد تقليد از يك طرف در پاسخ خداوند كه  ما ،ي ديگر تفاوت است مسأله
 ،اين را :گوييد شما مي آفريده؟كسي ه چاين آسمان و زمين را  :گويم من مي ،واضح استو خيلي روشن گويم،  مي

در ما هم ، ردندكرفتار  گونهچ نديديم پدرانما :گويند ميجواب  كفّار دردهيد؟  پس چرا باز هم گوش نمي. بت آفريده
ه به كاست ناپسند تقليد همان اين  ،4 آثارِهم مقْتَدون  أُمةٍ و إِنَّا على  إِنَّا وجدنا آباءنا على، نيمك ار را ميكهمان پي آنها 

  :قول مولوي
ــر ا    خلــــق را تقليدشــــان بــــر بــــاد داد    ــت ب ــد لعن ــاد اي دو ص ــد ب ــن تقلي  5ي
 يتقليدچه واجب است و سؤال اين است، چه تقليدي . كنيم ولي از طرف ديگر از مرجع تقليد، تقليد مي

به ه ك ييفريقاآ كيو رده كعادت  ماي سردسير است و به سر ه در منطقهكيمو كاس كياگر  :زنيم ميمثالي ؟ حرام
بار پادشاه  كه يكاين ماك ،سردم است :گويد ريقايي ميفآآن  بيايند، تهرانبه هر دو گرماي زياد عادت دارد 

اما  ؛بياوريدبه شهر من را  ،نمكاخ سعدآباد زندگي كتوانم در  من نمي: ه بودگفتو ي تابستان آمده  چلهدر عربستان 
 ؟سرد استو بگويد هوا خيلي  ندكتقليد  آن آفريقاييتواند از  يمو ميكآيا آن اس .ردم از گرمام :گويد يمو ميكآن اس

ه كديگري يا آن  گويي زيرا مسأله تجربي و يا اعتقادي كه تقليدي نيست، در اين صورت بايد به او گفت بيجا مي
مسايل اعتقادي و احساسي قابل تقليد نيست و آن اصوالً  .نه ند؟كي تقليد كخورم از اين ي گويد من سرما مي مي

 ي آقايان هاي عمليه ي رساله همهاول هم در دليل به همين  ،»ادخلق را تقليدشان بر باد د«ه كتقليدي مذموم است 
 پس .يدنكتحقيق و خود برويد  ،راجع به اعتقادات .نويسند اين مسايل مربوط به اعمال است نه اعتقادات ميمراجع 
ي اينطور :يدگو مي مرجع تقليد ،نماز بخوانيد گونهدانيد چ شما نمي .تقليد واجب داريم كيو تقليد حرام  كياينجا 

بيدخت رفته كه به  1345سال فروردين ه در كاين ماك. اين تقليد واجب است ،نيدكار را بكبايد همان شما ن و ك
 ،شدندهم ف مسلمان و مشرّآنها  ،و خانم او آمده بودنداستاد اقتصاد در كشور فرانسه پروفسور پياتيه مرحوم  ،بوديم

 .گذاشتند عليشاه محمود روشن و مريم روشن نها را هم حضرت آقاي صالحنام آ ،واقعاً چه زن و مرد روشني بودند
كنم،  كه مي ياركو هر  دبايستمن گفتند پهلوي تازه مسلمان شده بود كه ه شد به آقاي محمود روشن كنماز ظهر 

بايد انجام  ،گويد ه تسليم قطب شد ديگر آنچه قطب ميكوقتي  ،ردك بايد هم مي ،ردكاو از من تقليد انجام بدهد، 
به او مورچه دشمن و بيايد  اي اگر مورچه ،ه مثال زدمكاي  مثل همان مورچه .اين تقليد نيست، اطاعت است .دهد

تو  !نه :گويد ميو ند ك تحقيق مي .نمكبايد تحقيق  ، اولدانم من نمي !نه :بگويداو بايد  ،بيا از اين راه برويم :بگويد



89 

 

اما در . گيرد دست او را مي ،رود ند و با او ميك آيد او تحقيق مي اظر و نگهبان ميآن نولي وقتي  .بلد نيستيراه را 
پس  ،تقليد نيستديگر اين  .رود هر جا او گفت مي! نه ،بايد بروم ممن خود جا برويم؟كگويد  ديگر نمياين حالت 

 در اعمالني آن اين است كه معه كتقليد واجب داريم  كي ،ه خلق را تقليدشان بر باد دادك تقليد حرام داريم كي
ارادت  كي م، وار را انجام دهيكهمان  ،دهد او چطور اعمال خود را انجام مي، ببينيم كه نه اعتقادات نگاه كنيم و

ي اينها را  در زندگي همه .ندك فرق ميبا هم اينها . سره تسليم شدن استكه يكپيروي داريم  كيعني ي ،داريم
آيد،  هر كدام به چه كار مي دانم من چه مي اند، هفت هشت تا قيچي گذاشته ،ايد نشستهدر سلماني  ، مثالًبينيد مي
سلماني . بودنشور  دست مردهدو مثل مرده زير است به معناي اصطالحي اين . باشم الميت بين يدي الغاسلك بايد

اگر  .ديگري را بردار ،اين را برندار :گويم يا نمي ؟داري آقا چرا اين را برمي :گويم من نمي ،دارد وقتي چيزي را بر مي
   .، بايد اطاعت كنيمطور وقتي پيرو شديم همين. نمكارم را بكبگذار  ،به تو چه: چنين بگويم، خواهد گفت

 ه از گناه خود نگران است وكاري را كي گناه بندهي  چهرهخداوند : گويد ه ميكي از بزرگان است كبياني از ي
ه كبا غرور باال گرفته  را شه سركرا ي زاهد و عابدي  ، بيشتر دوست دارد تا چهرهاست ردهكو توبه  شدهپشيمان 
رفته عتبات  شهرهاي گناباد به زيارت ي اي از همه عده .ردمكچنين و چنان و  ،رفتم ه هفت سفر به حجكاين منم 

آيم و  من نمي :زن مسني گفت رويم، مي رزيارت حبه امروز  :روز گفتند كي ،رفتند ميجايي بودند، هر روز به زيارت 
من دلم  :گفت ؟آيي چرا نمي ،ر به اين بزرگواريح: گفتند .ام خوب نيست ر ميانهمن با ح :گفت چرا؟ او: گفتند .نيامد
اين است كه منظور .شدحضرت او باعث شهادت اينكه  براي ،شود ر صاف نميبا ح اثر  ي كربالقدر در قضايا نآر ح

ه بايد بايستد و با حسين كجزو قشوني است و او  نندك دارند جنگ ميكه وقتي ديد  ،لحظه كدر ي كذل مع. داشت
برق ابر جرقه كه مثل خرمن چوبي  ،جرقه زدايمان در دلش لحظه  كبه دل او سخت آمد و در يكار بجنگد، اين 

، جرقهدو الاقل . بودخورده قبالً ها را  ر هم جرقهح .رود ي اينها از بين مي جرقه همه كبا ي ،گيرد آتش ميو زند  مي
بگذار  ،تو برو با قشون خود نماز بخوان :گفتنداو به  ،ردندك حضرت با او صحبت مي و نماز ظهر شدكه ي وقتي كي

 اي جرقه بود كه اينجا ادب و فهم او دهيد بياييم پشت سر شما نماز بخوانيم؟ اجازه مي :گفت .ما هم نماز بخوانيم
مادرت  :ردند و گفتندكحضرت او را نفرين وقتي بود كه بار ديگر هم  كي .شدزده تر  ي بزرگ رقهجبعدها منتها  ،زد

همه چيز تغيير جرقه  كبا ي ،منظور. نم نام مادر شما را بر زبان بياورمك ه جرأت نميكمن : گفت ،به عزايت بنشيند
   .عني نداردم ياميد  نا. باشيداميد ن وجه تا دم مرگ نا هيچ بهكند، بنابراين  مي

به  ،ايم ه اينجا آمدهكايم  ما همه همديگر را صدا زده. من را صدا نزديفردي هم سؤال كرده كه من آمدم و 
كه فراخواني شده البته نه يك فراخوان سياسي، بلكه فراخوان معنوي و قلبي، حتماً  ،ها فراخوان است قول امروزي

  .داده استبه ما ه خداوند كيد توفيقي است ا هآمده كهمين  ،ايد شماها هم همه آمده ،ام من آمده
                                     

 . ش.  ه 13/2/1387 خيتار ،صبح جمعه . 1
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ی، ب د ّ رت و    ق 

ت ع  ا وا ت و  د  ، قام باال   1الز 

  
چون لغات متفرق . شده، به وجود بيايدلغات به كار برده در مورد  يو توهم يبحثممكن است  يبه هر مناسبت

اگر غرور بد گويند،  لغت فراهم كرده مثالً لغت غرور ملي كه ميو بشر به تدريج براي خود  ميندار ياديلغات ز اي
مثالً ا ي. برند يبه كار مآن را  ست،ينبهتري غرور لغت  يبرادر اينجا چون ولي . بودنش هم بد است يمل ،است

 قيفرق دقكه  ديپرسفردي  يحت ند،ا كيبه هم نزد يليخ ،ينيبا تعصب د ينيد رتيغ عبارتعرق،  رت،يغكلمات 
ولي  ت متفاوت استالغ .گفت يراست هم م ،فهمم ينم :گفتاو  ،شرح دادمكمي من  ست؟يبا تعصب چ رتيغ

در مرتبه دوم  بودنش يمذهب اي يمل ست،يچ ميبدان ديرا با رتياول فرق تعصب و غ. معاني بسيار نزديك است
مسلمان را ريغ نفر كي يشده كه وقتطرح  شبحثي است كه بر اساس روايتي از يكي از ائمه .است

و  ي دهياگر به د د؟ينكن اي ديبه او سالم بكنبايد  ـ را يحيمس اي يهودي كيكه نيز آمده  يالبته در خبر ـ دينيب يم

 نيكلَقَدنا بم  رَّمنيپس ا ،شناسد يهم كه خدا را ماو  م،يكردو تكريم آدم را بزرگ   يما بن م،يكن گاهنبه او  ،2 آد 
 ديديدچنين كسي را هر وقت  ديگو يم. ميندار يكاردين او به  م،يسالم كنبه او  ديبا و شود يمنيز شامل او مطلب 

كه  ديشكر كن يعني ،ديستين يهوديا ي يحيشما مس ؛ديستينآنطور  كه شما ديشكر خدا كن يول ،ديبه او محبت كن
منتها اگر در آن تعصب  ،كند يار مكه دارد افتخ يو اعتقاد نيبه د يعنياست حاكم  ينيد رتيآن غ نجايا. ديمسلمان

مثل لباس است، بدن را حفظ  ااسالم و تقو نيا 3خَيرٌ كذل  لباس التَّقْوى :نديگو ياست، م يمثل لباس نيبه كار ببرد، ا
به خودش حساب  دهيرا چسب نيا ياگر كس. از بدن جدا كرد آن را شود يم يعني ،ستيبه ما ن دهيچسب يول ،كند يم

 ،كند يحمله م يدارد به مسلماناو  ديبگوو اگر به من حمله كند،  خواهد يكه با من بد است م يكند كس كند و فكر
 رتيغ يول .اسمش تعصب است نياگر به من حمله كنند حمله به اسالم است، ا ،من اسالمم ،من مسلمانم يعني
  . كند يخودش پافشار دياست كه بر عقا نيا

از  يعني ،ديكه برداشت يديقدم جد ايافتيد ي ديهر سمت جد نكهيضمنِ اشد در مطلب گفته  نيكه ا حاال
 يعني دينيتر بب خود را كوچك يد وليبده تياهمبه همين كار و قدم، و  ديشكرگزار باش د،يپله باالتر رفت كي يپلكان
دلش او بايد . برومال بارا  نهايا ي همه دياست، با يطوالنپلكان  نيچقدر ا و قدم خوشحالم نيمن كه در ا :دييبگو

براي  ميكه از قد ياجازاتبيشتر غالباً در مسأله  نيا. مند و دلسوز باشد هعالق ندا هامديراه را ن نيكه هنوز ا ييبه آنها
خدمت را  نياهم مندرج است ذكر شده كه  صالح ي ادنامهيدر  يا عرفان  و علم ي نابغهدر مشايخ نوشته شده و 

خودشان به  يبزرگ است ول يليخ رند،يخدمت مهم است، خدمت را كوچك نگ يعن، يموجب تواضع بدانند شتريب
  .نديايلباس تواضع درب
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ت وب  ی؟ و ور د ن  ا د ت، اجازه وا ی ا مان    1ا

  
بِسمِ اللَّه  :گوييم ميوقتي نماز در  ،طور خود نماز و عبادات هم همين ،شخصي و فردي استامري ايمان 

ما با  :گوييد در واقع مي ،گوييد ميوقتي اين صفات را  ،الي آخر  الرَّحيمِ الْحمد للَّه رب الْعالَمينَ الرَّحمنِ الرَّحيمالرَّحمنِ 
 ،جوييم پرستيم و از تو ياري مي تو را مي گوييم، يعني فقط ا مير نَعبد كإِيابعد  .كنيم صحبت مياين شخص 

نفر  كو ي خوانيد كه نماز مي شماييددر نماز فقط يعني . نفر كتو يعني فقط ي ،تيمپرس شماها را مي :گوييم نمي
. ندك ميپيدا تجلي  و ي اين مناجات است منتها ايمان جلوه ،ايمان هم از اين قبيل است. كه مخاطب است ديگر

 عظمت آنعالمت عبه كي  خانه اساليد. ي آن است دهنده نشان هم ايمان ،دهد نشان ميرا ه جايي كمثل اساليد 
 كن است دركه ما ارزش و اهميت آن را ممكوجود دارد مسايلي  ئاًالبته استثنا ،طور است ايمان هم همين. است

همه با  ،نيدكمناجات  دخواهي كه ميبا من : فرموده مثالً فهماند؛ مينيم و خداوند يا صريحاً يا غير صريح به ما كن
است و اختصاصي با من  ي صحبت و جلسه ،درست است مناجات :خواسته بگويدخداوند  .بياييد نماز جماعتبه هم 

 ،دهد مينشان  اهميت اجتماع رامسأله اين  .است تر مهماز آن هم ولي همراه هم بودن  ،خيلي براي شما مهم است
  .خواند مينماز ن ،سي ايمان نداشته باشدكتا  ؛ي نماز است ايمان هم جلوه ،اصل مناجات دو نفري است الّا  و

خداوند  .ام من هم وظايف خود را شناختهاينكه  اظهار ايمان است و تعهد به ،ف و بيعت هم در درويشيتشرّ
م يا كأَ لَم أَعهد إِلَي :فرمود و از همه بيعت گرفت عحضرت آدمخلقت به دنيا بياييم و در زمان اينكه  بار قبل از كي

ي شما  آيا من از همه، اي فرزندان آدم 2 هذا صراطٌ مستَقيم  م عدو مبينٌ و أَنِ اعبدونيكيطانَ إِنَّه لَآدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّ  بني
كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شما است و من را بپرستيد كه همين راه راست  بيعت و عهد نگرفتم

ي  محو در ارادهبه نوعي  ـ  پيش از آمدنمان به دنيا ـ  زمان آن .هيادمان رفت ،وقتي آمديم اين دنياولي ما ؟ است
ار ك كاين هم ي .نيمكنظر تجديددر رفتارمان بايد  ،ه مستقل باشيمكاراده به ما داده  كميحاال خداوند  ،الهي بوديم

نوع از اين  جمع بودن و با هم بودن هم، ه انجام شدكالبته بعد ؛ امر اجتماعي نيست ،نفري است اختصاصي و دو
  .وظايف است

علي بيا : گفت ـ هشت، نه ساله بودشايد   ـ م سن بودكه ك عبه علي صه پيغمبركآمده در اخبار 
ي اين كي يكي  ـ اجازه بدهيد بروم از پدر خود بپرسم :علي گفت .نكيعني تعهد خود را اعالم  ،شهادتين را بگو

علي رفت تا در منزل و برگشت و  ،خيلي خوب برو :پيغمبر گفت  ـ ها را در نظر بگيريد و از آنها نتيجه بگيريد صحنه
ه خدا مرا كردم آن روزي كر كمن ف: گفت چرا پيش پدر نرفتي؟ :پيغمبر گفت چه بگويم؟بفرماييد  ،آمدم :گفت
 از ما مستقالً ،سي اجازه نگرفتكاز   ـ آدم عهد گرفت ه خداوند از بنيكنيم آن روزي كتوانيم اضافه  و مي ـ آفريد

 .ردكپيغمبر هم قبول . ست از پدرم بپرسمينيازي ن ،خواهم عهد ببندم ه حاال ميكبنابراين من هم  ؛عهد گرفت
و ايمان و اعتقادات الهي  بيعت با خداوند: گويند مياين است كه نند ك ميبراي اين مسأله ه كتعبيراتي  ي همه

رد و آن كاضافه به آن ي ديگر بايد  تهكن كر من يولي به نظ، نداردهم محتاج به رضايت پدر نيست و ربطي به 
دانست  ه ميكپيغمبر هم . خواست به پدر بگويد ه به پدر داشت ميكي فطري  ه علي روي اعتقاد و عالقهكاين

رد كر كه علي فكدم در . بروكه  به علي فرمود ،ردكابوطالب مرد خداشناسي است و حتماً به علي توصيه خواهد 
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در وضع امروز ما حالت اين . انجام دهم، پس درنگ جايز نيسته بايد كاري است كاگر  ؟نمكچرا تأخير  :گفت
پدر و مادر او ناراضي بودند به بيعت او لطمه  و ردكسي بيعت كيعني اگر هم به هر جهت  ،صددرصد درست است

ه اهميت روابط كچيزي بر حسب دوران و عصر امروز اضافه شده است و آن اين است  كولي ي. شود وارد نمي
 .ه از بين ببردكنه اين ؛به تأخير بيندازدكمي  كتواند بيعت را ي ه ميكقدر زياد است  نآ ،خانوادگي خيلي زياد است

خداوند  .يل خانواده استكت خداوند از تشن است به هم بريزد و اين مخالف نيكها مم ه بعضي خانوادهكاين است 
به وجود بيايد، به اين صورت بيان كرده و فرزندي ازدواج كنند و زن و مردي نكه و ايخانواده از تشكيل ت خود را ني

ه كيات الهي اين است آاز  3م مودةً و رحمةًكنُوا إِلَيها و جعلَ بينَكم أَزواجاً لتَسكم منْ أَنْفُسكو منْ آياته أَنْ خَلَقَ لَ :فرمايد مي
تا به او آرامش پيدا كنيد و بين شما و همسرتان،  از جنس خود شما همسر آفريد  ـ مرد زن يا ـ  ي شما براي همه

پس بايد بين فرزند و مادر . اند ردهكتعبير  ها به فرزند دوستي باشد و رحمت را خيلي مودت .مودت و رحمت قرار داد
. خيلي استفران كو طرق مختلف  دان ردهكفران كاگر نباشد نعمت الهي را  ،و پدر مودت باشد تا نعمت الهي باشد

غالباً بنابراين اگر  .است فرانك ،نيمكاگر اسراف  ،فران استك ،نيمكه خدا گفته استفاده نكراه آن اگر در نعمتي را 
در ايمان رضايت پدر و مادر  الّا و يم، به اين دليل استنكجلب و زن و شوهر را  پدر و مادركه رضايت اند  گفته

را، براي يا جلب رضايت پدر اند  خواستهجلب رضايت شوهر خود را و اند  هدها دستور دا ه به زنكيي آنها .نيستشرط 
ولي اگر گناهي باشد به  ،نمك خير ميأمن ت :بگويدطالب بايد اگر پدر خيلي ناراضي است . استحكام خانواده است

اگر  ،شود درويش شد مي ،در نداردولي به هر جهت نياز به رضايت پ ؛ندكي باينطورتهديد  كي ،ستشماگردن 
اين . ، بايد پنهاني انجام داده به هر جهت بايد مخفي باشدك راو ذكر اعمال فقري و دعاها ، ناراضي هستند يدديد

   .مطلب پاسخ سؤالي است كه شده بود
. اصولي و مكتب اخباري وجود داردمكتب فقهي؛ يعني تب كدو مگويند  ميدر شيعه اينكه  مطلب ديگر

علماي اخباري . دارندقبول  صراحت اخبار رامالك است و  گويد ه فقط آنچه اخبار ميكگويد  تب اخباري ميكم
ه راجع به كي اخباري  همه ،ندك ال ميؤاي س مسأله سي راجع بهكوقتي  ،وچرا و بحث نداريم ما حق چون :گويند مي

تب كاما م .گوييم نميدر اين مورد به او ما چيزي  ،ندكتواند خود بررسي  او مي ،گوييم به او ميوجود دارد ال ؤآن س
مي كرفته ح هم نيم و رويك را بررسي مي ن و اخبارآآيات قريعني  ،نيمك استدالل ميو ما بررسي : گويد اصولي مي

اين اتفاق متر كه ك ـ  هر مسلماني يا بايد خود مجتهد باشد :گويند تب اصولي ميكمطرفداران  .دهيم مي
ند كعمل طوري مختلف  ه در مواردكعمل به احتياط اين است  .ندكعمل به احتياط نيست، مجتهد ا اگر ي  ـ افتد مي
بار  كي :گويند بعضي از علما مي ،نيد در تسبيحات اربعه در نمازكمثالً فرض  .ه همه او را قبول داشته باشندك

ي عمل به احتياط كي .گفته شودسه بار  بايد اقالً ،بار درست نيست كي :گويند بعضي علما مي ،افي استكبگوييد 
در اين گونه رفتار كردن البته  ؛هر دو درست باشدكسي به او ايراد نگيرد و ه ك گويد هميشه سه بار مي ،ندك مي
نبود، دام از اينها كاگر هيچ  .درست است ،ندكسي بتواند عمل به احتياط ك، اما اگر ل استكي موارد خيلي مش همه

سالتي داريد كشما وقتي مثالً . ندك ه آدم جاهل از عالم ميكتقليدي بلكه  ه حرام است،كنه تقليدي  ،ندكبايد تقليد 
تر كد ـ  نيد چنين نيستكولي فرض  ،دنخور مقداري دوا ميو سر خود االن همه طبيب هستند البته  ـ  تركرويد د مي
فرد بيمار نيز اين  .نكار نكن و چه ك اركچه  ،ليوان آب بخور كپا شدي يكه صبح  ،شب زود بخواب :گويد مي
خواهم نماز  من مي :دپرس مياست، طور  در امور شرعي هم هميندهد  ي دستورهاي پزشك را انجام مي همه
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 ،گويد مياو هر چه . نكن و چنان كو چنين ، در مقابل قبله بايست شو بلند :دنگوي ميبه او  ؟چطور بخوانم ،بخوانم
اند كه  از اين استنباط كردهمنتها  اين را بايد انجام بدهد .ندا هگذاشت را تقليداين كار ود اسم بيخاصالً . دهد انجام مي

اگر شما مرجع تقليد نداشته باشيد و مقلد نباشيد  :گويند مي ،مل به احتياط يا مقلد باشدامسلمان بايد يا مجتهد يا ع
تاب را ديده كولي اگر چند  ،غلط است نماز بخوانيداگر ندانيد و از پيش خود  !نه .هاي شما باطل استكاري  همه

ن است بگويد و بايد كه ممكم شرعي كآن ح ،مرجع تقليد نياز نيست. باشيد و همان طور نماز بخوانيد درست است
ه بايد با او كسي كدر مورد مطلب اين ولي  .اري نداريمكوقتي آن را دانستيم ديگر  ،آن مورد نياز ماست ،اجرا شود

البته  4.حج و واليتروزه و زكات و نماز و  :ن بنا شدهكر پنجاسالم بر در خبري آمده كه . كند صدق مي نيمكبيعت 
 :گويد مسأله در تمام آنها هست و آن واليت است و بعد مي كياين حديث چند نوع مختلف روايت شده ولي 

ي واليتي و بيعت  يعني وظيفه ،واندت ي نميكولي از اين ي ،ندكمورد اغماض  چهارن است از آن كخداوند مم
اين مرجع غير از مرجع تقليد  ؛ندكسي بايد با امام و مرجع خود بيعت كهر اينجا  ه دركاين است ؛ ضروري است

طريقتي اين مرجع كند ولي  و پيروي مي خواند نويسد و آدم مي تاب ميكرا در شرعي مرجع تقليد موارد  .است
منتها آقايان اين اهميت و واجب بودن  .ردكاينها را با هم نبايد اشتباه  .»در سينه بود درسي نبود هر آنچه« :گويد مي

من اگر موسم حج نباشد و نخواهم  .ب است مرجع تقليد داشته باشيدجوا :گويند اند و مي داده را به آن قسمت تسري
 ،ي اين بر حسب احتياط فطري استول ،ام حج را بدانم؟ آنها بر حسب احتياط استكچه احتياجي دارم اح ،حج بروم

  .فطرت احتياج به اين دارد
                                     

 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 14/2/1387 خيتار ،صبح شنبه . 1
 . 60-61هاي  يهسوره يس، آ.  2
 .21سوره روم، آيه .  3
 .»ء كما نُودي بِالْولَايةِ اةِ و الصومِ و الْحج و الْولَايةِ و لَم ينَاد بِشَيكبني الِْإسلَام علَى خَمسٍ علَى الصلَاةِ و الزَّ«، 329، ص  65بحاراالنوار، ج .  4
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ول آن ازدواج فات  ر   ، و 

درک ل با ھم،  سا ھان  باط پ ی ار   1ا

  
ه كولي مال عزا را بهتر است مستحب است، اصطالح شرعي به  ،شيريني عروسي را خوردگفته شده كه بايد 

ه كداند  در طب، چون طبيب مي. آن بخورد كبراي تبرّ و مك ،خورد يمهم اگر يعني كراهت دارد و  ،آدم نخورد
ه كاطباي چيني  .ندك وارد و متخصص رجوع مي به طبيبِاگر كسي بيمار است،  ،ي اعضا به هم مربوط است همه

ن كشما مم ،نندك ها را مرتفع مي سالتكسوراخ و خيلي فرد را با سوزن ي گوش  نرمهكنند،  كار ميطب سوزني 
داند  ه ارتباط اينها را ميكسي كار دارد؟ ولي كچه  به گوش ،ندك مي ه من زانويم يا پايم دردكنيد كر كت فاس
البته  ،در قديم رسم بوده  ـ ام البته جايي نخوانده ـ  القاعده علي. دانن است دواي آن را از راه ماساژ گوش بدكمم

ند تا ردك ي سوراخ ميكودكدر همان را ها  ختر بچهدگوش ه كرود،  به كار ميمتر كولي  منتفي نشدههم هنوز 
، طال براي زن مفيد و براي مرد مضر استاينكه  گوشواره هم معموالً طال بهتر است براي ،نندكگوشواره آويزان 

به  .گويند ه ميكهايي  به گردن همان ،دانم من نمي ،گويند مياينطور  ؛مفيد استزن براي قلب و اعصاب  بخصوص
ردن طال به كمصرف ، الي نداردكولي براي زن اش ،صحيح نيستبراي مرد انگشتر و حلقه از طال  همين دليل

  .شف شودكن است چيزهايي بعداً كمم، چرادانم  نمي ،صحيح نيستنيز عنوان ظروف 
ه آن ارتباطات را اگر كوجود دارد ارتباطاتي در روح انسان شود يك  گفته مياوي ك همين طور در علم روان

نند يعني ك كه بايد دركآنهايي و خود ما متأسفانه ولي  ،ندك كشايد در دعلوم را بداني  همهه كاوي باشد ك نروا
از آن ه كنند براي اينك مي كها در باريكو است نها استعمارگرا اما به قول امروزيكنند،  كمتر درك ميي مردم  توده

بايد  ،بود يخويش  و  وقت قوم هاي آن عروسييم، چون شد ميعروسي دعوت گذشته وقتي به در  ،نندكسوءاستفاده 
پسر هفت  :خويش هم بود گفت و ه قومكرفيق ما  ؛اي نشستيم گوشه كما ي ،در هتل بوداي  عروسي .رفتيم مي

مطلب البته اين   ـ قدر خرج اين عروسي است؟ باباجان چه: گفت ،حرف جالب زد كي من ديشب ي هشت ساله
هنوز به دنيا نيامده هستيد، زير چهل سال  كه شماشايد كساني از ه كت اسچهل سال پيش مربوط به 

اين عالمت  .امروز ليارد تومانِيم كي ليون تومان يعني مثليم كمثالً ي: گفتم زيادي بود،رقم بهرحال  ـ  بوديد
مامانم اين لباسي گوييد  شما مياينكه  آخر. نه بابا خيلي بيشتر است: گفت. ردهكتنزل پول  قدر كه اين اقتصاد است

ه در مهماني نشان كخريديد ه براي عروس و داماد كادويي ك ؟برداشتقدر خرج  رد چهكتهيه ه براي عروسي ك
طور خرج كسان ديگري را كه در اين مهماني  همين :بعد گفت قدر خرج برداشت؟ بدهيد ما چنين و چنان هستيم چه

قدر است؟ به مطرب چه  خود خرج عروسي چه ،دوش ميپر  ه تو گفتيكليوني يم كياند حساب كنيد  شركت كرده
نيد و در رديف كشما اگر ن ،اند ردهكه ايجاد كي اين عادات و رسومي  و همهبرگزاري اين نوع مجالس  قدر دادند؟

نفهم است يا  گويند چه خسيس است يا مي كه گويند گيرند يا مي نند به شما ايراد ميكه بايد بكمردمي باشيد 
خرج عروسي حساب جزو ي اينها  همه و نيدكباين كارها را گويند و شما مجبوريد  چيزي مي كيخالصه  ،حسود
 نندك ها همه به آن آخر نگاه مي مهمان .شوند مي خستههم براي تشريفات زياد عروس و داماد  طرف،از آن . شود مي
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 آنو اين از همه بدگويي كه  دوستان درشود  از فردا شروع مي !مطرب چه بود و م بودكپلو گويند روغن  و مي
هر چه تالش  وافتد  مياو سي در كه كچيزي مثل مرداب  كو يديگري و از لباس ا، آن از لباس اين و كنند مي
ما هم  ،بيايد بايد طنابي را بگيرد و باال ه،ه در مرداب افتادكسي ك .بيايدبيرون  تواند رود و نمي بيشتر فرو ميكند  مي
از اين و ها مقداري از اين تشريفات  عروسيدر قديم نياز داريم، چنين طنابي  كيبه گناه افتاديم  دابِمراين ه در ك

به و البته  تجربه مراقب بودندبا  يه چند نفر بزرگترهاكقدري بود زياد، به  قدر نآولي نه  ،ها بود غرولندها و بدگويي
ي شما  ت همان خرج خانهكنيد خرج مملك ر ميكشما ف .شتقدر براي ملت خرج ندا نها آ عروسياين اندازه نبود و 

بنابراين اگر هم . ت استكي ملت و ممل يسهك نند از خزانه وك ه ميكها خرجي  ها و تمام خانواده تمام منزل ؟نيست
حاال اگر ما بگوييم . ي ماست ي همه برعهدهارها كقانون نيست، اين وضع با  بكنيم، اين فقطري كدر اقتصاد ف

آيد پيش  ه مريضي ميكاست ماجرهمان اين مانند چه ربطي به اقتصاد دارد؟  :گويند نيد ميكنيد و چنان كن چني
آن  ؟چه ربطي به هم دارداينها . از گوش او خون بگيريد :گويد ميو دكتر  ،ندك زانوي من درد مي :گويد و مي تركد
خود توصيه  ي همسر به مرحومههميشه من  ،اجاوايل ازدو در .كه اعضاي بدن به هم مربوط است داند تر ميكد

