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 هاى سبز آيه
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 )كليه حقوق اين اثر متعلق به ناشر است(



اى است از برخوردها و حكايات از زنده  هاى سبز مجموعه آيه
هاى او پراكنده  ها و گفته ياد على صفايى حائرى(ره) كه در نوشته

بود و به همت جمعى از دوستان گردآورى شده است. 
اينها واقعياتى است كه اگر چه به صورت حكايت و داستان بيان 

شده اما نشانه هايى است از شكوفايى و رويش و رشد. 
 او يادآور اين كالم حضرت على(ع) در وصف برخوردهاى

0F«طبيب دوار بطبهفرمود:  پيامبر(ص) بود كه مى

 طبيبى كه منتظر ;»�

ماند تا به سراغش بيايند، بلكه او خود به سراغ بيماران  نمى
 را گم كرده بودند. مقصدو راه  و خود بيمارانى كه ;رفت مى

«ما من شىء تراه  او به حوادث يادآور اين روايت كه: نگاهو 

1Fعينك اّال و فيه موعظة

 هيچ چيز نيست كه چشمان تو آن را ;»�

اى است. و به همين جهت هميشه  ببيند مگر اين كه در آن موعظه
.او هر حادثه را آيه و «در هر حادثه درسى است»گفت:  مى

كرد تا اين درس را  ديد و يادآور درسى. و سعى مى اى مى نشانه
ها به ديگران منتقل كند.  ها و گفته در نوشته
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 بلند او يادآور اين حكايت حضرت على(ع) كه در هدفو 

صفين بعد از آن كه شش ماه صبر كرد و درگير نشد تا جايى كه 
ترسد! حضرت فرمودند:  يارانش او گفتند او مى

«از رسول خدا شنيدم كه اگر يك نفر به دست تو هدايت 

2Fشود بهتر است از آنچه كه آسمان بر آن سايه افكنده

�« .

صفايى در تمامى سفرها و برخوردهايش اين گونه بود. و جز 
 كه او اين گونه آموخته بود. ;اين مقصدى نداشت

خوانى يا براى كسى نقل  و اكنون تو، اگر اين حكايات را مى
كنى با اين ديد همراه باش كه او طبيبى بود كه به دنبال اين  مى

مقصد بلند بود: 
تا دلى را روشن كند 
تا كسى خود را بيابد 

تا راه گم نشود 
تا مقصد فراموش نگردد 

خبرى مجهول نماند  ها در بى تا راه و رسم منزل
تا ... 
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 ناشر

 عشق برتر

اش  ى لباس و قيافه من جوانى را سراغ داشتم سخت وابسته

اش از كجا باشد و دوختش از  بود، حتى وسواسى داشت كه پارچه

فالن و مدلش از بهمان. 

اش  براى دوستى با او همين بس كه از لباسش و اتويش و قيافه

ى آن بپرسى. او عاشق ظاهر سازى و  تحسين كنى و يا از طرز تهيه

ها بريده بود تا  سر و وضع مرتب بود و به اين خاطر از خيلى

تر در دلش ريخت و با دخترى آشنا شد و با  كه عشقى بزرگ اين

هم سفرى كردند و در راه تصادفى. 

هاى خودش فارغ بود و  ى بحرانى از رنج جوانك در آن لحظه

انديشيد و سخت  اش مى خودش را فراموش كرده بود و به محبوبه

به او مشغول بود. 

هايش را پاره  او به خاطر پانسمان محبوبش به راحتى لباس

بست و راستى سرخوش بود كه خطرى  ها را مى كرد و زخم مى

پيش نيامده است. 



هاى  تر دل را بگيرد، عشق هنگامى كه عشقى بزرگ

3Fتر نردبان آن خواهند بود. كوچك

� 
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 رهايى از بندها

ى آب چاه تحقيقى كرده بود و به اين  يكى از بزرگان درباره

نتيجه رسيده بود كه آب چاه تا هنگامى كه تغيير نكند و رنگ و بو 

و طعمش عوض نشود، نجس نخواهد شد و قابل استفاده خواهد 

بود. هنگامى كه از اين تحقيق خالص شد، متوجه گرديد كه 

خودش در خانه چاهى دارد. اين بود كه با خود گفت: شايد به 

ام و به اين  خاطر اين چاه و راحتى خودم اين چنين فتوايى را داده

ام. از اين رو دستور داد كه چاه را پر كردند و آن گاه  نتيجه رسيده

دوباره تحقيق را شروع كرد در حالى كه چاهى نداشت و منافعى او 

كرد.  را منصرف نمى

انسان قبل از شروع به حركت بايد آزاد شود واز سودها، 

4Fها و تقليدها خود را خالص كند. ها، عادت هواها، تعصب

� 
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 آزمندى

ـ... با تفكر در استعدادها و مقدار استعدادها و خلقت انسان 

هايى برسانيم كه در جهان بينى  توانيم هر كس را به شناخت مى

رسيم.  اسالمى به آن مى

ى حركت و  هاى عميق و غير مهاجم نطفه با اين گونه سؤال

گيرد و رشد  هاى فرارى و خسته، آرام جاى مى تفكر در ذهن

شود.  كند و به مرور زمان متولد مى مى

توان شتاب زده در انتظار نتايج فورى بود كه  البته بگويم نمى

كشد تا جوانه بزند و برويد و رشد كند.  ها طول مى يك دانه، ماه

كنيم كه خود به يأس  ما با شتاب نه تنها طرف را خراب مى

رسيم. همانند آن گوسفنددار ناشى كه پوست خربزه را به دهان  مى

ى گوسفند را وزن  گذاشت و با دست ديگرش دنبه گوسفند مى

كرد كه ببيند آيا سنگين شد و گوسفند چاق و پروار گرديد.  مى



ها را  دهند و با آن دست دنبه ها كه با اين دست غذا مى آن

رسند و  مانند و به يأس مى سنجند، فقط از كار خويش مى مى

5Fشوند. دق مرگ مى

� 
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 ى ديد زاويه

خواست  خواست به نويسندگى دست يابد. مى پسركى مى

نويسنده بشود. راه افتاد. به پيرى رسيد. شايد جادوگرى بود. مطلب 

خود را با او در ميان گذاشت. 

خورد. از كوله بار  پيرمرد روى سنگى نشسته بود و گيالس مى

خود عينكى درآورد و به چشم پسرك نهاد. همين كه عينك بر روى 

ها به  ديد هسته چشم او نشست، ديد صحنه طورى ديگر است. مى

ها به درختى و درخت در زمين  اى و شاخه ها به شاخه دمى و دم

و آب و همراه باغبانى و زمين در آب در دست آفتابى و... وقتى به 

كرد، فقط گيالس  گيالس كه باالى سر پيرمرد بود نگاه مى

كاشت و زمين  ديد كه مردى در زمين مى اى را مى ديد. هسته نمى

را ديد كه هسته را روياند و شاخ و برگ و شكوفه و ميوه داد و 

چيد و پسرك خيلى صحنه در  ها را مى دستى را ديد كه ميوه

ديد. سخت مشغول بود كه دست پيرمرد عينك  اطراف خودش مى

را از چشم او برداشت و او را از حال خود بيرون آورد. 

هاى گيالس را كه  ديد و فقط هسته باز پسرك فقط درختى مى

اگر آمدند. در اين لحظه پير توضيح داد:  از دهان پيرمرد بيرون مى



خواهى نويسنده باشى، بايد اين گونه ببينى و با اين عينك  مى

6Fنگاه كنى.
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 هاى زندگى جرقه

يك روز صبح با صداى استارت ماشينى از خواب بيدار شدم. 

 اما با اين ;ها زياد و مايع قابل احتراق استارت مداوم بود و جرقه

وصف حركتى نبود و پيشرفتى نبود. 

هايى افتادم كه در زندگى خودم مدام سر  من به ياد جرقه

كشيدند. و به ياد استعدادهايى افتادم كه قابل سوختن بودند. و  مى

به ياد ركود و توقفى افتادم كه با اين همه جرقه و استعداد 

گيرم بوده است. در اين فكر رفتم كه ببينم نقص از كجاست  گريبان

گويد بايد هلش داد. هوا برداشته است. و  كه شنيدم راننده مى

همين جواب من بود. 

گيرند و دلم را هوا بر  هنگامى كه هواها وجود مرا در بر مى

خواهم   و اگر مىكنند ها برايم كارى نمى دارد، ديگر جرقه مى

ام بزنند و راهم بيندازند تا آن  به راه بيافتم بايد هلم بدهند و ضربه

7Fهمه استعداد راكد نماند.
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 چاره انديشى

اى زنبورى به  در اتاق نشسته بودم كه از سوراخ شيشه شكسته

درون آمد و سپس پروازهاى اكتشافى را شروع كرد و بعد هم براى 

رو  رفت با شكست روبه بازگشت آماده شد، اما به هر طرف كه مى

افتاد تا اين كه  خورد و به زمين مى گرديد. به شيشه مى مى

ى كفشى راحتش كرد.  ضربه

اين درس من بود كه هنگام گرفتارى خود را به هر طرف 

نكوبم، بلكه به راه بازگشت فكر كنم و آن را بيابم و خود را 

8Fخالص كنم.
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 تفاوت ديد

با يكى از دوستان خوبم بر سر سفره نشسته بوديم. او به پياز 

عالقه داشت و به خوردن آن مشغول بود. كودكى در آن جا بود، 

مقدارى از آن پياز را دهان گذاشت. اشكش سرازير شد و زبانش 

اى پربار و پر از   خنده;سوخت و آن را رها كرد. دوستم خنديد

گذرند، اما  اى به خاطر جهتى از چيزهايى مى  كه عده;برداشت

خواهند. آن تيزى و  اى ديگر، همان چيز را به همان خاطر مى عده

تندى كه كودك را فرارى كرده، مرا به سوى خود كشانده است و 

اى به همان  ها عده ها و ناراحتى سپس ادامه داد در برابر سختى

ها بهره  روند و از سختى كنيم، به استقبال مى خاطر كه ما فرار مى

آورد،  همان دردها و فشارها كه ما را از پاى در مىگيرند.  مى

ها به عنوان پا، عامل حركت و پيشرفت و ورزيدگى  همان

9Fشود. اى مى عده
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 غفلت از سرمايه

هاى خود را نديده و غافليم، باكى  ما تا هنگامى كه سرمايه
ها براى خالى نبودن عريضه  نداريم و سرحاليم و در جمع

ايم، آن هم با خنده و  ايم و خسارت داده گوييم: ما ضرر كرده مى
شكسته نفسى،... 

گويند يكى از تجار بزرگ بغداد يكى كشتى چاى از  مى
شود و  هندوستان خريدارى كرده بود. در راه، كشتى دچار توفان مى

آيد و خبر  بيند، اما با تالش مالحان، خسارتى بار نمى صدمه مى
رسد. تا روزى  سالمتى كشتىِ به غرقاب نشسته به تاجر بغداد مى

اندازد و بارهاى عظيمِ چايى را از  كه كشتى در كنار سامراء لنگر مى
گذارند و تاجر براى ديدار از  كشند و روى هم مى آن بيرون مى
آيد...  ى به سالمت رسيده مى مال التجاره

هاى بزرگ چاى افتاد كه  گويند هنگامى كه چشمش به كوه مى
روى هم سوار شده بودند، حالش عوض شد و با تعجب پرسيد كه: 

خواسته غرق... غرق بشود؟ و افتاد و مرد.  ها... مى اين... اين... اين
ى غرق  ها را نديده مسأله تاجر مادام كه مقدار و عظمت سرمايه

شدن برايش جدى نيست و همچون شكسته نفسى مجلس داران، 
بيند چقدر سرمايه در شرف  برايش جالب است، اما هنگامى كه مى



سوزد و قالب تهى  غرق بوده و تا كام مرگ رفته... در اين هنگام مى
10Fكند. مى

� 

                                                           
 175، ص 1 ـ مسؤوليت و سازندگى، ج �



 مشكل اساسى

گفت: ما شاهد روزهايى  دوستى دارم كه دلسوز و آرام مى
هايى  ايم كه فوج فوج به اسالم رو آوردند و شاهد روح بوده
ايم كه هستى يك گامشان بود...  بوده

ميرند و  هايى هستيم كه فوج فوج مى و امروز هم شاهد آن
لمند.  اند و در خويش مى هايى هستيم كه باقى مانده شاهد آن
گفت: ما امروز از لحاظ تبليغ در سطحى باالتر هستيم. ما  و مى

ايم.  اى هم بهره گرفته وارث گذشتگان هستيم و از علوم گسترده
ها در  پرسيد: چه شده كه آن روح پرسيد و صادقانه مى و مى

تپد؟  ها در درون ما نمى شكوفد و آن دل ميان ما نمى
اند و ما  ها كبريتى از تبليغ در دست داشته گفتمش: گيرم كه آن

ها  ها كبريت را به فتيله خرمنى از آتش، اما تفاوت اين است كه آن
اما ها را زير نظر گرفتند و با استعدادها كار كردند...  زدند و چراغ

ها را داغ كرديم و  ما اين خرمن آتش را به باد داديم و سنگ

 ها را خاموش گذاشتيم. چراغ

شوند، اما  و اين پيداست كه با يك كبريت استعدادها روشن مى
گيرند.  ها نورى نمى با خرمنى سوزان از آتش، سنگ



و باز گفتمش بگذر از آن كه ما با آن همه ميراث غنى، روش 
بردارى ضعيف، درست مثل كسى كه  فقيرى داريم و بهره

شناسد  هاى زياد و مطبوعى ذخيره دارد، اما نيازش را نمى خوراك
داند و از روش تغذيه آگاهى ندارد. اين  هايش را نمى و نياز مهمان

شوند، اما  ميزبان، خودش و مهمانش از غذاهاى لذيذى سرشار مى
گردد.  نيازهايشان تأمين نمى

آخر كسى كه به ويتامين «ث» نيازمند است بر فرض برايش تيهو 
به سيخ بكشند و آهو برايش كباب كنند، نيازش تأمين نخواهد شد 

شود و بيمارى دست  كه آن همه نيرو در اين بدن عفونى مى
هايى داريم، اما همه  المعارف دهد و اين است كه ما امروز دايرة مى

نيازمند و عليل. 
 ها فقير و مريض... ها سرشار است در حالى كه بدن معده

رسيم و  و اين است كه با اين همه ثروت و اميد، باز به يأس مى
هاى آهن را آب  ها با يك جرقه خرمن مانيم. آن در خويش مى

داشتند، اما ما با يك  دادند و بهره برمى كردند و شكل مى مى
ايم و يك مهره را شكل  خرمن آتش حتى يك ميخ نساخته

اى كه بتوان  ايم. ميخى كه بتوان به آن چيزى آويخت و مهره نداده
آن را به كار گرفت. 



ها  ديدند، حقارت جرقه ها هنگامى كه يك كوره آهن را مى آن
كردند و آن جرقه را نه  آوردند كه به روش فكر مى را در نظر نمى

ها را به الوارها و  سپردند و گون ها مى ها كه به گَون به آهن
ها هم آب  ها و به اين گونه بود كه آهن الوارها را به زغال سنگ

دادند.  گرفتند و بهره مى شدند و شكل مى مى
هاى مانع، يا سرود  ما امروز در كنار درياى مشكالت و كوه

مانيم و يا بدون روش و بدون تفكر دست به  خوانيم و مى يأس مى
هاى يأس  رسيم و در چاله بست مى شويم و به بن كار مى

ى به غرقاب نشسته يا پشت  خوابيم. ما در برابر يك جامعه مى
ها را نشنويم و يا  ها و استغاثه ها و ناله كنيم كه دست و پا زدن مى
كنيم و يا اگر همتى باشد از دم دست، هر كه به  تفاوت نگاه مى بى

جان و  هاى بى كشيم و چه بسا كه نعش دستمان آمد، بيرون مى
مان شود.  هاى آب خورده نصيب مرده

تر،  ها مشغول هستيم و استعدادها در آن طرف ما به نجات مرده
ها و گالويز مرگ!  اسير موج

كه با استعدادها كار  اى نيست جز اين در اين موقعيت چاره
ها به سراغ  ها را بيرون بكشيم و بعد با همدستى آن كنيم و آن

ها،  ها و الوارها و زغال سنگ ديگران برويم و با كمك گَون



ها بهره  ها را شكل دهيم و از آن ها را آب كنيم و مانع آهن
برداريم. 

آن اوج ديروز و اين ركود امروز يا به خاطر اين است كه 

ها و  ها و شاخ و برگ دادن روش تربيتى نداريم و به داغ كردن

دهيم و  دهيم و ريشه نمى ها مشغوليم و روشنى نمى بغل كردن

كنيم و يا به خاطر اين است كه با اين روش  بندها را باز نمى

ى سرشار و  كنيم و با اين ذخيره صحيح، با استعدادها كار نمى

11Fزنيم. اى نمى ها جرقه ها و چراغ با اين خرمن آتش به فتيله
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 روش كار

گذشتيم.  يك روز با يكى از دوستانم از ميدان شلوغ شهر مى
ديديم كه مسخ شده بودند و  ها را مى فوج فوج و دسته دسته آدم

اى را كارگردانى و  هاى مسخره نامه عروسك شده بودند و نمايش
هاى بلندى را كه  كردند. دور از هر گونه صميميت، فيلم بازى مى

كردند.  به درازاى يك عمر بود، صحنه سازى مى
هاى دراز بلند و  دوستم كه شاهد آن فوج بازيگر و آن فيلم

خسته و تكرارى بود و آرام آرام به فكر فرو رفته بود با چند كالم، 
ها، با اين همه بازيگر كارى  شود با اين فكرش را به من داد كه نمى

كرد. 
ها را به كار  ها و بازيگرها و تماشاچى توان اين بازيچه نمى

شود كارى كرد!  جدى كشيد. اصال نمى
ى تو  او هنگامى كه سكوت مرا ديد، پرسيد كه آيا به عقيده

توان كارى كرد؟!  مى
اند يا اين طور  ها همين طور بوده من از او پرسيدم: آيا اين

اند و معلوم است  اند؟ گفت: معلوم است كه اين طور نبوده شده

 اند. كه اين طور شده

 مانند. شود كه اين طور هم نمى گفتم پس معلوم مى



توان از همان راه خراب  اند، مى گونه ساخته كسانى را كه اين
توان از همان راه به شكل ديگر ساخت. و آن گاه گفتم:  كرد و مى

ها درست بشوند و خوب بشوند يا  براى من اين مهم نيست كه اين
ها را بسازم.  ها شكل بدهم و آن نه و كار من اين نيست كه به آن

ها  ها فراهم بشود و آن مهم اين است كه شرايط خوب شدن آن
بتوانند از زير جبرهاى حاكم آزاد شوند و با تضادها، به فضاى آزاد 

برسند و در اين فضا، خودشان برپا بايستند و خود را شكل بدهند و 
هدف اين نيست كه مردم خوب بشوند. بسازند و يا خراب كنند. 

 آن ها فراهم بشود. بل هدف اين است كه شرايط خوب شدن آن

12Fتوانند انتخاب كنند و اتخاذ كنند. ها هستند كه مى گاه آن

 گفتم: ما �
ها شكل  گيرى كنيم و به آن خواستيم كه خلق را قالب اگر مى

توانستيم  ها را به شكل دلخواه در آوريم، به راحتى مى بدهيم و آن
اند، شروع كنيم.  از همان راهى كه شروع كرده

سپس توضيح دادم كه چگونه دشمن شروع كرد و چگونه بر 
روى يك اقليت كار كرد و چگونه اين اقليت را به كار گماشت و 

ى سنت و شخصيت ملى  چگونه اين اقليت به كار پرداخت و حربه
ها گرفته و  ى مذهب را از دست ى عقل و انديشه و حربه و حربه
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اى كه شخصيتش را از دست داده بود، مقلد و  در نتيجه جامعه
زده بار آمد.  غرب

اش را كنار زده بود به اسارت غريزه  اى كه انديشه و جامعه
ها آمد  اى كه مذهبش را باخته بود، به استقبال مكتب رفت و جامعه

شخصيت  ى بى زده ى غرب زده ى مكتب و سرانجام اين جامعه
كه بتوان كارى  كنى از اين بينى و تعجب مى همين شد كه تو مى

كرد. 
شنيدى كه در آن جو بسته و در  تو اگر دويست سال پيش مى

شكم همان تعصب و پرهيز، اين همه آزادى و ولنگارى و بازيگرى 
كردى كه امروز تعجب  شود حتماً همان قدر تعجب مى زنده مى

ى ولنگار و اسير، حساب و دقت  كه در اين جامعه كنى از اين مى
اما كسانى كه كليدها را به دست و سنجشى متولد شود، 

نمايند كه بر  كنند و نه درنگ مى اند ديگر نه تعجب مى آورده

دهند و با استعدادها،  ها كارها را گسترش مى روى اقليت

13Fدارند. ها را از ميانه برمى سنگ
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 موال اجازه نداد!!

دوستى داشتم سخت و برنده و قاطع و سركش. تازه عروسى 
كرده بود و پس از عروسى مريض شده بود و به سينه درد سختى 

مبتال گرديده بود. 
يك روز ديدمش، خيلى از دست رفته و پريشان. دلواپس حالش 

ام درد  ام و سينه شدم و از وضعش پرسيدم. گفت سرما خورده
كند.  مى

گفتم: چرا به طبيب مراجعه نكردى؟ 
توانستم و اجازه نداشتم.  جواب داد: نمى

خواستى؟ گفت: موال  تعجب كردم كه از چه كسى اجازه مى
ها  ها مشورت كن و با آن اجازه نداده است و فرموده است با زن

مخالفت كن. من با خانم صحبت كردم و او دستور داد كه به طبيب 
ام!  مراجعه كنم و من تا به حال با او مخالفت كرده

يك كمى نگاهش كردم و سخت توپيدم و به تندى گرفتمش. 
چون با آن روحيه سركش و قاطع و در شرايط من كه توانايى 

اى نبود.  داشتم، جز قاطعيت چاره



آن گاه از او پرسيدم كه آيا محمد با خديجه(س) و فاطمه(س) 
كرد؟ آيا  كرد؟ آيا على(ع) با فاطمه(س) مشورت نمى مشورت نمى

ها نظر  ها بر خالف آن محمد(ص) و على(ع) در مشورت
ها در دست  هنگامى كه ميزانكردند؟  دادند و حركت مى مى

 كشد؟ نباشند، كار به كجاها مى
اش باال گرفت و  ريزى سينه دوستم مبتال به سل شد و خون

ها در بيمارستان ريوى بوعلى بسترى گرديد... تا ازمرگ  مدت
14Fرهيد.
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 حالت منافق

خواستيم خودمان آتشى  ها مى وقتى كه ما بچه بوديم، زمستان
شديم  بيافروزيم و استقاللى نشان بدهيم و خودمان باشيم. جمع مى

ها به عنوان بادگيره و تنوره آتشى  و پشت ديوارها و داخل ناودان
افتاديم و  شديم، به ياد شكم مى افروختيم و همين كه گرم مى مى
هاى خال ريزه  آورديم و ميان آتش رفتيم و سيب زمينى مى مى
نشستيم. پس از آن كه با زحمت آتش  گذاشتيم و به انتظار مى مى

ها را از دست داده بوديم و آب از بينى و  افروخته بوديم و چشم
، درست در همين «استوقد ناراً»چشم خود راه انداخته بوديم، 

دانم  هاى محل نمى ى انتظار و پس از آن همه رنج، نالوطى لحظه
ها در  رسيدند و در يك لحظه آتش شدند و سر مى از كجا خبر مى

ها. چه بخار  ها در دست آن هوا بودند و خاكسترها بر ما و سيب
هاى نصف شده و خال برداشته به هوا  قشنگى از آن سيب

رفت!  مى
«استوقد ناراً فلما  ;فهمم من امروز معناى اين آيه را خوب مى

اضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم و تركهم فى ظلمات ال 

«صم بكم عمى فهم ال كنم.   و حالت منافق را حس مىيبصرون»



15Fيرجعون

افروزد و  منافق به خاطر رسيدن به منافع فتنه مى. »�

ى انتظار، خدا، نور  كند اما درست در لحظه آتش روشن مى

16Fكند. ها رها مى ها را در تاريكى برد و آن آتش را مى
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 سر انگشت تدبير

هاى آب منزل ما پوسيده بود و از آب استخرى  چندى پيش لوله
خواستيم يك تكه راه را كه با  ساخته بود. با چند نفر از دوستان مى

بود بشكافيم. كلنگى آوردند. در ضربه اول  سيمان محكم شده
اش شكست.  دسته

اى كه براى دسته كردن الزم بود، دوستانم كه قوى و  در فاصله
اى سبك، با چوب، با دست، به  ها با تيشه نيرومند هم بودند مدت

آوردند و  ها به روى خود نمى رفتند، اما سيمان ها ور مى سيمان
خوردند و حتى تيشه را شكستند... تا اين كه كلنگ با  تكان نمى

ها انجام شد.  اش آمد و با چند ضربه، كار يك ساعت آن دسته
ها بايد  من از اين صحنه به اين فكر افتادم كه هنگام ضربه زدن

تر بر جاى  اى و مهم تر همراه دسته اى باشد و مهم وسيله، وزنه
 وگرنه ;مناسب و سر بزنگاهى و آن هم با دست كارگر آگاهى

برند و  ها شست پايت را مى كشند و كلنگ ها وقت را مى ضربه
شكنند...  سرت را مى



 اما اين ضربه ;هاى مغرور را بايد ضربه زد اين است كه روحيه
اى و بينشى كه سر  اى باشد و دسته بايد از كسى باشد كه وزنه

17Fبزنگاه را بشناسد.
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 موقع شناسى

ها و  هايش را در ضمن داستان استادى داشتم كه درس
آرام.  گفت: كه محصلى بود زيرك و متحرك و بى ها مى افسانه

خواست برگردد و بار مسؤوليتش را  درسش را تمام كرده بود و مى
ها و نيازمندها را ديده بود و  ها و محتاج به مقصد برساند، كه تشنه

اى خود را محبوس  توانست در حجره بنشيند و يا در غرفه نمى
كند. 

بارش را بست و براى خداحافظى پيش استادش رفت. استاد 
دانى  ها را مى اش نداد و گفت: باش. درست است كه حرف اجازه

اى، اما او گوشش بدهكار نبود و  ها را نياموخته اما هنوز روش
گذاشت.  آتش مسؤوليت آرامش نمى

آمد... در سر راه به روستايى رسيد. در روستا،  راه افتاد. پياده مى
ماليى بود زيرك و كاركشته و مريد باز. او در مسجد خانه گرفت 

گاه خوبى بود.  ها پناه كه مسجد براى آواره
براى نماز در مسجد جمع شدند و نماز شام را گذاشتند. او 

خواند. خوب دقت كرد ديد  ديد كه مال نمازش را غلط مى مى



داند، نه وقف را، نه وصل و قطع را، نه ادغام  اصال هيچ نمى
حروف يرملون را... اصال از علم تجويد و قرائت بويى نبرده است. 
سرش سوت كشيد... بعد از نماز ديد كه مال بر منبر نشست و 

اى!  به وعظ و خطابه مشغول شد، آن هم چه وعظى و چه خطابه
ديگر طاقت نياورد و دادش درآمد كه بيا پايين! اين چه وضعيه؟! 

سواد، مردم را ضايع كنى؟ بيا پايين!  مگر مجبورى كه بى
 مردم منتظر آخر صحنه بودند. مالى زيرك در ;غوغايى به پا شد

ميان آن همه غوغا و فرياد، آرام آرام سرش را تكان داد و با خود 
گفت: 

صدق رسول اهللا! صدق رسول اهللا! 
ى مسؤول كه طاقتش را باخته بود،   حتى طلبه;در برابر اين فيلم

مسحور شد كه اين ديگر يعنى چه؟ صدق رسول اهللا چيست؟ 
هنگامى كه همه تشنه شدند و ساكت شدند، مال توضيح داد كه 

خواستم بگذارم و  ديروز از اين ده و مردم خسته شده بودم. مى
كردم كه آيا صحيح است؟ آرام آرام از  بروم، اما با خودم فكر مى

فضاى ده بيرون رفتم و باالى آن كوه رسيدم و آن جا نشستم با 
ها خوابم برد. در خواب ديدم مردى بزرگ، جليل القدر  خستگى

تاخت. به حدود من كه رسيد،  سوار بر اسبى سفيد از پايين كوه مى



ايستاد و به من نگاهى كرد. من از آن نگاه خود را باختم، اما ديدم 
او با محبت به من نزديك شد و به من گفت: مبادا كه اين ده را تنها 

ها بروى، به اين زودى شيطانى  بگذارى. مبادا كه از ميان اين
خواهد دين من را ضايع كند و ايمان مردم را به باد  آيد كه مى مى

بدهد. تو باش، تو پاسدار ده باش! 
و صدق رسول اهللا! صدق رسول اهللا! آن شيطان همين است كه 

بينيد. اصال همه چيزش مثل شيطان است! اعوذ باهللا من الشيطان  مى
الرجيم. 

مردم كه شيطان را در خانه خدا گير آورده بودند، امان ندادند كه 
بگريزد. چنانش كوفتند كه توانش نماند! 

 چون هنگام ضعف و در گير و دارها، ;بيچاره به ياد استاد افتاد
دانى،  ها را مى «درست است كه حرفآيند:  هابه ياد مى گذشته

 اى». ها را نياموخته اما هنوز روش

ها را شناخت.  پيش استاد بازگشت و مدتى ماند و راه
استاد به او اجازه داد كه برود، اما او تقاضا كرد، چندى بمانم. 

توانى بروى. برو. مگر مسؤوليت را فراموش  استاد گفت: حاال مى
ها را فراموش نكرده بود.  اى؟ اما او هنوز كتك كرده



كه خودش را بشناسد به همان ده  در هر حال آمد و براى اين
آمد. اين بار پشت سر مال ايستاد و با او نماز خواند و مدافع او شد. 

افتاد، او كمك  آمد كه مال به زحمت مى اى پيش مى اگر مسأله
ديد مريدى دلسوز  داد. مال كه مى كرد و مسائل را جواب مى مى

هاى اطراف سراغ  همراه دارد او را به خود نزديك كرد. اگر از ده
فرستاد. رفته رفته مال خودش را  آمدند. مال او را مى مال مى

شناخت و ديد منبر كسر شأن اوست. به محراب قناعت كرد و منبر 
را به او واگذاشت. 

ها را بدست آورده بود  ها را شناخته بود و پست راستى كه راه
و مال را خلع سالح كرده بود، اما هنوز يك مسأله باقى بود و يك 

حساب تصفيه نشده بود. 
يك شب كه مال در كنار منبر نشسته بود و او را باالى منبر 
ها را  فرستاده بود، او سخن را به معاد و حشر و نشر كشاند و اشك

ها را در راه  ها را به لرزه آورد و دل ها بيرون ريخت و دل از چشم
گلو انداخت. 

دهم. من امروز كه به فكر قبر و  آن گاه گفت: يك بشارت مى
عذاب افتاده بودم، سخت بيچاره شدم. در خواب ديدم كه قيامت به 

ها آماده گرديده و مردم در چه وضعى هستند.  پا شده و عذاب



شناسد و هر كس از برادرش و مادرش و  كسى، كسى را نمى
گريزد. هر كس  فرزندش فرارى است. هر كس از دوستش مى

گاهى است. من به ياد رسول اهللا افتادم. خودم را به او  سراغ پناه
رساندم و گريه كردم. حضرت به من فرمودند. آيا از فالنى ـ مالى 
ده ـ امانى دارى؟ هر كس يك مو از او همراه داشته باشد در امان 

است! 
اين بگفت و از مال تقاضا كرد كه مرا امانى بده! 

مال كه خود را شناخته بود، دستى به صورتش كشيد و امانى به 
او داد! او هم امان را گرفت و بوسيد و مردم را تحريك كرد كه 

امانى بگيرند! 
از اطراف تقاضا شروع شد. با كمبود عرضه، وضع بدى پيش 

دادند كه مال امانى  آمد. در ميان هجوم جمعيت ديگر مهلت نمى
گرفتند. چيزى  ها را از سر و صورت مال مى بدهد، خودشان امان

كن نبود و مردم را به  مو شد، اما او ول نگذشت كه مال َامَرد و بى
انداخت و  ها و تجاوزها مى ها و آب دزديدن ها و ستم ياد ظلم

كرد.  هايشان تحريك مى ها و دروغ ها را با غيبت كردن زن
رمق افتاده بود كه از الى  مال در زير دست و پاها، خونين و بى

جمعيت چشمش به باالى منبر افتاد و با ناله پرسيد: آخر تو چه 



وقت اين خواب را ديدى؟ لعنت بر اين خواب! او با نگاهى پر معنا 
جوابش داد: تو چه وقت آن خواب را ديده بودى؟ لعنت بر آن 

18Fخواب!

� 

                                                           
 251، ص 2 ـ مسؤوليت و سازندگى، ج �



 

 عوامل حركت

اى و با چه  دوستى از من پرسيد تو از چه كسانى تأثير پذيرفته

اى؟ گفتم: من از بيرون انتظارى نداشتم و  عواملى حركت كرده

 و عشق را ديده بودم و از ضرورت حادثه را يافته بودم و تنهايى

اى هم سرشارم كرده بودند و همين سه عامل براى حركت  عالقه

پاهاى فلج كافى هستند تا چه رسد به استعدادهاى آماده و آنگاه 

مثالى آوردم كه: 

دختر يكى از بزرگان قوم فلج شده بود و او را تا خارج هم برده 

ها او را در كنار باغ ييالقى  بودند و مأيوس برگشته بودند. تابستان

ى ملوس كه انيس و خدمت  گذاشتند و تنها با يك دختر بچه مى

كردند.  كار و دوست او بود، همراهش مى

اين دو، روزها در ميان اين باغ كه يك آسياب آبى هم در 

كردند. دخترك در امتداد نهر آب تا آسياب  كنارش بود، زندگى مى

كرد.  هايى براى بازى جمع مى ها بود و ريگ ها و پروانه دنبال گل

يك روز در كنار نهر، پايش ليز خورد و داخل نهر افتاد و با دست و 

آمد... تا در ميان  تر شد و آرام مى پا زدنش به آسياب نزديك



هاى ده  آمد تا باغ هاى آسياب و آخر سر مى تنوره... تا كنار پروانه

هايى كه به  ها داده بود و استخوان آن هم با خونى كه به آب

آسياب بخشيده بود. 

كار ملوسش بود و  دختر افليج كه شاهد مرگ دوست و خدمت

ها را يافته بود، به هيجان آمد  بود و ضرورت حادثهديده  تنها داغ

و به خود فشار آورد و به پا خاست. دخترك را از آب گرفت و به 

ده آورد و هنگامى كه متوجهش كردند كه تو چه طور راه افتادى، از 

شوق غش كرد و افتاد. 

اگر او به انتظار كسى بود، فشار به گلوش به دوستم گفتم: 

شد. و اگر عشقى در او نبود و ضرورت  آمد و فريادگر مى مى

ماند، اما با جمع اين هر سه  تفاوت مى ديد، بى حادثه را نمى

19Fعامل به حركت رسيد.
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 ها دردها و رنج

رو  گذشتم. در كنار پياده يك روز عصر از خيابان خلوتى مى
اى را ديدم. مست بود، اما مست درد و رنج.  جوان شوريده و خسته

زد. نزديكش شدم. با خدا دعوا داشت و او را  با خودش حرف مى
نمود.  كرد و اعدام مى محكوم مى

وقتى چشمش به من افتاد، خيال كرد كه خدا مدافعى پيدا كرده 
است، اين بود كه ايستاد و من هم ايستادم و رو به من، با خدا 

هايش را كرد. منتظر بود كه چيزى بگويم، اما  فريادها داشت. ناله
زنى؟  حرفى نزدم. پرسيد: چرا حرفى نمى

گاه شروع كردم و برايش  كنم و آن گفتم: من درد تو را حس مى
داستانى از زندگى خودم شرح دادم. 

اش آرامشى گرفت و من  بيچاره براى من به گريه افتاد. با گريه
هم برايش توضيح دادم كه من با اين همه رنج از پا نيفتادم كه به پا 

هايى گرفتم. من  تر شدم. من از اين دردها، درس رسيدم و قوى
هايم  ها بت هاى تو. با اين ضربه هايى بودم مثل بت اسير بت

ها  ها از آن شكستند. من وابسته به ديگران بودم. با اين نامردى
بريدم. من با خودم گفتم: اصال چرا من توقع راحتى و مردانگى 



داشته باشم؟ و همين كه توقعم عوض شد، راحت شدم. من 
ها شديدتر شدند، به اين فكر افتادم كه چرا خدا  هنگامى كه ضربه

سوزاند؟ آيا دشمن من است؟ آخر مگر مرا شيطان  قدر مرا مى اين
آفريده؟ مگر كسى او را مجبور كرده بود؟ 

خواست كه  اگر مرا دوست نداشت، اگر مرا و ماها را نمى
آفريد. ببينم اصال محبت را چه كسى آفريد؟ شور عشق را چه  نمى

توانم به او فرياد  ها ريخت؟ جز او؟ پس چگونه مى كسى در دل
ترند؟!  ها از تو مهربان ترند و جالدها از تو نرم بزنم كه يهودى

من خودم منقلب شده بودم و او هم در برابر هر كدام از اين 
گرفت كه چگونه از  رسيد و آتش مى اى مى ها به جرقه سؤال

هايى كه  هايى كه او داشته و ضربه دوست بريده و در برابر محبت
هايى كه او شكسته، به جاى تشكر، فرياد راه انداخته  او زده و بت

و خود را باخته است. 
گويم رنج را تحمل كن و با درد  آن گاه به او گفتم: من نمى

ها را تحليل كن كه از كجا  گويم اين رنج بساز، بلكه مى
اى؟ پس بگذار. آيا ديگران  اند. آيا خودت به وجود آورده برخاسته

اند؟ پس خراب كن و اگر از اين هر دو نيست، پس  برايت ساخته
اش را بگيرى و درسش را بخوانى.  بكوش كه بهره



ام نباشم،  آن وقت گفتم: من هنگامى كه خودم عامل بدبختى
 چون در هر كالس درسى هست و با ;باكم نيست كه در كجا هستم

توان راه رفت. بيشتر از آن چه كه دارم، از من  هر پايى مى
كار نيستند.  طلب

گفت: نيشخند مردم؟ 
ها نيستم كه  ها نيستم. من آمپر دهان آن گفتم: من اسير آن

ها  هاى آن هميشه بلرزم. هنگامى كه من حسابم صاف بود، خنده
كنند و در من قدرت و اعتماد به نفس را  تر مى مرا به خودم نزديك

20Fنمايند. بارور مى
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 هدايت مغرور

شنيد و حتى از بزرگان قومش سخنى  ... او از هيچ كس نمى
هاى جدى،  كرد و در بحث ها اهانت مى پذيرفت و به آن نمى

ها و  گرفت و يا به بازيگرى شد و ژست مى ناگهان بلند مى
ها چه طور  هاى چه غذايى دوست دارى؟ يا اين فرش سؤال

پرداخت و دم بحث را  خواهى فيلم ببينى؟ مى هستند؟ و آيا مى
خورد و  كرد و با زرنگى سر مى ها را مسخ مى بريد و حرف مى

نمود و يك جمله  گير مى كرد و سپس طرف را غافل فرار مى
رفت و آن هم با لبخندى پر از شيطنت و با  انداخت و در مى مى

تواضعى سرشار از غرور و نخوت. 
كه من و او پس از يك درگيرى، با هم دوست شديم.  تا اين

خاصيت آن درگيرى همين بود كه فهميد من برايش سبزى هم پاك 
كنم و اگر برخوردى هست كامال به خاطر مسائل ديگرى  نمى

است. خاصيت آن درگيرى همين بود كه من را با او در سطح 
مساوى يا برتر از او قرار داد. 

دانستم و  هايش را مى شناختم و بازى هاى او را مى من فيلم
بريدم و ميان حرفش  هايش را مى اين، من بودم كه دم بحث



اى كه سرهايى را بريده  انداختم. آن حربه پريدم و دستش مى مى
گرفت و او منتظر بود كه من بحث را  بود، اكنون سر خودش را مى

كرد،  كردم و هنگامى كه بحث را شروع مى شروع كنم و نمى
گير  شد و غافل حال مى انداختم و همين كه بى دستش مى

زدم. با تواضع و شكسته نفسى و  شد، در يك جمله زمينش مى مى
گرفتم.  يا تعريف و تمجيد از او، بيشتر حالش را مى

يك روز از راه رسيد. حالش را پرسيدم. با موهاى بلندش، 
صورتش را به من نزديك كرد و با حالتى پر از بازى و شيطنت 

ام و رفت. من ساكت شدم. هيچ نگفتم.  ام، زنده گفت: اى زنده
طورى؟ نگاهش  چند قدمى نرفته ايستاد. نگاهم كرد و گفت: تو چه

كه زنده هستم!  اى؟ گفت: مثل اين كردم و گفتم: پس تو زنده
اى؟ تخفيف داد كه: شايد زنده باشم...  پرسيدم: حتماً زنده

ام يك فاتحه بخوان!  آرام گفتم: پس براى من، منى كه مرده
اى؟ با سر  به من نزديك شد و اسمم را آورد كه فالنى! تو مرده

ام. و آخر  ام و دوباره پرسيد. گفتم: من مرده جوابش دادم كه مرده
اگر زنده اى؟ گفتم:  سر صورتش ديوار شد و پرسيد: فالنى تو مرده

كردم. چهل سالم ـ سن او را گفتم ـ يك جور  بودم، رشد مى



گذشت و عمرم تالوت تكرار نبود... و بلند شدم و تنهايش  نمى

21Fگذاشتم.
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 ها وسوسه

هاى مستمر و  هاى گنگ، وسوسه دوستى داشتم كه از ترس
22Fريخت زد و اشك مى هاى جالبش حرف مى بافى خيال

 كه با اين �
تواند درسى بخواند. از او  تواند كارى بكند و نمى وضع نمى

شوند. وقتى  ها در تو شديدتر مى پرسيدم چه وقت اين حالت
كار هستى؟ وقتى كه در خانه هستى يا بيرون  مشغول هستى يا بى

شوى يا با مردها يا  رو مى آيى؟ وقتى كه با دخترها روبه مى
پيرمردها؟ 

ها را بنويس  ها را كنترل كن و اين حالت به او گفتم: اين حالت
و براى من هم نقل كن. من خواستم اين گونه براى  او كارهايى 

دست و پا كنم. 

                                                           
 ـ تعريف مى كرد در يك مجله خوانده ام كه يك سفيد پوست نوزادش شكل ديگرى گرفت و �

معلوم شد كه فالن و بهمان ديگرى به او منتقل شده و من مى ترسم از اين كه شايد از ديگران هم در 
من داخل شده باشد و من خودم نباشم. بر اساس اين ترس مى گفت: از هر چيز دست مى شويم و به 
هيچ چيز دست نمى زنم و با هيچ كس تماس نمى گيرم كه مبادا در من نفوذ كنند و من خودم نباشم. 

 ساعت در حمام ماندم و مثل ديوانه ها شده بودم و به هر كس حمله مى كردم ـ 8مى گفت: يك روز 
البد براى اينكه در او نفوذ نكنند ـ بر اساس اين حالت ها كه از ترس ها كمك مى گرفت... رفتار 

ديگران با من عوض شد. حتى برادرم چندين بار سخت تنبيهم كرد و من هم حق را به او دادم، اما 
نمى توانستم ازكارهايم دست بشويم. ترس هاى عجيبى در من رخنه كرده بود. من به پدر و مادرم 

جور ديگرى نگاه مى كردم و مى ترسيدم از اين كه فرزند آن ها نباشم و اين ترس ها با رفتار آن ها 
 شديدتر مى شد و دليل هاى تازه اى مى يافت.



او پسرى بود مستعد و با هوش. استعدادهاى زيادى داشت و 
اين استعدادها جريانى نيافته بود و كارى پيدا نكرده بود و اين همه 

گاه برايش توضيح  فساد به بار آورده بود و فاجعه آفريده بود. آن
كار  ها طبيعى است. خود من هم كه بى دادم كه اين حالت

آيد.  ها در من مى ها و خيال شوم، اين ترس مى
گفتم: تو فكر نيرومند و هوش زيادى دارى. تصديق كرد. گفتم: 

ها در تو راه  وقتى از اين استعداد درست بهره نگيرى، اين وسوسه
گيرد. پس تو بايد كارهاى  ها تو را در خود مى يابد و اين ترس مى

ها را كنترل  ى اول بايد اين حالت بزرگى را شروع كنى. در مرحله
ها بنويسى. اين نوشتن هم براى خود تو مفيد است و  كنى و از آن

هم من به آن احتياج دارم. آن گاه گفتم: تو با تراكم استعدادها به 
رسى. هر چه  ها به ضعف و پراكندگى مى ها و از وسوسه وسوسه

كند تا آن جا كه آن  قدر تو ضعيف بشوى، خيال تو بيشتر كار مى
كنى واقعيت دارد و االن تو را  گذرد، خيال مى چه در خيال تو مى

ترساند  هايى كه نيست، تو را مى كند. در اين لحظه غول نابود مى
و باز به او گفتم: پس از آن كه كارهاى خودت را شروع كردى و 

ها  تكيه گاهى پيدا كرده و با قدرتى نزديك شدى، ديگر ترس
اى نيستند.  مسأله



ها فرار نكن.  ها روبه رو شو و تمامش را بپذير. از آن تو با آن
آخر خط را در نظر بگير. آن چه كه پيش آمده، اگر تو عاملش 

نباشى، مسؤولش هم نيستى. گفتم: آن بيكارى و آن ضعف و اين 
ترس، تو را اين گونه در خود گرفته و فشار داده است. در برابر 

ترس، به تمامش راضى باش. بر فرض ديگران در تو نفوذ كنند مگر 
شود. اصال تو نباشى مگر چيز مهمى هست. تو از ديگرى  چه مى

كند. امروز بميرى يا پس فردا هشت تا سر در  باشى چه فرقى مى
آيد. در برابر ضعف، خودت را جمع  بياورى... مگر چه پيش مى

كن و يك كار پخته را شروع كن و بر قدرتى تكيه بده و تكيه 
گاهى بگير. 

