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سلسله درسه�ی ع�ف�نی

ـ�وع
امــ�وزه در کشــ�ره�یی کــه در ت�بیـت اســ�می بیشــت� واردنــ� ،کشــ�ره�ی ع�بـی بهخصــ�ص ،شـ ِ
ش�وع بهاصط�ح تسلیم ش�ن به یک مطلبی و مکتبی را ب� بیعت ق�ار دادهان� .این رسم بیعت
اط�عت و ِ
ـ�ب غی�شـه�ی هـم هسـت ولـی در
ع�ب ب�دیـه ،ع ِ
از ق�یم ب�ده ،در ع�ب هم ب�ده ،کم� اینکه ا�ن هم در ِ
می�ن مسلمین م�ه ّیتش تب�یل ش�.
ً
تعهــ� بــین دو طــ�فّ .
بیعــت یعنــی ّ
حتــی در بیعتهــ�ی ظــ�ه�ی هــم همینطــ�ر اســت ،مــث� در
ق�اردادی که در خ�ی� و فـ�وش مـیگ�ارنـ� ،دسـت مـیدهنـ� ،بیعتـی مـیکننـ� و قـ�اردادی مـیبن�نـ�ّ .امـ�
بیع ــت الهـ ـی ،اینط ــ�ر نیس ــت .در بیع ــت الهـ ـی ،بیعتـ ـی ک ــه پیغمب ــ�� گ�ف ــت و بیعتـ ـی ک ــه ّ
ائم ــه�
مـیگ�فتنــ� ،پیـ�مب� یـ� امــ�م بــه نم�ینــ�گی از خ�اونــ� و بــ� ق�ائــت عبــ�رتی کــه خــ�د خــ�ا معـ ّین کــ�ده ،بــ�د.
َ ْ ُ ْ َ َْ ُ � ُ ْ َ َ ْ َ
َّ َ ْ َ
�ن �ــی �ســبیل ا� َفی ْق ُت ُلـ َ
ـ�ال ُه ْم بـ َـ� َّن َل ُهـ ُـم ْال َج َّنـ َ� یقــ�ت ُل َ
ـ�ن َو
ا� اشــ��ى ِمــن المــ� ِمن�ن أنفســهم و أمـ
ف�مــ�ده بــ�دِ :إن
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ََ
ُی ْق َت ُل َ
�ن )س�ره ت�به ،آیه  .(۱۱۱خ�اون� از م�منین بیعت میگی�د .این بیعـت یعنـی چـه؟ بیعـت یعنـی �ش ـ��ى
َ َ
َْ ُ
ِم َن ْال ُم ْ� ِم َ
ن�ن ،از م�منین میخ�د .چه چی�ی میخ�د؟ أنف �س ُه ْم َو أ ْمـ�ال ُه ْم ،هـ� چـه دارنـ� بهاضـ�فهی وجـ�د
ََ َ ْ ََ
خ�دش�ن را .اینه� را میخ�د .چه چی�ی در ع�ض به آنه� میده�؟ ِب� ّن ل ُه ُم ال َج ّن� ،قیمتش بهشت است.
ّ
البته هم بهشت م�ل خ�دش است ،هم این بن�گ�ن و م�منین مـ�ل خـ�دش هسـتن� ولـی ت�تیبـی آف�یـ�ه
َ
َ َ ْ ََ
که م� بفهمیمِ :ب� ّن ل ُه ُم ال َج ّن�.
در واقع خ�د بیعت یک ق�اردادی است که آن را نمیت�ان یکط�فه بـه هـم زد چـ�ن دو طـ�ف در
آن هست ،ب�ی� ه� دو ط�ف ت�افق کنن� که به هم نخ�ردّ .