مجلس خودماني و يك در فقط قشنگ باشد،  اينكه كه تميز باشد، بپوش نه يلباس ها ه در عروسيكردم ك مي
 كه خانمي گفت كي ،جواهر و اينها به خود نزن آالت و ام زينت ردهكه به خانم خود توصيه كگفتم  دوستانه مي

  .البته اين هم نگاهي از جنبه ديگر است ايد كه هردكار بدي كخيلي 
خداوند . داند آنها را ميار و گردش رواني كگردش اف ، ارتباطداند ارتباطات را با هم مي ،متخصص هر چيزي

بعد  ،نآي قر به قول آيه. ندكار كاينطور  هكآفريده  زمينهايي هم براي  قانونرا كه آفريد و در زمين قرار داد، بشر 
: ؟ زمين و آسمان گفتندكنيد اينكه به اجبار اطاعت مينيد يا ك خود شما اطاعت مي :مين و آسمان گفتبه زآنكه  از

سيژن و كا عناصردر آب جاري است، در همه چيز  وجود دارد وپس اين قوانين  ،مال اطاعت آمديمكبا  2أَتَينا طائعينَ
آب  ولي در اينجا هميشه اين قانون بر ،شدي مريخ قانون ديگري با رهكدر  وجود دارد، ممكن استيدروژن ئ
 3إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَة :وقتي خداوند فرمود بنابراين. است يدروژنئسيژن و كه عبارت از اكند ك ومت ميكح

خداوند  ، پسقدرتي داشته باشدكسي كه يعني  ،يلكيعني و خليفه يعني چه؟ دهم، قرار ميدر روي زمين  اي خليفه
دانيم آب  ما مي ،ي مني گفته تو خليفه! نه ،ردهكه خود را عزل كنه اين ،هاي خود را به بشر داده است از قدرت قدري

ل ديگري در كآيد و به ش شود و جوش مي داغ مي شد،فشان  وقتي زمين لرزه و آتش ، مايع استدر درياست تا
قدر قدرت و اراده داده  نآبه ما هم  ،گردد د و بر ميشو مرتبه آب مي ه ماند و سرد شد دوكقدري باز در آنجا  ،آيد مي
قدر اختيار داريم  نآ ،خود ما چراغ بگيريم زير آن تا گرم شود ،لرزه شويم فشان و زمين منتظر آتشاينكه  ه به جايك

يم نه توان مياندازه ولي فقط همين  ،نيمكرا از هم جدا  بآ يدروژنِئسيژن و كافهم ما را قدري افزايش داده تا و 
  .اختيار داريماي  تا اندازهبه هر جهت  ،نيمكآب دريا را چنين  مثالً

تر مراجعه كبه د ،مريض شديداگر ه كي از قوانين اين است كي ،براي خود بشر هم قوانيني آفريدهخداوند 
ا از خدا دهد، شفا ر ه شما را شفا ميكنيست  دكتره اين حرف كولي بدانيد  ؛نيدكحرف او را هم اطاعت  و نيدك

چنان است كه هر موجودي به قاعده و از راه آسان به  ،ه خدا آفريدهكقوانيني  .نيدكاطاعت هم حرف او را  ،بخواهيد
ي از اهالي جاجرود كياگر  ،رسد ورامين ميبه  ،آيد از آن باال ميكه ي جاجرود  رودخانه .كمال خود هدايت خواهد شد

 اگر شنا بلد استاما  ،ميناماشين بگيرد و برود ور ،بيايدكه از آنجا به تهران فكر كند بايد  ،ورامين برودبه بخواهد 
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خالف ولي اگر خود را در رودخانه انداخت ديگر نبايد  ،ه خيلي آسان او را ببردكخود را در رودخانه بيندازد  تواند مي
ه خدا آفريده و گفته آب رو به كيعني همان قانوني  ،ندكد شنا ور ه آب ميكهمان مسيري در بايد  ،ندكشنا جريان 

ه جامعه كه خدا آفريده قوانيني است كقوانيني ي از كيوجود دارد؛ در روحيات ما هم اين قوانين  .سرازيري است
آن را هم خود خداوند معين  وقت .نندكزن و مرد بايد ازدواج  ،يعني در مسير زندگي ه،ازدواج گذاشت اسم آن را

تغيير ه به وجود آمده خيلي چيزها را كحاال جامعه ؛ ه زد وقت آن استكزنگ  ،زند گ مييعني زنگ اخبار زن ،ردهك
كشفيات علوم روانشناسي، علوم فيزيك و  ـ  اند شدهشفيات كدر علم و دانش و غرق چنان  گويند ها مي خيليداده، 

دهند  گوش نمي شود،آوري هم بياداگر به آنها  ،نندك و رعايت نميكرده اين قاعده را فراموش كه   ـ يا علوم شيمي
 امروز نه تنها در ي جامعه .است ه خود جامعه آفريدهكند ا هگويند مهم نيست حاال اينها مقهور قواعدي شد و مي
ه به دنيا ككودكي ه هر كرده بود كشور سوييس پيشنهاد كدر  ، فرديي استاينطورشورها كه در بيشتر كبل ،ايران
تر يا مهندس بگذارند تا كاسم او را د يدر شناسنامه بر حسب قواعدو نند كصادر  براي او اي شناسنامه ،آيد مي
اي  اين قاعده ،كبرود دنبال مدراينكه ، نه انجام دهدار واقعي ككرده و خواهد  اري ميكهر  كهراحت باشد  شخيال

قدر  چه :دنپرس مياز او  ،نيد هر جواني بخواهد اين وظيفه را انجام دهدكفرض  .ردهكه جامعه بر ما تحميل كاست 
در را روي او باز  برو و اصالًشود  به او گفته مي خوانم تاب ميكسواد دارم و خودم  :اگر گفت اي؟ درس خوانده

تشريف ببر  :گوييد دهيد و بعد مي چاي هم به او مي كي احياناً ،نيدك در را باز مي ،ديپلمه هستم اگر گفت ،نيدك نمي
آن هم ليسانس و  چه ربطي دارد؟ به بشريتاين دكتر و ليسانس شدن  .ديوقت بياي آن ،تركيا دشديد اگر ليسانسيه 

فقط به  ،علم خوب است .ايد ردهكدرست خودتان ه كيعني آن قواعدي خود شما  ،دهيد ه خود شما ميكي ايتركد
گويد علم  سي نميك. علم باشدكسب اگر مربوط به  ؛ آن هم بد نيستبد استرفتن ترا كليسانس و ددنبال مدرك 

ولي از رود  مي د به دنبال آنشو استاد دانشگاهو تر كدد و بايد درس بخوانشود كه متوجه وقتي فردي . بد است
ه كقانون بقاي اصلح . است زمان آن گذشته ، ديگرندك بر او سنگيني ميكه آن قاعده طبيعي الهي طرف ديگر 

قانون الهي را اطاعت  ، يعنياصلح استآنكه  چرا كه. ت استدرساينجا اما  ،داروين گفته همه جا درست نيست
راجع به . بودن اين مطالب فكر كنيد صحيح يا سقيمدر مورد به هر جهت  .استرده كهدايت خدا هم او را  ،ردهك

ومت كرده و بر طبيعت تمام اشيا و افراد حكبه عنوان طبيعت ايجاد را ه خداوند قوانين و قواعدي كاين مسأله 
ه ما درگير كشود براي اين الت رفع ميكد خيلي از مشينكاين توجه به اگر  ،نيمكاين را بايد توجه و رعايت  ،ندك مي

براي هر بلكه  ،و جامعه نه براي ما ،حاال اقتصاد براي ما غولي شده ؛درگير اقتصاد هستيم ،هستيممسأله چند 
جويي در  برتريگرفتن مدرك و  گويند ميافراد  ،طور همينهم مسايل اجتماعي  ،ل اقتصادي غولي شدهيانساني مسا

 تا ، اما همه چيز بايد به قاعده باشد،و برتر از ديگران باشدپيشرفت كند هر انساني مي خواهد  و طبيعي استانسان 
نْ أَ هكنيز آمده است ن آقر ي آيهدر . ه جلو زدن او به ديگران ضرر نزند خوب استكي حدلَنا م بنا هبر َ واجِنا وز

ما را  5و اجعلْنا للْمتَّقينَ إِماماً ين به جاي خودا. پروردگارا از زنان و فرزندان ما، نور چشماني عطا كن 4 ذُرياتنا قُرَّةَ أَعينٍ
ه كبه من قدرت و عظمتي بده : گويد مي عحضرت سليمان؛ نه برتري به آنها ،اران قرار بدهكامام و پيشواي پرهيز

ه به ديگري كتا آن حد كه بتوانم، هر چه بيشتر و يعني خيلي زياد  باشم، ه باالتركنه اين ،اي سي ندادهكبه كنون ات
  .طلبي خوب است و عيبي ندارد اين زياده ،ندكبه ديگران هم خدمت بلكه بتواند ضرر نزند 
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ي اينها با اطاعت  همه ،ندك ميا خرد ر ه ما را در زندگي تحت فشار قرار داده و ماكالت كي اين مش مجموعه
درآمد كند و  گردشگران زيادي را به خود جلب ميبرج ايفل در فرانسه  ؛شود از قوانين طبيعي الهي خوب مي

ي  مسابقهساخته شدن آن اينگونه بوده كه در فرانسه  .هم هنري است واقعاً آيد به دست مياي از تماشاي آن  عمده
ت كهم در مسابقه شر ...وچند نفر مهندس و ليسانس فرد است، يفل نام فاميلي اسازي برگزار كردند،  ساختمان
ي خود  او از اين رد شدن عصباني شد و با هزينه ،ليسانسيه نيستي و اي تو ديپلمه ردند و گفتندكايفل را رد  ،داشتند

 ي كه ازآثارو ديمي هاي ق تمام ساختمان .را ساختماينجا  يعني ببينيد بدون ليسانس من ؛اين برج را ساخت
، همين مزار سلطاني ندا هها نساخت اينها را مهندسين و ليسانسيه پيش، از چندين هزار سالمانده و يا جمشيد  تخت
حاال در  .روح مردم و اخوان و فقرا آنجا را نگه داشته و نگه خواهد داشت ،ه غير از قواعد ماديكاست اينطور  هم

در نوغاب  اشته وبراي خود برداخير قداري از لوازم مزار را در همين دو سه ماهه مفردي . ياد چيزي افتادمحاشيه 
نام آن نيز به ه كاست  118 و اجناس مزار عالمت داردچون  ،فروخت رده بوده و ميكحراج  نار خيابان گذاشته وك

مأمور ژاندارم را  ،استه مال مزار كو گفته اينها بود ي اينها را ديده كي ،ندا هعليشاه حسن گذاشت حضرت صالح
اين ب كه مرتكشنيدم  اخيراً؛ و وسايل را هم پس گرفتند هاو را گرفت ،ه بله همه مال مزار استكاند  اند و ديده برده

گويند آتش آن  مردم مي، درگذشت ،ب شدهكه مرتكآن جواني  ،آتش گرفتند ،حريق كو پدر او هر دو در يخطا 
اين مزار را در واقع اوستا ابوالقاسم كه ايناما دنباله مطلب اصلي . اي بود مطلب حاشيهگفتم  اينكه .او را سوزانداموال 

ه كيزد بود از فقراي پيرمردي  ،ساله بودمهيجده  هفده وقتي من نوجواني ،من او را ديده بودم ،لي ساختهكتو
و ليسانس كه نه پيرمردي . اخته شدمزار س او را از يزد آوردند و در واقع با معماري او. آمد روزهاي جمعه مجلس مي

  .م استكخوب و مستحبسيار  يها از ساختمانو ساخته را اينجا نه چيزي داشت كه ترا و كدنه 
 كي. خوب نيستبه اخذ مدرك منتها مقيد بودن  ،بد نيست ،علم و دانش و قدرت خوب استاينكه منظور 

ي  وقتي ورقه ،ندكر اين صورت بايد برود و تحصيل د ،تر شودكخواهد د مي شدلآدم نياز پيدا كرده و وقت هم 
در ها را  اين مدركند و به قول مشهور كداير وقت بايد مطب  آن و است هسال  نه هشت و  بيستترا دست اوست كد
ممكن است فردي احساس كند كه به جاي گرفتن مدرك بايد زندگي وقت  كولي ي ،وزه بگذارد و آبش را بخوردك

مالي كمرحوم به قول  ؟يكند يا آن يكار را كه اين كل است كخيلي مشاين دو تشخيص حاال  ،دنكمعمولي 
  :سبزواري

 تـــابيكتـــا بگـــويم از هـــر مطلـــب       آســـوده شـــبي بايـــد و خـــوش مهتـــابي
خسته زود ولي حاال دستم  ،نوشتم ه حوصله داشتم ميكوقتي  كمن ي، مفصل استاين مسايل خيلي 

  .شود ي دستم خسته نمي ازههنوز زبانم به انداما  ،شود مي
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، ً ی 
ن علّ د  نای  ن،  وال عار ف ا ت   ون 

ت ق ا وق، ش خا خ   1ش 

  
را شكر قدر هم خدا  همان. ميديو فهم ميديرا شن عيعل شيفرما مييگو يم م،يبه خودمان ببال يليما اگر خ

درش را  كيما . در دارد نياست كه چند يبهشت ي بزرگان روضه شاتيكه فرما ميتوجه كن ديبا يول ،ميديكه فهم
 و ميشناس يرا نم گريد يآن درها يگاه يول !مييما نيه، اب  هبه آسمان كه ب ميانداز يكالهمان را م ميكه شناخت

قرآن . است يطور نيهم شانهاي شيفرما مهبه هرجهت ه ست؟يچ نجايا ميدان ينم م،يبرو رونيممكن است از در ب
 عيبه طور مثال عل. است نيمنظور هم ،بطن دارد هفتاد ايبطن  هفتگفتند قرآن  نكهيا. است طور نيهم هم
در جاي . كند يخودش م ي بدهد مرا بنده اديحرف به من  كيهر كه ، بداًع يرَنيصد قَرفاً فَح يمنلَّمن ع :فرمود

 نيمورخ يآرا كه بنا به اتفاق غمبريپ. از بندگان محمد هستم يا من بنده، 2أَنَا عبد منْ عبِيد محمد: فرمود يعل يگريد
كتابي تو نه  3إِذاً الَرتاب الْمبطلُونَ كتابٍ و ال تَخُطُّه بِيمينكنْت تَتْلُوا منْ قَبله منْ كو ما  :كرده دييسواد نداشت، قرآن هم تأ

متوقع  يدارد كه حت گريد ي هيآ كياش در  دنبالهكنند و مبادا اهل باطل ترديد  ينوشت يخطاي و نه  قبالً خوانده
آنچه كه ما . كه سواد نداشت غمبريپ. ميفرستادو قرآن را  ،ميما به تو رحمت كرد ،ينبود ها دنيد نيمقام و ا نيا
آيا د؟ بو يچه حرف رفاًح يمنلَّع :داد ادي ياگر به عل. كلمه، خود حضرت بلد نبود، سواد نداشت ايحرف  مييگو يم

  :ديگو يبود كه حافظ م يحرفاين همان ! دانست ينم غمبريبود؟ كه خود پ »ب ـ الف« نيهم
ـ بـر لـوح دلـم جـز الـف قامـت        ستين ــر     اري ــچــه كــنم حــرف دگ ــداد اســتادم ادي  ن

كه  يگرياستنباط د كي. ميكن ياست كه م ياستنباط نيا. را داد اريدرس داد، الف قامت  يكه به عل استادش
 4لَّهاكعلَّم آدم الْأَسماء : ديفرما يقرآن كه اول مديگري از  ي هيآ يپهلو ميبگذار ن گفت، اين است كه آن راتوا مي
اقْرَأْ و  الَّذي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ علَقٍ كاقْرَأْ بِاسمِ رب :ديفرما يم گريد يجا. ها را به آدم آموخت علم زها،يچ ي همه

ببِالْقَلَمِكأَالْ كر لَّمالَّذي ع لَم رَمعي الْإِنْسانَ ما لَم لَّمبِالْقَلَم آيا 5 ع لَّمنوع  نيهماز خداوند قلم دستش گرفت نوشت؟  يعني ع
 چيكه او ه يزيداد و چ اديرا به او  زيهمه چ علَّم الْإِنْسانَ ما لَم يعلَم :ستيناينطور  اًها؟ كه خوب مسلّم قلم
نبوده بعد از  چياز اول ه ،يهر موجود ديبگو خواست يم عيپس عل. دانست ينم نهايكدام از ا چياز ه دانست، ينم
اعالم  واقعدر و  كند ياقرار م نجايا يپس عل. شود يرا به او آموخت، بنده م ما لَم يعلَمخداوند  نكهيو ا نشيآفر
بنده كه دو تا  كيآخر  أَنَا عبد منْ عبِيد محمد :ت و چون فرمودخداوند اس ي وجودم بنده يمن سر تا پا كه ديفرما يم

خداست و هر كه  ي بنده ،محمد است ي هر كه بنده يعنيهم هستند  نيدو تا ع نيا .داشته باشد تواند يارباب نم
 يا لهأمس نيتر ساده. شود يم دهيفهممطلب  نياست كه از ا ييزهايچ نهايا. محمد باشد ي بنده ديبا ،خداست ي بنده

از  ياست كه تشكر از منعم و قدردان نيو آن ا ميفهم يما م ي ن همهاست كه اآل يزيچ نيا شود يم دهيكه فهم
كه در  دهد يالبته نشان م. بدهد اديحرف به ما  كياگر  يالزم است، حت يليخ ،دهد يبه ما م يكه هر منعم ينعمت
كه  دهد ينشان م يول ،كند يكار را م نيحرف ا كياست كه  يمهم يليدادن حرف خ اديگرفتن و  ادي عيعل نظر

 ياست كه به كس نيا يهر علمداشتن  ي طور كه شكرانه همان يعني. الزم استبسيار طرف  نيهم از ا يشكرگزار
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كسي   ر الخالقكشْي مخلوق لَر المكشْي ملَ نْم :مقابل او شكر كند راست كه د نيهم امتعلّم  ي فهيبدهد، وظ ميتعلديگر 
از  يكس: نهفته است يمعن نيحضرت ا شيفرما نير واقع در اد. شكر مخلوق را نكند، شكر خالق را نكرده است

شناس ن نمك شيبه اصطالح معمول از خداوند هم شكر نكرده، ،كرده، شكر نكند يمخلوق خداوند كه به او محبت
خداوند  يآخر وقت. خداوند هم قبول نكرده و دهكرهم شكر نرا خداوند  ،شناس نباشد  كه نمك يكس. است

خلقت ل كه موجب خاك و گ نياقرار دهم،  فهيخل نيزم يدر رو خواهم يم 6إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَة: ديفرما يم
 فهيخلچه كسي پس  نسبت خاك را با عالم پاك؟ چه .خدا باشد ي فهيخل تواند ينم اينكه شود، يم نهايدست و پا و ا

 :ديبعد از آنكه خداوند از روح خودش در او دم؟ ديسجده كن وبود كه خداوند به فرشتگان گفت به اچه كسي بود؟ 
بعد از آن بود . كنند يل سجده نمفرشتگان هم كه به خاك و گ 7 فَقَعوا لَه ساجِدين  فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي

سجده نكردن،  يآورد برا طانيكه ش يريهم معاذ ليدل نيشد و به هم دهيبشر دم نيدر ا ياله ي آن نفخه كه
 داند وقتي كه مي يول! دهينفهم ميگفت يم ده،يكه خداوند از روح خودش در او دم دانست ينم طانياگر ش. قبول نشد

گفتم، ما نسبت به  كهدليل  نيحاال به ا. مطرود است ، به اين دليلسجده نكرد هست ولياز روح خداوند در او 
كه از روح  يا اگر به بنده. او باشيم شكرگزار ديپس با ،او هستيم ونياصالً وجودمان را مد م،يونيمد يليخداوند خ

ي بشر به طور كلاين چون  ،ميكن يبه خدا هم شكرگزار ميتوان يم م،يكرد يشكرگزار ،شده دهيخداوند در او دم
خدا را هم  شناسد، يخدا را نم ي فهيكه خل يكس ر الخالقكشْي مخلوق لَر المكشْي ملَ نْم :گفتند نكهيا. خداست  ي فهيخل
اگر به ما محبت كرده، را كه تمام عمر  يكس. ميده ينم تياهم يليخ يشناس متأسفانه ما به نمك. شناسد ينم

  .ميگرد يبرماز او  كند،به ما سالم  رتريد اي دهد ريجواب سالم ما را دقدري 
 ادتانبهتر است ي د،يكن يمكه  يمحبت د،يكن يم يكه به كس يند كمكا هامروز نوشتهم شناسان  وانر يحت

 ايو چنان كردم  نيچنبراي تو كه من  گذارند يت ممنّبر سر ديگري  ها يليخ دميمن د. دياوريبرود و هرگز به زبان ن
مبني بر اينكه با دارد چند آيه وجود در قرآن كه  8 محبِطَت أَعمالُهحرف  نيبا ا. پدر ما، مادر ما به تو خدمت كرد

 9حبِطَت أَعمالُهم في الدنْيا و الĤْخرَةِ كأُولئمثل اين آيه كه  .دشو ياعمال گذشته باطل م ي همه يحرف كي اي يعمل
  .خودش و بندگانش را بدهد يشكرگزار قيخداوند به ما توف شاءاهللا نا .است ليقب نياز ا يكي
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د ت  ؤو ون،  ّوا ت  نای  ف زن،   و   ازدواج،    وظا

د و دا ت از  وا وه ی  سلم،  ر    1ازدواج با 

  
الرِّجالُ : فرمايد اي مي دانيد كه خداوند در آيه مي. اند و وظايف زن و شوهر پرسيدهازدواج ي  دربارهالي ؤس

شناسي و حقوق اسالمي  ي اين آيه، با يكي از اساتيد اسالم من درباره ،گفتمقبالً ه كهمانطور  .2قَوامونَ علَى النِّساء
ي وسط خيمه است كه تمام سنگيني خيمه بر  به او گفتم كه قوامون جمع قوام و به معناي ستون قائمه. بحث كردم

خيمه در . ستخداوند در اين آيه مرد را به آن ستون خيمه تشبيه كرده و چنان فرموده ا. شود اين ستون وارد مي
هاي  است و خداوند زحمت) خانواده(اينجا عبارت از زن و فرزند است كه مرد خانواده در حقيقت خادم اين خيمه

: فرمايد ي مرد گذاشته است؛ زيرا زن بايد تحمل ايام بارداري فرزند را بكند، چنانكه در قرآن مي خانواده را برعهده
 هأُم لَتْهمتْكحضَعو رْهاً و راًكهثَالثُونَ شَه صالُهف و لُهمح مادر در ايام بارداري و شير دادن بچه آرامش ه كبراي اين. 3رْهاً و

اند، بلكه هميشه  البته اين بدان معنا نيست كه نسل گذشته بد بوده ـ  بهتر از گذشته باشدداشته باشد تا نسل آينده 
 دستور داده شده، ـ  دن كافي نيست و بايد رو به بهتر بودن باشندهاي مسلمين خوب هستند منتها اين خوب بو نسل

ي مرد است،  كه زحمت و مسؤوليت خانواده با مرد است و چون تأمين مخارج زندگي و مسؤوليت خانواده بر عهده
افرينَ علَى كاللَّه للْ و لَنْ يجعلَي شريفه  ي اول، خداوند در آيه بجز آيه. نددارها  زني رياست بر  جنبهقهراً مردها يك 

، فرموده كه خداوند هرگز كافران را مسلّط بر مؤمنين قرار نداده است كه در قواعد فقهي، اين آيه به 4الْمؤْمنينَ سبيال
  .سبيل نامگذاري شده است ي نفي قاعده

ه محقق و كنيم ولي براي اقناع اشخاصي ك در اينجا راجع به خوب و بد بودن اين قاعده بحثي نمي
فرمايد به اين  ي مرد است و در آيه ديگري مي گوييم كه چون مسؤوليت خانواده بر عهده پژوهشگر هستند مي

ساالري بوده، مدتها مادرساالري  البته مدتها زن ـ خواهد طريق مرد جلوتر است به هر حال هر جمعي رئيس مي
كنند و پدر و مادرها جرأت ندارند حرف بزنند، از  يخواهند م ها هر كاري مي ساالري است بچه بوده و حاال بچه

لذا در فقه بيان شده كه زن مسلمان نبايد  ـ  هاي بزرگ هشتاد ساله هاي كوچك دو سه ساله گرفته تا بچه بچه
تواند از ملل و اشخاص  شوهر غيرمسلمان انتخاب كند البته در اين مورد اخباري هم هست كه زن مسلمان مي

تواند شوهر انتخاب و  القول هستند كه از غير موحد و غير خداشناس، زن نمي ر كند ولي همه متفقموحد شوهر اختيا
  .اختيار كند

ي  عالوه بر اين دليلي كه ذكر كرديم علل ديگري هم هست؛ از جمله اينكه معموالً مادر در سنين اوليه
تر شد و در اجتماع وارد شد، بيشتر تحت  بزرگكند ولي طفل وقتي كه  طفل، اعتقاد ديني خود را به فرزند منتقل مي

ي دين و مذهب را در انتخاب همسر مالك قرار نداده و  البته امروزه برخي كشورها هستند كه مسأله. تأثير پدر است
دهند كه همسر  ي كشورشان باشد، اجازه نمي اند و به هيچ وجه به زني كه تبعه موضوع تابعيت را مالك قرار داده

ي آن كشور  ي كشور خود داشته باشند و اگر تبعه خواهند تسلّط حكومت را بر افراد و تبعه يرد زيرا ميخارجي بگ
در ) دولت(  بخواهد همسر خارجي اختيار كند، بايد مطابق قوانين آن كشور از دولت خود اجازه بگيرد و سپس آنها
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ساس اعتقادات مذهبي باشد، چون تخلف از آن البته اگر اين موضوع بر ا. كنند خصوص اجازه دادن به او تحقيق مي
  .وجه نبايد آن را انجام دهند هيچ كند لذا به ايجاد يك ناآرامي روحي براي فرد مي

اي هستيد و با هزار زحمت از  در مورد درخواست از خداوند كه سؤال شده، شما فرض كنيد كه كارمند اداره
اي بكنيد كه  رويد اگر از او درخواست ساده وقتي كه نزد او مي. ايد وزيري كه آن اداره تحت نظر اوست وقت گرفته

ن ك كمدادپايا مدادتراش ندارم، شما دستور دهيد كه روي ميز من ن ك كمدادپا مروي ميزبگوييد كه من به او مثالً 
ه ممكن و هر چند ك! كند كه اين چه درخواستي است كه از من داري يا مدادتراش بگذارند، او به شما پرخاش مي

خواهيد بلكه مهمترين چيزها را از او  كن يا مدادتراش هم به شما بدهد، ولي اينها را از او نمي است كه مدادپاك
خواهيد كه  خواهيد؛ نه اينكه مثالً به او بگوييد كه تو اين پست وزارت را رها كن تا من وزير بشوم، بلكه از او مي مي

دهد و يا فقط نام شما را  او هم يا همان موقع به شما جواب مي. منصوب كنه وزارتخانمثالً من را به عنوان معاون 
  .خواهد راجع به انتصاب معاون وزارتخانه فكر كند شما را هم در نظر بياورد كند تا بعداً كه مي يادداشت مي

بدهد بلكه از او خواهيد كه مثالً چهار پنج تا يك قراني به من  رويد از او نمي يا مثالً وقتي نزد پادشاه مي
بنابراين . شأن خداست  حاال از خداوند هر چه هم بخواهيد دون. خواهيد چيزي متناسب با شأن و قدرت او مي

  .حداقل، چيزي بخواهيد كه از شأن خود شما باالتر باشد
لي البته ممكن است دعا نكنيم و از دل از خداوند بخواهيم كه منزل خوبي يا چنين و چنان داشته باشيم و

و از خداوند چيزي بخواهيد كه قادر به انجام آن نباشيد؛ مثالً بگوييد كه خدايا اين دنيا را  اينها امور كوچكي هستند
كنند  ي ما كه اشخاص فكر مي اصالح فرما، وضع اقتصادي همه را اصالح كن يا بخواهيد كه خدايا در اين جامعه

يم كه اين فكر صحيح است يا سقيم و چه كساني باعث رواج اين حاال كاري ندار ـ توان ازدواج كرد كه ديگر نمي
يا اينكه بخواهيد خدايا اين همه امراض . و دخترها و پسرهاي ما مجرّدند، اين وضعيت را اصالح كن ـ  اند فكر شده

هيم كه و بخوا خودت شفا بده ـ  دانند اند ولي درمان آن را نمي و آن را كشف كرده  ـ اند مختلف كه به وجود آمده
دانيم به ما عطا كن و انجام هر كاري كه در حد عقل  خدايا هر چه كه از حد درك و فهم ما باالتر است و ما نمي

همه دعا كنيد خداوند . شاءاهللا ماست و قدرت انجام آن را نداريم به ما قوت بده و فهم و عقل ما را بيشتر كن، ان
  .كند هم قبول مي

                                     
 .ش.  ه 20/2/1387 خيتار ،صبح جمعه . 1
 ».هايي براي زنان هستند گاه مردان تكيه«: 34آيه  سوره نساء،.  2
 ».مادرش بار او را به دشواري برداشت و به دشواري بر زمين نهاد و مدت حمل تا از شير بازگرفتنش، سي ماه است«: 15سوره احقاف، آيه .  3
 .141سوره نساء، آيه .  4
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ق ّناس، اهّلل و  ن، ا   وط آدم  ز

سان طان و  ا   1 سارت 

  
 يعنيببخشد،  تواند يم حق ياس را فقط خود صاحب ذالنّ حقّ: اهللا فرموده است اس و حقّالنّ حقّمورد در 
مفاد اين آيه است از  ريغدستور  نيا. آن حق را ادا كند ديبا ،دارد يحقّ يبر كس ينيد يب ،يكافرحتّي  ديفرض كن

خداوند راهي را براي تسلّط كافران بر مؤمنان قرار نداده است؛  ،2افرينَ علَى الْمؤْمنينَ سبيالكنْ يجعلَ اللَّه للْو لَكه 
آن را به صاحب حق  ديخودش هست، با يسر جا تشيولؤبه اصطالح مسالنّاس  در مورد حقّ. نيست آن بيلي برس

بود حتماً فرموده اگر . بخشم يحتماً ماما نفرموده كه ببخشم،  ،مكن استمفرموده كه اهللا را خدا  حقّاما . بدهد
خودش هم فرموده  ده؟ياهللا را نبخش گفت كه چرا حقّ توان ينم نيبنابرا. نداشت يگناه معن گريپس د ،بخشم يم

 ثيدر حد .نهايو امثال ا بخشم؟ يم ، در چه زماني و چه گناهاني راچرا بخشم؟ يو چگونه مدر چه مواردي است 
خواستم شناخته  ، من گنج پنهاني بودم مي3ي أعرفكنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكنت ككه آمده  يقدس

شناخته شدن است  استنباط شده كه هدف خداوندحديث  نياز ا .شوم، پس موجودات را خلق كردم تا شناخته شوم
 ونددااز خ و ميكن نيمع فيتكل وندخدا يبرا ميتوان يا نمم ياست ول طور نهميبله، . بشناسنداو را  نيكه مؤمن

  .خواهد يهم م گريد زيبشناسند، هزار چمرا  خواهم يمفرموده كه را به ما  مقاصدشاز  يكيخداوند . ميبازخواست كن
! خلق كرده، نه را فقط به خاطر ما زهايخداوند همه چاستنباط كرد  شود ينماست  ياينطورپس حاال كه 

