
 
  و

١٢١  
  
  

  
  
  
  

ی   کا 
  

  

نده  ی  ورع ر  ی حاج د شاه ذوب( رت آ   )ع
  

  

  

  

  

م     و   ی   پ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1389 بهار

ت(   ) م      س



  

  

  ت

ت ( ی کا   )١٣٨۴ ، سالم   س

  

  
وع   ه  و

مقام تحقيق بايد مطالب و كتب هـر  محقق در / تصوف و عرفان
در / حـائز شـرايط   انتخـاب مرجـع تقليـد   / دو طرف را ديده باشد

مانند توحيد و نبوت، خود شـخص بايـد تحقيـق كنـد و      يمسائل
شود، مشـاوري   جع به عنوان مشاور عالي تلقي مينظر آقايان مرا

/ يهفودر مـورد صـ  / كه مسلّماً اطالعـاتش زيـادتر از مـا نيسـت    
قسـمت  : ي امام به دو قسـمت بـود   وظيفه/ ي لطف الهي قاعده

 بـاره در/ ي فقها تربيت به عهده عرفا شد، قسمت تعليم به عهده



د با اسـم و  عنا/ در مورد فاتحةاالولياء/ نامگذاري و القاب اقطاب
درويشـي در سياسـت دخالـت    / حذف كلمه شاه در نـام اقطـاب  

كه نظـرش منطبـق بـا شـرع و      كند ولي درويش در صورتي نمي
تواند به ابتكار و فكر خـود   منطبق با دستورات طريقتي باشد، مي

موروثي بودن قطبيت،  بارهسؤال در/ در امور سياسي دخالت كند
ر مورد حاج شيخ عباسـعلي  د/ ي اصلي داشتن لياقت است مسأله

معصوميت پيامبران و چهارده معصوم و اطالع از / كيوان قزويني
  8  .............................  ادر مورد / ذكر عنوان حجةاالسالم بارهدر/ غيب

انسان يك روح حيواني / روح و جان/ بندي مراحل سلوك تقسيم
ي عـاطفي   ي معنوي و جنبـه  دل، جنبه/ دارد و يك روح انساني

انسان عالم صـغير  / در مورد غيب /رّسدرباره / روح انساني است
م صـورت حتمـاً بـه     / حضور صورت مرشدراجع به / است تجسـ

صورت قطب وقت نيست، ممكن است قطب گذشته باشـد و يـا   
/ آن كسي كه باعث اين فكر و ذكر شده است تجسم پيـدا كنـد  

ي صـحيح   نحـوه  /غفلت غير ارادي از ذكر و فكر ايرادي نـدارد 
  26  ..........................................................................................  دعا و نيايش

سلسله است و نه فرقـه،  » گنابادي«/ السعادة در مورد تفسير بيان
نظـرات  / اللهـي گنابـادي   ي نعمـت  بهتر است نوشته شود سلسله
اول بار حكم به تحـريم  / لعليشاه فقهي حضرت آقاي سلطان

 لعليشـاه  قاي سـلطان مواد مخدر در دوران جديد را حضرت آ
مصرف مواد مخدر و ايجاد اين تصـور كـه تخـيالت او    / اند داده

  30  ..............................................................................  جزء مكاشفات است

كنـيم نـه    العياذباهللا خدا را خادم خودمان تصور مـي / درمورد دعا



آنچه براي زندگي مادي و دنيايي خـود از خـدا   / مخدوم خويش
ت كـه خداونـد تعهـد اداي آن را داشـته     بخواهيم مواردي نيسـ 

  35  ....................................  شود ميدعايي كه حتماً مستجاب درباره / باشد

ي ايشان ايمان باشد  كه خميره بيعت در زمان مرگ براي كساني
ولي در زندگي امكان بيعت كردن و يا امكـان تحقيـق كـردن و    

كسـي در دنيـا امكـان     اگـر / اينكه بشناسند را پيدا نكرده باشند
تحقيق داشت ولي در تشخيص و بررسي كوتاهي كرد يا بعـد از  

  37  ..................  شناخت در بيعت كوتاهي كرد، در اين صورت مقصر است

امـور شـريعت و امـور     ،وظايف امام در زمان غيبت/ انسان كامل
اشـد و  اگر رهبر طريقتي اطالعات شريعتي هم داشته ب/ طريقت

نظري داد، آن نظر قابل تقليد است و بر فقراست كه از آن تقليد 
نديدنـد، حتمـاً    ياگر نظري از قطب زنده در مسـائل فقهـ  / كنند

اي كـه از   سـكاري و مسـتي  / بايد به يكي از فقها مراجعه كنيـد 
  39  ..............................................................................  شود خمر حاصل مي

 عحضـرت علـي  / عليخالفت ع/ اختالف بين شيعه و سنّي
شـيعه و  / تر است معتقد بود حفظ وحدت اسالم از هر امري مهم

سنّي و اختالفات بين مورخين در تولّد و وفـات پيغمبـر و سـاير    
در اختالفـات  / تعيـين جانشـين توسـط پيغمبـر    / مسائل تاريخي

مـابين و   شيعه و سنّي، اختالف نبايد به هيچ وجه به محبت فـي 
عرفان / احروف ابجد و معناي / ارد كنديگانگي شما لطمه و

و تصوف دو لفظ است دال بر يك معنا و يا به عبـارت ديگـر دو   
از لحاظ معنوي و عرفان زن و مرد با هـم  / روي يك سكّه است

هر مسلماني كه نماز خواندن بر او واجب است بايـد  / فرق ندارد



ره در اسـتخا / اسـتخاره، ترديـد و دو دلـي   / به عرفان توجه كنـد 
شود، امـر صـحيحي    شود يا نمي براي اينكه بدانيم فالن كار مي

نيست چون خداوند مقرّر نكرده است كه از طريق غيرمعمولي از 
استخاره در موارد بسيار نـادر كـه بـه هـيچ     / آينده خبردار باشيم

توان تصميم خاصي گرفت، قابل اسـتناد و قابـل اتّكـا     وجه نمي
 در قبـل از الف و نـامحرم  روابط دو جـنس مخـ  چگونگي / است
  44  ....................................................................................................  ازدواج

آثار خير گوناگون در برگزاري مجالس علمي و فرهنگي از جمله 
تكليفي كه بـر دوش مربيـان عرفـاني    / اهللا ولي نعمت كنگره شاه

است، جامعه فقري هم مثل همه جوامـع خـوب و بـد، كامـل و     
اعضاي ايـن جامعـه كامـل     اگر همه .ناقص در آن فراوان است

حسـن اخـالق و   / بودند ديگر تربيـت مربيـان مـوردي نداشـت    
معاشرت و حصول آرامش رواني يكي از مقاصد سلوك الـي اهللا  

  59  ..............................................  است ولي توجه كنيد كه عين آن نيست

در هر زماني و به هر مناسبتي، هر حالتي براي شما بود، همـان  
/ ي جبـر و اختيـار   مسـأله / ي شـما مـالك خواهـد بـود    حال برا

نظمي و اغتشاش به خداوند منسوب نيست بلكه در اثر عمـل   بي
هـر كسـي   / منتها همان اثر را هم خداوند آفريـده اسـت   ،ماست

ي شيطان و نفس  وسوسه/ دارد حال خودش را براي خودش نگه
ٰي اجر الهي و كوشش آدمي در اين نيست كه به كلي هـو / اماره

و هوس از بين برود بلكه اجر الهي در كوششي است كـه بـراي   
  66  ..................................................................  كنيد تسلّط بر نفس خود مي

 براي اشخاص با درجات» گر در يمني و با مني پيش مني«شعر 



باالتري نظير اويـس قرنـي اسـت و مسـلّماً در درجـات پـائين،       
  69  ...................................................................  مالقات بايد حضوري باشد

خداوند مصلحت كل / در مشيت الهي مسلماً حكمتي نهفته است
گيـرد حتّـي اگـر مـا در ظـاهر       موجودات و خلقت را در نظر مـي 

در مورد سالسـل عرفـاني و   / موارد مصلحتش را نفهميم يبعض
  71  ...........................................  تفسير به رأي قرآن/ لماي ع ي اجازه رشته

  77  ............................................................................  قبل جزوات فهرست
  

تومان200  

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

  .دقّت مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر عالقـه اهشمند است به منظور دسترسي خو* 

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

تـرين   با توجه به آنكه سفارشات درخواستي مشـتركين، در كوتـاه  * 
جـاي تكثيـر ايـن جـزوه، جهـت      شد، به  زمان ممكن تقديم خواهد

اعـــالم ســـفارش و آشـــنايي بـــا نحـــوه اشـــتراك بـــا شـــماره 
  .تماس حاصل فرماييد 0912 583 8242

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW. JOZVEH121.COM نيز مطالعه بفرماييد. 
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ي جنابعالي وقتي رسيد كه عـازم مسـافرت    نامه. با عرض سالم
و سپس مرقد اجداد خـودم   عبودم و اول به زيارت بارگاه حضرت رضا

ي قبلـي بـا مـدتي     ثـل نامـه  ي فعلي نيز م بدين جهت نامه. موفّق شدم
كه مرقوم فرموديد اين مدت تأخير ولي همانطور. شود خير فرستاده ميتأ

كند چون اينها مطالبي نيست كـه   قاعدتاً در اصل مسأله خللي وارد نمي
  .به زمان بسته باشد

در مورد بعضي مسائل كه متذكّر شده بوديد، جنابعـالي اگـر بـه    
هاي  ها و نوشته وجه نبايد فقط كتاب يچه عنوان محقّق تحقيق كرديد به

در مقـام تحقيـق بايـد    . يك گروه را عليه گروه ديگري در نظر بگيريـد 
ي زيادي از آقايـان كـه بـه     اگر عده. مطالب هر دو طرف را ديده باشيد

گويند، گـروه   ايد مطالبي مي اهللا از آنها اسم برده قول شما به عنوان آيت
ويند كه در ميان آنها نيز كساني هستند گ ديگري هم مطالب ديگري مي

از ايـن قبيـل افـراد    . باشند اهللا و در رديف گروه اول مي كه خود نيز آيت
  .جزو قدما فراوان بودند

ي خودم، هيچ نگران  مطلب ديگر اينكه من از مخالفت با نظريه
ام تا حدي اينطور بوده كه ناراحت  الحمدهللا از اول زندگي، روحيه. نيستم
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بعداً شغل قضايي هم بيشتر اين روحيه را تقويت كرده است؛ زيرا . ومنش
تـرين دوسـت خـود     هاي چند نفري، بسياري اوقات با نزديـك  در دادگاه

كـرديم و ايـن اخـتالف عقيـده هـيچ       ي قضايي پيدا مي اختالف عقيده
كـه هـر كـدام نظـر خودمـان را       به نحوي. منافاتي با دوستي ما نداشت

ولي من از عناد بـا  . مان هم كماكان بر جا بود و دوستيكرديم  اعالم مي
شـوم، اگـر تـذكّري     يك عقيده و يا تعصب بدون استدالل ناراحـت مـي  

سؤاالتي كه كـرده بوديـد در   . خواهم ايد معذرت مي ام كه نپسنديده داده
هـاي   ي قبلي بعضاً به نحوي جواب داده بودم و لذا شـايد در پاسـخ   نامه

اي  ولـي بـه هـر تقـدير چـاره     . كراري ديـده شـود  فعلي برخي مطالب ت
  .نيست آن از

اما در مورد اينكه عرفان چيست؟ تصوف چيست؟ من يك جزوه 
ام كه اگر آن را مطالعه  نوشته عرفان و تصوف با آشناييكوچكي به نام 

هـر كـس از   . عرفان يعني شناخت  بطور خالصه،. كنيد مفيد خواهد بود
ولـي بـه قـول    . د به همان درجه عارف استخداوند شناختي داشته باش

ي  ممكن است يـك نفـر در درجـه   . حكما شناخت مراتب تشكيكي دارد
اما عـارفي كـه   . ي باالي عرفان پايين عرفان باشد و نفر ديگر در درجه
اش از مبدأ وحي يـا   ي شناسايي مصطلح شده است كسي است كه درجه
اسـت كـه بـه او عـارف      رسم. معاد يك درجه باالتر از حد معمول است

ا تصـوف راهـي    . عرفان دارنـد  ،گويند والّا همه به درجات مختلف مي امـ
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بنابراين اين دو جدا از هـم نيسـت و بـه    . است براي تكامل اين عرفان
بنابراين اگر كسي به تصـوف گـرايش   . ي دو روي يك سكّه است منزله

عرفان الهي  ي تصوف شد، هدف او اين است كه به يافت و وارد طريقه
نـاكرده   حاال اگر در اين مسـير بعضـي از ايـن اشـخاص خـداي     . برسد

برخالف دستورات اسالمي و عرفاني عمل كردنـد، گنـاه آن بـه گـردن     
مـثالً  . توان اين خطا را به اصل مكتب تسـرّي داد  خودشان است و نمي

: گويـد  اگر از هر كس از شيعيان بپرسيد كـه مـذهب تـو چيسـت؟ مـي     
مـذهب  : گويد اگر بپرسيد مذهب جعفري يعني چه؟ مي .مذهب جعفري

از او بپرسيد آيا تو به تمام دستورات . عجعفرصادق منسوب به حضرت
كني؟ اگر آدم منصفي باشد يا حـداقل آدم   جعفرصادق رفتار مي حضرت

ــي   ــد، م ــولي باش ــر  معم ــد نخي ــه    . گوي ــاي او ب ــن خط ــا اي ــال آي ح
يـا بـه خـود او؟ بنـابراين      گـردد  برمي ـ العياذباهللا ـ جعفرصادق حضرت

  .جا متصوفه چه كردند، اينها ربطي به اصل مكتب ندارد اينكه در فالن
اهللا  ي خود از بسياري آقايان آيـت  مطلب ديگر اينكه شما در نامه

مگر من خالف آن را به شما نوشته بودم؟ من . ايد تعريف و تمجيد كرده
ايـد نـدارم ولـي بـه      شتهي آن آقاياني كه نو ي همه اطالع دقيقي درباره

كـنم كـه كماكـان     گذارم و از خداوند مسألت مـي  ي آنها احترام مي همه
حتّـي در دسـتورات عرفـاني و    . توفيق خدمت به آنـان عنايـت فرمايـد   

اين شروط  ـ كنند ي گنابادي اول شرطي كه با سالك مي تصوف سلسله
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ست كه اين قزويني در كتاب خود آورده و نوشته ا را حاج شيخ عباسعلي
اهللا يعني اهميت دادن به امر تعظيم امر ـ گويم اسراري است كه من مي

در رعايت شريعت هم مقلّـد بايـد   . خدايي است كه رعايت شريعت است
انتخاب مرجع تقليد هم با خود اوست نـه بـا   . مرجع تقليد را انتخاب كند

ميـان   انتخاب مرجـع بايـد از  . طريقت و نه با افرادي مثل پدر و مادرش
 : كساني باشد كه مشمول اين خبر باشـند كـه  

ً
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ْ
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ْ
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َ
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ِّ
ل
َ دقّت كنيد كه از ميان كساني كـه ايـن خصوصـيات را داشـته      1. ُ

نـه هـر كسـي كـه درس خوانـد       ند بايد مرجع تقليد را انتخاب كرد، باش
ام تحصـيل، در كـالس حقـوق       كمااينكه. مرجع است در پـاريس در ايـ

من گفـتم نخيـر اينطـور نيسـت، در قـرآن      . اي گفت اسالم، استاد كلمه
. استاد جواب داد كه مـن خـودم در اسـالم مجتهـدم    . اينطور آمده است

گفت من خودم در اسـالم مجتهـدم و خيلـي     ياستاد مسيحي بود ولي م
به او گفتم شما هر چقدر تعليم ديـده باشـيد، چـون    . ام هم درس خوانده

نگريـد و   نگرم شما نمي مسلمان نيستيد با آن نظري كه من به قرآن مي
منظور اينكه اگـر فقـط دانسـتن    . بعد به او مطلب خويش را ثابت كردم

مـده، آن شـرايط اسـت؛ همـان     فقه باشد كه او هم فقيه اسـت ولـي ع  
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ِسـِه : شرايط
ْ
ف
َ
 ِلن

ً
َھاِء َصـاِئنا

َ
ق
ُ
ف
ْ
َن ِمَن ال

َ
خود آقايان مراجع هـم  . الي آخرَمْن اک

ي اعتقـادات   ها عملي است و مسأله نويسند كه اين رساله ها مي در رساله
در مسائلي مثل توحيد و نبوت، خود شـخص بايـد تحقيـق    . مجزا است

