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منـدان   خواهشمند است به منظـور دسترسـي هـر چـه بيشـتر عالقـه      * 
خصوص فقرا و ساير مؤمنين به مطالب اين جزوه، در صورتيكه بيشـتر   به

  .، لطف نموده به سايرين هديه نماييداز يك جلد موجود داريد
تـرين زمـان    با توجه به آنكه سفارشات درخواستي مشتركين، در كوتاه* 
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تمـاس حاصـل    0912 583 8242و آشنايي با نحوه اشتراك بـا شـماره   

  .فرماييد
ــي *  ــات را مـــ ــتن بيانـــ ــا مـــ ــد در ســـ ــي توانيـــ يت اينترنتـــ

WWW. JOZVEH121.COM نيز مطالعه بفرماييد. 
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ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   الرَّ

  مقدمه
فرزنـد   )عليشـاه  مجـذوب ( دكتر نـورعلي تابنـده  حاج آقاي حضرت 

عليشـاه در ظهـر روز جمعـه     آقاي حاج شيخ محمدحسن صـالح حضرت 
شمسـي   1306مهرمـاه   21قمـري برابـر بـا     1346الثـاني   هفدهم ربيع

ملّـاعلي  آقـاي حـاج   حضـرت  جد معظّمشـان  والدت مصادف با سالروز 
ايشـان پـس از طـي    . نورعليشاه گنابادي در بيدخت گناباد متولّد شـدند 
شمسي با كسب  1324تحصيالت ابتدايي در بيدخت و تهران در خرداد 

تهران، ديپلم ادبي دريافـت داشـته و    ي علميهي ممتاز از دبيرستان  رتبه
طبق مرسوم آن زمان طي مراسم خاصي توسـط وزارت فرهنـگ وقـت    

ي حقـوق   پس از اخذ ليسـانس رشـته  . شويق و تقدير قرار گرفتندمورد ت
شمسي از دانشكده حقـوق دانشـگاه تهـران     1327قضائي در خرداد ماه 

ن سال بـه اسـتخدام وزارت امـور خارجـه     االتحصيل شدند و در هم فارغ
درآمده و در آن وزارتخانه در كادر سياسـي بـه خـدمت مشـغول شـدند      

اخالقـي خـود    خصوصـيات ا بـا روحيـات و   ليكن محيط آن وزارتخانه ر
شمسـي در وزارت دادگسـتري در مقـام     1329سازگار نيافته و در سال 

البدل دادگستري استان خراسان به خدمات قضائي پرداختـه   دادرس علي
ي عملكرد قضائي و استنباط  دليل حسن رفتار و نحوهه تي بو پس از مد

سـمت رياسـت دادگـاه     دقيق حقـوقي كـه از آن برخـوردار بودنـد، بـه     
  .شهرستان مشهد منصوب شدند
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ي  بــا موافقــت وزارت دادگســتري جهــت ادامــه 1334در ســال 
كوتاهي در سال  مدتپس از  ،تحصيالت به كشور فرانسه عزيمت كرده

ي حقـوق قضـائي   اي دكتـر  به دريافـت دانشـنامه   موفّقشمسي  1336
يـران  سپس براي خدمت به وطن و ميهن محبـوب خـويش بـه ا   . شدند

كوتاهي به رياسـت يكـي از نـواحي دادسـراي تهـران       مدتمراجعت و 
. ي سرپرسـتي مشـغول شـدند    منصوب و پس از چندي به رياسـت اداره 

قريب به يكسـال از كـار    مدتي مزبور  در اثر اختالف با وزارتخانهولي 
شــدند و احكــام  كــار بــهقضــائي محــروم و بعــد از آن مجــدداً دعــوت 

ي  ان تهران را به نامشان صادر نمودند و به ادامـه مستشاري محاكم است
شمسـي بـه منظـور     1334ايشـان در سـال   . مشاغل قضائي پرداختنـد 

تحقيقات علمي و تكميل تحصيالت به كشور فرانسـه عزيمـت    ي ادامه
به دريافـت دانشـنامه دكتـراي حقـوق از      موفّق 1336نموده و در سال 

ي دكتراي ايشان تحـت   هدانشكده حقوق دانشگاه پاريس شدند كه رسال
مبتني بودن جرم و مجازات بر قانون و مسأله لـوايح قـانوني در   «عنوان 
شمسـي بـه    1347در سـال  . به راهنمايي پروفسور استفاني بـود » ايران

در همـين  . سمت دادياري دادسراي انتظامي قضات ترفيع مقـام يافتنـد  
 ي همؤسسـ بـه   قضـائي  ــ  جهت مطالعات حقوقي يسال با بورس دولت

 1355در سـال   .واقـع در پـاريس رفتنـد    (I.I.A.P) المللي مـديريت  بين
هـاي   شمسي پس از نزديك سي سال خدمت در مقام قضائي وزارتخانه

بعـد از  . امورخارجه و دادگسـتري بـه افتخـار بازنشسـتگي نائـل آمدنـد      
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 ،وكالت از كانون وكالي دادگسـتري ايـران   ي اخذ پروانه ابازنشستگي ب
ـ امي كدر اي ت ايـران بـر ضـد رژيـم     ه مصادف با شروع قيام مردمي ملّ

آقـاي  جنـاب  شماري را به زندان افكنـده بودنـد    ي بي عدهپهلوي بود و 
دكتر نورعلي تابنده وكالـت افتخـاري پرونـده غالـب روحـانيون و      حاج 

 بـه احقـاق حـقّ    موفّـق كردنـد و   دانشجويان مورد تعقيب را قبول مـي 
  .شدند مي آنان

ــروز ــد از پي ــت وزارت  بع ــه ســمت معاون ي انقــالب اســالمي ب
) وزارت ارشاد اسالمي فعلـي ( ملّيدادگستري و سپس به معاونت ارشاد 

منصوب شدند و ضمناً عضو هيأت امناء و هيـأت مـديره سـازمان حـج     
  .بودند نيز

هاي  فعاليتايشان به موازات مشاغل اداري و مناصب قضائي به 
فرايض ديني دانسته و دوري از آن را  اجتماعي نيز ادامه داده و آن را از
ديدند لذا زماني كـه در اسـتان خراسـان     خالف مكتب و اعتقاد خود مي

. يافتنـد  حضـور مـي   ملّـي بودند در جلسات و تشكيالت نهضت مقاومت 
شناسي نهضت آزادي  در جلسات اسالم 1332مرداد  28پس از كودتاي 

ر يـداهللا سـحابي و   مهندس مهدي بازرگان و دكتـ مديريت به كه ايران 
شركت و با آنها همكـاري   ،ي تشكيل شده بودناهللا سيدمحمود طالقا آيت
به دليل مشاغل قضائي و منع قانوني قضات از عضويت  البتّه. كردند مي

ها نبودنـد ولـي    ها و نهضت جمعيتعضو رسمي اين  هيچگاهدر احزاب، 
ـ    اي كه سخن حقي را بيان مـي  گروه و دستههر ت از آن نمـود بـه حماي
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ت اران ذايشان همچنين از بنيانگـ . خاستند سخنان بپا مي دفـاع از   جمعيـ
شمســي بــوده و در انتخابــات آن  1356آزادي و حقــوق بشــر در ســال 

  . البدل انتخاب و سپس عضو اصلي شدند ين عضو علياول عنوان به
هاي حقوق و دانشكده علوم قضائي  در دانشكدهمدتي نيز ايشان 

ط بـر مبـاني حقـوق غـرب و     كه بـه جهـت تسـلّ   ل داشتند اشتغاقم نيز 
ي حقوق اسالمي و نظريات فقهـاي عظـام    مطرح در زمينهي ها انديشه

پژوهـان و   قوانين مصوب كشـور همـواره بـا حسـن اسـتقبال دانـش       و
  .دانشجويان همراه بود

ف سالا ي جناب آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده به تبعيت از سيره
روي از روش غالب عرفاي عظام در عـين اشـتغال   صالح خويش و به پي

عرفاني  ـ هاي اجتماعي از سير و سلوك معنوي فعاليتبه امور زندگي و 
شمسـي   1331كه در ابتداي جواني در بهار  اند بطوري نيز غفلت نورزيده

ــر بزرگوارشــان مرحــوم    ــدر و پي ــارك پ ــه دســت مب ــاي حضــرت ب آق
اللّهي گنابادي شـدند   طريقه نعمت اهللا در عليشاه وارد در سلوك الي صالح

آقـاي   حضـرت عليشاه با جانشينان ايشان  صالح حضرتو پس از رحلت 
آقـاي حـاج علـي    حضـرت  و سپس  )رضاعليشاه(حاج سلطانحسين تابنده

از آنجا كه سلوك معنوي جناب  .تجديد عهد نمودند )عليشاه محبوب(تابنده
و مورد تأييد اقطاب  تابنده همواره تحت هدايتنورعلي دكتر حاج آقاي 

نمـاز جماعـت و سـپس     ي اقامـه  ي سلف بوده، ابتدا موفّق به اخذ اجازه
شـده و  » علـي  مجـذوب «دستگيري و شيخيت با لقـب   ي دريافت اجازه
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عليشـاه   آقـاي محبـوب  حضـرت  شمسـي   1371مهرماه  28باالخره در 
قب تابنده را با لنورعلي دكتر حاج فرمان قطبيت و جانشيني جناب آقاي 

صادر فرمودند و بـدين ترتيـب پـس از رحلـت     » عليشاه مجذوب«فقري 
سمت ارشاد و  ن، ايشا1375ماه  دي 27عليشاه در  آقاي محبوبحضرت 

  . دار شدند اللّهي گنابادي را عهده يقه نعمتقطبيت در طر
ايشان به تناسب اوضاع و برحسب مطالعات و تحقيقات، مقاالتي 

اند كه به  ز زبان فرانسه به فارسي ترجمه كردههايي را ا را تأليف و كتاب
  :باشد شرح ذيل مي

  .مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي -1
  .مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي -2
  .ي كتاب بحران دموكراسي تأليف روژه اتين الكومب ترجمه -3
شناسي يك انقـالب يـا سـال پـنجم انقـالب       ترجمه جامعه -4

  .نونالجزاير تأليف فرانتس فا
هـايي   مجموعه عرفان در زمانه و زندگي ما كه شامل رسـاله  -5
آشنايي با عرفان و تصوف؛ سفر حـج و عيـد قربـان؛ شـريعت،     : از قبيل

  .طريقت و عقل؛ خانواده
 عرفـان عرفاني منـدرج در مجلـه    ـ مقاالت متعدد اجتماعي -6

  .و ساير مجالت و جرايد داخلي و خارجي ايران
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رماييـد كـه پـس از تحصـيالت در كجـا      بفدر صورت امكان 
هـاي خـود را    فعاليـت مختصـري از سـوابق   كار شـديد؟   مشغول به

  1.كنيد بيان
وزارت خارجـه  اسـتخدام در  شنيدم كه  من در دوران تحصيل مي

. خيلي مشكل است و اگر كسي بتواند استخدام شود خيلـي مهـم اسـت   
تحـت تـأثير    كننـد و  معموالً جوانان خيلي به عواقب كارهـا فكـر نمـي   

پـدر   ،از لحـاظ انتخـاب شـغل   . گيرنـد  عواطف تصميمات نادرستي مـي 
فرمودنـد   عليشـاه كـاري نداشـتند و مـي     حضرت آقـاي صـالح  بزرگوارم 

 ي گرفتم و رسالهرا وقتي ليسانس لذا . شغلمان را خودمان انتخاب كنيم
مرحوم سلطان حسـين   .را هم گذراندم به وزارت خارجه رفتماتمام دوره 

جي كه مادرش از فقرا بود و خودش هم مرد خوبي بود و مـرا هـم   سنند
مـن  : ي؟ گفـتم يآ شناخت، از من پرسيد كه چرا به وزارت خارجه مي مي

ي كـه نفـوذ دولـت    يخواهم شغل مستقلي داشـته باشـم، جـا    اصوالً مي
اينگونـه  وزارت خارجه كـه  : مرحوم سنندجي گفت. خارجي در آن نباشد

  .ت نفت برويدبهتر است به وزار ،نيست
ايشان هم گفتند  .ستا  ها من گفتم آنجا كه كامالً دست خارجي

ين اولمگر وزارت خارجه اينطور نيست؟ آن موقع چيزي نگفتم ولي اين 
بعـد از  . شوكي بود كه بعد از استخدام در وزارت خارجه به من وارد شـد 

                                                                          
وگو و طرح سؤال از حضـرت اقـاي حـاج دكتـر      ي عرفان در كار اداري بر اساس گفت جزوه.  1

  .تنظيم شده است 1389در بهار و تابستان ) عليشاه مجذوب(نورعلي تابنده 



 )عرفان در كار اداري ـقسمت دوم (وگوهاي عرفاني  گفت/  12

اين جريان دو نفر از دوستان كه هر دو وكيـل مجلـس و درويـش هـم     
قرار شد براي اينكه در وزارت خارجـه اسـتخدام شـوم سفارشـي      ،دندبو

محبتـي بكننـد و   آنهـا  قرار بـود  ي آن روزي كه فردا پسفردا يا . بكنند
 ،ي كمـي بـود   فاصله مدتاين چون من استخدام شدم و  كنند،سفارش 

در هـر  فكـر كـردم   آنها مجال نكرده بودند كه سفارشي بكنند ولي من 
يكي از آنها بـه دروغ  . پيش آنها رفتملذا  .ر كنما تشكّصورت بايد از آنه

بـه فالنـي سـفارش     هشروع كرد به گفتن اينكه من چنين و چنان كـرد 
دانســت كـه مــن بــه   او مـي . وزيــر سـفارش كــردم  بــه نخسـت  ،كـردم 
فهميـدم او بلـوف    مـي هـم  مـن  . م كه بپرسمروزير دسترسي ندا نخست

و ظـاهر خيلـي متواضـعي    ا .گويد ولي چيـزي نگفـتم   زند و دروغ مي مي
او بعد از آن هرگز كاري را به ولي  ،صحبت بود داشت و خيلي هم خوش

 ،عكس او، شخص ديگري كه به او سفارش كـرده بـودم   به. ارجاع ندادم
به او گفتم از زحمات شما  .آدم ظاهراً سختي بود و خيلي هم صريح بود

اسـتخدام شـدي    ايشان هم گفتند از اينكه. م، من استخدام شدمتشكّرم
مـن   ،خيلي خوشحالم ولي براي من مجالي نبود تا كاري انجـام بـدهم  

  .كاري براي شما نكردم هيچ
اري، ـكـ گوينـد در هر  من پند بود اينكه مياين دو نفر براي كار 

خوانـدم بـه    بعداً كه قرآن مي. همين استهر چند جزئي، پندي بگيريد، 
ــذیَن : ايــن آيــه رســيدم

َّ
َّ ال َْســنبَ َ ْ ال َْمــُدوا ِمبــا ملَ
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ا َو ْ
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، كسـاني كـه كـاري    1
! كننـد، نـه   نازند، فكر نكنند با اين كار نجات پيدا مي نكردند و به آن مي

   .عذاب عظيمي خواهند داشت
اند ولي من در آن  ي قرآن گرفته ين آيهاسياري اين تجربه را از ب

صـورت عملـي ايـن تجربـه بـرايم       هنداشتم و ب خاطر بهموقع اين آيه را 
  .ي قرآني آن رسيدم پيش آمد بعداً به آيه

اي  دو هفتـه  يـا  اي وزارتخانه اين بود كه هفتـه آن يكي از فوايد 
خان بغايري كه از رجال علمـي   به دفتر مرحوم سرتيپ عبدالرزاق بار يك

رفـتم و   مـي  ،بودو از فقراي بسيار با ارزش و دانشمند و سياسي مملكت 
  .كردم از تجربيات او استفاده مي

 .گرنه ارتشي نبودبود كه رضاشاه به او داده بود و سمتي يسرتيپ
مهندس رسمي دولـت بـراي   . شاه به او خيلي اعتماد و اعتقاد داشت رضا

ي كه داشت ايـن بـود كـه نـوك     ظاهر خصوصياتاز . بودتعيين مرزها 
. و در دسـتش بـود  كرد  تراشيد و بلند مي مدادش را با مهارتي بسيار، مي
ها از او تعريف كرده بودنـد و گفتـه بودنـد     مرد دانشمندي بود كه آلمان

شما بايد قدر اين دانشمند خودتان را بدانيد، هر بار كه مأموريت داشـت  
ــتان و بل ــه سيس ــي  ب ــدخت م ــه بي ــرود، ب ــتان ب ــد و حضــرت  وچس آم

مـن كـالس   كـه   بار يك. رفت كرد و مي عليشاه را زيارت مي صالح آقاي

                                                                          
 .188عمران، آيه  سوره آل.  1
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مم يا دويكي دو كالس از هم اهللا  برادرم دكتر نعمتو دبستان بودم  سو
خــان خــدمت  در مدرســه بــوديم كــه عبــدالرزاق ،تــر بودنــد ينيمــن پــا
نم چه صـحبتي شـده بـود كـه     دا آمده بود، نميبراي زيارت آقا  حضرت

در آن زمان فقط . ها را ببينم هخواهد بچ خان گفته بود دلم مي عبدالرزاق
بزرگتـر از مـن   بـرادران  چـون  اهللا در بيـدخت بـوديم؛    من و دكتر نعمت

عليشـاه   صـالح  حضرت. اصفهان بودندتهران و شان تمام شده و در درس
اهللا بياينـد منـزل و    كه نورعلي و نعمـت  ندشخصي را به مدرسه فرستاد

ايـن داسـتان ربطـي بـه      البتّـه . مدير هم اجازه داد كـه بـرويم   .برگردند
آمـديم منـزل و   . اسـت  و خـوب موضوع ما ندارد ولـي گفتـنش جالـب    

ما هم  ،آقا نفرمودند كه بنشينيم عليك كرديم و ايستاديم، حضرت سالم
. خـواني  خان از من پرسـيد درس حسـاب هـم مـي     عبدالرزاق. ايستاديم

امروز چي  :گفت. مدرسه تازه درس حساب را شروع كرديمدر بله  :گفتم
گـويم   له ميأمن يك مس :گفت. خواندمرا ) منها( تفريق :گفتم ؟خواندي

بعد اشاره كرد به درخـت و گفـت االن روي درخـت     ؟ببينيم بلدي يا نه
چنـد تـا    ،زنم گنجشك را مي يكمن با تفنگ  ،گنجشك نشسته بيست

هيچي؟ چطـور   :گفت. هيچي :من گفتم ؟ماند خت ميگنجشك روي در
ي  بـا لهجـه  ( دپرن و مي دترسن مي رنهاي ديگآهيچي؟ گفتم براي اينكه 

همين عبارت مـن را  خان  مرحوم عبدالرزاق). »مترسن و مپِرن« بيدختي
در عـوض جـواب    ،ديـد  تا آخر عمر هر وقت مـرا مـي  حفظ كرده بود و 

ــرنمترســن و م :گفــت مــي ،ســالم خــدا رحمــتش كنــد واقعــاً مــرد  !پِ
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  .بود بزرگواري
  خارجه منصرف شديد؟ت كار در وزار ي چه شد كه از ادامه

. كوچك در وزارت خارجه خيلي در من اثر كـرد  ي دو، سه واقعه
 البتّـه خواستم كار مستقلي داشته باشـم،   يكي از آنها اين بود كه من مي

مـن كارمنـد اداره   . قل باشدناظر و استاد داشته باشم ولي كار خودم مست
 .در مدرسه هم خوب بود .نويسي خوب بود بودم و اتفاقاً قلم من در انشاء
 نوشـتم  نامه را مـي دو سه تا داد بايد متن  رئيس اداره كاري را ارجاع مي

