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  عرفاني هايدرسسلسله 
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

به اسم انتقاد ولي انتقاد نبود و اينكه چرا در زمـان   ، البتّهانتقاد از خود مندر اي رسيده بود  نامه
  .حاال با هم مهربان نيستند .تر بودند حاال با هم مهربان رضاعليشاه فقرا از آقاي حضرت

. كـنم خواهم جواب مختصري بگويم و هم اينكه يك خرده ببخشيد نصـيحت   هم ميمن حال 
تـر هسـتم    ي شما كوچـك  بايد نصيحت كند من از همهتر  بزرگتر است كه  مال بزرگالبتّه نصيحت 
تـر كـه حـرف     دهيد آدم از كوچك گويم گوش نمي چه مي هرچون شود  معلوم مياينطور دليل آن هم 

يك وقتـي مثلـي    ،يك مقدار اين فرمايش نويسنده درست است. شنود تر حرف مي شنود، از بزرگ نمي
اين حـوض منـزل مـا آب    : گفت كه مي. هم شكل قشنگي به آن دادمرحوم هادي حائري و زده بودم 

اين چـه هسـت؟    ،داري قند در آن بريزيداگر مق حال) حوض منزل آنها يك حوض كوچكي بود(دارد 
» دز«ني من اينطور گفتم يك مقدار معي .شربت هم نيست! شربت است؟ نه ،آب نيست! نه ؟آب هست

نـرخ  : گوينـد  اند به نرخ، در بعضي مواقع حتّـي مـي   دز يعني مقدار؛ امروز ترجمه كرده( كم شده محبت
معيت زيادتر بشود همان مقدار مشخص محبت كـه  هرچه ج .)خودكشي در ايران كم شده يا زياد شده

شـود و زيـاد    عده كم باشند سهم آنها بيشـتر مـي  . شود ي زيادتري تقسيم مي خدا مقرّر كرده بين عده
اين خود يك تشبيهي، تمثيلي است و جهت آن هم اين است كـه وقتـي   . شود باشند سهم آنها كم مي

ها زياد شده  حاال اصالً بدون آن هم گرفتاري .شود ادتر ميهاي دنيا زي شود گرفتاري مي جمعيت زيادتر
هاي زندگي داخلـي   مقداري گرفتاريدارد اقتصاد آرام و ثابتي  ،ولي فرض كنيد در يك دوران مملكت

عالوه  شود، به پيدا مي اوها براي  شهرنشين است، اين گرفتاري اصطالح بهو هست، بشر وقتي متمدن 
وادار و دهـد بشـر را تحريـك     بيماري كـه مـي   ور است حتّي خداوند مشكل هاي امروز بيشت گرفتاري

 را آن طـرف  شكنـد تـوپ   تـوپ بـازي مـي    يي كـوچك  مثالً بچـه . كند بگردد علّت آن را پيدا كند مي
كند مشكل را خودتان ايجاد كرديد  او اين كار را ميو برو بردار بيار اينجا، : گوييد اندازيد، به بچه مي مي

خـدا وقتـي   . بـرويم  خدا مشكالت ايجاد كرده براي اينكـه مـا جلـو   . نكه به آن بچه ياد بدهيدبراي اي
ھـا: گويد مي

َّ
ل
ُ
ْمساَء ک

َ ْ
َ آَدَم األ

َّ
خـدا آمـد پـايين، ميـز و     حـال  . ي علوم را به بشر ياد داد ، همه)31 بقره،( َوَعمل

خيلي . ناپذير است سل عالج: گفتيم يك وقتي مي !؟يا همينطوري ياد داد صندلي و تخته سياه گذاشت
عالج آن را پيدا كـرد و  تا رفت به دنبالش اينقدر بشر . همين هشتاد سال صد سال پيش! قديم هم نه

