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ود از او عرفان اولين نعمتي كه به هيكل انساني عنايت شده خرد بوده و هست و مقص«
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سال كه فرزند آخر خانواده مون  11آخرين فرزند خانواده بودم و تا  در يه خانواده ي معمولي به دنيا آمدم آن زمان سومين و
  . بدنيا بياد خيلي عزيز بودم اما با آمدن فزرند آخر تا حدود زيادي توجهات به اون جلب شد

خيلي خوب بود دوستان زيادي  .كم كم كارهاي هنري را شروع كردم خوب من درسم خوب بود هوشم هم خيلي خوب بود
من هم فعال و پرتالش بودم و هميشه در جمعها كانون توجه بودم و شوخ و شنگ  .يشه سرمون گرم و شلوغ بودداشتيم هم

  . بودم

  . عليرغم زمينه ي هنري به علت معلوم نبودن آينده هنر در آن زمان ها ناچار به رشته مهندسي رفتم اما دلم همواره با هنر بود

پدرم از فعاالن انقالب بود اما پس از انقالب به علت اتفاقات افتاده در ايران ديگر . از نظر مذهبي اجباري در خانوادمان نبود
كر ميكرد تجربه شور و هيجان خود را از دست داده بود بهمين خاطر خيلي عالقه نداشت به اين سمت كشيده بشيم چون ف

احساس خوبي بهم ميداد بعالوه وقتي . بگهاما خود من هميشه نمازاما مي خوندم بدون اينكه كسي بهم  تلخش بيشتر ميشه!
همين جور اوضاع طي ميشد تا وارد دانشگاه شدم كم كم سواالت  .مشكالتي بوجود مي آمد به خدا بيشتر نزديك مي شدم

نجس ديگه چيه؟ چرا اينجاي  چرا اين حرومه اون حالل؟ كه چرا اينطوري بايد نماز بخونيم؟. جديدي برام به وجود مي آمد
اما دلم گواهي  . ..وري گفته اونجاش اونطوري؟ خالصه دينم در مواجهه با عقلم قرار گرفت و شروع كرد به تزلزلقرآن اينط

ابتدا خودم فكر مي كردم ، بعد گفتم شايد با خوندن  . تصديق اعتقاداتم را مي داد اما عقلم تضادهاي بسياري پيدا كرده بود
بعضي  . دچار سردرگمي شده بودم . بود كه خوردنش منو تشنه تر مي كردبيشتر قرآن مشكالتم حل بشه اما اين آب شوري 

 . تصميم گرفتيم با دوستانم بشينيم راجع به دين و قرآن با هم حرف بزنيم . وقتها اصال به خدا و پيغمبرش شك مي كردم 
لي از داليل محكم تقريبا يك سال طول كشيد اما توي جمع ما هر كسي يه چيزي مي گفت كه اعتقاد شخصي خودش بود و

  . اما ما كه رشته مهندسي ميخونديم براي هر كاري دليل محكم مي خواهيم وگرنه تو كتمون نمي رفت. خبر نبود

يه عده اي از بچه ها نمازشونو به فارسي مي خوندن يه عده اي نمي خوندن و . خالصه اين جمع ها هممونو تقريبا گيج كرده بود
اين را بگم كه من يه  . ميخوندم و از خدا كمك مي خواستم كه خودش راهنماييمون كنه منم. يه عده اي هم الكي ميخوندن

 . مدتي با چند تا آخوند هم صحبت كردم اما اصال بويي از منطق در حرفاشون نميبردم بنابراين ديگه دورشونو خط كشيدم 
اما نمي دونست كه دوره  ...دون چون و چرادر دين نداريم بايد اطاعت محض داشته باشيم ب "چرا "تازه يكشون ميگفت اصال 

  . ي  اين حرفا سرومده و بشريت داره به بلوغ مي رسه و آدم بالغ بايد دليلشو بدونه تا انجام بده و گرنه مثه طبل توخاليه

 . هنرمخالصه دانشگاهم طي شد سربازيمم را به لطف دولت و جيب بابا خريدم و ديگه چسبيدم به كار در رشته ام و يه كمي 
اما كار ميكردم ولي تو كارم مرتب به . ولي هنوز اون فكرها باهام بود اما ديگه اون تشنگيمو نداشتم انگار بيخيالش شده بودم