ها و كنترل  دوستم با شروع كارهاى پخته و نوشتن حالت
هايش را شروع كرد و نشاطش را باز  خودش، راحت شد و درس

23Fيافت.
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 تفاوت نيستى رفيق؟ چرا بى

جوانى را سراغ داشتم، دوست داشتنى و مهربان. با هم نزديك 
ديدم.  بوديم و با هم برخوردها داشتيم. من در او اميدهايى مى

يك روز به او برخورد كردم. از حالش پرسيدم، خودش را خيلى 
خيال جا  داد و به عمد خودش را بى تفاوت نشان مى حال و بى بى
زد.  مى

گفت كه:  من تعجب كردم. بيشتر ازش جستوجو كردم. مى
ام و هيچ چيز برايم اهميت ندارد. نه  تفاوت شده اعتنا و بى بى

تر...  فكر، نه باالتر و نه پايين فالن، نه بهمان، نه هم نوع، نه هم
هايى داشت كه  گويد. او ريشه حس كردم كه دروغ مى

توانستم همين طور رهايش  تفاوت بشود، ولى نمى توانست بى نمى
تر از او هم امكان لغزش و  ها محكم  چون در كنار حادثه;كنم

گفت.  سقوطشان بود. شايد راست مى
گفت،  هايى را شروع كنم تا اگر دروغ مى مجبور شدم ضربه

گفت، همراهش بمانم.  مچش را باز كنم و اگر راست مى
هايش  ام و لب او ادامه داده كه ديگر حتى مطالعاتم را ول كرده

ها چه فرقى  ها با آن حرف را جمع كرد كه اى بابا! اين حرف



كند رفيق؟  كند...؟! و از من به شيطنت پرسيد: مگر فرقى مى مى
گفتم: مگر بايد فرقى بكند؟! جواب داد: براى من نه. براى من همه 

كنى كه  تفاوت هستم. گفتم فكر نمى چيز يك رنگ است. من بى
معناست.  خوانى؟ گفت: نه، همه چيز براى من بى دارى شعر مى

گفتم: اگر االن بخواهم اين لباست را بكنم و ببرم و يا پاره كنم، 
گذارى؟ ساكت شد. آماده بودم كه اگر حرف نزد، دست به كار  مى

تفاوت  كنم. گفتم: پس بى شوم. جواب داد: تا بتوانم دفاع مى
نيستى. و ادامه دادم: اگر شلوارت را در بياورند چى؟ صورتش قرمز 

شد. ادامه دادم: اگر به ناموست تجاوز كنند؟ كه سخت تركيد كه: 
نزاكت هستى رفيق؟  چرا بى

تفاوت نيستى رفيق؟ و بعدها برايش توضيح دادم  گفتم: چرا بى
هايى است  تر از آن كه آن چه تو به آن پاى بند هستى، خيلى ساده

اند  ها كه خودشان را رها كرده اى. گفتم: آن ها آزاد شده كه از آن
ها و  توانند از لباس اند، چه طور نمى و از خودشان گذشته

هايشان بگذرند.  هايشان و يا از نزاكت و عبادت ناموس
اهميت نيست و در  مند، هيچ چيز بى در هستى قانونگفتم: 

هستى مرتبط و وابسته، يك فساد، يك فساد نيست و محدود 



توان  ترين فساد و تجاوز نمى نيست و در برابر كوچك

. تفاوت بود بى

كند و اگر  گو، زندگى را تحمل نمى تفاوت صادق و راست بى
تواند تجاوزهايى را كه زندگى ُكش هستند و  تحمل كرد، نمى

24Fشوند، بپذيرد. فسادهايى را كه در يك جا حبس نمى
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 كور و بينا

ها  روند و موش دارها با عصا راه مى هاى مجهول، چشم در راه
ها كنار  كنند، اما كورها و بىوسيله ها را قربانى مى و ميمون

كشند.  مى
تاريكى عامل ترس و وحشت است و همين است كه رهروان 

خوانند. و كورى، خداى بدبينى و احتياط  تنها، در تاريكى آواز مى
رو هستند.  است. و همين است كه كورها دنباله

گويند دو نفر با هم قرار شركت گذاشتند. يكى كور بود و  مى
ديگرى بينا... با هم آمدند... تا اين كه غذايى خريدند و انگورى 

گرفتند و به خوردن انگور نشستند. 
خوردند. كور با خودش گفت: نكند رفيقم دو  باهم دانه دانه مى

خورد... احتياطش شروع شد. دو تا دو تا خورد. ديد  تا دو تا مى
رفيقش حرفى نزد. با خودش گفت: البد او سه تا سه تا مشغول 
است. شروع كرد... باز هم ديد صدايى در نيامد... گفت: خير او 

جلوتر است و شاخه شاخه به دهان كشيد... 
ديد وضع عوض شده است. طرف بدجورى  رفيقش مى

شود.  خودكشى راه انداخته، منتظر بود... تا ببيند چه مى



و كور نابينا منتظر فرياد بود، اما اعتراضى نشنيد. گفت معلوم 
شود كه تو خيلى جلوتر هستى... اين بگفت و خود را بر روى  مى

25Fظرف انگور انداخت...
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 بابا غصه خور
ها و  ها و وسوسه  مثل تحقيرها و تلقين;عوامل خارجى

هاى ارواح و اجّنه و پريان، فكر  انگيز و افسانه هاى وحشت داستان
نمايد و انسان از  كند و خيال را تقويت مى را تضعيف مى

هايش كه كامالً برايش مشخص هستند و واقعى جلوه  خيال
هايى كه ممكن است پيش بيايد  كند و از مانع كنند، وحشت مى مى

شود.  برد و ذليل و زبون و رنجور مى رنج مى
برد  داستان بابا غصه خور معروف است كه از هر چيزى رنج مى

رسيد.  و با هر چيزى غصه برايش مى
يك روز عيالش گفت: آخر اين كه نشد كار. پاك از دست 

غصه و ناراحتى  شوى. يك روز تو بى روى. بيچاره مى مى
اى. امروز در خانه بمان كه الاقل چيزى نبينى و چيزى نشنوى  نبوده

و يك روز راحت باشى. 
قليانش را چاق كرد و سماورش را آتش انداخت و بساطش را 

رنج بگذراند.  كوك كرد كه يك روز بى
اى  ديد كه رنج ببرد و حادثه بابا غصه خور ديگر چيزى نمى

شنيد كه غصه بخورد، همه چيز بر وفق مراد بود كه ناگهان از  نمى



گويند:  پشت ديوار از بيرون خانه شنيد كه دو نفر عابر با هم مى
اش نه دم دارد و نه  فالنى، ديشب ماده االغش كره آورده، اما كره

گوش. 
بابا غصه خورد بر سر خود كوبيد كه بيچاره شدم. زنش هر چه 

فكر كرد ديد طورى نشده است. با تعجب پرسيد: كجايت درد 
كند.  كند؟ چه پيش آمده است؟ بابا فرياد زد: جاييم درد نمى مى

مگر نشنيدى كه گفتند كره االغ فالنى نه دم دارد و نه گوش. زن 
دادش درآمد كه به درك، نه دم داشته باشد و نه سر، به من چه؟ به 

خورى؟ بابا گفت: همين است كه  تو چه؟ تو چرا غصه مى
فهمى. اين كره بزرگ  گويند زن ناقص العقل است. آخر تو نمى مى
شود. زنك گفت: خوب بشود؟ بابا ادامه داد... يك روز بار  مى

گذارند...  رويش مى
زنك گفت: خوب بگذراند... بابا صدايش لرزيد... كه از اين 

كند... زنك گفت: خوب بكند، به تو چه؟ بابا  ى ما عبور مى كوچه
آيد و  فهمى، همين جا زير بار، از پا در مى ناليد همين. نمى

افتد...  مى
فهميد، پرسيد: خوب به تو  كرد چيزى نمى زن هر چه فكر مى

چه مربوط؟ 



بابا گفت: اين كه ديگر معلوم است. مثل روز روشن است، مرا 
خواهم اين االغ را بلند كنم.  زنند كه كمكشان كنم. من مى صدا مى

آخر چه كار كنم؟ كجايش را بگيرم؟ نه دم دارد كه تكانش بدهم و 
نه گوش دارد كه بلندش كنم. آخر من چه خاكى به سرم بريزم؟ 

شود و خيال بارور  راستى هنگامى كه فكر ضعيف مى

كنيم و به  سازيم و از هيچ وحشت مى گردد، از كاه، كوه مى مى

 خوريم. كشيم و خود را مى خاطر هيچ كنار مى
ها، عشق و خودخواهى، تنهايى، ضعف و  نداشتن مالك

پراكندگى، جهل و حيرت، تخيل نيرومند و فكر ضعيف، اينها 
گيرى و احتياط  عواملى هستند كه سستى و زبونى و ترس و كناره

ى سست عنصر و ترسو را  آورند و روحيه و بدبينى را به وجود مى
26Fسازند. مى
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 ديگر اين نبود

كنند، زود از پا  حساب شروع مى كسانى كه با شتاب و بى
مانند، اما آنها كه با ارزيابى و اطالع و با آگاهى و  افتند و مى مى

اند. اين گونه و با حساب  ها آماده آيند، در برابر حادثه دقت مى
برد و آمادگى  احتماالت حركت كردن، ضعف و زبونى را مى

آورد.  مى
هاى احتمالى  تر، از گرفتارى هاى بزرگ انسان به خاطر ارزش

كند.  و قطعى فرار نمى
جوانى به خاطر ديدن ماهرويى به حمام اندر آمد و حساب 

ها را كرده بود و به اين  ها و شالق ها و افتضاح ها و صدمه كتك
اى را در ميان خود ديدند، فرياد  ها كه نكره همه تن داده بود. زن

گفت:  برداشتند و سپس حمله كردند و او را كوبيدند و او مى
ها هست.  اين

استاد حمامى آمد و بيرونش كشيد و چنانش كوفت كه خون 
كرد: اين هم هست.  جارى شد و او زمزمه مى



او را اطراف شهر گرداندند و پيش قاضى آوردند و قاضى 
گفت: اين هم هست و خوارش كرد و او  اش زد و او مى تازيانه

گفت.  همان را مى
ها بنا شد كه او را به دار بياويزند... تا  پس از شورها و مشورت

عبرتى براى ديگران باشد. چون اين بشنيد، برافروخته شد كه ديگر 
27Fاين نبود.
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 از غرور كفر تا ضرورت ايمان

عصر يك روز تابستان بود. در كنار ميدان شهر يكى از آشنايان 
شناختمش و تمايل  را ديدم كه جلوترها ديده بودمش و تقريباً مى

زدم.  ماركسيستى او را حدس مى
گيرش كردم. به گرمى مرا پذيرفت.  از پشت سر با سالم غافل

رو  اعتنايى روبه شايد در برخورد طبيعى به سردى و با بى
هايى سرشار بود. گفتم: آب خنك  شد كه از غرور و شيطنت مى

نرفتى؟ توضيح داد كه به خاطر چند نفر از دوستانم هنوز مسافرت 
ام.  نكرده

اى و در جهنم  ها از بهشت خودت گذشته پرسيدم: به خاطر آن
اى؟  ما مانده

ها اين فداكارى چيزى نيست.  با خنده گفت: به خاطر آن
گذرند،  ها كه براى تو از برگ خشك مى آهسته گفتم: آن

ها را فدايشان كنى؟ و او ادامه داد كه ما  سزاوار هستند كه بهشت
ايم و تأكيد كرد كه ما به خاطر هدفى با هم  همديگر را پيدا كرده

ايم.  جمع شده



خواستم هجوم  زدم و نمى از هدفش سؤال نكردم كه حدس مى
بياورم. فقط پرسيدم آيا در اين جمع و برخورد جز خودتان چيزى 

ايد؟  اى هم به دست آورده ايد و بهره هم پيدا كرده
كنيم  ى كارمان با هم فكر مى با شتاب گفت: بله، زياد. ما درباره

نماييم و برايشان  شان مشورت مى ها و پرورش فكرى و براى بچه
كشانيم  ها را به داستان نويسى مى گوييم و آن هايى هم مى داستان

هاشان خيلى عالى است و حتى ما  ها و نوشته تا حدى كه داستان
كنيم. ما مثل آخوندها نيستم كه زود از داستان  ها استفاده مى از آن
ها را  ها شعار بدهيم و بچه ى اخالقى بگيريم و در داستان نتيجه

ايم كه خودشان  ها جورى راه رفته اين طور بار بياوريم. ما با بچه
دهند.  ها را جواب مى كنند و سؤال سؤال مطرح مى

ها  ها گفتيم، آن مثال وقتى داستان خاله خورشيد را براى آن
دادند. من  ها را جواب مى فهميدند و سؤال ها را مى خودشان نكته

 چون اصل ;كنم آن چه از داستان در ذهنم مانده از او نقل مى
داستان را در دست ندارم. 

يك روز خاله خورشيد تو آسمون خسته شد، راهش را گم كرد 
هاى ده افتاد... درِ يك خانه باز بود... آمد توى خانه.  و توى كوچه

اش بود... رفت آب بخورد افتاد توى چاه.  تشنه



در اين خانه، يك مادر پير با يك دختر و پسر زندگى 
كردند...  مى

پسر آمد... آب ببرد سر سفره، ديد خاله خورشيد توى چاه 
درخشد. خوشحال شد و فرياد زد. خواهر و مادر  نشسته و دارد مى

خواستند خورشيد را براى خود  بزرگش آمدند. هر كدام مى
شد و  ها پاره مى بردارند، هر چه طناب داشتند آورند، اما طناب

گفت: خورشيد مال منه.  كردند. مادر بزرگ مى ها فرياد مى آن
گفت: نه مال منه،  خواهم توى جانمازم بگذارم. دخترش مى مى
زد: نه، مال منه.  ام بنشانم. پسرش داد مى خواهم روى سينه مى
خواهم سر چوب پرم بكارم.  مى

ها گفتند: چه خبر است. پشت در  فريادها بلند شد. همسايه
خواستند خورشيد مال خودشان باشد. داستان را  ها مى آمدند. اين

خواستيم  پنهان كردند و گفتند مثال كاسه افتاده بود توى چاه، مى
بيرونش بياوريم. 
ها از آسياب افتاد، دوباره آمدند تا  ها رفتند و آب وقتى همسايه

خورشيد را بردارند... ديدند خورشيد قهر كرده و رفته است. 
توانستند به خوبى  ها مى شد و بچه جا تمام مى داستان همين

ها پاره  بفهمند كه چرا خاله خورشيد قهر كرده و رفته و چرا طناب



گفتند: آخر  ها مى شده و چرا نتوانستند به مقصودشان برسند. بچه
خورشيد مال همه است. مال يك نفر نيست كه توى جانمازش 

اش بكارد و يا بر سر چوبش بكارد.  بگذارد يا روى سينه
ها را  آوردند. بايد طناب خورشيد را بايد همه با هم بيرون مى

شوند.  ها پاره مى پيچيدند. به تنهايى طناب به هم مى
هايش تيز  ها و كنايه آقا معلم كامال غرورش باد كرده بود. اشاره

داد كه چه  شده بودند و داستان ماهى سياه صمد را هم توضيح مى
كنند.  ها دركش مى طور بچه

دادند كه چه طور خورشيد  ها توضيح مى ازش پرسيدم: آيا بچه
بيرون آمد و قهر كرد و رفت و يا چه طور ماهى سياه كوچولو، 

اى را كه از سوسمار گرفت، نگهدارى كرد. آن حربه را  حربه
كجايش نگه داشت و با خودش برد؟ 

خواهى با اين  دوستم توى فكر رفت. ادامه دادم: رفيق! تو مى
ها چه چيز ياد  ها و با آن روش تربيتى خودت به بچه داستان

ى حركت و پاى  بدهى؟ هدف را؟ عشق را؟ راه را؟ و يا وسيله
رفتن را؟ 

رفت. توضيح  او از غرورش جدا شده و با شيطنتش راه مى
خواست كه مقصودت چيست؟ 



دهيم كه مثال تهران خوب و  ها هدف مى گفتم: گاهى به بچه
كنيم و با شعارها گرمش  قشنگ است و گاهى عاشقش مى

دهيم و گاهى ماشين  سازيم و گاهى راه تهران را نشانش مى مى
دهى؟ هدف يا عالقه  ها چه مى خريم. حاال شما به بچه برايش مى

يا راه يا پا؟ 
 چون هدف تزريقى نبود و عشق ;هر كدام را كه گفت، رد كردم

شعارى نبود و راه و پا دادن، تنبل پرورى بود. هنگامى كه كودك 
يابد و  عاشق شد و هدف را انتخاب كرد، خودش راهش را مى

خواست  كند. رفيق خودش را باخته بود و مى وسايلش را تهيه مى
از من حرفى بيرون بياورد و چوب بزند. 

دهند و  گفتم: آخوندها كه چيزى ندارند... شعار مى من هم مى
گيرند... خيلى عذر خواهى كرد كه قصد  ى اخالقى مى نتيجه

خواستم او را خالى  اهانت نداشتم و من هم فرار كردم كه من مى
كنم. او يك دنيا مطالعه انبار كرده بود و خودش را در جو و همراه 

خواست با  فكر هستند. او مى ديد كه عميق و روشن دوستانى مى
زرنگى، حرفى بيرون بكشد و مرا محكوم كند و خودش را آزاد. من 

خواستم به او چيزى بدهم.  كه اين حالت را در او ديده بودم، نمى
شان درد  اند و شكم اند به بدبختى افتاده ها از بس خورده بعضى



ها را تنقيه كرد  ها نبايد چيزى داد. بايد اين گرفته و گند زده، به اين
سازد.  ها را گرفتارتر مى و به استفراغ كشاند. هر نوع گفتوگو اين

گفت  او كامال تشنه شده بود و ذليل شده بود. با اين كه مى
ساعت هشت كار دارم، با من آمد... تا در خانه. تعارفش نكردم كه 

ام و او اجازه خواست كه داخل  خيال نكند برايش دامى چيده
بارى گفتم: االن ساعت هشت است.  بيايد... با تبسم شيطنت

 شب آن جا بود. 12تر شد و با من آمد... و تا ساعت  ذليل
من تا سطح مساوى حتى باالتر آمده بودم و من مجبور بودم كه 

ها، نشانش بدهم كه سطحى  اش كنم و با سؤال ها آماده با ضربه
اش تأمل داشتم...  هستند. عميق و آگاه نيستند، لذا در هر جمله

باالى بام چشم انداز خوبى داشتيم و او هجومش را شروع كرد كه 
ى  كنيم ضرورتى ندارد مذهبى باشيم و در چارچوبه ما فكر مى

ى ذهنى است در زندگى ما  مذهب فكر كنيم. مذهب يك پديده
اى ندارد...  نقش سازنده

كردم و او منتظر جواب بود. حرفش كه  من آرام نگاهش مى
كنيد كه... و  هايش را تكرار كردم كه شما فكر مى تمام شد، حرف

كنيد؟ فكر چيست؟  او تصديق كرد. پرسيدم: شما چگونه فكر مى



اى ندارد؟ او  مذهب چيست؟ كه ضرورتى ندارد و نقش سازنده
كامال شرمنده بود. 

ساكت بود. پرسيدم: خوب، گيرم نبايد آن طور فكر كنيم، پس 
كنى كه بايد چه طور باشى؟ او حرفش به يادش آمد و  فكر مى

كنيم.  محكم گفت: با معيارهاى انسانى، مسائل را حل و فصل مى
ها و معيارهاى انسانى از او توضيح  ى انسان جا بود كه درباره اين

هاى بيشترى را به دنبال  هايش سطحى بود و سؤال خواستم. جواب
كشيد. 

 سال دوره ديده 12 شايد بيش از ;او در بحث خيلى زرنگ بود
ى او گذاشتم و سنگينى  بود، ولى آن شب بار بحث را به عهده

كردم و حتى  كشيد. من مدعى نبودم فقط سؤال مى بحث را او مى
ها  دادم و او از زير بار سؤال هايش را با سؤال جواب مى سؤال

آمد.  بيرون نمى
گفتم چرا انسان باشم؟  گفت و من مى او از انسان سخن مى

چرا انسان دوست باشم؟ انسان با خود انسان چه تفاوت دارد؟ 
انسانيت يعنى چه؟ يعنى اين كه اشك يتيم را پاك كنى و دست او 

را بگيرى و ديگران را به راحتى رسانى؟ 



دهند و از زندگى  ها را به مرگ مى ها كه انسان آيا آن
گزار  اند؟ آيا جالدها خدمت ها را به راحتى نرسانده گيرند، آن مى

انسان نيستند؟ 
آن گاه راجع به ظلم و عدالت و خوبى و بدى با او صحبت 

توانى به دست بدهى؟  كردم كه چه معيارى براى خوبى و بدى مى
مگر ما در طبيعت يكسان هستيم كه در جامعه يكسان باشيم. ما 

آمد. تمام توضيحاتش به  اگر يكسان بوديم كه طبقات به وجود نمى
شد و توجيه  عدالتى مى گشت و توجيه بى عوامل طبيعى باز مى

طبقات. 
خواستم او را از بارهايى كه به آن  ها مى من با طرح اين سؤال

تكيه داده بود، آزاد كنم... و از آن چه خورده بود نجات بدهم تا 
خورد و  خودش بتواند راهش را بيابد. او هم به شدت آب مى

داديم.  سخت داغ كرده بود، ولى در تمام طول بحث آرام ادامه مى
گفت: اگر امشب بميرم تقصير توست. چرا خودت  او به من مى

گفت: ما خودمان را عميق حساب  زنى؟ و مى حرف نمى
بينم كه چه قدر در سطح مانده بوديم.  كرديم، اما حاال مى مى

 شب بود كه برايش زنگ تفريح گذاشتم و خودم 10ساعت 
تر شود...  دنبال كارهايم رفتم تا بيشتر فكر كند و آماده



آن گاه برايش از روش تربيتى كودك و از عوامل تربيتى كودك 
توضيح دادم و آن گاه راجع به انسان و استعدادهايش و مذهب و 

ها رفت كه در  اصالت و ضرورت و طرح كلى و جامعش سخن
پردازيم.  جاى ديگر به آن و اين مى

ها  سازى اند... بايد با زمينه ها كه اين گونه شده راستى اين
ها سودمند  ها به دست نيامده، روش مادام كه زمينهآماده شوند، 

28Fنخواهند بود.
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 ها درك فاصله

توانى  كنى، بيشتر از اين كه دارى مى هنگامى كه احساس مى
درك مبهم كنى.  گيرى، حركت مى به دست بياورى ديگر آرام نمى

. از نيازها آغازگر جنبش و تالش توست

دستى به شهر آمده و پيش اربابى  آن روستايى كه به خاطر تنگ
به كار مشغول شده بود در برابر روزى چند تومان حاضر است 

كثافت فرزندان ارباب را با دست پاك كند و دعاگو هم باشد، هر 
دارد و از  چه ثروت ارباب را نشانش بدهى، هيچ گامى برنمى

بيند در ده نانش به باد  بردار نيست، چرا كه مى دعاگويى هم دست
 تومان هم 20رفته بود و آبش در خشكى نشسته بود و امروز روزى 

هاى ديگر يك سر و گردن هم  كند و در ميان همشهرى ذخيره مى
باالتر است، اما اگر برايش بگويى كه فالن ارباب روزى چند بيشتر 

كند و يا برايش بگويى كه بابا خود  دهد و چه قدر محبت مى مى
ارباب وقتى از ده آمده بود و از گرد راه رسيده بود، آه نداشت كه با 

تر بود و كار كرده و به اين همه رسيده  ناله سودا كند. از تو بيچاره
تواند  فهمد بيشتر از اين مى  چون مى;گيرد و ديگر آرام نمى
تواند  فهمد ميان آن چه كه دارد و آن چه مى داشته باشد و مى



تواند اين فاصله را طى  فهمد كه مى داشته باشد، فاصله است و مى
29Fكند.
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 انتظار و آمادگى

اين خاصيت انتظار است كه تو كمبودها را حدس بزنى و براى 
تأمينش بكوشى و اين خاصيت انتظار است كه تو را به آمادگى و 

ها را بشناسى و براى رفعشان برنامه  رساند كه مانع حضورى مى
شهادت و تقدير خاصيت انتظار است كه بايد جايگزين بريزى. 

، وگرنه... تظاهر و تفنن بشود
گفت كه من  جوانى به منزل ما آمده بود و در مقام نصيحت مى

ام و  ام و بعد به حوزه وارد شده چند شبى در اين منزل خوابيده
هاى منفى برخورد شما را كه به ديگران هم  خواهم نقطه حاال مى

ام به شما تذكر بدهم.  گفته
شود و  كه در معاشرت با شما آدم به انزوا كشيده مى يكى اين

آيد. از آن جا كه  هاى منفى در او به وجود مى ها و حالت ذهنيت
خواست در مقام نصيحت تذكراتى بدهد، گوش بودم كه البد  او مى

توضيحى خواهد آمد، ولى توضيحى نداد. اين بود كه گفتم: من هم 
هايى را قبول دارم و  ها و نقطه ضعف ها و گناه براى خودم زشتى

هاى اين كلى را بشناسم و  از آن طرف در صدد هستم كه مصداق
 چون من اين كلى را قبول دارم و معتقد ;در خودم با آن درگير شوم



اى ندارد.  به عصمت خودم نيستم. توضيح كلى شما براى من فايده
بهتر است كه مشخص كنيد و بگوييد در برخورد مثال با من يا 

كرديد و اين  ديگرى، شما حرفى زديد يا كارى كرديد كه نبايد مى
كار غلط ما را به انزوا كشانيد. 

ساكت بود، گفتم: مثال با خود شما كه چند شبى را اين جا 
ايد، چه برخورد غلطى وجود داشته كه شما را به ذهنيت  بوده

كشانده است. گفت: من مبتال به ذهنيت نشدم، ولى شما وقتى كه 
اى يا همين طور راه  اى و آمده آمديد به من گفتيد: آيا فكر كرده

اى؟  افتاده
گرايى شما  من با تعجب پرسيدم: آيا همين باعث انزوا و ذهنى

شده است؟ گفت: بله... و اين جا بود كه خنديدم و خودش هم 
خنديد و با احترام به محضرشان عرض كردم، خيلى احمق هستيد. 

دهم و  و گفتم: البد اين هم نقطه ضعف بنده بود كه فحش مى
كنم و عفت كالم ندارم؟!  اهانت مى

در حالى كه اين توضيح حالتى است كه در تو وجود دارد و بايد 
خود بلند گوى گناهى نباشى كه وجود نداشته  متوجه شوى و بى

است. 
خواهى طرف، مبتال به انزوا و نفرت نشود و  هنگامى كه مى

پرسى كه آيا با فكر  گوساله نيايد و گاو نرود، در برخورد با او مى



شوى و متهم به انزوا و رهبانيت.  اى؟ متهم به ذهنيت بازى مى آمده
ها  دارش پس از سال هاى استخوان بينم، آدم آن جا كه من دارم مى

دانند چه كنند و خسته و  تحصيل چگونه سردرگم هستند و نمى
اند. آيا نبايد به تازه واردى كه بر  رنجور و وازده و سر در الك شده

اساس جو حاكم و يك جريان تند اجتماعى كارش را ول كرده و 
آمده كه مثال عربى بخواند آيا به اين چنين آدمى نبايد بگويم كه چه 

اى؟ و نبايد بگويم كه عربى،  خواهى و چرا با عربى شروع كرده مى
دهد  رساند و بيش از ترجمه به تو ياد نمى تو را به فهم قرآن نمى

و نبايد بگويم كه پيش از عمل، تو بايد فكر و ظرفيت و طرح را 
30Fداشته باشى؟!
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 ها تر از مصيبت بزرگ

ى وجود ما، هميشه ما را در  جريان فكرى و درك قدر و اندازه
دهد كه كمر شكن هستند  ى مستمر با حوادثى قرار مى يك مقايسه

دهد.  و همين به ما ظرفيت و تحمل مى
به پدرى كه فرزندش را از دست داده بود و هرگونه تسليتى را 

گرفت، كه: «هنوز دامنت آتش نگرفته كه درد من  به تمسخر مى
سوخته را بدانى»، گفتم: راستى كه مصيبت تو، مصيبت بزرگى  دل

اى گفتم و آخر سر به همان  است و از بزرگى مصيبتش شمه
مصيبت تو بزرگ است ولى تو از اين مصيبت مقايسه پرداختم كه 

 �31F.ترى و همين است كه نبايد بلرزى بزرگ
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 ها تبعيض

دل و ساده ولى  ى مرد پاك شنيدم كه افراد زيادى بر درِ خانه
كردند كه براى افطار به آن جا   چون خيال مى;توجه رفتند بى

اند. آن مرد در را گشوده و صورت را درهم كرده بود  دعوت شده
كه چه كار داريد؟ اين گروه يكه خورده بودند كه مگر دعوتى نبوده 

است و او گفته بود: ابداً ولى اگر به نان و پنير قانع هستيد، 
توانيد بياييد. رندى كه صحنه را اين طور ديده بود، از آخر  مى

جمعيت جلو آمده بود كه چرا مزاحم ايشان شديد. مسأله را وقت 
ديگرى بپرسيد. براى افطار منزل فالنى (اسم مشابهى) هستيم و 

منتظر هستند، زود باشيد. و هر دو طرف را راحت كرده بود. من 
دانم چه بگويم! اگر همين مقدار آدم، از بزرگان قوم در همين  نمى

كرد كه نان و پنير  شدند، آيا هيچ عنوان مى وقت بر او وارد مى
ها  كرد؟ يااين كه به چلوكبابى هست؟ و آيا اين گونه محاكمه مى

كشيد و يا الاقل از همان امكان موجود با شرم و خجالت  سر مى
آورد كه دعوتى نبوده است و  كرد و هيچ هم به رو نمى پذيرايى مى

كرد كه بيشتر از اين نتوانسته است؟  چنين وانمود مى



... تكليف اين است كه در هنگام حضور ميهمان از آنچه دارى 
32Fدريغ نكنى و براى آنچه كه نيست به زحمت نيفتى و تكلّف نكنى.

� 
از آداب است كه از ميهمان تا سه روز سؤال نكن كه چه كار 

 كه وجود جامع، نه آن ;دارى و از كارهاى خودت هم محروم نمان
كند و نه اين چنين از كارها و تكاليف  چنان طرف را محاكمه مى

كند و با جامعيتش حق را به جا  ماند، كه جمع مى ديگرش باز مى
آورد. بگذار مهمان خودش شروع كند و نگذار كه كارهايت  مى

 آن وقت اگر ;بماند. او را سكنى بده و به كارهاى خودت هم برس
او ناليد كه من سه روز معطل شدم، مؤدبش كن كه او بايد آداب را 
بفهمد و پر توقع و خودخواه باقى نماند، كه تو تنها وقف او نيستى. 

هاى ديگر هم هست.  ديگران هم هستند. تكليف
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 ها شناخت اهميت

كرد كه جايى خودم را گرو نگذارم  استادم بارها مرا نصيحت مى
ام. اين روايت را تذكر دادند  و مطلع شده بود كه ضامن كسى شده

 ضمانت غرامت است. غصه است. گفتم با ;«الضمانة غرامة»كه 

 چون بايد حساب كرد كه چه ;ام توجه به همين مسأله اقدام كرده
تواند تحمل كند و چه كسى تواناتر است.  كسى غرامت را بهتر مى

شود و نظام  من اگر به اين خاطر به زندان هم بيفتم، هيچ باكم نمى
پاشد، در حالى كه آن طرف چه بسا به جنون برسد  كارم از هم نمى

33Fاش از هم بپاشد. ى زندگى و يا به قبرستان نقب بزند و يا شيرازه
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 ها كم شمردن خوبى
زند اين نكته است كه ما به حجم عمل نگاه  آنچه ما را گول مى

ايم. براى چندين نفر  بينيم چند هزار نفر را تأمين كرده كنيم. مى مى
زند و مغرور  ايم و... حجم عمل ما را گول مى فرش گرفته

كند و به غرور و  هامان جلوه مى كند... و زيادى آن در چشم مى
افتيم.  رسيم و از پاى مى سپس به ركود مى

عمل را بايد جدا از حجم و مقدارش، با توانايى خودت بسنجى، 
ى وسعت ماست، نه به قدر  تكليف به اندازه كه ;نه با داراييت

. مكنت ما
گفت كه چگونه با  تاجر پرشورى در مشهد از كارهايش مى

هايى بردارد و در ظرف  دست خالى توانسته است براى جبهه، قدم
ى بسته را بگشايد... و توانسته با همكارى و  يك ماه چندين گره
هاى بزرگ برسد، ديدم نبايد بماند و در همين  جمع شدن به رقم

حد توقف كند. 
هايى از دعاى مكارم االخالق اشاره كردم و اين نكته  به جمله

توانى از دو زاويه نگاه كنى. يكى  مطرح شد كه اين حركت را مى
گويى اين كارها انجام گرفته و ديگر اين كه تو در يك  همين كه مى



ها را برداشتى، چرا يازده ماه پيش اقدام نكردى؟ با اين  ماه اين گام
اى بدهكارى و اين  ديد، تو يازده ماه، يازده برابر آن چه كه كرده

34F«استقالل الخيربينى. به  ها را زياد نمى است كه خوبى

 و كم »�
35Fرسى. ها مى شمردن خوبى
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 غناى مكتب

به جوانى كه حال و هواى ديگرى داشت و به اين طرف و آن 
ى طبقاتى آماده  رفت تا كارگر و كشاورز را براى مبارزه طرف مى

كند و روستاها را از خفقان در بياورد، گفتم: تو در روستا چه 
كنم. گفتم: اين  كنى؟ گفت: معلوم است كه مردم را بيدار مى مى

رسد؟ جواب داد: با اين توضيح كه چرا  ها مى بيدارى چگونه به آن
بينيد و تحمل  كنيد؟ چرا اين همه ستم مى براى ارباب كار مى

ايد؟  كنيد؟ توضيح خواستم كه آيا هميشه موفق بوده مى
ناله سر داد كه ساخت و بافت روستايى ايرانى فالن و بهمان 

رانند.  كنند و ما را مى فهمند و حتى به ما حمله مى است. نمى
دانى چرا؟ و جواب داد كه فرهنگ مردم پايين  اشاره كردم: مى

هاى اين  جا رسيد كه تو ارزش و توانايى است و گفتوگو به آن
 20اى. او معتقد است كه بيشتر از روزى  كشاورز را نشانش نداده

 تومان به او 50بيند ارباب روزى  تومان ارزش ندارد و حاال كه مى
برد، طبيعى است كه تو  هايش را هم دكتر مى دهد و حتى بچه مى

ها و  را مزاحم بشناسد و از در براند. او مادام كه به ارزش
هاى خودش ايمان نياورد و قدر خودش را نشناسد، ممكن  توانايى



است از ارباب جدا شود، ولى اسير تو خواهد شد كه چند تومانى 
اى. آن هم مشروط به آن كه به تو ايمان  بيشتر به او وعده داده

اند و خالى  ها كه به خودشان ايمان نياورده  چون آن;داشته باشد
شوند.  هاى اين و آن، سرشار مى هستند، با وعده

شناسيد و  آن وقت تأكيد كردم كه شما زبان مردم را نمى
ها تزريق كنيد و همين است كه شكست  خواهيد به آن مى
خوريد و اگر موفق هم بشويد، تازه شما گرگ اين گوسفندى  مى

ى خودتان  ايد تا در آشپزخانه هستيد كه از دهان گرگ نجاتش داده
كبابش كنيد. 

گفتم:  شما چند تا حرف از استثمار و استعمار و استبداد روان 
هاى  ايد... در حالى كه توضيحى براى ثمره ايد و راه افتاده كرده

ى من نداريد... در حالى كه انسان حتى با  گوناگون و پيچيده
يابى به هدف رفاه و عدالت و آزادى و عرفان هم استثمار  دست

 چون همان طور كه ;بردارى قرار گرفته است شده و مورد بهره
ى  هايى تا سطح تكامل هم با اندازه بارها اشاره شده است، هدف

يابى به تكامل  خوانند كه انسان با دست انسان و قدر انسان نمى
رسد و اين حركت  بست جديدى  مى استعدادهايش، تازه به بن

كند و شما بدون توجه به اين  مستمر، جهت نامحدودى را طلب مى



پردازيد  اندازه و قدر، به تاريخ مبارزات و تحليل طبقاتى قضايا مى
ايد...  كنيد كه كارى هم كرده و خيال مى

آخر سر ازش پرسيدم كه اگر در يك مرحله در تمامى زمين 
بيشتر از يك آدم نباشد كه بتوانى از استثمار و استبداد و استعمار 
برايش بگويى، تو براى اين آدم چه حرفى دارى؟ اين آدمى است 

اى هم ندارد. تو  نمايد و مسأله كند و مصرف هم مى كه توليد مى
كنى؟  براى اين آدم چه كار مى

دهى؟  خنديد كه مگر تو حرفى دارى و كارى انجام مى
شود كه بتواند به  غناى يك مكتب اين جا مشخص مىگفتم: 

اين آدم هم معيار بدهد و از قدر و ارزش اين آدم برايش توضيح 

 و يادآورى داشته باشد.

اين آدم در طول روز و شب با حوادث همراه است. اين حوادث 
كنند. اولين  بر او تأثيرهايى دارند، او را خوشحال و رنجور مى
ها كه بر تو اثر  حرف تو با او همين است كه تو خودت را با اين

گذارند، مقايسه كن.  مى
ى وجودى  ى اندازه چه بر تو اثر بگذارد، نشان دهنده آن

هايت ريخت و تو  . اگر گوسفندت مرد، اگر سر درختىتوست

رنجيدى، تو مساوى با همان گوسفندى يا همان چيزهايى هستى كه 



اند. من  اند و تو را خورده اند و براى تو مهم بوده بر تو اثر گذاشته
كنم و او را به تكبيرها و  ها شروع مى از اين جا از اين مقايسه
رسانم و در اين راه او به معيارهايى رسيده  توحيد و رسالت و... مى

ى وجودى خودش را در  كه بتواند خودش را بشناسد و اندازه
هايش با اين معيارها حركت كند تا  دست داشته باشد و در رابطه

بتواند هر مكتبى و هر حكومتى كه بر او عرضه شد و يا خودش در 
اش برآمد، نقادى كند و از حكومت به خوراك و  صدد عرضه

پوشاك و رفاه و آزادى و عدالت قانع نشود و ظلم استثمار را در 
36Fاين سطح ارزيابى نمايد.
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 ها شناخت دوستان در درگيرى

 كه ;در التقاء و برخورد، پاكسازى و آماده سازى هست
كنند مثل دو دست هستند  فرمود: دو برادر آنجا كه برخورد مى مى

شويند. بدون برخورد، نه اين پليدى آشكار  كه يكديگر را مى
گردد.  شود و نه شستوشو مى مى

ى نجارهاى قم، دو نفر  فرمود: در همين بازارچه استاد والد مى
كردند تا آن جا كه به سفر  هفتاد ساله بودند كه به خوبى زندگى مى

ها  ها كه سال هاى طوالنى موفق شدند. همان حج آن هم با مدت
كه چه كسى اول قليان بكشد،  بدون مشكل با هم بودند بر سر اين

جا كه مصالحه بر اين شد كه هر دو با هم از دو  درگير شدند تا آن
فرمايند  جهت نيست كه مى طرف با دو نى استفاده كنند. بى

 چون ;دوستان را در سفر و حضر و در عشق و غضب امتحان كنيد
ها  گيرد و افراط و تفريط در اين فضاهاست كه برخوردها شكل مى

دارد.  و تجاوزها از حدود سر بر مى
بينيم آنها كه در تنگى زندان با دوستى سر كردند، در وسعت  مى

37Fنعمت چگونه به مسابقه و بكش بكش رسيدند.
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 ى حق جلوه

«تعرفت الى فى كل شىء حتى فرمود:  امام حسين(ع) مى

38Fالاجهلك فى شىء

 تو بر من در هر چيزى جلوه كردى تا تو را ;»�

در هر چيز بشناسم. براى كسى كه گوش و چشم و بويايى او، از 
اى و رنگ و بويى، دريافتى دارد و انس و  هر صدايى و پديده

عشقى دارد، نيازى جز اين ديدار با نمودهاى كرامت او نيست. 
در ايام جوانى با يكى از بهترين دوستانم سفرهايى داشتيم و يا 

در حضر ديدارهايى و برخوردهايى. 
ى «سعادت» است  يك روز در همين حدودى كه امروز مدرسه

با دوستم به ديدار شيح حسين نامى كه اصال بروجردى بود، 
هايى در دو  رسيديم. منزلى بود بسيار بزرگ و مخروبه. با اتاق

طرف، پشت به قبله و رو به غروب با حوضى بسيار بزرگ و 
هاى سرگردان.  هاى وحشى و قورباغه هاى كاج و علف درخت

داخل اتاق مردى را ديديم كه توان و حركتى نداشت و 
لرزاند. از دوستم خواست كه براى افطار  هايش دل را مى حالت

فردا شب دعوتش را بپذيريم. با توجه به حال او، استنكاف داشتيم 
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و با اصرار و الحاحش پذيرفتيم و با اخالص و پذيرش گرسنگى و 
 چون اين مردى كه توان ;محروميت از افطار معمول، قرار گذاشتيم

رفت و با سختى تنفس  رفتن نداشت و بر دست و پا راه مى
توانست بكند.  نمود، چه كارى مى مى

فردا شب براى افطار زودتر آمديم كه اگر بخواهد كمكش 
باشيم... 

ها آورده بود.  چه بگويم كه چه كرده بود و در خدمت چه
چندجور چلو و خورشت و پلوهاى گوناگون و خرما و تشريفات 

هم از بهترين نوع. راستى كه باور كردنى نبود. مردى كه  افطار، آن
جوش،  داد و براى ريختن چاى و آب ى كمك نمى حتى اجازه

پذيرفت، با چه تالشى اين همه را فراهم ساخته و  كمك ما را نمى
ترين سورهايى  طبخ كرده و چيده بود كه شايد از بهترين و مفصل

ام.  باشد كه منِ سورچران پر تجربه ديده
برد و بر خوردن و  هنگام افطار آن چنان از خدمت لذت مى

كرد. به  نوشيدن ما اصرار داشت كه مقاومت ممكن نبود. گريه مى
خوريد و چرا مرا محروم  كرد كه چرا نمى راستى گريه مى

سازيد! نوشيديم و سرشار خورديم و راستى كه طعامى ديگر و  مى
اطعامى متفاوت بود. 



فردا پيش از ظهر تمام كرد و پرواز نمود. تا غروب بر قبرش 
ها كه نگرفتيم  نشستيم و افطارى ديگر را با او بوديم... و چه درس

ها كه بر ما تمام نشد...  و چه حجت
نيازى و استغنا و نظر  داستان لذت خدمت و اشتغال و بى

بازى و عشق بازى با كرامت حق را با چشم و گوش و با تمامى 

ايم و  ايم و باخته ايم و ديده شهود و حضور به تجربه شنيده

هيچ عذرى بر كاهلى و سستى و چشم پوشى و فرار از خدمت 

39Fنداريم.
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 ها ها و ظرافت كارى ريزه

آدمى با شتاب، با توقع زياد، با تحمل ناچيز، ظرفيتش و در 
هاى موجود  دهد و چه بسا از راه نتيجه ظرافتش را از دست مى

ماند. آنجا كه گنجشك طمعكار و  بست مى شود و در بن غافل مى
شود و سپس راه را گم  يا زنبور كنجكاو از سوراخ پنجره داخل مى

يابد  كند، اگر با شور بسيار، شعور تكرار نكردن باشد، راه را مى مى
ها را بازگو  ها را بشكند. بگذار اين ظرافت تواند بن بست و مى

40Fكنيم كه شايد راهى بيابيم و كارى بكنيم.

� 
مادر من ـ كه رحمت خدا بر او باد ـ چهل ساله مرد و يك 
هاى  چهارم بيشتر از همين عمر كوتاهش با مريضى سنگين و دست

شد تا آن جا كه بايد غذايش را  ناتوان و بدون احساس سپرى مى
پوشانديم و اين همه  گذاشتيم و لباسش را بر او مى در دهانش مى

ناتوانى از كسى و براى كسى بود كه هفتاد كيلو بار را به راحتى بر 
فشرد.  اى مى داشت و ما را كه شيطان هم بوديم مثل جوجه مى

در اواخر عمر پيش من آمده بود و با خواهرم كه در عقد بود، 
ها كه به خانه  گذرانديم. شب همه در يك منزل كوچك زندگى مى
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آمدم، همه در اتاق مادر بوديم و پس از انجام كارهاى مادر، به  مى
ديدم چراغ اتاق من روشن است  رفتم. گاهى كه مى اتاق خود مى

فهميدم كه مشكلى پيش آمده و درگيرى رخ داده است. به طور  مى
آمد. من اگر حتى مدت كمى تنها  طبيعى، همسرم پيش مى

بينى و بدبينى مادرم فرارى  توانستم از پيش شدم، ديگر نمى مى
داشته باشم. 