يك » كُخ«ي سل است، منسوب به  اصطالح ميكروب، باسيل كشف شده كه به» باسيل دو كُخ«حتّي 
بياييـد حـاالت مـن را    : گفـت  خودش را مريض كرد كـه بميـرد و بـه ديگـران     ،دانشمند آلماني است

. خداوند از صد سال پيش عالج سل را بـه بشـر يـاد داده اسـت    . دهد اينطور علم ياد ميخدا . بنويسيد
 َ
َّ
ھا َعمل

َّ
ل
ُ
ْمساَء ک

َ ْ
خيلي هم آدم دانشمند و هم ممكن است بزند  يزنم ديگر را كه من مي ياين حرف. آَدَم األ

يعنـي  . كـنم  ي آخر را اضـافه مـي   گويد ولي من اين تكّه نمي ي آخر آن را ولي اين تكّه و فاضلي باشد



ي  ايـن تكّـه  و هم ممكن است بگويـد   يولي ديگر. ي آخر است هدف من از گفتن اين، بيان آن تكّه
! كند ممكن اسـت چنـين كـاري بكنـد ولـي نـه       آزمايشگاه كار ميدر بله اگر كسي . آخر را الزم نداند

گفتيم كه بايد از كسي كه به انسان و ها نشان داديم  كه ما درويش يهمانطور .همانجا بايد يادش باشد
خـدا  . كنـيم  ها تشكّر مـي  ي نعمت همهاز . اولش خداوند استكه كند تشكّر كنيم  خدمت يا محبت مي

نـه اينكـه از آسـمان    . دهـد  عالج آن را هم مي) گفتيم اش را بيماري كه ديديم نمونه(دهد  مي بيماري
هـاي آن تـا    بسياري از دانشمندان همينطور فداكاري كردند، خيلي. كنيم گرديم پيدا مي دهد، ما مي مي

  .است ها به نتيجه نرسيده حاال به نتيجه رسيده، خيلي
كه  كند، اگر ما نرويم دنبال رد آن، همانطوري مشكالت اجتماعي را هم همينطور خداوند رد مي

: گويـد  مـي  كه گويد، ما آن را قبول نداريم، مطلب آن را مي توراتاند البتّه عبارتي كه  در تاريخ ما گفته
. كاري بكنيم فايده نـدارد كند، يك كاري بكنيم، هر يطاني ميمن آفريدم خيلي شكه  خداوند گفت اين

ولـي نـوح   . كرد نوح را فرستاد به او يازده جان داد؛ يعني يازده بار او را كتك زدند كه داشت رحلت مي
: خداونـد گفـت   ،اين دفعه كه حال آمـد . رفت مي دنبال كارشو آمد  با آن حال ميچون مأمور بود باز 

  .آورد برو كشتي بساز غير از اينها كسي ديگر به تو ايمان نمي .ديگر بس است
حاال هم كـرده، سـونامي   . كند كار نوح را مي ؟كند كار مي چه ،ما اگر دنبال ياد گرفتن آن نرويم

بمب نباشـد خـدا   . شوند مرتبه چندصد هزار نفر كشته مي رستد كه يكف فرستد، يك بمب اتمي مي مي
وقتـي خداونـد   . اينها همـه اوامـر خداونـد اسـت    . كند از بمب بدتر كه بمب ندارد، كساني را مأمور مي

  .اهللا خواهيد نباشيد؟ بسم هم مهربان باشيد همين امر رسيده است ديگر، مي اگويد ب مي
حـاال كـه   . بينـيم جمعيـت زيـاد اسـت     مي ،ركدام براي خودمانه ،بعد ما هم تحقيق كه بكنيم

كنيم كه خدا اين را گفتـه،   فراموش مي وگويد  كسي چيزي ميكار بايد كرد؟ هر جمعيت زياد است چه
اليـت اوامـر خـدا،    براي جبران فع. نه اوامر غير خدا و ضد خدا ،نگاه كنيم همان اوامر خدا را اجرا كنيم