حاال ميفهمم خدا نميخواست فراموشش كنم  .بن بست مي رسيدم با اينكه كارم خيلي خوب بود ولي به اذيت شدن ميوفتادم
اما هر وقت گرفتار ميشدم  . يد كم كم خدارو بيخيال ميشدم چون احتياجش نداشتم ديگهچون اگه اين بن بست ها نبود شا

  . گرفتارياش عين رحمتش بود بنازم به حكمتش كه نظير نداره. ميرفتم پيش خدا و ازش كمك ميخواستم
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كردن و يادآوري  خالصه يه مدتي رفتم يه شهر ديگه براي كار و همين باعث شد تا تو يه شهر ديگه فرصت خوبي براي فكر
يه دوستي داشتم توي محل كارم تو شهر خودم كه خيلي دوسش داشتم و  . داشته باشم ...گذشته و داليل شكست ها و 

خالصه طبق معمول اون كارمم با شكست مواجه شد  . اينم از تاييدات الهيه بوده ديگه .نميدونم چرا همش به ياد اون ميوفتادم
  . و برگشتم شهرمون

كم كم تاييدات شامل حالم شد تا به دوستم رسيدم و به . قدر تو اون كارم اذيت شده بودم كه خيلي ناراحت بودمخالصه اون
حرفاش به دلم مي  .كم كم شروع كرديم با هم به صحبت .رفتم مرتب با دوستم ديدار ميكردمعلت پستي كه در اداره اي گ

نوع محبتش برام فرق ميكرد استداللهايي  . كرد و عقلمو ارضا ميكرددلمو آروم مي  .نشست بوي منطق همراه با عشق مي داد
حرفامو خوب گوش ميداد دردمو ميفهميد و داروشو كه عمري دنبالش بودم با محبت بهم مي  . كه ميكرد برام قابل قبول بود

جاي بدنم را سفت گرفته بود  انگار كه هر كدوم از سواالتم يه .اعضاي وجودم از گرفتگي باز ميشد حال كرده بودم انگار. داد
   . ولي حاال داشت آروم آروم باز ميشد

ميومد دنبالم و با ماشينش مي رفتيم توي خيابون با هم حرف  . خالصه روزها كلي برام وقت مي گذاشت و صحبت ميكرديم
حل ميشد خالصه چند تا روزا همينطور ميگذشت و جالب تمام ايرادهايي كه من به اسالم داشتم ميديدم با استدالل . ميزديم

البته خوب تاريخ  .همشو خوندم خوب بود دوست داشتم .كتاب از دوستم گرفتم كه يكيش تاريخ نبيل بود و ديگريش آموزه ها
حاال ببين چه  .نبيل برام يكم عجيب اومد چون تو تاريخمون خونده بوديم بابي و بهايي يه فتنه اي بيش نبود و تمام شد رفت

تازه نبيل هم عاشقانه نوشته و احساس ميكردم اغراق شده و حاال ديگه اينجوري  .ايران افتاده و غوغايي به پا بودهاتفاقاتي توي 
  . نبوده ولي خوب اصلش را قبول داشتم

بعد از چند ماه كه صحبت كرد ازش درباره قيامت پرسيدم و بسياري تناقضات اسالم را پرسيدم و توضيحاتي از ايقان بهم داد 
اين  . ..گفت ايقان سنگين و نميتونم تنهايي بخونم ولي مفهومشو برام مي گفت كه خورشيد چيه ماه چيه ستاره ها چيه و ولي 

معني ها برام خيلي واضح بود حاال مي فهميدم چرا ميگفت كليد رموز قرآن دست حضرت بهااهللا است (البته دستتشون كه 
تمام گره هام باز . اي بيا حالشو ببر عجب جواهري شد قرآنميگذاشتم تو قرآن و حاال معنياي ايقانو. نبود ولي تو آثارشونه)

اولش ميگفتم اينا كه خيلي آسونه بايد خيلي پيچيده باشه ولي بعد فكر كردم كه پيامبر براي . ميشد حاال ميخواستم داد بزنم
  . مند حتي با كمترين داليلهمه مردم مياد بايد به ساده ترين شكل مفاهيمو بيان كنه كه همه بفه

