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به نام خدا
پيشگفتار
لفور هرچند بخشي از تاريخ بزرگ ايران باستان به شمار ميرود ،امـا تـاكنون بـه
هر دليلي در تاريخ حيات ايراني ناآشنا مانده است .درباره لفـور در فرهنـ لتـت
دهخدا ،اشاره اوليه شد كه با تفصيل مفهومي بـيشتـر صـادق هـدايت در كتـاب
«مازيار» به آن توجه كرد ،هرچند كه تصوير مناسبي از آن ارائه نداده است.
در تاريخ طبرستان در ارتباط با اين موضوع به تناسب گستردهتر بحث شـده
است 1.اين نام نه تنها براي مردم امروز كشور ناآشناست كه حتي بـراي مورخـان
بزرگ هم واقعيتي شناخته شده نيست .با اين وصف آشنايي ايرانـيهـا از لفـور و
درباره لفـور تـاكنون اغلـب عاميانـه ،ناشـيانه ،غيرتـاريخي ،غيرفنـي و چـه بسـا
غيرواقعي و تاحدودي غيرمنطقي بوده است.
شايد كساني كه بدانند لفور تاريخي پـيش از آريـائيهـا داشـته اسـت نـادر
باشند ،اما با اين حال لفور چند دوره تاريخي را سپري كرده است:
الف) دوره پيش از آريائيها كه با مسامحهاي همراه است،
ب) دوره آريائيها كه تا اندازهاي توجيهپذير است،

 .1براي توضيح بيشتر به كتاب«تاريخ طبرستان» ج اول و دوم ،تأليف بهاءالدين محمدبنحسنبن
اسفنديار كاتب مراجعه نمائيد.
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ج) دوره مازيار و كشمكش بين عربها و تبريها كه واقعيتي انكارناپذير در
روند شكلگيري تاريخ تبريهاست،
د) دوره اسالمي و معاصر كه روندي رشديابنده و در راه است.
لفور در هر يك از اين دوره ها به تناسـب خـوش درخشـيد و شـكفته شـده
است .هرچند هميشه بد سيرتاني از آغاز تاكنون درصـدد مخـدوشكـردن چهـره
لفور بودند كه خوشبختانه اغلب اين تالشها ناموفق بوده است.
لفور در مقطعي از تاريخ ايران چنان نام آشنا بود كه طبرستان قديم بـا نـام
لفور شناخته مي شد .در دوره بعدي دامنه مازندران به سه منطقه لفـور ،سـاري و
آمل گسترده شد و جامعيت يافته است .شگفت آنكه به مرور و بـه ويـ ه پـس از
شكست مازيار كه بر اثر خيانتي به وقوع پيوست از دستور توجه خـردِ عمـومي و
ارباب سياست افتاده است.
لفور كنوني مانند گذشته صحرايي از وجود ناشـناخته اسـت .صـحرايي كـه
يادآور زيبايي هاي جاودان در پهناي كيهان وجـودي اسـت .در ايـن صـحرا مهـر،
محبت و زندگي مانند گذشته همچنان موج ميزند و فعال است.
در لفور ميان ماه هاي مختلف مـاه «اردبهشـت» بـه لحـاز زيبـايي شناسـي
شهرت بسزايي دارد .لفور هرچنـد همـه مـاههـايش زيبـا و دلانگيـز اسـت ،امـا
اردبهشت زيبايي هايي در فراسوي اوصاف انسـاني دارد .توصـيف اردبهشـتِ لفـور
بيرون از عقل و هوش آدمي است و انسان از شگفتيهايش در حيرت فرو مـيرود
و ناي گفتن ،نوشتن ،انديشيدن و استداللكردن ندارد و به تعبيـر مـوالي رومـي
عقل كه به اينجا رسيد «پايش چوبين» 1است.
لفور گرچه ريشه پيشامازيار داشت ،اما در دوره وي به لحاز قدرت سياسـي
و حكمراني به اوج خود رسيده است .در اين دوره لفور مركز حكومت مازيـار بـود
كه سازمان حكمراني و حكمروايي وي بـر بـاالي «مازيـار دره» واقـع شـده بـود.
 .1مولوي ،مثنوي معنوي ،دفتر اول ،پ ()2128
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اكنون از آن بناي عظيمِ ملي با اعمال سياست فقر عقالني در دهـههـاي گذشـته
شكست و نابود شد و فقط مخروبه هايي از آن كـا بـزرگ تـاريخي در تپـههـاي
باالي روستاي «مرزيدره» برجاي مانده است .از آنجا كه سازمان ميراث فرهنگي
و گردشگري 1و در نگاه كليتر دولتهاي فقرِ سياست ملي ايـن بنـاي تـاريخي را
ناديده گرفتند به مرور دستخوش فرسايش شده و اينك چيزي از آن تاريخ بزرگ
انساني براي ديدن و دانستن برجاي نمانده است.
حكمراني در لفور شايد پيش از حكمراني مازيار بود كه اين واقعيت تـاريخي
حتي نام صحراها و روستاهاي آنجا را دستخوش تتييـر اساسـي كـرده اسـت .بـه
طوري كه بسياري از روستاها و مراتع لفور به نام شاهي نامگـذاري شـدند كـه از
جمله ميتوان به مرتع شاهكران يا روستاي دهكالن اشاره كرد.
قلب حكومت مازيار در لفورستان بنياد شده بود كه سد كنوني نيز متأسفانه
در همين قلب واقع گرديد و در نتيجه همه داشتههاي تاريخي اين سرزمين كهن
را با فقر تفكر ،منطق ،تدبير و سياسـت از ميـان بـرده اسـت .البتـه روايـتهـاي
مختلفي وجود دارد كه مخـزن هـاي متفـاوتي از طـال و جـواهر كشـف شـد و در
پسزمينههاي ناگفته ،پنهاني رفته و فراموش گرديده است.
در لفور جاهاي بسيار بزرگ تـاريخي وجـود دارد كـه مـردم آنجـا را محـل
زندگي ديوها مينامند .گويا فردوسي حكيم كه از ديوهاي مازندران 2سخن گفـت
است مرادش حيات ديوها در «اسارون» بوده اسـت .هرچنـد در زيـرزمين بـاالي
«دئيم» يا «دوديم» جايگاهي وجود دارد كه مورد استفاده ديوهـا بـوده (واقـع در
پيشاني رئيسكالء لفور) است.

 .1اين سازمان به پيشنهاد دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پ وهشهاي مجلس به وزارت
گردشگري تتيير عنوان داده است.
 .2ابوالقاسم فردوسي ،شاهنامه ،چاپ بروخيم ،تهران.1315 ،
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اكنون از آن حيات تـاريخي بـا فقـر تـدبير و خردمنـدي و نيـز فقـر حـس
مسئوليتپذيري فقط خرابه هـايي برجـاي مانـده اسـت .در درون ايـن قلـههـاي
برافراشته ،حفره هاي بزرگ يـا ديوچـاه هـايي وجـود دارد كـه ديوهـا در درونـش
دريچه اي براي زندگي گشودند 1و در هر بخش به صورت اتاقهايي تفكيك شـده
براي زندگي فراهم كردند.
در دو دهه گذشته گاوي از باالي اسارون ،به درون حفرهاي افتاد و فـردي را
با ريسمان به درون حفره فرستادند .ايشان پس از اينكه گاو را با ريسماني به بـاال
فرستاد ،سري به درون اين حفرهها زد .او پس از مدتي متوجه شد كه گويـا ايـن
غار بزرگ شهر ديوها بود كه اكنون خاموش و مرگزده شده اسـت .وي از طريـق
استخوانهاي برجاي مانده متوجه شد كه در هر حفره ديوهـاي بسـياري زنـدگي
ميكردند كه استخوان هاي برجاي مانده نشانگر حيات جمعي و اجتماعات مـدني
آنها بوده است.

2

البته قبل از اسارون ،دئيم يا به تعبيري دوديم وجود داشته است كـه ديوهـا
از دو سوي دشمنان را رصد كرده و تحت نظر داشتند تا از ديگر ديوها محافظـت
كنند 3.در اين خرابهها نيز گنجهاي نفيس برجاي ماند كه اغلب آنها يا بـه غـارت
رفتند يا در حال فرسايش هستند.
شگفت اينكه همه دولت هـا ايـن رگـه بـزرگ تـاريخي كشـور را از دسـتور
انداختند و گويا وظيفه اي در قبال ميراث ملـي نداشـتند .از نگـاه ديگـر در لفـور
مراتع و راه هايي وجود دارد كه اسامي آنها به لحـاز تـاريخي قابـل تأمـل اسـت.

و تنـ تـر شـدند و ايـن

 .1براساس مشاهده شجاع تيموري ديوچاها با دهانههاي بزرگ بـه تـدريج تنـ
واقعيت هنوز قابل ديدن است.
 .2اين حكايت را نصرا ...مواليي نقل و نويسنده نيز استماع كرده است.
 .3اين حكايت را منوچهر جعفري كه خود وارد ديوچاهها شده بود ،روايت كرده است.
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مانند «بزرگراه پيلوسي ،بزرگراه گتخيابـان» و نيـز گسـتره «پـجبنـد و بزرگـراه
زرجرون» و نيز مراتعي مانند «لرگخامن ،كلوخامن و آهِه» از اين دست است.
لفور در مقطعي از تـاريخ در مقابـل هجـوم اعـراب مقاومـت كـرد و در ايـن
كشمكش مازيار تا پايـان عمـرش تسـليم سـپاه عـرب نشـد و براسـاس خيانـت
نزديكانش قدرت و نفوذش در هم شكسته اسـت .مـردم ايـن سـرزمين بـه رغـم
شكست در جن با اعراب فرمان آنها را نپذيرفتند و تسليم اعراب جاهلي نشـدند
و به تدريج و با فرمـان قلـب سـليم اسـالم واقعـي را در مقابـل اسـالم دسـتوري
پذيرفتند .ضمن اينكه مردم ايران به تعبيـر كـوروش بـزرگ يكتاپرسـت بودنـد و
اسالم كه در دوره بعد براي احياي مجدد اين اصلِ بنيـادين آمـده بـود بـا اقبـال
عمومي مواجه شده است.
مردمان لفور در طول تاريخ از يكسو انسـانهـاي سـاده و صـميمي بودنـد و
ديگرسو بسيار با عاطفه و با عاليـق انسـاني زنـدگي مـيكردنـد .آنـان بـه لحـاز
سياسي خصال شهري داشتند و در عين حال از شهرزدگي امروزي سـخت بيـزار
بودند .روابط مردم با يكديگر بسيار انساني و بر اساس الگوي فطري و عاطفي بـود
و شهري بودن را در مراوده داشتن با يكديگر ميدانستند .اين وي گي مـردم لفـور
موجب شد كه اسالم واقعي را بپذيرند و با دريافت دين واقعي از سرچشمه اصـيل
طرح اسالم منهاي عرب را در دستور قرار دهند.
مردم لفور سخت دلبسته امام علي(ع) بودند و فرزندان اين امام بـزرگ را بـا
جان و دل دوست داشتند .به وي ه عالقه خاصي به حضرت زهرا (س) نشان دادند
و هنوز اين حق حيات معنوي نيرومند است.
عالقه مردم لفور به اسالم واقعي موجب شد كـه در دورهاي حـدود دو قـرن
گذشته به دنبال شخصيت دانايي بروند كه آئين حقيقي اسالم را بـه آنـان تعلـيم
دهد .اين ايده باعث شد كه مردم بزرگ لفور مردي را از فرزندان آقـا سيديوسـف
بزرگ كه در «شيعهده» بابل سكونت داشته است را دعوت كنند تـا بـه گالشـكال
لفور بيايد و مردم را با سرچشمههاي معارف و مفاهيمِ دين قدسي آشنا كند.
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مردم آقا سيديوسف را كه به سيدآقاكوچك شهرت يافته بود به لفور دعـوت
كردند .ايشان اين عنوان را در قبال عنوان سيد آقابزرگ كه نام جدش سيديوسف
بود ،انتخاب كرد و همواره به آن افتخار كرده است.
لفور در آن زمان چند وي گي برجسته داشته است:
 -1مردم بر اساس فطرت طبيعي زندگي مـي كردنـد و وفـا و صـميميت در
حيات جمعي آنان موج ميزد.
 -2هر كسي چنان زندگي ميكرد كه دوست داشت و كسي بـه دنبـال ايـن
نبود كه به ديگري تعرض كند .هرچند هميشه ناآدمهايي ميان آدمها بودنـد كـه
بيش از حق خود ميستاندند و موجبـات شـكلگيـري سـتم در جامعـه انسـاني
ميشدند ،ولي چنان نادر بودند كه از جامعه طرد شدند.
با اين حال برخي آداب و سنني بر جامعه لفـور حـاكم بـود كـه بـا فرهنـ
اسالمي سازگاري نداشت و ممكن بود در بلند مدت عواطف انساني را دسـتخوش
تشويش مضـاعف كنـد .شـكل گيـري چنـين رونـدي موجـب شـد كـه مـردم از
سيدآقاكوچك دعوت كنند كه به لفور بيايد و آنان را با مسائل اساسي دين اسالم
آشنا كند تا با سرچشمههاي دين قدسي آشنا شوند.
سيدآقاكوچك عالمي برجسته در امور ديني بود .به طوري كه اغلب دانايـان
ايشان را مجتهد مسلم مـيدانسـتند .او بـر مسـائل دينـي اشـراف الزم داشـت و
صاحبنظر در فهم و بيان مسائل ديني در حوزههاي مختلف بوده است.
سيدآقاكوچك عالوه بر مسائل ديني در فلسفه ،كالم ،عرفـان و ادبيـات نيـز
ذهني خالق داشت .اشعارش در مواردي بر اشعار حافظ طعنه ميزند و به لحـاز
ادبي و مفهومي بسيار غنيتر است.

1

 .1اشعار منسوب به ايشان در سايت نويسنده  adyani.irدر معرض نمايش قرار دارد.
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محل زندگي سيدآقاكوچك در «شيعهده» بود كه اكنون بـه «شـياده» واقـع
در بندپي غربي بابل شهرت يافتـه اسـت .سـيدآقاكوچك در شـياده دو پسـر بـه
نامهاي سيدسلطانعلي ،سيدعبداهلل و سه دختر به نامهـاي سـيده صـبورا ،سـيده
كوكب و سيده محرم داشته است .ايشان در موقع اقامت خود در «گالشكال لفور»
ازدواج كردند كه حاصل آن چند پسر به نامهاي سيدمحمد باقر ،سيدعبدالوهاب،
سيدصدرالدين ،سيدابوالحسن و يك دختر به نام سيده جده بوده است1.
سيدآقاكوچك عالوه بر اينكه با نقشه علمـي امـور دينـي مـردم را مـديريت
مي كرد به تدريج آنان را با روش و مناسبات و مراسم راسـتين ديـن آشـنا كـرده
است .ايشان فرزنداني را به جامعه انساني تحويل داد كه افتخار دوران شدهاند .بـه
طوري كه فرزندان ايشان همگي برجسـتگي خاصـي داشـتند كـه در ميـان آنهـا
سيدعبدالوهاب به مقاماتي ژرف و شگرف عرفاني و حكمي دست يافته اسـت كـه
پدر براي فرزندش احترام وي ه قائل بـود و او را دانـاتر از خـود مـيدانسـت 2و در
همه دورههاي شناخته شده مازندران ،انساني ممتاز و بينظير بوده است.
سيدعبدالوهاب تعليمات ديني را در شهرستان بابل فرا گرفت و ديگر مراتب
علوم ديني را پيش استاد و مرادش سيد آقاكوچك به پايان رسانده اسـت .ايشـان
در علوم ديني تبحري وي ه داشت و با اشراف الزم بـه پرسـشهـاي دينـي مـردم
پاسخ مي گفت .البته علوم قلبي در اين خانواده هميشه از پـدر و مـادر بـه فرزنـد
برپايه اصول پاكي ،خلوص ،انصاف و ممارست عقالني و الهـامي منتقـل مـيشـد.
زماني كه ايشان مجددأ به حوزه بابل براي ادامه تحصيل مراجعت ميكنند ،استاد
با طرح چند پرسش و استماع پاسخها ميگويد :چگونـه آقاجـان آنچـه را كـه مـا
خواندهايم شما ميدانيد ،در حالي كه شما اين دروس را نخواندهايد.

 .1سيدجواد ادياني ،كوچك مازندران ،ص( 85انتشارات حلم)1387 ،
 .2اين نكته را سيد رضي فرزند سيد عبدالوهاب از مادرش نقل كرده است.
 .3اين نكته از قربانعلي طالئي نقل شده است.
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ايشان با فراگيري تعاليم ديني به تعليمـات دينـي مـردم پرداخـت و تـالش
روشمندانه بسياري كرد كه مردم با مسائل ديني به شكل واقعي آشـنا شـوند و از
فرامين الهي فاصله نگيرند .در عين حال با همت بلنـد بـه خودسـازي و كشـف و
شهود وجود خود پرداخت تا انساني متعالي و برتر شود.
با اين برداشت در دوره جديد تر از سه دوره طبيعـي لفـور مـيتـوان سـخن
گفت كه قدري با گذشته متفاوت است:
اول ،لفوري كه ناخواسته به رونـدي از ديـنسـتيزي وارونـه و در عمـل بـه
عربستيزي روي آورد.
دوم ،لفوري كه دين واقعي را پـذيرفت و از سرچشـمه حقيقـت بـا مسـائل
ديني آشنا شد و به ديگر نگرشها پاسخ نه گفت.
سوم ،لفوري كه تعليمات ديني را با طرز تفكر و با روش پـدر و پسـر عـالم
ديني و قدسي كامل كرد.
لفور كنوني به لحاز علمي و فرهنگي تا حدودي سـرآمد سـوادكوه اسـت و
تاكنون بسيار خوش درخشيده است .در اين خطه تاريخي بزرگاني تربيـت شـدند
كه در عرصه هاي مختلف كشور فعاليت ميكنند .با وجود ايـن لفـور امـروزي بـه
لحاز اقتصادي همچنان رنج ميبرد و چنانكه بايد تحول اساسي در اين حوزه بـه
وجود نيامده است .در عين حال خطري بزرگ لفور امروز را تهديد مـيكنـد كـه
اين سرزمين زيبايي ها و با طراوت ممكن است دستخوش فرسايش شود .به ويـ ه
ايجاد سد لفور و ورود و خروج بيرويه مردم بسيار از تمامي آبـاديهـاي ايـران و
عدم تدبير و مديريت انساني كار را بسيار سخت كرده است .بـه طـوري كـه هـم
فره ن بومي آنان دستخوش آشفتگي شد و هم ممكـن اسـت عاليـق عـاطفي و
طبيعي آنان دچار فرسايش گسترده شود كه جبرانناپذير است.
لفور در دورههاي مختلف به صورت متفاوت شناخته شده است .در دوره اول
بــا حكمرانــي و مبــارزات پيگيــر مازيــار و در دوره دوم بــا تعليمــات دينــي
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سيدآقاكوچك كه زبانزد خاص و عـام شـد و در دوره سـوم بـا خودسـازي سـيد
قدسي سيدعبدالوهاب شناخته شده است .در دوره كنوني با «سد لفور» شـناخته
مي شود ،هرچند كه اربـاب قـدرت و سياسـت دولتـي ايـن سـد را «سـد البـرز»
مينامند و بر دامنه بيمهريهاي خود بر لفوريهـا مـيافزاينـد و نامهربـانيهـاي
خود را به ر لفوريها ميكشند ،اما مردم فهيم مازندران همچنان سـد واقـع در
لفور را«سد لفور» مي نامند .اكنون سد لفور به رغم همه تالشهاي ارباب سياست
و نفوذ قدرت دولتي به همين نام در كشور شناخته شده است.
سيديونس ادياني
پيلوسي لفور 1398/8/15
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مقدمه
سيدعبدالوهاب عارفي دانا ،توانا و با انديشه و تفكـر معنـوي بـود و در خـانوادهاي
بزرگ شد كه جدش از بزرگان روزگار عصر خود بود .جد ايشان سيديوسف بزرگ
و سيدآقاكوچك بزرگ عصر خود بودند و بـين دانـايي و باسـوادي تلفيـق كـرده
بودند .اين روح بزرگ به تدريج به فرزندش انتقال يافت كه از او نيز با سير منازل
عرفاني كرامات بسياري مشاهده شده است .اين سير معنوي در عرفان عملـي بـه
تفصيل مورد توجه قرار گرفته است .در اين رابطه قونوي نيز بـه نيكـي از منـازل
عرفاني سخن گفته است.
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مردم تاكنون كرامات بسياري از او روايت كردند كه سينه بـه سـينه بـه مـا
رسيده است .زماني كه با مردم عصرش همسخن ميشويد آنان خاطرات بسـياري
از اين چشمه قدسي دارند و نشانههايي از حكمت نوشيدن و سيراب شـدن خـود
ميگويند كه حيرت انگيز است .آنان چنان با عالقه از سيد بزرگ سخن ميگويند
كه آدمي دچار حيرت و نفوذ معنوي ايشان ميشـود .نكتـه مهـم ايـن اسـت كـه
چگونه تاكنون سيد قدسي نفوذ معنوي خود را در لفور ،سـوادكوه ،بنـدپي ،قـائم
شهر و حتي بابل ،آمل و ساري نيز حفظ كرده است2.
 .1صدرالدين قونوي ،فكوك ص( 173نشر مولي)1385 ،
 .2درباره كرامات سيدعبدالوهاب ادياني كتاب مستقلي در دست پ وهش است.
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سيد عبدالوهاب غرق در عرفان حقاني بود و از عرفان قدسي بهرههاي بسيار
داشته است .ايشان عالوه بر فراگيريِ دانشِ متداول ديني به فلسـفه ،كـالم و بـه
وي ه عرفان عملي توجه وي ه داشته است.
شايد شاخص برتري ايشان در خودسازي و دستيابي به عرفان قدسي بود .از
اينرو نوشتار حاضر تلفيقي از عرفان قدسي و عارف قدسي اسـت تـا هـم آگـاهي
بخش در عرفان قدسي باشد و هم موجب آشنايي بـا طـرز تفكـر و رفتـار عملـيِ
عارف قدسي شود .با اين حال رسـاله حاضـر هرچنـد طـرح و ايـدهاي ناتمـام در
عرفان قدسي است ،اما كمك ميكند كه قدري با عرفان و عارف قدسـي آشـنايي
اوليه به دست آيد تا براي جويندگان حكمت سليم قرين توفيق باشد.
سيد عبدالوهاب در تاريخ 1260در گالشكال لفور متولد شد و پس از عمـري
سير و سلوك معنوي در سال 1328رخت از جهان مادي فرو بسـت و بـه سـراي
ابدي شتافت.
در پايان الزم مي دانم از بزرگان فرهيخته اين خانواده فقيـه بزرگـوار جنـاب
آقاي سيدصدرالدين حسيني و جناب آقاي سيدعبدالوهاب ادياني كه مشوق ايـن
طريقت سخت بودند ،صميمانه قدرداني كنم و براي اين بزرگواران آرزوي توفيـق
داشته باشم.
سيديونس ادياني
وركش لفور 1398/9/22

فصل اول ـ سير حيات انساني
اصل سرآغاز حيات
سيدعبدالوهاب فرزند فقيه و اديب نامدار سيديوسف و مشهور بـه سـيدآقاكوچك
حسيني شيادي است كه در روستاي «شيعهده» بندپيِ بابل سـاكن بـود .ايشـان
چند برادر و خواهر داشت كه همه از بزرگان عصر خود بودند.
اكنون از فرزندان هر يك از اين بزرگان عالمان ديني و علمي و فرهيختگـان
بسياري به وجود آمدند كه هر يك نقش مؤثري در جامعه انساني ايفا مـيكنـد و
در شمار مفاخر ملي قرار دارند.
سيدعبدالوهاب از يكسو عالم ديني بود كه مورد توجه و اقبال افكار عمـومي
قرار گرفت و ديگرسو عارفي محو در وجـود حـق بـود .ايـن وي گـي از او انسـاني
متمايز ساخت كه هرچه مي دانست از حق بـود و سـخن نيـز از حـق و بـه حـق
مي گفت .او چنان در اين دانايي عميق غوطه ور شد كه حـق در جـوهر وجـودش
نقش بست و انساني خودساخته شد كه روزگار از فراموشـي او بازمانـده و گـويي
هم اكنون حاضر است.
سيد بزرگ در زمانش هم به عنوان عالم دينـي شـناخته شـد و هـم عـارفي
منحصر به فرد بوده است .او هرچند مانند همه بزرگان اسـالمي بـه دانـش علـوم
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اسالمي سخت توجه داشت ،اما عمده خالقيت و تفكر ايشـان بـه عرفـان الهـامي،
حقاني و قدسي معطوف بوده است.
سيد عبـدالوهاب بـا منطـق شـناخت در دايـره حـق حركـت مـيكـرد و از
چهارسوي حق بيرون نميرفت .ايشان عاشق ،شيفته و دوستدار حق بود و با ايـن
وصف عشق او نه از سر نابينايي كه نشانگر برخورداري از تفكر و منطـق مسـتدل
روشنايي بوده است .او سمبل يك انسان حق شناس بود كه از حق به حق سـخن
ميگفت و همواره با تمامي امكانش از حق سخن گفته است .از نگاه ديگـر چنـان
در حق غرق شده بود كه جز حق نميديد و بر اين اساس بود كه همـه سـخن از
حق ميگفت و سراسر سخن به حق ميشنيد و نمونـهاي از انسـاني بـود كـه بـه
تعبير كالم الهي ،بهترين گفتار را ميشنيد و از برترين آنها پيروي ميكرد.

1

ايشان حق را با منطق حقاني مي شنيد و بـا زبـان حـق از وجـودش سـخن
مي گفت و گويا سراسر وجودي حقاني شده بود .مردم او را مجسمه حقشناسـي،
حقگويي و حقشنوي ميدانستند .اين واقعيت موجب شد كه مردم با همه عمـق
وجود خود سيد قدسي را دوست بدارند و فرصت ديـدارش را غنيمـت بشـمارند.
اين روند چنان تداوم يافت كه هـر كسـي دوسـت داشـت قـدري از سـير منـازل
عرفاني او بداند تا از آن چشمه زالل حقيقت آبي بنوشد.
اصل سير و سلوك
سيد عبدالوهاب در گالشكال لفور متولد شد .ايشان از پدري عالمِ ديني و عـارف و
نيز با مادري پاك سرشت تربيت شده است .ايشان مسائل علمي ،ديني و عرفـاني
را از خانواده عالم و عارف شروع كردند و مدتي نيز در شهرسـتان بابـل بـه ادامـه
تحصيل علوم ديني پرداختند.

 .1سوره زمر ،آيه .18
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سيد عبدالوهاب بيش ترين دانش و عرفـان را از پـدر باسـواد و دانـاي خـود
آموخت و متعاقب آن راه تحقيق و سلوك را در پيش گرفـت .ايشـان سـالهـا بـا
خودشناسي ،خودسازي و ممارست عميق و مراقبـت از خـود از وجـودش دانـايي
توانا و عارفي كامل و عميق ساخت .ايشان براي دستيابي بـه ايـن مقـام بـا سـير
منازل عرفاني از خود تجربهاي بس بزرگ برجـاي گذاشـت كـه حاصـل مراقبـت
مداوم از وجودش بود .سيد بزرگ اين مراقبت را از پدرش آموخـت و در سـوادها
ساكن نشد و با هوشمندي آموخته ها را با محك قلـب سـليم سـنجيد و بـه كـار
بست و شكلگيري اين اصلِ بنيادين در حياتش همه امتياز اساسي سـيد دانـا بـا
ديگران بوده است.
از كارهاي بسيار بزرگ ايشان روش علم آموزي در حد لـزوم و حـقشناسـي
بي پايان بوده است .او به دنبال نمايشي از مهتاب كاملي بود تا الاقل كورسـويي از
آن بيرون آيد و محو زيبايي آفتاب جهان شود.
سيدعبدالوهاب در اين سيرو سلوك چنان گامهاي اساسي برداشـت كـه نـه
تنها از كورسويي خرد گذشت كه به قلبآگاهي نيز دست يافته بود .شـايد بتـوان
گفت كه تجربه زندگي ايشان نشانگر اين واقعيت عميق بود كه با تفكر جامع بين
خردآگاهي و قلبآگاهي جمع كرده است.
ايشان از يكسو فقه ،اصول ،تفسير و ادبيات ميدانسـت و ديگرسـو از دانـش
منطق ،فلسفه و كالم نيز برخوردار بوده است .كتابهاي برجاي مانده از كتابخانه
ايشان نشانگر اين واقعيت اسـت كـه ايـن حـوزه از انديشـه و تفكـر زمينـههـاي
تحقيقاتي مورد توجه ايشان و پدرش بوده است.
روايت هاي بسياري از سيد قدسي وجـود دارد كـه از ايشـان آثـاري برجـاي
مانده ،اما تاكنون چيزي به دسـت مـا نرسـيده اسـت .البتـه حاشـيه نويسـي بـر
كتابهاي فلسفي ،كالمي و عرفاني نشاندهنده عمق دانـايي و نويسـندگي ايشـان
است .اين آثار در كتابخانه فرزند اهل علم ايشان سيدعبدالتفار وجود داشته است
كه نگارنده آنها را مشاهده كرده و برخي از آن كتابها را در اختيار دارد.
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نكته مهمتر اين است كه ايشان علم را براي علم يا عرفان را براي خـود آنهـا
نمي خواست و هدف از فراگيري علوم براي به كارگيري و عمل بوده اسـت .البتـه
آنچه كه ايشان را عارف و دانا ساخت نه سـواد عرفـاني و علمـي يـا فلسـفي كـه
دريافتن مراتب حِكمي و عامل بودن به آنها بوده است.
سيد بزرگ روش سير و سلوك علمي و عرفاني را خوب آموخته بود كـه آن
عامل اساسي در توفيق ايشان بوده است .او بيش از آنكـه در دام دانـايي از نـوع
باسوادي بيفتد و گرفتار اين دست اندازهاي ذهنـي شـود ،راه منطـقِ عمـل را در
پيش گرفته بود و به مراقبت عملي از خود پرداخته است .از نظر ايشان راه نجـات
يك انسان در عمل به امر حقاني است تا به تدريج آدمي سمبل حق شود.
از ايشان خاطره سفر هاي عرفاني بسياري برجاي مانده كه همگي تا به امروز
حق حيات خود را حفظ كردهاند .اين سفرها يكي از ديگري به مراتب جذابتـر و
اثرگذارتر است و كسي نميتواند از كنارش ناديده بگذرد و يا تأملي در آن نكند و
از راهگشايي آنها چشم بپوشد.
سيد دانا همزمان راه و روش رفتن به مقصد را شناخت و فرصت را از دسـت
نداد و عمر عزيز و گرانمايه خود را بيجا مصرف نكرد .او به نيكي فكركـرد ،سـخن
گفت و به زيبايي هرچه تمام تر نيز عمل كرده است .با اين حال او مجسمه عمـل
به حق و رهرو حقيقت اصيل بوده است.
سيد قدسي در اين عرصه چنان گام برداشت كه مردم در سـيمايش حـق را
ميديدند و وجودش را سمبل حق و حقيقت ميدانستند .اين وي گي موجب شـد
كه مردم از جاهاي مختلف به ديدارش بشتابند و از ايشان در روند حقشناسـي و
حقگرايي كمك بگيرند.
مردم با ديدارش همزمان چند چيز را مشاهده ميكردند:
الف) حق را در سيمايش ميديدند.
ب) برگي از حق را مشاهده ميكردند.
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ج) مفاهيم عميق حقاني را از ذهن ،خرد ،فكر و زبان حقاني او ميشنيدند.
اين احساس عميق چنان در جان مردم نفـوذ كـرده بـود كـه تـاكنون حـق
حيات خود را حفظ كرده است .در اين روزگار از آن خاطرههاي حقاني بسيار يـاد
مي شود و مردم از صميم قلب آن حقـايق را مـيشـنوند و خوشـهاي از آن را بـر
ميچينند تا از مواهب حقاني بهرهمند شوند.
اصل نيايش
سيدعبدالوهاب سخن گفتن با حـق و همسـخن شـدن بـا او را دوسـت داشـت و
چنان نماز بجا ميگذاشت كه گويي آخرين نمازش است .او فرصتهـا را غنيمـت
ميشمرد و نگران بود كه شايد اين امكان دوباره به ايشان داده نشود.
در آن دوره پــر آشــوب ايــن اصــل بــزرگ شــهرت يافــت كــه ســيد فقــط
سيدعبدالوهاب بود و بس 1.او جامعيت متعـالي براسـاس حكمـت اصـيل داشـته
است .البته منظور از اين سخن ناديده گرفتن ديگر سـيدها نبـود و فقـط گـواهي
دادن به پاكي و سرشت عملي اين بزرگمرد عرفاني بوده است.
ديگر اينكه گفته شد نماز سيد را كسي نميخواند و چنان نماز مـيگذاشـت
و غرق در ذات اقدس الهي ميشد كه به خـوانش نمـاز شـهرت يافتـه بـود .او در
موقع نماز خواندن سراسر توجـه بـود و ايـن التفـات عميـق او را بـه ذات حـق و
سرشت معنوي پيوند داده است2.
سيد قدسي نماز را به اخالص مي خواند و با تمامي وجودش در محضر حـق
حاضر ميشد .او در تنهاييهاي خود هم طوالني نماز به پـا مـيداشـت و هـم بـا
تمامي وجودش به نيايش حق مي پرداخت و در نظـرش جـز حـق كسـي حاضـر
نبوده است.

 .1اين نكته را شيرافكن محمدي از مادرش خديجه بزرگي نقل كرده است.
 .2اين واقعيت بارها و بارها از اهالي لفور شنيده شده است.
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نفوذ نيايش سيد قدسي همچنان با اثربخشي تـداوم دارد و مـردم از نيـايش
پاك او سخنها ميگويند كه گويي هم اكنون پيش آنـان حاضـر اسـت .مـردم از
نيايش وي هاي سخن ميگويند كه در جان ها نفوذ كـرده و همـه را بـه حيـرت و
تفكر برانگيخته است.
مردم روزگـارش نيـايش ايشـان را از لذايـذ معنـوي عصـر خـود بـه شـمار
مي آوردند و از اينكه در اين دوره كسي همپـاي او وجـود نـدارد ،احسـاس شـرم
ميكنند .با اين حال سيد قدسي احساس ميكرد كه حقِ نيـايش پروردگـار بجـا
آورده نمي شود و از اين جهت سخت نسبت به حق احساس شرمساري ميكـرد و
همواره بر دايره نيايش خود ميافزود.
اصل دانايي
انسان در كشمكش ذهن و متز سه نـوع تعلـيم باسـوادي ،دانـايي و قلـبآگـاهي
ميبيند كه هر يك از اين آگاهيهـا در سـطوحي از زنـدگي الزم و مفيدنـد .اگـر
هريك به نحوي فراموش شوند ،ديگري به سختي قابل دست يافتن خواهد بود.
سيد قدسي در آغاز با باسوادي شروع كرد و بـه سـرعت از دايـره آن بيـرون
آمد .ايشان در تدوام حيات انساني امر دانايي را دنبال كرد و تا پايـان عمـر بـا آن
همسفر شد .در اين ميان آنچه كـه بـراي ايشـان اهميـت داشـت دانـايي از نـوع
قلبآگاهي بود كه با آن زندگي ميكرد و به آرامش ميرسيد.
سيد قدسي بخش اول از تعليمات خود را در مراكز آموزش ديني آموخـت و
دو بخش ديگر را در محضر پدرش فرا گرفت .اسـتادش صـاحب سـبك باسـوادي
بود .او هم ميدانست كه چه تعليم ميدهد و هم دريافته بود كه اين دانشهـا بـه
چه كاري ميآيند و چه تأثيري در سرنوشت فرزندش دارند.
سيد قدسي راه و رسم زندگي را از استادش آموخت و دريافت كـه بايـد بـه
قلب آگاهي برسد .استاد از هر سه دانش برخوردار بـود و شـاگردي همتـراز خـود
تربيت كرد تا جايي كه استاد با سفر به سوي حق نگران ايـن واقعيـت نبـود كـه
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حقايق قلبي او فراموش شوند .ايشان پس از خود عـارفي بـا عرفـانش بـه يادگـار
گذاشت كه عالوه بر فقه ،فلسفه ،كالم و عرفان ،حكمت نيز ميدانست.
حكمت به روح بزرگ سيد دانا منطق دانـايي و زنـدگي آموخـت .ايشـان در
سطح وسيعي ميدانست كه چه ميداند و اين دانـايي بـه چـه كـارش مـيآيـد و
چگونه بايد آن را به كار گيرد .سيد قدسي ديروز و امروز را ميشناخت و بـا ايـن
منطق سرمشقي براي فردا مي نوشت .ايشان همه دانـايي هـا را از اسـتاد عـارفش
آموخت ،اما در آموخته ها سكونت نكرد و فصول حيات متعالي پس از اين دانـايي
گشوده شد 1.ايشان با مراقبه و مراعات اصولِ حقاني به ايـن مقـام بـزرگ دسـت
يافته بود كه توجه به پارهاي از آنها براي انسان امروز الزم است:
اصل انسان ناب
عارف قدسي ذهن ،متز ،قلب و خرد ناب دارد .او چنان ساخته ميشـود كـه هـم
خالص و پاك و هم ناب و بي آاليش است .او انسـاني اسـت كـه بايـد باشـد و نـه
انساني كه به هر نحوي حاضر است.
عارف اين خلوص و پاكي را با مراقبت از ذهن و متز و عقل و حس به دست
مي آورد .او به راستي ميداند كه انجام هيچ كاري بيحكمت نيست و از اينرو هر
س عـارف در
كاري را با حكمت آن انجـام مـي دهـد .بـا ايـن نگـاه خـرد و احسـا ِ
اختيارش است و از او فرمان ميگيرند و اطاعت ميكنند .اين نكته رمز پايـداري،
پاكي و بيآاليشيِ عارف قدسي است.
سيد معنوي سمبلي از انسان ناب و سليم بود كه سراسر وجودش را پـاكي و
بي آاليشي فرا گرفته است .ايشان پاكي را از راه فطرت طبيعي و از طريق مراقبت
نفس به دست آورده است .او با مراقبت چنان سالمت نفس پيدا كرده بود كه بـه
مَثَل تبديل ش ده است .بزرگان لفور ،سوادكوه و بندپيِ بابـل بارهـا گفتـهانـد كـه
 .1يونس ادياني ،معماي دانايي ،ص(180نشر مهر توكل)1400 ،
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سالمت نَفَس سيد قدسي را كسي نداشته است .ايشان چنان پـاكي پيشـه كـرده
بود كه به اخالص وجودي رسيده است.
سيد قدسي پـاكي و اخـالص را از پـدرش بـه ارث بـرد و از او آموخـت كـه
چگونه زندگي كند و سرمشق نيكي براي ديگران باشد .ايشان علم و آگـاهي را از
او آموخت و با راهنمايي پدر در مسير حق قرار گرفت .با اين حال در راه نمانـد و
راه را چنان در پي گرفت تا شكفته شود.
گفته شد كه روزي سيد بزرگ براي مراسمي دعـوت شـده بـود كـه نـاگزير
مي بايست از رودخانه عبور كند .آب رودخانه بسيار باال آمده بود و حتي بـا اسـب
هم عبور از آن دشوار شده است .همراه ايشان گفت آقاجان شما سوار اسب شويد
و من هم كنار اسب حركت مي كنم .سيد نپذيرفت و به ايشان گفـت شـما سـوار
اسب شده و از رودخانه عبور كنيد .ايشان گفت همين كه به فرمان سـيد قدسـي
از رودخانه با اسب عبور كردم ناگهان ديدم ايشان جلـوي مـن ايسـتاده و منتظـر
رسيدن من بوده است1.
اين اتفاق پديدهاي شگرف در تاريخ انساني است كه كمتر كسي ميتواند آن
را درك كند .با اين حال اين واقعيت نه حاصل چشـمبنـدي كـه نتيجـه مراقبـت
نفساني و اخالص وجودي و نيز پيوند عميق با اصل يكتايي است كه هر رخدادي
به فرمان او پديدار ميشود و پايدار ميماند.
اصل خودشناسي
خودشناسي اصلِ نخست در خودسـازي اسـت .خودسـازي سـرآغاز شـكلگيـريِ
ماهيت انساني است .اگر انساني خودسـازي نداشـته باشـد بـا هـر حيـوان ديگـر
يكسان است و اين اصل او را متمايز ميكند و بر ضرورت خودتنهايي ،بازگشت به
خودِ اصيل و خودشناسي صحه ميگذارد.