شـود، مشـاوري كـه     ان مشاور عالي تلقـي مـي  كند و نظر آقايان به عنو
ولي نه آنكه آن نظر قـاطع باشـد و   . مسلّماً اطالعاتشان زيادتر از ماست
بنابراين اگـر يكـي از آقايـان از ايـن     . به عنوان حكم و فتوا نوشته شود

اند خـارج شـوند صـالحيت ايشـان بـر       اي كه خود هم تأييد كرده قاعده
لذا بايـد از بـين   . گيرد ترديد قرار ميحسب آن خبري كه گفته شد مورد 

اشخاصي كه حائز شرايط مذكور هسـتند و فقيـه هسـتند، كسـي را بـه      
عنوان مرجع انتخاب كنيم و از بين آنها طبـق قواعـدي كـه آقايـان در     

اند بايد يك نفر را ترجيح بـدهيم و او را بـه عنـوان     رساله مرقوم فرموده
جهت ساير آقايان هم بايد مـورد   مرجع تقليد در نظر بگيريم، ولي به هر

اين نظر . باشند كمال احترام باشند چون وابسته به نام اسالم و تشيع مي
درستي است كه در تصوف و عرفان گنابادي مورد اعتقاد است، حال اگر 

گوينـد   بعضي اشخاص يا بعضي پيروان سالسل ديگر خالف اين را مـي 
كه عرض كردم اگـر  همانطورهت به هر ج. مورد انتقاد ما نيز خواهد بود

اند در مسائل اعتقادي دخالـت   فقها خودشان به اين دستوري كه فرموده
هاي فراواني را در اين مورد اگر حضوراً شما را ببينم ذكـر   نمونه ـ نكنند

مورد احترام همـه هسـتند و االن هـم در بـين دراويـش       ـ خواهم كرد
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وجه  هيچ كنند و به تقليد مي هريك از آقايان دراويش از يك نفري احياناً
كــنم، امــا  در تقليــد و انتخــاب مرجــع تقليدشــان، مــن اظهــارنظر نمــي

ايم كه بعـد از آنكـه عمـر     در تواريخ خوانده. در مقام دفاع برآيم مجبورم
ترور شد و عثمان خليفه شد مردم شورش كردند و خواسـتند عثمـان را   

 فحسـنين  حتّـي  با كشـتن عثمـان مخـالف بـود و     عبكشند، علي
. مأمور حفاظت وي فرمود؛ با وجود اينكه عثمان خيلي خطاها داشـت  را

شود، يعني  كُشي باب مي در توضيح خدمت خود فرمود كه خليفهحضرت 
كشند كه چنين شد و ديـديم كـه خـود     عمر را كشتند، عثمان را هم مي

بنابراين فرضاً اگر فقهايي هم باشند كه مـا بـه   . هم شهيد شد ععلي
مرجع تقليد قبول نداشته باشـيم ولـي كمـال احتـرام بـه آنهـا را        عنوان
اما اين توجه را هم بايد داشته باشند كه دفاع واجب است، دفـاع  . داريم

اگر كسي به هر عنوان حمله كرد ما آن حمله . هم فقط در جنگ نيست
  .دهيم؛ البته به نحوي كه خالف شرع نباشد را جواب مي

ايد، صفويه اوالً بـه اسـم    كه مرقوم فرمودهو اما در مورد صفويه 
تصوف كار كردند و ثانياً در اواخر حكومتشان بـاالترين دشـمن تصـوف    

ي  اسـماعيل اصـالً از جنبـه    شاه. كه در كتب هم نوشته شده است بودند
سمتي نداشت و شخصيتي نبود ولي او مردي شجاع  ،عرفاني، در عرفان

بـه هـر   . بود كه سمتي را بر خـود بسـت  مند  و به تشيع و تصوف عالقه
دسـت كـرد    جهت ما اين خدمت او را كه تشيع را علني و ايران را يـك 
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  .دانيم قابل تقدير مي
هاي شرعي فعلي و امثال اينهـا   و اما ايراداتي كه بر بعضي حوزه

اگر بخـواهم  . ايد، من هم از اين حيث مثل يك فرد عادي هستم گرفته
  .ي بر تحقيقي باشد كه به عمل بياورمنظر بدهم بايد مبتن

گوييم بعد از پيغمبر، جانشين ايشـان در   مطلب ديگر اينكه ما مي
ولـي علـي خـود را    . اسـت  ععلي ـ به غير از امر نبوت ـ ي امور كلّيه
با وجود اينكه پيغمبر او را تعيين كرده بود، ولـي مـا   . فرمود اهللا مي خليفة

ي تعيـين   همـين مسـأله  . خـدا بـود   معتقديم كه اين انتخـاب از جانـب  
صادق بود و همه اينهـا   هي ائمه جانشين و داشتن نص در مورد همه

لطف الهي هـم امـري نيسـت كـه     . ي لطف الهي است مستند به قاعده
حـال  . لطف الهي هميشه اسـت . گاهي باشد و گاهي نباشد و قطع شود

ي  و وظيفه يكي تدريس: امام زمان، امام دوازدهم هم دو وظيفه داشتند
تفسير قـرآن، تفسـير احكـام،    : پاسخ به امور شرعي ارادتمندان، از قبيل
. تربيت غير از تـدريس اسـت  . تفسير اخبار و يكي هم تربيت ارادتمندان

آيا در زمان پيغمبر ابوذر اصالً درس خواند؟ او فقط به فرمـايش ايشـان   
االن باشـند   سواداني در آن موقع بودند كه اگر چه بسا بي. داد گوش مي

ي شيعه محتاج به  ي حضرت، طبق قاعده اين وظيفه. تاج سر ما هستند
كس به وكالت از من در زمـان غيبـت    امام فرمودند كه فالن. نص است
  او به عنوان وكالت از من،. اين شخص وكيل است نه جانشين. كار كند
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د هـم  تواند براي بعد از خـو  كند و مي يعني به عنوان نوكري من كار مي
ي تبيين مسـائل   ي ديگري را كه وظيفه امام وظيفه. جانشين تعيين كند

شرعي بود بطور مجمل به اختيار مردم گذاشتند؛ يعنـي مـردم را مختـار    
كردند كه خودشان تشخيص بدهند كه كدام فقيـه اعلـم اسـت تـا از او     

البته در اينجا هم گرچه به صورت ظاهر بـه اختيـار مقلّـد و    . تقليد كنند
كلّف گذاشتند ولي در معني گفتند كه بايد تشـخيص بدهيـد كـه چـه     م

كسي اعلم است؛ يعني باز هم نص حضرت بر اعلم بود كه از اعلم بايـد  
ها دادند و به  ي مكلّف بپرسيد، منتها تشخيص اعلم را به وكالت به همه

ي عاقلـه و تفكّـر    ي تشـخيص و قـوه   اين طريق ايشـان خواسـت قـوه   
  .دهد شيعيان را هم مورد توجه و پرورش قرارارادتمندان و 

ي عرفـان   ايد بسياري از آقايان داخـل سلسـله   و اما اينكه نوشته
به اين معني كه اگر نبودشـان از  . كند نيستند؛ باشند يا نباشند فرقي نمي

. چون آنها كه نبايد جامع تمام علوم باشـند . روي عناد نباشد مانعي ندارد
اما اگر اين نظر خـود  . ت متوجه واقعيت نباشنددر اين قسمت ممكن اس

را به عنوان قاطعيت بيان و تحميل كنند به نحوي كه مكلّف مجبور بـه  
والّا غير از آن خالف نيست و هر . اطاعت از آن باشد، اينجا خالف است

  .كسي كه صالحيت داشت مورد احترام ما قرار دارد
. فهميـدم چيسـت  منظور از منصب واليت كـه نوشـته بوديـد، ن   

مسلّماً معصوم به امام دوازدهم ختم شـد و ديگـر هـيچ كـس معصـوم      
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آن اختياري كه امام بـراي تربيـت مـردم داشـت اگـر نـامش را       . نيست
طف خداوند است واليت بگذاريم، آن واليت بايد هميشگي باشد؛ چون ل

: ي امـام بـه دو قسـمت بـود     كه عرض كردم وظيفهبر مردم و همانطور
  .ي فقها ي عرفا شد و قسمت تعليم به عهده ت به عهدهقسمت تربي

هـاي عرفـاني، در مـورد     و اما در مورد نامگذاري، در مـورد اسـم  
بخـش شـرح حـال     الحقـائق  طرائـق ايد، به كتـاب   كلمه شاه كه نوشته

. اول و مالقات وي با مرحوم سيدبحرالعلوم مراجعـه بفرماييـد   نورعليشاه
بيشتر اين سؤاالت شما و درك جـواب آن  اصوالً بهتر است براي پاسخ 

شـيرازي مراجعـه    الصـدر  تـأليف نايـب   الحقـائق  طرائقبه همان كتاب 
ي دكتر، نامي نيست كه بـه مـن    كلمه ي نام خود من، در مسأله. فرماييد

ي دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس هسـتم   من داراي درجه. داده باشند
ي اينكه از ديگران مشخّص بشوم و چون نام فاميلِ تابنده زياد است برا

گفتند و به همان نـام هـم چـون شـناخته شـدم       به من دكتر تابنده مي
 عدر مورد نام علـي، توسـل بـه نـام علـي     . نويسم ي دكتر را مي كلمه

ي يك وظيفه جديد و مولود جديدي اسـت   است و مابقي چون به منزله
يـا بـه كسـي    كند  شود، كسي كه جانشين تعيين مي كه در قلب پيدا مي

كنـد كـه متناسـب بـا      دهد نام جديدي براي او معين مـي  مأموريتي مي
البته ممكن است هر كسي به خود چنين القابي . حاالت و وظايف اوست

ــد ــود را    . بده ــه خ ــناس ك ــأليف شخصــي ناش ــدم ت ــابي دي ــراً كت اخي
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شاه ناميده است و كتابش سراسر انتقـاد از عرفـان و از جملـه     علي صالح
اينها القـاب  » اينگونه القاب«ايد  اما اينكه نوشته. نابادي استي گ سلسله

تشريفاتي نيست بلكـه اسـامي عرفـاني اسـت و صـاحبان آن در عـالم       
بنابراين مثالً من در طريقـت بـه نـام    . اند عرفان به اين نام شناخته شده

تابنـده، ولـي مـن     نورعلي ام، نه دكتر ثاني شناخته شده عليشاه مجذوب
نويسم كه ديگران توجه كنند آن  نويسم هر دو را مي ي را ميوقتي مطلب

مطلب از كيست و اين كار نه به عنوان خودخواهي بلكه به عنوان قبول 
  .مسئوليت آن مطالب است

ايد كه مخـالف نوشـتن ايـن     و اما اينكه از چند نفر تعريف كرده
ن است ممك. كنند القاب براي خودشان هستند، آنان كار بسيار خوبي مي

من . شخصي هزار خطا هم داشته باشد ولي اين كارش، كار خوبي است
كـنم   وجه براي اينگونه القاب به اصطالح گريبان چاك نمـي  هيچ هم به

اينها مسائل شخصي اسـت و ربطـي بـه عرفـان     . كه بنويسم يا ننويسم
منـد باشـد و يـك نفـر ديگـر       يك نفر ممكن است به آن عالقـه . ندارد
اصـوالً ايـن   . منـد نيسـتم   من خودم عالقـه . شد كه بنويسدمند نبا عالقه
شـود كـه شـما     ي مهمي نيست ولي كلّاً چنين فهميده مي مسأله  مسأله،
گوييـد   ايـد و مـي   اي را براي خود اگر نگويم بت ولي مدل قرار داده عده
كار خوبي را هـركس انجـام   . كس آنطور است كس اينطور و فالن فالن
كـس ايـن كـار را     أييد باشد ولي نه اينكه چون فالندهد بايد مورد ت مي
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  .كند همه بايد همانطور باشند مي
توان امري را كـه خداونـد    وجه نمي هيچ در مورد فاتحةاالولياء، به

واجب نكرده است، واجب دانست؛ مگر اينكه كسي به صورت نذر آن را 
بنـابراين، نـه مـن و نـه هيچيـك از      . خودش بـر خـودش واجـب كنـد    

تواند الزام كند كه ديگري چه كاري بكند؛ مگر اينكه  صومين نميغيرمع
در مــتن . خــواهش كنــد تــو ايــن كــار را نــذر كــن كــه انجــام بــدهي

فاتحةاالولياء هم شـما ايـرادي نداريـد جـز اينكـه يكـي دو بـار در روز        
به هـر   ـ صحيح يا سقيم ـ شود آن كسي كه درويش مي. دعا كنند مرا

كه دست به دامـن واليـت زده اسـت و ايـن     جهت به اين اعتقاد است 
 : كسي كه با او بيعت كرده خادم و نوكر امام است لـذا بـه حكـم   

َ
َمـن مل

ـالق ر ا
ُ
شک

َ
 

َ
لوق مل

ر املَ
ُ
شک

، حقّ آن است كه خيلي بيشتر از اين به يـاد  َ
بنـابراين بـر ايـن قسـمت ايـرادي      . مرشد و شيخ راهنماي خويش باشد

امـا اگـر   . كار را بكند ايرادي بر او نيسـت  نيست؛ يعني اگر درويشي اين
اين ايراد را بر كلّ تصوف و عرفـان داشـته باشـيد، آن حـرف ديگـري      

بايد ديد اگر عرفان و تصوف صحيح است اين امـر هـم از لـوازم    . است
  .است آن

اما در مورد مثال مصاحبه بين افالطون و ديوژن، حتماً آن مثال 
من براي اينكـه منشـأ   . »مثل مناقشه نيستدر «ايد كه  فارسي را شنيده

نـه مـن افالطـونم و نـه شـما      . فكر خود را بگويم آن داستان را گفـتم 
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ي خودخـواهي چنـان    ولي اين مكالمه بين آنهاست كـه مسـأله  . ديوژن
سخت است و چنان دامن ما بشر را گرفتـه اسـت كـه بـه هـر صـورت       

  .ممكن است ظاهر شود
مرحوم نراقـي و درويـش كشـكول     و اما در داستاني كه راجع به

دست مسلّماً از دراويشي نيست  ايد؛ اوالً درويش كشكول به دست گفته به
ثانياً اگر يـك درويـش خطـا كـرد بـه درويشـي       . كه مورد تأييد ما باشد

ثالثاً داستاني را كه نقل كرديد بـه اشـخاص ديگـري هـم     . ارتباط ندارد
گوينـد كـه    ولـي هـم مـي    اهللا نعمت چنانكه در مورد شاه. دهند نسبت مي

  .گرد داشت همين ماجرا را با يك درويش دوره
اينقـدر زيـاد   » شـاه «و اما در اينجا به يادم آمد كه عناد با لغـت  

نويسـند در   هايي كه بر ضد درويشـي مـي   شده است كه در همان كتاب
ي  عليشـاه و امثـال اينهـا، كلمـه     عليشاه، نورعليشاه، سلطان اسامي صالح

مثـل اينكـه در   . كنند و حال آنكه شاه جزء نام آنهاست حذف ميشاه را 
مورد نام من كه نورعلي است، علي را حذف كنند و بگويند حيف اسـت  

در ايـن صـورت،   . گويم نـور  كه نام علي به تو گفته شود و من به تو مي
اين ديگر نـام آن شـخص نيسـت چـون چيـزي از ايـن اسـم فهميـده         

ولي كه در تمام تاريخ ادبيات و اديان به نـام   اهللا نعمت حتّي شاه. شود نمي
هـا و از جملـه در    ولي شناخته شده است، در بعضـي كتـاب   اهللا نعمت شاه

گفتنـد   ولي و مـي  اهللا نعمت گفتند شاه امريكا در كنفرانسي كه داشتند نمي
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اين عناد با اسم كه در اوايل انقالب حتّي نـام بعضـي   . ولي اهللا سيدنعمت
  .است عنادشاهرود و كرمانشاه را عوض كردند خود نوعي شهرها مثل 

ايد اكثر عرفا و اقطـاب در امـور شـريعت و     در مورد اينكه نوشته
اند،  الً آنهايي كه دروس فقهي را هم خواندهنمايند، او سياست دخالت مي

 كمااينكهكنند،  در شريعت تا حدي كه ضرورت طريقت باشد دخالت مي
محمدگنابادي فتوا به تحريم استعمال مواد مخـدر   ملّاسلطان مرحوم حاج

داد؛ فتوايي كه در هفتاد، هشتاد سال بعد مرحوم آقـاي بروجـردي هـم    
كننـد   والّا در ساير موارد دخالت نمي. تأييد كردند و حكم به تحريم دادند

دخالـت در  . هاي عمليـه  دهند به علما و به رساله و اشخاص را ارجاع مي
ت سياست و امثال  اينها هم به عنوان يك فرد است نه به عنوان قطبيـ .