فرستادم و خودم  هايم به اتاق خود مى پس همسرم را با كتاب
رفتم و هنوز نيامده سيل دشنام و نقل و حكايت  به اتاق مادرم مى

باريد...  بود كه مى
گفتم: بيا تا كارى بكنيم و كسى را  شنيدم و با خنده مى من مى

گفتم: مادر از دختر خودت چه  خواهى، برايم بياورى. و مى كه مى
بينى كه از دختر مردم انتظار دارى؟ هر چه  قدر جواب مناسب مى

گويى براى من. بر  ى من و آن چه كه مى خواهى به عهده مى
فرض خواسته كه با خواهرم كارها را با هم شروع كنند. اشتباه كرده 

دهم...  ى كارها را خودم انجام مى و غلط كرده. همه
گذاشتم و با  ساختم و در دهانش مى غذايش را برايش مى

شستم و به خواب و  هايش را مى قلقلك و خنده فحش
آمدم، با محبت  رساندم. وقتى كه به اتاق خودم مى خوابگاهش مى



ها را دنبال  شدم و غذا و كار بچه رو مى و گرمى با همسرم روبه
كردم. گويا هيچ اتفاقى پيش نيامده است.  مى

ها گفته و  خواست ببيند چه خبر شده و مادرم چه همسرم مى
پرسيد:  ديد، مى ها كرده است. وقتى در حالت من چيزى نمى چه

زدم كه از فالن لباس و  راهه مى آيا مادر چيزى نگفته؟ و من به بى
كرد و  فالن وعده و فالن كار. و عاقبت همسرم زبان باز مى

گفت: كه من به خواهر چه گفتم و مادر چگونه  حكايت را مى
خواهى حكومت كنى و دستور بدهى و رگبار ناسزا  شوريد كه مى

شمار.  هاى بى و فحش
گفتم: چه لزومى داشت كه تو  زد، مى هايش را مى وقتى حرف

توانى  توانى خودت كارى را انجام بده، نمى پيشنهاد بدهى. مى
بينى كه  ها كه بهتر است. مى واگذار. هر چه باشد از اين درگيرى

گونه با  بسته و تو اين او با اين همه مريضى و ناتوانى، دم فرو
كنى. از اين حكايت با درازى سخن گفتم  ها بازى مى حساسيت آن

توجهى به ريزه  هاى ما به خاطر بى بست تا مشخص شود كه بن
گذاشتم،  هاست... اگر من به اطاق خودم پا مى ها و ظرافت كارى
ماند، و اگر به پس از آن همه وقت  جواب مى هاى مادرم بى حرف

آمدم و به همسرم  و آن همه زمزمه با اخم و تخم به اطاق خودم مى



گفتم و يا توقع سركوب و دست بوسى داشتم، با استقامت  ناسزا مى
ها است كه مادر را  شدم. همين ريزه كارى و برخورد او روبرو مى

ساخت و صبح با سالم و عليك و  آرام و همسرم را فارغ مى
41Fساخت. اى، دل مادر و سركشى خواهر را مهار مى محبت و بوسه

� 
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 شد! بايد ادب مى

ى كركس در نطنز صعود  خواستند به قله جمعى از دوستان مى
خواستند در ضمن رفت  ها وسايل غذا آورده بودند و مى كنند. آن

و آمد، گفتوگوهايى داشته باشيم. در اين ميان دوستى بود كه با 
خواست از رفت و آمد به قّله جلوگير  كارى مى شوخى و خراب

كارى وى، آن دوستان آشفتند و تهديد كردند  باشد. در برابر خراب
شود و راه  گويى باالى كوه بيا تا ببينى چه مى كه اگر راست مى

كنم؟  افتادند و با خشونت از من پرسيدند كه چه مى
آمدم و زمين خورده بودم و شلوارم گل  من از كنار نهرى مى

ها همه خنديدند  شويم و آن آلود بود. با خنده گفتم: تنبانم را مى
ام.  كه در چه وضعى افتاده

هايم  ها و در فرصتى كه براى خشك شدن لباس با نرمى آن
خواستى  الزم بود، پرسيدم كه تو با اين تهديد و خشونت مى

خودت را راحت كنى و يا آن دوست را ادب نمايى؟ 
كردى  شد! گفتم: پس تحمل مى جواب اين بود كه بايد ادب مى

آوردى و در آن جا كار خودت را انجام  و به باالى كوه مى
دادى.  هايش را پاسخ مى كارى دادى و خراب مى



 چون از ضعف و ناتوانى برخورد ;ها در بند افتاده بودند آن
كرده بودند و با پذيرش ضعف خود به محبت و عذرخواهى 

رسيدند و مشكل فيصله يافت، در حالى كه اگر من موضع 
شوريدم، خامى بود و اگر در هنگام  گرفتم و بر يك طرف مى مى

كردم، بريده بودم. با توجه به  اعتنايى مى ها بى تهديد و هجوم آن
آلودى و فرصت پيش آمده و با توجه به ضعف تهديد  مشكل گل

ها بود، نه از روى قدرت و به خاطر تأديب آن  ظرفيتى آن كه از بى
42Fى انس و برخورد مناسب فراهم گرديد. دوست، زمينه

� 
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 نايب بعدى

در تاريخ آمده كه يكى از نواب در حالت احتضار، دور فراش او 
اى از بزرگان مخصوصاً يكى از بزرگان قميين  اند. عده جمع شده

هست كه به حساب همه، او نفرى است كه بايد نايب بعدى باشد. 
باالى سر نشست و بقيه هم دور تا دور فراش را گرفتند. نائب 

آورد  اى را از حضرت بيرون مى كند و نامه امام(ع) چشم باز مى
كه تو خواهى مرد و فالنى ـ نايب بعدى ـ را ما منصوب كرديم و 

آن فالنى است، كه در صف نعال، پايين فراش نشسته بود. اين 
بزرگ قمى بلند شد و او را بوسيد و او را جاى خود نشاند. ديگر 

كه از  اند. مثل اين كه حضرت كاناليزه شده گويد مثل اين نمى
43Fجايى ديگر اطالعاتشان كامل نبوده است

� .
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 بخش گناه لذت

گفت:  يكى از آقايان بود، مرد بيدارى بود. آدم خوبى بود. مى
گفت:  هاى خودم توبه كردن. مى من كنار كعبه شروع كردم از گناه

كردم و متعدد هم بود، گذشتم. يك گناه  هايى كه مى ى گناه از همه
بود كه برايم خيلى لذت داشت، هرچه كردم سعى كردم توبه كنم، 

خواهد. اين حقيقتى  اش را مى نتوانستم. خدا هم رند است. همه
44F«نؤمن ببعض و نكفر ببعض»پذيرد.  است كه تكه پاره را نمى

 را �

گويد وقتى كه آمدم به قدرى گرفتار شدم و به  خواهد. مى نمى
ى آن گناهى  ى آن گرفتارى، همه قدرى از دست رفتم كه به وسيله

كه برايم خيلى لذيذ بود، از دستم گرفتند. خدا كمك كند كه باز اين 
45Fطور تصفيه كنيم.
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 قوت در عبادت

آدمى وقتى بداند كه چه كسى به او دستور داده است، به همان 

اى كه آن شخص برايش ارزش داشته باشد، به همان اندازه  اندازه

شود و در انسان انگيزه ايجاد  ى او فعال مى نسبت به خواسته

شود... من براى كسانى كه حرمتى قائل بودم و برايم عزيز  مى

بودند، قبل از اين كه نگاهشان به سمتى برود، در من انگيزه ايجاد 

شد كه به آن سمت بروم...  مى

كند كه شبى براى عبادت در كنار مسجد  يكى از بزرگان نقل مى

سهله بودم. ديدم جلوى محراب، درويشى با موهاى بلند و ژوليده 

مشغول عبادت است. تا صبح ناليد و مضامينى از دعايى را 

خواند كه برايم تازگى داشت. متحير ماندم. يك درويش و اين  مى

همه دقّت و اطالع! نزديك صبح خاموش شد و رفت. صبح خادم 

برايم سماور و چاى آورد. پرسيدم اين درويش كيست؟ گفت: 

درويشى اين جا نيست. گفتم: چرا. همان كسى كه ديشب در 

اى است. گفتم:  محراب بود. خادم گفت: او ميرزا خليل اهللا كمره



46Fميرزا خليل اهللا كه استسقا

 گرفته و دوسال است كه از خانه تكان �

شود،  خورد. خادم گفت: اآلن در حجره است و روز كه مى نمى

تواند تكان بخورد. آن بزرگ گفت آمدم و ديدم كه  اصال نمى

تواند حركت  بدنش به قدرى ورم كرده كه اصال دستش را نمى

شود و براى  شود، از جا بلند مى بدهد، ولى وقتى كه شب مى

اين قوت در عبادت است. عظمت آيد.  عبادت به مسجد مى

كند كه تو  اى در تو ايجاد مى محبوب و معبود، چنان انگيزه

. كنى ى دردها را فراموش مى همه

هايت  كند و به خوبى توجه به عظمت دوست، تو را تحقير مى

47Fاى. خواهى و حتّى شرمنده كنى، مزد نمى نگاه نمى

� 
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 توجه به آثار عمل و قرب محبوب

شناخت و معرفت به آثار عبادت و عمل و محبت نسبت به 
معبود، در قوت عمل مؤثّر است، همان طور كه عكسش، توّقع از 

شود.  معبود و خشم و خستگى از او باعث ترك عبادت مى
اى مانند  اند كه شخصى به نام ذوالنمرة كه چهره در تاريخ آورده

پلنگ، رنگارنگ و پيسى گرفته داشت و از اصحاب رسول 
شد، روزى نزد رسول خدا آمد  خدا(ص) و اهل صفِّه محسوب مى

و گفت كه واجبات خداوند چيست؟ حضرت همه را برايش 
شمردند. آن شخص گفت: من جز اين واجبات هيچ عمل ديگرى 

دهم. حضرت تبسمى كردند و فرمودند: چرا؟ گفت: آخر  انجام نمى
اى است كه خداوند به من داده است؟  اين چه قيافه

خواهى اين صورت را  جبرئيل نازل شد و حضرت فرمودند: مى
داشته باشى و اين رنج را تحمل كنى و براى تو اين درجات باشد؟ 

و به او نشان دادند. آن شخص گفت: راضى شدم. 
شود كه عبادتش را رها سازد،  گاهى هم توّقع آدم باعث مى

ى  خورد، از همه هايمان زمين مى همين كه يكى از خواسته
پوشيم و توّقع داريم كه اگر يك دفعه  هاى خدا چشم مى خواسته



صدايش زديم، اجابت كند و از اينكه خواسته و دعامان برآورده 
شويم. و اين از مكر  كم سست مى شوريم و كم نشد، بر او مى

كند كه دعايت برآورده نشد، پس  شيطان است كه به تو القاء مى
48Fنخواه.
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 سطحى نگر

گذارد. تفاوت  بينش و انگيزه و هدف، بر شكل عمل اثر مى
ى عمل، بر روى  ها از رابطه ها و تفاوت درك ها و انگيزه جهت

گذارد.  كيفيت و شكل عمل اثر مى
كرد كه چرا شيرينى فروش كنار آن باقلواها  ساده دلى تعجب مى

كند. و اين است كه نزديك آمد تا ببيند كه  نشسته و كارى نمى
هاى بازش را ديد انگشتش را  طرف چشم دارد، و هنگامى كه چشم

كرد  بيند. قناد تعجب مى به آنها نزديك كرد كه مطمئن شود آيا مى
هايش را توى چشم او فرو  كه چرا اين ساده دل، دارد انگشت

كنى؟ و طرف پرسيد: مگر تو  كند... نهيب زد كه چه مى مى
بينى؟! ساده دل كه دهانش آب  بينى؟ قناد خنديد كه مگر نمى مى

خورى و مشغول  هااشاره كرد كه پس چرا نمى افتاده بود به سينى
49Fشوى. نمى

� 
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 عمق بدون وسعت

كنند كه پس از  در تاريخ از وحشى ـ قاتل حمزه ـ نقل مى
ى قتل حمزه توضيح داده بود كه من با سالح  اسالم آوردنش درباره

ى على و يا  خواستم درباره اى آشنا بودم و اين سالح را مى تازه
حمزه به كار بگيرم. مدتى در انتظار على ايستادم تا غافلگيرش كنم 
و او را از پشت بزنم، ولى او به تمامى اطراف نظر داشت و وسعت 

ساخت، اما حمزه همچون  ديد او غافلگير كردنش را ميسر نمى
رفت و به راحتى در جلوى من قرار  تيرى در لشگر دشمن فرو مى

گرفت و اين بود كه به شهادت رسيد.  مى
و اين حقيقت را بايد احساس كنيم كه عمق بدون وسعت 

حاصلى ندارد و خطرساز هم هست. 
 



 
 زايندگى رمز زندگى

در زندگى معنوى هم اگر تو در خوبى خودت غرق شوى و 
ديگران در زندگى ايمانى و تقوايى و در يقين و رضا و قرب تو 

سهمى نگيرند و زندگى آنها در زندگى تو شكل نگيرد حتماً تو در 
غربت و تنهايى خودت محاصره خواهى شد و از دست خواهى 

رفت. 
كرد كه شاگرد خودش را تا  مثل اينكه هر تاجر يهودى سعى مى

حدى مسلط بار بياورد و رموز و فنون را به او بياموزد و چيزى 
شد  گذشت كه بازار مسلمين مسخر همين يهوديان تازه پا مى نمى

كه در زندگى آنها زندگى ديگران شكل گرفته بود و از خوبى آنها 
ديگران هم به نوايى رسيده بودند، اما تاجر سلطان شاگردانش را 

گذاشت  اش نشوند و كنار مى داشت كه رقيب آينده عقب نگه مى
كه از دستش بيرون نروند و در نتيجه اين تاجر سلطان از دو طرف 

هاى يهودى و از داخل   از خارج در برابر رقيب;شد محاصره مى
گذارد و  فهميد استاد كم او مى در برابر كارشكنى شاگردش كه مى

كند. و اين بود كه زندگى بهتر مادى و يا معنوى را  زياد بارش مى



برد كه توليدى كرده بود و در تنهايى و غربت و در اقليت  كسى مى
خود، رمز تكثير و زايندگى و سازندگى را يافته بود. 

 
 خيك مغروق

كنند، دو نفر غنيمت طلب و منتظر كنار رودخانه  حكايت مى
نشسته بودند و از هر طرف و از هر احتمال و شانسى حرف 

دادند. ناگهان خيك بزرگى را ديدند كه در  زند و داد سخن مى مى
رفت. آن يكى كه انتظار  دست آب رودخانه افتاده بود و به يغما مى

بيشتر كشيده بود و مرد عمل بود خود را به آب زد كه خيك روغن 
را صاحب شود و غنيمتش را به چنگ آورد. به آب زد و به خيك 
رسيد. هنوز خيك را نگرفته بود كه خيك او را گرفت و مگر رها 

كرد. بيچاره به جاى خيك روغن، به خرس مغروقى چنگ  مى
داد؟!  انداخته بود. و مگر خرس، غريق نجات خود را از دست مى

دوستش از كنار چون گرفتارى رفيقش را ديد، به نصيحت گفت اگر 
توانى، رهايش كن و خودت را بيار! بيچاره در  سنگين است و نمى

50Fكند! ام. ولى او مرا رها نمى آخرين نفس ناليد كه من رهايش كرده

� 
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 مزد شاكران

ناليد كه من با اين همه برهان و استدالل به يقين و  دوستى مى
دانم از كجا بايد به يقين رسيد. گفتم: تو با  ام و نمى اطمينان نرسيده

اى به كار بگير تا  احتمال شروع كن و شكر كن و آنچه را كه يافته
«... من عملَ بما علم، ورثَه اهللا  كه: ;آنچه را كه ندارى به تو بدهند

51Fعلم ما لَم يكن يعلم

 هر كس به دانش خود و معرفت خود عمل ;»�

توانست  داند و نمى دهد و آنچه نمى كند خداوند او را توفيق مى
سپارد.  بداند به او مى

يقين مزد شاكران است. مزد آنهايى است كه به تذكرات حق و 
«من اظلم  كه: ;اند اند و عمل كرده هاى او توجه داشته هدايت

52Fممن ذكر بآيات ربه ثم اَعرض عنها انّا من المجرمين منتقمون

�«; 

هاى پروردگارش  چه كسى ستمكارتر است از كسى كه به نشانه
 ;«ثم اعرض»ها،  ها و فرصت يادآورى شده و با تمام هدايت

سپس اعراض كرده. ما از كسانى كه مجرم هستند و اعراض 
گيريم و آنها را به ختم و طبع و وقر و خزى و  اند انتقام مى كرده

                                                           
 1059، ص 3 ـ خرائج و جرائح، قطب الدين راوندى، ج �
 22 ـ سجده، �



سازيم تا آنجا كه از ادراكات حسى و قلب و گوش  وهن مبتال مى
كسانى كه كفر مىورزند و گردند.  و چشم خود هم محروم مى

ها را  ها و هدايت آورند و شكر يادآورى ها روى نمى به هدايت

. گفتم اين گردند شوند و گرفتار مى كنند، محروم مى نمى

بينم كه به من  آيد. مى هاى مستمر و مداوم براى همه مى هدايت
دهند كه به فالنى كمك كن. از فالن بگذر. فالنى را  تذكر مى

اى و من امكان دارم، تو گرفتارى و  فهمم كه تو گرسنه درياب. مى
من توانايى دارم. 

اندازند و به من  دهند و برايم جا مى فهمم و به من تذكر مى مى
كنم. گفتم داستان، فقط  دهند، ولى من اعراض مى فرصت مى

هاى مستمر و  داستان محرمات و واجبات نيست، كه داستان هدايت
تذكرات مداومِ در راه است. 

 



 
 عنايت حق

هايى كه ممكن است به آن روى  ها و محاسبه ما در حساب
ها را بررسى  بياوريم بايد اين گونه داخل شويم و انفس و انگيزه

بسنجيم. و هاى حق  و امانتها  نعمت خود را با بازدهىكنيم و 

 خود را با بازدهى اهل دنيا بسنجيم. بازدهى خود را با بازدهى

. بسنجيمهامان   و فرزندها و عشقها هوى و هوسخودمان در راه 

شويم و از  ها به گناهان خود واقف مى به خدا قسم! با اين سنجش
يابيم. آنچه ما را عقيم   و كم شمردن گناهان نجات مىاستقالل ذنب

 حسناتمان است. خيال استكثارها و  ساخته، زياد ديدن خوبى

توانيم اين راه بلند و اين سفر  ايم مى كنيم با آنچه كه ساخته مى
طوالنى را به راحتى آغاز نماييم. 

 و كم استقاللدهد و به   نجات مىاستكثارآنچه ما را از اين 

هايى هست كه با اشاره  رساند، همين مقايسه ها مى شمردن خوبى
 كارها با امكانات كه صفر است. ى مقايسه از آنها گذشتم.

 خودمان با اهل دنيا كه آنها در باطل استوار هستند و ما ى مقايسه

 خودمان با خودمان كه در راه ى مقايسهدر حقمان سست و كوتاه. 

گر  عذر تراش و تسويفها كوشا هستيم و در راه تكاليف،  هوس



. با كم دلخوشيم و با همين كم، توقع زياد داريم و و قانع و متوقع

بينيم.  هاى اولياء خدا را در خواب مى بهشت
رفتيم، در  در يكى از سفرهايم كه با خانواده به سمت مشهد مى

كردم كه در كجا توقف كنيم و  حدود جنگل گلستان بود، فكر مى
ها را نظافت نماييم. اين فكر در سر  چگونه استراحت كنيم و بچه

اى مرا در خود  اى در من درخشيد و جلوه من بود، ناگهان جرقه
گرفت، ديدم كه در همين لحظه و براى اينكه من بتوانم باشم و 
نفس بكشم و فكر كنم و تصميم بگيرم چقدر امكانات به چرخ 

ها، چقدر نيروها، چقدر ملك و ملكوت و ملَك  افتاده، چقدر نعمت
اند كه من چه بكنم و به چه بينديشم؟ راستى كه  كارگزار شده

شود. شرمندگى و تأسف از اينكه  سنگينى آن لحظه فراموشم نمى
ام و ضايع  در هر لحظه اين همه امكان را چگونه تلف كرده

ديدم كه از سفر مشهد به پيشواز من  ام. اين را عنايتى مى گشته
شناختم كه از جانب  آمده بود. و اين آگاهى و يقظه را رعايتى مى

ولى مرا در بر گرفته بود. و اين عنايت و رعايت، كار مرا سبك كرد 
بندى گناهان  كه ديگر آن گونه به محاسبه نپردازم و خود را به جمع

هاى من آن قدر بدى نهفته  در خوبى كه ;ام مشغول ننمايم آنچنانه

است كه اگر توجه به محبت و عنايت حق نبود و اگر نهى او از 



شدم و  قنوط و يأس نبود، بايد در هر لحظه هزار بار مأيوس مى

53Fرسيدم. از شدت فشار به جنون مى

� 
 

 خاك نشين عزيز
هاى  ها و آگاهى هاى سخت، با بيدارى اگر در برابر امتحان

ها، به حق پناه برده  سابق، ايستاده باشى و در هنگام هجوم وسوسه
ها، عزيز  ها و ذلت ها و خاك نشينى باشى، آن موقع با تمام زخم

بينى.  هستى و حتّى بدون چشم، جمال حق را مى
ى محبوبى از بندگان خدا را  گويند موسى خواست تا بنده مى

اى بود تنها.  اى آورد. شكسته ببيند. جبرئيل او را به سوى خرابه
هيچ چيز و هيچ كس در كنارش نبود، ولى زبانش سرشار از حمد 
بود و دلش لبريز از عشق. موسى از حالش پرسيد. جوابش شوق 

بود و انس و ابتهاج. 
موسى گفت: شايد چشم بينايش او را مشغول داشته و با چشم 

ى  جبرئيل، چشم او بر روى  و بيناييش سرخوش است. با اشاره
ى خود بيرون آمد. آن دل بيدار، باز  هايش خزيد و از خانه گونه

سپاسگزار بود و سرخوش بود. موسى گفت: تو آخر چه دارى كه 
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اين گونه سرشارى؟ تو كه حتّى چشم هم ندارى؟ او با تمامى 
زبانش، با تمامى وجودش، با تمامى جانش جواب داد: من چشم را 

خواستم چه كسى را ببينم؟ او همراه من  خواستم؟ مى براى چه مى
هايش  ها و گرفتن است و در دل من است و با تمامى دادن

خواهد. بينش  زيباست و ديدنى است. و اين ديدار ديگر چشم نمى
خواهد. و او همين را در من ريخته و خودش بر من جلوه كرده  مى

فهمم. كسى كه او  است. با حضور او ديگر غيبت هيچ چيز را نمى
54Fرا يافته ديگر چيزى را از دست نداده است.
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 آغاز راه

هاى دنيا و  خواهيم از نعمت مشكل ما در اينجاست كه نمى
ها  خواهيم با اين مركب امكانات آن، چيزى به دست بياوريم و نمى

شديم و حساب  ها دلبسته نمى به جايى برويم، وگرنه به نعمت
كرديم كه با داشتن و يا از دست دادن با كدامين زودتر  مى
صبر  در هنگام دارايى و شكر كه براى حركت ما دو پاى ;رسيم مى

در هنگام گرفتارى هست. پس ديگر چه رنجى داريم و چه مرگى 
توان رفت، آنجا كه اگر از پاى   مىشكر و صبرداريم. آنجا كه با 

توان رفت، ديگر چه حرفى   مىعجزافتادى و ناتوان شدى، تازه با 

شود كه ما تمام  آخر راه آنجا آغاز مىداريم و چه منطقى داريم. 

. شويم مى

مادرم ـ كه خداى با كرامتش پذيرايش باشد ـ به من درسى داد، 
شود.  كه فراموشم نمى

ى اول  خواست به دنيا بيايد و اين تجربه محمد پسر اول من مى
ما بود. نصف شب بود كه درد به سراغ مادرش آمد. با داروهايى كه 

شناختم و با گل گاوزبان و تخم شويد كار سازى نمودم، ولى  مى
گرفت. به منزل پدر آمدم. هنوز ساعاتى  درد زايمان بود و شتاب مى



تا اذان صبح مانده بود. مادرم با چند نفر از بستگان به پذيرايى مادر 
محمد مشغول شدند و مرا از اطاق تبعيد كرد. من از دور فريادها و 

ى اول  گذشت. تجربه شنيدم و زمان بر من ُكند مى ها را مى ناله
من بود. حدود طلوع آفتاب خانم دكتر تشيدى را آورديم. با خيال 

شد،  ها زيادتر مى ترى در انتظار تولد نشستيم. فريادها و ناله راحت
اما از والدت خبرى نبود. مادرم را صدا زدم. من آشفته بودم، ولى او 
سرخوش. پرسيدم آيا مشكلى هست؟ جواب داد: كار زايمان طبيعى 

شود؟ با اين همه ناله كى كار  است. گفتم پس چه وقت فارغ مى
شود؟ خنديد و گفت: تا ناى ناليدن دارد و توان فرياد  تمام مى

زايد. آنجا كه درد توانش را گرفت، آن وقت فارغ  كشيدن دارد، نمى
شود...  مى

مدتى گذشت. از ناى افتاده بود و فقط زنجموره بود، كه صداى 
اين درس را فهميدم كه تا ناى ناليدن ى محمد بلند شد. و  گريه

دارى و تا آنجا كه توان دارى، والدتى نيست. راه آنجا آغاز 

55Fرسى. شود كه تو به پايان مى مى
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 ها برداشت از حادثه

ها بوديم. از مدرسه  با يكى از دوستان، شاهد جنگ بچه
زدند و فرار  آمدند و پس از آزادى از صف، يكديگر را مى مى
كردند.  كردند و با تعقيب و گريز راه را تمام مى مى

ها به دنبال ديگرى افتاده بود و با غضب و جديت  يكى از بچه
اى بزند  خواست با كيفش به او ضربه نمود و مى او را تعقيب مى

كه پايش به نهر كوچه گرفت و زمين خورد. و او كه با سرعت در 
تعقيب دوستش بود بلند شد و با سرعت از صحنه گريخت. به 

ها بود، اشاره كردم كه  دوستم كه در جستوجوى برداشت از حادثه
شد و با شتاب بيشترى هدفش را  از روى حساب بايد بلند مى

كرد، ولى طلوع مانع و شروع شكست او را تمام كرد و  دنبال مى
اين شكست او را از پاى در آورد و استقامتش را شكست. 

خطر اينجاست كه با شكست در جنگ، از هدف، چشم بردارى 
ها و  و با شتاب صحنه را رها كنى و سنگينى خجالت و خنده

تبليغات جهانى را تحمل ننمايى و خود را دور بيندازى، در حالى 
كه با هر شكستى بايد درس پيروزى گرفت و از پيروزى نبايد به 

قناعت و غرور رسيد. 



 خوبى براى جبران و آموزگارتواند   مىهاى شكست آفت

ها   روشنى از ضعفعالمت خوبى براى تأمين و اقدام و ى انگيزه

يأس انزوا و  ;هاى اين شكست كم نيست و كمبودها باشد، آفت

ارتداد و نسيانِ هدف و شكسته شدن و ذلت و زدو بند و رذالت 

، اين همه آفت در گليم و خود فروشى و جاسوسى براى دشمن
56Fشكست هست.
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 ى درخت هستى ميوه

 يكى سنجش ;توانم شروع كنم ها از دو راه مى براى نقد هدف
دهد، با  ها با خودم. ديگر، سنجش آنچه كه يك هدف مى هدف

تواند از  ستاند. اين دو سنجش و دو مقايسه، كه مى آنچه كه مى
ى نقد  ها مايهور شود وسيله ها هم بهره بگيرد و از تجربه عبرت
ها و ارزيابى و انتخاب آنها است.  هدف

روز، روز گرمى بود. خورشيد با حرارت از خط وسط آسمان، 
خواستيم  ريخت. چند نفر بوديم، مى خيز برداشته بود، عرق مى

ى خنك سربكشيم. چند تا كار داشتيم.  زودتر به يك رودخانه
ى  غذا پارك كردند... هنگام  همه گرسنه بودند. براى تهيه

پارك، ماشين ما به يك بنز سفيد، تنه زد. بنز قشنگى بود... لرزيد و 
خراش برداشت. 

يك مرد بلند، بزرگ، يك لوطى قد دكل، مهربان ايستاده بود، به 
كرد.  لرزش ماشين كه ماشين خودش بود، آرام نگاه مى

اعتنا بود و منتظر بود ما را به غذا دعوت كند.  بى
طور به خاطر يك خطّ و خراش  من بارها ديده بودم كه چه

شدند. ولى آرامش اين مرد و باالتر  كوچك، با هم گالويز مى



كرد. وسط آن گرماى سياه و دودى، مرد،  محبتش، ما را خنك مى
كرد. مثل يك رودخانه، ما را  كرد. روشن مى دل ما را سفيد مى

داد.  صفا مى
يكى از دوستان را صدا زد، به غذا دعوتش كرد و با هم به 

هايى بود كه  حرف نشستند... راستى كه مرد، يك دنيا بود. از آن
ى وجودشان،  هايى كه همه يك نفرشان، يك نفر نيستند. از آن

شور و حركت و گنجايش و ظرفيت و دقت و لطافت است. 
ى  وجودش  وقتى من از دستشويى برگشتم پيش او بودم. همه

ها شروع  كه وقت تنگ بود و وضع ناجور، حرف طلب بود. با اين
شد... 

گفتم: داداش!! توى اين روزگار، خواهى نخواهى خرج 
شيم... درست؟ جواب داد: درست. گفتم: كجا خرج بشيم كه  مى

ارزش داشته باشه؟ براى كى خرج بشيم كه معرفت داشته باشه؟ 
هاى بزرگمون رو كجا بگذاريم كه قدر داشته باشن؟  دل

گفتم: درخت كه ديدى؟ خنديد. گفتم: درخت چيه؟ جواب داد: 
ريشه، ساقه، شاخه، گاهى هم ميوه...؟ 

گفتم: هيچ ديدى كه وقتى يك درخت، ميوه داد... خاك و آب 
هاش گذروند و ميوه شد، هيچ  ها و ساقه و شاخه رو از ريشه



ها  طورى رها كنه؟ يا ميوه ها رو همين ديدى كه يك باغبون ميوه
ها خاك بكنه؟  ها، پاى ريشه رو دوباره تو خاك

گفت: مگر خره؟ 
ى درخت هستى  گفتم: هستى، تمام هستى يك درخته... ميوه

شه.  ى ابر و باد و مه و خورشيد و فلك به تو ختم مى تويى... همه
ها و  ها و ساقه ها و و و، ريشه زمين و نفت و طال و الماس

ها مال تو هستن. تو مال كى  ى  آن هاى تو هستن، همه شاخه
زارى تا بپوسى؟ خودت  ها مى هستى...؟ تو خودت سرِ شاخه

ها،  ها و خاك كه دوباره پاى ريشه كنى و يا اين احتكار مى
ريزى و براى چيزهايى كه مال تو هستن و براى تو هستن، براى  مى
كنى؟  ها خرج مى آون

ها وقتى  ى  آون ها كمتر از تو هستن، همه ى آون گفتم: همه
اى. خودت داشته باش... براى  رسند. تو ميوه كامل شدند، به تو مى

ها براى تو هستند تو براى  ها خرج نكن. آون ها، براى ميرنده مرده
هام ادامه پيدا كنند...  ها نباش... تو ادامه داشته باش... تا آون آون

گفتم اگر بخواهى ادامه پيدا كنى، اگر بخواهى حركت كنى، 
آنوقت بايد از راه خبر بگيرى، اونوقت بايد راهنما بگيرى... اونوقت 



ها، آذوقه بردارى، كه  ها و شاخه ها و ريشه بايد از همين زمين
هميشه راه هست و كار تو رفتنه. كار تو تحرّكه، نه تنوع. 

گفتم، تنوع شكل عوض كردنه، بزك كردنه. اما تحّرك راه 
افتادنه... جلوه پيدا كردنه... 

كسى كه فهميد چقدر است، كسى كه ارزش خودش را شناخت، 
ها به  تواند هدفش را انتخاب كند و از تنوع به راحتى مى

تر و باالتر متوجه بشود.  ها رو بياورد و به جهت عالى حركت
ها را ببيند كه  هاى ديگر را بررسى كند... قدرت تواند جهت مى

ها را ببيند كه چگونه دست بدست  چگونه پراكنده شدند و ثروت
تواند از اين  گشتند و فقط ثروتمندها را حمال خود گرفتند. و مى
ها  ها از قدرت ديدار، درس بگيرد و حمالة الحطب نماند. از ثروت

 چون اين ثروت و ;كام بگيرد. از آنها كار بكشد و با آنها كار بكند
هايى هستند كه در  قدرت و علم و شهرت و رياست، مثل وزنه

باشگاه هستى بايد با آنها كار كرد و ورزيده شد... و براى رفتن 
كنند و  آماده گشت. اينها نيروهايى هستند كه راه تو را نزديك مى

برند به شرط اين كه هضمشان كنى و حمالشان  تو را پيش مى
نباشى. هضم نه حمل. 



هنگامى كه تو با اينها كار كردى و اينها را به جريان انداختى، هم 
شوند و هم زياد. شير اگر در پستان بماند، هم  اينها پاك مى

رود. هر  شود و پس مى شود و هم خشك مى گندد و دمل مى مى
آيد.  شود و هم رگ مى چه بيشتر بدوشى هم پاك مى

تواند عظمت و قدر خويش را بشناسد و  انسان در يك نگاه مى
هايش آزاد گردد.  ها و سستى از قناعت
بيند تمام هستى به او منتهى شده و مسخّر او هستند...  او مى

اند... حال او دوباره به عقب باز گردد... به سوى  همه به او رسيده
بيند از سنگ، از  اند. او مى هايى كه براى او بوده ها، همان همان

ها، جلوتر است... اما نه  ها و درخت خاك، از خورشيد، از شاخه
جوشش دارد و نه رويش و نه جنبش و نه شكوفه و نه كوششى. 

ام  اند، اما من فجرى نداشته اند و شكافته شده ها فجر داشته سنگ
اند، اما من رويشى  ها اين همه رويانده ام... خاك و نجوشيده

ام. خورشيدها، اين همه حركت و جنبش، اين همه بخشش  نداشته
اند، اما من هيچ نورى و حرارتى و هيچ شورى و  و دهش داشته

ام...  جنبشى، نيافريده



ها را غرق در شكوفه  رفتم و شاخه وقتى هنگام بهار، به باغ مى
آمد كه چندين بهار بر ما گذشته و هنوز  ديدم، راستى شرمم مى مى

اند و در گُل، غرقند...  هاى مرده شكفته چوبيم... ولى چوب
كنند و  ها، جدا مى ها انسان را، از قناعت اين ديدارها و مقايسه

ها، عالى شدند و  آورند. و همين كه همت او را پيش مى
ها و  شود و نهفته ها فراتر رفتند، جوشش ما زيادتر مى خواسته

آيند.  ها رو مى پنهان
اش دم دستش، هست، حتى از  ام، كسى كه خواسته بارها گفته

هايش دورتر شد، بل  برَد. ولى اگر خواسته پاهايش استفاده نمى
كند  ها را استخدام مى افتد. و همين طور، مركب رود و راه مى مى

ها را به ماه  سازد و حتى سفينه و همين طور مركب مى
ها به انسان همت  ها و عظمت توجه به ارزشفرستد...  مى

اندازند و استعدادهاى  ها او را به جريان مى دهد. و همت مى

57Fريزند... مدفون او را بيرون مى
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 ارزش ميزان

هايش از اين  اين حقيقتى است كه انسان حتى در تقليد و عادت
حسابگرى برخوردار است. و اين هم حقيقت است كه گاهى در 

فهمد كه چيزى بدست آورده،  كند، مى هايش اشتباه مى حساب
فهمد چه چيزهايى از دست داده... و اين است كه به  ولى نمى
اند، ديگران   كردهمغروررسد. گر چه چيزهايى كه او را  غرور مى

را مدهوش بسازد. 
يكى از تاجرهاى بزرگ شهر، پس از عتيقه فروشى به شغل 

ى  عتيقه فروشى خودش يك  ديگرى روآورده بود... و از گذشته
قيمت را نگه داشته بود كه ديگر  ى  خيلى گران قاب و كاسه

آمد. براى دعوت  ها را خوش نمى رنگى، به رونداشت و جز خبره
دار گذاشته  جشن عروسى به تهران آمده بودند... و مادر پير را خانه

بودند... مادر روزها با خودش مأنوس بود و گاهى سرى بيرون 
كشيد تا از بيرون هم خبر بگيرد.  مى

ها سماور  يك نفر سمسارى در خانه ايستاده بود و از زن
مصرف  هاى بى شكسته، چراغ شكسته و خالصه از عتيقه



ها بشقاب و كاسه و  ها آن كرد... و از پشت چرخش خريدارى مى
داد.  چينى و كفش پالستيك نوِ نو، مى

چشمش به پيرزن افتاد، گفت: مادر! تو خرت و پرتى ندارى كه 
نو و نوار بشى؟ 

ها  برم. اين ى پسرمه، راه به جايى نمى پيرزن گفت: و االّ خونه
همه چيزشون نو و نواره. 

مرد اصرار، كه شايد كهنه مهنه داشته باشن. 
پيرزن آمد تو، يك كمى گشت چيزى پيدا نكرد. همش لوكس و 

ى   خواست برگرده، چشمش افتاد به همان قاب و كاسه نو. مى
ى  قيمتى. گفت: برم، همينو بدم به اين مرد، دلش شكسته، خونه

پسرمم نو بشه. 
خوره يا نه.  دونم به دردت مى گفت: ما همينو داريم. نمى

كه رنگ و  شكنيم. اين مرد با زرنگى گفت: خوب، بده دلتو نمى
رويى هم نداره مثل مادر منه. شكسته و مردنيه، خوب. چى 

خواهى؟ بيا چند تا از اين بشقاب گل ميخكيا بهت بدم. با چانه  مى
زدن بسيار شش عدد بشقاب به پيرزن داد و چكيد... هر دو 

خوشحال. 



وقتى مرد تاجر از تهران آمد، هنوز ننشسته بود، مادرش شروع 
كرد به پچ پچ كردن، كه بازم قديميا، هر چه دوده از كنده بلند 

دوشن... هيچ  شه. بازم خودم. اين زناى امروزه، كه مرد فقط مى مى
جا بودم آشغاالتون، نو كردم...  كدبانويى ندارن. دو روز اين

كرد.  گفت و زمزمه مى هى مى
پسرش گفت: ننه! چى نو كردى، ما كه چيزى نداشتيم. 

ها رو آورد. وقتى به پسرش نزديك  پيرزن بلند شد و بشقاب
زد. مثل  شد، گفت: اين چى بود تو پيش بخارى حالم منو به هم مى

قدر قشنگه؟!  رنگ مرده بود. دادم اينارو گرفتم. ببين، ببين چه
درخشيد.  پيرزن صورتش مثل گل باز شده بود و چشمش مى

 ابروهاش جمع شده بود، پرسيد: با كدوم بى ;ولى پسرش گيج بود
رنگ و رو؟ نكنه با اون قاب و كاسه عوض كردى؟! 

بينى چه  گم... مى پيرزن خنديد و آرام گفت: دآره با همون مى
نو و نوارت كردم؟ 

كه زبونشو با آب دهنش بلعيده  مرد مبهوت شده بود... مثل اين
بود. 

شود،  ى غرور و عظمت حساب مى چه براى يك نفر، مايه آن
براى ديگرى عامل بهت و جنون خواهد بود... چرا؟ چون 



اند، بلكه  ها با يكديگر تفاوت دارند. هر دو محاسبه كرده محاسبه
اند. هم مرد سمسار و هم پيرزن و هم  هر سه نفر محاسبه كرده

ها يكى است؟...  تاجر صاحب قاب و كاسه، ولى آيا محاسبه
راستى انسان حسابگر است، اما همين انسان، جاهل و غافل و 

مغرور و متأثر هم هست. مادام كه ميزان و ترازويش را از اين 
58Fها پاك نكند، سنجش و حسابش، ارزشى نخواهد داشت. وزنه
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 سر نخ

گذشته از حس كنجكاورى و عشق به آگاهى، ضرورت طرح 
سؤال، به خاطر جريان گرفتن فكر و رسيدن به شناخت و سنجش 
و انتخاب و عمل است. ضرورت انتخاب، ضرورت طرح سؤال را 

 چون انتخاب، بدون ارزيابى و شناخت ممكن ;دهد توضيح مى
گيرد. و سؤال فكر را به جريان  نيست و شناخت، از تفكر مايه مى

هايى در تو طرح نشده باشند، نه از  اندازد. مادام كه سؤال مى
 چون ;گيرى و نه از تفكرات ديگران مطالعات خودت بهره مى

كسى كه اشتهايى ندارد، غذا را خوب جذب نخواهد كرد. 
ها و سرنخ پيدا كردن  ى تنظيم سؤال پس از اين مرحله، مرحله

است. 
به دوستى كه سؤالش را فراموش كرده بود گفتم، اگر خواستى 

فقط يك مسأله را بپرسى، از اينجا شروع كن كه چگونه سؤال كنم. 
هاى ما را آماده  آن روزها... كه در نزديكى زمستان، مادرم لباس

بافت، گاهى براى  شكافت و دوباره مى كرد، و آنها را مى مى
گرفت. براى شكافتن لباس، ما  شكافتن از خود ما كمك مى

رسيديم تا  كشيديم، اما به جايى نمى ها سرِ هر نخى را مى مدت



دادند...  شد و يا اين كه به دستمان مى اين كه سرِ نخ اصلى پيدا مى
كرد...  هاى ديگر را هم، باز مى در اين لحظه باز شدن هر گره، گره
داد.  و چقدر راحت و شيرين، صدا مى

ها  من از آن روزها اين تجربه را به يادگار دارم كه اگر سؤال
درست مطرح بشوند و از سر نخ شروع بشوند، با حل هر سؤال و 

شوند.  هاى ديگر هم باز مى ها و گره باز شدن هر مشكل، سؤال
ايم، درست مثل كسى كه  ما در طرح سؤال از آخر شروع كرده

خواست لباس را از آن طرف بشكافد... پيداست كه گره گره،  مى
ها تكه تكه و بريده  شد و عاقبت هم، نخ يك عمر صرف مى
59Fرسيد. بريده، به دست مى
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 بازيگر

هايم، دنبال عامل و  ها و حركت با توجه به دو مرحله از حالت
هاى من چه چيزهايى هستند.  ى اينها راه افتادم كه محرك انگيزه

ى من  ديدم هر حركت ساده راستى دنياى شلوغ و جالبى بود. مى
چقدر رابطه، چقدر بستگى دارد. حتى هنگامى كه دست به سرم 

گرداندم و  خاراندم و يا سرم را بر مى كشيدم و يا گردنم را مى مى
كردم و يا  خواستم و يا آرام آرام از سرعت پاهايم كم مى يا بر مى

كردم،  ام حبس مى نمودم و يا نفسم را در سينه ام را صاف مى سينه
ديدم كه در تمام اينها چقدر عمق و معنا نهفته است.  مى

اينجا بود كه با بازيگرىِ نفس آشنا شدم و ديگر در هر حركتى 
شنيدم.  ها مى ديدم و پيام ها مى درس

گذشتيم چند نفر از  يك روز با چند نفر دوستانم از جايى مى
رفتند. يكى از آنها كودكى را در بغل  هاى پوشيده، آرام مى خانم

كرد و دخترك او را عوضى بغل  داشت. كودك سخت گريه مى
زد كه بيا بيا  آمد تشر مى گرفته بود. و به مادرش كه از دور مى

ام سر رفت. مادرش با او هنوز خيلى  ات را بگير، حوصله بچه
توانست بچه را ساكت كند و  فاصله داشت و او هم به راحتى مى



توانست او را درست بغل كند و اين طور ناشيانه او را به  الاقل مى
هق نكشد. 
هاى  ى من و تمام حركت ام گرفت. خنده اختيار خنده من بى

ام پرسيدند،  توجه بودند. از خنده او معناهايى داشتند. دوستانم بى
گذريم، از اعماق خبر  گفتم كارهايى كه با سادگى از آنها مى

دهند.  مى
ام و  به خاطر اينكه نشان بدهم كه هنوز دخترم و شوهر نكرده

توانم بغل كنم  اى را كه مى براى اينكه خواستگار بگيرم بچه
توانم به مادرم آهسته بگويم كه  گيرم و حرفى را كه مى عوضى مى

گويم و اين همه به  گيرى، بلند و خشن مى ات را نمى چرا بچه
اى ندارم و  خاطر اين است كه خودم را نشان بدهم كه هنوز بچه

خواهم.  خواستگار مى
ها نهفته است. تفاوت اين كه  ها در تمام حركت اين بازيگرى

ها هستند و ناخودآگاه، فرمانبردار  يك دسته محكوم اين عامل
گيرند. تفاوت  هستند و يك دسته با آگاهى و توجه از اين بهره مى

توانى  ها در همين است كه آن يكى را مى ها با شيطان ساده
60Fبخوانى، اما اين، سخت پيچيده و خودش را پنهان كرده است.
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 اين همه بت!

گفتند در كعبه  نشستم كه مى من آن روزها وقتى پاى منبرها مى
كردم كه در يك اطاق  سيصد و چند بت گذاشته بودند، تعجب مى

و اينقدر بت؟! 
شمار صف  هاى بى ولى بعدها ديدم كه در دل كوچك من بت

هاى بزرگ نفس و َخلق و دنيا و شيطان، با  اند. و بت بسته
اند و شب  هاى كوچك، در من غوغايى راه انداخته حساب بت بى

هاى من بودند و من  اند. آنها محرك و روزم را پر كرده
خواستم از كفر به شرك و  خواستم كه اينها را مهار كنم. و مى مى

به توحيد برسم. و تنها يك محرك براى خودم داشته باشم. 
يكى از بزرگان وعده داده بود كه: ايها الناس! جمع شويد تا 

براى شما حرفى را بگويم كه نه نبى و پيامبرى و نه وصى و ولى و 
رهبرى، هيچ كس نگفته. 

خواهد بگويد و چه ادعايى  گفتند: اين ديگر چه مى مردم مى
دارد.؟! 

و آن بزرگ مرد گفته بود: مردم! تمام انبياء، تمام اوصياء، تمام 
 جز اهللا حاكم و محركى نداشته ;اولياء آمدند و گفتند موحد شويد



باشيد. در وجود شما جز او متصرف نباشد و امر و نهى نكند. همه 
گويم: نامردها بياييد!   ولى من مى«قولوا ال اله اال اهللا»،گفتند: 

مشرك شويد. بياييد يك پا هم خدا را شريك كنيد. آخر هميشه 
براى غير او؟! 

بياييد در برابر اين همه بت، يك سهمى هم براى خدا بگذاريد. 
ترهامان  هايمان كافر هستند و خوب به راستى كه ما خوب

گويم كافر  كه مى هاست. و اين مشرك، از ما تا توحيد فاصله
هستيم، نه كفر در اعتقاد است، كه منظورم كفر در عمل است. با 

ايم، در كارها و در  مند شده ايم، و به او عالقه كه به او رسيده اين
گذاريم.  پوشيم و او را كنار مى زندگى از او چشم مى

شناختم كه با چه  ها بود كه خودم را مى با تدبر در اين محرك
ديدم كاهى  دارم. و مى گيرم و موج برمى هايى، توفان مى نسيم

كه بايد  غلتاند. در حالى هاى اين و آن مرا مى هستم كه حرف
61Fترم سازند. ها، گرد و خاكم را بگيرند و پاك كوهى باشم كه توفان
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ها و  ها، جلوه ها، حرف ها، هوس براى آزادى از اسارت
تعصب و تقليد و تلقين و عادت عواملى است كه در جاى ديگر از 

ام و فهرست آنها از اين قرار است:  آن سخن گفته
طلبى، شخصيت انسان، شناخت عظمت  كنجكاوى، حقيقت

انسان، شناخت وسعت هستى و شناخت عظمت اهللا. 
كنيم و آن را  ها به قطارها نگاه مى ما هنگامى كه از سوراخ

شوند، اما آنجا كه از باال نگاه  بينيم، آنها در چشم ما بزرگ مى مى
كنيم و مجموعه را در يك دشت و در زير آسمان بزرگ  مى
شود.  خورد و دلمان اسير نمى بينيم ديگر چشممان آب نمى مى

كردم كه خيلى  من در كودكى افرادى را ديده بودم و خيال مى
بزرگ هستند. ولى بعدها كه بزرگتر شدم ديدم كه من يك سر و 

ترم. هنگامى كه آنها را در ميان بزرگترها ديد  كّله هم از آنها بزرگ
زدم فهميدم كه چقدر ناچيزند... 