خوب اولش خوشم ميومد و احساس  . جالبه درباره هر چيزي كه فكر ميكردم خداييش جوابش همون ميشد كه فكر ميكردم
اما نميدونستم امام زمان  . رضايت ميكردم اما بعد يه كم نگران شدم كه نكنه چون جوابها به نظرات من ميخونه قبول ميكنم

البته كلي طول كشيد تا اينو فهميدم . ادراك مردم زمان تعيين ميكنه و اين عين رحمت خداوند مهربونهتعاليمشو را بر حسب 
ولي هيچ وقت اين تناقضات فكري را به دوستم نمي گفتم چون آخه ميديدم كه  . كلي با خودم درگيري داشتم تا قبول كردم
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  بگم من با خودم تناقض دارم پيش خودش چي فكر قضيه كامال واضح و روشنه و داليل و براهين واضحه و اگه بهش 
  . ميكنه ؟چون مطلب كامال واضحه كه

اون موقع فكر ميكردي فقط خودتي و از ديگران خبر نداشتي و نميدونستي اين . سال پيشه 6ميدونيد اين قضيه مال حدودا بله 
توي ضمير ناخوداگاهمون و به اين راحتيا  چون ما يه عمر با تفكرات ديگه اي بزرگ شده بوديم كه رفته بود. مسير بديهيه

خالصه حرفاشو قبول كرده بودم اما حرفي از ديانت جديد يا  . بيرون نميرفت ولي با عنايت يزدان مهربان هر چيزي ممكنه
اينكه آدم اعتقاداتش عوض بشه نداشتم  دوستم هم فقط از تعاليم و يا بيانات با من حرف ميزد بيشتر حرفهاي كلي مثله 

(حتي يه دوست ديگه داشتم  . خوب منم تعصب درباره بهايي ها نداشتم. ..جديد پيامبران مخالفت با پيامبران و از اين دستت
 . ..، بعضي وقتها بهش ميگفتم اهللا ابهي البته اون خيلي جا ميخوردكه فهميده بودم بهاييه و بهايي ها به جاي سالم ميگن اهللا ابهي

ن و ازش خواستم برام بگه كه چه اعتقاداتي دارند كه اون در جواب گفت ما همه چيز مسلمونا را حتي يه بار بردمش خونمو
خوب خيلي حقيقت بزرگي را برام گفت و من نتونستم درك كنم و رفتيم تو  .قبول داريم فقط معتقديم امام زمان ظهور كرده

اون موقع اين سايت ها فيلتر نبود و راحت تونستيم اينا را  جالبه كه. اينترنت مقام اعلي را نشونم داد و گفت اينجا مدفنشونه
 ). ..ببينيم

خالصه بعد از مدتي دوستم پيشنهاد داد . البته تعصب نداشتم اما خيلي سخت بود كه آدم باوراشا عوض كنه يا بهبود ببخشه
همسر دوستم چهارنفر شديم و كتاب  كه كتاباي روحي را شروع كنيم منم موافقت كردم خالصه به اتفاق يكي ديگه از احبا با

جلسات خوبي بود حرفهاي خوبي رد و بدل مي شد اما من  . اول دعا مي خونديم و بعد شروع مي كرديم. يك را شروع كرديم
تا  . ، احساس ميكردم دارم بهايي ميشم و اين برام سنگين بود اصال نمي تونستم قبول كنمكم كم داشتم وارد برزخ مي شدم

اوه اوه كه  . هاي خوبي بود جالب بود اما االن اين حرف ها داشت توم اثر مي كرد و مثل گاوآهن قلبمو شخم مي زدديروز حرف
چه دوراني بود االن كه فكر ميكنم لذت ميبرم اما اون موقع تو بد برزخي گرفتار شده بودم ازين طرف حقايقي كه حرف 

تقاداتي كه يك عمر باش بزرگ شده بودم از طرف ديگه حرفهايي كه ، از اون طرف اعنداشت هم از نظر منطقي و هم قلبي
واي واي از همه بدتر تنها بودن و اينكه كسي نبود باش درد دل كنم يا مشورت كنم  . درباره بهايي ها تو ذهن من و مردم بود