هم بخشنده بسيار  ،است ريسختگ يليخ نكهيا مندر ضهمچنين فرموده ست از آنها يكيهم  نياست افرموده 
 ،ديخداوند آدم را كه آفر. هم خوف و ميداشته باش ديهم ام ،ميهم نترس ،ميهم بترس. مينترس نكهيا يبرافقط است، 

مخزن درست  كي. بود ها وهيم ممخزن تمابه اصطالح كه  يباغ بهشت، باغ ،گذاشت ارشيدر اخترا  يباغ بزرگ
 كه كنند يكوچك كوچك درست م يها نهالو ها  درست كنند، قلمه يباغ ،از فالن درخت خواهند يمثالً م ،كنند يم

اكنون كه  ييزهايچ يليخ يحت. جهان آنجاست ي خزانه ، اصطالحش استاين  ند،يگو يخزانه مبه آنها به نظرم 
باغ فرمود . گذاشت آدم اريآن خزانه را در اختر هست، در آن خزانه هست، خداوند و مثالً در كرات ديگ ست،يناينجا 

 كينزد نيبه ااما : و فرمود نشان دادولي درختي را . بخور يخواه ياز هر چه م ،ي در اختيار توستبزرگ نيا به
به صورت ظاهرش  اي، يدنباش يدبخور نهاياز ا نكهيبه فكر ا يعني! يدنشو كينزد 4و ال تَقْرَبا هذه الشَّجرَة. يدنشو
 خوب! يدنشو كيدرخت نزد نيبه ا و ال تَقْرَبا هذه الشَّجرَة با اصطالح به هر جهت! درخت نيا يپا ييداين مييگو يم

  . شدبايد بشود، آنچه  اتفاق افتاد و
زشت است كه  يليخپي برد كه خورد چون وقتي . و بد خورد كيشناخت ن آدم از آن درخت شود يم معلوم
به عنوان مجازات نبود،  نيكه ا نديگو يم نياز مفسر ياريبس ،ديبرو زمينبه فرمود خداوند . لخت باشند زن و مرد

و  :فرمود ونداست و خود خدا فيضع خيليآدم افتاد چون  كي اتفاق ميكوچكرد بايد كار  پيدا مياگر عنوان مجازات 
 ي،ديرا هم كه خودت آفرخدايا؛ آدم  ،نداشت يقدرت روح ،راده نداشتا. اي نيافتيم راده، ما در او ا5لَم نَجِد لَه عزْماً

 ،در قرآن نباشد يحيتا تصر مييگو يمدر اينجا ما هر چه  البته. (نشان بدهد نهايبه ا خواست يمخداوند  ديشا
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 نيچن كينشان بدهد كه  هانيبه ا خواست يخداوند م ).است، استنباط خودمان است نيحتماً ا مييبگو ميتوان ينم
بفرستم به خواهم  ميشما را فرمود داشت كه را  تيناين خوب از همان اول  يول ،نگفت .وجود داردهم  يزندگان

  .بارد مي ...و وسوسه و يگرفتارش وارياز در و د كه ميكه ما داراست  انيزندگ نيهممراد از جايي  ،ييجا
 ست،ين يناراحت يجا نجايا ست،ين يآلودگ يجا نجايو ا ديدان يرا م نجايقدر ا ،ديرفتفرمود زماني كه به آنجا 

البته گناه . ديبرو به زمين ست،ين ي شماجا نجايا شود يمعلوم م ديكار را كرد نيحاال كه ا. آرامش است يجا نجايا
 كه در واقع را گمراه كردم نهايو من هم ا يكرد راهتو مرا گم: گفت وندبه خدا طانيچون ش ديرا نبخش طانيش

هر  ،6 كمنْ سيئَةٍ فَمنْ نَفْس كمنْ حسنَةٍ فَمنَ اللَّه و ما أَصاب كما أَصاب :مييگو يما مولي  .را به خدا نسبت داد يگمراه
چون  طانيش. باشد رسد از جانب خودت مي رسد از جانب خداوند است و هر شرّي كه به تو مي نيكي كه به تو مي

، پروردگارا 7 رب بِما أَغْويتَني :تگفو جسارت را كرد  نيا يول؛ دانست يحرف را م نيا ،فرشتگان بود ها در صف مدت
 زينه آن حرف را گفت نه چ ،هم نگفتچيزي  دانست يآدم نم. كنم چون مرا گمراه كردي من هم آدم را گمراه مي

به اينجا ما را  م،يجا كه ما هست نيآمد هم ن،رويآمد ب. چشم :گفت رون،يبرو ب :فرمود وندكه خدا نيهم. ديگري
و خداوند توبه او  كرد افتيدر اي يخود آدم از خداوند معان 8لمات فَتاب علَيهكفَتَلَقَّى آدم منْ ربه  :بعد خود خداوند. آورد

كلمه د و كلمه خدا بود و نزد خدا بو در ابتدا كلمه بود، كلمه: گويند ، ميهم هست يمعن يكلمه به معنا. را پذيرفت
معنا را از  نيا و كلمات را نيا. گويد مي اهللا كلمةرا  عيسيع ،نآقردر خدا  اي. متجسد شد و عيسي مسيح گرديد

ما  بگويد داد كه ميلخدا به آدم تع د،يزد، آدم هم شن طانيكه شرا  يآن حرف نكهيحاال مثل ا. كرد افتيخدا در
نَ كأَصابنَةٍ فَمسنْ حم ما أَصاب و كاللَّه نْ نَفْسئَةٍ فَمينْ سيخطا يوقت د،يرا فهم طانيش يخطادر نتيجه آدم  كم 
ما خودمان،  ايخدا 9ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا: داد بگو ادي وند به اوخدا كهكرد  دايپ اقتيفهمش باال رفت، ل ،ديرا فهم طانيش
كردن  رونياوالً ب نيبنابرا 10و إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا ؛ميخودمان ظلم كردآدم و حوا، ما خودمان به  ،يدو نفر يعني

 د،ييايراه ب نياز ا د،يياينشان داد كه ب ييها راه كداد و يهم اجازه خداوند بعداً  نكهيا لياز بهشت مجازات نبود به دل
. دييآ يم نجايبه ا بارهسفالت است و دوآكه  ديياياز آنجا ب. ديرس ياصالً نم و سنگالخ است ديرو يكه م راهياز 
ببخشد، تمام عوارضش  يبه كل خواست ياهللا بر گردن آدم بود و م و حقّ ديد نجاياز آدم در ا يياگر هم خطا داوندخ

كه خداوند به او وعده  ييبه آنجا ايآ )آدم يبن( است كه ما فرزندان آدم نياز عوارض آن ا يكي. ديبخش يرا هم م
شاءاهللا كه  إن د،نرو يبه بهشت نم ها يليخ نكهياز ا شود يمپدر ما هم ناراحت  خوب حضرت آدمِ ،؟ نهميراه دار دهدا

  .دوارميام م،يرو يما همه م
. وجود نداشت يناراحت نيبود كه ا دهياگر خداوند كامالً بخش شود، يما ناراحت م تياز وضع ،هم پدر است آدم

خلقت آدم  ديشا نكهيبعد هم مثل ا. ديگفت بخش شود ياست كه نم نيندانست و ا يزاتخداوند آن را گناه قابل مجا
  .ميهست نيزم يوكه ما در ر يآدم فعل نيا يعني ،را تمام نكرده بود
. آمد نيشد و به زم يموجود كامل ،كرد دايپرا و بد  كينو بعد شناخت . و بد نداشت كين ي ازآدم شناخت

 ،كند ينم جاديا يما حقّ يبرا كه اين وعده كرده يول ،بخشد ياهللا را م كه حقّداد وعده به او خداوند هم  نيبنابرا
 حساب يكه ب ستينهم اينطور  يول .خواهد نبخشد يم ،ببخشد خواهد يم ،خودش وعده كرده، حق خودش است

به  را ها حساب ي هنه هم البتهرا  شيها حساب يبعض ،دارد يحساب شيكارها ي همه! نه نبخشد، حساب يب ايببخشد 
او گفت كه به بخشش خداوند ايمان  كردند، يرا محاكمه م يكيدر روز محشر آمده كه  يداستاندر  .است ما گفته
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 اگر باز ميبكنهم خطا دليل، ما هر چه حاال به هر . است داده اديبه ما وند خدارا بخشش  يها راهدارد، بعضي 
  :ديگو يم. كند يخداوند مرحمتش باشد، عفو م

ــ شـــرمنده ــرد    كـــه در روز مكافـــات مياز آنـ ــو نكـ ــو تـ ــدرخور عفـ ــاه ميانـ  يگنـ
 يا بندهآمده است كه  گلستان ي در مقدمه. استاز گناه مباالتر  يليخ خداوند عفوكنيم، هم گناه  قدرچ هر
من  د،ياو بده به خواهد يهر چه م :ديگو يچندم خدا م ي مثالً دفعه كرد، يرب م ايرب،  اي ايخدا ا،يخدا يخطاكار ه
  :ديگو يم يسعد. ندهمبه او بخواهد و  يزياز من چ يام كه كس شرمنده

ــار      و لطــــف خداونــــدگار  نيبــــ كــــرم ــت و او شرمس ــرده اس ــده ك ــه بن  11گن
                                     

 )جلسه برادران ايماني. (ش.  ه 21/2/1387 خيتار ،صبح شنبه . 1
 .141سوره نساء، آيه .  2
 .198، ص  84ج  بحاراالنوار، .  3
 .19و سوره اعراف، آيه  35سوره بقره، آيه .  4
 .115سوره طه، آيه .  5
 .79سوره نساء، آيه .  6
 .39سوره حجر، آيه .  7
 .37سوره بقره، آيه .  8
 .23آيه   سوره اعراف،.  9

 .23ه اعراف، آيه سور.  10
 .2ص  ،گلستان سعدي، كليات.  11
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ا، رگان   ل  ت  ی ّ ورا ت  عادل، ط   1 رعا 

  
 .ضعف دارمكمي فقط  .خوبم و كسالتي ندارم هللاه ببينيد الحمدكام  فقط براي اين آمدهامروز صبح در واقع 

نم هيچ ك ر نميكف( يابان فرهنگدر خ ـ  بودم ساله هفت شش و سي  ـ ه جوان بودمكيادم آمد زماني  ،عالوه به
عليشاه آنجا  حضرت صالح) ايد بعضي از شما ديدهشايد هم  ،را ديده باشيدما دام از شما منزل خيابان فرهنگ ك

ه كدو طرف  ،رسيكدور و بر  .داشتند رسيك ،در اتاق خودايشان . منظره هميشه يادم استآن  .تشريف آورده بودند
آن به خواستند  با عبا و عمامه ميايشان چنانكه معلوم بود  .ها را گذاشته بودند طرف ديگر رختخواب كي ،ديوار بود

البته من مدتي ايستادم و  ،شان برد از خستگي خواب ،يه داده بودندكنشسته و ت هكطور  همينولي  ،بيايند اتاق
ه شما محبتي هميشه به پير كاست براي اين  ،برم ه وقتي من نام ايشان را ميكنيد كاين را توجه . ردمك شاننگاه

ه كافي است كي از اينها كداريد يخود به پدر عالقه هم محبت و  كي .ندكاهللا خدا زيادتر ءشا ان .و مرشد خود داريد
لحظه هم پدر را از دست دادم و هم پير  كرحلت ايشان من در ي به همين دليل در. ند و جلو ببردكزندگي را اداره 

تمام  ميعني هشت روز بعد از فوت ايشان من چهل سال ؛ايشان حيات داشتند ،من سالگيِِ  تا چهل ،عالوه به .را
 .ي ايشان بودم ساخته اًه من تمامكاين است  .سالگي است پذيري هم بيشتر تا چهل و تعليمپذيري  تربيت. شد مي

 ،عليشاهآقاي رضا، اند ف شدهبه دست ايشان مشرّ ،سه تا قطب بعد از ايشان ،هكاست البته از عظمت ايشان اين 
نه ، وقت كي .چون دو جنبه با هم جمع شده بود ،ردك در من اثر مي اين ،به هر جهت. عليشاه و من آقاي محبوب

ه خسته كمن به ايشان گفتم  ،ندنز ه حاال به من ميكهمين حرفي  ،روز ديگري را گفتم، شه شرحكاين روزي 
اسم بردند يا ، بعد گفتند ؟نمكه استراحت ك ؟آمدم همن از بيدخت اينجا براي چ :فرمودند .نيدكشويد استراحت  مي
 ،نبوداينطور  ها وقت آن وسايل ارتباطي خوب و فراوان است، حاال( .آيد لنگه ميس از بندرك فالن، يادم نيست نه،

رحم اهللا ؟ من از اين اتاق به آن اتاق نروم ،را ببيندآمده ملنگه ي از بندركي :گفتند) خيلي در زحمت بودنداشخاص 
و  ها ندادم ردم و گوش به حرفكر را كاين ف هم حاال من .ي رفتگان را ببخشد و همهبيامرزد خدا ، 2نمعشر الماضي

خواستم  ؛نندك مي پرسي و احوال زنند مي ها تلفن خيلي ،عالوه به .را نشان بدهم مده اقالً خوكقدر  همين .آمدم
يعني الفساد است   ه معده دارك ـ گويند هم مي حاال ـ  گفتند ها اطبا مي قديم .داشته شودزحمتي از گردن آنها بر

توت بچه كه بوديم  .نمكراقبت مبايد كمي ه كمن هم شايد يادم رفته بود  .آورد ها از معده سر در مي سالتكي  همه
ها در گناباد  وقت آن .شدو گرمي با هم با ها سردي به قول قديمي خورديم تا مي دوغاز آن بايد م بعد ديخور ه ميك

. خورديم همه روز معموالً ميوه مي .هار و شامامثل ن ؛فصل غذا بود كخوري اصالً ي ميوه، خوري بود فصل ميوهيك 
توانيد سرشير  د االن نمياي چون صبح توت خوردهگفتند  مي .دادند شير نميظهر به ما سر ،مبچه بوديكه ل اين اوآ

   .الحمدهللا حاال خوب هستم ؛ودمو خالصه ضعيف شده بشد م و معده اذيت ا هردكن ترعاي ها رااين ظاهراً. بخوريد
 . ش.  ه 29/2/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     

 .1066ها، ص  كليات سعدي، قطعه.  2
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س جا ن  ب آن، سازمان یا کاوی و    1طالق، روا

  
را مرضي  كيخيلي دقيق جستجو كنيم باالخره بخواهيم  اگرالبته  .ايم جا نشستهه همه سالم اينكر خدا كش

اپ كچ :گفتند مي. اپ مخالف بودندكطبيب بودند ولي با چ ،ندكخدا رحمت  ،تر آزادهكآقاي د .نيمكپيدا توانيم  مي
ه بايد كي است رگزاركاين اولين و مهمترين ش .نكمن پيدا در مرض  كيسالم هستم شما تر من كيعني آقاي د
  .داشته باشيم

مثل  ،طالق آخرين عالج است و گفته شد كه رديمكبار راجع به طالق و جدايي صحبت تاكنون چندين 
حجامت ، گيرند خون مي ،دهند دوا مي گيرند، پا را ميرگ  ،شود سياه مي ،ندك دست يا پا درد مي ؛جراحي در طب

ولي كنند؛  قطع ميپا را وقت  آناگر نشد  ،سازند تي با همان وضع ميه خوب شود يا مدكنند ك ار ميكهزار  ،نندك مي
  .نيازي به آن نباشدكه اهللا ءشا ان

طالق هم  .ندكه درد كچون ديگر وجود ندارد  .ندك ديگر درد نمي ،وقتي پا را بريدند .استاينطور  طالق هم
وقتي  ؛شوهرم بداخالق است و چنين و چنان :گويد مثالً خانمي ميولي با جدايي، ند ك ل را حل ميكمش ،طور همين

اين  .بيند را هم نمي شه ديگر شوهركبيند ولي اين هم هست  شوهر خود را نمي ديگر اخالق بدطالق گرفت، 
ر كفانسان ه كه تفاوت حيوان و انسان در اين است كايد  خوانده پندصالحدر  .طالق نگرفته تا بشود بايد كاست 
ه كي اين است  دهنده نشان گويند ميه ك هايي لطيفهمتر يا بيشتر، حتي كدارند فكر حيوانات ي  همه .بين دارد پايان

 ؛بين است ر او پايانكه فكه دارد اين است كمتر، انسان صفت خاصي كند منتها رتشخيص داحيوانات هم قدرت 
ه كاين از مواردي است  ؟اهد شدي اين عمل او بعدها چه خو نتيجهكه ند ك نگاه مي ،بيند ي االن را نمي يعني نتيجه
ه بعد از طالق كبود التي كاز مشحاكي ه كداشتم  اي نامهمن چندي پيش . ي طالق بايد در نظر بگيريم در مسأله

كنند  ميعجله براي طالق نقدر آها  نوشته بود بعضي ،ار شدهكآشاز اول بوده، حاال ، يعني بود پيدا شدهخانمي براي 
شود  ه بعد داده ميكاحتماالتي . نيدكر كدر اين موارد بيشتر ف بگيرند،ه طالق كبخشند  مي ي حقوق خود را ه همهك

  :گويد ميمولوي . ياد دارم دو سه نفر به حرف من گوش دادند و بعد هم خوب شدندبه البته  .را در نظر بگيريد
ــاَ   تـــا تـــواني پـــا منـــه انـــدر فـــراق      ــياءاالَ ضبغَــ ــ شــ   2القلطَّــــدى اَعنْــ

الي ؤسپاسخ  ها كه گفتماين .»ناگوارترين چيز نزد من طالق است«ه كمت دوم فرمايش پيغمبر است اين قس
ولي به هر  .االت به هم مربوط است و گاهي به هم مربوط نيستؤالبته گاهي بعضي س .شده بودمطرح ه كاست 

  .جهت همه را بايد پاسخ داد
ما آمده ولي بعضي جاها  كمكاند خيلي جاها به  تهاوي بنيان گذاشكه به اسم روانكگفتم اين علم جديدي 

تر  روشنهمه ه براي كعلمي اينها ي  از همه. علوم متداول عموماً با اعتقادات كار ندارند .هم با ما در تضاد است
، قرار مي دهندعلم رياضي مقوله گيرند و آن را در  نمي اعتقادات را در نظردر آن ه اصالً كعلم اقتصاد است  ،است

هويت ما و آخر : گوييم ه ما در درويشي ميكشود  اوي اين ايراد پيدا ميكدر روان. نقص استاين ولي به هر جهت 
ه كبيماري رواني است نوعي اين  :گويد اوي ميكروان .نيمكيعني خود را هيچ حساب  ، استاهللا  في راه ما فناي

  ي؟چطور .گويند مي هر دو راست .ندكسي خود را هيچ حساب ك
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طبق  ،زن او هم پشت پرده ،ردندكوب صرا به قضاوت من الّم :گويند مي .نصرالدين الّهست از متاني داس
لطيفه فايده اين  ،ن است فوايدي داشته باشدكممچيز هر  .گويد ببيند چه مي ،داد گوش مي ،ها بعضي خانم معمولِ

هم  الّم ،رد و خيلي حرف زدكآمد ادعايي مدعي  .كنيم آن را بيان ميه به ما رسيده و امروز ما كهم اين است 
صحبت  هاي او ضد حرف ،طرف او آمد ،ساعت بعد از نيم .تمام شد و رفتهاي او  صحبت .حق با تو است :گفت مي
تنها به قاضي رفته خوشحال بر  :گويند ميهمين است كه  .حق با تو است :گفت الّم ،او هم هر چه گفت .ردك

اين چه طرز قضاوت  :زن او از پشت پرده بيرون آمد و گفت .است هر چه خواسته گفته ،سي نيستكيعني  ؛گردد مي
حاال گاهي . آره تو هم حق داري :گفت الّم .به اين هم گفتي حق داري ،به او گفتي حق داري ؟ردن استك

مثل  ،شويم مي ينا فدر اهللا :گوييم مي ،اهللا في  فناي :گوييم ه ميكه ما كبه اين معني  ،ه هر سه حق دارندكشود  مي
  :به قول شاعر. است ديگر دريا شده رسيد دريابه قطره وقتي  .شود مي يناه در دريا فكي باراني  قطره

ــت    ــا درياسـ ــر بـ ــت اگـ ــره درياسـ ــا    قطـ ــره و دريــ ــه او قطــ ــت ،ورنــ  درياســ
گوييم اين  ه ميك اهللا في  فناي .خواهيم دريا شويم رويم به سمت دريا و مي مي ،بينيم حاال ما خود را قطره مي

فنا يعني خود را هيچ  :گويد مي كرده،اهللا را فراموش  ه فيكاست دليل اين به  ،ندك ه انتقاد ميكاوي كاما روان .است
اين هيچي را در راه اينكه  نيد بدونكاگر خود را هيچ حساب  ،بله .بيماري است كي »خود«ردن و اين كحساب 

اين  ،نيدكولي اگر خود را در مقام مقايسه و در راه خداوند هيچ حساب  .خدا بدانيد در آن صورت صحيح نيست
اگر به آفتاب تندي بخورد بخار  ،آيد پايين مي از آسمانوقتي قطره  .يعني عيناً همان قطره ؛امل استكموجب ت

ولي  ،رود ز بين ميادرست است كه  ،دسدريا بر بهرودخانه برود و به ولي اگر پايين بيايد و  .رود شود و از بين مي مي
ه كاهللا در راهي ءشا ه انكخواهيم  ما هم مي .وجود او ديگر درياستچون  ،رود از بين مي ست كهقطره بودن اواين 
يعني  ؛قدرت دريا با ماست ،در آن صورت .در دريا محو شويم ،رسيديمكه به دريا  ،ه رسيديمكرويم به هدف  مي

آفتاب به دريا  جاست؟كقطره آن . گرديم ما از خداييم و به سوي خدا برمي 3نَّا إِلَيه راجِعونإِنَّا للَّه و إِ .خود ما درياييم
  .گرديم ما از درياييم و به دريا بر مي ،دريال إِنَّا ،پايين آمده به باران شدهو رفته  بخار شده باالقطره تابيده و 

توأم با اينكه  سي و اقتصاد به شرطشنا بخصوص روانشناسي، جامعه جديد، روي هم رفته اين علوم
علم اقتصاد . صحيح نيست ،باشد شناسيجداي از خدااگر اما . خيلي مفيد است ،خداشناسي باشد مفيد است

علم اقتصاد يا هر علم در ه كاين است  .ار او هم نيستك .فهمد كه چگونه عامل الهي رابايد در نظر بگيرد نمي
 ولي دارند البته بعضي اعتقاد .ابا دارندامر اينها از همين نياز دارند ولي ا بخواهد اگر خديعني  اهللاءشا ان كديگري ي

 كنند اخبار وضعيت آب و هوا را دقيق اعالم ميه كهمين هواشناسي  .نيستيا گفتن به نوشتن نياز  :گويند مي
كه هواشناسي نيم ك س ميحاكنون اين را ما هم  ،شود مي ديگري اوضاع آب و هوا طوردانند اگر خدا بخواهد  مي

، مردم اعتمادي به سال پيش هفتاد ـ شصتبيني وضع آب و هوا ممكن نبود تا همين  در گذشته پيش. دقيق است
اعتماد از ديگر كشورها ا گويا حتي بيشتر كدر امري .ولي حاال مردم به هواشناسي بيشتر اعتماد دارند .آن نداشتند

هم هواشناسي  ،خواستند به بيابان و گردش بروند ما همه مي سيزده فروردينِروز مثل  كيدر همين امريكا  .دارند
و باران تندي شد ابري هوا ولي  ،رفتندها بيرون  از خانهه فردا هوا ماليم و خوب است همه كبود رده كبيني  پيش

چنين  كي ،ظورمن. دشما اين خسارت را به ما زديادعا شد كه ي هواشناسي  عليه اداره .آمد و همه خيس شدند
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 آنها همردم و كصحبت در اين باره هاي خودمان  بعضي از اقتصاددان امن ب .نندكچيزي را به علوم بايد اضافه 
  .ردندكقبول 

آن را هم مطرح ست ولي چون مربوط به وجود انسان است اين مسائل جداه از كهم هست ي ديگري  مسأله
به او ه كبري كين الد شيخ نجم. بندي شده است درويشي سازمانويند گ ه ميكنند ك بعضي اين اشتباه را مي. كنم مي

ه از ك ي اخذ بيعت داد هر دوازده نفر اجازهبه ف شدند و رّفقط دوازده نفر پيش او مش ،گويند تراش مي شيخ ولي
 .ثال اينهاه پدر مولوي است و امكين بهاءالد ،ار بوده مرشد عطّكين بغدادي مجدالدكساني مثل : مشاهير هستند

روضه اگر بخواهيد با اين جمعيت امروز ولي . داشتندبا هم مجلس فقري دوازده نفر اين گفتند خود او بود و  مي
بري كين الد شيخ نجم در زماناگر  .خواهد مي سازمان كپس ي و جايي داشته باشيد، اي حسينيهبايد داشته باشيد، 

 ينند هر چيزي سياسك دنياي امروز، خيال ميدر  داد؟ مياي مجالس برشد شيخ نبايد سازماني  مي زيادتر ،آن عده
حسيني  اي بعد عده كهنند ك نمياول حسينيه درست  .م استري و توسعه فرهنگي مقدكه توسعه فكدر حالي . است
شوند  دور هم جمع ميبه او ارادت  ااي ب عده ،ندك اي درست مي چنين واقعه ،ندك ميخلق حسيني  ونداول خدا ،شوند

بعد براي آن ، شود مي  ل انجامي فرهنگي او پس توسعه. استرديم حسينيه كه درست كگويند نام اينجايي  و بعد مي
فالن ساعت تا از ه شما مثل احزاب كيرند گ شناسي ايراد مي ه وقتحتي بعضي ب .شود سازمان و محلي درست مي

اين از  ،است كترافيپرقدر شلوغ و  اينشهري  وقتي، وقتي عده زياد هستند. گذاريد مي مجلس ساعت فالن
تَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ و تَنْسونَ  أَ :توانيد بگوييد البته شما به من مي .نندكه نظم را رعايت كارهاي بسيار خوب است ك

هم سر ساعت رود من  يادم نمي! نه رود؟ نيد و خودت يادت ميكخوب ب اركگويي  آيا مردم را مي ،4 مكأَنْفُس
جواب ، بايد بخوانم ،گذارد اغذهاي شما نميكچون  ،آيم مي  ربع دير كولي ده دقيقه ي ،بايد اينجا باشم ونيم هفت
ه خود ك ،خيلي چيزهاي ديگر مهم استالبته شناسي خيلي مهم است و  وقت الّا و .امروز چنين حرفي بزنم يا .بدهم

  .دانيد شما مي
 . ش.  ه 1/3/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     
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ر کار   ّ ع،  ،ور و ت  عمل وا
ّ1  

  
شاعري به  .به آن بلندي ،ها هست ايد در گلدسته ه ديدهكمناره را هم ي بزرگي دارد،  جثّهايد  ه ديدهكشتر را 

 ،ام من اينجا مخفي شدهكه سي نگوييد كبه : گويد رود باالي مناره بعد مي شتري مي :بيان كرده كهتمثيل زبان 
  :گويد مي

ــه  ــاره اشــتر رود وب ــان ســر من ــر آرد فغ  ماركنيـد آشـ  كم ،ه نهان شدم مـن اينجـا  ك   ب
به  من چطور محرمانه جواب بدهم؟ خواهند محرمانه جواب بدهم، و مي نويسند حاال در اين مجلس نامه مي

ن است منسوب به حضرت كام مم ه چندين بار به طرق مختلف گفتهكمطلبي  !آرد فغان برسر مناره اشتر رود و 
ي  خداوند از ديدن بنده :اند فرموده .اند همين معنا را به عبارات مختلف گفته ،ر از ائمه باشدي ديگكيا ي ععلي
يعني غرور  ؛ه سرش بلند استكي زاهد و عابدي  تا از بنده شود حال ميه خجلت زده است بيشتر خوشكاري كگناه
 ،هكديگر اينبه بيان  ؛وب نيستم خا هردكرا كارهاي خوب من خوب هستم و اين  اينكهيه به كت .داردر بكو ت
بر دارد و خود را باال كه كاي است  نندهكبهتر از آن عبادت  ،ه شرمنده است و سر او به زير استكاري كگنه
رديد به كخوبي كار ه اگر كي اينكي .اين اخبار براي نشان دادن دو سه مطلب است .معنا است كاينها به ي .بيند مي

ببرد، همين جمله اثر آن را از بين  يااشد بخوب نآن عمل ن است كاصالً مم .ردمكمن  ه اين خوبي راكخود ننازيد 
  .2إِنَّه هو التَّواب الرَّحيم. ه خداوند توبه را خيلي دوست داردكديگر آن

آن اي را در  بنده: دنگوي مي. نمك رار ميكتاينجا  هاي مختلف گفته شده ه چند بار به مناسبتكآن تمثيلي را 
ند او يدرا از او پرس شخوباعمال  ،گويد چون آنجا حساب دارد نميبنده ه كها را  بدي ،ردندك ميمه كمحادنيا 

 ،گفت ه ميكدام را كهر  ،ردمكفالن جا مردم را اطعام  ،فالن جا پل ساختم ،فالن جا راه ساختم :گفتي كي يكي
اي بگو، كارهايي  انجام دادهه براي خاطر من كاري كمن گفتم هر  ،اي ردهكرا براي من نكار اين  ،نه :گفت خدا مي

اين كارها را انجام  بودهبه هيچ وجه براي خاطر من ناين كارهاي تو  .من قبول ندارم اي را كه شريكي انجام داده
 ؛شدكه  خواستي رأي بياوري و چنان شود مي؛ رسيديهم به نتيجه  ،نندكخواستي مردم از تو تعريف  ميدادي چون 

من : گفت. اي بنابراين اجر خود را همان وقت گرفته .ه شدك ،هاي دور و بر گران شود ه زمينكزمين را دادي اين 
خدا ؟ او را ببريم به جهنم :بودند گفتنداو تاب كه مأمور حساب و كفرشتگاني . ه گفتمكها بود  همين ،چيزي ندارم

: خدا گفت .ندارم چيز در درگاه تو هيچ ،ندارم يزيچ :اي؟ گفت ردهكديگر چه  :پرسيد از او نيدكصبر كمي  :گفت
پاي مردم به آن و وچه بود كسنگي در  كست فالن جا يهيادت  :بياوريد و از او پرسيدهمين را به حساب او 

برايش ه يادش نيست اين را كهمين : خدا گفت .من يادم نيست ،نه :گفت. گذاشتي آن طرفو خورد برداشتي  مي
فالن جا به روي بچه  ؛هكگفت موارد را ي از اين قبيل كي يكي .پذيرم و ميبراي خاطر من بود اين كار  يد،بنويس

كارت آن  ،اش تمام شد و رفت او گريهاز او دلجويي كردي  ؟باباجان حالت خوب است: گفتيو خند زدي بيتيمي ل
  .پذيرم من اين كارهاي تو را مي براي خاطر من بود

خبر  تمانخود ما از نيچون ار خوب به تشخيص خود ما نيست ك. نباشيد غافل كوچكارهاي كاينطور  از
كه در گذشته زياد بودند واقعاً مستحق است كه گدايي  ،ليئنيد مثالً ساكفرض  .ندك نگاه ميما ت خدا به ني. نداريم
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حاج  كبينيد ي ميكنيد،  به او نگاه ميشما هاي دوربين مخفي  و برنامهها  فيلماين مثل  ،نشستند وچه ميكنار كو در 
 ،ندك س ديگري ميكار را كبعد از چند دقيقه عين همان  ،رود دهد و مي ند چيزي ميك ي ميكمكاو آيد به  آقايي مي

