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بسمه تعالی

نگین سبز در جوار علی بن موسی الرضا(ع)

به نام خداوندی که نوشتن با قلم را به من آموخت. نمی دانم از چه بنویسم و از کجا بنویسم که سراسر عشق و صفاست

این سفر، سفری عاشقانه با دوستانی مھربان به سوی میعادگاھی که استاد بزرگوارم در آنجاست در تاریخ نھم اردیبھشت

1395ه ش آغاز شد، آن ھم نه با جسم که با تمام ابعاد وجودی. وقتی مسافتی چندین ساعته را پشت سر گذاشتیم با خود

در فکر بودم که انتھای این جاده و این کویر و این سیاھی شب به کجا می رسد؟ چه در انتظار من است؟ صدای اذان صبح به

گوش می رسید که به چراغ ھای روشنی رسیدیم. این چراغ ھا در دل سیاھی شب می درخشید. اتوبوس ایستاد و ھمه با

عشق و بدون خستگی پیاده شدیم. بیشتر خانم ھا قبالً آمده بودند و می دانستند آنجا چگونه جایی است و چه در انتظار

آن ھاست. اما من بار اولی بود که به آنجا قدم می گذاشتم ولی عشق و شوری بسیار عجیب سر تا پای مرا در برگرفته بود.

بدون واھمه در تاریکی به راه افتادیم. کوچه ھا را پشت سر نھادیم و به سوی منزلی در حرکت شدیم. اثری از خستگی در ما

مشاھده نمی شد. گویی ھمه عشق بود و صفا. به منزل موعود رسیدیم. این خانه برایم بسیار عجیب بود. پیش از ورود درب

خانه باز بود. عده ای از خانوم ھای صحابة درسی به استقبال ما آمدند، آن وقت صبح با رویی گشاده. داخل شدم گویی

قطعه ای از بھشت بود. حیاطی زیبا با درختان انار، انجیر و انگور که با کمال استواری و سربلندی سر بر سجدة خاک نھاده

بودند. حیاط را پشت سر نھادیم و وارد اتاقی شدیم. مردی از مردان خدا، از ساللة پاک رسول هللا (ص) با تمام ابھت با

لباسی که میراث جد بزرگوارش بود، آماده و منتظر ما بود و به ما خوش آمد گفت. تا آن لحظه اضطرابی در گوشة دلم سرک

می کشید اما با دیدن ایشان به یکباره آرامشی مطلق سراسر وجود من را دربرگرفت. انگار این بار اولی نبود که به اینجا آمده

بودم و آشنایی دیرینه ای داشتم. بعد از مالقات با حضرت استاد ما به حیاط مجاور رفتیم؛ اتاق ھایی مجزا و منظم به جھت

آرامش صحابه از پیش آماده و تنظیم شده بود. اتاق ھایی ساده ولی با عظمت که دیوارھای آن سخنان فراوانی را در خود

حفظ کرده بودند. بالفاصله نماز صبح را خواندیم. وقتی به حیاط منزل حضرت استاد برگشتیم دیدیم سفره ای از طعام پھن

است و ایشان با شکوھی تمام در کنار سفره نشسته اند و منتظر ورود خانوم ھا. بعد از صرف صبحانه به اتاق ھای خود آمدیم

و پس از مدت کوتاھی برای فراگیری درسی از دروس معظم له خدمت ایشان حاضر شدیم. ایشان پیش از ھمه در کالس

درس نشسته بودند، آن ھم با شکوه و عظمتی وصف ناشدنی. «اعیان الشیعه» نام کتابی بود که تا آن روز به گوش من

نخورده بود. نوار معظم له ذیل تدریس «اعیان الشیعه» از عظمت والیت حضرت علی(ع) پیش از رحلت رسول خاتم(ص) و پس

از رحلت ایشان حکایت می کرد. ساعت، 6:30 صبح را نشان می داد و من واقعاً از شنیدن این سخنان سرمست می شدم... 



قابل ذکر است، در اینجا تمام مسئولیت  خانم ھا و تقسیم وظایفشان از قبل در برگه ای برنامه ریزی شده بود. من ھم با

وجودی که اول باری بود در این میعادگاه خدمت حضرت استاد مشرف شده بودم، اما وظایفی ھم به من محول شده بود.

