
 

 

 

 

1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1) خضر و یموس داستان شرح

ی معارف باطنی و شهودی،  ی علوم کسبی، پرسش، اهل دانایی، آداب سؤال، حوزه حوزه: ها دواژهیکل

، وادی باطن، ولیّ خدا، ی حضرت موسی و خضرماجراسکوت، صبر، سکوت مزاحم سیر باطنی، 

 اطاعت مطلق.

ْسئ  ُلواَفَ گوید:  قبل از اینکه سؤالی را از من بپرسید، دو گام وجود دارد. گام اوّل این است که قرآن می

َُكْنُتْمَالَت  ْعل ُمون « دانید اگر نمی»دانید. این  از اهل دانایی، از اهل ذکر سؤال کنید، اگر نمی 1:َأ ْهل َالذِّْكِرَِإْن

َُكْنُتْمَالَت  ْعل ُمونداند. چرا قرآن فرمود:  کند که نمی را چرا گفت؟ طبیعی است؛ انسان وقتی سؤال می ؟ ِإْن

گوید: ببین! کمی دقّت کن، شاید خودت جوابش را بدانی. کمی فکر کن! قدری در وجود  شاید دارد می

خور نباشد که تا ابهامی برایش پیش آمد،  بسا پاسخش پیدا شد! انسان خیلی سهل خودت بگرد! چه

َت  ْعل ُمونسریع از کسی سؤال کند؛ نه، خودش کمی فکر کند.  َال َُكْنُتْم مکن است خودت یعنی م ،ِإْن

دانی؛ یعنی جواب  خدا هم خیلی بزرگ است؛ یعنی حتماً حتماً خودت می« ممکن استِ»بدانی. این 

َُكْنُتْمَالَت  ْعل ُموندر وجود خودت است؛ بگرد و در وجود خودت جواب را پیدا کن:   .َف ْسئ  ُلواَأ ْهل َالذِّْكِرَِإْن
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. البته اوّلین تالش هم این نیست که انسان تالش کند ییتواند برای دانا تازه اگر انسان هم ندانست، می

ی دانشگاهی  کرده ی آماده را از کسی بشنود. خوشبختانه همگی شما تحصیل رفته و برود جواب شسته

ها بگردد، در  تواند تحقیق کند، جستجو کند، پژوهش کند، در کتاب دانید که انسان می هستید و می

تر از این است  دست آورد. این ارزشمند بسا جواب را با یک تالش به چه های اینترنتی سرچ کند و سایت

 که انسان جواب سؤال را آماده از کسی بشنود.

راستی ]جواب را[  های زیادی دارد. یکی همین است که انسان ببیند آیا به ادب سؤال خودش نکته

زنند. جواب را بلد است؛ امّا کنند تا طرف مقابل را محک ب ها سؤال می اید؛ بعضی داند؟ دیده نمی

خواهد بداند این شخصی که اآلن اینجا سخنران است، گوینده است، یا سر کالس، استاد ماست، آیا  می

. پس این سؤال برای چیست؟ برای اختبار است؛ برای امتحان کردن طرف بلد است او هم جواب را

داند که  کند و می یست؛ یا نه، سؤال میمقابل است؛ واالّ خودش جواب را بلد است. این سؤال جایز ن

کند که آبرویش را جلوی  کند تا رویش را کم کند؛ سؤال می داند؛ سؤال می طرف مقابل پاسخ را نمی

کند تا خودش را نشان دهد؛ که بله؛ ما هم  . این سؤال هم جایز نیست. یا نه، سؤال میببرد دیگران

ی علمی،  های عجیبِ پیچیده کنم! چه نکته نی میهای سنگی اهل معلومات هستیم. ببین چه سؤال

کنم! این سؤال هم جایز نیست. اگر کسی از سر تعنّت، از سر اختبار، از  فلسفی و عرفانی را سؤال می

ی کسی را روی آب انداختن و امثال اینها، سؤال کند، اینها  ناکرده آبروی کسی را بردن، پته سر خدای

  ها حرام است، اینها از ]مصادیق[ همان سؤال اید ]بعضی[ سؤال یدههای حرام است. اینکه شن سؤال

های  خواهیم وارد بحث آداب سؤال پرسیدن شویم؛ چون بحث مفصّلی است. در کتاب حرام است. نمی

 .دیکن دایپهایی را در این زمینه  توانید نکته می اخالقی، در آیات قرآن و در روایات معصومین
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 نباید سؤال بپرسیم؟پرسش: بنابراین، 

ی علم  ی معرفت. در حوزه ی علم و دیگری حوزه ما در رابطه با دین، دو حوزه داریم: یکی حوزه پاسخ:

گرفتن، شاگردی کردن و اینهاست، اصوالً سؤال کردن، شرط رشد   دادن و درس یاد  ی درس که حوزه

، تا تردید نکند، تا تشکیک نکند، کردن است؛ یعنی سؤال، کلید رشد علمی است. انسان تا سؤال نکند

ی معرفت که  کند. پس در علوم کسبی، کلید رشد، سؤال کردن است؛ امّا در حوزه اصالً رشد علمی نمی

علوم کسبی نیست، علوم موهبتی است، معارف شهودی و معارف باطنی است؛ آنجا قفلِ رشد، سؤال 

؟ چون در وادی حقایق باطنی، رشد با عقل گذارد انسان رشد کند. چرا کند؛ نمی است؛ یعنی قفل می

کنید. عقل هم که  گیرد. در سؤال کردن، شما عقلتان را فعّال می گیرد؛ با دل صورت می صورت نمی

شود. لذا اگر کسی بخواهد رشد علمی کند، باید حتماً سؤال  فعّال شود، دل محجوب و پوشیده می

. امّا اگر کسی بخواهد رشد معرفتی کند، رشد کند کند؛ و هرچه بیشتر سؤال کند، بیشتر رشد می

تنها سؤال را بر زبان  باطنی کند؛ او باید سؤال نکند؛ تا جاهای خیلی عمیقی هم سؤال نکند؛ یعنی نه

ای شود که اصالً سؤال  گونه بلکه باید به -ها برای شما ثقیل باشد البته شاید بعضی از این حرف-نیاورد؛ 