دليـل يـك قسـمت را خـط      ولي او براي اينكه رياستش معلوم شود بـي 
ي يكـرد يـك چنـين كارهـا     را اضافه مي» واو«يا مثالً جايي يك زد  مي
بلكـه   !خيـر ن، بـدم آمـد  خـاطر شـخص خـودم     نه اينكه بهكرد البتّه  مي

هـم بـا رئـيس     بـار  يـك . سيستم اداري اينگونـه اسـت   فهميدم كه كلّ
را ) من و چند نفر ديگـر (ل استخدام ما كارگزيني دعوا كردم، چون در او

مـا   ،ايـم  اني نشدهما گفتيم تا خودمان بايگ. بايگاني فرستادندي  ادارهبه 
شويد، ما قبـول   گفتند به ترتيب فرستاده مي !به ادارات ديگر بفرستيد را

خارج نوبت  ،ولي بعد ديديم يكي دو نفر كه بعد از ما آمده بودند. كرديم
ادب بود  من به رئيس كارگزيني مراجعه كردم، او با همه خيلي بي. رفتند

من  .ايستادند او سرپا ميگفت، همه جلوي  سخن مي »تو ،تو« و با لحن
اينكه تو چنـين و تـو   گفتن بعد شروع كرد به  .رفتم و نشستم روي مبل

اين موضوع در اداره خيلـي  ! ييتو، تو. من، شما هستم: من گفتم! چنان
در . اي پيش آمده است مسألهصدا كرد كه براي رئيس كارگزيني اينطور 
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قاي قدس نخعي بود كه كناري كارگزيني، دفتر معاون وزارتخانه، آ اتاق
عليشـاه هـم    صـالح  آقـاي  حضـرت خدمت مرد مؤدب و مهرباني بود و 

 ،بعد كه از كارگزيني بيرون آمدم. آمد ارادت داشت و به ديدن ايشان مي
 .خواهنـد شـما را ببيننـد    آقاي قدس مي :پيشخدمت مرا صدا زد و گفت

نگونه سخن آقاي تابنده از شما اي: گفت .سالم كردممؤدبانه من رفتم و 
كـردم رئـيس    مـن فكـر مـي   ولي من جواب دادم بله، . گفتن بعيد است

آقـاي قـدس هـم    و تـر باشـد    بكارگزيني يك سازمان بايد از من مؤد
  . جوابي ندادند

كوچك مرا به فكر انـداخت كـه از وزارت    ي سه واقعه ـ اين دو
 .عليشاه هـم مشـورت كـردم    صالح آقاي با حضرت .خارجه بيرون بيايم

دادگسـتري كـه آقـاي     براي رفـتن بـه  . خوب است :شان هم فرمودنداي
چنـد  . ردمانعي نـدا  و گفتند كهكردم مشورت گنابادي در آنجا بودند هم 

مشهد و نيشابور و كاشمر خوب  .تا استخاره كردم كه به كدام شهر بروم
ي انتقال از وزارت خارجـه   وقتي نامه. بود كه من مشهد را انتخاب كردم

گذاشت به نزد مرحـوم پنـاهي مـدير     ا در اختيار دادگستري ميرا كه مر
هـم مـرا و هـم    كـه  امضـاء كنـد، او   هم وزارت خارجه بردم كه او  كلّ

كننـد از سـاير    آقاي تابنده همه سعي مي :گفت ،شناخت ام را مي خانواده
خـواهي   ادارات به وزارت خارجه بيايند، تو در وزارت خارجه هستي، مـي 

 :گفـت . دچسب من نمياينجا با سبك و روش  ، چونارمناچ :بروي؟ گفتم
پس تـو يـا   : گفت. توانم انه نميتأسفم :گفتم. بيا از اين كار منصرف شو
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براي اينكه من نديدم كه كسي از وزارت خارجه جاي ! اي يا نابغه ديوانه
 :اسـتخدام مـن در كارهـاي دولتـي بـود      اولاين دو سال . ديگري برود

به دادگسـتري   1329سال خدام شدم و در اسفند است 1327 سال اسفند
  .منتقل شدم
به سوابق اداري توأم با سوابق معنوي كـه جنابعـالي    توجهبا 

و طبعـاً  دار بوديـد   ايد و مناصب مهم و در سطح عالي كه عهده داشته
را چگونـه  فـرايض دينـي   كرديـد،   بايد وقت بسياري را صرف آن مي

  داديد؟ انجام مي
ام  وقت خوانـده  اولصبح و مغرب و عشاء را در من هميشه نماز 

اگـر در  . خواندم ساعت اداري، در منزل مي و نماز ظهر و عصر را در غير
ماندم، آنوقت حق داشتم كـه يـك    كارم مي خارج وقت اداري، در محلّ

در اوايـل انقـالب   . فرش بيندازم و نماز ظهر و عصـرم را آنجـا بخـوانم   
مـا   :گفتنـد  استفاده ميسوءبراي ها  بعضي ت وها از روي خلوص ني خيلي

ي نماز از كـار   بعد هم به بهانه ،رويم براي نماز به مسجد يا نمازخانه مي
اي را بـه   كرد بـراي كـار اداري نامـه    شخصي تعريف مي .كردند فرار مي
نويسي بردم ولي هيچكس آنجا نبود و همگي براي نمـاز كـار را    ماشين

ر مقـرّ  اي را وري اسـالمي سـاعت اداري  وقتي جمهـ . نده بودتعطيل كرد
براي . ند حضور داشته باشندموظّفكند يعني در اين ساعت كارمندان  مي

نمـاز  است؛ ساخته ناينكه دولت اين ساختمان اداره را براي نماز خواندن 
مـردم   كـار  بـه ن ساختمان براي رسيدگي آجا خواند،  در همه توان را مي
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عدم حضور گفتم كه  مين به پرسنل ، به همين دليل ماست ساخته شده
يـا بـه مناسـبت فـوت     . شـود  غيبت محسوب مـي  آنها در ساعات اداري

از سـاعت   ، معموالًاز لحاظ مذهبي يا اداري بود مهميكه آدم  يشخص
، در سـالن  )كه مردم بيشترين كار را در اين ساعات دارنـد ( ده تا دوازده

بـه  كردند و كارمندان  اعالم ميگرفتند و  دادگستري، مجلس ترحيم مي
من بخشنامه كردم كه در سـاعت اداري نبايـد ايـن    . رفتند اين بهانه مي

و در سـاعت غيـراداري   گفتم  ؛سالن در اختيار اينگونه مراسم قرار بگيرد
سـالن را بـراي مرحـوم آقـاي طالقـاني       بار يكحتّي  .ردمانعي نداعصر 
ند و بـه آقـاي وزيـر    بعد آنها پيش وزير رفت. خواستند، من مانع شدم مي

ل شما اين را به من محو: من در جواب آقاي وزير گفتم. شكايت كردند
 :وزيـر گفـت  . ل شده شما كاري نداشته باشـيد اگر به من محو ،يدا هكرد

هـم   بار يكبله، ولي چون آقاي طالقاني است و چنين و چنان است اين 
. د انجـام بدهنـد  ييبگوكه دار هستيد  اجرا بشود كه من گفتم شما اختيار

يكي، دو جلسـه  حتّي  .شدم اجرا شد ولي بعداً من مانع مي بار يكهمان 
ظهر براي مجلس ترحيم يكي از زبعدا چهارساعت عصر در كه خودشان 

  .هم كردمسخنراني كارمندان گذاشته بودند، خود من شركت كرده و 
رضا فيروزآبـادي  س و مرحوم حاج سيدا از مرحوم مدرداستاني ر

ـ   ،مرد سادهخيلي فيروزآبادي مرحوم كنند كه  مي نقل يرمهربـان و خي 
، ملّـي در مجلس شـوراي   .بيمارستان و پرورشگاه ساخته بودچنانكه بود 
فيروزآبـادي بايـد موافقـت يـا     . س و فيروزآبادي هر دو وكيل بودندمدر
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كرد و فقط الزم بـود   عدم موافقت خود را نسبت به موضوعي اعالم مي
كـرده بـود و بعـد    نقل از آيات قرآن  اولفقم يا مخالف، ولي موا :بگويد

آقـاي  : گويـد  بـه فيروزآبـادي مـي    مـدرس مرحـوم  . نظرش را گفته بود
مرحوم سپهساالر دو تا ساختمان ساخته كه يكي اينجاست ! فيروزآبادي

در كنــار مجلــس، مســجد (و ديگــري آنجــا ) منظــورش مجلــس بــود(
روزه و عبـادت سـاخته و مجلـس را     مسجد را براي نمـاز و ). سپهساالر

برويـد و در مسـجد   . براي سياست، حرفهاي شما مربوط به اينجا نيست
س چون خودش هم روحاني بود حرفش خيلـي  مدر .اين حرفها را بزنيد

انجمـن   ،كـه مـن معـاون بـودم     ، زمـاني در دادگستري بار يك .اثر كرد
 :دم و گفـتم مـن اعتنـا نكـر    .اسالمي از من وقت مالقات خواسـته بـود  

انجمـن   اندر كنارشانجمن اسالمي يعني بقيه اعتقاد به اسالم ندارند و 
انجمن اسـالمي در زمـان شـاه    . وجود داردكه مسلمان هستند اسالمي 

 عنـوان  بـه  و مفيد بود و كمك هم كرد ولي حاال همه اسالمي هسـتيم 
اتـاق مـن بـه     رِد. همه مسـلمانيم  شناسيم انجمن اسالمي، انجمني نمي

 از ايـن  البتّـه . توانـد بيايـد   اي مي كننده روي همه باز است و هر مراجعه
  .بدشان هم آمد ،منصحبت 

كردم كه اجـازه   دادم و خودم هم طوري رفتار مي من مجال نمي
ـ   ،ي مراسم مذهبي و ديني و عبادات دادم به بهانه نمي ل كار مـردم معطّ

  .باشدكارش  حلّدر مبايد در اين ساعت تعيين شده، بماند و كسي كه 
شود در ادارات براي گزينش يا ترفيـع درجـه    گاهي ديده مي
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 بـاره چيسـت؟   ايـن خواند يا خير، نظرتان در نماز ميند فالني پرس مي
  شما چگونه بود؟ ي رويه

ديدم كه نماز  اگر من نمي .نماز را نبايد جلوي من بخواننداصوالً 
بـراي اينكـه    ؛خواننـد  مينها نماز نآكه  دمبر ظن نميخوانند هيچگاه  مي

گويند اگر در سفر بوديـد و رفيـق    مي. ت استحمل عمل مؤمن بر صح
اي كه از يك درخت عبور كند از چشم شما پنهان شد بايد  شما به اندازه

، به همين دليل مـن فـرض   است فرض كنيد در اين فاصله نماز خوانده
كـار مـراجعين   كه مانع انجـام  هم نمازي  .خوانند همه نماز ميكردم  مي

باشد نماز نيست، گناه هم دارد و چه بسا نمازگزاري كه نماز او را لعنـت  
  .بودبايد به فكر انجام كار مردم گفتم  ميمن  .كند مي

اي را بـه   نامـه  ،كـه بـودم  رئيس سرپرستي سرپرستي  ي ادارهدر 
چـون در سرپرسـتي   ( نويسـي ببـرد   اي دادم تا بـه ماشـين   كننده مراجعه

بعـد از چنـد دقيقـه او برگشـت و     ) بردند ها را مي شان نامهمراجعين خود
همكارش هم گفت االن آخر وقـت اداري   ،نويس نبود گفت خانم ماشين

نويسـي رفـتم و    من نامه را از او گرفتم و به ماشـين . برو، فردا بيا ،است
هيچكس  ،كننده انجام نشود در اداره را ببنديد و تا كار اين مراجعه :گفتم

  .دخارج نشو
خودم هم نرفتم و نشستم تا نامه را ماشين و امضاء كرده و ثبت 

 ي بچهچون يكي از آنها  ،نويس قبالً به اين دو خانم ماشين البتّه. ندكرد
گفته بودم شما با هم توافق كنيد كه وقتي يكي از شما  ،كوچكي داشت
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براي من مهم نيست كـه چـه    ؛حضور ندارد ديگري كار او را انجام دهد
گويم، اين نامه بايد ماشين و كار مـردم   ي نامه را ماشين كند من ميكس

 ي هركدام از ما اگر سرويس نقليـه : به آنها گفتم .و كار نماند انجام شود
براي ما خيلي مشكل نيسـت  از لحاظ مالي آمدن به اداره  ،اداره دير كند

و است  مؤثّرولي براي بعضي از اين مراجعين دو ريال بليط اتوبوس هم 
حاال كه تا اينجا آمـده بايـد   . تواند دوباره دو ريال بدهد و فردا بيايد نمي

گذشـته از اينكـه    ؛كارش انجام شود تا فردا دوباره دو ريال ديگر ندهـد 
  .كارش فوريت هم داشته باشدهمين امروز ممكن است 
خيلـي  در ايـن شـرايط   رسد اجراي فـرامين الهـي    مي نظر به

  .مشكل باشد
ت و خيلي هم آسان است تنها راه اين است كه هيچ مشكل نيس

ت شما اين باشد كه به فكر مردم باشـيد و  وقتي كاري را قبول كرديد ني
در همان . اي را انجام دهيد، اين كار مشكلي نيست كننده كار هر مراجعه

ديگـر همـه چيـز    از آن به بعـد  بعد از اينكه من در اداره را بستم، مثال 
طرف روي حضـور و   از آن البتّه. ب كارشان بودندب شد و همه مواظمرتّ

خواست  آمد و مي غياب خيلي سختگير نبودم براي همين اگر خانمي مي
مـانعي   :گفتم مي ،اش را شير بدهد يا كاري براي او انجام دهد بچهبرود 

ـ   يـا   .ل نشـود ندارد فقط به همكارت بگو وقتي شما نيستيد كسـي معطّ
حقـوق بـود و مـرد امـين و خـوبي       حسابرسي داشـتيم كـه دانشـجوي   

ت را علّ .بار تقاضاي انتقال كرد يك )استمنظورم براي افراد خوب ( بود
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هـا سـركالس    من دانشجوي حقوق هستم و بايد صـبح  :پرسيدم، گفت
ي يصـبح بيـا  كارهايت را عصرها انجام دهي و تواني  گفتم تو مي. باشم

كـه آمـدي   ظهر ازبعدي من خارج شوي و  و با اجازه دفتر را امضاء كني
او موافقت كـرد   .ل نماندخواهم كارت معطّ من مي .كارت را انجام دهي

خيلي در عين حال كرد و  نماند و خيلي هم خوب كار ميواو كارش هم 
ممنــون بــود و مــن هــم ممنــون او بــودم، از ايــن قبيــل مــوارد زيــاد  

  .داشت وجود
م يا شـغل  خانوادگي كه داشتيد براي احراز مقا موقعيتآيا از 
  كرديد؟ استفاده مي

وجه دنبال اينكه  هيچ خانوادگي كه داشتم به موقعيتمن با وجود 
: عليشـاه فرمودنـد   حلصا آقاي حضرتپدرم  بار يك. بگيرم نبودممنصبي 

نشـيند و   اش مـي  نورعلي اين مشاغل بـرايش كوچـك اسـت، در خانـه    
همين دليل مـن  به . زنند ي او را مي آيند و در خانه مناصب و مشاغل مي

دنبال شغل نبودم و ترسـي   و خودم فقط منتظر بودم شغل خودش بيايد
باهوش كه آدم ) وزير دادگستري وقت( چنانكه دكتر باهري .هم نداشتم

يك بحـث  به دليل شد  و زرنگي بود و جزء رجال آن دوره محسوب مي
 ؟روي چرا پيش او نمـي : گفت رئيس دفترش مي. سياسي مرا منتقل كرد

مـن   ،كرد و وقت گرفته بود با او كاري ندارم ولي او اصرار مي :گفتممن 
اين نيست كـه  براي آقاي تابنده انتقال تو  :گفت يدكتر باهر. هم رفتم

 ،كنـد  مـي  من وزيرم و سياست مملكت اقتضاچون بلكه . بد استكارت 
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تو را به شيراز كه وطـن خـودم   به همين جهت برويد، بايد از اينجا شما 
من اينقدر از كارت  امنته .كنم منتقل مييلي جاي خوبي است است و خ

خـواهم تـو را عـوض كـنم،      ماه است كه مي چهار سهراضي هستم كه 
بعداً مـرا سـرزنش كننـد     ترسم ، ميكسي را ندارم كه به جاي تو بگذارم

ي  بـا همـه  ! شخص را به جاي او گذاشتيفالن كه تابنده را برداشتي و 
ي مثبـت را داشـت كـه     گويند اين نكتـه  هري ميكه از دكتر بامواردي 

  .گفت منصفانه مشكلش را هم مي
بود و فكر چگونه كار ها در محيط  خانمشما با برخورد  ي نحوه

  ؟كنيد رفتار آنها بايد به چه صورت باشد مي
كاري نداشتم، وقتي كسـي در  ها  خانممن به كارهاي خصوصي 

بايـد  . ته باشـد بودن او كاري داش كند نبايد به زن يا مرد اي كار مي اداره
  .دكن توجهآنها كار به و  ببينددرخواست مردم را 

سرپرسـت   بي هاي سرپرستي كه مراجعين آن اكثراً زني  ادارهدر 
ها صحبتش را بيشتر طول  كرد كه با بعضي از خانم بودند جواني كار مي

لـي در  خواهي زن بگيـري و  من به او گفتم اشكالي ندارد كه مي. داد مي
حرف زدن و خواستگاري و سـاير مقـدمات نبايـد     اداره فقط آشنا بشو و

اداره محـيط  در . سرپرسـتي  ي ، برو در بيرون از ادارهاداره انجام شود در
. ي خوبي هـم گـرفتيم   زن و مرد هيچ فرقي با هم ندارند و اتفاقاً نتيجه

اي اي كه دامـاد آقـاي خمينـي، آقـ     بعدها در جمهوري اسالمي در دوره
هـا   خواسـتند ببيننـد خـانم    آمدنـد و مـي   هـا مـي   اشراقي، بـه وزارتخانـه  
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ي كه من خبر دارم تنها سازماني كـه از  يتا جا ،برخوردشان چگونه است
بـود كـه    ملّـي ها ايرادي نداشت وزارت ارشاد  حيث رفتار و حجاب خانم

يكي از رجال سياسي قبل از انقـالب  فقط وقتي كه . بودم شمن مسئول
عزا لباس سياه  عنوان بهوزير قبلي اعالم كرده بود كه  نخست ،درا كشتن
آقـاي   .هـا در اداره لبـاس سـياه پوشـيده بودنـد      دو نفر از خـانم . بپوشيد

اي به وزير ارشاد نوشـته بـود كـه     اشراقي اسم آنها را پرسيده بود و نامه
 آقـاي . اند، آنها را اخراج كنيـد  لباس سياه پوشيده دو نفر خانم چون اين

دادنـد چـون    ، معموالً به من ارجاع ميوزير هم ذيل نامه به من نوشتند
نداشتم كه حاال فالنـي  هم ترسي  دادم و من آنچه صحيح بود انجام مي

من با آن دو خانم صـحبت كـردم و گفـتم    . بايد انجام شود ،دستور داده
دولت از لحاظ سياست كلي خودش حق دارد كه بگويـد اينهـا از جنـاح    

ولـي   گويد با شـما رفتـار كنـد    تند و به ترتيبي كه قانون ميمخالف هس
ي مـن مرحـوم شـده و     هيكي از آنها گفت عم. شود گفت بيخودي نمي

