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سلسله درسه�ی ع�ف�نی

در این ش�ن�ده ،هف�ه س�ل ی� بیشت� ،من فقط دو ی� سه ن�مه داشتم که ن�شته ب�دن� :بیعتت�ن را
ـتب�ه همـ�ن داسـت�نی ب�دهانـ� کـه دربـ�رهاش صـحبت شـ�ه و بـه ایـن خیـ�ل کـه
از من ب�داری� .اینه� در اش ِ
ً
مث� ن�د خ�دش�ن تشـبیه ک�دنـ� بـه صـح�ای کـ�ب� و مـن بیعـت گـ�فتم ،نـه! چنـین چیـ�ی نیسـتّ .
البتـه
ً
تعه� میکنی� ،هم�ن ّ
وقتی ّ
تعه� خ�دش بیعت است .نب�ی� حتمـ� عنـ�ان بیعـت و ایـن لغـت بـه آن گفتـه
تعه� به اینکه اینط�ری ب�شی� ،آن بیعت است .این هم ّ
ّ
تعه�ی است که یکط�فه ک�دی� .م� نـه
بش�دِ .
ـ�م ایـن مـیکنـیم کـه اوامـ� الهـی اینطـ�ر بـ�ده و
به کسی چی�ی میدهیم و نه چی�ی مـیگیـ�یم ،فقـط اع ِ
تعه�ی است ،قبل از اسـ�م هـم ّ
هست و خ�اه� ب�د .چ�ن بیعت یک عه� است ،یک ّ
حتـی خیلـی مـ�رد
ّ
دقـت بــ�ده و بههیچوجــه کسـی خــ�دش را از زیـ� بــ�ر بیعــت دور نمـیدانســته اســت .بعــ� از اســ�م هــم کــه
دست�رات اس�می ،بیعت را خیلی بیشت� و محکمتـ� کـ�د ،آیـ�ت قـ�آن در ایـن بـ�ره فـ�اوان اسـت؛ از جملـه:
راع َ
َو َّالـ�� َن ُه ْم � َ�م�ن�تهـ ْم َو َع ْه�ه ْم ُ
�ن )س�ره م�من�ن ،آیه  /۸سـ�ره معـ�ر� ،آیـه  .(۳۲از صـف�ت مـ�من مـیگ�یـ�:
ِ ِ
ِ
ِِ
ّ
تعه�ی که ک�دن� را رع�یت میکنن� .به این عه� و ّ
آنه�یی که ام�نتداری و ّ
تعهـ� در همـه جـ� ب�یـ� دقـت
ً
کنیـ� ،در امــ�ر معنــ�ی و در امــ�ر مـ ّ
ـ�دی .در امــ�ر دنیـ�یی ،مــث� نــ�ری کــه کــ�ده ب�شـی� ،عهــ�ی کــه کــ�ده
ُ
ْ ْ
ب�شـی� ،ب�یـ� رع�یـت کنیـ� .آیـهی ّاول سـ�رهی ب�ائــت مـیگ�یـ�َ :أ َّن َ
ا� َبــ�ی ٌء ِم َـن ال ُمــ� ِ�ك� َن َو َر ُسـ�ل ُ� )ســ�ره
ً
ت�به ،آیه  ،(۳خ�اون� و پیغمب�ش از مش�کین بی�ارن�ّ .
البته آن خلیفهی ن�خلف این آیـه را مخص�صـ� غلـط
خ�ان� .چ�ن اگ� بگ�ین� در ع�بی »و رسـ� ِل�ِ « یعنـی خ�اونـ� از مشـ�کین و از رسـ�ل خـ�دش العی�ذبـ�� بیـ�ار
است ولی اصل این است که خ�اون� و پیغمب�ش از مش�کین بی�ار هستن� و ِمنجمله آن مشـ�کینی ب�دنـ�
کــه در زمــ�ن پیغمبــ� ّ
تعهــ� را شکســتن� و بــ�خ�ف عهــ�ی کــه کــ�ده ب�دنــ� ،بــه یــک قبیلــهی اســ�می
حمله ک�دن�.
