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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 قرنی سخنانی از اویس

تر از  بخش من از حکما  هیچ سخنی را سود :که اویس گفته است نقل شده کنم.جمالتی از اویس نقل 

)به هر دو صورت رو باش یا به یک جهت هم توجّه کن  گویند یک ام؛ که آنها مینشنیده این سخن

های متعدّد، یعنی  )چه از داشتن چهره 1 نیاز کند. های متعدّد بی (؛ تا تو را از چهرهتوان معنا کرد می

نیاز  فرد چندرویی باشی و با هرکس به یک شکل مواجه شوی؛ و چه از رو کردن به وجوه متعدّد بی

 سمت خدا باشد.(فقط به جهتوشوی و 

َاَ نَ ي َ ب َ » نقل شده است: قرنی نشسته بودیم؛  کند با اویس راوی نقل می «لَ جَ رَ َا ذاَا تاهَ َسَ جالَ ََیَ ن َرَ قَ الَ ََسَ ي َوَ ما

گانه، است.  ثمانیه، زهّاد هشت است؛ او نیز یکی از زهّاد  حیّان بن رمهَآمد )ظاهراً  که مردی نزد اویس

َجاءَ سَ ي َوَ ا ََهَ ل ََقالَ فَ »آمد.(  نزد اویسحیّان  بن رمهَ َما چیزی سبب شد که چه اویس به او گفت: «؟كَ ب ََ:

گفت: آمدم که با تو مأنوس باشم؛ با تو انس بگیرم  حیّان بن رمهَ «كَ ب ََسَ نَ ل ََتَ ئَ قال:َجَ »بیایی؟  پیش من

َكَ سَ ي َوَ ا ََقالَ فَ »و کمی پهلوی تو بنشینم.  اویس گفت: من  2 «ه َرَ يَ غَ ب ََسَ أنَ يَ ف َ َهَ ب َرَ َفَ رَ عَ ي َ َداَ ا حَ َا نَ َا رىَ َتَ نَ :َما

 خدا انس بگیرد. با غیر کسی را ندیدم که خدای خودش را شناخته باشد و بخواهد

َال ق ر نَ »سخنی دیگر:  َعام ٍر َب ن  َِل  و ي س  َق يل  َك ي فَ یَ و  َعام رٍََا ص ب ح تَ ََ: َا با َيا به اویس گفتند: چگونه صبح  «،

رَ »کردی؟ حالت چطور است؟  ٍمَم ر ح ل ة ،َِلَي د  َك ل َي  و  ر ة  َا لخ  َي  ر ح ل َا لى  َب م ن  :َماَظ ن ك م  َس ف ر ه َاَ َیقال  ا ذ اَان  ق ضى 
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َنارٍَ َع لى  َج ن ٍةَي ر د َا م  برید بر شخصی که هر روز یک مرحله به آخرت  اویس گفت: چه گمان می 3 «ع لى 

که سفر او به پایان رسید، آیا وارد داند هنگامی کند و نمی شود و به آن سمت کوچ می تر می نزدیک

 د؟ حال چنین شخصی چگونه است؟! گردبهشت خواهد شد یا به دوزخ وارد می

َحال كَ »سخن دیگری که از اویس نقل شده است:  َك ي ف  َل ر ج ٍلَس ا ل ه  اویس به مردی که از او پرسید  «قال 

َك ي فَ »گونه جواب داد:  حالت چطور است، این َا م سَ ََي ص ب حَ ََم نَ ََحالَ ََي ك ونَ ََف قال  َِل  سَ َیي  ق ول  َي م  َِلََیو  ي  ق ول 

ب حَ اَ  رسم؛  دانم امروز به شب می گوید نمی کند، می که وقتی صبح می چگونه خواهد بود حال کسی «ص 

دانم تا صبح زنده  گوید نمی برد، می کند و روز را به پایان می میرم و وقتی شب می یا نه، زودتر می

َِلَي  ع م ل َع م ل ها»خواهم بود یا نه.  َب ال ج ن ة َو  اند؛ امّا او عملی که او را سزاوار  ارت بهشت دادهبه او بش «ي  ب ش ر 

ب ها وَ »دهد.  بهشت کند، انجام نمی َماَي وج  ر ك  َِلَي  ت   َو  َالّنار  اخروی و او را از دوزخ و آتش سوزان  «ي ح ذ ر 

 .کند نمیاند؛ امّا او آنچه را که موجب مبتال شدن به آتش دوزخ است ترک کرده و پرهیز داده تحذیر