؛ یعنی هیچ انبعاث درونی نداشته باشد؛ درواقع، نزندبه ذهنش هم در وجودش خطور هم نکند؛ 

 .پذیرش مطلق باشد؛ مثل ماجرای حضرت موسی و خضر

به  ،نازل شد ای کرده باشم. وقتی آن ده فرمان، آن الواح به حضرت موسی شاید قبالً هم اشاره

کس  عالم دیگر هیچ خطور کرد که با این حقایقی که خدا به من آموخت، در ذهن حضرت موسی

؛ بر زبان هم نیاورد؛ اصالً خطور کرد تر از من نیست. این ]فکر[ به ذهن حضرت موسی داناتر و عالِم

محض اینکه این فکر خطور  کرد. به خطوراظهار نکرد؛ در رفتارش هم ظاهر نشد؛ فقط به ذهن ایشان 

ید که هالک شد. بروید به دادش کرد، خدای متعال به مالئکه فرمود: بروید حضرت موسی را دریاب

گفتند: شما باید بروید پیش شخصی و از محضر  برسید که از دست رفت. مالئکه آمدند و به موسی
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توانید آن شخص را مالقات کنید. حال،  البحرین می ی مجمع او معرفت بیاموزید؛ و گفتند: در نقطه

ای که این دو  یا و آخرت است، و آن نقطهاینکه این دو بحر چیست، دریای امکان و وجوب است، یا دن

 هایی دارد. رسند، برزخ هستی است و... بحث دریا به هم می

یی که داشتند، راه افتادند؛ ولی او را  همراه هم با کشتی هم با جوانی که شاید وصیّش بوده، موسی

دهم یا هزار سال  بردار نیستم؛ یا در این راه جانم را می آنجا گفت: من دست پیدا نکردند. موسی

دهم تا باالخره خضر را پیدا کنم. حال، مظهر طلب را نگاه کنید! که چه  هم شده به جستجو ادامه می

است! این همان طلبی است که سالک باید داشته باشد تا بتواند ولیّ خدا را  طلبی در وجود موسی

شود تشخیص داد ولیّ خدا کیست. کوچک  دانید، با عقل ظاهری نمی ه میکطور پیدا کند. چون همان

تواند خودش را معرفی کند. کوچک، خودش  تواند تشخیص دهد بزرگ کیست. بزرگ است که می نمی

علم که  توانید صالحیّت فردی دانید، می تواند بزرگ را تشخیص دهد. مثالً، شما که پزشکی نمی نمی

تواند تأیید کند این  هید؟ نه، یک استاد باالتر در علم پزشکی است که میپزشکی دارد را تشخیص د

تواند بزرگ را تشخیص دهد. بزرگ باید  شخص از نظر علمی، صالحیّت پزشکی دارد یا نه. کوچک نمی

کند؟ وقتی که آن تشنگی و طلب الزم،  خودش را معرفی کند. حال، بزرگ کِی خودش را معرفی می

ی راه یافتن به ولیّ خدا شود؛ مضطر شود؛  ی وجود انسان، تشنه رد؛ یعنی همهوجود انسان را بگی

 :گفتقرار شود؛ خواب شب از چشم انسان برود و آرامش از وجود او برخیزد.  بی

 دیخود ز تن بر آ ایجان رسد به جانان  ای  دیدست از طلب ندارم تا کام من بر آ

که در تابستان داغ، سر ظهر، وسط صحرای ریگزار ای  ی وجودش تشنه باشد؛ مثل شخص تشنه همه

میرد. او  و از تشنگی دارد می کرده ریگ چند درجه یا شصت درجه و عربستان، در آن آفتاب پنجاه

هایش را نگاه کن! خشکیده و ترک  گوید آب؛ لب ی آب است. فقط زبانش نمی ی وجودش تشنه همه

گوید: آب؛ پوست بدنش را  ن! از رمق رفته است و میهایش را نگاه ک گوید آب؛ چشم خورده است و می
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گوید: آب. چنین کسی را  ی وجودش می گوید آب. همه نگاه کن! چروک خورده و جمع شده و می

 توانید ذهنش را به چیز دیگری شود از فکر آب منصرف کرد؛ به هیچ طریقی نمی وجه نمی هیچ به

ی  ی خدا، تشنه وجود انسان تشنه شود؛ تشنهی  . طلب واقعی یعنی این؛ یعنی همهدیمشغول کن

 تواند راهبر سیر انسان باشد. یی که می ی راه یافتن به مربّی ی راه یافتن به خدا، تشنه اولیای خدا، تشنه

 .سراغ انسانآید به  آید. اوست که می انسان میبه سراغ اگر این تشنگی ایجاد شد، آنگاه آن بزرگ 

کنند و چشم تیز و نافذ آنها از آن  شاهینند؛ در آسمان حقیقت پرواز می خدا مثل عقابند؛ مثل اولیاء

آیند،  میسرش  یباالی مناسب پیدا شد،  که یک طعمه کند؛ و همین باال تمام این دشت را کنترل می

ی مناسبی  ؛ منتها شخص باید لقمهندیایب برند. آنها هستند که باید باالی سر مادارند و می برش می

ایجاد  در انسانبشود؛ یعنی باید آن استعداد ]الزم[ در او ایجاد شود؛ و آن استعداد را همان طلب 

آید[. در و دیوار و سقف و اینها  ی وجود ایجاد شود، آن ولیّ خدا ]می آن تشنگیِ با همه اگرکند.  می

که حجاب نیست. آنها دارند در آسمان حقیقت پرواز برای من و شما حجاب است؛ برای اولیای خدا 

روند و  که شخصی مستعدّ شد، سراغش می بینند. همین ی اهل عالم را هم دارند می کنند و همه می

آقا  استاد حاج علیه تعالی اهلل رضوان اهلل میرزاجواد انصاری همدانیگیرند. در خاطرات مرحوم آیت دستش را می

گفت:  -کردند ایشان در همدان زندگی می-اند روزی پدرم الت ایشان نقل کردهدوالبی، پسرشان در حا