به شما جواب  پاداش او چه خواهد بود؟ چيست؟عمل او اجر كه پرسيد باز فرشتگان كه اگر دسترسي داشته باشيد 
 كي ،ه هر دوكاين دو  .ي بهشت است اين دومي اجر او گوشه ،ي جهنم است ه آمد اجر او گوشهكاولي  :دهند مي
خواست  ه ميكي براي اين بود كاين يعمل  :دهد كه جواب مي. ه عين هم استكراري كهاي ت مثل فيلم ،ردندكار ك

بنده و ا :گفت ،ناراحت استكه اين گدا آمد ديد  آن ديگري ،ندك هر روز چنين مي ،بگويد حاج آقا مرد خداست
نيد كبنابراين سعي  ،ندك ت نگاه مييعني خدا به ني .؟ و به او كمكي كردناراحت باشدبايد چرا  ،خدايي مثل من است

ت  ،ه گفتكمثالي هم . نيدكت را خوب و خالص نيحاال و رده كجز خدا نيست، گناهي ، آن شرمنده سر به زيرني
ه اين من كت دارد منّ ،ه غرور داردكاري كوكآن ني ،ت سر خدا داردي منّكاز خدا، اما اين ي ه؟كاز  ؛شدك خجالت مي

   .بودندپرسيده ه كسوالي پاسخ اين  .ارتكردم خدا هم مي گويد؛ برو پي كار را كه اين كهستم 
 . ش.  ه 3/3/1387عه، تاريخ صبح جم.  1                                     
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ت، و وم ح ی،  ھا ی ھا خ  ی و   1جا ی 

  
 يليخ ظاهراًعمولي در نظر بگيريم اگر آنها را به همان معناي مهست كه رفتارهايي  و هاگفتار ،ليمسا

 يشناس كار محقق مردم الًواص .شود يم يجالب يها استنباطها از آن يگاه يولخواهد بود، و كوچك  تياهم يب
له كه أمس نيا .كند يط مرا استنبا يليمساو يا رفتار جزيي، نكات و كلمه يك است كه از  نيهم يشناس وجامعه

 يبرا ،ميايبكه به اين جلسه را نداشتم  قيتوف نيا شيكه هفته پ ديبه خاطرم رسبه اين علّت  ،ميخواهم بگو يم
 يها برا پله باال رفتن از چون نيايم،و خواهش كردند كه  تلفن زدند نكهيفكر را كردم و هم ا نيهم خودم ا نكهيا

 نكهيا يبرا ،بهتر نشده يليخ ،طيهم شرا امروزالبته  .افتم يبه نفس مهمينطور است چون واقعا هم  ؛است مضرّ من
بهتر حالم مقدار  كيذلك  مع يولاست،  من كم شده سنّ تا حاال از شياز هفته پو نه ها كم شده  پلهنه از تعداد 

 كيو ستيب م جمعاًيآ ميباال كه  هايي پله نيا .ميايكه بمفرط رفع شد، بنابراين تصميم گرفتم  يو آن خستگ هشد
  .افتم ميه نفس پله باين تعداد با  ،پله است

 بهاست و  نيلقبش بهاءالد ئي مأخوذ ازاست، بها يئبهااو چرا  نديگو يها م نفهم يبعض( شاد يئابه  خيروح ش
دستگاه حكومت  كه درافراد  نيامثال ا ،بود صفويدر دستگاه حكومت او  .)گفتند يم يئبها خياو ش اين خاطر به

البته اين حضور در  ـ  حكومت باشند مردم و نيبرابطي خواستند  يم بلكه ،بردند ياز حكومت بهره م نكهيبودند نه ا
او  .بود ليقب نيهم از ا يئبها خيش ـ دهند يبه حرفشان گوش م يقدر كيكردند  يكه فكر مبود  ييها حكومت

  .خير ،گوش بدهد شيها كه به حرفبه اين معني اعتنا گذاشت اما  مياحترام  يعني ،كرد يبه شاه عباس اعتنا نم اديز
در  گشت و يدوره مپوشيد و  لباس درويشي ميروزها  .بودنيز شناس  جامعه يشناس و به قول مردم يئبها خيش
 يقيو تحق ستاديا يم ،ها يريگ معركه ،مساجد ها، ها، حمام يينانوا مثل بيشتر بودمردم  يزندگ يها كه جلوهاماكني 

 دهيد يگاه شيها نمونههنوز هم  .ندآمد يم ياديز تيمعج و ستادنديا يم يبزرگ دانيمدر ها ريگ معركه .كرد يم
، دنكن يم جذب اينطوررا بيكار كه مردم  دنيگو يچه مآنها كه  نديبب ،ستاديا يآنها مميان هم  يئبها خيش .شود يم

 ياصكرد كه چه اشخ ينگاه م تيجمع او در. كنند اينگونه موارد را ببينند چرا كه مردمي كه كار دارند، وقت نمي
 يرا فقط برا شگاهيآزما ميا هما عادت كرد ،شگاهيمثل آزما. كرد و به اين وسيله تجربه مي نديگو يم هو چ نديآ يم
  .است يشگاهيآزما ،حال آنكه خود جامعه ميدان يم كيزيف و يميش

حرف و  ستديعباس با شاه يشهامت داشت كه جلواو آنكه  يبرا ،دنديورز يحسادت م يئبها خيها به ش يليخ
  .كرد ينم نكرده بود و ياندوز مال ،چيه نكهيا يبراكدام از آنها نداشتند،  او موقعيتي داشت كه هيچ .بزند

در همان دوره حكيم ديگري بود به نام ميرفندرسكي كه او نيز مانند شيخ بهائي در ميان مردم كوچه و بازار 
 :ديشاه پرس ،كند يم يزيآبرور شيكارها يبعضبا ميرفندرسكي عباس گفتند كرد چنانكه به شاه  وآمد مي رفت
ميرفندرسكي در  نديگو يكه م ستديا يم يبا مردم عاد رهايمارگ و رهايگ معركه نيا در جمع مثالً :گفتند؟ چطور

به ما  :گفت) ديبگو حاًينخواست صر(يمجلس عموم كيدر  ،قرار گرفت ريثأعباس هم تحت ت اهش ستادهيمعركه ا
و  ستنديا يها م حلقه نقال در اي رهايحلقه مارگ در مثالً ،كنند يسبك م يرجال ما كارها يبعضاند كه  گزارش داده

 :؟ گفتچطور :شاه عباس گفت .اند هگزارش خالف به شما داد ،عالم ي قبلهخير  :گفتميرفندرسكي  .دهند يگوش م
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كه، نيمنظور ا !ام دهيرا آنجا ند يكدام از رجال حكومت چيه ،كنم يو نگاه م ستميا يها م حلقه نيا درمن خودم 
  .شهامت داشتنداينطور  كساني مثل ميرفندرسكي يا شيخ بهايي

، البته ه داشتچهل پلّكه بود  يمنبر كي .رفت يمبه آنجا  يئبها خيبود كه ش يمسجد جامع كيها  آن وقت
 نجايشنبه ا يكه ما روزهااست اين مثل  ناًميت ،ه داشته باشداست منبر سه پلّ ستحبمبه صورت تيمني  نديگو يم
هم  يمنبر .ينه شرع ،است يمستحب عرف كي نيا ها، اينجا جلسه فقرا بوده است، شنبه يوقت كيچون  ،مييآ يم

به هر حال در آن . كرد يمموعظه آن باال  و رفت يه سوم مپلّبه  غمبريه داشت و پساختند سه پلّ غمبريپ يكه برا
بود  نيچون رسم بر ا .كرد يمموعظه رفت و  يه مچهل پلّ منبر يباال يئبها خيشكه داشت ه منبر چهل پلّمسجد، 
درجه  نكهيبر حسب ا ،نشست يم مسو م وه دوپلّ ،مقامش باالتر بود كمي كي ،نشست يل مه اومداح پلّ كه مثالً

كه  يهست رمتكب يليتو خگفتند  ،كردند راديا يئبها خيبه ش .كرد يها را انتخاب م هاز پلّ يكي ،اش چه باشد يعلم
به  ،يرس يعلمت هر چقدر هم كه باشد به آسمان نم !يرو يچقدر باال م. ينينش يپله م نيچهلم يباال يرو يم

 ،روم يعلم خودم باال م ي من هم به اندازه دييگو يراست م :گفت يئبها خيش .ها باال برو هعلم خودت از پلّ ي اندازه
داستان  نيهم .رفتم يبه آسمان م ديخواستم باال بروم با يبه اندازه جهل خودم م اگر .از همه شما سر هستم رايز
در شخصي رف بودن صچنان، به  بود و نيبا شاه چن ،بود يدر دستگاه حكومت نديگو يكه مرتب م يئبها خيش

  .داده است م ميدر آنجا چه كاري انجادارد كه  نيبه ا يبستگ ،قضاوت كردتوان راجع به او  ، نمييدستگاه حكومت
 يالبته او هم برا .گفت يم ايعاالرّ ليوك و خواند يخان زند خود را شاه نم ميكر ،رانيااخير  هانپادشا نيدر ب

من شاه  :و گفت آمد نييقدم پا كياو  ،ميندار يكاركرد كه االن به آنها  مي ييهاكار ،خودش را حفظ كند نكهيا
 يدر دستگاه خالفت عباس هيبو آلخاندان  طور نيهم .دينام يم ايعاالرّ ليخود را وك و شما هستم ليمن وك ،ستمين

از نظر  عهيچون اسم و لغت ش .را حفظ كردند عهيش يظلم كردند ول مثل همهآنها نيز  يخيالبته از لحاظ تار ،بودند
   .بوداوضاع اينگونه اواخر قاجار هم  .بود مطرود يحكومت عباس

بلكه  ،عباس بود شاه ديمر يئبها خينبود كه ش ليدل نيبه ا ديورز يم يئابه خيعباس به ش كه شاه يارادت
از  يليختوانست جلوي  ميكه  شد يم يتلق يترمزاصطالح  مانع و به كيشيخ بهائي مانند  .بوداو  ديعباس مر  شاه

از  يكه گروهر كرد خداوند مقرّچگونه : فرمايد ميست كه اقرآن  هيآ كياصل حكومت مستند به  .بگيردمظالم را 
سخرياً آمده لغت  ، در اينجا2و رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات ليتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِيا ،حكومت كنند گرانيشما بر د

به صورت كه  ييآنها يهم حت واناتيدر مورد ح .است يهر جمع يعيقاعده طب نياالبته  .است ريتسخكه به معناي 
اگر غالباً چنين است كه  ،از خود مردم است حكومت، يبد و يخوب حاال ،است گونه نيهم ،كنند يم يزندگ جمعي
كند راه خودش را  يآنكه حكومت م ،باشند فيمردم اگر ضع ،كند خوب است يآنكه حكومت م ،باشندخوب مردم 

كه  قرآن باشد هيآ نيبر هممستند  عيحضرت عل شيهم فرما ديشا ،باشد ديحكومت با ،اصلدر  يول .رود يم
در  مسيبا عنوان آنارش مسيهمزاد با كمون بعدها مكتبي .نباشد ياست كه حكومت نيحكومت بد بهتر از ا :فرمودند

 يوقتديگران . شود سيرئ يكيالزم نيست كه حكومت براي اداره جامعه، گفتند  طرفداران آن ميشد كه  دايپ ايدن
 را زد و هيدر خانه همسا رفت ياست كه كس يمشهورشوخي . كنند شده، پيدا مي، به هر طريقي كه بهانه بخواهند

ارزن پهن  شيرو، دارم اجيتوانم به آن احت ينم :گفت ،الزم دارم يكار يآقا آن طنابت را به من امانت بده برا :گفت
از اگر كه  است نيظور امن .هم بهانه است نيا ،اگر بهانه است :گفت !؟يكن يطناب ارزن پهن م يرو :گفت ،ام كرده
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بر  اذباهللايتوانند الع يم ،رنديگ يكه مرا  ييها بهانه نيهم هاآن .دينداشته باش ينگران ،رنديبهانه بگ يهر مطلب جزئ
آهن را  ،ديدر نرواز كوره ها  بهانه نياز ا .كرده بودم ادداشتيمطلب را  نيچند ستين ادميحاال  .رنديامام معصوم بگ

  .شود يتر م محكمهر چه چكش بزنند 
 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 4/3/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
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ت ی و  ی از آن، و عمال  در،ا واد  عمال    ا

ی ود    1ف و 

  
ه استعمال آن كبه اين معني  .ه مواد مخدر تحريم شده استكاريم همه اطالع د، در سلسله ما، در درويشي

اين  عمالًاعالم شد ولي عليشاه رسماً  اين تحريم در زمان آقاي سلطان .ي مخدر صحيح نيست به عنوان ماده
ر كگفته شده است شراب سكه مثالً در خود شيعه است، اينطور  ديگر نيزدر خيلي موارد  .از قديم بوده است تحريم

امر  ولي چون .ردندك از قديم حرام بوده و پيغمبران استعمال نمي، ندك لت عادي خارج ميآورد و انسان را از حا مي
ايشان اسراييل ه لقب ك ـ  جز در مورد حضرت يعقوب .اند دهكرديگران توصيه نالهي نبوده اين حرمت را به 

عمومي ولي اعالم  .حرام استنيز بر شما ، ردهكبر خود حرام  ه يعقوبك يهايفرمايد همان چيز ه خداوند ميك ـ  بود
ه بودگونه  مخدر هم اين موادديگر نيز مانند خيلي از موارد  .شده رسماً اعالم ك ،ماحرمت آن ماند تا زمان پيغمبر 

مصرف تواند  مياي به غير از عنوان مخدر داشته باشد  اگر فايده است و به عنوان مواد مخدراين حرمت البته  است،
اگر   ـ ستترين آنها كه ساده كتريامثالً   ـ دشو ه براي مخدر استفاده ميكمثالً فرض بفرماييد همين موادي . گردد

حضرت ه ك ةالسعاد بيانتفسير در . البته با تجويز طبيب استفاده شود، جايز استبه صورت مرفين و ضد درد و 
ردند باز هم اين ك ه اگر هم بيان نميكگو اين است، ر شدهكاين مطلب هم ذ ردندكاعالم تحريم را عليشاه  سلطان

استعمال ه جز با كارند هايي ده دردكسن مثالً شصت سال به باال اشخاص م :فرمودندايشان  .بودبرقرار قاعده فعلي 
طبي مسائل اين در طب و البته  .نندكي رفع ضرورت حق دارند مصرف  به اندازه ،قابل درمان نيستاين قبيل مواد 

ه در كهاي سياسي  شيكخوداز ه خيلي كنيد سيانور كفرض  .طور است نيز همين هاع دواانواست و در مورد ا
استفاده از آن در اين صورت و بخش است  در بسياري از موارد جان ،تپسول سيانور اسكنويسند با  ها مي روزنامه

  .نندك ها هم استفاده ميتركد و جايز است
ه قابل تحمل نيست به كي است آنطوررد؟ معني ندارد اگر بيماري درمان ندارد و درد كه چه بايد كر كاين ف

طلب  ه زيادهكدارويي و شيميايي هم اين است  ، اما عيب مواد مخدر از لحاظدرد قابل استفاده استي رفع  اندازه
  .خواهد تر ميزياد ،ندكت و آدم هر اندازه مصرف اس

ها معتادشود؟  اند، تكليف معتادها چه مي حال با توجه به اينكه در درويشي استعمال مواد مخدر را تحريم كرده
آن وقت ردند كه كدرمان  .نيمك اشد ميالزم ب يكمكبراي معالجه و درمان هر هم ما  ،نندكاعتياد  كاول بايد تر
تي هم ادر واقع مضر غيره، منع شدهو  كمثل شراب و تريا ،ها تحريماينطور  در چيزهايي كه .بيايندبراي طلب 
كه  طوري به بدن او ضرر هم داردبراي معتاد باشد كه سي ك ، برايمواد مخدرمثالً استفاده از  ؛دارندبراي بدن 

علت ه به ك، بلآنطر ضرر به خاما نه تنها ه احتراز و دوري كنيد كاما توجه  ....ند وك مي تسسسيستم اعصاب او را 
ه براي بدن ضرر دارد دوري كها بطور عقالني موظف هستند از چيزي  تمام انسانالبته . اند دستوري است كه داده

دليل ما به  ،نيدكدوري از آن اند  دهبه ما دستور داچون ه كداريم ، جهت ديگري هم موردولي ما غير از اين  ،نندك
اند از سحر تا غروب آفتاب نه بخوريد و نه  ه به ما دستور دادهكنيد ماه رمضان كفرض . كنيم امر، اجتناب مياين 
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 ،در دسترس شما بودهم  ظرف آب سردو  اگر در وسط روز خيلي تشنه شديدحال نيم ك ار را ميكما اين  ،بياشاميد
 نه به خاطر اثر خوريم، فايده هم داشته باشد ولي ما نميشايد ه كبدن ندارد بل هيچ ضرري براي نوشيدن آن نه تنها

ثوابي  كخود اين عمل ي ،ت ما باشددر نيتوجه اين در اينجا اگر . يدياشامن :اند ه به ما گفتهكبه خاطر اينبلكه  آن،
او فقط ه خداشناس است روي زمين ريخته و كسي كار خير و ثواب براي كبنده قبالً عرض كرده بودم كه . دارد
ه به قصد اطاعت امر الهي كدارد وقتي  ميه بركهر قدمي  ،ندك ه ميكاري كهر  !و جمع كند ندكجارو آن را بايد 
  .ين از اين حيث نگراني وجود نداردابنابر .شود خير تلقي مي و خير است باشد،

با دست كند چون  ميه دزدي كسي كمثل  :بگويند كه مثالًاين نيست را بگيرند  كه جلوي ترياكاما عالج آن
 ،بيماري استچون  ،ردكمواد مخدر را بايد درمان  .ه دزدي نشودكببرند بايد پس دست همه را  ،ندك دزدي مي
ي تعقل از بين  ، قوهبه مواد مخدر و هم مضراتي دارد در عادت ،هم قدرت و نيروي زيادي داردچيزي عادت به 

  .رود مي
 ؛طبيب هم بودند ، ايشانعليشاه شروع شده است ه از زمان آقاي سلطانكدوران جديد عرفان و تصوف  در

از البته اين توصيه  .دندكر بدن را خيلي توصيه ميصحت طبيب جسماني هم بودند و رعايت  ،غير از طبيب معنوي
مواد مخدر انسان را از حالت شعور  .داشتند ي زيادي بر اين مسأله يهكتاشد و قدما امر جديدي باينكه  قديم بوده نه
 فردخواهد اگر شهودي براي  عرفان مي .ندك به معني آگاه بودن از آنچه مي ،شعور نه به معناي فهم ،برد بيرون مي
انسان خيلي از ي آن  به وسيلهه كاست جداگانه مطلبي  كالبته رويا خود ي .مال بيداري باشدكدهد در  دست مي

ه شف و شهود موجب شدكيا ي ميل به ديدن  مسأله .بيند در بيداري ببيند در خواب ميتواند  نميهنوز ه كمسايلي را 
 ،شف و شهود عرفاني داشته باشندكخود  ه از حالت بيداري بيرون بيايند و به خيالِكه بسياري از معتادين براي اينك

شف و شهود كهذيان است و. ديوانه است كي هاي ه آن حاالت مثل هذيانكبرند و حال آن ميبه مواد مخدر پناه 
  .ببيندرا هايي مال بيداري چيزك ه دركشف و شهود وقتي است ك. نيست

سر خود را اگر ولي شويم  متوجه نميما ، ها و سيارات بزرگي هستند ستاره :به عنوان نمونه اگر به ما بگويند
و بزرگان ما پيامبران  .فهميم اينها ستاره است يم ،هايي در آسمان روشن است بينيم چراغ نيم ميك شب باالدر 
بينيم و به اعتبار  ميرا هايي از نور آنها  ولي جرقه ،بينيم هستند ما عظمت آنها را نمي ها مثل همان ستاره شائمه

بايد و شايد  تو را چنان كه .2كحقَّ معرِفَت كما عرَفْنَا :يندفرما ه ميكخود آنها  الّا  زنيم و ها حرف مي آن جرقه
حضرت خواهر   يهان  ماُه حضرت در منزل كي معراج پيغمبر بسياري از مفسرين معتقد هستند در مسأله. نشناختيم

خود  وها  االن هم در دهات  ـ زنجير در ند،شدبلند صبح حضرت هنگام  بهوقتي  .نددختر ابوطالب بود و ععلي
ردند و داشتند وضو كي آبي را خم  وزهك و باز كردندكه را   ـ هستاين قبيل كلون و زنجيرها بيدخت هم 

را آن مراتب وقتي حضرت  ،راق آمديعني خداوند آن حالت را فرستاد و ب ؛در اين بين معراج پيش آمد ،گرفتند مي
ه خم شده بود هنوز از آن كوزه كآن  ،ه وضو را ادامه بدهندكردند و به حال آمدند كي عوالم را طي  ديدند و همه

 وتاهكاي  چنين فاصله كدر يمعراج  .ددا خورد و صدا مي ان ميكت ،رده بودندكرها ه كزنجير در را  ،ريخت مي آب
مشاهدات ه حضرت كبعد  ،حضرت همه جا را ديدندزمان كم، ولي در همان بود  وتاهيكاز لحاظ ما زمان البته . بود

كه در حال اي  قافلهتوانيد از  مي :حضرت فرمودند ؟اي ديدهاينها را جا كه تو از كردندكايراد  مردم ،گفتندخود را 
كه نزديك يكي از آن اي  وزهكپاي من به  .هستندفرسخي ما   االن در نيمآمدن به مكه است، سؤال كنيد، آنها 
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است؟ اهل  ردهكخالي چه كسي وزه را كآب : و پرسيدندشدند بلند صبح آنها خالي شد ها بود، خورد و آب آن  خيمه
اين  .اتفاق افتاد وتاهكي  فاصله كدر ي اتفاقات و امثال اين. طور است ديدند بله همين ،ردندكل ؤاو س تندرفمكه 
اين دنيا و مربوط به مان چون ز ،د به زمان بودهو نه مقيشده نه مواد مخدري استفاده  كه استحقيقي شهود يك 

   .ستجسماني ماحواس 
 . ش.  ه 8/3/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     
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دا   جا دعا، از  ری  و ا م؟یدا   1وا

  
موقع طلوع آفتاب هر چه از  ،بيدار شود و نخوابدصبح سي قبل از اذان كام اگر  شنيده :هكرده كسي سوال ك

 ،ند ولو خواب باشندك ه هر چه از خدا بخواهند خدا قبول ميكساني هستندكالبته . ندك خدا بخواهد خدا قبول مي
  :گويد ميه كدارند نيز در نظر منتها اين شعر بابا طاهر را 

 ي هجــران پســندد كــي وصــل و يكــي   ي درمــــان پســــنددكــــي درد و يكــــي
ــران   ــل و هج ــان و درد و وص ــن از درم ــندد     م ــان پســ ــه را جانــ ــندم آنچــ  پســ

ه خدا مطيع كنه اين. شود ه خدا خواسته و انجام ميكدر اين صورت اين شخص هر چه بخواهد هماني است 
حضرت  ،مريض شد عه در زمان حضرت سجادكانصاري  عبداهللا بن  يا آن داستان جابر؛ او مطيع خداست ،ستوا

در  ععيسي ،گوييم ه ميك كودكه كنيد كه اين را هم توج(هشت ساله بودند  ي هفتكودكباقر در آن وقت 
 :گفت در چه حالي؟ :بعد حضرت سجاد پرسيدند ،ردندكپرسي  احوالاز او و رفتند عيادت جابر به  )گهواره پيغمبر بود

حضرت  .و مرگ را بهتر از زندگي دوست دارم ،فقر را بهتر از غنا و ثروت ،ه بيماري را بهتر از سالمتكالي در ح
جابر تعجب  .نيستيماينطور  ولي ما: گفتند بدهند و ايشانه حضرت باقر جواب كردند يا فرمودند كاي  سجاد اشاره

آني را بهتر دوست داريم  ،مرگ و زندگي ،و غنا فقر ،سالمت و بيمارياز ما : چطور؟ حضرت فرمودند :رد پرسيدك
  .ه خدا بهتر دوست داردك

 ،ي بيداري است خواب او به منزله ،سي اگر خواب هم باشدكچنين  .شود سي هر چه بخواهد ميكچنين 
نماز  هكه بايد قبل از اذان صبح بيدار شويم كست ااين دستور فقرا البته  ،بله. خواب او از بيداري ما بيدارتر است

ه در اول كسي كشود شايد آن  ميمستجاب بخواهد از خدا ه هر چه كمطلب اما اين  ،صبح را در وقت آن بخوانيم
 بينيد كه در كنار بعضي ي اين را ميهاي چاپي قديم قرآناز ه در بعضي كاين ماك .است ت خير داشتهني ،گفته
ه رفته زيارت كي اين است  ا صبح ناشتا بخواند به منزلهسي اين سوره ركمثالً هر شده كه نوشته  اي ا حاشيهه سوره

 حفظند و اين سوره را از كها را خاموش  شود و چراغ بيداره نصف شب كي نوشته هر كيا آن ي ،حضرت پيغمبر
ن خوب آقر !نه !رويم رويم و نه عتبات مي ه ميكي باشد ما نه ماينطوراگر  .رفته هكه مكاست مثل اين  ،بخواند
 ماآيا ولي  ،ردكشود زندگي  بي نان هم نمي ،ردكشود زندگي  آب نمي بي .تها هر چيزي به جاي خودمن ،است
 :گويند مي .هر دو الزم است ؟اش نان بخوريم و آب نخوريم يا همه اش آب بخوريم و نان نخوريم توانيم همه مي
من  :گفت اي؟ نوشتهكه است مطالبي ين چه ا :از او پرسيدند ،بود ها را بر قرآن نوشته حاشيهل بار اين ه اوكسي ك

ولي براي  ،بله .ن بخوانندآه مردم بيشتر قركاينها را نوشتم  ،ه شدندتوج عالقه و بي ن بيآه مردم به قركديدم 
يعني . شود بيدار باشد، هر وقت هر چه بخواهد ميواقعاً سي كاگر . ردكجعل را ن خواندن نبايد چيزي آقرتشويق به 
  : گويد حافظ مي ،خواهد ه خدا ميكخواهد هماني است  آنچه او مي

ــر هــم زنــم ار غيــر مــرادم گــردد  ـ  كه زبوني كمن نه آنم    چــرخ ب  كشم از چـرخ و فل
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ها و زمين را خلق  ه خداوند آسمانكبعد از اين: فرمايد ه ميكن است آاين شعر حافظ در واقع شرح آن آيه قر 
هر  به زور اطاعت خواهيد كرد ونيد يا ك با ميل خود اطاعت مي: فرمايد مي ـ  يعني آسمان و زمين ـ  رد، به اين دوك

ه خداوند كزنم حرفي است  ه ميكحرفي  :گويد مي گويد، حاال وقتي حافظ اين را مي ،2اطاعت و بندگي آمدند هدو ب
به اجبار  ،كنيد عت نمياطااگر  :خدا گفت .ه چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گرددكآيد  منتها از زبان من در مي ،گفته

  :گويد ه ميكشعري است  .بيدار شدن سحر بسيار خوب است. اطاعت خواهيد كرد
ــرواز     ننـد كه عاشـقان بـه شـب راز    كـ شب خيز  ــت پـ ــام دوسـ ــرد در و بـ ــدكگـ  ننـ
 ننـــدكه شـــب بـــاز كـــدر دوســـت را  االّ   ه دري بــود بــه شــب در بندنــدكــهــر جــا 
و بِالْأَسحارِ هم ه كن هم دارد آآيه قر ،اند خيلي اهميت داده سحربيداري ه در درويشي به كاين است 

 ،ن خوانديد و به اين آيه رسيديدآقر هر وقت ،ندك ه در سحرها استغفار ميكمن آن است ؤاز صفات م  3يستَغْفرُون
  .نكقبول  ،نيمك يعني خدايا ما داريم استغفار مي .استغفراهللا هم بگوييد كي

اگر اما  .گوييم از آن مقام چنين ميبا آسانسور باال رفته و  ، گوييي باالست طبقه كيم در يردكه ك ياما بحث
 ،ه سحر بيدار شوندكست ادستور فقرا بايد بگوييم با اينكه نيم و حرف بزنيم، كروي زمين بخواهيم بحث بر 

مثالً هستند، اينطور  لحاظ استعداد بدنيالً بعضي از او ،نويسند مينامه ه به من هم كتوانند بيدار شوند  ها نمي خيلي
ساعت  ،نندكار نكمنتها اينها با عجله  توانند بيدار شوند، نمي  معموالًسالت قلبي يا ضعف اعصاب دارند كه كآنهايي 
از خدا هم ، ند منتها تدريجاًك تدريجاً بدن عادت مي ،نند بيدار شوندكسعي  ،ه با زنگ بيدار شوندكنگذارند هم زنگي 

ه كاضافه بر دستوراتي  ،نندكاستغفار  كسحر است و يكه نند كشوند فرض  ميه بيدار كهم همان اول  ،واهندبخ
 ه تا دوازده شبكسي كهست و مثالً ه حاال تلويزيون كبخصوص  ؛بعضي هم عادت ندارند .نندكدارند استغفار 

ه بيدار شدن سحر خيلي كخودتان فكر كنيد . تابستاندر آن هم  ؛بيدار شودتواند  نميسحر  ،ندك تلويزيون تماشا مي
 ،ديدم مثًال فيلم جالبي ميوقتي ه كدادم  انجام ميقديم در را خودم عمل من اين  .تر است فيلم مهميك از تماشاي 

خواست  ه آدم ميكي حساسي هم رسيده بود  به نقطه ، فيلمبلند شومبتوانم ه سحر كآمد بخوابم  مرتبه يادم مي كي
سحر  يه بيداركبقبوالنيد به خودتان . ردمك خاموش ميتلويزيون را  ،مبراي مجازات خود كذل شود مع مي ببيند چه

ترها  ولي غالباً جوان ،شوند و بعد بيدارچهار ساعت بخوابند  توانند سه منتها بعضي اشخاص مي ؛تر است مهم
  .دهندنند تدريجاً انجام كولي اينها هم بايد سعي  .آلود هستند خواب

 :كه بگوييدو  گويم بعد همه نخوابيد ميكه البته اين داستان را  يا نه؟ ام گفتهتا حاال دانم  اين داستان را نمي
ه كها  ي از گناباديكياست؛  عليشاه زمان آقاي سلطانمربوط به واقعي است ولي اين داستان  !نه. نيدكما را بيدار 
او را  ،ردكف ارادت خاصي به ايشان داشت و تقاضاي تشرّ ،هستنددر قيد حيات اقوام او هم االن  و شناسند همه مي

ه به او فرموده بودند سحر بيدار كف ي تشرّ در جلسه ،او نايب فرماندار محل و شخصيت مهمي بود .ردندكقبول 
شم و گاهي ناچارم تا دير وقت بيدار با ،ه من شغل دولتي دارمكدانيد  آخر مي :گفته بود ،شود و نماز صبح بخواند

تو  ،تا چهل روز من: به او فرموده بودند .نيكبايد تدريجاً عادت : فرموده بودند نم؟كچه  ،دنآي هاي رسمي مي مهمان
ه كاول شب  ند،خوابيد مي پشت باممعموالً روي  ها شبو تابستان بوده ، فصل مشرف شداو كه  .نمك را بيدار مي

 چيز بيند هيچ زند مي شود و لحاف را پس مي بيدار مي ،را گزيدبيند انگار عقرب پاي او  مرتبه مي كخوابد ي مي
در  .خواند را مي شنمازو شود  ميبلند  ،اند ردهكاو را بيدار كه فهمد  مي ،شود در آن موقع صداي اذان بلند مي .نيست
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را باز  آيد پايين در مي ،دهد جوابي نمي يست؟ك: گويد هر چه مي ،زند م در ميكسي محككند  فكر ميشب دوم 
به اين ترتيب  ،طور همينهم ديگر  هاي شب .آيد صداي اذان مي ،بندد در را مي ،س نيستكبيند هيچ  ند ميك مي

