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سرمقاله

هدايت كوكب اي آي برون گوشهاي از مÇقصود راه گشت گم سياهم شب دراين
خÇانواده اعÇضاي غالب مورداستفاده لغات كهنترين زمرة از <دين> واژه

به: كنيد نگاه /1
Benvenits, Les Vocabulaires indo-europeanes, TOM 1,11.

مادر> <زبان در ريشه لغت اين زبانشناسان1 از برخي بهاعتقاد است/ بشري معظم
كه زباني همان باشد/ داشته ميتواند بشري" نخستين " كانون اوليه كهن زبان يعني
و تكÇرار مÇورد قÇراردادي واژههÇاي بÇهعنوان (Labial) "لبÇي" آواهÇاي آن در
گيتي اقصاي در كوچنده كوچك گروههاي با همراه سپس و گرفت, قرار استعمال

گشت/ تغييراتي ل متحم طايفهاي و شعبه و قبيله هر در و شد پرا كنده
"اوستيك") و ("وديك" "اوستايي" نيز و "ودايي" قديمي زبان در دين واژه
DHAYANA بهصورت "سانسكريت" ديرپاي زبان در و DAYANA بصورت
فÇرهنگ تأثير با واژه اين است/ رفته بكار ديسيلپين و روش و طريقت بهمعني
بودا سفر از پس (بهويژه دور شرق عرصه بر بودايي) طريقه (بهويژه هند باطني
(TCHEN ظ تلف (با چين زبان و فرهنگ وارد شمالي) چين به غربي هند از داراما
جÇنوب آسÇياي تمامي در و گرديده ZEN ظ تلف با ژاپن معابد و اوكيناوا سپس و
از پس (ZEN) اخير ظ تلف همين با يافتو رواج ژاپن) هندوچينو (چينو شرقي
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نيمه خالل در زمين مغرب بر ژاپن فرهنگ تأثير بهعلت جهاني دوم جنگ پايان
بÇه دستيابي طريقه بهمعني نيز كانادا و آمريكا و اروپا سراسر در بيستم قرن دوم

يافت/ انتشار دروني مكاشفه
فÇرهنگ عÇرصه در كه ممالكي در ميانه پهلوي و باستان پهلوي در <دين>
عÇبارت مÇثل ميشد; گرفته بكار آيين بهمعني و بود رايج نيز داشتند قرار ايراني
و تداخل اثناي در آن از پس است/ نگارش اصول و آيين بهمعناي كه دبيره" "دين
شده نبطي زبان در دخيل عرب, و "فرويوتامي" تمدنهاي بر ايراني فرهنگ تأثير
ديگري بسيار همانند و همراه بعدها و يافت/ راه دو هر عربي و عبري بهزبانهاي و

=) امÇرتات و Çورتات ه مÇجوس), مÇغ(= جزيه), =) " گزيت" مثال بهعنوان فراونند, لغات اين /1
"االتÇقان" در سÇيوطي جÇاللالديÇن و//// Ç مÇيباشد مÇرداد و خرداد همان كه Ç ماروت) و هاروت

است/ كرده جمع را تنزيل لسان در دخيل فارسي واژههاي اين از بسياري

و روش و راه بهمعني و شد1 قرآن واژگان در داخل عرب زبان در دخيل لغات از
قÇرار تÇنزيل لسÇان مÇورداسÇتفاده اعتقادي دستگاه كلي بهطور و مسلك و آيين

 گرفت/
يكتا خداي كالم در آن متناوب و دقيق كاربرد و <دين> كهن ريشه به باتوجه
دايمي سير از خبر است) اسالم خداوند نزد مقبول راه تنها = االسالم نداهللا ع ين الد ن ا)
و نÇهاني راهÇي دارد/ مÇوعود مقصدي بهسوي ممدود راهي در وجود ذرات همه
و سÇير ايÇن كÇه پÇيداست مÇوجودات/ جÇواهÇر و ذرات ذات در پÇنهاني حركتي
قÇدرت ذيÇل در آدمÇي مرحله و بهطور نيل در انقطاع بدون و بالوقفه صيرورت

است/ آن بر ناظر دين> ج الن Ôيناه د ه و> شريفة كه ميگيرد قرار اختيار و انتخاب
نقطه, آن از كه است مكان" Ç "زمان در متمكن نقطهاي بهمثابه آدمي فرد هر
پÇرا كÇنده او جهت شش در احصا غيرقابل شعاعهاي بهصورت طريق بينهايت
مÇنتهي سÇويي و بÇهسمت را او كÇه است طÇريقي و راهÇي شÇعاعي هÇر ميباشد/
طرايÇق اين كليه طي فرصت و است ز متحي زمان محدوده در آدمي اما مينمايد,