براي اينكه قطبيت اگر هم دخالت بكند يك فرد انساني است كـه يـك   
ي مردم ديگر و به عنـوان دخالـت    رأي در مملكت دارد مانند رأيِ همه

شما چگونه به بعضـي آقايـان   . هم نيست بلكه اظهارنظر شخصي است
هـاي   ظهار كنند كه صريحاً برخالف گفتهدهيد نظري را ا فقها اجازه مي

خودشان است و آن اينكه دخالت در مسائل اعتقادي كننـد؟ البتـه مـن    
هم به عنوان كارشناسي نظرشان را قبول دارم، به شرط اينكـه توضـيح   
دهند كه اين نظر كارشناسي است و تذكّر دهند كه بايد خودتان تحقيق 

مـن  . گنابادي صادق اسـت  ي همين مطلب در درويشي در سلسله. كنيد
اي كه در مقام فعلي خود دادم ايـن مسـأله را تصـريح     در اولين اعالميه
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هاي بعدي هـم همينطـور، كـه درويشـي در سياسـت       در اعالميه. كردم
كند؛ براي اينكه اين دخالت جزء امور طريقتي نيسـت، ولـي    دخالت نمي

. كنـد  درويش مانند يك شهروند حق دارد بر حسب نظـر خـود دخالـت   
در . نظرش بايد منطبق با شرع و منطبق با دستورات طريقتي باشـد  ولي

  .كند آن صورت به ابتكار و فكر خود در امور سياسي دخالت مي
ي موروثي بودن قطبيت، اين انتقاد در قديم هرگز  و اما درمسأله

مند بـه امـر    عنوان نشده بود و از زماني كه يكي از گذشتگان كه عالقه
ولـي بـه هـر جهـت     . ود، قطب نشد، اين مسأله را پيش كشيدقطبيت ب

ــين نيســت  ــب چن ــن  . اصــوالً مطل ــاريخ كســي در اي ــز در ت ــا هرگ آي
ي  انتقاد كـرده اسـت؟ هرگـز مسـأله     هبر ائمه ـ العياذباهللا ـ خصوص

اگر كسـي  . ي اصلي، داشتن لياقت است مسأله. وراثت در قطبيت نيست
اگـر  . اشد، اين مسأله را قبول دارداصل عرفان و تصوف را قبول داشته ب

بـراي اينكـه   . اي نيست كه جدا از تصوف باشـد  قبول نداريد اين مسأله
ي تشخيصات او را در امـر طريقـت    اگركسي قطب را قبول داشت، همه

تـر بـود بـه صـرف      آيا اگر كسي فرزندش از همه اليـق . بايد قبول كند
أمور شـود؟ ايـن عنـاد در    نبايـد مـ    اينكه فرزند است نبايد انتخاب شود؟

ايرادي اگر هست بايـد بـر اعمـال بگيـريم و ايـن      . جهت مخالف است
مسأله هم موروثي نيست و تصادفاً مدتي است كه بـه ايـن نحـو پـيش     

  .آمده است
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ايـد، بهتـر اسـت     در مورد كيوان قزويني شما كتاب او را خوانـده 
ــ زاده نوشــته كتــابي را كــه در جــواب او آقــاي پريشــان ه عنــوان انــد ب

به عالوه تشخيص لياقت اگر با افراد بـود  . آن را هم بخوانيد راز گشايش
كيوان قزوينـي   كه افراد يك قطب را تعيين كنند، پس تشخيص لياقت
همچنـين بـه   . با او نيست كه بگويد كي اليق است و كي اليق نيسـت 

طريق اولي با شما و من نيست؛ مگر وقتي كه خداونـد بـه هـر نحـوي     
اندازد كه جانشين تعيين كند  خواب و الهام به دل شخص مي صورت به

ــدارد   ــدي ن ــه فرزن ــي ب ــن ربط ــرف   . و اي ــم از ط ــي ه ــوان قزوين كي
عليشاه منصوب نبود و از طرف آقـاي نورعليشـاه منصـوب     سلطان آقاي

خود ايـن مسـأله   . شد و لقب او هم منصورعليشاه نبود و منصورعلي بود
ـ    ود و هميشـه لقـب شـاه را اضـافه     كه با وجود اينكـه او منصـورعلي ب

كنـد و   كرد، حرصش را به كسب مقام قطبيت روشـن و آشـكار مـي    مي
اينكه چگونه به قول آقاي كيوان سميعي، در اواخـر عمـر خصـومت بـا     

  .درويشي گنابادي شغل شاغل او شده بودسلسله 
و در مورد اين سؤال كه چرا كيوان قزويني تعيين شد اگر معلوم 

دهـد، بايـد بگـويم كـه معصـوميت       نـده تغييـر حـال مـي    بود كـه در آي 
مخصوص پيـامبران و چهـارده معصـوم اسـت و بـا دوازده امـام خـتم        

ـ: فرمايـد  ي غيب، جـايي كـه پيغمبـر مـي     مسأله. شود مي
َ
ُم َمـْن ِيف ـالَیْعل
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اند، بنابراين  و بعضي پيامبران ديگر هم همين گفتار را فرموده 2
. توقّع اينكه كسي كه معصوم نيست غيب بدانـد امـر صـحيحي نيسـت    

آن اطالعـات در  . عباسعلي، قدرت بيـان و اطالعـاتي داشـت    شيخ حاج
زد و ايـن   بعداً خود او بنا به مثل مشهور لگد. خدمت عرفان قرار گرفت

در . ي او كسي خبر داشته باشـد  الزم نيست كه از تمام آينده. را هدر داد
آن وقتي كه منصوب شد مناسب با ايـن خـدمت و وظيفـه بـود و ايـن      

كنم در همـين مسـأله كتـاب     باز هم توصيه مي. خدمت را هم انجام داد
  .توضيح بيشتري دارد، به آن مراجعه كنيد راز گشايش

هـايي مثـل    ي مـن از لقـب   ايد در جواب نامه رمودهو اما اينكه ف
بايد بگـويم ايـن     اهللا خودداري كنيد، االسالم و امثال اينها يا سلّمه حجة

ــه خــاطر هــر يــك از   روش مــن اســت و ايــن روش را نمــي  ــوانم ب ت
انتخاب اين روش هم به ايـن صـورت اسـت كـه     . تغيير دهم مخاطبين

شـود و   ص شـناخته مـي  شـخ  ،عنـواني اسـت كـه بـا آن     االسالم حجة
ــم آن ــع ه ــزء در واق ــط    ج ــديم فق ــا در ق ــده اســت والّ ــما ش ــام ش ن

با  ـ حاال آدم خوبي بود يا بد بود موضوع بحث ما نيست ـ غزالي محمد
شـد؛ بطوريكـه در    االسالم ناميـده مـي   آن مقامات علمي و فقهي، حجة

                                                                          
 . 65مل، آيه سوره ن.  1
  .188سوره اعراف، آيه .  2
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ولـي  . نوشتند حجةاالسالم، اين نام غزالـي بـود   كتب اسالمي وقتي مي
امروز عناوين حجةاالسالم و ذاكراالسالم و امثـال اينهـا فـراوان شـده     

به عالوه چون ممكن است شخص ديگري كـه مكلّـا اسـت نـام     . است
نويسـم حجةاالسـالم،    اش با شما يكسان باشد لذا وقتـي مـي   خانوادگي

اهللا  امـا سـلّمه  . باشـد  شود كه طرف خطابم شخص شما مي مشخص مي
ــه از در  ــايي اســت ك ــم دع ــده ه ــراي بن ــود ب ــده ون خ ــدا، بن ي  ي خ

بنـابراين  . توانم اين دعا را نكـنم  كنم و من نمي مؤمن خدا مي شاءاهللا ان
شـاءاهللا خداونـد    ان. كـنم  اهللا هم دعايي است كه بـراي شـما مـي    سلّمه
  .دعا را قبول كند اين

براي اينكه ببينيـد  . و اما به مناسبت يادم آمد مطلبي را نقل كنم
در . يد اطالعات به بعضي آقايان بدهند چقدر ناوارد هسـتند آنهايي كه با

يك جايي ديدم نوشته بود كه اخيـراً گروهـي در اصـفهان كـه خـود را      
مـا  . ، گروه نيسـت »121هو«. اند نامند چنين و چنان كرده مي» 121هو«

حال اگـر  . بنويسيم» 121هو«ها  مان اين است كه در ابتداي نوشته رويه
چيسـت تقصـير مـا نيسـت؛ تقصـير      » 121هـو «ه فهمنـد كـ   آنان نمـي 

ــرده    ــرويج نك ــا را ت ــنّتي م ــگ س ــه فرهن ــت ك ــاني اس ــد و  فرهنگي ان
اشاره به » هو«. دارند آنهايي است كه ديگران را در جهل نگه مي تقصير

ُهـ الِإلـهَ  :فرمايد چنانكه مي. ذات خداوند است
َّ

اكنـون وقتـي در    هـم . وـِإال
سم كسي را ببرند كـه مـثالً شـكراهللا    خواهند ا اي مي پشت پاكت يا نامه
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حـال آنكـه ايـن اهللا غيـر از آن     . گذارند است براي اهللا چند تا نقطه مي
گوييم شكراهللا، مجموع اين لغت نام  وقتي مي. گوييم است كه ما مي اهللا

ما هم براي اينكه نام خدا را نبريم ضمير اشاره به نـام خـدا   . كسي است
: در چنـد جـاي قـرآن فرمـوده اسـت     . »وه«نويسيم  گذاريم و مي را مي

ُهـ ِإلـهَ ال
َّ

» يـاعلي «هم برحسب حروف ابجد، منطبق با » 121«و اما . وـِإال
است؛ يعني ما بعد از خداوند بر واليت علي متمسكيم كه واليـت علـي   

. اسـت » 121هـو «هم به شريعت محمدي متمسك است و اين معناي 
ــا در دبســتان مــي  ــديم حــروف ابجــد را م ولــي متأســفانه حــاال  .خوان

هاي ادبيات هم آن را بلد نيستند و حال آنكه در بسياري اشعار  ليسانسيه
مـثالً آخـر   . اند و ذيل اشعار هست كه تواريخ را برحسب لغت بيان كرده

پر است از ماده تاريخ كه با يك لغت يا عبارت ماده تـاريخ   حافظ ديوان
شـوند   است كه مرتكب ميهايي  اين اشتباهات نفهمي. تعيين شده است

  .والسالم. سازند مي  اي را بيخود نگران و عده
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مدتي كسـالت داشـتم و بعـد    . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
به اين جهت اخيراً هم كـه برگشـتم وقتـي    . هم سفري به بيدخت رفتم

د سـؤاالتي  در مـور . ها را مجدداً مطالعه كردم به اين نامه برخـوردم  نامه
گذاري شما  دهم ولي با توجه به شماره هايي مي ايد من جواب كه فرموده

  .نيست بلكه مستقل از آن است
اصطالحات دل و جان و روح و سرّ، اصطالحاتي اسـت كـه    -1

براي مراحل . برند متداول شده است و به تفاوت معاني آنها را به كار مي
در  كمااينكـه في گفته شـود  هاي مختل و مسائل معنوي ممكن است نام
هـا   ها چهـل، بعضـي   ها هفت و بعضي مورد تعداد مراحل سلوك، بعضي

ي آنها هـم درسـت    اند و همه ها هزار گفته ها صد و بعضي هفتاد، بعضي
  .بندي است تقسيمنوع است و اين در واقع يك 

ي حيـاتي كـه در انسـان     روح و جان عبـارت اسـت از آن مـاده   
تـوان حسـاب كـرد؛     ك جهـت جـزء حيوانـات مـي    انسان را از ي. هست

گفتند حيـوان نـاطق، ولـي     فالسفه قديم در تعريف انسان مي كمااينكه
ــي  از ــا م ــر عرف ــد از     نظ ــد بع ــه خداون ــرد ك ــير ك ــور تفس ــوان اينط ت

آفريـد   ـ شد يعني انساني را كه جزء حيوانات محسوب مي ـ انسان آنكه
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سان يك روح حيـواني دارد و  بنابراين، ان. وقت از روح خود در او دميد آن
اند به  يك روح انساني؛ بر حسب اصطالحات مختلفي كه عرفا بكار برده

روح و جان عبارت است از اين دو نـوع  . اند هر يك از اين دو، نامي داده
  .ي حياتي ماده

ي عـاطفي روح   ي معنوي و جنبـه  و اما دل عبارت است از جنبه
ي ناخودآگـاه و يـك    زي يـك جنبـه  روح انساني به عبارت امرو. انساني
دل عبارت اسـت  . آگاه هم دارد ها نيمه ي خودآگاه و به قول بعضي جنبه

  .از آنچه عميقاً در وجود انسان است و از صميم قلب خواهان آن است
 سرّ عبارت است از حالتي از انسـان كـه از ديـد مخفـي اسـت و     

مبـدأ خـود در   گاهي از خود او هم مخفي است و در اين جنبـه بـا   حتّي 
  .باشد ارتباط مي

و اما در مورد غيب خود و غيب مطلق؛ غيب اصوالً چيزي اسـت  
انسان داراي وجـود و حـاالت و اجزايـي    . كه پوشيده و پشت پرده است

است كه حتّي از خود او پوشيده است؛ مثالً خواب و يا حاالتي كه حتّـي  
اختيار  احت است يا بياختيار نار در اختيار خود او نيست، چنانكه گاهي بي

وقتي توجه كنيد به اينكه در وجود خود او اموري هسـت كـه   . آرام است
شود بـه ايـن توجـه     با چشم و يا يكي ديگر از حواس خمسه درك نمي

 كمااينكـه . كه جهان هـم بـدين طريـق اسـت     ـ و بايد برسد ـ رسد مي
ت فرمود كه انسان عالم صغير است؛ يعني آنچه در عـالم هسـ   ععلي
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. در انسان هم هسـت و آنچـه در انسـان هسـت در عـالم هـم هسـت       
اي كه جهان را به وجـود يـك انسـان تشـبيه      جامي در رباعي كمااينكه

  :گويد كرده است مي
   حق جان جهان است و جهان جمله بـدن 

ــن     ــن تـ ــواي ايـ ــه قـ ــناف مالئكـ  اصـ
انسان وقتي به غيب خود پي برد و توجه كرد كه غيبي در وجود 

رسد كه در اين جهان هم غيبي هسـت؛ يعنـي    هست به اين فكر مياو 
  .چيزي كه از نظر ما در پرده و حجاب است

 شـبهات  رفـع ي  و اما در مورد حضور صـورت مرشـد در رسـاله   
مفصالً نوشته شده است كه براي احتراز از تكرار، شما را به آنجا ارجـاع  

. حتماً ايجـاد شـود   به هر حال منظور اين نيست كه اين حالت. دهم مي
وقتي شخصي بـه ذكـر و فكـر    . ها ممكن است ايجاد بشود براي بعضي
خـود بـه صـورت تـداعي معـاني و       كم خودبـه  مند شد، كم مأخوذ عالقه

رود كه اين ذكـر   ناخودآگاه، در ضمن گفتن آن ذكر، ذهن او به آنجا مي
كـه  نـه اين . شود را چه كسي داده است و صورتي در مقابل او مجسم مي

مـثالً شـما    كمااينكـه شـود؛   مجسم كند، بلكه در يك لحظه ديـده مـي  
تسبيحي داريد كـه يادگـاري از شـخص عزيـزي اسـت كـه آن را بـه        

يـاد آن دوسـت   به بينيد گاهي ناگهان  سپرده است، وقتي آن را مي شما
ايـد نيسـت كـه     بنابراين مسأله به صورتي كه شما سؤال كرده. افتيد مي
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ممكـن اسـت قطـب گذشـته باشـد و      . ب وقت باشدحتماً به صورت قط
م        ممكن است آن كسي كه باعث ايـن ذكـر و فكـر شـده اسـت تجسـ