يك جهت آن اين است كه محبت از ارتباطـات نتيجـه   . آن چه هستهر حاال . يماجرا كنرا اوامر خدا 
آقاي ايكس در يك جايي، به شما . هم مرتبط باشند تا محبتي ايجاد شود گيرد، يعني بايد دو نفر با مي

خداوند گفته است نبايد كناره بگيريد و هيچكس را نبينيد، رهبانيـت  . محبتي نداريد دشمني هم نداريد
ت هميشـه بـاري     ،ا كنار بگذاريدر در جامعه باشيد براي اينكه با همه ارتباط داشته باشيد و چون محبـ
هـاي او قرمـز    چشم ه ويك روز صبح بلند شدد يببيندارد، وقتي به كسي محبت داريد، اگر  هرجهت به
يـت زيـاد   چـون جمع  ؟دكتـر  مبـروي  ؟خواهيد ست؟ دوايي مييگوييد اين چ شويد، مي ناراحت مي ،ستا

آن را  تواند مسئوليت انسان هم نميدارد ليت ئو، يعني براي انسان مسشود ميهست محبت كم يا زياد 
شخص من درست نكردم ولي مـن هـم در    ،يك مقدار مشكالتي هست كه ما درست نكرديم بپذيرد،

بنـابراين مـن هـم مسـئول هسـتم يعنـي       . اي بـودم كـه آن جامعـه درسـت كـرده اسـت       اين جامعه
گيرد،  تصميم مي يرأس يكدر  ،در يك اداره. كه جامعه مسئول است من هم مسئول هستم انطوريهم

همچنين اگر فـردي اشـتباه   . ي افراد هست اگر اين تصميم غلط باشد و ايجاد زحمت بكند، براي همه
گـوش  اوامر خدا و پيغمبر به  فرمايد كه خداوند مي. خطا كند، مسئوليت آن به گردن آن رئيس است يا

ِمـْرَت َوَمـْن تـاَب : گويـد  ميو دهد،  طرف، به پيغمبر هم دستور مي از آن. بكنيداجرا بدهيد و 
ُ
مـا أ

َ
اْسـَتِقْم ک

َ
ف



 
َ

نه . امر شده، مستقيم باش، استقامت به خرج بده و عمل كن به تو، خودت به آنچه كه )112 ،هود( َمَعـك
 تنها خودت 

َ
: پيغمبر يـك جـا فرمـود كـه    . ي مسلمانان كسي با تو هست، يعني همههر َوَمْن تاَب َمَعـك

 ُسوَرة ُهـود
ِ

ْتين َ یَّ
َ
جـاي  ي هود من را پير كرد، پرسيدند چرا؟ اين آيه را خواند، منتها اين آيـه در   ، سورهش

ِمـْرَت  :جا فقط با خود پيامبر استدر يك هستهم قرآن ديگر 
ُ
ما أ

َ
اْسَتِقْم ک

َ
هسـتي،  آنطوري كه مورد امر  ف

دانم چه قـدرتي دارم كـه    من نمي. ها هم همينطور باشند در اينجا به من گفتند كه مسلمان. انجام بده
  .بتوانم بگردانم، اين است كه مرا پير كرد اينها را

دهيم كه  توانيم انجام مي دهيم، آن اندازه كه مي توانيم انجام مي هرجهت ما آنچه كه مي حاال به
ولي قبول آن در اين دنيا با خود پيغمبـر اسـت، در آن دنيـا هـم بـا      . سفيد نشودمويي از ريش پيغمبر 

ـ  ترين امريه را سهل يعني بـي  حتّي كوچك. است خداوند مكروهـي و  : انـد  ت نگيريـد البتّـه گفتـه   اهمي
 بزننـد يك خرده مـا را گـول   اصطالح  بهاند باعث تحميل باشند، خواستند  اند، نخواسته گفته .مستحبي
ي خدا هستيم بايد گاهي اوقـات   براي اينكه ما خليفه. كه بعضي چيزها را به اختيار ما گذاشتندمثل اين