تعجب  ،شود زند از حرارت آفتاب بيدار مي ميكه  آفتابشود و  بيدار نميشب  كي .شود سحرها بيدار مي ،چهل شب
 ،نيمك تو را بيدار مي ،ما گفتيم چهل شب: فرموده بودند بعد .استيكم  و چهلبيند شب  ند ميك حساب مي ،ندك مي

  .مابقي با خود توست
هست ،ندك ه بيدار ميكعليشاهي  آن آقاي سلطانهم در درون شما  د،تي اگر داشته باشيحاال هم، ت ولي هم

   .بايد باشد
 ) يجلسه خواهران ايمان.(ش.  ه 10/3/1387صبح جمعه، تاريخ .  1                                     

 .11سوره فصلت، آيه .  2
 .18سوره ذاريات، آيه .  3
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یاد ت ا ت،  ت و  ر   1ع 

  
شده است توجه ندارند و حقيقت  قتيو طر عتيعنوان شركه تحت  يبند ميتقس نياز افراد به ا ياريبس

 يو برا چه يعني يبند ميتقس اصالً. »زنند يچپ م يعل ي را به كوچه خود«ولي به اصطالح توجه دارند هم  ياريبس
مرض  نيا ايآ ...و يويو امراض كل يامراض كبد نديگو يكنند و م يم يبند ميدر طب تقس يوقت مثالً ؟ستيچ

آورند و  يبدن در م نيا ازو آن را جداگانه از بدن است،  زيچ كي )گذارند يهر چه اسم آن را م اي روزيس(يكبد
؟ يويامراض كل نديگو يآن را م ،يامراض كبد نديگو يرا م نيا ،كنند يتكه م بدن را تكهآيا  يعني ؟كنند يمطالعه م

ال ديگر، در مث .شود دهيبهتر فهمامراض  است كه نيا يبرا يبند ميتقس نيا ،ستامربوط به بدن اش  همهاينها 
و ) بوده است ديخورش و ريشقديم  يها از دوران رانيچون عالمت ا(بود ريطرف ش كي ها هسكّ يپشت و رو ميقد
از  گانهجدا ري؟ شريكدام ش ريش. كردند يم يباز ،خط اي ريش؟ خط اي ريش :گفتند يم .آن خط نوشته بود طرف كي
 نهايا ق؟يخط نستعل خط نسخ،، يخط عبر خط؟كدام  ،خط اي ؟يخوردن ريش سماور، ريش ،آب انبار ريش سكه، نيا

و  قتيو طر عتيهم بر شر نيحاال د. را دارد تيجامع نيه اسكّ ،ه كوچك استسكّ كيمختلف  يها همه جلوه
  :ديگو ياهللا م نعمت كه شاه دارد تيجامعحقيقت 

ــتن ــمِ دانسـ ــد علـ ــر، نيـ ــد عتيشـ ــل آو   باشـ ــون در عمـ ــتيطر يرچـ ــد قـ  باشـ
 باشــد قــتيكــه آن حق نيقــيدان بــه  يمــ   علـم و عمـل بـا اخـالص     يجمـع كنـ   گر
بهتر  يا براام .ياخالص هم داشته باش ،يرا داشته باش ، هر دوعمل است كه علم و نيادين  قتيحق

 ،يمعن نيبه ا .شود دهيبهتر فهم عتيهم شر و قتيكه هم طراند  كرده يبند ميتقس اينطور ،بحث كردنفهميدن و 
 ،بخوان ياينطوررا  نماز ديگو يم يرساله را كه تو باز كرد نيا نديگو يم ،را بفهمانند قتيخواهند طر يم يوقت

را  نيا. بازار نباشد، در نماز حواست به كه ننوشتهدر رساله  اما. كنو چنان  نيچن ،اكبر اهللا :بگو ،اوريدستت را باال ب
است كه تو  نيهم ،يمسلمانآيا  ؟يمسلمانآيا  يرساله نماز خوانداين طبق تو پس اگر  اند، ننوشته ها رساله دركه 
از  يتو چه نشان است، يهمان مسلمان نيداشت؟ اگر ا ياست كه عل يهمان مسلمانمسلماني تو  نيا ؟ييگو يم
 قتيطر ،گريد زيچ آن .بود يگريد زيچ ،يعل يِمسلمان مييگو يم نجايا» د بدومانَ يرا بچه هم ريش«؟ يدار يعل
صف  كي عتيشرمقام در  .استدر عمل اخالص  و تيبه نمربوط  قتيطرمربوط به ظاهر اعمال و  عتيشر .بود

نماز خودمان را در نظر  يها صفاگر حاال . اين يك فكر است و يك جهت نماز ،شود يم لينماز جماعت تشك
ولي اگر به صف  ،شود ينم ياسينماز كه س ،است يساينماز س نديگو يكه م نهايا يول .است اينطوركمتر  ميريگب

صف به هم  نيا ،بخورد يتلنگر كي اگر و گريفكر د كي يكيآن  ،دفكر داريك  يكيبينيد  جماعت دقت كنيد مي
 ديدادند كه با صيتشخ دو سه نفرهم به جماعت بود، در آن ميان  نيامام حس يعاشوراظهر نماز  يول ،خورد يم

 .ستادنديدو نفر جلو ا .نخورد ريت ،كنند يحضرت كه امامت مبه  ايخوانند  يكه نماز مآنها  كه به ستنديبا جلو
شود كه اينها نماز نخواندند و  آيا گفته مي .شدند ديشه تاخورده بودند  ريتچندين  ،نماز هر كدام ي تا خاتمه نديگو يم

 .داند ينم يزيباالتر از نماز چ عتيشر .است قتيطر نيا .كه از نماز برتر بودنمازشان قضا شد؟ آنها كاري كردند 
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 .مهم است يليخ نهايا ،مانيا احترام ،منؤخون برادر م قتيدر طر يول ،ستين يزيچ در عمل باالتر از نماز ،بله
  .ولي به اينها هم توجه كنيد، اين مقامي است كه هم رديف آن و جزو واجبات است !نه ،دينماز نخوان مييگو ينم

 يمقام علم به يممكن است كس ،يعلم و كتاب خواندن و تفكر معنو لياست كه با تحصچنان  تعيمقام شر
شروع كند به خواندن درس فقه و  يكي ممكن است قتيدر طر .ستين اينطور قتياما طر ،خاص خودش برسد

 اينطوراز را كه نم سديبنوعمليه هم رساله ممكن است  ،رديگب اديرا تا حد اعال  ياسالم علوم ريو سا ،اصول
را به  عتيشردرس  آن گريد ،كرد و باال رفت ياگر ترق قتيو در طر قتيدر طرآيد  ميمرتبه  كيبعد ، ديبخوان

كه تا حاال  يعتياز شر رياست غ دهيفهم نكهيا يبرا؟ چرا .)كند يم رهارا  عتيكه شرايننه (كند يواگذار مديگري 
را  عتياعمال شر نديبگو يشخص نيحاال اگر به چن .هم هست يقتيطر ،خوانده يداده و درس م يدرس م وگفته  مي

 آيد، يم بر يگريدشخص از  امر شريعت نكهيا يبرا ،ندارد تيآن اهم نكهينه ا! د؟ نهنويس يم ،سيرساله بنو بگو و
د يخواههر چه ب عتيشردر  .بود يدر دست عل غمبريبعد از پ قتيدر صدر اسالم طر .ديآ يبر نم يگرياز د قتيطر اما

، ابوذرو  يسلمان فارس ،اشتر مالك ل،يكماند مثل  بودهاز بزرگان  عهيكه در خود ش يياز آنها ريغايم،  عالم داشته
ولي مرجع بودند  ند كهمجتهد در بغداد بود چندصد عزمان حضرت جعفر صادق نديگو يم .اند بسياري بوده يفقها
جهت بود كه  نيبه ا. ديهر كه او بگو اي جعفر صادق بايد برود خدمت حضرتخواهد فقط  يم قتيكه طر يكس
اشتباه نشود  نكهيا يباز برااما  ،جداگانه بحث كردنددرباره هر يك  بلكه اند جدا كرده نكهينه ا ،قتيرا از طر عتيشر
  .كردند يم يهم وارد بودند اظهارنظر عتيشردر كه  قتيطر اناوقات رهبر يهستند گاه زيدو چ نهايكه ا

آنها  .است يعال يليكه خ دادند يفقه يچند فتوا شاهيرضاعل يبعد هم آقا و شاهيعل سلطان ياواخر آقا نيدر ا
همه  نيا؛ چنانكه تا اين زمان آمد يهم بر م گرانينوشتن رساله از داما  سنديتوانستند اگر الزم بود رساله بنو يم

سالك وقت  تيترب يخودشان براتا  ،توانند بكنند يكه م ييآنها يرا گذاشتند برارساله نوشتن . اند رساله نوشته
كه  يدر مقدمه عرب شاهيرا مرحوم رضاعل فتواكه شش  دادند افتو ستيچهارده تا ب نيذلك ب مع .داشته باشند

 نيااما  اظهارنظر كنند نستندتوا يم يفقه لينسبت به همه مساايشان  .اند اند ذكر كرده نوشته ةالسعاد انيب ريبرتفس
 اديله اعتأمس هاآن نيمهمتر. اند را ذكر كردهها جهت آن نيبه ا دارد،به عهده  يا نقش عمده قتيمورد در طرچند 
معمول بوده است كه اسم  فقرا همميان در  يحتها كشيدن ترياك در جامعه آن روزدر  دان كه نوشتهآنطور  .است

 كاركشيدن ترياك  گارآن روزدر  .ديكش يم اكيتر ليو بود يبزرگوار ريهم فق يليخ اند كه هم نوشتهرا از فقرا  يكي
 نيواسطه ا بههم و آن  ميفهم يآن را مزيان  امروزما  يول .ديرس يبه نظر م) يزائد زيچ ها يبه قول بعض اي( يجالب
 يها را مكاشفات عرفان انيممكن است آن هذ كه ديا دهيد اي ديا است كه معتادان دارند كه خوانده ييها انيهذ
دچار اشتباه  نكهآدوم  زنند، لطمه ميبدنشان به  اديبا اعت نكهيا يكي، كنند يباره دو ضرر م نيدر ا .ب كنندحسا

، اند مطلب اظهار نظر كرده نيا ي بارهدر بردارند ينسالك اهسنگ را از ر نيا نكهيا يبرا شانياست كه ا نيا .شوند يم
از  ،خورد يم آنها به  يليخ يهست كه پا يسنگ بزرگينيد ب مي ديرو يم يابانيخ ايدر كوچه همانطور كه وقتي 

 يدر كتاب آقاهمچنين و  شانينظر ا اظهار نياز اكه  يگرينكته د .ديگذار يم يا سنگ را گوشه نيااينرو 
 شترياست كه آن روز از ب نيا ،شود يم دهياند فهم نوشتهكشيدن ترياك  ميدر تحركه  ذوالفقاربه نام  شاهينورعل
 هيفقدر حالي كه . »حرام است نيا دييگو يبنابر آنچه شما م«: اند دسته نوشته كياند،  استفسار كرده همم يعلما
بنابر آنچه «: گويند ، ولي وقتي ميخبر داشته باشد و اظهار نظر كند شود يم دايكه در جامعه پ قايعيو مهاز ه ديبا
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به علما و  يتح، دهنده راه نشان نيا. كند يم يكاره چ و ستيچ اكيتركشيدن من خبر ندارم  يعني »دييگو يشما م
 ي لهأهمان مس نيا ،ستيچ ميدان ينمو  مياند ما خبر ندار گفته حاًيصرديگري  ي عده. است عتيرهبران شر به

  .خبر داشتند همديگر  يا عده كي. است اعتراف به عدم اطالع
 ،ستيفكر تنها ن( »دارد نيب انيپا انسان فكر« :ميخواند پندصالحاست كه در اول  يدهنده آن مطلب نشان نيا

نشان دادند كه ي مسأله اعتياد  ايشان با اين اظهار نظر درباره .كندتصور تواند  يها را م انيپا يعني) نيب انيپا كرف
جامعه  يبرامسأله  نيدادند كه ا صيتشخ خيبه حد اعال دارند كه از آن تار رنديحالت را البته خودشان كه فق نيا

فراوان شده است و  ديكأمواد مخدر در سلسله ما ت ميله تحرأمس يرو خيبه هر جهت از همان تار .خواهد شد ييبال
 كي يوقت و متأسفانه داخل جامعه در ميهست يگروه كي ،يجمع كي ،فقرا هم ما. ديشاءاهللا توجه بكن را ان نيا

چنين ما كه  ،عالوه به. مياحتراز فراوان بكن ديان باما خودم ،ميجامعه آمد ما هم جزو همان جامعه هست يبرا ييبال
  .شاءاهللا ان ،نشود عيشا يزيچ نيچن كه مينو كمك ك ميتوجه كنبيشتر له أمس نيادستوري داريم بايد به 

 ) جلسه برادران ايماني.(ش.  ه 11/3/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
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د و دا ن از  وا ی، ورات د ض  د   1نا

  
ي كي ؛نندكچطور با هم جمع  دانند نمي ،ظاهراً با هم متناقض استبعضي از دستورات ديني اي  از نظر عده

ها دستور  كبه اين بان :بگويد و ي داشته باشدكوچكي  رود نبايد خواسته به درگاه پادشاهي ميفردي ه وقتي كاين
ه دستور دهيد كبخواهد از پادشاه تواند  مييا اينكه  .خواهم زودتر بدهند و پول نو بدهند ه وقتي من پول ميكبدهيد 

  .چنين چيزي بايد بخواهد ،ها شوم انهي از وزارتخكمن وزير ي
اينها ظاهراً با هم منافات  .نخود و لوبياي آبگوشت خود را هم بايد از خدا بخواهيم :گوييم ما مي از طرفي

ي غير هيچ وجود  ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه الْحقُّ الْمبِين :شود گفته ميه كنيد كوقتي توجه . در اصل تناقضي وجود ندارددارد، ولي 
در پايين موارد زماني است كه ما  ي اين همه 2ما تَسقُطُ منْ ورقَةٍ إِالَّ يعلَمها يا اينكه .از او نيست، غير از اهللا نيست

تر هاي دور منظره ،رويم ه باال ميكطور  ولي همين .نكصاف و تميز براي ما اين پله را  :گوييم مي و هستيمنردبام 
ي ما هم باال  رويم خواسته ه باال ميك طور همين ،عصايي بگذار ،ها را دستگيره بگذار م اين پلهگويي مي ،بينيم را مي
  .خواهيم ه از او ميكسي كپس خواسته متناسب با ماست نه متناسب با  .رود مي

محتاج  و اين مسأله بينند ها وجود خود را مي ي انسان طبيعي است همه  ـ بينيم ه خود را ميكتا وقتي 
 :گفت هم صخود پيغمبر ،شناسيم خدا را نميچرا كه خواهيم  منطبق با شخصيت خود چيزي مي  ـ الل نيستاستد

كامل هم ان شناسايي كامدر اصل يعني  ؛ما ه حق شناختن تو است نشناختهكآنطور  تو را ،3كحقَّ معرِفَت كما عرَفْنَا
خداوند فارغ از  در حالي كهچشم و گوش است عني يحواس ما  كمكه ما داريم به ك ختيه شناكبراي اين .نيست

  .اينهاست و جسميت ندارد
ه كهمين  .رود باال ميهم ي ما  خواسته ،ي خود را بيشتر ببينيمكوچكاين هر چه معرفت ما بيشتر شود و بنابر

تياج خود را ه خود و احكاست  براي تمرين در اين مرحله ،ي خانه را هم از خدا بخواهيدلوبياو نخود  :اند گفته
در آن  .ايم ه براي چه به درگاه خدا آمدهكنيم ك فراموش ميرا خود و احتياج خود  بينيم ولي وقتي باال برويم مي

ي خود را  نيد و خواستهكبه عظمت خداوند نگاه  :اند ه گفتهكاين هم  .شويم ي او مي صورت منطبق با خواسته
م ك منتها چون آن مقامات باالي معنوي ،رود ي ما باال مي خواسته ،نيمنعمت او را ببيبراي اين است كه اگر  ،بگوييد
وقتي به  .نيدكعادت  تا براي مقامات باال هم اينگونهخواهيد از او بخواهيد  همين پايين هم هر چه مي :گفتند ،است

   .تناقضي نيست دستورات ه بين اينكبينيد  مي اين صورت نگاه كنيد
 ) جلسه خواهران ايماني.(ش.  ه 11/3/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     

 .»داند افتد، مگر آنكه خداوند آن را مي برگي از درخت نمي«،  59سوره انعام، آيه .  2
 .23، ص 68حاراالنوار، ج ب.  3
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ف ل ،ه  ل  
ّ

ن و ی،ال عا ی  دا   1عادت، 

  
ديگران از آن وقتي كه ؟ بخصوص گرفتضعف را  جلوي نقاطتوان  ميه چطور كرده بود كال ؤسي سك

جمله  كيآن ه خود كالي است ؤس .ندارد يجواب قاطع ،الؤسالبته اين  .نندك استفاده مي عليه ما سوء ،ضعف نقطه
به هر جهت  .ها بنويسند تابكي آن  دربارهيا  ،ندارد ييند جوابولي اگر بخواهند جواب بدهند يا بايد بگو ،است

  .شود جواب داد مقداري را مي
درمان هم  كعلت ندارد و بنابراين ي كمسائل رواني هميشه ياينطور  .چندين راه داردجبران نقطه ضعف 

اي بايد فراهم شود  مجموعه بنابراين .دنآور تي را به وجود ميحاالچنين د و نشو جمع ميعواملي ي  مجموعه .ندارد
تداعي ديگري ي عادت است و كي :ه در روحيات انسان خيلي موثر استكدو چيز است  .درمان شوداين مشكالت تا 

 .توان نوشت ميتاب كهر دو چندين و براي  ام، صحبت كردههر دو مختصري در چندين جلسه درباره ه ك ؛معاني
ها  باتالقدر تلويزيون  .جهت ديگر هم هست كي ـ  غير از اينها  ـ منينؤاست ولي براي ما مچنين براي عموم اين 

بيشتر  كه خالص شود، ندكهر چه هم تالش  ،تواند بيرون بيايد رد ديگر نميكآنجا گير اگر كسي ه كايد  ديدهرا 
بگيرد و ا كه در آن حوالي است ر يهاي درختنازك ي  شاخهتنها راه خالصي از آن مهلكه آن است كه  ،رود ميفرو 

را از ه طنابي كترين وسيله براي چنين شخصي اين است  ند ولي مطمئنكش گاهي هم آن شاخه مي .بيرون بيايد
 ،چه بهتر، اگر هم نتواندكه برود باال اگر بتواند از همان طناب  گيرد،م بكاين طناب را محبراي او بيندازند و او باال 

همه شما به ريسمان الهي بياويزيد،  ،2و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً: هكن آقر ي اين آيه. شدك همان طناب او را باال مي
از جانب خداوند، است طنابي گويند كه  مي  الْوثْقى عرْوةُ ،همين معنا را دارد و در آيةالكرسي به آن شود پاره نميكه 

ه كرده كر كدو طناب ذبراي يهوديان اوند خد ،آيه كدر يولي  ؛ها از جانب خداوند است ي طناب البته همه
طناب  كطناب الهي و ي كجز با ي ،3 إِالَّ بِحبلٍ منَ اللَّه و حبلٍ منَ النَّاسشوند  ها ذليل و زبون مي يهودي: فرمايد مي

  .است الْوثْقى عرْوةُي معنوي همان  از جنبه .ي اجتماعي است جنبهكه اين طناب از مردمي 
و  سته به دست اوكاست امل و تام و توجه انحصاري به طنابي كه توجالج آن مشكالت روحي، يك راه ع

اي نيست، طنابي  پشمي يا نايلوني و پنبه ،طناب اينالبته  ،ه اين طناب به دست آنها رسيدهكاست آنهايي اين براي 
آن به جاي اصلي خود وصل  دانيم سر جاست، ولي ميكدانيم  را نميديگر آن سر و ه به دل وصل است كاست 
: گويد مي بيتيمولوي در  .را بجودآن  ،سستي در اعتقادات ه موشِكاين طناب البته پارگي ندارد مگر اين. است
  .بايد انبار تو رخنه نداشته باشد ،نيكني و براي خود ذخيره كخواهي گندم براي خود جمع  مي

ــرّ  4نكــوش كــدر جمــع گنــدم   وانگهــي   نكـــمـــوش  اول اي جـــان دفـــع شـ
و به ند ك تنبلي ميانسان  ،سستي در اعمال استو جود، سستي در اعتقادات  را ميآن طناب ه كموشي 

 ،امالً قرار بگيردكادر كند و در اين قالب و اين كي دستورات رفتار  همهمطابق بنابراين اگر  .ندك نميعمل دستورات 
ه طناب هم او كبل ،شدكتواند خود را ب ند نه تنها خود او ميكار را بكاگر اين . شدك م است و او را ميكآن طناب مح

  .است فقراهمه اين دستور قاطع براي  ؛شدك را مي



125 

 

بايد به اين  ،ها را بگوييم تاب بنويسيم و اين حرفكيا بخواهيم توضيح دهم اما اگر بخواهيم براي غير فقرا 
سي عادت دارد ك ،دنري عادت داروبه امافراد الً معمو. معاني تداعيديگري ي عادت و كي :نيمكدو مسأله توجه 

ن كثر است و بعد ممؤحتي در بدن هم مات اين عاد ،ها شير بخورد عادت دارد صبحديگري  ،ندكها ورزش  صبح
منزل شما اگر نيد كآفريده است؟ فرض آن را خداوند چرا اين عادت چه خاصيتي دارد و  .است به ارث هم برسد

ميدان محمديه امروزه به آن  ـ  ه بايد برويد در ميدان اعدامكاي  ادارهولي . باشدپاسداران  خياباندر طرف مثالً 
طرفه  كخيابان يكدام  ،با ماشين برويديا پياده  جا برويد؟كاز كه نيد ك ر ميكفروزهاي اول به اين   ـ گويند مي

 كباالخره ي ،شود مصرف مي ييروري نيكهر فبا  ،شود ردن اصوالً مقداري نيرو مصرف ميكر كاين فبا  ؟است
 ركباز ف .، بهتر استبرويد دام راهكاز كه دانيد  نميمجدداً شديد بيدار ه از خواب كفردا صبح . نيدك راهي پيدا مي

ر شما كنيد و منتها فك ر ميكمي فكبه اين مسأله روز سوم هم . متر استكر شما از ديروز كنيد ولي اين بار فك مي
. برد شما را مي ماشين ،شويد رويد سوار ماشين مي مي ،نيدك ر نميكفبه آن بعد از چند روز ديگر  .متري داردكزحمت 

عادت به كمك بايد انجام بدهد انسان مرتباً ه كيعني براي اعمالي  ،عادت شدهچون نيد ك ر نميكفبه آن شما اصالً 
  .گيرد ر را ميكجاي فعادت ند و كه ديگر فراموش نكآيد  او مي

. شود تر مي قويعادت بيشتر باشد انجام آن كار هر چه  ،شود نميايجاد عادت را انجام دادن اري كبار  كيبا 
مواد  بعضي از كساني كه معتاد هستند،. نيدكفكر آن  دربارهخواهيد عادت شود از اول  ه نميكبنابراين چيزي را 

اند  ردهكآنها تعارف  شان بهدوستان ،باشد داره واگيرك نيست اي بيمارياعتياد البته  گيرند، مياز دوستان خود مخدر را 
و ضرري نديد و اتفاقي نيفتاد ه كبيند  بعد مي. شود ه معتاد نميكمصرف بار  كبيا، آدم با ي :اند كه و بعد اصرار كرده

هم رده و كهم رفيق خود را راضي كه بيند  ميكند و  مصرف ميبار ديگر  كباز ي ،ردهكرفيق خود را هم راضي 
معتادين هم بيشتر . رود تر مي ند پايينكتقال ه هر چه كافتد  در مردابي ميكم  كمطور  همين. ضرري نديده است

در مورد سيگار اين  .آورد نميشيدن اعتياد كبار  كي ،شويم معتاد نميكه ما كنند  مير كاول ف. طور هستند همين
به دنبال از اول نبايد  ،عادت بد است كداند اعتياد ي مي هكسي كه كايم و حال آن خيلي مشهود است و ما همه ديده

  .بار هم نبايد دنبال اعتياد برود كهمان يبراي  .شود سي معتاد نميكبار  كبا ي :نگويد .برودآن 
 .ام اناري را چندين بار گفته آن داستان مرحوم سيد .وجود دارده در حيوانات هم كنقدر طبيعي است آعادت 
تابي يا كآمد  در مجالس هم گاهي مي ،نود و چند سال داشت ،هاي قديمي بود از درويش اناري مرحوم سيد

ولي م دخوان مياي  و روضهرفتم  ميي ياه من هر روز هفته بايد به خانه :گفت ميپيرمردي بود،  .خواند اي مي روضه
خود او  ،ردمك دم و او را رها ميش جا بايد بروم؟ االغم را سوار ميكامروز چند شنبه است و كه رفت  يادم ميگاهي 

البته . كه در حيوانات هم وجود دارد قدر قوي است نآه كاين قدرت عادت است  .ه بايد برودكرفت همان جايي  مي
در اينجا . شود ميعادت كه » ب«بدونكلمه عبادت يعني . عادت است ،هاي ما عبادت نيست عبادت :گويند االن مي

از روي درصد  صد، حتّي باشدهم هاي ما ولو عادت  عبادت ،ر داريمكر و ذكه فك ما اوالً. نوعي سفسطه وجود دارد
ه آن بزرگ نگفته هر كمادامي  ،خواهيد برويد مي انبزرگيكي از شما به نزد وقتي  .باز هم الزم است ،عادت باشد

 :گويد رويد مي ه شما هر روز ميكآيا آن بزرگ از اين .برويدبه زيارت  ،خواهد شما هر روز دلتان مي ،روز پيش من نيا
بنابراين شما نماز را به  .آن آمدن پيش او اجر خود را دارد !نه وز بيايي؟ره هر كاي  ردهكاين فايده ندارد تو عادت 

ولي  ،نيد عادت استكهم ن ركبرويد هر روز بخوانيد و تازه ف ـ  خداوند ـ  خواهيد به درگاه بزرگي ه ميكقصد اين
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اگر رفتيد و به حرف او گوش داديد و استفاده  رفتن به منزل بزرگان، مثالدر همان  .ت و اثر داردباالخره مفيد اس
 ،ايد ردهكايد و اظهار ارادت  ه خودي نشان دادهكبريد ولي اين بهره را نمي آن ،اگر هم نه ،ايد به هدف رسيده ،رديدك

به مغز  ـ  به معناي واقعي نماز ،گر با توجه باشدخوانيم ا ه ميكرا حاال نمازي  .بريد مي اي است كه بهرههمان 
 بهره كافي را نبرديد،امروز اگر  ايد، ردهكشما چون عادت  ،نباشدآنطور  اگر تازه .بريم بريم و بهره مي مي پي ـ  آن

ه ولو عبادات ما عادت كاين است  .دهد خداوند به شما حالتي مي ،رديدكه روي همان عادت به نماز شروع كفردا 
اتب كه در بعضي مكقدر مهم است  نآعادت  .ردك كشود عادت را تر نميبايد آن را اجرا كرد و ادامه داد،  شد،با

ه معروف است آن كقدر با اين مخالف هستند  نآها  و باز بعضي. روي عادت استاز همه چيز  گويند مي روانشناسي
فقط  ؛ندكه عادت نكه عادت دهيد كهيد مگر اينعادت ند چيز خود را به هيچ ي بچه :گويد يسي ميئسو ي نويسنده

ه خداوند در وجود ما مقرر كچيزي هر  .اين هم صحيح نيست !نه .ندكه به چيزي عادت نكعادت به او بدهيد  كي
جاي كبايد ديد در  .ردكشود آن را رها  خورد و نمي ميما جاي زندگي به درد  كيدر رده فايده دارد و كو مستقر 

  .كاربرد داردعادت  اين ،ما زندگيِ
. كنيم صحبت ميها است  از عادتمنشاء آن  گويند ه ميكنقاط ضعف ي  دربارهاگر مجال باشد بيشتر در آينده 

خواهد  ه دل آنها ميكاينها نه اين ،شوند نند و دو مرتبه معتاد ميك مي كه معتاد بوده و بعد مدتي تركمثالً اينهايي 
 كتر خود. اند ردهك كعادت خود را تر. عادت موجب مرض است كتر. اند ردهكت اينها به اعتياد عاد ،معتاد شوند

ند و كش ميجديد ه عادت كجز اين نيست . شدك طول مي ،تا اين عادت جاي عادت قديم را بگيرد ،باز عادت است
بايد تمام نند ك مي كتراعتيادشان را ه اشخاص معتاد كجايي در . گردد اعتياد بر مي ،گردد عادت قديم بر مي

 اين عادت ،به آنها بخوردي مواد مخدر ه بوكدر مجالسي بروند اگر ه كبراي اين ،نندكرها نيز دوستان قديم خود را 
الوثقي متوسل شويد  ةالمتين و عرو پس به حبل .ي نقاط ضعف است ن عمدهكر كاين ي. رود اعتياد از بين مي كتر

  .ودايجاد نشعادت ه كنيد كو از همان اول سعي 
ي تداعي  مسأله است،اوي مبتني بر آن كه در روانشناسي خيلي مهم است و علم جديد روانكي دومي  تهكن

او را صدا آن شخص هم  .را بخواند و او را صدا بزند يديگراين است كه يك نفر، تداعي ي  مثال عمدهمعاني است 
ن است ظاهراً از هم جدا كيعني دو مطلب مم ؛تداعي معانيشود  د، اين ميننك همديگر را صدا مي نفربزند و دو 

بسياري از  .او، اين راخواند و  اين او را مي .خوانند همديگر را ميولي  ،هيچ تناسبي با هم نداشته باشند و باشند
و يا از روي عادت  ،ه ارزش نداردكنه اين ،از تداعي معاني است ،رويم ه ميكها  زيارتكنيم و يا  كه مي ها محبت
رويم  ه بفهميم چرا ميكشود  موجب ميو رده كما را داراي چنين خصلتي  ،ردهكيعني خداوند به ما مرحمت باشد 

هر چه دفن كه دانيم  دفن هستند و مي كاند و در خا حضرت رضا مرحوم شدهدانيم  ما مي .عزيارت امام رضا
اند جا  ه از اول تا حاال بودهكره زمين كيت نبود اين همه جمعاينطور  اگر الّا و ،شود مي كبعد از چند سال خا ،شود
  :به قول خيام .شدند نمي

ــبزه  ــن س ــاي ــاگه ماســت ك ــروز تماش ــبزه   ه ام ــا س ــا ت ــاگه  كي خ ــا تماش  يســتكم
 ،رويم زيارت ميبه بينيم و  را ميمشهد ما هر وقت  .شود سبزه سبز ميخاكمان شويم و روي  مي كما هم خا