  .كند پيدا
و اما غفلت غير ارادي از ذكر و فكر ايرادي نـدارد بـراي اينكـه    

ی: خداوند فرموده است
ْ
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، و هر گاه شيطان تو را به فراموشي وادار كرد وقتي توجه  1
ايـن غفلـت بـه سـبب     . كردي و از آن غفلت خالص شـدي ذكـر كـن   

خود است ولي بايد سعي كـرد   هاي فعلي جهان است كه خودبه گرفتاري
  .كه به صورت عمدي نباشد

بـه هـر   دعا و نيايش هم اگر به لفظ باشد چندان اثري نـدارد و  
امـا اگـر حـال    . توانـد خوانـده شـود    نحوي كه خودتان در نظر داريد مي

معنوي باشد و انسان روحاً حال دعا داشته باشد به همان نحوي كـه آن  
حال آمده است همان نحو صحيح است؛ چه به صورت توسل به شـفيع  

به هر صورتي كه بر دل وارد شـده باشـد   . چه به صورت توسل مستقيم
 .والسالم. صورت بايد انجام دادبه همان 

                                                                          
 . 68سوره انعام، آيه .  1
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از اينكـه تحقيـق در مـورد    . ي شـما رسـيد   نامه. با عرض سالم
اميـدوارم  . ي همت خود قرار داديـد خرسـند شـدم    را وجهه السعادة بيان

شما را هميشـه در راه خيـر موفّـق     ،خداوند به بركت قرآن و تفاسير آن
  .شاءاهللا بدارد، ان

رسـد و نيـاز    فعالً به نظرم مـي  نكاتي كهاوراق ضميمه  در مورد
توضيحات بيشتر را انسان به تـدريج بـه   . نويسم در پاسخ نامه مي ،است

آورد و محتاج به مراجعات حضوري است كه اگـر خواسـتيد در    خاطر مي
تهران، گذشته از اينكه خود من براي شما وقتي تعيين كنم كه سـاعت  

توانيد به آقاي دكتر شهرام پـازوكي و آقـاي    مشخّصي مالقات كنيد مي
حسينعلي كاشاني بيدختي نيز مراجعه كنيد، آنها نيز توضيحاتي به شـما  

  .خواهند داد
ايـد،   در ضـمن منـابع و مĤخـذي كـه ذكـر كـرده        3در قسمت 

تابنده اسـت نـه    سلطانحسين تأليف آقاي حاج گناباد جغرافياي و تاريخ
كـه   حمـد  ي سـوره ي  قسـمت جـزوه   در ايـن . سلطاني آقاي محمدباقر

سخنان آقاي خميني در تلويزيون است نيز اگر جـزء منـابع آورده شـود    
احتمـاالً در   السـعادة  بيـان  تعريـف ديگـري كـه از تفسـير    . بهتر اسـت 
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ــه ــالح يادنامـــ ــته صـــ ــادروان   نوشـــ ــول از شـــ ــل قـــ ام، نقـــ
اگر آن كتاب را ديديد خوب . زنجاني است رضا آقا حاج اهللا آيت حضرت

ي  اگـر در آنجـا بـه دراويـش سلسـله     . مطلب آن را نيـز بخوانيـد  است 
اللهي گنابادي مراجعـه كنيـد، بعضـي از كتبـي كـه نوشـته شـده         نعمت

ضـمناً چنـدي قبـل    . توانيد آنهـا را ذكـر كنيـد    خواهند داشت و شما مي
ــه ــه مقال ــي  اي در مجل ــاقي عرب ــارة آف ــالميه الحض ــه  االس ــع ب راج
نادرعلي نوشته شده بود كـه مـن چـون     توسط آقاي دكتر السعادة بيان

مطالعه كـردم از آقـاي كاشـاني خـواهش كـردم آن را ترجمـه كنـد و        
خـود ايشـان   . چـاپ شـد   17 شماره ايران عرفاني  اش در مجله ترجمه

  .توانند راهنماي شما در اين تحقيق باشند مي
تعيـين آرا و عقايـد   : ايـد  در قسمت اهداف تحقيق مرقوم فرموده

سلسـله  » گنابـادي «اي به اين نام وجـود نـدارد،    ذيه؛ فرقهي جنابا فرقه
نادرعلي قاعدتاً به شما  دكتر تفاوت اين دو لغت را آقاي. است و نه فرقه
  .اللهي گنابادي ي نعمت بهتر است نوشته شود سلسله. خواهند گفت

نظـرات  : ايـد  در قسمت هشـتم همـين اهـداف مرقـوم فرمـوده     
فارسـي چنـين بـه ذهـن متبـادر       ي نظـرات در زبـان   از كلمه. شخصي

ــي ــد   م ــتن داري ــر م ــد ب ــارج و زاي ــه نظــري خ ــود ك ــارت . ش ــر عب اگ
  .را بنويسيد به نظر من بهتر است “تعبيرات شخصي و تفاسير ”

ي  ي اين تفسير كه به قلـم فاضـالنه   نكته ديگر اينكه در مقدمه
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ــاي ــين آق ــواردي را    سلطانحس ــان م ــده اســت ايش ــته ش ــده نوش تابن
انـد كـه اهـم آن     اند ذكـر كـرده   عليشاه نظر فقهي داده سلطان آقاي كه

موارد است ولي موارد فراوان ديگري نيز هست كه ايشـان نظـر فقهـي    
ي دست به دست كردن پول كه در ايام  جمله در مورد مسأله من. اند داده
نـوع  ي صيغه محرميت و اينكه اين  دهند يا مسأله حجاج انجام مي  حج،
هايي كه ممكن اسـت قمـار    دارد يا در موضوع بازياشكال ) صيغه(عقد

ي غنا و موسيقي و موارد ديگري كه االن  باشد و بازي شطرنج و مسأله
ي ايـن مسـائل    دربـاره . به خاطر ندارم و اگر به خاطرم آمد خواهم گفت

ي تحـريم   تـرين ايـن نظرهـا در مسـأله     البتـه مهـم  . اند ايشان نظر داده
  .مخدر است مواد

گفت كه اول بار در دوران جديد، حكم به تحـريم مـواد   توان  مي
اند و قبل از اين من از ديگـري چنـين    عليشاه داده مخدر را آقاي سلطان

ي شـيخ بهـايي، آن هـم نـه بـه       جز در مورد نظريـه . ام حكمي را نديده
اي نظيـر آن اگـر    صورت تحريم بلكه به اين عنوان كه حشيش يا مـاده 

اند اگر مايع باشد حكم  ني به طور ضمني گفتهمايع باشد نجس است؛ يع
اسـتدالل ايشـان   . و اين حكم از مفاخر تعاليم ايشان اسـت . خمر را دارد

ي خمر و لغت خمـر   اوالً اينكه به تفسير آيه. نيزمبتني بر چند چيز است
دانان جهان اين روش را دارند كـه   اند كه امروز حقوق توجه خاصي كرده

كه امروزه تعريف شده است به ربودن مال غير » رقتس«گويند  مثالً مي
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 نشود؟ چو آيا اين ربودن منطبق با سرقت برق مي. به نحو عدوان است
گويند سوءاسـتفاده از بـرق    اند مي با تفاسيري كه كرده. برق شيء نيست
مرحـوم  ( ثانياً به اين جهت كه با وجود اينكـه ايشـان  . هم سرقت است

در حالي كه خود ( فقهي خود را بيان نكنند سعي داشتند نظريات) مؤلف
چگونه در ) ايشان مجتهد هم بودند و ايرادي از اين حيث بر ايشان نبود

اند و اين مسأله چه ارتبـاطي بـا طريقـت     اين مورد حكم به تحريم داده
ام و آن اين است كه چون  دارد؟ در اين موضوع من بحث مفصلي كرده

تـر   ي شخص قـوي  ي تخيل و واهمه وهشود كه ق مواد مخدر موجب مي
كسي كه به مواد مخدر مبـتال   ،از اختيار عقل او خارج شودحتّي  شده و

از طرفـي چـون در   . است ممكن است تخيالتي كند و چيزهايي را ببيند
درويشي قدم گذاشته است هميشه اميدوار است كـه مكاشـفاتي داشـته    

كند خياالتي را در ذهن  دار مياوالً ميل به داشتن مكاشفه او را وا. باشد
لذا . بپروراند و به عالوه تصور كند كه اين تخيالت جزء مكاشفات است

بـراي اينكــه دچــار اشـتباهي نشــود و ســالك عرفـان از راه بــاز نمانــد    
ثالثاً اينكـه در آن دوران بـه   . اند كه از مواد مخدر جلوگيري شود فرموده
ه نداشت و مشـكلي در ميـان نبـود    ي مواد مخدر اصالً كسي توج مسأله

چهل سال قبل توجه كردند كه اين  سي و ولي ايشان با تيزبيني در صد
بنـابراين خودشـان كـه    . امر بعدها حتماً موجـب گرفتـاري خواهـد شـد    

ي فقهي هم داشتند به اعتبار فقيه بودن اين فتوا را دادند كـه ايـن    جنبه



 )ششمقسمت (مكاتيب عرفاني/  34

ي آينده، كاري است كه بايـد  ها بيني البته اين پيش. مسأله رعايت بشود
ي علما و فقها بكنند و در مواردي كه خود هـم اطـالع    القاعده همه علي

كمااينكه . ندارند از كارشناسان بپرسند و الاقل به صورت احتياط بگويند
حتّـي   هـا و  سازي پيش آمده است كه حتماً در سال ي شبيه امروز مسأله

از فقهـا بـه    بسـياري بود و  ي فقهي مشكلي خواهد هاي بعد مسأله قرن
  .ندا اين مسأله توجه نكرده

ايـن   ـ ت توضيح بيشتري بدهيدـكه بهتر اس ـ رـي ديگ ألهـمس
اند و همين قـرآن فعلـي را    است كه ايشان قرآن را با قرآن تفسير كرده

فرمايند از تعرض مصون بوده است و اينكـه   صددرصد قبول دارند و مي
توسط خـود پيغمبـر در    ،شد دفعات نازل ميروش قرار دادن آيات كه به 

گرفت و مسلّماً ارتباطي بين آيات اسـت و ايـن مطلـب     ها قرار مي سوره
ايـد و بهتـر    هـايي ذكـر نكـرده    نمونهشما مقدمه ذكر شده است ولي  در

است كه چند نمونه از اين موارد ذكر شود كه چگونه آيـات را بـا آيـات    
. انـد  همين نظم آيات را رعايت كردهاند و همچنين  ترجمه و تفسير كرده
  .والسالم. اميدوارم موفّق باشيد



 35/  وپنجم سي جزوه

  آ
  1384ارديبهشت  26

در مـورد دعـا كـه سـؤال     . ي شـما رسـيد   نامـه . با عرض سالم
ام كه مطالبش ضـبط   ايد، من چندين جلسه در اين باره سخن گفته كرده

بايـد   بطـور خالصـه  . و پياده هم شده است، اينها را اگر ببينيد بد نيست
ُتُموهُ وَ : بگويم خداوند در قرآن فرموده است

ْ
ل
َ
لِّ ما َسأ

ُ
ْ ِمْن ک

ُ
آتامک

، از آنچه 1
كه البته منظور از اين آيه دادن آن چيـزي اسـت   . خواستيد به شما دادم

فرمايـد آنچـه بـراي     كه اقتضاي وجود است؛ يعني خطاب به انسان مي
هوا دادم، اگر غذا اگر بايد نفس بكشيد، . وجود شما ضرورت داشت دادم

اگر آب بايـد بخوريـد،   . بايد بخوريد، از زمين گياهان خوراكي را روياندم
ولي بعضـي هـم ايـن آيـه را چنـين تفسـير       . آب در دسترستان گذاشتم

قـرار باشـد   البتـه اگـر   . دهد كنند كه هر چه از خدا بخواهيم خدا مي مي
خدا موظّـف   دهد، ولي نه اينكه چيزي داده شود و بدهد خداست كه مي

است كه آنچه از او خواسـتيم بدهـد كـه در ايـن صـورت مثـل اينكـه        
خدا را خادم خودمان تصور كنيم نه مخـدوم خـويش و    ـ العياذباهللا ـ ما

به همين جهت آنچه براي زندگي مادي و دنيايي خود از خدا بخـواهيم  
                                                                          

  .34يه آسوره ابراهيم، .  1
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 دعـا بـه منظـور   . مواردي نيست كه خداوند تعهد اداي آن را داشته باشد
در لحظاتي كه انسـان همـه   . خواستن است لذا همواره با عبادات نيست

كند و فقط خدا را در نظر دارد اگر مطلبي از خداونـد   چيز را فراموش مي
ولي اگر اين مطلب، مطلـب دنيـايي و معاشـي و    . شود بخواهد انجام مي

امثال اينها باشد معلوم است كه در همان لحظه به ياد آن مطلـب بـوده   
نه به ياد خدا و از خدا نخواسته است و در واقع گويي از خادم خود است 

بنابراين دعايي كه حتماً مستجاب است در مورد معنوياتي . خواسته است
. شـاءاهللا خداونـد توفيقتـان بدهـد     ان. است كه از خداوند خواسـته شـود  

  .والسالم
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ايد،  لي كه فرمودهدر مورد سؤا. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
اين قبيل مطالب در كتب مربوطه مفصالً نوشته شده است ولي اگـر بـه   

توجـه كنيـد در واقـع مشـكل      ععلـي  يك عبارت منسوب به مـولي 
ــد حــل شــده و پاســخ خــود را دريافــت مــي  شــما ــه  ععلــي. كني ب
  : فرمود دانيهم حارث

ــــــــْت َیــــــــَرِين َیــــــــا َحــــــــارَ  ُ
َ

ــــــــَداَن َمــــــــْن مي    َمهْ
ْو مُ ـــــــــــــْؤمِ ــــــمُ ْنـــــــــــمِ   

َ
افِ ــــــن أ

َ
بُ ــــــــن

ُ
 ـــــــــق ق

ً
 ال

ــي   ــت يرنـ ــن يمـ ــي فمـ ــه گفتـ  اي كـ
 جــــان فــــداي كــــالم دلجويــــت     

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

انسان در دم مـرگ يعنـي در مـوقعي كـه در مـرز بـين امكـان        
علـي   اسـت مـولي  وجوب قرار دارد، يعني در مرز بين حيات و ممـات   و
. بينـد  ي او را و يا هر كسي را كه معين فرموده است، مي و يا نماينده را

ي ايشان ايمان باشد ولـي در زنـدگي امكـان     در آنجا كساني كه خميره
بيعت كردن را پيدا نكـرده باشـند و يـا امكـان اينكـه تحقيـق كننـد و        
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و بيعـت  بشناسند را پيدا نكرده باشند، حقيقت بـر آنهـا مكشـوف شـده     
بنابراين كساني كه خواهـان واليـت هسـتند و در دل تسـليم     . كنند مي

باشـند بـه هـر جهـت علـي خـود را بـه آنهـا          موال علي و واليت او مي
رساند و امـا اينكـه كسـي در دنيـا امكـان تحقيـق داشـت ولـي در          مي

تشخيص و بررسي كوتاهي كرد يا بعد از شناخت، در بيعت كوتاهي كرد 
ولي اگـر كوتـاهي نكـرد و امكانـات جهـان      است مقصر در اين صورت 

امـا اينكـه   . مادي و زندگي به او اين مجال را نداد، بر او حرجي نيسـت 
ايـد كـه بايـد     ايد يعني تشـخيص داده  شما پسر آن مرحوم، درويش شده

اي  اين قرينه. بيعت درويشي انجام بدهيد اين براي پدرتان حجت نيست
فيد است ولي دليل قاطع نيست كـه مسـلّماً او   است بر اينكه درويشي م

بنـابراين از آرامـش روحـي او چنانچـه فطـرتش      . هم به دنبال آن برود
  .والسالم. متمايل به واليت بوده است، نگران نباشيد
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ي شما كه چندي قبل نوشـته بوديـد رسـيد     نامه. با عرض سالم
، در ميـان اوراق ديگـر از نظـر    مكان ها و تغيير ي مسافرت ولي بواسطه

دور شده بود كه به تازگي آن را ديدم و چون بـه هـر جهـت الزم بـود     
  .دهم جواب دهم اكنون پاسخ مي

ايـد پاسـخش در كتـب و در     توجه كنيد كه سؤاالتي كـه كـرده  
با قبول زحمت مطالعه كتب و بخصـوص  . حاالت عرفا نوشته شده است

هايي كـه در دوران متـأخر    ين نوشتهدقّت در فرمايشات بزرگان و همچن
توانيد پاسخ خود را بيابيد ولي بـه هـر حـال دقـت      نوشته شده است مي
كه در قرآن و در دستورات ديني گفتـه شـده اسـت     كنيد كه همانطوري