كنم كه پدرش را در ميان  داستان آن كدخدا زاده را فراموش نمى
كرد، اما آن روز كه با پدرش  ديد، احساس غرور مى اهالى ده مى

به شهر آمد و پدرش را در برابر فرماندار ديد، دلش بر حقارت 



پدرش سوخت و غرورش شكست و از پدرش پرسيد كه چرا در 
برابر اينها، اينطور شدى؟ 

دلى كه از اهللا سرشار شد، دلى كه از هست آفرين پر شد، هستى 
تر  گيردش، كه او از هستى بزرگ كند و هستى نمى پرَش نمى

آورد.  دارد و مى گيرد و بر مى است و هستى را مى
گويد: على! اگر دنيا از دست  سيد بن طاووس به پسرش مى

رود، بدون  چپ پدرت به او برسد، از دست راست او بيرون مى
آنكه دست چپ او آگاه شود. 
62Fراستى خيلى حرف است.
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 ها مفيدتر از داشته

در بعضى از روايات هست كه امام صادق(ع) از راهى 
گذشت انبوهى از مردم در كنار شخصى جمع شده بودند كه  مى

داد و همه از خبرهاى او تعجب  اسالم نداشت و خبرهايى مى
كردند...  مى

دهد.  گويد؟ همه گفتند از غيب خبر مى امام پرسيدند چه مى
حضرت نزديك مرد آمدند و دست خود را پيش آوردند و 

پرسيدند در دست من چه چيزى هست؟ مرد نگاهى كرد و گفت 
اين، تخم مرغى است كه در همين لحظه در فالن جنگل بدست 

آمده، تعجبم از اين است كه چگونه به دست تو رسيده و پرسيد آيا 
همين نيست؟  

حضرت جوابش ندادند و فقط از او سؤال كردند از كجا به 
اى و او گفت با مخالفت با خويش...به اين نيرو  ها رسيده اين

ام...  رسيده
خواهى مسلمان شوى؟ او گفت نه.  حضرت گفتند: آيا مى

گفتند: پس با خويش مخالفت كن. 
بيچاره مبهوت شد و اسالم آورد. 



چندى نگذشت كه نزد امام آمد و شكايت كرد كه آنچه 
توانم بدهم.  ام و ديگر خبرى نمى دانستم از دست داده مى

آنچه بدست آوردى براى تو حضرت تبسمى كردند و گفتند 

63Fاى. مفيدتر است از آنچه كه از دست داده
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 تمرين و تدريج

 در قوت در عبادت مؤثّر است. به عكس تمرين و تدريج،

زا و خستگى آور است. كم مستمر بهتر از زياد  تحميل كه نفرت

 �64F.«قَليلٌ مدوم علَيه خَيرٌ منْ كَثير مملُول منْه» ;مالل آور است

هميشه يك چيز كم و مستمّرى را بين خود و خدايتان داشته 

باشيد كه اين پيوند مستمر، باعث نجات آدمى است و او را به نتيجه 

رساند.  مى

اى از كرمانشاه عازم كربال بودند كه در راه  كنند عده نقل مى

ها و دزدان قرار گرفتند و كاروان غارت شد.  مورد هجوم راهزن

يك نفر از اهل كاروان كه جان سالم به در برده بود و امكان و پولى 
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اى باال آمدم. سياه  گويد: از كنار تپه هم به همراه داشت، مى

چادرهايى ديدم. پيرمردى آن جا بود. بر او وارد شدم. از من 

پذيرايى كرد. امانتم را به او سپردم. چيزى نگذشت كه غارت 

ها، دزدان به سمت همين سياه  كاروان تمام شد. ديدم كه از كنار تپه

گذارند.  آيند و اشياء دزدى را در داخل چادرها مى چادرها مى

معلوم شد كه پيرمرد، رئيس دزدان اين منطقه است. با خودم گفتم: 

ها كاروان را غارت كردند، من خودم اموالم را به دستشان  آن

سپردم. دزدها كه در چادرها جمع شدند، ديدم هوا پس است، 

يواش يواش به راه افتادم تا الاقل جانم را نجات دهم كه پيرمرد 

روم. پيرمرد گفت  روى؟ گفتم اجازه بدهيد مى  كجا مى;صدا زد

بيا امانتت را بگير. تعجب كردم. وقتى اموالم را گرفتم، زبانم باز 

شد. گفتم اگر اجازه بدهيد سؤالى دارم. گفت بگو. پرسيدم مگر 

ام؟ پيرمرد  ها نيستيد؟ من كه با دست خودم آورده شما رئيس اين

كنيم، اما طاغى نيستيم و به  گفت درست است كه ما دزدى مى

ايم كه در امانت  كنيم و با خود پيمانى بسته خاطر فقرمان دزدى مى

ايم.  خيانت نكنيم. اين خط را نگه داشته



آن چه كه مهم است همين است كه انسان چيزى براى خود 

باقى بگذارد و دستاويزى داشته باشد و بر همه چيز نشورد و پشت 

ها را خراب  ى درها را به روى خود نبندد و پل پا نزند و همه

نكند. 
 

 به خاطر يك قران

 چون از پدر ;عمويم به من گفت: من از طلبگى بيرون رفتم
ام قران اضافه كند (به پول آن موقع دو  بزرگ خواستم كه به شهريه

 ريال) و او گفته 21شد  گرفت كه با يك قران اضافه مى تومان مى
دهم.  بود كه نمى

 سالگى هم مرد. او نور 48روم. حدود  و اين هم گفته بود مى
چشم شاه هم بود. برايش حساب باز كرده بود. در برابر ليدر اقليت، 

در برابر مصدق هم بود. از امينى هم مقدم بود. واهللا خدا شاهد 
است به هيچ نرسيد، به هيچ. 

 



 
 امتحان عابد

گويد كه: در  مرحوم شيخ بهايى در كتاب «نان و حلوا»يش مى
ها بر او  كرد. مدت هاى «جبل عامل» عابدى زندگى مى كوه

اش  رسيد، زندگى آمد، نانى برايش مى گذشت. غذايى برايش مى
گذشت. چند روزى امتحانش شروع شد. غذايش نيامد. روز  مى

بعد هم نيامد. دو سه روز گذشت چيزى پيدا نكرد. از شدت 
گويند اين داستان، تمثيل خود  گرسنگى از كوه پايين آمد. ـ مى

شيخ بهايى است ـ 
گويند: پايين آن كوه جبل عامل... آتش پرستى بود. به او  مى

روى آورد. به او نان و امكانى داد. 
جا بود. به او حمله كرد. از  چند تا نان گرفت و خورد. سگى آن

ها را داد و سگ بلعيد. باز به او حمله كرد.  ى نان ترس سگ، همه
گفت: من ديگر چيزى ندارم، چه سگ بدى هستى. 

ها مرا  ام. ماه جا مانده هاست اين گفت: نه، تو بدى. من سال
روم. به تو سه  ها نمى كنند، من به سراغ دشمن آن فراموش مى

خورى؟!  ها مى روز نان ندادند با دشمن آن



ما به اش عين اين حقيقت است كه  ها تمثيل است. افسانه اين
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 ى دنيا كم است همه

هايش  يكى از دوستان و بزرگان صاحبدل، پيرمردى بود و بچه

هم همه جزء اعيان و اشراف تهران بودند و به پدر توجهى نداشتند. 

يك دامادى داشت اين داماد رنج اين زنده دل را كشيده بود و اين 

كرد.  هاى عمرش او را جمع و جور مى آخرين لحظه

آمدند... روزى اعتراض كردند كه  ها گاهى براى عيادت مى بچه

ها را  ها را براى او نگرفتى و بهترين شيرينى چرا بهترين سيب

گفت - هر كجا  دادند. اين دوست ما مى نياوردى؟! اُرد هم مى

هست خداوند به سالمت نگهش دارد. دل برادرش را هم شاد كند 

گفت: من با او نشسته بودم در اتاق و او ديگرى شوريده بود.  - مى

بستگانش آمدند كه از اعيان و بزرگان بودند. با اهن وُتلپ هم آمده 

خواهم بروم قال قضيه را  بودند. او آمد به من گفت: فالنى، من مى

ختم كنم. بگويم: اين بابا و اين هم خودتان و اين هم امكاناتتان و 

اين هم زبان باز و درازتان. و اصال هيچ فرصت و مهلت ديگرى را 

به آنها ندهم. 



گفت: با او صحبت كردم، آرام شد. بيشتر با او  دوستمان مى

صحبت كردم، صورت من را بوسيد و به من گفت :كه فالنى من 

ها و  ى شماتت صد سال ديگر هم كه او اينجا باشد با همه

دارش هستم. او گفت: هنوز  كنند... عهده هايى كه اينها مى مالمت

ها  اين جمله از زبان من نيفتاده بود كه صداى ضجه از سمت زن

بلند شد و معلوم شد كه پيرمرد رفته است. 

ى اين مسائلى كه ما  اگر ما فردا روزى بفهميم كه همه

 ثانيه بوده است، خدا شاهد است 5خواستيم زير بارش برويم  مى

ى دنيا كم  بخشيم! حقيقت امر اين است كه همه كه به خودمان نمى

66Fاست.
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 شوق ديدار

خواستم وداع كنم بيايم. در  من چند روز پيش مشهد بودم. مى
ى وداع، كنار قبر حضرت رضا، يك معنايى در ذهنم آمد كه  لحظه

خيلى روى خودم اثر گذاشت. اين معنا اين بود كه: 
در روايت آمده: جوانى بود كه هر روز قبل از اين كه كارِ 

آمد و نگاهى به رسول خدا  خودش را شروع كند، به مسجد مى
آمد، سرِ  شناختند. وقتى مى رفت. حضرت او را مى كرد و مى مى

كردند تا جوان، ايشان را ببيند و چشمش را از  خود را بلند مى
ايشان پر كند. يك روز جوان آمد، نگاهى كرد و رفت و دوباره 
برگشت، حضرت صدايش زدند و پرسيدند كه چه شد دوباره 

برگشتى؟! 
جوان گفت: رفتم، دلم تاب نياورد و اشتياق شما را داشت. آمدم 
تا چشمم را بيشتر از شما پر كنم. رسول خدا دعايش كردند. جوان 
رفت و مدتى نيامد. حضرت از جوان پرسيدند، گفتند: مرد خوبى 

67Fبوده و فوت كرده است، االّ اينكه بّخاذ بوده.
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آنقدر از عشقِ من چشم و دلش پر شده بود كه حتّى اگر كنيز 
فروخته، نجات پيدا كرده است.  مى

ها  اين حرص و محبت رسول در تبليغ و دستيابى به افراد و آدم
ى اوست، حتى اگر يهودى و  و نجات ايشان از دامِ شيطان، خواسته
اند: حضرت حتى از يك  غيرمسلمان باشند. كه در تاريخ آورده

گذرد و او را در مجمع يهوديان باقى  جوان يهودى هم نمى
دارد.  اش را هم بر مى گذارد و جنازه نمى



 
 كند روح واليت حل مى

هاى خيلى زيبا و  هاى تهران كه بچه يك نفر از اين واليتى
ها ِول كرده  گفت كه بچه ى خيلى عزيزى هم داشت، مى خانواده

توجه بود و كارهاى آنها را دقت و بررسى  بود و به امر آنها بى
گفت: روح واليت  گفتند كه به اينها برس. مى كرد. به او مى نمى

گفت: كار او به جايى كشيد كه دخترهايش  كند. دوستى مى حل مى
ى فرح رفتند. چون زيبا بودند، استخدام شدند و فعال  تا حد نديمه

هم شدند، حتى باالتر از كسان ديگر. حتى زنش هم به فحشا رفت. 
گفتند، گفته بود واليت دروغ است!  وقتى كه به او مى

حرف من همين نكته است اين سادگى است كه ما خيال 
كنند.  كنيم تا به مردم بگوييم بياييد متقى شويد آنها حركت مى مى

گويم  كنند. من به كسانى مى گوييم، گوش نمى هاست مى سال
بياييد كه به پاهايشان زنجير بسته شده است. اصر و بار سنگين 

هاشان است. اغالل و زنجيرها به پاهاى آنهاست. اينها  روى شانه
كنم و او حتى از  چطور حركت كنند؟ من به تقوا دعوتشان مى

اسالم فرارى است. 
 



 
 پيغمبر آخر الزمان

گفت: اگر امروز يك كسى بيايد بگويد من  يكى از اساتيد ما مى
گويد، اين  پيغمبر آخر الزمانم و تو متوقف شوى تا ببينى چه مى

عالمت اين است كه شما هنوز به خاتميت باور نداريد. 
خواهى بكنى. مگر حكم مشخص  به اين بساط چه نگاهى مى

هاى رسول نرفته؟ مگر نگفتند كه چه  نشده؟! مگر على روى دست
؟ در اين بساط به دنبال «انّى تاركم فيكم»بايد كرد؟ مگر نگفت: 

شود  هايى كه باز مى گردى؟ براى چى در برابر پنجره چه چيز مى
دهى؟ دنبال چه چيزى  آورى، گوش مى سرت را بيرون مى

دهد ما  گيرد. نشان مى هستى؟... تطبيق هايش شديداً ما را در بر مى
در مبانى مشكل داريم. ما هنوز به كفايت انسانى خود واثقيم. ما در 

ى شهادتمان راهى به خدا  ايم. ما در حوزه را به غيب باز نكرده
ايم.  نداده

تسليم نيستيم. سلمى نداريم. اين اساس مشكل ماست. 
 



 
 پوشد باطل از ما چشم نمى

كرد كه گندمش را از يزد  من دوستى داشتم. او به اين فكر مى
پخت. لباسش را هم سعى  برايش بياورند. نانش را خودش مى

كرد  اى را خودش تهيه كند. سعى مى كرد حداقل يك مرحله مى
اش هم با كسى مرتبط نباشد. بعد هم كه بنا شد كه حرفى  زندگى

گفت: فقط از احكام بگوييم. احكام خدا را  بزند و تبليغى بكند، مى
بگوييم. دستور بدهيم به حكم خدا عمل بكنند. به تعبير اين 

 متقى باشند و ;«اتق اهللا و التطع المكذبين»دوستمان، اطاعت كنند. 

گوها نباشند.  مطيع دروغ
من به او گفتم: اگر تو از جمع ِببرى، در روستا كه هيچ، به 

ها، در غارها هم زندگى كنى، وقتى كه  كوهستان بروى و باالى كوه
تو از باطل چشم پوشيدى و باطل زاد و ولد كرد و توسعه پيدا كرد، 

پيمايى  ها، براى ديدن كوه، براى كوه هاى آن ها، بچه دختران آن
گير  هايت را در همان غار تو دستگير و غافل آيند. بچه دور تو مى

طور نيست كه اگر ما از باطل  اينكشند.  كنند و به ذلت مى مى

طور نيست كه اگر ما  . اينچشم بپوشيم، باطل از ما چشم بپوشد

سر در غار تنهايى خودمان فرو ببريم، در روستايى برويم، نان 



بخواهيم از كشاورزيمان بخوريم، به ما اين فرصت را بدهند و بر 
هاى ما را دور  ها نشويم. بچه ى آن فرض فرصت دادند، ما طعمه
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 ريشه بى

كالس و هم دوره  داستان يكى از اقوام نزديك من كه با هم، هم
بوديم، براى من درسى شده است. 

هاى پايين، به قدرى سنتى و مذهبى و مقيد بود كه  او در دوره
كرد كه فالنى پدرش به همان بوده  مادرم بارها مرا با او سرزنش مى

خواند. قرآن را از حفظ  كند. نماز شب مى ها مى و امروز دارد چه
خواند و به  خواهند روضه مى داند. حتى در مجالسى كه مى مى

كند، اما تو چى؟  سبك فلسفى سخنرانى مى
ها همه درست بود و بارها من خودم اين اعتراض را قبول  اين

ام كارى انجام دهم. آن  توانستم تا نيافته كرده بودم، اما روحاً نمى
فهميدم. اگر كارى  ها نمى نماز شب و آن حاالت را من آن وقت

بود فقط تقليد بود و من روحاً تقليدى نبودم. 
 چون ;بارها با همان خويشم بر سر جن و پرى دعوايم شده بود

ها سم دارند، بايد اين كار را كرد. بايد اسمشان را  گفت: جن او مى
ها زير پاى ما هستند. و توى   چون آن;نياورد و چنان راه رفت

هاى خراب خانه دارند. و تو  ها و خانه ها و مستراح سرداب
ها كاشانه دارند.  چاه



كرد و ناچار با او  گفت كه مرا دچار ترس مى قدر مى آن
 ;ها باشند به ما كارى ندارند كردم كه اگر اين مخالفت مى

طور كه هزاران مخلوق، هزاران پديده در هستى كنار ما  همان
ها  كه خودمان از آن رسانند، مگر هنگامى هستند و به ما آزارى نمى

بد استفاده كنيم. 
او به قدرى سنتى بود و مادرش به قدرى سنتى بارش آورده بود 

ى  دبيرستان نماز  داد، اما همين شخص در دوره كه مرا هم رنج مى
اش هم به حال رقص در آمد.  شبش آب رفت و نمازهاى روزانه
كرد.  در ميان نمازش چه كارها كه نمى

هايى به دست آورد و  تر شد و در كالس موفقيت وقتى بزرگ
ها تمام شد و نمازش كنار رفت و  شخصيتى به هم زد، تمام حرف

حالت ضد مذهب در او اوج گرفت و بعدها از آمريكا براى من 
دانى عيب من همين است كه به خرافات معتقد  نوشت كه مى

نيستم. به جن و ملك اعتقادى ندارم و جوشن صغير و كبير 
خوانم و...  نمى

هاى  كرد. و ياد شب ها به خير كه چه كارها نمى اما ياد گذشته
كشيد و پشت بلندگو هم  احيا به خير كه خودش الغوث مى



ى بچگى به خير كه بر سر تكبير گفتن با  نشست. و ياد دوره مى
هم دعوا داشتيم. 

ى  ديگرى برايم نوشت كه اگر من از زادگاه  خودش در نامه
خودم بيرون نيامده بودم، حتماً اآلن يك ته ريش حنايى داشتم و 

شد و اذان را هم به عهده  پشت سر مال، نماز جماعتم ترك نمى
گرفتم.  مى

ماندم حتماً از  ماند و مى گفت كه اگر آن جور مى و راست مى
ها كه هر   چون آن وقت;بود تر مى تر و پر و پا قرص من متعصب

دو در يك محيط مذهبى بوديم، او از من جلوتر بود، اما پدرم روى 
كه مذهبى بود و عالم مذهبى  داد. پدرم در حالى خوشى نشان نمى

ها بدبين بود.  آورد و به آن جلسه بود مرا سنتى بار نمى
در كالس پنجم بودم كه دوستم مرا براى گوش دادن يك 

سخنرانى از خودش دعوت كرد. با هم رفتيم و چيزى كه در آن 
اش سطحى.  اش بازى و فيلم، همه جلسه نديديم روح بود. همه

اش خودنمايى مستمع و متكلم و بانى و مؤسس. و من از  همه
توانستم به اين  همان روزها در جستوجوى چيز ديگرى بودم و نمى

نتيجه قانع شوم. پس از چند سال، برداشت من از مذهب، عميق و 
بنيادى شد و روز به روز استوارتر گرديد تا حدى كه خودم باور 



تر شد  كردم، اما او روز به روز ضعيف كردم و پيش بينى نمى نمى
هاى جديدش  تا امروز كه به نفرت رسيده و تا فردا كه از اين سنت
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 ها شعور به حرمت

هاى شلوغ، مست بازى بودم و  من هنگامى كه در كوچه
هايم داشتم، به هيچ  ى شيطنت ها را پشتوانه ها و تشويق خنده

ها و با  كردم و آنها را با توپ، با بازيچه رهگذرى رحم نمى
فهميدم كه اين  آزردم و خوشحال بودم، اما اگر مى هايم مى شكلك

رهگذر استاد من و يا صاحب قدرتى است كه پوست من زير دست 
هايم و  شناختم و دست ها را مى او افتاده با اين معرفت، حرمت

نشستند و حتى شيطنت دوستان ديگر  هايم در جايگاه خود مى نگاه
 و شعور به «مشعر الحرام» به «عرفات»آوردند  را تاب نمى

 و قرب و «مزدلفه»يابد و از اين  ها راه مى ها و حريم حرمت

دارد. «عرفات» و «مشعر الحرام» به معناى بينش و  جوار، توشه برمى
ها  ها با مشعر الحرام و شعور به حرمت دانش نيست كه شناخت

ها را در شعور انسان  گره خورده است و همين پيوند، حرمت
هاى قبل را به حذر، به حرمت و  نشانده و آدمِ بازيگوش لحظه

احترام نشانده و نگاه داشته است. و اين را هم بگويم كه با شعور 



نهفته زنده آرزوهاى دارند و   سر بر مىها وسوسهها،  به حرمت

70F نمود.قربانى كرد و ديگرى را رجمشوند، كه بايد يكى را  مى

� 

 
 يا حضرت عزراييل ادركنى!

.  كردم ها پيش كشش جبهه را در خودم احساس مى از مدت
اين احساس، احساسى آشنا و عميق بود. 

. تنگى دنيا،  شناختم ى اين احساس را از اوائل بلوغم مى ريشه
هايى  . و اين عشق با حالت افروخت عشق به مرگ را در من بر مى

گرفت و جالى  كردم، روشنايى زيادترى مى كه از پدرم مشاهده مى
گفت: «اگر انتحار جايز بود ـ ولو  . پدرم بارها مى يافت بيشترى مى

 نه به خاطر رنج از اين زندگى، ;نمودم» على كراهة ـ خودكشى مى
كه او ابراز رضايت داشت، بل به خاطر شوق رحيل و احساس سفر 

. و  آورد گيرد و دلشوره و انتظار مى كه شيرينى زندگى را مى
. و اين غربت، حتى در وطن و  زند احساس غربت را آتش مى

. و همين غربت و همين خستگى،  حتى با خويشتن تو همراه است
ى  توحيد تو، به اندازهى زهد و آزادى و توحيد است، كه  زمينه
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اى... تا نگردى آشنا زين پرده  غربتى است كه با آن آشنا شده

 رمزى نشنوى...

نشاند و احساس  اين احساس، انس به مرگ را در دلت مى
.  آورد مهربانى از مرگ را براى تو مى

ى كربال آمده بود و  گفت: هندو مردى در مدرسه پدرم مى
هايى جذاب داشت.  اى مهربان و ريش اى گرفته بود... قيافه حجره

نوشت  افتاد و بر ديوار مدرسه مى عصرها با چوب كوتاهى راه مى
يا حضرت عزراييل ادركنى!... و اين نوشته را با فرياد بلند 

شستند.  هايش را مى هايش صورتش را و ريش خواند و اشك مى
گفت: او مشتاق مرگ بود و از زمان مردنش و از مدفنش  پدرم مى

گفتند: در ميان درگاه  گفت و بعدها كه از مدفنش پرسيدم، مى مى
روند، دفنش  حرم امام حسين از آن سو كه براى زيارت شهدا مى

كرده بودند. ولى گفتند كه قبرى آماده در انتظارش بوده است و اين 
كنم كه جايگاه و حرم و  داستان را من با حدس و تخمين نقل مى

چه مرا گرفته بود و  زمان آن برايم مهم نبوده و از ذهنم رفته. آن
هميشه با خود مشغول داشته، همان فرياد و عشق و انس به مرگ و 



به حضرت عزراييل است كه براى ما لولوى ناخوانده است و براى 
71Fآن مشتاق، فريادرس مهربان.
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 احساس انسانى

اى از فشار به گريه افتاده بود و سر بر زانو  گويند: گرسنه مى
كرد، چشمش بر  گذاشته بود. رهگذرى با يك بغل نان عبور مى

گرسنه افتاد، دلش سوخت در كنارش نشست و زار زد. 
گريد.  گرسنه سر برداشت ديد مردى است، نان دارد و مى

ات چيست؟ او ناليد كه براى تو  پرسيد: برادر تو كه نان دارى گريه
سوزد.  دلم مى

ام براى نان است اندكى بده آرام  گرسنه گفت: من گريه
شوم. مرد با احساس انسانى عميق گفت: هرگز! نه. من براى تو  مى
گريم!  مى

 



 
 دلبستگى، هستى آدمى است

اى التين از هايدگر:  افسانه
گذشت. در بستر رود مقدارى گل   از رودى مىدلبستگىروزى 

ديد. مشتى از آن را برگرفت و نقشى بپرداخت. هنوز در انديشه 
نقش پرداخته خود بود كه ژوپيتر نمايان شد. 

دلبستگى از او خواست كه در آن نقش روح بدمد و ژوپيتر 
درنگ حاجت او را برآورد. سپس ميان آن دو گفتگويى در  بى

خواستند كه نان خود را بر آن آفرين ببخشند.  گرفت. هر كدام مى
در اين گير و دار زمين از راه رسيد و اصرار داشت كه نام او را بر 

آورد كه بدن آفريده از اوست.  آن آفريده بگذارند و حجت مى
سرانجام هر سه به ساتورن متوسل شدند كه ميان آنها داورى كند. 

ساتورن گفت: ژوپيتر! از آنجا كه تو بدين آفريده جان بخشيدى 
پس از مرگ، جان او از آن توست. 

تو... زمين... سرانجام جسم او را باز خواهى يافت. 
اما از آنجا كه نقش او را دلبستگى پرداخته است تا اين آفريده 

حيات دارد از آن دلبستگى است. 



 زيرا او از خاك ;ى نام او بگذاريد نام او خاكزار باشد اما درباره
صورت يافته است. 

آدمى تا در جهان است در گويد،  اين افسانه اين نكته را باز مى

تملك دلبستگى است، وگرنه هايدگر نه مرگى را باور دارد و نه 

كند.  دو گانگى جسم و جان را او اين نكته را ياد آورى مى

72Fدلبستگى هستى آدمى است.
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 سقا يا چشمه؟

آمدند،  من به بعضى از دوستانم كه براى خواندن عربى مى
خواهيد   آيا مى;ى  خود را مشخص كنيد گفتم: شما خواسته مى

كه سقا باشيد و به ديگران هم برسانيد و يا  آب بخوريد و يا اين
هاى سقاها را هم پر كنيد؟  اى بشويد كه مشك كه چشمه اين

همه رفت و آمد نياز ندارد،  گفتم: آب خوردن به اين و مى
هايى از خويش و از نقش  توانيد در مدت كوتاهى به شناخت مى

خويش برسيد و در كنار هر شغل، اين نقش بارور شدن و بارور 
كردن را داشته باشيد. 

ها و به  توانيد در مدت كوتاهى به حركت فكرى و شناخت مى
هايى برسيد كه نه ترسى از  ها و قدرت حركت روحى و وسعت

آينده داشته باشيد و نه حزنى از گذشته و نه حيرتى در اين لحظه، 
73F«انَّ اولياء اهللا ال خوف عليهم و ال هم يحزنونكه: 

ها كه به   آن;»�

«اهللا ولى الذين آمنوا اند كه:  رسند، به واليت اهللا رسيده ايمان مى

74Fيخرجهم من الظلمات الى النور

ها به   و با اين واليت، از تاريكى»�
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رسند و در نور ترسى نيست و حيرتى نيست و حزنى  نور مى
هاى روز خود هم  نيست. در تاريكى شب است كه از اتاق

هراسيم.  كنيم و مى ترسيم و وحشت مى مى
مادام كه اين حركت روحى همراه انسان نباشد، حركت 

. فكرانه، بارى نخواهد داد هاى روشن فكرى، جز غرور و ژست
كه آب انبارهايى از آگاهى دارد تشنه در كنار فرات  و انسان با اين

 تو قدر آب چه دانى كه در كنار ;داند دهد و قدر آب نمى جان مى
فراتى؟ 

ايم و  راستى ما آب خوردن را با آب انبار كردن عوضى گرفته
كه  كند، در حالى ها، ما را بارور مى كنيم كه جمع كردن خيال مى
ها ما را به حيات و زندگى  ها و با آب زندگى كردن نوشيدن

رساند.  مى
ى يك حادثه، تمام  من آب انبارهايى را سراغ دارم كه ضربه

قدر سبك هستند كه تنها نسيمى از  لرزاند. آن ها را مى وجود آن
چون كاهى در باد.  كند، هم ها را زير و رو مى دهانى آن

به دوستان، گفته بودم كه براى آب خوردن چندان نيازى نيست 
و جز اين حركت فكرى و اين حركت روحى ضرورتى نيست. 



ها  چنين براى آب دادن به ديگران بيش از شناخت روحيه و هم
و نيازها احتياجى نيست. اما اگر بخواهيد كه چشمه باشيد ناگزيريد 

ها و در كنار حركت  ها و شناخت روحيه كه در كنار آب خوردن
روحى، به زبان قرآن هم آشنا شويد و از تسّلط و تفكّر در قرآن هم 

بهره بگيريد...تا بتوانيد بار طبابت را به دوش بكشيد و درمانى داشته 
باشيد. 

هاى بزرگ  دانند قاشق چيست، از قاشق توقع ظرف آنها كه مى
هاى عربى، توقع رسيدن به نور و روح  نخواهند داشت و با درس

قرآن، نخواهند كرد و در نتيجه گرفتار بحران و وازدگى نخواهند 
75Fشد.
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 گيرى و متنفر سخت

با قرآن، در مكتب و سپس در مدرسه روبرو شدم. استادى 
ها و فشارش ما را از قرآن و  داشتيم سختگير... كه سختگيرى

تعليمات دينى بيزار كرد. اين فشار براى نفرت كافى بود، هر چند 
كه در جوى مذهبى و قرآنى بزرگ شده بوديم. 

ها آموختم، كه ديگر تخم نفرت  من خودم از اين فشار، تجربه
ها نريزم.  را اين گونه در دل

با يكى از استادها كه جوانى پر شور و مذهبى بود بر خوردى 
داشتم. سخت خسته و درگير بود. با رئيس فرهنگ و ديگران كارش 

 چون حاضر نشده بود كه انقالب سفيد را ;به ساواك كشيده بود
درس بدهد و امتحان بگيرد. 

گيرى هم بكن و  به او گفتم از انقالب سفيد درس بده و سخت
گيرى، بذر   چون اين سخت;توانى مردودشان هم بكن اگر مى

نفرت و بيزارى است... 
گفتم: استادهاى تعليمات ما اين تجربه را به ما نشان دادند... و 

76Fها از قرآن جدا كردند. هايى كه به ما زدند، ما را فرسنگ با چوب
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 نياز به قرآن

شب در منزل يكى از تجار محل، روضه بود. شب گرمى بود. و 
ها، مرا به  ها و رقص ماهى در آن شب، حوض آب و فواره و گل

پاشيد.  هايم مى اى كشانده بود كه خواب شيرينى را بر پلك خلسه
رود با حركت  كامل مردى پر شور باالى منبر بود... يادم نمى

هايش آنقدر از قرآن گفت كه پس از  ها و فريادها و حالت دست
 شوق ;اى در من روييد ها بيزارى و خستگى شوق تازه مدت

ها در من بزرگ شده  آشنايى با قرآن، قرآنى كه آن شب با تلقين
بست و راهنماى هر  گفت كليد هر بن بود. قرآنى كه او مى

تنگناست. 
وقتى به منزل بازگشتم قرآن را برداشتم تا از نزديك ببينم. قرآنى 

ى مرمرى گذاشتم. مر او را  اى كه اسمش را ترجمه بود با ترجمه
گفتيم. مر قرآن را فرستاديم... 

ها  اى است؟! گاهى شك راستى كه دلم سوخت. اين چه ترجمه
آمدند. اصال اين چه قرآنى است؟ همين كليد پيروزى  باالتر مى

هاست...؟  است؟ همين ضامن عظمت مسلمان



ها در من سر كشيده بود و همراه  آن همه شور كه همراه تلقين
ها كه از آب  ها و رقص ماهى ى ريز فواره صداى آب و زمزمه

پريدند، در من دويده بود، آن همه شور در من خشكيد و  بيرون مى
براى بار دوم قرآن را كنار گذاشتم. 

ولى اين مرتبه، كنجكاوى بيشترى داشتم كه حتى مرا به عربى 
كشاند. 

ى تولد من بود.  هايى كه دوره شايد دو سه سال گذشت. سال
هايى در من گذشت و فكرهايى در من  ها جريان در اين سال

كنم، آن روزها به اين  شكوفه داد. فكرهايى كه اكنون از آن ياد مى
هايى بودند كه به  نويسم ولى طرح روشنى نبودند كه اكنون مى
هايى بودند كه مرا آماده  دادند و حرف همين نقش كنونى جان مى

كردند.  مى
ها، منى كه دو بار از قرآن سر خورده بودم، آن چنان  در اين سال

تر. من خودم را  نياز به قرآن را يافتم كه از نفس كشيدن ضرورى
شناختم كه از خاك و گلم و از گربه بيشترم. 

ها رابطه دارم. من در دنياى  ديدم من با جهان و با آدم مى
ها هستم.  رابطه

گرفت كه هر  چنان عينى شكل مى ها براى من آن اين رابطه
شد. چگونه راه بروم؟ چگونه نگاه  حركتم با وسواس همراه مى



ترين  بكنم؟ چه بخورم؟ چه وقت بخورم؟... من در كوچك
كردم. و در اين  ها را احساس مى ترين رابطه حركت، بزرگ

 و دستورى بودم. ضابطهها دنبال  رابطه
توانستم  در اين جهان كه علم، نظامش را تجربه كرده بود، نمى

ها، به  توانستم شلنگ و تخته راه بيندازم. رابطه ولنگار باشم. نمى
اى نياز داشت.  ضابطه

شود؟  اين ضابطه از كدام منبع تأمين مى
از علم؟ 

يا از غريزه؟ 
قدر ناچيز و  هاى او با تمام وسعتش هنوز آن علم انسان و دانش
هايى  تواند بگويد در هر حركتى، چه رابطه محدود است كه نمى

هست. در حركت دست، با دورترين ستاره. در حركت 
ها... اين  ها و خاصيت خوراكى هاى مغز، با رنگ برگ الكترون
هايش  اند تا ضابطه ها هنوز شناسايى نشده ها و اين رابطه حركت

به دست برسند. 
ى حيوانات ديگر نيست كه او  و غريزه هم در انسان مثل غريزه

هايش را كنترل نمايد.  را تأمين كند و رابطه



 مفهوم كتابشد.   مطرح مىضرورت وحىبا اين توجه، 
بخشيد.  عميقى به من مى

گيرى و  هاى فقير ماشين آب ميوه اى كه در خانواده هيچ ديده
هاى فضول  شود. همين كه بچه يا رختشويى، چگونه مطرح مى

شوند كه صبر  خواهند به برق وصلش كنند، همه دستپاچه مى مى
كن. بيا كنار. دست نزن تا داداش كتابچه را ببيند. دستورش را 

طور به آن دست زد  توان همين بخواند. ماشينى كه نظام دارد، نمى
خواهد.  خواهد. كتاب مى و با آن رابطه بر قرار كرد. علم مى

شد. و ضرورت  گونه طرح مى تر براى من اين اين نظام وسيع
شد. منى كه دو بار از قرآن رميده بودم،  وحى اين گونه احساس مى

ام با قرآن، از  آوردم. و اين بار سوم، رابطه اكنون به قرآن روى مى
تر بود. و اين نه يك حرف كه يك  ام با قلبم، با نفسم نزديك رابطه

توانستم بدون قلبم چند ثانيه زنده باشم؟  احساس بود. آخر من مى
دانستم چگونه زنده باشم و  ولى بدون قرآن (دقت شود) نمى

ها را چگونه بگذرانم؟ اين  براى چه زنده باشم و همين ثانيه
احساس، انس عميقى را در من سبز كرد. اين ضرورت، مرا با قرآن 

پيوند زد. 



گويم، قدم اول، شرط اول، براى  اكنون با صراحت مى

77Fبرخورد با قرآن همين احساس، همين درك ضرورت است.
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 14 تا 13)، ص 1 ـ تطهير با جارى قرآن(�



 
 ها جايگاه آيه

يكى از دوستان ضبط صوت بزرگى از آمريكا آورده بود. و 
گفت: هر وقت  خودش هم در رشته الكترونيك كار كرده بود مى

كردم يك مشت پيچ و مهره  شد و من تعميرش مى ضبط خراب مى
ماند ولى با اين وصف ضبط  و وسائل اضافى از ضبط به جا مى

داد.  خواند و صدا مى مى
توانيم با وجود اين همه پيچ و مهره اضافى و كلمه و  ما نمى

هاى مجهول، به خواندن ضبط دل خوش كنيم و فقط به  تركيب
ها را زير  هاى انقالبى يا غير انقالبى باشيم و زيادى دنبال برداشت

كنى تكرار و يا كلمه و  ها مادام كه احساس مى سبيل بگذاريم، آيه
اند و  يا حالتى بيشتر از ضرورت دارند مطمئن باش كه جا نيفتاده

اند.  در موضع و جايگاه خود ننشسته
كند و  بينى كه در است هنوز يك كلمه زيادى جلوه مى اگر مى

يا تركيب جا نيفتاده بدان كه هنوز زمينه آيه بدست نيامده و 
خواند ولى  مخاطب آيه مشخص نشده اگر چه آيه معنا دارد و مى

78Fهنوز جايگاهش را نيافته است.
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 30)، ص 1 ـ تطهير با جارى قرآن(�



 پناه خدا

بست علم را در برابر اين همه رابطه و  تو هنگامى كه بن
بست  بست قدرت را در برابر اين همه ضعف و پراكندگى و بن بن

تمركز و تسلط خود را با آن همه وسوسه احساس كردى و از آن 
طرف، از هر دوست و پناهى ضربه خوردى، از پدر، از مادر، از 

هايت ناكام  ترين دوستت زده شدى و از خودت و ثروت نزديك
ها از  شوى. و به جاى اين كه با اين ضربه ماندى آن وقت بيدار مى

آيى  بست بيرون مى گيرى و از بن ها درس مى پاى بيفتى، از همين
گذرى.  و از ديوار مى

داستان آن ثروتمند امريكايى را خيلى كوچك بودم در 
هايش را در باالى آسمان  ها خواندم. مردى كه ثروت روزنامه

كرد. او در اطاق بسته، كه كليدش را  خراش خودش نگهدارى مى
شد و  جا گذاشته بود، زندانى شد. اطاقى كه از بيرون باز نمى

گونه ارتباطى هم با بيرون نداشت. او با گرسنگى و تشنگى  هيچ
ها درگيرى و فشار رو به سوى مرگ انداخته بود و در  پس از مدت

آخرين لحظات با خون خودش نوشته بود: من در كنار كوهى از 
دالر گرسنه مردم. 



بينى كه نه ثروت و پول، كه حتى غذا، غذاى آماده در  مى
بينى يك دنيا پول  كند. مى ات مى گلويت گير كرده و دارد خفه
كند. آخر چيزى نيست كه تهيه كنى.  دارى ولى كارى برايت نمى

بينى كه حتى  يك دنيا پول هست ولى يك قطره آب نيست. مى
شوى،  كند، چندين بار داخل اطاق مى ى تو كمكت نمى حافظه

آيى،  عجله هم دارى كه مثال قلم بردارى و آدرسى بنويسى، مى
آورى. شايد دادت در آيد  گردى به ياد مى اى. بر مى فراموش كرده

 چون ;خندى گيرى و مى و فرياد بزنى. ولى بعدها، درس مى
قدر تنهايى. راستى كه مالك هيچ  قدر ذليلى، تو اين اى كه اين يافته

ات و حتى دلت   نه چشمت نه گوشت، نه حافظه;چيز نيستى
هميشه با تو نيست. 

اين فرعون است كه مالك دلش نيست. فرزندها را كشته ولى 
راستى اين طنز بزرگ  تاريخ كند.  موسى را خودش بزرگ مى

كه موسايى كه با دست فرعون  تر از اين طنز اين است. و بزرگ

. كند شود، هم او فرعون را در آب غرق مى از آب گرفته مى

راستى زيباست اين صحنه از زبونى و حقارت قدرتى كه ادعاى 
گونه ناخداست...  خدايى دارد ولى اين



ها  اند، آنها كه در اين پناهگاه ها را يافته آنها كه اين تجربه
اند، اينها دنبال پناه  ها شكست ديده اند و در اين قلعه گزيده شده

79Fاند. ديگرى هستند، كه ضرورتش و حضورش را احساس كرده
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 اعتراض كن تا جزء خاموشان نباشى

به يكى از كسانى كه از خداوندان الحاد (راسل، كامو، موريس 
اى كه پيش از  گرفت گفتم، هيچ فكر كرده مترلينگ،...) بركت مى

ها چگونه بر خورد كنى.  ها، بايد با سؤال جواب دادن به اين سؤال
و از كدام سؤال شروع كنى. و چگونه جلو بيايى؟ و او بدون توجه 

ى كامو اعتراض  زد كه من خواهم به گفته فقط با زبانش حرف مى
كنم تا جزء خاموشان نباشم. گفتم: با اين وصف پس تو خداوند 

اى و در جهان، حاكم با شعورى را قبول  حكيمى را پذيرفته
كنى كه  اى. گفت: هرگز! گفتم: پس از چه كسى سؤال مى كرده

چرا آفريد و چرا اين گونه آفريد؟ 
كنى و  در برابر ابله و در برابر سنگ و ديوار كه تو سؤال نمى

اعتراض ندارى، مگر اين كه مثل مادر بزرگ من شده باشى كه حتى 
ها هم سر جنگ دارد و آنها را هم محاكمه  ها و پشه با مگس

چسبيد  كنيد و به آدم مى كند كه چرا مگس هستيد و وز وز مى مى
زنيد. و  ايد كه مدام نيش مى بند و بارى شده هاى بى و يا چرا پشه
بينى نصف شب دادگاهش را تشكيل داده و اين  يك مرتبه مى

هاى فرارى را به محاكمه كشيده كه بيا و ببين.  بيچاره



گفتم: اين خيلى احمقانه است كه خدايى را كه قبول ندارى 
محاكمه كنى و بر شعورى كه باور ندارى، اعتراض كنى تا جزء 

خاموشان نباشى. 
اين اشعارهاى روشنفكرانه را كنار بگذار و مواظب باش كه با 

هايت خداى مشكوك را، قبول نكرده باشى.  اعتراض
اى باشد.  خواهى جوابگوى چه مسأله آخر خدايى كه نيست مى

خواست كه از كجا   مىسير مطالعاتىآنگاه به او كه از من 

 توضيحى دادم و گفتم مهم سير مطالعه روش مطالعهشروع كند. از 

نيست، روش كار است. 
«تحليل  و «تنظيم سؤال» و «طرح سؤال»تو بايد پيش از مطالعه 

هايى كه در   را طى كرده باشى تا بتوانى با جوابسؤال»

تر برخورد كنى و آنها را بپذيرى يا دور بريزى.  هاست عميق كتاب
تواند در تو قدرت جذب و تسلطى را بارور كند  اين روش مى

هاى غرور آميز و انقالبى كامو  كه بدون اين همه درگيرى به جنون
و سارتر و راسل و موريس مترلينگ، پايان بدهى و اگر الحادى را 

پذيرفتى، الحاد عملى و ماديگرى پر و پا قرصى باشد كه تا آخر 
عمر از آن جدا نشوى و حتى تا روز قيامت با آن برانگيخته شوى و 

اش شروع آرامش و  به حضور خدا بيايى كه خنديد... و خنده



ها با داروهايش هم به آن نرسيده  تسلطش بود. آرامشى كه مدت
80Fبود.
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 82 تا 81)، ص 1 ـ تطهير با جارى قرآن(�



 
 آثار كفران
كنيم كه براى حركت، به يقين، به باور احتياج  ما خيال مى

 46 و 45ى  ى بقره آيه هست، در حالى كه به تعبير قرآن در سوره
گيرد، كه:  خشوع و خشيت حتى با گمان و ظن در انسان شكل مى

«...هِمبالقوا رم مظُنُّونَ اَنَّهعينَ الَّذينَ يانها لكبيرةٌ اال على الخاش» 
ها  مگر ما در جريان زندگى عادى جز با احتماالت و گمان

ى كار و مزد حركت و  كه يقين نتيجه كنيم؟ مگر نه اين حركت مى
ى عمل ماست؟ پس در اين جريان هم بايد حتى با احتماالت  ميوه

ها رسيد، كه:  ها چشم نپوشيد تا به يقين حركت كرد و از احتمال
81F«اَخُوك دينُك فاحتَطْ لدينك».

