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مقدمه

مطالعه مکرر این رساله کوچک بهمراه تأمالت درونی و ادراک باطنی آن بر هر مؤمن اهل معرفت ضروریست زیرا کسی که
ت دوست را درنیابد هیچ حقی را نیافته است و لذا کل دینن بنه کنرک و ارفنان بنه کنیطنت اسنتی درک اینن حنق
حق دوس ِ
جهت احیای محبت در خانواده و احیای روح در دین و احیای اشق در ارفان و احیای ادالت در جامعه بطرز معجزه آسنایی
کارساز استی بنابراین حمل این رساله را بعنوان کتاب همراه به همگان توصیه می کنیمی
ع-خ
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بسم اللّه الودود
 « -1براستی آنانکه ایمان آورده و بنه صن گ اراییدنند بنزودی خداونند برایشنان دوسنتی منی ازینند»ی منریم -69ایمنان و امنل
صالگ خالصه کل دین داری و تقواست که همه واده های الهی پیامد این دو امر است از جم ه رسیدن به یک دوسنت حقیقنی
که انسانی مخ ص است که تو را دوست می دارد و می توانی در کل زندای به او ااتماد و تکیه کنیی و این نیازی فطنری در
هر بشری است که از کودکی تا دم مرگ در هر کسی محور همه تالکهاست و مقصود همنه فعنل و اناعنامت منادی و معننوی
این آیه نشان می دهد که ایمان و اطاات بهر درجه ای که باکد باز هم انسان را در حیات دنیا از داکتن ینک دوسنت مخ نص
که یار و یاور دین و دنیای آدم باکد بی نیاز نمی کندی که دوست کامل و کمال یک دوست همان کسی است که امام نامیده منی
کودی همانطور که در آیه مذکور لاظ دوست یکی از اسمای الهی است یعنی «ودود» که بمعنای یار و یاور اسنتی پنی ینافتن
چنین دوستی یک آرمان فطری در هر انسانی است که برای پیدا کردن به آب و آت می زند و هزینه های ازافی می کند و
ااه خسارات و لطمات جبران ناکدنی نصیب می کودی در جستجوی همسر ایده آل هم در حقیقت همسنر بعننوان ینک دوسنت
و یار و یاور استی و این دوست و تحقق این آرمان ،اجر و نتیجه ایمان به خدا و ص گ با االم و آدمیان اسنت عامنل صنالگ
که مظهر اراده و اسماء و صاات خداستی یعنی هنر کنه خندای را بناور کنرد و دسنت از جندال و خصنومت بنا خ قن کشنید بنه
دوست می رسد که این دوست اار دوسنت حقیقنی و انسنانی مخ نص و صندیق و یناریگر باکند بنی تردیند از دوسنتان خداسنتی
پی تو در غایت و کمال مؤمنانه ات در حیات دنیا به دوستِ دوست می رسی یعنی به یکی از دوستان خدا
 -2زیرا دوستی جز خدا نیست و بقول ابراهیم خ یل «جز خدا همه دکمنند»ی پی اار دوستی بر روی زمین یافتی بدان که او
در دوستی با خداست که با خ ق خدا هم دوستی منی کنندی «اانر کسنی را دوسنت بنداری خندای را کندیدتر دوسنت منی داریی»
قرآن -پی هر دوستی یک دوستِ دوست است :دوست خدا ولی خدا
 -3ولی طبق کالم خدا در آیه مذکور در سوره مریم ،وقتی به یکی از اولیای الهی می رسی کنه ماقنل دسنت از جندال و انکنار
و اداوت با خ ق خدا برداکته باکی یعنی صالگ کده باکی و اامالت در ص گ با دیگران باکدی
 -4ولی آنگاه که به یک دوست عودود رسیدی که یکی از اولیای خداست با او نیز در صورتی منی تنوانی بنه دوسنتی برسنی
و تو هم دوست بداری و این دوستی پایدار کود که دوستان او را هم به دوستی بپذیری و انکار و اداوت نکننیی یعننی بناز
ت دوست در مرتبه برتری می رسنیی زینرا دوسنتی پایندار در صنورتی ممکنن منی کنود کنه متقابنل باکند و
ه م به امتحان دوس ِ
دوستی متقابل در جریان تالش برای دوست داکتن دوست دوست پدید می آید وارنه چه بسا با دوست عولی خدا به بن بست
می رسی و این یاری را از دست می دهیی
 -5دوست داکتن کسی که تو را دوست دارد این خودپرستی استی دوست داکتن حقیقی در رابطنه بنا کسنی ممکنن منی کنود
که تو را دوست نداکته باکدی و اولیای الهی اینکاره هستند و لذا آنان را محبان و اهل محبت نامیده اند زیرا مردم را دوسنت
دارند در حالیکه مردم آنها را دوست ندارند و چه بسا دکمن می دارندی
 -9تالش برای به ص گ و مودّت رسیدن با دوستِ دوست همان تالش برای به مقام دوستی رسیدن با خود دوست است و این
است مقام محبت که همان مقام وجود استی زیرا کسی که وجود دارد همه را دوست داردی پنی تنالش بنرای دوسنتی کنردن بنا
دوستِ دوست همان تالش جهت به وجود آمدن استی
 -7احساس دوستی کنردن بنا اولینای الهنی را هننری نیسنت و اینن بخنودی خنود دال بنر محبنت نیسنت زینرا تنو محبنت آنهنا بنه
خودت را دوست می داری یعنی خودت را دوست می داری نه آنها رای ولی اار با کسی دوستی کننی کنه منورد محبنت یکنی از
اولیای خداست که تو را هم دوست می دارد دوستی و دوست داکنتن را دوسنت منی داری ننه خنودت را و فقن در اینصنورت
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است که ومیت و محبت اولیای خدا را می پذیری و دوسنت منی داری ننه خنودت و ناسنانیت خنودت را و کرامنت و کنااات و
برکتی که از اولیای خدا می یابی
 -8کسی که کااات و کرامت و برکت اولیای خدا را دوست می دارد حتی خودش را هم دوست نمنی دارد ب کنه دنینایی را کنه
از اولیای الهی می یابد دوست می داردی
 -6کسی را می یابی که تو را دوست می دارد و یاریت می دهد و در این حال فرد دیگری را هم دوست می دارد و یاری منی
کندی تو اار با این فرد دیگر هم دوستی کنی و دوست بداری تنازه دوسنتی و دوسنت داکنتن و یناری را دوسنت منی داری ننه
امیال دنیوی خودت را که در قبال آن دوست ارضاء می کودی این حق دوستِ دوست استی
ت دوسنت نهاتنه اسنتی و اینن همنان حنق
 -11پی حق دوست و دوستی و یار و یاوری و مودت و محبت ،فقن در حنق دوسن ِ
وجود است و وجود یافتن زیرا دوست داکتن بزراترین صات وجود داکتن استی
 -11به همین دلینل کسنانی کنه ا نیعع را بنه ومینت و امامنت پذیرفتنند و بنا او دوسنتی کردنند توانسنتند بنا رسنول خندا هنم در