پرسی  حال چنین فردی چگونه خواهد بود که از من می (!گوید به خودش می اینها را راجع)اویس 

َت د ع َ»حالت چطور است؟  َل م  َال ق يام ة  م  َي  و  وال  َا ه  َو  َال م ط ل ع  َه و ل  ر  َذ ك  َو  َك ر بات ه  َو  َغ ص ص ه  َو  َال م و ت  َا ن  َاهلل  و 

َفَ  م ن  َف  ر حاَ َیل ل م ؤ  های پس از مرگ، یاد در  های گلوگیر آن، سختی ه خدا سوگند مرگ و غصّهب «الد ن يا

جایی برای  های روز قیامت، در دنیا برای مؤمن الهی قرار گرفتن و ترس  در پیشگاه حضورمعرض 

َِلَف ض ةَ »نگذاشته است!  گذرانی و شادی خوش و  َل ناَذ ه باَ  َت  ب ق  َاهلل َل م  َا ن َح ق وق  و پرداخت حقوق واجب  «و 

َق ي»ای برای ما باقی نگذاشته است.  الهی، طال و نقره َا ن  َف یَالنَّام َو  َب ال ح ق  م ن  َل ه َص د يقاَ ال م ؤ  َي د ع  َل م  و  «اس 

برای او دوستی باقی  کند، در بین مردم به دیگران قیام می اش نسبت اینکه مؤمن به انجام وظیفه

َال م ن ك رَ ن ا م ر هَ »گذارد.  نمی َع ن  َن  ن هاه م  َو  َب ال م ع ر وف  کنیم و  نهی می رو از منک معروف امر ما آنها را به  «م 

ت م ون َا ع َر» .دهیم پرهیز می َال ع ظائ مَ ف  ي ش  َو  َال م عاي ب  َو  َي  ر م ون ناَب ال ج رائ م  از  معروف و نهی به ما آنها را امر «اض ناَو 
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ی حرمت ما را مورد  کنند به دشنام دادن؛ و همه آید! شروع می ان نمیکنیم، آنها خوشش منکر می

های بزرگی متّهم  ها، ارتکاب اعمال مجرمانه و گناه دهند. ما را به جرایم، داشتن عیب دشنام قرار می

د ونَ »منکر کردیم.  از معروف و نهی به کنند؛ برای اینکه خوششان نیامده است که ما آنها را امر می َي ج  َو 

ل كَ  ق ينَ ا ع َوَع لىَذ  َال فاس  و در دشنام دادن و توهین کردن به ما و متّهم کردن ما به جرایم، عیوب  «انا َم ن 

کنند. آنها را برای مورد  ی یاران خودشان پیدا میمنزلهای از فاسقان را هم، به و گناهان بزرگ، عدّه

َاهللَ »گیرند.  کار می حمله قرار دادن ما، کمک َب ح ق َاهللَ ا ن ه َو  َن  ق وم َف يه م  َا ن  ل ك  ن  ع ناَذ  ی  امّا بدان! همه 4«َِلَي م 

را در بین آنها اقامه   الهی  دارد از اینکه حقّ زنند، ما را باز نمی هایی که به ما می ها و تمام اتّهام دشنام

 منکر نماییم.  از معروف و نهی به کنیم و امر

یک  ،باز نداشتاش  های اجتماعی را از ایفای مسئولیت اواویس این که عرض کردم زهد و عرفان 

 ی آن را در همین سخن اویس دیدید. نمونه

کنم به  روز فردی نزد اویس رفت و به او گفت مرا موعظه کن. اویس گفت: تو را سفارش مییک

المؤمنینی که  . )همان صالحو به صالح مؤمنان، علی خدا، قرآن، به سنّت پیامبر مرسل کتاب

هرگز  کنم و بر تو باد که است.( تو را بر اینها سفارش می المؤمنین و مصداقش امیر5گوید قرآن می

زدن هم قلب خودت را غافل نگذار. خیرخواه  هم ی یک چشم بر یاد مرگ را فراموش نکنی و به اندازه

شدّت بپرهیز؛ چرا که این موجب  ها به ی امّت باش و از تفرّق، جدا شدن از امّت و جماعت مسلمان همه

دانی چه پیامدی  شوی، که نمی حالی از دین خدا جدا می جدایی تو از دین خدا خواهد شد و تو در

 6است. پیامد آن آتش دوزخ و عذاب الهی !دارد
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ای،  تو را تا وقتی زنده بار کسی به اویس گفت: در حقّ من دعا کن. اویس دعا کرد و گفت: خداوند یک

خواه و اهل حرص  ند؛ نگذارد بلغزی و به بیراه بروی و تو را به اندکی از دنیا خشنود کند؛ زیادهحفظ ک

که خدا به تو عنایت   طمع نباشی؛ با همان اندک دنیا راضی، خشنود و خرسند باشی و در برابر آنچه  و

کند،  ر حقّ مردم مید ببینید دعاهایی که 7گزاری به تو عنایت کند. ی شکر و سپاس کرده است، روحیّه

 چه سنخ دعاهایی هستند! 