7 سرمقاله

چÇهارچÇوب در پس نÇدارد/ را آنÇها يكÇايك فرجÇام و انجام سنجش و بيشمار
او دقيق جهتگيري و صحيح جهتيابي اصل, اساسيترين متحر كي, هر حركت

االرض/ و السموات فطر ذي لل وجهي Ôت Öه ج و ني ا است:
مسÇتقيم خÇط يك فقط مقصد نقطه و مبدأ نقطه ميان راه كوتاهترين كه چرا
ظÇهور ضÇرورت آدمÇي اختيار قدرت و انتخاب امر كه اينجاست و بس/ و است

مييابد/
بدايت بست كشصدهزارمنزلبيشاستدر توان كجا صورت نهايت را راه اين
و انحراف و اعوجاج بدون و مستقيم و راست راه يگانه اين از الهي كالم در
ميان آدمي افراد از فردي هر جوهر در كه راست به يا چپ به ميل بدون و  كژي
كه Ç شده كشيده منتهاي نقطه بهعنوان "ربوبيت" و مبدأ نقطه بهعنوان "عبوديت"
مسÇتقيم صÇراط و االسÇالم) اهللا عند الدين ن ا) <دين> به Ç بوبيه" Ôالر نهها Ôك Õ¸جوهر Ô¹بودي Ôالع"

تÇنها <دين> كه چرا //// ذين ال راط ص المستقيم, راط الص نا د Öه ا است: شده تعبير و تأويل
يعني راهروي> <روش <معني>, حامل عينحال در بلكه نيست "راه" مفهوم مفيد
ظهور "راهنما" شخصيت شخصو در كه Ç امر اين بر ناظر قوانين قواعدو مجموعه
مÇيزان و (صÇراط) "راه" بÇه خÇويش از معصوم(ع) چنانچه ميباشد, نيز Ç مييابد

است/ فرموده تعبير
شÇريعت بÇه كÇه است مÇوضوعهاي دسÇتورات اعÇتباري به <دين> الحاصل
آن مÇبناي بÇر افكار و اعمال تصحيح بهاعتباري و ين///) الد ن م ع ر ش) شده اصطالح
Gمهاجر ني ا است: شده تعبير خداوند بهسوي سفر و طريق طي به كه است دستورات

هدين/ ي س ربي الي×

جايي ر مطه شرع در طريقت و سلوك و سير از سخن ميپندارند كه  كساني
وجÇود مÇراتب در ا گÇرچÇه است گندم عين آرد و آرد عين نان كه غافلند ندارد,

مينمايند/ يكديگر از مستقل و متفاوت
الم والس



بÇهطبع نÇيز (137ë (خÇرداد ìê شÇماره گÇزارش, مÇجله در و شده نوشته 137ë سال در مقاله اين /1
كرد/ اقدام آن درج به Gد مجد ايران عرفان موضوع, اهميت بهدليل ولي رسيده

سياسي1 ايران Ç فرهنگي ايران

تابنده نورعلي حاج دكتر

اوست رسوم و عادات تمدن, فرهنگ, به وابسته ملت هر هويت و شخصيت
مÇيكند/ تÇغيير مÇختلفي مÇناسبتهاي بÇه وقت هرچند كه سياسي مرزهاي به نه
بÇلخ, در را مÇولوي گÇنجه, در را نÇظامي كÇه است هÇمان ايراني تمدن و فرهنگ
و سÇعدي سمرقند, در را و/// سوزني و رودكي فعلي, افغانستان در را ناصرخسرو
ا گر امروز ميدارد/ عرضه جهان به الهور در را الهوري اقبال شيرازو در را حافظ
آن هÇرگز است, آورده وجÇود بÇه را سÇياسي مÇرزهاي تصنعي يا طبيعي خطوط
رهÇا جÇمهوريهاي مردم همة را نوروز جشن نميرود: بين از فرهنگي اصالت
را تاجيك> <حكيم سينا بوعلي هزاره جشن ميكنند/ برگزار نيز شوروي از شده

مينمايد/ برگزار تاجيكستان
آوردن اسÇالم از بÇعد ميگردد/ منتقل نسل به نسل ملت هر عادات و عرف
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ايرانÇيان و ماند باقي نداشت مباينت اسالم مباني با كه رسومي و عادات ايرانيان,
ماند باقي نهتنها نوروز عيد كردند/ حفظ را خود پدران ميراث رسوم و عادات آن
مÇراسÇم آورد/ دست بÇه نÇيز را الم عليهالس صادق جعفر امام حضرت تأييد بلكه
است, مانده باقي ايران قديم رسوم از آنچه Áاصو و ماند باقي نيز سوري چهارشنبه
داشت منافات ا گر و است شده تأييد قرون طي در و ندارد منافاتي اسالم با Hمسلم
در آتش كردن روشن كمااينكه ميشد/ متروك صدسال چند و هزار از بعد Hمسلم
دوران يادگار گرچه است, مانده باقي قدرت تمام با هم هنوز كه سوري چهارشنبه

