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سلسله درسه�ی ع�ف�نی

ً
در ای�ان ،مملکـت مـ� ،تشـکیل حـ�ب ،خ�صـه نمـیم�سـ� .جهـتش هـم ایـن اسـت کـه غ�لبـ� افـ�اد
همفک� ،همسلیقه که ب�ی� ب� هم جمع بش�ن� ،ب� هم جمع نمـیشـ�ن� یـ� گـ�هی هـم ا گـ� در یـک من�سـبتی
جمع بش�ن� ،خ�د دستگ�هه�ی حک�متی در این دوران نخ�استن� که م�دم جمـع بشـ�ن� ،بـه هـ� عنـ�انی
که ب�ش� .این است کـه گ�وههـ� و احـ�اب ،هـ� کـ�ام کـه مـیآینـ�ّ ،فع�لیتشـ�ن فقـط در دشـمنی بـ� آن یکـی
اســت ،در مسـی� مثبــت کــ�ر نمـیکننــ� .حــ�� ایـن هــم بحــثش خیلـی ّ
مفصــل اســت .سـ ّی�سه� )سی�سـی�ن
بهاصط�ح( ب�ی� بحث کنن� .م� ک�ری ن�اریم.
ً
مث�لی که ّاول زدم و یکـی ،دوبـ�ر هـم قـب� گفـتم ،ایـن اسـت کـه دشـمن�ن مـ� اصـ�ار دارنـ� کـه مـ� را
ّ
سی�سی تلقی کنن� .تلقین کنن� که م� هم سی�سی هستیم و هم�ن ک�ره� را در م� تلقین کنن�.
در ف�هنگ ع�فـ�ن و درویشـی ،فحـش وجـ�د نـ�ارد .هـ� کسـی کـه فحـش مـیدهـ� ،آن فحـش بـه
خ�دش م�ب�ط است .م�ل خ�دش است ولی وقتی تش�یق میکنن� این ک�ر هـم پیـ�ا مـیشـ�د .ایـن یـک
وسـیلهی ُمضــمحل کــ�دن اســت و وسـیلهی ایـن اســت کــه مــ�دم بــ� هــم بــه طــ�ق مختلــف جمــع نشــ�ن�،
همفک� نب�شن� .فک�ه�یش�ن اگ� هم یک کمـی هـم بـه هـم ن�دیـک اسـت ،سـعی کننـ� اینهـ� را از دو طـ�ف
بکشن� ،از هم ج�ا کنن� ،از هم دورت� کنن�.
م� ب�ویم به گفته و ن�شتهی ب�رگ�ن س�بقم�ن که چط�ر ب�دنـ�؟ چـه ک�دهانـ�؟ چـه شـ�ه؟ م�حـ�م

آق�یسلط�نعلیش�هﻥ ،آق�ین�رعلیش�ه ،همینط�ر به بع� ،حض�ت ص�لحعلیش�ه ،حض�ت رض�علیش�ه
و حض�ت محب�بعلیش�ه.

حضــ�ت سلط�نعلیشــ�ه کــه در اوراق مختلــف ف�زنــ�ان خــ�دش را دعــ�ت ک�دنــ� بــه اینکــه بــ� هــم
خ�ب ب�شن�ّ .
البته ّاول از آنه� خ�استهان� که همه انش�ءا� به حلقهی فق� دربی�ین� و بع� بـ� هـم م�افـق
حتی در می�ن چن� ت� ب�ادر ،اگ� یکیّ ،
ب�شن� و ّ
حتی کمی ِس ّنش از دیگ�ی بیشت� ب�د ب�ی� ادب و احتـ�ام او
را نگــهدارد .ب�ی ـ� بــ�ای او در مجــ�لس تقـ ّـ�م ق�ئــل بشــ�د .مــن ی ـ�دم م ـیآی ـ� خــ�دم ی ـک چن ـین تقـ ّـ�می را

همیشه رع�یت میک�دم .جل�ی وزی� رفتیم ،من این ّ
تق�م را رع�یت میک�دم .آن وزی� از دوست�ن م� بـ�د،
خ�ا رحمتش کن�ّ ،
تعجبش همین ب�د که من او را ،کسی را که در اداره زی�دست مـن بـ�د مق ّـ�م داشـتم.
ّ
من این داست�ن را به او گفتم .در یکی از کت�به�ی محققین مـیگ�یـ� کـه انسـج�م سلسـلهی گن�بـ�دی،
ّ
حق ّ
بهواسطهی همین رع�یت چنین ّ
تق�می استّ .
البته ب�رگ�ن کـه وصـ ّیت ک�دهانـ� ،بـ�ایش بطـ�ر کلـی
یک استثن�ء ق�ئل ش�هان� .وقتی کـه یـک کـ�چکت� ِسـمت الهـی داردِ ،سـمت معنـ�ی دارد ،ب�یـ� رعـ�یتش