 .1اين نكته را محمدرضا ساجدي كه مدتي در منزل ايشان سكونت داشته روايت كرده است.
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سيد عبدالوهاب با اصل مراقبت و خودشناسي به اعماق هستي خود رسيد و
به درك درستي از وجود خود دست يافت .اين آگاهي هم با خودآگاهي به خود و
هم در فرآيند آگاهي به ديگري كمك كرده است .ايشان با اين درايت هـم خـود،
هم ديگري و هم جهان پيرامون خود را شناخت و با چشمان گشـوده راه خـود را
پيمود تا به حقيقت اصيل دست يابد.
در عرفان از يكسو خودشناسي مركـز شناسـايي خـود و ديگرسـو قلـب هـر
شناسايي ديگر است .عرفا مي گويند كسي كه خود را نشناسد از ديگر شناساييها
باز ميماند .ايشان با توجه به اين اصلِ بنيادين به خودشناسي روي آورد تا فرايند
حقشناسي ممكن و كامل شود.
سيد قدسي با تمامي وجودش انساني خودشـناس و خودسـاخته بـود .او بـه
يقين ميدانست كه كيست و با اين منطق ارزشهاي وجـودي خـود را بـه نيكـي
شناخت .ايشان با اين شناخت راهي در خودآگاهي به خود يافت و سمبل انسـان
قدسي شده است.
اين خودشناسي همراه با خودسازي به او قدرتي تازه و شـگرف بخشـيد كـه
ديگران را جدي بگيرد و اصل يكساني را در حوزه انساني با درست دانستن اعمال
كند 1.گفته شد كه در كنارش كساني قدري تند مزاج بودند ،اما ايشان با صـبوري
و مراوده ميانشان مالطفت برقرار ميكردند .ايشان شكلگيري چنـين حـاالتي را
بخشي از زندگي ميدانستند و به راحتي با اين موضوع هماهن مـيشـدند و آن
را امري غيرمترقبه يا چيزي سخت و دشوار نمي دانسـتند و بـا ايـن واقعيـت بـه
راحتي كنار ميآمدند كه در اين امر حكمتي وجود دارد كه بـراي جامـه واقعيـت
پوشيدگان كه از حقيقت دور شدند پنهان و پوشيده است.

 .1براي توضيح بيشتر به كتاب ذهن بزرگ مراجعه نمائيد.
 .2اين كرامت نفساني را سيديوسف از پدرش سيدعبدالتفار نقل كرده است.
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اصل علم يقين
يقين پايان ترديد و سرآغاز پديدار شدن آگاهيِ قلبي و فكـري اسـت .ايـن اصـلِ
عميق همواره با آغازي همراه بود كه در نهايـت رضـايت و اطمينـان قلبـي را بـه
دنبال داشته است.
يقينِ انساني ممكن است از سنخ حقيقي ،واقعي يـا تـوهمي باشـد .بـا ايـن
فرض هر يك از اين احتماالت نوعي از فهم و مفهوم را شكل ميدهنـد و ميـداني
از ديدِ آگاهي به روي ذهن ،متز ،خرد و قلـب و نيـز حـس مـيگشـايند .از نگـاه
برخي يقين غايت مراتب است.

1

يقين ممكن است از نوع آگاهي يا وجودي باشد .اگـر از نـوع آگـاهي باشـد
موجب اقناع خرد ،قلب و حس مي شود .چنانچه وجودي باشد به صورت طبيعـي
وجودش را در باور به خود يا ديگري به اقناع ميرساند.
علمِ يقيني ناشي از استدالل فكري و منطقي است .اين اسـتدالل بـا هـر دو
سوي از عمق وجودِ خرد بر ميخيزد و در كشمكش زبان واقع ميشود .ايـن علـم
در وضعيت پسافكري ناشي از باسوادي بر مبناي اصلِ خوانـدن ،نوشـتن و گفـتن
است كه از چرخش گفتارها و نوشتارها به دست ميآيد.
سيد قدسي با توجه به اين اصـل واقـعگرايانـه درصـدد شـناخت بنيادهـاي
ق يقـين
حقيقت بود .ايشان در شناخت حـق ،وجـود خـود و ديگـري را بـا منطـ ِ
ميدانست .با اين حال گفتهها و نوشتههايش از نوع شنيدن ،خواندن ،نوشتن و به
تعبيري سودمحور نبود و همه گنجهايش با داناييمحوري معطوف بوده و با قلـب
سليم سخن گفته است.
سيد بـزرگ آنچـه از حـق دريافـت مـيكـرد بـاور يقينـي بـه آن داشـت و
ميدانست كه چه ميگويد و از چه ميگويد .عالوه آنچه از پيرامـون حـق سـخن
گفت به يقين دانسته است .يعني او از چيـزي سـخن گفـت كـه آگـاهيِ يقينـي
 .1خواجه عبداهلل انصاري ،منازل السائرين ،ص( 173نشر مولي)1387 ،
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نسبت به آن داشته است .شايد رمز اينكه باورهايش در جان مـردم نفـوذ كـرد و
همچنان سينه به سينه از او سخن به نيكي گفته ميشود ،ناشي از ايـن واقعيـتِ
خوشيآفرين است.
اصل حقِ يقين
يقين حالت اقناعي در وجود آدمي به وجود ميآورد .از يكسو پديداري اين حالت
در حق گشايش حقاني ايجاد ميكنـد و ديگرسـو موجـب يقـين بـه وجـود حـق
ميشود .زيرا از حقِ يقيني سرچشمه يافت كه تعيينكننده بنياد چگونگي جهـان
هستي است.
حقِ يقين نشانه بارز حقيقت اصيل است .اين يقين از آشكاري حقيقت پيـدا
شده است .با اين حال ذهن انسان امروز بي جهت از حقيقت فاصـله گرفـت و بـه
ك ي راه افتاد و قامت برافراشت و سخت نگرانكننده شده است.
سيد قدسي در سير منازل معنوي از حقي به سمت حـق برتـر رفتـه اسـت.
ايشان از حقِ مراتبي شروع كرد و به تماميتِ وجود حق رسيده اسـت .ايـن حـق
درياي بيكراني است كه رودها در آن به هم ميپيوندنـد ،در حـالي كـه پيوسـتن
رودها چيزي بر موقعيت دريا نمي افزايد و نه از آن ميكاهد .در هـر حـال وجـودِ
درياي هستي شاخصِ دريايي دارد كه در هيچ مقطعي ناپديد نميشود و هميشـه
جاودان است.
سيد دانا در امتداد حياتش منازلي را براي رسيدن به حق طي كرد تا جـايي
كه گويي گـوش و زبـان او شـده اسـت .مـردم زمـاني كـه سـخنان حقـاني او را
ميشنيدند ،آرام ميشدند و براي تجديد شنيدن بـيقـراري مـيكردنـد .البتـه او
شيوه معنوي را در پيش گرفت كه براي همه آرامش بخش بود و همه انسانها در
سطوح مختلف با او ارتباط برقرار ميكردند و مسرور ميشدند.
سيد قدسي چنان در حق سير و سفر ميكرد كه همه جهان امكان را حق و
از حق ميديد .او عالوه بر اينكه براي بزرگان ارزش و احترام وي ه قائل بود بـراي
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كودكان ،نوجوانان و جوانان نيز ارزش مشابه قائل بوده است .اين نكتـه بـزرگ بـا
روايتهاي متفاوتي بيان شده است1.
اصل عين يقين
عينِ يقين طرحي سراسر فراهم آمـده از يقـينِ نـاب اسـت .ايـن آگـاهي از متـز
حقيقتِ هستي بيرون كشيده ميشود و كسي كه به ان دست يافته باشد ،انسـاني
كامل شده است.
عينِ يقين هرچند ناشي از خرد و احساس و نيز قلب انسان است ،اما تصوير
جامعي از وجود حقيقت است .انسان با عين يقين از پوسته عبـور مـيكنـد و بـه
متزِ حقيقت هستي مي رسد ،هرچند كه آن را به شكل آگاهي در مدل مفهومي و
معنايي نشانهگذاري كند.
عينِ يقين نشانگر درك حقيقت هستي است .اين يقين بـا مكاشـفه و الهـام
حقيقي به شكل امر واقعي به دست ميآيد .البته دستيابي به اين حقيقـت كـاري
سخت دشوار است كه فقط اهل مراقبت نفساني و دانايي ميتوانند گامي در ايـن
عرصه بر دارند.
سيد دانا چنان در حقِ يقين غرق شده بود كه گويي در سحرگاهي به عـين
يقين رسيده است .اين يقـين نشـانه روشـني از يقـين حقـاني اسـت .او در ايـن
كشمكش با خودآگاهي به خود به ديگر آگاهي دست يافته است.
سيد قدسي در كشاكش يقين به يقيني برتر دسـت يافـت كـه عـين يقـين
ناميده مي شود .ايشان چنان به حق پيوست كه خود نه حقِ يقين كه عين يقـين
شده است .اين وي گي به صورت متفاوتي در كليت و تماميت وجـودش مشـاهده
شده است.
 .1سيدصدرالدين حسيني كه يكي از فرهيختگان خانواده بزرگِ سيدآقا كوچك است به اين روايـت اشـاره
كرده است.
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اين نكته مهم را مـي تـوان در عبـور ايشـان در رودخانـه همـراه بـا سـيالب
پيش گفته كشف كرد .البته اين اتفاق فقط با فهـم اصـلِ عـين يقـين قابـل درك
خواهد بود و ذهن با ادبيات گفتاري و نوشتاريِ روزمره راه ورودي در آن نخواهـد
يافت و شايد هم به كلي قابل فهم و طرح نباشد.
اصل شهرت قدسي
انسان چنان است كه گفته ميشود نه چنانكه خود ميگويد .انسان با فكر و عمـل
خود ديده مي شود و ديگران دربارهاش با همين اصل به داوري ميپردازند و طبق
آن در حوزه عمومي به شهرت ميرسد.
سيد دانا در جامعه لفور ،سوادكوه و بندپي و ميان اديانيها به «گتآقاجان»
شهرت دارد و بعد از او كسي نتوانست اين عنوان را تصاحب كند و بـه ايـن مقـام
معنوي دست يابد .زيرا تاكنون كسي در سطح ايشان به لحاز دانايي و مراقبت از
نفس بر نيامد تا اين عنوان برازنده وجودش باشد.
البتــه برخــي درصــدد تمــرين برآمدنــد كــه افــراد ديگــري را جــايگزين
«گتآقاجان» كنند كه هرگز نافع مقصود نبوده اسـت .در نتيجـه بـه سـرعت بـه
اصل بازگشتند و بر نفوذ معنوي بالمنازع سيد بزرگ تا عصر حاضر گواهي دادنـد
و از شوخي فرسوده در تاريكخانه ذهن دست بر داشتند.
سيد قدسي در يك نگاه برتر بزرگِ عرفاي دوره خود و دوره كنـوني اسـتان
مازندران است .بزرگي او نه فقط به افكار و گفتار كـه بـه عمـل شـگرف و ژرف او
معطوف بوده است .ايشان به لحاز نفوذ معنوي از ميرحيدر آملي 1نيـز سـرآمدتر
بوده است.

 .1ميرحيدر آملي صاحب آثار متنوع عرفاني است كه در اين ميان ميتـوان بـه «نـصالنصـوص فـيشـرح
فصوصالحكم» محيالدين و «جامع االسرار و منبع االنوار» اشاره كرد.
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سيد قدسي مردم را به ميزان عمل دعوت ميكرد و از دعـوت بـا سـخن بـه
حد ضـرورت بسـنده نمـوده اسـت .بـراي ايشـان اصـل رونـد خودسـازي و نيـز
تأثيرگذاري براي احياي فطرت سليم و طبيعي بوده است.
مردم اغلب از نماز شب سيد قدسي سخنها گفتهاند .نمازي كه ميانـه شـب
شروع ميشد و تا صبح سحري ادامه داشته است .ايشان چنان نماز ميخواند كـه
حس نماز خواندن آدمي را بر ميانگيخـت و ديگـران را بـه نمازخوانـدن ترغيـب
ميكرد و كسي مدعي نشد كه ايشان كسي را به زبان دعـوت كـرده باشـد .بارهـا
اتفاق افتاد كه سيد قدسي شب را به صبح رسانده ،در حالي كه نخوابيـده و نمـاز
خوانده و عبادت كرده است.

1

اصل بزرگي سيد
انسان در آغاز نبود و در زماني وجود يافـت و سـر بركشـيد و بـه بزرگـي رسـيد.
انسان بزرگي است كه درك روشني از بزرگي خود ندارد و نيـكتـرين آفريـده در
جهانهاي موازي است كه ارادهاي معطوف به خرد ،قـدرت و حكمـت دارد .سـيدِ
د انا به اين اراده بـزرگ معنـايي دسـت يافـت و كشـف ايـن وي گـي از وجـودش
نشانگرهايي از وجود انساني را ترسيم كرده كه بيبديل است.
نشانههايي شگرف وجود دارد كه سيد پاك به اين تراز بلنـد انسـاني دسـت
يافته بود و با هوشمندي به خير بزرگ نائل شده است .او بـا ايـن نيـرو و امكـانِ
بزرگ وجود خود را احساس كرد و اين وي گي معنوي در اذهان انسان امروز نيـز
سايه انداخت و حاضر شد و همچنان حق حياتش محفوز مانده است.
سيد قدسي چنان بزرگ است كه هر انسان بزرگي در اعمـاق وجـودش فـرو
مي رود و امكان سربلندي ندارد .او چنان عميق است كه در حقيقت جامع بزرگي
انسان است .در وجودش آگاهي ،ادب ،اخالق ،انصاف و ميانهروي به انـدازه وجـود
 .1اين كرامت را سيدمحمد جعفر كه برادرزاده سيدقدسي است بارها و بارها گفته است.
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دارد و اصراري ب ر انباشتن بيش از اندازه دانش در ذهن نداشت و هرگونه دانش را
براي عمل مناسب دانسته است.
سيد معنوي اگر با دانشي مواجه ميشد كه قابليت عمل نداشـته يـا فرصـت
عمل در آن به وجود نمي آمد ،اصراري در فراگيري آن نداشـت .از نظـر او دانـش
ميزان عمل است و عمل نيز تعيينكننده سـنجش توانـايي دانـش اسـت .ايشـان
دانش را نه براي دانش كه انسان طلب ميكرد تا به كارگيري آن موجـب ارتقـاي
وجود انساني شود.
سيد دانا دانش را در عرصه محدودي به شكل واقعي مي آموخت و هر آنچـه
را كه فرا گرفت به كار مي بست .او به تجربه عملي سخت بـاور داشـت كـه سـيد
آقاكوچك سمبل فكر و عمل او بوده است .ايشان با اين وصف تعليم فكـر ،علـم و
اخالق را مبتني بر منطق عمل دنبال ميكرد و به همين دليل اغلب از رفتارهـاي
عملي او سخن گفته شده است.
اصل ما كجائيم
هر انسان در جايي واقع شد كه سكونت كرده است .با اين حال پرسيده مـيشـود
انسان امروز در كجا ساكن شده است؟
انسان در جايي ساكن است كه در آنجا زندگي ميكند .در اين صورت انسان
در دو عرصه محسوس و معقول سكونت دارد و ساكن است .با ايـن اصـل زنـدگي
انسان به دو نوع محسوس و معقول است .كشف اين دو حيات و نحوه سـكونت او
در جهان واقع آدمي را در مسير فهم واقعـي قـرار مـيدهـد و از خيـالانگيـزي و
توهمات بيهوده بيرون ميآورد.
با اين نگاه آشنايي با سيد دانا به ما ميگويد كه كيستيم و در كجائيم .او در
واقعيت هاي جهان به نيكي وجود خود را يافت و تصوير واقعي از خـود و ديگـري
ارائه داده است.
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سيد دانا با سازوكار خودشناختن به شاخص هاي هستي خودتنهـايي دسـت
يافته است .او چنان زواياي دروني و بيروني خود را شناخت كه براساس آن خـودِ
واقعي را كشف كرده است .اين اصلِ خود بودن اكنون وجودي ناب از سيد قدسي
به تصوير كشيده كه آشنايي با او موجب ميشود كه آدمي به خودتنهـايي نـاب و
اصيل دست يابد.
در اين حالت اگر كسي بداند كه كيست به نيكي در مـييابـد كـه كجاسـت.
يعني سكونت آدمي وضعيت حقيقي او را توضيح مـيدهـد .سـيد دانـا بـا كشـف
وجود خود به وجود ديگري دست يافت و عمري در خدمت انسانها بـود و آنـان
نيز مقامش را پاس داشته اند .به طوري كه همواره به بزرگي ،فضيلت و خيـر از او
ياد ميشود و يادش جاودانه ميماند1.
اصل به كجا ميرويم؟
چه كسي ميداند كه به كجا ميرود؟ كسـي كـه بدانـد در كجاسـت ،بـه راسـتي
مي داند كه به كجا مي رود .اين فهم اصـيل و راه دسـتيابي بـه آن كـاري سـخت
ناهموار و دشوار و در عين حال ممكن است.
سيدِ دانا ميدانست كه كيست ،دركجاست و به كجا ميرود .اين سه شناسـه
از نشانههاي آگاهي و دانايي او به حساب ميآيند .او براي اين سه شناسه از يقينِ
ساده به حق يقين و متعاقب آن به عين يقين رسيده است.
سيد قدسي با راهيابي به اين منازل انساني دريافت كه كيست و در كجاسـت
و به كجا ميرود .او به ما آموخت كه نخست بايد وجـود خـود را بشناسـيم تـا بـا
شناسايي خود بدانيم كه در كجائيم و در نهايت به كجا ميرويم.
ايشان در يك كلمه با همه وجودش ميدانست كه در كجاست و بر اين پايـه
دانسته است كه به كجا ميرود از اين جهت هم مردم را براي دانا شدن به دانايي

 .1اين جاودانگي هرچند تابع امر زمان و مكان بود ،اما در فراسوي زمان نيز گذر كرده است.
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دعوت مي كرد كه بدانند كه در كجايند تا بيابند كه به كجا خواهنـد رفـت و هـم
ميان بودن و رفتن روابط انساني برقرار كرد تا در روابط منطقي ديده شود.
سيد قدسي با خودسازي دريافت كه كيست ،در كجاست و به كجـا مـيرود.
اين سه اصلِ انساني با هم مراوده واقعي دارند و همزمان نقشآفرينـي مـيكننـد.
اگر هر يك ناديده گرفته شوند ،ديگري از ميان ميرود و از كارآيي ميافتد.
اصل از كجا آغاز كنيم؟
اصل بنيادين از كجائيم ،در حقيقت تصوير بازگشت بـه خويشـتن را سـامان
مي دهد .زيرا از كجائيم به واقع پرسش از يك هويت پيچيـده و ناشـناخته اسـت.
اين پرسش فكربرانگيز است و ذهن در مواجهه با آن بـه فهـم تـازهاي از واقعيـت
وجودي دست مييابد.
سيد دانا با منطقِ قلبآگاهي دريافت كه از كجاست .براي او اصل در كجايي
سطوح مختلـف فهـم و مفهـوم شـده بـود و بـا تمـامي وجـود و احسـاس خـود
ميدانست كه از كجاست و به چه سرچشمهاي وابسته است .اين دانايي با اصل از
كجايي از وجودش عارف و حكيمي تمام عيار ساخته است.
سيد دانا براساس اين اصل بنيادين ميدانست كـه چـه مـيدانـد و بـا ايـن
درايت بر چندي و چوني دانايي خود احاطه كافي داشته است .اين دانايي موجب
شد كه بيش از دانايي خود احساس يا توهم دانايي نداشته باشد كه خود شاهفنـر
دانايي است.
با اين توصيف كسي كه بداند از كجاست ،راه بعدي خود را درسـت انتخـاب
خواهد كرد .يعني كسي كه براي پرسش از كجائيم؟ پاسخي پيدا كند ،به پرسش
بعدي ميرسد كه از كجا آغاز كنيم؟
سيد دانا منطق عبور از ايـن چـالشِ پرسشـي را كشـف كـرد و روزنـهاي در
پرسش از كجا آغاز كنيم به وجود آورده است .او نخست دانست كه كجاست و بـا
اين دانسته به جن نادانسته اي رفت كه از كجا آغاز كنيم .ايشـان بـا توفيـق در
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بخش نخست در بخش دوم به موفقيت بديعي دست يافت و تا حدودي به معادله
ايده آغاز و انجام هستي دست يافته است.
اصل چگونه آغاز كنيم
در چگونه آغاز كردن بايد به امكانها و ظرفيتهاي وجودي و انساني توجه كـرد.
اين واقعيت انساني به خودي پديـده چگونـه آغـاز كـردن را در سـطوح متفـاوت
توجيه عقالني ميكند.
عارف قدسي با سيطره بر اين دو واقعيت راهـي در فراسـوي زمـان گشـوده
است .ايشان چنان سفر كرد كه راههاي رفته و نارفته را در خود فرو برده است .او
دانست كه در چه راهي است و به كجا ميرود و اين دانايي همـراه بـا عمـل از او
وجودي ممتاز ساخته است.
سيد قدسي با سير معنوي و حكمت قدسي براي مسئله چگونه آغـاز كـردن
پاسخي پيدا كرد و به حكمت پاك دست يافته است .با اين حال بـراي دسـتيابي
به اين حكمت اصيل در مسئله چگونه آغاز كردن و اقدام به عمـل نقـش اساسـي
براي توفيق داشته است.
سيد قدسي سفر قدسي خود را با سير معنوي آغاز كرد و مراقبـت از وجـود
انساني را در دستور نخست قرار داد .ايشان بـا مراقبـت از وجـودش سـير منـازل
عرفاني را طي كرد و به مرور به حكيم ناب ارتقاي وجودي يافته است.
مراقبت سيد قدسي ناشي از اين واقعيت بـود كـه سـير معنـوي از راه سـير
مادي مي گذرد .در عين حال سير مادي نقش ابزاري بر عهـده دارد و اصـل سـير
معنوي براي دستيابي به حاالت قدسي اسـت .بـا ايـن نگـاه اگـر در سـير مـادي
مراقبتي انجام نشود ،سير معنـوي دچـار تـرسولـرز شـده و در نتيجـه از مسـير
حكمت معنوي دور خواهد شد و عواقب نامطلوبي برجاي خواهد گذاشت.
عارف قدسي با اين سير معنوي بنا داشت كه بنيانهـاي حكمـت قدسـي را
فتح كند و به گنج پنهان جهان هستي دسـت يابـد .او بـا ايـن دسـتيابيِ پـاك و
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بي آاليش و نيز با پيوستن به حكمت ناب به خير بسيار دست يافت و بـا شـنيدن
صداي هستي به آن گوش داده است.
سيد قدسي اين حكمت ناب را با همسخني در كالم وحـي بـه دسـت آورده
است .ايشان چنان با قرآن مأنوس شـده بـود كـه گـويي نمـادي از قـرآن اسـت.
همراهي ايشان با قرآن چنان عميق بود كه حتي در خواب هـم خـوانشِ قـرانش
شنيده مي شد كه اين اتفاق در ييالق «اسپهرز»ر داد كه مادر و فرزنـدي بـا آن
مواجه شدند .شبي سيد قدسي مهمان خانوادهاي بـود و فـردا همـينكـه سـپيده
دميد پسر سعي ميكند واقعه شب گذشته را براي مادرش طـرح كنـد ،امـا مـادر
مانع مي شود و به فرزندش ميگويد پسرم آنچه ديشب ديدي و شنيدي از اسـرار
است و نبايد تا حيات سيد معنوي گفته شود تا زمانش برسد1.
اصل خودآگاهي به خود
خودآگاهي به خود درآمدي براي كشف و فهم اصل خودتنهايي است .خودتنهايي
به معني خودِ واقعي است كه پيراسته از هر نوع پوششي است .كشف اين آگـاهي
ممتاز حتي براي خواص نيز كاري سخت و دشوار است.
با اين منطق منازل آگاهي انسان سه جانبه است .يكـي آگـاهي بـا رويكـرد
دانايي و ديگر خودآگاهي به خود براساس منطقِ كشـفي و سـوم خودآگـاهي بـه
ديگري با شيوه اكتسابي است .در سازمان آگاهي هر يك دريچهاي به روي ذهـن
و خرد انسان مي گشايند ،اما خودآگاهي به خود به صورت طبيعي به خود واقعـي
نزديكتر است.
سيد دانا در چرخش آگـاهي اول و سـوم گرفتـار نشـد و بـا مـرور آنهـا بـه
خودآگاهي به خود رسيد .او در عمق اين آگاهي غوطهور شد و با كشمكشهـايي
به خود واقعي انسان دست يافت.

 .1اين واقعه را عطاءا ...ساجدي روايت كرده است.
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با اين كشف بزرگ بود كه سيد دانا به مراقبت از نفس خـود پرداخـت و تـا
پايان عمرش از اين آگاهي دور نشده است .ايـن آگـاهي ذهـن را بـه سـرعت بـه
سمت خداآگاهي سوق مي دهد و در آن حال نسبتي محكـم بـين خـدا و انسـان
برقرار ميشود كه واقعيتي زوال ناپذير است .ايشان با خداوند چنان ارتباط برقـرار
كردكه خدايي شد و مـردم در سـيماي او روح الهـي را مشـاهده مـيكردنـد و از
صميم قلب او را دوست داشتند و با صداي بلنـد بـه ايشـان ابـراز عالقـه و ارادت
ميكردند.
مردم به منطق آگاهي و نفسِ سليم سيد بزرگ باور داشتند .كساني كـه بـه
خانه سيد قدسي ميآمدند بر روي زمين مينشستند تا شايد خاكي بـر لباسشـان
بنشيند و از طريق اين خاكِ پاك زمينه پاك شدن آنان فراهم شود .يعني مـردم
با همه وجودشان سيد معنوي را درك ميكردند و ميدانستند كه چه ميكننـد و
اساساً تعارف يا رياكاري در ميان نبود و در خانه او جـز منـافع معنـوي و متعـالي
چيزي براي تصاحب وجود نداشت كه بر سر آن رقابت كنند.
اصل كشف خودتنهايي
خودتنهايي به معني كشفي عميق از واقعيت وجودي خود است .ايـن كشـف هـر
انساني را در مدار خودش قرار ميدهد تا حاالت وجودي او از دستور خرد ،قلب و
حسِآگاهي نيفتد.
خود تنهايي در محضر حقِ يكتا قابل كشـف و فهـم اسـت .ايـن كشـف بـه
تدريج و با ممارست عقلي و قلبي و با پويش ذهني فهم و مفهوم ميشود .انسـان
با اين كشف ميفهمد كه كيست ،كجاست ،به كجا ميرود و چگونه بايد آغاز كند
تا فردايش بهتر ساخته شود.
سيد عبدالوهاب سراسر انساني حق مدار بود و در دايره وجودي حق حركت
ميكرد و هرچه در جهان مي ديد بـا تمـامي وجـودش حـق بـوده اسـت .ايشـان
خودتنهايي را نه در برابر حق كه در دايره حـق مشـاهده مـيكـرد .او هـر چـه را
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ميديد فقط حق بود و باور داشت كه غير حقي در جهـان وجـود نـدارد تـا قابـل
كشف ،فهم و ديدن باشد و از امكان دسترسي آن سخن گفته شود.
سيد پاك خودتنهايي را در تنهايي ناب مشاهده ميكرد و ديگر خودتنهـايي
را پرتوي از وجودش ميدانست .از نظر ايشان پرتوها و مراتبها حقيقت مسـتقلي
ندارند و با او هر خودتنهايي امكان وجود و ظهور مييابد.
سيد قدسي با كشف خودتنهايي از خودش مراقبت ميكرد و درصـدد پـرواز
وجودِ خود واقعي بر ميآمد .او با پرواز معنوي واقعيتهاي وجودي خود را كشـف
ميكرد تا در ذهنش چيزي پوشيده نماند كه ناخوانده باشد .ضمن اينكه خـوانشِ
خوانشهايش اغلب بدون نوشته و حجاب سواد بوده است.
سيد معنوي با اين كشف بزرگ سير منازل معنـوي را آغـاز كـرد و بـه سـر
منزلي دسترسي پيدا كرد كه به حق پيوسته است .ايشان با ايـن كشـف حقيقـي
خودِ واقعي خود را به دست آورده است .ايـن كشـف بـه او حـق حيـاتي داد كـه
جامعه انساني به وجودش اقبال نشان دهد و از خرمن وجودش خوشهاي بر چيند
و همچنان از آن بهرهمند شود.
اصل مركز توجه
خدا مركز توجه عارف متعالي است .عارف با چنين توجهي بـه ايـن عنـوان برتـر
دست مييابد .اگر اين توجه عميق نباشد ،عارف قدسي موضوعيتي ندارد.
توجه عارف متعالي براساس منطقِ آگاهي است .عارف با دانـايي از حقيقـت
به حق توجه ميكند تا دليلي معقول براي ايده آغاز و انجام آفـرينش پيـدا كنـد.
شايد راز توجه عارف به منطق ،فلسفه و حكمت ناشي از اين واقعيت است.
سيد قدسي توجه وي ه بـه خـداي دانـا ،توانـا و قدرتمنـد داشـت و سراسـر
وجودش را حق در بر گرفت .ايشان با عمل و رفتارش اصرار داشت كـه نمـادي از
سخن حق شود و اين واقعيت را با صداي رسا اعالم كرده است.
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با اين وصف براي سيد پاك توجه به زمان نيايش بـا معبـود بسـيار اهميـت
داشته است .ايشان براي اعالم نماز هميشه بر بلندي ميايستاد و با همه وجودش
بان در ميداد و سنت نيك اذان گفتن را پـاس مـيداشـت .اكنـون سـنگي كـه
عارف بزرگ بر رويش ميايستاد و اذان ميگفت وجود دارد ،هرچند كـه در حـال
فرسايش است1.
سيد قدسي با اعالم وقت نيايش بدون درنگي به نيايش ميپرداخت و زمـان
را از دست نميداد و در اول وقت نماز ميگذاشت .نماز سيدِ متعالي هـم طـوالني
و هم با آرامش كامل بود و آدمي احساس مي كرد كه او با تمـامي وجـودش نـزد
حق حاضر است و در پيشگاهش به نيايش ميپردازد.
سيد پاك چنان با احساس نماز ميخواند كه گويي در همه لحظـات خـدا را
مي بيند و با خدايي كه نزدش حاضر است سخن مـيگويـد .ايشـان بـا احتـرام و
ارادت قلبي كه وي ه مردان خداست از حق سخن ميگفت و با تمامي خلـوص در
محضرش حاضر ميشد تا ديگري در نظر نيايد كه حجاب ديدار حق شود.
سيد قدسي اذان گفتن را بسيار دوست داشت و هميشـه بـر بـاالي سـنگي
ميايستاد و با صداي بلند اذان ميگفت .يـا در مـاه مبـارك رمضـان سـحرخواني
انجام ميداد و مردم را براي نيايش و شكر حقيقت يكتا بر ميانگيخت2.
سيد بزرگ مرد عمل بود و بيش از گفتار به كردار توجه داشته اسـت .او بـه
نيكي ميدانست كه دعوت با زبان به جايي نميرسد و از ايـنرو بـا منطـق عمـل
مردم را به ايمان به خداي يكتا دعوت ميكرد .شايد اعمال اين شيوه بود كه سيد
بزرگ را تاكنون در قلبها محفوز و پايدار نگه داشته است.

 .1اين سن در سال گذشته به بهانه بازسازي جاده روستاي ييالقي نجاركال از دست رفته است.
 .1اين كرامت را سيداسماعيل ،سيدمحمد جعفر ،سيدجالل و سيديوسف بارها نقل كردهاند.

سير حيات انساني

43

اصل به وقت سخن گفتن
عارف دانايي غير از عارف گفتاري با عاشق زباني است .ايـن عـارف بـيش از
اينكه عاشق باشد ،انساني فكور ،دانا و تواناست .او در حقيقت حكيمـي اسـت كـه
عارف ناميده مي شود .بنابراين او با حكمتي سخن ميگويد و با حكمت ديگر لـب
فرو ميبندد و با حكمت ديگر دوباره سخن حكيمانه ميگويد.
عارف قدسي ميداند كه هر كسي با زبانش گشوده ميشود .زبان هرچنـد در
تصور نخست كاركرد معنايي ندارد ،اما نماد و نشاندهنده آن است .بـا ايـن نگـاه
عارف بزرگ هميشه با دانايي سخن ميگويد و خود عامل به آن است.
عارف دانا همين كه از خود يا ديگـري سـخن گفتـه باشـد ،نشـانگرهايي از
وجود خود را به تصوير كشيده است .با اين اصـل منطـق دانـايي او را از نابينـايي
نجات داد و فقط به وقت گفتن سخن گفته است .او در حـال سـكوت بـه مراتـب
خشنودتر از حال سخن گفتن بوده است.
عارف قدسي در دايره حكمت واقع شده است .او با اين خير بسيار از پوسـته
سواد عبور كرد و به متز دانايي و توانايي رسيده است .بنـابراين سـيد قدسـي بـا
حكمتي سخن گفت و با حكمت ديگر سكوت كرده است.
سيد قدسي در زمانِ گفتن سخن ميگفت و با نگفتن سكوت ميكـرد .او بـا
حكمتي سيال سخن ميگفت و با حكمت سفت و سخت لب فرو ميبسـت .سـيد
انساني زمانشناس بود كه زمان گفتن و نگفتن را به نيكي ميدانست و اين اصـل
رمز پايداري ايشان شده است.
عارف بزرگ اصراري براي سخن گفتن نداشـت .او چيـزي را مـيگفـت كـه
درخواستي گفتنِ آن را ايجاب كرده و ايشان فقط حق گفتن را بجـا آورده باشـد.
اگر اين اصل نبود ،اصراري به گفتن نداشت و اغلب سكوت ميكرد و به يـاد خـدا
و مردم بود.
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سيد قدسي به اندازه و ميزان سخن ميگفت و سخنش تعيينكننده بـود .او
سخنِ حق به حقيقت ميگفت و آن را در سراي واقعيات انساني مينشـاند تـا بـه
كمك حق بيايد يا نشانگر حقي باشد.
اصل در زمان بودن
دو اصل بنيادين زماني و در زمـان بـودن از اصـول برجسـته انسـاني بـه حسـاب
ميآيند .انسان با اين دو اصل شروع ميشود و آغازي براي پويشي از بسته به بـاز
به صورت پيوسته است.
آغاز هر انساني درگرو سكونت داشتن اسـت .يعنـي بـراي آغـاز بايـد محـل
سكونت را شناخت تا بـا چشـمان بـاز رو بـه جلـو حركـت كـرد و در چالـههـا و
سياهچالهها نيفتاد كه براي انسان راهي سخت دشوار و ناهموار است.
سيد بزرگ مي دانست كه در چرخش جهان و زمان امكـان سـكونت دارد .از
اين جهت حد و حدود خود را مي شناخت و از حوزه فعاليـت فكـر و عمـل خـود
واقف بود .او ميدانست كه در كيهان وجودي براي هر چيزي حد و حدود تعييني
وضع شد و همه جهان به ميزان آفريده شده است و با ايـن برداشـت همـه امـور
انساني را در چهارسوي زمان و مكان توجيه ميكرد.
اين آگاهي به او قدرتي عميق بخشيد كه در چهارسوي زمان آغاز كند .زيـرا
هر انساني در زمان و با زمان است و گذر از آن براي او ناممكن است.
در زمان بودن محملي براي آغاز كـردن بـا آن اسـت .البتـه سـكونت انسـان
معطوف به فراسوي زمان است و از كجا آغاز كردنش نيز به ايـن حقيقـتِ زمـاني
بستگي دارد.
سيد عارف به اين حقيقت ناب دانا بود و توجه ويـ ه بـه آن داشـته اسـت و
اغلب در جهانِ امكان و با تكيه بر آن در فراسويش ميانديشـيد .ايشـان در زمـان
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سيري در فراسوي زمان داشت تا با حقيقت ناب پيونـد يابـد و بـه تعبيـر عرفـاي
بزرگ اصل كثرت در وحدت تحقق عملي يابد1.
از سوي ديگر بسيار روايت شده كه سـيد قدسـي از چهارسـوي زمـان گـذر
نموده و مسافت از لفور تا كربال را در آني از زمان طي كرده اسـت .ايـن دايـره از
حركت نه فراسوي زمان كه در چرخش زماني صورت گرفته اسـت .ايـن واقعيـت
برخالف دانش متعارف انسان است ،اما اتفاقي است كه در حـوزه انسـاني ر داده
است ،هرچند كه به سختي براي خرد متعارف قابل فهم و درك باشد.