دوستی بمانند و آنانکه ا ی را که بزراترین مظهر دوستِ دوست بود انکار کردند با رسول خدا هم نهایتاً بنه انداوت رسنیدند
و از هستی ساق کدندی پی مذهب امامیه ،مکتب دوست دوست استی
 -12اصالً امام یعنی دوست دوست :دوست خدا و لذا آنان که از امام اطاات می کنند به دوسنتی بنا خندا منی رسنند و آنانکنه
از امام اطاات نمی کنند به دکمنی با خدا می رسندی
 -13دوستی با امام ،دوستی با خدا و وجود است و راه وجودیابی و دوستی با امام جز از راه دوستی با دوستان امام ممکن
نیستی و دوستی با امام یعنی دوستی با دوست خدا و دوستی با دوست داکتن که دوستی با وجود داکنتن اسنتی پنی دکنمنی
با امام این ادم پرستی استی
 -14پی ارزش اطاات از امام در ارزش رسیدن به مقام دوستی و دوست داکتن عومیت اسنت کنه مقنام وجنود و وحندت بنا
االمیان استی و این ممکن نیست ام در دوستی کردن و دوست داکتن کسانی کنه امنام دوستشنان داردی و در غینر اینصنورت
دوستی با امنام جنز خودپرسنتی و دنیاپرسنتی محنت نیسنت و تنا فوایند دنینوی امنام قطن کنود انداوت هنم آغناز انرددی و اینن
خودپرستی هم یک خودپرستی کامالً مادی و دنیوی است و نه خودپرستی روانیی فق کسی می تواند خنود خنودش را دوسنت
بدارد که امام را دوست بدارد و کسی می تواند امام را دوست بدارد که دوستان را دوست بدارد و این نیازمند جهادی
مستمر است جهادی که منجر به وجود یافتن می کودی زیرا وقتی که انسان دیگری را دوست بنداریم عو ننه فوایند و نیازهنای
خود را در او کسی را دوست می داریم که مظهر جمال خداست که جمال ذات وجود اسنت پنی وجنود را دوسنت منی دارینم و
بدین طریق وجود می یابیم و خود را دوست می داریم
 -15دوست داکتن کسی که امام تو دوست
دوستی

دارد موجب دوسنتی تنو بن ا امنام منی کنود و دوسنتی تنو بنا خنودت :و دوسنتی بنا

 -19االم هستی ،دوستِ دوست است و دکمن ِدکمن در این معنا بسیار بیندی

که کل خیر و کر از اینجاست

 -17پی بدان که مقام وجود مقام دوست داکتن ِدوست داکتن است و این مقام اولیای الهی و انسان کامل استی
 -18حال بهتر درک می کنیم که چرا دوستی و محبت بین دو برادر یا دو خواهر چه امر کمیاب و بزرای اسنت زینرا بنا محنبّ
واحدی روبرو هستند عوالدین ی پی این دوستی این دوستِ دوست استی یعنی بتوانی کسی را دوست بداری که او هم منورد
محبت والدین توستی و اینک بهتر راز کقاوت تاریخی نهاتنه در ق منرو ننداد را درک منی کننیمی مسنل حسنادت بنین بنرادران و
حسادت بین خواهران و از آن بدتر حسادت بین دو هوو به همین دلیل هووپنذیری بزراتنرین جهناد فنی سنبیل ا اسنت و از
این منظر واقعه هاجر و سارا ،همسران ابراهیم خ یل را دریابیم
5

 -16در صورتی می توانی والدین خود را دوست بداری که به محبت آنها نسبت به بقیه خنواهر و برادراننت حسنود نباکنی و
آن محبت را هم دوست بداری و این امری اظیم و بی کمیاب استی و این از جم ه ویدای بزرگ اهل بیت اصنمت اسنت کنه
اهل بیت خدایند و کانون وجود
 -21پی درمی یابیم که دوستِ دوست ،اساس اخالق ام ی است و آدمی بمیزانی که حق آنرا ادا کند اهل اخالق الهی و خ ق
جدید و سالک سیر الی ا است و در غیر اینصورت بنه همنه مااسند و مظنالم مبتالسنت کنه بخنل و حسند اناطای زمیننه همنه
آنهاستی و بخل و حسد از بی وجودی است یعنی از فقدان محبت
 -21پی تالش برای به ص گ و دوستی رسیدن با دوستِ دوست محور همه تقواها و مجاهدتهای معنوی بشر استی
 -22حسادت و اداوت زن و کوهر بنا بسنتگان و دوسنتان همندیگر عبنه اینن معننا کنه همسنر حنق نندارد هنی کی دیگنری را
دوست داکته باکد  ،حسادت و اداوت خواهران و بنرادران بنا همندیگر در قبنال محبنت والندین ،حسنادت و انداوت همکناران
نسنبت بننه همنندیگر در قبنال توجننه ریننیی و حسنادت و اننداوت ینناران نسنبت بننه همنندیگر در قبنال محبننت پیننر ینا امننام کننل بنینناد
کرارت و فساد و نابودی نسل بشر استی پی مصادره ااطاه و محبت و استکبار ااطای ،ذات همه مااسد و مظالم و جننون
و جنایات و کار بشر استی زیرا اب یی به اننوان بنان ی کانر در قبنال محبنت خندا نسنبت بنه حمنرت آدم دچنار بخنل و انکنار و
ت دوسنت اسنتی پنی حقنی برتنر و ذاتنی تنر از
اداوت کد و کافر اردیدی پی بنیاد کار هم بخل و اداوت ااطای در قبال دوس ِ
حق دوستِ دوست نیست و ناحقی و کاری هم ذاتی تر و کدیدتر از انکار دوست دوست نیستی
 -23پی مذهب امامیه که مکتب دوست دوست است ذات همه امراض بشری را نشانه رفته و ریشه کن ساخته است و بنیاد
اداوت و کقاوت را برانداخته است و اب یی را از ق مرو حیات بشری طرد کرده استی
 -24اار هم بخواهیم روانشناسی ااماق یا روانکاوی وجود را مورد بررسی تمام ایار قرار دهیم نهایتناً بنه امنر واحندی منی
رسنیم و ا نت الع نل همنه امنراض و ناهنجاریهنای رواننی بشنر را کننه منشنأ همنه مااسند اجتمناای اسنت انکنار دوسنت دوسننت
خواهیم یافتی این امر یگانه اوهر ا م روانشناسی قرآنی و کیعی است :دوستِ دوست
 -25هر که تو را دوست دارد اار محبت را برای سایرین هنم بخنواهی و آننان را هنم مینق محبنت بندانی خنودت مسنتحق آن
محبت کده و وجود می یابی زیرا محبت ،حق وجود است و وجود ،حق محبت است ،بدان
 -29هر که دوستی و محبت را فق برای خود بخواهد از آن ساق می کود یعنی از وجود ساق می کود زیرا وجنود را فقن
برای خود خواسته است و این ممکن نیست زیرا وجود امری ذاتاً وحدتی و توحیدی و جهانشمول است یا همنه بنا هنم هسنتند
و یننا هننی کی و هننیچ چیننزی نیسننت پننی خودخننواهی انناطای امننری مط ق ناً محننال اسننت زیننرا ضنند وجننود اسننتی زیننرا اص نالً