! اوّل: بترس از شبی حیّان بن رمهَثمانیه است، گفت: ای  که گفتیم یکی از زهّاد حیّان بن رمهَهمچنین به 

خواهم وارد این بحث شوم که از  : از جمیعت مسلمانان جدا نشو؛ )نمیدومکه صبح آن قیامت است. 

توضیح داده شده است؛ که  معصومین ی روایات دیگر توسّط ائمّهجماعت مسلمانان جدا نشو، در 

 چون موجب جدایی از دین جدا نشو ( بیت ؛ از اهل8هستند بیت مقصود از جماعت، اهل

خوابی، بالش خواب خودت را، بالش مرگ خود تلقّی کن. بگو: من سر  ی دیگر، وقتی می شود. نکته می

لند شدی و ایستادی، مرگ را روبروی خودت ببین. با این روحیّه ب نهادم که بمیرم؛ و وقتی از خواب

کسی سرکشی، زندگی کن. و به کوچکی گناه خودت نگاه نکن. نگاه کن ببین هنگام گناه از چه

حقیقت خدا را کوچک  کنی. بدان اگر گناهت را کوچک بشماری، در  نافرمانی و سرپیچی می

 9ای. شمرده

شود، مگر اینکه وقتی از کنار قرآن  کس با قرآن همدم نمی که: هیچاز سخنان اویس است  این نیز

ی  برخاست، یا بر کمالش افزوده شده است؛ یا از انحراف و کوردلیش کاسته شده است؛ و قرآن مایه

درحقیقت سخن  10 برای مؤمنین است؛ ولی برای ستمکاران جز زیان و خسارت نیست. شفا و رحمت
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م نَ »ه محتوای این آیه است ک اویس م ة َل ل م ؤ  َر ح  فاء َو  َش  َه و  َما َال ق ر آن  َم ن  َن  ن  ز ل  َِلَي زَ و  َو  َالظّال مَ ين  َا ِلَّيد  ين 

 11«خ ساراَ 

ای حاضر بودند. اویس گفت: اهل این مجلس از  مجلسی نشسته بود؛ که در آنجا عدّه روزی اویس در

سه گروه خارج نیستند؛ مؤمنان آگاه، مؤمنان ناآگاه و منافقان. بعد برای هریک از آنها تمثیلی آورد. 

وت و بارد و موجب طرا نشاط و سرسبز میوه می ماند که به یک درخت با گفت: مؤمن آگاه، به بارانی می

شود. مؤمن ناآگاه، مثل بارانی است که بر درختی که درخت میوه نیست و میوه  زیبایی بیشتر آن می

شود طراوت آن افزون گردد و زیبایی  بارد و سبب می ای است، می دهد؛ امّا درخت سرسبز و زنده نمی

به گیاه خشک و هایش بیشتر شود. امّا منافق مثل بارانی است که  آن درخت و سرسبزی شاخ و برگ

 شود. بارد و موجب بیشتر خورد شدن و متالشی شدن آن می ای می درهم شکسته

ی مقابل آن، که بگوییم  توان تعبیر کرد و هم نقطه طور که عرض شد می ی اویس را هم این جمله 

ماند و معارف  شود: مؤمن آگاه مثل درخت میوه می های معنوی که به این سه گروه عرضه می آموزه

شود. همین معارف الهیّه، وقتی به  های بهتری در او می الهیّه سبب طراوت بیشتر او و ثمر دادن میوه

ای ندارد؛ هنوز وجودش به بار ننشسته است؛ امّا اقلّش این است که  شود، او میوه مؤمن ناآگاه عرضه می

شود، مثل یک  رضه میدهد. امّا همین معارف الهیّه، وقتی به منافق ع به او سرسبزی و طراوت می

شود. شاید تعبیر  ای سبب بیشتر خشکیدن و شکسته شدن آن درخت می درخت خشکیده و شکسته

 12تر باشد.  ی او، مفهوم دوم از گفته

ها یکی پس از دیگری بینی انسان گفته است. به او گفت: می حیّان بن رمهَسخن دیگری از اویس، که به 