حتی در اخب�ر هست که بع� از آن بیعتی ،بعـ�
ّ
از آن ق�اردادی که بین مسلمین و کف�ری که در آنج� م�احم مسلمین ب�دن� ،بستن� ق�ار ش� آنه� دیگ� بـه
مسلمین هج�م نی�ورنـ� .چـ�ن قضـیه ایـن بـ�د کـه مسـلمین در حـ�لی کـه خـ�اب ب�دنـ� ،شـب یکم�تبـه
هج�م آوردن� و کشت�ری ک�دن� .در واقع ق�ارداد را به هم زدن� .پیغمب� ف�م�د :حـ�� کـه آنهـ� قـ�ارداد را بـه
زدن قــ�ارداد اســت( ،مــ� هــم قــ�ارداد را بــه هــم مـیزنـیم یعنـی در واقــع
هــم زدنــ�) ،همـین ع�مـ ِـت بــه هــم ِ
پیغمب� تسلی ِم فسخ ق�ارداد ش� که آنه� انج�م داده ب�دن� .پس این بیعت الهی چه میش�د؟ بیعت الهـی
رات هــ� دو دیـ�ه شــ�.
ســ� جــ�ی خــ�دش بــ�قی هســت و بــ�د .منتهــ� ّاو ْلبــ�ر در واقــع یـک مخلــ�طی از مقـ ّـ� ِ
کم� اینکه در ت�ریخ آم�ه است که در اث� صحبته�ی حضـ�ت ف�طمـه و ع�ایضـی کـه ایشـ�ن خـ�مت علـی
گفــت ،علـی� یـک روز بــه تنهــ�یی یـ� اینکــه حضــ�ت ف�طمــه را ســ�ار م�کــ�بی ک�دنــ� و منــ�ل هــ� یـک از
صــح�به کــه مـیدانســتن� ،رفتنــ� و در زدنــ� .علـی� بــه هــ� یـک گفــت :تــ� کــه مـیدانـی ،مــن ج�نشـین
پیغمب�م بن�ب�این ب�ی� اط�عت کنی .همهی آنه� مع�رتخ�اهی ک�دن� .گفتن� :بله ،م� میدانیم ولی چـه
بکن ـیم کــه بیعــت کــ�دیم؟ یعن ـی بیعــت را ق�بــل فسـ ِـخ یکط�فــه نم ـیدانســتن� .خیل ـی از صــح�به کــه

ت�جـه نک�دنـ� کـه ایـن ّ
صح�بهی ب�رگ�اری هم ب�دن� ،این ج�اب را دادن�ّ .
تعهـ�ی اسـت کـه نسـبت بـه
حک�مت دارن� .این بیعتی که ک�دن� ،به حک�مت راضی ش�ن� .این غی� از بیعتی است که بـ� خـ�ا ک�دنـ�
ّ
تعلـق دارد کـه خ�اونـ� ف�مـ�ده اسـت .ایـن ّ
ْ
ـ�ر دو نـ�ع
ه
ظ
ـ�ر
ب
ل
او
و معن�یش این ب�د که دل من بـه کسـی
ِ
ّ
بیعت در ن�د خیلیه� ب�د که به علت اینکه اخت�ف و تف�قه ایج�د نش�د ،ادامه نی�فت.
ّام� این بیعتی را که در راه خ�ا بسته میش�د ،نمیش�د یکط�فه از بـین بـ�د .مـ� مـیبینـیم کـه در
بیعتـی کــه اهــ�لی ک�فــه بــ� نم�ینــ�هی حضــ�ت ،نم�ینــ�هی امــ�م حسـین )یعن ـی مســلم( ک�دنــ� ،حضــ�ت
ف�م�دن� :من بیعـتم را از شـم� ب�داشـتم .یـک شـب ف�م�دنـ� کـه شـب�نه اسـت ا�ن ب�ویـ� ،بیعـتم را از شـم�
ب�داشتم .خیلیه� کـه بیعـت را یـک امـ� م ّ
ـ�دی مـیدانسـتن� و الهـی نمـیدانسـتن� ،مـیگفتنـ� مـ� هـم یـک