اگر واليت به  الّا  ه ما به چشم ببينيم وكواليت چيزي نيست . دشو ده ميمعناي واليت حضرت رضا براي ما زن
تعظيم صاحب واليت  كجلوي اين سنگ و خا ، وليبينيم آن را نمي .رديمك شد جلوي آن تعظيم مي چشم ديده مي
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ه كتبي كمه چنانك كنيد؛ تعظيم مي كبه سنگ و خا چرا گويند مي ،ه ندارندتوجموضوع اين به ه كآنهايي  .نيمك مي
اينها به اين  ،پرستي است پرستيد؟ اين بت را مي كخاچرا ند پرس ميتشكيل شده ها  وهابياخير توسط ي دو قرن كي
و ل اين ساختمان كيعني ش. آيد خود به خود اين معنا يادمان مي ،بينيم ه ميكرا بنا ه ما اين كنند ك ه نميته توجكن

نيم چيزي ك ر ميكف ،بينيم ه ميكه را كاين پن  مثالً .ندك پيدا ميبرايمان خاصي  يبينيم معنا ميرا در آن هر چه 
يادمان از معناي  ،بينيم ه ميكاين ساختمان را هم  ،معنا كرود اين ي ار ميكردن هوا به كه براي سرد كاست 

اين  .افتيم ي هم ميتا اين را ديديم خود به خود ياد آن ديگر ،خواند معناي ديگري را مي ،اين معنا .آيد ديگري مي
  .استاين تداعي معاني ؛ گذاريم ه به ساختمان هم احترام ميكاست 

 .بخوانندهمديگر را شود كه  باعث ميمجاورت و مشابهت و تضاد دو چيز  ،ي داردمختلف تداعي معاني جهات
حال  .ايد ديدههم در آنجا بار را ان آبو از جمله  ،ايد ماندهدر آنجا يد و چندين روز ا هبيدخت و گناباد رفتبه مثالً شما 

هم به ياد خود منزل را  خودبه ،آوريد س مزار را هم به خاطر ميكخود ع خودبه ،انبار را ببينيد آبآن س كاگر ع
تا او  ،ه شبيه فالن دوست شماستكبينيد  نفر را مي كي ،مشابهت در مورد .است هاآنبا چون اين مجاور  آوريد، مي

آنها هستند، ياد بعضي آشنايان شما شبيه كه بينيد  يا در خيابان افراد ناشناس را مي ،افتيد ميتتان دوسبينيد ياد  را مي
ه ك اي دشمنيو حتّي شايد  ،افتيد بينيد ياد دشمن مي ه ميكآن قيافه با شما دشمن بوده او را صاحب اگر  ،افتيد مي

خود بدتان  آيد و يا خودبه خود خوشتان مي نيد خودبهبي ه ميكبعضي را  .با اين شخص تالفي كنيدبه او داريد راجع 
اگر است؛ مثالً هم تضاد جنبه ديگر تداعي معاني . ندك اي را در خاطر شما زنده مي تهكن كه يكبه اين دليل  ،آيد مي
درست در حالي كه امام حسين كجا؟ شمر كجا؟ اين دو،  ،نيدك به شما نشان دهند ياد امام حسين ميرا س شمر كع
  .ندك ضعف مي ايجاد نقطهكه به آن تداعي معاني گويند، ي اينها  مجموعه .هستندد هم ض

ه رستم كي داستان رستم و افراسياب كي :اين دو داستان است ،گويند ه ميكضعف هم   ي نقطهبراي  يمثال
آبي روي بدن او ي ديگرسيمرغ يا : است؟ گفتنداينطور  چرا: رستم پرسيد. مرد نمي ،زد هر چه تير به اسفنديار مي

وقتي آب را روي بدن او  :گفت چاره چيست؟: پرسيد .ندك تن شده و تير به تن او اثر نمي ه او رويينكريخته 
رستم به بر اين اساس،  ،تن نيست  چشم او رويين ،آب به چشم او نرفت ،هم گذاشتبر ريختند چشم خود را  مي

 ،هر چيزياز ما چون ه كست اهاي يونان قديم  هم در داستانن مثال ديگر آ .چشم او تير زد و او از پاي در آمد
كه خارجي آن را بپسنديم، حق هم داريم البته تا حدودي (كنم  اين را هم نقل مي ،پسنديم خارجي آن را بهتر مي

يت ها هم سرا عادات و قصه اين را به حاال) شود ميخراب دو روز از گيريم بعد  ميكه ايراني جنس بينيم  چون مي
و تن نبود   ي او رويين فقط پاشنه ،ردندكتن  رويين ،خدايانرا آشيل هاي يونان باستان آمده كه  در داستان .ايم داده

توانيم بجايش  ميي آشيل،  پاشنهنوشته هر جا ديديم مدرن ما در ادبيات حاال . شد به او لطمه زد از همان جا مي
و مأخوذ از سزار امپراطور روم است كه بدان نحو لي متداول شده ه خيكسزارين كلمه مثل  ،بگوييم چشم اسفنديار

پس بهتر است اطباي ايراني به  .به دنيا آمده استبه همين طريق گويند رستم هم  ها مي در داستان. به دنيا آمد
  م،طبق آنچه گفت ،جنس داخلي استزاد  رستمچون گوييد سزارين؟ شايد  زاد، چرا مي رستم: جاي سزارين بگويند

   .خوب نيست
خطراتي از آيد در جايي  يادم مي .ي ضعف به ديگران ندهيد نيد نقطهكسعي . ها دو مثال بود بهر حال اين

 .دقران هم بخواهد ندهي كاگر ي :من گفتم ،ردند مبلغي به او بدهندكپيشنهاد دوستان  ،متصور بود شخصيجانب 
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قران و چه  كچه ي ،ايد باج را پذيرفتهاگر  ،ر جلوي آن باز استقران به عنوان باج داديد ديگ كه اگر يكبراي اين
 .آن رد شويدكنار يعني خيلي خونسرد از  ؛ي ضعف نشان دهيد نقطهنبايد بنابراين  .كند ، ديگر فرقي نميليونيم كي

مهمترين . باقي نماندبرايتان اهللا ءشا ي ضعفي ان نيد تا نقطهكرعايت را ه مفصل دادم كبعد هم آن توضيحاتي 
   .و اميدوارم كه ترك شود آيد ه از عادت ميكي ضعف ما همان اعتياد است  نقطه

 . ش.  ه 12/3/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
 .103عمران، آيه  سوره آل.  2
 .112عمران، آيه  سوره آل.  3
 .381مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت .  4
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نده، ؤال ف  زخ ی  ی،  ب ا ت و    1ر

  
  :گويد خيام مي

ــن     ــه م ــي و ن ــو دان ــه ت ــرار ازل را ن  اين حرف معمـا نـه تـو خـواني و نـه مـن         اس
 فتد نـه تـو مـاني و نـه مـن     چون پرده بر ا   هســت از پــس پــرده گفتگــوي مــن و تــو

ري به حال ما كرده و هيچ فكمجهوالت رها بسياري ه خداوند ما را در ميان كاين شعر به اين معنا نيست 
نه تنها ! قرار ندهاوي را براي ما كنجكاين  ، ديگرگذاري قدر مجهوالت براي ما مي نآاگر  !خدايا. است ردهكن
خيلي در صورتي كه خداوند  .سر در بياوريماز همه چيز خواهيم  و مينيم ك ميي هم فضولداريم بلكه  اويكنجك

  .ي زندگي است گفته است الزمهاكثر مواردي را كه . بيان كرده استطور اختصاصي  طور عموم يا به چيزها را يا به
 حاال، گيرد ي امام حسين انتقام مي امام زمان از قتله :گويند ه ميكرده بود كال ؤسكسي مثال به عنوان 
! دانيم ما چه مي !جور ديگرند يا ك خفه ميآنها را گيرد و  آيا با دست مي ،دانم من چه مي گيرد؟ چطوري انتقام مي

ربطي به ما هم نند؟ ك چگونه اعدام مي و دانيم چرا من و شما هم نمي ،نندك گيرند و اعدام مي ها را مي االن خيلي
االت بار ؤه از اين سكعيبي  كي. خدا خواسته فقط نتيجه را بگويد] عيني امام حس انتقام از قتله[در مورد  .ندارد
 ،نحرف شدهمدين اسالم گويند  ميه كهم مقداري  كي. ندك ر را از مقصد اصلي منحرف ميكه فكاين است  آيد مي

 مثالً .تاس ديگري منحرف شده :گويد داند و مي مي خود را صحيحافكار و اعمال سي كالبته هر  .از اين قبيل است
رحمت يعني  ،»گيرد رحمت من بر غضب من پيشي مي« ،2سبقَت رحمتي غَضَبِيرحمت الهي فراوان است هاي  نشانه
و ي گناهان را مي بخشد  يعني خداوند همه 3إِنَّ اللَّه يغْفرُ الذُّنُوب جميعا ؛ستاز غضب خداهم جلوتر و هم بيشتر الهي 

و عذاب الهي گرز آهنين از ه كآن آياتي از نند ولي ك متر بحث ميكآيات در مورد اينگونه  .4 حمةِ اللَّهال تَقْنَطُوا منْ ر يا
خير؛ مفيد است يا اين مورد حاال  هستند،ر ما ظدر نبه همين دليل، آنها هميشه نند و ك ميزياد بحث  ،زنند ميحرف 
ه مردم كاين است  ،نندك بحث نميآيات رحمت الهي ه از كشايد جهت آن هم  .ي داردمتفاوتافراد مختلف، اثر براي 

 ،شود مت آن فهميده ميكنيم حكاگر مقدمه را نگاه در حالي كه  .إِنَّ اللَّه يغْفرُ الذُّنُوب جميعا :جري نشوند و بگويند
از متوجه شويم ه ك استبراي آن اين  .بخشد ي گناهان را مي يد از رحمت خدا نااميد نشويد زيرا خداوند همهفرما مي

من ديگر رحمت و ؤمني براي مؤهر م .مهاي خدا هستي ي از رحمتكيما هم چون خود  م،نااميد شوينبايد خود 
  .نعمت خدا است

نه اين و نه  ؛يعني بينابيناز لحاظ لغوي برزخ  برزخ چيست؟: اند است كه پرسيدههم رسيده ديگري ال ؤس
رديد برزخي بين شما تا روز يعني وقتي م ،5 يومِ يبعثُون  برْزخٌ إِلى: فرمايد ه ميكن است آما اين آيه قر كمال .آن

هاي مشهور  نويسنده مثل ،ديگريكسان  دسترا اگر حاال همين آيه  .دانيم ما همين قدر از برزخ مي .قيامت است
فقط ه اصل كبرد  از ياد مي ،بخواندآن را سي كاگر ه كند نك د و مجسم مينپروران چنان اين قصه را ميبدهند، دنيا 

ه شش كرزي است گُ ،برزخگويي ه كاند  پروراندهعاميانه قدر  نآهمين را . آن كتاب و همان يك جمله بوده است
 تا بگوييمايم  نرفتهكه ما  ،ن است راست باشدكاين چيزها ممالبته  ؛آيد از آن درميآتش شاخه دارد و هفت زبانه 

به نيد كفرض  مثالً .نيمكموش نافر دانم را ي نمي لمهك بايد سعي كنيم !دانيم نمي ،ست باشدن اكمم !نه .دروغ است
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ولي فرض  ،هر چند در دنيا چنين چيزي نيست ـ  است ه تا حاال نديدهكاند  اي داده ميوه اي ساله هشت ي هفت بچه
چطوري به ايران  شود؟ سبز ميجا ك اين چيست؟ :گويد مي، ديگر نخورد بيند پدر او مي مي ـ نيد چنين باشدك

است ولي ما  6لَم يلد و لَم يولَده خدا كگو اين .خورد مياو بخور، است بابا گفته  ،اري نداردكاند؟ به اين چيزها  آورده
بيشتر از آن  .براي ما بس است ،هر چه آن رحمت الهي گفت. ي خود او نيستيم زاده .ي رحمت الهي هستيم زاده

ال براي ما ؤخيلي س ،در دور و بر مطلب برزخ يا مرگ يا بعد از مرگ يا رسيدگي به حساب .نيمكن خود را اذيت
الزم نيست از حاال  .شود خوب مي اش نتيجه ،ه دفتر حساب او خوب باشدكهر  .نيدكر آن را نكف ،آيد پيش مي

ه براي او كخدا  .معلوم نيست خوب باشد ،دانيد شما خوب ميرا در اين دفتر هر چه كه هم بدانيد را اين البته  .بدانيد
جز  7إِالَّ منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍلرزند  ه آن روز همه ميك گويد او هم مي .بايد بپسندد ،نيدك اري ميكزنيد يا  حرفي مي
گونه نهر وقت نزد خداوند اي .جا ترس بيو  نه دروغ و بازي در آن هست يعني نه حقهدارد، قلب سالم كسي كه 

  .ثواب است كخود اين ي ،برويد
الزم  ،گويم دانم مي نيد چون من نميكنر كف .نمكمن اقرار ناينكه  اي نيست براي بهانه كيها  گفتهالبته اين 

اگر از كس ن است كمم .نيدكر كموارد فگونه گويم الزم نيست در اين ميبه شما دانم و  ، ميخير ،نيست بدانيد
ولي  آن؛از دست چپ و آيد  از دست راست اين ميحرف بزند كه تاب براي شما ك كي ي هبه اندازديگري بپرسيد، 

  ه برزخ چيست؟كدانيم  دقيقاً نمي
امالً مثل كايم و نه  ايم و از بين رفته شده كلي خاكنه به . يم و نه آن طرفهست برزخ يعني نه اين طرف

 ،روح در بدن جاري استو  ايم ه ما زندهكمگر االن  .دارداثر ن كولي خا ،است كگرچه بدن در زير خا .ايم حاال زنده
رود  اي مي اشعه ،دارند س بر ميكع از داخل ريه ،دارند س از داخل معده برميكوقتي ع .خير جاي مشخصي دارد؟

يميا كرا  كخا .بر آن اثري ندارد كه خاكشويم  اي همراه مي ما به اشعههم وقت  آن .ه هيچ چيزي مانع آن نيستك
لمين هم كالبته فالسفه و برخي مت .اند اما در اين مدت راجع به برزخ خيلي گفته ،دانيم قدر مي همين. ندك مي
سي كمثالً  ،ندك رده براي انسان بروز پيدا ميكه مجال بروز نكآن استعدادهايي  ،ه در دوران بعد از مرگكگويند  مي

با مرگ هر چه قرار  :گويند ميديگر هم بعضي  .ندك مي پيدافرصت آنجا  است، ردهكخيرخواه است ولي مجال پيدا ن
 كيعني حق نداريم ي ،وم به زنده بودنكمحو ايم  ما زنده ،ندك نمي براي ما فرق .گردد ، آشكار مياست ظاهر شود

عد وقتي زندگي از بين رفت ما ديگر از اين قوا .و چه زندگي ديگرانباشد  ما چه زندگي خود .زندگي را از بين ببريم
و است اي به بهشت  در برزخ از گور انسان اگر خوب باشد روزنه :گويند مي اي هم عدهالبته . شويم و قوانين آزاد مي
اين  .رسد مي، حرارت دوزخ به او آن ديگريدر نسيم بهشتي و يكي آن در ه ك ،اي به جهنم اگر بد باشد روزنه

البته  .نيستاينطور  الّا ند وكو با جسم بيان  هدركمجسم ه بشر عادت دارد هر چيزي را كبراي اين است ها  مثال
 !!ندكتنفس تا فرد لوله دارد اند كه  سوراخي گذاشتههاي شخصي  مقبرهدر بعضي  ]رستان تهرانقب[ زهرا در بهشت

 ،اي به بهشت يا به جهنم اند روزنه گفتهاينكه  .شود جدا نميوصل است و سي به خود او كنتيجه اعمال هر 
اينها  ،ردهكجا به ديگري حسادت  بي ،به مردم آزار رسانده ،ردهكدر اين دنيا بدي اگر فردي ه كاين است مش مفهو

 .دهند افعال را انجام مياين  ،معتادهااز اين مثل خيلي مردم ولي  .نبوده استخوب كه داند  مي و فهمد را خود مي
همان  ،زياد باشداين كارهاي بد و اگر . راه او استرده همكه كارهايي كه به ضرر او است مثل همه كاين علمي 

  .ند در جهنم استك احساس مي دارد،ه كرا هايي  يعني ناراحتي ؛به جهنم استرو ه ك شود مياي  دريچه
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ه قرار است به بهشت كمسلماني  مني،ؤم ،سيكهر مثالً ه كه برزخ براي اين است كگويند  ميديگر بعضي 
آيد  موقتاً در برزخ مي ،اينها را هم ببيندجزاي بايد  ار بد هم داردكتا  چهار  ولي سه ،ردارهاي خوب زيادي داك ،برود

در عادات و رسوم بلكه در مذهب، نه ها  ه يهوديكاين است  .برودبه بهشت  ،ه شدكتا آنها سوخته شود و خالص 
ار كما چه  .ها زياد است از اين حرفالبته  .دندار در جهنم نگه نميجز در مدت كمي يهودي را فرد ه كگويند  خود مي
ذره خوبي از نظر خدا محو  كي .ه خوب باشيمكنيم كخودمان باشد و در اين زندگي سعي كار سر ما به بايد  ؟داريم
  .برد ذره خوبي را از ياد نمي كند ولي يكن است بلدوزر بيندازد و محو كوه بدي را ممك كي .شود نمي

زمان در آنجا  الّا نيم وك گوييم و احساس زمان مي مي اين را ما فاصله ،اي است برزخ فاصله ،به هر جهت
  .با هم استچيز همه  ؛ه بگوييم اول اين است و بعد آنكند ك ومت نميكزمان ح ،در آن عالم .نداردوجود 

 . ش.  ه 15/3/1387صبح چهارشنبه، تاريخ .  1                                     
 .442، ص 1الكافي، ج .  2
 . 53سوره زمر، آيه .  3
 ».هرگز از رحمت خداوند نا اميد نشويد«،  53مر، آيه سوره ز.  4
 .100سوره مؤمنون، آيه .  5
 .3سوره اخالص، آيه .  6
 .»به نزد خدا بيايدسالم بى ه با قلكس كمگر آن «،  89سوره شعرا، آيه .  7
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ه آن آن و  ه  ف   ت اض    1ی آن، ا

  
به زبان  قرآن .سخن دوست نيع؛ ن دوست استقرآن سخ، تر است سخن دوست خوش مياز هر چه بگذر

 ،گفت يم يفارسغير عربي مثالً را به زبان آيات همان  غمبرياگر پ :كه ديفرما يدر قرآن م وندخدا. آمده است يعرب
  : يهر چند به قول مولو 2!؟شود يم يچطورعجم زبانِ  نيا هستي و تو عربكه گفتند  يمبه او 

ــان د    تخوشــتر اســ يچــه تــاز گــو گــر يارســپ ــود صــد زب ــريعشــق را خ  3اســت گ
 )كالم خداوند است نيدر واقع ع(نازل شد امبرياست كه بر دل پ يكلمات نيهر جهت چون قرآن ع به

عربي خوانده  نيع ديبا قرآن حتماً اتيآ .بخوانيمدر نماز هر زبان ديگري به  اي يترجمه قرآن را به فارسشود  نمي
ولي در قرآن  ستين تداولم يليكه به اصطالح خ يلغات ايدر قرآن تصور كرد توان  ميكه  ييها هاميا نيهمه ا .شود

در ذهن ما خطور  ،شود يكه از آن م يبوده است كه هر دو سه معن نيمنظور خداوند هم هم ديشا ،استرفته بكار 
 توجه و دينيدتان ببخو .در دسترس ما هست يترجمه به فارس نيچنداز قرآن   هاي قرآن توجه كنيد، به ترجمه. كند
شده  وردهاست كه در قرآن خ ييها زد قسمتوان  ميكه  يالمث .، همان را بخوانيدكدام بهتر استاز اين ميان  ديكن

رود  بكار ميقسم هم  يبه معنا يدر عربهم كاربرد دارد،  يكه در فارس» و« .دارد ياديز يها قرآن قسم؛ در است
و . خورده استقسم خداوند  هيآدر هفت  ،دارد هيآپانزده كه فقط  يا سوره ثالًم. قسم به خدا يعني» اهللا  و«مانند 

آن  نكهيا يخورد برا يها را م همه قسم .آخر يال 4الشَّمسِ و ضُحاها و الْقَمرِ إِذا تَالها و النَّهارِ إِذا جلَّاها و اللَّيلِ إِذا يغْشاها
و قَد  .افتينجات  ،كرد زيتمو كه نفس خودش را پاك  يكس :5و قَد خاب منْ دساها اهاكقَد أَفْلَح منْ ز: ديآخر بفرما

 ،قسم خوردهبه موارد زيادي خداوند . شمردرا پست  كه او يا پست شد كسينابود شد  قيبه تحق و ؛خاب منْ دساها
 ،استنظر  اختالفدارد كه در آن  يمنوع قس كياي  در آيه اما ،هم قسم خورده يكيبه تار ،به نور قسم خورده

قسم  يعني ؟چه يعني ال أُقْسمباشد،  مي »نه« يبه معندر معناي رايجش  »ال« 6فَال أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِ: ديفرما يم
 نفر كيكه است  يوقت »ال« .خورم به مواقع نجوم يقسم نمكه است  نيظاهرش ا ال أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِ .خورم ينم

 :ديفرما يقسم كرده كه خداوند م يكه از خدا تقاضا ستيك .خورم يمن قسم نم :ديبگو ،كرده باشد يقسم يتقاضا
 نياند كه ا اش اضافه كرده دنباله يول ،خورم يقسم نم: اند كه ترجمه كردهاينطور  بسياري ال أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِ

مردم  يمعمول يزندگو با له حاد نبوده أدر آنجا چون مس. نيستاينطور  .خورم يقسم م يعنياست  ياضاف يال ،»ال«
جا گفته شده نيا ،نه :ديگو يم ،كندبخواهد توجه  يكس اگر يولبه آن توجهي نكرده  يكس چيه ،برخورد نداشته

اگر قسم را گفت خواست كه قسم بخورد پس چرا آن  و اگر نمي ،خورد يچرا قسم نم ،خورم به مواقع نجوم يقسم نم
و إِنَّه لَقَسم لَو تَعلَمونَ : ديگو ياش م دنبالهآن را بياورد؛  ستيخورد الزم ن ياگر قسم نم ،أُقْسم ديبگو ديخورد با يم

 ،خورم يآنقدر بزرگ است كه من قسم نم يعني .بزرگ است يليخ ،ديبفهم گراست كه ا يقسم ،قسم نيا 7 عظيم
 نيا ،است اديها در قرآن ز ترجمه ليقب نياز ا .اند ترجمه كردهآنطور  ،ترجمه كنند اينطور نكهيا يرا به جاآيه  نيا

 ؛كردبسنده شود  ينم  ـ غيرفارسيچه  و يچه فارس ـ  ها از ترجمه كي چيقرآن به ه هاي ترجمهدر ميان است كه 
ترجمه  نيكه ما كه امطلب  نيو عالقه به اه با توج امنته ،ميبخوانها را هم  آن ترجمه ديبا ستينهم  يا چاره البته
كه از  ستين كيزيكتاب ف نياچون  ميا نگرفته اديرا از مترجم  نيا .ميريبگ ادي يزيچ ميخواه يم ،ميخوان يرا م
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 يوا .ديها را بخوان دقت همه ترجمه نيبا ا. ته باشيمگرف ادياز خدا  يزيچ ميخواه يم م،يگرفته باش ادي كيزيمعلم ف
. در اين امور وارد شود ،مطرح است ايكه امروز در دن ياسيس اتيو بخصوص نظر يشخص اتيكه نظر يتبه آن وق

مثل  سياست امروز. را بر اسالم مسلط كرد هيام يكه بناست  ياستيسهمان وجود دارد  ايكه اآلن در دن ياستيس نيا
چون آلوده است همه جا را  و ،رود يم او همه جكند  به همه جا نفوذ ميچون آب است  ،است ياهيس ي آب آلوده
تعهد معني را به  عتيب )همه نه ،ها يبعض(از قرآن عهيش يها در ترجمه مثالً ،ديباش يآلودگ نيمتوجه ا .كند يآلوده م
در  ،اند گرفته يت به منزله سوگند وفادارنّاهل س يها در ترجمهو نيز  ستين ياينطورو حال آنكه اند  آوردهو نذر 

 يك امر عتيب اماكنم  يتعهد را م نينزد خودم ا يعنيخورم  يمن سوگند م ،طرفه است كيوگند س كه يحال
ها اغالط  در ترجمه بيترت نيو به هم ،كند يمن هم عهد ممقابل طرف  و كنم يمن عهد م يعني است، ينيطرف
آن اين امور وارد شود، در   ـ مروزا يبه معنا استيس  ـ ياسيقصد س كيكه  يبه وقت يوا ؛وارد شده است ياديز

 كيبه  ريدر حال شكست خوردن است و شمش ديد هيمعاو يوقتكه  ميخوان يم خيما در تار .ها به ترجمه يوقت وا
بس  و آتش مينيبا هم بنش دييايب ،ميما همه تابع قرآن هست :گفت و كرد ها زهين يقرآن را باال ،دهياش رس يوجب

 ،اند قرآن نوشته هيآن آ يروكه بر است  هاي مكتوب آن ورق پاره .ستيآن نقر آن :فرمود يهر چه عل .مياعالم كن
 ميكه آن قرآن را بخواه يبه وقت يحاال وا .قرآن است نيا :گوش ندادند و گفتندآنها  ؛قرآن ناطق من هستم

به هر اما ، اند فتهقرار گرمعاويه آن پرچم  ريباشد كه ز ياش توسط كسان كه ترجمه يبه وقت يو وا ميترجمه كن
  .را بدهد قيتوف نيشاءاهللا خدا به ما ا ان ،ميو بخوان مينيرا هم بب شيها ترجمه، ميقرآن را بخوان ميجهت همه موظف

 . ش.  ه 16/3/1387شنبه، تاريخ  صبح پنج.  1                                     
 .44آيه   ، سوره فصلت،»ه ء أَعجمي و عرَبِيلَقالُوا لَو ال فُصلَت آياتُ و لَو جعلْناه قُرْآناً أَعجميا«.  2
 .3843مثنوي معنوي، دفتر سوم، بيت .  3
شن كند، و سوگند به اش به هنگام چاشت، و سوگند به ماه چون از پى آن برآيد، و سوگند به روز چون گيتى را رو سوگند به آفتاب و روشنى«، 1-4هاي  سوره شمس، آيه.  4

 .»شب چون فرو پوشدش
 .9- 10هاي  سوره شمس، آيه.  5
 .75سوره واقعه، آيه .  6
 .76سوره واقعه، آيه .  7
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ر ه  ایپ ط رت  ی  د ل ز وی کا   1سوان ال

  
 يبرا يخوب الگوي صرسول خدا 2رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَة  م فيكانَ لَكلَقَد : فرمايد در قرآن درباره پيامبر مي

 الگو و طور نيهم هم شنيهمه معصوم .باشدچنين  ديبا ها در همه جنبه ياز اول زندگ) مدل(الگو نيا .ستاهمه 
حضرت  تيهم مورد عالقه و رضاحضرت رسول فرزندان بزرگتر  ،دو خواهر داشتند سحضرت فاطمه .اند سوهاُ

مثالً  .داشته است يجهات مختلفاين امر البته  .عبا بود و آل نيجزء معصوم ساز همه آنها فاطمه يبودند ول
زمان دعوت در از بدو شروع به  سفاطمه حضرتولي آمده بودند  ايقبل از نبوت به دن گرياند فرزندان د گفته

  .به دنيا آمد سفاطمهبودند كه  امبريپ صحضرت محمد يعني ،بود امبريپنبوت عصمت 
و نه نه ما البته  ،راه باشند نيدر ا ميكن يم جاديكه ا ييها نسل نكهيا يبرا ميريبگاز اين الگوها درس  ديما با

 ديخواه يكه م دفرزن: ديگو يبه ما م نقدريهماين الگوها  يول .باهللااذيالع ،ميباش غمبريمثل پتوانيم  فرزندان ما مي
  .و با ياد خدا باشيدپاك ، به مقام عصمت كتريهر چه نزد ديكن جاديا

لقب در عرفان، مطالب عميقي  نيا ي ، دربارهبود بِيهااَ ماُ، ندا هكه به حضرت فاطمه داد ييها ز لقبا يكي
بود كه به فرزند  يمثل مادرنسبت به پدر بزرگوارش داد كه فاطمه  حيتوضتوان  مي يمعمول يدر زندگاند ولي  گفته
  .ميريبگياد از او بايد كه است  يگريهم پند د نيا .كند يفرزند م يكند و خودش را فدا يم يدگيرس

 )جلسه برادران ايماني. (ش.  ه 18/3/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     
 .21سوره احزاب، آيه .  2
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ه ط رت  ودن  و  ورات ،سال ای د وک و ا ر  س   1پ

  
  .گويم مي ساز حضرت فاطمه اي جملهدو سه  ،باشدمتبرّك الم ما كه شروع كبراي اين

به شرط  وجود دارد، البتهو اسوه الگو  ،ت بشرياي ما حتي از جه و خاندان او براي همه صدر زندگي پيغمبر
. بودند سهر سه از حضرت خديجهكه سه دختر داشتند  صپيغمبر. شودر كموارد هم فاين ه در خيلي از كاين

ماند و هجرت  ،ه بودكدر م شخود او هم چون همسر. بوداسالم ه از دشمنان كدر مدخترها ي از كحتي شوهر ي
و  ي پدر خودكي، مثالً خريدند ده داشتنكرا يري ه آمدند و اسكخيلي از اهالي م .در جنگي، شوهر او اسير شد. ردكن

ه دختر پيغمبر بود كهمسر او  .نيامدجلو سي كه اسير شده بود كبراي داماد پيغمبر  ولي. را خريدخود پسر ديگري 
ه خود حضرت كگردنبندي بود آن  ،نيدكنيد و شوهر من را آزاد كه اين را قبول كگردنبندي خدمت پيغمبر فرستاد 

و در  ردندكوقتي ديدند گريه  ،آن را به گردن داشت سها حضرت خديجه جه خريده بودند و مدتبراي خدي
 .به من بفروشيد :فرمود ،مال من است :فرمودن .ه اين را به من بفروشيدكاسير هست  كي ،منين گفتندؤمجلس م

 دختر ايشان كياين . بدهيد خواهد قيمت آن را رديم و نميكاين را تقديم به شما  :گفتند .يستكصحابه فهميدند 
د در محيط توحيد و اسالم ل تولّاز او كه حضرت فاطمه بود ،دختر سوم. بوددختر ديگر هم تقريباً به همين نحو  .بود

به اين  صحضرت محمد ،در بين اين دختران .رده بودكبه دنيا آمد و تربيت اسالمي داشت و در مقابل بت تعظيم ن
 .ها نه از ساير زنباشند فاطمه و ه از نسل علي كگوييم  ساني ميكد و حتي ما سادات را داشتن يدختر عالقه بيشتر

از دختران ديگر اگر ه كالبته اين بحث بود . د استس از نسل فاطمه باشد سيكنسل پيغمبر است و هر از فاطمه 
ثراً گفتندكا ست؟اد پيغمبر هم فرزندي باشد سي: اي  جهت عمده كي .د هستندنه، فقط فرزندان حضرت فاطمه سي

ي حضرت فاطمه در زمان پيغمبري  انعقاد نطفه :گويند ه ميكاين است  ،گويند ه براي اين مزيت و برتري ميك
داشتند و اهل سنت هم به او ي خاصي  به اين جهت حضرت عالقه .تولد او هم در زمان پيغمبري بود. حضرت بود

را به پسر متعصب هستند و از نسل دختري نسب نسبت ب خيلي اعراه كندانستند و حال آ د ميفرزندان او را سي
  .كنند قبول نمي