توانيد قرآن را به معنايي كه مخالف معناي ظاهري آن باشد تأويـل   نمي
رسـد بـراي شـخص شـما      مي كنيد و اما آنچه از معاني قرآن به نظرتان

  .دهم در اينجا به سؤاالت شما جواب مختصري مي. مرجعيت دارد
انـد   كـه گفتـه   ـ البته انسـان كامـل در ايـن دوران همـانطوري    1

ي عـدم   االمر است كه امام دوازدهم ماست كه بواسـطه  حضرت صاحب
توانيـد ايـن مطلـب را بـر      شما نمـي . لياقت ما از ديدن پنهان شده است

د ظاهري و استداللي انساني كه مسـتند بـه حـواس پنجگانـه     حسب دي
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هر تعبيري در دلتان پيدا شد اشـكالي  . است تعبير و تفسير ديگري كنيد
ي امام غائب همچنين فكر  در مسأله. ندارد ولي مربوط به خود شماست

دهـد و امـام    ي غيبت در عالم صغير هـم رخ مـي   كنيد كه همين مسأله
غائب شود و لذا منتظر ظهور حضـرت در عـالم    ممكن است از نظر شما

صغير هم باشيد تا در عالم كبير به ايـن مطلـب برسـيد و امـا در زمـان      
غيبت، حضرت وظايفي را كه خداوند براي ايشـان مقـرّر كـرده بـود دو     

قسمتي از آن را بطور نامعين به كساني ارجـاع فرمـود كـه    . قسمت كرد
وظـايف را بـه عهـده بگيرنـد و آن      اگر داراي شرايط خاصي باشند، اين
قسمت ديگر وظايف طريقت اسـت  . وظايف مربوط به امر شريعت است

كه با تعيين شخص مشخّص به وي ارجاع فرمـود و بنـابراين از لحـاظ    
طريقت شخص معيني مرجع طريقت است ولي از لحاظ شريعت كساني 

 كه حائز آن شرايط خاص بودند يعنـي  
َ
ق
ُ
ف
ْ
َن ِمـَن ال

َ
ِسـِه َمـْن اک

ْ
ف
َ
 ِلن

ً
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َ
 ِأل
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 َهَواُه ُمِطیعا

َ َ
 
ً
اِلفا

َ ُ
 ِلِدیِنِه 

ً
ُدوهـِر مَ ـَحاِفظا

ِّ
ل
َ ُ
ْن 

َ
َعَوامِّ أ

ْ
ِلل

َ
ُه ف

َ
، بايـد  1 ْوال

البته ممكن است در يـك دورانـي كسـي كـه رهبـر      . به او مراجعه كرد
باشد اطالعـات شـريعتي هـم     طريقت است و داراي شرايط طريقتي مي

اشته باشد و بنابراين اگر نظري داد، آن نظـر قابـل تقليـد اسـت و بـر      د
فقراست كه از آن تقليد كنند ولي اگر نظري نداد يا اگر نظري از قطـب  

                                                                          
  . 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1
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زنده در مسائل فقهي نديدند حتماً بايد به يكي از فقها مراجعـه كننـد و   
  .توان اين وظيفه را ناديده گرفت نمي

نماي حضرت  ي تمام كامل آئينه درباره سؤال دوم شما كه انسان
 غاحديت است الي آخر و همچنين سؤال سوم راجع به حضرت مـريم 

توانيد تفسيري اضافه بر آن و خـارج از نـص وارد، بـه     به هيچ وجه نمي
البته در صورت تفكّـر و اينكـه آن حـاالت را منطبـق بـر      . عمل بياوريد

حاالت ديگري بكنيد اشكالي ندارد ولي نه اينكه آن عبـارات را بـه رأي   
چـرا كـه ممكـن    . خودتان معني كنيد يعني بگوييد معنايش همين است

  .ديق ديگري در عالم براي آن پيدا شوداست مصا
ــاره  ــؤال درب ــورد س ــته   در م ــه نوش ــي ك ــرت موس ــد  ي حض اي

شد،  البحرين رد مي به همراهي يوشع وقتي از مجمع عموسي حضرت
هنوز خضر در آنجا ننشسته بود، به ايـن جهـت هيچكـدام از آنهـا او را     

نگاه حضرت آ. نديدند، بعد از مدتي كه رد شدند متوجه شدند و برگشتند
. موسي خضر را ديد و از آن به بعد ديگر يوشع همراه آن حضـرت نبـود  

بهتر . راجع به داستان حضرت موسي و خضر تفاسير مختلفي شده است
اي از  كـه ترجمـه   عرفـاني  اسـرارآميز  داستان سهاين است كه به كتاب 

  .است مراجعه كنيد السعادة بيانقسمتي از تفسير 
كه در آن آيه ذكر شده اسـت بـه هـيچ      ارٰىـسكي  و اما درباره

عبـارت   ارٰىـسكي ديگري رجوع دهيد،  توانيد آن را به مسأله وجه نمي
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اي  شود، در حالت چنـين مسـتي   اي است كه از خمر حاصل مي از مستي
غير از آن باشد مثل بيهوشـي و امثـال   اگر شخص نبايد نماز گزارد ولي 

بـه اعتبـار اينكـه قـدرت انجـام عمـل        بلكه ارٰىـسكاينها نه به اعتبار 
شـود ولـي ايـن مـورد      ي او سلب مي توان گفت وظيفه نداشته است، مي

  .شود تلقي نمي ارٰىـسك
در پاسخ به سؤال هفتم، جايي كه خداوند بـه حضـرت يحيـي و    

 تي امام ي پيغمبري داد مسلّماً رتبه در كودكي رتبه فحضرت عيسي
كه بـه  ين او نيست و بنابراين همانطورانرا اگر به بشري بدهند خالف قو

به ما ربطـي نـدارد كـه    . اند فقط به همان طريق بايد تفسير كرد ما گفته
توانيم بـه   حضرت تحت تربيت چه كسي بودند و همچنين جسارتي نمي

 كـه  همـانطوري تربيت آنها الهي بود . بنماييم همقام آن حضرات ائمه
ْمناوَ : در مورد خضر خداوند فرمود

َّ
 َعل

ً
ما

ْ
ا ِعل

َّ
ُدن

َ
ُه ِمْن ل

، ما از جانب خودمان 1
  .به او علم داديم

در مورد سؤال هشتم، با لغت معصوم و زير و رو كـردن معنـاي   
ي را اسـتخراج كـرد و بـه عـالوه       توان قاعـده  ظاهري آن نمي ي خاصـ

ايد مسائلي است كه به ما ربطي نـدارد و   بسياري از اين قواعد كه نوشته
مـا در  . طور باشد يا نباشد، در حال سلوك، مؤثر نيسـت فرضاً هم اگر اين
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انـد بپـذيريم و بـه عبـاراتي كـه گفتـه        سلوك فقط بايد آنچه را فرموده
تـوانيم از پـيش خـود بـراي آن      شود به ظاهر آن عمل كنيم و نمـي  مي

  .تأويل و تفسيري بيافرينيم
ي غيبت را هم با توجه به نـص فرمـان ائمـه     مسأله: سؤال نهم

  .معني كرد، زايد بر آن صحيح نيست بايد
اصحاب شمال و اصحاب يمـين هـر كـدام    : در مورد سؤال دهم

صفاتي دارند هر كسي آن صفات را داشـت جـزء يكـي از آن دو گـروه     
. توان آن را منحصر بـه اشـخاص معينـي كـرد     شود و نمي محسوب مي

  .والسالم. اميدوارم موفق باشيد
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. ي شما رسيد كه از وصول آن خرسند شدم نامه .با عرض سالم
شـده  مند بـه بررسـي مسـائلي     بخصوص از اينكه يك نفر جوان، عالقه

  .كه در زندگي ما و در عقايد ديني ما بسيار مؤثر استاست 
متأسفانه از قرون خيلي قديم سعي شده است كه اخـتالف بـين   

ل نجارهـا كـه   شيعه و سنّي را هر چه بيشتر كنند به عنـوان تشـبيه مثـ   
خواهند از هم جدا كنند چوبي را در وسط  وقتي دو قسمت از چوب را مي

دهنـد تـا    گذارند و به آن فشار مـي  شكاف كوچكي كه به وجود آمده مي
ي شيعه و سنّي تا آنجايي كه بسته بـه   مسأله. كلّاً آن دو از هم جدا شود

كس به يكـي   تئوري و نظريه دارد، به نظر من هيچ مانعي ندارد كه هر
هـاي گوينـدگان    ها پايبند باشد ولي به شرط اينكـه حـرف   از اين تئوري

  .تئوري مقابل را هم بشنود
كردند كه با آمدن پيغمبر آنهـا نجـات    در ابتدا مسلمين تصور مي

اند ولي به محض اينكه پيغمبر رحلت فرمود، دومرتبه ناراحـت   پيدا كرده
نـگ حنـين ايـن مطلـب را     شدند كه قضاياي جنگ اُحد و همچنـين ج 

ـدٌ در مورد جنگ اُحد آياتي نـازل شـد كـه    . دهد نشان مي َمَّ
ُ
بـا  مـا اکَن 

َ
أ
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بنابر اين  آيه، مسـلّم   2
شد كه اگر پيغمبر رحلت بفرمايد اين رحلـت بـه اسـاس اسـالم لطمـه      

  :زند و به قول مولوي نمي
ــق    ــاف ح ــرد الط ــده ك ــطفي را وع    مص

 3كــه بميــري تــو نميــرد ايــن ســبق       
اي نظرشان اين بود كه پس از پيغمبـر، خـود قـرآن و     منتها عده

. براي ما كـافي اسـت و اسـالم همـين اسـت      سنّت ايشان را اگر بدانيم
يـك  . گروه ديگري در همان ايام معتقد بودند كه پيغمبـر دو جنبـه دارد  

جنبه به عنوان رئيس حكومت اسالمي در مدينه و يك جنبه به عنـوان  
ـ: منسوب به پيغمبـر اسـت كـه فرمـود    . تربيت مردم

ِّ َ
مت
ُ
ـُت ِأل

ْ
ـاِرَم ـُبِعث

َ
َم َمک

 
ْ
خ
َ ْ
قـاأل

َ
. ال

وه گفتند كه پيغمبر در واقع نبوت را ختم كـرد يعنـي   اين گر 4
ي معنوي و تربيتي پيغمبر ادامـه   اي نخواهد آمد ولي آن جنبه ديگر نبي

والّـا در  . تعيـين كـرد  ) علي(دارد و لطف خداوند است كه پيغمبر كسي را
بـا وجـود اينكـه در تمـام دوران عمـر معتقـد بـود و         عاول هم علـي 

امر الهـي   بر ي الهي هستم و از طرف پيغمبر بنا فرمود كه من خليفه مي
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 ذلك اقدامي براي به دست آوردن خالفت نكـرد و  ام ولي مع معين شده
حضـرت بـا عثمـان هـم     . با شيخين همكاري و همراهـي داشـت  حتّي 
چه در اواخر دوران وي كناره گرفته بود ولي هرگز مخالفتي نداشـت   گر

عليه عثمان فرسـتاد كـه جلـوي     و فرزندان خود را حتّي در روز شورش
بنابراين حضرت علي معتقد بود كه حفـظ  . كشته شدن عثمان را بگيرند

تر است و براي آن حفظ وحـدت حاضـر    وحدت اسالم از هر امري مهم
بعد از قتل عثمان بـا  حتّي  ي خودش را مسكوت بگذارد و شد كه نظريه

راجعه كردند، به حضرت م ي زيادي براي قبول خالفت وجود اينكه عده
گوينـد سـه روز يـا هشـت روز      كرد كه مورخّين مـي  تا مدتي امتناع مي

بعد از اين مدت كه همه آمدند و بيعت كردنـد  . مسلمانان خليفه نداشتند
و حاضر به بيعت شدند حضرت خالفت را قبـول كـرد بنـابراين اسـاس     
 تئوريك مشخّص شدن شيعه و سنّي از همان زمان بعد از جنگ اُحـد و 

ولـي ظهـور ايـن تفـاوت تئوريـك      . جنگ حنين شايد گذاشته شده بود
بالفاصله بعد از رحلت پيغمبر بـود كـه بعـد از رحلـت پيغمبـر گروهـي       

گفتند پيغمبر جانشـين را تعيـين نكـرده اسـت و لزومـي نـدارد كـه         مي
جانشين تعيـين كنـد و اينهـا بـه نـام سـنّي مشـهور شـدند و گروهـي          

كه پيغمبر جانشين تعيين كرده است و موظـف  گفتند  مي  )شيعيان( ديگر
ي اين مسأله بحث فراواني  درباره. بوده از جانب خدا جانشين تعيين كند

شده است و اگر از علمـاي اهـل سـنّت و علمـاي شـيعه بپرسـيد ايـن        
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اما اين اختالف بود ولي بعداً كساني كوشـش  . شود تر مي موضوع روشن
علـي نگـران    اميـه از آل  بنـي  كردند اين اختالف تشديد شود بخصوص

بارهـا   كمااينكـه . بودند كه مبادا اينها مطالبه خالفت كنند و قيام نمايند
 آنها سعي كردند پيروان علي را به اصطالح جديد. چنين امري واقع شد

سياسي بايكوت كنند و اين دشمني را زيادتر نمايند و از آن روز بـه بعـد   
بين اينها فراهم شد و حـال آنكـه   هر روز موجب جديدي براي اختالف 

گوينـد،   خيلي از مطالبي كه به عنوان اختالف بـين شـيعه و سـنّي مـي    
 كـافي  اصولمثالً با وجود اينكه در كتاب . ربطي به تشيع و تسنّن ندارد

كه از كتب اربعه شيعه است در شرح حال پيغمبر نوشته شده اسـت كـه   
االول بوده است ولي بعدها  عتولّد، هجرت و وفات ايشان در دوازدهم ربي

 17دانم چگونـه شـد كـه شـيعه معتقـد شـد كـه تولّـد پيغمبـر در           نمي
به هر جهت هر كدام از . ماه صفر است 28االول و وفات پيغمبر در  ربيع

ممكـن اسـت   . اين نظريات صحيح باشد، ربطي به تشيع و تسنّن نـدارد 
دوازدهـم بدانـد يـا    يك نفر شيعه تولّد را در دوازدهـم و رحلـت را هـم    

ممكن است يك نفر از اهل سـنّت، تولّـد را در هفـدهم و رحلـت را در     
ي تـاريخي اسـت كـه هميشـه از ايـن       اين مسأله. بيست و هشتم بداند

اسـاس تفـاوت ايـن دو تئـوري در     . اختالفات بين مورخين بـوده اسـت  
گويند پيغمبر جانشين تعيين نكرد و ما خـود   است كه اهل سنّت مي اين

گويـد پيغمبـر جانشـين تعيـين كـرد و       شيعه مـي . ايم خليفه تعيين كرده
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كه انتخاب پيغمبر به امر الهي است نه به رأي مـردم، انتخـاب   همانطور
در مورد احكـام بـين فقهـا اخـتالف     . خليفه هم بايد به همين نحو باشد

شايد اختالف بـين فقهـاي شـيعه بـا هـم كمتـر از       . فراواني وجود دارد
اين اختالف بـه  . نفر فقيه شيعه و يك نفر فقيه سنّي نباشداختالف يك 

شـافعي اشـعار مشـهوري دارد     كمااينكه. اين شدت در تاريخ نبوده است
  :مثل. است هبيت و علي كه در مدح اهل

ــــــــــــــــــــْدرِ   َی
َ

ــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــافعي و مل    م
م  

َ
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هللاَّ 
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  يا
مــــــــــــٍد  ُحــــــــــــبُّ آِل 

ً
ضــــــــــــا

ْ
ــــــــــــْو اکَن َرف

َ
   ل

   
ْ
ل
َ
قـــــــــــــــف

ّ
ـــــــــــــــَھْد الث

ْ
 رافـــــــــــــــضـَیش

ّ
 1الن اين

يا اول بار امام حنبل، علي را خليفه چهـارم خوانـد و بـه او هـم     
اميرالمؤمنين خطاب كرد و به مناسبت طرفداري از او شلّاق هم خورد و 

از خود پيدا شدن ايـن  . شافعي هم متهم به رفض يعني شيعه بودن شد
شود  ت اختالف نمايان ميگفتند، شد لغت رفض كه به شيعه رافضي مي