 .1صدرالدين محمدابراهيم قوام شيرازي ،اسفاراالربعه ،ج  2ص .118

فصل دوم ـ سير منازل حقاني
منزل شجاعت و دفاع از حق
سيد دانا راهي را در پيش گرفت كه به آن ايمان و باور قلبي داشـته اسـت .او در
اين كشاكش راه را ميشناخت و به چندوچون آگاهي خود نيز باور داشـته اسـت.
او به نيكي ميدانست كه به چه چيزي باور دارد و بر اين اساس از باورهـاي خـود
دفاع سرسختانه عقلي ،فكري و قلبي ميكرد.
زمان رضاشاه كه باور حجاب اسالمي دستخوش حمله شرورانه دستگاه جبار
شده بود ،سيد دانا با راهبرد نرم به دفاع منطقي از شـريعت حقـاني پرداخـت .در
آن موقع داشتن حجاب براي خانمها جرم تلقي ميشـد و اذان گفـتن بـا صـداي
بلند در مساجد و ديگر اماكن ديني ممنوع شده بود.
رضاشاه به شهر شاهي (قائم شهر) كنوني آمده بود ،دسـتور داد كـه تمـامي
روحانيان با خانم هايشان از همه شهرها و روستاها بـه ايـن شـهر بياينـد تـا هـم
عمامهها را از سر روحانيها بردارند و هم با برداشتن روسـريهـا از سـر خـانمهـا
كشف حجاب كنند.
سيد قدسي از رئيسكال لفور به قصد يك سفر بزرگ با خانوادهاش به سـمت
شهر شاهي حركت كردند .همسرش گفته كه در مرتع آهه در راه رفتن به شـاهي
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بوديم كه ايشان به درختي تكيه داد و لحظاتي به تفكر عميق فرو رفته بـود و بـه
سرانجام كار ميانديشيد.
لحظات بعد به من گفت آيا هيچ ميداني كه ما به كجا ميرويم؟ ما به جايي
ميرويم كه عمامه را از سر من و روسري را از سر شـما بـر مـيدارنـد .همسـرش
گفت آقاجان اگر تو نخواهي نه عمامه تو را بر ميدارند و نه ميتوانند روسري مرا
بردارند .همسرش گفت در راه برجيما فرزند بزرگش سيد عبدالتفار بـا مـا همـراه
شد تا به گالشكال رسيديم .شب در گالشكال مانـديم و فـردا بـه لفـورك رفتـيم و
همان روز به شيرگاه رسيديم و اتفاق دردسرسازي نيفتاد كه تحملپذير نباشد1.
سيد پاك به وقت اذان ظهر بود كه به شاهي رسـيد و طبـق معمـول بـدون
درنگي در قلب شهر بر باالي مسجد رفت و بـا صـداي رسـا اذان گفـت .رضاشـاه
همين كه صداي بلند اذان را شنيد ،گفت اين شـخص چـه كسـي اسـت كـه بـر
فرمان رضاشاه فرمان ميدهد و دستور داد كه او را پيش من بياوريد.
سيد قدسي كه پيش رضاشاه رسيد احترام شاهانه بجا آورد و بـيدرنـ بـا
چند پرسش شاهانه مواجه شد .شاه گفت فرمـان مـرا چـرا نقـض كـردي .سـيد
قدسي در پاسخ گفت :آنچه من انجام دادم وظيفه من و شما بـود ،در حـالي كـه
فرمان شما فقط وظيفه بعدي براي من است .فرمان شما تابع زمان حـال اسـت و
فرمان خداوند براي كل جهان و جاودان است .شاه در عمق ايـن اسـتدالل قـوي
درجا ماند و از پرسشِ ناپسند خود شرمسار شد.
شاه پس از شنيدن پاسخها و داليل روشن سيد قدسي بـه ديگـر روحـانيون
گفت :اين آقا آبرو و اعتبار شماست و من بخاطر ايشان همه شماها را بخشـيدم و

 .1اين روايت را سيدرضي فرزند سيدعبدالوهاب از مادرش نقل نموده و نويسنده استماع كرده است.
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ميتوانيد با داشتن عمامه و حجاب خانمها به خانههايتان بر گرديد .شاه با احترام
از كنار سيد قدسي گذشت ،در حالي كه ايشان مقام شاهانه را پاس ميداشت.

1

منزل اراده معطوف به حق
انسانها قصدها و ارادههاي متفاوت دارند و هر كس به عاليقـي اراده آزاد خـود را
سامان ميدهد و متناسب با آن تدبير ميكنـد .عاليـق انسـاني نقـش اساسـي در
چگونگي شكلگيري ارادهها دارند و به كمك انسانشناسي ميآيند.
انسان ها به تناسب نيازها عاليق انساني را شـكل مـيدهنـد .برخـي عاليـق
معطوف به قدرت دارند كه آن را در سياست و ثروت ميجويند .برخي به دانش و
آگاهي دادن به ديگري توجه دارند .برخي هم حقمدارانه عمل ميكنند و ارادهاي
معطوف به دايره حقاني دارند.
سيد قدسي سمبل اراده معطوف به حقيقت بـود .او هـر نـوعي از نشسـتن،
برخاستن ،ايستادن و رفتن را معطوف به حقيقت ميدانست و كـاري را بـرخالف
اراده حق انجام نميداد تا امر ناپسندي بر پسند چيره شود.
سيد دانا گفتن و نگفتن را با جهتگيري حقاني دنبال ميكـرد .او چنـان در
سامانه حقيقت غرق شده بود كه جز حق چيزي را نميديد و احسـاس او چنـين
بود كه جهان سراسر با حقيقت پوشيده شده است.
سيد بزرگ اراده اي معطوف به حقيقت داشت .او ارادهاش سراسر حق بـود و
جز حق به چيز ديگري توجه نداشته است .زيرا بنا به باورش چيز ديگـري وجـود
نداشت تا توجهي را برانگيزد .با اين حال اراده حقاني او چنان محكم و پيوسته به
حق بود كه همه ارادهاش اراده حق ميشد و با اين اراده به وقوع ميپيوست.
روايت شده شبي همسرش كه مـي خواسـت فـانوس منـزل را روشـن كنـد
متوجه شد كه در مخزن فانوس نفتي نمانده است و در خانه هم نفت تمـام شـده
 .2اين روايت به تواتر به صورت نفي و اثبات موافقان و مخالفاني دارد كه اغلب ميگويند كه چنين اتفاقي
ر داده است.
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است تا فانوس را روشن كند .سيد متعالي به همسرش گفت چرا فانوس را روشن
نكردي .همسرش گفت فانوس نفت ندارد تا روشن شود.
سيد با اراده قدسي آبي در مخـزن فـانوس ريخـت و بـه همسـرش بـا اراده
معطوف به حق گفت فانوس را روشن كند .همسرش چراغ را روشن كرد و از اين
اتفاق دچار حيرت و شگفتي شد1.
اين واقعه شگرف دهههاست كه سينه به سـينه نقـل مـيشـود كـه بـا اراده
معطوف به حق آب تتيير كاركرد داد و به صورت نفت مورد استفاده قرار گرفـت.
سيد قدسي فقط با اراده حقاني توانست چنين تتيير كاركردي را به وجود آورد و
جز اين تالشي ناممكن بوده است.
منزل ارزش نهادن به انسان
انسان نيكترين و در عين حال دانـاترين آفريـده در جهـان هسـتي اسـت .خـدا
همين كه انسان را آفريد از او به عنوان نيكترين آفريده ياد كـرده اسـت .زمـاني
كه خداوند به مالئك امر كرد كه بر انسان سجده كننـد ،آنـان امتنـاع ورزيدنـد و
گفتند آيا مي خواهيد آنـان در زمـين فسـاد كننـد .خداونـد فرمـود :مـن چيـزي
ميدانم كه شما نميدانيد2.
سيد قدسي بر اساس اين اصلِ انساني و الهي ارزش وي ه بـراي انسـان قائـل
بود .او مي دانست انسان جانشين خداوند در زمين است و از اين جهت هر انساني
مورد توجه و احترام او بوده است.
با اين اصل از نظر سيد قدسي هر انساني داراي ارزش و كرامت انساني است
و بايد مقامش پاس داشته شود .اين احترام گذاشتن به انسان موجـب شـد همـه
انسانهايي كه او را ميشناختند ،احترام وي ه براي او قائل باشند.

 .1اين نكته را حاجي رجبي روايت كرده است.
 .2سوره بقره آيه .30
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منزل باسوادي به ميزان
منزل باسوادي ابزار مناسبي براي دستيابي به دانايي است .اگر باسوادي اصل قرار
گيرد ،دانايي از دستور خرد ،احساس و انديشيدن مي افتد .اكنون دانشگاه و حوزه
اين وظيفه را برعهده گرفتند تا نسل امروز را باسواد كنند و در نتيجـه از كـاركرد
اصلي خود دور افتادند و به سوادگاه و سوادكده تبديل شدند.

1

مشكل جامعه امروز اين است كه كسي تاكنون وظيفه دانا كردن مردم را بـر
عهده نگرفته است .مشكل اساسي تر ايـن اسـت كـه باسـوادي چنـان در جامعـه
انساني سايه افكنده كه دانايي در پسِ آن واقع شـده و كـاركرد خـود را از دسـت
داده و بيهوده شده است.

2

از نگاه ديگر باسوادي گسترده از عوامل پوشش دستيابي بـه دانـايي محسـوب
ميشود .يعني باسوادي بيش از حد از موانع اصلي تفكر و دانايي است .اين مـانع در
عرصه تفكر نيز اثر منفي برجاي ميگذارد و با اين رويكرد تفكـر از گردونـه دانـايي
بيرون ميرود.
سيدِ دانا در آن دوره متوجه اين واقعيت تلخ شده بود و باسوادي را به اندازه
الزم دنبال كرد و ميزان را دانايي ،خردمندي و قلـبآگـاهي قـرار داده بـود .او بـا
اعمال اين شيوه در چرخش زندگي در پوسته دانايي نماند و با عبـور از باسـوادي
در چرخه دانايي قرار گرفت و تأمل در افكار انساني را مجدانه دنبال كرد.
بر اين واقعيت شگرف كتابخانه برجاي مانـده از ايشـان و نيـز حكايـتهـا و
روايتهايي سينه به سينه نقل شده گواهي ميدهند .ايشان بجاي محصور شـدن
در پوسته آگاهي به متز آگاهي دسترسي يافته است و نيز به منطق قلـبآگـاهي
توجه كرده و همين اصل رمز دانايي و توانايي ايشان بوده است.

 .1براي توضيح بيشتر به كتاب «معماي دانايي» مراجعه نمائيد.
 .2اين اصل با تفصيل بيشتر در كتاب «ايده انسان سياسي» بررسي شده است.
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دانايي سيد بزرگ از نوع منطق قلبآگاهي بـود و او همـواره از ايـن آگـاهي
قدسي مراقبت ميكرد .ايشان مردم را به فراگيري اين نوع آگاهي كه ناشي از امر
قدسي بـود دعـوت مـيكـرد و ايـن آگـاهي را ميـزان و معيـار ديگـر آگـاهيهـا
ميدانست .شايد راز اينكه مردم از فرمانش پيروي ميكردند ناشي از ايـن دانـايي
عميق بود كه از قلبي به قلب ديگر انتقال مـييافـت و در نتيجـه در مـتن تـاريخ
قلبها برجاي مانده است.
منزل دانايي تا فرجام
دانايي طرحي از حكمت اصيل و قلبآگاهي نشـانگر متـز حكمـت اسـت .دانـايي
سرفصل هايي از حكمت بنيادين است .اين دانـايي روح و روان آدمـي را بـا خـود
همراه ميكند و در سفري بيپايان براي دانا شدن ميرود.
حكيم اين دانايي را با آغاز زندگي شروع ميكند و تا پايان عمر با آن همـراه
مي شود .او براي پديدارساختن اين دانايي زمـان نمـيشناسـد و اساسـاً روح ايـن
دانايي در زمان نميگنجد ،هرچند كه با زمان راه ميرود و همسفر ميشود.
سيد قدسي با گذر از روند باسـوادي بـه چرخـه دانـايي پيوسـته اسـت .او در
سراي دانايي ساكن نشد و آن را تا فرجام زندگي براي بهبـود قلـب آگـاهي دنبـال
كرده است.
سيد دانا اين دانايي را با زندگي درآميخت و حاصل تجـارب زنـدگي او ايـن
دانايي را به سامان كرده است .ايشان هم خـود از روزگـار بسـيار آموخـت و هـم
ديگران را در سطوح مختلـف تعلـيم دانـايي داد و هـم راهـي در فـراروي امـروز
گشوده است.
سيد بزرگ در مسير اين دانايي به دانايي الهي و شهودي رسيد .اين دانـايي در
حقيقت نوري است كه در قلب آدمي روشن ميشود .با اين دانايي هم قلـب عـارف
روشن خواهد شد و هم موجبات روشنايي ديگر قلوب سليم را فراهم ميكند.
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سيد قدسي آنچه ميگفت در قلب فرود ميآمـد و همـه شـنوندگان يكسـره
مسحور افكارش مي شدند و از گفتـارش پيـروي مـيكردنـد و آن را متـز دانـايي
ميدانستند .اين واقعيت زمينهاي را فراهم ساخت كه گفتار و رفتـار سـيد بـزرگ
الگوي عملي مردم زمانش شود و در اين زمان نيز بـا حسـرت از آن الگـوي برتـر
انساني سخن به ميان آيد تا درسي براي انسان آينده شود.
تاكنون ديده نشد كسي در گفتههاي سيد دانا چونوچرايي كند و امر قلبـي
او براي همه مطاع بـوده اسـت .در ايـن رابطـه وجـود روايـتهـا و حكايـتهـاي
گونه گون نشانگر اين واقعيت پُر متز است كه سيد عارف انساني دانا ،توانا ،حكـيم
و قدسي بوده است.
منزل آرامش روحي
عارف به عنوان يك اصل آرامش روحي و قلبي دارد و سمبل يك انسان خـوش و
شاداب است .او عرفان شادان را نيك آموخت و در سراي حق با شادي نشسـت و
برخاست ميكرد و دوباره به راه ميافتاد تا راه رفته ناتمام نباشد.
عارف متعالي با خصالِ آرامش روحـي شـناخته مـيشـود .او در هـر وضـعي
راضي و خشنود است و در هر موقعيتي با زمانه سازگار و ناسازگار كنار ميآيد.
رحمتِ عارف از يكسو بر خشم او چيره است و همـين اصـل انسـاني امتيـاز
برتر او محسوب مي شود .ديگرسو به نعمتِ رحمت آرام است و به افـراد پيرامـون
خود آرامش و تجديد حيات معنوي ميبخشد.
سيد قدسي از چنين آرامش روحي بزرگ برخوردار بـود .او شـتابي در گفـتن و
سكوت كردن نداشت و به نعمتِ رحمت اقدام مـيكـرد و بـا منطـق خـرد و قلـب از
اقدامي دست ميشست .او تابع منطق خرد ،قلب سليم ،انديشه و تفكر ناب بود.
سيد قدسي چنان آرام بود كه مردم آرامش روحي و جسماني او را ميستودند
و از اين نعمت بزرگ در پيرامون خود شادمان و مفتخر بودند .او چنان زيسـت كـه
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زندگي و آرامش او سرمشقي براي ديگران بود و مردم از اين حيات آرامـش بخـش
الگو برداري ميكردند تا تجربهاي از چنين زيستني داشته باشند.
روايت شده در كنار سـيد كسـاني تنـدمزاج بودنـد و زودهنگـام خشـمگين
ميشدند ،امـا ايشـان در برابـر خشـم آنـان آرام بـود و از خشـم اطرافيـان بـراي
خودسازي استفاده مي كرد .احساس سيد بزرگ اين بود كه چنين خشـمي بـراي
او يك نعمت است كه ميتواند بر خشم خود غلبه كند و از فراموشي خود برحـذر
بماند .او مقام اين نعمت بزرگ را بخوبي پاس داشته است.
سيد دانا خود را در مواجهه خشـم ديگـران قـرار نمـيداد و بـه آرامـي از كنـارش
ميگذشت .او خشم را در آستانه رحمت فرو ميبرد و گويا خشمي در ميان نبوده است.
سيد قدسي چنان نعمتِ رحمت را فرا گرفته بود كـه مجسـمهاي از رحمـت
حق شده بود و خشم در وجودش به كلي ناپديد گرديد .اين وي گـي خـدايي از او
عارفي بزرگ ساخت كه خشم را در خـود فـرو مـي بـرد و رحمـت و نيكـي را در
دستور كار قرار ميدهد تا به صفات رحماني آراسته شود.
منزل همزباني با مردم
همزباني با مردم بخشي از حكمت اصـيل و پايـدار انسـاني اسـت 1.ايـن حكمـتِ
مبتني بر خير به ندرت به حكيمي داده شده است.
عارف همزمان دوست خدا و مردم است ،هرچند كه نـوع دوسـت داشـتن و
منطق آن با ادبيات امروزي قدري متفاوت است .از نظر او خدا مظهر مهر ،محبت
و نعمت است .رحمت او براي همه جهانيان گسـترده اسـت و همـه نعمـتهـا از
وجـودش بيــرون مـيآينــد .ايـن نتيجــه ماننـد اصــل حقيقـت امــري منطقــي و
دوستداشتني است.
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سيد بزرگ با خدا و مردم همزباني داشت و هر دو در نظرش عزيـز و بـزرگ
بودند .از نظر او عزت خدا امري اصيل و عزت مردم به واسطه عزت اوست.
همزباني با مردم براي همراه كردن آنان است .او سمبل همزبـاني بـا خـدا و
مردم بوده است .شايد به دليل خداپسندي همچنان مـردمپسـنديِ وجـودش در
تاريخ انساني محفوز مانده است.
مردم چنان از كرامات سيد بزرگ سخن مـيگوينـد كـه گـويي هـم اكنـون
وجودش را مشاهده ميكنند و در محضرش به نيكـي يـاد مـيكننـد .مـردم هـم
تاكنون ايشان را عزيز داشـتند و هـم از كرامـات او بسـيار سـخن گفتنـد و ايـن
واقعيت خوش اصلِ تاريخي شده است.
من كساني را ديدم كه از او به عنوان انسان كامل سخن ميگفتنـد و گـويي
پس از او ديگر انساني با اين حد و اندازه به وجود نيامده اسـت .برخـي ايشـان را
انساني منحصر به فرد ميدانستند كه در مقياس ديگر انسانهـا نمـيگنجـد و در
واقع گنجي در مخزن آفرينش بزرگ بوده است.
سيد دانا از شگفتي هاي بزرگ اين عصر بود .او چيزي از خـود نمـيگفـت و
گفته هايي كه برجاي مانده از ايشان گفته شده است .مردم همواره از حكيمي بـه
بزرگي سخن ميگفتند كه همزبان با آنان بود و تراز وي ه ديگـري بـراي خـود در
نظر نگرفته است.
سيد قدسي با مردم ساده و صميمي سخن ميگفـت و اصـراري بـه گـويش
نكتههاي رمزي و اشاره اي نداشت .او با همه عمق وجودي و وسـعت معنـايي بـه
زبان رسمي مردم سخن ميگفت كه مردم نيز با آن سخن ميگفتند و مفـاهيم و
معاني ذهني را به ديگران انتقال ميدادند.
سيد بزرگ سخني نميگفت كه براي مردم غير قابل فهم باشـد يـا فهـم آن
بسيار دشوار به نظر آيد .او چنان با مردم سخن ميگفت كـه زنـدگي مـيكـرد و
همين رمز پايداري زندگي و مرگ او شده است .يعني سخن و عمل او با يكـديگر
سازگار بودند و بين آنها تعارضي وجود نداشته است.
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منزل نرمخويي
عيارِ عارف با نرمخويي سنجيده مي شود و او به نرمي سخن گفتـه و عمـل كـرده
است .عارف به تدريج از عرفان به سراي حكمت ميرسد و از پوسته عبور ميكند
و به متز حقيقت دست مييابد.
نرمخويي از نشانههاي ممتاز عارف معنوي اسـت كـه موجـب حضـور مـردم
پيش او و خود نيز پيش مردم ميشود .اين نرمخويي ناشي از دلبستگي بـه حـق
ناب است.
از نظر عارف قدسي اين اصل انساني از وجود حق فرود آمد و در اين سـراي
اهميت دو چندان يافته است .با اين وصف حق سراسر وجودش را نماد نرمخـويي
كرده و دليلي يراي سختي و سفتي نديده تا از خدا و مردم فاصله پيدا كند.
زندگي عارف روان ،سيال و منعطف است .او انساني سازگار و منطقي است و
در مواجهه با كسي قرار نميگيرد كه نرمخويي وجودش بشكند .او انسـاني تمـام
است كه تحمل وجود ديگري براي او ساده ،صميمي و روان است.
عارف زندگي و مرگ را ساده مي گيرد و بـا اصـلِ سـادگي بـا آنهـا همسـفر
مي شود .او در جايي ساكن نميشود و فقط ممكن است با هر حقيقتـي همراهـي
كند و راه خود را در پيش ميگيرد.
سيد قدسي از وي گيِ برتر نرم خـويي برخـوردار بـود و همـين اصـل توجـه
ديگران را به خود معطوف كرده است .مردم اغلب از نرمخويي ايشـان حكايـتهـا
دارند و روايتهاي آنان از او بسيار نرم ،روان و صميمي است.
نرمخويي و مهرباني دو شاخص ممتازِ فردي و اجتماعي عارف قدسي بودنـد.
اين دو وي گي ارتباط مردم با او را سادهتر كرده و راه سخت و دشوار را بـه نرمـي
هموار نموده است.
ايشان با اصل نرمخويي مردمپسندي را در دستور كار قرار داد و مردم نزد او
و خود نيز نزد مردم حاضر شده است .اين وي گي بنيادين ناشي از حضـور پايـدار

56

نقش عارف قدسي

او نزد حق بوده است .ايشان در اين احوال ممتاز چنان غرق شده بود كـه سـمبل
انسان پاك سرشت شده است.
منزل مردمپسندي
مردمداري در جامعه انساني اصلِ ممتاز و درآمدي براي مـردمپسـندي اسـت .در
روند مردمداري رعايت حق و حقوق مردم اصلِ اول است .آدمـي بـيش از آن كـه
وظايفي برشانه مردم بگذارد بايد به حق و حقوق آنان توجه كند .يعنـي نـه بايـد
باري بر دوش مردم باشد و نه ميان باري قرار گيرد و همه بايد تـالش كنـيم كـه
باري از دوش مردم برداريم و زندگي و مرگ براي آنان ساده شود.
عارف در ابعاد مختلف حقوق انسانها را رعايت ميكند و در ايـن تكـاپو بـه
حكمت مي رسد .عارف حقيقي نه تنها باري بر دوش مردم نمي نهـد كـه بـاري از
دوش آنان بر ميدارد و او سادهپسند ،سادهزيسـت ،خـوشسـخن ،خـوشمنطـق،
خوشقلب و خوشفكر است.
عارف با اين روش نه تنها در حق مردم اجحافي نميكند كـه در همـه امـور
انساني از حق و حقوق مردم مراقبـت مـيكنـد .خـدا هرچنـد كـه از حـق خـود
مي گذرد ،ولي گذشت حقوق مردم به خودشان مربوط ميشود و كسي نميتوانـد
ديگري را ملزم كند كه از حق خود بگذرد .بنابراين كسي مردمپسند ميشود كـه
پيشتر مردمداري كرده باشد.
اين دو وي گي اساسي در ابعاد مختلف در سيد بزرگ جمع شده بود .او بـا اصـل
خودسازي طبق منطق حقاني عمل ميكـرد .ار نگـاه ديگـر مراقبـت از حقـوق مـردم
موجب شد كه مردمپسندي سيد دانا فراگير شود و مقبوليت عمومي پيدا كند.
سيد قدسي از دو جهت مردم را دوسـت داشـت .يكـي از بـاب اينكـه همـه
انسانها از خداي واحدند و نيك ترين آفريـده و جانشـين او در زمـين هسـتند و
ديگر مردم را به لحاز همنوع بودنش دوست داشت.
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اين دو وي گي برتر از سـيد بـزرگ نمونـهاي از مـردمداري و مـردمپسـندي
منحصر به فرد ساخت .با اين حال مردمپسندي ايشان درگرو مردمداري براسـاس
اصلِ خدايي و انساني بوده است.
سيد قدسي براي مردم دو اصل بنيادينِ رعايت حقوق و مراقبـت از آن را در
دستور كار قرار داده بود .اين امـر تصـويري از ايشـان ترسـيم كـرد كـه تـاكنون
مردمپسندي او معقوليت و مقبوليت خود را حفظ كرده است.
منزل دوستداري و صميميت
در عرفان دوستداري و صـميميت دو اصـل بنيـادين از انسـانِ متعـالي محسـوب
ميشوند .اين دو اصل بنيادين در طرح انساني و انساننمايي نقش اساسي برعهده
دارند .از نگاه ديگر اين دو اصل در پديداري و پايداري مالزم يكديگرند كه حضور
يكي وجود ديگري را در عرصه انساني ايجاب ميكند.
در فرهن انساني مسئله دوستداري اصلي الزم و حياتي اسـت و در صـورت
پديداري مميز انسان با ديگر جانداران خواهد شد .با اين نگاه كسي كه دوسـتدار
خود و همنوع نباشد ،از مدار انساني بيرون رفتـه اسـت .زيـرا دوسـتداري انسـان
ترسيمكننده خصال انساني است.
در انسان مسئله وفا و صميميت به احساس انساني وابسته است .اين وي گي
حالت مشترك انسان و حيوان اسـت .يعنـي در هـر جانـداري نـوعي از احسـاسِ
صميميت و وفا مشاهده مي شود كه وي گي حداقل آن در خانوادههـا چشـمانـداز
وي ه يافته است.
انسان با منطق عقلِ عملي و قلب سليم دوسـتداري و صـميميت را تـدبير و
مديريت ميكند و در ابعاد مختلف تابع اصول عقالني اسـت .او در ايـن دو بخـش
عالوه بر احساس از خرد كمك ميگيرد و ميداند كه اصل خردمندي و تفكـر در
وجود انسان تعيينكننده است.
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دو اصلِ دوستداري و صميميت از نشانهها و شاخصهاي ممتـاز انسـانند .بـا
اين اصل عارف به مثابه يك واقعيت دوستدارِ صميمي انسان است.
سيد قدسي هم انسان ها را با صميميت دوست داشت و هم آنان دوسـتدار و
عاشق او بودند .ايشان دوستي را به قلبها پيوند زده بود و در قلبها نفـوذ كـرده
است .اين نفوذ چنان عميق و گسترده بود كه تاكنون در اليههاي مختلف انساني
تدوام يافته است.
مردم از يكسو در سطوح مختلـف وفـا و صـميميتِ سـيد قدسـي را دوسـت
داشتند .ديگرسو دوست داشتنِ وجودش فاقد هرگونه آاليشي بود و انسانها را از
صميم قلب دوست مي داشـت و بـا همـين وي گـي دوسـت داشـتن او در اذهـان
عمومي برجاي مانده است.
سيد قدسي هم زود هنگام با انسانها ارتباط صميمي برقرار مـيكـرد و هـم
رابطه دوستي را براساس نفوذ در قلبها پيوند ميداد .اين دوسـتي چنـان تـداوم
پيدا كرد كه به وفا و صميميتِ پايدار رسيد و در نتيجه مردم او را در قلـب خـود
جاودانه نگه داشتند.
مردم بسيار عالقه داشتند كه دوست سيد عارف باشـند يـا دوسـتي بـا او را
تجربه كنند و صميميت انساني او را بچشند .با اين وصف دوستي سيد بـزرگ در
حقيقت براساس اصلِ وفا و صميميتِ پايدار بـوده اسـت .ايشـان چنـان اعتبـاري
ميان مردم داشت كه اگر كسي هم منسوب ايشان بود ،مـورد لطـف مـردم واقـع
ميشد و تاكنون نيز اين روال جريان دارد.
منزل ثبات در روش
حكيم انساني خردمند ،سخت باور و منطقي است و همين كه به چيزي با منطـق
عقل و قلب سليم باور كند به سختي از آن دل ميكند .حكيم در سـراي معنـوي
همراه با اصول و منطق مادي سير ميكند تا عارف قدسي به معني عميـق كلمـه
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در جهان هستي شود و جهان را چنان ببيند كه هست نه چنانكـه خـود دوسـت
دارد ،با تصورات ذهني بر آن تحميل كند.
عارف قدسي در روش حقاني خود ثابت قدم است .ثبات او به گونهاي اسـت
كه دستخوش ناپايداريها نميشود .با وجود ايـن او مـيدانـد كـه چـه چيـزي را
دانسته و به چه چيزي باور پيدا كرده است.
عارف دانا هم ميداند كه چه ميخواهد ،هم دانست كه در كجا ساكن شـد و
هم به كجا در حال رفتن است .با وجود شكلگيري اين داناييها جريان لتـزش و
اضطراب براي حكيم قدسي فرضي بيهوده است .زيرا ثبات و بيثباتيها در جهـان
حكيم فرو ميروند ،هرچند كه بيثباتيها وجود كمتري دارند.
سيد قدسي با راهنمايي سيدآقاكوچك راهش را انتخاب كرد و دانست كه بـا
روش حقاني در مسير حق مي رود .اين دانـايي موجـب شـد كـه در راه مسـتقيم
ثبات داشته باشد و مانند حق در روش حقاني پايدار بماند.
اكنون آنچه كه موجب به نيكي ياد كردن سـيد بـزرگ شـد ناشـي از روش
حقاني ،حقمداري و ثبات در حقيقت بوده است .مردم ايشان را با خصال حقـاني
مي شناسند و با سيطره يافتنِ حق و روش حقاني در وجـودش از او بـه بزرگـي و
نيكي ياد ميكنند.
مردم سيد قدسي را مجسمه حق ميدانستند و راه و رسم او را سـمبل حـق
به حساب مي آوردند .اين برداشت نيز اكنون مانند گذشته وجود دارد و مردم رمز
پايداري و نفوذ معنوي ايشـان را در روش حقـاني ،حـقمـداري ،ثبـات حقـاني و
جاودانگي در حق ميدانند.
شايد در يك كلمه بتوان عمق سخن را گفت كه با سيد دانا چرخه حق ،روش
حق ،پايداري در حق و ثبات در حق مشاهده ميشود .او ثبات در حق را بـه نرمـي
هرچه تمامتر دنبال كرد و پس از دههها همچنان نفوذ وجودي خود را در قلبهـاي
مردم سوادكوه ،بندپي و تاحدودي قائمشهر و بايل حفظ كرده است.
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منزل نفوذ در قلبها
در حوزه انساني عارفِ رحمت بر قلبها نفوذ ميكند و از قلبها فرمان ميگيـرد.
او ميداند كه فرمان قلب متكي به اصلِ صميميت و معطوف به نعمتِ رحمت بـر
تمامي اشياست1.
قلب از نشانه رحمت حق است .قلب به تدريج و ممارسـت در كـار نيـك در
حقايق نفوذ كرده و نه تنها آدمي را دانا ميكند كه خود نيـز سراسـر دانـاي نـاب
است .شايد در اين سطح دانـايي بتـوان از متـز دانـايي سـخن گفـت كـه جـوهر
حقيقتِ اصيل است.
حقيقتِ قلب آرام و ناآرام درصدد آرامش انسان است .حاالت قلـب در همـه
سطوح آدمي نفوذ ميكند و هر وضعيتي از آن انسان را در موقعيت جديدي قـرار
ميدهد و كسي را راه فراري از اين واقعيت نيست.
با اين وصف با قلب بودن نه سواد مي خواهد و نه دانـايي و بـود و نبودشـان
تأثيري در نفوذ قلبي ندارد .قلب هرچه پاكتر و نابتر باشد ،به مراتب با نفـوذتـر
است .در عين حال قلب آگاهي به كمك قلب انساني ميآيد و او بـا دانـايي در راه
دانايي ميرود ،هرچند كه سوادي در كار نباشد.
نفوذ قلب انساني در همپيوندي با حقيقت اصيل است .اين قلـب از حقيقـت
فرمان ميگيرد و به حقيقت فرمان ميدهـد .اگـر دميـده شـدنِ روح حقيقـت در
آدمي كم رن شود به تناسب از حقيقت ناب فاصله ميگيرد و در نتيجـه قلـب از
نفوذ واقعي خود باز ميماند.
با اين حال نفوذ در قلبها فقط با روح و منطق قلبي ممكن ميشود .اين نفوذ
با تمرين و ممارست حكيم قدسي به دست ميآيد و به سختي از دست ميرود.
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سيد خردمندي دانا ،توانا و با نفوذ معنوي عميق و تأثيرگذار بود .نفوذ او نـه
تنها از خرد كه ناشي از منطق فكر و قلـب نيـز بـوده اسـت .يعنـي وجـودش بـه
حكمت اصيل و ناب آراسته شده است.
سيد قدسي در پويشهاي حكيمانه به سرعت از چرخشِ خرد عمومي عبـور
كرد و به منطق قلب پيوسته است .اين پيوستن بـه شـكلي بـود كـه گويـا همـه
وجودش قلبي شده است.
سيدِ عارف با منطق قلب از وجدان و انصاف سخن ميگفت و همواره سـخن
به گويش قلبي گفته است .اين وي گي از او عارفي برجسـته و الهـي سـاخت كـه
عنوان عارف قدسي براي او پسنديده شده اسـت .بـا ايـن رويكـرد عـارف قدسـي
كسي است كه در قلبها نفوذ كند و بر قلبهاي سـليم فرمـان حكيمانـه دهـد و
خود نيز فرمان از قلب سليم گيرد كه به حكمت و خردمندي نزديكتر است.
منزل سخن گفتن با قلب
عارف متأله وجودي سراسر قلبي است .قلب سليم عارف برخالف متز مركز حيات
است .او با منطق قلب سخن ميگويد ،سكوت ميكند ،مينشيند ،بر مـيخيـزد و
دوباره به راه ميافتد تا در راه نماند.
عارف از قلب خود مراقبت ميكند كـه فرامـوش نشـود تـا خـرد و احسـاس
برجاي آن ننشيند .او با منطق قلب فرود ميآيد ،حاضر ميشود و در سكوتي آرام
دوباره به راه خود ميرود.
عارف قلب را اليه اليه ميگشايد و روزنهاي از اميد به وجود ميآورد و بيـدار
ميشود .قلب او گشاده ،مهربان و تحملپذير است.
با اين حال سيد قدسي نمونه روشني از قلبي بودن اسـت .او عـارف قلبـي و
حكيمي آراسته به حكمت قدسي بوده است .سيد بزرگ سـخن بـه منطـق قلـب
ميگفت و با همين منطق سكوت ميكرد.
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سيد دانا هميشه از قلب با منطق قلب سخن گفـت و سـخن او از قلـب و بـا
منطق قلبي همراه بوده است .او چنان سخن ميگفت كه روح سخنش در قلبهـا
نفوذ ميكرد و تأثيرات عملي در حوزه انساني برجاي مـيگذاشـت .ايـن تـأثيرات
چنان عميق بود كه هنوز نشانههايي از آن در اعماق قلبها حاضر است.
سيد قدسي قلب سليم ،پاك و بيآاليش داشت .قلب او در همه حال سـيال،
منعطف و روان بوده است .ايشان در ابعادي متفاوت تالش ميكرد كـه مـردم بـه
قلب سليم دست يابند و سالم زندگي كنند .دعوت او با قلب سليم از ناحيـه قلـب
پاك بود و مردم را با قلب سليم به سالمت قلبي دعوت ميكرد تا به حيات قلبـي
دست يابند.
سيد قدسي با قلب سليم به حيات قلبي دست يافته بـود و همـين اصـل رمـز
تداوم حيات ايشان در گذر تاريخ شده است .اكنون مردم از ايشان به مجسمه قلـب
سليم ياد ميكنند تا جايي كه همه گفتار ،رفتار و پندارش سراسر قلبـي و آميختـه
به منطق فكر بوده است.
منزل سفر و تصوير
سفر ذهن را گشاده و متز را فربه و خرد را سيال و احسـاس را شـكوفا مـيكنـد.
سفر براي گشوده شدنِ اليه هاي ورودي ذهن انسـان اسـت .اگـر سـفري از ايـن
موهبت بازماند فقط به يك رفت و آمدِ محدود بسنده شده است.
سفر عارف قدسي نشانه هاي تصويري او را برجاي مي نشـاند .عـارف در ايـن
سفر با حقايق هستي همراه ميشود و با همراهي به آنها دست مييابد .او در سفر
هم همراهان خود را ميشناسد و هم متوجه حضور اشياي پيرامون خود ميشـود
و هم وزن خود را در اين جهان ميزان ميكند.
سفر به تنهايي اهميت چنداني ندارد و اصل نوع سـفر و دريـافتن مسـير راه
است .با اين حال ممكن است انسان بسيار در سفر باشد ،اما سفري نداشته باشـد
و شايد هم با سفري بسيار سفر كرده باشد.
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سيد قدسي در يك سفر معنوي جاوداني شده است .همراهان در همسـفري
با ايشان احساس غرور ميكردند كه بـا چنـين انسـان بزرگـي همـراه شـدند و از
فيض وجودش بهرهمند ميشوند .جالب اينكـه آنـان خـود سـيد پـاك را دعـوت
كردند و او نيز در اين سفر همراهي آنان را پذيرفته است.
از آن سفر خاطره هايي برجاي مانده كـه يكـي از آن تصـويري اسـت كـه از
واقعيت آن سفر حكايت مي كند .از سيد يك تصوير به يادگار مانده كـه نمـادِ آن
سفر بزرگ معنوي است .همراهان و عالقه مندان تصـوير سـيد از خـاطرات سـفر
بزرگ حكايتهاي بس شگرفي نقل كردند كه نشانگر بزرگي روح او است.
در سفر مشهد اتفاق شگرفي ر داده است كه همچنان از آن به بزرگي يـاد
مي شود .در اين سفر كه وقت نماز رسيده بود سيد قدسي از راننده خواسـت كـه
در جايي براي نماز توقف كند ،اما راننده نپـذيرفت و بـا نـاراحتي راه را در پـيش
گرفت و هنوز قدري نرفته بود كه ماشين بيدرن خاموش شد .سيد قدسـي بـه
نماز ايستاد و همين كه نمازش تمام شد از راننده خواست ماشين را روشـن كنـد
و به سفر ادامه دهد .راننده گفت ماشين خراب شده و حركت نميكنـد و تـالش
ما هم بجايي نرسيد .سيد پاك گفت حاال اگر بخواهي روشن ميشـود .راننـده بـا
بيميلي به سمت ماشين رفت و ماشين را روشن كـرد .بـا روشـن شـدنِ ماشـين
راننده و همراهان در شگفت ماندند و اين حكمتِ الهامي بارها و بارها در محافـلِ
اهلِ دل نقل ميشود1.
سيد قدسي فقط همين سفر را در كارنامه سفر خود داشت و سفر ديگري را
دنبال نكرد .او بيش از سفر تصـويري بـه دنبـال سـفر وجـودي بـود كـه نشـانگر
جوهري از احساس انساني است .اكنون اين جـوهر وجـودي در ميـان انسـانهـا
بي رن شده و از موقعيت انساني فرو افتاده است .امروزه وضع بـه گونـهاي شـده
كه سفر تصويري بر سفر وجودي سيطره يافته است.
 .1اين روايت را عليگُل كه يكي از همراهان سيد قدسي در سفر مشهد رضوي بود ،گفته است.
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منزل توكل و اميد
انسان با پويش جوهري شناخته ميشود و شناخت ايـن پـويش دريچـهاي بـراي
ورود به آگاهي انسان است .اين پويش از بسته به باز به صورت پيوسته است.
پويش جوهري با توكل روند اميدوارانه را دنبال ميكند .اين پويش شاخصي
براي اميد داشتن به حيات مادي و معنوي است .از نگاه ديگـر اميـد رگـه حيـاتِ
پويش انساني و تداوم آن در چرخه وجودي است.
يويش انساني شاخص ممتاز براي پديدار شدن روند آگاهي و گواهي است 1.بـا
اين شاخص هويت انساني گشوده ميشود و او در ابعاد مختلفي ديده خواهد شد.
با اين حال گشوده شدن انسان هرچند با پويشي صورت ميگيرد ،ولـي هـر
يويشي به توكل و اميد انساني معطوف اسـت .اميـد رگـه حيـات پـويش اسـت و
چرخش توكل نه نشانگر دوري جُستن از خرد كه به كار گرفتن آن است.
سيد قدسي چنان در عرصه انساني پويشِ اميدوارانه داشت كه توجه ديگران
را در سطوح مختلف بر مي انگيخت .پويش او معطـوف بـه خـرد و سراسـر امـري
معقول بوده است .ايشان با اميد كارش را دنبال ميكرد و انجـام هـر كـاري را بـا
توكل مد نظر داشته است.
سيد توكل را در امور انساني به معنـي تقويـت روح انسـاني و موجـب قِـوام
فعاليتها ميدانست .او پيش از انجام هر كاري آن را به ذهن و قلب ميسـپرد تـا
داوري اين دو ممكن باشد .در عين حال مراقبـتهـاي بشـري را بـا اميـد دنبـال
ميكرد و با توكل به حق اطمينان خاطر بيشتري به دست ميآورد.
سيد قدسي با تمامي وجود قلب و سيمايي اميدوارانه داشت .ايشان بـا اميـد
به خدا و با توكل به او دل ميسپرد .جالب اينكه ايشان با همين وي گي شـناخته
شد و مردم با اين اصل اساسي او را ميشناسند.
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سيد معنوي دل سپرده به خدا بود و امور انسـاني را در تنگناهـاي وجـودي
خود گرفتار نميكرد .ايشان در عين باور به اراده آزاد ،اختيار و امكاني از انتخـاب
ميان آنها تلفيقي ايجاد كرد كه سراسر تسليم پروردگار بوده است.
منزل يأس و نااميدي
عارف با اميد به حق يأس و نااميدي را از ميان بر ميدارد .او مـيدانـد كـه اميـد
شاهفنر حيات انساني است .با اين حال چنانچه اميـد رخـت بـر بنـدد ،حيـات در
تداومش دچار مشكل اساسي ميشود.
انسان از دريچه اي با يأس و دريچه ديگر با اميد زنده است .اين دو از وي گي
اساسي انسان به شمار ميروند و چنان نيست كه كسي به كلي فاقد يأس يا اميـد
انساني باشد.
عارف با منطق اميد زنده است .او با اين حضور يأس را از دستور ميانـدازد و
به صورت طبيعي از آن فاصله ميگيرد .يعني تالش ميكنـد كـه اميـد بـر يـأس
سيطره يابد و نقش آن در حيات انساني كمرن شود.
در اين وضع عارف قدسي به حق اميدوار و پايدار است .يعني جريان يـأس و
نااميدي در حيات عمومي انسان سخني ناآشناست.
سيد قدسي يأسي از اميد بـه حـق نداشـت و نااميـدي را گريـز از راه حـق
مي دانست .در او نه يأس حضور فعال داشت و نه نااميدي در سطح فراگيـر سـايه
افكنده بود .او از يأس و نااميدي دوري ميجُست و همواره راه حق را مـيپيمـود.
در حالي كه اميد و توكل در زندگي سيد بزرگ موج ميزد و براساس منطق اميد
هميشه با امواج شناور حق زندگي ميكرد.
وجود حقاني اساس و ريشه تمامي اميد سيد قدسي بود و او فقـط بـه حـق
اميد داشته است .ايشان با اين تـراز و مقيـاس حقـاني هرگـز از ديگـران اميـد و
انتظاري نداشته است.
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سيد قدسي ميدانست كه فقط حق نيروي بيپايان اسـت و همـه نيروهـاي
ديگر وارونه شناورند و تمامي امكانها در اين دايره واقعند و دايره ديگـري وجـود
ندارد كه كسي در آنجا حاضر باشد .از نظر ايشان همه از وجود حق مـيباشـند و
به حق پيوند دارند و كسي از اين دايره بيرون نيست تا امكان چونوچرايي در آن
وجود داشته باشد .بنابراين از نظر ايشـان ديگـران ماننـد خـودش در نيازمنـدي
هستند و فقط حق بينياز مطلق و بخشنده است.
منزل درك محضر عارف
عارف انساني است كه محضر حق را درك كند و اين اصل شاخص امتياز او با ديگـران
است .عارف در اين درك نخست خود را پيدا ميكند و متعاقب آن در وجود حق فـرو
ميرود و فقط حق در وجودش برقرار ميماند و همه خود را فراموش ميكند1.
عارف در اين درك همراه با اميد عمل ميكند و در سر اميد تـازه بـه وجـود
مي آورد .متعاقب اين اصل همه هستي در يكتايي غرق ميشوند و مراتب از ميـان
ميرود و فقط حق ناب برجاي ميماند .با اين وصف دركِ محضـر عـارف قدسـي
اميد تازه ميآفريند و انسان را در راه زندگي قرار ميدهد.
سيد قدسي اين روش را دنبال كرد و به اميد تازه از حيات نائل شـده اسـت.
ايشان با درك اين واقعيت كه جهان محضر حق است و ما در محضـر حـق واقـع
شده ايم به درك روشني از آن دسـت يافتـه اسـت .ايـن درك در فضـاي هسـتي
سراسر وجودِ عارف قدسي را خدايي كرده است.
اين درك با نوعي از نيايش و ستايش حق دانسـته مـيشـود .از نگـاه ديگـر
آرامش و اطمينان او ناشي از اين واقعيت آشكار بوده است .او به سرچشمه اصيل
وصل شده بود و از پيچ واقعيت گذر كرد و به قلب حقيقت پيوسته است.