اش را هـم نشـان داد    مجلس ترحيمي براي او برگزار كردنـد و روزنامـه  
شـما  : گفـتم . ديگري هم چيزي شبيه همـين داسـتان را توضـيح داد    و

ر نامه نوشـتم تحقيـق كـردم ايـن قضـيه      سركارتان برگرديد بعد هم زي
و آنها سر كارشان بروند و اند ندارد  ربطي به آنچه كه آقاي اشراقي گفته

. ترسناكي حاكم بـود  اوايل انقالب جو. ي كارمندان خبر شدند البتّه همه
جـاي ديگـري   در . ترسيدند مأمورين اطالعاتي همه جا بودند و همه مي

من او را خواسـتم و گفـتم    .يجاد كنندخواستند براي خانمي مشكل ا مي
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ديديد  ،ديمن در اينجا مثل پدر شما هستم و شما همه فرزندان من هست
كه در مورد آن دو خانم كه آقاي اشراقي به وزيـر نامـه نوشـته بودنـد،     

من است، مـن   تأييدآقاي وزير نوشتند آقاي تابنده هر اقدامي كند مورد 
و از احترامشان هم هيچ كـم  نشدند،  تاذيهم از آنها دفاع كردم و آنها 

هـا   خـانم ي شـما   توانم در مـورد همـه   ميخواهيد من  حاال اگر مينشد، 
شما هم بايد به من  البتّه، چنين قدرتي نشان بدهم و به شما كمك كنم

. تر باشيد و مراعـات كنيـد   در اداره هستيد دقيقزماني كه كمك كنيد و 
و بعد هـم  پذيرد  زندي كه از پدر ميفراو هم با كمال ميل پذيرفت مثل 

 نظر بهيم خيلي كوچك يگو اين وقايع را حاال كه مي. ديگر ايرادي نديدم
، خيلي مهـم و  ايامنيست ولي در آن  مهمييم كه چيز يگو رسد و مي مي
  .بودندراضي بود و براي همين هم كارمندان خيلي  مؤثّر

ـ   ان بـه وزارت  قبالً فرموديد كه بنا به ميل و درخواسـت خودت
  .دادگستري منتقل شديد، از تجارب كاري خودتان در آنجا بفرماييد

در آنجـا ابـالغ دادرس    ،به دادگستري مشهد منتقل شـدم وقتي 
گز هنـوز تشـكيل    ولي چون دادگاه دره ،گز را به من دادند البدل دره علي

 گز در مشهد بمانم نشده بود ابالغ زدند تا زمان تشكيل شدن دادگاه دره
البدل مشهد شدم كه  ي بعد ابالغ را عوض كردند و دادرس عليمدتولي 

البـدل   سال دادرس علـي  4و در اين مدت  .سال در مشهد بودم 5حدود 
تـا شـعبه داشـت، دو تـا      4دادگاه مشهد . بودم و بعد رئيس دادگاه شدم

. حقوقي آنجا شدم سومي حقوقي كه من رئيس شعبه  جزائي و دو شعبه
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شد، چون كاري نداشتم كه فـالن   از من خيلي شكايت مي دتمدر اين 
بـار كـودكي در    يـك  .آقا مهم است يا مهم نيست يا چنين و چنان است

 ،خـورده بـود   آنجـا  يكي از افراد مهـم  حال بازي كردن به عقب ماشين
راننده هيچ گناهي نداشت، من او را تبرئـه كـردم چـون كـاري نكـرده      

تبرئـه  آسـان  است نبايد او را  مهمياين آدم : ولي بعد به من گفتند .بود
ما او را براي مهم بودنش محاكمه نكـرديم بـراي    :من گفتم .كردي مي

در  روحيـه منظور اين  .گناهي نداشت البتّهموضوعي محاكمه كرديم كه 
  .مردم وجود داشت

مرد بسـيار  . محمد عبده بودانتظامي قضّات محكمه وقت رئيس 
 همانوقـت  .د و از حقوق خارجي هم اطـالع داشـت  دانشمند و فاضلي بو

اي زيـارت بـه   با همسرش بـر همراه كردند كه  داستاني از او تعريف مي
انداختنـد و   مـي جـايي  هـا در وسـط اتوبـوس     وقـت آن. مشهد رفته بودند

نشستند، عبده، لبـاده كـه يـك لبـاس قـديمي اسـت پوشـيده بـود          مي
همسـرش هـم   . شـت ريشي هـم دا  آنوقتي كه كسي ريش نداشت، ته و

هر دوي آنها روي صندلي  .پيرزن قديمي و چادري و خيلي محفوظ بود
شـود و   در ميان راه در شهر دامغـان مسـافري سـوار مـي     .نشسته بودند

همسـر عبـده كـه    . نشـاند  راننده او را به جاي عبـده روي صـندلي مـي   
نشـيند و مـرد    توانست كنار مرد غريبه بنشيند در وسط اتوبوس مـي  نمي
عبده براي اينكه سرصحبت را . نشيند فر كنار عبده روي صندلي ميمسا

گويـد مـن قاضـي     مـي آن فـرد  ه هستيد؟ كار چهشما  :پرسد مي ،باز كند
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كنـد ايـن    بعد هم فكر مـي . گويا رئيس دادگاه دامغان بوده است. هستم
ديگـر   و نـدارد را ارزش مكالمـه   ،پيرمرد دهاتي با اين لبـاس و هيكـل  

 :گويـد  كنـد و مـي   گذرد رو به عبده مي ي ميمدت. زند ميحرفي با عبده ن
ـ من قاضـي د « :گويد شغل شما چيست؟ عبده مي او بـا   ».ن هسـتم ركُم

مـن رئـيس    :گويد عبده مي »ن يعني چه؟ركُمقاضي د« :گويد تعجب مي
شناسـد از تـرس    وقتـي عبـده را مـي   . انتظامي قضات هستم ي محكمه

عبـده بـا عصـبانيت بـه او     . كنـد  مـي  خواهي لرزد و شروع به معذرت مي
اند كه اينگونه حقوق  تو را قاضي كردند و بر مردم مسلط كرده: گويد مي

بيني اتوبوس جا نـدارد، منتظـر بمـان بـا      وقتي مي !؟مردم را حفظ كني
   .كند اتوبوس بعدي بيا، خالصه برخورد خيلي سختي با او مي

ي مالقـات بـا   بـرا  ،به تهران آمدماز مشهد وقتي براي مرخصي 
ي انتظامي قضات كه رئيس آن عبده  به دادگاه محكمه محسن گنابادي

وقتي وارد دادگاه شدم آقاي گنابادي روبـرو نشسـته بودنـد و     .، رفتمبود
آقـاي گنابـادي    .نشسـتند  ميز منشـي مـي  پشت آقاي عبده هم معموالً 

 ،اي كـه صـحبتش بـود    جناب عبده، تابنده :جواب سالم مرا داد و گفت
معلوم شد قبالً راجع به من صحبت كرده بودند، چـون از   .يشان هستندا

عبـده مـرا   . بـودم   من از همه تبرئـه شـده   ومن خيلي شكايت شده بود 
دقيقاً يادم هسـت   .آهان، پسرم بيا، بيا اينجا بنشين: نگاهي كرد و گفت

تــي بــود و همــه از او خيلــي مــرد بــا ابه. خطــاب كــرد »پســرم«مــرا 
اهللا  بـارك : خيلي با محبت گفـت . رفتم و پهلوي او نشستم .ترسيدند مي
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: كارهايت خوب است و خالصه خيلي از من تعريـف كـرد و بعـد گفـت    
اشتباهاتي هم داري ولي از يك قاضي جـوان نبايـد بـيش از ايـن      البتّه

البدل  گفتم دادرس علي ؟تي داريماالن چه س :بعد پرسيد. انتظار داشت
چيزي نگفـت و تلفـن   ) مدش من رئيس مي ودبرئيس نيعني اگر (هستم 

! آقاي فرهنـگ  :پرسيد و زد به آقاي فرهنگ كه مديركل كارگزيني بود
تابنده در مشهد چه سي خـوبي داشـت   تي دارد؟ فرهنگ كـه حافظـه  م، 

يعنـي  ( البدلش را بردار علي: عبده گفت .البدل هستند دادرس علي :گفت
. نـدارد  تشـكّر نه : ولي او گفت كردم تشكّرمن از او  )رئيس شعبه بشود

  .كارهاي خوبت اين كار را كردم خاطر به
عليشـاه هـم    صالح آقاي به حضرتآقاي فرهنگ بعدها فهميدم 

براي رياست شما  :گفت مياو  .دانستم ارادت دارد و من در آن زمان نمي
ي انتظامي را پيشنهاد كرده  الزم است رئيس دادگستري دستور محكمه

موضوع ديگري كه بايد  .كرد م هرگز به كسي توصيه نميعبده ه. باشد
البـدل بـودم،    بيان كنم اين است كه در آن زمان كه مـن دادرس علـي  

ابتـدا   .ي مـن بودنـد   رئيس شعبه مرحوم آقاي سعيدي بود كه پسـرعمه 
من گفـتم شـغل مستشـاري اسـتان     من پيشنهاد مستشاري شد ولي  به

، كنيدبراي اين شغل پيشنهاد را شما آقاي سعيدي  ؛براي من زياد است
را به من بدهيد كه اين پيشنهاد ، آن پست آقاي سعيدي خالي شد وقتي

در طول چند روزي كه به تهـران  . مورد موافقت قرار گرفت و انجام شد
او  .و خداحافظي بـه نـزد عبـده رفـتم     تشكّربراي  ،براي مرخصي آمدم
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مروز يك گوشمالي هـم  تو بود و اليقش بودي اما ا گفت اين مقام حقّ
اين  .ام ماه محكوم كرده شما را به كسر عشر حقوق در يك. برايت دارم

شما  :من گفتم. انداخت عقب مياداري سال از رتبه  كسر حقوق مرا يك
ايشـان   ؟بكنيد درست است ولي به چه دليلي مرا محكوم كرديد ههر چ
اينكـه آن آقـا   دليـل  ه من جواب دادم ب .فالن پرونده بود خاطر به: گفت

قاضـي نبايـد مزاحمـت    : عبده گفـت  .آدم مزاحمي بود اين حكم را دادم
جهت ممنـونم  هر به :گفتم. تو در آنجا خطا كردي ،باشد مؤثّرعوام در او 

و هنوز هم از او ممنونم كه مرا به موقع تشويق و به موقع هم محكـوم  
از عبـده  هميشه بايد اينگونـه باشـد كـه ايـن درس را مـن       البتّهكرد و 
آمـد   عبده وزير نبود ولي كسي بود كه هر وزيري به عدليـه مـي  . گرفتم
آمـد پـيش    بعـد هـم مـي    ،رفت پيش رئـيس ديوانعـالي كشـور    مي اول

ــ عبـــده، ه شـــاه بـــود و خيلـــي هـــم مـــورد اعتمـــاد و مـــورد توجـ
ــه ــاي حضــرت ب يــك روز كــه . عليشــاه هــم ارادت داشــت صــالح آق

شريف آورده بودند آقـاي حـائري   عليشاه به تهران ت صالح آقاي حضرت
ارزش و مرد دانشمندي بود به ديدن ايشان آمده  شاهباغ كه از قضات با

مـن هـم در   . ايشان هـم بـراي بازديـد او تشـريف بـرده بودنـد      . بودند
خدمتشان بودم و گفتم آقاي عبده پايشان شكسـته و در منـزل هسـتند    

 :ايشان فرمودند. دتشاناند اگر اجازه بدهيد برويم عيا كه خدمتتان نيامده
خواهنـد بـه    حضرت آقا مـي  :من تلفن زدم و گفتم. تلفن بزن كه برويم

من راضي نيستم،  .من بايد خدمت ايشان بيايم: عيادت شما بيايند، گفت
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فرداي آن روز با دو عصا در زير بغل و . كنم تشريف نياورند خواهش مي
ر خيابـان فرهنـگ   دو نفر كه مراقب او بودند آمد بـه منزلـي كـه مـا د    

تـو را  : بار به من گفت يك. ارادت داشتندبه ايشان منظور اينكه . داشتيم
نـام پـدرت   ي  نياوردم ولي تـو شايسـته  به دادگستري نام پدرت  خاطر به

 ،بـود ي يها شاه مأمور بازرسيعبده از جانب رضاشاه و محمدرضا. هستي
 بـار  يـك  .آمـد  يبيدخت مـ به شد، حتماً  از گناباد رد ميهم كه هر وقت 
بازرسي چطـور   :آقا براي من تعريف كردند كه از عبده پرسيدند حضرت

يـك بـدبختي    :آقا فرمودنـد  بعد حضرت .بود و ايشان جوابي داده بودند
كنيد بعد، او  گيريد و محكوم و بدبختش مي دزدد شما او را مي آفتابه مي

كار فكـر كنيـد    بايد از پايه و اساس. كند هم، ده نفر ديگر را بدبخت مي
  .كه دزدي نباشد

اي مثل مرحوم عبده در آن زمـان در   آيا كسان ديگري با رويه
يا اينكـه فقـط    ،آموز باشند دادگستري بودند كه براي جنابعالي عبرت

  ايشان چنين بودند؟
دانشـمند و   ،هـاي بـزرگ   شخصيتدر آن موقع خدا رحمت كند 

هـم  پدرشان و باد بودند اهل گنا كه مرحوم گنابادي مثل. حكيمي بودند
پـدرم  : گفـت  گنابادي ميآقاي برادر . درويش نبودند ولي مرد خوبي بود

 ولـي در ها و درويشان مخالفت كنيـد   مبادا با بيدختي :كرد وصيتبه ما 
  !درويش هم نشويد حال عين

در . كانديداي مجلس شـده بـود  از گناباد بار مرحوم گنابادي  يك
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بـه وي  بـه طعنـه    )موقع جزء گناباد بود كه آن( فردوس رجالِ حفلي،م
 مرتّـب حضرت آقا و درويشان بيـدخت، گنجـي دارنـد كـه     : ندگفته بود
 .آورنـد  كننـد و پـول در مـي    فوت ميپاكت در  ،آورند پاكت ميبرايشان 

نشناسـي هسـتيد،    هـاي نمـك   شما چه آدم :گنابادي هم جواب داده بود
ـ راسـر مملكـت، م  در س. ن هستيدديمتدين كه نداريد كه بگويم  اك در لّ

فرسـتند تهـران و خودشـان     بعد مي ،آورند كنند پول در مي محل كار مي
خودشان را بـه    ها پول شهرستان رجال شهرستان. روند هم به تهران مي

آورنـد   يتنها شهرستاني كه از همه جاي مملكت پول مـ . برند تهران مي
ايـد قـدرش را   شـما ب . كننـد  جا هم خرج ميآنجا، بيدخت است كه همان

بيني بود و همه  جالبي اشاره كرده بود، مرد روشن ي مسألهكه به . بدانيد
  .قبولش داشتند

اهللا بـه   آيت. اهللا كفائي جمع بودند ي آيت در محفل ديگري ورثه
ي او به اسـم ايشـان    ش در مشروطيت مشهور است و ورثهفعاليتجهت 

هـا   كه اين بيدختي شده بودآن محفل گفته در  .مشاغل مختلفي داشتند
در ايـن   ،كردنـد  بحث مـي باره  اينخالصه درو  !چطور اينقدر مهم شدند

كــه دقيقــاً  بــوداز تــاريخ رحلــت پــدر مرحــوم كفــائي صــحبت  ،بــين
 ،گفـت  ، يكي ديگر چيـز ديگـري مـي   1323گفت  يكي مي .دانستند نمي

بيـدخت هـيچ    :آقاي گنابادي گفته بود. كس چيزي گفته بودخالصه هر
 .اش را بلند كـرد  سلطان آمد نام خودش و خانوادهايك ملّ. داشتچيزي ن

اسـلطان  يك از خاندان ايشان يا از درويشان بپرسـيد ملّ  االن شما از هر



 )عرفان در كار اداري ـقسمت دوم (وگوهاي عرفاني  گفت/  32

، روز و 1327سـال   ولاال ربيع 26گويند  همه مي ،چه موقع مرحوم شده
افتخـار  ) كفـايي  اهللا آيت( دانند ولي شما كه به نام ايشان آن را ميسال 
آنهـا حـق دارنـد كـه مهـم      كه  البتّهدانيد،  سال فوت او را نمي ،كنيد مي

  .باشند و شما نباشيد
هـاي ديگـر    هم مثل خيلـي شيخ محسن گنابادي مرحوم من از 

بـودم و مبـارزات   قاضي عدليـه  وقتي كه در تهران  .درس خوبي گرفتم
سياسي عليه شاه داشتيم، هيئت نظارت انتخابات تشكيل شده بـود كـه   

به شيخ محسن گنابـادي  . آنها شيخ محسن گنابادي بوداعضاي ز يكي ا
من فقـط نـاظر انتخابـات     :گفت ؟چرا چنين كاري را قبول كردي :گفتم
ما اعالميه  ، مثالًكنند ي مييكارهاو چنان اينها چنين  :من گفتم ،هستم
اين مسائل بـه   :گفت. كنند آنها چاپ نمي ،دهيم براي دكتر سنجابي مي

كـردم و در  بحث ي من كلّ. ده و مربوط به انتخابات نيستمن ارجاع نش
كرديم شما  آقاي گنابادي ما به شما ارادت داشتيم و فكر نمي: آخر گفتم

آقاي : آقاي گنابادي خيلي خونسرد جواب داد .چنين كاري را قبول كنيد
كه من آدم خوبي اشتباه اين تابنده شكر خدا را بكن كه خواسته تو را از 

. به من درسـي داد كـه هرگـز يـادم نرفـت      مسألهاين . ربياوردد  هستم،
وكيلـي   ،در دادسراي انتظامي كه بودم بار يكدارم كه  خاطر بهباره  دراين

كرد من آن قاضي را محكـوم   از يك قاضي شكايت كرده بود و فكر مي
. ديدم قاضي خطا نكرده و او را تبرئه كـردم   پس از بررسي،من  .كنم مي

من واليتي  آقا از شما كه خراساني و هم :من آمد و گفت آن وكيل پيش
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مـن هـم در   . رفتـار كنيـد  كردم اينگونه  هستيد توقع نداشتم و فكر نمي
همين داستان شيخ محسن گنابادي و درسي را كـه بـه مـن    وي جواب 
  .برايش تعريف كردم ،داده بود

 دراز آن دو نفـر   حتّي. وقايع درسي گرفتماين كدام از من از هر
زد كه چنين كـردم   كه يكي بلوف ميداستان استخدام در وزارت خارجه 

بعضي مسـائل را  . گفت من كاري نكردم و چنان كردم و ديگري كه مي
كردم ايشـان هـم    عليشاه عرض مي صالح آقاي كه بعداً خدمت حضرت

از  ،اســتثنائاً بعضــي مســائل را هــم از قبــل البتّــه ،فرمودنــد مــي تأييــد
  . پرسيدم مي ايشان

  و بـود در كارهاي اداري چگونه جنابعالي  ريزي ي برنامه نحوه
  ؟بايد باشداصوالً چگونه 

بدين معني كـه در  . كند در كار اداري رياست با قضاوت فرق مي
به وقت  ،كردم سرپرستي كار مي ي ادارهوقتي كه در مثل رياست اداري، 

لتقريباً جزء . د بودمو زمان خيلي مقيحضور و دم كه دفتر ين نفراتي بواو
و بايد سر مسير عادي داشت براي اينكه كارها . كردم را امضاء ميغياب 