شد: قايل آن براي تأييديه دو ميتوان هم اسالم در ولي است زردشتي مذهب
Çقوا/// اتَّ ذينÇ الَّ جي نÇ Ôن Çمَّ Ôث ا/// ه× Ôد ار و الا ÖمÔك Öن م ن ا و مريم: سوره 72 و 71 آيات اول:
را آنهايي ما سپس ميشود//// (آتش) آن وارد اينكه مگر نيست شما از هيچكس
عبور و صراط پل از احاديث و اخبار در دوم: ميدهيم//// نجات داشتهاند تقوا  كه
سالمت به كه است شده داده بشارت مÆمنين به و آمده ميان به سخن آتش روي از
چه ÇÇ آن روي از پرش و آتش كردن روشن رسم ميكنند/ عبور آن از سهولت و
اصÇول در و داشÇته الهÇي مÇنبع دو هÇر كÇه اسالم دين در چه و زردشتي دين در
هرجهت به باشد/ مÆمن فرد هر نهايي آرزوي اين از سمبلي ميتواند ÇÇ مشتركند
قرون طي در اسالم صافي از و مانده ما نيا كان از كه را رسومي ساير و ملي رسم اين
بÇه رسÇوم اين كردن متروك در سعي كرد/ حفظ بايد است مانده جا به و شده رد
هم ا گر درافتد, ضربتي صورت به جامعه متداول عرف با كه هر و نميرسد جايي
مÇطرود درازمدت در و بالنتيجه ولي شود, موفق كوتاهمدت در ظاهر صورت به
تمام قوت با رسوم اين قبلي, فشارهاي شدن برطرف بهمحض ميشودو واقع ملت
كÇه است سÇابق شÇوروي از شÇده جدا مسلمان كشورهاي مثال شاهد برميگردد/

است/ كرده ظهور آنها در تمام قدرت با اسالم
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روزهاي است/ تقويم ملت هر فرهنگي ركن و ملي رسوم و عادات از يكي
رسÇوم و عÇادات از مÇيگردد تعيين تقويم اين برحسب كه سوگواري يا و شادي
چÇنين است/ گÇرديده منتقل بعد نسل به نسلي از قرنها طي كه است ريشهداري
كه است برخوردار عظمتي چنان از ÇÇ باستاني جمشيد يادگار ÇÇ نوروز عيد كه است
آذربايجان, افغانستان, ايران, (سا كن فرهنگي ايرانيان تمام عواطف و احساسات
به را آنان غير و كليمي مسيحي, زردشتي, مسلمان, از اعم تاجيكستان///) عراق,
حÇمل اول عبارتي به يا فروردين ل او همان نوروز است/ درآورده خود ف تصر
بعدازظهر ا گر و روز آن باشد, ظهر از قبل ا گر حمل برج به شمس تحويل است/
تحويل ساعت امسال ميآورند/ حساب به فروردين ل او را روز آن فرداي باشد
در بÇود/ فÇروردين ل او چÇهارشنبه لذا و بÇود چÇهارشنبه ظÇهر از قÇبل تهران در
در حتي (و دارند ما با مشتركي فرهنگ Gا كثر يا Âك كه ايران شرقيتر  كشورهاي
ساعت و///) زابل سرخس, تربتجام, خواف, مانند ايران شرق انتهاي شهرهاي
باتوجه ولي است بوده پنجشنبه آنها عيد لذا و است بوده محلي بعدازظهر تحويل
قرار مال ك است مركز كه را تهران نصفالنهار است, قراردادي اوقات كه اين به

دادهاند/
قدما اعتقاد به يا و خورشيد دور به زمين گردش دور يك شمسي سال مال ك
مدتها تا و اسالم از قبل ايران تقويم در اما است, زمين دور به خورشيد  گردش
عقيده به Ç گردش با شمسي سال تقويمو لذا نبودو صحيح سال محاسبه اسالم از بعد
ميداد/ زمان تغيير فروردين ل او و نوروز عيد لذا و نداشت انطباق خورشيد Ç قدما
هÇجري ë17 يÇا ë1ë في توÇم) ايرانÇي نامدار م منج و رياضيدان فيلسوف, خيام,
و نمود اصالح را متداول تقويم دقيق محاسبه با ميالدي) 1139 يا 1137 با منطبق
ايÇران تمام در پس آن از كه ناميد جاللي> <تقويم آنرا جاللالدين سلطان نام به
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قÇفقاز, مÇنطقه افÇغانستان, مÇانند كشÇورهايي گرديد/ معمول تقويم اين فرهنگي
را نوروز سابق شوروي از شده آزاد كشورهاي ا كثر و تاجيكستان عراق, تركيه,