� 
ها را آرام  مان كه گنجشك ما را در كودكى به خاطر شيطنت

ها مار هست  ى گنجشك گذاشتيم ترسانده بودند، كه در النه نمى
كه  و فالن و بهمان را نيش زده و با آنها چه كرده است. ما با اين

ترسيديم و حتى تا امروز وقتى  گويند، مى دانستيم دروغ مى مى
زند كه مار.  بريم، گوشمان زنگ مى دست در سوراخ ديوارى مى

                                                           
 284، ص 9 ـ امالى، شيخ مفيد، مجلس سى و سوم، ح �



جا كه با استدالل و  كند. پس آن ها شروع مى انسان با احتمال
معرفت شروع كرد و سپس دچار شك  و وسواس و سپس كفر و 
نفرت شد، بايد به اين نكته بپردازد كه كى و كجا از اصول شناخته 

 چون كفر و چشم پوشى، منابع ;اش چشم پوشيده است شده
پوشانند. قلب و سمع و ابصار او را  شناخت و آگاهى انسان را مى

 دارد تقاضاگيرند. هنگامى كه تو با اينها كار نكردى، حكمت  مى
طور كه اگر به كارشان گرفتى، رحمت   همان;كه از تو پس بگيرند

تقاضا دارد كه زيادتر بدهند، كه رشد و خسر و يا قرب و بعد انسان 
در گرو شكر و كفر اوست. 
ام كه امروز براى كار بزرگى آماده  خودم بارها تجربه كرده

ام، ولى همين كه از  هستم. دلش را دارم و به مقدماتش هم پرداخته
گردانم و مثال  پوشم و از يك اصل رو برمى يك تكليف چشم مى

گيرم، همين  گذرم و يا از فالن برنامه خبر نمى از فالن غذا نمى
شود كه ضعيف بشوم و دل و  كفران و چشم پوشى، باعث مى

جرأت آن كار را از دست بدهم و از آن وحشت كنم و كنار بكشم، 
جا كه استغفارى و بازگشتى داشته باشم.  مگر آن

دهد كه اين اصل و اين قانون پا  اين تجربه هم نشان مى
«لَئن شَكَرْتُم الََزيدنَّكُم و لَئنْ كَفَرْتُم انَّ عذابى  ;برجاست



«82.لَشَديدF� و اين نكته را بايد به كسانى گفت كه دنبال مرشدهايى 
گردند كه مثل عروسك به آنها حركت بدهند و به آنها  آنچنان مى

مربى در تربيت اسالمى نقش هدايت امر و نهى كنند، در حالى كه 

دارد و نقش ذكر دارد. و اگر ايمان آوردى و آمدى، نقش نصرت 

دست  دارد. و اگر هجرت كردى و بريدى نقش واليت و يك

توانند حتى بدون  شدن دارد، كه مؤمنين اولياى يكديگرند و مى

. پس اين تويى كه بايد شروع كنى و اجازه از يكديگر بردارند
كنند تا تو بهتر بسازى و  بسازى. و آنها هستند كه به تو كمك مى

بيشتر بسازى. در هر حال بار به دوش توست و عامل قرب تو در 
عبوديت توست، در نظارت توست، در شكر توست. همين و 

83Fهمين.
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 7 ـ ابراهيم، �
 168)، ص 1 ـ تطهير با جارى قرآن(�



 
 ظرفيت دل بى

گيرند و  ها شكل مى صحبت اين است كه با نصر و فتح، گروه
توان ايستاد، كه بايد از داخل شروع كرد، كه  در برابر اينها نمى

اند.  ها را از داخل گشوده سرداران فاتح، بسيار قلعه
اى   سينه;خواهد و اين گشايش و اين گونه كنترل، سينه مى

 تر از مغزها و اطالعات... بزرگ
هايش را سفيد كرده بود.  به مردى برخورديم كه در جوانى موى

اى؟ و به موهايش اشاره كرد...  همراهم از او پرسيد چه كار كرده
مرد خنديد و بر پيشانيش انگشت زد كه آن سفيدى به خاطر اين 

اش گذاشتم و  كند... من دست بر سينه است كه اين خوب كار مى
ى  ات به اندازه كرد، اگر سينه گفتم اگر اين هم خوب كار مى

ى آگاهيت وسعت داشت،  مغزت ظرفيت داشت، اگر دلت به اندازه
شكستى...  نمى

و اين رسول است كه با شرح صدر در برابر اين هجوم و 
بندى، بيدار است... و اين قرآن است كه پس از نصر و فتح و  گروه

دهد به تسبيح و حمد و استغفار...  ها، دستور مى هجوم فوج



توانند در كنار  هايى هستند كه مى وسعت صدر و نفوذ، راه
84Fبست برهانند. ها، ما را از بن ها و گروه فوج
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 اَواب

زنبور  بازگشت است. «اوبه»توبه، بازگشت از گناه است، اما 

گردد و در  رود و باز مى گويند چون زياد مى عسل را اواب مى

. ما سازد آورد و عسلى مى هر بازگشت شهدى همراه مى
ى بازارمان  تر كه بوديم، براى خريد نان و ماست، روانه كوچك

 چرخ و فلك ;آورديم كردند. ما در راه به هر چيزى روى مى مى
رفتيم.  ديديم به دنبال ماجرا مى  دعوا مى;ايستاديم ديديم، مى مى

ما براى خريد رفته بوديم و جمعى بر سر سفره منتظرمان بودند، اما 
پيوستيم  دوختيم، به هر جمعى مى خيال به هر چيزى چشم مى بى

ها و  و به جاى آوردن نان و ماست بر سر سفره بايد در خيابان
گرفتند و در انتظارمان  ها سراغمان را مى ها و كالنترى كوچه

گردد و مقهور  رود و باز مى نشستند. اواب كسى است كه مى مى
دهد و چشم به هر  شود و دل به هر كششى نمى ها نمى جاذبه
دوزد. او دنبال كارى است و در تمامى حوادث اين  اى نمى جلوه

اش را  كند و در هر برخوردى با هر گُلى شيره كار را فراموش نمى
ستايد كه دامن  آورد. عبدى را خدا مى مكد و حاصلش را مى مى

هاى زمينى او  چسبد و كشش ها نمى ها و جاذبه او را خارِ حادثه



«انّه ، چرا؟ «نعم الْعبد» ;دارد كند و در خود نگه نمى را سنگين نمى

«آورد، نه  . او بازگشت دارد و زياد به سوى خدا روى مىاَواب
كه حركتى نداشته باشد، برخوردى نداشته باشد، نه، در تمامى  اين

شناسد و در تمامى برخوردها كار خود را  ها مقصد را مى حركت
هاى  هاى رام و خانه هاى زيبا و مركب كند. اسب فراموش نمى

آورد و  برند، كه او اين همه را با خود مى راحت، او را با خود نمى
كند و براى او  شهد و حاصلش را در نزد خدا جمع مى

85Fخواهد. مى
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 پس تو بخوان

ها و نيروهاى خود بهره  پيروزى هم براى كسانى است كه از آدم
دارند، نه براى آنهايى كه اينها را دارند. اين شمشير نيست كه  برمى

كارگشاست، اين دست و عصب و مغز و انديشه است كه بّرندگى 
دارى را پيدا كرده بود،  دارد. ياد آن ساده لوح به خير كه عمامه

اش را براى خواندن پيش چشم  وقت را غنيمت شمرده بود و نامه
دار كه لباسش اين بود، گفته بود كه خواندن  او گرفته بود. عمامه

توانم و ساده لوح اعتراض كرده بود: پس اين چيست كه بر  نمى
دار، عمامه را بر سر او فرو كرده بود كه اگر  سرت هشتى؟ و عمامه

آورد،  راستى كه عينك سواد نمىخواند پس تو بخوان.  عمامه مى

 �86F.آورد امكانات پيروزى نمى

 

                                                           
 362)، جزء سى ام، ص 1 ـ تطهير با جارى قرآن(�



 
 باِز پادشاه

هنگامى كه هدف روشن نباشد، بر فرض جنبشى و شورى باشد 
آورد... هدف  اى ندارد و بارى نمى تقليدى و سنتى است. ريشه

تزريقى نيست و تحميلى نيست و مربى آن نيست كه هدف را به 
كند  زور بقبوالند. مربى كسى است كه مقدمات تصميم را فراهم مى

چيند تا طرف، خود تصميم بگيرد و بيابد.  و زمينه را مى
مند بود و  گويند پادشاهى بازى داشت و به آن سخت عالقه مى

گفته بود اگر كسى خبر مرگش را به من بدهد، خود به مرگش 
رسد.  مى

از قضا باز افتاد و مرد و همه از ترس، سر به گريبان كه چه كنيم 
و چه نكنيم كه اين مرگ، مرگى براى ما سبز نكند. رندى از 

اى هنگفت اين كار را به  دار شد كه در برابر جايزه اطرافيان عهده
عهده بگيرد و خبر مرگ را به شاه برساند. 

يك روز گفتوگو از بازهاى شكارى به ميان آورد و شاه از باز 
خود گفت. 



خورد. شاه پرسيد: چرا؟ و او به  رند زمزمه كرد: اما غذا نمى
كند. شاه گفت: البد مرده است.  آرامى گفت: حتى پرواز هم نمى

رند با شتاب گفت: قربان! من نگفتم، خودتان فرموديد؟! 
گويد كه  گويد، اما چيزهايى مى مربى كسى است كه چيزى نمى

دهد... و آنگاه  كند و هدف به دست مى چنين برداشتى را آسان مى
كند تا طرف خود  هاى ديگر مقايسه مى اين هدف را با هدف

87Fرجحان آن را بيابد و آگاهانه انتخاب كند و به سويش بشتابد.
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 شناخت هدف

طلبه بايد پيش از شروع به درس از مسائل بينادى فارغ شده 
شود يك سؤال  باشد و يافته باشد... وگرنه قرآن و دين و عربى مى

گردد و به نفرت دست  بزرگ كه به عصيان و انزجار منتهى مى
دهد.  مى

يك روز در راه با جوانى روبرو شدم كه همراهم با او 
رفتند. جوانك  ها با هم مى گفتوگوهايى داشت. من كنار بودم و آن

خيلى فانتزى و حساب شده بود. موهاى بلندش و حركت سر و 
هايش همه حساب شده بودند. من  ها و باسن و قدم گردن و شانه

اند و از زرورق  زدم كه اآلن از خارج واردش كرده حدس مى
اند.  بيرونش آورده

ها از هم جدا شدند، همراهم گفت: اين را شناختى؟  وقتى آن
كنى؟ گفت: بابا تا چند ماه پيش در فالن مدرسه  گفتم: شوخى مى

گويد اصال براى چه ادامه  تا رسائل هم خوانده بود. ولى حاال مى
اى دارد.  بدهم و اين راه چه فايده



من گفتم: اين سؤال، سؤال درستى است ولى خيلى دير طرحش 
كرد و قبل از  كرده است. او بايد پيش از شروع، اين را مطرح مى

88Fشناخت... ديد و هدفش را مى شروع تمام راه را مى
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 دانستن مراحل

خواستيم براى  تر بوديم و مى كه كوچك رود هنگامى يادم نمى
اولين بار به تهران بياييم و به مشهد برويم، از تهران زياد شنيده 

هايى و مردمانى و...  هايى دارد و خيابان بوديم كه ماشين
دانستيم و مراحلش را  اما فاصله قم تا هدف را نمى

كه به حدود منظريه رسيديم، از پدرم پرسيدم:  شناختيم. همين نمى
ايم و او آرام گفت: نه! مقدارى راه آمديم و در  آيا به تهران رسيده

 ;جا تهران است كنار يك رستوران ايستاديم و من گفتم: حتماً اين
اى و مردمانى و...  هايى داشت و جاده چون ماشين

جا تهران است؟ او كه كالفه  وبا خوشحالى به پدرم گفتم: اين
شده بود، با تندى گفت: نه! 

من با خودم گفتم: شايد اصال تهران دروغ است و تهرانى نيست. 
خواهد از روز  كه يك دانشجو، مراحلش را نشناسد، مى هنگامى

ها را  اول در كتاب امثله مسائلِ رشد و تربيت و استعدادها و آگاهى
ى زراره و ابوذر را ببيند.  خواهد چهره ببيند، مى



جا تهران نيست، رفته  گويند اين بيند، مى كه نمى اما هنگامى
شود كه شايد تهرانى نيست و رشدى نيست و راهى  رفته نااميد مى

89Fنيست.
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 با كسانى باش كه تو را زياد كنند

زد و درد  ما استادى داشتيم كه در آخر هفته گاهى حرف مى

اند  ها ژيگول شده كرد، بيشتر حرفش اين بود كه چرا طلبه دلى مى

ها را  ها و فكل ها و كفش هاى عجيب و غريب و لباس و شورت

برد و از معلول بازپرسى  اند. او از اين رنج مى به خود آويخته

هايى در ميان است  ديدم كه چه عوامل و انگيزه كرد. اما من مى مى

ها بررسى نشوند و درمان نشوند، هيچ  ديدم كه مادام كه اين و مى

اى كه از شهوت سرشار  فريادى اثرى نخواهد داشت. آخر طلبه

تواند به خدا  است و به خاطر رسيدن به زن ديوانه است چگونه مى

برسد. 

اى كه مالكى براى لباس پوشيدن ندارد و هدفى براى  آخر طلبه

درس خواندن كه هيچ، براى زنده ماندن هم ندارد و عشقى و 

تواند آن باشد كه استاد  شناختى در سر و دلش ننشسته چگونه مى

طلبد. اما اگر طلبه فهميد كه بايد رشد كند،  خواهد و استاد مى مى

نشيند كه يا به آنها رشد بدهد و يا از آنها  در نتيجه با كسانى مى

ها شده بود  رشد بگيرد. به يكى از دوستانم كه گرفتار بعضى حرف

گفتم: با كسانى باش كه تو را زياد كنند و گفتم: هر كس جز حق از 



كاهد و گفتم: ببين كه هنگامى كه با فالن شخص يا بهمان  تو مى

كند، خودش را و يا  نشينى او چه چيزى را در تو بزرگ مى نفر مى

خودت را و يا دنيا را يا خدا را. تو با اين مالك دوست بگير و 

رفيق انتخاب كن و يا مرشد و پير و مرجع بگير. 

تواند آنها را  راستى اگر در افراد هدفى نُضج بگيرد اين هدف مى

 خواه هدف پول باشد و يا قدرت و يا شهوت و يا ;رهبرى كند

قرب حق و تعالى و تكامل و رشد. 

ما به جاى اين كه در لباس پوشيدن دخالت كنيم، بايد اين 

ها بگذاريم و افراد را از ريشه عوض  ها را در دل ها و هدف مالك

كنيم. 

يكى از دوستان شمالى من براى من درسى و عبرتى شده. 

 يكى از ;كوبيد. بيرون آمدم يك روز عصر كسى درِ منزل را مى

هايى را جمع  اى دارد و طلبه آقايان شمالى بود كه در آنجا مدرسه

نمايد و مردى بود خوش قيافه و خوش زبان.  آورى مى

اش جوانى بود شايد هفده ساله كه چند سال را در همان  و طلبه

حدود به تحصيل گذرانده و تازه به سيوطى رسيده بود. آن هم 



جوانى بود تيز و شيطان و عاصى، با يك لباس بلند آخوندى منهاى 

رسيد.  عمامه كه شايد تا چند روز ديگر به آن هم مى

داد كه اين شاگرد را من عهده دار شوم و به او  آقا پيشنهاد مى

برسم. من نه براى اين پيشنهاد، كه به خاطر استعداد اين جوان 

ها  ديدم او در اين قالب  چون به خوبى مى;عاصى قبول كردم

 نه تنها ;رود كند و بيرون مى گنجد و عاقبت عصيان مى نمى

پردازد.  شود كه به فساد مى خودش فاسد مى

من در آن چند روز، بيشتر با او دوست شده بودم و به روحش 

اند و چه  راه يافته بودم كه خودش و پدرش و فاميلش چه بوده

خواهند. و فهميده بودم كه چگونه آمده بود،  هستند و چه مى

چگونه تا به حال رشد كرده و فهميده بودم كه چه دوستانى دارد و 

هايى. در اين مدت دوستى كامل  چه آرزوهايى و چه نقطه ضعف

هايش به او پول  او را جلب كردم و حتى به خاطر نقطه ضعف

رساندم. شايد براى اولين بار بود كه او با اين روش پول  مى

گرفت و شايد اولين بار بود كه با اين پول گرفتن  مى

 ;خريد هايى را به جان مى پذيرفت و درس هايى را مى مسئوليت



چون برايش شرح داده بودم كه چگونه بايد به يكديگر رسيد و 

چگونه بايد حتى در مسائل خصوصى همنوا بود. 

اند.  در اين مدت يافته بودم كه اول لباسش را تنش كرده

خواهد در  ى مدرسه اين بود و يافتم كه به همين زودى مى برنامه

بياورد. 

چند مدتى كه تابستان پيش آمده بود از هم جدا شديم. پس از 

مدتى كه او آمد نه لباس بر تنش بود و نه آن سر به زيريش 

همراهش. ژيگول بود، به اصطالح استاد ما قرتى. 

با اين وصف من پذيرفتمش و با او همان دوستى را ادامه دادم تا 

حدى كه بنا شد ازدواج كند و زن بگيرد، در حالى كه تا چندى 

توانست خودش را تحمل  شخصيت بود كه نمى پيش به قدرى بى

كند. 

او يافته بود كه ازدواج نه به خاطر راحتى، بلكه به خاطر 

فشارهايش و به خاطر كالس بودنش بايد عملى شود و يافته بود كه 

زن چه نيازهايى دارد و اين نيازها چگونه و در چه زمانى بايد 

برآورده شوند. او حتى فهميده بود كه چگونه و چه وقت صلح كند 

و يا قهر كند و تندى كند و يا نرمش نشان دهد. 



ازدواج كرد و با چند نفر ديگر از رفقايش كه خود آنها را جمع 

آورى كرده بود و به خود بسته بود و با هم راه افتاده بودند ازدواج 

كردند و تا امروز كامال موفق هستند. 

از زمانى كه ژيگول شده بود آن آقاى مسؤول شمالى به او 

ها گفت و در هر مجلس  اعتنايى كرد و حتى برايش بدى بى

اش كرد.  تخطئه

گفت كه همه به من حمله كردند، اگر شما  خودش به من مى

كردى، تصميم داشتم كه بيرون بروم و كنار  هم با من اين كار را مى

كنم و  گويد كه امروز خودم را سرزنش مى بروم. و خودش مى

برم و بسيار ناراحتم كه چرا فالن لباس را با فالن قيمت در  رنج مى

فهم كه چرا با من  گويد حاال مى ام و خودش مى آن موقع خريده

كردى. و جوابش دادم كه چرا سخت گيرى كنم؟  گيرى نمى سخت

دادم و مالكى و عشقى و شناختى و دردى  من بايد به تو هدفى مى

تا تو خودت بر خودت سخت گيرى كنى. 

غرضم از اين داستان اين بود كه ما نبايد مسائل تربيتى و 

معاشرتى را سطحى حل كنيم و با چند تا حرف كارش را بسازيم و 

ها را محاكمه كنيم.  ها و عوامل غافل بمانيم و فقط معلول از علت



هاى معتدل،  گريزند و روح هاى عاصى از راه مى وگرنه روح

تفاوت و يا سازشگر و بازيگر  آيند و مرده و بى سست بار مى

گردند.  مى

ها را نشان داديم  براى تربيت دانش آموز هنگامى كه به او مالك

تواند حركت  ها را فراهم كرديم خود او بهتر مى و برايش زمينه

ها ايستادگى كند و از آنها بگذرد.  تواند در برابر مانع كند و بهتر مى

اند ديگر آماده هستند. اما آنهايى  اند و آمده آنها كه تمام راه را ديده

رسند و در اولين برخورد از پاى  اند تا ببينند، به جايى نمى كه آمده

افتند...  مى

90Fبايد ديد و آمد نه اين كه آمد و ديد...
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 حركت معكوس

كار  ها را بى كردند كه تو بچه از پيش به من اعتراض مى
گذارى كه به كارشان برسند.  كنى و نمى مى

اند، در يك برخورد منزوى و  هايى كه با رنج به دست آمده بچه
كنى و باالتر از اعتراض، حتى تهديد هم  سر در الكشان مى

كردند.  مى
كنى  گفتم: داستان درست اين چنين است، كه تو دارى عبور مى

اندازند و  بينى كه يك مشت آدم با شتاب آجرها را باال مى و مى
كنى و  سازند. سالم مى كشند و چيزى مى بارها را به دوش مى

دانيم. آيا بايد  شنوى: نمى كنيد؟ جواب مى پرسى: چه مى مى
كنيد؟  دانيم. پس چه مى جا ديوار كشيد؟ نمى اين

گويد چه بكن. تو شروع بكن  جواب: تو راه بيفت، راه به تو مى
تا بفهمى چگونه بايد ادامه بدهى. 

گويى: پس حركت معكوس داريد؟! اول  و تو با خنده مى
كشيد،  سازيد، سپس نقشه مى كنيد، سپس مى مصالح جمع مى
 ; بعد، طرح;خواستيد؟ اول، عمل كنيد كه چه مى سپس معلوم مى

بعد، هدف؟! 



روند كه راستى اول هدف و سپس  ها به فكر فرو مى و بچه
گويند اينكه همان  طرح و سپس عمل، يا بر عكس؟ و به خود مى

زدگى جد و آبايى  سنت گرايى و تقليد كوركورانه است. همان عمل
گويد يعنى چه؟ اين چرندها يعنى  است. حركت بكن، راه به تو مى

كشى نيست؟  چه؟ آيا اين هم يك نوع برده پرورى و آدم
گوييد بايد از تقليد جدا شد و از يك طرف  از يك طرف مى

 راه بيفت تا ره گويدت چون؟ ;دهيد شعار مى
 همراه شد. بايد تقدير و شهادت با تظاهر و تفتنبايد به جاى 

ديد و آمد. شهادت يعنى اين حضور. و يك شب تقدير از هزار ماه، 
حساب، بهتر است. و نكته اينكه شب قدر  از يك عمر بى

گويند نه روز قدر. در متن تاريكى و بحران بايد طرح بريزى و  مى
در طلوع فجر بايد گام برداى. 

حساب  آيا اين شهادت و تقدير، درون گرايى است؟ و اين بى
به راه افتادن، واقع گرايى است؟ پس به هزار بار بهتر ز هزار پخته 

91Fخامى. لعنت بر اين حماقت و بر اين حركت معكوس.
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 ها را سرشار كرده؟ كيست كه منبع

ساده دلى را ديدم كه به قرآن و به خدا اعتراض داشت 
گويد از خود تعريف نكنيد؟ مگر  گفت: مگر خدا نمى مى

كنى او از  گويد منم نزنيد؟ پس چرا هر جاى قرآن را باز مى نمى
ام و فقط از خودش  ام و چه نكرده گويد كه چه كرده خودش مى

زند؟!  دم مى
ها  ها و حجاب ايم و به بت گفتم ما از بس خودمان را پيچيده

خواهد خودش را نشان بدهد كه من  او مىايم  چشم دوخته

اى و  ها مانده ام و تو هستى كه در جلوه هستم كه جلوه كرده

. راه بيفت. اى ها مانده اى و در آن محدوده آنها را بت ساخته

دادند و جز  ها نبودند آبى به تو نمى اين شيرهاى آب، اگر منبع
ها را سرشار  قرقر و باد گلو چيزى نداشتند و اين اوست كه منبع

92F«ان من شىء اال عندنا خزائنهكرده است: 
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 كودك بهانه گير

من در كودكى خيلى نحس و نق نقو بودم. به هيچ صورت آرام 
خواستم.  اش را مى خريدند. همه گرفتم. برايم چيزهايى مى نمى
شدم و  كشيدم، خسته مى گرفتم و با خود مى اش را مى همه
داشتند  كردم. برايم نگه مى گرفتند، گريه مى ناليدم. ازم مى مى

گرفتم. خالصه هيچ راهى براى ساكت شدنم نبود تا اينكه  بهانه مى
گرفتند غيرمستقيم به من  آخر سر به فكر افتادند تا آنچه برايم مى

هايى بزرگ و كوچك،  بدهند. در منزل ما زيرزمينى بود با سوراخ
ها  گفتند فالنى برو ببين موش دادم مى همين كه گريه سر مى

كردند...  برايت چيزى نياوردند و من را راهى مى
ها يك دانه فندق و  اين خوب به يادم مانده كه در كنار سوراخ

ديدم ذوق  كرد و من همين كه اينها را مى يا گردو خودنمايى مى
شدم.  كردم و كلى دلشاد مى مى

كردم و نق نق هم  و هميشه از سوراخ موش روزى دريافت مى
زدم.  نمى

كردم كه  شايد تا وقتى كه بزرگ شده بودم هنوز خيال مى
اند و از شما چه پنهان كه از  آورده ها برايم فندق مى موش



شدم،  كشتند، ناراحت مى آمد و اگر آنها را مى ها خوشم مى موش
ها  آورند كه فندق ها فندق نمى ولى بعدها فهميدم كه نه بابا موش

ام اين گونه  گيرى دزدند. من را به خاطر نحسى و بهانه را هم مى
دادند.  چرخاندند و غير مستقيم غذايم مى مى

هايى است كه به  آنچه كه ما را در خود گرفته همين واسطه
ها  گيرى اند و به خاطر بهانه ظرفيتى ما پيش ما گذاشته خاطر بى

اند.  برايمان تنظيم كرده
و اين ماييم كه بايد با تفكر كشف كنيم كه اينها فقيرند و چيزى 

دهند، كه چيزها را هم  ها، نه اينكه چيزى نمى ندارند. موش
كنند.  دزدند و از ما كم مى مى

مان، به ماشين  داستان ما چنين داستانى است. به كارمان، به شغل
ايم و مدار زندگى  ايم و آن را حاكم گرفته مان دل بسته و دستگاه

اند.  ما و محور تمام كارهاى ما شده
هاى ما را كم و زياد  ها و حالت ما معبودهايى داريم كه حركت

دهند و يا ما را  گذارند. به ما اميد مى كنند و در ما اثر مى مى
سازنند. خسته  كنند و يا اندوهگين مى ترسانند، شاد مى مى
كشانند.  كنند و يا به شور و شوق مى مى



ى فكر است و شناخت اين معبودها.  ى اول، مرحله مرحله
اندازد، بايد اينها را  گذارد و ما را به راه مى آنچه كه در ما اثر مى

ها،  ها، قدرت مشخص كرد و نوشت. پول، عنوان، زيبايى
ها و تهديدها و هزار عامل ديگر در ما مؤثر هستند.  تشويق

بندى  كنيم و دسته كنيم سپس تنظيم مى اينها را جمع مى
نماييم كه اين همه بت و اين همه معبود چند دسته هستند...  مى

شوند و شناسايى  با فكر و ارزيابى ما، اينها مشخص مى
رسانند و  گيرند و چه سود مى دهند و چه مى گردند كه چه مى مى

94Fكنند. چه كم مى
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 امام وقت شناس

در نجف آن وقت كه بيش از يك قلعه و آب شور و وادى گرم 
ها  چيزى نداشت و در آن وقت كه جايگاه عابدها و از دنيا گذشته

پرسيدند:  ها بود، كسانى جمع بودند كه از خود مى و دست شسته
ى ياوران امام هستيم و سر بر فرمانيم  چه شده با اينكه ما به اندازه
كند و ظاهر  ايم، امام خروج نمى و به اين گوشه گليم انداخته

شود؟  نمى
ها را گرفت و آنها را به  اين مسأله، رفته رفته جا باز كرد و ذهن

خواهى كشاند و اين بود كه كسانى را از ميان خود انتخاب  جواب
كردند و از آنها هم يك نفر بيرون كشيدند و براى حل داستان روانه 

كردند. 
اين گل سر سبد همين كه از قلعه بيرون آمد و به وادى رسيد از 
كنار وادى به خواب يا مكاشفه ديد كه به شهرى رسيده پرسيد و به 
دست آورد كه شهر امام است اشكش و شوقش و التهابش به جايى 

دادند تا آنكه اجازه  اش نمى شناخت اجازه رسيد كه خود را نمى
تپيد كه مبادا راهش ندهند، ولى راهش دادند و  بگيرند. بيچاره مى

ى خدمت خواست بارش دادند و به امام رسيد. با شورها و  اجازه



ها و از انتظارها گفتن و از دوست به  ها و شوق ها و زمزمه گاليه
دوست ناليدن. 

اى  تفقدى ديد و بشارت شنيد كه ظهور نزديك است. در خانه
منتظر ماند تا خبرش بدهند و راه بيفتد. 

در اين خانه برايش همسرى انتخاب كردند. همسرى كه دريا را 
مانست و آبشار را و نسيم را و طوفان را. دريا در چشمش و  مى

آبشار در گيسوانش و نسيم در حركاتش و طوفان در عشقش. 
انس گرفت و هنوز كام نگرفته صداى شيپورها بلند شد و بر در 

كوبيدند كه خواجه كى به در آيد. 
با التهاب، سرخورده بر در ايستاده و شنيد كه احضارش 

كنند.  مى
گفت: آمدم... 

هان آمدم... 
برويد كه رسيدم... 

به خانه در آمد كه كام بگيرد و هنوز كام نگرفته بود و در آتش 
ايم و آماده، برخيز.  سوخت كه بر در كوبيدند كه بر در دروازه مى

رسم.  با زبان گره خورده بگفت: برويد كه گفتم مى



و داخل شد و هنوز جز آتش و سوز چيزى نچشيده بود كه 
دوباره به راهش انداختند و صدايش كردند. او خروشيد كه مگر 

آيم.  امام، وقت شناس نيست؟! گفتم برويد مى
اين بگفت، خود را ميان وادى در كنار قلعه ديد...و ديگر هيچ. 

ى نيم ساعت خط  راستى كسانى كه براى خود به اندازه
توانند واليت اهللا را تحمل كنند  اند، نمى اند و برنامه گذاشته كشيده

ها و حتى انتظارهاى خود هم چشم  و اين است كه از يقين
هايى كه تمام تاريخ را براى خود  پوشند تا چه رسد به فرعون مى

اند و حتى به ظلم  اند و با آرزوها، خودشان را بسته خط كشى كرده
كنند و هدى را  اند، كه اينها با واليت حق چه مى و علو هم رسيده

چگونه تحمل خواهند كرد و چگونه ايمان خواهند آورد. 
توانند دستورهاى  كسانى كه شغل ثابتى براى خود دارند، نمى

تغيير دهنده را بپذيرند. 
بايد با نقش ثابت و بدون هيچ گونه پيش جستن و شغل ثابت 

ترها را مشخص كرد تا بتوان  ى دستور بود و مهم گرفتن، آماده
95Fواليت را پذيرفت.

� 
 

                                                           
 56 تا 54 ـ صراط، ص �



 
 ابو تراب

 شويم. ابو ترابتوانيم   هستيم، ولى مىابن الدنياما امروز 

آنچه داريم اگر به كار نگيريم و از آن كام نستانيم، از دست 
ماند. اين است كه به سادگى  رود و حسرتش بر دل مى مى
ها را بدهى و كام بگيرى. وقتى غذاى زياد دارى و  توانى همين مى

شوى.  كنى و حاتم مى توانى نگاه بدارى، سخاوت پيدا مى نمى
كنى، همان نيروهاى  تو بايد با تركيبى كه در خودت ايجاد مى

ها، وسيله بسازى. همان  نفس را، تبديل كنى و از همان مانع
هاى متراكم  ها را، همان عقده ها و هوس ها و كينه ها و بخل ترس

اى كه از خودت و از دنيا بدست  هاى تازه را، با تركيب شناخت
هايى كه مدام همراه دارى و با تركيب  اى و با تركيب مقايسه آورده

اى، تبديل  ها در خودت كاشته عشق بزرگترى كه در اين مقايسه
شود و از اين وجودى كه  كنى و از اين نيرويى كه اسير خاك مى
، بيرون بياورى. ابو ترابفرزند خاك است، پدر خاك بسازى و 

برادرم انگشترى داشت، آن را از او طلب كردم و نداد، كه خودم 
خنديد  چوب نيستم و براى دستشويى بيرون رفت. وقتى كه آمد مى

خنديد كه اگر ندهى براى هميشه  كه به دستشويى دادم. و مى



نخواهى داشت، پس خودت بده كه با اين دهش چيزى بدست 
96Fآورده باشى.
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 به خدا بده تا به خاك ندهى

حساب... و مترش  هاى زيادى داشت بى يكى از تجار، زمين
ها شده بود كه بيا و  شده بود تا هزاران تومان. با او صحبت

اش را بده و براى اين كارها بگذار.  همه
جوشيد كه  كرد و مى شد. بعد فكر مى شنيد و نرم مى تاجر مى

توانم.  نمى
گوييد كه ناخن را از گوشتم بكنم...  گفت: مى مى

جوابش دادند كه اگر ناخن انگشت تو عفونت كرد و يا كزاز 
گرفت، آيا حاضر نيستى كه از انگشت خودت بگذرى؟ اين 

گندد.  ها را اگر به كار نگيرى مى ثروت
ها را پيش از  اين ثروت و اين قدرت و اين نيروها و اندام

كه به خاك بدهى، به خدا بده و در اين راه بگذار.  آن
ها دارند با  هاى گنديده در كنار نهرها و فاضالب اين سيب

كنند كه اگر ما را به مصرف  شان فرياد مى تمامى دهن گنديده
شنوى.  گنديم، آيا اين فرياد را نمى نرسانيد، مى



راستى كسانى كه شوق شهادت داشتند و عشق به مرگ، 
ديدند كه اگر خود  ها بودند كه فريادها را شنيده بودند و مى همين

مانند.  روند و يا روى آب مى را بدست نياورند، به زير آوار مى
هنگامى كه اين ديد با همان حب به نفس و ترس از مرگ همراه 

كند. تو خودت را بدست  شود، عشق به نفس اثر عوض مى مى
گيرى. اين تركيب جديد است كه همان  آورى و از دنيا كام مى مى

كند و سربازهاى نفس را به اطاعت تو  ها را تبديل مى بدى
97Fكند. دارد و اين قلعه را از درون فتح مى وامى
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 كمبود محبت

گويد كه من كمبود  جوانكى را ديدم كه به سبك فالن مجله مى
خواهم كه به من محبت كند و باز به  محبت دارم. و كسى را مى

گفت: كه كسى مرا درك نكرده، كسى مرا درك  سبك همان مى
كند...  نمى

خنديدم در حالى كه در درونم طوفانى بود. آرام گفتم: برادر تو 
اى. تو خودت را درك  هنوز ظرفيت خودت را درك نكرده

اى، وگرنه محتاج درك ديگران نبودى.  نكرده
كسى كه با اين همه محبت از خدا، كمبود محبت و گفتم: 

دارد، كسى كه محبت خدا او را پر نكرده، ديگر محبت چه كسى 

 كند؟! او را سرشار مى

هاى  اى، با قطره بيچاره تو كه درياى محبت را احساس نكرده
98Fكنى؟ ى اين زن و فرزند و پدر و مادر چه مى به منت آلوده
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 دهد! خدا مى

گيرد و نيرومند   در تو ريشه مىتوكلى اعتصام،  در مرحله

اى و  ها، نارسايى را ديده شود، چون تو با وجود تمام وسيله مى
اى. و اين  بردارى را تجربه كرده بدون هيچگونه امكان، بلوغ و بهره

است، با وجود تمامى  ها بريده شده ى تو از وسيله است كه تكيه
شوى كه رسيدم و بدون هيچگونه وسيله  ها مغرور نمى وسيله

 و اين معناى توكل است. ;شوى كه ماندم مأيوس نمى
ى خودش از پدرش آن هم پدر  جوانكى بود كه به گفته

ثروتمندش بريده بود و به قم آمده بود. 
كرد. او نه درس  اش مى جوان نيرومندى بود كه بيكارى بيچاره

رفت، فقط در  اى داشت و نه دنبال كار مى خواند و نه برنامه مى
نشست كه خدا روزيش را برساند و از اين و آن گدايى  خانه مى

 كه بايد گرفت و برداشت. ;كرد مى
به او گفتم اگر بناى گرفتن بود چرا از دست پدرت نگرفتى كه 
از زير پاى اينها بگيرى؟! و گفتم كه اگر توانايى خودت را به كار 

هايى در نظر گرفته، نه اينكه همين طور  گرفتى او براى تو بودجه
عار بمانى و به گدايى تن بدهى و اسمش را يگانگى بگذارى.  بى



مدتى گذشت و چند روزى هم به كار پرداخت، ولى دوباره كنار 
كشيد و زمستان سردى را با فالكت گذراند و آخر سر هم از تمام 

دهد.  ادعاهايش دست كشيد، كه بابا اينها حرف است كه خدا مى
من پدرم در آمد و خدا نداد. بايد خودم دست به كار شوم. 

كرد كه تمام هستى بايد باج گشاد بازى او را  بيچاره خيال مى
بدهد تا ايشان دلش نشكند و يا خدا را متهم نكند. 

ها بمانى و دست به كار  ها را كه با تمام وسيله اين ديوانگى
نشوى، با توكل عوضى نگير. در روايت است كه موسى مريض شد، 

خواهم تو شفايم بدهى. به او گفتند كه آيا  دنبال درمان نرفت كه مى
خواهى به خاطر توكل تو اثر و خاصيتى را كه در داروها  مى

 كه ;ام ام، باطل كنم. تو دارو را بخور كه من تو را شفا داده گذاشته
نهايت، از  هاست، از بى اين شيرهاى آب هر چه دارند از چشمه
ايم و يا به  ها مانده خودشان ندارند. ما كوريم و در واسطه

ايم به ادعاى اينكه موحديم و بر او تكيه  ها پشت پا زده واسطه
بينى و تمامى  داريم، در حالى كه تو با ديد توحيدى جز او نمى

بينى و احساس ضعف و ذلت و وابستگى و  ها را واسطه مى واسطه
ارادت، نخواهى داشت. تو اسير كسى نيستى كه بگويى بدون او 

هاى او هم نيستى، كه  ها و واسطه اعتنا به نعمت هالكم و بى



هايى كه برايت  خواهم فقط خدا برساند. تو از وسيله بگويى من مى
كسى كه از اند بهره بردار، كه اين شكر نعمت است.  گذاشته

«منْ لَم يشْكُرِ ، كه: گيرد ها بهره برندارد، از منبع بهره نمى واسطه

99Fالْمخْلُوقَ لَم يشْكُرِ الْخالق».
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 عبوديت نه عبادت

قدر ناشيانه كه  خواست مرا نقد بزند و بشناسد، اما آن رندى مى
ام،  من هم فهميده بودم و خودش هم فهميده بود كه من فهميده

ها  گفت: كه من با خيلى آورد و با غرور مى ولى به روى خود نمى
ام كه براى رسيدن به كمال از  ها پرسيده ام و از خيلى گفتوگو كرده

چه راهى بايد رفت. 
اند و به تمركز و خلوت   دعوت كردهرياضتها مرا به  بعضى

 و ذكر و نماز و مستحبات، بعضى عبادتاند. بعضى به  دستور داده

. شهادت و جهادها به   به خلق و محبت و ايثار، بعضىخدمتبه 

كنى؟  گويى؟ تو كدام راه را انتخاب مى تو چه مى
كردم، او  ها را انتخاب مى اين پيدا بود كه من هر كدام از اين

به مقصود رسيده بود و من را در جوالى كرده بود و به چوب بسته 
بود. 

من خنديدم و نگاهش كردم. بى تاب بود و تحمل نگاه را 
كرد كه بگو عبادت يا...  ها اصرار مى نداشت. مثل بچه

گفتم: هيچ كدام. نه عبادت، نه رياضت، نه خدمت و نه 
شهادت... 



كرد كه  تعجب كرد و ديد كه شكار از دستش پريد. او خيال مى
ام  ها را بسته و مرا به تور انداخته و از زبان خودم، شناسايى راه

كرده است. 
كرد كه اگر جوابش را ندهم، باز جوابش را گرفته  او حساب مى

است، اما حساب اين يكى را نكرده و جا خورد. 
گفتم: نه شهادت، نه رياضت، نه خدمت و نه عبادت، بل 

خواهند. عمل اسكناس  . از تو تنها عمل نمىاطاعت، بل عبوديت

ى آن است.  است كه ارزش ندارد. ارزش آن وابسته به پشتوانه
مهم عبادت نيست، مهم عبوديت است. ببين اين نماز، اين ذكر، 

اين رياضت و اين خدمت و يا اين شهادت و جهاد، امرى و تكليفى 
ها ارزش دارد و پذيرفته است و  به آن رسيده است. پس تمامى اين

شان بر باد است.  ها نرسيده است. پس تمامى يا امرى به آن
صراط مستقيم، راه نزديك، راه ميان بر، همين عبوديت و 

، نه عبادت، نه رياضت، نه خدمت به خلق و نه اطاعت است

شهادت. شهادتى كه از امر او الهام نگيرد و خدمتى كه از او مايه 
نگيرد و رياضتى كه از او نباشد و عبادتى كه نشان او را نداشته 

آنچه كُلُّ اَمر ذى بال لَم يبدأ بِبِسم اهللاِ فَهو اَبتَر. باشد، بر باد است. 

ارزش  نشان او را بر خود ندارد، دم بريده است، ناقص است، بى



است. آنچه از او نشان گرفت، معنى دارد، حتى اگر جمع كردن 
100Fها و پاك كردن بينى يتيمى باشد. پشكل
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 تاجرى كه بوق خريد

نهايت سود  بايد در اين وقت كم به تجارتى دست زد كه بى
بياورد و بايد به دنبال خريدارى رفت كه پولش نقد باشد و 

بازگردان داشته باشد و بايد در جستوجوى بازارى بود كه رونق 
هايى به نام دل  داشته باشد، يك بازار، بازار پايين است با خريدارى

هايش و به نام دنيا و  هايش و به نام مردم و حرف و هوس
هايش  هايش، با ثروت و قدرت و شهرت و مدارك و عنوان جلوه

هايش.  و به نام شيطان و وسوسه
و يك بازار هم بازار ديگرى است با خريدارى به نام الّله، مالك، 

رحيم، مهربان... 
اگر اين خلق، از فرزندم گرفته تا زنم، تا پدرم، تا مادرم و 

ديگران به من چيزى دادند و برايم لذتى آوردند بايد بسنجم كه چه 
اند، از من  اند. آيا اينها بيش از آنچه داده چيز از من گرفته

اند؟ مغز من و دل من و عمر من به سوى آنها رفته، سرم  نگرفته
شان و عمرم  شده مستراحشان و دلم شده انبار موجودها و بتخانه

دانم، فقط  شان، كه چى؟ خودم هم نمى شده چراگاه و جوالنگاه



ام  ام و از فكرم و سنجشم و اراده ها شده ها و هوس اسير عادت
ام.  كارى نكشيده

رود و  اش كلنجار مى فكرم، فقط در حساب خانه و اجاره
سنجد.  عقلم، دخل و خرج را مى

ام در اين تكرار خوردن و خوابيدن و خوش بودن،  و اراده
ام. اگر اينها را  هايم مانده گرفتار شده است. از خودم و سرمايه

ها و سودها  شدم و اگر تجارت شناخته بودم، ديگر به كم قانع نمى
دادم و از يك  را محاسبه كرده بودم، هيچ گاه دوبار ضرر نمى

شدم. من با اين همه پا، فقط تا توالت و  سوراخ دو بار گزيده نمى
ام،  ام و با اين همه سرمايه، فقط بوق حمام خريده آشپزخانه رفته

آن هم در دهى كه حمام ندارد و قدرت جذب اين همه بوق را 
ندارد. 

اش به پيله ورى پرداخت و به شهرى رسيد كه  تاجرى با سرمايه
در آن بوق زياد بود و خيلى ارزان و تاجر وسوسه شد و تمام 

اش را بوق خريد.  سرمايه
خريدند تا هنگام سحر  ها بوق را براى حمام مى و در آن زمان

به اين گونه اهل دل خبردار شوند و خود را به آب بزنند. 



هنگامى كه تاجر به شهر رسيد، كسى نبود كه بوق او را بخرد و 
بازارى نبود كه آن همه بوق را جذب كند. حداكثر چند تايش آب 

اش باد كرد و متورم شد. و اين داستان شده ضرب  شد و بقيه
سنجند.  كنند و بازار را نمى المثلى براى آنها كه تجارت بوق مى

هاى گوناگون و  ى وسيع وجودم با قسمت من از خانه
ام و به آن مشغول  هاى متعدد، فقط به مستراحش چسبيده اطاق
شد. همان  ها منظم مى ام، در حالى كه بايد تمام اين اطاق شده

كنم و پرورش  طور كه دست و پا و موى و اندامم را منظم مى
ام و روحم را  دهم، بايد دل و مغز و فكر و عقل و اراده مى

نهادم و در جاى خود به  دادم و در جاى خود مى پرورش مى
101Fانداختم. جريان مى
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 نقد انفاق

هايش بود، گفتم: اين  به يكى از دوستانم، كه مغرور انفاق
اى ندارد.  ها همه بر روى سنگ است و بهره انفاق

طور؟  تعجب كرد كه: چه
برايش گفتم: هرگاه ديدى كه نيازمندى، در كنار تو شرمنده است 

اى و خودت را نشان  بيند، بدان كه تو رنگ داشته و آزار مى
اى. و از او پرسيدم كه هيچ شده در يك كوير داغ گرفتار  داده مى

هايت از عطش تاول زده باشد و آن گاه به  شده باشى و لب
اى رسيده باشى؟  چشمه

رسى، چگونه وجودت را به  ى حيات مى گفتم: وقتى به چشمه
سپارى و بدون هيچ شرمى، خودت را به آب  هاى زنده مى قطره

زنى.  مى
ها  اى آب بگيرى، مدت ها، از خانه اما اگر بخواهى از تشنگى

كنى چگونه در بزنى، چگونه شروع كنى، چگونه آب  فكر مى
بگيرى و چگونه تشكر بنمايى. 

ها آب  ها كه رنگى ندارند، هر كس به راحتى از آن گفتم: آن
شود و احساس  بيند و شرمنده نمى نوشد و هيچ آزار نمى مى



رنگ، آفريدگار شرم و آزار،  ى بى چشمهكند.  بيگانگى نمى

. نيست
گويم كه محتاج از تو چه كشيده و  گاه گفتمش: من نمى و آن

اى  گويم كه اگر واسطه گرفتار چگونه شرمنده شده، همين قدر مى
هم بخواهد، براى گرفتارى، از تو آب بگيرد، شرمنده و ذليل خواهد 

شد. 
102Fگونه خودت را بشناس و انفاقت را نقد بزن. تو اين
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 يكى از اعتبار، يكى از دارايى

يكى از بزرگان، از ثروتمندى ارادتمند، بيش از يك ميليون تومان 
ها رسانده بود.  قرض گرفته بود و به بيچاره

هنگام احتضار آن بزرگ مرد اين ثروتمند دربالينش نشسته بود و 
كرد كه با اين همه پول چه خواهم كرد و چه  به كار خود فكر مى

خواهند كرد. 
در اين فكر بود كه اشكهاى آن بزرگ، او را به خود آورد، پرسيد 

ريزيد؟ بزرگ مرد، آرام، با  چرا ناراحت هستيد؟ چرا اشك مى
گرفت، گفت: اكنون من بر  زبانى كه مرگ رفته رفته رمقش را مى

هايى كه به من داده، باز خواست  شوم و او از نعمت حق وارد مى
خواهد كرد. 

اگر از من بپرسد، تو اعتبار داشتى كه دو ميليون قرض بگيرى و 
خوردند و آخر سر هم  دادند و صدمه نمى اين پولى بود كه آنها مى

توانستند با ما حساب كنند، من چه جواب بدهم؟  مى
اين مرد از اعتبارش مسؤول است و ثروتمند به خود آمد كه 

103Fمن از داراييم مسؤول نيستم؟

� 

                                                           
 8. تكاثر، «لتسئلن يومئذ عن النعيم» ـ �



104Fاو هم از سر هستى خويش برخاست.
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 روش بحث

رو شدم كه براى  در يكى از برخوردها با پيرمردى مغرور روبه
كوبيدن آمده بود. پس از آرام شدن او، از او پرسيدم: اين انگشتر تو 

قدر ارزش دارد.  چه
معلوم شد كلى قيمتى است. گفتم: اگر اين انگشتر قيمتى را گم 

را به تو نشان بدهد. آيا از آن  اى آن اى، يا خربچه بكنى و بچه
پوشى؟ با شتاب گفت: نه چشم  گذرى و از آن چشم مى مى
كنم و مژدگانى هم  گذرم، كه تشكر هم مى پوشم و نه مى مى
دهم.  مى

جا بود كه محكم و آرام گفتم... حقيقت گمشده ماست،  اين
كسى كه آن را به ما نشان بدهد. با او چه خواهيم كرد؟ آيا در 

كه  برابرش سنگر خواهيم گرفت و به چوبش خواهيم بست؟ يا اين
اى نداريم و مطلوب مشخص است؟ و از  معتقدى ما چنين گمشده

اى و قبل از محاكمه، طرف را اعدام هم  حاال تو تصميم گرفته
كند و اگر  اى؟ اگر كسى طلب ندارد، بحث را شروع نمى كرده

شروع كرد بايد از ريشه پيش بيايد و به نق و نق كردن و چك چك 
زدن وقت را نگذراند. 