سـير  ي قضـائي داشـت و    كـه جنبـه  را  ييشد اما كارهـا  وقت انجام مي
. هاي ديگـر هـم انجـام بـدهم     توانستم در فرصت مي ،نداشتمشخصي 

 در خانـه گـاه  فقهي و قانوني داشـت،  و تأمل چون بحث  قضائيمسائل 
كردم كه چه تصميمي بايد بگيرم  ها فكر مي هم كه بودم راجع به پرونده

مثـال قـانون سـابق حمايـت      عنـوان  بـه . تا با قانون و فقه مطابق باشد
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ين قانوني بود كه راجع به زنان نوشته شـده بـود، بـه زن    اولخانواده كه 
داد كه از شوهرش وكالت بگيرد كه در صورت وجود بعضـي از   اجازه مي

زن و شوهري كـه بـا هـم    بار  يك. ايط بتواند خودش را طالق بدهدشر
ق شد ها طول كشيده بود، زن موفّ مدتي آنها  اختالف داشتند و پرونده

بعداً همسرش به دادگـاه آمـد و داد و بيـداد بـراه      ؛كه طالقش را بگيرد
 ،رجـوع دارد  مـرد حـقّ  : من گفتم ؟انداخته بود كه چرا زنم طالق گرفته

ي بعـد  مـدت . ي رجوع كني و ديگر چيزي نگفـتم و او هـم رفـت   توان مي
بـودم،  ) ترين قاضي ساده(البدل  را كه دادرس علين رئيس دادگستري م

سال دوندگي كرده تـا حكـم طـالق     8چرا كسي را كه  :صدا زد و گفت
منطـق   :جواب دادم ؟تواند رجوع كند اي كه مي به شوهرش گفته ،بگيرد

 دودر قـانون   .دهـد  اين اجازه را به مرد مي شما صحيح است ولي قانون
توانـد   مـرد مـي   ،عـده  مدتيكي طالق رجعي كه در  .نوع طالق داريم

رجعي مشخص شده طالق بجز موارد  .رجوع كند و ديگري طالق بائن
آورده است و چون اين طـالق را  قانون هاي بائن را  طالقموارد است و 

 .باشـد  نيست و قابل رجوع مي جزء آنها ذكر نكرده پس اين طالق بائن
ولـي قاضـي نبايـد     :رئيس دادگستري فكري كرد و قبول كـرد و گفـت  

بله فرمـايش شـما صـحيح اسـت ولـي او اينقـدر        :گفتم. ي كنديراهنما
  .مجبور شدم چنين حرفي بزنماختيار  بيجاروجنجال براه انداخته بود كه 

اً قـانون  بمرتّبايست  مينيازمند فكر كردن بود و من  ها اين حكم
تـرين   ها سـاده  وقتآن. تا بتوانم از آن استخراج كنمرا به ياد داشته باشم 
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پرونده عدليه همين مسـائل طـالق بـود كـه بـه صـورت گـردو شـمار         
ي  پرونده طالق را رأي داديم و حـال آنكـه در همـه   صد گفتند مثالً  مي

  .دطلبي را مي خاصي دقّتها چنين مسائلي وجود داشت و  اين پرونده
در  البتّـه . د به وقت نبـودم خيلي مقي قضائيدر مسائل از اين رو 

ي  رئيس دادگاه از جنبه. نداشتخاصي هم وجود قضائي رئيس كارهاي 
وقت  اولاز  ،بودم ي سرپرستي ولي وقتي در اداره .قضائي كاري نداشت

موقـع مـن    رفتنـد، آن  مانـدم، وقتـي همـه مـي     تا آخر وقت در اداره مي
اگر كاري نداشتم چون ساعتي تعيين شـده بـود   حتّي  در اداره .رفتم مي

در آخـرين لحظـات فكـر    حتّـي   ،كه رئـيس اداره حضـور داشـته باشـد    
كردم شايد ارباب رجوعي با اتوبوس بيايد و در آخرين لحظه رسـيده   مي

  .ماندم تا آخر وقت ميلذا  ،باشد و آنوقت اگر من نباشم، صحيح نيست
روش من در حضور  ،آن شغل و نيازِ برحسب شغلاين است كه 

  .كرد و غياب فرق مي
در حين انجام كارهاي اداري يـا  هاي اجتماعي خود را  فعاليت

  ؟كرديد چگونه تنظيم ميقضائي 
نداشـت  چنداني هاي اجتماعي نياز  فعاليتدر آن زمان جامعه به 

ي يهـا  اجتماعي مورد نياز جامعه است، گاهي براي رأي فعاليتولي حاال 
ولـي مـن اهـل     ،آمدند كه مصاحبه كنند ميكساني كردم،  كه صادر مي
ي كـه در وزارت ارشـاد يـا دادگسـتري بـودم،      ايامحتّي  .مصاحبه نبودم

بعـد  . دهـم  من جواب مي ،سؤال بپرسيد :گفتم ميو مصاحبه نبودم  اهل



 )عرفان در كار اداري ـقسمت دوم (وگوهاي عرفاني  گفت/  36

مثال به يكي از ايـن   عنوان به. يد سؤال كرديم و چنين جوابي دادنديبگو
ديدم در آنجا رفتم، سرپرستي  ي ادارهوقتي به . كنم مهم اشاره ميموارد 

ي كه پدر و مادري ندارند يا آنهـا را سـر   يها بچهرسم شده كه پرورشگاه 
دهنـد و او   مـي  يياند، به يك خانم آلماني يا آمريكا اند و رفته راه گذاشته

گفتم من . فروشد فرزندخواندگي در كشور خودش مي عنوان بهها را  بچه
دادن طفل مسلمان به غيرمسلمان صحيح نيست و بعد بـراي اينكـه در   

بـا بعضـي از   باشـم  كـرده  ي قانوني و هم مشورت  اين مورد هم مطالعه
را  ييهـا  چند روزي نامـه . خصوصاً با مرحوم پدرم مشورت كردمفقها و 

بعـد بـا    .رد نكردم و امضاء هم نكردم ،شد كه مربوط به اين موضوع مي
هـا   توان طفل مسلمان ايراني را به خـارجي  لي گفتم كه نميفصدالئل م

يـك روز يـك   . اي درآمـد و چـاپ شـد    سپرد كه بعداً به صـورت مقالـه  
، بعـد  گذاشـتم او خيلي احتـرام  به من هم  ،كشيش آلماني پيش من آمد

گفتم براي اينكـه   ؟ها را به ما بدهند بچهدهيد  شما چرا اجازه نمي :گفت
 وَ : گويد كه مي اي داريم ما آيه

ً
ُـْؤِمنَني َسـبیال

ْ
 امل

َ َ
کـاِفریَن 

ْ
ُ لِل َعـَل اهللاَّ

ْ َ
ْن 

َ
ل

1 ،
بـاز نخواهـد    تسلّطخدا هيچگاه براي كافران نسبت به اهل ايمان راه «

اي  معلوم بود آدم با مطالعـه ( دانم بله من هم اين آيه را مي :گفت .»كرد
ويد براي كافرين، ما كه گ ولي قرآن شما مي) بود كه او را فرستاده بودند

گفـتم  . به خدا معتقديم، ما كافر نيستيم فقط پيغمبر شما را قبول نداريم
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بـه  ولـي كـافر بـه پيغمبـر هـم       ،كافر به خدا كه اصالً جاي بحث ندارد
كه به يك روحاني  من همانطوري .كافر است ولي قابل احترامندمعنايي 

خالصـه اسـتدالل   . مگذارم به شـما احتـرام گذاشـت    مسلمان احترام مي
من . ي خروج اين اطفال را از من بگيرد خواست اجازه كرد و ميمفصلي 

اي از دفتر ملكه فرح رسـيد كـه    چند روز بعد نامه. دهم اجازه نمي :گفتم
فرمايند اين كودك را به فالن  حضرت ميعليا :رئيس دفترش نوشته بود

حضرت فرح ه عليارينظر و ام: در جواب نوشتممن . ريداخانم آلماني بسپ
ف را ديدم به عرض ايشان برسـانيد م  انه انجـام ايـن دسـتور مقـدور     تأسـ

بعدها مطلب  .دهد ات قانوني و شرعي اين اجازه را نميمقرّرنيست چون 
مجموعـه مقـاالت   كـه در كتـاب   نوشتم  اي مقالهبه صورت اين نامه را 

كـه هـر    دفتر ملكه چون عادت كرده بود. آمده است 1اجتماعي ـ فقهي
اي بـه وزيـر دادگسـتري     نامـه   شود،د بايد اجرا كس بدهدستوري به هر

وزير دادگستري هـم كميسـيوني   . نوشته و موضوع را مطرح كرده بودند
هـا را اينجـا    بچـه چـرا   :گفـت  تشكيل داد كه در آن يكي از آقايان مـي 

آيند ولي در آنجا زنـدگي خـوبي خواهنـد     اينجا گدا بار مي ؟داريد مي نگه
كس هـيچ  ، معلوم نيسـت در آنجـا چگونـه بـار بياينـد     اوالًگفتم  .داشت
عالوه  هب. چه در ايران چه در خارج ،د شدنداند در آينده چگونه خواه نمي

؛ صالح نيسـت اصوالً اين كار  ،دهد ات قانوني كه اجازه نميمقرّرغير از 
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 ،اينها بـزرگ شـدند اگـر دانشـمند و انيشـتين بـار بياينـد        چرا كه وقتي
ولـي اگـر   . دنشـو  مـي  ييها همه دانشمندند، آمريكـا  ييگويند آمريكا مي

. گويند چون ايراني است به اين صورت درآمده مي ،دنالكاپون سارق بشو
بنابراين فرمايش شما صحيح نيست و معلوم نيست اينها در آينده باعث 

ات شـرعي هـم اجـازه    مقـرّر اينها گذشته  ي از همه. افتخار ايران باشند
مـن  . زد خانه هم، حـرف همـان آقـا را مـي     وزارت اولمعاون  .دهد نمي
بـا وجـود اينكـه از    يكي اينكـه  : توانيد انجام دهيد شما دو كار مي: گفتم

آقاي دادستان تهـران خودشـان ايـن دسـتور را     ولي اختيارات من است 
مـن   ،نـه : گفت ،كه همان موقع دادستان كه در جلسه حاضر بود بدهند

اين است كه مرا عوض كنيد كه بـا ايـن    دومراه . كنم چنين كاري نمي
  .هم موافق نبودندكار 

در ذهن روحانيون به خوبي تلقـي شـد و اثـر خـوبي      نظريهاين 
كرد  نظام، كاري نداشت و براي يك نظام شاهنشاهي فرقي نمي. داشت

معتقـد   كه يك كودك ايراني را به يك آلماني بدهند ولي بـراي مـردمِ  
  .ها زياد داشتم اين قبيل پرونده از. مهم بود

  داشتيد؟ خاصي ي برنامههم براي كارهاي شخصي 
من كار شخصي نداشتم براي اينكه حقوق مشخصـي داشـتم و   

آورد از دوستانم يـا از   هر چه هم كم مي. كرد همسرم خرج را تنظيم مي
خـدمت   ،آقاي سعيدي خيلـي شـوخ بـود   . كردم آقاي سعيدي قرض مي

منبع درآمد دارد يكي حقـوق   دواين آقاي تابنده  :ه بودمرحوم پدرم گفت
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اي نداشـتم و دو   كـار شخصـي عمـده   . خودشان و ديگري هـم قـرض  
  .فرزندم هم مشكلي براي من نداشتند

ــودم   ــزل ب ــات در من ــر از ســاعت اداري بيشــتر اوق ــاهي . غي گ
سه ساعتي در منزل  آوردم و دو كه مانده بود به منزل ميرا  ييها پرونده

گرفت بـراي   ها خيلي وقت نمي سياسي هم آنوقت فعاليت. كردم ميكار 
  .كردند كار ميفعاالن  ي اينكه كارها مشخص بود و همه

  در زندگي حاكم كنيم؟بايد چگونه نظم را اصوالً 
بايـد مـا   ؛ نظم نظم از ما باالتر است ،ما نبايد نظم را حاكم كنيم

د همـه چيـز مـنظم    نها برحسب نظـم باشـ   وقتي حكومت .را حاكم كند
ي فعلـي بـا    جامعـه و شناسـي اسـت    بحث جامعهموضوع اينها . شود مي

  .سال پيش خيلي فرق كرده است 50ي  جامعه
فردي كه مسئوليتي دارد چگونه بايد تصـميم  ي امور،  ادارهدر 

  درست را تشخيص دهد؟
گيري كار مشكلي نيست براي اينكه دولـت يـا سـازمان     تصميم

انسان بايد از . اش شغلي را بدهد و تجربهكار سب با به هر كس متنابايد 
خدا را در نظـر   البتّهو تجربيات خودش و تجربيات ديگران استفاده كند 

واهـا. بگيريد
ْ َ
وَرهـا َو 

ُ ُ
َمھا  َ

ْ
هل
َ
أ
َ
ف

خداوند راه  .كند در اين مورد هم صدق مي 1
وقتي ه بلك !شود، نه نه اينكه به او وحي مي .دهد خوب را به او نشان مي

                                                                          
  . 8سوره شمس، آيه .  1
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اگر كار بـراي  . آورد خداوند تصميم درست را در فكر او مي ،كند فكر مي
باشد هـيچ چيـزي   او بندگان پروردگان خدا و  خدا و براي جامعه و دست

  .مشكل نيست
ي برخـورد بـا آن    در ادارات و نحوه تملّقدر مورد چاپلوسي و 

  .دييتوضيح بفرما
ـ  بعضيمقدمتاً بايد بگويم  ا ارادت واقعـي اشـتباه   ها چاپلوسي را ب

مثالً يك درويش ممكـن اسـت   . قابل اشتباه هم هست البتّهكنند و  مي
 تملّـق از روي ارادت انجام دهد كه ديگري به او بگويد دارد را  ييكارها
مرحوم . است يا ارادت تملّقفهمم  من به جهات ديگري ميولي كند  مي

به ايـن  اي  ر مقالهد انديشهو  آينه هاي ي مشهور كتاب حجازي نويسنده
 تملّـق اي چنـد كارمنـد بودنـد كـه خيلـي       در اداره :نوشته بـود مضمون 

شـد اينهـا از رئـيس قبلـي بـد       كردند، هر وقت رئـيس عـوض مـي    مي
تا اينكه رئيسي آمـد كـه از    .كردند گفتند و از رئيس جديد تعريف مي مي

 دانسـتند كـه بـا ايـن رئـيس چگونـه       كارمندان نمي .آمد بدش مي تملّق
وقتي  .دزدم اين يكي را هم مي پيكي از آنها گفت من قا. ورد كنندبرخ

رئيس خيلي تنـد   .گفتند تملّقرئيس آمد كارمندان طبق معمول آمدند و 
يكي از كارمندان تا سه روز پـيش  . شد و با عصبانيت آنها را بيرون كرد

من كارمند فالن قسـمت هسـتم، چـون    : رئيس نيامد و وقتي آمد گفت
كـه  گذاشـتم كارهايتـان    ،ام خسته هسـتيد  شما زياد بود و ديده كارهاي
. كـرد  تشـكّر رئيس هم از او . آمدم فقط سالمي بكنم و بروم ،كمتر شد
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كنيـد و ظاهرتـان    شما خيلي كار مي :ي بعد كه آمد به رئيس گفت دفعه
رسـد آيـا آزمايشـاتي بـراي سـالمتي خودتـان انجـام         مي نظر بهخسته 
كارمند گفـت مـن چـون بـه     . نه، لزومي هم ندارد :رئيس گفت ؟ايد داده

 :چند روز بعد رئيس گفـت . مندم اين مطلب را گفتم هسالمتي شما عالق
كارمنـد  . اتفاقاً من آزمايشاتي انجام دادم و ديدم مثالً قند خونم باال بـود 

هاي زيـاد شماسـت و بعـد كـه ديـد       فعاليت خاطر بهبله اينها  :هم گفت
شـما بايـد    ،آقا با قند ميـل نكنيـد   :خورد، گفت مي رئيس چاي را با قند

فـردا كـه    پس. رئيس هم چاي را تلخ خورد .مواظب سالمتي خود باشيد
اجازه بدهيد يك صندلي  :گفتاست، آمد ديد رئيس پايش را دراز كرده 

خودشيريني كرد و بـاالخره   مرتّبو به همين ترتيب  .زير پايتان بگذارم
در حجـازي  . داد ورت او كاري انجام نميطوري شد كه رئيس بدون مش

. اسـت  تملّـق ي  انواع دارد و اين هم يك نحوه تملّقگويد  ميآن مقاله 
. م مانده استخاطر بهخوب بود چون در فكر من اثر كرده  تملّق گونهاين

مقالـه در مـن    ي مطالب آن مقاله را قبول ندارم ولي كـلّ  من همه البتّه
  . اثر كرد

از حجازي خوانـدم كـه    »مريد و مرادي«نام  ي ديگري به مقاله
هم اشاره شده كه يكي از كارمندان به آقاي رئيس جديـد بعـد از    در آن

چـون بـه شـما ارادت     :گويـد  كند و مي ي ميمعرّفچند روزي خودش را 
از شما كه  :گويد ي بعد به رئيس مي دفعه. داشتم فقط آمدم سالمي كنم

رئيس هستيد بعيد است چنين مبلماني داشته باشيد، رئيس هـم بعـد از   
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آقـا ايـن    :گويد ي بعد به رئيس مي دفعه. كند ي مبلمان را عوض ميمدت
شـود،   دارد و اسباب زحمت مردم مي مي ي شما، ماشين را كج نگه راننده

 چـون بـه شـما   پيش خود فكر كـردم   ،زنند من شنيدم كه مردم نق مي
ي به راننـده دسـتور داد   مدترئيس هم بعد از . ارادت دارم به شما بگويم

ي اين آقا شد مريـد  مدتبعد از  به همين نحو. ندارد كه ماشين را كج نگه
. كـرد  خواست به همين صورت اجـرا مـي   و آن آقا شد مراد و هر چه مي

ـ    واي است  هاينها روي  كـار  هكساني كه خيلي زرنـگ هسـتند در ادارات ب
بينند كه مـثالً كارمنـدي    دانند مي رؤسا هم كه روانشناسي نمي .برند مي

رئيس مربوطـه  كند،  مي ييها كه ظاهراً كارش هم عيبي ندارد، دلسوزي
وارد اينگونـه مـوارد   كسي كه بـه   ليكند و را قبول مي تملّق ،در نهايت

  .دهد را هم تشخيص مي تملّقباشد 
  چيست؟ تملّقمنظور از اصوالً 

اي را  خـالف واقـع را گفـتن يـا واقعـه      ييعني چيـز عرفاً  قتملّ
شـناخت  هـاي   راهيكـي از   .براي رسيدن به اهدافي خاص بزرگتر كردن

زننـد، مـثالً    به آن حرفي است كه مـي اعتقادي  يا كمعدم اعتقاد  ،تملّق
 :دييـ گو دانيد ولي به او مـي  ن اداره ميآي  را شايستهاي  ادارهشما رئيس 

او را . اسـت  تملّـق ايـن   ».تو باالتر از وزيري ،و كم استوزارت براي ت«
تمـام اينهـا در    .دييـ گو اي كـه مـي   دانيد ولي نه بـه آن انـدازه   اليق مي

بيـان   ،اين صورت كه من تحليـل كـردم  به نه  البتّه هفرمايشات ائمه
براي شناخت و دفع آن دستوراتي  و ما شناساندهه را ب تملّقشده و انواع 
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ي اسـت كـه رؤسـاي اداراتـي كـه بيشـتر       يكي از مضـار  قتملّ. اند داده
در معـرض خطـر    ،كننده دارند و كار مـردم بـا آنهـا زيـاد اسـت      مراجعه