البتّه به آنچه طبـق آن رفتـار كـرديم ايـرادي بـر آن      . آنها را اختيار بكنيم و خودمان تشخيص بدهيم
اگر كسـي  . ردوست، مگر با مغز گاخوردن پنير مكروه : گويند مثالً، البتّه اين صحيح نيست، مي. نيست

ست اگر كسي خواسـت بخـورد، بخـورد، نخواسـت،     ااند مكروه  گفته! مغز گردو نداشت پنير نخورد؟ نه
خـود مـا    واينجا را به اختيار ما گذاشتند، براي اينكه اختيار مـا  . گناه و حرجي هم بر آن نيست. نخورد

هرجهت وقتي آدم  به .مستحبد در مورتربيت بشويم كه از اختيارمان چطوري استفاده كنيم؟ همينطور 
فرض كن خـدا  : به او گفتم ؟...خدا چرا فالن كار را كرده؟ چرا: يكي گفته بود كه. بيند كند مي فكر مي

چه گفته بود يا مخاطب يا خودش، فكر كـرد اگـر ايـن     كني؟ هر جاي خودش، چه مي تو را نشاند سر
همينطوري : و گفتوري، تا آن آخر فكر كرد يكي يكي همينط .شود كار را بكند باز فالن جا چنان مي

حاال چه خوب، چه بد، اين زندگي، اين وضع براي ماست و مشكالت  .كنم همينطوري مي. خوب است
برگرفته از گفتارهـاي عرفـاني،   ( .شاءاهللا پيدا كنيم، انچاره را آن بر دوش ماست، خودمان بايد بگرديم و راه 

  )29/3/1390 شنبه يكصبح 
*****  

اي از  خواهم بدانم در چـه مرحلـه   مختصر است، يكي نوشته مي هاالتي رسيده كه جواب آنسؤا
 ؟ مثالً بگـويم شـما  سلوك صد درجه ممكن است داشته باشد، من چه بگويم ي سلوك هستم؟ مرحله

كـه  ست همصلحت اصوالً كه آيا مطرح است عالوه اين بحث  و به !؟يدي پنجاه وچهارم هست در درجه
نه، براي اينكـه اگـر كسـي بفهمـد، اگـر      : گويند سلوك است؟ اكثراً مي زاي ا در چه مرحلهكسي بداند 

شود، اگر نه، باال باشد به خـودش   شود، دماغ سوخته مي شود، ناراحت مي خيلي پايين باشد، مأيوس مي
كنـد كـه    گويد كه من از اولياءاهللا هستم، ديگر چه فرق مي ميو كند  باد ميشود و اصطالحاً  مغرور مي

شايد هـم  . بنابراين هيچكس الزم نيست كه مقامش را بداند .مآب ساده بخورم يا يك چيز ديگر بنوش
گوينـد   مـي . همـين باشـد  كردنـد   يك جهت اينكه حتّي انبياء و اولياء هميشه به درگاه خدا استغفار مي

 وَ : گفت پيغمبر شايد روزي هفتاد بار مي
ِّ

َ َريب ِفُر اهللاَّ
ْ
ْسَتغ

َ
ُب أ

ُ َ
ْیـهِ  أ

َ
 يآنها هم كه چون عرب هستند، عرب. ِإل

ِفرُ فهمند، مثل ما نيستند كه  كنند معني آن را مي استغفار مي
ْ
ْسـَتغ

َ
فهمـيم كـه    نمـي ولـي  گـوييم   مي اهللاَّ أ



  .منظور چه هست
اعتباري ها هم  بندي درجه. درجات به سوي خدا بينهايت است جهت آن اين است كههم شايد 

شـيرين اسـت، آن    رجهدرجه ندارد بگوييم اين ده د كهمثل شيريني . نداردوجود  بندي لّا درجهاست وا
نه، : تر است، ديگري ممكن است بيايد بگويد شيرينآن از اين يكي  بگوييم كهقدر  همين. پانزده درجه