تازه احبا شروع كرده  . شده بودتازه طرح روحي شروع  . كسي هنوز ايمان نياورده بود اونوقتا كه يا بهتر بگم من نديده بودم
گريه ميكردم تا خالصه يادم نميره از خونه دوستم كه ميومدم  بيرون  . بودند به حرف زدن درباره مسايل جديد و روحاني

 . خونه و چون فاصله نسبتا زياد بود مجبور بودم كلي پشت در خونه وايسم تا آثار گريه ها كمتر بشه چون مادرم خيلي تيز بود
فكر كنم فصل يك را خونديم كه به داليل كاري يه كم فاصله افتاد بين كالسامون اما دوستمو ميديدم و بعضي وقتها ناهار 

ي قشنگ يادمه كتاب يك هميشه دنبالم و تو كيفم بود انگار تعلق قلبي بهش داشتم نميشد ازش جدا بشم و ول. ميرفتيم بيرون
حتما اونم تو دلش ميگفت خوب بيا ادامه بده وقت مارا تلف  . هر دفعه دوستمو ميديدم بهش ميگفتم كتاب پيشمه و ميخونم

  . اراي عجيب من برخورد ميكرد! البته شوخي ميكنم اون هميشه با صبر و حوصله با ككردي
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خالصه من با خودم درگير بودم اساسي و اين ماجرا مثه خوره به جونم افتاده بود و مرتب به خدا با گريه ميگفتم اينه واقعا 
ميخواهي من بهايي بشم؟ اما يه مدت كه گذشت تصميم گرفتم يه كم با خودم و خداي خودم خلوت كنم شروع كردم به 

يا مثال هر هفته جمكران  . مثال نماز شبم ترك نميشد شبا يواشكي مي رفتم روي پشت بام و حالي ميكردم. بودمكارايي كه بلد 
خدايا به من زندگي "ميرفتم و از خدا با گريه و خواهش ميخواستم راه حقيقتو نشونم بده و يادم اين جمله را ازش ميخواستم 

مرده ها از قبر  . ك شيپور همه ميميرند و با شيپور ديگه همه زنده ميشوند؟ با ياما االن ميفهمم كه معني قيامت چيه "بده
  . خداييش مردمو زنده شدم تا اينا را فهميدم . جسد بيرون مياند و زنده روحاني مي شوند

يم خالصه يكي ديگه از كارايي كه ميكردم اين بود كه ماه رمضان نذر كرده بوديم كه هر روز نمازهامونو توي يك مسجد بخون
راستي يه مطلبيو يادم رفت من يه دوستي سر كار داشتم كه خيلي مومن و خوش قلب . و از خدا بخواهيم حاجت هامونو بدهد

يا اين جور چيزا بود با هم  . ..بود و ما از قديم با هم دوست بوديم و هر بار جمكران را با هم ميرفتيم يا اگه دعاي عرفه ، احيا 
ب بود حتي يك بار كه تو جمكران داشتم با حالت تضرع آخر نماز دعا مي كردم مي گفت ديدم پيك ميكرديم و خيلي هم خو

البته اون چون يك كم متعصب و . كه خدا حاجتتو داد حرفش كه راست بود خدا حاجتمو داد اما اون از كجا ديده بود اهللا اعلم
    . ..ا بعدا خدمتشون رسيدم البتهام . ..مذهبي بود اون موقع نمي تونستم بهش درباره موضوع چيزي بگم 

 . خالصه خيلي كاراي ديگه تا بعد از اتفاقهاي غير مترقبه من ازدواج كردم خيلي كار سختي بود اما با كمك خداوند ميسر شد
 . ازدواج ما به سرعت انجام شد و كارها عالي پيش رفت. من خودمو سپرده بودم به خداوند كه خودش مسيرو بهم نشون بده

از  . ين زمان آشنايي با همسرم و بعد از ازدواج هميشه درباره موضوعات ديني صحبت ميكرديم و اون هم مشتاق بوددر ح
دوستامم براش گفتم يه تعدادي دوست بهايي دارم كه خيلي دوسشون دارم اونم از اعتقاداتشون پرسيد گفتم مفصله بعدا برات 