خودخواهی ضد وجود استی چون اار خدا فق خود را می خواست اصالً نه االمی بود و نه آدمی
 -27پی بدان که منکر دوستِ دوست ،اب یی است و هر که اینکاره باکد اب یسی است یعنی آتشین و دوزخنی همنانطور کنه
حسد تماماً آت است یعنی حمور اب یی در جان آدمی
 -28پی بدان که جهاد برا یه بخل و حسد ااطای ،نبرد برا یه اب یی نای و جهاد جهت بنه وجنود آمندن و مسنتحق وجنود
داکتن است
 -26و بدان که بخل و حسد ااطای که ذات هر بخل و حسدی است ا ت الع ل حسادتهای مادی و اقتصادی و سیاسی و غیره
است و لذا ا ت الع ل همه دزدیها و جنایات چون انسان بخیل ،وجودناپذیر و مبتالی به نابودی است و می پنندارد بنا ب عیندن
جهان ،هستی می یابدی این معنای ذاتی استکبار جهانی و امپریالیزم نیز می باکدی
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 -31اار دل آدمی کانون حیات حیوانی و روحانی و ایمانی اوست که هست غذایی جز محبت نندارد و بنه محبنت زننده اسنت و
در صورتی می تواند این غذا را دریابد و همم و جذب نماید که آنرا برای دوست دوست هم بخواهد :خواهر و بنرادر و هنوو
و همکار و سایر مؤمنان همکی
 -31پی ضای کردن حق دوست دوست ،ضای کردن حق دل خوی
بخویشتن «ظ م نمی کنید ام بخودی بخل نمی ورزید ام بخود»ی قرآن-

و این خودکشی است و منشأ همه ظ م ها و کقاوتهای

 -32محبت هم نون روح و هم نون وجنود امنری مط قنًا غیرقابنل تجزینه و تقسن یم اسنت و لنذا بنا محبنت ورزیندن بنه مقنداری
بیشتر ،از مقدار محبت کم که نمی کود ب که برکت نیز می یابد همانطور که خداونند در کتناب بنا هنر خ قتنی فتبنارک ا منی
کود یعنی افزون می ارددی
 -33بنابراین کسی که به لحاظ ااطای نسبت به خواهران و برادران و یا دوستان خود حسد می ورزد او در حقیقت خواستار
محبت نیست ب که خواهان مناف دنیوی در رابطه با والدین یا استاد و پیر خوی است زیرا اار از محبت برخوردار منی بنود
ال دچار حسد نمی کد پی حسد بزراترین نشانه قحطی محبنت اسنت در جنایی کنه
و می توانست آنرا ق باً همم و جذب کند اص ً
محبننت هسننت و او ق ندرت دریافننت و جننذب را ننندارد بنندلیل ادا نکننردن حننق دوسننت دوسننت در ایننن معنننا بسننیار بیننندی کننه
مهمترین راز کقاوت و ستم و امراض روانی بشر استی
 -34کسی که بدلیل ادا نکردن حق دوست دوست دچار قحطی وجود منی کنود تمنام چشنم و دلن بنه دنینا و مادینات اسنت کنه
اویی از طریق بدست آوردنشان وجود یابد و لذا از دیدن االم و آدمیان در آت حسد می سوزد و دیوانه می کودی و اینسنت
راز جنون و جنایت و کقاوت حاکم بر جهان مدرن که درمان و نجاتی جز رویکرد به منذهب امامینه و مکتنب غندیر نندارد کنه
در آن پدری جز امام نیست و مادری جز همسر امام و خواهر و برادری جز مؤمنان «براسنتی کنه فقن مؤمننان برادراننند»ی
قرآن-
 -35و این انسان دیوانه آت بخل و حسد ااطای ،که در نابودی جان می کند و خصم دوست دوسنت اسنت چنون ااکنق منی
کود یا ازدواج می کند یک آدمخوار دیوانه است که آدمخواری آتشنین خنود را اشنق پنداکنته اسنت و اراده بنه مالکینت تمنام
ایار تن و روح محبوب خود را اشق معرفی نموده و جهت پنهان داکتن این اراده کیطانی مجبور به نمای ایسنار اسنت کنه
البته جز غیرت چیزی برای ایسار ندارد و بدینگونه این به اصطالح اشق در همان آغاز کارش بنا تمامینت خنود در تمناد منی
افتد و یک جنون تمام ایار آغاز می کود که اا قبت مع وم استی در حقیقنت اینن ااکنق منی اویند :جنز منرا دوسنت نداکنته
باش ولی با هر کسی که می خواهی بناش و اینن منذهب اشنق اب یسنی اینن دوران اسنتی و اینن آخنر ااقبنت انکنار دوسنت
دوست در آخرالزمان است که با ذره ای دوست داکتن و یا دوست داکته کدن درمنان منی کنودی زینرا آدمنی بمیزاننی کنه منی
تواند کسی را ق بًا دوست بدارد می تواند محبت کسی را هنم ق بنًا دریابندی تنالش بنرای مصنادره دربسنت محبنت تنالش بنرای از
دست دادن محبت استی
 -39کسی که می اوید «فق مرا دوست داکته باش و همه را دکمن باش و هر چه خواهی کنن» مط قناً از دوسنتی و محبنت
بیگانه استی زیر ا کسی که کمترین بهره ای از محبت ق بی داکنته باکند و آننرا درک کنند بنه یقنین منی دانند و منی بینند کنه در
محبت او هی کی دیگری نمی تواند سهیم باکد و ینا آننرا بنه سنرقت بنردی زینرا هنر انسنانی همنانطور کنه دارای درجنه ای از
وجود است دارای همان درجه از محبت و محبت پذیری است و مادون و ماورای هیچ ارتباطی بنا او نندارد و هنیچ تنداخل و
تشریکی ممکن نیست و این یکی از اصول ارفانی توحید و اصمت ذات و وحدت وجود استی
 -37همانطور که هر یک از موجودات و آدمیان در نزد خداوند ،جایگاه وجودی منحصر بارد خود را دارند و اینسنت کنه هنر
چیزی یک موجود بی تاستی و این از قوانین بنینادی وجنود و توحیند و وحندت اسنت و اینن درجنات محبنت اسنتی پنی محبنت
والدین به فرزندانشان هر یک منحصر بارد خودکان است و هیچ فرزندی نمی تواند حق دیگری را بخورد و هیچ مؤمنی هنم
نمی تواند حق دیگر مؤمنان را در نزد خدا یا امام ،ضای کند و یا به سرقت بردی
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 -38پی حسد ناکی از امور ااطای و محبت و دوستی ،دال بر حماقنت و جهنل و بنی معرفتنی محنت نسنبت بنه محبنت و دل
استی زیرا مسئ ه مشهور بیشتر یا کمتر دوست داکتن کسی ،مسئ ه ذاتاً کاذب و خالف حقیقت اسنتی یعننی هنیچ منادری نمنی
تواند فرزندی را بیشتر از فرزند دیگرش دوست بدارد و هیچ استاد یا پیری نمی تواند کناارد و مریندی را بیشنتر از سنایرین
دوست بداردی اار این معنا را فهم کردیم بر اب یی نای خود تا ابد مس کده ایم و از کار نای خود رهیده اینم و از کنقاوت
و جهنم ،جان سالم بدر برده ایم و اادل اشته ایم و از ظ مت جهل رها