 .1اين مفهوم از عارف با مفهوم بهكار رفته در ادبيات متعارف متفاوت است .عارف در اينجـا نـه بـه معنـي
عاشقِ نابينا كه با نشانگرهايي از دانايي حقيقت شناخته ميشود.
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عارف در اين دايره همه را حق و همه حقها را در محضر حق ثابت ميديـد.
يعني در دايره حق فقط اصل حقيقـت وجـود دارد و مراتـب در دريـاي حقيقـت
ناپديد ميشوند و چيزي از مراتب ديده نميشود كه قابل گفتگو باشد.
منزل يكساني انسانها
همه انسان ها در انسان بودن همداستانند و اين اصل دليل روشن بر يكسان بودن
جوهري است .اين اصل بزرگ اغلب پارهپاره و پراكنده ديده شـد و در آن كـمتـر
تأمل عقلي ،قلبي و فكري صورت گرفته است.
در نگاه برتر درآغاز هيچ انساني نبود و همه انسانهـا بـه امـر الهـي آفريـده
شدند و روح خدايي در آنان دميده شده است .در آغاز انساني وجود نداشت و هـر
انساني با زمانش آفريده شده است .خدا با آفـرينش انسـان اراده ،اختيـار و قصـد
انساني را همزمان آفريد و او را جانشين خود در زمين قرار داده است.
خدا در اين آفرينش بـه انسـان ذهـن ،خـرد ،احسـاس و امكـانِ انديشـيدن
بخشيده است .اين بخشش در همه انسانها به تناسب ظرفيت و امكـان وجـودي
داده شد ،هرچند كه همه از آنها مناسب استفاده نميكنند.
در كنار اين امكانها بود كه به او امكاني از اراده آزاد و اختيار بخشيد تـا بـا
امكانهاي ديگر ميزان شود .انسانها در اين ميزانآرايـي اغلـب نـاموفق بودنـد و
همين رمز نايكساني آنان را شكل داده است.
انسانها همه از واحدند و از تجلي واحد پديدار شدند و معطوف و پيوسـته بـه
او هستند .او هم عناصر اوليه و هم شاكله وجودي آنان را آفريده است .ايـن عناصـر
و شاكله تابع زمان و مكانند و در آنها شاخصها و الزامات جاوداني ديده نميشود.
سيد قدسي به انسانها يكسان نظر ميكـرد و همـه انسـانهـا را بـه لحـاز
انساني يكسان ميدانست .او به نيكي دانست كه جوهر همه انسانها يكي اسـت و
داوري او مبتني بر اين اصل بنيادين بـوده اسـت .شـايد سـعدي كـه بنـي آدم را
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اعضاي يك پيكر دانسته است1ناشي از اين واقعيت بزرگ انساني بود .سيد دانا بـا
اين نگاه براي انسان احترام وي ه قائل بود و بيحرمتي به آدمي را در هـيچ حـالي
نميپذيرفت و آن را در تعارض با منطق انساني ميدانست.
منزل دانايي
انسان دانا و بينا آفريده شده است .خداوند اسـماي خـود را پـس از آفـرينش بـه
انسان آموخت و او اين مسئوليت بزرگ را پذيرفت ،هرچند كه در گـذر زمـان آن
را فراموش كرده است.
اين فراموشي از انسان تصويري ساخت كه از بلنداي انسـاني فـرود آمـد .در
اين وضعيت دچار نابينايي و ناداناني شد و خود را از دسـتور خـرد ،تفكـر و قلـب
انساني دور انداخته است.
عارف قدسي دانايي تواناست و او از نابينايي عبـور كـرد و بـه دانـايي دسـت
يافته است .او برخالف ديگر دانايان كه هنوز ميان دانايي و ناداني سـرگردانند ،بـا
عبور از باسوادي از ناداني رَسته و به دانايي پيوسته است.
سيد عارف ميان دانايي و بينايي را همزمان جمع كرده و همواره بـر ايـن دو
وي گي افزوده است .ضمن اينكه آنچه مي دانست به آن باور داشـت و باورهـاي او
تابع منطقي مشخص بوده است .در نتيجه اين دانايي و بينايي از او مجسمه پاكي
و خلوص انساني ساخته است.
روزي رضاشاه به جبار سربلوك شيرگاه دستور داده بود كه همـه روحـانيون
اطــراف شــيرگاه را بــه شــاهي بيــاورد .جبــار كســاني را بــه لفــور فرســتاد تــا
سيدعبدالوهاب و ديگر روحانيان را با خانواده به شيرگاه بياورند .جبار در شـيرگاه
كنار قهوخانه منتظر ماند تا سيد قدسي را مالقات كند و به شاهي ببرد.

 .1ابومحمد مصلح بن عبدا ...سعدي ،كليات سعدي ،باب اول ،حكايت شماره .11
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جبار مدتهـا جلـوي قهـوهخانـه شـهر شـيرگاه قـدم مـيزد و از اطرافيـان
ميپرسيد چرا سيد بزرگ نيامد .در يك مرحله صاحب قهوهخانه رو كرد به جبـار
گفت تو چه ميگويي .سيد همين حاال پيش رويت ار كنار قهوهخانه گذشت.
جبار با شنيدن اين سخن دچار اضطراب شديد شد كه شايد نابينا شـد .وي
بيدرن متوجه شد كه بينـايي خـود را از دسـت داد و چشـم او از ديـدن سـيد
قدسي بازمانده است.
جبار به اطرافيان خـود دسـتور داد كـه سـيد پـاك را بـا هـر التماسـي بـه
قهوه خانه بياورند تا او با سيد مالقات كند .سيد بزرگ در قهوهخانه حاضـر شـد و
جبار با گريه و زاري از ايشان عذرخواهي كرد و مبلتي پول از جيب خـود بيـرون
آورد و خواست به سيد دانا بدهد كه سيد بدانا پول را نپذيرفت و گفت :اين پـول
نه مال خودت است كه به من ببخشي و نه مال من است كه مـن از آن اسـتفاده
كنم .اين پول بايد به صاحبانش بر گردانده شود تا كمكي براي زندگي آنان شـود.
سيد دانا اين اصل را گفت و از آنجا به آرامي دور شد و جبار نابينا را به حال خود
واگذاشت تا عبرتي براي ديگران باشد1.
منزل چيستي حكمت
حكمت سراسر خير بسيار اسـت و موجـب دسـتيابي انسـان بـه سـعادت اصـيل
مي شود .حكمت نه دانايي سوادزده كه متز آگاهي است .حكيم با عبور از پوسـته
به متز دانايي دست مييابد و طرحي از تماميت آگاهي و گواهي ميشود.
خداوند در قرآن فرموده «ما به كساني كـه حكمـت آمـوختيم ،خيـر بسـيار
دادهايم»2يا در باره لقمان فرمود «ما به لقمان حكمـت آمـوختيم»3يعنـي مـا بـه
 . 1اين روايت را سيديوسف از پدرش سيدعبدالتفار نقل كرده است.
 .1سوره بقره ،آيه .269
 .2سوره لقمان ،آيه .12
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لقمان خير بسيار بخشيديم .حكمت همانگونه كه در كتاب فهـم حكمـت انسـاني
آمده دانسته ناب است و ابن عربي نيز با توجه بـه ايـن اصـل حكمـت را دانسـته
خاص ناميده است.

1

حكمت گوهري است كه از طريق اصول باسوادي يا دانايي عرفي بـه دسـت
نميآيد و آن ريشه در وجـود انسـان دارد .حكمـت از نـوع خيـري اسـت كـه بـا
ممارست عقل سليم ،قلب پاك و فكر سليم به دست ميآيد.
سيد قدسي از مجموعهاي دانايي ها برخوردار بود كه تمـامي آنهـا از منطـق
قلب به دست آمدند .او دانا به اصول قلبي و فكري بود و با اشراق و الهـام قلبـي و
شهودي به متز حقايق دست يافته است.
سيد پاك تلفيقي معقول ميان حكمت ناب و عرفان قلبي ايجاد كرد كه ايـن
اتفاق از او حكيم قدسي ساخته است .ايشان با حكمت درباره چيزي ميدانست و
با حكمت ديگر از دانايي چيزي صرفنظر ميكرد .او به شكل واقعي ميدانست كه
چه چيزي را بايد بداند و از دانستن چه چيزهايي چشم بپوشد.
تالش سيد بزرگ مبتني بر اين اصل واقعي بود كه چيزي را بدانـد تـا بـراي
ذهن و متز و نيز خرد و قلب او نافع است .از اين جهت سخت به دنبـال حكمـت
معنوي بود و هنر برترش در دستيابي به اين حكمت اصيل بـوده اسـت .بنـابراين
سيد دانا نه تنها عارف قدسي كه حكيم معنوي نيز بوده است.
سيد قدسي دلخوش به حكمت گفتاري نبود و مجسمهاي از حكمـت عملـي
بوده است .آنچه تاكنون از ايشان نقل شده همه معطـوف بـه منطـق عمـل بـوده
است .ايشان آنچه از حكمت و عرفان آموخت با بـه كـار بسـتن بـه آنهـا تعميـق
بخشيد و توسعه داده است .سيد بزرگ سمبل حكمت و حكيم معنـوي بـود كـه
روح اين حقيقت را در وجود خود باور كرده است.
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منزل قلب خدايي
در كيهان هر چيزي از خداوند است و بشر بدون دستيابي به چيزي امكان فهم و
گفتگو پيدا نميكند .قلب نيز در اين دايـره بـزرگ مـيگنجـد و تـابع ايـن اصـل
كليدي است .قلـب در نگـاهي معبـد آفريـدههـاي كيهـان اسـت و همـه از ايـن
سرچشمه حيات مينوشند ،هرچند كه از نگاه ديگر خود واقعيتي مستقل است.
قلب سليم با حكمت پاك خدا و آفريدههايش را مـيشناسـد .قلـب آخـرين
پايگاهي است كه در چهارسوي حيات از دست ميرود و ديگر حياتها بدون قلب
بود و نبودشان يكسان است .اگر قلـب خـدايي نباشـد ،وجـدان انسـاني از دسـت
ميرود و اين وجدان سليم فقط با قلب خدايي زنده است.
قلب سليم با حكم ت وجودي سراسـر رحمـت اسـت .ايـن رحمـت بايـد بـا
سالمت نفساني حفظ شود تا دچار تشويش ،ناپايداري و پراكندگي نشود.
سيد قدسي عمده تأكيدش در چرخه زندگي به حيات قلبي معطـوف بـود و
همه امور خود را با منطق قلب حلوفصل ميكرد .او خداوند و همه آفريدههـايش
را با قلب دوست داشت و با مردم با قلب و زبان قلبي سـخن مـيگفـت و زنـدگي
خود را با قلب سليم سامان ميداد.
مردم اين وي گي برتر سيدِ عارف را جدي گرفته بودند و با ايشان با منطق و
حيات قلبي ارتباط برقرار مي كردند .در ادبيات ايشان قلب سرآغاز و سرانجام هـر
حقيقتي بود كه تعيينكننده چندوچون روابط فردي و اجتماعي است.
سيد دانا قلب را به حكمتِ رحمت ميشناخت .او با تفكر قلبـي مـيدانسـت
كه قلب مظهر رحمت است و حكمت انساني در اين رحمت وسيع ميگنجد.
سيد دانا قلب را مركز زندگي قرار داده بود و حيـات و مـرگ خـود را بـا آن
وفق ميداد و ميزان ميكرد .يعني قلـب و وجـدان داشـتن بنيـاد هـر چيـزي در
طبيعت وجودي است.
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با اين رويكرد قلب مركز وجودي انسان است .قلـب بـه ذهـن ،متـز ،خـرد و
احساس حيات محسوس و معقول ميدهد و همه نيروهاي ديگر در مـدارش قـرار
دارند .در اين صورت هر چيزي كه در اين دايره قلبي بيرون باشد ،فاقـد حكمـتِ
رحمت و نعمت است.
منزل سازگاري رحمت و نعمت
خدا كيهان محسوس و معقول را به رحمتِ نعمت خود آفريـده اسـت .فهـم ايـن
نعمت درگرو درك رحمت حق است .از نگاه ديگر رحمت و نعمت مانند حكمـت
مالزم يكديگرند 1.يعني حق نعمات الهي را متناسب با نيازهاي انسان آفريد و بـه
هركس به ميزان و مراتب وجودي نعمت بخشيده است .اگر جز ايـن در آفـرينش
هستي اتفاق ميافتاد ،عدالت دستخوش ناميزاني ميشد.
دركِ رحمت حق از نعمات بزرگ الهي است .اين درك موجب ميشـود كـه
آدمي در فضاي انساني نَفَس بكشد و زندگي كند.

2

فهم نعمات الهي انسان را در موقعيت و مدار خودش قرار ميدهد كه چسان
حركت كند .او با اين درك از توهم و خيالانگيزي بيرون ميآيد و با هوشـمندي
واقعيات انساني را دنبال ميكند.
نعمات الهي اليهاليه نشان مييابند و هر انساني به بخشي از آن را بـا توجـه
به نيازش درك مي كند .اين درك هم نشانه قدرت خردمندي و هـم تصـويري از
احساسمندي است.
سيد دانا هم درك روشني از رحمت الهي داشت و هم چرخـه نعمـات الهـي
براي او مفهومي شده بود .او در سطوح متفاوت مي دانست كه حـق نعمـت را بـه
رحمتِ وجودي خود آفريد و اين آفرينش متناسب با مراتـب وجـودي و امكانـات
هستي اوست.
 .1صدرالدين قونوي اين نكته را در كتاب «مفتاح التيب» بررسي كرده است.
 .2اين نكته مورد توجه ابن عربي در كتاب فصوص الحكم» قرار گرفته است.

سير منازل حقاني

73

سيد دانا با درك رحمت هستي همراه با نعمات الهي آن را در شمار رحمـت
حق قرار داده است .او براي نعمات الهي ارزش وي ه قائل بـود و چيـزي از جهـان
بزرگ را ناچيز به حساب نمي آورد و همه حقايق جهان را جدي ميگرفت و براي
همه آفريده ها نگاه خاصي قرار داده بود و بـاور داشـت كـه از نعمـات الهـي بايـد
مراقبت كرد.
سيد دانا نعمت وجودي را از رحمـت حـق دانسـته اسـت و از ايـن رحمـتِ
نعمت با مراقبت پاسداري ميكرد .روايتهاي متواتر گواهي بر اين واقعيـت اسـت
كه ايشان به هر جايي نميرفت و بر سر هر سفرهاي حاضر نميشد و با هر كسـي
سخن نميگفت و هر چيزي را كه ميشـنيد يـا مـيديـد يـا دربـاره آن مطالعـه
ميكرد به ذهن نميسپرد و با تدبير ذهن و متر و براسـاس منطـق خـرد و قلـب
فكري از همه وجود خود و پيرامونش مراقبت ميكرد.
منزل لذت محبت
محبت بخشي از حكمت وجودي اسـت كـه خداونـد آن را بـه هـر آفريـده خـود
بخشيده است .اين حكمت چنان در آفريدهها و به وي ه انسانهـا نفـوذ كـرد كـه
حياتشان معطوف به آن شده است.
محبت در زندگي آرامش و آسايش به وجود مي آورد .ايـن دو اصـل انسـاني
فقط با منطق محبت به وجود ميآيند ،هرچند انسـان هـا درصـدند كـه آن را بـا
سرمايه مادي به دست آورند .شايد راز اينكـه انسـانهـا بـه نـدرت بـه آرامـش و
آسايش ميرسند در اثر فقر محبت الهي -انساني است.
محبت براي اصل انساني لذيذ و لذت آفرين است .انسان با محبت سليم هـم
وي گي قلبي مييابد ،هم قلب ديگران را فتح ميكند و هم به تدبير آن ميپردازد.
اين لذات در وضع بي پايان در حق وجودي نمود ممتاز دارند .زيرا همه محبتهـا
در محبت حق ريشه دارند و لذت آغـازين و فرجـامين آن در پيوسـتگي بـا حـق
مشاهده ميشود.
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سيدِ عارف هر سه لذت را در زندگي خود تجربـه كـرده اسـت .ايشـان هـم
نسبت به مناسبات وجودي خود محبت ميورزيد و هم در ارتباط با ديگـران ايـن
احساس را نشان ميداد .اين وي گي موجب شد كه هم خود به آرامش و آسـايش
برسد و هم ديگران را به اين اصول بنيادينِ زندگي ترغيب كند.
سيد دانا اين احساس بزرگ را با محبت به حق به دسـت آورد .او بـا شـدت
هرچه تمامتر به حقيقتِ هستي احساسِ محبت داشت و از محبت حق بهـرهمنـد
ميشد .محبت ايشان به حق ناشي از محبت حق به ايشان بوده است.
سيد قدسي محبت به حق را با تمام احساس وجودي درك كرده است .ايـن
درك همواره بر احساس محبت او ميافزود و از لذايذ آن بهرهمند ميشد.
آرامش دائمي سيد بزرگ از آسايش روحي او خبر ميداد .مردم اغلب از اين
احساسِ بزرگ او سخنها گفته اند كه بسيار شيرين و لذيذ است .ايشان با محبت
كردن به خود به ديگران نيز محبت ميكرد و در نتيجه مردم نيز از صـميم قلـب
به او محبت ميكردند .به تعبيري محبت به دل تعلق دارد.

1

از نظر مردم محبت سيد بزرگ حياتآفرين و لذت بخش بوده است .محبـت
عارف بزرگ به محبت حق وصل بود و حق نيز بـه ايشـان محبـت مـيكـرد و در
نتيجه محبت او الهي و جاودان بوده است.
اين شيوه از زندگي براي كساني كه او را مـيشـناختند ،درسـي از حكمـت
اصيل بوده است .اكنون با گذشت دههها همچنان از خصال ممتاز او ياد ميشـود
و خاطرهاش را زنده نگه ميدارد تا خوشيها و رنجهايش سرمشقي بـراي زنـدگي
انسان امروز و فردا باشد.

 .1خواجه عبداهلل انصاري ،منازل السائرين ،ص.184
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منزل خوشي و رنج
خوشي براي انسان حكمتي برتر از رنج است و در زندگي معادلـه خوشـي و رنـج
همزمان ديده مي شوند .خداونـد هـر دو واقعيـت را بـا حكمتـي آفريـد و نعمـت
همراهي به آنها بخشيد .البته رنج مستقل وجود ندارد و ايـن مفهـوم در ذهـن از
خوشيِ كمتر را تداعي ميكند.
انسان با انتخاب هر يك در وضعي خاص قرار ميگيرد و موقعيت متفاوتي را
نشانه مي رود .پيدايي اين حالت نوعي از نشانهشناسي را شكل مـيدهـد .بـا ايـن
وصف انسان شادان همه خوشحال و رنجور سراسر گرفته و نااميدكننده است.
عارف هر دو واقعيت را از نشانه حكمت اصيل ميداند و احساس ميكند كـه
هر چيز با حكمتي به انسان داده شده است .زيرا وضع وجودي انسان متناسب بـا
ظرفيت ها و امكانات و مراتـب وجـودي سـامان يافتـه اسـت .بنـابراين بـراي هـر
مرتبهاي از كيهان وضعي خوش طراحي شده است.
سيدِ عارف خوشي و رنج را در اين فرايند توجيه كرد و همـه امـور جهـان را
ناشي از حكمتي دانسته است .با اين اصل به وقت خوشي شادان بـود و بـه وقـت
رنج گرفته به نظر ميرسيد.
از نظر ايشان حق معيار و تراز سـنجش حقـايق هسـتي اسـت و ايـن اصـل
كيفيت خوشي و رنج را تعيين مي كند .با اين برداشت سختي و نرمي هـيچ يـك
مالك خوشي و رنج به حساب نميآيند و اين واقعيت را اصلِ همراهي يا دوري از
حق ترسيم ميكند.
از نگاه سيد دانا خوشي بر رنج پيشي دارد و اغلب رنج را از ميان بر ميدارد.
او اين طرز تفكر را در زندگي خود عملياتي كـرد و آن را در مواجهـه بـا رنـج بـه
خوشي بازگشت داده است.
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منزل همزماني حكمت و نعمت
نعمات الهي واقعيتهاي بيپايان و غير قابل شمارشند و توجه كردن به هر نعمت
موجب از دستور افتادن نعمتي ديگر خواهد شد .با اين تلقـي فهـم نعمـت الهـي
كاري سخت دشوار و در مواردي ناممكن است.
نعمات حق حكمتهايي به هم پيوستهانـد كـه گـويي گسسـتي ميـان آنهـا
وجود ندارد .يعني لحظه اي از آفرينش و حيات فاقد نعمت نيست تا با غيـر خـود
مقايسه شود .زيرا جهان سراسر حكمتهايي ناب بر پايه نعمتهـاي الهـي اسـت،
هرچند بشر اغلب به گفته فردوسي به دنبال نقمت رفته است.

1

هستي سرآغاز هرگونه نعمت الهـي اسـت .خـدا ايـن نعمـت را بـه حكمـت
وجودي خود بخشيده است .با اين بخشش به صورت طبيعي ديگـر نعمـات الهـي
پديدار شدند و در هيچ مقطعي ناپديد نشدند.
انسان پس از جهان هستي و در پهناي وجودش امكان هسـتي يافـت .او در
زندگي عالوه بر حقِ وجود داشتن از نعمت نَفَـس كشـيدن نيـز برخـوردار شـده
است .اين نعمت با نعمت جسم و روح سالم كامل شده است .با اين حـال چنـين
وجودي با وجود ديگر ارتباط برقرار كرد و از نعمت تعامل بهرهمند شده است.
انسان براي كامل شدن از نعمات ذهن و متز و نيز خـرد و حـس برخـوردار
شده است .او با قدرت ذهن امكـان تفكـر پيـدا كـرد و بـا فكـر نعمـت گفتـاري،
نوشتار ي ،ديداري و خوانايي به وقوع پيوست .او عالوه بر نعمت باسوادي از نعمت
دانايي نيز بهره مند شده است .در اين صورت برتر از اين نعمات روند شكلگيـري
فضيلت ،خير و سعادت است .با اين نعمت دريافت نشانههاي حق كامل مـيشـود
كه طرحي از اَبَرنعمت است.

 .1ابوالقاسم فردوسي ،شاهنامه ،چاپ مسكو.
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سيد قدسي حكمت نعمت را به نيكي دريافته بـود و بـا آگـاهي از وجـودش
جهان را محضر نعمت حق دانسته است .از نظر ايشـان جهـان بـا همـه امكـانش
سراسر نعمت و حكمت پروردگار است.
سيدِ عارف مقام نعمت را پاس ميداشت تا بنيانهاي حكمت جهـان كشـف
شود .او با اين كشف در فرايند باسوادي گرفتار نشد و با تفكر بـه متـز دانـايي در
نعمات الهي راه يافت .ايشان اين نعمات را عصاره تعليمات حكمت عملي دانسـت
و كساني كه با او مرتبط بودند ،از او حكايتهاي بسيار نقل كردند كـه همگـي در
شمار فكربرانگيزي قرار دارند.

1

منزل عرفان قدسي
عرفــان هرچنــد بــه معنــي شــناخت و آگــاهي اســت ،امــا در دورههــاي مختلــف
دستخوش تتييرات مفهومي شد و ناخواسته در چـرخش عشـق گرفتـار گرديـده
است .عرفان كنوني بيش از اينكه به معني شـناخت و آگـاهي باشـد بـه عشـق و
نابينايي متمايل شده است.
عرفان حاوي انواع و اليه هاي مختلف وجودي و مفهومي است .در آغاز به دو
بخش قدسي و تجربه انساني تقسيم ميشود.
عرفان قدسي سرچشمه يافته از ذات حق است كه عارف به حق وصل شـده
و جز حق كسي را مشاهده نميكند .او آنچه ميدانـد و از آن سـخن مـيگويـد و
حتي ميشنود ،سراسر حق است و جز حق چيزي در ذهن ،متز و خيال او وجـود
ندارد .عرفان قدسي همه حق است و عارف قدسي با تمامي امكانش از وجود حق
سخن ميگويد و سرانجام مجسمه حق ميشود.
عرفان انساني به سه بخش دانايي ،باسوادي و بيسوادي است .عرفان نخست
ريشه در حكمت و فلسفه دارد .عرفان دوم محصول فلسفه ،علـم و عرفـان عملـي
 .1در حكايت پيشگفته مسئله بازگشت به تحصيل نعمتِ حكمت طرح شده است.
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است كه ممكن است گوينده يا نويسنده عارف نباشد .عرفان سوم يا ناشي از فقـر
دانايي يا برآمده از بيسوادي و ناداني است .عرفان نخسـت حاصـل بينـايي و دوم
نتيجه نابينايي است كه رن و بوي دانايي دارد و سوم سراسر نابينايي است .البتـه
عرفاني كه ناشي از دانايي باشد ممكن است روزي به عرفان قدسي پيوند يابد.
سيد دانا با تمامي وجودش عـارف قدسـي بـود و همـواره از عرفـان قدسـي
سخن گفته است .او ذهن و متزش سراسر برآمده از تفكر قدسي بود و با اين ايده
بنيادين تعليم حكمت معنوي يافته است.
سيد دانا به دنبال عرفاني بود كه با سرچشمه اصـيل وصـل باشـد و دغدغـه
چنداني به فلسفه عرفان كه از نوع باسوادي بوده نداشته است .او عرفان قدسي را
با تجربه عملي دنبال كرد و هرچه از جهان ميديـد يـا از آن سـخن مـيگفـت و
مي شنيد ،حاصل تراوش قلبي او بوده است .با وجـود ايـن ايشـان كـمتـر سـخن
مي گفت و آنچه در گذشته گفته شد و هم اكنون گفته ميشود ناشي از اعمـالش
بود كه ديگران از آن روايت كردند.
امروزه آنچه كه از سيد قدسي گفته ميشود نه گفتههاي او دربـاره خـودش
كه از گفتهها و روايتهاي مردم است .مردم از نحوه زندگي و حاالت قدسي سـيد
عارف سخنها ميگويند و همه دانايي او را از جنس آگاهي قدسي مـيداننـد كـه
وهم و خيال بر نمي تابد و همه از نوع آگـاهي نـاب اسـت و مـردم او را مجسـمه
انسان قدسي و پاك سرشت ميدانند.

1

منزل شاه حقيقي
شاه در ادبيات حكمت انساني به انسان برجسته ،ممتاز و اصـيل گفتـه مـيشـود.
شاه كسي است كه بيش از همه ميداند و او از قانون حق پيروي ميكنـد و همـه
سخن او تابع منطق حقيقي است.
 .1اين نكته بارها از ايرج الياسي شنيده شد و نويسنده استماع كرده است.
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شاه حقيقي دوستدار حقيقت و واقعيـت اسـت .او از حقيقـت اصـيل سـخن
ميگويد تا حقيقت و واقعيت آشكار شود .يعني در مرام شاه غيـر حقيقـت وجـود
ندارد تا از آن سخني گفته شود1.
شاه حقيقي انساني برتر و بزرگمنش است .او حكيم ،فيلسوف و عارفِ دانـا و
تواناست .با اين حال شاه حقيقي به اميد حق زندگي ميكند و براي زندگي اميـد
تازه ميسازد.
شاه حقيقي سمبل شاه جهان و انسان است .او بـه انسـانشـاه يـا اَبَرانسـان
شهرت دارد كه در روزگار ما دچار قحطي شده است.
شاه حقيقي انسانشـاه مـي سـازد و خـود سـرور آن اسـت .در ايـن فراينـد
انسانشاهي چيزي است كه به همه امكان و فرصت برابر داده ميشود و انسانهـا
همه يكسانند و تفاوتها به تالشهاي آنان معطوف است.
شاه حقيقي نشانه انسان شـاهي اسـت .او در انسـانشـاهي ميانـهرو اسـت و
فرمان به قانون خرد و منطق حس ميدهـد .البتـه انسـانشـاهي حكـيم برتـر از
دولتشهري است و شايد به انسان شهري قرابت بيشتري دارد.
شاه حقيقي مجسمه حكمت اصيل است .او حكمت ناب را به نيكي ميدانـد
و تعليم دانايي ميدهد .البته ممكن است در چرخه عمـل دانـايي را بـا باسـوادي
همراه كند .در حالي كه باسوادي هدف اصلي نيسـت و اصـل فراگيـري دانـايي و
فهم دانايي است.
سيد قدسي به عنوان يك اصل شاه حقيقي بود و كارهاي بزرگـي انجـام داد
كه شاهكار انساني ناميده مي شود .او هم در ارتباط بـا پرسـش هـاي امـور دينـي
مردم پاسخگو بود و هم امور قلبي انسانها را هـدايت مـيكـرد .ايشـان حكمـت
عملي را چنان تعليم مي داد كه گويي وجودش همه حكمت اسـت و فرمـانش در
قلبها جاي ميگرفت ،حك ميشد و جاودان ميماند.
 .1براي توضيح بيشتر به كتاب «اشارات و تنبيهات» بخش مقامات عارفان ابنسينا مراجعه نمائيد.
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سيد بزرگ آنچه را كه آموخته بود به نيكي در عمق دانسـتههـاي خـود راه
مييافت و از اينرو فقط تعليم دانايي ميديد و بعـدها تعلـيم دانـايي مـيداد و از
آموزش باسوادي پرهيز مي كـرد .تعليمـات او فرمـان شـاهانه بـود كـه بـر قلـوب
انسانهاي سليم ،فروتن و نيك سرشت مينشست.
سيد بزرگ ارزش واقعي انسـانهـا را مـيدانسـت و رفتـار خـود را بـا آنـان
براساس مناسبات انساني سامان ميداد .او كسي را ناچيز بـه حسـاب نمـيآورد و
نام همه را در دفتر شاهانه خود ثبتوضبط ميكرد و چنان با آنان رفتار مـيكـرد
كه گويي شاهي از انسانشاه به حساب ميآيند و كسي بر ديگري برتري نـدارد و
همه آفريده خداي واحدند و از منطق خرد و قلب فرمان ميگيرند.
منزل دانسته عارف
عارف چه ميداند؟ عارف داناست و دانايي او حقشناسي و گوهرشناسي است.
عارف از چه دانسته است؟ عارف حقايق اعتباري را با محك حقيقـتِ اصـيل
ميشناسد و به اين دانسته بسنده نميكند.
دانستههاي عارف كدامند؟ دانستههاي عارف مرجانها و گوهرهايي هسـتند
كه از پوسته عبور كردند و متز حقيقت به شمار ميروند.
دانسته ها از چه حقيقتي هستند؟ دانستههاي عارف از حقيقت اصيل و نـاب
به حساب ميآيند و با سرچشمه حقيقت پيوند دارند.
آيا عارف به دنبال دانستن است؟ كار عارف دانستن و پيوسـتن بـه موضـوع
دانايي است و جز اين ممكن است هر چيزي باشد.
عارف در حقيقت به حكيمي دانا متمايل است .او نه تنهـا مـيدانـد كـه بـر
دانستههاي خود نيز اشراف وجودي ،مفهومي و معنوي دارد.
عارف به دو نوع عاشق و خردمنـد اسـت .عـارفِ عاشـق اساسـاً نابيناسـت و
خردمند در راه دانايي واقع شده و داناست.
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عارف به دنبال كشفِ حقيقت اصيل است .ايـن كشـف ذهـن او را در مسـير
دانايي قرار ميدهد .او براي دانا شدن نبايد گرفتار خواندن و نوشـتن شـود و الزم
است با عبور از سواد با حقيقت همراهي كند و بـا ايـن سياسـت اصـيل بـه فهـم
بنيانهاي آنها دست يابد و دانا شود.
دانايي عارف به معني پيوستن به حقايق اشياست .اين دانايي به كلي بـا بـه
دست آوردن باسوادي متفاوت است .در رونـد دانـايي چـرخش بـه دسـت آوردن
اغلب با صورت حقايق اشيا حاصل ميشود و در پيوستن انسان بـه جـان حقـايق
ميپيوندد و آگاهيِ فراهم آمده از منطق سراسر قلبي و وجداني است.
عارف حقايق اصيل را ميداند و از حقايق سخن ميگويد و گفتههـايش نيـز
عين حقيقت است .او با روح قدسي به پرتوهـايي از حقـايق پيونـد مـييابـد كـه
موجب پديدار شدن آگاهي و گواهي در دايره قدسي ميشود.
دانستههاي سيد قدسي از نوع قدسي است .او بـا روح قدسـي راه قدسـي را
يافته است و در راه قدسي قدم بر داشـته و در نتيجـه بـه فهـم و دانـايي قدسـي
دست يافته است.
فهم قدسي در فراسوي زبان است و در زباني نميگنجد و زبان در آن ناديده
مي شود .با اين نگاه آنچه كه از سيد قدسي گفته ميشود ،فراتر از گنجايش زبـان
عرفي است و زبان فقط پرتوهاي صوري آن را نشانه ميرود.
دانسته هاي ايشـان چنـان عميـق و اثـربخش بودنـد كـه در جـانهـا نفـوذ
ميكردند و همه را در حيرتي فكربرانگيز فرو ميبردند .او با فهم حكمـت قدسـي
عارفي بينا و دانا بود .ايشان از حقايق اصيل سخن ميگفت و پرتوهـاي حقـايق را
مي شناخت و سمبل حقيقت دانايي بود .مردم دانايي خود را با او ميزان ميكردند
و او مبنا و مقياسِ سنجش داوري در حوزه انساني بوده است.
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منزل صحراي حقيقت
چرخش كشف ،فهم و به كار بستن معاني حقيقت موضوع اصلي عارف قدسـي در
تفكر قدسي است .عارف قدسي به دنبال كشف اسرار پنهان حقيقـت اسـت .ايـن
كشف از طريق توجه قلبي و دريافت خردي و نيز وجدان الهي به دست ميآيد.
از نظر عارف حقيقت اليههاي مختلفي دارد كه مرحله عالي آن قدسي است.
اين حقيقت را فقط عارفان قدسي با ممارست معنوي و طـي منـازل روحـاني بـه
دست ميآورند و با آن همسفر ميشوند.
عارف در چرخه حقيقتشناسي مي داند كه از كجا شروع كند تا كجـا ادامـه
دهد و چگونه با حقيقت پيوند يابد .او با اين دانايي خـود را در صـحراي حقيقـت
ميبيند و با آن مشهور ميشود.
عارف ميداند حقيقت هستي متز جهان است و كشف و فهم جهـان موجـب
دستيابي به آن ميشود .البته كشف جهان با تخريب آن متفاوت اسـت .در حـالي
كه انسان امروز بجاي كشف حقيقت با منطق علم معـاش بـه دنبـال تخريـب آن
رفت و به همين دليل از فهم حقيقتِ اصيل بازمانده است.
انسانهاي امروز از تخريب طبيعت چيزها ميدانند كـه ايـن دانـايي حاصـل
تجارب انساني است .با اين حـال آنـان از جـان حقيقـت چيـزي نمـيداننـد و از
همينرو از متز آن بياطالع بوده و نادانند.
سيد قدسي در صحراي حقيقت قـرار گرفـت و همـواره در محضـر حقيقـت
حاضر بود .ايشان چيزي جز حقيقت نميدانست و به همين دليـل از چيـزي جـز
حقيقت سخن نميگفت و خود همه حقيقت بود.
سيد دانا حقيقت را از طريق پرتوهايش ميشناخت .اين شناخت نه بـر پايـه
تخريب حقيقت كه براساس كشف قلبي و الهامي بود.
سيد دانا حقيقت را با منطق حقيقت شناخته است .ايشان از طريـق مراتـب
سادهتر به مراتب پيچيدهتر دست يافت و تصوير قلبي از آن ارائه داده است.
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مردم وجود سيد بزرگ را در صحراي حقيقت ميديدند كه كشـف حقيقـت
كرده است .او كشفيات خود را عرضه نميكرد و مردم با رفتارش ايـن واقعيـت را
كشـف كـرده بودنـد .ايـن وي گـي موجـب شـد كـه مـردم سـيد دانـا را ســمبل
حقيقت شناسي بدانند و آنان امور حقيقي خود را با او ميزان كننـد .سـيد بـزرگ
اين روند را چنان ادامه داد كه خود نمادي از حقيقت شد و در قلـبهـاي سـليم
سكونت كرد و به حق حيات خود تداوم بخشيده است.
منزل تنهاييهاي حق
حقيقت هستي تنها ،يكتا و بيهمتاست .او وجودي بيمانند و بـينظيـر اسـت .از
اين جهت حق سراسر ناب و تمام است و هر چيزي از جهان هسـتي از وجـودش
ريشه دوانده و وجود يافته است.
حق تنهاترين تنهاييهاست و در او از حيث ناب بـودن فـرض دوگـانگي يـا
چندگانگي ناتمام است .حق جوهر همه امكانهاست و تمامي هسـتيهـا از او بـه
وجود آمدند و با او پايدارند و در جهان هستي چيزي جـز حـق وجـود نـدارد تـا
امكان مشاهده داشته باشد1.
حقها همگي تنهايند و سيمايي از ذات تنهايي محسوب ميشوند .حقهـاي
جهان نشانههايي از ذات نابند و با عالئـم تنهـايي وجـود تنهـايي نـاب را ترسـيم
ميكنند و حق حيات مييابند.
حق اصيل با اصل تنهايي يكتايي ناب است .با اين منطـق اصـل نـاب بـودن
حق به اصل تنهايي معطوف است .با اين اصل او هم حق تمـام و هـم همـه حـقِ
ممكن در امكان عام است.