اینجا غریبی و غربت معنا نداشت. ھمان حال قریبی را داشتم که در سال 1387 ه ش به حج مشرف شده بودم. به ناگاه به

یاد روزی افتادم که برای ورود به مشعر و منا احرام بستم. آنجا با پوشیدن لباس احرام محرم شدنت را به ھمه نشان

می دادی اما در این مأمن شریف باید دل احرام می بست. گویی نه مالی، نه فرزندی، نه خویشاوندی در بیرون این خانه

داشتم. دل از ھمه چیز کنده شده بود. خودم بودم و خدای خودم و استاد بھتر از جانم و عده ای ھمراه که ھمه محرم شده

بودند؛ با کعبه برایم فرقی نداشت، ھمه جا شور بود و صفا. 

پس از فراگیری درس با ھمراھان به باغ پشت منزل مسکونی معظم له رفتیم. گویی اینجا نگین سبزی بود که در مجاورت

امام رضا(ع) خودنمایی می کرد. این باغ طبقاتی داشت یکی از یکی زیباتر. گویی در بھشت قدم می زدی...

ساعت یازده و نیم پیش از ظھر برای صرف نھار از ما دعوت کردند به سالنی که «مضیف خانه» نام داشت برویم. اولین

میھمانی ای بود که این چنین در اوقات عمرم رفته بودم؛ با میھمانی ھای دیگر فرق داشت. سفره ای ساده و صمیمی با انس

و الفت پھن شده بود. نه رنگارنگ و پر از نفرت. در ظاھر ساده بود ولی در باطن و سکوت آن ھزاران نوا نھفته بود. سفره ای

که جوھر جان را سیر کردیم نه شکم را پر. در فضایی صمیمی غذا در نزد حضرت استاد صرف شد و پس از آن ھر کس

مشغول به کاری شد که طبق برنامه به آن محول شده بود. من نیز به اتاق از پیش تعیین شده در منزل مجاور معظم له آمدم و

باید یک ساعت بعد برای آماده کردن چای و میوه به ھمراه خانم دیگری به آشپزخانه می رفتیم و ساعت 4:30 بعد از ظھر به

میعادگاه جانان می رفتیم و با نوای مسیحای حضرت استاد درس دیگری از خدمتشان فرامی گرفتیم...

آنجا درس زندگی بود، درس خود ساختن، درس سوختن و جان گرفتن. در این ساعت ِیکی از صحابه درسی ھر روز با

تنظیمات قبلی در این زمان برنامة کتابخوانی در محضر استاد داشتند. آن روز کتابی را نزد حضرت استاد خواندند به نام «فوائد

الرضویه» با این مضامین: سنگ حجراالسود و نصب آن سنگ به دست حضرت حجت(عج) صورت گرفت. ھمچنین صاحب کتاب

دربارة عظمت پنج تن آل عبا و آثاری که از کشتی نوح در کشور شوروی سابق به دست آمده مطالبی نوشته بود.

می فرمودند در لوح به دست آمده نام این پنج تن و معجزات آن ھا حک شده است. 

در کتاب دیگری به نام «سیاحت شرق» که آن ھم روزھای از ھفته در محضر استاد خوانده می شد، آمده بود:

این مطالب برایم بسیار عالی و دلنشین بود. سال ھا حدیث کساء را خوانده بودم ولی عظمت واقعی آن را در خدمت حضرت

استاد فرا گرفتم. 

امروز غروب نوای مؤذن را در روستای «کبودان» آن ھم در نزد حضرت استاد می شنیدم. به راستی سال ھا و روزھا صدای اذان

را می شنیدم ولی این اذان با اذان ھای دیگر که تا پیش از آن به گوشم  رسیده بود فرق داشت. با خود گفتم من در منزل

استاد خود میھمان شده ام که سعادتی برای یک شاگرد بھتر از این نیست که در نزد استاد خود باشد و از ایشان کسب

فیض کند. در آن زمان برای سالمتی استاد معظم و شاگردان مکتب ایشان و ھمچنین روح پدر و مادرم دعا کردم که با نان



زحمت کشیده من را پرورده که در این راه قدم نھادم. حال ساعت ده شب است و باید استراحت کنم تا صبحی دگر، روزی

دگر، صفای دگر، سرنوشتی دگر و درسی دگر را نزد استاد عزیز خود طی کنم.

شنبه مورخ: 95/2/11

امروز با تمام یازدھم اردیبھشت ھای زندگی من فرق دارد. چنین روزی، سال ھای گذشته نیز در زندگی من وجود داشت اما

من حقیقتاً در خواب بودم. امروز در کنار عارف و فیلسوفی بزرگ در خانه ای روحانی که چون نگین سبزی در مجاورت امام

رضا(ع) می درخشید میھمانم و با کسانی ھم نشین ھستم که ھر کدام برای خود دنیای پر از راز و رمز علمی و معنوی دارند.