کــ�د .کمــ� اینکــه بعــ� از رحلــت حضــ�ت رض�علیشــ�ه ،در زمــ�ن حضــ�ت محب�بعلیشــ�ه ،بــ� وجــ�د اینکــه
ایش�ن ب�ادرزادهی من ب�دن� و مـن عمـ� بـ�دم ،مق ّـ�م بـ�دم ،معذلـک همـه ایشـ�ن را مق ّـ�م مـیداشـتیم.

این ّ
تق�م و رع�ی ِت این ام� م� را وادار مـیکنـ� بـه یـک نظـم و ت�تیبـی و یـک انـس و ّ
محبتـی کـه ب�یـ�نی و
شکستنی نیست .این هم هست که من از هم�ن ّاول ،ت�کن�ن فق�ا را میخ�انـ�م بـه اینکـه بـ� هـم خـ�ب
ب�شن� ،رع�یت این مس�ئل را بکنن� و نگ�ارن� کسی رخنه پی�ا کن� ،اگ� کسـی خ�اسـت ایـن انـس و الفـت
را بــه هــم ب�یـ�د ،هــ� کســی کــه ب�شــ� ،او مــ�رد غضــب الهـی قــ�ار مـیگیـ�د .از اینکــه در مجــ�لس اینطــ�ری
بنشینیم و بع� که بلن� میشـ�یم ،کـ�ورته�یم�ن ،سـی�هدلیه�یمـ�ن بیشـت� از پـیش ب�شـ� ،چـه ف�یـ�ه از

این مجلس؟! این مجلس ،دیگ� مجلس فقـ�ی حسـ�ب نمـیشـ�د .ب�رگـ�ن مجلـس هـم ،وقتـی در صـف
هستن� ،آن جل�یی در واقع راهنم�ی قبلی حس�ب میش�د .آن کسی که در ّاول صف است ،وقتـی رفـت،
دیگــ�ی دنبــ�ل او مـیرود .ا گــ� او در گــ�دالی بیفتــ� .ب�یـ� م�اظــب ب�شـی� دیگــ�ی در گــ�دال نیفتــ� .ا گــ� بــه
گ�دال افت�د ،او را دربی�وری� ،تمی�ش کنی� .پ�ک و پ�کی�ه ب�یـ� از مجـ�لس دربی�ییـ� .اینچنـین مجلسـی،
مجلــس فقــ�ی اســت ،مجلــس اله ـی اســت .خ�اونــ� ّ
حت ـی در آن آی ـه م ـیف�م�ی ـ� :بعــ� از آنکــه کســ�نی،
حس ــ�به ــ�ی زن�گیش ــ�ن م ـ ّ
ـنظم ش ــ� و معل ــ�م ش ــ� ک ــه بهش ــتی هس ــتن� ،بهاص ــط�ح در س ــ�لن انتظ ــ�ر
َ
نشستهان� ،همه منتظ�ن� که اج�زه داده بش�د ،یکییکی وارد بش�ن� .در آنج�َ ،و ن َ� ْع َن� َم� ِ�ى ُص ُـ� ِور ِهم ِّم ْـن

ّ
ِغـ ٍل )س�ره حج� ،آیه  (۴۷اگ� لکهی سی�ه و ج�ئیای از دیگ�ان در دلـش ب�شـ� ،خ�اونـ� آن را پـ�ک مـیکنـ�،
ّ
بعــ� اجــ�زه مـیدهــ� بــ�ود .حــ�ل کسـی کــه آنجــ� هســت و ب�یـ� منتظــ� ب�شــ� ،ب�یـ� لکــهی خــ�دش را زیـ�دت�
ّ
کن�؟! نه ،ب�ی� لکهه� را پ�ک کن�ّ .ام� ع�ایض من ،ح�فه�ی من ،یکی از این جهت است کـه هـ� قـ�می