 .1براي توضيح بيشتر به «نهجالبالغه» خطبه اول مراجعه نمائيد.
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جهان امكان سراسر پديداري از حق است و فقط حق تنها وجود دارد .يعني
در جهان غير حقي وجود ندارد و همه آفريده حقند و از حـق وجـود دارنـد و بـا
حق حاضر و غايب هستند.
حقهاي جهان مانند حق يكتا تنهايند .تنهايي حقها در ذات حـقِ وجـودي
ريشه دارد و ذات همه حقهاي كيهان يكي است.
سيدِ دانا هم تنهايي حق را شناخت و هم يكتايي و بيهمتايي او را با تمامي
وجودش درك كرده است .پديداري اين فهم ناب موجب شد كه او تصور درسـتي
از حقِ تنها و تنهاييهاي او داشته باشد.
فهمِ اصلِ بنياد حق كمك ميكند كه انسان تماميت حق را هرچند به شكل
ناتمام درك كند و مفهوم مناسبي از حق ناب داشته باشد .با اين حـال دسـتيابي
به اين مفهوم موجب كشف تنهايي حق ميشود و انسـان بـه فهـم روشـني از آن
دست مييابد.
سيد عارف با كشف سرچشمههاي اصيل به اين فهم ناب دست يافتـه اسـت
كه حقها هر يك در جاي خود مانند حـق نـاب تنهاينـد .يعنـي هـر حـق ويـ ه
وجودي خود است و ديگري در عرصه خود حضور نـدارد .بـا ايـن تلقـي هـركس
نسبت به ديگري وجودي تمام و مستقل است و در آفريـده تكـرار يـا فـزودن يـا
كاستن معنايي ندارد.
سيدِ عارف با كشف اين اصلِ خودتنهايي وجود خود را يافته است و تا پايـان
عمرش خودتنها ،مستقل و خودبنياد بود و خود زيسـت و سـرانجام خـود مـرد و
خود پاسخ گوي گفتار ،كردار و پندارش در روز واپسين اسـت .او بـا كشـف اصـل
خودتنهايي به استقالل وجودي و مفهومي خود دست يافت و در نتيجـه بـه حـق
تنها پيوسته است.
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منزل تنهايي ناب
همه ايجادها در كيهان تنهايند و در تنهايي ناب ريشه دارند .با اين اصـل تنهـايي
ن وجود ناب اسـت .ايـن وي گـي هـر چيـزي را در جـاي خـود
از نشانه هاي روش ِ
مينشاند و تنهايي و استقالل او را به تصوير ميكشد.
تنهايي هر چيز با تنهايي وجود ناب متفاوت است .تنهايي انسان نشانه خـود
ديده شدن است كه او ديگري نيست و همه خود است .ايـن خـود درصـدد نفـي
ديگري نيست و بر وجود خودش گواهي ميدهد.
خود تنهايي حقيقي بر وجود خودتنهاييهاي اعتباري صـحه مـيگـذارد .بـا
اين اصل در جهان مجموعهاي از خودتنهايي ها وجود دارند كه هر يك مراتبـي از
خودتنهايي ناب را ترسيم ميكنند.

1

خودتنهايي وجود استقاللي ندارد ،اما هر يـك در وجـود داشـتن مسـتقل از
ديگري محسوب مي شوند .يعني هر خودتنهايي با تنهايي خودش تنهاست .بـراي
خودتنهايي به كمك ديگر تنهاييها نيازي نيست ،هرچند همه خودتنهاييهـا بـه
تنهايي ناب در وجود يافتن ،وجود داشتن و از ميان رفتن نياز دارند.
سيد دانا هم تنهايي ناب را شناخته بود و هم مفهوم درسـتي از خودتنهـايي
داشت و هم تصورش نسبت به خودتنهايي هـا مناسـب بـوده اسـت .او در جهـان
چيزي را ناچيز به شمار نمي آورد و به هر چيزي توجه ويـ ه كـرده اسـت .مـردم
توجه سيد بزرگ را جدي ميگرفتند و براي او احترام وي ه قائل بودند.
سـيد عــارف چنــان بــراي مــردم احتـرام و ارزش قائــل بودنــدكــه كســي از
چشمانش دور نبـوده اسـت .ايشـان حتـي وجـود كودكـان و نوجوانـان را ماننـد
كهنساالن جدي ميگرفتند و در كنار خود حس ميكردند.
سيد قدسي با اين وي گي مردم را دوست داشت و بـه سـرعت مـورد توجـه
آنان قرار گرفت .يعني مردمپسندي او چنان گسترده بود كـه همـه دوسـتدارانش
 .1يونس ادياني ،تاالر اگاهي و گواهي (چاپ دوم ،نشر مهر توكل)400،
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در حيرت فرو رفته بودند .او مردم را بخاطر خودشـان و نيـز آفريـده حـق بـودن
دوست داشته است.
منزل تعليم و تربيت
انسان در تصور اوليه به چهار دسته تقسيم ميشود:
دسته اول) دانايان كه دانش آنان به كمك معاش و مهندسي دولتِ سـنگي
و شهر سنگي ميآيد و آنان امور خود را ميتوانند با آن حلوفصـل كننـد .امـروز
دانشِ معاش براي تعميق مهندسيِ زندگي امري الزم است .با اين حال در ادبيات
امروز منظور از دانش معاش و مهندسي دولتِ سـنگي شـامل همـه امـور انسـاني
ميشود كه به كار حيات مادي او در وضع خاص ميآيند.
دسته دوم) فيلسوفان و تفكري به مثابـه خـرد در اختيـار دارنـد و در بنـد
انديشه و حدس هاي عقالني واقع شدند .اين تفكر به دنبال انسانشهر و دولتي به
مثابه شهري شدن است.
دسته سوم) عارفان كـه انسـانهـاي عاشـق پيشـه و نابينـا در تخـيالت و
وهميات روشمند و ناروشمند به سر ميبرند .اين تخيالت در فضاي وجودي خـود
روشنگرند و به كمك حيات انسان ميآيند.
دسته چهارم) تجميعي از عارفان و حكيمانند .اين گـروه بـا عبـور از علـم،
فلسفه و عرفان به دامن حكمت پناه بردنـد و درصـدد دسـتيابي بـه متـز دانـايي
اصيل ميباشند.
گروه اول ،متز را تعليم ميدهند و انتظارات خود را با آن حـلوفصـل و بـه
سامان ميكنند.
گروه دوم ،به دنبال تعليم و به كارگيري خرد ميباشند و امور معقول خـود
را با آن حلوفصل خواهند كرد.
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گروه سوم ،نيروي خيال را پرورش ميدهند و بـا ذهـنانگيـزي اسـاطير و
افسانه ميسازند.
گروه چهارم ،قلب را با منطق الهام و شـهود قلبـي تعلـيم مـيدهنـد و بـا
مراقبت قلبي قلوب انساني را به فرمان ميگيرند .با اين رويكرد هر حكـيمِ دانـايي
با حكمت قلبي به شهود شهودي و الهام قلبي ميرسد.
سيدِ دانا دغدغه تعليم و مراقبت داشته است تا سالمت قلب پايـدار مانـد .او
هم خود دانش قلبي داشت و هم قلبش در تحت فرمانش بود و هم قلوب ديگران
را متوجه حضور قلبي خود ميكرد.
سيد قدسي براساس عرفان قدسي و حكمت معنوي فرمان قلـب خـود را بـا
اصل الهام شهودي ميشنيد و از امر آن پيروي ميكرد .با وجود اين چهار فرمـان
متز ،قلب ،خرد و حس را مي شناخت و بـر اسـاس اصـل دانـايي آنهـا را بـه كـار
ميبست و اصالت را به چرخه عمل ميداد.
سيد دانا مي دانسـت كـه هـر يـك از امرهـا آدمـي را بـه سـمتي مشـخص
ميخوانند كه ناگزير اصل مراقبت را ضروري ميكنند .يعني انسانهـا طبـق ايـن
اوامر ساخته ميشوند .خرد و متزِ سيد بزرگ متوجه حقيقت اين امر شـده بـود و
در انحصار تعليم متز و خيال نماند و به سرعت متوجه حضور قلب شده اسـت .او
با تعليمات قلبي و با رويكرد شهودي از پدر بزرگوارش سيدآقاكوچك راه قلـب را
در پيش گرفت و به الهام شهودي پيوسته است.
سيد دانا با فراگيري حكمت قلبي به تعبير قرآن به خير بسيار دسـت يافتـه
است .ايشان در تمامي مدت عمرش اين بخش از هويت انساني را تقويت كـرد .از
نگاه ديگر گذر زمان نشان داد كه ايشان در فراگيري و تعليم قلب ديگـران موفـق
عمل كرده است .امروزه كه سينه به سينه از دانايي و بزرگمنشي سيد قدسي يـاد
ميشود ،نشان از اين حقيقتِ بزرگ تاريخي دارد.
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مردم در اين دههها فقط از علم ،فلسفه و عرفان او نميگوينـد ،هرچنـد كـه
اين بخش از دانايي سيد بزرگ بيش از سوادش بوده است .مردم به امـوري تكيـه
ميكنند كه ريشه در حكمت اصيل و خير بسيار دارد .او در حقيقت عارف قدسي
است كه با تمامي وجودش حكيمي بود كه حكيمانه زيسته است.
منزل شهر انساني
شهر انساني هنوز وجود واقعي نيافته است و هر كسـي تصـور گنگـي از آن دارد.
اين شهر در انسانشهر مناسبت وجودي مييابد و به سـختي در موقعيـت فهـم و
مفهومي شدن قرار ميگيرد و ممكن است در شهر سنگي نيز سايه بگسترد.
انسان شهر مركز شهر انساني است .در اين شهر انسانها بجاي در شهر بودن
چرخه شهري شدن را تجربه ميكنند و روابط انسان ها در اجتماعات نه تصنعي و
ابزاري كه برگونه هدفي و غايي است .يعني شهر انساني برتر اسـت كـه بـا اصـل
انساني ،انسانشهر ناميده ميشود1.
امروزه انسانها يا شهري به نظر ميرسند يا روستايي محسوب ميشـوند .در
اين منطق مبناي شهري در شهر بودن و روستايي در روستا بودن است .در حالي
كه اين فرض به كلي نادرست و نامعقول است و با انسـانشـهري معقـول تفـاوت
اساسي دارد.
براي روشن شدن واقعيت مسئله بايد شهري بودن و در شهر بودن را از هـم
تفكيك كرد و دانست كه دو مسئله اساسي در راه است .يكي انسان ممكن اسـت
در شهر باشد و شهري نباشد و ديگر در شهر نباشد و در عين حال شـهري باشـد
و با روح و منطق جمعي آن را تقويت كند.
با اين حال پرسيده مي شود شهري بودن چيست؟ شـهري بـودن بـه معنـي
روابط جمعي و انساني داشتن است .يعنـي شـهري بـودن فقـط در انسـان شـهر

1
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موضوعيت پيدا ميكند و اگر انسان شهري نباشد ،شهري بودن يـا شـهري شـدن
معنايي ندارد.
از كارهاي بسيار مهم و برجسته سيد بزرگ اين بود كه هم تصـوير معقـولي
از انسان شهر در جامعه شهري داشت و هم شهري شدن را در كنار شهري بـودن
سامان داده است .او نخست انسان شهر را ايجاد كرد تـا موقعيـت بعـدي شـهري
بودنش ديده شود .با اين وصف در انسان شهر اصـل وقـوع حالـت شـهري و روح
جمعي است كه امروزه رن باخته است .ايشان به حيات جمعي براسـاس منطـق
قلب سخت باور داشته است.
سيد دانا چنان در انسانشهر روابط معقولي ايجاد كرد كه ارتبـاط انسـانهـا
براساس تعامالت انساني بود و روابط ابزاري و اقتصادي در شـمار پيرامـوني قـرار
داشتند .اين واقعيت اكنون در لفور كنوني هم به رغم همه تالشهـاي اميدوارانـه
معكوس شد و رن باخته است.
در شهر انساني كسي به ديگري تعرض نميكند و همه در كنار هم آرامش و
آسايش دارند .سيد دانا با اين تلقي مقياس داوري مردم قرار گرفته است .بـا ايـن
حال ايشان مالك ارتباط را در شهر انساني براساس انسانشهر قرار داد و بـا ايـن
منطق اجتماعات انساني را در روزگارش سامان داده است.
اين وي گي اساسي موجب شـد كـه سـيد بـزرگ در جامعـه انسـاني اقبـال
مردم پسندي پيدا كند و آنان در فضـاي شـهري و موقعيـت عملـي تلفيـق شـهر
انساني را در موقعيت شهري شدن و نيز انسان شهري قرار دهند تا جامعهاي برپـا
شود كه آدمي براساس سرشت و فطرت انساني تجربهاي از زندگي برتر را تاريخي
كند .با اين حال سيد بزرگ سمبلي از شهري شدن بود كه بدون در شـهر بـودن
آن را به صورت عملي تجربه كرد و موقعيتي از انسان شهري را در جامعه انسـاني
شكل داده است.
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منزل تفاوت قلب و خرد
خرد معيار امتياز انسان با حيوان است .انسان با اصلِ سخن گفتن تمايز خود را با
اصل حيواني به تصوير ميكشد .با اين نگاه اصلِ سخن گفتن در واقع اصلِ مميـز
انسان با حيوان است.
خرد سليم ميزان سنجش انسان با حيوان در داشتن و انساني با انسان ديگر
در به كار بستن است .ايـن سـنجش در عمـل تصـوير واقعـي از انسـان را نشـان
ميدهد و همين تصوير ميگويد او انسان است ،در حالي كه حيوان هم است.
در انسان خرد در همه حال وجود دارد و تفاوتها و مراتـبهـا فقـط تمـايز
انسانها را نشان ميدهند .مهمتر از اين اصل چگونگي به كارگيري و ساماندهـي
خرد است كه هر كسي چنانچه مناسبتر به كار گيرد به مراتب انسانتر است.
در وجود انسان آنچه اصل واقع شد و سمبلهاي انساني را متمايز نشان داد،
قلب انساني است .قلب به عنوان يك واقعيت ممتاز جوهرِ وجودي انسان اسـت و
متز حالتي از وجود انسان به شمار ميرود.
انسان با اصل قلب حيات انساني پيدا ميكند و هر كسي كه امور خـود را بـا
منطق قلب بيشتر حلوفصل كند به تناسب در چرخش انساني انسـانتـر اسـت.
اين وي گي حاالت ناب بودن انسان را به تصوير ميكشد و سمبلي از انسان كامـل
و تمام است.
در وجودِ انسان كامل دو اليه خردي و قلبي وجود دارد .اين دو اليـه انسـان
را در موقعيت تمام نشان مي دهند كه اگر يكي نباشد ،ديگري از ميان ميرود .بـا
اين حال انسان كامل تجميع به كارگيري روش و منطق خرد و قلب است.
سيد دانا از هر دو وي گي در موقعيتهـاي مختلـف انسـاني برخـوردار بـوده
است .او هم خرد را به كار گرفت و هم از امر قلبـي پيـروي كـرده اسـت .ايـن دو
اصل از او انساني ممتاز ساخت كه همچنان امتيازهاي او حـق حيـاتش را حفـظ
كرده است.

سير منازل حقاني

91

سيد دانا مردم را به پيروي از خرد و قلب دعوت ميكرد .او دانايي را بـا ايـن
مقياسِ منطقي دنبال كرد تا بجاي باسوادي حكمت ناب دريافت كند.
سيد دانا مردم را به فراگيري حكمت اصيل دعوت ميكرد و مردم نيز به اين
دعوت عملي پاسخ مثبت ميدادند .از اين جهت كساني كه با او در مشهد رضـوي
همسفر بودند ،از اين وي گي قلبي و خردي او بسيار سـخن گفتنـد كـه همچنـان
فكربرانگيز است.

1

منزل همسخني با حق
چگونه همسخن شدن با حق ممكن مي شود؟ همسخن شدن با حق بـا همراهـي
به دست مي آيد .اگر كسي با منطقِ سخن همراهي نكند ،دليلـي بـراي همسـخن
شدن با او وجود ندارد.
همسخن شدن در همزباني با حق حاصل مي شود .همزبـاني در واقـع طـرح
معقولي از همسخن شدن است .يعني ميان اين دو اصل بنيادين مالزمـه منطقـي
وجود دارد كه بجاي رويارويي در كنار هم واقع ميشوند.
همسخني با اصل همگرايي حق ممكن ميشود .پديداري ايـن اصـل درگـرو
همسويي و همرنگي است .با وجود اين دو اصل بنيانهاي اوليه همسخن شدن را
شكل ميدهند.
براي همسخن شدن بايد همزباني پيشه كرد .انساني كـه بـا حـق همسـخن
شود ،صورت ،چشم ،گوش و زبان او ميشود .حق با او سـخن مـيگويـد و او نيـز
حق گفته و اصل حقاني را طرح ميكند و به مرور مجسمه حقِ اصيل ميشود.
با وجود اين كسي كه زبان حق را بداند از حق سـخن مـيگويـد و در همـه
حال با حق است و با مراوده حقاني نماد عملي حق ميشود.

 .1اين نكته از علي گُل روايت شده است.
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سيد قدسي با همزباني عميق همسخن با حق شده است .او با اصل بنيـادي ِ
ن
همراهي به همدلي با حق روي آورده است و مـردم در سـيمايش وجـود حـق را
مشاهده ميكردند.
سيد دانا در همسويي و همرنگي با منطق حق همگرايي پيشه كـرده اسـت.
به طوري كه همواره از حق سخن ميگفت و حق را ميديد و حق را مـيشـنيد و
جز طرح گفتار حقاني سكوت ميكرد.
سيد عارف در اين راه مجسمه تمامي از حق شد و مراوده هميشگي بـا حـق
داشت .اين نكته در حكايتها و روايتهايي كـه از ايشـان برجـاي مانـده بخـوبي
منعكس شده است .مردم با مشاهده اين وي گـيهـا ديـدار ِسـيد دانـا را غنيمـت
ميشمردند و براي حاضر شدن در محضرش از همديگر سبقت ميگرفتند.
اين روندها در دهههاي مختلف چنان ادامه يافت كه گويي مـردم فقـط او را
سيد دانا مي دانستند و تاكنون كسي را همتراز او نديدنـد .بـا ايـن وصـف معتقـد
بودند كه به لحاز تدين و ايمان قلبي منحصر بـه فـرد بـود و كسـي نمـاز سـيد
قدسي را نخوانده و كسي مانندش عاليق انساني نداشته است1.
نماز كار هميشگي سيد قدسي بود و همواره سـجده طـوالني داشـته اسـت.
ايشان چنان در سجده ميماند كه گويي خوابيده اسـت ،در حـالي كـه آدمـي بـا
توجه دقيق متوجه ميشد كه در حال نيايش عميق است.

2

منزل شاخصهاي عارف
عارف قدسي سرور عارفان جهان است .او عالوه بر بـه كـارگيري عقـل بـا منطـق
حكمت روند قدرت قلبي را در اختيار دارد .با اين حال عارف قدسي بـا شاخصـي
چند شناخته ميشود:
 .1اين نكته را شيرافكن محمدي به نقل از مادرش خديجه بزرگي با حضور نويسنده در مزار عارف قدسـي
گفته است.
 .2اين نكته را سيد رضي فرزند سيد قدسي از مادرش نقل كرده است.
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 .1عارف قدسي با شاخص دوستداري ،عاشقي و شـيدايي شـناخته مـيشـود.
اين عارف پيش از هر چيز دوستدار خدا ،انسان به شيوه عاشقپيشگي است و
عاشقي نشانه تصويري جامع از عارف داناست.
 .2چرخش آگاهيِ واقعيت شاخص دوم عارف است .او با مقياس دانايي از تراز
انسان عمومي فاصله ميگيرد و انسان كامل ميشود.
 .3احساس بزرگ انساني نشانه سوم عارف است .اين شاخص او را بـه بلنـداي
هستي ميرساند و در خيالِ وجودي احساس انساني به پرواز در ميآيد.
 .4خردمندي شاخص چهارم عارف است .او با خردمنـدي در فكـر و احسـاس
انساني تعادل منطقي به وجود مي آورد .عارف با اين شاخص در تـراز حكمـت
1
انساني قرار ميگيرد و به حكمتي به مثابه خردمندي دست مييابد.
 .5قلب شاخص پنجم عـارف اسـت .او بـا منطـق قلـب در تـراز حقـاني قـرار
مي گيرد .با اين حال او با احساس و منطق قلبي ميداند و بـا تـراز خـردي از
داناييِ عمومي صرفنظر ميكند.
عارف قدسي با اين شاخصها به شـكل برتـر خـود را ميـزان مـيكنـد و بـا
سنجش آنها در تراز قدسي قرار ميگيرد و راه نارفته را مـيرود .ايـن شـاخصهـا
موجب ميشوند كه عارف قدسي به اخالص ،يكتايي و يكتويي برسد و خـود را در
مدار حقاني ببيند و فقط حقِ يكتا ،بيمانند و بينظير ديده شود.
سيد قدسي هر يك از اين وي گي ها برخوردار بود .او ميدانسـت كـه عـارف
بدون شاخص نوعي از فسيل شدن اسـت .از ايـنرو معيـار قلبـي و فكـري بـراي
انديشيدن و عمل كردن داشته است.
سيد عارف با اين شاخص ها چنان ساخته شـد كـه در درون قلـبهـا جـاي
گرفت و در نتيجه گفتارش به سادگي بر قلبها مينشست .مردم به فرمـان قلـب

 .1براي توضيح بيشتر به كتاب «فهم حكمت انساني» مراجعه نمائيد.
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از او سخنِ قلبي ميشنيدند و با منطق خرد و وجدان سـليم از آن سـخنان پـاك
پيروي ميكردند.
باورهاي سيد قدسي چنان پاك بود كـه بـه پـاكي در قلـب سـالم سـكونت
مي كرد .باورهاي او براي همه عالقمندان پذيرفتني بود و مـردم بـا جـان و دل از
امر حقاني او اطاعت ميكردند.
مردم چنان عاشـق سـيد قدسـي بودنـد كـه تـاكنون كسـي نتوانسـت او را
فراموش كند .اكنون با تمامي احسـاس از ايمـان ،دينـداري و دوسـتي او سـخن
ميگويند كه گويي هماكنون زنده است و با آنان نَفَس ميكشد و مـردم بـا نَفَـس
پاك او زندگي ميكنند.
منزل عارف ستوده
عارفان به دو بخش عاشقِ نابينا و حكـيم دانـا هسـتند .عارفـان اول اغلـب در راه
نابينايي محو معشوق خودشانند .اين معشوق ممكن است حقاني يا بر اثر انحرافي
هر چيز ديگر باشد.
عارفان دوم بينا و دانا هستند و بر امـور خـود و ديگـري بـا محوريـت اصـل
خودتنهايي اشراف دارند .آنان ميدانند كه چه ميدانند و در واقع دوستدار دانايي
و توانايي خود هستند.
در اين صورت عارف با اين وي گي بر چيزي كه داناست ،عاشق است .يعنـي
عشق او به مثابه دانايي است و هرگز شيفته امري نادانسته و گنگي نخواهد شد.
عارف قدسي از نوع دوم است .او دانا ،بينـا و عاشـق اسـت .ايـن وي گـيهـا
موجب شد كه ستوده شود و مورد توجه خداوند و مردم قرار گيرد.
عارف دانا انساني حكيم و ستوده است .ستودگي او به حق معطـوف اسـت و
حق امكان ستوده شدن او را فراهم كرده است.

سير منازل حقاني

95

سيد قدسي از اين امكان برخوردار بود و مردم با فهم ايـن وي گـي عاشـق و
شيفته او شدند .مردم ميدانستند چه كسي را و بـه چـه دليلـي دوسـت دارنـد و
براي دوست داشتن خود منطق دوستداري داشتند كه مجابكننده بوده است.
سيد قدسي پيش مردم انساني ستوده شده بود .مردم او را به دانايي و پـاكي
مي شناختند و بر اساس اين واقعيت او را مـي سـتودند .ايـن سـتودگي همچنـان
تداوم دارد و حتي مردم اين دوره نيز از ارادتمندان سيد دانا به شمار مـيرونـد و
چنان از وجودش سخن مي گويند كه گويي با تمامي جهات ممكن انساني ستوده
شده است.
منزل حافظ قرآن
عارف قدسي انساني است كه به خير بسيار دست يافـت و همـه خيـر او ناشـي از
حكمت ناب است .ايشان هرچه ميگفت و مـي شـنيد ،در حكمـت اصـيل ريشـه
داشته است و در ذهن و متز او فقط حكمـت مـيگنجيـد و چيـز ديگـري را بـر
نميتابيد كه امكان سكونت كند.
ذهن عارف قدسي چنان تعليم يافته بودكـه فضـيلت و خيـر را همزمـان در
اختيار داشته است تا راهي در سـعادت پيـدا كنـد .او بـا ايـن وي گـي بـه دنبـال
خوشبختي ،كمال و سعادت انسان رفته است.
عارف قدسي براي دستيابي به سعادتِ اصـيل بهتـرينهـا را بـه ذهـن خـود
سپرده است .ايشان پيوسته سپردهها را غربال ميكند تـا در آنجـا فقـط حكمـت
ناب كه از نعمت و رحمت حقاني به وجود آمده سكونت كنـد .او از ذهـن و متـز
خود مانند قلب مراقبت ميكند تا بر آنها منطق حقاني حاكم شود.
عارف دانا ذهن خود را تدبير مديريتي ميكند تا با منطق حيـات چيـزي در
آنها نهاده شود كه سراسر پاكي باشـد .متعاقـب ايـن اصـل از ذهـن و متـز خـود
مراقبت وجودي ،فكري و مفهومي ميكند تا خير بسيار الهـي از دسـت نـرود و از
مواهب آن در خودسازيِ انساني بهره گيرد.

96

نقش عارف قدسي

عارف قدسي بهترين خير را حكمت الهي ميداند كه امروزه بخشي از آن بـه
عنوان متون قدسي ناميده ميشود .اين متون هرچنـد پـارهاي بـا گذشـت زمـان
دستخوش تتييرات اساسي شدد ،ولي قرآن همچنان محفوز مانده است.
عارف قدسي با قـرآن مشـهور و همسـفر اسـت .ايشـان در بيـان گفتـاري و
شيوههاي اعمالي اصول بنيادين قرآن را اصل قرار ميدهد و طبق آن فكر ميكند
و تصميم عقالني ميگيرد.
سيد عارف از اين وي گي بزرگ برخوردار بود .ايشـان چنـان در قـرآن غـرق
شده بود كه گويي همه شنيدن ،ديدن و گفـتن او قـرآن اسـت .سـيد قدسـي بـا
ادبيات قرآني ارتباط عميق و صميمي برقرار كرده بود .او چنان سـخن مـيگفـت
كه گويي فقط از قرآن مي گويد و مردم با جان و دل گفتارش را ميشنيدند و بـه
آن عمل ميكردند.
سيد قرآني با قرآن شناخته شد و چنان بـا قـرآن شـهرت يافتـه اسـت كـه
شبها در خواب نيز قرآن تالوت ميكرد .يعني قرآن سراسر وجود و زنـدگيش را
فرا گرفته بود و همه خواب و بيداري او حكمت قرآني شده بود .شـايد راز قدسـي
بودنش در همين عارفِ قرآني بودن است.
روايت شد كه ايشان شبها در خواب قرآن تالوت ميكردند .كسي گفته بود
كه سيد پاك شبي در ييالق خانه ما مهمان بود كه نيمه شب ديـدم ايشـان يـك
سوره كامل از قرآن را در خواب قرائت كرده است .صبح به مادرم گفتم كه چنين
اتفاقي افتاد ،مادرم به من گفت فرزندم اين حقيقت راز اسـت و نبايـد بـه كسـي
گفته شود و اين راز بايد در ذهنت بماند و تا زماني كـه سـيد بـزرگ حيـات دارد
براي كسي گفته نشود1.

 .1اين روايت را عطاء ا ...ساجدي نقل كرده است.

سير منازل حقاني

97

منزل راه رفته
كسي راهي را رفته كه در راه رفته است و آن كسي كـه نرفتـه در راه و بـيراهـه
مانده است .با اين حال براي رفتن بايد راه را شناخت و بـا منطـق آگـاهي در راه
پيشرو دانسته قدم برداشت.
راه حقيقت نه پاركي براي ايستادن كه جاده اي بـراي رفـتن اسـت .بـا ايـن
وصف كسي كه مي ايستد ،راه را با پارك جابجا كرده است .او در حقيقت نه تنهـا
راهي نرفت كه درصدد فريب خود برآمده است.
در راه مسئله چگونه رفتن اصلي بسيار مهم است .يعني در رفتن صرف سفر
يا در راهي رفـتن كـافي نيسـت و اصـل چگونـه سـفركردن بـه مراتـب اهميـت
بيشتري دارد .با اين اصل چگونه رفتن جهت كافي براي رفتن است.
سيدِ عارف اغلب در راهي بود و هر كسي او را براي كـاري دعـوت مـيكـرد
بدون درنگي پاسخ ميشنيد و با او همسفر ميشد .به وي ه اينكه ايشان عـالوه بـر
عاليق طريقت اهل شريعت بود و تالش ميكرد كـه دينـداري را بـا اصـل تـدين
تقويت كند و مردم را به راه عرفان و آگاهي بخواند تـا تـدين اسـالمي بـه مثابـه
آگاهي در قلبها نفوذ كند و حك شود.
روزي كسي به دنبال سيد قدسي آمد و از او خواست كه به روستايشان رفته
و شريعت تعليم دهد .ايشان دعوت را با آغوش باز پذيرفتند و همراه شدند.
در راه باران شديدي آمد و گرداگرد رودخانه را آب فرا گرفته بـود .رودخانـه
چنان گسترده و عميق شده بود كه فقط با سپهر اسـب امكـان عبـور از رودخانـه
ممكن بوده است.
دو همراه سيد قدسي از ايشان خواستند كه با آنان همراه شـود تـا بـا سـوار
شدن بر اسب با همراهان در مسير سپهر اسب بـه آب بزننـد و از رودخانـه عبـور
كنند .ايشان موافقت نكردند و از آنان خواسـتند كـه دو نفـري بـا سـد اسـب در
كنارش حركت كنند و به آن طرف آب برسند .آنان به رغم ناراحتي فرمـان سـيد

98

نقش عارف قدسي

پاك را اطاعت كردند و همين كه به آن طرف آب رسيدند بيدرن متوجه شدند
كه سيد قدسي پيشتر از آب عبور كرده و بدون اينكه خيس شده باشد1.
روايت كنندگان گفتند ما در شگفت مانديم كه چگونه ايشـان بـدون سـپهر
اسب و بدون اينكه خيس شوند از رودخانه عبور كردند .اين روايـت همچنـان بـه
صورت حكايتي زنده و فعال در اذهان دوستداران سيد بزرگ برجاي مانده و ايـن
واقعيت همواره حيرت انسان ها را برانگيخت و آنان را در راه انديشيدنِ عميق فرو
برده است.
منزل ارادت به حق
ارادت انسان به حق از نشانه خلوص و پاكي اسـت .در ارادت بـه حـق سـه اصـل
يكرنگي ،پاكي و صميميت نهفته است.
در انسان ارادت مطلق وجود ندارد و هر ارادتي به چيزي معطـوف اسـت .بـا
اين اصل در ارادت انواعي وجود دارد كه اشاره ميشوند:
.1ارادت به خود كه فقط با خودشناسي و خودآگاهي به خودِ واقعي به دست
ميآيد .اگر اين ارادت نباشد ،ديگر ارادتها فرضي بيهوده خواهند بود.
.2ارادت به ديگري كه ممكن است همنوع يا از انواع ديگر باشـد .ايـن ارادت
به تناسب عاليق انساني متفاوت است.
.3ارادت به انسان كه تأكيدي بر اصالت انسـان اسـت .در ايـن ارادت انسـان
طبيعي محور توجه قرار ميگيرد و ديگر آفريدهها در دستور دوم قرار دارند.
.4ارادت به جهان ممكن كه به حيرت و شكوه آفـرينش معطـوف اسـت .در
اين ارادت ذهنِ انسان دچار شگفتي مي شود و ارادت خود را معطوف بـه طـرح و
ايجاد جهان ميكند.

 .1اين روايت به تواتر بيان شده است.
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.5ارادت بـه حـق كـه آن از تجميـع ارادتهـا شـكل مـيگيـرد .ايـن ارادت
جامعترين ارادتهاي ممكن است .در اين ارادت چند پرسش جدي وجود دارد:
الف) چرا ارادت به حق؟ ارادت به حق امري وجودي است .در اين ارادت هر
انساني ناگزير از ارادت داشتن به حق است.
ب) از ارادت تا ارادت؟ ارادت از آغاز تا انجام نشـانه حيـات جـاودان جهـان
هستي است.
ج) چگونه ارادت؟ ارادت برگونه وجودي و نيز تماميت هستي است.
د) ارادت تاكجا؟ ارادت طرحي از آغاز تا حيات انجام اسـت .ارادت بـه حـق
تابع زمان نيست و شامل تمامي زمانهاي ممكن ميشود.
سيد قدسي ارادت را همه حقاني مـيدانسـت .ايـن ارادت از نظـر او سراسـر
پاك و بيآاليش است.
در اين ارادت آغاز و انجامي وجود ندارد .از نظر سيد دانا ارادت بـه حـق بـا
تمامي جهات امري ممكن است .اين ارادت موجب شـد كـه ارادت بـه حـق امـر
قدسي دانسته شود .با اين حال ايشان مردم را با رفتارش به ارادت به حق دعـوت
ميكرد و هميشه از دعوت با گفتار سخت پرهيز داشته است.
منزل قصد و اراده
در نهاد انسان اليههاي مختلفي وجود دارد كه هر اليـه بخشـي از وجـود اوسـت.
يكي اراده معطوف به قصد ،اراده ،آزادي و ديگر اراده معطوف به فكر كه به منطق
انديشيدن پيوسته است.
انسان با اصلِ بنيادي قصد ،اراده ،اختيار و انتخابش هويت انسـاني مـييابـد.
اين دو اصلِ بنيادين جوهر وجودي انسان را به تصوير ميكشـند و از او وجـودي
ممتاز ميسازند.
اراده عامل تعيينكننده در وجود انسـان اسـت .در آغـاز اراده بـه دو بخـش
فردي و جمعي تقسيم مي شود .اراده فردي نشانِ فرد را ترسـيم مـيكنـد و اراده
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جمعي خصال جمع را نشان مي دهد .از اين دو اراده ناگزير اراده سومي به وجـود
ميآيد كه تعامل و مفاهمه ارادههاي آزاد ناميده ميشود.
قصد مركز هرگونه آگاهي و گواهي است .در قصد دو تصور اوليه وجود دارد:
يكي قصد نخستين كـه بـه ارادهاي نياميخـت و ديگـر قصـدي كـه بـه اراده آزاد
معطوف شده است1.
قصد معطوف به اراده ،آزادي و اختيار انسان پيوسته و ممكن است حقاني يا
غيرحقاني باشد .قصد حقاني سـاختار وجـودي دارد و معطـوف بـه قصـد قدسـي
است .با وجود اين ميتوان از دو قصد و اراده قدسي و غير قدسي سخن گفت.
عارف قدسي عالوه بر اراده و قصد حقاني با قصد و اراده قدسي همراه اسـت.
اين همراهي تصوير واقعي از عارف ارائه مي دهد كـه بـه كلـي بـا تصـور عمـومي
متفاوت است.
سيد قدسي با اين وي گي عارف قدسي شـده اسـت .ايـن اصـل هويـت او را
ممتاز ساخت تا در ميان انسانها عارفي محبوب جلوه كند.
از نظر ايشان همه امور حقاني به امر قدسي معطوف شدند .يعنـي تلفيـق دو
امر حقاني و قدسي از ايشان عارف قدسي ساخته است.
سيد عارف به مراقبت از قصد ،اراده و آزادي انسان باور داشته است .او مردم
را به اين دو خصال برتر انساني تجهيز ميكرد تا روح آدمي بر وجودشـان حـاكم
شود .مردم اين حاالت را در وجود ايشان به روشني مشـاهده مـيكردنـد و آن را
سرمشق حيات خود قرار ميدادند.