  .هستند آن
  ؟كرديد چگونه برخورد مي تملّقد مشما با فر

 .دادم گفت فقط گوش مي چه مي آوردم و هر نمي او من به روي
انجـام   ،انجام دهيـد  گفت فالن كار را شد و مي بعد كه حرفش تمام مي

براي اينكه اگر برخورد مستقيم با اين افراد بكنيـد و بـه روي   . مادد نمي
بعـد دشـمن    ،دوسـت هسـتند  بـا شـما   كمـي  االن هم اگر  ،آنها بياوريد

خودتـان بايـد   . كنـد  او را دشمن مي ،تملّقبرخورد مستقيم با م. شوند مي
خواهـد،   ا مـي است و كاري را كـه از شـم   تملّقتشخيص بدهيد كه او م

  . انجام ندهيد
  يست؟چ تشكّرو  تملّقتفاوت بين 

مرز نامشخصي بين اين دو وجود دارد كه تشـخيص حقيقـت از   
راضـي  انسـان بايـد از خود  . كنـد  مـي خيلي مشكل را سازي و ريا  صحنه
مورد استخدام مـن در وزارت خارجـه   قبالً گفتم آن نفري كه در . نباشد

. را به خـودش گرفـت   ، آنكردم تشكّرز او كاري انجام نداده بود و من ا
اين مربوط بـه همـان    .من كاري نكردم :صريحاً گفت ولي آن نفر ديگر

ـذال :فرمايد ميقبالً بيان شد كه است كه  قرآني  آيه
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. هاي معتقد هم ممكن است دچار ايـن مشـكل شـوند    آدم حتّي
براي من خيلي اتفاق افتاده كه شخصي را كه از مريضـي و بيمـاري او   

م ا هگفتـ به او ن را قبول كرده و م يمدعا كردم و خدا هم دعا ،متأثر شدم
بعـد  . ه اسـت و بيمار خوب شد هدارو دادهم دكتر  و به دكتر مراجعه كند

. كنـد  مـي  تشكّرنيت  او با كمال خلوص البتّهكند،  مي تشكّربيمار از من 
كـنم ولـي بـراي اينكـه      را قبـول مـي   تشـكّر نيست، من اين  تملّقاين 

ْمَ ي  مشمول آيه
ُ
ْن 

َ
وَن أ بُّ ِ

ُ
 ْ ـواُدوا ِمبا ملَ

ُ
َعل

ْ مـن كـاري    :گـويم  مي ،نشوم َ
من وظيفه داشـتم دعـا   . دعا كردم و خدا دعا را قبول كردو فقط نكردم 

، مـن از شـفا   او خوشـحال شـوم   تشـكّر من كاري نكـردم كـه از   . كنم
چـرا زحمـات    :ام بلكه بعضي اوقات هم گفته .شوم يافتنش خوشحال مي
كنيد كه يكـي هـم    تشكّربرويد از دكتر  ؟گذاريد دكتر را به اسم من مي

  .ام كرده تشكّربله، به جاي خودش از دكتر هم  :جواب داد
كنيـد كـه    مي تشكّرشما در امور اداري يا زندگي خود چگونه 

  محسوب نشود؟ تملّق
هاي اخالقـي هـم    نداريم ساير جنبهجنبه فقط يك در اخالق ما 

ْ  نْ َمـ :آمـده يك اصل  عنوان بهدر اخالق  .بايد در نظر گرفته شود
َ
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َ
 تشـكّر نكند از خالق هم  تشكّركسي كه از مخلوق  ،قالِ ا

خواهيم، او توسط بندگانش به  براي آنكه آنچه را از خدا مي .است نكرده
 ييفرض كنيد مـن كـادو  . كنيم تشكّرما بايد از آن بنده هم . دهد ما مي
گويم به فالن شخص بده، آن  هم و ميد خرم و به يكي از خدمه مي مي
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سـالم برسـان و    :گويـد  كند و بعد مي مي تشكّرآن خادم از  اولشخص 
در اينجا همه كاره آن كسـي اسـت كـه    . مرا هم به او اعالم كن تشكّر

  .كنيم مي تشكّردر واقع ما از خداوند  ،كادو را فرستاده
نيت  به ،ويمعنپاداش از نظر  تشكّركند يا  مي تملّقاينكه كسي 

گنـاه كـرده اسـت     ،گول زدن فرد باشدتش نيخودش بستگي دارد، اگر 
ي ظـاهري، رئـيس يـك اداره بايـد بدانـد       ولي از لحاظ بيروني و جلـوه 

بـا  فـردي  از گـاه  من  .را قبول كند تشكّربرخورد كند و  تشكّرچگونه با 
ت   و او هم با خلـوص م ا هتشكّر كردنيت  خلوص را ام  وظيفـه  :گفتـه نيـ

درسـت اسـت وظيفـه بـوده ولـي همـين        :ام هم گفتهمن . ام انجام داده
م ييگـو  اينها بستگي به طرز بياني كه مي. الزم دارد تشكّرشناسي  وظيفه

داســتان مشــهوري اســت كــه پادشــاهي خــواب ديــد تمــام  . نيــز دارد
ي  يكي تعبير كرد كـه همـه   ،به معبرين گفت. هايش ريخته است دندان

پادشـاه خيلـي عصـباني    . ميرند و دوستانت قبل از تو مي قوم و خويشان
ـ  .كه همه بميرند و خـودش تـك و تنهـا بمانـد    از اينشد  ر ديگـري  معبِّ

اين خواب بشارتي است بـراي پادشـاه كـه عمـر شـما       :او گفت. آوردند
ي دوستان و خويشان شماست و شـما عمـر بيشـتري     تر از همه طوالني

درسـت  . است مؤثّرطرز بيان خيلي  !يزه دادپادشاه به او جا. خواهيد كرد
را اند ولي آنها جزئي از لياقـت   ي كردهترقّ  ها بدون لياقت است كه بعضي
انـد   انـد كـه توانسـته    داشـته  ،شناسي و طرز بيـان اسـت   كه همان مردم
طـوري   كدام يك ، هرزدم تملّقمثالي كه از  دوهمان در . پيشرفت كنند



 )عرفان در كار اداري ـقسمت دوم (وگوهاي عرفاني  گفت/  46

  .با چه زباني بگويد داند و مياست؛ يكي بلد است 
ستقيم با آيد كه شايد ارتباط م در اينجا اين سؤال به ذهن مي

 تملّـق در مسائل معنوي آيـا  : اول اينكه. دموضوع سؤاالت داشته باش
  ؟خوب است

ـ بستگي شخص نيت  در مسائل معنوي به تملّـق تش دارد اگر ني 
ـ  عيبـي نـدارد ولـي اگـر    ، بيايـد  نظـر  بـه ولي ظاهراً چنـين  نباشد  تش ني
ــق ــد تملّ ــد،      ،باش ــول بزن ــل را گ ــرف مقاب ــت ط ــن اس ــون ممك چ
  .است كننده ناراحت

ه بيشتري نشان دهيم تا مـورد  به بزرگان توجاگر اينكه ديگر 
  شود؟ محسوب مي تملّقاين  ،عنايت بيشتري واقع شويم

اين در واقع مثل همـان كسـي اسـت كـه در     . نيست تملّقاين 
د تـا  كنـ  عبادت بيشتري مـي  ؛ مثالًكند درگاه خداوند تالش بيشتري مي

  .مورد عنايت بيشتر قرار گيرد
اس در مســـائل اداري چـــه النّـــ در مـــورد رعايـــت حـــقّ

  د؟ييفرما مي اي توصيه
همـه  غيرمـالي  مسائل اقتصادي و مالي و مسائل اجتماعي يعني 

  : قول شاعر به. گذارند يكديگر تأثير مي بر
ــت   ــران اسـ ــت ويـ ــاي بسـ ــه از پـ    خانـ

 در بنـــد نقـــش ايـــوان اســـت خواجـــه  
دانـه   اين يك :مييگو ما ميولي خورند  ها خروار خروار مي بعضي
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ـ  منظور اين نيست كـه حـقّ   البتّه ؟گندم را چرا بيرون انداختي اس در النّ
. ميين را ناديده بگيريم، بايد اين قسمت را هم مواظبـت نمـا  ييسطوح پا

اسـالمي و اخـالق   شـود بـه اقتصـاد     مربـوط مـي   مسألهدر اينجا  امنته
ي  ي زمـين را بـراي همـه    اخالق اقتصادي يعني خداوند كره. اقتصادي
حـال اگـر مـا    . ه استي بشر را در آن قرار داد و غذاي همه هبشر آفريد

آوريم دو برابر نيازمان باشد و يك برابـرش را   دست ميه را كه ب ييغذا
ري از كه يـك مقـدا  درست است  ،بخوريم و يك برابرش را دور بريزيم

. رود قسمت اعظم نعمت خدا به هدر مـي گردد ولي  اين به طبيعت برمي
اخـالق اجتمـاعي   در هم در اخالق فردي و هم  ،به همين دليل اسراف

. خرج كند ولو از مال خودش باشداضافه نبايد شخص نهي شده است و 
اي وجود داشـت كـه در ابتـدا     در وزارت ارشاد كه بودم ماشين بنز كهنه

صورت نو خريداري شده بود ولي حاال كهنـه شـده    اون اداره بهبراي مع
يـك روز  . مردم ماشين بنز بود شديم ولي در اصطالحِ بود و ما سوار مي

اي بود و در كنار خيابان ايستاده بود سـوار   خانه كه معاون وزارترا  ييآقا
آقاي تابنده از شما بعيـد اسـت كـه سـوار     : بعد كه سوار شد گفت. كردم
تم و اشاره كـردم كـه   اين بنز را گف ي من تاريخچه. شويد بنز مي ماشين

مد شما و چشم مردم بود بايد اين ماشين را كـه قيمتـي   ااگر براي خوش
گذاشتم تا  فروختم و يك چيزي هم رويش مي ندارد و فرسوده است مي

د كـه  ييـ بتوانم با آن يك پيكان نو بخرم تا بعد شما يا مـردم ديگـر بگو  
همين بنز كهنه از كنم و  كار را نمي من اين. شود پيكان ميفالني سوار 
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در مـوردي   .دانـم  ي خودم مي كنم براي اينكه اين را وظيفه استفاده مي
بوديم كه خيلـي اوقـات ناهـار در    در وزارت ارشاد ما دو تا معاون ديگر، 

. كه فرد باشرفي بودبود مرحوم دكتر ممكن آن ديگري . مانديم اداره مي
قرار داشت كه موقع ناهار هر دو در وسط در يك سالن دوي ما  دفتر هر

مـن معمـوالً چلوخـورش    . خـورديم  آمـديم و ناهـار مـي    مـي اين سـالن  
از او  بـار  يـك . خـورد  نان و ماست مـي ممكن گرفتم ولي آقاي دكتر  مي

ي اينجـا   چون بايد از بودجه :گفت ؟خوري چرا نان و ماست مي :پرسيدم
تـي  ولي من براي اينكه منّ :من گفتم. خورم مي هزينه كنم نان و ماست

خورم كه بايـد   را مي ييهمان غذا ،نداشته باشمام  و سر وظيفهسر مردم 
مثالً امروز ما در منزل خورش قيمه داريم، من هـم  . خوردم در منزل مي

بـراي اينكـه مـن اگـر در      ؛خورم نه كم و نه زياد اينجا خورش قيمه مي
 همـرا برداشـت  كه حاال  ،بخور ييفته چنين غذاي خودم باشم خدا گ خانه
من را در آن خورم كه خداوند  را مي ييمن همان غذا ،اين اداره آوردهبه 

  .اش را داده است تهيهتوان وضعيت قرار داده و 
ـ  مثال ديگري مي ،شود چون با مثال موضوع بهتر روشن مي . مزن

اخـالق و   بـا هاي سـابق كـه مـرد     يكي از بزرگان رجال دولتروزي به 
گفتنـد كـه شـما مـاهي مـثالً       ،بودهم منش  اعيانحال  عين و در مؤمن

او  .گيري و اين خيلي زياد است ي اين اداره مي هزار تومان از بودجه 50
كـنم كـه در    من در اينجا همـانطوري زنـدگي مـي    :هم جواب داده بود

دي بـو   كه قـبالً  ريطوگويد همان دولت مي. كنم ي خودم زندگي مي خانه
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من هم بيشـتر از نيـازم   . بيا براي من كار كن ،دهم ميحقوق من به تو 
ي سازمان در اختيار من است ولـي مـن    ي بودجه االن همه. خواهم نمي

ام ايـن   مـنش زنـدگي كـرده    چون اعيـان ولي خواهم،  نمي يچيز بيشتر
اتفاقاً او كسي بود كـه  . مردم عادي خيلي زياد است نظر بهحقوق ميزان 
 هـر مهمـاني  در شـب   10خورد و سـاعت   ماني مشروب نميمه در هيچ

  .رفت كرد و مي ترك مي) اگر رسمي هم بودحتّي ( بود كه
در السلطنه بود كه وقتي بـه ديـدن مـن     آقاي صالحمثال ديگر 

كنـد   او خيـال مـي   مفكر كرد .خورد چاي نمي ،آمد ميسرپرستي  ي اداره
ي صـغار تـأمين    جـه ي سرپرستي اسـت، خريـد چـاي از بود    اداره چون
ي شخصـي   من به او توضيح دادم كـه اينهـا از بودجـه   كه بعد . شود مي
 تهيهپردازيم پيشخدمت اداره براي ما چاي  ما مبلغي ميو شود  مي تهيه
  .ايشان لبخندي زدند و چاي خوردند ،كند مي

مـن از  . اين چند نمونه براي زندگي خود من عبرت شـده اسـت  
كـردم كـه خـودم عبـرت گرفتـه بـودم،        ار ميرفتچنان لحاظ اجتماعي 

مـن از   .انـد  كنند كه از دنيـا عبـرت گرفتـه    ديگران هم طوري رفتار مي
. عبرت گرفتم كه ممكن است ديگران از آنجا عبرت نگرفته باشند ييجا

  .كنند به تفاوت رفتار ميبه همين دليل است كه افراد مختلف 
  المال چطور؟ در مورد سوءاستفاده از بيت

چيـزي را هـدر   هـيچ  ت كنند كـه  هاي اداري بايد دقّ سازمان در
ن ييي بزرگـي از بـاال تـا پـا     در دادگستري كه بودم يـك قفسـه  . ندهند
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 »وزارت دادگستري شاهنشاهي ايـران «دار به نام  ي ماركپچا هايكاغذ
كـه ايـن مـارك     بود كه عكس تاج هم در باالي كاغذ چاپ شـده بـود  

اي را نزد من آوردنـد كـه    بخشنامه .ودي كاغذها ب كوچكي باالي گوشه
 ،بـرم  اين كاغذها را از بـين نمـي   :من گفتم. اين كاغذها را از بين ببريد
بعد . انجام دهيدخودتان خواهيد  شما اگر مي .من براي خرابكاري نيامدم

سابق اگر وجود دارد هم بخشنامه كردم كه از كاغذهاي رسمي با مارك 
عنوان  آن خط قرمز بكشيد و پشت آن به كنيد روي مارك و استفاده مي

 و دانـه از آن كاغـذها از بـين بـرود     يـك  نگذاشتم. مينوت استفاده كنيد
  .ي آنها مصرف شد همه

 ،بـودم ار ـكـ  مشـغول بـه  كه در وزارت ارشاد هم  1358سال در 
. يكي از دوستان، چند نفر از قضات را به مهماني شام دعوت كـرده بـود  

ي يها كتاب. دارم كه بايد ببينيدتوجه كتاب جالب من چند  :در آنجا گفت
در مورد شاهنشـاه  . خط خوب ولي به اسم شاهنشاه بود ونفيس  چاپبا 

در مورد وضـعيت طبيعـي و آب و   . نبود ولي تقديم به شاهنشاه شده بود
 ؟اي اينهـا را از كجـا آورده   :از او پرسـيدم  .هواي لرستان و كردستان بود

يك روز گفتند امشـب كتـاب    ،جمهوري كه بودمدر نهاد رياست  :گفت
يــك خــروار دورتــادور رفتــيم ديــديم كــه مــا . ســوزان اســت و بياييــد

من آهسته خم شـدم  . اند كه آتش بزنند اند و بنزين ريخته ايستاده كتاب
و از جلوي دستم چند تا كتاب برداشتم و با خود بيرون آوردم كه همين 

گفتم پس اين حكايت را هم بشنو و به ا. هايي است كه شما ديديد كتاب
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اي آمـد كـه مقـداري كتـاب      نامـه  ،در وزارت ارشاد بـودم  وقتي منكه 
مربوط به طاغوت در انبار وزارت ارشاد است كه شما بايد اينها را از بين 

من فكر كردم وقتي چيزي را بايـد از بـين ببـرم اول بايـد آن را      .ببريد
 .هر كتاب يك نسخه براي من بياوريـد كه از نوشتم به انبار نامه  .ببينم

اسـت   مثل ايـن اين كار . خورد درد مي ههاي جالبي است و ب ديدم كتاب
را دور  آنالعياذبـاهللا  قرآن اسـم شـيطان آمـده، مـا     كه بگوييم چون در 

ها بدهند  اي نوشتم كه از هر كتاب چند نسخه به كتابخانه نامه. بيندازيم
مـن ايـن كـار را    . بـرم  من از بـين نمـي   مابقي راگفتم تا از بين نرود و 

بـراي خـودم   . بكنيـد آنها خواهيد با  شما خودتان هر كاري مي ،كنم نمي
هـا را   ي من اين بود كه اين كتـاب  چون وظيفه. برنداشتماي  نسخههم 

شـد، مـثالً اگـر     ي نمـي توجهها  به اين هدر دادنولي  .به ديگران بدهم
 البتّـه  .كردند رفته بود، پيگيري مي ييبار كارمندي با ماشين اداره جا يك

از رفتـار  بقيه براي اينكه  ؛كردم خود من هميشه در اين مورد احتياط مي
بـار كـه    مـثالً يـك  . كردنـد  گرفتنـد و همـان كـار را مـي     مدل مـي من 
همســرم را بــه زيــارت   مرحومــه مــادر و  هخواســتم مرحومــ  مــي

، اجازه خواست ي من كه درويش هم بود عبدالعظيم ببرم، راننده حضرت
ولـي  . من گفتم مـانعي نـدارد  . كه ما را برساند و خودش هم زيارت كند

ايـن  . ماشين دادگستري را گذاشتيم و ماشين خودم را برداشتيم و رفتيم
اداري  ي را زائـد بـر وظيفـه    براي دادگستري مهم نبود ولـي مـن ايـن   

ـ   دانستم كه بگويم دادگستري مي مي روم و داند كه من بايد به زيـارت ب



 )عرفان در كار اداري ـقسمت دوم (وگوهاي عرفاني  گفت/  52

مـن  لذا براي اينكه سايرين رعايت كنند، . زيارت مرا هم بايد تأمين كند
به همين دليل است كه در مسائل مالي كساني كه . كردم رعايت ميهم 

ولـي االن  . ، بايد امتحـان شـده باشـند   استمبالغ هنگفتي در دستشان 
ديـن  كند و نماز كه از اركان  ميرسم اين است كه مثالً كسي رياكاري 

بيننـد بعـد    خواند و همه او را در مسجد مـي  است هر روز به جماعت مي
او . گذارند كنند و پول هنگفت خزانه را در اختيارش مي سفارش او را مي
بدهد بـه   اهميتمسلماً كسي كه به نماز . رود دارد و مي هم پول را برمي