با صفا و سرشار از انوار قدسی. ھر کدام به امورات درسی و مباحث علمی مشغول ھستند. شب برای آن ھا معنا ندارد چرا

که از ھر لحظه کمال استفادة علمی و عرفانی را می برند. ھمه چیز دارای نظم و با برنامه ریزی خاصی تنظیم شده حتی در

کاوش علمی و استراحت ھر کدام صافی  و زاللیتی مشھود و رازو رمزی نھفته است که من از آن بی خبرم.

امروز قرار است به باغ برویم، باغی متفاوت از باغ ھای دیگری که تابه حال دیده بودم. بعد از صرف صبحانه حضرت استاد ما را

به باغی که در داخل ده داشتند دعوت کردند. ھمه در یک پیاده روی با نظم خاصی از کوچه باغ ھا گذشتیم. آنجا به یاد دوران

کودکی و باغ مادر بزرگم افتادم. او نیز زن با خدایی بود و باغ او در آن زمان حصاری نداشت. می گفت: «حصار باشد برکت از

باغ می رود!» راه را طی کردیم و به باغی سرسبز از درختان گردو، انگور و انجیر رسیدیم. درب باغ را باز کردند و ما را تعارف به

داخل کردند. خانه ای قدیمی با نمای کاه گل و چندین پلکان  گلی در گوشة باغ خودنمایی میکرد. با خود گفتم چه کسانی در

این باغ و خانه رفت و آمد کرده اند و چه مطالب علمی ای در این باغ گفته شده، چه کتاب ھا خوانده شده که تا به حال به

گوش کسی نرسیده و سینة دیوارھای گلی این باغ آن را در خود حفظ کرده است. این دیوارھای گلی از ھزاران گنجینة

مدفون شده با ارزش تر است. این ھا رازو رمزھای زندگی را در خود جای داده اند، بوی زندگی و طراوت از این کوچه ھا و

دیوارھای گلی برخاسته بود. 

پس از مدتی درنگ در باغ به منزل بازگشتیم. عده ای مشغول آماده کردن غذا شده و عده ای به دنبال تحقیق درسی رفتند.

دوباره ھر کسی مشغول به کار خود شد. اینجا پر از تالش و تکاپوست. ھمه در کنار ھم مھربان و صمیمی ھستند و یکدیگر

را یاری می کنند ولی ھیچ کس در تجسس کار دیگری نیست. در حیاط که قدم می زدم دیدم درختان این حیاط مایع خضوع و

خشوع ھستند. سرسبزی درختان انار ما را به آرامش می برد. سرخی گل ھایش ما را به جوش و خروش می آورد. واقعاً

خضوع و خشوع استاد عزیز در دیوار، گل و سرسبزی درختان اینجا اثر گذاشته و گویی ھمه در راز و نیاز با حق ھستند و سر

بر سجدة خاک نھاده اند. مغرب شد. با صدای مؤذن به خدمت حضرت استاد رفتیم. ایشان در حیاط خانه نشسته بودند و ما

در زیر سقف آسمان و بر روی روفرشی ھای ساده نشستیم تا آخرین غروب کبودان را به نظاره رویم و از وجود استاد معظم و

فضای معنوی حریشمان در آن لحظه فیض ببریم. با خود می گفتم ایشان در این لحظه چه چیزی را درک می کنند که ما توان

درک آن را نداریم؟... 



فردا روز بازگشت است. دل ھوای رفتن ندارد. به راستی از این مأمن قدیس با خود چه سوغات می برم؟ به یقین این سوغات

با تمام سوغات ھا فرق دارد، کوله بارم را پر نکردم که دل جال دادم و سوغات معنوی در صندوقچة دلم جای داده و آن را به 

یادگار خدمت دوستان عرضه می کنم.

یکشنبه مورخ: 1395/2/12

امروز روز آخری است که در روستای کبودان و منزل حضرت استاد حضور داریم؛ سفرة سفر چه زود برچیده می شود. به

خدمت ایشان وارد شدیم. ایشان چون ھمیشه آماده و منتظر در حیاط حضور داشتند. امروز روز گران قدر «معلم و استاد»

است. شاگردان ھرکدام به نحوی آنچه را که در توان داشتند به رسم ھدیه آماده کردند و خدمت استاد معظم پیشکش

کردند_ با ھدیه یا بیان جمله ای_ من ھم چند جملة ناقص که از اعماق وجودم بر می آمد برای استاد خود به عنوان سپاس

گفتم. آری! این جمالت و ھدایا که سپاس یک عمر خدمت در راه علم و کمال ایشان و ریزش علوم الھی به جان ھای مردة ما

را نمی کند، ولی چه کنیم که ھمین را در چنته داشتیم و ایشان خود به درون ما آگاه ھستند که چگونه قلبمان برای ایشان

می تپد. 