آی�ت بع�ی هم در صف�ت م�منین از جه�ت تق� ٰی است ،چـ�ن در قـ�آن همـه جـ� از تقـ� ٰی تع�یـف
ش�ه و به تق� ٰی ت�صیه ش�ه .چن�نکـه مـیف�م�یـ� :رع�یـت ّ
تعهـ�ات از تقـ� ٰی اسـت ،ا گـ� کسـی تقـ� ٰی دارد
ً
ب�ی� ّ
تعه�ش را انج�م ب�ه� .بههیچوجه نمیت�ان� خ�ف خ�دش را م�جب فسخ ق�ار ب�ه� .مث� بگ�ی�:
ـ�ف بیـ�ن ایـن حــ�ف
کــ�ش کــه فــ�ن کــ�ر مـیشــ� ،مــن اشــتب�ه کــ�دم ،مــن نمـیدانســتم .دراینصــ�رت صـ ِ
ً
صــحیح نیســت .بــهه�جهت در رع�ی ـت ام�نــت و رع�ی ـت ّ
تعهــ�ی کــه م ـیکنی ـ� ،کــ�م� م�اقــب ب�ش ـی� و
بههیچوجه ک�ت�هی نکنی� ،درآنص�رت مشم�ل این آی�ت میش�ی�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح
جمعه ،۱۳۹۳/۱۰/۱۲ ،جلسه خ�اه�ان ایم�نی(
*****
حفظ ادب و آداب ب�ای ه� ف�دی و ه� گ�وهی �زم است و ایـن چیـ�ی نیسـت کـه فقـط در ع�فـ�ن

گفته ش�ه ب�شـ� .وقتـی مـیآییـ� بـه قلمـ�وی ع�فـ�ن ،ب�یـ� از آنهـ� من ّـ�ه ب�شـی�ّ .
البتـه نـه اینکـه رهـ� کنیـ�.
ّ ّ
حتی دقت در آداب ش�یعت را ،احک�م ش�عی را ،ره� میکنن� .وقتی شم� از یک پلک�ن ی� ن�دبـ�ن
بعضیه�
ّ
ّ
ّ
ّ ً
ّ
ّ
ّ
بــ�� مــیرویــ� و مســلم� یــک وقتــی در پلــهی اول ب�دیــ� ،آیــ� بــه پلــهی دوم کــه رســی�ی� ،پلــهی اول را
ّ
ّ
میشکنی� میان�ازی� دور؟ همهی اینه� هست .وقتـی هـم کـه پلـه طـ��نیتـ� ب�شـ� ،ع ّـ�هی پلـهه� بیشـت�
َْ
اســت ،رع�یــت همــهی آنهــ� واجــب اســت ،همــین امــ� در زنــ�گی هســت .اینکــه گفتنــ�َ :بــ ْ� َن ا�� ْحـ ـ َب�ب
َ� ْسـ ُق ُطݢ ݢا ْ� َ
�داب  ،ن�د دوست�ن آن آداب ،دیگ� س�قط میش�د ،نه اینکه ادب سـ�قط مـیشـ�د .ادب همیشـه
ّ
ً
س� ک ،همهی راهرون�گ�ن هم ،به این مس�له ّ
ت�جه دارن� .مـث� ا گـ� بـه
س� ج�ی خ�دش هست .همهی
من�ج�ته�یی که میکنن� ّ
ت�جه کنیـ� ،من�ج�تهـ� را بخ�انیـ� ،مـیبینیـ� رع�یـت ادب را مـیکننـ� .گـ�هی
ّ
ً
ً
که استثن�ئ� تق�یب� ح�لتش�ن ب�میگ�دد )یعنی از نظ� م� ب�میگـ�دد ِوا� از نظـ� خ�دشـ�ن دچـ�ر یـک شـ�ر و
یک آتشی میشـ�ن� ،احک�مشـ�ن در صـحبت فـ�ق مـیکنـ�( در همـ�ن حـ�ل هـم رع�یـت ادب را مـیکننـ�.