حاالت پدر و مادر در موقع انعقاد نطفه در متوجه باشند ه كاست براي زن و شوهرهايي هم الگويي اين خود 
ه از كنند و حال آنك متر توجه ميكرا مردم نكته اين  ولي ،آيد خيلي موثر است ه بعد به وجود ميكروحيه فرزندي 
تا حضرت فاطمه حيات  هم روابط حضرت فاطمه و علي هميشه خوب بود. نندكدقّت ه حتماً بايد كمواردي است 

 ،ه در عرب آن روزكو حال آناختيار نكرد همسر ديگري علي داشت همسر علي بود و تا او حيات داشت حضرت 
ه شما دو نفر با كدارد اشاره ن هم آه در قرك ،بودندمأنوس هاي پيغمبر با هم  خيلي رسم بود و حتي زنچند زني 

هاي متعدد داشت ولي علي تا فاطمه حيات  زن صدر هر صورت پيغمبر. رديدكهم ساختيد و عليه پيغمبر توطئه 
  .داشت همسر ديگري نگرفت

ابي صصورت انت ه بهكاي  ي مسلمين و سه خليفه هم خيلي احترام قايل بودند و هر دو نزد عامهآن دو براي 
 ،صاحب عزاي اصلي ،پيغمبر رحلتبعد از  .خيلي محترم بودند ،معين شدند )البته نه از طرف پيغمبر(و انتخابي
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حضرت فاطمه  ، خدمتتسليتعرض براي  :عمر گفت خودشمشاور  بهر كخليفه يعني ابوب. حضرت فاطمه بود
؟ چه كسي هستيد :اطمه خود جواب دادند و فرمودندحضرت ف ،آمدند دم در، در زدند حضرت علي منزل نبود. برويم

آنها  ،ي ورود ندادند حضرت اجازه دهيد؟ ي ورود مي اجازه. ايم براي عرض تسليت آمده :اينها گفتند خواهيد؟ و چه مي
دهم اين چه  روم استعفا مي من مي :بود و خيلي ناراحت شد و گفت كر دل نازكابوب .ايستادندو خيلي خوب  :گفتند
خواست  ععليكه ره بودند كبه هر جهت مشغول مذا .نيكت را اداره كنه، تو بايد ممل :عمر گفت ؟فتي استخال

ايم حضرت  آمده :گفتند چرا دم در ايستاديد؟ :و گفت ردك كعلي سالم .ديد اينها دم در منزل هستند ،به منزل برود
: فرمود. بياييد ، داخلمنزل من است :نفرمود .بگيرم براي شما اجازه ،نيدكصبر : علي فرمود .اند فاطمه اجازه نداده

 تواند مياست كه فاطمه  ،در غيبت من ،توانم اجازه بدهم ه من ميكطوري  يعني همان ،گيرم براي شما اجازه مي
 :گفتند اي؟ ندادهورود اينها اجازه به : آمدند و به فاطمه فرمودندداخل حضرت  .ندكاجازه بدهد يا اجازه را لغو 

چون  ،ستشما امنزل  ،منزل :فاطمه فرمود. براي خاطر من اجازه بده: حضرت فرمودند .خواهم آنها را ببينم ينم
. اند ايد و گفته خيلي شنيده در اين موارد. حرفي ندارم ،خواهي اجازه بدهي ه را ميكند و هر ك منزل را مرد تهيه مي

  . دانستند ديگر را معتبر مييكي  و هر دو اجازه داشتند را نگه مييكديگر احترام منظور اينكه آن دو بزرگوار 
نقل بوديم در آنجا ه ما ك موقع آن از دانشگاهرا اي  واقعهدر ابتدا  ؛اند ه پرسيدهك ديگري الؤسراجع به اما 

دود دانشجويي كه مر ،ي ادبيات دهكدر دانشزمان  آن .هستند معليه اهللا ةي اساتيد ما رحم البته االن همه. كنم مي
اي  نامهز يعني وجه مكدانيم  اين را مي(ايد؟ ردهكه چرا من را رد كفروزانفر  الزمان شده بود آمد پيش استاد خود بديع

صحيح اين لغت بهر تقدير  ،ندكسي بكار را كه اين كار يعني قانون اجازه داده كز اين وجم .دهد ه به آدم اجازه ميك
مز استجكه گفته بود  دانشجوآن  .اين لغات مطلع باشندتلفظ درست ه همه بايد از كهم ت ادبياده كدر دانش). و

سواد  قدر بي نآيعني  .گويي ه ميكوزي جبه همين م :ايد؟ و استاد گفته بود ردهكشما من را به چه مجوزي رد  ،استاد
  حاال .خواني وز ميجو مبخواني وز را بلد نيستي جمي  كلمهه كهستي 

ــم ــر اهللا رحـــــ ــي معشـــــ ــ   نالماضـــــ ــپردندي   كـ ــدم سـ ــردي قـ ــه مـ  2ه بـ
  .ردن را گفتكه دليل رد كه به ما چيزي ياد داد و هم استاد را كند هم آن شاگرد را كخدا رحمت 
ناگفته  .بينم ام و هيچي در خود نمي سال است درويش شدهمن يكي دو ه مثالً كاست  اين الؤسحاال اصل 

از من بپرسند به چه اگر  .وزش استجخوب اين همان م !ام ردهكاند رفتار ن ه دادهكه به دستورات هم كنماند 
مگويم ام؟ مي جلو نرفته كوزي در سلوج: به همين مه طلبي از كنيد كاگر حساب  .ايد ه خود شما فرمودهكوزي ج

صحيح اينكه  نه(ردسي حق داكه بگويي طلب ما را بده؟ كاي  ردهكتو چه  .طلب ما را بده :گوييد خدا داريد و مي
البته اين هم  .بينم در خود ترقي نمي كذل مع ،ام ي دستورات را انجام داده ه همهكه بگويد با وجودي كبپرسد  )است

بين راه هم خيلي منازل زيبا برويد و ايد  ه تا حاال نرفتهكمسافرت معمولي به شهري  كيبه شما اگر ه كهست 
ه در چند كي زيبايي  خدايا چرا آن منظره :ه بگوييدكتوانيد به جاي اين يشما م ،و بعضي دور كبعضي نزدي باشد،

 .ه مجاني استكحاال درخواست  اي؟ ردهكمن درست ن كنزديرا بينم  ي از آن را ميحيلومتري است و من فقط شبك
ي كهر دو نتيجه ي .يلومتري ببينمكه آن را از چند كن كچشم من را بينا  :بگوييدبه جاي آن  خواهيد؟ ميچرا اين را 

لي كطور  خواهد به ه ميكرده بلكتفا نكنه تنها به اين ديد ااينكه  براي ،تري دارد ي ديد روشنكولي اين ي ،است
  .ي ديد او خوب باشد همه
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به صورت زميني خواهيد  ه ميكآيا شما از اينجا  خواهيم؟ چه مي كف و سلواز تشرّحاال بايد پرسيد كه ما 
كه قبر محلي  ،ه در بين راه مشهدكايد  خواهيد به مشهد برويد، شنيده ، ميبرويد خواهيد ه نميكسفر برويد، به قم 

باشد،  ي شما آمده سي بدرقهكاگر حاال . هم هستخيلي باصفا  و ستانيشابور  كه نزديك ، وجود داردعطار هست
 .خوش آب و هواسته كده فالن بروم  يا ،عطار را ببينمقبر ه كخواهم بروم مشهد براي اين مي :گوييد كه به او نمي

ايد وقتي سبز  اشتهكنيد گندم كه فرض كمثل اين .ه آب و هوا در ذيل آن قرار داردكهدف شما چيز ديگري است 
اه را باد كولي  ،دانه آن حرام نشود كه يكبه گندم بيشتر توجه داريد  .اهكنيد هم گندم داريد و هم ك شد و درو مي

ه گندم به كبعد از اينولي  ،اه هم خوب استك !نه ،خواهيد اه را نميكه كنه اين .برد هم ميآيد و نصف آن را  مي
  .دست شما آمد

ه ك پندصالحدر همين  .يعني رهرو كسال .يعني راه رفتن كسلو .نيدكطور حساب  را هم همين كسلو
خوب  ،راه شما خوش آب و هوا باشداگر  .شود راه به جايي منتهي مي .اند رهرو فرمودهاز موارد، خيلي  ،خوانيد مي

ه كمثالً رسيدن به مشهد است  ،برنامه شما رسيدن به هدف است ،چينيد براي راه برنامه نميشما است ولي 
 ،3دحاً فَمالقيهك كرب  ادح إِلىك كيا أَيها الْإِنْسانُ إِنَّ :گويد مي .هايي دارد لذتو هم  هم زحمات ،كسلو .خواهيد برويد مي

ني و به او ك روي و او را مالقات مي شوي و به سمت خدا مي لنگان از اين سنگالخ رد مي تو لنگاناي انسان 
فرض  .راهم درست بود :بگوييدتوانيد  ميبه همان اندازه  درديكشمام تاين هدف را اس كهر اندازه در سلو .رسي مي
بوي خوبي دارد، اين مربوط به  ،شود رد ميكنارش از ه آدم كنارنج ، درخت شهرهاي شمال در فصل بهاردر نيد ك

جاست كدانيد  ه نميكاگر در مسيري  .دهد گالب ميو اشان بوي گل كيا قمصر  بهارنارنج است و نه فصل بهار؛
تر  شنويد و اين بو مشخص مي بوي بهار ميك كحاال هم خيلي رسم است، اول ي بردند،هاي شما را بستند و  چشم
شما  ،فهميد مسير شما خوب است آيد و مي بوي گل و گالب ميبعد  ،شويد تر مي كد داريد نزديبيني شود و مي مي

شما  كسلو ،ايد ردهكبه هر اندازه بيشتر احساس  ،رديدكرا احساس  فَمالقيه، هر چه اين هدف را كهم در سلو
بايد همان راه را نشان داد ه شما اشاني راه را بك كاگر ي ،اشانكرويد قمصر  اما وقتي داريد مي. استنتيجه داده 

ه او گفته خيلي سنگالخ و گرم و اين كاشان كشود و راه  اما اگر وسط راه ديديد راه جدا مي ،نيد و برويدكاطاعت 
 آن ،يعني دستور را بايد انجام بدهيد. درسي به هدف نميخوش آب و هوا برويد از آن راه اگر راه خيلي با صفاست 

ال اجراي ؤشرط اول اين س. است چقدر ماندهو  رسيد اشان ميكي به كه كسي بپرسيد كنيد از توا مياست كه وقت 
  .اند ه دادهكدستوراتي است 

 . ش.  ه 19/3/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
 .1066ها، ص  عهكليات سعدي، قط.  2
 . 6سوره انشقاق، آيه .  3
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ت رت  ن،  د دا   1ز

  
ديگري مسأله  ،آيد الي به ذهن ما ميؤه چطور چنين سكايندهيم ولي  است كه آن را پاسخ ميالي رسيده ؤس

ه مثالً من دوست دارم كخانمي پرسيده . آن نيست در موردصحبت ه وقت كاست  ي اجتماعي البته مسأله .است
سفانه أه متكمسايلي است اينگونه موارد از مورد رضايت امام زمان است؟ امر، آيا اين ولي داشته باشم  فرزند

اي در  قاعده. نيمك هي نميتوجهم به آن و ما به زبان و بيان دشوار اند آن هم  لمه گفته و رد شدهك كي اش رهبادر
حلَالُ محمد حلَالٌ أَبداً إِلَى يومِ الْقيامةِ  :گويد مي هكه در اخالق اسالمي هم بايد رعايت شود و آن اين است كست افقه 

و بنا به موارد خاصي  ولي .يعني آنچه اسالم گفته حالل و حرام تا روز قيامت است ،2و حرَامه حرَام أَبداً إِلَى يومِ الْقيامة
ه پيغمبر كل اسالم در او. تغيير بدهندآن را كمي ه كشده است داده  و صالحيتاجازه  ،به طور موقت به اهل فن

ه از سنت من بيزاري بجويد مثل كسنت من است و هر  ازدواج ،3اح سنَّتي فَمنْ رغب عنْ سنَّتي فَلَيس منِّيكالنِّ :گفت
جهات اجتماعي و اقتصادي است، البته اكنون اين راجع به اصل ازدواج . ه از خود من بيزاري جسته استكاست اين 

  .پس اين قاعده هست ،فرزند بياوريد :بعد فرموده است. استپيدا شده 
البته ، مخالف باشد؟ تبليغات با اين موضوعات عامامن است كه ممكرده كر را ايجاد كاين ف سيكحاال چه 

ولي غالباً تبليغات شود  زده ميهاي خيلي خوب  حرف ،تبليغاتدر بين گاهي اوقات  .ت هميشه غلط نيستتبليغا
جمعيت روي  :ه گفتكتوس شروع شد لتبليغات هم از ما گونه اينبه هر جهت  .هدف خاصي است كبراي ي

امالً باور كه اين حرف را ككساني . افي نيستكي  و غذا در روي زمين به اندازهشده است ي زمين خيلي زياد  رهك
امر اينكه  البته نه ،امر الهي است ،شود ه در جامعه پيدا ميكهم  البته هر تغيير و تحولي .اوالد نياوريد :گفتند ،ردندك

بعضي از اين منطبق با قوانيني است كه خداوند خود وضع كرده ولي داند و  ميكند كه اينطور باشد، بلكه او از قبل 
 ،ربالكوقايع در ي است پس مثالً اينطوراگر  :گويند در تاريخ هم ميالبته بر اين اساس . اند ردهكاده سوءاستفمطلب 

رد امر خدا را اجرا كه آن جنايت را كپس آن شمر هم  ،شته شودكه امام حسين كامر خدا و گردش تقدير بر اين بود 
لعباده   ال يرْضى :گويد ولي مي ،فر هم هستك دارد، وجود افر همكفر را آفريده، كخداوند  .نيستاينطور  !خير ،ردهك
و ما را تربيت اينكه  اين اراده و ميل خداوند است ولي براي. راضي به كفر آنها نيستبراي بندگان خود  4فْركالْ

د ما ه خوكراه شمر و ديگري، امام حسين  ، راهراه كگذاشته است يجلوي پاي ما ند دو راه كي ما را تقويت  اراده
امام حسين راه اگر . رويم رويم دنبال همان شمر و هر جا او رفت مي مي ،نيمكشمر را انتخاب راه اگر  .نيمكانتخاب 

  .است ولي هر دو صورت را خداوند آفريده .رويم ميبه دنبال او  ،نيمكرا انتخاب 
ه همه جا كبود المللي  ينهاي ب آن هم بعد از جنگ و هم اخيراً در دنيا پيدا شدكثرت جمعيت اين زمزمه 

ه اين كشورهايي است كچين البته از آن . آن را بگيريم ه جمعيت زياد است بايد جلوكگفتند  .شتار شدكشت و ك
 ولي .اي بيش از دو اوالد نداشته باشند ه هيچ خانوادهكقانوني گذراند آن كشور  .ش وجود داشتل واقعاً برايكمش

پدر و  .مورد پيدا شده بوداين در ايران هم  .رود از بين مي يديگراتفاق اري يا اوالد در اثر بيم كياوقات بعضي 
چندين در  .ه فرزند هم داشته باشندكمند هستند  اند عالقه ردهكه ازدواج كچون زن و شوهري  ؟نندكببايد مادر چه 
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ساني كبراي و  نگران شدند ،م شدهكمواليد خيلي  :ه من يادم هست گفتندكآلمان و فرانسه  ،انگلستانمانند شور ك
  .اي در نظر گرفتند ، جايزهنددآور ه فرزند ميك

يعني پيغمبر دستور  ،است وند فرمودهه خداكاين البته .نيمكر كد فنيم و خوكنقدر تبليغات را قبول نآ ،اينبنابر
بايد داشته آنقدر  لكه، بهتر است بفرزند داشته باشد يتعداد زيادكه سي كهر اينكه  نه. استخودش با شرايط  ،داده

زماني بعد  ،بعد دوران بعدي ،دوراني داردحمل فرموده است البته . رساند نان را خدا مي ؛ندكه بتواند تربيت كباشد 
ر كفبايد ه كاين است  .شود ميكامل دوره  كبچه را شير بدهد و بعد از اين دوران هر چهار سال و يا سه سال ي

ه زن كاند  گفتهام فقهي كدر اح. استاختيار را به زن داده خدا هم  امردر اين  .درك را رعايت اوليه اسالمي و الهي
چون تمام  ،حق هم همين است .ندكتواند جلوگيري  مي ند ولي اگر بخواهدكبخواهد، نبايد جلوگيري  اگر بچه
رْهاً و حملُه و فصالُه ثَالثُونَ كه و وضَعتْ هكن هم هست آدر آيات قر .دكش ها را در تمام اين دوران زن مي و رنج زحمات
فرزند داشته  هكاين بهتر اين است بنابر .ه گرفتاري هستكرده كسه سال را تصديق  كسي ماه يعني نزدي 5شَهرا

  .نندكتربيت آنها را خوب باشند و 
 . ش.  ه 24/3/1387صبح جمعه، تاريخ .  1                                     

 . 58، ص 1الكافي، ج .  2
 .220، ص 100بحاراالنوار، ج .  3
 .7سوره زمر، آيه .  4
 .15سوره احقاف، آيه .  5
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د، وا دا  ر ا  ود   ی دو  ماری روا ودک،   1  

  
اگر خدا بخواهد دشمن باعث خير براي شما » .عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد« :گويد ه ميكمثلي است 

ه كطور  همان .شود مي سبب شرّ ،دوست از آن طرف، اگر خدا بخواهد ،س آنكع .ايد ردهكاين را تجربه  .شود مي
  .ايد ردهكهم تجربه را اين  .شود مي سبب شرّ ،دوست ،ردهكخداي ن ،شود عدو سبب خير مي

ها تبديل به جمع  درويش و ي ظاهري افراد ديدار، تفرقهدر اين ه كحسينيه اين است ز اهداف تجمع در يكي ا
باشد  جاييبايد  ،را ببينيد تاني دوستان نيد همهك وقت نمي چه بسا ،غير از آن ؛جا جمع شوند كيعني همه ي؛ شود
 ؟شود كرد ميار كاين را چه  ،شود ميم ايجاد ها گاهي تفرقه ام ،بينيدبهمه همديگر را هاي مشخصي  در زمانه ك

اجري قايل  كشود ي ه سبب خير ميكبراي همان عدويي  .ندك ار نميكحساب  را هم بدانيد خداوند بينكته اين 
نيد و خير كاند براي همه دعا  نوشته پندصالحه در كاين ،ندك يعني خيلي اوقات همان عدو را هدايت مي. شود مي

ه دشمني را رفع كخواهيد يعني خير او در اين است  ه وقتي براي دشمن خود هم خير ميكاست ن براي اي ،بخواهيد
از اند  در طي تاريخ بودهدشمنان سرسخت خيلي از  .ايد كردهرا دعا  تانخود ،نيدك ند در واقع وقتي دشمن را دعا ميك

اينكه  براي .حاال هم همين طور است ؛اريكم و پر كهاي مح ه آمدند و مسلمان شدند و چه مسلمانك ،صدر اسالم
و  ه به خداوندكآنهايي  ،فطرت بشر جلوه روح الهي است :گويند ها مي طور است و روانشناساينفطرت بشر 

آدمي روان به و  معتقد نيستندالهي روح اين ه به كولي بعضي  ،روح الهي :گويند مي ،ماوراءالطبيعه معتقد هستند
ه كمثل اين ؛هاي رواني هستند اينها اتفاقاً بيشتر در معرض بيماريدانند،  حصر در جسم ميو او را من ،اعتقاد ندارند

مشكل تر ببين كپس برو پيش د ،هر چه هست جسم است ،گويي روان نيست ه ميكتو  :گويد خدا به آنها مي
ه در كاين است . دشون ري ميكشوند، فلج ف خورند و فلج مي ن و مخدر ميكم مسئدا ،تركروند پيش د مي و ؟چيست
زيادتر شده هاي رواني هم  بيماري ،ردهكروان به اصطالح توسعه پيدا معتقد به  اتب غيركه مكهاي اخير  دوران
ه ما كآنچه  .شود ميمتر ديده كشود گفت در ايران  تقريباً مي ،هاي فراوان و بيماران و متخصصين بيمارستان. است
 ترمزيك مثل  ؛ندك آرام ميكمي بيمار را داروها فقط ولي دارو درمان شود  ه بيماري رواني باكاين است ايم  ديده
ه همان كهم چيزي نيست  كمكاين  .نندك كمكبايد به او هم و ديگران بيمار بايد به خودش كمك كند  .است

نيد كمراقبت نيد يا كاگر مراقبت ن و نيدكآيد مراقبت  ه به دنيا ميكي كوچكي  بچهبايد از ه كطور  وقت باشد همان
خواهد ماند ولي اثر آن بيماري در او شود ظاهراً خوب  اتفاق بيفتد حتي اگرو وقايعي در سن دوسالگي و پنج سالگي 

يعني مراقبت  ،ي و از جواني مراقب خود باشدكودكه از اول كاند  ردهكتوصيه از اينرو  .شود بعدها دچار ناراحتي مي و
برخوردهاي رواني و روابط رواني  يعني بايد متوجه م باشدهاي رواني ه در بيماريمراقبت بايد همين . دينكبهداشتي 

از  ،اما اگر در اثر همان مسايل دچار بيماري رواني هم شد .ه بعداً دچار بيماري رواني نشودكو نوجوان باشيد  كودك
يعني  ؛ردكو دوستان او را بايد معالجه  پدر و مادر ،ردكدر واقع خود بيمار رواني را نبايد معالجه  .ردكاو بايد مراقبت 

را آن ها نام كاوه روانكاين است . شود ه اين مسأله ايجاد ميكست اجهات مختلفي  .رفتار آنها با او درست شود
هر دو،  .بيني عقده خودبزرگ ديگريبيني و حقارت و  مكخود ي ي عقدهكيمثالً دو عقده بزرگ،  ؛اند گذاشته عقده
طور  پدر و مادرها به .خود را خيلي بزرگ ببينداگر ببيند بيماري است و هم  كوچكا خيلي خود راگر شخص هم 
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چه بچه با هوش و زرنگي ! به  گويند؛ به آيد و مي خوششان ميجوش باشند  و  جنب پرهاي آنها  بچهاينكه  لي ازك
اقل امر به معروف و نهي از  ،ي ديديدار بدكه وقتي ك اند ه گفتهكبه ياد بياوريد . ندك در و ديوار را خراب مي ،دارم
ام  من ديده. نيد و نخنديدكنگاه ن ،توانيد جلوي او را بگيريد نميكه ديديد اگر  .ه به روي او نخنديدكر اين است كمن

ولي شود  خانه مي ند و مزاحم صاحبك ار غلط ميكهزار  كوچكي  روند بچه جايي مي يا ه مهمانيكساني كخيلي 
ي فضولي  بچه :گويند ه ميك ،استاي  لطيفه .آيد به همين طريق بار ميآن بچه  .خوشحال است و خندد مي شمادر

 كاو ي ،ردكاحترامي نسبت به آن پيرمرد  بي كبچه ي .اري بودكرفت، دنبال  ه راه ميكديدا در خيابان مرد مسني ر
آبنبات به  ،سر او بزني براينكه  جايرد چرا به كديگري به او اعتراض  ،بچه خيلي خوشحال شد، دادبچه آبنبات به 

ار كند كاو خيال تا  من اين آبنبات را دادم ،زند ند مرا ميكه پير مرد هستم، اگر با من دعوا كمن  :گفت دادي؟او 
 .ه نتواند از جا بلند شودكزند  مي او راباالخره يك نفر چنان ند كاينطور ديگري افراد با اگر بعد از اين  ،ردهكخوبي 
  .وقت است ات او آنمجاز

مجازات آن بعد به صورت بيماري رواني  .شود شود يا توجه غلط مي توجه به فرزند نميموارد يا در خيلي از 
 بهاو وقتي  .دانند او را نابغه و چنين و چنان مي ،برند هاي خود را خيلي باال مي م بچها ها را ديده بعضي. آيد در مي

آيد به او  وقتي بيرون ميولي  ،نندك نابغه رفتار مي كي ي ه هست با او به منزلهك بيند در منزل آيد و مي جامعه مي
  .شود از مردم دور مي وند ك شود و حالت افسردگي پيدا مي با مردم بد مي ،نندك خندند و اعتنايي نمي مي

ها  و ساعت اگر اهل فن بخواهند حرف بزنند مفصل استاما  ،گويم مي را من خالصه مطالب دام از اينكهر 
و حقير بداند، اين هم صحيح  كوچك ه او خود راكنند كسر بچه بزنند و او را تحقير  برخيلي اگر يا  .شدك طول مي

 .داند مي كوچكخود را اينكه  تواند حرف خود را بگويد براي شود و نمي گير مي گوشهو  مروكدر همه جا بچه . نيست
چرا تو حرف  :گويند س ميكبعضي بر ع .م بزن يا حرف نزنكحرف : ندگوي ي خود مي ام به بچه ديدهرا ها  خيلي
اينكه  نه ،به بچه بايد شخصيت داد .ردكخيلي طبيعي بايد رفتار  .اينها غلط است يهر دو .حرف بزن ؟زني نمي

ولي  م استكاطالعات و علم او  .به او دادبايد ه هست كيعني همان چيزي  ؛ردكنشاند و او را تعظيم  هباالي مخد
ه كي ديگري  مسأله .باشداينطور  نيد، رفتار شما بايدكر بكفاينطور  اگر .ه حق دارد همه چيز را بفهمدكانساني است 

ه كنند ك باور نمياو پدر و مادر  .ندك ارهاي غيرطبيعي ميكه بيماري رواني دارد كاي  بچهاين است كه آيد،  پيش مي
اگر  ،تب داردكه سي ك .شود مي او بيشتر جري ،نندك او را تحقير مي ،نندك با او دعوا مي ، مدامبيمار استفرزندشان 

بعداً  ،فهمد ه خود او نميكزند  هايي مي حرفدار  بيمار تبشد يعني ك به هذيان ميباشد گاهي تب خيلي شديد 
ه كطور  همان .ستادار  بيمار تبهم مثل هذيان رواني ارهاي بيمار ك. داند نمي ،رديكچنان چنين گفتي،  :گويند مي

نه و زنيد  مي كتكشما نه همان وقت او را  و گويد هذيان مي زياد آن بيمار جسمي مثالً در حصبه در حالت تبِ
از او دور شويد و همين را در نظر بگيريد هم در بيماري رواني بايد  ،هزار فحش هم در آن موقع بدهد، حتي اگر بعداً

مقداري  كولي ي ،ردكتفا كشود به همين مختصر ا و نميمطلب زياد است تاب و كراجع به بيمار رواني احتراز كنيد 
و الشَّمسِ و : فرمايد كريم مي  قرآن خداوند در. شود مي انساني كه به فطرت انساني و الهامهم بايد رجوع كرد به 
فَأَلْهمها فُجورها است  ردهكمنظم آنچه را كه همه  وقسم به نفس  3و نَفْسٍ و ما سواهاالي آخر  2ضُحاها و الْقَمرِ إِذا تَالها

خداوند  ،نيدكم كاگر ارتباط خود را با خداوند مح. خداوند ند؟ك الهام ميكند، چه كسي  پس به او الهام مي 4و تَقْواها
منطق رفتار  ه مادر، خالفكند ك محبت مادري گاهي اقتضا مي. نيدكه در اين مورد چه بايد بكند ك ميالهام به شما 
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ل نزد اوبايد بچه  :گويند ه ميكمت است كح كاين شايد ي ،خندد و خوشحال است مي ،ندك ار بد ميكبچه  ،ندك مي
اينها را بايد . بعداً محتاج تربيت است ،اول محتاج عواطف و سرپرستي استچون كودك  .مادر بعد نزد پدر باشد

  .ردكرعايت 
ه زنهار بپرهيزيد كخود او فرموده است . بگردانددور از ما  را  ـ رواني ماريبي ـ اهللا خدا اين بالي قرنءشا ان
فقط فتنه  5م خَاصةًكو اتَّقُوا فتْنَةً ال تُصيبنَّ الَّذينَ ظَلَموا منْ :سوزاند ه وقتي آمد از خوب و بد همه را ميكاي  از آن فتنه

ه در كبيماري رواني است  ،ها ها و فتنه ي از آن آزمايشكال يحا. گيرد همه را در بر مي ،گيرد را در بر نمي المانظ
 وقتي بچه بيمار ،ه در خارجكبراي اين است؟ كتر از ساير ممال لكچرا براي ما مش. استجهان خيلي متداول شده 

 همه هكنه اين .آسان است ،بريدن رابطهآنها براي  .نكخواهي ب ار ميكهر ، برو بيرون :دنگوي ميبه او غالباً شد 
آن فرد بيمار هم ه كبراي اين قطع كند،نبايد هم قطع كند تواند روابط را  نميخانواده در ايران اما  !نه ،هستنداينطور 

  .است به اين مردم سپرده ،ه خداوند به جامعهكبشري است 
 ) جلسه خواهران ايماني. (ش.  ه 25/3/1387صبح شنبه، تاريخ .  1                                     

 .2و  1هاي  سوره شمس، آيه.  2
 .7سوره شمس، آيه .  3
 . 8سوره شمس، آيه .  4
 .25سوره انفال، آيه .  5
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ان ، شا ن شا ن عارف، عار عدی،  ی،  ی، جا ضات و   1ا

  
سنايي  .گفتند ه شعر ميكيعني در واقع عارفي بودند  ؛گفتند خود را به شعر مي مقصودبسياري از عرفاي قديم 

رشته ه از عرفان چندان سركبودند  هم شعرا اي عده .و دارند ي مردم داشتند در تودهجذّابيتي و عطار و امثال اينها 
و اشعار خوب  ؛گفتند ميديگر خوب شعر موضوعات در  ،ولي مثل نقاش و موسيقيدان خيلي با ذوق بودندنداشتند 

نيم و هنوز كمجبور بوديم حفظ  او را در مدرسه از اشعاربسياري ه ما كمثالً فرخي سيستاني  اند؛ محكمي هم داشته
ه بر كالبته با هزار عيبي . گفتند ميشعر ناني بخورند اينكه  برايغالبًا اينها  .به خاطرم ماندهاز اشعار او هم مقداري 

ه اگر همين سلطان محمود غزنوي كد نسن را داراين ح ،گيرند مي ـ  صحيح يا سقيم ـ  قديم هايشاهان و دربار
يِنّس اين تمام  ،ي را نداشتيمكاشعار رود .ما شاهنامه نداشتيم ،رد نبودك ها را خيلي اذيت مي ه شيعهكب متعصسن ح

  .هنرش نيز بگو عيب مي جمله بگفتي :گويد ميگونه كه حافظ  همان .آنها است
اينكه  جزالبته به  نندكت خود خدمت كه به مملكولي بيش از اين لياقت نداشتند  دربارها اين هنر را داشتند

مردم ايران اشعار  ،ه هستكهنوز هم  .نداشتندجذّابيتي اما اينها در مردم  .دهندگسترش ت را كادبيات و زبان ممل
شعر از فرخي  كولي ي ،حفظ هستندرا از سعدي و سنايي  ،اشعار حافظبسياري  .ندحفظ نيستاز اين قبيل شعرا را 

ولي حاال نزد  .ندهمواليتي ما بودتوان گفت  مي ؛ي بودكيتقريباً وقت  سيستان و خراسان آن .سيستاني حفظ نيستند
يعني طي دو سه  ـ  مك مك. جايي دارند ، اين قبيل شاعراننندك ه تاريخ ادبيات ايران را بررسي ميكآنهايي 

از آن دوره  .بايد از عرفان خبر داشته باشند ،داشته باشندمحبوبيتي درمردم اينكه  ديدند برايشعرا آن آقايان   ـ قرن
عارف شاعر بودند  ،گفتند ه واقعاً عرفاني شعر ميكآنهايي  .گفتند عرفاني شعر ميي شاعران به صورت  عمده ،به بعد