ط�ف بیعت هستیم ،ام�م حسین ،حسینبنعلی� هـم طـ�ف دیگ ِـ� بیعـت .حـ�� کـه ایشـ�ن ف�م�دنـ�
بیعت را ب�داشتیم ،م� هم میرویم .دلش�ن را خ�ش ک�دن� به این ام� و رفتن� ولی آیـ� بیعتـی کـه حضـ�ت
ام�م حسین ف�م�دن� و در راه آن بیعت ،حض�ت خـ�ن خ�دشـ�ن و خ�ن�ادهشـ�ن را دادنـ� ،بیعتـی بـ�د کـه
بع� بت�ان از زی� ب�رش در رفت که این آق�ی�ن رفتن�؟ ّ
حتی بعضـیهـ� کـه آن بیعـت را داشـتن� ولـی زیـ� بـ�ر
ً
نظ�م زم�ن حض�ت نب�دن� ولی لی�قت این بیعـت الهـی را داشـتن� ،حضـ�ت بـه آنهـ� یـ�دآوری ف�مـ�د .مـث�
ً
ُزهی�بن قین که در این قسمت مشـه�ر اسـت او اصـ� خـ�دش را کنـ�ره مـیگ�فـت کـه جـ�ء قشـ�ن حضـ�ت
نب�ش� .حض�ت کسی را ف�ست�دن� و به او و همس�ش ،دوت�یی ی�دآوری ک�دن� .ح�� ایـن مسـ�له مـیم�نـ�،
ب�ای اینکه م� اگ� به�نهی اینه�یی که بیعت را شکستن� و رفتن�ّ ،
ت�جـه کنـیم ،مـیبینـیم آنهـ� گفتنـ� کـه
بیعت دو ط�ف دارد م� و حض�ت .حض�ت وقتی بیعتش�ن را ب�داشتن� پس م� هم آزادیم .ایـن ّ
تعهـ� را مـ�
نگ�ه کنیم و ب� ّ
ت�ج ِه به اینکه بیعت الهی شکستنی نیست ،ببینیم چط�ر مـیشـ�د کـه حضـ�ت ف�م�دنـ�
که بیعتم را ب�داشتم؟ چ�ن حض�ت که خ�ف نمیکن� .آنچه حضـ�ت مـیف�م�یـ� و مـیکنـ� ،عـین صـ�ح
است .حـ�� انشـ�ءا� جلسـهی دیگـ�ی دربـ�رهی ایـن م�ضـ�عّ ،
مفصـلت� ادامـهی ایـن مطلـب را عـ�ض
خ�اهم ک�د).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح جمعه ،۱۳۹۳/۱۰/۱۲ ،جلسه ب�ادران ایم�نی(
*****
چن� مطلب هست که میگ�ییم .یک نک�تی هم هست که ی�دآوری میکنیم ،چی�هـ�ی ک�چـک.
ً
مث� کسی ن�شته من از فق�ای آق�ی ف�ن کس هستم .آق�ی�ن مش�یخ ،فق�ا ن�ارنـ� کـه یکـی بگ�یـ� :مـن از
فق�ای آق�ی ف�ن کس هستم .همهی فق�ا ِی ح�� ،ی� فق�ای من هسـتن� یـ� فقـ�ای آقـ�ی محب�بعلیشـ�ه
ی ـ� رض�علیشــ�ه ی ـ� ص�لحعلیشــ�ه ،از فقــ�ای اقطــ�ب قبــل از آن کس ـی حی ـ�ت نــ�ارد .بنــ�ب�این یک ـی از فقــ�ا
میگ�ی� من از فق�ای آق�ی شـ�یعت هسـتم ،یکـی مـیگ�یـ� مـن از ،...از فقـ�ای هـ� کـس ب�شـی� ،در م�قـع
بیعــت ب�یـ ـ� ب ــه ش ــم� بگ�ین ــ� ک ــه م ــن از ط ــ�ف ف�ن ک ــس بیع ــت مـ ـیک ــنم ،خ ــ�دم ط ــ�ف نیس ــتم .ا گ ــ�
ً
ً
خــ�اینکــ�ده کسـی ف�امــ�ش کــ�د ایـن را بگ�یـ� ،بعــ�ا عمــ� مـیبینیـ� ،دیـ�ه مـیشــ�د .بنــ�ب�این ،ایـن را
م�جب بحث کنی� .فقی� که ش� فقی� است ،از ه� کسی و ه� ج� ب�ش� .این یکی.