ً
مث� از شیخ اب�الحسن خ�ق�نی ی� یکی دیگ� از ع�رف�ن ،این داست�ن مشه�ر است که یـک وقتـی کـه شـ�ی�
ً
ـث� یـک بـیت ّ
ـ�جهی بـه شـ�یعت کـ�ده و نگـ�ان و ن�راحـت بـ�د ،خ�اونـ� بـه دلـش
خ�دش یـ� کسـی دیگـ� م
گ�ران� که این گن�ه�ن بخشی�ه میش�د ،چی� مهمی نیست .به من�سبتی ب�ز ب� دلـش آمـ� کـه خـ�ای�! ا گـ�
گن�ه�ن را میبخشی ،پس من میروم و به م�دم داد میزنم که بیخ�د نگ�ان نب�شی� ،ه� ک�ر میخ�اهی�
بکنی� ،خ�ا میبخش� .به او ن�ا رسی� که نه! م� بعضیهـ� را مـیبخشـیم .حـ�� ّ
مفصـلت� اسـت .شـیخ بـ�ر
دیگ�ی ی� همین ب�ر گفت :به م�دم میگ�یم که میبخشی تـ� دیگـ� هـیچکس اط�عتـت نکنـ� .ایـن دیگـ�
ً
ظ�ه�ا نه�یـت بـیادبـی اسـت .خ�اونـ� بـه او جـ�اب داد :ا گـ� تـ� هـم ایـن کـ�ر را بکنـی ،مـ� هـم مـیگـ�ییم:
ّ
شیخ اب�الحسن حقهب�ز است ،دروغگ� است .خ�اون� آن آخ� گفت که نـه! نـه تـ� بگـ� و نـه مـ� »نـی ز تـ� و
نی ز م� ،رو دم م�ن« .اینه� داست�ن است.
نظ� خـ�دش
شیخ از ادب خ�ر� نش�ه ب�د .از رع�یت آداب خ�ر� ش�ه ب�د یعنی یک چی�ی که به ِ
واقعیت است )و ب�ای او واقعیت است ،نه ب�ای مـ�( یعنـی مثـل شـیخ اب�الحسـن یـ� ب�رگـ�نی از ایـن قبیـل
آنچه میکنن� چ�ن ی� به ام� خ�است ی� خ�ا وادارش�ن ک�ده ،واقعیـت اسـت .مثـل م�شـینه�ی کـ�کی کـه
ا گــ� از اینطــ�ف کــ�ک کن ـی ،از اینطــ�ف مــیرود .ا گــ� از آنطــ�ف کــ�کش ک�دنــ� ،از آنطــ�ف مــیرود.
اختی�رش به دست ک�ک است .اینه� هست ،منته� به همه دست�ر دادهان� که آداب را ب�یـ� رع�یـت کنیـ�.
ً
رع�یت آداب مث� س�م ک�دن ،س�م ک�دن بـه دوسـتی ،درسـت اسـت کـه از آداب اسـت ولـی ع�مـت ادب
اســت .رع�یـت هــ� آدابـی ع�مــت ادب نیســت ولـی آدابـی هســت کــه ع�مــت ادب درونـی اســت یعنـی مــن
ب�ای ت� س�مت میخ�اهم و ب�رگی ت� را قب�ل دارم .حفظ این آداب ب�ای همه �زم است.