  .دبدانكسي  نيست الزم بنابراين .ماست خود فكر اصطالح به ها بندي تقسيم اين .است تر شيرين آن از اين
كار بايد بكنم؟ مـن نفهميـدم روح چطـوري خسـته      چه وحرفع خستگي ر ييكي مثالً گفته برا

اگر روح در بدن در سر جـاي خـودش باشـد، همـه چيزهـاي ديگـر       . شود؟ روح يا هست يا نيست مي
اگر هم روح نباشد كـه اصـالً حسـاب پـاك     . خورد خودش بايد برود دنبالش، روح از جايش تكان نمي

چـه  : بگويـد مـثالً   و نتيجه بدانـد  را بي خودشفكري مال اين است كه شخص اعمال  خستگي. است
. است از اين فكر غلط خسته شده ،فايده من از اين همه نماز كه خواندم، بنابراين او از آن خسته نشده

. سـيد رسيد كند چهار ركعت نماز عصر رمثالً گيريد،  خوانيد، رسيد كه از خدا نمي شما مثالً نماز كه مي
فقط بحـث در  . خورد ده تا بخوانيد، به درد خدا نميچه يك نماز بخوانيد، چه بنابراين چه فرقي هست 

ي خودتان را بدانيد  وظيفهبايد  ،خواهيد اين را بدانيد مي ؟يا نه هي خود را انجام داد اين است كه وظيفه
يـن اسـت كـه آنچـه در قـدرت      ا. توانيد انجـام بدهيـد   باالتر از آن هست كه مي يا هميشه درجهكه 

عبادت هم نماز خواندن  ،فكر گفتن عبادت است ذكر و. ي اوست عهده ، مابقي بهشماست انجام بدهيد
بـاالتر از آن   ي درجهاما باال داريد،  ي خيلي خوب نماز خوانديد درجه است، درجاتي هم دارد يعني اگر

انسانيت  ي آخرين درجهايشان در نشد،  دايغمبر هم كه خود خپ. خداوند استكه رسيدن به هم هست، 
ايـن بـراي   . رفت كه براي بشر امكان دارد يا بنابراين هنوز درجات داشت كه برود، منتها تا درجه. بود

تـوان   در حـد ماسـت كـه    ي وظيفـه  .نباشيدبراي عبادت نطوركه گفتم منتظر رسيد اعبادت است، هم
آنچـه از قـدرت   خـود و  استطاعت به ميزان . با ما نيست ،آنبودن يا بد بودن بندگي كنيم ديگر خوب 

دانيم همين است يا بهتر از اين هـم هسـت؟    دهيم، ديگر نمي آيد انجام مي روحي ما برميو فكري ما 
  )25/3/1390 شنبهچهاربرگرفته از گفتارهاي عرفاني، صبح ( .انجام بدهيمرا فقط بايد سعي كنيم بهتر از آن 

  
ندهیا  ی  ورع ر  ی حاج د رت آ شاه ذوب(ت  ی )ع ی  تار وات  ل  ح(شا سات  ت ج رسا  رح )/ یا

ح  ه پندصا سال(ر ده  ق دو دوره آغاز  جاد/ ١٣٨۶و   ١٣٧۶ی  ت رت  شات  ما وق(عرح  شات )/ رح رسا  ما رح 

ه  باح ر( عرت صادق ر تاحا ه و  ی )/ ا و و ی و (وات  وق ما ل عمده،  ی و ع واد ت خا تال واده و ا خاره، خا ا

یده ھات با  ع  ، ر ت ی ر یا ی )/ از  خ   و (کا  عمل)/  پا ورا ه و د یا ی از آیات /    و  ر  رح و 

م و ت/ آن  ه و(ی  یو صا وک   ن  کار اداری،  ،  ی  ت) درن ی        دوره     س ده ا   .ر 
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