ی، نه نه امام ای هست، زاده من باید به فالن شهر پاکستان بروم. ما گفتیم: پدر! در پاکستان نه امام

زیارتگاهی. شما در پاکستان چه کار دارید؟! آن هم در چنین شهری؛ نه رفیقی دارید، نه آشنایی 

کار؟ ایشان در  خواهید بروید آنجا چه اید، کشور غریب، شهر غریب، می آنجا رفته حال ، نه تا بهدارید

پاسخ فرمود: اخیراً در آن شهر، جوانی استعداد و آمادگی پیدا کرده و من مأمورم که بروم از او 

ن حقیقت مثل عقاب در آسما[ خدا گویم ]اولیای دستگیری و او را راهنمایی کنم. این است که می

 آیند. منتها آن طلب الزم باید ایجاد شود.  می ]شخص مستعدّ[به سراغ کنند و  پرواز می
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آتِناَغ داء ناَل ق ْدَل ِقيناَبردار نیستم. به جوانی که همراهش بود، گفت:  گفت: من دست خالصه، موسی

یی داشتند.  غذا بیاور. با خود ماهی .میخسته شد گرسنه شدیم؛ از این سفر طوالنی 2:س ف رِناَٰهذاَن ص باَ ََِمنَْ

 کرده ناگهان زنده شد و در دریا ی سرخ شدند، این ماهی پخته البحرین رد می که داشتند از مجمع وقتی

رسد به دریای والیت زنده  و رفت. حال، اینکه این ماهی چیست، دلِ مرده است و وقتی میافتاد 

. آن جوان در پاسخ گفت: آنجا که ایستاده اوریب ان راهرحال، گفت: غذایم شود؛ این هم بماند. به می

البحرین، محلّ  جا مجمع گفت: همان است. همان . موسیافتاد بودیم، ماهی زنده شد و در دریا

برگشتند؛ یعنی به مرز عالم غیب و شهود؛ به به آنجا مالقات ماست. یا اهلل برگردیم! خالصه 

آمد و شروع به درخواست  قات کرد. به سراغ خضررا مال البحرین. در آن نقطه خضر مجمع

پیغمبر نبوده بلکه ولیّ خدا بوده است؛ یعنی مأموریّت  موجب روایات، حضرت خضر کرد. به

َال 3تشریعی نداشته؛ در عالم، مأموریّت تکوینی داشته است. َِلف تاُه َُموسٰى َقال  ِإْذ تَ َو  َح  َم ْجم ع َأ بْ ر ُح َأ بْ ُلغ  ٰى

َُحُقب اَاْلب ْحر ْينَِ َأ ْمِضي  رویم تا به  قدر می به آن جوانی که همراهش بود، گفت: آن موسی 3:أ ْو

البحرین برسیم یا اینکه حُقُب؛ حُقُب یعنی هزاران سال؛ هزاران سال به این راه ادامه دهیم. ]از  مجمع

 ولیّ خدا مالقات کنم.ای که من باید با آن  ؛ به آن نقطهمیبرس ایستیم تا به آن مقصد رفتن باز[ نمی

َُحوت  ُهما َن ِسيا َب  ْيِنِهما َم ْجم ع  َب  ل غا وقتی که به محلّ تالقی آن دریای غیب و شهود رسیدند، ماهی  :ف  ل م ا

ِبيل ُهَِفيَاْلب ْحِرَس ر ب اخود را فراموش کردند.  َس  و آن ماهی ناگهان راه خود را در دریا پیش گرفت و  5:ف اتَّخ ذ 

                                            

 .22ی  ی کهف: آیه . سوره2

َكاناَعالمينَوَلمَيكوناَنبيين:َ:..َعنَبريدَبنَمعاويةَعنَأبيَجعفرَعَوَأبيَعبدَاهللَعَجميعا. 4  تفسیر عیّاشی،صاحبَموسىَوَذوَالقرنين،

 .043 ص ،2 ج العیاشی،

 .26ی  ی کهف، آیه . سوره3

 .21ی  ی کهف، آیه . سوره5
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اء ناَل ق ْدَل ِقيناَِمْنَس ف رِناَ.َو زنده شد دیرس دلِ مرده به آن نقطهرفت؛ یعنی این  َِلف تاُهَآتِناَغ د  ف  ل م اَج او زاَقال 

اَن ص ب ا وقتی از آنجا عبور کردند، به رفیقش گفت: غذا را بیاور که از این سفر خسته شدیم. حال،  2:ٰهذ 

َچیست، نیز بماند.  طعاماینکه این غذا و این  َو ماَأ ْنسانِيُهَقال  َِإْذَأ و ْيناَِإل ىَالصَّْخر ِةَف ِإنِّيَن ِسيُتَاْلُحوت  أ ر أ ْيت 

 َ ب اِإال  ِبيل ُهَِفيَاْلب ْحِرَع ج  َس  ْيناُنَأ ْنَأ ذُْكر ُهَو اتَّخ ذ  ََّ آن جوان گفت: مگر متوجّه نشدی؟ وقتی در پناه آن  7:َال

از یاد بردم؛ و شیطان این را از یاد من برد، و ماهی البحرین بودیم، من ماهی را  صخره در همان مجمع

َُكن اَن  ْبغَِو راه دریا را در پیش گرفت و رفت. افتاد با تعجّب زنده شد و در دریا  َما َٰذِلك   موسی :قال 

البحرین، همان جایی است که  گشتیم؛ یعنی مجمع گفت: این همان جایی است که ما به دنبالش می

ای. گفت: این همان جایی است که به  هدیرس البحرین دلت زنده شد، به مجمعشود. اگر  دل زنده می

َق ص ص ادنبالش بودیم.  َآث ارِِهما َع لٰى ا کردند.  مسیری را که آمده بودند، برگشتند و جستجو می 8:ف اْرت د 

اَِمْنَِعب اِدنا این عبد، عبد مطلق  !یافتند؛ عبد به آن نقطه که رسیدند، یکی از بندگان ما را :ف  و ج داَع ْبد 

الغفور است؛ عبد مطلق است؛  الرّحیم است، نه عبد الرّحمن است، نه عبد اهلل است، نه عبد است؛ نه عبد