نقل است که م�ل�ی مق ّی� ب�د که زود س�م کن�ّ ،
البته همه به او سـ�م مـیک�دنـ� و او ب�یـ� جـ�اب
میداد ولـی خیلـی ع�قهمنـ� بـ�د کـه شـ�وع بـه سـ�م کنـ� .یکم�تبـه بـ� کسـی کـه آمـ�ه بـ�د ،گ�یـ� او هـم
همینطــ�ر بــ�د کــه تــ� رفــت پ ـیش او ،س ـی بــ�ر گفــت :مــن ســ�م کــ�دم و او جــ�اب داد ،بعــ� دو قــ�م رفــتم
ب�گشتم ،او را دی�م ،ب�ز س�م ک�دم ،او ج�اب داد .آن شـخص هـم گفـت :مـن سـی و یـک بـ�ر بـه او سـ�م
ّ
ک�دم .اینه� نه اینکه حقهب�زی است بلکه ب�ای ی�د دادن و مث�ل است ب�ای مـ� .آداب را بـهه�جهت ب�یـ�

رع�یت ک�د .این بحث را که پیش آوردم از این نظ� است که الحم�� درویشهـ� ،فقـ�ا ،ادب و مه�بـ�نی
ً
دارن� .گ�اینکه چی�ی هم که دارن� ،ا گـ� بیشـت� داشـته ب�شـن� ،ممـ�وح اسـت ولـی اخیـ�ا شـنی�م و دیـ�م،
ح�� جلس�ت خ�نمه� و آق�ی�ن ف�قی نمیکن� که:
چ ــ� از ق ــ�می یکـ ـی بـ ـیدانشـ ـی ک ــ�د نـ ــه ِکـ ــه را من�لـ ــت م�نـ ــ� نـ ــه ِمـ ــه را
ّ
مت�سـف�نه رع�یـت ادب و آداب را نک�دنــ� و مــن وقتـی شــنی�م خیلـی ن�راحــت شــ�م .الحمــ�� کــه
ّ
ّ
خ�د آن شخص جل�ی من نب�د ِوا� خیلی ب�ت� میش� ولی ن�راحـت شـ�م و تـ�ک�اتی دادم .دیگـ�ان هـم،
ّ
حتی بعضی فق�ای پیش�فته ّ
ت�جه داشتن� ،در هم�ن جلسه ت�ک� دادن� .یکب�ر یکی از فق�ا یـک بیادبـی
نســبت بــه یک ـی از مشــ�یخ ب�رگ�ارمــ�ن کــ�ده بــ�د ،مــن وقت ـی شــنی�م هم�نوقــت خیل ـی ن�راحــت شــ�م.
جلسهای ب�د مثل ام�وز که بع� از مجلس م� مینشینیم ،بعضـیهـ� انفـ�ادی مـیآینـ� .مـیخ�اسـت بی�یـ�
داخل .به او راه ن�ادم ،اج�زه ن�ادم .خیلی ن�راحت ش� ،بع� از من پ�سی� که چ�ا؟ گفتم :ت� نـ�وی دسـت
ف�ن کس را بب�سی و از ایش�ن مع�رت بخ�اهی ،ت� ایـن کـ�ر را نکـ�دی ،اجـ�زه نمـیدهـم .او هـم از همـ�ن
ج�یی که من صحبت ک�دم ،آم�ه ب�د بی�ون و م�شینی گ�فتـه بـ�د رفتـه بـ�د بـه آنجـ�یی کـه ب�یـ� بـ�ود و
ً
ن�ه�ر من ب�د ولی تـ� آمـ�،
س�م و مع�رتخ�اهی ک�ده ب�د و ب�گشت و آم� .وقتی ب�گشته ب�د تق�یب� م�قع ِ
ً
ـ�ا بــه او گفــتمّ .
البتــه گ�شــت و بهاصــط�ح ت�بــه دنب�لــهاش خیلــی اجــ� و ارزش دارد.
گفــتم بی�یــ� .بعـ
ً
ف�م�یشی از ب�رگ�ن اسـت کـه مـیگ�ینـ� :خ�اونـ� چهـ�هی مـ�دی را کـه غیـ� عمـ�ی )نـه اینکـه عمـ�ا گنـ�ه
کــ�ده ب�شــ�( خطــ�یی از او ســ� زده و خجلــتزده اســت و از خ�اونــ� معــ�رت مـیخ�اهــ� ،چهــ�هی ایـن مــ�د
گن�هکــ�ر و قی�فــهاش را از چهــ�هی آن کسـی کــه بــه خــ�دش ن�زیـ�ه ،مـیگ�ی ـ� مــن اینقــ�ر خــ�مت کــ�دم،
اینق�ر نم�ز خ�ان�م ،اینق�ر روزه گ�فتم ،اینقـ�ر بـه مسـ�کین خـ�مت کـ�دم ،بیشـت� دوسـت دارد .چهـ�هی
ت�به کننــ�ه را از چهــ�هی مغــ�ور و ّ
متکبـ� بیشــت� دوســت دارد .منظــ�ر اینکــه گ�شــت از همــهی کســ�نی کــه
ً
خط�یی ک�دن� ،چه عم�ی و چـه غیـ� عمـ�ی )ممکـن اسـت در اثـ� اشـتب�ه�تی عمـ�ا یـک چنـین خطـ�یی
بکننــ� ی ـ� ّ
ت�جــه ن�ارنــ�( بهخصــ�ص در دوران امــ�وز ،از همــه چی ـ� واجــبت� اســتّ ،اتحــ�د از همــه چی ـ�
واجبت� است.