  . ..ل كيه و كجاستميگم اما به مرور بهش ميگفتم ولي نمي گفتم ما

با يك شام خيلي ساده و يه دعاي دلچسب كه هر . تا اينكه اون دوستم يه شب كه ماه صيام بود ظاهرا دعوتمون كرد براي شام
خوب احبا هم كه از مهربوني نظير ندارند دل منو كه نرم كرده بودند دل خانممو هم بدست . دوتاش به دل منو همسرم چسبيد

در ادامه پس از چند بار ديدار قرار شد . م اين محبت و عشق از يه جايي تو آسمون مياد و زميني نيستآوردند خداييش معلو
كتاب يك روحي را دوباره  بخونيم اولش مثله بعضي حلقه ها كنسل مي شد ولي كم كم كه مطلب جذاب تر شد قوي تر دنبال 

ز اين موضوع چون خداوكيلي ريسك بزرگيه واقعا خالصه ديگه همسرم هم خوشش اومده و من هم كه خوشحال ا. ميشد
جالبه همسرم ميگفت من هميشه آرزو ميكردم كه ازدواج كنم و با همسرم برم به . ازدواج با آدميكه اعتقاداتش فرق ميكنه

  . البته خانواده همسرم هم مذهبي نبودند. خدا برسم كه خوب همينم شد

تعداد مومنين بيشتر شده بود و ديگه من اون احساس  ذهناشون بازتر شده بود  تو اين موقع خوب احبا فعالتر شده بودند مردم
همين باعث شد كه بنيه روحاني هممون . كم كم ميديدم روز به روز حلقه هاي بيشتر و مومنين بيشتر. تنهايي اوليه را نداشتم

بچه ها همه فعال بودند و  بوديم يه پايه احبا!ديگه كم كم شده . باال بره و بتونيم تغييرات جدي را در اعتقاداتمون بپذيريم



٧ 
 

راستي يه بار يه خوابي ديدم كه خيلي تو ايمانم كمكم كرد ، يه بار تو كشو قوس بودم كه خواب ديدم . دوران خيلي خوبي بود
و بهم خوش با دوستم رفتم تو آسمون و يه حالت روحاني خيلي خيلي زيادي داشت بعد حضرت عبدالبها را ديدم كه اومدند 

خالصه حضرت عبدالبها منت . ..همين كه دور شدند شروع كردم به گريه و زاري فراوان نه اينجورا. آمد گفتند و رفتند
گذاشتند و برگشتند و با يه حالتي نگاهم كردند كه من كار دارم بايد برم اما يه قاب عكس از شمايل خودشونو دادند كه پيشم 

  . نميدونيد چقدر قلبم آروم شده بود . .. باشه و با سرعت رفتند

فكر  . آهان فهميدم مخالفت خانواده ي همسرم. توي اين دوران اونقدر اتفاقات مهم و متنوعي بود كه نميدونم كدوماشو بگم
خوب همسرم به علت ذوق و اشتياقي كه داشت عليرغم موافقت . كنم مشكلي كه اكثر جوانهاي تازه ايمان آورده دارن همينه

خوب بايد قبول كرد  . تقيما از روي عشق حقايق روحاني را كه شنيده بود يا فهميده بود براي خانواده اش بازگو ميكردمن مس
كه براي خانواده ها واقعا سخته كه اينها را بپذيرند چون در ايران تبليغات و مخالفتهاي زيادي در اين مورد وجود داره و 

وار هستند همچنين در ايران تبليغات كذبي درباره اين ديانت وجود دارد كه خانواده ها را خانواده هاي بيشتر نگران اتفاقهاي ناگ
از طرفي محل زندگي ما نزديك خانواده همسرم بود براي همين اشراف كامل به رفت و آمد ما . بيشتر محتاط و نگران ميكند

كه جابجا بشيم و با مشورت و تفكر به اين نتيجه چندين بار تصميم گرفتيم . داشتند و همين باعث اختالفات عديده اي شد
تازه چند نفر از احبا را مسجون كرده بودند كه ديگه . رسيديم كه جدايي كارما را آسان ميكنه شايد ولي نگرانيه اونا را بيشتر

نميشه كه حدود يك سال هر باورتون . ما ميخواستيم اونا ايمان بيارند و از اين چشمه گوارا بنوشند، براي همين مونديم. ..واويال
حتي يه دوره اي حق رفت و آمد هم . ، بحث و اختالف از طرف ديگه لوح احمد پشت لوح احمدروز از يك طرف دعوا