ه شاعر كعرفايي  .ردندك منتها از عرفان هم استفاده مي ،بود آنها شعر گفتن ارك. شاعر عارف بودند ،آنهاي ديگرو 
به اين جهت مدتي رسم  .ولي شعرا نه؛ منداني داشتند در همين اواخر هم حتي بودند و در مردم نفوذ و عالقه ،بودند
ه كهايي معني آن ورفتند  ميالمثل بودند  در بين مردم ضرب آنكه امثالمثل مولوي و ي اشعارمردم به دنبال بود 
 ؛نيستاينطور  شعري دهد؟ ولي هر اين شعر چه معني مي :نندك ال ميؤها س االن هم خيلي .پرسيدند ميند ستدان نمي

ند يا كبافي  بعد خواسته عرفان ،شعر گفتهطوري  همين؟ است ه بودهكه بايد ديد شاعر كام  يعني بارها در جواب گفته
ندارد  يعيبو آن  ار ببريدكب ، مقاله و سخن گفتن،در محاورهرا، چه  شعريبنابراين هر  ؟ه شعر گفتهكعارفي است 

ار ك  و  غالباً با شعر سر ،عرفاي اخير .اهل عرفان بوده است ،ه بدانيد شاعركمگر آن ؛نيدكولي هر شعري را باور ن
طريق از آن را و بياني داشته خود ه آشنايي با شعر داشته باشند، كها بدون آن ولي خيلي داشتند و شعرشناس بودند

ي كيفقط  .اند شعر نگفته ،بعد از آن ، وليندا هشعر گفتچند آقاي رضاعليشاه  ،عرفاي اخيربراي مثال از  .اند نثر گفته
قدر شعر در بين مردم  نآمدتي  .نيدكباور ني را بنابراين هر شعر .اند ها اصالً شعري نگفته قبليولي  ؛شعر ديدم دو

قابل اعتنا و  ،ه اينها همه شعر استكدر بين مردم ايجاد شد تصور ه اين كنمود  مييت اهم بيدر عين حال بود و 
 .شعرا ناصرخسرو است گونه مثالً از اين ؛نيمكنگاه  ي شعر اما ما بايد به معناي شعر و تا حدي به تاريخچه. نيست

عارف هم البته او و  اماميهفت امامي يا به اعتباري شش  ي شيعهيعني اسماعيلي  ؛اسماعيلي بود ،ناصرخسرو
ه عارف كاما همين  .اند ردهكحفظ نآنها را خيلي خاصي دارد مردم  كاشعار خيلي جالبي دارد ولي چون سب .هست
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او را  و ه از عرفاي سلسله نقشبنديه استكيا عبدالرحمان جامي  .بخوانيدرا ه اشعار او كخيلي خوب است  ،است
كمدتي مار .ي گفتندنّس عدهتا ي بود ي چيزنّس حاال  .اند ردهكي درست كمار كي ،هر وقت .نندكر خارج اي را از دو

بسياري از  .جامي اشعار خوبي دارد .ردندكي درست نّس كماربه هر حال ! جاستكسازي  كي مار ارخانهكدانم  نمي
ند كند يا تعريف نكيف سي از شيخين و عثمان تعركهر ظاهراً . ه در بين عرفا متداول است از جامي استكاشعاري 

اين شخص از علي و اوالد علي چه ببينند نند ك نگاه نمي .ي استنّگويند س مي ،نگويديا چيزي ند كولي بدگويي ن
االن هم  .ندك داند و تعريف مي ي پيغمبر را بزرگوار مي تمام صحابه ةبوالنّ شواهدبه نام تابي ك؟ جامي در است گفته
بسياري از  .مدتي حالت احترام و قدسي براي او قايل هستيم ،گردد ند و برميك ت ميزيار ،رود سي به حج ميكهر 

صحابه(  اين اشخاص :گويند ت هم مينّاهل س ( بنابراين  ،اند ردهكمصافحه  يشانبا ا و الاقل پيغمبر را ديدهخود
ه تو از كگيرند  ميز وي ااين ايراد را  حال. ندك ي صحابه تعريف مي جامي از همهاين است كه  .هستندمحترم 

: پرسيدعثمان از ابوذر ( .ردكه عثمان، ابوذر را تبعيد كني و حال آنك از ابوذر هم تعريف مي ،نيك عثمان تعريف مي
فقط مرا  ؛ندك براي من فرق نميست، همه جا زمين خدا :نم؟ گفتكجا تبعيد كتو را به  م تبعيد بدهمكخواهم ح مي
ابوذر را به  ،ردكعثمان هم نامردي ن. ببينمآنجا را خواهم  ام و نمي ل از اسالم آنجا بودهنيد چون قبكه تبعيد نذبه رب

 :گفت مي ،خواست اگر ابوذر ميآنكه  رد و رفت و همان جا مرد و حالكولي ابوذر اطاعت  !ردكه تبعيد ذهمان رب
ولي نظم را . او بودحامي و علي هم  دانستند متر از عثمان نميك و او را شناختند مردم هم ابوذر را مي .روم نمي

 ؛آورد را جزو صحابه نمي ععلي ،شرح حال پيغمبر و صحابهاين كتاب در همين جامي در  ).رد و رفتكرعايت 
شرح وقت  آن ،دهد ي صحابه را مي همهشرح زندگي ه كبعد از آن .داند اجل مي ،ن علي را از صحابهأيعني در واقع ش

دوازده  ،ينّاين اشخاص س :ه گفتهكتابي ديدم ك ؟است اي ينّاين چه س .آورد او را ميعلي و يازده فرزند زندگي 
ي  بسيار زياد و جالبي دارد و همهعرفاني جامي اشعار   ـ !ي دوازده امامي چيستنّنفهميدم س اما ـ امامي هستند

يادم  اشعار را ي از اينكي و استمند سودو  ردندكهاي خود از آن استفاده  گفتهها و  نوشته ،ها تابكعرفاي بعدي در 
خواستم خيلي  او بودم و ميكنجكخيلي كودكي من چون در برايم خواندند و عليشاه  صالح  حضرت اول بار آيد مي

؛ يكبار همين اشعار بود گفتند دادند و مي مي منشانرا زدند و چيزهايي  گاهي ايشان من را صدا مي ،بفهممرا چيزها 
   :و هنوز هم حفظ هستم. ام من حفظ شده ،ه ايشان خواندندكوقت و من گوش دادم و همان  ندندخود ايشان خواكه 

ــحون    ذوالنـــــون ،واليـــــت والـــــي مصـــــرِ ــت مشــ ــرار حقيقــ ــه اســ  آن بــ
 در حــــرم حاضــــر و نــــاظر بـــــودم      عبـــــه مجــــاور بـــــودم كدر  :گفــــت 

ــدم   ــواني ديـــ ــفته جـــ ــه آشـــ ــوان    ناگـــ ــه جـ ــدم   ،چـ ــاني ديـ ــوخته جـ  سـ
ــده ه ــر و زرد شــ ــاللالغــ ــو هــ ــ   مچــ ــ كــ ــر ســ ــر مهــ  الؤردم از وي ز ســ

ــ ــرد  :هكـ ــيفته مـ ــقي اي شـ ــر عاشـ  ؟شــدي الغــر و زرد  گونــهه بــدين كــ   مگـ
 اسـت ش چو من عاشـق و رنجـور بسـي    ك   اســتســي كبــه ســرم شــور  ،آري :گفــت

ــتمش ــو نزديــ    :گف ــه ت ــار ب ــت؟ كي ــا چــو شــب    اس ــ ،ي  ؟اســت كروزت از او تاري
ــه :گفـــت ــر در خانـ ــه عمـ ــ   ي اويـــم همـ ــانهك كاخـ ــر  اشـ ــه عمـ ــم همـ  ي اويـ

  :گفت ؟اي پس چرا الغر و زرد شده :ذوالنون گفت
ــرب ز  ــت قــ ــت ب محنــ ــد افزونســ ــت     عــ ــربش خونســ ــت قــ ــم از هيبــ  دلــ
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ــه   ــرب همــ ــيم زوالهســــت در قــ ــت در ب   بــ ــال  نيسـ ــد وصـ ــز اميـ ــد جـ  2عـ
هميشه اميد  ،عد استدر ب س كهكشود ولي آن  مي بعد پيداي كه كهميشه اين نگراني هست  ،يكنزديدر 

چيزي عد و از قرب ه از بكساني ك الّا و ،خواهند در راه باشند ه ميكساني است كاين البته براي  .ي داردكنزدي
را  او اورنگ هفت ،جامي ديوان .خيلي از اين اشعار داردجامي  .آورند در نمي از اين اشعار هم سر ،شود مينسرشان 
ي عرفاي  س همه و سردستهأبه اصطالح ركه  يا خود مولوي .ردن استك قابل حفظاو اشعار از خيلي  ؛بخوانيد

كه  يشاگردانبود و و مدرس و محققي  آخوند ،شعري نگفته ،به شمس برسداينكه  مولوي قبل از .شاعر است
ي ول درس خوانده بود  ـ از دوستان پدر خود ـ  يذترم نزد محققو البته از عرفان خبر داشت  ؛داد آمدند درس مي مي

  : گويد خود او مي ؛طور سعدي هم همين .گفت شعر عرفاني نمي
ــه ــه قبيل ــد  هم ــن بودن ــان دي ــن عالم ــو شــاعري آموخــت     ي م ــم عشــق ت ــرا معل  3م

 ،ردهكه به خاندان علي كاظهار ارادتي  ،ردهكه از علي كهايي  مولوي آن تعريف .طور است سعدي هم همين
  .تر است هم شيعه بگويد؟ از شيعهچيز ديگري تواند  سي ميكچه 

زنند ولي در  تب عرفاني حرفي نميكدر  ؛آورند ايم ولي در ادبيات اسم او را مي ردهكوقت جامي را ما طرد  آن
حسن  .سعدي باز از همه اينها آشناتر است ،ه عارف هستندكشاعري چند نفر  مياناز  .گويند ادبيات از اشعار او مي

از آن اول . استرده كعر دارد و خود او خيلي با آرامش تمام مراحل را طي اي ش ه براي هر روحيهكسعدي اين است 
معلوم  ؛»ري واجبكسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شفَپس در هر نَ« :گويد مي ،ديآ برميه نَفَس او ك

مثل هم  آن اواخردر  .استرا ديده يا طي كرده  هاي مختلف طور راه همينهم بعد  ،ردهكه از اول شروع كاست 
   :گويد ه ميكديده را مقامات بااليي اينكه 

 4ه همه عـالم از اوسـت  كعاشقم بر همه عالم    ه جهان خـرم از اوسـت  كبه جهان خرم از آنم 
وقتي هم  .قدم رفته است به طور قدم شود همين معلوم مي ،دهد ه عرفان به او ميكي صدري  اين سعه

ه سعدي هم براي كاين است  .من عالمان دين بودند ي ي قبيله همه ،بله: تهگف، دوستان قديم او بر او خرده گرفتند
تاب ك دراين را ما  .همه رقم غذا در او هست ،ه گستردهكاي  يعني سفره ؛دارد يحرف ،اي باشيم ما در هر مرحله

ديگراني البته  .ماند و ما مديون آنها هستي ردهكبه ما خدمت كه ي از گذشتگان است گاراين ياد .بينيم مي گلستان
وقتي او  ،شعر هم گفته ،ه بيشتر به عربي نوشتهكالقضات  عين، كساني مثل اند ردهكبسياري خدمات هم هستند كه 
ما آتش و « :گويد ، ميقبالً گفتهكه شعري را  ،و او را آتش زدند و نفت روي او ريختند ردندكپيچ  را گرفتند و نخ

به اصطالح مديون آنها  و عرفا را هم به ياد داريماينطور  .خواست به او دادنده كهمان . »ايم نفت و بوريا خواسته
ه آنها رفتند كه راهي كهمان است  ،نيردن دكادا  .نيمكادا به آنها ن خود را يه دكتوفيق دهد  خداوند به ما .هستيم
  .اهللاءشا ان  ـ برويم

 . ش.  ه 26/3/1387شنبه، تاريخ  صبح يك.  1                                     
 .هفت اورنگ جامي، حكايت سؤال و جواب ذوالنون با آن عاشق مفتون.  2
 .400ها، ص  كليات سعدي، غزل.  3
 .439ها، ص  كليات سعدي، غزل.  4
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ن علم ن،  ق ا ن،  ن، ا ز ا ی،  یاما ا زا   1د آوردن و 

  
در اين  .اليقين اليقين و حق اليقين و عين علم :سه درجه است گويند به اصطالح ميرا درجات اعتقاد يا يقين 

آتشي آن پشت روشن  كحتماً ي :گوييد مي ،آيد بينيد از پشت ديواري دودي بيرون مي د شما مينزن مثالي ميباره 
دانيد آتش  فقط مي .دداني نمي ،ن است حريق بزرگي باشدكمم ،باشد آتش كوچكين است كآن آتش مم .اند ردهك

بينيد خط قرمزي در وسط  ولي مي ،آيد بينيد دود از دور مي مي ،رسيد به آخر ديوار مي ،رويد جلو ميكمي بعد  .است
ه ك قتيوولي  .شود ديده ميآن  و گاهي دودخود آتش گاهي  .حتماً آتش است :گوييد شود مي ديده مياين دود 

دنياي امروز هزار جور  :گوييد مي و نيدك اطمينان نميولي باز  .دهيد آتش است تشخيص ميبه عيان آتش را ديديد 
  .فهميد خود آتش است نيد ميك رويد دست در آن مي ميجلو  .اند هدركدرست را ل آتش كشايد ش دارد،بازي  حقه

به آن ه آتش را ديديد كبعد . گويند ليقين ميا علم ،ه اينجا آتشي هستكرديد كه علم پيدا كآن اول 
ن دارد آدر قر .گويند اليقين مي حقبه آن رديد كو آتش را حس كرديد در آن دست اگر . گويند اليقين مي عين
ي  اگر به مرحله  2ئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعيملَو تَعلَمونَ علْم الْيقينِ لَتَرَونَّ الْجحيم ثُم لَتَرَونَّها عينَ الْيقينِ ثُم لَتُس :فرمايد مي
ديدن با اين  .بينيد جهنم را مي ،اليقين رسيده باشيد اليقين گذشته باشيد و به عين اليقين رسيده باشيد و از علم عين

: گويد مي بعد. ببينيداگر جحيم را  :فرمايد ه در جهنم هستيد و ميكنيد ك بعضي اوقات احساس مي .چشم نيست
رده اهل كخداي نشخص اينكه  مگر .هم است كجهنم و بهشت نزدي. بينيد بهشت را هم مي ،بينيد ه ميكجهنم را 

  .سكيا بالع ؛ه اصالً بهشت را نبيندكجهنم باشد 
بعضي  ،مرحله است هزار :گويند بعضي مي كنند، ميهاي مختلفي  بندي عارف را تقسيم كسلو ،در عرفان

   :گويد مولوي هم مي .هفت منزل :گويند بعضي مي ،صد مرحله است :گويند مي
ــ ــم يــ      ار گشـــتهفـــت شـــهر عشـــق را عطّـ ــدر خ ــوز ان ــا هن ــهك كم ــم وچ  اي

ي را هفت قسمت كياينكه ك مثل. اند ردهكبندي را به هفت قسمت  تقسيم ،كي سلو اين هفت مرحلهدر 
. ها با هم منافاتي ندارد بندي اين تقسيم .مهمان كپدر و مادر و يبراي نيد كسه قسمت يا براي هفت بچه و  ،نيدك

ه تيري كرديد، شروع هم مثل مسابقات دو نيست ك كه شروع به سلوكي اوليه وقتي است  مرحله ،درعرفان
آن اول  ،وقتي در اين راه افتاديد .ايد ه در راه ديگري افتادهكنيد ك خود شما حس مي ،نيدكه شما شروع كنند كُ در

امل پيدا كم تك مك .نيدك ، حس ميهم با اين چشم ،بينيد مي و چيزهايي شود شما حاصل مياليقين براي  عين كمي
اين . را حس كنيددر آتش و آتش كنيد ه دست كمثال آن اين است . برسيداليقين  مرحله حقتا به  ،نيدك مي

ه شرح و تفسير كاي است  اين مرحله. دهد مي آخرين لحظه دست در كه گويند ه عرفا ميكي فنايي است  مرحله
  3».ه خبر شد خبري باز نيامدكآن را « :سعديبه قول  .ندارد

گرد  عقب ،آن راه نرويداز ه راهنما نشان داده كبمانيد و آن راه  ،ف استه شروع تشرّكاليقين  اگر در علم
ت و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبينَ أَنْ يحملْنَها و إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَةَ علَى السماوا: خداوند به بشر گفته استاينكه  براي .نيدك مي

و  رديم نگرفتندكها عرضه  وهكزمين و و  ها آسمانبه  ه حاال آن چيست؟كامانت را  4 أَشْفَقْنَ منْها و حملَها الْإِنْسان
به ه خدا كاين امانتي  .ردكرد و آن را حمل كولي انسان قبول ، نندكه قبول كيعني نگران شدند از اين ،ترسيدند
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اگر  .نيد و ببريدكبايد آن را حمل  ،اند ف اين امانت را به شما دادهدر تشرّ .ف استي آن تشرّ جلوه كسپرده يانسان 
 ؛د ماندكرا كتوان در سلو بنابراين نمي .دهند مي سي ديگركبه  ،خوري تو به درد نمي :گويند مي .گيرند مي نتوانيد،

ه كرو به جلو رفتن هم چيزي نيست  .ود ندارد بايد رو به جلو برويمكرسلوك  .و برگشت به عقبود يعني سقوط كر
رديد كه با اعتقاد و دقت رفتار كآن دستورات را  ،نيدكاين دستورات رفتار به اند  گفته .ي خود شما باشد به اراده
 كدر راه سلوكه سي ك. گرديد عقب برمي به ،رديدكولي اگر رفتار ن .رويد خود در اين مسير رو به جلو مي خودبه
ه توجه كلحظاتي  .ندك حمل ميآن را  درده و داركه خدا داده است قبول كداند آن امانت را  رود، خود او مي مي
را اين  :بگويدبه زبان ه كنه اين ؛نمك ه امانت الهي را حمل ميكاين من هستم  :گويد شود و مي ند خوشحال ميك مي

ودي پيدا شد آن شادي را ندارد و اگر دستورات را بدون توجه و كلحظات رميان ما اگر در اين ا. ندك احساس مي
 ،ند شادي و نشاط را هم نداردك چون اين احساس را نمي ،ردهكه امانت را قبول كند ك نمي احساس ،سرسري بگيرد

هم ني او كبايد رفتار اينطور  هك ،ار به او دادهذگ ه آن امانتكطبق دستوري  ،ردكولي اگر امانت الهي را قبول 
  .رود و شاد هم هست رو به جلو مي كند، ميطور رفتار  همان

ن است بايستد و كگاهي اوقات مم .ستهجاهاي تماشايي  ،اين جادهاطراف  ،رود ه ميكالبته در اين مسير 
ر كذ رود يادش مياز ه راه كي آن لحظات .ندك فراموش ميو حركت را راه ، ندك اگر خيلي بايستد و تماشا .ندكتماشا 

آن را است كه بايد ه و اتومبيل كالسكه يا كمثل چرخ درش شدسست ه كر كف ر وكشود و ذ ميسست ر او كو ف
اين امانت هميشه محتاج بررسي و . آيد از جايش در ميچرخ  ،برودجلو ه ككمي ند كار را نكاگر اين  .دركم كمح

  . رسد نتيجه ميه به كتيمار است و در اين صورت است 
 ،ه بشر را آفريدهكخداوند  .استآوردن فرزند و نازايي ي  درباره ،مختلف استكه رسد  االت ديگري ميؤس

ه فرقي بين كرديم به زن و مرد و حال آنكبندي  شما را تقسيم 5 رٍ و أُنْثىكم منْ ذَكإِنَّا خَلَقْنا كه ردهكبندي را  اين تقسيم
گردن زن  رزحمات را ببعضي  !نه ،ه مزيتي استكنه اين ؛اند ها تفاوتي قايل شده در فطرتمنتها  ،ايم شما نگذاشته

و به همين دليل هم اختيار  6رْهاً و حملُه و فصالُه ثَالثُونَ شَهراكرْهاً و وضَعتْه كحملَتْه أُمه  :فرمايد ه ميكاند  انداخته
و آن  است براي هر دو قرار دادهرا منتها چيزي مثل مجازات  .اند زن دادهجلوگيري و عدم جلوگيري را در فقه به 

جا  جلوگيري بيكه اند  ردهكآنها هم تاييد ، ام پرسيده اطباء من از لحاظ طبي هم از خيلي. احتمال نازايي است
خواهي من  ه تو ميكحاال  ،خود تو اوالد نخواستي :گويد ه خداوند ميكبه اين معني  ؛شود موجب نازايي مي

مقداري از  ،ه مادرزادي استكهايي  بعد هم بسياري از بيماري اي؟ نخواسته ،خواستم من ميوقتي چرا . خواهم نمي
ه بچه خواهند كنند ك ر نميكردند فكه ازدواج كپدر و مادر اول  .اينها اشتباه و تقصير از خطاي پدر و مادر است

امور رعايت  ،ر باشندكولي از اول اگر به آن ف ؛خواهد بود و يا آدم بد شود و يا آدم خوبي مي داشت و بچه آنها بزرگ
  .اين را هم توجه داشته باشيد ،نندك بهداشتي و شرعي را مي

 . ش.  ه 29/3/1387رشنبه، تاريخ صبح چها.  1                                     
  . 5- 8هاي  سوره تكاثر، آيه.  2
 .2كليات سعدي، ديباچه گلستان، ص .  3
 .72سوره احزاب، آيه .  4
 .13سوره حجرات، آيه .  5
 .15سوره احقاف، آيه .  6
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ـ  نص و اثر: روح به مبدأ، انتخاب راهنما ي مرگ، بازگشت آثار اعمال، غريزه ،داليل بقاء روح و تجرّد نفس و عالم آخرت
تعبيرات مختلف /  5ص ـ  19/10/1386ـ  هاي مؤمنين، روح و نفخه الهي، دوا و شفا غيبت، اتحاد جان/  2ص ـ 13/10/1386

ـ  آدم دالئل نياز به راهنما؛ نص و اثر، مرشد پيامبر، خضر و موسي، هبوط/  9ص ـ  20/10/1386ـ  لغات عرفاني، نماز حقيقي
 ها ذكر و فكر و تمركز فكر، رفع مشكالت زندگي و وظايف خانم ها، انجام وظايف ديني، عبرت از داستان / 11ص ـ  20/10/1386
عشق و  / 16ص ـ  22/10/1386ـ  ي عزاداري رحمت الهي، تعصب، غيرت شيعيان، حكمت و نحوه/  14ص ـ  21/10/1386ـ 

خواب و رؤيا، روح و جسم، /  18ص ـ  23/10/1386ـ  و حجربن عدي، مراجعه به طبيب )ع(اطاعت الهي، داستان حضرت ابراهيم
بيني، عهد  ، پايان)1(، ايمان)تاسوعا و عاشورا(حكمت عزاداري/  21ص ـ  26/10/1386ـ  محدود بودن حواس، ادراك خداوند

ي مفيد و غير مفيد،  پرسش كردن، مطالعه / 28ص ـ  29/10/1386ـ  شرح وقايع عاشورا/  24ص ـ  27/10/1386ـ  الست، بيعت
 اي به گردن راهنما و شاگرد تعهد و وظيفه: شرط اول راه سلوك، بيعت: تقيد به شريعت عرفان يعني شناخت حكمت و هدف قوانين،

/  38ص ـ  4/11/1386ـ  عزاداري صحيح، فرق شهادت و خودكشي، حيات واقعي، عقيده و جهاد/  35ص ـ  3/11/1386ـ 
ـ  ؟، حفظ ايمان و ترس از شياطين جنّ و انس!شيخ مخفي/  40صـ  4/11/1386 ـ تعهد در مقابل خداوند: ، بيعت)2(ماناي
روحاني /  46ص ـ  5/11/1386ـ  اختالف معناي لغات واحد در اقوام گوناگون، عدالت و معناي آن، توكّل/  44ص ـ  5/11/1386

شريعت /  50ص ـ  6/11/1386ـ  هاي فقري در سالكين يعت و طريقت، تفاوت حالتشر داستان پيامبر و همسرانش، و معناي آن،
ي  داستان خلقت آدم، گستره/  53ص ـ  7/11/1386ـ  و طريقت، احكام شريعت، حق مالكيت، تقدم زماني شريعت بر طريقت

 11/11/1386ـ  غيير اسم و القابعشق و تعصب، ت/  57ص ـ  10/11/1386ـ  جهاني عرفان، دو جزء شيطاني و رحماني در انسان
ـ  ةذكر لساني و ذكر قلبي، برتري ذكر قلبي بر ذكر لساني، معاني صال: اقسام ذكر ذكر، مشتقّات و معاني متعدد، )1(ذكر/  61ص ـ 

ـ  اهميت ديدار مومنين و شركت در مجالس فقري ها، توكّل، صبردر برابر زحمت، تحمل سختي/  63ص ـ  11/11/1386
 14/11/1386ـ  ار خدا، مراجعه به طبيب و مسؤوليت با طبيبكقواعد طبيعت و مقدر خدا، چون و چرا در /  67ص ـ  12/11/1386
  . 69ص ـ 
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انسان در زحمت، احسن تقويم  خلقت/  5ـ ص  1386/11/13ـ  سواد در اسالم، سه خطي كه مولوي خواند، شمس و مولوي
 موسي و خضر، پاك شدن يكباره از خطاها، تجليات خداوند، اتّكا به خداوند/  7ـ ص  1386/11/17ـ  چيست؟ ايمان و عمل صالح

حركت و سكون در /  13ـ ص  1386/11/19ـ  خليفه و وكيل خداوند در روي زمين ،رضاو توكّل؛ انسان/  9ـ ص  1386/11/18ـ 
رسالت پيامبر و نحوهي تبليغ، /  15ـ ص  1386/11/20ـ  اي از سلوك هستيم؟ صعود و سقوط افراد و اقوام در چه مرحلهعرفان، 

ـ  ازدواج، روح پـس از مرگ/  17ـ ص  1386/11/20ـ  و جانشيني پطرس )ع(حضرت عيسي )ع(غدير خم و جانشيني علي
ـ  ه ايشان، خاطراتي از ايام حبس، سكينه، واليت دائمي است، وصيتسوم صفر، سالروز فوت همسرمكرّم/  21ـ ص  1386/11/21
جنّ، مؤمنان از /  31ـ ص  1386/11/26ـ  لقاح مصنوعي/  29ـ ص  1386/11/24ـ  مسيحيت و اسالم/  25ـ ص  1386/11/22

ر سلوك، نيروهاي رحماني و ارتباط روح انسان با روح كل جهان، تسليم د/  33ـ ص  1386/11/27ـ  ترسند هيچ چيز جز خدا نمي
/  40ـ ص  1386/12/1ـ  جا هاي بي ي خلقت انسان، ترس مرگ و مسأله/  36ـ ص  28/11/1386ـ  شيطاني، ارتباط زبان و فكر

 هاي آن، تشيع عطّار، حاالت مختلف سلّاك، اهل توحيد، اهل معرفت، اهل محبت، اهل معاملت صحت و سقم داستان تذكرةاالولياء، 
جمع آيات قرآن با هم، /  49ـ ص  1386/12/4ـ  علم هيئت و نجوم و عرفان در خيام، دانستن غيب/  45ـ ص  1386/12/3ـ 

اربعين، /  55ـ ص  1386/12/5ـ  بخشش خداوند/  52ـ ص  1386/12/4ـ  بخشش خداوند، حرمت شراب، نسخ و حكمت آن
خلط /  61ـ ص 15/12/1386ـ  محلّ نشستن در مجلس فقري/  58ـ ص  1386/12/8ـ  عزاداري حقيقي! توزي ايرانيان؟  كينه

نجوم، اثر كالم بزرگان /  64ـ ص  1386/12/16ـ  مبحث، فرق ميان وحدت وجود و وحدت موجود، بيان مقامات عرفا توسط ادبا؟
ساز نزول  ها زمينه انسان ها، تغيير هاي داستان ها و پيام توجه به نكته/  68ـ ص  1386/12/19ـ  ديني، اجتماع و اتفاق مؤمنين

اصل : تمثل صورت امام، تعيين نماينده براي اخذ بيعت، علويت علي/  72ـ ص  1386/12/22ـ  اراده و مشيت الهي رحمت الهي،
ي سمبوليك  جنبه هيئت و نجوم، اعتقاد به اقوال منجمين، /  75ـ ص  1386/12/24ـ  الحياة المائيه، اهميت آب و عناصر اربعه

تبريك سال نو، /  80ـ ص  1386/12/26ـ  امانت و ودايع آن  بهشت و جهنم،/  77ـ ص  1386/12/25ـ  هاي عرفاني داستان
/  83ـ ص  1387/1/1ـ  ، وجود روح واحد در درويشي!و همدلي بين فقرا، فراخوان فقرا؟انجام دستورات شريعتي و طريقتي، وحدت 
 شيعه و سنّي، بنيان مرصوص  وحدت، هفته تاريخ تولد پيامبـر،/  85ـ ص  1387/1/1ـ  تبريك عيد، رفع اختالفات، عدم تشابه افراد

ـ  اجر و اثر نيت/  89ـ ص  1387/1/3ـ  دهد، خوف از ذلّت، عزّت حقيقي معناي خيري كه خداوند مي/  86ـ ص  1387/1/2ـ 
/  94ـ ص  1387/1/9ـ  كردن دل ديگران، انتظارتذكرةاالولياء وتفاوت حاالت و مراحل سلوك در آن، شاد /  92ـ ص  1387/1/3

هاي الهي را بدانيم،  قدر نعمت/  96ـ ص  1387/1/10ـ  هر چيز به جاي خويش نيكوست، طلب خير از خداوند در هر امر و اتفاقي
 1387/1/11ـ  سيزده به در، نحوست، فهم و سواد/  98ـ ص  1387/1/10ـ  جلوه صفات مختلف در هر يك از پيامبران و امامانش

 اختالف در لغات/  103ـ ص  1387/1/17ـ  عيدي دادن از روي عالقه، محبت به ديگري بواسطه تداعي معاني/  100ـ ص 
دوكتاب درباره /  105ـ ص  1387/1/18ـ  پل صراط شيعه، صوفي و عارف و درويش، معناي صوفي در شعر حافظ، طي كردن

حضرت آقاي  م در شوروي، با تأمل خواندن يك كتاب، خاطراتي از يكي از فرزندانتصوف در شوروي، نقش تصوف در حفظ اسال
  .108ـ ص  1387/1/24ـ  عليشاه سلطان
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ح ه پند صا ر ت اّول( رح رسا    )س

و  76/2/4و  76/1/28،  76/1/21،  76/1/14،  76/1/7،  75/12/22،  75/12/15هاي  تلفيق دوره اول تاريخـ  شرح مقدمه
  . 4ـ ص 86/9/1و  86/8/24هاي  دوره دوم تاريخ

  . 83ـ ص  86/9/15و  86/9/8هاي  و دوره دوم تاريخ 76/2/11تلفيق دوره اول تاريخ ـ  شرح فكر و تحقيق
 76/3/15و  76/3/8،  76/2/25،  76/2/18هاي  تلفيق دوره اول تاريخـ  شرح داليل بقاي روح و تجرّد نفس و عالم آخرت

  .104ـ ص  86/10/20و  86/10/13،  86/10/6،  86/9/29،  86/9/22هاي  و دوره دوم تاريخ
  .157ص  ـ خالصه صفات مومنين

  