را به آن رأسش میشن�سن� و ح�� من ب�ون اینکه خ�دم رأسی ب�شم ولی مق�م رأس دارم ،ایـن اسـت کـه
� ُ
�مــ� أ ِمـ ْـ� �ت َو َمـ ْـن تـ �
مســئ�لم .ث�نیـ ً� ف�مــ�یش الهـی ،آیـهی قــ�آن خطــ�ب بــه پیغمبــ� اســت کــهَ :ف ْ
ـ�ب
�سـ َـت ِق ْم
ً
َم َعك )س�ره ه�د ،آیه  .(۱۱۲حضـ�ت ف�مـ�د :ایـن » َم ْـن ت �
ـ�ب َم َعـك« کمـ� مـ�ا شکسـت .حـ�� ا گـ� دقیقـ� بـه ایـن
عبــ�رت نب�شــ� ولـی در ف�رس ـی ،مــ� بــه همـین عبــ�رت م ـیگــ�ییم .انشــ�ءا� نبیـنم و نشــن�م کــه کمــ� مــ�ا
شکستی� .انش�ءا�.
*****

ّامــ� در مــ�رد فقــ�ای مشــه� کــه اینجــ� آم�هانــ�؛ حضــ�ت رضــ� بــه مــ� )بــه ای�انـیهــ�( ّ
محبــت ک�دنــ�.
اینط�ف تش�یف آوردن� .بع� دی�یم چه کس�نی به ایش�ن زحمت دادن� ،مسم�مش�ن ک�دن� ،زهـ� دادنـ�
ولی م� هم�ن جن�زهی حض�ت ،ب�ایم�ن ّ
متب�ک ب�د ،نگهش داشتیم .من هم خـ�دم را مشـه�ی حسـ�ب
م ـیکــنم بــ�ای اینکــه مـ ّـ�تی در مشــه� بــ�دم .بــهه�جهت ،خ�شآم�ی ـ� و خیل ـی مــن از ای ـن جهــت هــم

خ�شــح�لم و معــ�رت مـیخــ�اهم و ّ
ـعف مــ�اج )نمـیگــ�یم پی ـ�ی ،بــ�ای اینکــه انشــ�ءا�
مت�س ـفم کــه ضـ ِ

میخ�اهم پی�ت� بش�م( نمیگ�ارد که ب� شم� بیشت� ب�شم ولی به همین ان�ازه که ت�فیق دارم ،شم�ه� مـ�ا
دع� کنی� ،من هم همهی شم� را دع� میکـنم ،انشـ�ءا� .خـ�ش آم�یـ�).ب�گ�فتـه از گفت�رهـ�ی ع�فـ�نی،
صبح پنجشنبه(۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ،

*****

در اینکه بسی�ری اوق�ت میبینیم وق�یع ت�ریخی تک�ار مـیشـ�د و ّ
حتـی در زنـ�گی عـ�د ِی خ�دمـ�ن