حتي يه شب همسرم خواب ديد كه يكي از بستگانشون كه تازه  . جلسه نمي تونستيم بگيريم دلمون شكسته بود خيلي . نداشتيم
البته اينم بگم كه . مده و يه خونه لوكس شده درست كرده و كليدشو ميده به ما براي گرفتن جلسهبه رحمت خدا رفته بود او

اينها را گفتم  .شرح ايمان همسرم شنيدنيه مخصوصا خوابهايي كه ديده و اميدوارم بتونه بنويسه تا همگان ازش انرژي بگيرند
   . ، سخت بودن اين اتفاق بيشتر لطيفسختيهاي حضرت بهااهللالبته در مقابل سختيهاي احبا يا س. ..ولي يك از صدها نگفتم 

تا اينكه كم كم اتفاقات جديدي افتاد با چند نفر از بستگان خانواده همسرم به داليلي شروع كرديم به خواندن كتاب روحي و تا 
لي آدم مذهبي بود و همه قبولش يا دوباره يكي ديگه از بستگان خانواده همسرم كه خي . ..مراحل زيادي امر را قبول كردند و 

خالصه خيلي اتفاقات زيادي افتاد كه همش تاييدات حضرت بهااهللا . داشتند اونم ايمان آورد البته مخفيانه ولي عده اي فهميدند
اما حاال باورتون نميشه ما . يه مدتيم ما مجبور شديم خونمون را عوض كنيم و دوباره پس از چند ماه برگشتيم . بود و بس 

  . ..ايد بشينيم براي اونا از حكمت حرف بزنيم كه امر جديد را  همه جا و به هر كس نبايد گفتب

  امري را كه ايزد بر فروزد    هر كه پف كند ريشش بسوزد

تا حدود زيادي به رفتار ما بستگي داره كه ما كه ادعا ميكنيم امر را شناختيم . واقعا كسي در مقابل امر مقاومت نميتونه بكنه
به نظر من رمز اصلي اين كار محبت بي . چقدر تغييرات ما با مردم ديگه ملموسه و چقدر محبت داريم با آنها  كار ميكنيم،چ
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وقتي از محبت خارها گل شود سركه ها شيرين شود اون وقت قلب يه نفر نرم نميشود؟ . محبت محبت محبت. قيد و شرطه
و استداللي جواب نميده چون اونم دو تا دليل مياره، اما تو محبت  مخصوصا با آدماي سرسخت و تعصبي اصال بحث منطقي

به اميد روزي كه  . مغلوب ميشه چون محبتي كه از مظهر ظهور بياد همه را نرم ميكنه و هيچ محبتي به گرد پاش هم نميرسه
ست) و وارد اين بهشت ايرانمون رشك دنيا بشه و همه مردم اون چيزيو كه براش خلق شدن بشناسند(البته اين وظيفه ما

همه ميدونيم كه اين روز خواهد آمد و تمام دنيا پر از صلح و صفا مي شه پس ما هم بايد سهم خودمونو ايفا  . جاوداني بشن
كنيم كه محروم نشيم و گرنه خداي قادر و متعال امر خودشو همونطور كه در دوره هاي قبل پيش برده اين بار هم پيش ميبره 

از اينجا دعا ميكنيم براي تمامي مسجونين عزيزي  . اما چه قدر حيف كه ما خودمونو محروم كنيم . ت ما ندارهو نيازي به حرك
تا ما و ديگران از حقايق هستي آگاه  . ..، رنج خانواده ها از نبودن آنها و ، دوري از خانوادهكه رنج زندان را كشيدند و ميكشند

خدايا . خدا ميدونه كجا بوديم ، چه اعتقاداتي داشتيم و در چه جهلي به سر ميبرديمبشيم و در غفلت نباشيم و گرنه ما االن 
  . ..حاال خدايا بايد كمكمون كني تا بتونيم به دوستامون اين خبرو بگيم همونطور كه به ما گفتند . ..شكر  خدايا شكر  خدايا شكر 

ر تالش و كوشش ميكنند و به اميد آزادي ياران ايران و نيز در پايان ممنون از همه كساني كه در راه اتحاد و محبته نوع بش
  . ..مردم شريف ايران 

 

  

  