حاال در جلسة درسی که در حیاط منزل ایشان تشکیل شده نشسته ام. حالت غریب فرزندی را دارم که گویی قرار است از

پدر دور  شود. چه کنم که باید بازگردم، سفر به سر آمده. در این حال چشمم به نوشته ھای روی بنری که بر روی دیوار منزل

خانوم ھا نصب شده بود افتاد قریب به این مضامین: «اگر انسان عمری در مکان علمی باشد اما با درونی پر از وسوسه و

جدال، بداند که ھیچ نمی فھمد و بھره ای از آن مکان نخواھد برد عالوه بر آن فیض را نیز از دیگران می گیرد. این تاریکی ابری

است که جلوی خورشید علم را می گیرد و مانع از روشن شدن قلب ھا می شود. کسی که به علم آگاه باشد محال است

دروغگو باشد زیرا او می داند به دریا می رود باید پاک باشد نه اینکه آلوده تر بازگردد. طلبة علمی به ھر فضایی که می رود بال

فرشته ھای حق در آنجا باز است. این ھا روی بال فرشته ھا ساکن ھستند.» 

این نوشته ھا مرا آرام کرد و با خود گفتم: «خدایا! به سوی دیاری می روم که پر از غوغا و ھیاھوی روزمرگی است. خدایا!

کمکم کن این روحانیت علمی را حفظ کنم. خدایا! با ھیچ چیز نمی شود این چند روز را مقایسه کرد.» به راستی، این سفر

ھدیه ای بود از سوی حضرت حق که باید آن را به نحو احسنت حفظ می کردم. ھدیه عزیز است و صاحب ھدیه برایم عزیزتر.

عصر یکشنبه است. اتاق ھا را برای رفتن مرتب کردیم ولی دل مرتب نمی شود. غوغایی دارد! یک قدم به جلو می روم ده قدم

به عقب برمی گردم. دل کندن از اینجا سخت است. چه کنم که حضرت استاد صالح دیدند که باید برگردیم. اینجا کار چون و چرا

نیست، در کار عاشق و معشوق چرا معنی ندارد! دیگر قلم مثل روزھای گذشته به حرکت در نمی آید. قلم ھم بی قرار است

که کجا بروم. این لطف از من گرفته می شود. من و قلم ھر دو بی قراریم، بی قرار معشوق. باید سر تسلیم و رضا فرود آوریم. 

خدایا آیا لیاقت این مکان مقدس را داشتم؟! به اتاق خانم رنگین کمان برای عرض تشکر رفتم. آیا می شود با این زبان از این

ھمه بزرگواری ایشان نیز تشکر کرد. از خدا می خواھم سال ھای دیگر عمری دھد تا با پیشرفت بیشتری به این مأمن و حریم



قدیس بازگردیم. ھمه چیز دست به دست ھم داده اند برای وداع! شاید سالی دیگر قسمت شود و روزی دیگر لیاقتی باشد

تا در این خانة امن الھی طواف کنیم و جان زنگارگرفتة خود را شستشو دھیم.

بازگشت از کبودان

از آن مأمن باصفا که برگشتم بی قرار بودم، گویی گم شده ای داشتم. پس از چند روز با حضرت استاد تماس گرفتم. ساعت

درسی بود. قرار شد ساعتی دیگر تماس بگیرم. ساعت6:30 صبح از منزل استاد با من تماس گرفتند که می توانم با حضرت

استاد صحبت کنم. به ایشان گفتم خودم از خانه تماس می گیرم. وقتی صدای استاد را شنیدم کمی آرام شدم. نمی دانم آن

زمان چه حالی داشتم، می خواستم ھمة وجودم را نثار ایشان کنم. به ایشان گفتم: «شاید تا پیش از آمدن به کبودان آرزوی

دوبارة سفر حج را می کشیدم ولی بعد از آمدن به این مأمن شریف آرزو دارم که بار دیگر قسمت شود تا بیایم به خدمت شما

و در آن مکان مقدس طواف کنم، آن ھم طواف عشق، معرفت، ادب و علم؛ این آرزوی من است. در پایان این را بگویم که در

ھر انجمنی که رفتم سخن از نان و شکر بود، اما در خدمت شما استاد بزرگوار طنین علم، معرفت، ادب و عظمت والیت ائمة

معصومین(علیھم السالم) موج می زد.»

و السالم- با تشکر از محضر فیلسوف متأله استاد دکتر سیدعلی موسوی

یکی از شاگردان لجنه درسی معظم له از گیالوند 