میبینیم بعضی وق�یع فیالمثل پی�ا ش�ه و میگ�ین� ت�ریخ تک�ار میش�د ،همین است.
نگ ـ ــ�ه کنـ ـ ـیم در ظه ـ ــ�ر اس ـ ــ�م ،پیغمب ـ ــ� ک ـ ــه ّ
البت ـ ــه از یـ ـ ـک خ ـ ــ�ن�ادهی ب ـ ــ�رگ و خ ـ ــ�ن�ادهی
ّ
محت�مـ ـی ب ــ�د ک ــه هم ــه ب ــه درس ــتی ،ام�ن ــت ،دین ــ�اری مـ ـیش ــن�ختن� ولـ ـی معذل ــک ت�ل ــ�ش ّاول در
ّ
خ ــ�ن�ادهای ب ــ�د ک ــه ن ــه پ ــ�رش شخصـ ـیت مس ــتقلی داش ــت ،ن ــه م ــ�درش و ن ــه خ ــ�ن�ادهی م ــ�درش
ولــی ح ــ�� مـ ـیتــ�انیم بگ ــ�ییم ک ــه اینه ــ� را ن�اشــت ولـ ـی خ ــ�ا را داش ــت فقــط یعنـ ـی خ ــ�ا او را داش ــت،
در چنت ــه داش ــت ک ــه ظ ــ�ه� س ــ�خت .ب ــهه�جهت اوایـ ـل ظه ــ�ر خیلـ ـی ب ــه نظ ــ� م ــ�دم عجیـ ـب و غ�یـ ـب
م ـ ـیآمـ ــ�ّ .
حت ـ ـی آی ـ ـهی قـ ــ�آن هـ ــم دارد وقت ـ ـی کـ ــه پیغمبـ ــ� دعـ ــ�تش را ظـ ــ�ه� هـ ــم کـ ــ�د ،خیل ـ ـیهـ ــ�
ّ
ً
مــیگفتنــ� :چــ�ا در فــ�ن شــه� ،مــث� در مکــه ،م�ینــه و اینهــ� ،آن اشــخ�ص هســت ،فــ�نکــس هســت
ً
ـث� او را پیغمبـــ� نکـــ�د و آمـــ� ایـ ـن ّ
محمـــ� را
کـــه خیلـ ـی مـــ�د بـــ�رگ و دانشـــمن�ی اســـت ،چـــ�ا خـــ�ا مــ
پیغمبــ� کــ�د؟ ب�ایشــ�ن عجیــب و غ�یــب بــ�د .پیغمبــ�ی را هــم یــک مقــ�م ظــ�ه�ی مــیدانســتن� ولــی
بع� همین پیغمب� به خ�است خ�اون� در اواخ� عم� خ�دش ،گفت�رش را مثل ورق زر میب�دن�.
در چنین وقتی ،هنگ�می که م�دم ت� ّ
ح�ی به ّ
اهمیت و عظمت مق�م پیغمبـ� پـی ب�دنـ� ،دروغهـ�
در اط�افش ف�اوان ش�ّ .
البته دروغه� مح� میش�ن� ،هـ� چـه آن منبـع اصـلی ب�رگتـ� ب�شـ� ،دروغهـ� زودتـ�
مح� میش�د .دروغه�ی در م�رد پیغمب� ،خیلیه�یش مح� ش� ولی انشـع�ب�ت و اخت�فـ�ت شـ�وع شـ� .از
ّاولـی کــه هنــ�ز بــهق�لی آب غســل جســ� مبــ�رک ایشــ�ن خشــک نشــ�ه بــ�دّ ،اولـین اخــت�ف ایجــ�د شــ� کــه
ت�ریخش را میدانی� .بع� یکییکی بی�یی� ت� زم�ن م� ،ه� روز یک اخت�ف ج�ی�ی ایج�د ش� ولی ب�ز هـم
ای ـن عظمــت آنقــ�ر زی ـ�د بــ�د کــه از ای ـن اخت�فهــ�ی مختلــف ،اینهــ� فهمی�نــ�ّ ،
ت�ج ـه داشــتن� کــه حــق
بــهج�نــب کیســت؟ و خ�دشــ�ن در مق�بــل حــق ی ـک خضــ�ع و خشــ�عی داشــتن� .بــ� وجــ�د ای ـن در مق�بــل
دشمن�ن اس�م ،همهی گ�وهه� ّمتح� ش�ن� و ب�دنـ� ولـی امـ�ی کـه دشـمن�ن اسـ�م داشـتن� در آن م�قـع

کــه هنــ�ز هــم دارنــ� ،خیل ـی از آنهــ� از روی جهــل و نــ�دانی بــ�د ،در یهــ�د ی ـ� در نصــ�راّ .
حت ـی در بس ـی�ری از
علم�ی یه�د ،احت�ام نمیگ�اشتن� و ب� میگفتن� ولی ّ
ع�های هم ب�دن� که ب� ّ
ت�جه به ف�م�یش�ت م�سی
و عیسی� ،ی� یقین داشتن� ی� احتـ�ام مـیگ�اشـتن� ولـی معذلـک دوران ج�یـ�ی از دشـمنی شـ�وع شـ�
کــه هنـ�ز هــم ادامــه دارد و آن نقــلقــ�لهــ�ی غلــط و راهنمــ�ییهــ�ی غلــط کــه مــ�دم را بــه چ�لــه بین�ازنــ�
بهاصط�ح ،به انح�اف وادار کنن� ولی خ�اونـ� آن عظمتـی را کـه در اسـ�م داده بـ�د ،مـیبینـیم در زمـ�ن
ـ�د پیغمبـ� هـیچ اخت�فـی ایجـ�د نشـ� ولـی ّاو ْلبـ�ر در زمـ�ن خ�فـت علـی� یـک ع ّـ�های گفتنـ� :علـی
خ ِ
خ�اســت کــه داســت�نش را مـیدانیـ� .نقــلق�لهــ�ی غلــط ،نم�نــهاش بسـی�ری از ایـن اخبــ�ری کــه ن�شــته
ش�ه و نتیجهاش این ب�د که یک علم ّ
اط�اف شن�خت اس�م بهوج�د آم� مخصـ�ص شـن�خت
خ�صی در
ِ
ُروات حــ�یث .حــ�یث را همــه احتــ�ام مـیگ�اشــتن� و ّ
حتـی آنهــ�یی کــه شـیعه هــم نب�دنــ� ،بــه ف�م�یشــ�ت