اهلل. این، عبدِ  یعنی عبودیّت ]در برابر[ ذات است؛ هیچ تجلّیِ اسمی ندارد؛ هیچ اسمی، حتی اسمِ 

َمطلق است. عبدی از عباد ما را یافتند که  َِعْنِدناآت  ْيناُه َِمْن این رحمت، رحمت رحیمیّه است؛  .ر ْحم ة 

گوید: ما به آن عبدمان، از جانب خودمان، آن رحمت  ی حضرت حقّ است که خدا می رحمت خاصّه

مان را داده بودیم؛ یعنی بدون واسطه، یعنی هیچ ملکی، هیچ فرشته و هیچ انسانی واسطه  رحیمیّه

َلَ  وَ مان را به او داده بودیم.  میّهنبود؛ خود ما بالواسطه آن رحمت رحی َِمْن َِعْلم اع لَّْمناُه و از لدنّ  9:ُدن ا
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ام  خودمان، از نزد خودمان به او علم لدنّی داده بودیم. این همان علمی است که ]جاهای دیگر[ گفته

اعلم کسبی نیست. علم لدنّی یعنی همین:   لدنّی دادیم.به او علم  :و ع لَّْمناُهَِمْنَل ُدن اَِعْلم 

ا َُرْشد  ِنَِمم اَُعلِّْمت  َع لٰىَأ نَتُ ع لِّم  ْلَأ تَِّبُعك  َل ُهَُموٰسىَه  خدمت آن ولیّ خدا آمد و گفت: آیا  موسی 16:قال 

دهی من سر به راه تو بسپرم، از تو فرمانبری کنم، از تو پیروی کنم تا مقداری از رشدی که  اجازه می

ر ای، یاد بدهی؟ ای را به من بیاموز به آن رسیده َص ب ْ َل ْنَت ْست ِنيع َم ِعي  َِإنَّك  گفت: نه عزیز  خضر 11:قال 

مرد شریعت است، مرد عقل  ها را نداری؛ چون موسی من! تو مرد این میدان نیستی؛ طاقت این راه

است، مرد ظاهر است؛ امّا اینجا وادی دل است، وادی طریقت و وادی باطن است. گفت: نه؛ موسی تو 

گوید؛  العزم خدا میها را نداری. ]توجّه داشته باشید که این سخن را[ به پیامبر اولو ت این کارطاق

ر ا وَ شوخی نیست.  َت ْصِبُرَع لٰىَم اَل ْمَُتِحْطَِبِهَُخب ْ تحمّل  را یزیچ توانی صابر باشی و چگونه تو می 12:ك ْيف 

 ی علمی به آن نداری؟!  کنی که خبری از آن نداری، علمی به آن نداری، احاطه

َس ت ِجُدِنيَِإْنَش َأ ْمر ااَل َص اِبر اَوَ اء َاهللَُقال  اهلل من را  شاء به التماس افتاد و گفت: ان موسی 14:أ ْعِصيَل ك 

ی با تلخ نی چیزی که بایدگذارم. صبر یع کنم؛ دندان سر جگر می صابر خواهی دید. من صبر می

گوید:  هم قبول دارد که تحمّلش برایش دشوار است ولی می تحمّلش کرد. یعنی خود موسی

کنم خودم را کنترل کنم و از فرمان تو سرپیچی نکنم. یعنی وقتی انسان به یک  اهلل سعی می شاء ان

ی خود عمل کردن و  ی خود، به نظر خود، به فکر خود و به سلیقه ولیّ خدا رسید، دیگر آنجا به اندیشه

ی سرپیچی کردن از آن ولیّ خدا، خیلی کار خالفی است. گفت: وقتی رسیدی، اطاعت مطلق. وقت
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در  او را یها حرفرسیدی به اینکه این ولیّ خداست، دیگر این ولیّ خدا را با عقل خودت نَکِش! 

گذار که بخواهی بفهمی آن ولیّ خدا درست گفت یا غلط. آنجا اطاعت مطلق نترازوی عقل خودت 

 است؛ عصیان راه ندارد.

َف ال ْعت ِني َات َّب   َف ِإِن تَ َقال  َح  َش ْيٍء َع ْن َِذْكر اَىَٰت ْسأ ْلِني َِمْنُه َل ك  فرمود: پس اگر  حضرت خضر 13:ُأْحِدث 

چیز از من  به هیچ خواهی تابع من باشی، سر به من بسپری، پیرو من باشی، مرید من بشوی؛ راجع می

وقتی  :ف اْنن ل ق اآوری کنم.  وقت الزم باشد که مطلبی برایت بگویم، به تو یاد سؤال نکن؛ تا خود من هر

راه  «ف اْنن ل ق ا»شد، با هم راه افتادند. این  و دست بیعت داد و پیرو و مرید خضر سپرد سر موسی

 یّول نیدر محضر ااهلل را  سیر الی افتادن فیزیکی نیست؛ یعنی سیرشان را آغاز کردند؛ یعنی موسی

تَ شروع کرد.  خدا ی شدند و یسوار کشتی و خضر یموستا اینکه  :ٰىَِإذاَر ِكباَِفيَالسَِّفين ِةَخ ر ق هاح 

َبا یک میخ یا سیخی شروع به سوراخ کردن کشتی کرد.  خضر َِجْئت  َل ق ْد َأ ْهل ها َلِتُ ْغِرق  ت ها َأ خ ر ق ْ قال 

ْيئ اَِإْمراَ  کنی.  النّاس است؛ مال مردم است. تو داری خرابش می آمد و گفت: حقّ دادش در موسی 15:ش 

آمد؛ چون با شریعت سنجید؛  شوند و... . دادش در غرق میوانگهی، اگر این کشتی سوراخ شود، مردم 

کار این ولیّ خدا را با عقل خودش و با فهم خودش از دین سنجید. گفت: این کار خیلی زشتی است 

کنی. ای خضر! این چه کاری است که تو  راستی این کار بدی است که داری می کنی. به که تو داری می