 .1براي توضيح بيشتر به كتاب «تاالر آگاهي و گواهي» چاپ دوم مراجعه نمائيد.
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منزل صبر عارف
صبر به معني تحمل وضعيت كنوني و فـراهم آوردن موقعيـت مناسـب در آينـده
است .صبر در چرخه حيـات سـازوكارهاي خـود را دارد و فهـم اصـول ،منطـق و
قانونش امري مشروط و الزم است.
با صبر انسان به دركي تازه مي رسد تا در آنجا موقعيت خود را پيدا كند كـه
كجاست و چه بايد بكند .با ايـن حـال صـبر و بـيصـبري دو حالـت اختيـاري از
انسانند و آنها نماد انساني به حساب ميآيند.
صبر در تصور اوليه به دو بخش اجباري و اختياري تقسـيم مـيشـود .صـبر
اجباري امري اجتناب ناپذير است و به نحوي بايد با وضعيت كنوني كنار آمد تا به
وضعيت مطلوب دست يافت ،در حالي كـه صـبر اختيـاري معطـوف بـه اراده آزاد
انسان است.
صبر اجباري ناشي از فرمان اجباري و اختياري معطـوف بـه اراده اختيـاري
است .در اولي اراده اختياري وجود ندارد و در دومي نوعي از اراده آزاد و اختياري
حاكم است.
در نگاه ديگر صبر يا معطوف به دانايي يا در شـمار دانـايي قـرار دارد .صـبر
نخست از قصد و اراده دانايي پيروي نكرد و دومي در حكم دانايي است.
با اين برداشت صبر راهبردي براي تصـميم و تتييـر وضـعيت كنـوني اصـل
است .اين تتيير موجب مي شود كه صـبر از منطـق خـرد پيـروي كنـد و انسـان
تصميم عقالني و منطقي بگيرد.
صبر به منظور هدفي مشخص انجام مـيشـود .ايـن صـبر بـه دانـايي و امـر
آگاهانه مربوط مي شود .بنابراين صبر عارف به مثابه آگاهي و به منظور همگرايـي
با ذات حقِ نخستين است.
سيد قدسي صبر را بخشي از وجود انسان مـيدانسـت .از نظـر ايشـان صـبر
فرمان خداوند است و اطاعت از آن معطوف به اين واقعيتِ سيال و منعطف است.
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سيد عارف با صبر بسيار سـمبلي از انسـاني تحمـلپـذير شـده بـود .او هـم
ديگران را تحملپذير ميكرد و هم خود براي ديگران تحملپذير ميشـد .از نگـاه
ديگر مردم را در مقابل ناماليمات و مشكالت پيشرو به صـبر دعـوت مـيكـرد و
خود نيز در برابر مشكالت اجتناب ناپذير جامعه و مردم صبوري پيشه مـيكـرد و
مجسمه صبر شده بود.
منزل تدبير نفس
نفس جانِ وجودي انسان است .با نفس انسان حيـات و تجديـد حيـات مـييابـد.
انسان به واسطه نفس با حقيقت وجودي خود مواجه شده است كه با اين مواجهه
اليههاي درونيش آشكار ميشود.
نفس هم بايد با تدبير مهار و تعديل شود و هم مراقبت از آن صـورت گيـرد.
نفس نيروي بي پايان انسان است .اگر در نفس تعديل روشمندانه صورت نگيرد به
صورت طبيعي عصيان و طتيان خواهد كرد.
نفس همه امكان انسان است و اين امكان ممكن است دستخوش ناماليمـات
بسيار شود .با وجود اين مراقبـت از نفـس امـري الزم اسـت تـا در امـور انسـاني
حركت كند .اگر مراقبتي صورت نگيرد ممكن است نفـس از راه انسـاني منحـرف
شده و در راه حيواني گام بر دارد.
سيد قدسي با فهم اين اصل هم فهم درستي از نفس و تدبير نفساني داشـت
و هم دانست كه چه نيروي بيپايان در آن نهفته اسـت و هـم دريافـت كـه بايـد
هوشمندانه از آن مراقبت كرد .او با اين رويكرد در راهي گام برداشـت كـه نفـس
خود را به پاكي محفوز نگه داشته است.
سيد قدسي ارزش نفس را مـي شـناخت و بـا ايـن آگـاهي آن را از ورود بـه
بيراهه باز ميداشت .تالش او مبتني بر اين اصل بود كه نفـس بـا تـدبير نفسـاني
پاك بماند و از نيروهايش در راه راستي استفاده كند.
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تقويت تدبير نفوس انساني موجب شد كه سيد پاك در ميان همراهان خـود
به پاكي شناخته شود .مردم از ايشان چنان سخن ميگويند كه مجسمه قداسـت
و پاكي بود و به نيكي از نفس خود مراقبت كرده است ايشان ميان مردم به كسي
كه نفس سليم دارد شناخته شـده بـود و آنـان بـا ايـن اصـل او را سـيد پـاك و
بيآاليش ميدانند.
شايد راز موفقيت سيد قدسي در تدبير واقعي نفس بوده اسـت .او بـا تـدبير
نفس خود به شكل عملي ديگران را به تدبير نفوس دعوت ميكرد و آن را شـرط
برخورداري از خير و سعادت انساني ميدانست و تا جايي كه به لحـاز خلـوص و
قداست نفساني گفته شد كه سيد فقط سيد عبدالوهاب بود و بس.

1

منزل راز خودنگهداري
خود نگهداري حاصلِ خود ارادي از نوع قصدي و اختياري است .با اين نگاه خـود
نگهداري به قصد ،اراده ،اختيار و آزادي مربوط مـيشـود .ايـن وي گـيهـا نشـان
ميدهند كه انسان با اراده آزاد است و در چگونگي تصميم خود اختيـار دارد و از
اين جهت مسئول تتيير و تحول كيفيت وجودي خود است .اصل خود نگهـداري
موجب مي شود كه انسان از افراط و تفريط بپرهيزد و در مسيري گام بر دارد كـه
پسند خرد ناب ،قلب سليم ،منطق فهم و زبان سيال و منعطف باشد.
انسان با اصل خود نگهداري ميزان ميشود .او در اين موقعيت مـيدانـد كـه
چه انجام دهد و از انجام چه چيزي دوري جويد .با اين اصل موقعيت خودِ انساني
از بيخودي تفكيك ميشود و امتياز مييابد.
كشف ماهيت هستي سرآغازي براي فهـم واقعيـت خـود ،ديگـري و چرخـه
خودنگهداري است .اين نگهداري در وجود انسان امكاني فراهم ميآورد كـه خـود
ديگري نشود و ديگري برجاي خود نشيند .از اين طريـق اصـل خودتنهـايي نـاب
 .1اين روايت از خديجه بزرگي نقل شده است.
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محفوز مي ماند و به وحدت ناب وصل ميشود و در نتيجه رونـد از خودبيگـانگي
شكل نميگيرد.
سيد قدسي با اين اصل از افراط و تفريط پرهيز كرد و بـا اسـتفاده از قصـد،
اراده ،اختيار و آزادي به كشف خودتنهايي دست يافته است .اين كشف ايشـان را
به واقعيتِ خودِ ناب رساند و در تمامي عمر تالش كرد كه اين خود را حفظ كنـد
كه نه ديگري در او حضور يابد و نه خود در ديگري حاضر شود.
سيد عارف مي دانست كه هر كس مسئول سياسـت هـاي اعالمـي و اعمـالي
خود است و بايد در روز واپسين پاسخگو باشد .از اينرو از خرد ناب ماننـد حـسِ
سليم مراقبت ميكرد تا با بيداري ناب واقعيتي به مثابه فطـرت داشـته باشـند .از
نگاه ديگر تجربه زندگي او نشان داد كه ايشان به مثابـه وجـدانِ بيـدار و فطـرت
وجودي زيسته است.
منزل تهذيب نفس
نفس انسان وجودي س راسر پاك و خالص است .اين پاكي ممكـن اسـت بـا گـذر
زمان دستخوش ناخالصي ها شود و از مدار پاكي بيرون آيد و كاركرد متفاوت پيدا
كند كه غيرمترقبه خواهد بود.
نفس بنيادِ فطرت انساني و تصوير جامعي از روح آدمي است .نفـس از آنجـا
كه روح فطري دارد از جانب خداوند آمده است .خدا نفس را از وجود خود آفريـد
و آن را در نهاد انسان دميده است.
اين پاكي نفس به صورت طبيعي مراقبت مي خواهد تا در مدار خود برجـاي
ماند .از اين رو برجاي ماندن نفس درگرو نفسشناسي و مراقبـت دائمـي از آن در
زواياي مختلف است.
تهذيب نفس مانند تدبير نفـوس انسـاني اصـلِ الزم اسـت .در ايـن صـورت
تهذيب نفس به چرخش فطري و نيز نگه داشتن نفس مربوط ميشود .اگر آدمـي
از وجدان نفساني بيرون آيد ،نشاني از گذر كردن در سرشت وجودي است .با اين
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حال براي اينكه چنين اتفاقي ر ندهد ،تهذيب نفس امري الزم اسـت تـا اتفـاق
غير مترقبهاي در روند نفسشناسي به وجود نيايد.
سيد قدسي هم نفسشناس بزرگي بود و هم وجدان نفساني زندهاي داشـت.
او با اين وي گي هم تدبير نفساني انجام داد و هم اقدام به تهذيب نفسـاني كـرد و
در نتيجه به انسان كامل تبديل شده است.
مردم سيد دانا را با اين وي گي ممتاز و برجسته ميشناختند .از نظـر مـردم
ايشان هم انساني بزرگ بود كه سالمت نفساني داشت و هم ديگران را به تهـذيب
نفس بر ميانگيخت .سيد پاك در اين سير چنان گام برداشت كه به انسان كامـل
تبديل شده است.
منزل موازنه و محاسبه
موازنه و محاسبه دو اصلِ بنيادين در امور انساني محسوب ميشوند .اين دو اصـل
از ساحت مالزمه منطقي برخوردارند كه وجـود يكـي ضـرورت وجـود ديگـري را
ايجاب ميكند و از ميان رفتن يكي موجب ناپديد شدن ديگري ميشود.
محاسبه هم وجودي و هم برگونه اخالقي اسـت .محاسـبه اول معطـوف بـه
خود نگهداري و احراز خودتنهايي است .محاسـبه دوم راهـي بـراي دسـتيابي بـه
موازنه حقاني به شكل منطقي است.
انسان با محاسبه در موقعيت موازنه قرار ميگيرد .در اين موقعيت هر كـس
وضعيت خود را پيدا ميكند و در مدار خودش به پيش ميرود.
در موازنه امر محاسبه وجـود دارد .محاسـبه مركـز موازنـه اسـت و چنانچـه
محاسبهاي در كار نباشد ،دليلي براي موازنه وجود ندارد.
عارف قدسي به دنبال موازنهاي مي رود كه حق معيـار سـنجش بـه حسـاب
ميآيد .اين محاسبه در امور انساني محاسبه حقاني را به وجود ميآورد.
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حكيم قدسي با اين معيار واقعي محاسبه را انجام ميدهد و قصـد و هـدفش
دستيابي به موازنه حقاني است .براي او حـق تعيـينكننـده اسـت و ديگـر امـور
پيراموني محسوب ميشوند.
سيد قدسي همزمان اهل محاسبه و موازنه بود .او اغلب با محاسبه حقاني به
موازنه حقاني دست يافته است .يعني محاسبه ايشـان بـا منطقـي اصـيل تقويـت
شده است.
مردم سيد قدسي را مالك حق يا معيار حقيقتشناسي ميدانسـتند .ايشـان
در سطوح مختلف براي مردم تعيينكننده بود و كسي با موازنه حقاني در برابرش
قرار نميگرفت و همه او را معيار سنجش حقِ اصيل قرار ميدادند.

1

از نظر مردم سيد عارف انساني بسيار اهل محاسبه بود و اين وي گي او را بـه
موازنه حقاني رسانده است .اين خصلت در عرصههاي زنـدگي ايشـان چشـمانـداز
وي ه داشته است .با اين اصل سيدِ دانا روند محاسبه و موازنه را نـه در گفتـار كـه
در واقعيتها عملي نشان داده است.
منزل عيار قلب
براي فهم هر چيزي با چيز ديگر عياري وجود دارد كه بـا كشـف آن در موقعيـت
سنجش قرار مي گيرد .يعني عيار اشيا ميزان سنجش هويت هـر چيـزي بـا چيـز
ديگر است .اگر چيزي فاقد عيار الزم باشـد ،ميـزان سنجشـي بـراي خودتنهـايي
وجود ندارد و ممكن است هر چيزي باشد يا به كلي چيزي نباشد.
عيار در تصور نخستين به چهار بخـش خـردي ،قلبـي ،احساسـي و خيـالي
تقسيم مي شود .يعني هر يك از اين عيارها ميزان سنجشـي بـراي چيـزي و نيـز
نماد وجودي آنها به حساب ميآيند.

 .1تصميم سيد قدسي تعيين ميكرد كه چه حق و چه ديگر ناحق است.
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خيال ممكن است مركز پرواز تلقـي شـود و شـايد در گردابـي فـرود آيـد و
نتواند برخيزد .خيال هم عيار ذهنگستري خواهد بود و هـم ممكـن اسـت عيـار
باسوادي تلقي شود كه با آن چرخه خواندن ،نوشتن و گفتن ميزان ميشود.
احساس انساني در تراز وجودي فهم ،معني و مفهوم ميشود و عيـار هسـتي
ناب به حساب مي آيد .انسان با احساسِ وجودي به جوهر انساني دست مييابـد و
كشف خودتنهايي مي كند .اين خودتنهايي فقط با احساس وجودي فهـم ،درك و
ميزان ميشود.
خرد عيار حيات معقول و بنيادي از سنجش دانايي و توانايي است .بـا خـرد
همزمان دو اصل دانايي و نـاداني ميـزان مـيشـوند و حـد و حـدودش سـنجيده
مي شود .اين عيار در عين توانمندي در مواردي ممكن است در گِلوالي بيفتـد و
ناي برخاستن نداشته باشد.
قلب عيار جان آدمي است .انسان زندگي خود را با قلـب ميـزان مـيكنـد و
حقايق زندگي را با سنجش منطقي در مييابد .بـه ويـ ه قلـبآگـاهي متـز همـه
آگاهي هاي ديگر است .با اين حال قلب روش دستيابي به حكمت اصيل است كـه
از آن در قرآن به خير بسيار ياد شده است.
سيد قدسي از يكسو به سه عيار خيالي ،احساسي و خردي برخـوردار بـود و
ديگرسو همواره با عيار قلبي همنشين شده است .او مي دانسـت كـه قلـب مركـز
همه حقايق ممكن است و امر قلبي بر ديگـر امرهـا فرمـانِ نشسـتن ،ايسـتادن و
برخاستن ميدهد.
سيدِ عارف با اين عيار در قلب هاي مردم نفوذ كرد و حق حيات ويـ ه يافتـه
است .او با فرمان قلب سخن ميگفت و با همـين فرمـان سـكوت مـيكـرد و بـه
انديشيدن رو ميآورد تا انديشهها در محك انديشيدن قرار گيرند.
سيد دانا با منطـق قلـب در قلـبهـا سـكونت مـيكـرد و مـردم سـخنان و
رفتارهاي قلبي او را با جان و دل باور داشتند و آن را عين حقيقت مـيدانسـتند.
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مردم با اين منطق به دليل برتر بودن از عقل و هوش چون و چرايي نميكردند و
تسليم فرمان عقل ناب و قلب سليم ميشدند و سخن سيد تمام كننده بود.
منزل زهد و پارسايي
در منطق قدسي دو اصل زهد و پارسايي قرين يكديگرند و به نحـوي همـديگر را
كامل ميكنند .زهد و پارسايي دو سبك از يك زندگي برتر محسوب مـيشـوند و
در هر يك اصلِ دوري جُستن از گناه و مراقبت و نيز پاكيِ نفس وجود دارد.
زهد در مقابل رغبت و به معنـي ميـل نداشـتن اسـت .در نگـاه ديگـر زهـد
رويگرداني از امور مادي و روي آوردن به مواهب معنوي است.
زاهد خوشيها را دوست دارد و از ناخوشيها ناخوش اسـت .از نظـر او زهـد
كليد خوشيهاي جهان امكان است.
زاهد گذشته و آينده را همزمان مي بيند و در چرخش حال گرفتار نميشود.
او با اين اصل از لذايذ مـادي بـراي پـاكي نفـس دوري مـيجويـد .كـار اصـلي او
دستيابي به فضيلت معنوي است .با اين نگاه زاهد در سـير و سـلوك معنـوي بـه
مراقبت و محاسبه نياز دارد.
زاهد آرزوهاي كوتاه دارد و گذشـته و آينـده را يـك دسـت مـيبينـد .او در
شرايط طبيعي از جهان ماده رهايي يافـت و خـود را از طبيعـت مـاده آزاد كـرده
است .با اين حال انسان زاهد در جامعه انساني در قبال نيازمندان ايثار ميكنـد و
همدردي را براي تسلي خاطر آنان در پيش ميگيرد.
انسان پارسا خواهان جهان ماده نيست و زاهد به جهان مـاده ميـل طبيعـي
ندارد .اين جهان و مواهب آن براي او اقناعكننده نيست و او در جستجوي جهـان
برتر و كاملتر است.
انسان پارسا محبت جهان ماده را از دلـش بيـرون كشـيده اسـت .او بـا سـه
وي گي اساسي شناخته ميشود:
اول ،كارهاي خداپسندانه انجام ميدهد.
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دوم ،وابستگي معنوي موجب دل نبستن به امور مادي ميشود.
سوم ،براي آرامش حقيقي و جاوداني معنويت را بر ميگزيند .با اين رويكرد
پارسايي نه ترك دنيا كردن كه دل نبستن به آن است.
سيد قدسي با درك اين واقعيت در زندگي شيوه زهـد و پارسـايي را دنبـال
كرده و از مواهب دنيا چنان نداشته است كه گرفتـارش شـود .در عـين حـال بـه
حداقلها توجه داشته تا نيازمند نباشد و در نتيجه سروري ديگران را بپذيرد.

1

ســيد پــاك بــا زهــد و پارســايي شــيريني ايمــان را چشــيده اســت .ايشــان
مي دانست كه با پارساييِ رحمت الهي محبت به خدا در دل سرشار ميشود .او بـا
اين شيوه دشواريهاي زندگي خود را آسان كرده است.
اين شيوه از زندگي سيدِ عارف را مردمپسند كرده است .شـايد راز پايـداري
نام و شيوه زندگي ايشان ناشي از اين واقعيت ممتاز بوده است .با وجود اين سـيد
بزرگ با محبت ،مهرباني و تقسيم خوشي هاي خـود ميـان مـردم در ذهـن آنـان
جاودانه مانده است.
منزل تقواي الهي
تقواي الهي به معني ترازِ خود نگهداشتن از ورود در راه اشتباه است .با ايـن نگـاه
تقواي الهي به مفهوم راه رفتن در مسير حقاني است .انسان با منطق ايمـان بايـد
از وجودش مراقبت كند كه از راه حق منحرف نشـود و گـامي هرچنـد سـاده در
اشتباه بر ندارد كه ابزار ورود در اشتباه بعدي شود.
راه حق مانند حق يكتاست .بشر براي رسيدن به حق راه واحد را بـا سـاليق
مختلف طي مي كنـد .ايـن راه در تعـارض بـا راه حقـاني نيسـت و ممكـن اسـت
راههايي در امتداد پيراموني آن باشد.
 .1شهبانو گُلي گفته كه به ياد دارم زماني كه سيد بـزرگ رحلـت كردنـد جمعيـت بسـياري بـراي تشـيع
ايشان گردهم آمدند ،اما در منزل ايشان اينقدر امكانات نبود كه مردم پذيرايي شوند و از مجموعـه لفـور و
بندپي امكانات مردمي در اختيار قرار گرفت و پذيرايي انجام شد.
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تقواي الهي با روش به كار بردن عقل و منطق قلـب الهـي ميسـر مـيشـود.
عقل الهي چيزي است كه در سخن پيامبر (ص) به معني نخستين آفرينش از آن
ياد شده است1.
تقواي الهي امري روشمند است .اين اصل به معني بازداشتن از اشتباه اسـت
كه با مقياس زبان الهي سنجيده ميشود .قرآن ميزان سنجش خردمندي ،تفكر و
عمل انسان را در اشتباه نكردن دانسته است .يعني قرآن زبان راسـتي اسـت كـه
زبان ناراستي با آن نشان داده ميشود.
با اين برداشت انسان الهي كسي است كه بسـيار قـرآن مـيخوانـد و چنـان
قرآن را مي خواند كه گويي هم اكنون بر او خوانده شده است .يعني بـراي انسـان
قرآن همتراز تقواي الهي و معيـار سـنجش راسـتي و ناراسـتي اسـت .انسـان بـا
خوانشِ اوليه قرآن در اين تراز بزرگ قرار ميگيرد و با فهم عميق معيار سـنجش
را توضيح ميدهد.
سيد عارف انساني بسيار با تقوا بود و با مقياس قرآن تالش ميكرد كه امر و
نهي الهي را رعايت كند .ايشان در هر حال اصل را قرآن قرار ميداد و آن هميشه
مبناي داوري او بوده است.
سيد الهي مي دانست براي هر چيز معيار مشخصي وجود دارد و قرآن معيـار
تقواي انساني است .قرآن مبناي سنجش در ورود به تقـواي الهـي و بازداشـتن از
اشتباه است .البته مراد اشتباهي است كه انسان معنوي را غرق در ماده ميكند و
از او انسان مادي ميسازد.
سيد الهي چنان تقواي الهي پيشه كرد كه خـود مقيـاس تقـوا و بـيتقـوايي
شده بود .مردم ميزان تقواي خود را با سيد عارف مـيسـنجيدند و او را مجسـمه
تقواي الهي ميدانستند.

 .1عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ،ج اول ،ص97

سير منازل حقاني

111

منزل توكل حق
توكل به معني سپردن همه امور انساني به حق است .در ايـن واگـذاري حكمـت
اميد و زندگي نهفته است .با اين اميد يأس و نااميدي از ميـان مـيرود و زنـدگي
انسان در كيانِ جهاني استقرار مييابد.
اميد در تصور اوليه به دو بخش حقاني و غيرحقاني است .اميد غيرحقاني به
حقِ ناتمام در جهان امكان معطوف گرديده است .اميد حقاني بـه حـقِ تمـام بـاز
مي گردد .با اين رويكرد نوع اميـد چـرخش واگـذاردن و توكـل كـردن را توجيـه
عقالني و منطقي ميكند.
توكل به دو بخش واقعي و توهمي است .توكل واقعي با تالش انسان همـراه
شد و توهمي ناشي از جريان خودفريبي است.
با اين اصل واگذاردن امور انساني نشانگر به سامان كـردن امـور متعاقـب بـا
حق است .يعني واگذاردن امور به حقِ تمام مساوي با بيكـاري و تنبلـي نيسـت و
آن طرح اميدي پس از تالش همه جانبه است.
توكل بدون تالش و تدبير با توكل نكردن يكسان است .با وجود ايـن كسـي
كه كاري نكند و امور خود را به ديگري واگذارد ،ديگري احساس ميكند كه به او
بي مهري شده است .در حالي كه توكل نشانگر حرمت نگه داشتن و ارتقا دادن به
وجود ديگري است.
سيد دانا توكل را با تالش مستمر قـرين هـم دانسـته اسـت و توكـل بـدون
تالش را همسان با تنبلي مي دانست .از نظر ايشان توكل واگذاشتن امـور پـس از
تالشِ الزم به حق است.
از نظر سيد قدسي توكل فقط معطوف به حق است و واگذاشتن هـر چيـزي
را به غير او كاري نادرست ميداست .اين اصل به صورت عملي در شـيوه زنـدگي
سيد بزرگ به صورت متفاوت و متناوب ديده شده است.
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خوانشِ سيد عارف از توكل چنان بود كه عمل كرده است .ايشـان بـا عمـل
خود چرخش توكل را معنايي كرد و تصوير درستي از آن نشان داده است .مـردم
از توكلِ همراه با تالش سيدِ بزرگ بسيار سخن ميگويند .ايشان در عـين تـالش
بسيار در هيچ مقطع توكل را فراموش نكرد و آن را در دستور خـرد و قلـب خـود
قرار داده است.

1

منزل رضاي حق
رضاي حق ناشي از انجام امور پسنديده حقاني است .با ايـن وصـف كسـي در راه
رضاي حق قدم بر ميدارد كه راه حق را شناخته باشد.
شناسايي راه حق درگرو شناخت منطق حق است .اين حقشناسي به انسان
راه حق را نشان ميدهد و آدمي با اين آگاهي در مسيرش ميرود.
با وجود اين راهها ممكن است حقاني يا معطوف بـه حقـاني باشـند .در ايـن
صورت امر نيز به دو بخش حقاني و غيرحقاني تقسيم ميشود .اگـر بشـر بـه امـر
غيرحقاني گردن نهد ،رضايت حق را بـه دنبـال دارد .چنانچـه امـر غيرحقـاني را
بپذيرد با رضاي حق معارض است.
رضاي حق در چهارسوي منطقِ حق امري پسنديده اسـت .در ايـن صـورت
اگر چيزي برخالف پسند حق باشد ،راهـي غيرحقـاني بـود و بـا منطـق خـرد در
تعارض است.
با اين برداشت امر به دو بخش معقول و نامعقول است .امر معقول سـاختار و
ماهيت حقاني دارد و نامعقول در برابر آن واقع شده اسـت .بنـابراين امـر معقـول
مورد پسند حق و نامعقول در برابر با آن است.

 .1اين اصول منطق ي براساس روايت متواتر از حيات عملي سيد قدسي دانسته شده است.
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سيد قدسي در راهي رفت كه رضاي حق را به دنبـال داشـته اسـت .تـالش
ايشان مبت ني بر اين اصل بود كه پسندِ حق مالك فكر و عمل است .اگـر چيـزي
رضاي حق را تعيين نكرده باشد ،او از طرح و اقدامش منصرف ميشد.
مردم اين وي گي را در رفتار و اعمال سيد قدسي مشـاهده مـيكردنـد .ايـن
اصل به تدريج مورد توجه اطرافيانش قرار گرفت و آنان نيز در راهـي كـه ايشـان
رفته است ،گام برداشتند.
سيد قدسي در نشستن ،برخاستن و ايستادن با رضاي حق عمل مـيكـرد و
رضايت حق ميزان فكر و عمل او بود .ايشان در سنجش فكر و عمل رضاي حق را
اصلِ نخستين و پاياني قرار داده بود و چيز ديگـري در دسـتور كـار ايشـان قـرار
نداشته است.
منزل بصيرت حقاني
بصيرت به معني دريافتنِ متز حقيقت است .اين دريافتن برگونه واقعي و به شكل
پايدار است .البته چنين دريافتي در تراز آگاهي و گواهي ناب قرار دارد.
بصيرت در تصور اوليه به دو بخش پايدار و ناپايدار تقسيم ميشود و هر يك
به انواعي بخش مي شوند .با اين حال در هر يك نوعي از آگاهي عميق وجود دارد
كه آنها را از ديگر آگاهيهاي انساني متمايز ميكند.
بصيرت با سه اليه مفهومي و يك اليه وجـودي دانسـته مـيشـود .بصـيرت
مفهومي شامل دو اصلِ حسي و عقلي است و وجـودي بـه ذهـن و متـز پيچيـده
شده است.
بصيرت حسي شامل خيال و وهم ميشود .البته هر يك در ذهـنگسـتري و
گشايشِ ادراك مفهومي نقش برجسته بر عهده دارند.
بصيرت عقلي در سطح كالن به دو بخش عملي و نظري است .با ايـن حـال
هر يك ممكن است دستخوش خيال و وهم شوند و از مدار خـرد بيـرون آينـد و
ممكن است در دايره خرد حركت كنند و به مفاهيم ناب دست يابند.
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بصيرت وجودي ريشه در قلـب انسـاني دارد .ايـن بصـيرت از بنيـان وجـود
انساني بر ميخيزد و كشف آن ناشي از الهام معنوي است.
با وجود اين در بصيرت قلبي به نحوي بصيرت حقاني ديـده مـيشـود .ايـن
بصيرت به مثابه اصلِ واقع بنيان حقيقت و واقعيت را ميگشايد و با تمامي وجـود
به آن دست مييابد.
سيد قدسي با فهم اين واقعيت مراحل بصيرتهـاي چندگانـه را طـي كـرده
است .ايشان با فهمِ ادراك حسي برشانه ادراك خردي قرار گرفـت و بـه پشـتوانه
اين دو فهم به درك قلبي دست يافته است.
سيد دانا فكر و عمل خود را بـا ايـن معيـار اصـولي سـنجيده اسـت .ايشـان
هرچند از بصيرت قلبي و خردي برخوردار بود ،امـا همـواره دغدغـه ادراك قلبـي
داشته است .به وي ه اينكه حياتِ سيد عارف گواهي است كه ايشان با منطق قلب
زيسته و در روند قلبها سكونت كرده است.
شايد رمز پايداري ايشان چرخش قلبي در عرصههاي مختلف حيات انسـاني
بوده است .اين چرخش نشانگر پويشي از بسته به باز بود تا حيات انسـاني تـأمين
شود .با اين حال قلب سليم با منطق قلب پيوند ميخورد و در قلبها مـيمانـد و
پايدار و جاودان ميشود.
منزل همراهي حكمت
جهان هم از وجود تنهاست و هم سرشار از تنهايي اسـت و آفريـدههـا بـه شـكل
متناظر در جهانهاي متفاوت آفريده شدند .يعني آفريدهها گرچـه نخسـت سـاده
بودند ،اما ديگر آفريدهها تركيبي از امكانهاي كيهان به حساب ميآيند.
در جهان امكان همه آفريدهها به نحـوي بـراي خـود همراهـي دارنـد تـا در
تنهاييها خفه و خفته نشوند .اين اصل چنان اهميـت دارد تـا جـايي كـه همـراه
داشتن پيششرط زيستن است .اگر وجودي سراسر تنهـا باشـد ،در تنهـاييهـاي
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خود مي ميرد و به كلي فراموش مي شود و چيزي از جهان خود و جهـاني كـه در
آن واقع شده نميفهمد و رخت از جهان فرو ميبندد.
خدا آفريده هاي خود را با همراهانشان آفريـد تـا در كمـال و تـداوم حيـات
قرين هم باشند .با اين فرض وجودِ تنهايي كه فاقد هر نوع همراهي باشـد ،امـري
ناممكن است .از نگاه ديگر اين همراهي بـيحكمـت نبـود و اسـاس همراهـي در
چرخه آفرينش با حكمتهايي قرين بوده است:
الف ،همراهي ذهن و متز تماميتِ آفرينش است كه فقر يا نبـودش موجـب
فلج شدن زندگي ميشود .يعني همراه داشتن در جهان وجودي اسـاس آفـرينش
و متز زندگي است.
ب ،تدوام حيات آفريدهها به اصل همراهي مربوط ميشود.
ج ،همراهي با خود جريان همسخن شدن را به وجود مـي آورد كـه موجـب
قوام حيات كيهاني ميشود.
همراهي در دو سِلك مادي و معنوي پديدار ميشود .اين حكمت با همراهي
قرين است و كسي بينياز از وجودشان نيست.
سيدِ دانا از هر دو حكمت برخوردار بود .او هـم همراهـاني در جهـان مـادي
داشت و هم از نعمت زندگي مشترك برخوردار بـود كـه آن تجميعـي از زنـدگي
مادي و معنوي است.
ايشان عالوه بر حكمتِ همراهي در سـراي مـاده بـه شـكل برتـر از حكمـت
همراهي در جهان معنوي نيز برخوردار بوده است .شـايد راز اينكـه سـيد بـزرگ
قدسي ناميده شد در همين تلفيق حكمت قدسي با معنوي بوده است.
سيد قدسي با طي منازل معنوي به مقامات پاك انساني رسيده است .ايشان
انساني پاك سرشت بود و در همـه عمـر پـاك سـيرت مانـد و در گـذر زمـان بـا
همراهانش به كمال حكمت قدسي دست يافته است .در حالي كه ايشـان هـر دو
همراه را در سراي حكمتها دوست مـيداشـت و همسـفري بـا آنـان را غنيمـت

116

نقش عارف قدسي

ميدانست و نيز فرصت همسخن شدن با آنان را از دست نميداد و ايـن حقيقـت
راز پديداري و جاوداني سيد پاك شده است.
منزل اخالص انساني
اخالصِ انساني نشانگر ناب شدن در روند يكتايي و يكتويي است .انسان بـا اصـل
وحدت گراييِ اصيل و گذر از مراتب بسياري به خلوص مـيرسـد و در نتيجـه بـه
يكتويي دست مييابد.
انسان در اين دايره وجودي فقط حق را ميبيند و خود ناديده ميماند و يا با
حق ديده مي شود .در اين تراز خود در برابـر حـق وجـود نـدارد و هرچـه هسـت
اوست و او همه امكانِ هستي است.
با اين فرض اصلِ بسياري وجود ندارد و فقط مراتب يكتـايي وجـود دارد .در
اين صورت كسي كه با بسياري و اعتباري قرين باشد ،ناخواسـته از حـقِ حقيقـي
دور ميشود.
وحدت هستي نماد و تصويري از جوهر حقيقـت و بسـياري مركـز اعتبـاري
است .با اين اصل وحدت حقيقت جانِ جهان و جهان نيز نمود حقـاني و وحـدت
بخش است .بنابراين جهان ممكن اصالت ندارد و حقيقت اصيل متـز ايـن جهـان
ممكن است.
جهان با حقيقت اصيل بنياد شد و حقيقت جوهري يكتاست .بـا ايـن تلقـي
جهان از حق كه متز آن است ايجاد شد و با حق به وجود آمـد و حـق نيـز متـز
حيات معقول و محسوس جهان است .با اين منطق جهان هستي اصـالت نـدارد و
به ايجادكننده خود وابسته و پيوسته است.
با اين برداشت اخالص در پيوند با حق حالت معنايي پيدا ميكند .اگر انسان
يه اخالص نرسد چيزي از حقيقت نميداند و خلوص شرط اوليه براي بنيانهـاي
شناخت حقيقت است.
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سيد دانا اين واقعيت را به درستي درك كرده بـود كـه امـر بسـياري وجـود
ندارد و هرچه هست همه يكتايي است .ايشان با توجه به اين اصلِ واقع از انساني
سخن ميگفت كه با اخالص در راه ناب شدن قرار ميگيرد.
سيد قدسي چنان فكر و عمل ميكرد كـه حـق بـر تمـامي وجـودش سـايه
انداخت و گويي او وجود ندارد و فقط حق وجود دارد .با اين اصل خود را همـواره
در محضر حق ميديد و تالش مي كرد كه به اخالص برسد تـا بـا نـاب شـدن در
مدار يكتايي قرار گيرد و سمبلي از انسان كامل شود.
مردم در وجود سـيد قدسـي ايـن حالـت معنـوي را مشـاهده مـيكردنـد و
مجذوب حاالت معنوي او مي شدند .اين وي گي ايشان موجب شـد كـه مـردم بـا
رفتارش به اخالص و يكتايي روي آورند و مجموعه اي از وفا و صميميت را شـكل
دهند و در راه خير و سعادت حركت كنند.
منزل خردمندي و تفكر
خرد جوهر هستي انسان است و او با اين واقعيتِ اصيل زندگي مـيكنـد .بـا ايـن
نگاه اگر ذهن داشتن مبناي اصلي فكركردن باشد ،طبيعي است كـه بـدون خـرد
اتفاقي براساس روند تفكر نمي افتد .با اين اصل خرد موقعيـتِ وجـودي انسـان را
نشان ميدهد و درصدد بر ميآيد كه با امكان تفكر از آن رمزگشايي كند.
خرد هم پيوندي با جهـان قدسـي دارد و هـم بـه كمـك انسـان در چرخـه
زندگي مادي ميآيد .با اين وصف انسان از خرد استفاده دو منظوره مـيكنـد كـه
يكي محسوس و ديگري معقول است.
خرد جانِ جهان و خردمندي اساس پيدايي آن است .جهان بـدون خـرد نـه
نوشته و نه خوانده ميشود .با اين فرض جهان با ذهن و خرد نوشته شد و با فكـر
و زبان فكر خوانده و گفته ميشود.
حكيم با درك حقايق بين خرد و فكر تعامل منطقي برقرار ميكند و خرد را
زيربناي تفكر عقالني و منطقي قرار ميدهد .او به راستي ميداند كه با فقـر خـرد
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به صورت طبيعي فقر فكر و منطق فكر شكل ميگيرد و در نتيجـه قـدرت عمـل
بدون چيرگي منطق و فكر ميشود.
ذهن با خردمندي بنيادي از حكمت و تفكر است كه اساس دانايي انسان بـه
حساب مي آيد .ذهن با اين دو ابزار به حكمت اصيل دست مييابد و از اين طريق
حكمت ناب ساخته ميشود.
سيد قدسي هم انساني خردمند بود و هـم پديـده تفكـر در دسـتور زنـدگي
ايشان قرار داشته است .ايشان با اين دو وي گي به حكمت ناب دسـت يافـت و در
نتيجه حكيمِ اصيل شده است.
سيد دانا از هر چيز به اندازه مي دانست و به ميـزان خواسـته داشـته اسـت.
ايشان از افراط و تفريط دوري ميجُست و انسـاني متعـادل و منطقـي بـود .او بـا
خردمندي و تفكر زندگي ميكرد و بازيهـاي زمانـه او را گرفتـار خـود نكـرد تـا
بجاي حقيقت گرفتار مصلحت شوم و سخيف شود.
سيد دانا با خردمندي دو دغدغه اساسي را دنبال كـرده اسـت .يكـي حيـات
معنوي براساس طبيعت وجـودي و ديگـر حيـات مـادي بـوده اسـت .ايشـان بـا
خردمندي و تفكر زندگي خود را ميزان ميكرد و ميدانست كـه خـرد بـه تعبيـر
پيامبر (ص) نخستين آفريده خداوند است1.او براي نخسـتين آفريـده ارزش ويـ ه
قائل بود و از امكانش بـراي زنـدگي اسـتفاده مـيكـرد تـا در روز واپسـين بـراي
استفاده نكردن بازخواست نشود .او نمونه انساني بـود كـه خـرد خـود را بـه كـار
گرفت و فن به كارگيري آن را به نيكي آموخته است.