عرفاي اهل سـنّت  . و همين امر خود موجب تشديد اين اختالف هم شد
گويند پيغمبر  به اين معني كه مي. از جنبه تاريخي با اهل سنّت همراهند
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ي  اي كه مسلمين تعيين كردند بـراي اداره  جانشين تعيين نكرد و خليفه
هيچكس مدعي نيسـت  براي اينكه . امور حكومتي بود نه براي معنويت

ي     آن خليفه ي مـردم و مربـ ي اموي كه تير به سوي قرآن زد بتواند مربـ
عقيده هستند  اما آنها از جنبه تربيتي با عرفاي شيعه هم. مسلمانان باشد

كه پيغمبر كسي را به جانشيني خود در ايـن قسـمت معنـوي و تربيتـي     
قسـمت علـي   در قسمت حكومت تعيين نكرد ولـي در ايـن   . تعيين كرد

تعيين كرد و علي هم بعد از خـودش جانشـين تعيـين كـرد و او هـم       را
  .القيامه يوم جانشيني را الي

بنابراين عرفاي شيعه و عرفاي اهل سنّت به هم نزديك هستند 
و البته اينكه به عنوان جانشين چه كسي را تعيين كرد و او چه كسي را 

هـا   سلسله. ي تصوف استها اي است كه مبناي تكثّر سلسله همان نكته
براي اينكه هـر كسـي   . بر آن مسأله ايرادي نيست. با هم متفاوت است

اعتقاد خودش را دارد ولي بايد اين اعتقادهـاي مختلـف كـه در اسـاس     
ممكـن اسـت   . اسالم متحد هستند با هم وحدت و دوستي داشته باشند

در مسـائل   شما با برادر يا خواهرتان، اختالف عقيده، اختالف سليقه چه
اجتماعي، چه در مسـائل علمـي و امثـال اينهـا داشـته باشـيد ولـي آن        

مابين و به يگانگي شـما لطمـه وارد    اختالف به هيچ وجه به محبت في
همين امر در مورد شـيعه و سـنّي بايـد    . كند و نبايد لطمه وارد كند نمي

  .اين كلّياتي بود كه راجع به اين مسائل گفتم. رعايت شود
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سؤاالت شما كه اگر پاسخش در اين كلّيات نبود پاسـخ   اينك به
كنيـد زحمـت    منتها توجه كنيد كه وقتي مطالعه يا تحقـق مـي  . دهم مي

شـاءاهللا   در قرآن كه خود شما ان. مطالعه كتب مرجع را به خود راه دهيد
ـالوَ : فرمايـد  وارد هستيد و بيشتر وارد خواهيد شد، مي
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قـبالً بـه    1
نويسـيم بـراي شـما     را كه در باالي نامـه مـي   اعنوان مقدمه معناي

در ادبيات ايران مسأله حروف ابجد، بحث مهمي دارد كه . توضيح بدهم
خواندنـد بطوريكـه در    يهاي قـديم مـ   خانه سابقاً در دبستان و در مكتب

طفل ابجدخوان، يعني كسي كه شروع : اصطالحات ادبيات فارسي است
حـرف   28در الفباي ابجد، به ازاي هر يك از . به سوادآموزي كرده است

؛ تـا  4=و د 3=، ج2=، ب1=اند، مثالً الـف  عربي، ارزش عددي قائل شده
سـت، سيصـد،   ، بعد از ده، بيست، سي، چهل، تا صد؛ بعد از صد، دوي10

در مـورد  . بعدها براي اينكه اعداد مهم را حفـظ كننـد  . چهارصد تا هزار
وقايع تاريخي بجاي اينكه عدد آن را ذكر كننـد، لغتـي متناسـب بـا آن     

اند كه آن لغت هم چون تناسب با وضعيت آن واقعـه   قضيه فراهم كرده
ي اعـداد حـروفش، آن    شود و هم اينكـه مجموعـه   دارد زودتر حفظ مي
گويند سال تولّد حاج ملّاهادي سبزواري  مثالً مي. دهد واقعه را نشان مي
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يعني حاج ملّاهادي واقعاً به صورت غريب متولّد . بوده است» غريب«در 
بعـد اگـر   . سـطح او باشـد   شد، يعني هيچكس در آن دوران نبود كه هم

) ب+ي+ر+غ(را هم به حساب ابجد جمع كنيد » غريب«ي  حروف كلمه
كـه ضـمير   » هـو «ي  در مورد كلمـه . شود ا تاريخ تولّد وي ميمساوي ب

ُهـ الِإلـهَ  :اشاره به ذات خداست، در قرآن در چند جا فرموده است
َّ

مـا  . وَ ـِإال
ها بكار بـريم وقتـي اشـاره بـه      ها و نامه بجاي اينكه نام اهللا را در نوشته

در ايـن مـورد اكنـون    . نويسـيم  ي هـو را مـي   كنـيم كلمـه   ذات خدا مي
خواهند نـام اهللا را بـه    كنند و مثالً وقتي مي ها اغراق و مبالغه مي ضيبع

مناسبتي در كلماتي مثل هبةاهللا يا حجـةاهللا بنويسـند بجـاي اهللا چنـد     
گذارند كه اين امر غلطي است چون اين اهللا جزء نـام اسـت و    نقطه مي

 معناي مستقل اهللا را ندارد و ما به همين دليل بجاي اين كار كلمه هـو 
علي هـم  . است» ياعلي«هم به حروف ابجد معادل  121. نويسيم را مي

گـوييم يـاعلي، يـاعظيم و يـا      هاي خداوند است چنانكه مـي  يكي از نام
َعِليُّ  ُهوَ 

ْ
َعظـمي ال

ْ
ال

ايـن   ،ابيطالـب  بن و همچنين به عنوان تيمن نام علي 1
  .بريم ي اول پيغمبر را مي صحابي درجه

تصوف و عرفان دو لفـظ اسـت دالّ بـر     در مورد سؤال اول شما،
در ايـن زمينـه   . يك معنا و يا به عبارت ديگر دو روي يك سـكّه اسـت  
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كه ضـميمه   تصوف و عرفان با آشناييام به نام  ي كوچكي نوشته جزوه
به نظر من اگر آن را مطالعه كنيد بسيار مفيد . فرستم اين نامه آن را مي

اي ولو  كسي قاعدتاً يك درجه عرفان شناخت خداوند است كه هر. است
مختصر از اين شناخت دارد ولي اگر در صدد اين باشـد كـه شـناخت او    

ما به . بيشتر شود و به خداوند نزديكتر گردد بايد راهي معين را طي كند
گوييم منتها در اينكه اين لغت از كجا پيـدا شـده، آن    اين راه تصوف مي

كننـد و پيـدايش لغـت را بـا      مـي ها اشتباه  خيلي. ي ديگري است مسأله
گيرند و حال آنكه عرفان يعني شـناخت خداونـد    پيدايش اصل يكي مي

عرفاي يهـودي تعاليمشـان در اصـول    . ي اديان الهي وجود دارد در همه
بنـابراين  . كلّي شبيه به عرفاي اسـالم و نيـز عرفـاي مسـيحيت اسـت     

. مراه خواهـد بـود  النبيين نيز ه آدم زاده شده و با خاتم عرفان با حضرت
گـاه در اسـالم نيامـده     البته هـيچ . اسالم هم براي زن و مرد يكي است

ي  هـا، بلكـه خداونـد وظيفـه     ها مثل مردها هستند يا مردها عين زن زن
اينها را تقسيم كرده است بعضي وظـايف بـه زن واگـذار شـده اسـت و      

رق مرد با هـم فـ  از لحاظ معنوي و عرفان، زن و . دبعضي وظايف به مر
ـ :ندارد براي اينكه خداوندي كه خلق كرده است، خود فرمـوده اسـت  
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، شما را از مرد و زن آفريديم يعني هر دو مثـل  1
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بنـابراين، زن يـا   . هم هستيد، يا اينكه شما را از يك زن و مرد آفريديم
توانند وارد راه تصوف  مي مرد، دختر يا پسر از وقتي به سنّ تمييز برسند

از جهتـي  . ون مختلفي اسـت ئتصوف و عرفان داراي ش. و عرفان شوند
  :ايد از قول پيغمبر كه شما شنيده. عرفان معناي واقعي نماز است

ُ
ة

َ
ـال  الصَّ

ِمْعَراُج املُـؤِمن
ـال :ايد كه و همچنين در قرآن خوانده 1 ھـیِإنَّ الصَّ

ْ
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   ة
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ْ
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ي زبـان   خـوانيم بـه لقلقـه    ، آيا اين نمازي كه ما مـي 2
بيشتر شبيه نيست تا به اين توصيفي كه از نماز شـده اسـت؟ عرفـان و    

دهد كه به تدريج رو به اين برويم كه نمازمان  تصوف اين آمادگي را مي
بنابراين بـه ايـن   . معراج باشد يا نمازمان ما را از فحشاء و منكر دور كند

هر مسلماني كه نماز خواندن بـر او واجـب اسـت بايـد بـه عرفـان       معنا 
  .كند توجه

اخـتالف در  . در مورد سؤال سوم، قبالً تا حدي توضيح داده شـد 
نظريات در همه جـا هسـت و بـه هـيچ وجـه مـانع دوسـتي و وحـدت         

بنابراين به صرف اينكه اينها دو گروه هستند چنـدان نگرانـي   . شود نمي
اختالف بين اين دو گروه به دشمني بكشد والّا در زمان ندارد مگر اينكه 

ي ديگري داشت، شيخين و بعضي صحابه نظر  نظريه عشيخين، علي
. كردنـد  ولي اينها در كمال دوستي و محبت با هم زنـدگي مـي  . ديگري
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اند به  بنابراين اين را چه بسا دشمنان اسالم كه از اول تاريخ اسالم بوده
شـويد از   گر تاريخ اسالم را به دقت بخوانيد متوجـه مـي  ا. اند وجود آورده

اند و هر روز هم دشمناني كه از ايـن اخـتالف    همان اول دشمناني بوده
اند اين اختالف بيشتر شود ولي اميدواري است  بردند سعي كرده بهره مي

كه فعالً اين دو گروه يا دو برادر با هم كنار بيايند و توجه كنند كه علَـمِ  
 
َ

  ال
َ
  هَ ـِإل

َّ
  ِإال

َّ
ٌد َرسُ ـالل َمَّ

ُ
ِ ـُه 

 اهللاَّ
ُ
پـرچم مشـترك هـر دو گـروه اسـت و       ول

شاءاهللا اختالفات را كنار بگذارند و علماي قوم بدون تعصب و بـدون   ان
آيـد كتـابي را از    يادم مي. دشمني بنشينند و بسياري مسائل را حل كنند
ه نظرم وي اهـل سـنّت   يكي از وكالي عدليه مقيم اروميه خواندم كه ب

بود و پشت جلد نوشـته بـود    محمد حيات در عايشهعنوان كتاب . است
اي بـه او   مـن نامـه  . كتاب بسيار خوبي اسـت . كه مخصوص اهل سنّت

نوشتم و در بسياري موارد او را تأييد كردم و بر اين نكته اعتراض كردم 
 تحقيــق اســالمي بــراي تمــام. ي اهــل ســنّت معنــي نــدارد كــه ويــژه
  .است مسلمين

چهارم، در مورد امام زمان كه سؤال كرده بوديد، در تمام اديـان  
الهي يعني دين زرتشت، دين يهود، دين مسـيح و ديـن اسـالم ظهـور     

به اتفاق شيعه و سنّي از پيغمبر منقـول اسـت   . ناجي بشريت وجود دارد
و  ي او نـام  كه فرمود در آخرالزّمان از فرزندان من كسي كه نام و كنيـه 

كند و دنيايي را كه پر از سـتم و ظلـم شـده     ي من است ظهور مي كنيه
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. سـازد  كند و عدل و داد را برقرار مـي  است در مدت كوتاهي اصالح مي
اختالف شيعه و سنّي در اين قضيه از آنجاست كه شيعه معتقد است كه 

قمري به دنيا آمده است و فرزند امام حسـن   255ي  اين موعود در سنه
، حسن بن علي بن محمد بن علي بن موسـي بـن جعفـر بـن     عسكري

محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب است كه اكنون زنده و از 
ولي اهل سنّت معتقدند كه اين شخص به دنيا خواهد . انظار غائب است

ــعيت را      ــن وض ــر اي ــدان پيغمب ــادات از فرزن ــي از س ــي يك ــد؛ يعن آم
ست كه بـين شـيعه و سـنّي بحـث     ها داشت و در اين زمينه قرن خواهد
وي . اي را با يك مسلمان مراكشي در پـاريس داشـتم   من مباحثه. است

گفت كه ممكن نيست يـك نفـر را    او مي. ي دكتري بود دانشجوي دوره
من گفتم اين بحث را بهتر است كنار بگذاريم، . خداوند اينقدر عمر بدهد

ت و بـه نظـر مـن    هاست اين بحث بين طرفين بوده اس براي اينكه قرن
بـراي  . ي خـود باشـد مـانعي نـدارد     نبايد بحث كرد، هر كسي بر عقيده

اينكه االن من و تـو، هـر دو مسـلمان، هـر دو معتقـديم بـه اينكـه در        
كند و هر  آخرالزّمان كسي ظاهر خواهد شد و دنيا را پر از عدل و داد مي

جـزء   دوي ما آرزومنديم كه حضرت در زمان ما ظاهر شود و مـا را هـم  
اگر حضرت در زمان ما ظاهر شد كه ايـن بحـث   . لشكريان خود بپذيرد

. به ما چه كه حضرت كي به دنيا آمده و چطور بوده اسـت . بيهوده است
ما هر دو از حضرت تقاضا خواهيم كرد كه ما را در لشكر خود بپـذيرد و  
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شاءاهللا وقتي كه مورد قبول حضرت واقع شد، از او خواهيم پرسيد كه  ان
اي يا همين اواخـر؟ هـر    قمري متولّد شده 255ي  زرگوارا آيا تو در سنهب

اثـر اسـت و جـز     فعالً اين بحـث بـي  . كنيم چه حضرت فرمود قبول مي
اشتباه ديگري كه در داخـل  . اي ندارد اينكه اختالف بين ما بيندازد فايده

دانم در ميان اهل سنّت هم هسـت يـا نـه، ايـن      شيعه رايج شده و نمي
اند حضرت در حالي كه دنيا پر از ظلم  ه در حديث مذكور فرمودهاست ك

بعضـي از  . كنـد  شود و دنيا را پر از عدل و داد مي و ستم است ظاهر مي
گويند كه بايد اينقدر دنيا پر از ظلم و ستم شود تـا حضـرت    شيعيان مي

ظاهر گردد و بنابراين از ظلم كردن چه بسا ابايي ندارد و جلوي ظلـم و  
زيرا در زندگي عادي . ولي اين امر صحيح نيست. گيرند ا هم نميستم ر

هم اگر شما منتظر دوستي هستيد كه به منـزل شـما بيايـد قـبالً اتـاق      
ت و   كنيد و برحسب درجه پذيرايي و وسايل پذيرايي را آماده مي ي محبـ

ارادتتان به آن دوست از مدتي قبـل منتظـر او نشسـته و چشـم بـه راه      
به هـر جهـت   . كه منزل را شلوغ كنيد و بيشتر خراب كنيدهستيد نه اين

  .اين بحث ديگري است
از خصوصيات بشر، چه . سؤال پنجم شما در مورد استخاره است

مسلمان و چه غيرمسلمان است كه گـاهي اوقـات بـه ترديـد و دودلـي      
از لحاظ تربيتي در اسالم، پيغمبر اكرم خواسته است كه . شود گرفتار مي
كمتر دچار ترديد بشوند و بتوانند روش قاطعي هميشه داشـته  پيروان او 
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مثالً در نمازها اگر شكّي در بعضي جهـات ايجـاد شـد     كمااينكه. باشند
نفرموده است كه نماز را تكرار كنيد بلكه قاعده و حكمي فرمـوده اسـت   

امـا بعضـي   . كه بنابر آن رفتار كنـيم تـا بتـوانيم از شـك احتـراز كنـيم      
حتّـي   .ترين چيزها ترديد دارنـد  در جزئي و كنند ك مياشخاص بسيار ش

آنهـا بـه   . در خوردن كه مثالً ناهار بخورند يا نخورند يا چه چيز بخورنـد 
كنند و البتـه ايـن شـك غلـط اسـت و در واقـع        همه جزئيات شك مي