ميدهند/ بدان خاصي اهميت و گرفته عيد تقويم اين برحسب
نام جاي به منتها است, شمسي ماههاي با منطبق نيز سال ماههاي افغانستان در
هÇمه بÇا نÇيز شÇوروي / جÇوزا/// ثÇور, حمل, دادهاند: قرار را مربوطه برج نام ماه
را مبانيمليتشان خود تابعة مسلمان جمهوريهاي در بردتا كار به كه  كوششهاÄي
بدانها كند ايجاد ميخواست شوروي> <ملت نام به كه را جديدي مليت و كند محو
مليت و نشد موفق كرد, عوض را آنها همة تقويم حتي مسير اين در و كند اعطا
هÇمچون مÇلتها اين عرف و اعتقادات نكرد/ پيدا خارجي وجود وي اختراعي
را خا كستر اين بادي وزش مانند شوروي فروپاشي ماندو باقي خا كستر زير آتش
خÇود فرهنگي برادر با كشورها اين كه ميرفت منطقي Âكام اميدواري زد/  كنار
مÇادر فÇرهنگ شكÇوفايي در هÇم بÇا هÇمگي و شÇده هماهنگ فعلي ايران يعني
از امر بدو در كه اقبالي مختصر همان بلكه نشد چنين فانه متأس ولي باشند; همدست
مليو احساسات امر اين شدندو دورتر ما از رفتو بين از آمد عمل به آنها ناحية
فÇرهنگي وحÇدت مسÇير در كه مهم نكتة دو ميسازد/ متأثر را ايراني هر مذهبي
ر مقر ايرانيان ما براي كه وظيفهاي است/ واحد خط و واحد تقويم ميكند  كمك
نجات شوروي فكري اسارت دنبالة از را خود برادران اين كه است اين ميباشد,
سياسي مرزهاي و سياست چون امروز برگردانيم/ فرهنگيشان مادر دامن به داده
را كÇبري× نجمالديÇن ابوريحان, بوعلي, خيام, ا گر ميكند, حكومت امور همه بر
تÇعبير سÇياسي> <ايران به ايراني لغت اين شنونده اذهان در بخوانيم ايراني Gمصر
ما همه به بزرگان اين كه كرد تفهيم بايد ميانگيزد/ بر را متقابلي تعصب و ميشود

سياسي/ مرزهاي با ايران به نه دارد تعلق فرهنگي> <ايران به و
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گÇرگوار پÇاپ خيام از بعد قرن چند كه است اين جريان هم تقويم مورد در
مأمور را هيأتي تقويم اصالح براي هجري) 9ì3 Ç ميالدي 1ë8ë في متو) سيزدهم
از يا آنان نمود/ اصالح خيام اصالحيه مانند را ميالدي تقويم هيÃت اين و ساخت
و نÇبردند او از نÇامي ب عصÇت روي از يا و نداشتند اطالع خيام قبل قرن چند  كار
نيز هما كنون كه ناميدند (Gregorian Calendar) گرگوار تقويم را خود اصالحيه
و تÇمدن بÇه درواقÇع ولي بÇود نÇيشابور اهÇل گرچÇه خيام ميشود/ استفاده آن از
كه بود اينرو از و داشت تعلق فرهنگي> <ايران و روز آن اسالمي جامعه فرهنگ
ايÇن بÇه بÇايد گÇرديد/ متداول روز آن فرهنگي ايران قلمرو تمام در او اصالحيه
تÇقويم گÇذاشÇتن كÇنار با كه نمود توصيه فرهنگي ايران جامعه اعضاي و برادران
اصالحي تقويم و سازند برقرار رسولا كرم(ص) هجرت از را تاريخ مبدأ ميالدي
ثÇور, حÇمل, يÇا خÇرداد//// ارديÇبهشت, (فروردين, تقويم آن ماههاي با را خيام
مÇرز درون مÇليتهاي تÇعصبات هم وÇت كÇه ايÇن براي سپس و برند كار به جوزا///)
خيال برادران اين و است, خود سيطره درصدد تهران نشود ر تصو و نرود سياسي
صÇيد قÇصد (سياسي) ايران سيطره و يافتهاند رهايي شوروي سيطره از كه نكنند
نگÇيريم مأخÇذ را تÇهران نصفالنÇهار فروردين ل او تشخيص براي دارد, را آنها
هÇمجوار كشÇورهاي و ايÇران هÇمه در او از تÇجليل بÇراي و خÇيام افتخار به بلكه