 کنی؟!  داری می
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َ َأ ل ْم ر اقال  َص ب ْ َم ِعي  َت ْست ِنيع  َل ْن َِإنَّك  گفت: نگفتم تو مرد این میدان نیستی؟ طاقت  خضر 12:أ ُقْل

نداری؟ حاال اینکه این کشتی چیست شاید این کشتی، تن سالک است؛ تنی که عادت به رفاه و راحت 

ا سوراخ کرد؛ یعنی ی ]اوّل[ سلوک، باید این کشتی ر و خوشگذرانی و امثال اینها کرده است. در مرحله

ها کم کنی؛  پروری از آن تنقدری  قدری از خوابش بزنی، قدری از خوراکش، کمی از تفریحش؛ خالصه

َل نَْاین کشتی را سوراخ کنی.  َأ ل ْمَأ ُقْلَِإنَّك  َالَتُؤاِخْذِنيَِبماَن ِسيُتَو الَتُ ْرِهْقِنيَِمْنَََقال  ر ا.َقال  َص ب ْ ت ْست ِنيع َم ِعي 

خاطر اینکه قولی را که به تو دادم فراموش کردم،  و گفت: به افتاد به التماس موسی 17:ُعْسر اأ ْمِريَ

نگیر. اجازه بده که من همچنان از تو پیروی کنم.  سختمرا مؤاخذه نکن و برای این کار بر من 

 قبول کرد.  خضر

ت ٰىَِإذاای دیگر از سلوک را شروع کردند.  باز مرحله :ف اْنن ل ق ا َن  ْفس اَز ِكيَّة َِبغ ْيِرََح  َأ ق  ت  ْلت  ل ِقياَُغالم اَف  ق ت  ل ُهَقال 

ْيئ اَُنْكر ا َش   گوش سرش را برید. موسی تا ای را پیدا کرد و گوش بچّه پسر خضر 18:ن  ْفٍسَل ق ْدَِجْئت 

این هم،  گناهِ نابالغ! قتل نفس زکیّه! انسان بیگناه را کشتی! مگر بزرگتر از ی بی دادش درآمد: بچّه

 واقعاً کار زشتی انجام دادی! ببینید! باز با معیار شریعت سنجید.  !خضر یاجنایتی هست؟! 

ر ا َص ب ْ َم ِعي  َل نَت ْست ِنيع  َِإنَّك  َأ ُقلَلَّك  َأ ل ْم گفت: نگفتم؟! تو مرد این میدان نیستی؛  دوباره خضر :قال 

َإَِتوانی تحمّل کنی.  توانی طاقت بیاوری؛ نمی نمی َف القال  َب  ْعد ها َش ْيٍء َع ْن َس أ ْلُتك  حضرت  :ُتصاِحْبِنيَْن

بار دیگر سؤالی از تو کردم و به تو اعتراضی کردم، دیگر با من مصاحبت  گفت: اگر من یک موسی
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َِمنَل ُدنِّيَُعْذر انکن؛ مرا طرد کن.  ای  چراکه در این صورت، دیگر حجّت را بر من تمام کرده 19:ف  ق ْدَب  ل ْغت 

دهد که سؤال، مزاحم  ای ندارم که از تو بخواهم همراهی من را بپذیری. اینها نشان می من هیچ بهانهو 

 راه است؛ مزاحم سیر باطنی است.

ج داَت ٰىَِإذاَأ ت ياَأ ْهل َق  ْري ٍةَاْست ْنع ماَأ ْهل هاَف أ ب  ْواَأ ْنَُيض ي ُِّفوُهماَف  وَ حَ سوم سیر را شروع کردند.  ی مرحله :ف اْنن ل قا

َف أ قام هَُ گرسنه بودند و  . موسی و خضردندیرس تا اینکه به اهل یک آبادی :ِفيهاَِجدار اَيُرِيُدَأ ْنَي نق ضَّ

]اهل آن آبادی[ هم  ف أ ب  ْواَأ ْنَُيض ي ُِّفوُهما]به اهالی آن آبادی[ گفتند: مقداری غذا و خوراکی به ما بدهید. 

در آن آبادی،  ؛ از پذیرایی آنها ابا کردند. بعد موسی و خضرندابا کرد از اینکه آنها را مهمان کنند،

بلند شد، گِل درست کرد و شروع به تعمیر  بریزد. بالفاصله خضر دیواری دیدند که نزدیک بود فرو

َال َدوباره نتوانست تحمّل کند. گفت:  دیوار کرد. موسی َِشْئت  َل ْو َأ ْجر اقال  َع ل ْيِه اگر  26:تَّخ ْذت 

خریدیم. حمّالیِ مفت کردی.  خواستی کارگری کنی، الاقل مزد میگرفتی تا با پول آن غذایی می می

اَِفراُقَب  ْيِنيَو ب  ْيِنكَ گفت:  اینجا حضرت خضر  حاال دیگر وقت جدایی ماست.  21:ٰهذ 

فس بُرَد؛ جهاد با ن ی دوم سلوک سر می کُشت، نفس است که ]سالک[ در مرحله آن پسر که خضر

ی سوم سلوک، سالک دیگر  بُرد. نفس امّاره که سر بریده شد، در مرحله کند و نفس امّاره را سر می می

آید؛ او دیواری است که در حال فروریختن است؛ ولی هنوز راه باقی مانده است؛  دارد از پا درمی

الزم کمال نرسیده است و بریزد و بمیرد، به آن مراحل  هایی در زیر وجود اوست که اگر اآلن او فرو گنج
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هنوز خیلی چیزها باید به او برسد. لذا دیوار را تعمیر کرد؛ یعنی سالک در این مرحله، باید دوباره 

 قدری به وضع خودش برسد؛ کمی به خورد و خوابش و به... برسد تا از پا درنیاید و نمیرد.