 ي بين انسـان  دهد ولي نماز رابطه مي اهميتي مسائل شرعي هم  بقيه
هم از طرف خداوند خالفت دارد و هم شـيطان در او   ،انسان. و خداست
را هم حسـاب  نكته پس بايد مواظب اين قسمت هم بود و اين  ،راه دارد

ايـن آقـا دروغ    :گفـت  اي شخصي مـي  در محاكمهخيلي وقت قبل . كرد
نه آقـاي فـالن تلفـن     :گفت قاضي مي .گويد، و داليلش را هم گفت مي

 ييرود، آدم راسـتگو  چون هر روز به نماز جماعـت مـي   كرده كه اين آقا
تـوان   خود نمازگزار را نمـي ولي دارد،  اهميتنماز به جاي خودش  !است

 ،فريبي شده بـود  ي عوام به همين دليل چون نماز وسيله. با نماز شناخت
سـاعت مرخصـي    گفتم بـراي نمـاز خوانـدن بايـد يـك     در آن ايام من 

. ن هست از اين مسائل هم هميشـه هسـت  جهت تا شيطاهر به .بگيريد
و گـردش  سـينما   ،هـا شـكالت، آبنبـات    بچـه كمترينش اين است كـه  

از پول مـردم   ؟كند ميكار  هندارد، چاين كار را بودجه ولي او خواهند،  مي
ي زن و فرزند خيلـي مهـم اسـت و     مقاومت در برابر خواسته .دارد برمي
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ه گـداها پيـدا كردنـد هـم،     شعاري ك. تواند مقاومت كند كمتر كسي مي
  !نشوي بچهي زن و  همين است كه شرمنده و خجالت زده

گذارنـد،   اگر زندگي فرد تأمين نباشد، وقتي پولي در اختيارش مي
ـ    . شود مقاومت كردن در برابر وسوسه مشكل مي ي اينهـا بـه مسـائل كلّ

ذوق نقاشي، نجاري و كودكان بسياري . گردد و اجتماعي برمي ياقتصاد
بـراي اينكـه    انپدرشـ  ولـي  هم نيستندخواندن دارند و اهل درس .. .يا

بعـد   ،فرسـتد  را بـه مدرسـه مـي    آنهاد به زور نآقاي دكتر يا مهندس شو
شوند اين شخص و آن شـخص را ببيننـد و    شوند، مجبور مي قبول نمي

و بـه ايـن طريـق يـك پـول      احياناً كارهايي بكنند كه اينها قبول شوند 
حقوقي كه دارد ولو حالل هـم  . شود ي دولت خرج مي بيخودي از خزانه

بـه  هم فلـج شـده، چـون    آن فرزند شده ولي فرزند بوده، خرج تحصيل 
اي هـم كـه رفتـه،     در ايـن رشـته  . اسـت  اي كه ذوق داشته نرفته رشته
به . اش نبوده درد بخور باشد چون مناسب با استعداد و عالقه هتواند ب نمي

 كه پول و مقامي گير ييلتي داشته باشد، جاشود كار دو ناچار مجبور مي
اي را كه دقيقاً تحليـل و   هر پرونده. برساند ييد و خودش را به جايبيا او

  .شود بررسي كنيد عيوب جامعه از آن استخراج مي
توانـد سوءاسـتفاده كنـد مـثالً      آيا كسي كه مضطرّ است مـي 

  ؟بگيرد رشوه
: اي از قـرآن آمـده   خوردن بعضي چيزها در آيهاضطرار در درباره 
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اضطرار چيست؟ تا چـه  اما  1.عاٍد ف

هـايم عـادت    بچـه گـويم  بمن اگر  ؟اضطرار استدر حكم حد كه برسد 
هـا برونـد از    بچـه پس  ،ند هر روز ميوه بخورند و حاال پول نداريما هكرد
چنين بيخود  .اين اضطرار نيست ،دارند و فرار كنندفروشي پرتقال بر ميوه

اگـر كسـي   . نـد ا هعادت را به اضـطرار تبـديل كـرد   آنها . اند عادت كرده
خـــودش بـــراي خـــودش حـــال اضـــطرار پـــيش بيـــاورد مضـــطر  

  .شود نمي محسوب
د بعضـي  ناز جهت اينكه مجبور .يك جنبه همه مضطرنداز االن 

اين كار را نكنم، شـغل مـرا از   اگر  با اين تصور كه .دنكارها را انجام ده
عيبي ندارد شغل : بايد به آنها گفت. كنند گيرند، من را حبس مي من مي

بـال و  بايـد در  فـرد  . حبس كنند، ولي تو دروغ نگوتو را تو را بگيرند، يا 
براي اينكه از بالها راحت شود خـود  و نبايد داشته باشد تحمل ناراحتي 

  .را مضطر فرض كند
ساعت كـار   دوي  گويند حقوق ما به اندازه رمندان ميبعضي كا

  .كنيم ساعت كار مي دوي  است بنابراين ما هم فقط به اندازه
د و اينگونـه  نـ يگو اگر راسـت مـي  آنها . گونه باشدخير، نبايد اينن
وقتي بـا ايـن    .نباشد طورد كه ايننبايد نظام اداري را عوض كن ،دنمعتقد
بنديد بايد طبق آن قرارداد  و قراردادي ميحاضريد كار كنيد اداري نظام 
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ي  سـوره  اولقرارداد و توافق آنقدر مهم است كـه در آيـات   . رفتار كنيد
ـِرکَني : فرمايد ي مؤمنين مي برائت خداوند به همه
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را رعايـت  بـا شـما   كـه قـرارداد   از مشركان كساني ، 1
و خداوند متّقيان  است كردند شما هم تا آخر رعايت كنيد و اين از تقوٰي

فرمايـد اگـر    يعني رعايت قرارداد آنقدر مهم است كه مي. را دوست دارد
اسـتخدام هـم ماننـد    . داشته باشيد اين را رعايت كنيد خواهيد تقوٰي مي

  . يك قرارداد است كه مطابق آن بايد رفتار كرد
  پاداش يا اضافه كار بايد بر اساس چه معياري پرداخت شود؟
. اينها مربوط بـه اصـالحات اداري اسـت كـه بايـد انجـام شـود       

ي مسـائل بـه هـم مربـوط      همـه . ردمديريت اداري اين اشـكاالت را دا 
توان يك مشكل را حل كرد بدون اينكه مشكل ديگر حـل   نمي .هستند

شـمر  العياذبـاهللا  هسـت   عدر واقع در حكـومتي كـه علـي    .شده باشد
  .تواند باشد نمي

لطفاً در مورد بدگويي و غيبـت در محـيط كـار و پشـت سـر      
  .ديگري بد گفتن توضيحاتي بفرماييد

كننـد، دروغ   شـود گرفـت، غيبـت مـي     نمـي جلوي مردم را كـه  
قانون كه مجـازات نگذاشـته اسـت    . گويند كه مجازات اخالقي دارد مي
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هـا اثـر بدهـد     ولي عمالً مرجعي كه باالتر است و بايـد بـه ايـن حـرف    
صورت رئيس يا آن مرجـع   ي اوست كه بايد رسيدگي كند، دراين وظيفه

اي كـه   ين دارد در واقعهي قرآن راجع به مؤمن آيه. فوق بايد تحقيق كند
ـوابه پيغمبر گفـت  

ُ
ن یَّ َ َت

َ
َبـٍإ ف

َ
ْ فاِسـٌق نِب

ُ
ِإْن جـاَءمک

فاسـقي آمـد و خبـري    اگـر   1
ي  برايتان آورد تحقيق كنيد و همينطوري قبول نكنيد و اين البتّه وظيفه

  .ي شخصي است ي اسالمي نيست، وظيفه كس ديگري است، وظيفه
االن كـه   نچـو  ؟رديـد ك شما در اين موارد چطور برخورد مـي 

  .خيلي متداول شده است
ها نبود وقتي كارها درست تقسيم بشـود و هركسـي    نخير آنوقت

شود براي اينكه رضـايت و نارضـايتي    كار خودش را بكند اينطوري نمي
ها بودند و اينهايي كـه كـار    مراجعين ما بيشتر خانم .مراجعين معلوم بود

اگـر مـوردي    و دادنـد  گوش مي داشتند اينها هم خودشان... سرپرستي و
كند يـا بـد    دادند كه اين شخص درست كار مي بود خبرش را به من مي

ـوا. كـردم  هـا را قبـول نمـي    ي حـرف  كند البتّه من همه كار مي
ُ
ن یَّ َ َت

َ
كـه   ف

  .كردم فرمايد، من تحقيق مي مي
درويشي خودتـان را اعـالم   اعتقاد مسلك و  آيا در محيط كار
  ؟داشتيد كه ديگران طرز فكر شما را بدانند كرده بوديد و اصراري

دسـت آورده، مطـالبي خوانـده و    ه كسي از زندگي تجربياتي بهر
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بـا  و مـا  دهـد   ي اينها عقايد او را تشكيل مـي  مطالعه كرده كه مجموعه
براي اينكه عمل هـر   ؛شناسيم شخص، عقايد او را ميآن اعمال و گفتار 

كاري كننـد و  ها ريا است بعضيممكن  البتّه .كسي مطابق اعتقاد اوست
اعتقادي داشته باشند كه عملشان مطابق با آن نباشد، ولي معموالً عمل 

آمـد   بنابراين هر وقت بحث و صحبتي پـيش مـي   .با اعتقاد موافق است
. استكردم كه اعتقاد من، اعتقاد درويشي  من اعتقاد خودم را مطرح مي
اين اعتقاد را به مـن   ،يي درويش مجموعه. براي اينكه من درويش بودم

. كه من درويـش هسـتم   مكه اعالم عمومي بكننبود داده بود ولي الزم 
كـه مـن درويـش     ممگر درويشي شاخ و دم دارد كه به همه اعالم كـن 

مـثالً بـه   كنـد   گاهي اسامي معناي ديگري براي مردم پيدا مـي . هستم
را  ي نكنيـد، حقـوق زنـان   تـوجه  ها بي كسي بگويد به زنمحض اينكه 

شود  اين القابي كه داده مي ؛دهند مي 1رعايت كنيد، به او لقب فمينيست
  .صحيح نيست

ــده    ــم عقي ــه ه ــاني ك ــا كس ــه    ب ــد چگون ــما نبودن ي ش
  ؟كرديد مي برخورد

دو، سه نفـر كـه   حتّي  .اي داشتيم با هم بحث و صحبت دوستانه
 از نويسندگانحتّي  ت وسمورد اعتماد و باشخصيت بودند، ماركسيبسيار 

دار با يكـي   بار وقتي دفتر وكالت داشتم بحثي ادامه بزرگ هم بودند، يك
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آقاي تابنده مـن   :گفت ،ادامه پيدا كردهبحث از آنها داشتم، بعد كه ديد 
گفـت و   ي خـودش را مـي   هركسي عقيده. شوم، مرا رها كنيد ارشاد نمي

  .مانعي هم نداشت
  ؟داديد آيا به آنها مسئوليت هم مي

تـوان بـه    نميشرعاً مسئوليت قضاوت را  .كند يمسئوليت فرق م
ولـي رياسـت يـا دادسـتاني،      .چون قاضي بايد مسـلمان باشـد   ؛آنها داد

هـاي درسـتكار و    اگر انسان ، لذامشاورين حقوقي ادارات، قاضي نيستند
را بـه آنهـا واگـذار     ،امـور مـالي، حسابرسـي   بودنـد، تصـدي   اي  فهميده

  .دادم اري ارجاع ميدادستاني يا داديبه كردم يا  مي
  چه نظري داشتيد؟غيرمسلمانان در مورد استخدام 

حاال من جديداً كه كسي را استخدام نكردم و استخدام هم جـزء  
كـار بودنـد چـون قـرارداد بـا       كه مشـغول بـه   ييولي آنهاكارهايم نبود 

داشتند و ميزان كار و حقوقشان هم مشـخص شـده   و با دولت حكومت 
كـرد،   ي را ايجـاد مـي  براي آنها حقّا كه اين قرارداد باقي ماندند، چربود 

قرارداد با مشـركين را تـا   حتّي  فرمايد كه ميقرآن در كه گفتم همانطور
كننـد شـما    زماني كه آنها رعايت مـي  تا موعدي كه در قرارداد هست و

و بعـد  هـم بزنيـد    هم زدند، شما هـم بـه   بعد اگر آنها بههم رعايت كنيد 
را خيلـي   اسـت و آن  يـت كـردن قـرارداد از تقـويٰ    فرمايد ايـن رعا  مي
  .داند مي مهم

ــكارمنــدي بنــابراين تــا  توانيــد قــرارداد او را  ف نكنــد نمــيتخلّ
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مـا در آن زمـان   ولـي  در مورد شخصـي كـه كارمنـد بـوده     بزنيد  هم به
  .مربوط به من هم نبوداين كار استخدام جديدي نداشتيم و 

  د؟كردي بازي چگونه برخورد مي با پارتي
مثل فحش شـده  اكنون  ي است كهاتاصطالحهم از بازي  پارتي

در اگـر كسـي پـدرش    . سـوخته گوينـد پدر  ميبه كسي است مثل اينكه 
يـك   گـوييم  كه مـا مـي  سوخته است ولي اينسوخته باشد، پدراي  حادثه

مـن  . فقط بـراي شـناخت اسـت   هم ها  بازي خيلي از پارتي. فحش است
او را شـناختم   كـه مـي  خص ديگري ش. ممكن بود كارمندي را نشناسم

قـبالً سـوابق درخشـاني داشـته و داراي     گفـت   و مـي كـرد   ي مـي معرّف
كاري بـه   ،داشت صحتكردم اگر  من تحقيق مي. باشد مي ييها ييتوانا

ت اگر  و كردم ل مياو محوگـوش  نداشـت بـه سـفارش ديگـران      صـح
ي اينكه  زلهگرفتم نه به من ي كسب اطالع مي اين را به منزله. كردم نمي

ــدهم  ــد انجــام ب ــن ســفارش را باي ــبســياري از . اي ــا و  شــده يمعرّف ه
كردم و بسـياري را   خوردند قبول مي درد كار ميه را اگر ب ها شده سفارش

م كه اين فرد تشكّرخيلي م :گفتم مي و كردم رد ميكه چنين نبودند هم 
به حرف صرفاً  استخدام آنان. ي كرديد ولي من بايد تحقيق كنممعرّفرا 

  .و سفارش نبود
رسـيد   شـد يـا دسـتوري مـي     اگر از مقامات باال سفارش مي

  كرديد؟ مي كار چه
بـار   چنـد . كـرد  دسـت فرقـي نمـي    نييدست يا پـا براي من باال
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. التأسـيس بدهيـد   سفارش كردند كه حساب اداره را به يك بانك جديـد 
از  ولـي بعـد   ؛دهـم  كنم و بعد جواب مي من جواب دادم ابتدا بررسي مي

كـرد كـه چـه كسـي      براي من فرقـي نمـي  . تحقيقات اين كار را نكردم
گفتم اگر  مي .كني دادم كه غلط مي فحش هم نمي امنته. دهد دستور مي

بسـياري  . كنيم وگرنه كه انجام نخواهد شد قابل اجرا بود اين كار را مي
ر د مـثالً . گيرنـد  تربيتي اشـتباه مـي   از افراد ثبات و محكم بودن را با بي

هـا   دادسراي انتظامي كه مشغول خدمت بودم اغلب شكايت از بـازپرس 
من بعـد از تحقيـق    .دهند تربيت هستند و فحش مي اين بود كه آنها بي

در دست داريد و اختيار هم شما كه قلم و پرونده  :گفتم ها مي به بازپرس
 ؟دهيـد  چـرا فحـش مـي    ،توانيد بازداشت كنيد يـا آزاد كنيـد   ميو داريد 
آقـا   :دييـ بگو ؟كنـي  چرا با فحش بازداشت مي ،واهي بازداشت كنيخ مي

شما را هـم  بازداشت هستيد و قرار بازداشت  شما در اين قضيه مستحقّ
ولي بعضي . اگر هم اعتراضي داريد به مقام باالتر شكايت كنيد ،ام نوشته

ي  بـرو زنـدان تـا دفعـه    شده  فالن فالندادند كه  ها فحش مي از بازپرس
. سـتيد ي مردم نيگفتم شما كه مرب من به آنها مي .ن كار را نكنيديگر اي

  .مهم استخيلي ادب باشيد، رعايت ادب شما بايد با
 ،شــد اگــر در مــورد صــدور رأي يــك پرونــده ســفارش مــي

  كرديد؟ مي كار هچ
بخـوانم و  گفتم بايـد   مي. كردم ها نمي من گوش به اين سفارش

كـه  را يكـي از فقـرا   حكـم و نظـر   را كه اي  پرونده بار يك. بررسي كنم
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 .به من ارجـاع دادنـد   ،بوددر آن دوست و همبازي من از دوران كودكي 
ي داشتم و اتفاقاً همـان يـك رأي مـن    أريك  من مستشار بودم و حقّ

باعث شد كه او محكوم شود و من نظـر او را چـون درسـت نبـود اجـرا      
ف خيلـي م  :گفـتم  ،به او فحش ندادم كه برخورد بدي باشد. نكردم م تأسـ

اينكه زور باالي سرم بـود،  نه  .كه نتوانستم فرمايش شما را انجام بدهم
  .داد درونم اجازه نمييعني ! نه

  ؟اگر به قيمت از دست دادن شغلتان بود حتّي
سـال بـدون حقـوق     يـك ام  و خـانواده مـن  . شغل مهم نيسـت 

  .دادگستري با همان درآمد كمي كه از امالك داشتيم سر كرديم
مـا خيلـي رايـج اسـت      ي چون در جامعهدر مورد رشوه اً لطف

  ؟بيشتر توضيح دهيد
. رشوه گرفتن در يك جامعه تابع وضع اقتصادي آن جامعه است

زننـد، فرزنـدش    كارمندي كه در اداره مشغول اسـت و بـه او تلفـن مـي    
ي كرايـه   بـه انـدازه  حتّـي   او و مريض است و بايد به بيمارسـتان بـرود  

كسـي بيايـد    همانوقتاگر  ،ارد كه به بيمارستان برودندپول تاكسي هم 
  .شود كه قبول نكند به او رشوه بدهد كمتر كسي پيدا مي

رضا كه ايشان وليعهد بودند  در زمان حضرتداستاني هست كه 
به مأمون گزارش كردند كه يك صوفي نان دزديده و بايد دستش قطـع  

خـواهش كـرد   مـأمون  . نـزد خـود مـأمون آوردنـد    حاال چـه شـد   . شود
مـأمون   .رضا هم تشريف داشته باشـند و در محاكمـه بنشـينند    حضرت
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صوفي گفت تو حـق نـداري مـرا حـد بزنـي      . زنم گفت من تو را حد مي
مادر تو كنيـز بـود و جـزء    براي اينكه چون يك جزء تو غالم من است 

پدرت با او ازدواج كرد و تـو  . المال سهم دارم المال و من هم از بيت بيت
ـ     تو هم غالم تلقي مي. نيا آمديبه د لي شوي كـه داسـتان خيلـي مفص
گفـت تـو    ولي منظور مـن ايـن قسـمت داسـتان اسـت كـه مـي       . است
ام در خانه مريض اسـت و چيـزي    بچهمن  .تواني مرا مجازات كني نمي

مجبور شدم نان بدزدم، مأمون به حضـرت رضـا   . براي خوردن نداشتيم
يعنـي او حـق داشـته،    . رهايش كنيد: كار كنم؟ ايشان فرمودند هچ :گفت