اش را، خودش احساس كند و  بايد مسائل موجود در جامعه
هاى صادراتى را به  يابى كند و به درمانش بپردازد و درمان ريشه

صادر كنندگانش واگذارد. 
توانيم به  هنگامى كه مسائل ما و كمبودهاى ما مشخص شد، مى

ها را با خود مسائل نقد  توانيم راه حل دنبال راه حل باشيم و مى
شوند و جواب  قدر حل مى بزنيم و ببينيم كه مسائل تا چه

گيرند.  مى
ى  طرح و درك مسأله، و راه حل مسأله  كه سه مرحله هنگامى

ها، پشت سر هم و به ترتيب شروع شوند.  و نقد راه حل
هاى پيش ساخته و دعواهاى لفظى كنار  بسيارى از بخش

خواهند رفت. 
خواهد و هم وقت، كه تو  ى صدر مى گونه بحث هم سعه اين

هاى اصلى طرف را تحمل كنى و او نتواند از اين  بتوانى حرف
شاخه به آن شاخه بپرد. و موضوع را ذبح شرعى كند، همانند آن 

دزد ماهر كه باالى درخت مشغول فعاليت بود و صاحب باغ از راه 
كنند؟  جا چه كار مى رسيد و پرسيد: جناب آقا اين



جناب دزد با كمال ناراحتى رو به طرف كرد و پرسيد: چرا براى 
105Fخانم پيراهن قرمز نخريدى؟
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 چه بايد كرد؟

آن روزهاى دور بود كه يك دسته از دوستان پرشور به 
زدند، مرا دوره كردند  ى بعضى كه چپ بودند و يا چپ مى دسيسه
خواستند كه استعداد ما را در راه به كار گيرند و خيلى حساب  و مى

شده ما را همراه سازند. 
شد و عمامه بر سر داشت  پيرمردى كه از جايى ديگر كوك مى

كرد:  و آخر سر هم اعدامش كردند، هنوز ننشسته بود، سؤال مى
«چه بايد كرد؟» 

چه بايد كرد هم سؤال بود، هم كتاب دكتر بود و هم كتاب لنين، 
ها بودم كه جوابى  تر از اين حرف ولى من خيلى پوست كلفت

بدهم و ميدان بيابم. 
چه را بريده بودند و  ها طول كشيد و خودشان دوختند آن مدت

گفتند كه بايد مبارزه كرد و بايد سازمان يافت و بايد چند نفر تقسيم 
هاى گوناگون دست به كار شد  شد و مسؤول گرفت و در قسمت

و رابطه برقرار كرد... 



ام و نه در كنار  ديد، حقير لب از لب بر نداشته پير دير كه مى
تر شد و  ام، حساس ها، دهان باز نكرده سؤال و نه در ميان جواب

پرده گفت: شما بگوييد كه چه بايد كرد؟  اين بار مستقيم و بى
من همانطور كه افتاده بودم، با شوخى گفتم: اصال چرا بايد كرد؟ 

و نگذاشتم، خيلى شوخى جدى شود كه ادامه دادم: براى چه 
بايد كرد؟ 

اگر ضرورت عمل و دار شده بودم كه عرض داشتم:  ميان

جهت عمل مشخص شود، شكل عمل و كيفيت آن و مراحل و 

. شود مسائل آن هم مشخص مى

پير دير با شيطنت جلودار شد كه: حضرت عالى در ضرورت 
عمل حرف داريد؟ 

فرمايد: ضرورت  كند، مى گفتم: آن جناب كه شما را كوك مى
مبارزه از حركت نيروى توليد و ايستايى روابط توليد و ناهماهنگى 

گيرد.  اين دو شكل مى
اى  شوند و چاره استثمارگر و استثمار شونده با هم درگير مى

فرماييد: «بنى آدم اعضاى  جز مبارزه نيست و اما شما پير دير مى
فرماييد كه: «ظلم،  يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند» و مى

سازد و ما را چه  سياه و سرخ و سفيد دارد، پرچم جديدى مى



هاى  نشاند. نگاه كن، اين بچه ها را به چه حالى مى كند و سياه مى
هاى  ام خالى است و اين شكم گويند: من كاسه بيافرا هستند كه مى

قواره است كه جايى خالى براى ادرار چند رنگ خود  بزرگ بى
خواهند».  مى

فلسفيده قدر  اما، حقير نه اين قدر احساساتى هستم و نه آن

ى انسان با نيروى توليد را،  ى علمى را و رابطه ! اين فلسفهعلميده

ى انسان با كل نظام حاكم بر خود انسان و تمام هستى  با رابطه
ها كه  كنم و اگر احساساتى هم باشم، فقط در كنار اين عوض نمى

هاى زير  دهند، با نان كنند و گريه سر مى از زور گرسنگى ناله مى
دهم و  كنم، ولى از نانم نمى نشينم و برايشان گريه مى بغلم مى

كنم.  بيش از اين هم مبارزه نمى
ها را تفكيك كنم و اين وحدتى را كه با  ناچار بودم كه خط

گرفت،  ى آن پير دير باج مى شد و از عمامه شيطنت مطرح مى
كنار بگذارم. 

ها را از يكديگر تفكيك  ...به آن پير دير گرفتار گفتم: اين خط
ى  ها و شكل مبارزه كن. هر كدام از اين مراحل و اهداف، وسيله

خاص خود را دارد. 



جنگد، الزم نيست همان توشه را  كسى كه براى آزادى مى
 و كسى كه باالتر از ;بردارد كه به خاطر عدالت به آن احتياج دارد

تواند در ماشين مبارزه كارگر بنشيند.  تكامل را طالب است، نمى
معين كن، چرا بايد كارى كرد و براى چه هدفى بايد كار كرد، تا 

106Fنوع كار و شكل مبارزه مشخص شود.
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 پدِر سخت گير

ها و توقعات پدرم - كه  گيرى شايد خود من، به خاطر سخت
اى دور از  روحش شاد و روانش مسرور باد - كارهايم را در حوزه

نمودم و او با محبت و  كردم و دنبال مى انتظار او آغاز مى
ها، اين همه را به حساب  گى خاص خودش، پس از سال پيچيده

دانست براى  گذاشت و پيش ديگران، كه مى ادب و نجابت من مى
پرداخت.  كنند به تمجيد و تحسينم مى من حكايت مى

ها  توانستم كه با پدر به خاطر اين غرور و چشم پوشى من مى
توانستم  هايش دل خسته بمانم و مى گيرى و تحقيرها و سخت

خودم را در جايى ديگر آماده كنم و حتى به خاطر ادب و يا 
پيچيدگى خاص خودم اين را به رخ پدر نكشم و با شرم و خجالت 

هاى سال داستان جلسات بحث و  از آن بگذرم و پس از سال
كردند و  ها را، كه ديگران در حضور او مطرح مى ها و كتاب نوشته

داد كه چه بوده و چگونه بوده، اين  او اشتياق خود را نشان مى
داستان را كوتاه كنم و از زيره به كرمان بردن بپرهيزم. راستى كه 

توان با تمامى  توان در هر شرايطى كار كرد و بهانه نياورد و مى مى
ها عذر تراشيد و جرم را به گردن ديگران انداخت و از لولو و  زمينه



بحث بد و از شانس خراب و از هزار كس و ناكس دست آويز 
درست كرد. 

 



 وصلت با بزرگان

گذشت به شتر روى  گويند شترى خوابيده بود، روباهى مى مى
آورد و با دم شتر بازى آغاز كرد و دمش را با دم شتر گره زد. شتر 
برخاست. دم كوتاه اين هر دو به هم خورده بود. روباه معلق مانده 

خورد.  بود و به دنبال شتر تاب مى
اى اين صحنه را ديد از روباه پرسيد چه بر سرت آمده  گربه

ام.  روباه گفت: هيچ!! با بزرگان وصلت كرده
 



 
 خواهند تو را بسازند مى

 دو تا همراه و يكى در ;در برابر هر رنجى سه راحت دارى
پايان. 

همراه رنج جريان است و ورزيدگى و نشاط است و قدرت و 
در پايان هم بهره است و مزد پاداش. كارگرى كه بارها را به دوش 

هايش دارد و يك خوشحالى  گرفته دو خوشحالى همراه گرفتارى
كارى و ركود رهيده و با   همراه كارش از بى;هم پس از گرفتارى

تر و نيرومندتر شده و آخر كارش هم مزد و پاداش  كارش ورزيده
دارد. اينجاست كه با درد، با عسر، با رنج، دو تا راحتى هست. 

 كه: ;جريان و قدرت و پس از آن هم يك پاداش و يك بهره

107F«سيجعل اهللا بعد عسر يسراً
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ـ... با اين ديد كه يسر سه برابر عسر باشد ديگر چه بحرانى و 
چه ضعف اعصابى، كه اين وجود با همين دردها ساخته شده و 

هايش  ها به آزادى رسيده و از بت قدرت گرفته. با همين ضربه
رهيده. 
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برد كه  برد كه رفعت ذكر ندارد. كسى رنج مى كسى رنج مى
داند بيشتر از خوشى  كند براى خوشى آمده. كسى كه مى خيال مى

مايه دارد و استعداد دارد ديگر به خوشى، به تكرار و تنوع قانع 
شود.  نمى

در شده بود  ها دربه دوستى داشتم كه به دنبال كرايه خانه، مدت
 ;و در جستجوى خانه پايش به تاول نشسته بود و عجله هم داشت

 ;خواست پيش از محرم عروسى راه بياندازد. و عجله داشت كه مى
كه قرار گذاشته بود... 

گفت: يك روز آن قدر گشتم و به جايى نرسيدم و ردم  مى
كردند كه با نشستن در زير سقفى بغضم تركيد و مثل لش افتادم و 

گريه كردم و تركيدم. 
خواهى خانه و بزم و عيشى داشته باشى،  من به او گفتم تو مى

خواهند،  اين خواسته توست، در حالى كه فقط اين را براى تو نمى
خواهند خودت را  خواهى خانه بسازى، ولى آنها مى تو مى

هاست.  سازد، همين خانه خراب شدن . و آنچه تو را مىبسازند

ها است كه سازنده  ها است. همين سوختن همين شكستن
108Fشود. مى
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 هاى طلبه مصونيت

من در جمع دوستانى كه برنامه طالب را در نظر داشتند، گفتم 
هايى  شود كه چه علوم و چه روش طلبه با هدفش معلوم مىكه: 

. را بايد بياموزد

ها و بنيادها و مدارس و بازار و  و با حوزه كارش در دادگاه
شود كه چه  جمع زنان و مردان و كودكان، معلوم مى

هايى را بايد داشته باشد و از چه عواملى بايد خود را  مصونيت
خالص ساخته باشد. 

 



 
 تماميت مردانگى

داستان يكى از دوستان بزرگوار كه از جمع بنى هندل درخشيده 
بودند و مردانگى را آبرودار بودند، هميشه براى من آموزنده بوده 

است. 
ها  خواست كه زندگى آن او پس از مرگ تصادفى دوستش، مى

ها را حمايت نمايد.  خواست كه با عزت آن را بچرخاند و مى
ى مصيبت  پس از مراسم با شكستگى و شرمندگى به خانواده

خواهم به شما چيزى بگويم و  ى دوستش ابراز داشت كه مى زده
ناچارم از شما چيزى بخواهم. 

فالنى مبالغ زيادى به من وام داده بود و حتى از من سند و 
شاهدى هم نگرفته بود و حاال كه رفته بار من سنگين شده و در 

برابر وارث او وامدارم. 
كنم كه مرا مراعات كنيد و به اقساط ماهيانه از من  خواهش مى

جا را ندارم.   چون گرفتارم و توان پرداخت يك;بگيريد
آن خانواده با عزت و حتى غرور، اين ماهيانه را به خيال مطالبه 

گونه نوشيدن  ايندريافت كرد و تا آخر از راز كار واقف نشد. 



ها است كه تماميت مردانگى را به فتوت و  ها و تلخى رنج

 �109F.زند مردى پيوند مى جوان
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 سرنوشت مدير منتخب

هر كس در برابر كسى كه از او امكان گرفته و نعمت و امانتى 
آورند و  ها مسئوليت مى ها و دارايى پذيرفته، مسئول است. نعمت

كند،  تر مى سؤال از مسائلى كه مسئوليت آدمى و بار او را سنگين
جا كه در فرض اقدام زيانى و  لزومى ندارد، به خصوص آن

شود.  خسارتى فراهم نمى
تر و  و توجه دادن به اندازه وجودى و وضعيت آدمى او را آماده

نمايد.  تر مى گيرى مناسب را راحت سازد و موضع تر مى سازنده
اگر براى كسى كه راه درازى در پيش دارد و امكان محدودى 

برداشته، تو از محدوديت امكانات و وسعت راه بگويى، آيا او را 
اى؟ و علم و فهم او را ناديده گرفته اى؟ و جلوى رشد  تحقير كرده

اى؟  و بالندگى او را بسته
جايى است كه تو راه را ببندى و آدمى را مجبور به  تحقير آن

جا كه با  بازگشت به غريزه و انحطاط و به طبيعت بدانى، نه آن
محدوديت علم و عقل و عرفان و غريزه، او را به وحى پيوند 

سازى.  مند مى زنى و از احاطه ربوى و آگاهى الهى بهره مى



اى خواندم. گويا به نام  ها پيش از انقالب، نمايشنامه خيلى سال
گو  و اى و ديوانگانى گفت عمو زنجيرباف بود كه از ديوانه خانه

كرد كه بلبشو و آشفته بودند و به سرپرستى و رهبرى و  مى
مديريتى روى آوردند و مديريتى انتخاب كردند و مدير از وضع 

موجود و فقر و گرسنگى مجمع ديوانگان سخن گفت و همه گفتند 
 ولى كار سامانى ;ايم و فرياد زدند و شوريدند كه راستى گرسنه

نيافت و احساس معلوم گرسنگى درد آورتر شد. به شور پرداختند 
ايم. او دشمن  كه چه كس ما را آگاه كرد و به ما گفت كه گرسنه

ماست و همان بايد مجازات شود، پس مدير منتخب را به دار 
كشيدند تا نجات يابند و گرسنگى را درمان سازند. 

هاى آدمى  آيا بازگو كردن راه بلند و امكانات محدود و گرفتارى
خواهد؟ با اين كه  تحقير او است؟ و جرم است؟ و مجازات دار مى

امكان انتخاب و تهيه مقدمات و تأمين نيازها، براى ما هست و 
توانيم زنجيرها را برداريم و ديوارها را بشكافيم و بكاريم و  مى

رسد.   چون آدمى با تفكر و تعقل به اضطرار و به وحى مى;بكاويم
و وحى در اصول و فروع، دفاع عقالنى دارد: اصول با بينات و 



حضوريات و فروع با ناتوانى غريزه و فكر و عقل و تجربه جمعى، 
110Fشود. برهانى مى
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 رنج محبوب

هاى سنگين فرزند ضعيفم  كنم كه سرفه من فراموش نمى
داشت تا خلط او را سبك كنم و  چگونه مرا به سرفه كردن وا مى

گلوى او را پاك كنم. و با ناتوانى و ضعفم در رنج او سهم بگيرم... 
رنج محبوب، رنج توست و اين از وحدت عشق و از حضور 

كند و تيغ پاى دوست را  محبت است، كه دورها را نزديك مى

. گذارد بر چشم تو مى

 



 
 ايم با هجرت بيگانه

گيرى، از صبح  ما به خاطر هيچ و پوچ و بدون محاسبه و اندازه
هايى الهام  ايم و از محرك تا شام خود را به خدايانى سپرده

ميريم و زندگى  هايى مى ها و وسوسه گيريم. به خاطر حرف مى
كنيم كه در برابر سنجش و نقد ما به مسخره و طنز بدل  مى
كنم كه يك روز جمعه از يك زمستان  شوند. من فراموش نمى مى

روها  ها و در كنار پياده هاى قنديل بسته جوى سرد را ميان برف
چه طور به دنبال ته سيگارهاى آن روزها كه تا آخرش را 

ها را تصفيه  كشيدند به سر آوردم و براى سيگار كشيدن آن مى
كردم و در يك كاغذ كاهى پيچيدم و سيگار را كشيدم و از نفس 

ام... راستى چه  افتادم و تا امروز هم ديگر هوس كشاكشى نداشته
قدر مسخره!! 

يك روز به دنبال يك وسوسه! و چه قدر زياد هستند اين 
ها و چه قدر غافل هستم منى كه بايد پاسدار دروازه دلم  وسوسه

داشتم، تا آنجا كه  بودم و بر تمامى حاالت و اعمالم نظارت مى مى
تمامى زندگى من و باالتر انتخاب مرگ من بر اساسى بچرخد و بر 

مدارى قرار بگيرد چه قدر فاصله دارم!! 



ها در زندگى و نقد و سنجشِ ماندن  ها و حركت كنترل محرك
يا رفتن براى مرگ و شهادت، آسان نيست. بخصوص براى ماهايى 

دانيم و دليلى براى كارها،  كه زندگى و مرگ را طبيعى مى
خواهيم.  ها و خوشايندها نمى استحسان
شود كه ما بر خود سخت بگيريم و  جا آسان مى كار آن

ها و براى تمامى كارها توضيحى داشته  بخواهيم براى تمامى حالت
گيرى به تدريج ما را بر قلمرو  باشيم و تحليلى بياوريم... اين سخت

هاى خود و ديگران حاكم  ها و استحسان ها و غريزه عادت
رساند.  سازد و ما را به فتوحات مى مى

من زندگى كردن حتى با ذلت و خفت را دوست دارم. من از 
هاى طبيعى و  مرگ در هر شكلى وحشت دارم. من اين حالت

 از مرگ فرار و نفرت از مرگ و ترسام.  غريزى را زير سؤال نبرده

دلگرمى به  و انسو به اشتياق  و به تمنا و به آمادگى و استعدادبه 

، مبدل نگشته. هنوز كفش دنيا براى پاى كوچك من تنگ مرگ

ها كه با پدرم براى خريدن گيوه و كفش  نشده. يادش بخير! آنوقت
كرد كه كوچك و تنگ  رفتيم و پدرم مدام سفارش مى به بازار مى

رسيد كه تا هنگام پاره شدن و از دست  جا مى نباشد و كار به آن
ماند و بايد با دستمال و كاغذ فضاى وسيع  رفتن براى ما گشاد مى



ها را پر كنيم و راه رفتن با آن اضافه بارها را بياموزيم. ما آن  كفش
ايم كه هيچ گاه  قدر براى پاهاى كوچك خود، گشاد بازى كرده

انديشيم و غم  كنيم و به وسعتى نمى احساس تنگنا و ضيق نمى
ى شهود عالم و شهادت دنيا براى ما شيرين  غربتى نداريم و تجربه

 كه چراگاه دنيا ;است و گرايش به غيب و دنيايى ديگر را نداريم
برايمان سبز است و سرشار است و با فكر كوچ و رحيل و هجرت 

111Fايم... ايم... بيگانه بيگانه
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 مستانه رفتن

دارند و نصرت را با بى خودى  كسانى كه بار را با مستى بر مى
گيرند، نه اين رنج را دارند و نه از  و بدون نفسانيت به دوش مى

اى باشد و  كنند كه اگر هم گاليه رنج با غير دوست صحبت مى
بگو مگويى باشد با دوست است، كه امام على در صفات برادر خود 

 از دردى شكايت �112F;«كان ال يشكوا وجعًا اال عند برئه»فرمايد:  مى

گو شكايت نبود  و يافت و گفت جا كه درمان مى كرد مگر آن نمى
كه حكايت راه و راهنمايى رهروان بود. 

 و خودى بى و لطافت و تحملراستى كه پيوند با خدا، 

آورد   را يك جا مىسرخوش بودن و لولو رازدارى  و خبرى بى

سازد.  ات مى و با يك جرعه دست افشان و پاى كوبان روانه
هاى شيطان بوديم و  يكى از طبيبان شهر، آن روز كه ما بچه

هايش با  براى مداواى اوريون و خارج كردن جراحات و عفونت
گفت و با  شديم، مى اش جمع مى پدر و مادرمان در خانه

گفت كه به  اى در همان قواره مى هايى مثل انيشتين و قيافه سبيل
هنگام جوانى در اصفهان، يك شب پر برف زمستان، مست و 
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گشتيم. دوستان لول و گرم بودند.  سرخوش، از شب نشينى بر مى
اش  رفت. دوستان دوره روضه خوانى آخر شب، داشت به منزل مى

كردند و او با ترس و وحشت، از اين گروه اراذل دل جويى 
كرد. به درخواست سرمستى، روضه خوان را به خواندن  مى

اى دعوت كردند و گرفتار مرد، از مجلس و منبر و نبود  روضه
اش را   ولى مستانِ سرخوش تمام خواسته;آورد شرايط عذر مى

ها يكى منبر شد و ديگرى صاحب  فراهم كردند و در روى برف
خوان صادر شد. بى چاره آخوند  عزا و بقيه مستمع و دستور روضه

شروع كرد و ما همه سخت گريه كرديم. صدايى خوش داشت و 
خواند. دوست ما كه منبر شده بود آن چنان  شعرهايى به حساب مى

ها را  گريست كه تمامى برف گريست و مستانه در زير بار مى مى
هاى نارفته را  كرد... و راه ها را باز مى كرد و رنج آب مى

رفت. پس از وجد و حال شيخ را با احترام به منزل رسانديم و  مى
هايش گذاشتيم.  مبالغى هم در جيب

گفت پس از مرگ منبرِ مست، من او را در خواب  طبيب مى
سرحال و شنگول ديدم و او از شفاعت حسين و خوبى كارش 

گفت كه هر چه بود از مستى آن شب بود كه منبر حسين را  مى
سوزد... مگر مستان راه و  نسوزاندند. مگر منبر حسين مى



ى  سوزند... راستى كه بايد مستانه رفت: مستانه سرخوشان حرم مى
مستانه... و از رنج و خستگى چيزى نگفت و چيزى با غير دوست 

113Fنگفت.
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 حرص بر هدايت

ها جوانى يهودى را زير نظر داشت و با او  رسول خدا مدت
كه مدتى جوان را  ساخت. تا اين كرد و رابطه برقرار مى دوستى مى

نديد. از حالش جويا شد و او را در بستر بيمارى يافت. بر بالينش 
نشست و همين كه جوان به هوش آمد رسول عاشق و مهربان، از او 
دعوت كرد و به اسالم خواندش. جوان به بستگان و پدر و مادرش 

ها روى برگرفتند و جوان چشم بر هم  چشم دوخت و آن
گذاشت... تا چند مرتبه و آخر پدر و مادر تسليم شدند. 

كار را به خودش واگذاشتند و او اسالم آورد و جان داد... رسول 
ها آورد.  اش را به سينه گرفت و در ميان مسلمان جنازه

ها جدا شود و  همين كه يك دل از شيطان نجات يابد و از تعلق
به عبوديت راه بيابد كافى است، حتى اگر هيچ حاصلى نداشته باشد 

اش بر دست رسول بماند. اين حرص بر هدايت و اين  و تنها جنازه
 كه هنوز ديوارها را ;فهميم اشتياقِ بر نجات بندگانِ خدا را ما نمى

ايم.  ايم و بر بلندى نايستاده برنداشته
ها احاطه كرده است، ولى اين رسول  بست ما را ديوارها و بن

فرمايد: «اگر  خداست كه هنگام فرستادن على(ع) به يمن به او مى



با تو يك دل هدايت شود، براى تو بهتر است از تمامى آن چه كه 
114Fتابد... خورشيد بر آن مى

� .«
هدايت يك دل و بيدارى يك چشم از اين همه بهتر است، كه 

جهاد و نيات تا به حيات و زندگى و آن هم در شكل عالى و همراه 
شناخت و سنجش و انتخاب و عشق و عمل راه نيابد، چه حاصل 

ى درخت هستى است و  آورد؟ دل آدم، ميوه دارد. و چه سودى مى
ارزد و اين همه  براى اين دل و هدايت او، اين همه رنج مى

115Fدرگيرى معنا دارد.
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 فارغ از همه

آورد از جوان فقيرى  مرحوم نراقى در «طاقديس»، داستانى را مى
شود و در  قرار مى بيند و بى كه در نخجيرگاه، دختر پادشاه را مى

افتد.  سوزد و از پاى مى عشق مى
بيند به جستوجو  مادر جوان كه فرزندش را در دست مرگ مى

گويد  برد و مشكل را با او مى ى وزير راه مى پردازد و به خانه مى
رسند كه جوان در باالى كوهى در غارى منزل  و به اين نتيجه مى

بگيرد و معبد بسازد و به عبادت مشغول شود و اگر روزى وزير با 
اعتنا باشد تا وزير  شاه آمدند، دست و پاى خود را گم نكند و بى

عالمتى بدهد و او شاه را خام كند و عشق جوان را بپذيرد. 
جوان باالى كوه رفت و كسان وزير غير مستقيم پخش كردند كه 

اى در كوه معبد گرفته و دعايش ردخور ندارد.  مستجاب الدعوه
پادشاه پسر نداشت و مشتاق بود و به وزير گفت و وزير با سردى 

زنند ولى... كه شاه شوريد و فرياد زد كه  ها مى گفت: خيلى حرف
خواهم... و  رسد تا در گفته ما ترديد بياورى. عابد را مى تو را نمى

اعتناست و بايد به سراغش رفت و راه افتادند.  شنيد كه عابد بى



اعتنا جمع شدند و ساعتى  همه در غار جوان عاشق و عابد بى
كرد و راه  ها شروع شد و جوان اعتنا نمى گذشت و عالمت

داد. ناچار همه بازگشتند تا وقتى ديگر راه بيابند.  نمى
وزير از راهى ديگر بازگشت و با اعتراض به جوان فرياد زد كه 

كارها را خراب كردى و از معشوق دور افتادى... 
خواهم و  اعتنا سربرداشت كه برو ديگر نه تو را مى و جوانِ بى

نه پادشاه و نه دختر او را... 
من مدتى به دروغ و تظاهر عبادت كردم، شاه به پاى من 

كردم... برويد  كردم، چه ضرر مى افتاد، اگر به صداقت اقدام مى

116Fكه از همه فارغم.
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 رنج عاشق در رنج محبوب

شدم، پدرى كه  من در كودكى هنگامى كه گرفتار خشم پدر مى
دوستش داشتم و عظمت و غرورش و مهربانى پنهانش را دوست 

اش بر تن من  هاى ناشيانه شدم و مشت داشتم. وقتى گرفتار مى
نشست از جهت خودم مشكلى نداشتم، ولى در دلم از اين كه  مى

سوختم.  بيند مى هايش صدمه مى آيد و مشت دستش درد مى
 كه در رنج ;راستى رنج عاشق در گرفتارى خودش نيست

 محبوب است.

 



 
 هاى محبت چهره

 با ;گفت مادر من از كودكى رنج برده و گرفتار بوده دوستى مى
اش مشكل داشته، با  شوهرش، با بستگان شوهرش، با خانواده

اى  ها ديده و امروز هم گرفتار فرزند عقب افتاده فرزندانش مصيبت
است كه شديداً به آن وابسته است و او را از جلو چشم دور 

كند.  نمى
پوشاند و خواب و راحت  خيزد و او را مى ها بارها برمى شب

گفت: مادرم كه بارها  ريزد. اين دوست مى خودش را به هم مى
قصد خودكشى هم داشته تازه آنجا كه آرام است و حالش خوب 
است اين را قبول ندارد كه خدا مهربان است و رحيم و رحمان 

گويد: «آخر اين چه محبتى است؟!». و به خودش نگاه  است و مى
راستى كه بدون كند كه چقدر مواظب است و فداكار است...  مى

. همين مادر مهربان برد معرفت، آدمى از ذكرها هم بهره نمى

همين كودك ضعيف و محبوب و عقب افتاده را، اگر بخواهد بيرون 
زند  برود و يا زير باران بماند و يا غذاى كثيفى بخورد، آن چنان مى

نشيند  هايش بر بدن او مى بندد كه جاى انگشت كشد و مى و مى
داند. پس  مادر اينها را از مواظبت و مراعات و محبت مىو 



ها را  چطور شكستن بتها و دور كردن شيطان و كنار زدن تعلق

ها را در  ها و نعمت فهمد و محبت را در تمامى چهره نمى

«اسبغ عليكم نعمه ظاهرةً  كه: ;بيند تمامى داد و ستدهاى او نمى

117Fو باطنةً

�« .

ها و  مشكل همين است كه ما گل و شل باران و كثيفى بچه
زنيم و  فهميم و فرزند دلبندمان را مى آلودگى غذا را مى

ها و آلودگى شهوات و  ها و اسارت گذريم، ولى گرفتارى بت نمى
فهميم و صنايع و كارسازى خدا را  هاى دنيا را نمى جلوه
ها و  . او با تمامى تبديل و تبدل«اذكروه كما هديكم» ;شناسيم نمى

ها، به  با تمامى تحول و تغيرها و با تمامى استبدال و استخالف
آموزد و با اين هدايت، ذكر و ياد  دهد و مى آدمى هشدار مى

شويم و  ها آشفته مى خواهد، ولى ما از هدايت حضور خود را مى
گردانيم و همين است كه از ظالل و  ها روى مى از آموزش

رويم و با تمامى خوبى و پاكى، گرفتار رنج و  سردرگمى بيرون نمى
شويم و به صراحت، بخشندگى و محبت و دوستى  خودكشى مى

بريم، در حالى كه خودمان براى محبوبمان  خدا را زير سؤال مى

                                                           
 20 ـ لقمان، �



هاى  هاى مختلف و لباس كنيم و در چهره همين گونه محبت مى
118Fشويم. متفاوت ظاهر مى
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 ما باختيم

 است، سازنده است، هم زكوةى با ديگران هم  تذاكر و مذاكره

 خلق و ; و پاسدار است و در نتيجه،احياى امر است،كهحافظهم 

ها و  هم در دنياى وسوسه كشف و حفظ نيروهاى كارآمد آن
ها، كار كمى نيست.  ها و تنهايى جاذبه

كرد كه يكى از اساتيد، در شب افطار ماه رمضان  دوستى نقل مى
هاى  گشت. تنها مانده بود و بقيه با ماشين از دعوتى بازمى

هاى خود رفته بودند و به او هم توجهى نكرده  رنگارنگ و راننده
بودند. 

آييد و تنها  اين دوست از آن استاد پرسيده بود: از كجا مى
آييد...  مى

آيم... ما باختيم.  استاد گفته بود: از قمارخانه مى
ها، حتى  هاى تنها در زير رگبار وسوسه سوخته نگهدارى از دل

با دست خالى امكان دارد كه ذكر و يادآورى و حتى همراهى و تنها 
119Fانجامد. نگذاشتن، به حفظ نيرو و احياء امرِ اولياء مى

� 
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 ام از مذهب گذشته

گفت كه در راه با مردى  دوستى برايم از داستان مسافرتش مى
 مردى كه در آمريكا دوره گذارنده و پيامبر ;جالب برخورد داشته

ساز و كارگردان  گرى در ايران گرديده و به عنوان فيلم هيپى
مشغول رسالت خويش... 

گفت ما هر دو جذب يكديگر شده بوديم. او جذب  دوستم مى
سكوت من و پذيرش من و نبود تعصب در من! و من هم جذب 

ها   از لذت;هاى مفصل و شيرين او ى او و داستان هاى تازه حرف
ها...  ها و اعتيادها و آزادى و خلسه

ام و از  داده كه من حتى مقدارى هم عربى خوانده او توضيح مى
گذارم. و  اسالم آگاهى دارم، و به محمد(ص) هم احترام مى

ام   كه من خودم از مذهب گذشته;كنم گفته كه اسالم را رد نمى مى
ام و اكنون در اين  ام. من از مذهب هم آزاد شده و آن را گذرانده

دنياى بزرگ و آزاد، رهايم... 
گفتم: هنگامى كه او از اين ولنگارى و رهايى و  به دوستم مى

هرز شدن، نجات پيدا كند و شكل بگيرد، تازه آن وقت به مذهب 



رسيده و به دين، به اسالم دست يافته است. وقتى او از آزادى، آزاد 
شود، عبد بشود، تازه اول راه اوست. 

كنم، كه من اسالم را  گفتم اين حرف كه من اسالم را رد نمى
مذهب ام، شوخى است. آن چه كه او از آن آزاد شده همان  گذرانده

 است. مذهب عاطفى است و آن چه كه امروز دارد، يك نوع سنتى

 راه انسانى است كه يافته باشد بايد حركت كند و مذهب اصيل
بايد از آزادى و وسعت تبخير، به شكل گرفتن و به عبوديت برسد 

 چون نيازهايى در پيش است كه ;ها را به گردن بگيرد و رسالت
كنند.  بخارهاى هرز را، به شكل گرفتن دعوت مى

ام، مثل اين است كه  گفتم اين حرف كه من از مذهب آزاد شده
ام.  بگويى من از راه آزاد شده

 (صراط) ;مذهب راه است
ها و احكام)   (نظام;روش حركت است
 (توحيد) ;جهت حركت است

 (رسالت و امامت) ;رهبرى است
اى است  توان آزاد شد؟ يا اين مرحله آيا از اين گونه مذهب مى
رسى.  ها، تازه به آن مى كه پس از آزاد شدن از آزادى



هاى او براى تو  كنم كه حرف من به دوستم گفتم تعجب مى
دهد كه او از تو جلوتر و  گى داشته باشد. اين نشان مى تازه

تر بوده است. اگر تو حركتى را شروع كرده بودى و به  پيشرفته
شدى. و اگر از اين مرحله هم  آزادى رسيده بودى، با او همراه مى

گشتى و تو رهبرى او را به عهده  گذشتى، تو بر او مسلط مى مى
گرفتى و آن وقت آنچه براى او جالب بود، سكوت تو نبود، كه  مى

هاى تو  ديد تو، بينش تو و وسعت آزادى و شكل گرفتن و رسالت
بود. 

رسد و تمام چهار فصل  مؤمن، به آزادى و شناخت هستى مى

ها،  پالسد كه در كنار حركت كند و نه مى بيند، نه باد مى را مى

120Fدهد... حركتش را ادامه مى
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 كه عشق آسان نمود اول...
هنگامى كه تلقين و ذكر و رياضت كنار رفت، ناچار طرح 

ريزد.  شريعت و طريقت و حقيقت هم، در هم مى
مادام كه حقيقت را نيافته باشيم حركتى نخواهد بود. 

گويى حركت كن تا به حقيقت برسى، در حالى كه تا به  مى
حقيقت نرسيده باشيم حركتى نيست. 

كسى كه ضرورت خانه دار شدن را نيافته و اين حقيقت را لمس 
رود و يا در حد عمل دنبال معمار  نكرده، چگونه به دنبال نقشه مى

دود؟!  و عمله مى
در مشهد برخوردى رخ داد. با پيرى و مرشدى. 

كرد  سوزاند و دلت را پر مى چشمانى داشت كه نگاهت را مى
ريخت. صورتش زيبا  ى هيبت مى و ابروانى كه بر آن نگاه، سايه

ى  بود و زلفش سرشار و زبانش گرم بود و كالمش چون زمزمه
اى آرام.  هاى بركه چون ريز موج باران و يا هم

هايش و از يك شب  اش و عشق گفت و جوانى از خودش مى
در به دنبال آخرين معشوقش، قلبش را از  و از يك لحظه كه دربه

در به كوى و برزن  اش بيرون فرستاده بود و خودش را دربه سينه
كشانده بود. 



هاى مجازيش در اوج او را به عشق  گفت كه عشق از شبى مى
گفت كه در آن شب او را در  اى مى حقيقى رسانده بودند. از زمزمه

اى كه به دنبال چه هستى؟ و براى چه  هم پيچيده بود. از زمزمه
هاى  هاى زرد و گل هستى؟ اين همه شور تپش براى همين سبزه

121Fخار؟؟

� 
گفت كه پس از اين فرياد گرم او را در خود  و از رخوتى مى

گرفته بود. 
زد كه او را يك سر دگرگون نموده بود.  و از انقالبى حرف مى

خيلى سنگين و نرم، خيلى عميق و نافذ، از شروع حركتش 
گيرش كرده بودم، داده  گفت تا جواب سؤال من را كه غافل مى

باشد. 
ى  اين شروع را براى ابراهيم َادهم و بودا و زرتشت و براى همه

هاى تذكرة االولياء در اين زمينه  ها، شنيده بودم و داستان قطب
هايى داشت.  حرف

«المجاز  كه: ;هاى مجازى گذشتم او ادامه داد: اين گونه از عشق

. اين مجازها پل حقيقت و نردبان حقيقت شدند. من قنطرة الحقيقة»
ى او و زيبايى او را چشيدم و  خودم را ديدم و او را ديدم و جذبه
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پس از اين ديدار، از زلف و خال و رخ يار تابم رفت و توانم در 
ماندن نماند. راه افتادم كه او را بيابم و مىِ وصالش را، جام لقايش 

كرد و نه خمره كه  را الجرعه سركشم. ما را نه جرعه سيراب مى
گفتيم:  مى

ها به مستى ما***بيا و  كفاف كى دهد اين باده

 كشتى ما در شط شراب انداز
اش  او آن آرامش عميق را با سوز و شورى همراه كرده بود و تكيه

ها روانه كرده بود.  هايش را به دور دست را برداشته بود و چشم
ساخت و نگاهش، نقب.  زد، زبانش موج مى هنگامى كه حرف مى

موجى در روح و نقبى در تاريكى اسرار. 
زد گويا تمام وجودش زبان بود و تمام  هنگامى كه حرف مى

زد و جز سرش را  اعصابش حركت، اما جز با زبانش حرف نمى
شد.  داد، حتى دستش از دستش، جدا نمى حركت نمى

براى وصال به هر درى زدم: 
دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت***عمرى 

 است كه عمرم همه در كار دعا رفت
به شريعت رو آوردم. 



ها و عقيق و فيروزه و مراعات  ها و خضاب نمازها و نافله
ها را الجرعه سركشيدم.  ها و روزها، اين ساعت

مستم كرد، اما آرامم نكرد. 
اى از نظم و مراعات.  از شريعت گذشتم با توشه

نوايى با ذره  به طريقت رسيدم. به محبت، به عشق خلق، به هم
ى وجود با تمام هستى.  ذره

كه عبادت به جز خدمت خلق نيست***به تسبيح 

 و سجاده و دلق نيست
ها، از خويش  ها و محبت ها و خدمت در طريقت همراه رياضت

 كه از ما... تا دوست جز گامى نيست. ;گذشتم
معرفت نشينى***يك  تا علم و فضل بينى، بى

 نكته است بگويم، خود را مبين كه رستى

 بگذار تا او را بيابى. «خود»قدم بر 
از خويش رهيدم... به دوست رسيدم... به حقيقت، به حقيقت. 

نگاهش همراه زبانش خاموش شد. پرسيدم: حقيقت چيست؟ آرام 
گفت: فناء، فناء، وحدت، توحيد. 

گفتم: دين چيست؟ آيا همان شريعت است، يا شريعت و طريقت و 
حقيقت؟ 



كرد، كه جوابم را با خود ببرد، اما فرارى را تعقيب  فرار مى
كنند. ناچار گفت: «دين همان شريعت است. سپس طريقت  مى

است. سپس حقيقت». 
گفتم: پيامبران هنگامى كه زبان باز كردند و دعوت خويش را بلند 
نمودند، آيا از عقيق و فيروزه گفتند؟ آيا از شريعت گفتند؟ آيا به 

نمودند؟ و يا به توحيد به فناء، به حقيقت.  ها دعوت مى نافله
روند؟ از شريعت تا حقيقت  با تندى گفتم: آيا از پشت به طويله مى

يا از حقيقت تا شريعت؟ 
گفت:  گويى شريعت، طريقت، حقيقت و رسول مى گفتم: تو مى

. «قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا»
گفت تا شريعت و اعمال و تا  گفت و از فنا مى او از حقيقت مى

طريقت و احوال، نورى بگيرند و جايى بگيرند. اين حال و مقام و 
آن همه اعمال بدون حقيقت، بدون توحيد، بدون عشق او، چه بارى 

آورد؟ جز خستگى و رنج و يا غرور و  اى مى دهد و چه بهره مى
نخوت؟ 

گفتم: تو خودت از حقيقت شروع كردى و به شريعت و طريقت رو 
آوردى. تو خودت را باختى و او را يافتى و ديدى كه نبايد با 

هاى پرپر، دل داد. همين  هاى زرد، پيمان بست و نبايد به گل سبزه



ى ميان  درك تو و همين شناخت تو بود كه تو را به مقايسه
ها واداشت و عشق حق را در تو ريخت و تو را از  محبوب

مادام كه اين عشق در تو نجوشيده بود تو هايت جدا كرد.  عشق

طور از چيزها  رسيدى. كسى كه چيزى نديده، چه به جايى نمى

. گذرد مى
كنى. ما بر حق هستيم. ما  مرشد با خشم گفت: تو اشتباه مى

هايش برشمرد و از من اقرار گرفت.  ها داريم و از قدرت قدرت
توانم باور كنم، ولى  ها را هم مى گفتم: من بيشتر از اين قدرت

براى من قدرت مهم نيست. مهم اين است كه تو با قدرت و 
كنى، چه كسى را نشان  هايت چه كسى را تثبيت مى توانايى

دهى؟  مى
گفتم: براى من قدرت تو و علم و فقه فالن، وضعيت نيروى اتمى 

ها  ى اين كند. همه بهمان و ثروت و دارايى بيسار، هيچ تفاوت نمى
ها هستيد. و تو آن قدر ضعيفى، كه  هايى هستند كه گرفتار آن بت

با آن همه عظمت با يك تندى به خشم نشستى. عظمت تو 
خوش يك كلمه بود.  دست

چه دارم به تو بدهم؟  خواهى از آن آرام شد و با زرنگى پرسيد: مى



خواهى،  خواست اسارت مرا نشان بدهد، كه برادر! تو هم مى مى
رسد.  اما دستت نمى

ها كه رفتند رسيدند.  ها كه خواستند رفتند و آن خنديدم و گفتم: آن
خواستيم رسيده بوديم.  اگر مى

گويى اول حقيقت، سپس  دوباره به عقب بازگشت و گفت: تو مى
طريقت و شريعت. و گفت: تو شريعت و طريقت را، راه حقيقت 

دانى، پس براى رسيدن به حقيقت، از كجا بايد شروع كرد؟  نمى
گفتم: به خودت بازگرد. به همان داستانى كه براى من سرودى، به 
همان فكر كن. فكر تو، و ارزيابى تو و عقل تو و سنجش تو، تو را 

به مقايسه واداشت و زيبايى او را و محبت او را و بخشش او را 
نشانت داد. و تو هم به او دل دادى و تو به عشق رسيدى. و اين 

ها و  عشق تو را به راه انداخت، اما در راه ماندى و اسير قدرت
مريدها و... شدى، كه: 

 ها» «عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكل

براى رسيدن به حقيقت، جز تفكر و شناخت و عشق، راهى 

. آيد نيست. و اين عشق بدون شناخت بدست نمى
كسى كه شناخت خوبى و زيبايى ندارد عاشق نيست و اما آن 

هايى كه در بعضى برخوردها تو را به خود  ها و كشش جذبه



كشند، اين عشق نيست، كه تمام هستى با چنين پيوندى و  مى
اى، به هم گره خورده است و حتى ذرات يك اتم با اين  جاذبه

نيرو، همدم يكديگرند. 
عشق محبت اختيارى و گويند، كه  ها را عشق نمى اين جاذبه

ى طبيعى، كه در تمام هستى  ، نه يك جذبهكشش آگاهانه است
است. 

ى طبيعى.  ى او و نه جاذبه عشق انسان، انتخاب اوست، نه غريزه
اين عشق جاذبه و غريزه چيزى هستند و عشق انسان چيزى ديگر. 

گيرد، آن هم نه از شناخت بودن و شناخت  از شناخت مايه مى

. فلسفى، كه از شناخت چگونه بودن و شناخت خوبى و زيبايى
گذارند، دچار  كسانى كه ميان غريزه و جاذبه و عشق فرق نمى

اند.  ها گرفتار آن شده  همان دردى كه خيلى;نگرى هستند سطحى
توان  هاى سطحى نمى انسان عظمتى دارد و عمقى كه با اين نگاه

لمسش كرد. 
افتد. دوست همراه هر ذره وجود  بيند و سپس به راه مى انسان مى

دارد. و اين بقاء و ديدار براى تمام هست. 
قرب و رسد و   مىشناخت و عشقپس از اين مرحله، انسان به 

خواست و براى رسيدن به  خواهد. اگر او نديده بود نمى  را مىلقاء



رسند و با   مىعمل و اطاعت، به فكر و ذكر و عهداين قرب، از 

122Fيقيناين اطاعت به 

 �123F.ديدار و با يقين به �

 كه: ;آيد  به دست مىقربپس از اين مرحله از اطاعت و عمل، 

124F«انَّ اللّه مع الَّذينَ اتَّقَوا و الَّذينَ هم محسنُون

�« .
شود و  و پس از اين معيت و لقاء، لقاء مستمر انسان شروع مى

125Fرسد. حضور مداوم سر مى

� 
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 ى غدير از سفره

روز عيد غدير امسال در كردستان در سقز بودم. در جمع دوستانى 
پرسيد: آيا  كه مهربان و متدين و منصف بودند. يكى از دوستان مى

ايد؟ و آيا دليل بر  شما در موضوع خالفت و امامت تحقيقى داشته
 و يا «من كنت مواله»خالفت بالفصل حضرت على فقط همين 

هاست چرا حضرت   است. اگر دليل همين«تارك فيكم الثقلين»
رسول با صراحت از خالفت نگفت و چرا حضرت على را نصب 
نكرد و كار را يك سره ننمود تا اين همه مشكل و درگيرى پيش 

نيايد؟ 
من گفتم: در موضوع واليت و خالفت ـ مثل موضوع رسالت ـ من 

كنم كه  كنم. من از اين نقطه آغاز مى از نقل و روايت شروع نمى
ها. من در اين   با خودم، با اشياء، با افراد و با ملت;روابطى دارم

روابط امكاناتى دارم: علمى و تجربى، عقلى و فلسفى، قلبى و 
اشراقى و احساسى و غريزى. آيا اين امكانات، كفاف روابط من را 

دهد؟  مى



خواهيم  اگر به اين نتيجه رسيديم كه آرى، پس ديگر نه رسول مى
شود و به خود  ماند و خودش و رها مى و نه خليفه. آدمى مى

گردد.  واگذار مى
ها كفاف نيازهاى آدمى را  اگر به اين نتيجه رسيديم كه خير، اين

خواهيم و هم پس از رسول به  دهد، آن وقت هم رسول مى نمى
كسى محتاج هستيم كه همان خصوصيات آگاهى و آزادى را داشته 

باشد و ارتباط با غيب و شهود اين عالم را داشته باشد و آدمى را در 
تمامى راهش امام و جلودار باشد. 

با اين نگاه، مالك انتخاب رسول و خليفه و شكل انتخاب اين دو، 
مثل هم خواهد بود و همان طور كه رسول خدا را با اجماع مردم و 

كنند،  يا اجماع اهل مدينه و يا اجماع اهل حل و عقد انتخاب نمى
ها شناسايى كرد و  توان با اين روش همين طور خليفه را نمى

ى پس از  شود كه رسول خدا به فكر سرپرست امت و خليفه نمى
خود نباشد و براى پس از وفات كسى را مشخص نكرده باشد و 

مثل ابوبكر و عمر و يا تمامى خلفاى بعد دلسوزتر از او باشند. 
پاى هم گرديد، بايد تعيين  اكنون كه مالك خالفت و رسالت هم

سرپرست و خليفه، با نص و با همان مالك مشخص گرديده باشد. 
رسيم كه خوب  گفت: از اين بيان به اين نتيجه مى دوست ما مى

بوده و ترجيح داشته كه رسول كسى را مشخص نمايد، ولى هنوز 



ايم كه چه كسى را مشخص كرده است. چه  به اين نتيجه نرسيده
«لو كان بعدى نبى لكان بسا ابوبكر را به شهادت اين روايت كه 

126Fعمر نبيًا

�« .
 يعنى عصمت را همراه بيان روشن ;گفتم: ما مالك آزادى و آگاهى

خواهيم. كسانى كه خود ادعاى آگاهى و آزادى و  رسول خدا مى
شوند؟  ادعاى عصمت را ندارند، چگونه مطرح مى

شود. مگر از  يكى از دوستان گفت: پس چرا با وضوح مطرح نمى
اند؟ اين رسول خداست  ترسيده ترسيم و يا از چيزى مى چيزى مى

كنند و  گذارند و اطاعتش مى كه حرفش را بر چشم و گوش مى
گذارند كه بر زمين  گيرند و نمى آب وضويش را با شتاب مى

بريزد. 
هاى چاپ غير ايران را بياوريد تا  من با لبخند گفتم: يكى از قرآن

ى  جعل و تحريفى در ميان نباشد و گفتم: اين آيات قرآن در سوره
كند كه رسول خدا را در هنگام خطبه و به خاطر  جمعه حكايت مى

شدند:  گذاشتند و همگى از او پراكنده مى لهو و تجارت تنها مى
127F«تركوك قائماً...