َهَٰ اقال  دایی بین من و توست. زمان جدایی من و تو گفت: دیگر این ج خضر :و ب  ْيِنكَ َب  ْيِنيَِفراقََُذ 

ای دیگر هم بشود این عبارت را تعبیر کرد. گفت: فرق بین من و تو در همین  گونه فرارسید. شاید به

سه ]مرحله[ بود؛ یعنی موسی، تو هم که این سه وادی را طی کردی، به آنجا رسیدی که من رسیده 

ه وادی را طی کرد و آن چیزی که فرقِ میان این س راهبری کرد و موسی خضربودم؛ یعنی 

َبود، از بین رفت. شاید این هم یک معنای این جمله باشد. سپس فرمود:  موسی و خضر أُن  بُِّئك  س 

ر اَبِت ْأِويِلَماَل مَْ دهم تأویل آنچه را که نتوانستی بر آن صبر کنی.  زودی به تو خبر می به 22:ت ْست ِنعَعَّل ْيِهَص ب ْ

حقیقتِ باطنی است که ظاهر قضیّه باید به آن باطن رجوع کند تا فهمیده شود. گفت: آن تأویل، آن 

 گویم. حقیقت را به تو می

َي ْأُخُذََ َو راء ُهمَم ِلٌك َو كان  َأ ِعيب ها َأ ْن َف أ ر دتُّ َِفيَاْلب ْحِر َي  ْعم ُلون  َِلم ساِكين  َف كان ْت َالسَِّفين ُة َغ ْصب اأ م ا َس ِفين ٍة  23:ُكلَّ

ای مردم فقیر و مستمند بود. ت: امّا آن کشتی را یادت هست که سوراخ کردم؟ آن کشتی مال عدّهگف

َأ ْنَأ ِعيب هاگذراندند.  و از درآمدش زندگیشان را می کردیکار مآن کشتی برای آنها در دریا  من  :ف أ ر دتُّ

َو راء ُهمَم ِلكٌَ وَ اراده کردم که آن کشتی را معیوب کنم. چرا؟  َُكلََّس ِفين ٍةَغ ْصب اَكان  چون پشت سر  :ي ْأُخُذ

کرد. من خواستم آن کشتی معیوب شود تا آن پادشاه  ها را غصب می آنها پادشاهی بود که کشتی

و آنها بتوانند ]با درآمدش[  بماندباقی  رغبت نکند آن را غصب کند و آن کشتی برای آن مساکین
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َغ ْصب اي ْأُخُذََزندگیشان را بگذرانند. ملکی که  َس ِفين ٍة پرور را کیست؟ شیطان است. شیطان، نفس تن ُكلَّ

 کند[.  ]غصب می

 رندان بالکش باشد ی وهیش یعاشق  نازپرورده تنعّم نبرد راه به دوست

َُكلََّس ِفين ٍةَغ ْصب ا طانیش آورد؛ لذا گفت من اراده کردم  می پرور را خوب در تصاحب خود در افراد تن ي ْأُخُذ

پروری و خوشگذرانی و اینها  ی را سوراخ کنم تا او دیگر سراغ آن نیاید؛ یعنی نفس را از تنآن کشت

طلبیش را ]کم کنم[؛ نه اینکه  کنار بکشم و سوراخش کنم؛ قدری خواب، تفریح، استراحت و لذّت

از فردا  مطلقاً از بین ببرم؛ نه، کمی سوراخش کنم؛ یعنی قدری اینها را کم کنم. نه اینکه بگوییم شما

 دیگر نه بخورید و نه بخوابید. از این کارها نکنید! وانگهی، باید خضری باشد که به شما بگوید.

يناَأ ْنَيُ ْرِهق ُهماَطُْغي ان اَو ُكْفر اأ مََّ وَ  َِ ْيِنَف خ  َأ ب واُهَُمْؤِمن   بچّه را که سر بریدم، پدر و  و امّا آن پسر 23:اَاْلُغالُمَف كان 

ر اَر ب ُُّهماَيُ ْبِدل ُهماَأ نََْف أ ر ْدنامادرش هردو مؤمن بودند  ي ْ و ما اراده کردیم که پروردگار این پدر و  25:ِمْنهََُخ 

َأ ْنَأ ِعيب هاجای این فرزند، فرزندی بهتر به آنها بدهد. در اوّلی گفت:  مادر، به فعل را[ به ]یعنی  ؛ف أ ر دتُّ

تا،  خود نسبت داد؛ چرا؟ چون معیوب کردن و خراب کردن بود؛ امّا در دومی چیست؟ گفت: ما دو

ایعنی من و خدا، هردو باهم اراده کردیم،  َرُْحم  ر اَِمْنُهَز كاة َو أ ق ْر ب  ي ْ من و خدا،  :ف أ ر ْدناَأ ْنَيُ ْبِدل ُهماَر ب ُُّهماَخ 

به  تر مهربانو تر  پاکجای این فرزند، فرزندی بهتر،  ین پدر و مادر، بههر دو اراده کردیم که پروردگار ا

آنها بدهد. این پدر و مادر مؤمن، عقل و دل هستند و آن بچّه، نفس امّاره است که باید سرش بریده 

گاه نفس لوّامه و نفس مطمئنّه و نفس راضیه و نفس مرضیّه،  شود. وقتی سر نفس امّاره بریده شد، آن

این  شوند. لذا روایت داریم که بعد از اینکه خضر های خوبی هستند که جایگزین آن می هآن بچّ
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شاید  26هفتاد پیغمبر مبعوث شدند. اواز نسل بچّه را سر برید، خدا فرزندی به این پدر و مادر داد که 

فعل را[ هم به شوند. اینجا ] هایی است که بعد از سربریده شدن نفس امّاره متولّد می اینها همان نفس

تا اراده کردیم؛ چرا؟ چون یک وجه منفی دارد که  ما دو :ف أ ر ْدناخدا و هم به خودش نسبت داد. گفت: 

دوباره  های جدید است؛ لذا خضر آمدن آن بچّه سر بریدن است و یک وجه مثبت دارد که به دنیا 

این ادب سخن -برگرداند خواست وجه منفی را، وجه تلخش را که کشتن آن بچّه است، به خودش 

ی صالح بعدی است را به خدا  ی شیرینش که متولّد شدن بچّه و جنبه -گفتن در پیشگاه خداست

تا خواستیم این کار را بکنیم. در اوّلی گفت: من تنها خواستم کشتی  گوید: ما دو دهد؛ لذا می نسبت می

 را معیوب کنم. 