 -36از آنجا که هر موجودی به مسابه پ ه ای از نردبان وجود است و منحصر بارد خوی است معنای اینست کنه ج نوه ای
از پرتو محبت وجود حق است در درجه خاص خودش پی محبت هر کسی در دل یک انسنان هنم درسنت همینگوننه منحصنر
بارد خود خود اوست که هی کی دیگری نمی تواند از آن برخوردار باکد جز خودش پی حسادت در محبت منشأ حماقنت و
ا ت الع ل همه حماقتها و کقاوتها و کار استی و انسان بمیزان رااینت حنق دوسنت دوسنت از اینن حماقنت و کنقاوت و کانر
نجات می یابدی
 -41و اما تنها راه نجات امومی از این کار و حماقت و کقاوت و دوزخ اینست که نسبت بهر کسی که احساس بخل و حسد
داری به او نزدیک کو و با او تعامل و دوستی و درد دل و ب که خدمت کن و در قبال متواض باش و از او ط ب دوسنتی
کنی یعنی همان کاری را بکن که اب یی در قبال حمرت آدم نکنرد و بنانی کانر و دوزخ کند و اینن کنالم خندای را مسنتمرًا بنا
خود بخوان که :آنکه ایمان آورده و با اطراف یان خود به ص گ و آکنتی رسنید خداونند از بنرای دوسنتی قنرار منی دهندی یعننی
دارای امام می کود زیرا دوستی را که خداوند برای کسی قرار دهد دوست خداستی و اار دستت به امامنت نمنی رسند ا نت
آنست که دوستان را منکری و اداوت می کنیی اار بتوانی ق بًا ذره ای محبت کسنی را درینابی و ینا کسنی را دوسنت بنداری
از آت بخل رسته ای
 -41حال بگو که چرا خانواده و نداد هر کسی کقی ترین دکمن ایمان اوسنت و چنرا بقنول قنرآن ،همسنر خصنم ایمنان اسنت
زیرا خانواده و قوم هر کسی ق مرویی از حیات اجتماای و اواطف و محبت است که نسل اندر نسل در طول تاریخ بنا دوسنتِ
دوس ت جنگیده و این خصومت را نهادینه و تبدیل بنه فرهننو و انرف و ب کنه کنرع نمنوده اسنت و از مقدسنات خنود سناخته
استی از غیرت وارونه زن نسبت به کوهر که اصنل و اسناس آن غینرت نسنبت بهنر ااطانه ای اسنت کنه کنوهر بهنر کسنی
دارد که در رأس آن خانواده کوهر است و کینه تاریخی اروس و مادرکوهر و خواهرکوهر از یکسو و ماجرای مادرزن از
سویی داری و می بینیم که پای ثابت این غیرت و جنو با دوست دوست همانا زن است که معمنومً منورد محبنت منرد خنوی
است و محبت مردش را تماماً و دربست فق برای خودش می خواهد و این نبرد نهایتاً به رابطه پدر با ب ه های هم کشنیده
می کود و زن با ترفندهای نو به نو بین پدر و ب ه ها ناناق و انداوت منی افکنندی و اینسنت کنه کنقی تنرین دکنمن ایمنان در
درون خانواده هم زن و مادر استی و بیهوده هم نیست که اب یی هم از درب دل حوا وارد رابطه کدی و اداوت با ایمان هم
واضگ است چرا که ایمان چیزی جز نور محبت خدا در دل بنده نیست پی دکمنی با ایمان این دکمنی با محبت غیر استی
 -42انکار و اداوت با دوست دوست به زبان ساده یعنی اینکه :تو به غیر از من نبایستی به هی کی دیگری هنیچ توجنه و
ااطاه و محبتی داکته باکنی و هنی کی دیگنری هنم نبایند بنه تنو توجنه و محبتنی داکنته باکندی ذات کانر و اب یسنیت جنز اینن
نیست که آدمی را فق از دوست داکتن محروم نمی کند ب که از دوست داکته کدن هم محروم می سازد زیرا محبت کسنی را
فق در صورتی می توان ق باً دریافت که محبت او را برای دیگران هم بخواهی و این قانون محبت و وجود استی
 -43آدمی در قبال هر چه که دارد و بدست می آورد بایستی تزکیه کود و زکات دهد تا از ادمیت که همنان منینت اسنت پناک
کود یعنی از کرک پاک ارددی تزکیه و زکات تن ،ابادات است مسل نماز و روزه زکات تاریخ و دهر همان ذکنر اسنتی زکنات
غرایز ،تقواستی زکات مال ،خمی و زکات مشهور است و صدقات و انااق زکات کهرت ،خدمت به مردم استی زکنات ا نم،
تع یم آن استی زکات دین ،امر بمعروف و نهی از منکر استی و اما زکات و تزکیه دل کنه هسنته مرکنزی منینت اسنت از خنود
اذکتن و اطاات بی چون و چرا از کسی است که تو را دوست دارد کنه در محنور اینن اطاانت بنی چنون و چنرا هماننا خندمت
کننردن و دوسننتی نمننودن و تننالش بننرای دوسننت داکننتن رقبننا مننی باکنند کننه ایننن را هووپننذیری مننی نننامیم کننه همانننا هوپننذیری
عخداپذیری در رابطه من -تویی اسنت وارننه اینن محبنت آدمنی را انین اب نیی نمنوده و ننابود منی سنازدی و اینن تنالش بنرای
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رسیدن به مقام دوست داکتن است از جایگناه دوسنت داکنته کندن و اینن راز دوسنت دوسنت اسنتی دوسنت داکنتن کسنی کنه
محبّ تو را دوست دارد در حالیکه تو محبّ خودت را دوست نمی داری و فق محبوب هسنتی یعننی محبوبینت خنود را دوسنت
می داری یعنی خودپرستی یعنی اب یی صاتی پی تالش بنرای دوسنت داکنتن دوسنت دوسنت تنهنا راه رهنایی از اب یسنیت و
ادمیت است و رسیدن به مقام دوست داکتن که وجود یافتن است این ساده ترین بیان حق دوست دوسنت اسنت کنه آدمنی را
به مقام دوست داکتن محبوب می رساند و محبت دوطرفه می کود و از رخنه کیطان محاوظ می ماند و جنز اینن هنیچ راه
و روش دیگری برای دوست داکتن محبّ خود نیست پی دوست دوست ،حق خود دوست است که اانر اداین نکننی بنه اکند
ظ م و کقاوت مبتال می کوی و بامخره این محبت را از دست می دهی یعنی هی کی نمی تواند محبّ خنود را دوسنت بندارد
و دوستی را متقابل و اادمنه سازد ام از طریق دوست داکتن رقیب یا رقبای ااطای خود در این دوستی اینست کنه خداونند
فرموده ای کسان یکه اداا می کنید مرا دوست می دارید پی اولیای مرا دوسنت بداریند و اطااتشنان کنیند و هرانز نمنی تنوان
خالصانه انبیاء و اولیاء را اطاات کرد ام از طریق یاری رسانیدن و دوستی کردن با سایر مؤمنان
 -44در حدیث قدسی به نقل از کالم خدا به رسول خاتم در معراج آمده است کنه خداونند بنه پینامبرش فرمنود« :ای محمند