تغیی�ی ن�انی� که
ِ
ّ
یکی هم یک س�ال مفصلی ک�ده که نه ح�� وقتش هسـت و نـه بهاصـط�ح شـ�ی� من�سـب ب�شـ�،
ا�ن هــم در ای ـن م�ضــ�ع مط�لعــه نــ�ارم .م ـیگ�ینــ� کــه ای�ان ـیهــ� قبــل از اســ�م چن ـین ب�دهانــ� ،چنــ�ن

ب�دهان� ،خیلی عل�م داشتهان� بع� که اس�م آوردن� ،چ�ا اینهـ� اینطـ�ری شـ�ن�؟ چـ�ا عـ�بهـ� نمـیگ�ینـ�
َ ْ ُ
ً
که از ای�ان گ�فتهان�؟ ّاو� همین دلیل را ،همین م�ل را بگی�ی� که خ�د پیغمبـ� هـم ف�مـ�دَ :م ْـن ل ْـم َ�شـک ِ�
ْ ُ َ ْ ُ ْ
ال َم ْ���ق ل ْم َ�شک ِ� الـ ٰ� ِ�لق ،علی ف�م�د :یکی که به من یک کلمه ی�د ب�ه� مـن الـیا�بـ� بنـ�هاش هسـتم.
ح�� کسـی کـه در مق�بـل بنـ�گ�ن خـ�ا کـه بـه او هـ� کلمـهای یـ�د دادهانـ� ایـن ک�رهـ� را مـیکنـ� ،اینطـ�ری
میش�د .نه تنه� در ط ّی ت�ریخ میبینی� ،در ط ّی جغ�افی هم میبینی� ،ا�ن خ�دتـ�ن نگـ�ه کنیـ� در زمـ�ن
خ�دتــ�ن .چقــ�ر نمکنشن�سـیهــ� هســت .ایـن یـک چیـ�ی اســت کــه در فطــ�ت اســت .هــ� کسـی آن ّاول
میخ�اه� بگ�ی� که این ح�ف ،این مطلـب ،ایـن نظ� ّیـه کـه مـن مـیگـ�یم از ف�ن کـس اسـت .شـ�ی� هـم
این نظ�ش هست که بگ�یـ� ولـی بعـ� یـکخـ�ده کـه مـیبینـ�ّ ،
ت�ج ِـه مـ�دم زیـ�د شـ� ،مـیگ�یـ� ایـن مـ�ل
خ�دم است ،نظ� خ�دم است .ب�ش�!
ّ
بـ�ای خ�اونــ� هــم فــ�ق نمـیکنـ� ،چــه مــن یـک نظ�یـهی خ�اشن�سـی بگــ�یم و خــ�ا قبــ�ل داشــته
ب�ش� و چه کسی در جن�ب آف�یق� بگ�ی� و چه م�ن�� بگ�ی� )خ�ا رحمتش کن�( اگ� م�نـ�� اینجـ� بـ�د و بـ�
جن�زهاش نم�ز میخ�ان�ن� ،من هم میخ�ان�م.
ّ
منظ�ر ،از نظ� خ�اون� همهی بشـ�ه� یکـی هسـتن� از لحـ�ظ بشـ�یت .منتهـ� خ�اونـ� دو راه جلـ�ی
َ
َ
ً � َ
ََ َ
ف�د ف�د گ�اشته ،میگ�ی� :ال ْم ن ْج َعل ل ُ� َعی َن� ْن َو ِل ٰس�ن� َو شف َت� ْن َو َه َـ�ی ٰن ُ�ه ّالن ْج ـ َ�� ِن )سـ�ره بلـ� ،آیـ�ت  (۸-۱۰دو
راه را به شم� نش�ن دادیم ،ه�ایت ک�دیم .یکی راه درست ،یکی راه ن�درست ،پس ب� آنچه که ب�ای شم�
ً
ق�ار دادیم ب�ی� خ�دت�ن فک� کنی� و یـک راه را انتخـ�ب کنیـ� .مـث� پیغمبـ� ف�سـت�دم کـه راه هـ�ایت را بـه
شــم� نشــ�ن داد ،بتپ�ســتهــ� و مشــ�کین هــم ،راه فســ�د را نشــ�ن دادنــ� .ای ـن دو راه را نشــ�نت�ن دادی ـم.