 : فرمايـد  استعفاي عقل و فكر انسان است كه قرآن مـي 
ِ

ـْمع  السَّ
ِ
 َعـن

ْ ُ َّ
ِإ

ـ
ُ
َْعُزول

َ
.ونَ مل

رسد  اي هم به جاهايي مي اما هر انسان بسيار فهيم و با اراده 1
كه گاهي اوقات دچار ترديد است و به هـر صـورت بايـد از ايـن ترديـد      
خالص شود و خود اين ترديد ضررش از هر يك از دو طريقي كه مورد 

هـا را   ترديد است بيشتر است و بنابراين چنانچه هر كـدام از آن طريـق  
و با تصميم جدي انتخاب كند اگر هـم فرضـاً ضـرر داشـته      بطور قاطع

اما بـراي اينكـه بـه چنـين     . باشد ضرر آن از اين ترديد كمتر خواهد بود
چـون انسـان بـاالخره    . امري اتّكا پيدا كند بايد توسل به خداوند بجويد

راهي به سوي خداوند دارد و بهترين طريق در اين گونه موارد اسـتخاره  
دهد كه امر الهي اين است  ينكه استخاره دلخوشي به او ميبراي ا. است

و به همين دليل استخاره بهتر آن است كه با قرآن باشـد و آن هـم در   
                                                                          

  .اند اشتهشياطين را از شنيدن وحي معزول د: 262سوره شعرا، آيه .  1
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ي قـرآن فكـر او تقويـت شـود و بتوانـد       واقع براي اينكه از طريق آيـه 
شود يـا   و اما در استخاره براي اينكه بدانيم فالن كار مي. تصميم بگيرد

براي اينكه خداوند مقرّر نكرده اسـت كـه   . صحيحي نيستشود امر  نمي
ي در  . از طريق غيرمعمولي ما از آينده خبردار باشيم خاصـ لّا يك حسوا

آفريد كه ما با آن حـس بتـوانيم آينـده را درك     جنب حواس خمسه مي
ي تفكّر و عقل شرعي كه با تفكّـر   منتها آن را سپرده است به قوه. كنيم

. بينـي كنـيم   با تفكّـر آينـده را حـدس بـزنيم و پـيش     تصميم بگيريم و 
تـوان تصـميم    بنابراين استخاره در موارد بسيار نادر كه به هيچ وجه نمي

است قابل استناد و قابل اتّكا است خاصي گرفت و مسأله بسيار مهم.  
ششم در مورد روابط دو جنس البته وضـعيت اجتمـاع امـروز بـه     

بسيار مشكل است، ولي به هر جهت نحوي است كه احتراز از معاشرت 
تماس دست، يعني دست دادن كه امروز مرسوم است و روابـط نزديـك   
بين زن و مرد صحيح نيست مگر اينكه به قصد ازدواج باشد و مرد حق 

البتـه نگـاه   . دارد يكبار صورت زن را ببيند ولي غير از آن صحيح نيست
د كــه كــردن، صــحبت كــردن بالاشــكال اســت ولــي بايــد ســعي كــر

تـوان   المقدور تماس كمتر باشد والّا در دوران و مشكالت امروز نمي حتي
اصوالً تماس دست يـا بـدن بـا نـامحرم     . تماس را بطور كلّي قطع كرد

در خاتمه مجدداً براي شما اميد توفيـق در درس و فهـم   . صحيح نيست
  .والسالم. معناي واقعي قرآن و عرفان قرآن را از خداوند خواهانم
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ي محترمتـان سـالمت    شاءاهللا خود و خانواده ان. با عرض سالم
البتـه كـم و   . چند وقتي بود كه مستقيماً ازحال شما خبر نداشـتم . باشيد

بيش از طريق آقاي دكتر پازوكي و دكتـر بصـيري و مسـافراني كـه از     
ه هاي شما و زحمـاتي كـه در را   آيند در جريان فعاليت خارج به ايران مي

ام ولـي بـه    شويد قرار گرفتـه  ي فقر در خارج از كشور متحمل مي اشاعه
سبب كسالتي كه حدود يك سال قبل عارض شد و كثـرت اشـتغاالت،   

ام و لـذا نسـبت بـه گذشـته      قدرت جسماني سابق خود را از دسـت داده 
با اين حال از زحمات . توانم نامه بنويسم و جوياي احوال بشوم كمتر مي

ولـي را   اهللا نعمت ي سوم شاه خصوصاً كه اكنون كه كنگره. شما متشكرم
اكنـون شـاهد تبعـات خيـر آن      ايد و هم بحمداهللا با موفقيت برگزار كرده

هستيم و خـواهيم بـود و از ايـن بابـت از شـما و ديگـر دوسـتاني كـه         
اند، چنانكـه در پيـام آن كنگـره متـذكّر شـدم، قـدرداني        همكاري كرده

ن قبيل مجالس علمي و فرهنگي آثار خير گوناگوني برگزاري اي. كنم مي
اي عام موجب معرفي و شناساندن عارفان بزرگ مسلمان  در مرتبه. دارد

ي تفكّر عرفاني كه اسـالم حقيقـي اسـت بـه جهانيـان       و اصوالً طريقه
ي زشـتي   اين امر در وضعيت كنوني جهان كه متأسفانه چهره شود و مي
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و . يت اسـت كنند حائز اهم واقعي معرفي مياز اسالم را به عنوان اسالم 
اي خاص موجب گرد هم آمـدن و اجتمـاع فقـرا و دوسـتداران      در مرتبه

ي آنها در به ثمر رساندن مقصود عرفـاني در خـارج از    عرفان و مجاهده
  .گردد ايران مي

رضاعليشـاه متوجـه    آقـاي  ها قبل، در زمان حضرت فقير از سال
ذكّر شده بودم كه در وضـعيت كنـوني جهـان،    اين نكته بوده و كراراً مت

مربيان عرفاني مسئوليت خطيري دارند كه با درك شرايط زمان بايد بـه  
ترديدي نيست كه شما كـه در خـارج از كشـور زنـدگي     . آن اقدام كنند

بـه همـين   . كنيد موقعيت خاصي داريد كه بايد آن را در نظر بگيريد مي
شـور هسـتند بـه سـبب دوري از     منوال فقرايي هـم كـه در خـارج از ك   

فرهنگ و فضاي عرفاني و ايران، پندار و كردار مخصوصي دارند كه آن 
ي مـا   ي ايـن احـوال همـه    بـا همـه  . نيز بايد مورد نظر شما قرار گيـرد 

ي جوامـع   دهيم كه البته مثـل همـه   ي واحد فقري را تشكيل مي جامعه
اگـر  . سـت خوب و بد، غث و سمين و كامل و نـاقص در آن فـراوان ه  

ي اعضاي اين جامعه كامل بودنـد ديگـر تربيـت مربيـان مـوردي       همه
ي انبيا و اوليا اين بوده كه زميني را مستعد كشـت   زحمات همه. نداشت

ها  ي تخم كنند و تخم ايمان در آن بكارند، ولي ترديدي نيست كه همه
اي مربـوط بـه االن نيسـت، گرچـه بـه       و اين مسـأله . ميوه نخواهد داد
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بَ اق مصد
ْ
ـَربِّ َوال

ْ
سـاُد ِيف ال

َ
ف
ْ
َھَر ال

َ
رـْحــظ

اكنون تشديد شـده اسـت، و اگـر     ،1
ز آن هـزاران  «فرمـود كـه    چنين نبود حدود هفت قرن قبل مولوي نمي

و اگر بار اين زحمت سنگين نبود خداوند پيامبر » اند شان صوفي تن يكي
 كـرد كـه    و مؤمنان را دعوت به اسـتقامت نمـي  

ُ
مـا أ

َ
اْسـَتِقْم ک

َ
َمـْن ِمـْرَت وَ ف

َمَعك تاَب 
 .2   

به هر تقدير اين تكليفي است كه بر دوش مربيان عرفاني اسـت  
اي  توان به سبب بعضي از رفتارهاي خداي ناكرده سوء يا سـردي  و نمي

شود مـأيوس گرديـد بلكـه بايـد بـه طـرق        كه احتماالً از فقرا ديده مي
يــا  مختلــف از جملــه تشــكيل همــين قبيــل مجــالس علمــي عرفــاني

ترديدي نيسـت كـه ايـن    . هاي تعليم عرفاني آنان را متذكّر نمود كالس
 آيد ولي باغبان اگـر  برد و تدريجاً نتيجه به دست مي كار زمان بسيار مي

شود و خستگي زحماتش رفع  يك درختش ميوه دهد خوشحال ميحتّي 
ي        . گردد مي ل ايـن زحمـات موجـب ارتقـاي معنـوي مربـ و البته تحمـ
د و اصوالً اين خاصيت تعلـيم و تعلّـم اسـت كـه در جريـان      گرد مي نيز

  .برند تعليم، هم متعلّم و هم معلّم بهره مي
هـاي عرفـاني    اما در مورد غير فقرا كه اكنون با تشكيل كـالس 

پرداختن بـه ايـن كـار در كنـار     . باشيد مشغول به تعليم و تربيت آنها مي
                                                                          

  .41سوره روم، آيه .  1
  .112سوره هود، آيه .  2
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دي نيست كه طالبـان  تردي. ي اصلي فقري شما بسيار خوب است وظيفه
ي غربـي هسـتند كـه از     اي از جامعـه  هـا، گـروه زبـده    اين قبيل كالس

اند و از سر كنجكـاوي يـا    وضعيت فكري و اخالقي غرب به ستوه آمده
و . گردنـد  اي مي در جستجوي آرامش و سكون به دنبال مقصود گمشده

گرم  همانطوركه قطعاً خودتان بيشتر مطّلع هستيد و به سبب همين بازار
هاي تمركز  هاي متعدد و مختلفي از كالس طلب آنان، مجالس و كالس

هـاي مختلـف هنـدي و     درماني و اشاعه تعاليم فرقـه  تا انرژي 1و مراقبه
و البتـه در ده  (آمريكاي جنوبي براي جلب آنـان در غـرب   حتّي  ژاپني و

ري بردا تأسيس شده است كه غالباً با بهره) بيست ساله اخير در ايران نيز
كننـد بـه    هاي سلوكي اديان مختلـف سـعي مـي    درست يا غلط از روش

هـا   البتّـه اسـتفاده از ايـن روش   . نحوي ميل و شوق آنان را ارضا كننـد 
شـود و   چنان كه مثالً اكنون از يوگا در حكم يك ورزش اسـتفاده مـي  (

بــه عنــوان يــك مســكّن ) حقيقــت معنــوي آن فرامــوش شــده اســت
طالبـان  . بسا به زودي جواب هـم بدهـد   و چه. بخش مفيد است آرامش

اين محافل نيز متعلّمان ساعي و گرمـي هسـتند بـا حسـن معاشـرت و      
. كنند و خودشان نيز خشنود هستند اخالق كه مقصود معلّم را تأمين مي

ي دينـي بـا يـك گـروه      ولي در نظر اكثر آنان فرقي ميان يـك طريقـه  
                                                                          

1  .Meditation  
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ي  و درويشـي، مسـأله  ي طريقت  در حالي كه مسأله. درماني نيست روان
تعهدي كه مالك دين و ايمان اشـخاص اسـت و   . يك تعهد الهي است

. هاي آينـده هسـتيم   اي كه ما مسئول حفظ آن و انتقالش به نسل وديعه
ترديد حسن اخالق و معاشرت و حصول آرامش رواني يكي از مقاصد  بي

ك البتّـه سـلو  . اهللا است ولي توجه كنيد كه عين آن نيسـت  الي  سلوك
اهللا در حقيقت مبتني بر تعهدي الهـي اسـت كـه بـه شـرط انجـام        الي

تكليف . شود دستورات آن اخالق حسنه يا آرامش معنوي نيز حاصل مي
ايـم، تربيـت فقـرا و     اصلي بنده و شما بنابر عهد و پيمان الهي كه بسته

. رسيدگي به احوال آنهاست كه نبايد به هـيچ وجـه از آن غافـل شـويم    
ــ ــه در كن ــاعه البت ــدف اش ــا ه ــدريس   ار آن، ب ــان، تأســيس و ت ي عرف

ها خيلي خوب اسـت و   هاي عرفاني عمومي خصوصاً براي غربي كالس
هـا   چه بسا موجب شود كه فقرا نيـز از طريـق شـركت در ايـن كـالس     

ها بر دانايي و شوق و ذوقشان افزوده  معاشرت با شاگردان اين كالس و
ـ . شود مي هـاي   ي يـك جلسـه در كـالس   چنانكه بسياري از فقرا كه حتّ

. درسي شما شركت كرده بودند، سپاسگزار و خوشحال و راضـي هسـتند  
از اين رو فراموش نكنيد كه كودكي كه طبق فطـرت خـود، همـه چيـز     

پذيري بيشتري دارد و  خواهد امكان تربيت خويش مي» صالح«از پدر  را
بايـد   .تواند او را تربيت كند تا كـودكي كـه سـرخود اسـت     پدر بهتر مي

ه و تربيـت گرفـت   كودكچـون او ماننـد كـودك    . خودي را تحت توج
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زند و  شيرخواري است كه در آغوش مادر است و چنگ در پستان او مي
كند و او  گيرد ولي مادر اعتنا نمي البتّه چه بسا پستان مادر را گاز هم مي

  .پرورد را در آغوش پر مهر خود مي
ــاموختي  ــنا نــــ ــكي او آشــــ    كاشــــ

 ع در نـــوح و كشـــتي دوختـــيتـــا طمـــ  
دي      ل جاهـل بـ يـكاش چـون طفـل از ح   

ــادر زدي      ــگ در م ــالن چن ــو طف ــا چ  1ت
داستان سفر خودتان به بيدخت و همسفرتان در مراجعت را هـم  
خداوند خواسته است تا در آزمايشگاه كوچـك عـالم فقـر و آزمايشـگاه     

شده و نشان اي را به شما يادآور  هاي انساني نكته عظيم خصلت و خوي
ي ماست كه با توجه به اين نقيصه كـه در خصـلت    ي همه وظيفه. دهد

طور كه قـبالً گفتـيم    ولي همان. بشر است به نحوي مناسب عمل كنيم
توان عمل كرد بلكه بايد تدريجاً و هر بار يك قدم ولو  بطور ضربتي نمي

اجتماعي و در امور ( ها به ابوين توجه كنيد كه بچه. كوچك به جلو رفت
گيرند و هـر   كنند و همه چيز را از او مي نگاه مي) و معنوي بيشتر به پدر
خواهند و در تصورشان وي را قادر بر پاسخ عملـي   چه بخواهند از او مي

و مصـلحت  ( پدر هم اگر صالح و خيرخـواه باشـد نبايـد   . دانند مثبت مي
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بلكه به كه كودك را دماغ سوخته كند، ) تربيتي كودك نيز چنين نيست
  .تدريج بايد كمك كرد كه از كودكي درآيد

   در مكتـــب حقـــايق و نـــزد اديـــب عشـــق
 هان اي پسر بكـوش كـه روزي پـدر شـوي      

ام و چندين  ي شما نوشته به هر تقدير همانطوركه در فرمان اوليه
اي كـه منطبـق    توانيد در محدوده ام شما مي بار شفاهاً و كتباً متذكّر شده

ي سلسله است با تشخيص اوضاع زمان و مكـان، بـه هـر    با سنّت عرفان
. دانيد امـور عرفـاني و فرهنگـي را اشـاعه دهيـد      طريقي كه صالح مي

كنم و اميدوارم مورد قبـول الهـي قـرار     مجدداً از زحمات شما تشكّر مي
  .والسالم. در خاتمه سالم مرا به فقراي آنجا برسانيد. گيرد

ع براي مـا فرمـود ولـي در    را كه در واق عضمناً فرمايش علي
به آن حضرت عرض كـرد،   صجواب پير و موالي خود حضرت محمد

 :بـه عـرض رسـاند كـه     ؟خـواني  پرسيد چگونه نماز مـي . شوم يادآور مي
ةِ 

َ
َصـال

َ
ـَعِفِھم ک

ْ
ض

َ
در واقع اين پاسخ، فرمايش و دستورات بزرگان به ما در .  أ

 . ي موارد است همه
ُ

ّیدمک
َ
  اهللاَّ  ا

َ
  .اىلعَ ت
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افكـار خـود را در اينگونـه    . ي شـما رسـيد   نامـه . با عرض سالم
زندگي خودتـان را بـه طريـق    . مسائل مشكل فلسفه و كالم محو نكنيد