آیا می دانی به چه منظوری تنو را بنه اینن مقنام بنام آوردمی تنو را بنه معنراج نیناوردم ام اینکنه حنق دوسنت دوسنت را بنه تنو
بشناسانم»ی
 -45پی بدان که زمین یکسره در ظ م و فساد و کقاوت فرونرفته است مگر بدلیل پایمال کردن حق دوست دوستی یعنی کنل
این دوزخ روی زمین حاصل اداوت محبوبها و معشوقها با انتشار محبت است که محبت را تمامناً مصنادره بنه خنود نمنوده و
آنرا از دیگران بازداکتندی و به همین دلیل خودکان از محبت ساق کدند و دچار قحطی وجود اشتند و آنگاه دسنت بنه انتقنام
زدند ب را یه کانونهای محبتی یعنی هم محبت را منن نمودنند و هنم بنه اکنااه کنقاوت پرداختنند :زننان در قبنال کوهرانشنان،
فرزننندان در قبنننال والدینشنننان و نهایتنناً کنننااردان و مریننندان در قبننال اسننناتید و امامانشنننان و نینننز برخنننی از مؤمننننان در قبنننال
پرورداارکانی و این استمرار مکتب اب یی استی
 -49مسئ ه اینست که انسانی که محبوب واق کد بناااه االم و آدمیان را هووی خود می پندارد که مبادا این محبت را از او
بدزدند و این همان وسوسه اب یی است که محبت را فق برای خودش می خواست و رابطه اش با پرورداارش را من -تویی
کرده بود و به هو عاو حق حیات نمی داد و این نبرد با «هو» منشأ اب یسیت و کقاوت است و نیز ا نت الع نل حماقنتی زینرا
محبت که جوهره وجود اسنت فقن در سنمت هنو جاوداننه منی کنود و در حصنار «منن» منی مینردی اینسنت کنه دوسنت دوسنت
پذیری را مترادف هووپذیری خوانده ایمی هر کنه هنوو را پنذیرفت حنق را پذیرفتنه اسنت و مسنتحق محبنت و جناودانگی اشنته
استی داستان ابراهیم خ یل با همسران سند تاریخی این حقیقت استی و این تبیین ارفی و ارفانی دین فطری مردمان است
همانطور که خداوند در سوره روم فرموده که« :روی به دین حنیف ابراهیم نما و بدان که خداوند مردم را بر فطنرت خنودش
آفریده است و اینست دین پایدار در قیامت ولی اکسر مردمان بر این حقیقت آااه نیستندی» و بدین وسی ه مردم بنر فطنرت خنود
آااه و بیدار می کوندی
 -47پی بر اینن اسناس هنر کنی کنه هنر رحمنت و نعمتنی را یافنت و آننرا بنرای دیگنران هنم خواسنت و بنرای رسنانیدن
دیگران جهاد کرد خودش به حق آن ه که یافته نایل می آید :دین ،محبت ،ثروت ،ا م و معرفت وییی :برسان تا برسی

بنه

 -48مبارزه با نای خود در جهت احقاق حق دوست دوست تمامیت نبرد برا یه اب نیی نانی اسنتی خنود اینجاننب در تجربنه
معنوی زندایم و در مشاهداتم از افرادی که در غایت بدبختی بسویم آمدنند و نجنات یافتنند بندون اسنتسناء دیندم کنه فقن بخناطر
ادم پذیرش این حق و مبارزه با آن دوبناره سناق اشنتندی یعننی چنون خودکنان بنه رحمنت و کنااات حنق نجنات یافتنند دیگنر
چشم دیدن هیچ کسی را در این راه نداکتند با آنکه اولین حقی را کنه بنه اینن افنراد کندیدًا اوکنزد نمنودم حنق دوسنت دوسنت
بوده استی پی بنگر تا چه حد است کا ر و کقاوت آدمی که در آاناهی کامنل راضنی بنه ننابودی خنود منی کنود تنا مبنادا کسنی
نجات یابدی بنده در این تجربه مادام العمر زندای بنود کنه بنه اسنرار دینن خندا و راز غندیرخم و فجنای و انداوتهای بعند از آن
آااه کدم که در همه مذاهب الهی انکار حق دوست دوست بصورت انکار اولیاء و اوصیاء و مؤمننان منشنأ همنه انحرافنات و
نااقها بوده است که غایت انکار امر ومیت و امامت است که ق مرو دوستی خدا با خ ق است کنه اینن امنر در ارصنه غیبنت
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امام تبدیل به مسئ ه و معمایی ممااف اشته است چرا که خود امام زمان دوست مط ق خداستی یعننی دوسنت دوسنت مط نق
است و با غیبت این حقیقت را جهانی ساخته است که با ظهور و تجّی اش در دوستان خودش در سراسر زمین این حنق را
به میدان آزمونی جهانی اذاکته است :دوستِ دوستِ دوستی که این دوستان دوستِ دوست جنز ارفنا بنر روی زمنین نیسنتند
که آینه تج ی دوست دوست می باکند و بدین طریق کل بشریت به این حق امتحان می کود و این همان امتحانی است کنه بنه
قول ا ی هر کسی در آن سرب ند آید اهل ومیت می کود یعنی اهل دوستی می کودی دوستی با خدا و اینسنت تنهنا راه نجنات
از حماقت و کقاوت و ادمیتی و این امتحان به زبان فرهنو ارفی بشنر همنان امتحنان هووپنذیری اسنت در ق منرو محبنت و
این بزراترین امتحان دل استی
 -46این سخن خود دوست دوست عامام زمان اسنت کنه « :کسنی کنه امنام نندارد بنر همسنرش حنرام اسنت»ی معننای دیگنرش
اینست که رابطه ق بی بین دو انسان بدون یک دوست دوست عامام محال استی یعنی هر من -تویی یک هو عاو منی خواهندی
این یکی از بزراترین مکاکاات ارفانی بنده در ق مرو معرفت نای محت بوده اسنت کنه از راه غینر آینات و رواینات حاصنل
کده است ولی منجر به کشف بزراترین حقیقت دین محمدی اشته است که امر امامت اسنت و مصنداق اینن کنالم خنود رسنول
خدا که« :زین پی فق رهروان معرفت نای به حقایق دین من نایل می آیند»ی
 -51خالء و نااق رابطه زناکویی این خالء بین ذهن و دل هر فردی است که خالء بین ظاهر و باطن وجود است زیرا ذهنن
آدمی آی ینه دنیا و ظواهر است و دل آدمی کانون غیب وجود استی همنانطور کنه زن هنم بنه مسابنه جمنال دل منرد اسنت و منرد
آیینه ذهن و دنیای زن استی و خداوند در کتاب منی فرمایند « :خداسنت کنه بنین دل و دنینای آدمنی حاینل اسنتی همنانطور کنه
ذهن و دل جز به نور امامی زنده به هم نمی رسند که خ یاه خداست ،زن و مرد هنم بندون او بنه وصنال روحنانی نمنی رسنندی
یعنی خالء بین بود و نبود جز به نور دوست دوست طی نمی کود و آدمی بدون او یک بودِ نبودی استی مرده ای متحرک
 -51انسان بمیزانی که ق باً توانایی دوست داکتن و ظرفیت محبت پذیری دارد دچار بخل و اداوت ااطای نسبت بنه اواطنف