ُلغاَأ ُشدَُّهماَاْلِجداُرَف كان َِلُغالم ْيِنَو أ مََّ َأ ْنَي  ب ْ اَف أ راد َر بُّك  نٌزَل ُهماَو كان َأ بُوُهماَص اِلح  َك  َت ْحت ُه ِدين ِةَو كان  ْيِنَِفيَاْلم  اَي ِتيم 

َك نز ُهماَر ْحم ة َِمنَرَّبِّكَ  دانی داستانش چه بود؟  و امّا آن دیوار که تعمیر کردم، می بعد گفت: 27:و ي ْست ْخرِجا

و زیر آن دیوار، گنجی برای آن دو بود و پدر آن دو  بود ی یتیم در شهر بچّه به دو پسرآن دیوار متعلّق 

ها بزرگ  یتیم، فرد صالحی بود. او برای آنان زیر آن دیوار گنجی مخفی کرده بود؛ تا بعدها که این بچّه

ت که اگر این کنند و آن گنج در اختیارشان قرار بگیرد. این خطر وجود داش شوند، دیوار را خراب  می

های یتیم، کوچک بودند؛ ممکن بود دیگران گنجشان را  ریخت، چون آن بچّه دیوار اآلن فرو می

ها چیزی نرسد. لذا خواستم این دیوار را تعمیر کنم که آن گنج همچنان  تصاحب کنند و به این بچّه

ا تصاحب کنند و بعد دیوار را ها به رشدی برسند که بتوانند آن گنج ر باقی بماند. تا زمانی که این بچّه

هایی است که در وجود سالک مخفی  واقع، این همان گنجخراب کنند و گنج گیر خودشان بیاید. در
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است و همانطور که گفتم، سالک به این مرحله که رسیده، بدنش کاهیده شده؛ توانش رو به اتمام 

 آید. گفت:  رمیاست و در اثر طی کردن این راه سخت سلوک، دیگر دارد از پا د

 داند و آن کس که رفته است خدا می  خرد مومین قدم وین راه تفته است

آید؛ لذا این دیوار باید تعمیر شود؛ چرا؟ چون اگر  به اینجای راه سلوک که رسید، دیگر دارد از پا درمی

کند و این  او حاال بمیرد، بسیاری از مراتب کمال هست که هنوز به آنها نرسیده است. او باید رشد

َر بُّكَ ها در اختیارش قرار گیرد. لذا گفت:  گنج پروردگار تو اراده کرد که آنها به بلوغ برسند و  :ف أ راد 

ی تلخی ندارد و فقط جنبه شیرین دارد  گنجشان را بیرون بیاورند. جالب است؛ سومی را که هیچ جنبه

ای موسی! پروردگار تو  .ف أ راد َر بُّكَ داد؛ گفت:  گیرد، به خدا نسبت ها قرار می که آن گنج در اختیار بچّه

َك نز ُهماَر ْحم ة َِمنَر بِّكَ اراده کرد  ُلغاَأ ُشدَُّهماَو ي ْست ْخرِجا که آنها به بلوغ برسند و گنجشان را بیرون  :أنَي  ب ْ

 بیاورند؛ و این رحمتی از جانب پروردگار تو بود برای آنها.

موسی بدان! این کارهایی که من کردم، از پیش خود و  :ف  ع ْلُتُهَع ْنَأ ْمِريو ماَچه گفت؟  بعد به موسی

ی مهمی است. هرکس اسم عرفان را آورد، یا  به میل خود نکردم؛ مأموریّت الهی داشتم. اینجا هم نکته

هرکس ادّعای قطب و پیر و مرشد بودن کرد، اینگونه نیست که بگوییم پس دیگر ]اجرای[ احکام شرع 

ی او ]الزم[ نیست و هر کاری کرد، کرد و او مأمور به باطن است و مأمور به ظاهر نیست؛ نه! همه برا

ها مأموریّتی که خدا به آنها داده، مأموریّت  مأموریّت دارند؛ منتها مأموریّت برخی ظاهری است و بعضی

دیگر شریعت را پشت سر ی خودش که ]مجاز باشد بگوید:[ ای آقا! ما  باطنی است؛ نه به سلیقه و ذائقه

ایم و از حالل و حرام، پاک و نجس، واجب و طاعت و معصیت عبور  ایم، اهل طریقت شده گذاشته

 ایم. گفت: کرده

 میر خران بگذاشتـــپوست را به  میز را برداشتـــــما ز قرآن مغ
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و پوست را ی دین است و مغز دین، طریقت است. ما طریقت را انتخاب کردیم  یعنی شریعت پوسته

گونه نیست؛ خود اهل باطن هم باید به آنها مأموریّت الهی  گذاشتیم برای خران، یعنی اهل ظاهر. این

یک  داده شود. به یکی مأموریّت ظاهری دادند، به یکی هم مأموریّت باطنی دادند. هردو مأمورند و هیچ

ن کار را بکنم، من مایلم آن کار آید ای ی خود عمل کنند؛ که من خوشم می به نظر و سلیقهحق ندارند 

َأ ْمِريرا بکنم؛ نه، گفت:  َع ْن َف  ع ْلُتُه نکردم؛ از جانب خدا  موسی! من از پیش خود این کارها را :و ما

ر امأموریّت داشتم.  َت ْأِويُلَماَل ْمَت ْسِنعَع ل ْيِهَص ب ْ َٰذِلك  و این تأویل آن چیزهایی بود که تو نتوانستی بر  28:و 

 و تحمّل کنی و برایت سنگین بود.آنها صبر 

ی کهف است:  شود. سه ماجرای مهمّ عرفانی در سوره القرنین می پس از این ماجرا، وارد ماجرای ذو

یکی سرگذشت اصحاب کهف است؛ اینکه آن کهف چیست، اصحاب کهف چه کسانی هستند، آن سگ 

شدند، نه خواب  آنها برگردانده میو  دیتاب یمطرف به آنها  طرف و آن چیست، اینکه خورشید از این

 یعرفانهای  ؛ اینها هم یک سری حرفشدند داریب بودند و نه مرده و اینکه بعد از سیصد و چند سال

القرنین است که آن هم یک داستان عرفانی  هم، ماجرای ذو دارد. بعد از ماجرای موسی و خضر

های  د. خیلی مختصر گفتم. حرفبو هرحال، این داستان موسی و خضر بسیار عمیق است. به

ام، خیلی  فهمم یا شنیده و یاد گرفته خیلی بلندی در این ماجرا هست و همین اندکی هم که من می

 بیش از این است که خدمت شما گفتم.