ائمهی م� احت�ام میگ�اشتن� و ّ
ّ
حتیالمقـ�ور رع�یـت مـیک�دنـ� ولـی بـ�ی ایـن بـ�د کـه از همـین احتـ�ام و

اط�عتی که م�دم از ف�م�یش�ت ام�م داشتن� ،بسی�ری تعلیم�ت غلط و نگ�ان کننـ�ه بـه نـ�م ب�رگـ�ن جـ�ری
ً
ش� .مث� میگفتن� که پیغمب� اینط�ر ف�م�د .نم�نهه�ی عجیبی پی�ا ش� که بعضی از این نم�نهه� شـ�ی�
ً
خ�اینک�ده م�ن�ه ولی اکث�ا بهت�ریج مح� ش�.
ّ
البتــه زمــ�ن پیغمبــ� نقــلقــ�ل از پیغمبــ� خیل ـی خط�نــ�ک بــ�د .بــ�ای اینکــه هــ� چــه را کــه مــ�دم،
ـ�ب بــه پیغمبـ� ب�اننــ� ،محتــ�م مـیداننـ� و ه�گــ� نمـیگ�اشـتن� چنـین اخبــ�ری وارد شــ�د.
مسـلمین ،منسـ ِ
ائمــه� ّ ،
بــهاینجهت بــ�د کــه بعــ� در دوران ّ
ائمــه ف�م�دنــ� کــه فقــط کســ�نی حــق داشــتن� از ایشــ�ن
ً
نقلق�ل کنن� که اج�زه داشتن� .مث� م�من ط�ق که از ن�دیک�ن حض�ت جعف�ص�دق بـ�د و داسـت�نی دارد
که چن� ب�ر گفتیم و اج�زهی روایت مت�اول شـ� یعنـی بـه کسـ�نی کـه حضـ�ت اجـ�زه مـیدادنـ� ،آنهـ� حـق
مت�سف�نه در دوران ت�ریخ م�ن�ه است و گ�دش ک�ده ّ
دارن� نقلق�ل کنن�ّ .
البته تم�م این مع�یب ّ
حتی بـه
م� هـم رسـی�ه .بـه دوران امـ�وز مـ� هـم رسـی�ه ،هـ� ح�فـی ق�بـل اعتمـ�د نیسـت .خیلـی اشـخ�ص بـ� ظـ�ه�
خیلی معتب� ،یک ح�فه�ی خیلی ن�معتب� میزنن�.

ّ
ـ�ام نـ�م
به اینجهت نب�ی� ه� ح�فی را هم که به ب�رگ�ن نسبت مـیدهنـ� ،بـ�ور کـ�د .البتـه بـه احت ِ

آن ب�رگ ممکن است آدم چی�ی نگ�ی� ولی ب�ور نمیش�د ک�د .بن�ب�این ه� ح�فی هم که شـنی�ی� ،نب�یـ�
ب�ور کنی�.

حض�ت ص�دق ب�ای اینکه م� را ت� ّ
ح�ی نج�ت ب�هن� در این مـ�رد ف�م�دهانـ� کـه هـ� چـه از قـ�ل

مــ� گفتهانــ� و شــنی�های� ،بــ� قــ�آن انطبــ�قش ب�هی ـ� ،ا گــ� بــ� قــ�آن منطبــق بــ�د ،قــ�ل م�ســت .ا گــ� ج�ئ ـی
اخت�فی ب� ق�آن و ف�م�یش ق�آن داشت ،آن ح�یث را به دی�ار ب�نی� یعنی ب�ور نکنیـ� .حـ�� مـ� ایـن روش
را ،این ف�م�یش حض�ت را ب�ی� در زن�گیم�ن به ک�ر بب�یم.
انش�ءا� خ�اون� م� را از خط�ه� حفظ کن� .این وسـ�وس شـیط�نی مـ� را خـ�اب نکنـ� .انشـ�ءا�.
)ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح جمعه ،۱۳۹۳/۱۰/۲۶ ،جلسه ب�ادران ایم�نی(
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