تا وضـع اقتصـادي و وضـع    . گناهش با مأمون است گناهش با كيست؟
توان كـاري   رشوه نمي ، در موردصورت است اين روحي و معنوي مردم به

تبليغات مملكـت  . كرد مگر اينكه وجدان اخالقي خود شخص مانع شود
ينما و مسـافرت  س هايي مثل رفتن به شود كه مثالً گردش هم باعث مي

ي اضـافه كـه    ايـن خـرج و هزينـه   . به شكل يك نياز القـاء شـود  خارج 
اين اسـت كـه شـخص     ؟شود از كجا بايد تأمين شود برخانواده وارد مي

توان از بين بـرد   نميخود  خوديرشوه را به . شود رشوه بگيرد مجبور مي
توانــد  دولــت مــثالً مــي. دخالــت دارنــددر آن بســياري عوامــل چــون 

  .كارها درست كند و به مردم بن بدهد و از اين قبيل ييها شگاهفرو
  ؟بايد كرد كار چهاگر شرايط اجتماع واقعاً سخت بود 

همان . تر است ممقدوظايف و واجبات از يك بايد ببينيد كه كدام
دسـتش   و پول ندارد ،ميرد مريض است و دارد ميشخصي كه فرزندش 
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ه كـار حرامـي اسـت، ولـي نجـات      رشـو با اينكه رسد،  نمي ييهم به جا
. دهـد  بين اين دو تا يكي را ترجيح مـي او . واجب استبرايش هم  بچه
  :كنم از عدليه برايتان تعريف مي باره داستاني را ايندر

داور در دادگسـتري  آقـاي  يكي از قضات قديمي كـه از قبـل از   
ار كـ  كـرد و سـر   كـار  بهاز او دعوت مجدداً بود و داور هم  كار بهمشغول 

و دانشمندي بـود ولـي مـال و     مرد باتقوٰي .بابا بود علي شيخ ، نامشآورد
ي مـن دسـت شـيخ     كرد كه پرونـده  شخصي تعريف مي .اموالي نداشت
. كنـد  يكي گفت مقداري پول به او بده كارت را درست مي ،علي بابا بود

در به منزلم بيـا، منـزل او    :گفت. من رفتم از شيخ علي بابا وقت گرفتم
يك سالن بزرگ بـود كـه وسـط سـالن را پـرده      و بان باب همايون خيا

پـرده زن و   طـرف  آننشسـت و   كشيده بود اين طرف پرده خودش مـي 
 :من پاكتي پول جلويش گذاشتم و گفـتم . منزلي نداشت. اش بودند بچه

حاال بردار هفته بعدي بيـا جـواب بـدهم و     گفت. اين تقديم به شماست
ي تو  پرونده :ي بعد كه رفتم، گفت تا هفتهگذشت . آن موقع قبول نكرد

يعنـي اگـر   . ي شما سه ماه ديگر اسـت  را ديدم نوبت رسيدگي به پرونده
نوبت شما  ،كار كنمباشم، م موظّفمن هر روز صبح كه در ساعت اداري 

تـوانم   اگـر بخواهيـد مـي   . ظهر مـن آزادم ازشود اما بعد سه ماه ديگر مي
گفتم هرطور بفرماييد آنوقـت آن  . كنم ي شما كار ظهر روي پروندهازبعد

كـنم   گفت من عصر كه آزادم اگر كار مي. پاكت پول را جلويش گذاشتم
از  :ساله را صدا زد و گفت 12ـ10ي  بچهبعد يك . خودم بايد مزد بگيرم
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رفـت و   بچـه  پسـر  ؟مادرت بپرس بدهكاري ماه گذشته مـا چقـدر بـود   
 54و جمـع اينهـا   ... گوشت وو  پنيرنان و صورتحسابي را آورد كه مثالً 

تومان برداشـت و مـابقي    54بابا از پاكت پول  علي شيخ. تومان شده بود
ظهر خـودم را  ازوقت بعد ،پول را برگرداند و گفت من زندگيم بايد بگذرد

  . تومان نياز من است 54اين  .فروختم
چنين بزرگواري نه تنهـا رشـوه نگرفتـه بلكـه بايـد دسـت او را       

بابا  علي به شيخچون شايع شده بود كه مردم  ،ي داور وزير شدوقت. بوسيد
فكر كردم ممكـن اسـت ايـن     ،و من هم رفيق داور بودمدهند  هديه مي

نـزد داور رفـتم و    .شايعه به گوش داور برسد و او را از كار بركنـار كنـد  
داور در تشـكيالت جديـد عدليـه،    . ه را بـراي او تعريـف كـردم   قص اين
قضـات نبايـد از    :ي عمومي گفت ا دعوت كرد و در جلسهبابا ر علي شيخ

آقاي داور زنـدگي  : بابا هم گفته بود علي شيخ .ديگران چيزي قبول كنند
  .قضات را تأمين كن تا آنها هم چيزي را قبول نكنند

ــت   ــه مأموري ــتن ب ــورد رف ــور و    در م ــارج از كش ــاي خ ه
  د؟ييشود بفرما كه در اين زمينه مي ييها بازي پارتي

 حـقّ هـم  فرسـتند،   ادارات مـي اشخاص را در كه  ييها وريتمأم
سمينار و كنفـرانس   البتّه .مأموريت دارد و هم يك گردش مجاني است

خواست بـرود بايـد خـرج زيـادي      خودش ميشخص است ولي اگر ... و
ي افـراد   البتّـه . رود كرد، حاال با احترام هم مي مي در . برنـد  را مـي  خاصـ

دند كه به مأموريـت برونـد   ز پاي زيادي مي وزارت خارجه افراد دست و
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البتّه دست و پا كـردن بـراي شـغل     ،چون فوايد زيادي براي آنها داشت
ولي اين بـه انتخـاب رؤسـا    جديد سفارش كردن و اينطور چيزها هست 

من دو سال كه در وزارت خارجه بودم به هيچ مأموريتي  .شود مربوط مي
بعداً ديدم خارج از نوبت است و به ولي  .گفتند به نوبت است نرفتم و مي

ـ  .از وزارت خارجه بيرون آمـدم هم كه  بعداً كردم و هم آنها اعتراض  ا ام
بار كـه در   فقط يك. تري داشت عدليه تقريباً از جاهاي ديگر محيط پاك

در سرخس انجمن شهر تـازه تشـكيل شـده بـود و      ،مشهد قاضي بودم
نـاظر   عنـوان  بـه كننـد مـرا    خواستند شهردار و انجمن شهر را تعيين مي

يك خـاطره از آن مأموريـت دارم و آن   . انتخابات به مأموريت فرستادند
خواهـد رأي   كس مـي دكتر مصدق نوشته بود هـر اينكه در آن انتخابات 

چـون در   ؛بنويسـد ي مهر شـده   در برگهرا  ابدهد بايد خودش نام كانديد
سـواد  گان بايـد با دهنـد  رأيآيـا  كـه  بر سر اينآن موقع بحث زيادي بود 

  . توانند رأي بدهند دان هم مياسو باشند يا اينكه بي
ي درس و سـوادآموزي   كانديـداها در همـه جـا حـوزه    از اين رو 

ها تا اين اندازه كـه فقـط    بعضي .ياد بدهندبه مردم ايجاد كردند تا سواد 
گيـري   من در حين رأي .را نقاشي كنند، باسواد شدند بتوانند اسم كانديدا

گيـري گذاشـته و    ي رأي نفر كاغذي را زيـر برگـه   اه كردم ديدم يكنگ
را  كاغذش را گرفتم ديدم روي كاغذي اسم كانديدا. كند دارد نقاشي مي

ي  اش را گـرفتم و يـك برگـه    برگـه  .نويسد نوشته و دارد از روي آن مي
آقاي فالنـي   ،من كه سواد ندارم :گفت. بنويس :ديگر به او دادم و گفتم
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 :من خيلي محترمانه به او گفـتم  .اد داده كه اينكار را انجام دهمبه من ي
  .شد بود كه فهميده هم نمي اين يك تقلب مجاز. ، تشريف ببريدنه

  ؟كرديد آيا در ايام اشتغال مطالعه هم مي
راجـع   .كردم من هر وقت بيكار بودم يا در منزل بودم مطالعه مي

هـم   .دادم و هـم گـوش مـي   رادي به. كردم مطالعه ميمختلف به مسائل 
افتـاد   در مورد مسائل اجتماعي كه اتفاق مي. خواندم نوشتم و هم مي مي

  .بعضي از آنها چاپ شده است 1ام كه در دو كتاب چند مقاله نوشته
هـا نوشـته بودنـد دولـت      ي دولت چيست؟ در روزنامه وظيفه

  .اش اين است كه آخرت مردم را تأمين كند وظيفه
. حضـرت علـي و پيغمبـر حكومـت نداشـت      اسالم جز در زمان

ها  بعضي. بنابراين حكومت اسالمي بعد از رحلت پيغمبر و علي تمام شد
سـيزده  گيرنـد ولـي    را مالك ميدر مدينه سال حكومت پيغمبر تنها ده 

هـدف  در حالي كـه   .گيرند ه حضور داشتند را مالك نميكّسال كه در م
مد نظر ي كه ما عرفا اسالم تربيت فردي شخص است يعني همين هدف

خواسـت   اسـالم نمـي  . اساس اسالم تربيـت اخالقـي فـرد اسـت    . داريم
ديـن   مـثالً  ؛ امـا كند ولي از حكومت هم دوري نمي ،حكومت ايجاد كند

را دعـوت   اسـرائيل  ي بنـي  همه. حضرت موسي براي ايجاد حكومت بود

                                                                          
انتشـارات حقيقـت،   : ، حاج دكتر نـورعلي تابنـده، تهـران   اجتماعي ـ مجموعه مقاالت فقهي.  1

انتشـارات  : ابنـده، تهـران  ، حاج دكتر نـورعلي ت اجتماعي ـ مجموعه مقاالت حقوقي و 1378
 .1381حقيقت، 
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ولـي   .هاي خود را بگيرند و احكامي هم صادر كرد كرد كه بروند و زمين
 بعضـي مـوارد  در جـز  مكّـه  در . براي حكومت كردن نبـود اصالتاً اسالم 

. چه بكنيـد يـا چـه نكنيـد    در جزئيات حضرت نگفتند كه  ،خيلي متداول
حكم ربا در آن موقع صادر نشده بود چون مردم نان نداشـتند كـه   مثالً 

فقط در  .نبودتشريع نشده زكات هم حكم . ربا جايگاهي نداشت. بخورند
ونَ وَ : فرمايد مي ييجا

ُ
اکِة فاِعل  لِلزَّ

ْ ُ
ذیَن 

َّ
ال

گوينـد ايـن آيـه     كه بعضي مـي  1
ي اخالقي دارد،  ه، يا در مورد انفاق كه جنبهمربوط به مدينه است نه مكّ

   َويف: فرمايد مي ،ي حكومتي نه جنبه
َ
 وَ أ

ِ
ـاِئل ْم َحـقٌّ لِلسَّ  ْمـواِهلِ

ِ
ـُروم

ْ َ ْ
ايـن  در  2.احمل

ده انـد بـه آن    اسالم را منحصـر كـرده  ساني ك. كلمه زكات نيست آيات
آيا بالل كه بعد از رحلت پيغمبر رفت و  :پس بايد پرسيد. در مدينهسال 

در بعـداً مسـلمان شـدند    يا كساني كه  ؟در حكومت نماند، مسلمان نبود
 شـرعي  هـيچ حكـم  مسلمان نبودند؟ زمان خلفاي راشدين يا زمان علي 

  ؟ه استنشدصادر موردشان  در
حكومـت  كـه شـرايط    بعداً البتّهبراي حكومت كردن نبود اسالم 

ايـن قواعـد    .با قوانين و قواعد خـودش  احكومت هم كرد منته ،پيدا شد
فرمايد اگر يهوديان  ي قرآن خطاب به پيغمبر مي آنقدر آزادانه بود كه آيه

كـه بـراي شـما قضـاوت      ييتواني بگو مي. براي قضاوت پيش تو آمدند
واستي قضاوت كني با قسط و عدالت با آنها رفتـار  كنم و اگر هم خ نمي

                                                                          
  .4سوره مؤمنون، آيه .  1
  .گيرند در اموالشان حقّي براي سائل و محروم در نظر مي:  9سوره ذاريات، آيه .  2
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  .هاي فراواني از اين وجود دارد نمونه 1.كن
يعنـي همـين كـاري    است اشخاص اسالم هدفش تربيت فردي 

در سياسـت  و درويشـي  عرفـان  گـوييم   اينكه مي. گوييم كه ما عرفا مي
  : گويد ميعارف كه شاعر قول آن  به .، يعني همينكند دخالت نمي

ــا ز ــز را برداشــــتيم   مــ    قــــرآن مغــ
 پوســــت را بهــــر خــــران بگذاشــــتيم  

ولـي   ؛قرآن صلح است و سـالمت  ما مغز قرآن را برداشتيم، مغزِ
باشـد و حكومـت   كشد بايد قانون  عربده ميخر هم وجود دارد كه چون 
 كـرده بـراي ايـن    مقـرّر بعضي موارد قواعد اجتماعي در قرآن اگر . كند

خواهد تكامل اخالقي پيدا كنـد و   كه مي گويد يك مسلمان كه مياست 
 ييتواند در بيابـان و كـوه بـه تنهـا     سالك عرفاني باشد، نمياصطالح  به

بايد در بين مردم باشد و براي با مردم بـودن هـم قواعـد    او زندگي كند 
بخـرد بايـد پـول بدهـد،      ييخواهـد كـاال   ميمثالً اگر جامعه الزم است 

، ميزان تعيين شود اگر كم بود يا بد وزن كندفروشنده هم بايد جنس را 
كنـد   زندگي مياين سالك در جامعه بايستي چون  .بود بايد شكايت كند

ند كه مانع سلوك اخالقي نشود، بلكه مكمل ا هكرد مقرّرقواعد جامعه را 
رواج داشت و پيغمبـر  ازدواج در بين مردم  مكّهدر  .سلوك اخالقي باشد

دنـد، قواعـد ازدواج و احكـام اسـالم     كر هم طبق قواعد آنجا رفتـار مـي  
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برخي قبـول و   البتّهو يده شد يروز زا اجتماع آنعرف از سابقه نبوده،  بي
يك ازدواج ديگر هم بود ازدواجـي   مكّهدر چنانكه . برخي رد شده است

هـا پـرچم    در باالي بعضـي خانـه  بدين نحو كه  دانيم را بد مي كه ما آن
نبود و حـاال هـم    اولات حجاب از مقرّر يا. كارها زدند و از اين قبيل مي

براي اينكه جامعه . گويند نيست آقايان ميبعضي كه حكم حجاب اينطور
 ،اتـي وضـع كردنـد   مقرّر ،چه براي مرد و چه براي زن ،دچار فساد نشود

تشـنج اعصـاب    ،زنانطرف از خصوص  بهولي چون عدم رعايت حجاب 
تـر اسـت و فشـار     فشـرده  ها كند، حكم آن براي زن در جامعه ايجاد مي
ي زحمـات ازدواج، خـرج و    در عـوض همـه  . آورنـد  بيشتري به زنان مي

خـودش را   يـي توانـد دارا  ي مرد اسـت، زن مـي   مخارج ازدواج بر عهده
بـرو گوشـت بخـر،    جداگانه داشته باشـد و مـثالً بـه همسـرش بگويـد      

  .آبگوشت درست كنم
، باشـد  اسـالمي  ي اجتماعي براي وقتي است كـه جامعـه  قواعد 
ي  ي ما به عقيـده  ولي جامعه. ي اسالمي باشد خواهيم جامعه حاال ما مي

نبايـد آنهـا   چون نيست نه اينكه . ي اسالمي نيست بعضي از فقها جامعه
رعايـت  ايـن قواعـد را   بايـد  توانيم  تا آنجا كه مي ما !، نهرا رعايت كنيم

نبرده  ركا بههم هاي خيلي مشخصي  كنيم ولي خداوند در قرآن مجازات
سـاٍد  :فرمايد مائده مي 32ي  در آيهمثالً . است
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  3.َبْعَد ذِلك

هـا و   اسـت كـه جلـوي خشـونت     آيات عفو و قصاص براي اين
. گرنه اصل بر اين است كه مردم عفو كنندمردم را بگيرد و هاي ناراحتي

باشـد و راه جهـنم را ببنـدد    موار ، هاسالم بايد كاري كند كه راه بهشت
حكومت فقط بايـد امكـان تكامـل     .تواند اينها را ببرد نميحكومت ولي 

و مسلمان واقعي فراهم كند و جلوي تمام مـوانعي  عارف را براي روحي 
بـراي همـين هـم اگـر      .بگيرد ،كه در جامعه ممكن است ايجاد شودرا 

كسي ربطي نـدارد   ماه رمضان در منزل خودش روزه بخورد بهدر كسي 
نشوند در خيابـان نبايـد   و به گناه تشويق ولي براي اينكه ديگران جري 

ي را در ـشناسـ  تمـام جهـات روانشناسـي و جامعـه    اسالم . چيزي بخورد

                                                                          
هر كس، كس ديگري را نه به دليل قصاص كشتن يا بـه دليـل ارتكـاب فسـادي بـر روي      .  1

 .زمين بكشد، چنان است كه همه مردم را كشته باشد
شخص آزاد در برابـر آزاد و بنـده   : شدگان بر شما قصاص مقرّر شد اي مؤمنان، درباره كشته.  2

  .بر بنده و زن در برابر زندر برا
پس هر كس كه از جانب برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودى از پى اداى خونبها رود و .  3

اين حكم، تخفيف و رحمتى اسـت از جانـب پروردگارتـان و    . آن را به وجهى نيكو بدو پردازد
 .هر كه از آن سرباز زند، بهره او عذابى است دردآور



 71/ وششم  جزوه پنجاه

ـ  لـذا  قواعد خودش رعايت كرده اسـت   ف كـرده كـه اگـر    مـردم را موظّ
بـه   .دنـ رعايـت كن بايد اين كارها را  معنوي برسندد به تكامل نخواه مي

كنـد و   عمل را بازگو ميگونه ي هر دو  همين دليل در آيات قرآن نتيجه
ي ديگـري عمـل    گونـه بـه  خواهيـد اينگونـه باشـيد يـا      گويـد مـي   مي

ــه كــه اش را  نتيجــههرطــوري باشــيد درهرصــورت  ،كنيــد ــه اينگون ب
  . بينيد مي گويم مي

در ادارات هم روش برخورد با مراجعين بايـد بـه همـين طريـق     
گويد بر سردر خانقاهش بنويسند  نكه شيخ ابوالحسن خرقاني مياي. باشد

ايـن   ،مپرسـيد ايمـانش  كس به اين خانقاه درآيد نانش دهيد و از كه هر
يـا داسـتاني در مـورد     .دهـد  طرز مراجعه و برخورد را به همه نشان مـي 

و ايسـتاد   در خيابان مي ،مهماني نداشتهرگاه حضرت ابراهيم است كه 
بـار شخصـي را    يـك . كـرد  ميطعام د او را دعوت به ش هر كسي رد مي

 :مهمـان گفـت  . اهللا بگـو بسـم   :گفـت قبل از خوردن غذا مهمان كرد و 
ـ     بسم مهمـان ناراحـت شـد و    . نـام خـدا  ه اهللا يعني چـه؟ گفـت يعنـي ب

خداوند ابراهيم را توبيخ كرد كه من عمـري بـه   . خداحافظي كرد و رفت
ي غـذا او را   ا بـراي يـك وعـده   تو چـر  ؛دادم، چيزي نگفتم او روزي مي