عمران حكايت دارد كه در  ى آل  و در سوره»�
ها را در آخرين نفراتشان  گذاشتند و آن ميدان جنگ او را تنها مى

                                                           
 85، ص 3 ـ حاكم نيشابورى، مسترك الحاكم، ج �
 11 ـ جمعه، �



«و شدند:  دار مى ها از وجود رسول خدا غصه زد و آن فرياد مى

اً بغم128الرسول يدعوكم فى اُخريكم فاثابكم غمF

ى  . و در سوره»�

«فرح  كه: ;ها حكايت دارد توبه از كار شكنى و درگيرى آن

129Fالمخلفون بمقعدهم خالف رسول اهللا

«رضوا بان يكونوا مع  و »�

130Fالخوالف

131F«يتربص بكم الدوائر و »�

«اوضعوا خالفكم و  و »�

132Fيبغونكم الفتنة

و در... حكايت دارد كه هنگام تقسيم غنايم با » �
شدند.  رسول خدا درگير مى

اين همه آيات كه از نفاق و فسق و كوتاهى و تقصير و اعتراض بر 
رسول خدا، حكايت دارد، آيا با وفات رسول خدا، به ايمان و 
استقامت و نجوم هدايت و چراغ راه، اشارت خواهد داشت؟ 

ها تأثير داشته باشد و  اين طور نيست كه رسول خدا و امر او در دل
ها را به رسول خدا واگذاشته  ها واليت و سرپرستى دل مسلمان

باشند و اولويت داده باشند و او را به خاطر آگاهى و محبتش، در 
باطن خود و در ظاهر خود، به واليت پذيرفته باشند. 
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ى مائده حكايت از مدارا و مماشات رسول خدا  اين آيات در سوره
. و اين «ان لم تفعل فما بلغت رسالته»آيد:   كه خطاب مى;دارد

مماشات نشان برخورد و عصيان و طغيان كسانى است كه رسول 
روند. در چنين  اند و از مدينه بيرون نمى خدا را محاصره كرده

توان  تر از اين مى فضايى و در اين جو طغيان و عصيان، آيا صريح
گفت و عمل كرد؟ مدينه را براى على(ع) خالى كرد و تمامى 

مزاحمين را به سرحدات فرستاد و با لشكر اسامه را مأمور كرد و او 
ها بلند كرد و اولويت داد كه واليت خدا و رسول  را بر روى دست

ها و  ها حتى در برابر خواسته و على، اولويت دادن به آن
هاى خويش است. محركى جز خدا و رسول(ص) و  خواهش

ها نبايد باشد.  على(ع) براى آن
ماند و اگر  اگر بناى تشكيك باشد، هيچ صراحتى باقى نمىگفتم: 

. دلى باشد، هيچ ابهامى نيست بناى هم
گفتم: براى نجات از اين همه تشكيك تاريخى و مزاحم، راه همان 

است كه مالك انتخاب خليفه و رسول مشخص شود و روش 
ها و برخوردهاى  انتخاب مشخص شود. آن وقت تمامى حرف

نمايد كه  رسول، وضع خليفه و تكليف امت را مشخص مى
سره كند  خواست با صراحت كار را يك رسول(ص) آن جا كه مى



و قلم و دوات را طلب نمود، متهم به هجر و هذيان شد. باز هم با 
ها كه بخواهند،  اعراض خود، كار را مشخص كرد و براى آن

مشكلى باقى نگذاشت، همان طور كه فاطمه(س) و ابوذر و عمار 
در تمامى مراحل زندگانى على، كار و راه و امر او را مشخص 

گذاشتند.  نمودند و ابهامى باقى نمى مى
جاست كه ما از اين همه آيات و توبيخ و سرزنش  گفتم: مشكل اين

پوشيم و به قداست و پاكى  و نفاق و عصيان و طغيان، چشم مى
آوريم و باكى نداريم كه رسول خدا  خلفا و تمامى صحابه روى مى

را عامل طغيان و عصيان قلمداد نماييم كه با وفات او همه به 
«مثل  كه: ;شوند شوند و راهنما مى هاى هدايت بدل مى ستاره

133Fاصحابى مثل النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم...

. ما اين گونه به »�
كنيم و  آوريم و تمامى خلفا را تطهير مى قداست صحابه روى مى

                                                           
، چاپ بيروت، مؤسسه الوفاء. اين روايت در معانى 1، ح 220، ص 2 ـ بحاراالنوار، ج �

االخبار و بصائر الدرجات هم آمده، اما مرحوم مجلسى آن را از احتجاج طبرسى نقل مى كند. 
«فانما مثل اصحابى فيكم كمثل النجوم بايها اخذ اهتدى محدثين شيعى روايت را چنين نقل مى كنند: 

و باى اقاويل اصحابى اخذتم اهتديتم و اختالف اصحابى فيكم رحمة قيل يا رسول اهللا من اصحابك؟ 
 قسمت آخر روايت در منابع اهل سنت موجود نيست و به همين جهت در روايات قال اهل بيتى.»

 آن ها مشكالتى به وجود مى آيد و خطا هم از همين جا شروع مى شود.
با اين روايت بسيارى از روايات اهل سنت معنا پيدا مى كند و تعارض رواياتى كه در آن جا و با 
مبناى اهل سنت قابل حل نيست، بر طرف مى گردد و رواياتى هم به دليل ضعف بايد كنار گذاشته 

 شود.



حتى اگر با هم جنگيده باشند و بر روى هم شمشير كشيده باشند بر 
پذيريم.  هيچ كدام لعن و نفرينى نداريم و دو طرف را مى

و اين تطهير فقط از طالبان دنيا و علماء السالطين سر نزده، حتى 
كنند  كسانى مثل غزالى از طعن و لعن بر يزيد و معاويه احتراز مى

زنند.  و اين قداست را بر هم نمى
دو تفكر در مورد خالفت وجود دارد. در يك تفكر، معيارها اصالت 

دارد و خليفه در صورت ارتكاب خالف، خود به خود عزل 
گردد كه بايد در صورت قدرت در برابر آن  شود و غاصب مى مى

بردارى نكردن دشمن ديگر با او  ايستاد و به هنگام مصلحت و بهره
درگير شد و در تفكر دوم خليفه اصالت دارد و با تمامى فسق و 

ى خروج و درگيرى نيست. شافعى و مالك و ابن  فجور، اجازه
134Fحنبل

 و ابوحنيفه همگى بر اين عقيده هستند و اين گونه بر اين �
كنند كه سلف صالح با فسق و ظلم خلفاء و  اصل استدالل مى

كردند و خروج  حكام در نماز جماعت و جمعه شركت مى
135Fكردند نمى

� .
 وحىبينى كه اصل  ُگشا هستند و مى بينى كه اصول چگونه راه مى

 و عبوديت، چگونه معيار هدايت و تفويض و تسليم و اصل عهدو 
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سازد و وضع خالفت و خليفه را مشخص   را مطرح مىعصمت

«فَلَعمرى ما االِْمام االّ الْعامل بِالْكتابِ واالْخذُ بِالْقسط و سازد:  مى

لى ذات اللّهع هنَفْس الْحابِس قِّ ونُ بِالْحائ136الدF

�.«137F
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 اى دارد؟ آخر آخوندى چه فايده

كردند  هنگامى كه من وارد حوزه شده بودم، افرادى كه دلسوزى مى
گفتند: پسرم! آخر آخوندى چه  شناختند، مى و استعداد مرا مى

گفتند:  اش گذشته و گاهى مى اى دارد؟ اصال آخوندى دوره فايده
اند و شروع  ببين آخوندها چه قدر بد هستند و چه كارها كه نكرده

ها داد سخن دادند. و چه قدر براى من  كردند در اين زمينه مى
شمردند تا با  ها را از اول برايم مى خوب بود كه مسائل و گرفتارى

ها  ى طوالنى آن آگاهى و آمادگى شروع كنم. و هنگامى كه خطابه
ها را قبول دارم و بهتر از شما  گفتم: اين حرف شد، مى تمام مى
ام، مجبور شدم كه در اين راه  ها را دانسته دانم و چون اين هم مى

ى احتياج، آخوند و روحانى داشتيم كه به من  بيايم. اگر به اندازه
احتياج نبود، اما حال شما هم بايد بياييد تا اين زمينه پر شود و به 

گاه به  ى احتياج و نياز اجتماع، فقيه در دين تهيه شود و آن اندازه
 چون اجتماعى كه مغز و قلبش گرفتار ;كارهاى ديگر بپردازيم

توان برايش لباس قشنگ و  است، فكر و روحش عليل است، نمى
 چون اين ;وسائل قشنگ و مدرن و تكنيك پيشرفته درست كرد

تكنيك پيشرفته با اين فكر مسموم و قلب آلوده جز به نابودى و 



كند، جز تيغ دادن در كف زنگى مست  هالكت ما خدمت نمى
نيست. 

جا بود كه همان خطابه سرايان زبردست با بيچارگى  و در اين
گفتند: آخر ما كار داريم و بار داريم و فالن داريم و بهمان  مى

گفتم وقتى كه انسان كارهاى زيادى پيش رو دارد،  داريم و من مى
بايد به ترتيب االهم و فاالهم شروع كند و با مالك اهميت جلو 

ها و درمان دردها  ها و آدم سازى مگر اين تربيتبيايد. 

ترين احتياج و در  ترين نياز و بزرگ كارى است. اين بزرگ بى

. نتيجه باالترين كار است

اند، طبيب و مهندس  هايى كه از درون پوك و فاسد شده آخر آدم
خواهند و يا جالد. و تازه اين قدر  خواهند چه كار. يا مربى مى مى

داوطلب در آن طرف هست كه هر سال پشت ديوار كنكور روى 
گيرند. پس براى اين طرف هم بايد  زنند و گند مى هم كفك مى

كارى كرد و با اين توجه شروع به كار كرد كه همه فاسد و بد 
گوييد فالن و بهمان هستند.  طور كه مى هستند و همان

گفتند آخر اين كارها هم نتيجه ندارد. اين  و در اين جا بود كه مى
اند و در اين جا بود كه مشتشان باز  همه آخوند مگر چه كرده



گفتم تا به حال همه بد هستند و فالن و بيسار هستند.  شود. مى مى
خواهيد؟  خوب، از بدها چه توقع داريد و چه كارى مى

ى  ها كارى نكرده باشند. اين وسيله گفتم بر فرض اين و مى
ها  شود. شما دست شود و دليل نشدن كار نمى ى شما نمى تبرئه

ها دستگيرى  ها را درمان كنيد و از غرق شده را باال بزنيد و مريض
كنيد و الاقل دارو و درمان را در دسترس بگذاريد تا هر كس 

بخواهد نجات بيابد و هر كس نخواست و از روى نخوت و عناد، 
138Fدرمان را نپذيرفت، با حجت تمام جان بكند و بميرد.
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 ام تا ششمى باشم آمده

ها   بود. من در صحن نو در يكى از مقبره45هاى  حدود سال
درسى داشتم كه حدود ساعت ده با يك استاد خصوصى 

هايى كه بر سر قبرها  روى مقبره كنار ميله خواندم. من روبه مى
گذاشتند، نشسته و منتظر بودم تا استاد بيايد و درسم را بگويد.  مى

ها نشسته  چى تر هم چند نفر از مرده خورها و مقبره آن طرف
شان گرم و سرد و گم  بودند و كنار آفتاب گرم و مطبوع صحبت

بود. در اين اثنا يك نفر پيرمرد آمد كه من اسمش را شنيده بودم و 
مزه است.  گفتند خيلى حراف و متلك پران و خوش مى

ها برايش بلند شدند و او هم كنارشان  چى از راه كه آمد مقبره
اى خواند و بعد شروع كرد به ديد زدن اطراف.  نشست و فاتحه

139Fنگاهش كه به من افتاد با آن قيافه و با آن سن

 و با آن كتاب، �
ها  چى هايش را جمع كرد و دقت كرد و با تحقير از مقبره چشم

شناخت و پدرم  ها كه من را مى پرسيد: اين ديگه كيه؟ يكى از آن
اى رو  زده ام كرد و او با آشنايى نخوت شناخت، معرفى را هم مى

فكر بود، چرا گذاشت  به من كرد و گفت: تو كه پدرت روشن

                                                           
  سال داشتند. «ناشر»15 ـ اين جريان زمانى اتفاق افتاده كه استاد �



هاشان لبخند  ها گوش بودند و بعضى چى آخوند بشى؟ مقبره
كرد  اى صاف مى كرد، سينه زدند و پيرمرد هم رويى ترش مى مى

و منتظر جواب بود. 
توجه، مقدارى نگاهش كردم و بعد با  من هم خيلى آرام و بى

نيشخندى از او پرسيدم: مگر آخوندى چه عيبى داره؟ من اين سؤال 
هايش را بزند و شكمش را خالى كند. و او  را مطرح كردم تا حرف

هم منتظر همين فرصت بود. ماشينش را روشن كرد و گاز داد كه 
پرسى  مونه، حاال از من مى اى بابا! اين كه ديگه مثل كفر ابليس مى

طور است و روزش  چه عيبى داره؟ و شروع كرد كه شبش اين
اش فالن  گى طور، طلبه طور و بحثش اين طور و درسش اين اين

اش بهمان و تبليغش بيسار و آقاييش چنين و  و روضه خوانى
مرجعيتش چنان و به قدرى مسلط بود كه براى من هم تعجب 

آورد و بعد فهميدم قبال آخوند بوده و بيرون آمده و اين  مى
خورد و در نتيجه تعجبم رفت. آن روز  جا آب مى تسلطش از همان

در من حال عجيبى گذاشته بودند. او با طنز و شوخى و مسخره 
داد و از حضار  كرد و شرح مى هايش را خوب قالب مى حرف

طلبيد و از من هم تسليم.  تحسين مى
اعتنا به تمام  رفتم و بى ها ور مى اما من داشتم با مورچه

كردم و اطراف را  ها را نگاه مى هايش، گنجشك مزگى خوش



ديد  كردم. و او كه مى پاييدم و اصال به او نگاه هم نمى مى
اعتنا است، به ديگران  طور خود سر و بازيگوش و بى مخاطبش اين

خواست و عاقبت نگاهش در  ها تصديق مى پرداخت و از آن مى
چشم من افتاد و كنجكاو شد كه حالم را بررسى كند. نگاه من تيز و 

پرسيديد كه  مسخره بود. خيلى آرام گفتم: شما خوب بود از من مى
گفتم نون و آب و شب و روز و  ام، اگر مى براى چه آخوند شده

كرديد كه آقا بفرماييد اون  فالن و بهمان، خوب، راهنماييم مى
طرف اين در بسته است و بازم كه بشه اين خبرها نيست. بايد شب 

ها بيفتى و  چه طور بخوابى و روز چه طور راه برى و دنبال پيرسگ
هايى را كه زده بود با  صيغه از بر بكنى و شروع كردم حرف

گى قطار كردند.  مسخره
خواراند و آخر  كرد و گردنش را مى او كالفه شده بود و سرفه مى

خواهيد چه كار   آقا مى]...[طاقتش طاق شد و گفت: بفرماييد شما 
ايد؟  كنيد چرا آخوند شده

نمود،  ى آرامى بعيد مى پروايى تندى كه از چنان بچه من هم با بى
گفتم: من آخوند شدم تا يك مشت آدم احمق مثل تو كه هنوز به 

كنند بيارم باال ـ و ساكت  نون و آب و الى پا و شكمشون فكر مى
گفت توى بچه  خورد و مى شدم ـ. و او بيچاره داشت سر مى



خواهى منو باال بيارى؟! اين همه آخوند هست. هرجا نگاه  مى
كنى خدا بده بركت.  مى

اى گفتم: اگر يكى غربال بزرگ بذارند  و من با صالبت ماتم گرفته
گى بريزن توش چه  توى اين مدرسه و اين آخوندها را كه تو مى

مونن؟  قدرشون سالم مى
دانست به آرامى طنزآلودى گفت:  و او كه از آخوندها چيزهايى مى

پنج نفر. گفتم: خر مصب پنج تا براى اين جمعيت قم اين استان 
ى جاها؟  مركزى، اين ايران بسه تا برسه بقيه

ام كه ششمى آن پنج تا بشوم و تو هم بايد  و بعد گفتم: من آمده
شناسى به  ها باشى و پسرت هم و استعدادهايى كه مى هفتمى آن

گو باشند، نه  ترتيب بايد اين نياز را برآورند و اين احتياج را جواب
اين كه از گود بيايى بيرون و كنارى بنشينى و تو آفتاب گردنت را 

ها را به چوب  بخوارانى و همه را تخطئه كنى و شب و روز آن
هايى  بگيرى و من را هم بيرون بفرستى و شروع كردم همان حرف

140Fكه قبال نوشتم برايش شرح دادم و آرامش كردم.
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 پول با بركت

گويند يكى از اصحاب بر پيامبر بزرگ دوازده درهم هديه كرد  مى
كه لباس بگيرند. حضرت قبول نمود و على را مأمور خريدارى 

پيراهن كرد و او پيراهنى به دوازده درهم تهيه كرد و آورد. حضرت 
ها براى خريد يك پيراهن مصرف شده،  هنگامى كه ديد تمام پول

شود اين معامله را اقاله كنى؟ من پيراهن  به على فرمود: آيا مى
خواهم.  تر مى ارزان

گذارد و او  گردد و مسأله را با فروشنده در ميان مى على باز مى
گرداند.  ها را به نزد پيامبر برمى كند و على پول معامله را اقاله مى

ها  هايى براى آن هايى بدهد، درس خواهد درس پيامبر بزرگ مى
كه در آن زمان با او بودند و همراهش آمدند و براى ما كه امروز 

گيريم.  شنويم و به گوش مى مى
اى نشسته و  خورند كه در گوشه پيامبر در راه به كنيزى برمى

كند.  غمگين و متحير در خود فرو رفته و ناله مى
جويى است. توجه به گرفتار و درمانده و  درس اول، بازجويى و دل

دل شكسته است. بيچاره مأمور خريد چيزى بوده و چهار درهم 



ترسد كه به خانه برگردد و مورد  پولش را گم كرده و اكنون مى
شكنجه قرار گيرد. 

آورد و  رسول بزرگ از همان دوازده درهم، چهار درهم بيرون مى
كشد و به راه خود ادامه  گرفتارى را از غم و حيرت بيرون مى

جا به  خرد و در همان دهد تا بازار كه لباسى به چهار درهم مى مى
گذارد.  هايى با خود مى افتد و چه درس كند و به راه مى بر مى

پوشاند تا او را  زند: آيا كسى مرا مى اى فرياد مى در برگشت برهنه
ريزد، بپوشاند.  ها فرو مى خداوند در روزى كه پوشش

جا بر  رسول بزرگ همان لباس را كه خريدارى كرده بود، در همان
كه او را به زحمت  گردد. نه اين پوشاند و خود باز مى او مى

دهد تا  گردد و لباس خود را به او مى بياندازد، نه. خود باز مى
كه براى چند لحظه هم او برهنه نماند. و در اين صحنه هم  اين

هاى ديگرى است.  درس
شود. در  مانده براى حضرت لباسى فراهم مى با چهار درهم باقى

كند كه هنوز حيرت زده  آخر راه به همان كنيز درمانده برخورد مى
ترسم به خاطر تأخير و دير كردن  گويد: مى ايستاده است و مى

ى  افتد و در خانه آزارم دهند. باز رسول بزرگ با او به راه مى
گويد: «السالم عليكم يا اهل الدار».  ايستد و مى موالى او مى



و چنين بود رسم رسول بزرگ كه تا سه مرتبه با صداى بلند براى 
فرستاد و اگر جوابى  كرد و درود مى صاحب خانه دعا مى

گشت.  شنيد، باز مى نمى
در آخرين مرتبه جواب سالم از داخل بلند شد و صاحب خانه 

خواستيم دعاى شما در حق ما  بيرون آمد و توضيح داد كه ما مى
گويى صدا بلند كرديم.  تكرار شود و لذا آخرين دفعه به جواب

حضرت داستان را خالصه كرد و جهت تأخير را شرح داد و 
شفاعت كرد. 

موالى كنيز در جواب عرضه داشت: من به خاطر شفاعت و 
تشريف فرمايى شما، او را آزاد كردم و در راه خدا رها ساختم و 

 دو برهنه را پوشاند ;كند كه عجب پول با بركتى بود پيامبر شكر مى
و يك كنيز را آزاد ساخت. 

هايى هست براى من كه حتى با  در همين سيره و داستان، درس
توان دو برهنه را پوشاند و يك  پول يك پيراهن و يك قبا مى

دهد كه چگونه  گرفتار را آزاد كرد و رسول بزرگ عمال نشان مى
آمد،  توان با پول كم، كارهاى زياد انجام داد و از هر پيش مى

بيشترين نتيجه را گرفت. 



كه در يك  ها آمادگى ندارم. در حالى اما من براى اين درس
ى تأمين يك خانواده هست و در يك دستم، جهاز  انگشتم وسيله

 نفر هست و در جيبم، 10يك دختر هست و بر تنم، پوشاك 
ام، خوراك يك كاروان هست،  ى يك ماه هست و در سفره ذخيره
گويم بيش از خودم ندارم و چه كنم خدا برساند.  باز مى

دارى و  اگر روح ايثار و انفاق و قناعت و يا الاقل تكافل و عهده
شد،  سعى در حوايج و اهتمام به امور مسلمين در ما زنده مى
شد و به  بسيارى از مسائل تأميناتى در همين سطح پايين حل مى

افتاد.  كمك فالن كس هم احتياج نمى
توانند رسيدگى كنند، اما  ها بهتر و بيشتر مى درست است كه آن

ها زياد است،  ها دسترسى نيست و گرفتارى آن هنگامى كه به آن
ى  طور نشست و عذر تراشيد. هركس به اندازه توان همين نمى

ظرفيت خود بايد آب بردارد و به تشنه كامان برساند. گرچه آن كه 
سقاست و مشك و تشكيالت دارد، مسؤوليت زيادترى دارد. 

كه مسلمانان در صدر اسالم هيچ نداشتند و آه در بساطشان  هنگامى
دارى و تعاون و تكافل يكديگر  نبود. با همين ايثار و انفاق و عهده
خوار يكديگر بودند و نيروى  را نگه داشتند و الاقل انيس و غم

ى روانى براى هم. در نتيجه از هيچ به همه چيز  روحى و پشتوانه



ها و  ها و تكافل كه تعاون رسيدند و در آن هنگام همين
ى  ى چيزها به هيچ رسيد و همه ها از ميان رفت، همه دارى عهده

141F«هباء منثورًاها پراكنده شد و  اجتماع

 گرديد. »�

دارى استفاده كرد و  امروز بايد از همان تعاون و تكافل و عهده
گو  مسائل تأميناتى مسكن و خوراك و پوشاك و ازدواج را جواب

142Fشد و حل كرد.
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 خواهم كه بفهمم مى

اند و  ها كه از دنياها و رؤياهاى گوناگونى بريده يكى از آن
آوران  اند و با بزرگان و نام ها داشته اند و در راه هم تجربه آمده

اند و  ها خريده اند و از آن ها فروخته اند و به آن هم آميزش داشته
در ضمن از غرور و اتكاى به نفس خود هم برخوردارند، در يك 

هايش  شد، مرا براى شنيدن حرف جلسه كه با رمز و گله آغاز مى
 كه خسته ;هايش به بيابانى دعوت كرد و جواب دادن به خواسته

بود و صدايش تاب ديوار نداشت. 
شاهزاده راه افتاديم و ساعتى پياده رفتيم تا از ديوارها گذشتيم و به 

هاى اطراف آن تا  ها و سبزى كارى رسيديم و در بيابانسيد على 

دور دست و نزديك اتوبان بر لب جويبارى نشستيم و از سرما به 
قدر كه از  طراوت آفتاب پناه برديم و نشستيم و گفت و گفت تا آن

هايش خسته شد و اين انتظارى بود كه داشتم. چون گاهى در  گفته
كند كه  اند و آدم خيال مى هايى هستند كه نگفته مانده آدم حرف

هايش خيلى حرف هستند، ولى با گفتن  خيلى حرف دارد و حرف
هاى ناخوانده را  كند و هم حرف ها عبور مى ها، هم از آن آن



خواند و با اين وسعت از آن محدوده هم خسته  فهمد و مى مى
شود.  مى

او از كودكى و نوجوانى و جوانى و دبيرستان و دانشگاه و 
هاى پدرش در  اش و از شكست هايش و از پدر و خانواده رشته
ى انتخابى طب هم گفتوگو كرد و ما شنيديم و آخر سر به  رشته

خواهم كه بفهمم كه  خواهم، مى اين سخن روى آورد كه: حاال مى
بيابم، كه عمل كنم و برسم... 

هايش من به جويبار مشغول بودم و سيرى كه داشت  در ميان حرف
ها  هايم از سير آن داد و به كار خودم كه با كفش و سيرى كه مى

داشتم، گاهى  ها را نگاه مى شدم و با پاى خودم آن جلوگير مى
هاى حلبى و پوكى را.  پوست پرتقالى را و گاهى قوطى

خواهيم  آن وقت كه خاموش شد به همين نكته پرداختم كه ما مى
ها و حتى علم و عشق  به عالم و عارفى برسيم در حالى كه پاى اين

تر هستند و بايد جلوتر بيايند  و عمل، خود از آن سير روحى، عقب
و با عجز به اعتصام برسند و ديگر نمانند و حاالت خوب و اعمال 

ها مزاحمشان نشود تا چه رسد به كارهاى خوب و بد و  خوب آن
سازد همين  چه ما را عقيم مى هاى خوب و بد ديگران. آن حرف

ى متقين را  شويم و لباس و حليه است كه ما مبتال به استكثار مى



چه او براى ما  كنيم كه كارهاى خوب را با توجه به آن فراموش مى
فراهم كرده و تمامى سيرهاى فكرى و ايمانى و عملى را در برابر 

سيرى كه او براى ما داشته ناچيز ببينيم  و از طاعاتمان استغفار 
ى او،  ى ماست نه اندازه آوريم به اندازه چه ما مى  كه آن;كنيم

ى ما در برابر او به  و تمامى قدر و اندازه«عسى ان يبلغ مقدارنا...» 

143Fرسد؟ اى مى چه مرحله
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 عطاياى شاهانه

ى رايگان را در مدارس عَلم  يك روز از روزهايى كه تازه تغذيه
ها و  كرده بودند، به منزل دوستى گذر كردم، ديدم در اتاقش، سيب

كه  هاى خوش رنگ و آبى جمع كرده. گفتم: فالنى مثل اين ميوه
ها عطاياى  كنى. خنديد: بله. اين وضعت خوب شده و خبر نمى

شان كردى. گفت: سهم چند روز  شاهانه است. گفتم: جمع
خواهم خودشان استفاده نكنند و  هاست كه اين همه شده مى بچه

خبر  بخشند كه بى ها را به فقيرهايى مى ها نچشند. اين از اين
دانند.  هستند و از عطاى شاهانه نمى

شوند و تو با گرفتن  ها آبستن مى ها با گرفتن اين گفتم: بچه
شان به  رسانى كه تازه چشم ها را به بلوغ نمى ها، آن اين
هاست.  اين

طور نوش جان كنند و جاويد شاه بگويند. گفتم:  گفت: پس همين
ها را آوردند،  نه. تو بايد طلبكارشان كنى. همان روز اول كه ميوه

ها!  گفتى: بچه آمدى و مى كردى و دم در مى بايد اين كار را مى
هايى كه  اش كجاست؟ بچه هايش را چه كرديد؟ بقيه پس جعبه

اند وقتى اين  ها را لمس كرده ها و حجم پرتقال هاى سيب رنگ



بينند كه بايد چند جعبه سيب آورده باشند و پول  طلبكارى را مى
ها برسد.  نفتشان آن قدر هست كه هر روز چند جعبه به اين

بينند و اين  ها را در تو مى ها و حالت هايى كه اين حركت بچه
گيرند  اش را مى شنوند، فردا از مدير مدرسه سراغ بقيه توبيخ را مى

خواهند چه كار كنند. تو  فهمند كه دزدها با اين بازى مى و تازه مى
توانى از فريب و بازى دشمن استفاده كنى و با همتى كه به  مى
ريزى، بغض و  ها مى دهى و با اين طلبكارى كه در آن ها مى بچه

ها سبز كنى.  نفرت و حتى تصميم مبارزه را در آن
هاى  هاى دشمن و نقشه راستى اگر درست موضع بگيريم، بازى

144Fگاه خود اوست. او قتل
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 وسعت كفر

با آدمى برخورد كردم كه تازه مسلمان بود و در اسالمش بيشتر 
اى بود كه انبياى  خواست، ولى مدعى آن مرتبه هيجان و تنوع مى

داشت و  خدا هم مدعى نبودند. و از دين با ظرف خودش آب برمى
گذاشت. جز قرآن را  آمد، آن را كنار مى ى او نمى هر چه به اندازه

ى صدر كنار  قبول نداشت و از قرآن هم، احكامش را با سعه
برد و حتى كالم  گذاشت. وقتى كه ديد قرآن، وحى را فراتر مى مى

 «ما ينطق عن الهوى ان هو اال  كه:;شمارد رسول را وحى مى

145Fوحى يوحى

ديد كالم رسول وحى است و   و هنگامى كه مى».�

كند و   در هر شب قدر انزالى را مطرح مىانا انزلناهى  حتى سوره

ترين  طلبد و وقتى كه شنيد كه مادام كه ميان عالى ولى امرى را مى
ترين  شناسى با ساده مباحث توحيدى و اصولى كه آن را انسانى مى

ها كه مثال چه بخور و چگونه بخور و يا در چه روزى ناخن  حكم
بگير و اصالح كن، تفاوتى قائل هستى، از ايمان به دورى، آن چنان 

كرد كه بر او  گرفت و خيال مى ها آرام نمى برآشفت كه تا ساعت
اهانت رفته و ادعا داشت كه به او ظلم شده تا آن كه توانست با 
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زحمت تصور كند كه دين تنها فكر نيست كه فكر و شناخت با 
ها و با احكام در هم گره خورده و تازه پس  عشق و ايمان با نظام

 و عملاز عمل به تمامى احكام و تقواى كامل و پس از اخالص در 

، تازه نوبت عجز و اعتصام است، نه بازار غرور و دين و در نيت

تواند يك نفر با  خودخواهى و خودنمايى. و توانست بفهمد كه مى
تمامى ايمانى كه به يك قسمت از دين دارد، كافر باشد و در برابر 

وحى بايستد. 
اى مرتد  گويند پس از رسول جز عده بى جهت نيست كه مى

شدند و به كفر بازگشتند در حالى كه در همان حال به خاطر اسالم 
دادند. انسان هنگامى يك حكم را  زدند و خون هم مى شمشير مى

كه از وحى برخاسته، نديده گرفت، به  و يك امر را با شناخت اين
رسد و اجتهاد در برابر نص را معنايى جز كفر به نص  كفر مى

ى انسانى است.  اش انكار وحى و تكيه بر انديشه نيست و الزمه
هاى انسانى معنايش  كنند كه پاسدارى از ارزش ها خيال مى اين

كنند تسليم در برابر امر خدا  اجتهاد در برابر نص است و خيال مى
ذلت و بردگى است، در حالى كه انسان تا بر تمامى عصيانش 

عصيان نكند، به عمق انسانيت خود نرسيده و تنها در سطح است و 
كند  اى، دارد در قرن هيجدهم و قرن غرور علم زندگى مى به گفته



كند كه با آن چه كه يافته ديگر آن چه را كه نيافته،  و خيال مى
اى نيست. و درست مسأله در همين جاست كه تو با تمامى  مسأله

هستى رابطه دارى در حالى كه تنها به بعضى از اين روابط با فكر و 
شناسى تا چه رسد به  اى و هنوز روابط را نمى علم و غريزه رسيده

ى مرتبط، كسى كه  هايش. و در اين مجموعه ها و قانون ضابطه
چيز را  چاره است كه هيچ شناسد، همان اندازه بى تمامى را نمى

تر است كه غرور علمِ خامش مزاحم تعلم  چاره نشناسد و تازه بى
چه  كند كه وحى به آن و فراگيرى بيشتر از وحى است و خيال مى

كند.  داند هم توجه دارد و دانش او را تكميل مى كه نمى
 روابط انسانى است مرتبط بودن و مجموعه بودنبا اين توجه به 

شود. و  كه ضرورت وحى و تسليم و تعبد در برابر اهللا مطرح مى
ترين اصول  ترين حكم با عالى با اين توجه است كه كوچك

رسد كه همه از يك ريشه  توحيدى به يك مرحله از قداست مى
اند.  برخاسته

خواهم ادعا كنم كه اگر  براى آن مدعى هم توضيح داده شد كه نمى
شنبه ناخن گرفت و حنا بست كامل است و ديگر  كسى در روز پنج
خواهم ادعا كنم كه  اى، بل مى لنگد كه تو برآشفته هيچ جايش نمى

اگر كسى پس از فكر و شناخت و پس از عشق و ايمان و اعتقاد، 



خواهم  ها و احكام اسالمى گره نخورد، كامل نيست. و مى به نظام
ادعا كنم كه وجود كامل، وجودى كه فرم گرفته و بر روى صراط 

به ترين حكم هم هماهنگ است و  دارد، در كوچك گام برمى

اى كه تطابق ندارد ناقص است. هر تطابقى دليل كمال  اندازه

نيست، ولى كامل بدون تطابق امكان ندارد. اين روح ادعاى 

 ماست.

و اين نكته اساس همين بحث است كه كفر با فرض عمل به تمام 
احكام و انكار يك حكم مسلَّم، امكان دارد و آرام نباشيم كه در كجا 

چه نداريم صدمه  ما از آن چون ;ايم و به چه ايمان داريم ايستاده

هاى  كند، قسمت . هنگامى كه سيل سدى را سوراخ مىخوريم مى

هاى ديگر كارساز نيست و  ديگر آسيبى ندارند. سالمت قسمت
هاى سست و از نقطه   كه سد از قسمت;نبايد غرور بياورد

هاى محكم و مستحكمش.  شكند، نه از قسمت هايش مى ضعف
خورد، ما  ماند و يا بدن ما صدمه مى هنگامى كه ماشين ما مى

كشيم، در حالى كه  هايش را به رخ مى هايش و موجودى دارايى
ها هستيم.  ها ايستاده است، ما مغرور دارايى ماشين از ندارى

خوريم، از كفرهايمان بايد جستجو كنيم  ها صدمه نمى ما از ايمان
جا  كه هيچ كافرى به تمامى دين كافر نيست و ما در همين



ايستد، مرد در برابر يك حكم،  لنگيم. زن در برابر يك حكم مى مى
ثروتمند در برابر يك حكم، فقير در برابر يك حكم، جوان در برابر 

يك حكم، پير در برابر يك حكم، و اين طور نيست كه همه به 
هاى ما هم  ى دين كافر باشند. كفر وسعتى دارد كه با ايمان همه

خورد، چه بسا ايمان صبح را با كفر شب آلوده كنيم و  گره مى
ايمان شب را با كفر صبح بشكنيم. و چه بسا با شمشير كفر از اسالم 

146F«انَّ اهللاَ لَينصر هذا الدين باقوام الخالقَ لَهم كه: ;هم دفاع كنيم

�«; 

147Fدهد. برند، يارى مى اى نمى خدا اسالم را با كسانى كه خود بهره

� 

                                                           
 1، ح 19، ص 5 ـ كافى، ج �
 288 تا 287 ـ تطهير با جارى قرآن، جزء سى ام، ص �



 
 خضر و موسى

 را به دست ميزان و كتاب و بيناتكه سالك بايد از مرشد،  اين

بياورد. و كافى نيست كه با بصيرت و آگاهى او حركت كند، بلكه 
، اقدام نمايد. آياتى كه به اين نكته بصيرتبايد خود، آگاه شود و با 

«على بصيرة اَنَا و منْ فرمايد:  داللت دارد، زياد است، كه رسول مى

148Fاتَّبعنى».

� 

ى كهف است. كه موسى مأمور  داستان خضر و موسى در سوره
يابد و از او  شود با او بماند و از او بياموزد. و او را مى مى
149F«هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداًپرسد:  مى

 آيا ;»�

اى به من رشدى را بياموزى.  چه آموخته همراه تو باشم تا آن
150F«انك لن تستطيع معى صبراگويد:  او در جواب مى

 تو ;»�

توانى و استطاعت ندارى كه با من صبر كنى و شكيبا باشى.  نمى
151F«كيف تصبر على ما لم تحط به خبراً

توانى صبر   چگونه مى;»�

                                                           
 108 ـ يوسف، �
 66 ـ كهف، �
 67 ـ كهف، �
 68 ـ كهف، �



كنى بر چيزى كه به آن احاطه و آگاهى ندارى؟! كسى كه از تمامى 
كند.  آورد و استقامت نمى راه مطلع نباشد، دوام نمى

«ستجدنى ان شاء صابراً ال گويد:  و موسى با تمامى تواضع مى

152Fاعصى لك امرا

بينى، اگر خدا بخواهد، من صبورم   به زودى مى;»�

كنم.  و هيچ دستورى را عصيان نمى
گذارد، كه اگر همراه من آمدى، هيچ از  و اين عالم، دوباره شرط مى

اى بياورم.  من سؤال نكن، تا خودم برايت ذكر و حرف تازه
رسند و او كشتى را سوراخ  كنند تا به كشتى مى و حركت مى

جا كه كودكى  كنند، تا آن آشوبد. و حركت مى كند و موسى مى مى
جا كه از  كنند تا آن آشوبد. و حركت مى كشد و موسى مى را مى

دهند. و او كه ديوار  خواهند و غذايشان نمى مردم روستايى غذا مى
گمارد. و موسى  اى را يافته، به برپايى آن همت مى شكسته

گرفتى و پاداش  گويد: كاش در برابر اين كار، مزدى مى مى
خواستى. و او كه در برابر هر اعتراض موسى، ناتوانى او را  مى

گوشزد كرده بود و براى بار سوم قرار جدايى را مسلّم ساخته بود، 
153F«هذا فراقٌ بينى و بينكگويد:  به موسى مى

 اين جدايى ماست و ;»�
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چه كه بر آن ناشكيبا  ى آن دهم درباره من اكنون به تو خبر مى
بودى. 

و در روايت هست كه اگر موسى صبر كرده بود، تا هزار مورد به او 
آموختند.  دادند و به او مى نشان مى

دهد، كه چرا كشتى را سوراخ كرده و  و سپس آن عالم توضيح مى
چگونه با معيوب كردن آن، آن را نجات بخشيده و از پادشاه 

دهد كه اين كودك،  ستمگر، محفوظ داشته است. و توضيح مى
مرگش امضا شده بود و براى پدرش مشكل كفر و گرفتارى داشت 

ى عزراييل قبض  كند كه با دست من، يا با اشاره و چه فرق مى
روح شود. 

هاى يتيمى بود،  دهد كه اين ديوار، بر روى گنج بچه و توضيح مى
ها به بلوغ برسند و گنج خود را  خواست تا بچه كه خدا مى

بردارند. 
هاى دقيقى دارد، كه ان شاء اهللا بعدها  ها و درس اين داستان، نكته

اى  چه باعث شد تا از اين داستان استفاده كنم، نكته آموزى. آن مى
چون  كنند، كه مرشد هر چه گفت، بايد بى است كه بر آن تأكيد مى

و چرا و چشم بسته، اطاعت شود و در اين اشتباه، به اين داستان 
كنند كه مقام عالم از مقام موسى باالتر  كنند و خيال مى اشاره مى



بوده و او مأمور باطن بوده و موسى مأمور ظاهر، در حالى كه، 
ها بايد معتقد شوند كه مقام جبرييل، بر انبيا اولوالعزم مقدم  اين

طور نيست   چون او معّلم و آموزگار و حامل وحى است! اين;است
تر باشد!  تر و مقدم كه واسطه، مقرّب

از اين گذشته، در اين داستان لطيف، مرشد به موسى دستور 
دهد كه كشتى را سوراخ كند و يا كودك را بكشد و يا ديوار را  نمى

 چون بصيرتش را دارد، نه ;كند باال ببرد، بلكه خود، اين كار را مى
خبر مانده است.  موسى كه از آن بى

توان از اين داستان استفاده كرد، كه در  تو با دقّت ببين، كه آيا مى
 و حتّى اگر به محرّمات شرعى ;چون و چرا بود برابر مرشد بايد بى

 چون مرشد از باطن خبر دارد و مأمور به ;دستور داد، مرتكب شد
154Fظاهر نيست؟!
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 تدريج در سلوك

برادرى بود كه دير وقت و از نيمه شب گذشته، به ديدنم آمده بود. 
زد مثل  پر از درد بود. پر از رنج بود. پر از طلب بود. حرف كه مى

پرسيد كه فالنى! راستى بگو، به من  پيچيد و با درد مى مار مى
خواهم درست بشوم. من  دروغ نگو، به من تلقين نكن، من مى

روم، ولى هيچ اثرى  چهار سال است كه دارم به خودم ور مى
ام. من هنوز در دلم  ام و از يارى خدا و از اميد بويى نبرده نديده

ام.  اند. من پاك از پا در آمده ضعف و كينه و بخل... صف كشيده
راستى چه كار كنم؟ 

كرد،  گفت... راستى كه ديوانه شده بود. گريه مى گفت و مى مى
ى ذليلى بود. براى من سخت بود كه اشك  اش گريه ولى گريه

ى مردى ببينم. و براى من سخت بود كه بار اين  ذلت را بر چهره
همه حرص و سوز و شتاب را بر دوش او ببينم و اين همه را 

كرد،  شد كه با نرمى و داللت، كه او به تلقين متهمش مى نمى
اعتنايى كه او تحملش  شد با سكوت و بى برطرف ساخت. و نمى

را نداشت، رهايش كرد. 



اش او را از  در من توفان سختى بود و هجوم تندى كه مهار شده
خواهى با چهار سال مطالعه و كتاب  كَند. گفتم: تو مى جاى مى

اى و با آمدن به قم كه اسمش را  خواندن كه اسمش را كار گذاشته
اى، صاحب دلى بشوى كه ابراهيم، در ميان آتش و  هجرت گذاشته

اش، به دست آورده بود و  در كنار اسماعيل طناب پيچيده
خواهى به اطمينانى برسى كه او هم نرسيده بود.  مى

حال ديدند و  مرد راه رفته را پس از شصت سال خوش آن بزرگ
اى؟! گفت: پس از شصت  سؤال كردند كه چگونه به شادى رسيده

سال مبارزه و رياضت، امروز فهميدم كه خيلى هوا ندارم. و تو 
خواهى كه در روز اول حركت هيچ هوايى نداشته باشى و هيچ  مى

اى نداشته باشى.  مبارزه
گذرد و قدم  اى در تو چه مى گفتم: قدم اول اين است كه فهميده

دوم اين است كه اين وضع را توجيه نكنى و قدم سوم اين است كه 
خودت را براى يك عمر درگيرى آماده سازى و قدم چهارم اين 

ها، خودت را همراه باشى و  ها و مقايسه است كه با محاسبه
هاى كوچك دست به كار شوى  ها را شروع كنى. و از وزنه تمرين

ها آماده شوى و آن وقت كه به عجز رسيدى و  و براى بال و ضربه



هاى نهايى را بردارى... و   گاماعتصام و استعانتاز پاى افتادى، با 

با اين مركب راه بروى. 
ها و...  ها و كينه گفتم: تو هنوز از گناه تصور ندارى. فقط از بخل

دانى كه چشم تو در هر لحظه چه كارها  اى. هنوز نمى رنگى ديده
داشته و نكرده و پاى تو و دست تو و يك يك نيروهاى درونى تو 

ديدى  اند. اگر تو اين همه را مى كار و ماندگار بوده چه قدر بى
روند، تو  برادر! راهى را كه در يك عمر مىمردى.  البد مى

. و خواهى فقط با شور و شوق، با حرص و سوز تمام كنى مى

ها و  ها و حرص خواهى همين امروز تمامى بخل مى
هايت، به قدرت و اطمينان و گذشت برسد.  ضعف

خواهى بدون جهاد و درگيرى، پاداشت مجاهدها را بگيرى؟ تو  مى
 ;اى اى و اين قدر شتاب نداشته ها رنج برده براى يك مدرك سال

ها را فهميده بودى و در كالس اول توقع درمان  چون كالس
هاى از همه جا رانده شده را نداشتى. اكنون هم با همين  مريض

هايت از  توانى به اين ظرفيت برسى و اين قدر با عجله توجه مى
اند و مراتب را  ها را شناخته كسانى كه كالسپاى نيفتى. 
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 از ملك تا ملكوت

جوانى بود كه براى تحصيل آمده بود و طلبه شده بود. از كرج بود 
هايى هم گذرانده بود.  و قبال شغل

مدتى در حوزه چرخ خورده بود و برخوردها و نظرهاى گوناگون 
گيجش كرده بودند كه چه بكند و كدام حرف را بپذيرد؟ 

يك روز صبح سر سفره با هم برخورد كرديم. او كالفه شده بود. 
گفت: آخر ما نفهميديم  چه بايد بكنيم و سر و كار ما با  مى

گويد:  گويد: خودت بايد كار بكنى. ديگرى مى كيست؟ يكى مى
گويد: امام زمان نگهدار توست. و  كنند. يكى مى مراجع تأمينت مى

گويد: خدا تو را به عهده دارد و رزق تو با اوست. راستش  يكى مى
تكليف ما چيست؟ خودم كار كنم و درس بخوانم و مثل على باشم 
يا بنشينم تا مراجع و امام و خدا دستى برايم باال بزنند و كارى برايم 

بكنند. 
ترين كار است. حساب  به او گفتم: تو كارى را انجام بده كه مهم

 از پزشكى و مسكن ;ى تو چه نيازهايى هست كن امروز در جامعه
سازى و  سازى و راه سازى و... تا بقالى و خياطى تا تربيت و مهره

دهى و رهبرى.  سازمان



بعد هم حساب كن تو چه توانى دارى و چه امكاناتى و چند تا از 
اين كارها از تو ساخته است و شروع كن. آن وقت اگر گرسنه 

توانى از هر كجا بردارى.  بودى، مى
و بعد گفتم اين را هم در نظر بگير و اغفال نشو كه على اگر كار 

على در هنگام خالفت، بيل اش بود.  كارى ى بى كرد، در دوره

ها  ها محتاج او بودند، به درخت برنداشت. آن جا كه آدم

طور تمامى پيشوايان، هنگامى  طور رسول و همين . هميننپرداخت

پرداختند. تو اگر  شدند، به آن كارها مى كه از كارهاشان ممنوع مى
توانى پس از آگاهى به نقش خودت  بخواهى يك مهره باشى، مى
ساز  اى نفوذ كنى و اگر بخواهى مهره در هر شغلى و در هر دسته

كه بار بگيرى و بار بگذارى.  باشى، ديگر فرصتى ندارى جز اين
توانى كه تمامى كارهايت را در دست داشته باشى، چه بهتر  اگر مى

توانى جمع كنى، چه بهتر وگرنه كارى را انتخاب كن كه  و اگر مى
بيشتر ضرورت دارد. 