 .1بحاراالنوار ،ج اول ،ص97
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منزل تواضع
تواضع بخشي از حكمت انساني است .انسان با اصلِ تواضع به مراتب برتر انسـاني
ميرسد .او با اين اصل از ديگر انسانها به مراتب بـيشتـر در مـدار انسـاني قـرار
ميگيرد و نقش مؤثرتري ايفا خواهد كرد.
تواضع اصلِ بنياد انساني است .در تواضع انساني خير بسـيار نهفتـه اسـت و
آدمي با آن به حكمت اصيل آراسته مي شود و به تماميت انساني ميرسد تا با آن
تصوير جامعي از انسان كامل ارائه شود.
تواضع براي انسان بزرگي ميآورد و او با اين وي گيها بزرگمنش ميشود .بـا
اين تلقي انسان متواضع نه تنها كوچك نمـيشـود كـه كـوچكي را در خـود فـرو
ميبرد .او با تواضع به بزرگي مي رسد و دامنه بزرگي خود را گسـترش مـيدهـد.
بنابراين تواضع انسان از نشانه بزرگي و بزرگمنشي اوست.
انسان متواضع انساني معقول و ارزش مدار اسـت .او بـه وجـود انسـان ارزش
مينهد و ارزشهاي انساني را با منطق عقل و حس به تصوير ميكشد.
با تواضع انسان از جهان مادي به جهان معنوي پرواز كـرد و سـبك بـال بـه
سمت حقيقت پرواز ميكند .او در كشمكش هستي و نيستي پاك مـيشـود و در
پاكي راحت و با خوشي ميآرامد.
سيد قدسي انساني بسيار متواضع و فروتن بود .تواضع ايشان به حـدي بـود
كه هر كسي مي توانست با او ارتباط برقرار كند و همه انسانها اعـم از كوچـك و
بزرگ با او مأنوس بودند.
از نگاهي تواضع ايشان موجـب مـيشـد كـه كوچـك و بـزرگ بـا او رابطـه
صميمي داشته باشند و از دانش و حكمت وجودش بهرهمند شوند .ايشان حكمت
را از كسي فروگذار نميكرد ،اما به تناسب به انسانها حكمت ميآموخت و اغلـب
نيز حكمت رفتاري را تعليم ميداد و از تعليم گفتاري پرهيز ميكرد.
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از نظر ديگر متواضع بودن ايشان آدمي را متوجه وجود خود ميكرد و آدمي
با اين منطق متوجه ارزشهاي وجودي خود ميشد .براي او وجود انسان اهميـت
اساسي داشت و اينكه چه كسي است يا با چه كساني هست به طور كلي اهميتي
نداشته است.
تواضع از نظر سيدِ عارف در شمار شاخصهـاي اساسـي انسـان كامـل قـرار
دارد .انسان با اين شاخص در مدار بزرگي قرار مـيگيـرد .از ايـنرو بزرگـي سـيد
قدسي نيز ناشي از اين واقعيت بود كه ريشه در حقيقت اصيل داشته است.
منزل دوستي و دشمني
دوستي اصلِ نخستين در زندگي و منشأ تمامي حيات هستي است و ترس بـراي
نگهداري آن است .با اين حال انساني كه دوست خدا و آفريدههايش باشـد ،خـدا
دوست او خواهد بود و از هيچ دشمني هراس نخواهد داشت .اگر كسي بـا خـدا و
آفرينش او دشمني كند ،خدا دشمن او ميشود كه به دشمني نيـاز نـدارد .يعنـي
دوستي و دشمني در خداوند به سـرآغاز و سـرانجام مـيرسـد و ديگـر تصـورات
بيهوده و ناتمام است.
با اين منطق دوستي و ترس مـالزم يكديگرنـد .اگـر در جـايي يكـي باشـد،
ديگري نيز ناگزير حاضر است.
عارف قدسي ميان دوستي و ترس نوعي ارتباط منطقي برقرار كـرد تـا هـيچ
يك از دستور خرد انساني نيفتند .او بـا شـاخص دوسـتي شـاخصهـاي تـرس و
دشمني را از ميان برداشته است .بنابراين ترسـي از چيـزي وجـود نـدارد و فقـط
ترس از دست دادن دوستي وجود دارد و احساس ترس براي تعميق بخشيدن بـه
حاالت دوستي است.
خدا همانگونه كه رحمان و رحيم است ،قادر ،بينا و تواناست .در عين حـال
رحمت او بر خشمش پيشي دارد و در هر حال اصل رحمت اسـت .بـا ايـن اصـل
دوستي وجود دارد و ترس و دشمني فرض اعتباري براي توضيح آن است.
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عارف قدسي با خدا رابطه دوستي برقرار ميكند و با اين اصل بـه رحمـت و
محبت حق مي پيوندد .در اين صورت رحمت وحشتي ندارد و ترس و دشـمني او
ناشي از دست دادن دوستي است.
سيد قدسي خدا را با همه وجودش دوست داشت و ايـن دوسـتي در سـطح
وسيعي در نيايش او نمود ممتاز يافته است .ايشان چنان نيايشي به پا داشت كـه
همواره در نزد ديگران نيايش او بينظير بوده است.

1

مردم با مشاهده اين وي گيها او را سيد قدسي و پاك ميدانستند .به طوري
كه احساس عمومي بر اين بود كه ايشان دوست هميشگي خدا و مـردم اسـت .از
اين رو مردم دوستي با خدا را در رفتار ايشان نسبت به همنوع و ديگر آفريدهها به
روشني مشاهده ميكردند.
سيد قدسي خدا ،انسان و كيهان را دوست داشت و ترس و وحشت او ناشـي
از دست دادن دوستي با خدا و آفريدههايش بوده است .اين نكته در ديدار ايشـان
با رضاشاه مشاهده شده است.
سيدِ دانا در گفتگويي با رضاشاه در شهر شاهي از اين نعمت دوستي با خـدا
پيروي كرده است .ايشان پيش از ديدار ،همـراه ديـدار و پـس از ديـدار از خـدا و
نعمتهايش سخن گفت و شاه ار نَفَس قدسي ايشان در حيرتي عميق فرو رفت و
گويا با انسان جديدي مواجه شده است.
در دوره رضاشاه كه مقطعي اذان گفتن با صداي بلند ممنوع شده بود ،سـيد
عارف بر بلندي مسجد شهرستان شاهي رفت و اذان گفت كه اعتراض شـاه را بـه
دنبال داشت .شاه گفت مگر من نگفتم اذان با صداي بلند گفته نشود:
سيد بزرگ در پاسخ گفت :من به فرمان خدا اذان گفتم و به فرمانش تمـام
كردم و با فرمان ديگرش مجدداً اذان خواهم گفت .در عين حـال مقـام شـاهي را
پاس داشت و احترامش را محفوز نگه داشته اسـت .او در حـالي كـه گفتـه بـود
 .1خديجه بزرگي ميگفت كه كه نماز سيد عبدالوهاب را كسي نميخواند.
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فرمان خدا مقدم بر فرمان شماست و بنابراين اطاعت آن بـراي همـه الزم اسـت،
شاه لحظاتي در خودش فرو رفت و چيزي نگفت .سيد قدسي در ادامه گفـت كـه
اين اصل حتي شامل مقام شاهي هم مي شود ،شاه را دوباره بـه سـكوتي شـگرف
برانگيخت و شاه در حيرتي عميق تسليم منطق و روح قدسي سيد بـزرگ شـد و
دستور اوليه خود را ناديده گرفت و از برداشتن عمامـه سـيد قدسـي و همراهـان
منصرف شد و او را ستود.

1

منزل فقر هستي
فقر هستي با كشف بنيانهاي آن ممكن ميشود .در اين وضعيت كسي كـه فهـم
مناسب و نابي از هستي نداشته باشد ،نياز و بينيازي هستي را نميفهمد و تصـور
گنگي از آن خواهد داشت.
هستي متز كيهان است و كيهان نمودهايي از هستي ممكـن اسـت .در ايـن
صورت فهم انسان از كيهان به او امكان و ظرفيتي ميبخشد كه عناصر هسـتي را
كشف كند تا به عناصر بنيادين جهان دست يابد.
فهم فقر هستي درگرو فهم بنيان هستي ناب و نيز هستي ممكـن اسـت .بـا
اين اصل با فهم هستي ناب جايگاه هستي ممكن دانسته ميشود.
هستي ناب مركز همه هستيهاست و همه امكان ها از آن به وجود آمدند .او
بي نياز مطلق و تماميت هستي و هستي ناب است .بر اين اساس ديگر هسـتيهـا
نيازمندند و استقالل وجودي ندارند .از سويي اين عـدم اسـتقالل و نـاب و تمـام
نبودن از نشانه ممكن بودن است كه با ناتماميها همراه شده است .از سوي ديگر
زماني كه هستي ناتمام باشد ،نمادي از نيازمندي است و اين نياز تصوير تمامي از
فقر هستي خواهد بود.

 . 1اين روايت به صورت متفاوت بيان شد ،هرچند كه برخي نادر آن را مخدوش دانستند.
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سيد قدسي درك روشني از حقيقت هستي داشت و اين درك به او نيرويـي
برتر عقالني و قلبي ميبخشيد كه جايگاه هستي امكاني خود را كشف كند .او بـه
صورت روشن ميدانست كه كيست ،كجاست و بـه كجـا مـيرود .يعنـي تصـور و
تصديق روشني از آغاز و انجام كيهان و خودش داشت و در نتيجـه رابطـه آغـاز و
انجام را كشف كرده بود.
سيد دانا از آنجا كه خود را ميشناخت ،خـدا را نيـز شـناخته اسـت .او راه و
رسم زندگي پاك را ميدانست و با آگاهي و دانايي زنـدگي مـيكـرد و بـراي هـر
عمل خود منطق توجيهي داشت.
سيد قدسي چنان زندگي كرد كه مورد توجه همه پاكان و نيكان قرار گرفت
و براي خود جايگاه ممتاز در نظر نگرفت .به طوري كه هر كسـي بـا او نشسـت و
برخاست ميكرد ،مسحور نفوذ معنوي وجودش ميشد.
سيد دانا با تمامي امكانِ وجودي فقر هستي خود را دريافـت .او مـيدانسـت
كه همه هستي از خداوند است و او همه هستي ممكـن اسـت و بنـابراين فخـر و
بزرگبيني ممنوع است .سيد پاك با اين فهم خود را به هسـتي نـاب و بـيپايـان
سپرد كه حقيقتي بيپايان و جاودان است.
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فصل سوم ـ سير مقامات انساني
در اين فصل به مقاماتي اشاره ميشـود كـه عـارف و حكـيم خـود را در آن پيـدا
مي كنند .اين مقامات معنوي چنان ارزشـمندند كـه مـردان بـزرگ از قلـب آنهـا
بيرون آمدند .در مقامـات انسـاني چنـد مقـام بنيـادين وجـود دارد كـه در عـين
همگرايي تفاوتهاي اساسي با هم دارند .با اين نگاه بخشهايي از مقامات انسـاني
در زواياي مختلف بررسي ميشوند.
مقام وصل
ن روح انسـاني محقـق
مقام وصل سرشار از هويـت انسـاني اسـت و بـا نـاب شـد ِ
مي شود .در اين حالت ناب شدن انسان با همراهي به دست ميآيد و اين مقام بـا
تجارب عملي قابل دست يافتن خواهد بود.
مقام وصل به دو صورت است .يكي نشان دادن راه حق كه آدمي در ايـن راه
حركت كند و سرانجام به آن برسد .ديگر پيوند دادن آن به مجراي وجودي حـق
است .در مقام اول احتمال اشتباه دور از ذهن نيست و دوم با تمامي امكـانش بـه
حق پيوسته است و اشتباهي در آن وجود ندارد.
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با اين وصف دستيابي به هر يك در امكان انسان است و هر كسي با اخـالص
مي تواند به اين مقام دست يابد .اين اخالص با اصالح امور انساني و هم پيوندي با
حق و حقاني شدن ميسر ميشود.
مقام حق نه فطري كه امر اكتسابي است و بـا ممارسـت حقـاني بـه دسـت
مي آيد .اين عاليق انساني در سرشت او وجود دارند كـه اگـر هـدايت نشـوند بـه
انحراف كشيده ميشوند.
با اين نگاه انسان بايد روش پيوند به حق را بشناسد و با درك ايـن واقعيـت
در راه حقاني گام بر دارد روش حق شيوه انبياي الهي و حكيمان خردمند اسـت.
اين روش به دنبال طرح واقعيتي است كه صاحبان خرد ناب در حوزه انسـاني بـه
ما تعليم دادند.
مقام وصل سراسر طرحي از يك واقعيت عملي است ،هرچنـد كـه از منطـق
نظري نيز تتذيه ميشود .يعني روش نظري اين مقام ابـزاري بـراي دسـتيابي بـه
حقيقت است .در حالي كه اصلِ روش فراهم آمده از عقل عملي است كه با رونـد
قلبآگاهي همپيوند شده است.
سيد قدسي مقام وصل را از منطق وحي ،انبياي الهي و از حكيمان خردمنـد
آموخته بود .او با اين تعليم به مقام خرد ناب رسيد و در امـور انسـاني همـواره از
عقل سليم پيروي كرده است.
ي
سيد قدسي با تعليم روش دستيابي بـه مقـام وصـل بـه ايـن مقـام متعـال ِ
انساني در همپيوندي با حقيقت اصيل دست يافته بود .با اين حال نشـانههـايي از
كرامات و الهامات قلبي از ايشان نقل شـد كـه بـر ايـن اصـلِ روشـن و حكمتانـه
گواهي ميدهند.
مردم اين مقام وصل سـيد قدسـي را در پرتـو حقيقـت هسـتي درك كـرده
بودند .شايد راز اينكه سيد بزرگ پسند عمومي يافته است به ايـن دليـل روشـن
بود كه آنان در محضرش به مقام وصل ناظر بودند.
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مقام رغبت
مقام رغبتِ حق مقامي سرشار از نعمت ،رحمت و محبت اسـت .ايـن مقـام بـراي
كساني كه از خود مراقبت كردند امري الزم است.
رغبت انساني بـه حـق بـراي كسـاني ممكـن مـيشـود كـه حـقشـناس و
خودشناس باشند .اگر كسي حق را نشناسد ،وجود خود را نميشناسد .زيرا ميـان
اين دو شناسايي مالزمه منطقي وجود دارد.
مقام رغبت منزلي از منازل عرفاني است .اين منـزل بـا ممارسـت و بـا حـق
پويي به دست ميآيد و پس از پديداري مراقبت دائمي الزم است.
سيد قدسي به اين مقام متعالي دست يافته بود .او مقام رغبت را شـناخت و
با تمامي وجودش به مقام حق دست يافته است.
سيد عارف چنان زندگي كرد كه در همه حال حق نزدش حاضر بوده اسـت.
ايشان در هر حال به سمت حق ميرفت و حق غايت تالشها و آرمانهايش بود.
تمايل سيد قدسي به حق در همه حاالت زبانزد خاص و عام بـود .ايشـان در
همه حال به حق واقعي پيوستگي داشت و مردم را به ايـن ميـل حقـاني ترغيـب
كرده است.
مردم در گفتار و كردار سيد قدسي فقط رغبت بـه حـق را در همـه زنـدگي
خود مي ديدند و اين وي گي ممتاز بر محبت ايشان در جامعه انسـاني مـيافـزود.
مردم احساس ميكردند كه سراسر وجودش حق و به حق پيوسـته اسـت و چيـز
ديگري در نهادش وجود نداشته است.
گفته شد كه فرزندش سيدعبدالتفار در دهه محرم و ماه مبارك رمضان كـه
براي سخنراني به شاهكال ميرفتند ،پلنگي ايشان را همراهي ميكردنـد و چنـان
محبتي بين ايشان و پلن به وجود آمد كه مدتها اين ارتباط برقرار بوده اسـت.
يعني حاالت معنوي سيد قدسي به نحوي در فرزنـدس نفـوذ كـرد و اثـر عميـق
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برجاي گذاشت و در نتيجه عالوه بر انسان ها ميان حيوانات نيز دوستي به وجـود
آورده است1.
اين رغبت موجب شد كه ايشان تمايلي به مواهب مادي نداشته باشـند و در
نتيجه ثروتي نيندوخته است .سيد قدسي فقط يكبار و آن هم بـه اصـرار يكـي از
دوستانش به مشهد مقدس رضوي سفر كردند تا شاهد امام شاهدان باشد .از ايـن
سفر فقط يك تصوير از ايشان برجاي مانده كه تاكنون حكايتهـاي بسـيار از آن
روايت شده است.
مقام همت
انسان با اصل خردمندي و منطق ذهن و متز شناخته ميشود .يعني انسان عالوه
بر متز از قابليت ذهن نيز برخوردار است .اين قابليت به او امكاني از فكـر داد كـه
متفاوت ديده شده است .با اين حال ذهن و متز امكان و زمينه انديشـيدني را بـه
وجود ميآورند كه او را از درون متحول ميسازند.
مقام همت در عمل جوهر وجـودي انسـان اسـت .آدمـي بـا ايـن قابليـت از
وجودش رمزگشايي ميكند تا از چگونگي وجودش دانا شود.
با اين اصل همه دانستهها و داشتههاي انسان ناشي از همت و ندانسـتههـا و
نداشتهها نيز بر اثر فقر همت و تالشِ سامان يافته اسـت .بـر ايـن اسـاس همـت
وضعيت تعييني را براي انسان ترسيم ميكند و او بـا آن سـر بـر مـيكشـد و بـا
طراوت ميشود.
در همــت اراده ،قصــد و قــدرت وجــود دارد .يعنــي همــت نشــانهاي از اراده
معطوف به قصد و قدرت است .اين قدرت ممكن است فكري يا هر نيـروي ديگـر
باشد كه در انسان نهاده شده است.

 .1از فرزندش سيد يوسف نقل شده است.
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همت از نشانه هاي امكانِ وجودي است .با همت دانسته ميشود كه نيرويـي
در وجود انسان وجود دارد كه فقط با آن ميتوان به آنها دست يافت.
همت انسان مقامي از مقامات حق و سراسر امر حقاني اسـت .ايـن مقـام در
واقعيت وجودي از منازل حق ناب به حساب ميآيد كه با آن استعدادهاي انساني
تحقق مييابد.
سيد قدسي در سطوح مختلفي همت انساني را دنبال كرده و اين وي گـي در
اليههاي متفاوتي در وجودش بروز و ظهور يافته است .ايشان با همت بلنـدش در
فراگيري عرفان قدسي گام بزرگي برداشته است .او به نيكي دانسته است كه همه
وجود انسان بسته به همت اوست .اگر همتي سست بنياد باشـد ،تجليـات جـامع
انساني بروز نخواهد يافت1.
سيد عارف همت حقاني را جدي مـيگرفـت و ديگـران را بـه فراگيـري آن
دعوت ميكرد .او ميدانست كه رسيدن به حق به همت حقـاني نيازمنـد اسـت و
بدون آن گامي به پيش برداشته نمي شود .اين همت در چهارسوي زندگي مـادي
و معنوي ايشان چشمانداز وي ه يافته است.
مقام رعايت حق
انسان با تمامي وجودش نماد حق و از حقيقت يكتاست .در اين حالت حقـي كـه
در انسان نهاده شد نه اعتباري كه حقيقي و فطري است .اين حـقهـا از آغـاز تـا
انجامِ وجودي از انسان با انسان و همراه انسانند.
حقِ انساني در همه انسانها به شكل حقيقي وجود دارد .با اين اصل تعـرض
به هر حقي و از جانب هر كسي كه باشد ،امر پذيرفتني نيست .يعنـي همـه بايـد
حق و حقوق ديگران را مانند پسندِ حـق و حقـوق خـود رعايـت كننـد تـا حـق
خودشان محفوز و جاودان بماند.

 .1يونس ادياني ،فهم حكمت انساني ،ص ( 672نشر نقش جهان)1398،
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رعايت حق نوعي گردن نهادن به حقوق ديگران و نيـز مصـون نگـه داشـتنِ
حق خود از تعرض ديگران است .با وجود اين كسي كـه حـق ديگـران را ناديـده
ميگيرد ،ناگزير ناديدن ديگران را نسبت به حق خود بايـد بپـذيرد .زيـرا رعايـت
حقها موجب احترام گذاشتن به انسانها و ارزشهاي انساني ميشود.
سيد قدسي هم حق را به خوبي ميشناخت و هم مقام و منزلتي بـراي حـق
در نظر گرفته بود .ايشان با توجه به اين آگاهي رعايت حـق و حقـوق ديگـران را
اصل قرار داد و رعايت حقِ سرشتي را اصل اول دانسته است.
سيد عارف در رعايت حق ديگران همواره گامي به پيش برداشته است .او به
نيكي مي دانست كه توجه كردن به حق ديگران به معني ديـدن و رعايـت كـردن
حقوق انساني است.
با اين رويك رد كسي كه حق را ببيند بـه صـورت طبيعـي متمايـل بـه حـق
ميشود .در اين وضعيت ذهن متوجه حقي ميشود كه خـدا در او نهـاده و آن بـا
وجودش پديدار ميشود و با مرگش از ميان ميرود .در اين رابطه مـيتـوان حـق
زندگي ،قصد ،اراده ،زيستن ،انديشيدن ،راه رفتن ،نشسـتن و برخاسـتن را از ايـن
مقوله دانست كه كسي نتواند مانع حيات آنها شود.
سيد قدسي سمبل نيك زيستن ،نيك انديشيدن و نيك رفتار كردن بـود .او
چنان زيسته است كه متعرض كسي نشـد و حـق و حقـوقي را تضـيع نكـرد ،در
حالي كه راهنماي خوب زيستن براي ديگران بوده است .شايد شـاه كليـد حيـات
مادي و معنوي سيد بزرگ در همين رعايـت حـق انسـاني بـود كـه از او حكـيم
برجسته ،معنوي و ممتاز ساخته است.
مقام مراتب حقيقت
حقيقت نخستين مركز همه حقهاي ممكن است و اين حقها مراتبي از حقيقـت
ناب به حساب ميآيند و يكتانمايي ميكنند .حقيقتِ يكتـا سراسـر ذاتـي تمـام و
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ناب است .اين حقيقت بينياز از ديگر حقايق ممكـن اسـت ،در حـالي كـه ديگـر
حقايق سخت به او نيازمندند.
حقيقت ناب جامع حقايق و كيانِ تمامي كيهان است .ايـن حقيقـت مراتـب
حقايق را با مناسبات وجودي طراحي ميكند تا تناسب عقالنـي در ميـان باشـد.
مراتب حقيقت همه نشانههاي حقند و هر مرتبه درجهاي از آن را نشـانه مـيرود.
يعني در هر مرتبه حق هاي مناسب با آن وجود دارد .اين حقها در شمار ذاتـي و
فطري قرار دارند و در عين حال مراتبي از حقيقت بودن براي حقايق امري پايدار
و جاودان است.
نكته برتر اينكه حقها استقالل وجودي ندارند و از جامعيتِ هستي حقيقـت
ناب پيروي مي كنند .با اين اصل حقايق ممكن هم ريشه در حق ناب دارنـد ،هـم
در آنها جامعيت حقاني وجود دارد ،هم مراتبـي از حـق محسـوب مـيشـوند و از
اينرو فاقد استقالل وجودي خواهند بود.
سيد قدسي اين نكته را به درستي فهميده بـود و درك روشـني از حقيقـت
ذاتي و مراتب حقيقت داشته است .ايشان با اين فهم جايگـاه انسـاني خـود را در
جهان هستي يافته است.
سيد دانا دانسته است كه مراتب حقيقت او كجاست و در قبال آن چه كاري
بايد انجام دهد .ايشان با شناخت مراتب حقيقت به دنبـال مراقبـت از آن بـود تـا
دستخوش فرسايش نشود.
اين وي گي سيد عارف را ميان اهل حق ممتاز ساخت و مـردم در سـيمايش
حقيقت را مشاهده مي كردند .اين واقعيت چنان فراگير شده بود كه مردم ايشـان
را مجسمه حقيقت ميدانستند و امر او را فرمان متعالي به شمار ميآوردند.
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با اين نگاه فرمان سيد قدسي براي همه پذيرفتني بود و كسـي در آن چـون
و چرايي نميكرد و آن را نه يك واقعيت كه عين حقيقت ميدانستند .بـه طـوري
كه تاكنون حتي يك مورد نافرماني از فرمانش ديده نشده است.

1

مقام آرامش روحي
انسان به عنوان يك واقعيت روحي عصيانگر و طتيانگر دارد .او به دنبال آرامشـي
بود تا خود را پيدا كند و ديگري را برجاي خود ننشاند.
انسانها اغلب در مصاديق آرامش اشتباه ميكنند .برخـي بـه دنبـال امنيـت
مي روند تا آرامش خود را در آن پيدا كنند .اگـر در رونـد امنيـت آرامـش انسـان
حاصل نشد ،در پي رفاه ميروند تا نيازهاي آرامش انساني تأمين شود .اگر هـر دو
در عين تأمين براي آدمي آسايش و آرامشي به وجود نياورنـد ،دچـار آشـفتگي و
سرگرداني ميشوند.
در آرامش انسان مراتبي وجود دارد كه زيربنـاي همـه آنهـا آرامـش روحـي
است .البته آرامش جسماني بخش ديگر از آرامش انسـاني اسـت كـه بـه آرامـش
احساسي پيوسته است.
نكته اين است چه اموري آرامش ايجاد ميكنند؟ در انسان گرچـه امنيـت و
رفاه مهم به نظر مي رسند و آسايش آدمي را به دنبال دارند ،ولـي هـيچ يـك بـه
تنهايي آرامش روحي به وجود نميآورند.
آرامش از خصال ممتاز روح انسان به شمار ميرود و آن نيز از امر الهي است
و انسان با يقينِ قلبي به آرامش ميرسد .در اين ميان هرچند ممكن است رفـاه و
آسايش گسترهاي به دنبال نداشته باشند ،اما نبايد ناديده گرفته شوند.
آرامش از امر حكيم و از مواهب حكمت اصيل است .با اين فرض كسـي كـه
به آرامش دست مي يابد به حكمت و خير بسيار دست يافته اسـت .ايـن حكمـت
 .1سيد چنان نفوذ معنوي داشت كه همه حكايتهايي كه از ايشان گفته شد ،در هيچ جايي نيآمد كه
كسي متعرض اين روح بزرگ شده باشد.
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سراسر نعمتي از رحمت و محبت حق است كه خدا به كسي ميبخشـد كـه او را
دوست داشته باشد.
انسان با آرامشِ روحي و نعمتِ حكمـت بـه اطمينـان مـيرسـد .او در ايـن
موقعيت نگران چيزي نيست و با اميد به حق به پيش ميرود.
سيد قدسي از اين خصلت برتر بهرهمند بوده است .ايشـان از آرامـش و روح
بزرگي برخوردار بود كه گويا نگران چيزي در جهان نبوده است .زيـرا بـا آرامـش
روحي مسئله اميد و نااميدي را در هم فرو برده است.
سيد دانا مي دانست كه آرامش به معني همپيوندي با حقيقت اصـيل اسـت.
يعني فقط پيوستن به حقيقت اطميناني به وجـود مـيآورد كـه موجـب آرامـش
روحي انسان ميشود.
مقام نعمتِ نيكي
نيكي به خود و ديگري از نعمات بزرگ الهي است كه سرچشمه الهي دارد .نيكـي
از وجود حق ايجاد شد و حق مركز هرگونه نيكي كردن اسـت .او بـا رحمـت بـه
كيهانيان نيكي كرده است.
حقِ اصيل نعمت نيكي را به كسي ميدهد كه ظرفيت آن را داشته باشـد .از
اين جهت نعمتِ نيكي به مراتب داده شد و تاكنون به كسـي همـه نعمـت نيكـي
بخشيده نشده است.
نيكي در ذهن قدسي به وجود مي آيد و به تدريج او را خوشبخت ميكنـد و
به سعادت مي رساند .او با اين وي گي به حكمت معنوي دست مييابد تا بـه خيـر
متعالي دسترسي پيدا كند.
نيكي حق با اسماي حقاني صورت ميگيرد و همه آفريدهها از آن بهـرهمنـد
ميشوند .با اين اصل نيكيكردن به راستي بايد صورت گيرد .اگر نيكـيكـردن بـا
اين وصف صورت نگيرد ممكن است از دايره نيكي برافتد و در برابرش قرار گيرد.
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نيكي يا با حق يا به خود يا به ديگري است .نيكي اولي بـراي مجـابكـردن
خود است و حق نيازي به نيكيكردن نـدارد .نيكـي دوم پـاس داشـتن و احتـرام
گذاردن به خود است .نيكي سوم بخاطر خود و ديگري است.
سيد قدسي با فهم مناسب از چرخش نيكـي در هـر يـك پـيش قـدم بـوده
است .ايشان نيكي را براي حق يا خود يا ديگري ميدانست و از نظر او نيكي براي
نيكي مردود است .از نگاه ديگر سازوكار فكر و عمل او گواهي است كه بـا منطـق
حقِ وجودي خود و ديگري را دوست داشت و اين دوستي موجب عمل به نيكـي
كردن شده است.
سيد عارف در نيكي كردن حق و ديگري را بر خود پيشي داشته است .براي
ايشان نيكي مفهوم بزرگتري از رضايتمندي به دنبال داشته است.
سيد دانا نيكـي را فقـط بخـاطر حـق يـا بـراي آفريـدههـاي حـق ضـروري
مي دانست .از نظر ايشان حق و آفريده هايش سزاوار نيكي هستند و همـين اصـل
براي نيكي كردن كافي است.
مقام ادب انساني
ادب تصويري ممتاز از سيماي بزرگ انسان است .بـا ادب نمـاد و زبـان وجـودي
انسان در عرصه فردي و اجتماعي روشن ميشود.
ادب نشانه رسم ،فرهن و تمدن انساني است .انسان بـا رونـق گـرفتنِ ادب
هويت انساني پيدا ميكند و در فضاي آن اليه هـاي مختلـف انسـاني بـه صـورت
متفاوت گشوده ميشود.
ادب سرمشق پديدار شدن فرهن انساني است كـه سـرآغازي حـق نوشـت
دارد .انسان با اين سرمشق اوليه مشقهاي انساني را با الگوي نخستين مينويسد.
ل ذهـن و متـز و نيـز خـرد و حـس مربـوط
ادب انساني به پويش هاي فعـا ِ
مي شود و هر يك در پديداري و پايداريِ ادب انساني نقش تعيينكننده بر عهـده
دارند .يعني بخش هايي از ادب انساني ساختار و ماهيت ذهني و خـردي دارنـد و
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بخش هاي ديگر آن متزي و حسي خواهند بود .انسـان بـا ايـن ابزارهـا هـم ادب
انساني را ميسازد و هم آن را با جوهر انساني به تصوير ميكشد.
ادب در موقعيــت عملــي جــوهر وجــودي انســان اســت .ايــن زبــان وي گــي
انساننمايي دارد و او را با ديگر جانداران متمايز ميسازد.
زبانِ ادب برتر از ربان نحوي و فكري است .اين زبـان از بنيـانهـاي انسـاني
سخن ميگويد و نمادهايي از ستونهاي وجودي انسان است.
سيد قدسي نماد واقعي از ادب انساني بـود .مـردم ايشـان را سـمبل انسـان
واقعي مي دانستند .اين وي گي ممتاز چنان در افكـار مـردم نفـوذ كـرده بـود كـه
وجودش تاكنون جاودان مانده است.
سيد دانا از راه و رسم زندگي معقـول سـخن گفتـه اسـت كـه در آن امـواج
فرهن انساني به شكل برجسته ديده شده است .او با اين اصل منطقي انسانهـا
را به بازگشت به خويشتن دعوت كرده است.
سيد اخالقي از ادبي سخن ميگفت كه خدا در آن ديده ميشد و انسـان در
زواياي مختلف سيماي خدايي را در وجودش مشاهده ميكرد .او دانست كـه ادب
انساني با حق وجودي خوانده ميشود و اگر حق انساني نباشد ،در حقيقـت ادبـي
در كار نخواهد بود.
مقام شرم و حياي انساني
شرم و حياي انساني جوهر وجودي اوست كه با آن بنيانهايش شناخته ميشـود.
اين دو شاخص انساني از موانع اصلي كارهاي زشت و سخيف محسوب ميشوند و
آدمي را در موقعيت انساني نگه ميدارند.
شرم با شاخص فردي شـروع مـيشـود و در حيـاي وجـودي بـه تصـوير در
ميآيد .اين دو شاخص در چهارسوي حيات انساني تعريف ميشوند.
انسان با مقياس شرم و حياي خود ميزان ميشود .يعني كسي كه فاقـد هـر
يك باشد ،وجودي بيشرم و گستا است و جز خـود فـرد ديگـري را نمـيبينـد.
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يعني بي شرمي از موانع آگاهي است و فقر حيـاي انسـاني موجـب ناآگـاهي و در
نتيجه نابينايي ميشود.
در جامعه سياسي ايـن دو اصـل در سـطوح مختلـف ميـزان انسـاني تلقـي
مي شوند .اگر كسي فاقد هر يك باشد و به ضرورتِ برخورداري آن توجه نكند ،در
حقيقت ناميزان شده است.

1

سيد قدسي شرم و حياي انساني را جـدي مـيگرفـت و از آن در اليـههـاي
مختلف انساني مراقبت ميكرد .او براساس منطق وجدان مـيدانسـت كـه انسـان
بيشرم فردي بيوجود است .از اين جهـت مقـام شـرم و حيـاي انسـاني را پـاس
ميداشت تا حقيقت انساني فراموش نشود.
سيد قدسي اين دو اصل را به صورت متنوع در وجودش جاري سـاخت و بـا
آنها زندگي كرد .ايشان انسان را در موقعيت انساني قرار ميداد تـا او در موقعيـت
خود ديده شود و از وجدان بيدار خود سخنِ معقول بگويد.
مردم سيد وجداني را با وجدان بيدارش ميشناختند و او را سـمبل وجـدان
بيدار به شمار ميآوردند .آنان ميدانستند كه اين بيداري ناشي از شـرم و حيـاي
انساني است.
سيد بزرگ با اين دو شاخص انسـاني تجليـات خـود را بـروز داد و هرگونـه
مراوده انساني را با آن توجيه كرده است .ايشان اين اصل را براساس منطق خـرد
و تفكر اصيل مبناي عملي در حيات انساني قرار داده است.
مقام صدق
صدق از مقامات برجسته عارفان بزرگ است كه هر عارفي ناگزير درصـدد دسـت
يافتن آن است .عارف در اين مقـام سرشـار از راسـتگفتـاري ،راسـتكـرداري و
راستپنداري است.
 .1اكنون اين فقر بزرگ در جامعه انساني و خصوصأ در جامعه سياسي احساس ميشود.
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عارف در مقام صدق دغدغه راستي دارد .براي او راستي همـه چيـز انسـاني
است .او در سطوح متفاوت دانست كه راستي همه چيز است ،هرچنـد كـه همـه
خير ممكن براي دستيابي به سعادت نباشد.
عارف چنين مقامي را از حق دريافت كرده است .اين حق با گـويش راسـت
همه راستي را مي گويد .با اين وصف حق و راستي مالزم يكديگرنـد و راسـتي بـا
تمامي امكانش با گويش او گفته و ميزان ميشود.
حق با راستگويي ديگران را به اصل راستي مي خواند .با اين نگاه انسـان در
مقام راستي شاخص راستگويي را از او پيروي ميكند .زيرا سرچشـمه راسـتگويي
ريشه در حق ذاتي دارد كه با آن حـق انسـاني نمـايش داده مـيشـود .بنـابراين
راستگويي بخشي از حقيقت راستين است1.
انسان با اصلِ راستي بـه حقيقـتِ اصـيل مـيرسـد و بـا همراهـي در دايـره
حقيقت واقع مي شود و آن را با همه امكانش مـيشناسـد .اگـر حقيقـتشناسـي
نباشد ،ممكن است صدق و كذب نشانگرهاي واقعي محسوب ميشود.
در مقام صدق خير بسيار نهفته است كه در ديگر بخـشهـا چنـين اصـل و
حقيقتي وجود ندارد .صدق سراسر خير وجـودي اسـت كـه در اصـطالح عارفـان
حكمت پاك ناميده ميشود.
سيد عارف انساني صادق بود و اهل راستي را صميمانه دوست داشت .او هـم
خود انساني صادق بود و هم ديگران را به اصل راستي دعوت ميكرد.
از نظر او در سامانه صدق خير بسيار وجـود دارد .ايـن خيـر بـه منطـق راسـتي
معطوف است .او به نيكي ميدانست كه خدا همه راسـت را مـيگويـد 2و چيـزي را از
دستور نمياندازد و با اين منطق از اصلِ راستگويي در مقام صدق مراقبت كرده است.

 .1همان ،حكمت انساني ،ص678
 .2سوره احزاب آيه 4
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سيد قدسي چنان غرق در مقام صدق شده بود كه مردم ايشـان را مجسـمه
راستگويي ميدانستند .بـه طـوري كـه مقـام صـدق بـه او قـدرت داوري برگونـه
تماميت بخشيد و مردم امور قضايي خود را با او حلوفصل ميكردند.
سخن سيدِ دانا چنان اعتباري در جامعه انسـاني داشـت كـه حـرفش دليـل
روشن بود و حضور ايشان برتر از هر نوع استداللي بوده است .البته اغلب مواقع با
حضور ايشان طرفين نـزاع بـه توافـق اخالقـي مـي رسـيدند و نـزاع را از دسـتور
مي انداختند .اگر شدت كشمكش چنان بود كه به داوري ايشان نياز باشـد ،داوري
سيدِ دانا نزاعها را به كلي حلوفصل ميكرد.