ال
ال زنی کنه دلنی کمنابی زننده و محبنت پنذیر دارد و منی توانند ق بنًا محبنت کنوهرش را دریابند و متقناب ً
دیگران نمی کودی مس ً
مهرورزی کند از اواطف کوهرش نسبت به اامای خانواده و دوستان و نهایتاً پیر و امام دچار بخل و اداوت نمی کود
و اتااقاً این ااطاه و محبت زناکویی در رواب با اوهای دیگر به جریان می افتد و همنه جویبارهنای ااطانه تبندیل بنه نهنری
اظیم می کود که خود زن هم از آن برخوردار می ارددی یعنی محبت اار حقیق تنًا باکند در انتشنارش برکنت منی یابند و افنزون
می اردد نه اینکه کاه یابدی ولی زنی که در قبال اواطف کوهرش نسبت به دیگران دچار بخل و بحران می کود هراس
از این است که بی محبتی او به کوهرش رسوا کود در قیاس با محبتی که از دیگران در رابطنه بنا کنوهرش رخ منی نمایندی
پی انک ار و اداوت با دوست دوست در هر سطحی حاصل کنقاوت و فقندان رحمنت و محبنت اسنت کنه در چننین منواقعی فنرد
ااق ل بجای انکار و اداوت بقدرت تقوا کیطان ناس را مهار نمنوده و بنه تعامنل و خندمت همنت منی امنارد دقیقنًا نسنبت بنه
کسی که وی را رقیب و هووی خود می داند که اینن بهتنرین موقعینت بنرای احینای دل بنه ننور محبنت اسنت و کسنی کنه چننین
موقعیتی را از دست می دهد بزراترین کانی و رحمت الهی را جهت زنده سازی و محبت پذیری دل خود از دست می دهدی
 -52بزراترین معم ه و اقده هر زنی در قبال کوهری که وی را دوست می دارد اینست که بوضوح می بیند که دل خنودش
اصالً کوهرش را دوست نمنی دارد و لنذا نمنی توانند رابطنه محبّاننه ای بنا کنوهرش برقنرار کنند کنه همنین مسنئ ه منشنأ تمنام
انکارها و مکرها و ومیت ناپذیری زن است که به اینن معمن ه در کتناب «فریناد زن» بنه تاصنیل پرداختنه اینمی ولنی در اینجنا
ااالن می کنیم که تنها و تنها راه نجات زن از این بن بست و نااق ااطای که زندای را تباه می کند اینست کنه حنق دوسنت
دوست را در رابطه با کوهرش ادا کندی یعننی تنالش کنند بنا کسنانی کنه بنه کنوهرش ااطانه دارنند تعامنل و دوسنتی نمایندی از
خانواده کوهر تا دوستان و بخصوص پیر یا امام ی
 -53همین نااق ااطای در هر کاارد و مریدی ن سبت به اسنتاد و پینرش نینز صند چنندان کندیدتر حمنور دارد کنه اانر انالج
نشود موجب مالیخولیا و صدها سوءظن به امام می کود که نهایت سقوط است که انالج اینن درد بنزرگ تعامنل و خندمت و
دوستی با سایر دوستان پیر یا امام است و فق از این طریق می تواند او نیز پیر و استادش را دوست بدارد کنه اینن سنرآغاز
هدایت است و این همان کاری بود که اب یی از آن ابا کرد بدمی ی که قبالً ذکرش رفته است که مهمترین دلی قدمت استی
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 -54مسئ ه جاای در وفا و خیانت به خدمت و کقاوت در حق محبت و معم ه همه جایی نمک به حرامی بشر نسبت به ولی
نعمت خود که بزراتنرین درد بنی درمنان بشنر در تناریخ بنوده اسنت جنز ادای حنق دوسنت دوسنت االجنی ننداردی یعننی دوسنت
داکته باش و دوستی کن با کسانی که دوست تو را دوست می دارند در حالیکه تو او را دوست نمی داریی آیا این بزراتنرین
درد دل انسان نیست که پاسخ در مکتب غدیر استی
 -55نبرد با قداست قدمت که همان تاریخ پرستی و دهرزدای و خسران اصر است که اول منطق اب یی می باکد اینسنت کنه
قدیمی ترها بایستی جدیدترها را حماینت و یناری کننند چنه در راه دینن و چنه دنینا و چنه ااطانه و محبنتی ننه اینکنه بنا ف سناه
«چون من از قبل بوده ام پی هی کی حق ندارد در حریم من باکد» امکنان حینات را از جوانترهنا و جدیندترها بگینریمی اینن
ساده ترین بیان حق دوسنت دوسنت اسنتی از اینن منظنر بنگریند بنه بطنن افکنار و احساسنات سن طه جویاننه والندین نسنبت بنه
فرزندانی و رفتار بزراترها نسبت به کوچکترها و قدیمی ترها نسنبت بنه نورسنیداان در حنریم خاننه ،جامعنه ،اداره ،مدرسنه،
مسجد ،خانقاه وییی ی
 -59با اتکاء بر ف ساه اب یسی قدمت است که اب یی خود را حق به جانب کرد تا از امنر پروردانارش سنرپی ی کنندی عکنه منن
ک هزار سال است که اابد درااهم پی چرا این نورسیده را خ یاه کرده ایی او را سجده نخواهم کردی و پدر ابراهیم خ یل
آنهمه آیات و بینات پسرش را ندیده انگاکت و توانست او را زنده در آت افکندی و کیوخ پیر بنی اسنراییل توانسنتند ایسنی
جوان را بر دار کنند و پارلمان سقیاه به خود اینن حنق را داد کنه ا نی را بنه جنرم جنوانی از ومینت و وصنایت رسنول کننار
بگذارد وییی و هر پدر و مادری به خود حق می دهد تا با فرزندا ن خود هر چنه منی خواهند بکنند و هنیچ حقنی را کنه بنرخالف
می شان باکد نپذیرندی که همین جریان در کل جامعه بشری حاکمیت داردی و بر حسب همین منطق اب یسنی اسنت کنه خنواهران
و برادران بزراتر هیچ حقی بنرای کوچکترهنا قاینل نیسنتند و کنااردان و مریندان سنابق بنرای مؤمننان نورسنیده کمتنرین حنق
هدایت قایل نمی کوندی این همان کهننه پرسنتی و ندادپرسنتی و اندم پرسنتی اسنتی زینرا اتکایشنان بنر چینزی اسنت کنه دیگنر
نیست یعنی اذکته و این واضگ ترین نشانه بی رحمی و سنگدلی و کقاوت استی و بدان که خ ق جدیند کنه خ قتنی هنر آن و
هزاران باره است فق حاصل غ به بر این اب یسیت استی یعنی یک مؤمن سالک در پذیرش و دوستی بنا هنر منؤمن نورسنیده
ای بر خ ق جدیدی وارد می کود و بدان که خ قت خداوند و حینات و هسنتی آدمنی همنواره جدیند اسنتی پنی ورود هنر منؤمن
تازه ای برای اهل معرفت به مسابه رحمتی دار و روحی برتر و خ قتی بزراتر اسنت و آنانکنه بنا اینن امنر جدیند خداونند سنتیز
می کنند از آغاز هم در راه دین و معرفنت و هندایت نبنوده انند و فقن در سنودای دنینای خنود بنه لبناس دینن و معرفنت درآمنده