معمول ادامه دهيد، نه آنقدر خود را مختار بدانيد كه تصور كنيد هر كـار  
. دتوانيد بكنيد و نه آنقدر مجبور كه هـر چيـز را جبـر بدانيـ     بخواهيد مي

در هر زماني و به هر مناسبتي، هر حالتي . زندگي معمولي را ادامه بدهيد
راجـع بـه   . براي شما بود، همان حـال بـراي شـما مـالك خواهـد بـود      

از اولي كـه  . هاي مفصلي شده است ها بحث ي جبر يا اختيار قرن مسأله
. بشر خلق شده است قاعدتاً فكرش به اين مسأله معطـوف بـوده اسـت   

َجبْ : اند رمودهاينكه ف
َ

 ـال
ِ
ْمـَرْین

َ
َ أ ْمٌر َبنيْ

َ
یَض َبْل أ

ِ
و

ْ َ َ
َر َوال

، نـه جبـر كامـل    1
است و نه تفويض كامل، بلكه بين اين دو امر است، به اين معني اسـت  
كه خداوند مقرّرات حاكم بر هستي و روابـط علـت و معلـول را آفريـده     

لذا به حكم . اي در دسترس قرار داده است است و براي هر امري وسيله
گيريم به آن  كند در مشكالت و تصميماتي كه مي تكويني به ما امر مي
مانند اينكه خداوند در آتـش، سـوزندگي و در آب    ـ مقرّرات توجه كنيم
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مـا بايـد بـه ايـن قـوانين       ـ غرق كردن و در چاقو برّندگي آفريده است
 ولي امر الهـي ممكـن اسـت در يـك لحظـه و     . خودمان را تسليم كنيم

بـه  . براي كار خاصي مثالً عوض شود ولي نـه بـراي اشـخاص عـادي    
يد، آتش او را نسـوزاند و  ابراهيم نَبر عنوان نمونه كارد در دست حضرت

ولي براي اينكه قدري روشن شود، فرض كنيد كسـاني كـه   . امثال اينها
اينها اگر استكاني بردارند و اين اسـتكان  . لرزد رعشه دارند، دستشان مي

گويند دسـتمان   گويند اين استكان را انداختم، مي ستشان بيفتد، نمياز د
يا اينكه وقتي . دهند اين را به خودشان نسبت نمي. لرزيد و استكان افتاد

گويد پايم  كنم مي گويد من درد مي كند نمي كسي دست و پايش درد مي
بـه  . دهـد  درد را به خـود نسـبت نمـي   . كند كند يا دستم درد مي درد مي

نظمي و اغتشاش به خداوند منسوب نيست بلكه در اثر  ين حساب بيهم
انـد   اينكه گفتـه . عمل ماست منتها همان اثر را هم خداوند آفريده است

هركسي حال خودش را براي خودش نگه دارد براي همـين اسـت كـه    
بيند و همـه چيـز را از خداونـد     يك كسي در حالي است كه خود را نمي

ها، اثـر خـود را    م هست كه برعكس، در فعاليتبيند، كس ديگري ه مي
به هر . هر حالي براي همان زمان ممكن است مفيد باشد. بيند بيشتر مي

تـان را مطـابق    ي زنـدگي  جهت به حرف هر كسي توجه نكنيد و برنامه
هاي معتبر خوانده باشيد  مگر اينكه در كتاب. حرف ديگران انجام ندهيد
ما سعي كنيد اعمال خود را انجـام دهيـد و   ش. يا از بزرگان شنيده باشيد
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در انجام آن اعمـال از خداونـد توفيـق بخواهيـد كـه آن را قبـول كنـد        
  .موجب تكامل شما باشد و

شما تنها نيستيد . ايد نفس را نتوانستم مهار كنم و اما اينكه گفته
بلكه تمام بشر، جز چهارده معصوم كه معتقديم معصوم هستند، سايرين 

خداوند وقتي آدم و حوا را بـا  . ي شيطان هستند رض وسوسههمه در مع
هم از بهشت به زمين فرستاد، شيطان را هـم بـه زمـين فرسـتاد و بـه      

بنابراين، توقع . شيطان مهلت داد كه تا روز قيامت انسان را وسوسه كند
اجـر الهـي و   . اينكه نفس اماره به كلّي از بـين بـرود را نداشـته باشـيد    

اين نيست كه به كلّي هوي و هوس از بين برود، بلكه كوشش آدمي در 
شـما  . كنيـد  اجر الهي در كوششي است كه براي تسلّط بر نفس خود مي

ت و پيـروزي       هميشه اين كوشش را بكنيـد و از خداونـد توفيـق موفقيـ
  .والسالم. بخواهيد
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تـان  از اظهـار اشـتياق و محبت  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
بـراي  » گر در يمني و با منـي پـيش منـي   «البتّه آن شعر . خرسند شدم

اشخاص با درجات باالتري نظير اويس قرني يا امثال آنهاست و مسـلّماً  
اميدوارم اوالً در اثر توجـه  . در درجات پايين، مالقات بايد حضوري باشد

كم به آن مقـامي برسـيد كـه آن شـعر را      خداوند و كوشش خودتان كم
ثانياً همين كه امكان ديدار حضوري فـراهم  . رك كنيد و مقامتان باشدد

اين تـأثر  . نشده همين تأسف و تأثري كه شما داريد مسلّماً من هم دارم
شـما بـه   . تر باشـد  و تأسف براي شما شايد از خود ديدار مفيدتر و كامل

عده فقرا در تمام شهرهاي ايران و بلكه شهرهاي خـارج توجـه داشـته    
دهيد كه من  آن وقت به من حق مي. شيد و اينكه امروز همه گرفتارندبا

اي را جـواب   ي دائم داشـته باشـم و هـر نامـه     توانم با كسي مكاتبه نمي
ي شما را كـه مشـكلي داشـتيد جـواب دادم و      بنابراين يكبار نامه. بدهم

اينكه نوشتم به آقاي آقاملكي مراجعه كنيد به اين معنا نبود كـه ايشـان   
دجه مشخّصي دارند كه مشكالت مالي همه را حل كنند، بـراي حـلّ   بو

بنـابراين، اينكـه   . ي مملكـت هـم كـافي نيسـت     مشكالت همه، بودجه
اميـدوارم  . نوشتم به ايشان مراجعه كنيد به قدر امكانات آن طرف اسـت 
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امكانات به نحوي فراهم شود كه چنين مشكلي براي شما پيش نيايد و 
  .والسالم. آن براي ديگران امكان داشته باشد يا اگر پيش آمد، حلّ
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چنانچه در داسـتان موسـي و   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
هـا مثـل    بينيـد آن داسـتان   هاي مثل آن توجه كنيد مـي  خضر و داستان

هاي آن، تـابع   هاي مربوط به دنياي ما نيست كه تمام شخصيت داستان
خضـر در ايـن داسـتان نماينـده و     . يوي ما باشدهمين احكام زندگي دن

در واقع اين قسـمت داسـتان بطـور    . سمبل حكمت و مشيت الهي است
. گيرنـد  سمبوليك براي آگاه كردن كساني است كه بـر خـدا ايـراد مـي    

كنـد،   كس كه هميشه كـار خيـر مـي    ايراداتي از اين قبيل كه چرا فالن
خضـري در پـس ايـن وقـايع     خودش به اين اندازه گرفتار است، بداننـد  

در مشـيت الهـي مسـلّماً حكمتـي     . كند است كه مشيت الهي را اجرا مي
ايم كه لياقت داشـته باشـيم    منتها ما به مقام موسي نرسيده. نهفته است

ت الهي، مصلحتديد خودش را براي ما بيـان   كه خضر يعني مقام مشي
كـه علّـت سـه     موسي هم به همان درجه علو كرده بـود  كمااينكه. كند

كـرد خيلـي چيزهـاي     مورد از اين موارد را به او گفتند و اگر سؤال نمـي 
 عگويند موسـي  نمونه او در اين داستاني است كه مي. ديد ديگر را مي

رفت، در بين راه مردي جـوان و   يكبار كه براي مناجات به كوه طور مي
نند و ز كشند و بيل مي شخص پيري را ديد كه در آفتاب گرم زحمت مي
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كـرد گفـت خـدايا ايـن مـردم مگـر        وقتي مناجات مـي . كنند زراعت مي
كشـند؟   ميرند، چرا اين همه زحمـت مـي   دانند كه باالخره روزي مي نمي

خداوند فرمود كه مصلحت زندگي مردم در دنيا ايـن اسـت كـه انـدكي     
غفلت داشته باشند و براي اينكه متوجه بشـوي، آنهـا را بـه يـاد مـرگ      

انـد و كنـار قبـر     موسي وقتي برگشت ديد آن دو قبري كنـده . اندازم مي
موسـي پرسـيد چـرا كـار     . كننـد  خوانند يا عبادت مـي  نشسته و نماز مي

كنيد؟ گفتند چه فايده؟ مـا كـه آخـر بايـد بميـريم و در قبـر جـاي         نمي
يـا در مـورد   . كنيم تا در حال عبادت بميـريم  از االن عبادت مي. بگيريم

ي آبي نشسـته   اي كنار جوي يا رودخانه هروي صخر عديگري موسي
ديد يك كرم آبي در ته آب روي سـنگ  . بود و غرق در دنياي تفكّر بود

خـدايا ايـن كـرم را چـرا     : عـرض كـرد  . سياهي حركت مختصـري دارد 
اي كرم كه تو را  آفريدي؟ خداوند فرمود از آن لحظه كه تو اينجا نشسته

را كـه آفريـدي بـه چـه درد     ديد صدبار از من پرسيد خدايا اين موسـي  
خورد و چرا آفريدي؟ منظـور ايـن اسـت خداونـدي كـه بايـد تمـام         مي

موجودات را اداره كنـد، مصـلحت كـل موجـودات و خلقـت را در نظـر       
خـود  . حتّي اگر ما در ظاهر بعضي موارد مصلحتش را نفهمـيم . گيرد مي

رد هايي است كه استاد به شاگ از درس ـ موسي و خضر ـ همين داستان
منتها شاگرد از اول بايد اعتماد كامل به استاد داشته و چشـم و  . دهد مي

گوش و هوشش در اختيار تعليمات استاد باشد و از همـين داسـتان كـه    



 73/  وپنجم سي جزوه

  .استاد گفته است عبرت بگيرد
ي  مسـأله . ي علما ي اجازه و اما در مورد سالسل عرفاني و رشته
اصطالح اخبار وارده تعيين علما چون رسيدگي به مسائل فقهي و بنا به 

افتـد   تكليف براي مسائل مستحدثه يعنـي آنچـه در جامعـه اتفـاق مـي     
باشد بنابراين احتياج و نياز به اظهار و اطالع علني و عمـومي اسـت    مي

يـت و لـزوم آن   ي عرفان و واليت چون مردم عموماً به اهم ولي مسأله
بعضي موارد محـال  توجه ندارند و درك معناي آن برايشان مشكل و در 

ي خاصي كه نخبـه   اند مگر عده است، لذا عموم به آن كمتر توجه داشته
بنابراين كتاب و انتشارات و تبليغات تمام در دسـت علمـا بـوده    . هستند
ي اتّصال خودشان به استادشان و اساتيد  به اين طريق علما رشته. است

مبسـوط ذكـر   را در كتـب فقهـي و روايـي بطـور      عاستادشان تا امام
ي عرفا چون اوالً مطالب عرفاني به اقتضاي  ولي در مورد رشته. اند كرده

گنجد، بنابراين كتبي كـه ايـن مسـائل را     طبيعت آن در كتاب كمتر مي
ي  كنند خيلي كمتر از كتب شرعي و فقهي اسـت، و رشـته   رسيدگي مي
هـاي عرفـاني    ي عرفـا را در اينگونـه كتـب يعنـي كتـاب      سلسله اجـازه 

هاي  چنين رشته گويند چنين اتّصالي،  حال اگر بعضي علما مي. اند وشتهن
تـب خودشـان   آنهـا در ك   ايـم، درسـت اسـت،    عرفاني را در كتب نديـده 

انـد، در   ي علما را نوشـته  كه در بعضي كتب، رشتهاند ولي همانطور نديده
هـا،   اند و اين مطلب از كتـاب  ي عرفا را ذكر كرده بعضي كتب هم رشته
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و  صمـا روايـاتي از پيغمبـر   . شـود  ها و از بيانات آنها فهميده مي تهنوش
سـينه   بـه  حتّي از اول تاريخ بشر داريم كه بسياري از اين روايات سينه

بنابراين به . چون خود خط و كتابت خيلي جديد است. منتقل شده است
ي  ي علما مضبوط اسـت، رشـته   ي اجازه همان اندازه و طريقي كه رشته

  .م مضبوط استعرفا ه
گويند تفسير بـه رأي   مي. ايد ي تفسير قرآن كه گفته و اما مسأله

تفسـير بـه رأي يعنـي كسـي     . القول است اين قاعده متّفق. جايز نيست
اما از ظاهر عبارت و با حفظ ظـاهر  . خارج از ظاهر عبارت مطلبي بگويد

يعني درك و استنباط . ممكن است اشخاص مطالب مختلفي درك كنند
اين همه استنباطات مختلف در مسائل اجتمـاعي، در  . نها مختلف باشدآ

بنـابراين ايـن همـه    . مسائل فقهي و شرعي از اينجا ناشي شـده اسـت  
كه اخـتالف   ـ يعها چه شـيعه با شـيعه و چه سنّي با شاختالف بين فقه

بين فقهاي شيعه با هم شايد در بعضي موارد بيشتر از اختالف با فقهاي 
مثالً فرض بفرماييد كـه در  . از اينجا ناشي شده است ـ باشد اهل سنّت

ْ ُسـکاریال: فرمايـد  ي قرآن مـي  آيه
ُ
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ونَ 
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ُ ظاهر عبارت اين است كه وقتـي مسـت بوديـد نزديـك نمـاز        ،1َ
مسـتي   گويد معناي اين عبارت اين است كه در حالـت  يكي مي. نشويد
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بـه   اًنزديك نماز نشويد، يعني چون در موقع نزول اين آيه نمازهـا غالبـ  
يكي استنباطش اين است كه . جماعت بود، يعني به صف جماعت نياييد

ا: گويد مي ُ ـَر
ْ َ
يـك قـدري   . يعني وقتي مست شـديد نمـاز نخوانيـد    ال
ولي . گويد اين نهي براي كسي است كه مست بشود رود و مي جلوتر مي

خـوريم   كنـيم و هرگـز مسـكرات نمـي     ون ما رعايت امر الهي را مـي چ
 اول  ،از اين دو بخش. شويم بنابراين مست نمي

َ
ـالة ا الصَّ ُ َر

ْ َ
صـحيح   ال

ولي از اين آيـه ايـن اسـتنباط را    . يابد است ولي در مورد ما مصداق نمي
ـونَ : فرمايـد  ي آن مي كنيم كه دنباله مي

ُ
ول

ُ َ
ُمـوا مـا 

َ
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َ
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َّ
، تـا اينكـه   َحـىت

كـنم كـه در نمـاز     بنابراين من اين استنباط را مي. گوييد بفهميد چه مي
باز در مورد خود اين فهميدن، ممكـن اسـت   . گوييم بايد بفهميم چه مي

ِ َربِّ گـوييم   يك نفر بگويد همين كه توجه كنيم كه مثالً مـي 
َْمـُد ِهللاَّ

ْ
ا

نيَ 
َ
عـامل

ْ
رجات فهمش باالتر است كافي است ولي يكي ديگر كه قدري د ال

نيَ  !گويد نه مي
َ
عامل

ْ
ِ َربِّ ال

َْمُد ِهللاَّ
ْ
هـا   بايد بفهميم كه تمام نيكييعني  ...ا

  .ها مال خداوند است و اين معنا در ذهن ما بيايد و خوبي
هر . ي خودش درست است به اين طريق همه تفسيرها در مرتبه

استنباط كسي است،   ،تفسيري كه با ظاهر آيه قرآن منافات نداشته باشد
. ممكن است هم ما همان استنباط را نكنـيم يـا آن اسـتنباط را بكنـيم    

ها بسيار  بعضي. توان خواند، خوب و بد دارد ي تفاسير را مي بنابراين همه
ماند و بعضي در درجات باالتر است و  قشري است و در همان ظاهر مي
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آن داراي بطنـي تـا    اند قرآن داراي بطني است و هر بطن اينكه فرموده
  .والسالم. هفتاد بطن منظور اين است
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