َ َ َْ َ َ َْ ََ َ َ ٰ َْ � ْ َ ُ
راك َم� ال َعق َب� )س�ره بل� ،آی�ت  .(۱۱-۱۲این خ�دت�ن هستی�
دی�ی� ،ا�ن هم میبینی� فـ�� اقتحم العقب� و م� أد
ّ
که انتخ�ب درست ک�دهای� ی� ،انتخ�بت�ن درست نب�ده .البته خ�د خ�اون� که از آسم�ن پ�یین نمیآی� بـ�
تکتک م� ح�ف ب�ن� ،یک پیغمب�ی میف�ست� ب�ای تم�م ّامت که همه ب�ی� گ�ش ب�هن� ،یـک کسـ�نی
را م�م�ر میکن� غی� از آن ،که م�دم را ه�ایت کنن� .این م�م�ریت را گ�هی مستقیم ،خ�ا خ�دش میده�
و گــ�هی مــ�دم جمــع م ـیشــ�ن� و یک ـی را انتخــ�ب می کننــ� .بــهه�جهت ی ـک کســ�نی هســتن� .حــ�� ای ـن
کس�نی که ب�ی� م�دم را ه�ایت کنن� ی� بهاصـط�ح مشـ�ور ب�شـن� ،اینهـ� ا گـ� غلـط نظـ� ب�هنـ� یـ� خ�دشـ�ن
ً
اط�ع ن�ارن� که درآنص�رت اص� ب�یـ� بگ�ینـ� مـن خبـ� نـ�ارم ،نظـ� ن�هنـ� چیـ�ی را کـه اطـ�ع ن�ارنـ� یـ�
ً
ً
ً
دارنــ� کــه غ�لبــ� خیلـیهــ� اینطــ�ری هســتن� و مخص�صــ� نظـ ِـ� غلــط م ـیدهنــ� .کسـی مــث� ازدواج م ـیکنــ�
میگ�ی� که من نمیدانستم حسینیه چیست؟ بع� از ّم�تی که ب� همس�م زنـ�گی کـ�دم ،شـنی�م فهمیـ�م
ً
که مث� همس�م درویش است و هیچ اط�عی ن�ارم .ب�ی� گفت خ�ب ش� اط�عی نـ�اری .بـ�ای اینکـه آن
زن ایـن بشـ�م؟ ف�م�دنـ� :احتیـ�ط کنیـ� ،بهتـ� اسـت .از چـه
کسی که اطـ�ع دارد ،رفتـه از آقـ� پ�سـی�ه کـه ِ
احتی�ط کن�؟! به ج�ی اینکه بگ�ی� :ب�و ببین!
�ن علم ـ ــ�
در نج ـ ــف ،در خ ـ ــ�مت حض ـ ــ�ت ص�لحعلیش ـ ــ�ه ک ـ ــه زیـ ـ ـ�رت ب ـ ــ�دیم .خیلـ ـ ـی از آق�یـ ـ ـ ِ
مـ ـیآم�ن ــ� م�ح ــ�م ح ــ�ج شـ ـیخ عب ــ�الک�یم ،از علم ــ�یی ک ــه زیـ ـ�د ه ــم ج ــ�ر و جنج ــ�لی نب ــ�د ک ــه ب ــ� او
مص ــ�حبه کنن ــ� ولـ ـی خیلـ ـی م ــ�د دانش ــمن� و فهیمـ ـی ب ــ�د ،یـ ـک خ ــ�نمی از او پ�سـ ـی�ه ب ــ�د ک ــه م ــ�دی

خ�اس ــتگ�ری م ــن آم ــ�ه ک ــه مـ ـیگ�ین ــ� درویـ ـش اس ــت ،چ ــه ک ــ�ر ک ــنم؟ اینه ــ� چ ــه مـ ـیگ�ین ــ�؟ آق ــ�ی
زنجــ�نی گفتــه بــ�د :آنچــه کــه مــن اطــ�ع دارم اینهــ� یــک حــ�فهــ�یی مــیزننــ� ،زیــ�دت� از حــ�فهــ�ی
مـــ� .ا گـــ� عـ ـی ِن آن حـــ�فهـــ� صـــحیح ب�شـــ� کـــه اینهـــ� خیلـ ـی از م�هـــ� بهت�نـــ� ،ا گـــ� هـــم آن حـــ�فهـــ�
ص ــحیح نب�ش ــ� ،ت ــ�زه مث ــل م ــ� هس ــتن� .نم ــ�زی مـ ـیخ�انن ــ� ،روزهای مـ ـیگی�ن ــ� .ایـ ـن ح ـ ّـ�اقل اس ــت
ً
کـــه حـ ــ�� ایشـ ــ�ن مـ ــث� مجـ ــ�ل نک�دهانـ ــ� مط�لعـ ــهای بکننـ ــ� ،اینطـ ــ�ر جـ ــ�اب م ـ ـیدهنـ ــ� .م ـ ـیگ�ینـ ــ�
خ�دت ب�و تحقیق کن و این هم صحیحت� است که کسی خ�دش ب�ود تحقیق کن�.