ـ�ت خ�نمه ــ� ن�یـ ـ�م و ا گ ــ� خ ــ�اینک ــ�ده
م ــن الحم ــ�� خ ــ�ف آداب و بـ ـیادبـ ـی از ایـ ـن جلس ـ ِ
بــ�ده ،مثــل همــین جلســهای از آق�یــ�ن کــه گفــتم مــن نبــ�دم و ن�یــ�م ،ا گــ� مــیدیــ�م و ح�ضــ� بــ�دم
در آنج ــ� ،ه ــم خ ــ�دم خیلـ ـی لطم ــه مـ ـیدیـ ـ�م و ه ــم هم ــهی آن کس ــ�نی ک ــه آنج ــ� ب�دن ــ� .الحم ــ��
ً
ـ�ف مــن ،دخ�لـ ِـت مــن ،گفتــهی مــن درســت اســت کــه مــث�
کــه ی ـک چن ـین چی ـ�ی نشــ�ه و ّامــ� ای ـن حـ ِ
ّ
حت ـی در م�رســه ی ـ� در می ـ�ن ّ
بچــهه�ی ک�چــک ی ـ� در خیل ـیهــ� بــه همــه گفتــه م ـیشــ�د ول ـی در اینجــ�
ّ
ح�ف ـی کــه مــن م ـیزنــم و تــ�ک�ی کــه مــن م ـیدهــم ،معلــ�م م ـیشــ�د خیل ـی اثــ� کــ�ده .معلــ�م م ـیشــ�د
آن خط�ی او خیلی در خ�دش و در همه اث� ک�ده است.
� َّ ْ ُ َُ
ـ�رة ُهــ�د .نــ�ول س ــ�رهی ه ــ�د م ــن را پیــ� ک ــ�د .ایش ــ�ن ایـ ـن
پیغمب ــ� مـ ـیف�م�یـ ـ� ک ــه :شیبـ ـ ـت�ی س ـ
ُ
َ
�
�سـ َـت ِق ْم �مــ� أ ِمـ ْـ� �ت َو َمـ ْـن تـ �
ف�مــ�یش را وقتــی گفــت کــه ایــن آیــه نــ�زل شــ�ه بــ�د کــه :ف ْ
ـ�ب َم َعــك )ســـ�ره
هـــ�د ،آیـ ـه  (۱۱۲اســـتق�مت کـــن همـــ�نط�ر کـــه بـــه تـــ� امـــ� کـــ�دهام همـــ�اه بـــ� کســـ�نی کـ ـه بـــ� تـــ� ،ت�بـــه

ک�دنـ ــ� .پیغمبـ ــ� نگـ ــ�ان بـ ــ�دّ ،
البتـ ــه ای ـ ـن نگ�ان ـ ـی را همیشـ ــه هـ ــم داشـ ــت کـ ــه مبـ ــ�دا خـ ــ�اینکـ ــ�ده
� ُ
بــ�خ�ف امــ� اله ـی کــ�ری کــ�ده ب�شــ�؛ ع ـین ای ـن آی ـه کــه َف ْ
�مــ� أ ِمـ ْـ� �ت بــ�ز هــم در قــ�آن هســت
�سـ َـت ِق ْم
ولـ ـی آنچ ــه در ایـ ـن آیـ ـه هس ــت ک ــه در آیـ ـ�ت دیگ ــ� نیس ــتَ ،و َم ـ ْـن ت ـ �
ـ�ب َم َع ــك اس ــت یعنـ ـی آنه ــ�یی ه ــم
کــه بــ� تــ� هم�اهــی ک�دنــ� و مســلم�ن شــ�ن� ،آنهــ� هــم همینطــ�ر ب�شــن� .حضــ�ت ف�م�دنــ� :بلــه ،مــن
ّ
اختی ـ�ر خــ�دم را دارم ،م ـیتــ�انم خیل ـی دق ـت کــنم بــه انــ�ازهای کــه وســعم م ـیرســ� ،کــ�ری کــنم کــه
اط�عــت امــ� شــ�ه ب�شــ� ول ـی مــن بــ� اینهــ� چــه کــ�ر کــنم؟ هــ� کس ـی خطــ�یی بکنــ� ،هــ� ی ـک از مســلمین
و معتق ــ�ی ِن م ــن خط ــ�یی بکنن ــ� ،آن خط ــ� یـ ـک گ�ش ــهاش م ــن را مـ ـیگیـ ـ�د .ح ــ�� ببینیـ ـ� م ــن ح ــق
ً
دارم از اینک ــه وقتـ ـی یـ ـک چنـ ـین چیـ ـ�ی از فق ــ�ا دیـ ـ�م ،خ ــ�دم اینق ــ�ر ن�راح ــت بش ــ�م ک ــه دقیق ــ� چن ــ�
شب نخ�ابی�م .ح�� از این بگ�ریم.