بودندی
 -57مسئ ه اینست که رابطه کامل دو جانبه نیست ب که مس ث است :من -تو -او و این همنان ازواج ثالثنه در کتناب خداسنتی
و نیز آیه نجوا که« :چون سه نار راز دل در میان نهند چهارمی اوست» یعننی اشنق حقیقنی سنه جانبنه اسنت و رابطنه ق بنی
دو جانبه امری محال استی این محال بودن راز انهدام خانواده در آخرالزمان است کنه حتنی فرزنند را هنم بعننوان امنو سنوم
رابطه پذیرا نیستندی در این باب در کتاب «خداکناسی اجتماای» به تاصیل سخن ااته ایمی
 -58مسئ ه اینست که وقتی کسی مورد محبتی قرار می ایرد از هنر ننوای کنه باکند محنل ننزول رحمنت و هندایت الهنی واقن
کده است بی آنکه هیچ کاری کرده باکدی یعنی این نزولی مط قًا بی چنون و چنرا و بنی ا نت و دلینل اسنت کنه مربنوط بنه اینن
فرد محبوب باکد و خدایی بودن امر محبت دقیقاً به این معناستی پی وای بر این فردی که در جستجوی چون و چرا و ا تی
در خودش برای این محبت باکدی مسل زیبایی ،اظمت ،صداقت ،ا م ،ثروت وییی کنه اینن تالکنی بنرای مننی کنردن اینن محبنت
است و این این واژاون کردن حق محبت است و انکار خنداییت آنی زینرا محبوب ینت برتنرین آرمنان ذاتنی هنر بشنری اسنتی و
ب خنود را تحنت تصنرف کامنل خنود
درست بر مبنای منی کردن محبت است که این فرد محبوب به خود اجازه می دهند کنه محن ّ
ب خنود واجنب منی کنمارد کنه بننده اش باکند و در غینر
درآورد و بنده خود سازدی زیرا خنود را ا نت منی دانندی پنی بنر محن ّ
اینصورت از او انتقام می ستاندی و این کل داستان زناکویی ها و نیز رواب ارفانی و معنوی است که به تبناهی منی انجامندی
از همسرکشی تا امام کشی که راه نجات از این نابودی حتمی ،معرفت در حق محبت و سپی راایت حق محبت یعنی اطاات
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از محبّ و ولی خود و نهایتاً ادای حق دوست دوست می باکدی و این بزراترین راز بدبختی بشری برای نخسنتین بنار در اینن
معارف اشای یافته و راه نجات از آن مع وم اشته استی
 -56تا زمانیکه محبت یکطرفه است چنه در روابن جنسنی و نندادی و ینا روابن ومینی و معننوی ،امنر و حنق رابطنه در فنرد
محبوب ،واژاونه و یا متهم و مشکوک و کیطان زده است زیرا فردی که مورد محبت اسنت خنود را برتنر از محنبّ خنود منی
پندارد زیرا با خود منی اویند :اینن اوسنت کنه منرا اینقندر دوسنت دارد و منن ق بنًا او را دوسنت نندارم پنی منن بهتنر و دوسنت
داکتنی هستم از همنین جنا واژانونگی و ضناللت و کنقاوت و توقعنات نناحق کنروع منی کنودی پنی حنق محبنت جنز در ادای
اطاات و دوسنت دوسنت محقنق نمنی کنود و موجنب هندایت نمنی انردد و ب کنه اینن رحمنت الهنی وسنی ه ضناللت و کنقاوت و
هالکت می کودی و غایت این هالکنت و ننابودی در محبنت ومینی اولیناء و ارفنا رخ منی دهند کنه ابنن م جنم مسنال تناریخی اینن
واژاونی است که خودش را امام پنداکت و امام را امراه دید و او را کشت تا مس مین را نجات داده باکدی
 -91محبّت که نور هستی بخ بشر است اار حق ادا نشود موجب س طه کیطان و نابودی انسان اسنتی کنه حقن اینسنت
که متقابل کود و قانون اطاات است که سرلوحه این اطاات سجده بر دوست دوست استی حق دوست دوست ،حنق محبنت
و مهرورزی است تا برترین رحمت خدا بر بشر تبدیل به حربه ای جهت اکد ستم و تجاوز و کقاوت نشودی
 -91چرا خداوند از غیر خودش ظهور کرده است و چرا این حق آککار از وجود سرور انبیای الهی محمد مصطای به تمنام
و کمال است و چنرا بناز اینن ننور محمندی از وجنود ولنی و وصنی محمندعص یعننی ا نی مرتمنی آکنکارتر اسنت و چنرا اینن
ظهور در فرزند آخرش محمد مهدیعانج در حد مط ق و برترین تج ی است چرا س س ه مراتب ظهور در ظرف زمین و زمنان
هر چه که ظاهراً از کانون حق دورتر می کود آککارتر و کام تر رخ می نماید این همان حق دوست دوست اسنت و دوسنتِ
ت دوسنتییی اینن یعننی چنه چنرا اینن ننور هنر چنه از منشنأ اولینه اش دورتنر منی کنود
ت دوس ِ
ت دوس ِ
دوستِ دوست و دوس ِ
ی و حاضنر و ظناهر منی انردد اینن
نقدتر و دست یافتنی تر می کود چرا نور اا ی الع یین در درک اسال السناف ین نقند و حن ّ
سرّ دوست دوست است که سرّامسرار االم وجود است و به همین ا ت است که بقول قرآن کریم در سوره روم ،دین حنینف
ابراهیم عدین خالص در قیامت آخرالزمان محقق می کنود در کنل جامعنه بشنری و در پاینان زمنان و در دورتنرین حن ّد از مبندأ
االم
 -92اویی هر چه از مبدأ دورتر می کویم نزدیکتر می کویم چرا که بر دایره وجنودیم و جهنان بنر دو قنوس ننزول و صنعود
است و آخرالزمان اصر صعود است و منا بنر نیمنه دوم داینره در حنال بنام رفنتن و نزدینک کندن بنه نقطنه صناریم و در حنال
رجعت و این دور دوست دوست است دور ومیت و امامت
 -93و اینست که مؤمنان آخرالزمان عارفا در نزد خداوند مقامی دارنند کنه پینامبران اذکنته بنر آن غبطنه منی خورنند و اینن
بندلیل قنندرت تج نی و ظهننور حنق اسننتی کنه بننه لحناظی همننان ظهنور نننور رحمنت و محبننت خندا در درک اسننال السنناف ین دوزخ
تکنولوژیستی پی بر کقی ترین ق وب نازل می کود این اکد نوری پی طبعاً منجر به بنروز اکند منیّنت و واژاونسنامری منی
اردد تا آنجا که فرد دریافت کننده خودش را با کانون محبت اوضی می ایرد که این غایت واژاونیست که جز در پذیرش فرد
جدیدتری که بر این محبت وارد کده این واژاونی درمان نمی کود و این منیّت اب یسی کاا نمی یابدی زیرا یک فرد قندیمی در
رابطه با کانون محبت خود همه یافته های را خودی و منی کرده و در رابطه بنا ولنی خنود کنور و کنر و مل اشنته اسنت کنه
فق در تعامل و تصدیق با یک مؤمن نورسیده این غول منیت را می بیند در آیینه حمور هویت امام در وجنود اینن منؤمن