یــ� آن یکــی دیگــ� بــه دادگــ�ه هــم ن�شــته کــه یکــی از د�یــل اینکــه مــیخ�اهــ� زنــی از شــ�ه�ش
ـ�ه� مــن دروی ـش اســت .ای ـن را چــه کس ـی ب�ی ـ� بفهم�نــ� بــه مــ�دم کــه
طــ�ق بگی ـ�د ،ای ـن اســت کــه شـ ِ
ً
آق ــ�! درویشـ ـی ،ا گ ــ� ه ــم خ ــ�ب نیس ــت اص ــ� ،او ه ــم مث ــل ش ــم� اس ــت .م�ح ــ�م زنج ــ�نی ف�م ــ�ده ب ــ�د
که اگ� هم خ�ب نب�ش� ،ت�زه مثل م� است.
ّ
آخــ� یــک آقــ�ی زنجــ�نی هــم هســت کــه بــ� مــن رفیــق ب�دنــ� ،ایشــ�ن هــم در ایــن خطــه نبــ�د
ولـ ـی بسـ ـی�ر م ــ�د ف�ض ــل و دانش ــمن�ی ب ــ�د .حض ــ�ت ص�لحعلیش ــ�ه ک ــه ته ــ�ان تش ــ�یف آوردن ــ� م ــن ب ــ�
آن آق ـ ــ�ی م�س ـ ــ�ی زنج ـ ــ�نی ،دوس ـ ــت ب ـ ــ�دم رفیـ ـ ـق ب ـ ــ�دم .خ ـ ــ�د ایش ـ ــ�ن گف ـ ــت :م ـ ــن ب ـ ــه ش ـ ــم�ه�
اعتقــ�دی نــ�ارم ،پــ�رت هــم کــه چنــ� بــ�ر تهــ�ان آم�نــ� ،مــن ن�ی ـ�م ول ـی حــ�� چــ�ن بــ� تــ� آشــن� شــ�م
مـ ـیخ ــ�اهم ک ــه بیـ ـ�یم دی�نش ــ�ن .م ــن گف ــتم :م ــن از ط ــ�ف ایش ــ�ن مـ ـیگ ــ�یم ک ــه تش ــ�یف بی�وریـ ـ�.
خ�متشــ�ن ع ــ�ض کــ�دم .گفتن ــ� :فــ�ن روز بی�یـ ـ� .ایش ــ�ن آمــ� و بع ــ� هــم ب�زدیـ ـ� تشــ�یف ب�دن ــ� .ن ــه
او درویـ ـش شـــ� و نـــه بـــ�گ�یی کـــ�د ،اینهـــ� هـــم یـ ـک گ�وهـ ـی هســـتن� .آخـــ� مـــ�دم ،غیـ ـ� بهاصـــط�ح
مجته ــ� ،ف ــ�ض کنیـ ـ� کسـ ـی زراعتک ــ�ر اس ــت ،کسـ ـی ک�رمن ــ� اداره اس ــت ،کسـ ـی آزم�یش ــگ�ه دارد اینه ــ�
کـ ــه نم ـ ـیرسـ ــن� راجـ ــع بـ ــه همـ ــهی مسـ ــ�ئل تحقیـ ــق کننـ ــ� ،چـ ــه کس ـ ـی ب�ی ـ ـ� راهنمـ ــ�یی کنـ ــ�؟ آن
کس ــ�نی ک ــه ب�یـ ـ� راهنم ــ�یی کنن ــ� ،چ�هنم ــ�یی مـ ـیکنن ــ� .م ــ�دم را از ه ــم ج ــ�ا مـ ـیکنن ــ�).ب�گ�فت ــه از
گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح جمعه ،۱۳۹۲/۱۰/۱۲ ،جلسه خ�اه�ان ایم�نی(
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