كمى آرام شده بود كه نگاهش كردم و يك لقمه برايش گرفتم. از 
ى ديگرى لقمه را به  من دور بود. به رفيقم دادم و او هم با واسطه

او رساند. 



مانيم با اين مسأله كه سر و كار ما با چه  به او گفتم: حاال ما مى
كسى است؟ خودمان يا مراجع يا امام يا خدا؟ 

گفتم: در همين لقمه فكر كن، گاهى ديد تو پنج سانت است. تو 
جوى. خوب  بينى يك لقمه در دهانت نشسته و دارى مى مى

گويى جانم، يك لقمه در دهان من افتاده. تو به  پيداست كه مى
بندى.  تصادف دل مى

اى كه لقمه را در دهان  اى. دست خودت را ديده گاهى بيشتر ديده
گويى خودم همه كاره هستم.  جا با غرور مى تو گذاشت. اين

كنى كه، من كه دستم لقمه نداشت. فقير  گاهى بيشتر حساب مى
كنى و رفقيت را  جاست كه بيشتر نگاه مى بود. از كجا آورد؟ اين

ها به من دادند.  گويى آن بينى و مى مى
ها هم مثل من هستند. همه فقيرند.  كاوى كه اين گاهى بيشتر مى

بينى كه  اند؟ زمين را مى همه دست خالى هستند. از كجا آورده
دارد  زارها را برپا مى بينى كه گندم رويد و خاك را مى مى
بينى  گويى هان! زمين به من داد. تا آن جا كه فقر زمين را مى مى

كه بهار و پاييز و تابستان و زمستان دارد و محتاج نور و حرارت 
بندى.  است و به خورشيد دل مى



ى جارى در  گذرى و به رابطه ها مى ى اين تا آن جا كه از همه
گويى اين نظام مرا  رسى و مى ها مى ها و به نظام حاكم بر آن آن

پروريد و به من بخشيد. 
بينى  ها را مى روى و تنظيم تا آن جا كه از اين نظام هم جلوتر مى

دوزى  هايى كه هستى را براى تو چرخانده، به او چشم مى و دست
 و نه ملكبينى، نه پديده و   كه مى;خورى و با او پيوند مى

كدام از خود چيزى ندارند و فقير هستند و   هيچملكوتها و  رابطه

156Fخواهند. گاه مى تكيه
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 راكب و مركوب

ها هنوز  هاست گذشته، ولى گرد سال كه سال رود با اين يادم نمى
رنگ حادثه را نخورده است و نقش آن را از سرم پاك نكرده است. 

آمد، من با دو نفر از دوستانم به روستايى در  ها كه مى تابستان
رفتيم. اين روستا آن روزها براى ما خيلى جالب بود  اطراف قم مى

و خيلى خاطره داشت. 
مان وداع نكرده  ما تازه به بلوغ رسيده بوديم، ولى هنوز از كودكى

تحرك،  بوديم. از اين دوستان پسركى بود، َلهر، با بدنى نرم و بى
اى كه از گوشت پر شده  درست مثل گونى آرد بود يا مثل كيسه

كرد.  هايش را جمع مى باشد و هيچ استخوانى نداشته باشد. او پول
هايى كه  رفت و با ميوه ها مى خريد. روزها به باغ هيچ چيز نمى

كرد تا با پول سفرش، االغ  كردند، خودش را سير مى تعارف مى
گرفت، ولى از االغ  كرايه كند تا سوار بشود. او االغ را مى

ترسيد كه سوار بشود. همين طور افسارش را به دست  مى
خواست كه سوارش  رفت و گاهى از ما مى گرفت و راه مى مى

بكنيم و مواظبش باشيم. او خودش محروم بود و به ما التماس 
كرد تا با هم بيرون برويم.  مى



يك روز االغ درشتى را كرايه كرده بود. االغى بود سركش و 
نيرومند. من و او با يك مقدار وسائل و سماور و قورى راه افتاديم 

زاده رو به  ها به بيرون ده رسيديم و از پايين امام باغ و از كوچه
يك مزرعه گذاشتيم. 

ها و  اش را باغ ى بزرگ بود كه دامنه زاده باالى يك تپه امام
ها پركرده بودند و آن طرف دره هم يك مزرعه بود. «كرِم  رودخانه
گفتندش.  طاق» مى

ما تا اين جا راحت آمده بوديم. راكب و مركوب، همدل بوديم. 
ها جدا  زاده به آن طرف، راه رفتيم. از امام شكستيم و مى تخمه مى

خواستيم از  شناخت و ما مى ى كرم طاق را مى شد. االغ مزرعه مى
ى ديگرى را  زاده راه را ادامه بدهيم. ما مزرعه پايين امام

داشت. من مجبور بودم  ايستاد و قدم برنمى خواستيم. االغ مى مى
ترسيد و گريه  پايين بيايم و االغ را به سوى مقصد بكشم. رفيقم مى

ى گوشت را كمك  خواست پايين بيايد. اين كيسه كرد. مى مى
گرفت كه به سوى ته  كردم كه پا بر زمين بگذارد. االغ خيز مى مى

آمدم االغ را برگردانم، اين  دره و به سمت كرم طاق برود. مى
زد. در اين ميان اثاث سفر هم از االغ جدا شد و هر  بيچاره داد مى

كدامش به يك طرف افتاد. االغ خيزى برداشت و رفيقم را پرتاب 
كرد. من تا رفيقم را جمع و جور كردم، االغ كلى راه رفته بود تا به 



سمت االغ رفتم. اثاثيه كنار دره به رقص نشسته بود. االغ را به 
ترسيد و گريه  رفيقم دادم كه به دنبال اثاث بروم، ولى او مى

كرد.  مى
راستى وضع عجيبى داشتم. من عجز و اضطرار را آن روز خوب 

تجربه كردم. راستى كه آن را جرعه جرعه چشيدم، مضمضه كردم. 
تمام وجود من منتظر كسى بود كه با چند تا بيل بر سر و روى االغ 

ى ما را جمع كند و به  بكوبد و او را آرام كند و بار و اثاث پراكنده
دست ما بدهد. 

اى كه هر  اى كه راكب و مركوب دو تا شديم، از لحظه از لحظه
ها شروع شد و همان كه  كدام مقصدى براى خود گرفتيم، درگيرى

تا به حال وسيله بود، خودش باعث عزا شد. 
كنم كه با تولد انسان و با والدت  من امروز خوب احساس مى

كنند و  جديد او چگونه راكب و مركوب، دو تا مقصد پيدا مى
سازد. تو شتاب دارى و او  گى درگيرى مى چگونه اين دوگانه

خواهد به مرتعش سر بزند و  خواهد بچرد. تو بار دارى و او مى مى
به آنچه كه مأنوس شده، روى بياورد. تو با بار سنگين در كنار 

اى هستى كه فرو افتادنت آسان است و برخاستنت نامعلوم و  دره
كند و آب و آش را  تازه شيطان هم دارى كه االغت را تحريك مى

دهد و مركوب را تحريك  آورد. دنيا را زينت مى به يادش مى



جاست كه تو منتظر باليى هستى كه سر برسد و  كند. اين مى
اى كه اين االغ سركش و اين مركب خودخواه را رام بكند.  تازيانه

توانستى رنج مركب  تا آن جا كه تو و مركب يك هدف داشتى، نمى
اش را ببينى، ولى با شروع تولد  توانستى صدمه را تحمل كنى، نمى

و با دو تا شدن مقصدها، بال و ضربه براى تو موهبتى است كه 
دهد.  كند و تو را كمك مى مركب را رام مى

ى تو هميشه وابسته است،  شوخى نيست، طبيعت تو، غريزه
ها و  خواهى، اين بازتاب دهد. و تو مى العمل نشان مى عكس
خواهى اين طبيعت را تربيت  ها را كنترل كنى. تو مى العمل عكس

خواهى به آن شكل تازه و جهت ديگرى بدهى،  كنى، مى
ى ديگرى برسانى و اين است كه  خواهى او را به مزرعه مى

گيرد. و تو در اين  شود و جهاد با نفس سر مى درگيرى شروع مى
جهاد هم بايد براى مبارزه نيرو تهيه كنى و لشگر فراهم نمايى و 

157Fسپاه بسازى

158F و در قلعه و حصنى جاى بگيرى.�

تو بايد با تركيبى  �

كنى، همان نيروهاى نفس را، تبديل كنى  كه در خودت ايجاد مى

159Fها، وسيله بسازى. و از همان مانع
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 تكيه گاه

هايم را  كردم و قله شايد اوايل بلوغم بود كه كارهايم را حساب مى
كردم و پس از اين همه به  زدم و راهم را ارزيابى مى تخمين مى

آوردم كه چه دارم. در اين هنگام به امكانات و  خودم روى مى
ها و حتى  ها و خويش ها از قدرت و ثروت و دوست وابستگى

كردم و  دست و پا و مغز و شعور و استعدادهاى خودم فكر مى
ها چه قدر فاصله دارند و چه قدر هنگام احتياج از  ديدم كه اين مى

زنى، جوابت را  شوند. هنگامى كه صداشان مى من دور مى
دهند.  نمى
هايى از ثروت و  ديدم ثروتمندهايى كه در كنار صندوق مى

جواهرات تشنه و گرسنه مردند. 
هايى را كه به ضعف رسيدند و بهارهايى كه  ديدم قدرت و مى

شوند  ها، دشمن مى ديدم كه چگونه دوست پاييزشان رسيد. و مى
ديدم كه تمام بار ثروت  گردند. و مى و چگونه خويشان بيگانه مى

و قدرت را من بايد به دوش بگيرم. 
ديدم كه تمام خلق زنده را من بايد همراهى كنم. خلقى كه دو  و مى
توانند. اين ديدارها از  خواهند كارى كنند و يا نمى اند: يا نمى دسته



خيال،  هاى بى هاى دشوار و از اين نيروها و همراه ها و راه قله
گرفت كه چگونه با اين  رفت و وحشت، توانم را مى سرم گيج مى

ها و  ها ـ دوست ها و ثروت و قدرت و... يا ميرنده مرده
ها و... ـ كارم را و راهم را شروع كنم؟  خويش

ها، گويا اين آيه دوباره و  ها و تنهايى پس از اين ديدارها و وحشت
شد. گويا از تمام هستى  تازه نازل شده باشد، در من بزرگ مى

تَوكَّلْ... «توكل خواهى  گاه مى شنيدى كه اگر ضعيفى و تكيه مى

ميرد، بر شنوايى كه  اى كه نمى  بر زنده;على الحى الذى اليموت»

دهد تكيه كن. بر او كه هر تكيه گاهى،  نزديك است و جواب مى
بر او تكيه دارد، تكيه كن. 

راستى كه قدرت و نيروى اين تكيه گاه ديگر حتى در برابر 
مهم درست رفتن و  چون (براى تو) ;نشيند ها از پا نمى شكست

كنند، با  گونه شروع مى ها كه اين با او رفتن است و آن

شان يكى است و سود   و پيروزى و شكستاند شان رسيده شروع

مند.  شان برابر، هميشه سود، هميشه بهره و زيان
دهد و به امن  اين گونه قرآن خواندن است كه تو را ثبات مى

رساند تا در اوج بحران آرام باشى و در متن معركه چون كوه.  مى
ترين افراد به دشمن بود و  همچون رسول كه بدون سالح نزديك



پوشاند. اين على است كه  آسمانى بود كه هيچ ابرى او را نمى
160Fاذا حمى الوطيس لُذْنا بِرَسولِ اهللا.گويد:  مى

 هنگامى كه تنور �

آورديم و در اين برج عظيم  شد، ما به رسول پناه مى جنگ گرم مى
گرفتيم، كه رسول با قرآن  ى بزرگ امان آرام مى امن و در اين قلعه

هاى مناسب و قطعه  ها كه در جايگاه به ثبات رسيده بود و آيه
161Fشدند، او را به ثبات و امن رسانده بودند. قطعه نازل مى

� 

                                                           
 515، ص 9 ـ صبحى صالح، نهج البالغه، من غريب كالمه، ح �
 17 ـ 15 ـ بشنو از نى، ص �



 
 چه مبارك سحرى بود و...

 45هاى تابستان  اين جريانى است كه براى خودم در يكى از شب
گلى يكى از روستاهاى دور  هاى كاه در باالى بام يكى از خانه

شروع شد. 
آن شب شب سبكى بود. شايد يك ساعت نخوابيده بودم كه بيدار 

ى بام نشستم و پايم را رها  شدم و يا بيدارم كردند. بلند شدم بر لبه
اى از درخت توت نشسته بودم و از دست  كردم. من زير شاخه

هاى فندق) تازه ماه  ستان (باغ چپم، از آن دورها، از ميان فندق
خزيد و صداى آبشارهاى  ى آسمان مى سرخ رنگ داشت به سينه

ى مرغ حق و فضاى سبك ده و آسمان تاريك شب  كوتاه و زمزمه
ى روستا و هزار عامل ديگر مرا چنان سبك  هاى زنده و ستاره

خودم را از دورهاى دور كرده بودند و چنان آزادم كرده بودند كه 

كردم و حتى با خودم از پيش از رحم تا دنيا دوباره  احساس مى

متولد شدم و پس از اين تولد، زود به بلوغ رسيدم و به جوانى و 

 ها و... به پيرى و به مرگ و به ادامه از رحم خاك و به انتقال



 ;اى شد اين جريان در من مسائلى را زنده كرد و براى من روزنه
چه  چون من تمام وجود خودم را قدم به قدم دنبال كردم و تمام آن

بر من گذشته بود احساس نمودم. 
ى اين  ها و نتيجه اگر امروز از انسان و استعدادهايش و تركيب اين

ى اين  ها و رابطه ى اين تركيب با شناخت تركيب شگفت و رابطه
ها ريشه در اين  زنم، اين حرف همه با هستى و جامعه حرف مى

شب دارند. 
162Fهمان شب بود كه من با همين دعا

، جريان خودم را مرور كردم و �
163Fها برداشتم. اى گام با هر جمله

� 
 

 خواهد هر قفلى كليدى مى

هاى او قتلگاه  هاى دشمن و نقشه اگر درست موضع بگيريم، بازى
رسيم،  رسيم و به يارى مى خود اوست. ما با اين اقدام به نصر مى

گيريم.  هاى او بهره مى حتى از تكذيب دشمن و فريب
گرفت، يكى  ها و تظاهرات داشت شكل مى آن روزها كه اعتصاب

كرد كه در  هاى جيرفت كه از سربازى برگشته بود، ناله مى از بچه
شود كارى كرد، حتى يكى از روحانيون آن جا كه  اطراف ما نمى
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خواسته بود، حرفى بزند با تبر گردنش را شكسته بودند و به 
هاى ما را بگيرى  و  خواهى زمين خاكش كشيده بودند... كه تو مى

گفت  خواهيد ما را بيچاره كنيد... مى ها بدهى؟ شماها مى به ارباب
سوخت كه چه كار كنيم...  و مى

خواهد. تو تا  گفتم: هر كارى راهى دارد و هر قفلى كليدى مى
بخواهى آن جا از شاه ظالم حرفى بزنى، طبيعى است كه گردنت را 

دهى و دست  ها دست مى زنند. گفتم: تو وقتى كه با آن با تبر مى
توانى  اندازى، مى پرسى راه مى كنى و احوال زبرشان را لمس مى

هايى كه فرستاده  هايش بپرسى و بگويى مگر ماشين از زبرى دست
پرسد كه مگر  بودند، به شما نرسيد؟ او با تعجب و اشتياق مى

ها و  توانى آن قدر از وضع ماشين ماشين فرستاده بودند؟ و تو مى
قدر  توانى آن كنند بگويى و مى ها كار مى كشاورزهايى كه با آن

اش كنى كه  برايش دل بسوزانى كه كامال آماده شود و بعد هم آماده
ها و  ها را بگيرد. و حاليش كنى كه اين پاسگاه دنبال ماشين

ى رجال دارند اين اموال را  ها با كمك فرماندارها و بقيه ژاندارم
ى صبحانه  هاى شما را يك لقمه كشند و ماشين جا سر مى يك
ها به كمك اسلحه اين  ايد. اين طور نشسته كنند و شماها همين مى



ها را از  شان كنيد و ماشين گويند، بايد خلع سالح طور زور مى
شان بيرون بياوريد.  حلقوم

شكستند، با تو  ها را مى ها كه با تبر، گردن اين طور راحت، همين
شوند و پر توقع تا آن جا كه حتى  شوند و درگير مى همدست مى

ها  فهمند آن  كه مى;كنند از آب و علف ارباب هم تعريف نمى
دهند تا شير بگيرند تا آن جا كه حتى به امنيت و رفاه و  علف مى

خواهند و گول   كه بيشتر مى;كنند آزادى هم قناعت نمى
 كه ;هاى تقسيم شده و وام كشاورزى را هم نخواهند خورد زمين

كنند.  ها را خلع سالح مى روند و پاسگاه دنبال سالح مى
شود  كنند، خيلى راحت مى ها كه دارند به فالن لعن مى گفتم اين

از آريامهر! جدايشان كرد و طلبكارشان كرد و درگيرشان كرد، تو از 
164Fكنى؟ اين همه كليد چرا استفاده نمى
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 خوبى يا خوشى

ايم و  مسأله اين است كه ما كار تحقيق را با كار درمان مخلوط كرده
ايم. تحقيق در قرآن به عنوان يك كار  ها ديده در نتيجه صدمه

علمى و استفاده از قرآن به عنوان يك درمان عملى و روحى از هم 
جدا هستند. 

بيند تا كار علميش را بگذراند و  يك طبيب، چندين سال دوره مى
نويسد تا كار درمانش را عملى نمايد.  چند دقيقه نسخه مى

رو شدم كه هنرمند بود و هنردوست و  در مشهد با جوانى روبه
ها و  ها تا حدى كه پيش از آمدن فيلم نامه ها و نمايش مشتاق فيلم

ديد.  ها را مى بايست آن ها به روى صحنه، او مى نامه نمايش
ها زده شده بود و با  ها و سراب او با اين عطش، از آن آب

خواهم خوب  گفت: مى كرد، مى صميميتى عميق كه مرا بيچاره مى
هايش، بلكه با هر سلولش زمزمه  بشوم و اين جمله را نه با لب

كرد.  مى
من مدتى با او بودم و به جاى گفتن، از او شنيدم و از او پرسيدم تا 

ها به  اش كنم تا به جاى تنوع طلبى دارد، خسته اگر خيال تنوع
ها رو بياورد.  تحرك



آورند، به خاطر خستگى  ها كه به مذهب روى مى بسيارى از آن

ها طالب يك تنوع  . آنهاست از المذهبى و تكرار آن محيط

دار يك تحرك و دگرگونى  تر هستند، نه دوست جالب و زنده
اساسى. 

يك شب ماه رمضان نزديك سحر بود، از حرم به سمت خانه 
آمدم، حالى داشتم كه يك كلمه برايم سنگينى صد كيلو بار را  مى

داشت كه بايد آن را با زبانم به دوش بگيرم. 
اين حالت براى من خيلى خوش و خيلى خوب است. در اين 

ها  توانم به وازدگى ها مى ام و در خستگى حالت از هر چيز خسته
هايى داشته باشم.  توانم جهش ها برسم و مى و آزادى

در اين حال دوباره به او برخورد كردم. 
او از سر شب تا همان وقت در صحن به انتظار من بوده و با 

هايى داشته. چند نفرى او را دوره كرده بودند و  دوستانم صحبت
كردم كالفه هم شده بود.  حسابى بارش كرده بودند، حس مى

او با چند نفر ديگر همراه بود. داستان شبش را گفت و اين بار با 
تر شوم.  خواهم خوب شرم خاصى طلبش را نشان داد كه مى

هايى كه آخر بازى  من راستى كالفه بودم. درست مثل بازيكن
زنند  حساب مى اند و ديگر حالى ندارند و توپ را بى رمق شده بى



دوند و منتظر هستند اگر توپ به پايشان  و به دنبال توپ نمى
خورد، پاى خود را تكان بدهند. 

ها بودم با اين تفاوت كه بايد به دنبال توپى كه چند  من مثل همين
تر افتاده بود، بدوم.  كيلومتر آن طرف

ها كه  كنند، آن وقت ها چه قدر شكل عوض مى راستى رياضت
خواهى مثل بلبل حرف بزنى و خودت را نشان بدهى، بايد خفه  مى

هاى  ها برايت وزنه باشى و هنگامى كه حال گفتن ندارى و كلمه
سنگين هستند، بايد تا صبح وزنه بردارى. 

در درونم غوغا بود. خسته بودم. حال من حال گفتن نبود، ولى 
رمق از او پرسيدم:  اى هم جز گفتن نبود. آرام، ولى بى چاره

تر شوى؟  خواهى خوب مى
با تمام وجودش جواب داد: بله. 

؟ خوبى، ثروتمند شدن، عالم شدن، قدرتمند خوبى چيستگفتم: 

شدن، مشهور شدن، محبوب شدن است؟ 
شد. صميميتش  افتادم و او داشت گرفتار مى من داشتم راه مى

خواست آبستن شود و بار بگيرد.  مى



خواهى؟  گفتم: يك خوبى داريم و يك خوشى. تو كدامش را مى
خربزه براى يك مريض خوش است، ولى خوب نيست. دارو براى 

او خوب است، ولى خوش نيست. تو كدام را طالب هستى؟ 
خواهم هر چند ناخوش باشد. و  مجبور بود بگويد خوبى را مى

گفت. 
پرسيدم: خوبى چيست؟ و براى رسيدن به خوبى بايد چه كنى؟ 

كمكش كردم جواب داد: خوبى آن است كه كمبودهاى مرا پر كند 
هاى مرا جبران كند. به من بدهد. از من نگيرد. اين خوبى  و كسرى

دانم.  است، اما راهش را نمى
ها و  دهد كه در اين عنوان گفتم: قرآن هم خوبى را نشان مى

ها نيست:  ها و اين سو آمدن ها و اين سو رفتن اسم
«لَيس الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ و لكنَّ الْبِرَّ 

165Fمنْ آمنَ بِاهللاِ و الْيومِ االْخر

�« .

خوبى اين نيست كه رو به شرق و غرب بياوريد، بلكه خوبى در 

ى انسان و روز  گرايش و عشق به اهللا و گرايش و عشق به ادامه

 خالصه صبر و وفاو عهد  و عمل و عشق. خوبى در ديگر است
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كند و تنها خداست كه به  ها انسان را بارور مى  چون اين;شود مى
سازند.  گيرند و از او پل مى دهد، ديگران از او مى انسان مى

دهد و هم راه رسيدنش را. براى  گفتم: قرآن هم خوبى را نشان مى
ها گذشت.  ها و محبوب رسيدن به خوبى بايد از خوشى

166F«لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حتّى تُنْفقُوا مما تُحبون

ها  گاه نيل به خوبى  هيچ;»�

ها  ها و عشق كه از محبوب ، تا اين«لَنَ تَنالُوا البِرّ»كنيد،  پيدا نمى

بگذريد. 
گذرند.  ها مى ها از خوشى براى رسيدن به خوبى
هايش دويد و گفت: پر شدم و سرشار شدم  جوانك برقى در چشم

خواست با   كه مى;زد آمد، حرفى نمى و رفت. و ديگر اگر مى
خواست با  هايش حركت كند و با آجرهايش خانه بسازد. نمى يافته

مصالح ساختمانش بازى كند و خودش را مشغول بدارد. 
اين قرآن است كه اگر در جاى خودش تالوت شود، اين گونه 

رهاند.  كند و از ابهام و گنگى مى آورد و روشن مى سرشارى مى
و اين قرآن است كه هدايت و شفا را همراه دارد و دردها را درمان 

كند.  مى
شود.  ها مطرح مى جهت نيست كه در قرآن تالوت آيه بى
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جهت نيست كه رسول هم نبايد شتاب كند و پيش از وحى  و بى
چيزى بخواند. 

جهت نيست كه ما بى بار و دست خالى هستيم و سرگردان.  و بى
ايم  جهت نيست كه براى قرآن  اين همه تناقض درست كرده و بى

ى اين قاطى كردن  ايم، چون نتيجه و خود را در ميان آنها بسته
بست و كار قرآن را به تهمت  تحقيق و درمان، كار ما را به بن

167Fكشاند. تناقض مى
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 روش تفكر و مطالعه

ارديبهشت امسال با چند نفر از دوستان به ييالقى كوهستانى رفته 

هاى  خواستند از آن گل بوديم. كوه جالب بود و دوستان من مى

هاى مليح به سير و سلوكى هم برسند و صبحانه  قشنگ و آن سبزه

را با اين غذاى روحى تكميل كنند. 

ها خيلى ساختگى، آمده بود ـ مثل معركه گيرها ـ كنار  يكى از آن

چيد و  داد و لب وا مى يك گل وحشى نشسته بود و سر تكان مى

كرد كه جل الخالق، ببين خدا چه كرده و چه قدر  مثال تفكر مى

زحمت كشيده است. 

شد، ديگران را به سر  كه خودش مقدارى مست مى او پس از اين

كرد كه ببينيد چه رنگى! چه  ها را دعوت مى طلبيد و آن خمره مى

داد كه البد  هايى! اصال چه خاصيتى! و بعد مرا حَكم قرار مى برگ

خيلى خاصيت دارد. 

كه از اين  ام گرفته بود. با اين من از آن همه تصنع خنده

ها نفرت داشتم، فقط لبخند زدم و گفتم: تو با اين  بازى دلقك

شوى يك گياه شناس و اگر موفق  تفكرات عميقت آخر سر مى



مانى. اين تفكرها تو را به گياه نزديك  بشوى در همين حد مى

برد نه بيشتر!  كند و اين سير فكرى تو را تا همين حد پيش مى مى

چرت دوستم كامال پاره شد و با صميميت پرسيد: پس چگونه بايد 

فكر كنيم تا بيشتر پيش برويم و خدا را ببينيم؟ 

آييم در منزلى كه تو  گفتم: به اين مثال دقت كن. من و تو با هم مى

هاى لذتى را سر  اى و جام هايى را بيدار بوده در آن جا شب

بينيم و اين  اى. من و تو با هم مقدارى لباس را روى بند مى كشيده

تر هم  بينيم و آن طرف هايى را مى پايى ها و دم گوشه هم كفش

بينيم.  تخت و فرش و وسائل ديگر را مى

پايى را زير  كنيم، هرچه دم گفتم: در اين صحنه من هر چه فكر مى

هاى نفت  رسم؟ جز به چاه نظر بگيرم و آن را بشكافم، به كجا مى

ها را بررسى  طور هر جا لباس هاى پتروشيمى؟ همين و كارخانه

ها و  ها و ذوق يابم؟ جز به سليقه كنم، به چه چيز دست مى

هنرها؟ و هرچه تخت را زير و رو كنم، به چه چيز جالبى 

ها و  ها و باغ ها و يا جنگل ى موريانه خورم؟ جز خانه برمى



ها؟ اين از من، اما تو! تو با هر نگاه، هزار خاطره در ذهنت  باغبان

168Fشود. زنده مى

� 

رسى و از  ها و نازها مى ها و قامت پايى به پاها و بدن از دم

برى و از تخت چوبى خشن به  هايى پى مى ها به محبت لباس

كنى. چرا؟ چون تو پيش از لباس، صاحب لباس  ها كوچ مى لطافت

ها و  اى و انس اى و بيش از خانه، با صاحب خانه بوده را ديده

بينى و  اى. تو از لباس، قامت را مى هايى داشته ها و نوشانوش بزم

شنوى و  هاى محبت را مى كنى و حتى زمزمه لطافت را حس مى

توانى بگويى:  در اين سطح است كه مى

به صحرا بنگرم، صحرا ته بينم***به دريا بنگرم 

 دريا ته بينم

به هرجا بنگرم كوه و در و دشت***نشان از 

 قامت رعنا ته بينم

                                                           
  ـ اعتبار و برداشت و عبور از چيزى به چيزى دو مرحله دارد:�

 الف: عبور از سطح حادثه به متن حادثه،
 ب: عبور از متن حادثه به صاحب حادثه و عبور از لباس ها به قامت ها.

عبور اّول با تفكر بدست  مى آيد، اّما عبور دوم به انس و عشق نياز دارد و چشم هاى نافذترى 
 َفاْعَتِبُروا يا ُأولى االَْْبصار.مى خواهد. 



بينى نه لباس را. و يار  در اين مرحله تو در هر جا، قامت را مى

شوى و بدون  بينى، نه اغيار را. و اين است كه مدهوش مى را مى

كنى.  گونه تصنعى به اعماق سفر مى هيچ

كه با اين گل و صحرا و دشت مأنوس  اگر تو پيش از اين

بشوى. به عشقى و جمالى و رحمتى و دوستى و دلدارى رسيده 

بينى و در هر كجا او را  باشى، ديگر با هر برگ گل او را مى

روى.  شناس آگاه فراتر مى يابى. و از سطح يك گياه مى

كه او مو بيند و تو پيچش مو***وى ابرو بيند 

 هاى ابرو و تو اشارت

آرام آرام دوستم را بلند كردم و راه افتادم و خالصه حالتى رفت كه 

گاه برايش توضيح دادم كه براى رسيدن به  محراب به فرياد آمد. آن

توانى چند اصل  تر گذشته از اين اصل مى هاى عميق برداشت

ديگر را هم درنظر بگيرى: 

كه احتمال بدهى در هر حادثه، درسى هست و در اين   ايناول

ها ممكن است گوهرى باشد.  خاك

گذرى و سر  ها سطحى نمى گفتم: با اين توجه ديگر از حادثه

هايى را گفتم كه چه طور  خورى. و برايش داستان بچه نمى



ها، بستنى  هايى كه دم باغ ملى يا سركوچه آمديم و در كنار دكه مى

شديم و آخر شب به جستوجو  فروختند، معتكف مى و نوشابه مى

پرداختيم تا اگر پولى افتاده به دست بياوريم.  مى

ها را  كشيديم و آن ها را باال مى برايش شرح دادم كه چگونه خرّه

كه فشار دو  داديم و همين مان فشار مى هاى كوچك با انگشت

كرديم و  جهيديم و فرار مى كرديم، از جا مى ريالى را حس مى

بقيه به دنبال... 

 واى ;كاويديم گونه عميق مى و توضيح دادم ما با اين احتمال اين

رسيديم.  به روزى كه به يقين مى

اش در نظر بگيرى و در  ها را با گذشته و آينده كه حادثه  ايندوم

ها و  ها نمانى. فقط اين پرده را نبينى، بلكه دست بند لحظه

ها مدفون  الى اين پرده هايى را هم كه البه ها و ميل احساس

هستند نبش قبر كنى. 

اى كه اهميتش را  ها، بلكه در آن حادثه كه نه در حادثه  اينسوم

 چون فكر در آن جا كه اهميت دارد، متمركز ;اى تفكر كنى يافته

شود.  مى



هايى ببينى. ديدى  كه مدتى عملى كار كنى و نمونه  اينچهارمو 

صبح چگونه از يك زنبور عسل فرار كرديم و حتى عينكمان افتاد و 

نفهميديم. 

كرد و از جدايى پدرش  ى كوچولو گريه مى طور آن بچه ديدى چه

برد و تا در آغوش پدر ننشست، آرام نگرفت و حتى به در  رنج مى

هايى دادم كه او  طور نمونه كنار او بودن قناعت نكرد؟ و همين

ها گذشته بود.  خيلى سطحى از آن

من اين داستان را اينطور خالصه كردم تا توضيح بدهم كه: همانطور 

هاى وحشى كوهستان با آن  هاى طبيعت و گل كه آيه

شد و به اين پنج اصل نياز داشت،  ها درك نمى بازى دلقك

 مگر ;يابد هاى قرآن هم با زور و تصنع و ژست گسترش نمى آيه

پس از رسيدن به آزادى و تفكر و تدبر و آموزش و تذكر و مگر 

ها با نيازها  پس از رهبرى نمودن و هماهنگ كردن تفكرها و مطالعه
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 ;به روح بلند    

 على صفايى حائرى

 
 انتهاء وسعتى چون آسمان، بى

 
 هاى عشق از دنيا درند عاشقان از قدسيان باالترند***بچه

 ى افالك بود***چند سالى ميهمان خا ك بود پير ما هم بچه

 ى غيب خدا***كرد روشن بر خود عيب ما او كه بود؟ آينه

اش مهمان شدم***وسعتى ديدم كز آن حيران  بارها در سينه

 شدم

انتها***وسعتى چون وسعت عرش  وسعتى چون آسمان، بى

 خدا

اش ياد  اش چون تور سينا منجلى***غنچه غنچه سينه سينه

 على

اى پر عالمى احساس داشت***باغ الله كهكشان ياس  سينه

 داشت

 كينه بود***نسل اندر نسل او آئينه بود اش چون آينه بى سينه



 تر از كوه بود***آسمانى از غم و اندوه بود شير مردى سخت

 ها را از بدى انباشتند خرمن گل بود، خار انگاشتند***سينه

نور بود و نور گفت و نور خفت***سنگ خورد از خا كيان 

 چيزى نگفت

 زد دست سنگ انداز را***آن تهى طبالن پر آواز را بوسه مى

يك صفايى داشتيم، آن هم پريد***پير ما بگذشت و ما را هم 

 نديد

پر كشيد و رفت تا قرب خدا***جان و دل را برد در كوى 

 رضا

 دلبر من قبل مردن مرده بود***هر چه بايد برد، قبالً برده بود

رفت چون  او درون خا كيان كارى نداشت***او سبك مى

 بارى نداشت

 پر كشيد و از ميان خاك رفت***ديدمش او تا بن افال ك رفت

حوريان با ديدن او كف زدند***دست افشان از برايش دف 

 زدند

 ى افال كيان***كه على آمد ز كوى خاكيان پاى كوبان جمله



دختر جنّت كنارش مست مست***جام باده بود در دستش 

 نشست

 مست مست ساقى كوثر كنار او نشست ***شد صفايى مست

 مست

 با نبى و كوثرش انباز شد***با امير المؤمنين همراز شد

اى صفايى آنقدر سهم تو بود***چونكه قرب حق فقط فهم تو 

 بود

 سيد ابوالقاسم هاشمى



 
 

 فهرست آثار منتشر شده استاد على صفايى حائرى (عين ـ صاد)
 

 ها  ـ از سرى روش

 ـ مسئوليت و سازندگى: دو جلد، روش تربيتى اسالم: 1

 مسئوليت، تربيت، مربى، روش تربيتى اسالم، روش شناخت و ...

 ـ انسان در دو فصل: روش تربيت اسالمى در دو دوره قبل و 2

 بعد از بلوغ

  ـ روش برداشت از قرآن: روش تفسير قرآن3

 ها ها و مكتب : روش نقد هدف1 ـ روش نقد جلد 4

  آزادى;ها : روش نقد مكتب2 ـ روش نقد جلد 5

  آگاهى و عرفان;ها : روش نقد مكتب3 ـ روش نقد جلد 6

 آرمان تكامل، ;ها : روش نقد مكتب4 ـ روش نقد جلد 7

 ماركسيسم

 آرمان تكامل، ;ها : روش نقد مكتب5 ـ روش نقد جلد 8

 اگزيستانسياليسم

  ـ استاد و درس(صرف و نحو): روش تدريس دروس حوزه9



 
  ـ از سرى ديدارى تازه با قرآن

 ها(تفسير سوره عصر)  ـ رشد: تحليلى از رشد و خسر انسان10

 ها و...(تفسير سوره حمد)  ـ صراط: سير و سلوك، راه11
 

  ـ از سرى مباحث قرآنى

هاى فلق، ناس،  ): تفسير سوره1 ـ تطهير با جارى قرآن(12

 توحيد، تبت، نصر، كافرون،...

 ): تفسير سوره بقره2 ـ تطهير با جارى قرآن(13

هاى مدثر، قدر،  ): تفسير سوره3 ـ تطهير با جارى قرآن جلد(14

 علق و...
 

  ـ امامت

 ـ غدير: تبيين و تحليل واليت و ضرورت و هدف آن و 15

 هاى رسول گام

ها، ادب و اثر  آيى: شامل: انتظار(حقيقت، ريشه  ـ تو مى16

انتظار)، اى قامت بلند امامت(جايگاه امامت و ضرورت امام و...) 



هايى براى تحقيق(امامت، واليت، رابطه و تشكيالت،  سر فصل

 ها) هاى ظهور، مسئوليت غيبت، فعاليت، عاليم و زمينه

 ـ وارثان عاشورا: اضطرار به حجت،  حق و شبهه، احياى امر 17

 وارثان عاشورا، اصحاب...

هاى مختلف در زمينه حركت امام   ـ عاشورا: بررسى تحليل18

 حسين(ع)
 

  ـ از سرى مباحث حكومت دينى

 ـ از معرفت دينى تا حكومت دينى: سير تشكيل حكومت 19

 دينى از خودآگاهى تا عبوديت تا جامعه و حكومت دينى

ها در طول   ـ اهداف حكومت دينى: بررسى اهداف حكومت20

 تاريخ و اهداف حكومت دينى (در دست چاپ)

 ـ مشكالت حكومت دينى: در فرض انحراف و بدعت و در 21

 فرض حكومت معصوم (در دست چاپ)
 

  ـ از سرى مسائل اسالمى

  ـ درآمدى بر علم اصول: به ضميمه جايگاه فقه و شؤون فقيه22



 ـ چهل حديث از امام حسين: ترجمه و تفسير چهل حديث 23

 از ابا عبداهللا(ع)

  ـ بشنو از نى: مرورى بر دعاى ابو حمزه ثمالى24

 ـ روابط متكامل زن و مرد: حاوى مباحث ازدواج، تساوى 25

 زن و مرد، حجاب و آزادى

هاى بلوغ: پنج نامه تربيتى، عرفانى، اخالقى با توجه به   ـ نامه26

 بحران انتخاب و معيارها

هايى از انقالب: دفتر اول(انتظار): بينش بنيادى، راه   ـ درس27

 انبيا، انتظار، مديريت و تشكل

هايى از انقالب: دفتر دوم(تقيه): مفهوم، اهداف،   ـ درس28

 ابعاد، اثر، فقه، موارد، احكام

هايى از انقالب: دفتر سوم(قيام): مفهوم، فضيلت،   ـ درس29

 آثار، انواع، مبانى، اهداف، موانع

 ـ روزهاى فاطمه(س): شرح خطبه فدك حضرت زهرا(س) 30

 در مسجد مدينه

 ـ دعاهاى روزانه حضرت زهرا(س): شرح دعاهاى روزهاى 31

 هفته



  ـ حقيقت حج: تحليل مناسك حج 32

 ـ يادنامه: شامل زندگى نامه، وصيت نامه و آثار مرحوم 33

 صفايى(ره)

 ـ نظام اخالقى اسالم: جايگاه نظام اخالقى و تفاوت آن با 34

 هاى اخالقى ديگر نظام

 ـ نقدى بر هرمنوتيك كتاب و سنت(شبسترى) و فلسفه 35

 دين(هاسپرز) و خدا در فلسفه(خرمشاهى)

هاى   ـ پاسخ به پيام نهضت آزادى: در نقد مبانى و ديدگاه36

 نهضت آزادى

 ـ از وحدت تا جدايى: نقد سخنرانى دكتر سروش در روز 37

 وحدت حوزه و دانشگاه و برخى از مبانى و آثار او

 ـ بررسى: بررسى آزادى، انقالب، اصالح، طبقات، برابرى و 38

 حجاب، مالكيت و...

هاى تربيتى برگرفته از  اى از داستان هاى سبز: مجموعه  ـ آيه39

 هاى استاد على صفايى(ره) كتاب

اى از خاطرات نويسنده(عزيز اهللا   ـ مشهور آسمان: مجموعه40

 حيدرى) از زنده ياد على صفايى حائرى(ره)
 



  ـ اقتصاد اسالمى

 ـ فقر ـ انفاق: ديدگاه اسالم نسبت به مسأله فقر و انفاق. فقر 41

ها و  هاى ارائه شده، زيربناى اين راه حل و انواع آن، راه حل

ها، مقدار، نوع،  ارزش انفاق، انگيزه       ;نقد آنها

 مصرف، موانع و وسعت آن
 

  ـ هنر و ادبيات

 نقد سو ; ـ ذهنيت و زاويه ديد: در نقد و نقد ادبيات داستانى42

 و شون، كليدر، رازهاى سرزمين من،...

كرديم: مجموعه اشعار: و با او با   ـ و با او با نگاه فرياد مى43

 كرديم، آرامش، تابوت،... نگاه فرياد مى

سرگذشت و معيارهاى نقد و مفاهيم جمال و زيبايى و حقيقت و 

 زبان هنر
 

  ـ آثار در دست چاپ

 ـ مرورى بر زيارت عاشورا: بررسى ارتباط فرازهاى زيارت 45

 نامه عاشورا



 ـ ذكر مصيبت ثار اهللا: جايگاه مصيبت و بيان مصائب امام 46

 حسين(ع)

هاى قدر، شرح خطبه  هاى شب  ـ اصناف مردم: از سخنرانى47

  نهج البالغه، بيان اصناف مردم در برخورد با حق32

ها، ضرورت   ـ روش برداشت از نهج البالغه: از سرى روش48

 البالغه، شناخت شخصيت و مقاصد آشنايى با نهج

 ـ حركت: ضرورت و جهت حركت با توجه به شناخت 49

 انسان و قدر و اندازه و نيازهايش

 ـ اهداف حكومت دينى: اهداف دين و رهبرى در جامعه 50

 دينى و مقايسه آن با مكاتب ديگر

 ـ مشكالت حكومت دينى: مشكالت حكومت دينى در فرض 51

 اجراى سالم و در فرض انحراف

هاى قدر در رابطه با  هاى شب  ـ فوز سالك: از سخنرانى52

 كالم حضرت على (فزت و رب الكعبة) و اهداف سلوك

 نهج 147 ـ خط انتقال معارف: روش تبليغ، (شرح حكمت 53

 البالغه)



هاى قدر، آنچه انسان را به  هاى شب  ـ اخبات: از سخنرانى54

 كند رحمت حق واصل مى

 حكمت از نهج البالغه به 40 ـ على و جارى حكمت: شرح 55

 قلم سيد مجيد فلسفيان



هاى استاد على صفايى حائرى در قالب  فهرست سخنرانى

 هاى فشرده لوح

 افزار صوتى با قابليت انتخاب موضوعى الف ـ نرم

 هـ ش. بررسى 1378 ـ مشكالت حكومت دينى: محرم 1

ها و شرح دعاهاى  مشكالت حكومت دينى در فرض انحراف

زهرا(س) و خطبه فدك، بيانات       روزانه حضرت 

 ابا عبداهللا(ع) از مدينه تا كربال.

 ـ اهداف حكومت دينى: به انضمام بحث تبليغ و خط انتقال 2

  هـ ش1376ها. محرم و رمضان  معارف بين نسل

 ـ احياء امر: ضرورت، مبانى، عوامل و آثار زنده كردن امر اهل 3

بيت(ع) به انضمام بحث مشكالت حكومت دينى در فرض 

 هـ 1377معصوم(ع) محرم و رمضان       حاكميت 

 ش

ها و شبهات حكومت   ـ حكومت دينى: بررسى مبانى، طرح4

 هـ ش1375شناسى و درمان، محرم و رمضان  دينى، آسيب



 ـ اصول حاكم بر حركت اباعبداهللا(ع): و روزگار ستمگر و 5

) محرم و 32زمانه ناسپاس و اصناف مردم(شرح خطبه

 هـ75رمضان

 ـ اضطرار به حجت: انتظار از حجت، انتظار براى حجت، بال 6

هاى عمل،  و تمحيص و... به انضمام بحث عمل و بحران

استقامت و نهايت عمل. محرم و       تماميت و 

  هـ ش1373رمضان 

 ـ اصحاب اباعبداهللا(ع): خصوصيات اصحاب، به انضمام بحث 7

 استنصار و يارى خدا و دين و اولياى خدا

هاى رمضان: اخبات، سلوك و فوز سالك،   ـ از درس8

 ها و غرورها و... غفلت
 

 هاى تصويرى ب ـ لوح

 ـ مبانى تفسير: بررسى روش ترجمه، تفسير، تأويل قرآن با 1

 توجه به روح و نور آن

 ـ روابط متكامل زن و مرد: ثبات در دين و ارتباط آن با 2

 زندگى زن و مرد

 ها و آثار و آفات آنها ها: تجمع ها و حاصل جمع  ـ جمع3



ها و اهداف آن و روش كار   ـ ضرورت بعثت: رسالت، زمينه4

 رسول(ص)

  نهج البالغه32 ـ روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس: شرح خطبه 5

 ـ انسان در دو فصل: روش تربيت اسالمى در دو دوره قبل و 6

 بعد از بلوغ

ها،  ها و آسيب  ـ عمل، آفات و موانع عمل: نقطه ضعف7

 هاى عمل ها و بحران نظارت

 ـ عمل، تماميت عمل، استقامت: علل ناتمامى و ناكامى كارها، 8

 اتمام، استقامت و سالمت اعمال

ها و آثار عمل: مرورى بر خود،  ها، انگيزه  ـ عمل، زمينه9

 ها ها و انگيزه برنامه ريزى، زمينه

 ـ مشكالت حكومت دينى: يازده عدد لوح فشرده تصويرى، 10

، مشكالت حكومت دينى در فرض 1378هاى محرم  سخنرانى

ها از ديدگاه امام على(ع) در نهج البالغه،  ها و بدعت انحراف

شرح دعاهاى روزانه حضرت زهرا(س) و شرح خطبه آن 

حضرت در مسجد مدينه، بيانات ابا عبداهللا(ع) در مسير مدينه تا 

 كربال
 



 

واحد پاسخ به سؤاالت مؤسسه 

 تحقيقاتى ليلة القدر

 جهت ترويج و تبيين معارف 

 گويى دينى آماده پاسخ

به سؤاالت و نقطه نظرات 

 باشد. خوانندگان محترم مى
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