ّ
راجــع ب ــه ذوالق ــ�نین س ــ�الی ک�دن ــ� .راج ــع بــه ذوالق ــ�نین او ْلب ــ�ر م��ن ــ� اب ــ�الک�م آزاد ک ــه وزیـ ـ�
ـگ هن�وس ــت�ن ه ــم ب ــ�د ،از ش ــ�گ�دان گ�ن ــ�ی ،رفیـ ـق ِنه ــ�و .م ــ�د دانش ــمن� ب�رگ ــ�اری ب ــ�د ک ــه
ف�هن ـ ِ
ّ
تحقیقـ ــ�تی کـ ــ�د و کتـ ــ�بی ن�شـ ــت و بعـ ــ� آن تحقیقـ ــ�ت را ع�مـ ــهی طب�طبـ ــ�یی هـ ــم قبـ ــ�ل کـ ــ�د و
ادام ـ ــه داد .ش ـ ــ�دروان حض ـ ــ�ت آق ـ ــ�ی سلط�نحسـ ـ ـین ت�بن ـ ــ�ه ه ـ ــم قب ـ ــ�ل داش ـ ــتن� .در کت ـ ــ�ب س ـ ــه
داسـ ــت�ن اسـ ــ�ار آمیــ ـ� کـ ــه ت�جمـ ــه و شـ ــ�حی از تفســ ـی� بی�نالسـ ــع�دة اسـ ــت ،آن را آوردنـ ــ� .در مـ ــ�رد
ً
ـ�د همــ ـین
ذوالقـ ــ�نین خ�دتـ ــ�ن ّاو� آن کتـ ــ�ب را بخ�انیــ ـ� حـ ــ�� مـ ــتن ع�بــ ـی آن را نمــ ـیت�انیــ ـ� ،خـ ـ ِ
ت�جمـــهی ف�رسـ ـی آن را بخ�انیـ ـ� .کتـــ�ب م��نـــ� ابـــ�الک�م آزاد هـــم بـــه ف�رسـ ـی ت�جمـــه شـــ�ه اســـت.
م�ح ـ ــ�م دکت ـ ــ� ب�س ـ ــت�نی پ ـ ــ�ری�ی آن را ت�جم ـ ــه ک ـ ــ�ده و ش ـ ــ�حی ه ـ ــم ن�ش ـ ــته ،آن ه ـ ــم ت�ییـ ـ ـ ِ� ایـ ـ ـن
ـ�ار خــ�بی بــ�د ،ایــن مســ�له را هــم پــیش آوردم
اســت .ب�ســت�نی از فقــ�ا بــ�د ،بســی�ر هــم درویــش ب�رگـ ِ
بــ�ای اینکــه طعــم تلـ ِـخ گفتــهی ّاول مــن آنقــ�ری کــه دلتــ�ن گــ�م بشــ�د ،شســته بشــ�د و تبــ�یل بــه
چیــ ـ� دیگـ ــ�ی بشـ ــ�د ،ایــ ـن مطلـ ــب را گفـ ــتمِ .واّ� ّ
مفصـ ــلت� اسـ ــت).ب�گ�فتـ ــه از گفت�رهـ ــ�ی ع�فـ ــ�نی
صبح چه�رشنبه(۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ،
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