نورسیده به مسابه دوستِ دوستی زیرا این فرد قدیمی اینک دیگر بالقوه دکمن دوست کده است و مدای اوستی
 -94بیان دیگر اینست که هر اارفی ساربان یک کاروان سیرالی ا در ق مرو رجعت اسنتی پنی هنر روز و سنااتی بنه حنق
نزدیکتر می کود و تغییر منزل می دهدی ولی قدیمی ترها هر یک در همان منازلی که وارد کده اند مانده انند و ینا بنه انتهنای
کاروان منتقل اشته و از ابتدای که ساربان است بسیار فاص ه ارفته اند و یک دلی اینست که از آخرین امنر و روح امنام
خود غاف ند و امومًا در همان امر و روح نخستینی که از امام خنود یافتنه بودنند جنا ماننده و چنه بسنا همنان را هنم بنه نسنیان
سپرده اندی به همین دلیل سالکان قدیمی تر اموماً به یاد و خاطره نخستین ایام ورودکان بنه قاف نه بنه خنواب منی رونند و در
12

همان منزلی که به کاروان پیوسته به خواب رفته و جا مانده انندی هنر چنند کنه بنه لحناظ جسنمانی در کناروان باکنندی در اینجنا
دوست دوست به معنای جدیدترین فردی که به کاروان پیوسته و آخرین امر و روح ساربان را یافته ،نماینده آخنرین وضنعیت
کاروان و موقعیت الهی ساربان برای سایر اهالی این کاروان استی در حقیقت این نورسیده کنه چنه بسنا تنهنا دوسنت سناربان
است مأمور بیدار کردن خاتگان این کاروان است که آخرین اخبار و موقعینت کناروان و راه و مخناطرات و نعمنات پنی روی
را بننه سننایر اهننالی قاف ننه هشنندار مننی دهنندی پننی هننر کننه اننوش دل بننه او نسننپارد و دسننت بننه او ندهنند و از خننواب برنخیننزد در
نخستین پیچ یا اردنه جا بماند و یا از مسیر ساق ارددی در حقیقت دوست دوست کسی اسنت کنه در کننار سناربان و در رأس
کاروان از نگاه رهبر خود راه را رصد می کند و اخبارش را به دنباله کاروانیان منی رسناندی پنی کسنی کنه دوسنت دوسنت را
ق باً نماینده و چشم و اوش و زبان دوست نداند قاف ه را می بازد و در بیابان تنها و سراردان می ماند و از آنجنایی کنه مندتی
را ساکن این قاف ه بهشتی بوده ،طعمه ای بسیار لذیذ و تمینز بنرای اراهنای اینن بیابنان اسنتی زینرا مسنیر کناروان هندایت در
آخرالزمان سراسر از طبقات دو زخ می انذرد و هم نون سناینه ای اسنت کنه بنر درینای آتن و خنون منوج منی زنند و بسنوی
ساحل نجات می رودی و اینست که بقول ا یعع « :هر که اات پی کی و کجا از کاروان جا می افتد»ی
 -95پی در ق مرو سیر و س وک معنوی تعامل و تصدیق و دوستی و اطاات از دوست دوست بمعنای همواره بنه روز کندن
است و دچار دهرزدانی و نسنیان نگشنتن و از آخنرین امنر و روح الهنی ننازل کنده برخنوردار کندن و در همنه حنال همسنو و
همدل با امام بودنی
 -99پی دوست دوست که در اصطالحات ارفانی موسوم به پینر دلینل ینا چراغندار عچراغنی و آییننه دوسنت اسنت بنه مسابنه
رسول دوست نیز می باکد زیرا این ساری در ظ مات استی پی هر که در این قاف ه در خنواب و نسنیان نباکند خنودش را بنه
نزدیکترین حدّ این چراغدار می رساند تا ج وی پای خود را بهتر ببیندی
 -97دوست عپیر به مسابه نور است و دوست دوست هم به مصداق نور ا ی نور استی که هم ون ماه در کب تار است کنه
البته نورش را از خورکید می ایردی زیرا نگاه مستقیم به خورکید موجب کوری استی
 -98احیااران و برپنا دارننداان اصنول و روح هنر منذهب و مکتبنی ،نومؤمننان آن آینین هسنتند کنه یکبنار دانر بندون واسنطه
تاریخ از طریق فطرت و اتصال به رب یا رسول و امام مط ق آن دین ،ایمان آورده اند نه بواسنطه سننت و تناریخ و رواینت و
وراثت و اخبار و آموزه های کتاب و اینان اارفان هر منذهبی هسنتند کنه جم نه برپنا دارننداان دینن حنینف ابنراهیم خ ینل منی
باکندی و اینان در بامترین رده هرم دوست دوست در جوامن بشنری قنرار دارنند کنه فطنرت بنر روح اینن بزرانان زننده اسنتی
بخصوص در آخرالزمان ک ه هر کجا نور ایمانی دیده می کود متکنی بنه روح ارفنانی اینن دوسنتان دوسنت اسنتی یعننی بندون
روح ارفانی ،اطوار و آداب سنت دینی که از راه تاریخ آمده در دهنان اژدهنای مندرنیزم ب عینده کنده و اخبنار دیننی در اناجنار
اطالاات محو اردیده استی یعنی حتی بقای سنت و روایات دینی هم بناق ی بنه روح ارفنانی اینن بزرانان فطنرت اسنت و بندون
این روکنایی های روی زمین هیچ ارتباط و اتصالی به امامان و رسول خاتمعص میسر نیستی اینان دوسنتان آن دوسنتان خندا
هستند
 -96درک و تصدیق و تبعیت از س س ه مراتب ومیت و دوستی در آخرالزمان از اهمّ واجبات دینی است که بدون آن امراهنی
حتمی استی و اینست که پیروان رابطه مستقیم با خندا در اینن دوران پینروان کنیطان کنده و آکنکارا کنیطان را منی پرسنتند
هر که دوستی معتبر در دین و معرفت ندارد محکوم به امراهی و کیطنت استی آنکه دوست دوست ندارد اصالً دوستی ندارد
و آنکه دوستی ندارد دین نداردی
 -71امروزه مؤمنی که در صراط المسنتقیم انام برمنی دارد خندایی دارد و رسنول خناتم و امنام زمنانعانج و ناینب زننده امنام و
بامخره دوستی که فی تر و پامیشگاه کرک رابطه با این نایب است هر چند که در ارتباط مستقیم با این نایب زنده باکد ننایبی
که می تواند ینک مرجن تق یند در دینن باکند و ینا پینر طریقنت و ینا تج نی ای از حقیقنت در درجنات اینسنت آن س سن ه مراتنب
دوستی با خدا که همه انواع آفت ها و کرکها و مکرها و توهمات و منیت های این رابطه را در چندین مرح ه تصایه می کند
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و دین خالص را ممکن منی سنازد « ای اهنل ایمنان دینن خنالص را برپنا داریند حتنی اانر دو نانر و ینا تنهاییند کنه خندا کنما را
کافیست»ی قرآن-
والسالم
ا ی اکبر خانجانی
 11دیماه 1362
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