1

مقام صفا و صميميت
دو اصلِ صفا و صميميت مراتبي از مقامات عرفاني به حسـاب مـيآينـد .در ايـن
حالت دستيابي به اين مقام براي عارفان كاري سخت و دشوار اسـت و بـه نـدرت
اتفاق ميافتد كه كسي به آن دست يافته باشد.
مقام صفا و صميميت با طي مقامات و منازل معنوي بـه دسـت مـيآيـد .در
اين مقام دو اصلِ روشنايي و دوستي ديده ميشوند .زيرا دستيابي به اين دو مقام
براي ديدنِ حقيقت و ديده شدن حقايق كافي است.
عارف مقام صفا و صميميت را انتخـاب نمـيكنـد و در مقـام متعـالي واقـع
مي شود .او در اين مقام به نيكي از بسـياري عبـور كـرد و بـه يكتـايي و خلـوص
هستي رسيده است.
عارف قدسي در اين مقام به دانايي دست يافته است كـه ديگـر دانايـان بـه
پيرامونش نميرسند .او چيزهايي را ميبيند و چيزهايي را ميداند و به چيزهـايي
احساس ميورزد كه ديگر انسانها از آن آگاهي ندارند و يا اينكه به ايـن دايـره از
احساس ،دانايي و اخالص دست نيافتند.
 .1ايرج الياسي ميگفت كه با حضور گتآقاجان (سيدعبدالوهاب) هر نزاعي به خودي تمام ميشد و
كسي درصدد بر نميآمد كه خود را اثبات و ديگري را رد كند.
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عارف در عين هوشمندي و زيركي سراسر انساني خردمند و فكور است .او با
دو اصلِ خردمندي و وجدان قلبي به اين رتبه از وجود و آگاهي رسيده است.
عارف از چيزهايي سخن ميگويد كه با تمامي وجودش صفا و صـميميت آن
را احساس ميكند .دانايي او تخيلي يا از نوع باسـوادي نيسـت .عـارف بـه نعمـتِ
حكمت صفاي وجودي و صميميت انساني را ميشناسد و دركي روشـن از انسـان
و جهان ديروز ،امروز و فردا دارد كه با ديگر ادراكها متفاوت است.
سيد قدسي اين مقام را به نيكي تجربه كرده بود .او با عمق جانش اهل صفا
و صميميت بود و مردم بـا تمـامي امكانشـان ايـن اصـل انسـاني را در وجـودش
احساس ميكردند و مقام بزرگ ايشان را پاس ميداشتند.
سيد دانا در اين مقام چنان غرق شد كه همه وجودش مهر و دوستي بود .او
چنان زندگي كرد كه امروزه كساني كه از ايشان ياد ميكننـد بـا اشـك شـوق از
نحوه زندگي او سخن مي گويند .اكنون از ايشان چنان سخن گفته مـيشـود كـه
گويي ديگر تاريخ انساني مانندش را به خود نديده يا نخواهد ديد.
سيد قدسي در قلب مردم آشيانه كرده بود و نفـوذش بـا ايـن اصـلِ انسـاني
پايدار مانده است .او اكنون بخشي از تاريخ جـاودان لفـور بـزرگ اسـت كـه ايـن
بخش عميق با وجودش تاريخي شده است.
مقام شرم و حيا
شرم و حيا بخشي از وجودِ انسان كامل است .در اين مقـام وي گـي انسـاننمـايي
وجود دارد و آدمي با اين امكان به تصوير كشيده ميشود.
انسان با اين اصل بنيادين در مراتبي از وجود انسـاني قـرار مـيگيـرد .ايـن
مراتب با اليه هاي مختلف در نهاد همه انسانها وجود دارد .با اين وصف انسانهـا
بخشي از آن را توسعه مي دهند و بخش ديگر را فراموش ميكنند و به كلي آن را
از دستور مياندازد.
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با اين رويكرد مراقبت از شرم و حياي انساني اصـلِ الزم اسـت .اگـر از ايـن
منطق انساني در عمل مراقبتي صورت نگيرد با حالت غير طبيعـي بـه فراموشـي
سپرده ميشود.
سيد قدسي از مقام شرم و حياي انساني برخوردار بـود و مقـام ايـن رتبـه را
پاس داشته است .ايشان با همه وجودش مـيدانسـت كـه برخـورداري از شـرم و
حياي انساني چه موهبت بزرگي است و فراموشـي آن از دسـت دادن چـه گـوهر
نادري خواهد بود.
از نگاه ديگر انساني كه فاقد شرم و حيـاي انسـاني باشـد ممكـن اسـت هـر
كاري را انجام دهد و وجدانش نيز در خواب باشد .بر اين اساس انسان به وجـدان
بيدار نياز دارد و اين مقام براي انسان ارزش وااليي در نظر ميگيرد.
شرم و حياي سيد قدسي موجب شد كه مورد توجـه دوسـتان و آشـنايانش
قرار گيرد .اين توجه به تدريج چنان نفوذ پيدا كرد كه همچنان حق حيـات خـود
را حفظ كرده است.
سيد قدسي مقام شرم و حيا را سراسر انساني ميدانست و همواره بر تقويـت
آن مي افزود .از نگاه ديگر انسانها را به توجه و ممارست در آن دعوت ميكرد تـا
مانع فراموشي اين هويت بزرگ انساني شود.
مقام فداكاري
خود ديدن و از خود گذشتن از مقامات بلند عرفاني است .ايـن مقـام در حقيقـت
نشانگر حق ديدن و گواهي دادن به حقوق ديگران و گذشـتن از حقـوق اعتبـاري
خود است.
در اين مقام چند اليه متفاوت مشاهده ميشود:
الف) از حق ذاتي خود گذشتن اصلي ناممكن است .زيرا حق هر كسي بنياد
شخصي دارد و قابل گذشت و واگذاري به ديگري نيست .البتـه قـانون يـا حقـوق
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اجتماعي برگرفته از اصول حقاني و سنن اجتماعي است كه بـا سـازوكار ديگـري
طراحي شد و احتمال گذشت آن فرضي ممكن است.
ب) از خود گذشتنِ قانون وضعي در اجتماعات انساني امـر اعتبـاري اسـت.
اين گذشت امري ممكن و در عين حال كاري دشوار است.
ج) گذشت از امكانات مادي خود براي ديگران است تا آنان از ايـن موهبـت
بهرهمند شوند .اين گذشت همواره با سختي هرچه تمامتر به وقوع ميپيوندد.
د) گذشت از جان انساني براي جان هاي ديگر است .اين گذشت فقط به امر
حق ممكن ميشود و انسان ها نقشـي در ايـن عرصـه ندارنـد .در ايـن عرصـه بـا
گذشت نفوذ انساني بنا به مناسبات حقاني فداكاري واقعي صورت ميگيرد.
سيد قدسي مقام فداكاري را به نيكي مـي شـناخت و بـا منطـق وجـودي از
خودگذشتگي بسياري داشته است .ايشان از مواهب مادي بهره ناچيز داشته و بـه
دنبال كسب اين مواهب نبوده است .ايشان در امر معنوي تالشهـاي فزاينـدهاي
كرده است .بنابراين به امر حق از مواهب مادي خود به نفع ديگري ميگذشت تـا
انسان با بهرهمندي از آن عزيز و محترم شود.
سيد قدسي در اين امر حتي پـيشدسـتانه عمـل مـيكـرد .يعنـي هـر جـا
فداكاري الزم بود ،او حاضر بـوده اسـت .ايـن وي گـي ممتـاز ايشـان را چنـان در
دستور توجه گذاشت كه همه مردم فـداكاري او را مـي سـتودند .بـه طـوري كـه
همچنان حكايت هاي بسياري از ايشان برجاي مانده كه وي ه خودش است و شايد
هرگز در حوزه انساني تكرار نشود.
مقام تفويض امور
خدا انسان را آفريد و به او دو امكان ذهن و متز و نيز عقل و حس بخشيده است.
اين دو اصل انساني بنيان وجودي او را تشـكيل مـيدهنـد و او بـا ايـن دو اصـل
زندگي ميكند و ميميرد.
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خداوند عالوه بر اين بخشش به انسان قصد ،اراده ،آزادي و اختيـار داد تـا از
حق انساني خود مناسب استفاده كنند .اگر هر يك در چـرخش انسـاني نباشـند،
استفاده از دو امكانِ وجودي كاري ناممكن است.
نكته اساسي اين است كه انسان حقي دارد كه از آن استفاده نمـيكنـد و در
اين رابطه تا حدودي احساس وجودي خـود را از دسـت داده اسـت .او از ايـن دو
امكان تاكنون فقط از عنوانش سود برد و از ذهن و متزش چيزي ندانسـته اسـت.
از اين جهت روش استفاده از خـرد و حـس را ندانسـت و در نتيجـه بـه صـورت
طبيعي از اين امكان بيبهره شده است.
از نگاه ديگر انسان با قصدهايش چگونگي اراده خود را سامان ميدهـد و بـا
اصل اراده آزاد در امور انساني تصميم ميگيـرد و بـا اختيـارش آن را بـه سـامان
ميكند .با اين اصل هر كسي مسـئول سياسـتهـاي اعالمـي و اعمـالي خـود در
عرصههاي مختلف انساني و جهاني است.
انسان با دو امكانِ وجودي كارهاي خود را انجام ميدهد و نهايت اسـتفاده را
از عقل و احساس خود مي برد و فرجام امورش را به حق ميسپارد .يعني آدمي از
همه ظرفيت هاي وجودي خود استفاده ميكند ،در حالي كه نهايت امور انساني را
به حق واگذار خواهد كرد.
سيد قدسي اين شيوه را در همه عرصه هاي انساني خود دنبال كرده و خـود
عاملِ اين اصل انساني بوده است .ايشان هم انساني خردمند و احساسـمند بـود و
هم با انديشيدن از انديشههاي عقلي و حسي بهره مـيبـرد و هـم ديگـران را بـه
خردمندي ،فكرورزي و حسگرايي دعوت ميكرد .در عين حال نيك مـيدانسـت
كه امور بسياري را بايد به حق سپرد كـه توانـايي آنهـا بيـرون از وسـع و امكـان
بشري است.
سيد دانـا از سـطحيزدگـي و عـوامزدگـي دوري مـيجُسـت و كسـاني كـه
همنشين با ايشان بودند بر اين واقعيت تأكيد ميكردنـد .مـردم از ايشـان چنـان
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سخن ميگويند كه گويي همه خردمندي ،احساسمندي ،تفكري خالق و معطوف
به عقل و منطق بوده است.
سيد بزرگ به موقع تصميمهايي بـزرگ و شـگرف مـيگرفـت كـه شـگفتي
ناظران را بر ميانگيخت .ايـن وي گـيهـا در عرصـه تـاريخي نيـز تـداوم يافتـه و
محفوز مانده است .مانند نماز گذاردن و دفن جسـد سـربلوك لفـور (در فضـاي
ترس و وحشت گروه هفت نفره) كه فقط او شهامت اين تصميم بـزرگ را داشـته
است .اگر كسي جز او اقدام به چنين كاري ميكرد ،مرگش حتمي بود .سيد دانـا
در عين دانستنِ عواقب تصميم خود ،كـاري را انجـام داد كـه رضـايت خداونـد و
مردم را به همراه داشته است.

1

مقام فتوح دانايي
در حوزه انساني فتوح دانايي با عبور از باسوادي صورت ميگيـرد .در ايـن حالـت
چرخشِ باسوادي خود ديباچهاي براي ورود ذهن در عرصه دانايي است.
فتوح دانايي با دو اصل انساني صورت ميگيرد:
الف) دانايي كه از اصل احساس به وجود ميآيد.
ب) دانايي كه برآمده از اصل خردمندي است.
دانايي اول بر سه بخش خيـالي ،وهمـي و احسـاسِ وجـودي اسـت .دانـايي
خيالي به گشايش ذهني و فكري كمك ميكنـد .دانـايي وهمـي بـر گمـانهـاي
بيهوده رهسپار است .دانايي اول برآمـده از احسـاس وجـودي اسـت .دانـايي دوم
نتيجه منطقي خرد و تفكر است .اين دانايي از روش به كار بردن خرد شروع شـد
و در دايره واقعگرايي گسترده ميشود.
با هر يك از اين دو اصل منحني از دانايي به وجود ميآيد كه قابل مالحظـه
است .اگر اين دو اصل گردهم آيند ،فتوح دانايي برتر محقق ميشود .يعني تلفيق
 .1اين تصميم سيد قدسي همچنان به عنوان يك تصميم محكم تاريخي از آن ياد ميشود.
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اين دو اصلِ انساني موجب شكلگيري فتوح دانايي براسـاس احسـاس دانـايي بـا
رويكرد خردمندي و تفكر اصيل ميشود.
سيد دانا به دو شيوه متفاوت فتح دانـايي انجـام داده اسـت .يكـي از طريـق
خردمندي و تفكر و ديگر پايه احساس وجـودي و شـهود عرفـاني داشـته اسـت.
ايشان هيچ يك از اين دو روش را در دستيابي به دانايي ناديده نگرفت و هر يـك
را در جاي خود به نيكي بهكار گرفته است.
سيد دانا اساس به دست آوردن دانايي را با رويكرد قلبي و نيز تصورات الهي
دنبال كرده است .ايشان چيزي را دانست كه قلبش با روشنايي الهـام قدسـي بـه
آن گواهي داده است.
ســيد قدســي در مــراوداتش فقــط چيــزي را مــيگفــت كــه مــيدانســت و
دانسته هاي خود را به كار مي بست و ديگران را به فتوح دانايي دعوت ميكـرد .از
نظر ايشان دانايي پيششرط پديداري و شكلگيري هر كار نيكِ انساني است.
مقام امر يكتايي
خدا تنها و يكتاست و امر او نيز همه تنهايي و يكتـايي اسـت .يكتـايي و تنهـايي
خدا به اوصاف و اسمايش بازگشت ميكند و به مراتبي از وجودش معطوف است.
امر يكتايي جان آفرينش است .اين آفرينشِ هستي با امر يكتا و بـه يكتـايي
ميسر شده است.
در امر يكتايي جامعيت وجودي مشاهده ميشود و كسي بيرون از اين دايـره
واقع نشده است .با اين اصل در جهان هستي هر امـر ديگـري در فضـاي ممكـن
تابع امر يكتايي است.
امر يكتا ريشه همه بسياريهاست .زيرا در واقعيت امر بسياري وجود ندارد و
فرض وجودش موجب ميشود كه يكتايي توضيح داده شود.
امر يكتا با تمامي امكانش واحد است .امر بسياري مراتبي از يكتاسـت و بنـا
به واقعيات ممكن يكتانمايي ميكند.
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امر يكتا حقيقت ناب و بسيار اعتباري از امر يكتاست .اين اعتبار نـه تـوهمي
كه برگونه واقعي است .در اين امر مراتب حقيقت در اليههاي مختلـف گشـوده و
ديده ميشوند.
سيد دانا تصور جامعي از امر يكتـا داشـت و در نتيجـه تصـديق يكتـايي بـه
دست آورده است .ايشان با اين فهم از مراتب يكتايي سخن گفت كه مراتبها بـه
تنهايي چيزي نيستند و همه هستي آنها به يكتايي معطوف است.
از نظر سيدِ عارف امر فقط امر يكتاست .ايشان فقط به اين امر توجه داشـت
و آن را مبناي پذيرش ديگر امرها قرار داده است.
سيد قدسي امر يكتا را امري ناب ،جامع و بينظير دانست و ديگر امرها را از
مراتب امر يكتا به شمار آورده است .ايشـان پيـروي از امـر حقيقـي را مطلـوب و
ديگر امرها را در راستاي آن تلقي كرده است .اگر امري با امر يكتا در تعارض قرار
گيرد ،آن را مردود دانسته است .به هر حال از نظر سـيد دانـا امـري بـا تماميـت
امكان فقط امر يكتاست.
مقام كرامت انساني
كرامت انساني به وجودش مربوط ميشود .با اين اصـل هـر انسـاني بـا كرامـاتش
وجود دارد كه جوهر هر انساني به حسـاب مـي آيـد .كرامـات انسـاني مراتبـي از
حقيقت هستي است كه حقيقت به او بخشيده و هر اليه بخشـي از آن اسـت .در
كرامت انساني خصال حقاني وجود دارد و با حقيقت مشهور ميشود.
در كرامت انساني هر انسان ناظر به حقيقت خود است و در محضر حقيقـت
حاضر مي شود .يعني كرامت وجودي جداي از انسان نيست و بخشي از او است .با
اين حال كرامت انساني نشان از انسان برتر است .يعني انسان بـا كرامـت انسـاني
اوج ميگيرد و به مراتب انساني دست مييابد.
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انسان با كرامت وجودي شكوه مييابـد و خـود را در موقعيـت انسـاني قـرار
مي دهد .انسان در اين موقعيت چيزي را به دست ميآورد كه بـا آن بـه حقيقـت
هستي قرابت بيشتري پيدا كند.
انسان با كرامت حقاني حقمدار ميشود .او در دايره حقيقت بازي ميكنـد و
در گردونه حق بيرون نميرود.
انسان با كرامت حقاني به اَبَرحق تبديل ميشود .يعنـي او بـا برخـورداري از
اين وي گي نمونهاي از يك انسان كامل خواهد شد.
سيد پاك در دايره كرامت انساني قرار داشته است .ايشان با آگاهي مقامـات
كرامات انساني را يكي پس از ديگري طي كرده و به انسان كامل پيوسته است.
سيد قدسي هم كرامت انساني را خوب مي شناخت و هـم نسـبت بـه دايـره
آگاهي خود سيطره داشته است .ايشان نمونه يك انسان بخشنده بود و ديگران را
به اين مقام خوانده است.
سيد قدسي از دو جهت مادي و معنوي بخشنده بـوده اسـت .ايشـان آنچـه
خود داشت را به ديگران ميبخشيد تا همه از داشتههايش بهرهمند شوند و هـيچ
موقع مقام وي هاي براي خودش در نظر نگرفته است.
مقام تسليم
مقام تسليم مركز باورهاي عارفِ حكيم است .در ايـن مقـام انسـان خـود را پيـدا
ميكند و تسليم حقيقت ميشود .در اين باور ترديد بيرن شد و تعيّن بـر همـه
وجودش چيره ميشود.
انسان با تفكر ،خردمندي و ممارست در همراهي با حقيقت به مقـام تسـليم
ميرسد .در اين مقام انسان خود را نميبيند و فقط حق را مشاهده ميكنـد و بـه
حقيقت باور دارد.
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حق در مركز وجود كسي قرار ميگيرد كه به مقام تسـليم رسـيده باشـد .او
تسليم امر الهي است و در آن چون و چرايي نميكنـد .يعنـي او در بـاور بـه امـر
حقيقت تسليم است و همين رمز تعالي يافتنِ وجودش به حساب ميآيد.
عارف با اين مقام به تدريج به مقام انسان كامل ميرسد و جانشـين خـدا در
زمين ميشود .با اين حـال مقـام تسـليم مقـام الهـي اسـت و پيـروي حقـاني را
ميخواهد.
در اين مقام عارف خود را به حق ميسپارد و سمبل وجود حقاني مـيشـود.
عارف ميداند براي حقاني شدن راهي جز تسليم شدن حق وجـود نـدارد .از ايـن
جهت انسان قدسي با مقامِ تسليم امر قدسي را ميپذيرد.
سيد قدسي به مقام تسليم دست يافتـه بـود و همـه امـور خـود را بـا حـق
حلوفصل مي كرد .يعني حق همه وجودش را فرا گرفته بود تا جايي كـه در ايـن
مقام جز حق چيزي را مشاهده نكرده است.
سيد عارف تسليم محض امر حقاني بود .از نظر ايشان همه فرمانهـاي حـق
بدون چونو چرايي پذيرفتني هستند .اين نكته بيانگر اين واقعيت است كـه او بـه
مقام تسليم رسيده بود و ترديدي در باور به حقيقت نداشته است.
سيد پاك مقام تسليم را ميان مردم ترويج ميكرد تا روح حقـاني در جامعـه
انساني سيطره يابد .مردم نيز به سخن ايشان باور داشتند و به دنبـال ايـن اصـل
انساني بودند كه مانند سيد قدسي به مقام تسليم برسند.
مقام امكان
مقام امكان سرشار از نياز و نيازمندي است و اصل نياز چرخش روح ممكن است.
ممكن به غير خود نيازمند است و اين وي گي پيوستگي او را با حق اجتنابناپذير
ميكند .از اينرو حق مركز همه هستيهاست و تمامي آفريدهها بـا وجـودش بـه
آرامش ميرسند و او پهناي همه آرامشهاي امكان است.
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نياز اساسي ترين وي گي ممكن است .ممكن به دو بخش ماده و مجرد اسـت
و هر دو به دليل ممكن بودن نيازمند و حركتمند هستند .حق از آنجا كه ممكـن
نيست ،همه بينيازي است و به همين دليل بينياز از هرگونه حركتي است.

1

ممكن پرتوي از تجليات حق است .حقِ اصيل ذاتي نامتناهي ،تمام و كامـل
است .اصلِ ممكن وجودي متناهي ،ناتمام و در راه كمال است .ممكـن در پـويشِ
وجودي درصدد از ميان برداشتن نياز يا كم كردن دايره آن است كه ايـن امـر بـا
پويشِ بسته به باز انجام ميشود.
حق از همه تصوراتي كه به عقل ،هوش ،خيال و گمان ميرسد ،برتـر اسـت.
او همه هستي ممكن است و در وجودش نداشتهاي قابل تصور نيست تا احسـاس
نياز به آن داشته باشد.
از اينرو ممكن دليل نيازمندي و ناتمامي و حق نشانه بـينيـازي و تماميـت
است .با اين اصل هستي ممكنِ ناتمام به هستي تمام نيازمند است و هستي تمام
همه آغاز و انجام كيهان است .در اين صورت همه جهان هستي به او نيازمندند و
او سراسر بينيازي است.
سيد دانا هم نيازهاي خود و ديگري را ميشناخت و هم بينيازي حـق را بـا
تمامي وجودش احساس كرده بود .او با اين فهم به دنبال وجود بينياز رفت تا بـا
درك اصلِ نياز با بينيازي ارتباط واقعي پيدا كند.
سيد دانا با فهمِ فقر هستي و كشف مراتبي از حق وجودش را به حق سـپرد
و حق را در خودتنهايي خود حاضر ديد و بر او گواهي داده اسـت .بـا ايـن وصـف
درك اين مقام به او قوتي بخشيد كه بداند جايگاهش كجاست و چگونه در زمين
جانشين حق شد و حق چه امكانات و قدرت مراتبـي بـه او بخشـيده اسـت .ايـن
دانايي موجب شد كه احساس خود را با نيازش پيوند دهد و تصور واقعي از خـود
و هستي بينياز داشته باشد.
 .1يونس ادياني ،قانونهاي بنيادين فكر ص( 16نشر نقش جهان)1395 ،
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مقام واليتپذيري
واليت پذيري مقامي از مقامات عارفان بزرگ است .اين مقام به تـدريج بـه دسـت
ميآيد و فقط عرفاي بزرگ ه به اين مقام برتر دست مييابند.
واليت پذيري نشانگر پيروي كردن از خداوند ،انبياي الهي و امامـان پيوسـته
به آنهاست .در اين پذيرش چونوچرايي وجود ندارد و اطاعتپذيريِ همـه جانبـه
شرط الزم است.
مقام واليت در سه سطح تعريف ميشود:
سطح اول) واليت ذات حـق اسـت .در ايـن واليـت انسـان تسـليم محـض
خداوند است و در وجودش فقط قصد ،اراده و امر او در مركز حيات هسـتي قـرار
دارد و ديگر امور مراتبي از وجودش به حساب ميآيند.
سطح دوم) مراتب واليت الهي است .اين واليـت در واليـت محمـدي(ص)
كامل شده است .زيرا انبيا تابع امر الهي هستند و مردم را به پيروي كردن به اين
امر دعوت ميكنند.
سطح سوم) واليت امامان (ع) است .اين واليت مصـداق روشـن آن واليـت
امام علي(ع) است .با اين توصيف واليت علوي تابع واليت خاتم انبياي الهي است.
واليت سه گانه در امتداد هم قرار دارند و نه تنها يكديگر را نفـي نمـيكننـد
بلكه تبيينكننده واليت كامل حقاني خواهند بود .در ايـن صـورت واليـت كامـل
فقط به حقِ تمام اختصاص دارد و ديگر واليتها به ذات بيهمتاي او معطوفند.
سيد قدسي با تمامي وجودش واليت پذير بود و چرخه واليت را معطوف بـه
حق مي دانست .ايشان اين واليت را پس از خداونـد در سـطوح مختلـف نبـوي و
علوي دنبال ميكرد و فقط امر آنان را قابل اطاعت ميدانست.
از نگاه ديگر زندگي مادي و معنويِ سيد قدسي مصداق روشن اين حقيقـت
بود ه است .او در هر كاري واليت را در دستور كار داشت و جز رضاي حـق كـاري
انجام نميداد .به طوري كه واليتپذيري او را مجسمه حق كرده بود .ايشان حـق

150

نقش عارف قدسي

را با حق و به حق دوست مي داشت و به واليت خداونـد ،انبيـاي الهـي و امامـان
هُدي عشق ميورزيد و خود نيز سمبلي شده بود كه مردم فرمـانش را بـا جـان و
دل ميپذيرفتند.
مقام مكاشفه
مقام كشف مقامي از داناييِ شهودي اسـت .ايـن دانـايي بـه اَبَردانـايي در عرصـه
داناييها ناميده ميشود.
مكاشفه امري قدسي است كه ذهن به سختي با آن مواجـه مـيشـود و اگـر
كشفي هم صورت گيرد ،اثباتش كاري بسيار دشوار خواهد بـود .ايـن دانـايي بـه
تناسب از يقين بيشتري بهره دارد و به مراتب اعتمادآورتر است.
عارف در راه حكمت به تدريج به آن ميرسد .اگر عارفي بجاي حكـيم بـودن
عاشق باشد ،او نه تنها به كشفي نمي رسد كه اغلب تخيالت بيهوده خود را كشف
و شــهود مــينامــد .بــا ايــن حــال عــارفِ عاشــق نابيناســت و دانــايي او ناشــي از
خيال انگيزي است .اين دانايي از احتمـال منطقـي پيـروي نمـيكنـد و فقـط بـا
حدسهاي دوري درآميخته است.
حكيم در كشف حقيقـت راه سـخت و دشـوار را در پـيش مـيگيـرد .او بـه
راستي مي داند كه مكاشفه امري دشوار و سخت شـكننده اسـت و كمتـر ذهنـي
تاكنون با آن مواجه شده است .حكيم در راه حقيقت از طريق مكاشفه واقعـي بـا
آن مواجه ميشود و با آن همراهي ميكند.
سيد قدسي اهل مكاشفه معنوي بود و اين مقام را به راسـتي سـپري كـرده
است .ايشان دانستهها و داناييهاي كشفي را دوست ميداشت و بـه آنهـا اعتمـاد
وي ه داشته است.
ســيد عــارف داراي مقامــات و كرامــات بســياري بــود و دربــاره او حكايــات
روح بخش نقل شده است .او براي دانايي از الهـام قدسـي كمـك مـيگرفـت و بـا
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اعمال اين شيوه به مقامات بزرگ عرفاني دسـت يافتـه اسـت .ايـن مقـام از نـوع
كشفي است كه در آن داشتههاي يقيني وجود دارد.
سيد دانا به رغم اينكه عمر فراگيري دانش او كوتـاه بـود ،از اسـرار حقيقـت
علمي بسيار مي دانست .دانايي او از نوع ممارسـت ذهنـي نبـود و بـا الهـام قلبـي
دانايي به دست مي آورد .اين سياستِ دانايي مورد توجه و اقبال افكار عمومي قرار
گرفته بود و مردم اين داناييِ يقيني را از صميم قلب دوسـت داشـتند و بـراي آن
احترام وي ه قائل بودند.
پديداري اين دانش از يكسو و عامل بودن به آن ديگرسـو موجـب شـد كـه
سيد قدسي در قلبها نفوذ كند .با اين اصل نفوذ معنوي ايشـان چنـان اثـربخش
بود كه هماكنون نيز پرتوهايش مشاهده ميشود.
مقام مشاهده
مقام مشاهده به سه بخش محسـوس ،معقـول و مشـهودِ نفسـاني اسـت .در هـر
مشاهده امكانات وي ه وجود دارد كه با عقل محسوس ،معقول و معطوف به نفـس
فهم و مفهوم ميشود.
مشاهده محسوس سرآغاز ديگر مشـاهدات هسـتي اسـت .در ايـن مشـاهده
انسان با واقعيتهاي كيهان به نيكي مواجه ميشود و بنيادي محكـم بـر روي آن
بنياد ميكند.
مشاهده معقول حاصل تفكر عقالني و منطقي است .اين مشاهده تـابع اصـل
خردمندي است و آدمي با اين اصل با آن مواجه مـي شـود و بـه آگـاهي معقـول
دست مي يابد .مشاهده نفساني ريشـه در مشـاهده اُنسـي دارد .در ايـن مشـاهده
آدمي با روح الهي پيوند مـييابـد كـه ايـن روح از خداونـد بـه تـدريج در وجـود
انسانها دميده شده است.
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مشاهده ذات حق با هر يك از اين مشاهدات به مراتب ممكن است .يعني بـا
هر يك از اين مشاهدات براي مشاهده حق كمك گرفتـه مـيشـود تـا بـه مقـام
مشاهده حق دست يابد.
سيد قدسي به هر يك از اين مشاهدات دست يافته بود و براسـاس آنهـا بـه
مقام حق رسيده است .ايشان از وجود حق چنان سخن ميگفت كه گـويي آن را
مشاهده كرده است.
در مواردي احساس ميشد كه سيد قدسـي هـم اكنـون شـاهد حـق اسـت.
ايشان همواره از حقي سخن ميگفت كه او را نظاره كرده است.
سيد قدسي مقام مشاهده را دوست داشـت و مـردم را بـه ايـن دوسـتي بـر
ميانگيخت .او دانست كه مشاهده در عمل ديدار قلبي بـا حـق اسـت كـه در آن
روح و تماميت وجود انسان آرام ميگيرد و در مسير واقعي واقع ميشود.
مقام فنا
درباره فتاي حق دو تصور اوليه وجود دارد .يكي در زبـان عمـومي كـه بـه معنـي
نابودي وجود خود گفته مي شود و ديگر با زبان فني و منطقـي كـه پيوسـتن بـه
ريشه و بازگشت به خويشتن است.
فناي نخسـت بـا از ميـان رفـتن وجـودي فهـم مـيشـود كـه در آن اصـل
خودتنهايي نابود خواهد شد .فناي دوم به معنـي تعميـق و اقتـدار يـافتنِ وجـود
خودتنها با تنهاي حقيقي است.
انسان در مقام فناي حق به وجود حق ميپيوندد .او مي داند كـه مراتبـي از
وجود حق است و اگر اين مرتبه از دست برود و به اصل حقيقت وصـل شـود نـه
تنها چيزي از دست نداده كه به مراتب برتر نيز دست يافته است .انسان در مقـام
فناي حق سيماي حقاني پيدا ميكند .در اين مقام او به پاكي ،خلـوص و يكتـايي
ميرسد و دوگانگي و چندگانگي به كلي از ميان ميرود.
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سيد قدسي همواره در راه فناي حق بود و عمري زنـدگي حقـاني را سـپري
كرده است .براي ايشان حق همه حقيقت امكان بود و زندگي با حـق را فنـاي در
حق و كمال وجودي دانسته است.
سيد پاك در زندگي به چيزي جز فناي حق راضي نبود و در همه امور حـق
را شاهد و ناظر ميديد و افكار و اعمال خود را با محك حـق مـيسـنجيد .يعنـي
حق آغاز و انجام همه امورش بود و او توفيق وجودي خـود را در فنـاي بـه حـق
ميدانست و خود نيز به همين شيوه عمل كرده است.
مقام بودن
مقام عارف در شمار حقِ حيات و زندگي قرار دارد .اين زنـدگي انسـان بـا آمـدن
شروع ميشود و با بودن شكل ميگيرد و در لحظهاي همه چيز فراموش ميشود.
در اين مقام توجه به سه اصلِ اساسي الزم است:
الف) اصل آمدن كه مقامي از جانب حقيقت ناب است .در اين مقـام انسـان
نقشي ندارد و هر اتفاقي كه بيفتد افتاده است .يعني هم انسان و هم داشـتههـا و
خواستههايش نبود تا بتواند كاري انجام دهد.
ب) اصل بودن كه توجيه كننده وضع اوليه اصلِ آمدن است .انسـان در ايـن
دايره زندگي ميكند و چگونه زندگي كردن او به صورت طبيعي وضعيت مـردنش
را تعيين مي كند .در چرخش بودن مقام حيواني برجاي ميماند و آدمـي در ايـن
عرصه به خوردن ،آشاميدن و آسـاييدن بسـنده مـيكنـد .برخـي ديگـر از دايـره
حيواني عبور ميكنند و با ديباچه قرار دادنِ آن به مقـام معنـوي انسـان كامـل و
جانشين حق نائل ميشوند.
ج) مقام رفتن كه ايده آغاز و انجام كيهان را كامل مـيكنـد .در ايـن ميـان
آنچه اهميت دارد چيزي است كه هرگونه آغاز و انجام براي اوست .خدا انسـان را
آفريدكه زندگي كند تا جايي كه زيستن متز و قلب آفرينش تلقي شده اسـت .بـا
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اين وصف براي اينكه چرخه زندگي كامل شود ،او با هر آغازي در گذر زندگي بـه
انجام ميرسد.
سيد قدسي به هر سه اصلِ آفرينش توجه وي ه داشـته اسـت .ايشـان مقـام
آمدن ،بودن و رفتن را با تمامي وجودش درك كرده اسـت .او مـيدانسـت مقـام
آمدن با بودن و در نتيجه رفتن تكميل ميشود.
سيد عارف مقام بودن را جدي گرفت و با خودسـازي مـدلي از بهزيسـتن را
برگزيد كه مركز توجه عقل سليم بوده است .شيوه عملي زنـدگي ايشـان گـواهي
روشن بر اين حقيقتِ اصيل بوده است .او در تمامي عمرش چنـان زيسـته اسـت
كه مرگ بر وجودش چن

انداخته و او را در بر گرفته است.

مقام پايداري
پايداري انسان نشاني از جـاودانگي اسـت .بـا ايـن اصـل پايـداري در جـاودانگي
سكونت كرده است .در اين نگاه فقط چيزي كه وجود داشته است جاودان خواهد
شد و برجاي ميماند.
مقام پايداري در دو نگاه منطقي تأملبرانگيز است .يكي نگـاه حقيقـت نـاب
كه چرخه آغاز و انجام در اختيار اوست .ديگر چرخه ممكـن كـه پايـداري ميـان
آغاز و انجام است.
مقام نخست با جاودانگي همراه اسـت و دوم پيوسـتن بـه جـاودانگي اسـت.
يعني پايداري اول به شكل ذاتي و دوم معطوف به ذات است.
پايداري حق طرحي از تماميت هستي و ممكن براي دغدغه وجـودي اسـت.
حق به دليل كمال ذاتي هميشه بينياز است و ممكن به رغم پيوسـتگي در همـه
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حال به حق نيازمند خواهد بود .با ايـن حـال پايـداري اول ذاتـي و دوم بـه نيـاز
سرشتي معطوف است.
سيدِ دانا فهم روشني از هر دو مقام پايداري داشته است .او دانست كه حـق
بينياز و ممكن به او نيازمند است .از اين جهت پايداري خـود را در سـيري قـرار
داد كه با جاودانگي حق قرين شده است.
سيد قدسي پايداري را با مقام معنوي و قدسـي درآميختـه و در نتيجـه بـه
انسان قدسي تبديل شده است .شايد رمز پايداري ايشـان تـاكنون ناشـي از ايـن
پيوستگي بوده است.
سيد عارف براي پايدار شدن مقامات معنويِ بسياري را طي كرد و در نتيجه
به پاكي و خلوص رسيده است .اين شيوه از او انساني متعالي و برتري ساخت كـه
وجودش را متوجه انسان امروز كرده است.
مقام جاودانگي
مقام جاودانگي سراسر نعمت است .اين مقام در چرخه آفرينش طرحي از حكمت
اصيل برگونه رحمت است.
مقام جاودانگي وضعيت آغاز و انجام آفرينش را توجيه منطقي مـيكنـد .بـه
وي ه اينكه هستي ريشه هستي داشته است و سـرانجام بـه اصـل خـود بازگشـت
ميكند و فرض نيستي خيالانگيزي بيهوده است.
اين مقام حاوي م راتب مختلف است و هر هستي در مقامي واقـع شـد و بـه
تناسب جاودان مانده است .اگر زوال هستي چيره شود ناشي از اين واقعيت اسـت
كه هستي ريشه نيستي داشت و به اصل خود بازگشته است .در حالي كه هسـتي
ريشه هستي داشت و اساساً از هر چيز متناسب با خودش ايجاد ميشود.
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جاودانگي امر وجودي و تابع ارزشهاي فطـري انسـان اسـت .ايـن ارزشهـا
طرحي از واقعيات انسـاني محسـوب مـي شـوند و در حـوزه عمـل انسـاننمـايي
ميكنند .از نگاه ديگر با جاودانگي انسان ميفهمد كه تالشهايش بيهوده نبـود و
در سراي جاودان ساكن ميشود.
سيد قدسي از اين مقام به نيكي كشف و شـهود واقعـي كـرد و بـه مقامـات
معنوي دست يافته است .ايشان با اين آگاهي چشم اميد به فرداي واقعي دوخـت
و انجام كارهاي بزرگ را در حال و معطوف به آيندهها قرار داده است.
از نظر سيدِ دانا انسانها گرچه همه ميميرنـد ،امـا كسـي نـابود نمـيشـود.
ايشان مردن را به معني نابود شدن نميدانست و همين فهم ريشه اصلي جاوداني
او شده است.
سيد ديني اين فهم را با زبان شريعت و طريقت ترويج ميكرد تا نااميديهـا
را به اميد و زندگي تبديل كند و در نتيجه دلهرهها و اضطرابها به يقـين دسـت
يابند .يعني نااميدي در حيات انساني رخت بربندد و اميد به زندگي بر پايه اصول
حقاني زنده شود.
مردم اين ايده را سخت ميپسنديدند و ايشان با اين واقعيت در مدت اندكي
محبوب قلب ها شده است .ايشان هنر آفرينش را در تجربه جاودانگي ميدانست و
اين اصل را معطوف به حقيقت تمام دانسته

است1.

مقام بازگشت
مقام بازگشت مقام تبيين آغـاز و انجـام گيتـي اسـت .در آفـرينشِ گيتـي همـه
اشيايي كه پديدار شدند ،سرانجام به اصل خود بازگشت ميكنند.
 .1اين نكته در كتاب «ذهن بزرگ» به تفصيل بيان شده است.
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جهان هستي همه امكان است و امكان ديگري براي پديداري وجـود نـدارد.
اين جهان سرآغاز سياهچاله داشته است و سرانجامي مشابه خواهد داشت .يعنـي
سرآغاز هر چيز طرحي از سرانجام آن است و بازگشت به سرچشمه حقيقي امري
انكارناپذير است.
حقيقــت جهــان هســتي را از خــود و بــه صــورت خــود آفريــد و كيهــان بــا
شاخص هاي حقاني به وجود آمد و به تدريج گسترش يافته است .انسان در ميـان
اين آفريدهها سر بركشيد كه حق از اين آفرينش به نيكي ياد كرده است.
در انسان دو وي گي خردي و حسي وجـود دارد .او از ايـن دو امكـان بـراي
طرح دو جهان محسوس و معقول استفاده كرده است.
در آفرينش مسئله ايده آغاز به تنهايي ناتمام بـود و بـه همـين دليـل ايـده
بازگشت طراحي شده است .اين ايده نظريـه هسـتي تمـام را بـه صـورت متنـوع
توجيه ميكند و درصدد عقالني كردن ايده همه چيز كيهان است.
سيد قدسي از جايي شروع كرده بود كه مقـام بازگشـت را پاييـده اسـت .او
دانست كه جهان در گذر است و نميتوان بر روي آب بنيـادي محكـم و جـاودان
ساخت .با اين نگاه سيدِ عارف ايده زيستن را با ايده بازگشتن به سرچشمه پيونـد
داده است.
سيد دانا با عقل و احساس انساني ميان دو مقام مادي و معنوي جمع كـرده
بود .از نظر ايشان جهان چنان آغاز شده است كـه ضـرورت بازگشـتن بخشـي از
امكان وجودي آن به حساب ميآيد.
سيد قدسي هميشه خود را براي بازگشتن آماده كرده بود .او در همـه عمـر
به پاكي زيست و ديگران را به خلوص در زيستن دعوت كرده است.
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بر اين اساس سالمت نفساني و روحاني از نكات برجسته زندگي سيد بـزرگ
بوده است .از نظر ايشان براي بازگشت همواره بايد آمـاده بـود و دانسـت كـه راه
بازگشت راهي سراسر پاكي و انساني است و هر انساني به آن نيازمند است.
سيد قدسي مقام بازگشت را پيشاتجربه درك كرده اسـت .او چنـان زيسـته
است كه مردن در امتدادش قرار گرفته است .با اين اصل براي دانستنِ حقيقت نه
تجربهاي الزم بود و نه هم مرگ بر روشنايي آن افزود و او مقام زندگي و مـرگ را
همزمان درك كرده است.
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