بنیان  الهی بود، از این دنیای سست مخلوقات که اشرف  اکرم غمبرروند؛ پی میرند و از دنیا می می

، او پیغمبر از دنیا رفت؛ نوح مُرد؛ مادرت حوّا البشر ابو کوچ کرد و رفت؛ پدر تو حضرت آدم
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، الرّحمان خلیفة، داوود کلیم هم از دنیا رفت؛ موسای خلیل هم از دنیا کوچ کرد؛ ابراهیم

ی دنیا نشو! گول  به زودی از مردگان خواهیم بود؛ پس فریفتهمن و تو هم  ؛رفتندی اینها از دنیا  همه

ی مرگ باش و برای این سفر دور، مرکب مناسبی فراهم کن؛ که  دنیا را نخور! خودت را دریاب و آماده

 انحیّ بن رمهَسفری بسیار طوالنی و دراز پیشاروی ما قرار دارد. این نصیحت را به او کرد و بعد گفت: 

الهی بترسان؛ چرا که اگر این کار را نکنی )اگر اهل  تو هم برو دیگران را هشدار بده و از عذاب عظیم

 13امربه معروف و انذار مردم نباشی(، سبب بیرون رفتن تو از دین خدا خواهد بود.

چه  گوید: چه نیکوست که دانش، ایمان را بیاراید و زینت کند؛ سخنان اویس است که می هم از این

نیکوست که عمل، دانش را بیاراید؛ چه نیکوست که حلم، علم و دانش را بیاراید و چه نیکوست که 

 14حلم و بردباری، با دانش و علم توأم شود.

 بود که از این بزرگوار نقل شده است.  ای اینها چند جمله

معنویت، خداباوری طور که دیدید در اوج عبادت،  بخشی است؛ همان قرنی، شخصیت بسیار الهام اویس

طلبی، سلحشوری، دلیری در انجام تکالیف اجتماعی و  ؛ امّا همزمان در اوج شهادتاستو معرفت 

 .قرار دارد اینها ها و امثال  ها، طرد و محکومیت ها، دشنام نترسیدن از تهمت

گونه باشد.  باید این معصومین ی المؤمنین و ائمّه ی مکتب پیامبر، امیر پرورده یک عارف واقعی دست

گیرند و ناصحانه  ها به بنده هم این عیب را می اوقات بعضی گاهی نکند عرفان سبب انزواطلبی شود! 

عرفان چقدر قشنگ است! همین  زنی؟ ببین های تند می گویند: آقاجان! چرا شما از این حرف می

جلسات تو بیاید. ترسد به  شود. کسی هم نمی تر می ها را بزن؛ جلساتت هم خیلی پرجمعیت حرف

زنی؟ برای خودت  های تند می کنی؟ حرف ها داغ می شود. چرا بعضی وقت تر هم می خیلی معنوی

گویند: از جلسه را از اینجا ببر. ولی حقیقت این است  خواهند؛ می کنی؟ عذرت را می دردسر درست می
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اید این دو بُعد جمع حرکت کنیم، ب طهارت و بیت عصمت که اگر ما بخواهیم در مسیر رضایت اهل

کند. ممکن است از عرفان  را دنبال نمی بیت بریده، عرفان اهل ی از جامعه  گزیده شود. عارف خانقاه

عرفان فرار از میدان خطر و میدان  ،بیت بودا، هندوئیزم و امثال اینها تبعیت کند؛ امّا عرفان اهل

ی مقابل آن،  طور که نقطه ثال اینها نیست؛ همانمنکر، ترسیدن از تهدیدات و ام از معروف و نهی به امر

های نبرد و مبارزه  های اجتماعی، حضور در میدان به جنبه یعنی سلحشوری، احساس مسئولیت نسبت

قرنی، این یار صدیق  هم به معنی بریدن از عرفان و معنویت نیست؛ این دو باید جمع شود. اویس

ی  های مجسّم این آموزه وار جنگ صفّین، یکی از نمونهاین شهید بزرگ و المؤمنین پیامبر و امیر

 است. بیتبزرگ مکتب قرآن و اهل

به شخصیت  قرنی. امیدواریم همین اندکی که امروز فرصت شد راجع سالم و صلوات خدا بر روح اویس

به این بزرگوار، مورد پذیرش روح ی عرض ادبی نسبتمنزله خدمتتان صحبت کنیم، بهاویس

 رار بگیرد.ایشان ق
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