این بحث بودیم که در وادی باطن، سؤال ممنوع؛ نه اینکه سؤال به ذهنت بیاید ولی  تقدیر، در هر به

سکوت مطلق شود؛ نه وجودت طوری شوی که دیگر اصالً سؤال در وجودت نَرویَد.  نپرسی؛ بلکه باید

وقت است که  وجودت سکوت مطلق شود؛ ذهنت، فکرت، دلت، همه ساکت شوند. آنبلکه فقط زبانت؛ 
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َوَ توانی بهره ببری و رشد کنی؛ ساکتِ ساکت. قرآن هم فرمود:  می َل ُه َاْلُقْرآُنَف اْست ِمُعوا َُقِرئ  ِإذا أ ْنِصُتواََو 

َتُ ْرح ُمونَ  دهد، دیگر  گوش دهید. وقتی انسان گوش مین آبه قرشود،  وقتی قرآن خوانده می :ل ع لَُّكْم

َأَ زند؛ ساکت است. این امری بدیهی است. ولی بعد از آن دوباره چه فرمود؟  حرف نمی یعنی  اْنِصُتَوو 

غیر از حرف نزدن ظاهری است. این یعنی در فکرت هم به چیزی فکر  «أ ْنِصُتوا»ساکت باشید. این 

نکن! از دلت هم هیچ آرزویی نَرویَد! سکوت مطلق باش! سکوت مطلق! اگر این سکوت مطلق در 

شود. در  ی عالم دارد خوانده می شود. قرآن در همه وقت خود قرآن خوانده می وجودت حاکم شود، آن

 ی عالم. گفت:  انداز است؛ در همه طنینی عالم، این صدای عشق  همه

 ار بماندگنبد دوّ نیکه در ا یادگاری  خوشتر دمیند ،سخن عشقصدای از 

شنویم؛ چرا؟ چون جنجال در وجود ما برخاسته است؛  ی عالم هست؛ منتها ما نمی این صدا در همه

داند در ]درون ما[ چه خبر است!  ها و ... . خدا می ها، آرزو ها، حرص ها، حسد داد، کینه و صدا، جیغ و سر

 چه سر و صدایی است! گفت: 

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  ؟ستیدر اندرون من خسته دل ندانم ک

صدا را ساکت کرد؛ آرام کرد؛ آرام کرد؛  و این سر]باید[  سر و صدای عجیب و غریبی برخاسته است.

به آنها  پدر و مادرکه  اید های کوچک را دیده دائم به آن گفت: بچّه جان! ساکت! حرف نزن! بچّه

چیز نگو؛ یک دقیقه ساکت باش؟ انسان هم هروقت خواست حرفی  گویند: عزیزم! ساکت باش؛ هیچ می

آمد چیزی بگوید، به ذهنش بگوید: ساکت باش. دلش بزند، به خودش بگوید: ساکت باش! ذهنش 

 نیتلقخواست چیزی بگوید، به دلش بگوید: عزیزم! یک دقیقه ساکت باش. دائم به خودش سکوت را 

خواهد شنید که عالم  نیدر ا ییصداساکت شود،  مطلقاًسکوت را، سکوت را، سکوت را. اگر  ؛کند

های  شود. این جنجال زیباتر از آن، صدایی نیست. آن صدا، صدای لطیف والیت است که شنیده می



 

 

 

 

18 

ی ما هست. ]با سکوت[  آن صدا را بشنویم؛ واالّ آن صدا در درون همه گذارد ینم درون ماست که

 .میشنو یمصدای حجّت خدا را در باطن خودمان 

هایم رفع شد. با این حال، آیا این سؤال  اری از سوء تفاهمپرسش: با سؤالی که پرسیدم، بسی

 سلوک، سرعتم کم شود؟ شود که در سیرو کردن باعث می

وقت ما در مسائل  شود. بد که نیست. یک نه، از این طریق، معلومات ظاهریتان دارد زیاد می پاسخ:

طنی در میان است، آنجا نباید وقت مسائل با کنیم، آنجا باید سؤال کرد؛ امّا یک علمی ظاهری بحث می

ی راه،[ اصالً سؤال نباید در  سؤال کنیم؛ البته اینکه نباید سؤال کنیم هم مال اوّل راه است؛ ]در ادامه

ه اوّل انسان به زبانش بگوید: کمی ساکت باش! وجود شما ایجاد شود؛ نه اینکه نباید ابرازش کنید. البتّ

َالذِّْكرَِفَ آمد. قرآن درباره علوم ظاهری فرمود: یک دقیقه حرف نزن! شاید دیدی جوابش  از  :ْسئ  ُلواَأ ْهل 

َکَُاهل دانایی، از اهل ذکر سؤال کنید،  َالت  ْعل ُمونَ ِإْن َالت  ْعل ُموناگر علم ندارید. چرا فرمود:  :ْنُتْم َُكْنُتْم  ؟ِإْن

و سؤال یعنی کمی فکر کن. شاید دیدی علمش در وجود خودت هست؛ اگر یک دقیقه صبر کنی 

نکنی، شاید دیدی جوابش را در وجود خودت پیدا کردی. اگر در خودت هم پیدا نکردی، شاید ناگهان 

خیلی شتابزدگی نکن. اوّل قدری فکر کن. در علم ظاهری در سؤال کردن از بیرون برایت جوابش آمد. 

قداری هم خودش فکر کند. م وقت رشد نمی گونه است؛ اگر انسان هرزه شود و دائم سؤال کند، هیچ این

سؤال شد، چرا از دیگری تواند آن مسأله را حل کند. شاید با فکر خودش مسأله حل  کند، ببیند آیا می

 ؟کند
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