بعد ابراهيم دويد به دنبال او رفت و گفـت   ؟اهللا بگويد مجبور كردي بسم
  .تو توبيخ كرد خاطر بهبرگرد كه خدا مرا 

دهد كـه مـردم بايـد در اعتقاداتشـان آزاد      نشان مي ها مثال اين
 براي اينكه كارهايشان به ديگـران  ادر اتخاذ دين آزاد باشند منته ،باشند
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را هـم رعايـت كننـد   و تكاليف د باشند كه آن قيود لطمه نزند بايد مقي .
  .و سلوك عرفاني است يتعالي شخص ،اصلولي 

سـال   چهـار  عاجراي احكام اسالمي توسط حضـرت علـي  
هاي آينده قابليـت اجـراء    بيشتر دوام نياورد، آيا ممكن است در سال

  داشته باشد؟
ايجـاد شـد در   كه حكومـت اسـالمي    عدر زمان حضرت علي

 وجـود دارد آن  واقع براي اين بود كه به نسل بشر بفهمانـد كـه امكـانِ   
زمان عمر و ابوبكر چون آنها خيلي  امنته .كنيد ولي شما مردم توجه نمي

كردند و بيشتر هم دنبال جنگ و  مردم مالحظه مي ،دقيق و خشن بودند
نـدان زيـاد   و ثروتم كم ثروت در بين مردم زيـاد شـد   كم. فتوحات بودند

 اُميـه  بنـي بـه   آن راشام را كه سرزمين آبادي بود فـتح كردنـد و    شدند،
داد كه بعـد   ،ابوسفيان، برادر بزرگ معاويه زيدبنيابوبكر شام را به . دادند

ي بعدي، شام را به معاويه داد و آنهـا خيلـي ثروتمنـد     از مرگ او، خليفه
اخـالق   ،مي نبـود اخالقي كه از قبـل داشـتند اخـالق اسـال    آنها  .شدند

داشـتن  از رجال حكومت بودند و به زندگي راحـت و  چون حكومتي بود 
ـمشهور است كـه  . نده بودنوكر و خدم عادت كرد

َّ
  اُس الن

ٰ

ْ َ
  

ِ
ـمُ  دیـن

ُ
، مھُ وکِ ل

كنند تدريجاً همانطور زندگي  مردم هم كه ديدند اينها اينطور زندگي مي
ــ. كردنــد ســت شــدند يــك پر لامــا وقتــي گروهــي مثــل معاويــه تجم
گروهي ديگر برعكس خيلي قشري و زاهـد   .العمل هم ايجاد شد عكس

يكـي   :ناليـد  از اين دو دسته ميهمواره  ععلي .شدند كه خوارج بودند
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اعتقـاد  بـي و  ي، ديگري گروهي دنياپرستب و قشرخوارج خيلي متعص .
شـود و دو   العمل ايجـاد مـي   گونه عمل و عكس در جامعه هميشه همين

  .آيد وجود مي همتفاوت بي  دسته
 ييروي مسائل مادي و دنيـا  عبا عليمعاويه ي اختالف  زمينه

ـ فـرط  بود اما عناد عايشه با علي و فاطمه و فرزندانش از فراهم  ت محب
پيغمبر به عايشه عالقه داشتند و اين را همـه   البتّه. پيغمبر به عايشه بود

  . كردند مي تأييددانستند ولي نه اينكه كارهاي او را  مي
مـردم هـم   و گرفت  عايشه زن پيغمبر بود و مورد احترام قرار مي

ولي تا پيغمبر زنده بود كسـي از خـود عايشـه     .كردند بايد اين كار را مي
فاطمـه   البتّـه . دادنـد  پرسيد حضرت هم اجازه نمـي  چيزي نميمستقيماً 

توانسـت پـيش پـدرش بعضـي      نميولي بود و مورد احترام دختر پيغمبر 
بعـد از پيغمبـر   . گفتنـد  نمـي بـراي همـين بـه او    ئل را مطرح كنـد،  مسا

اگر سؤاالت شرعي داشتند به عايشه ها  زنخصوص  هبمسلمانان  بعضي
توانسـت   مـي تـر   عايشه كه همسر پيغمبر بـود راحـت  . كردند مراجعه مي

پيغمبر هم شايد به همين حساب به عايشه ميدان . مسائل را مطرح كند
  .شد اگر عايشه نبود خيلي از احكام پرسيده نمي داده بودند چرا كه

ولـي  كـه چيـزي بگيرنـد    مادي نداشتند  نظرِ ،و عمر همابوبكر 
و نظـر  آنهـا بـه ميـل     ،نـد تـا زكـات بگيرنـد    ه بودكساني را كه فرستاد
كـدام دربـاري بـراي خودشـان درسـت      گرفتند و هر خودشان زكات مي

  .بودند كرده
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را بـه خراسـان فرسـتاد و او    الرشيد وي حـاكمي   در زمان هارون
المـال در دسـت    ي بعد هداياي فراواني براي خليفه كه خزانه و بيـت مدت
ي شتر بارها و امتعه رسيد، هارون رو به جعفر  افلهقوقتي  .بود فرستاد او

برادرت حاكم بود اين هدايا كجا بـود؟ او  كه  يزمان :برمكي كرد و گفت
 امـوال در  در زمان او ايـن  :داد جعفر هم پاسخ .كرد نمي ييچنين كارها

ايـن يكـي از   هارون از اين پاسخ ناراحت شـد و  . منزل صاحبانش بودند
  .ي بدي پيدا كرد با او رابطهجهاتي بود كه 

يزرع فراواني بـود كـه    هاي لم زمين .اينها اينگونه ثروتمند شدند
ثروت آن اوايل خيلي زياد . شد كرد صاحب آن مي هركس آن را آباد مي

ريان آنقدر فقير بودنـد كـه يـك    كلش ،پيغمبر ي يهاولهاي  در جنگ. دبو
داد تا او مزمزه كند و بـاز بـه    مكيد و بعد به ديگري مي خرما را يكي مي
چــون ايمــان داشــتند، بــدون هــيچ خرجــي  آنهــا. دادنــد ديگــري مــي

اي نبـود هـر    آن موقـع بودجـه  . كردند جنگيدند و همه جا را فتح مي مي
ي جنـگ   اگـر بخواهنـد بودجـه   حـاال   .آمد ميجنگ  برايكس خودش 

  ؟چقدر بودجه صرف شده است ،عراق را حساب كنند
  پس آيا دين از سياست جداست؟

ي  ايـن بـه تجربـه    ،اينكه دين از سياست جداست يا جدا نيسـت 
كـه وقتـي مسـلمانان     نظريـه به اين  و گردد يه اسالم برمياولهاي  دوره
بشر بطور كلّي د جامعه چگونه بايد باشد؟ خواهند تربيت اسالمي شون مي

ل آنها تحم. ل آن حكومت را داشته باشدقابليت و تحم ،تربيت شودبايد 
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رادرشان عقيل آنگونـه رفتـار   وقتي حضرت با ب .حكومت علي را نداشتند
عقيـل ايمـان خـوبي     البتّـه . آيد د ديگران حساب كار دستشان ميكن مي

وقتـي در دربـار معاويـه از او     از اينرو؛ داشت و از علي هم دست نكشيد
: جـواب داد  ؟اينجا بهتر است يا وقتي كـه پـيش علـي بـودي     :پرسيدند
  !ي معاويه و نماز علي سفره

آيا در  ،هاي آينده وقتي بشر به تكامل معنوي برسد آيا در سال
مـثالً  موقع امكان تشكيل حكومت اسالمي وجود دارد ولـو اينكـه    آن
  آمريكا باشد؟ در

اسـالمي نباشـد حكومـت دموكراسـي     آن  ه، ممكن است اسمِبل
درسـت اسـت    ععليعدل در مورد . حكومت اسالميباشد ولي بعد از 

خورد ولـي ايـن مربـوط بـه شـخص حـاكم        گويند نان و پياز مي كه مي
همـه   عمر فرمودند تو كه ايـن  بن حضرت به عبداهللا. نه براي همه است

اين زهـد و   :گفت ،دم خسيسي بوداو كه آ .ثروت داري، بخور و بخوران
خداوند نعمت داده   نه اينطور نيست،: حضرت فرمودند. ت بهتر استخس

كنـي؟   پس چرا خودت استفاده نمي :عبداهللا جواب داد. بايد استفاده كني
حاكم حكومتم، براي اين نـان  غير از تو هستم، من من : فرمود ععلي

از مـادرش   ييغـذا  خورم كه اگـر شـبي يتيمـي گريـه كـرد و      خالي مي
مـن بـراي   . خورد بگويد بخور كه خليفه همين نان خالي را مي ،خواست

 ي خـاص  قـيس كـه از صـحابه    بـن  احنـف . كـنم  اين كار را ميخاطر او 
محسـوب  اسـتاندار  تعبيـر امـروزي   به  اي بود كه و رئيس قبيله ععلي
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معاويـه هـم از    ؛، روزي نزد معاويه براي انجام كـاري آمـده بـود   شد مي
معاويـه   ،موقع خداحافظي. كرد لحاظ سياسي دوستان علي را احترام مي

بعد كه سفره را آوردنـد ديـد مـثالً    . بمان تا ناهار را با هم بخوريم: گفت
معاويـه   .بهترين قسمت گوشت هر حيواني از هر مكـاني در سـفره بـود   

را گرفـت و    نـف حا بغـض گلـوي   .ت داردبخور اينها خيلي خاصي :گفت
موقع ناهار نزد علي ماندم، بعد  ،در زمان خالفت علي :و گفتگريه كرد 

مهـر شـده   و ي الك كه خلوت شد ديدم كه از پشـت پـرده يـك كيسـه    
. مهـر هـم دارد  و سـت كـه الك  يب كـردم كـه ايـن چ   من تعج .درآورد
نـان   :پرسيدم. اي نان خشك در آن است همهر را باز كرد ديدم تكّو الك

چون فرزنـدانم بـه مـن    : علي فرمود مهر كردن ندارد؟و خشك كه الك
 ،خواهم و من نمي خواهند من غذاي نرم و خوب بخورم عالقه دارند مي

آن . زنند تا خيس و نرم شود مهر نكنم آن را در شير ميو را الك اگر آن
و احنـف  ! را هـم ديـدم   ي معاويـه  و ايـن سـفره  را ديـدم  ي علي  سفره
  .كرد گريه

در تاريخ چند مورد داريم . نداردطاقت حكومت علي را كس هيچ
كه ظاهراً امكان حكومت فراهم شده بود ولي خداونـد مجـال حكومـت    

آن بزرگـوار  كه امر الهي ايـن بـود و   بود حسين  امامدر مورد نداد، يكي 
در رويـا ديـده بـود كـه     دانست چـرا كـه    هم خودش اين موضوع را مي

  . دخواهد تو را كشته ببين خداوند مي: پيغمبر فرموده بود
 عنـوان  بـه كه ابومسـلم  بود مورد ديگر در اوايل حكومت عباسي 
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اُميه كشته شد و او پيـروز شـد و    ي بني خليفه كرد رسول فتوحاتي مي آل
نوشـت   عصـادق جعفر حضـرت اي بـه   نامهحكومت اُموي ساقط شد، 

كه اجازه دهيد مبني بر اينفرستاد ) نظرم ابوسلمه خلّال به(توسط كسي  و
وقتي نامه را آوردند حضرت نشسته بـود و شـمعي   . عت كنيمتا با شما بي

 .اي از ابومسلم خدمت شـما آوردم  نامه :پيك آمد و گفت .هم روشن بود
خواسـت   ي گذشت و پيك ميمدت. لي نخواندندحضرت نامه را گرفتند و

در حضرت . بدهيدد، جواب نامه را ييفرما اگر مرا مرخص مي :گفت .برود
يعنـي حكومـت بـه مـا      ؛شمع گرفتند و سـوزاندند  نامه را جلوي ،جواب
 ،زيـد تهـران   علـي كـه امـامزاده    قبل از اين واقعه هم زيـدبن . رسد نمي
چـون فشـار    ،دباش محمدباقر مي اوست و برادر اماممنسوب به ي  مقبره
گفتنـد،   بد مي عشده بود و بر باالي منبر از عليسخت خيلي  اُميه بني

رسيد و گفت چرا بايد بنشـينم و چيـزي   ر امام محمدباقخدمت برادرش 
زيـد گفـت مـن    . قرار و امر الهي بر اين است :ندفرمودحضرت  ؟ميينگو

دباقر فرمودنـد   امـام  حضرت .كنم آورم و قيام مي طاقت نمي هـر : محمـ 
و بعد بـه همراهـي   من حاضرم  :زيد گفت. شود كس قيام كند كشته مي

ها هم به او كمـك   خيليو گرفت البتّه چند جا را هم قيام كرد و اي  عده
اهـل   اُميـه  بنـي بازي نبودند،  هچون اينها اهل حقّ .ولي كشته شدكردند 

  .و بده و بستان بودو پارتي پول 
أمون براي امـام رضـا   وقتي م. بودمورد ديگر در زمان امام رضا 

نفـر خيلـي    حضرت ديدند يك. ، شيعيان خوشحال بودندگرفت بيعت مي
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چـه شـده كـه اينقـدر      :صـدايش زدنـد و فرمودنـد   كنـد،   خوشحالي مي
. خـودش رسـيد   چه از اين بهتر كـه حكومـت بـه مقـرّ     :؟ گفتادمانيش

ظهـور  زمـان  در گيـرد فقـط    نه اين بر مـا قـرار نمـي    :حضرت فرمودند
ها ممكن  ي حكومت پس همه. حكومت ما خواهد بود زمحمد آل قائم

طبق آن رفتار كننـد   است جزئي از حكومت اسالمي را داشته باشند و بر
حكومـت اسـالمي غيـر از اجـراي      .نيستندواقعي ولي حكومت اسالمي 

عـدل و بـرادري   امور ديگر مثل اجراي به ، تخمس و زكااحكامي مثل 
ـ و اّتاسالمي  اگـر اينهـا نباشـد حكومـت      پـردازد؛  ي مـي نّحاد شيعه و س

عـد  نه اينكه فقط چند قاعـده از اسـالم را اجـرا كنـيم ب    . اسالمي نيست
هـا ممكـن اسـت     خيلي از حكومت البتّه. م حكومت اسالمي داريمييبگو

ولـي   نزديك به اسالم باشند و حاكمان آن هم مردمان مسلماني باشـند 
 اولتوان گفت به همين دليل بود كه در  مي. شود نمياسالمي  ،حكومت

بـود و  موافق ن »حكومت اسالمي«بيان انقالب اسالمي آقاي خميني با 
  .جمهوري اسالمي ،آزادي ،استقالل :گفت مي

  آيا احكام اسالمي قابل تغيير است؟
لي دارد، حكـم اسـالمي سـرجايش    بحث فقهي مفصمسأله اين 

كند شـكل   شرايط جامعه تغيير ميولي وقتي و قابل تغيير نيست هست 
كـه  كسي روزه واجب است ولي مثالً  .كند تغيير مينيز اجراي آن حكم 

مـاه  شـش  كند و در ماه رمضان يـك روزش   در قطب شمال زندگي مي
چـون شـرايطي دارد كـه شـرايط روزه      ؛توانـد روزه بگيـرد   نمي ،شود مي



 79/ وششم  جزوه پنجاه

  :يا مثالً در مورد احكام ديه در قرآن گفته شده .گرفتن نيست
ٌ
َمة

َّ
 ُمَسـل

ٌ
ِدَیـة

ْهِلـهِ   ِإىل
َ
أ

اينكـه   .ولي نفرموده صد شتر بدهيـد  ،را به اهلش بدهيد ديه ،1
. كنـد  با تغيير شرايط جامعه تغيير ميحكم ر بدهيد، اين چه بدهيد و چقد

ــت   ــاي آي ــوع را آق ــن موض ــاتي و  اهللا اي ــتجن ــد   اهللا آي ــر محم دكت
در دادگسـتري شخصـي   به ياد دارم . اند تهراني خوب شرح داده صادقي

ي اجـراي   او هم يـك شـتر بـه دايـره     .محكوم شده بود يك شتر بدهد
مـرا محكـوم بـه     :گفت ؟ا كجا بگذاريمما اين ر :گفتند. احكام آورده بود

بعد مقداري از ايـن احكـام را    البتّه !را آوردم يك شتر كرديد من هم آن
   .عوض كردند

  
  
  

                                                                          
  .92يه سوره نساء، آ.  1
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ل وات    ت 
  )ومان(ت  وان  وه ماره
  1000  )اولقسمت (گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )دومقسمت (گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )سومقسمت ( گفتارهاي عرفاني  سوم

  500  )اولقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76 اولقسمت (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388با تقويمهمراه (فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79 دومقسمت (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )دومقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )اولقسمت (خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   همسيزد

  200  )اولقسمت (حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380 سومقسمت (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  200  )اولقسمت (كريم  شرح و تفسير قرآن  دومو بيست
  200  )اولقسمت (الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  سومو بيست
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  200  )اول قسمت( عسجادرساله حقوق حضرت شرح   وچهارم بيست

  200  )سومقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81قسمت چهارم (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )قسمت چهاردهم(گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )قسمت پانزدهم(گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )انزدهمقسمت ش(گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  200  )قسمت هفدهم(گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )قسمت چهارم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت هيجدهم(گفتارهاي عرفاني   ام سي
  200  )قسمت نوزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )قسمت بيستم(گفتارهاي عرفاني   دومو سي
  200  )ويكم تقسمت بيس(گفتارهاي عرفاني   سومو سي

  200  )قسمت پنجم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  200  مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران موقعيتنقشه راهنماي   -

  200  )1382- 83قسمت پنجم (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  200  )1384قسمت ششم (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  200  )دومقسمت (الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وششم سي
  200  )دوم قسمت( عسجادشرح رساله حقوق حضرت   وهفتم سي
  200  )اولقسمت (ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
  200  )1384-87قسمت هفتم (مكاتيب عرفاني   ونهم سي

  200  )سوم متقس( عسجادشرح رساله حقوق حضرت   چهلم
  200  )چهارم قسمت( عسجادشرح رساله حقوق حضرت   ويكم چهل
  200  )دومقسمت (كريم  شرح و تفسير قرآن  دومو چهل
 200  )دومقسمت (ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  سومو چهل
  200  )دومو قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وچهارم چهل
  200  )سومو ستقسمت بي(گفتارهاي عرفاني   وپنجم چهل
  200  )وچهارم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وششم چهل
  200  )وپنجم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهفتم چهل

  200  )قسمت ششم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )وششم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهشتم چهل
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  200  )وهفتم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ونهم چهل

  200  )وهشتم قسمت بيست(رهاي عرفاني گفتا  پنجاهم
  200  )ونهم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ويكم پنجاه
  200  )ونهم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   مدوو پنجاه
  200  )ام سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مسوو پنجاه
 200  )ويكم سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مچهارو پنجاه
  200  )ودوم سيت قسم(گفتارهاي عرفاني   مپنجو پنجاه

***  
ي اين جزوات، مستقل از هـر سـازمان يـا     تهيهبه آنكه  توجهبا 
اسـت   خواهشـمند   گيـرد،  ي خيريه و يا انتشـاراتي صـورت مـي    مؤسسه
 0912 583 8242 ي تلفــن ســفارش جــزوات، فقــط بــا شــماره جهــت
  .بگيريد تماس

***  
مت بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جزوه توفيـق خـد  

  .شود اند، سپاسگزاري مي مالي داشته
  