بگيريم/ مال ك را نيشابور نصفالنهار
دوران در دارم يÇاد بÇه است/ زبÇان وضع آن دنبال به و خط ديگر مهم نكتة
و شاعر را مولوي وي داشتم, بحثي تركيه اهل دانشجويي با پاريس در دانشجويي
تعلق بشريت و جهان به مولوي مانند كساني گفتم: پاسخ در ميخواند/ ترك عارف
از وقت آن بدهي پاسخ كه من سÆال چند به بگذريم كه مطلب اين از ولي دارند,

است/ ملتي چه به متعلق مولوي كه پرسيد خواهم شما
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نوشته سطوري وي مزار كتيبههاي در است/ قونيه در موالنا مقبره پرسيدم:
تغيير را ما خط آتاتورك داد: پاسخ بخواني? را كتيبه آن ميتواني آيا است شده
اما گفتم بخوانم/ را آن نميتوانم است, سابق رسمالخط با نوشتهها آن چون و داد
به موالنا آثار بعضي پيشنويس موزهها در گفتم: و دادم ادامه بخوانم/ ميتوانم من
دليل همان به داد: پاسخ بخواني? را آنها ميتواني آيا است موجود او خود خط
تÇو پÇاسخ دو اين از و بخوانم ميتوانم من اما گفتم: بخوانم/ نميتوانم سابقالذكر
را شما خط, الزامي تغيير با كه ميگذارم آتاتورك گردن به را آن گناه شده منصرف
را مÇوالنا خط ميتوانم كه نعمت اين شكرانه به من ولي كرد جدا گذشتههايتان از
خوانده برايم ا گر اشعارش و موالنا نوشتههاي كه متشكرم خداوند لطف از بخوانم
مÇعناي تو آيا اما بنويسم/ را آنها ميتوانم هم خود و ميفهمم را آن معناي شود,
ايراني مولوي بگو, خود تو اينك گفتم: باالخره نه/ داد: پاسخ ميفهمي? را آنها

شد/ سا كت ترك دانشجوي آن اينجا در ترك? يا بود
از شده آزاد فرهنگي برادران با ميتوان را مكالمه اين از قسمتي يا تمام نظير
ميشود گرفته تاجيك حكيم عنوان به بوعلي هزاره جشن داشت/ سابق شوروي
گÇنجه در گÇنجوي نÇظامي آثار آيا بخوانند/ نميتوانند را او آثار تاجيكها ولي
آن حال و است? قراÄت قابل بخارا سمرقندو در رودكي آثار آيا ميشود? خوانده
را آثارآنها بتوانند كه كاريكنند بايد خود همشهريانقديم اين افتخار به آنان  كه
ايÇرانÇي در نÇبايد دولتهÇايشان و مÇلتها ايÇن خÇصوص در بفهمند/ و بخوانند
را آنهÇا مÇتقابل ب عصÇت زيÇرا دهÇيم, خÇرج بÇه تÇعصب نÇامداران ايÇن خواندن
بÇايد بÇلكه رسÇيد, وحÇدت بÇه نÇميتوان هرگز متقابل ب تعص در و برميانگيزد

بخوانند/ را بزرگان اين آثار بتوانند كه كرد تشويق
كÇه مليت جنبة به ملتها و دولتها اين با سياسي برخوردهاي در فانه متأس
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و برنامه چنين تكيه گاه نميتواند اسالم است/ شده توجه كمتر است مشترك وجه
دانسته اسالم از را خود مشروعيت مبناي ايران دولت چون Ç Á او زيرا باشد تبليغي
را سياسي سلطه توهم روش اين ميداند, اسالم مبلغ و حامي دولت تنها را خود و
ايÇن در را سÇابق شÇوروي جÇاي مÇيخواهÇد ايÇران ميشود ر تصو و كرده ايجاد
تÇعارض هÇم بÇا كÇه است مÇختلفي فÇرق داراي اسÇالم Ç HانيÇث بگÇيرد/  كشÇورها
نقش و ميدانند كافر را ايراني شيعيان آنان, از بعضي حتي و دارند ايدÄولوژيك
شÇيعه داخÇل ق رÇف بÇين آن عÇلمداران زيرا نيست مÆثر چندان هنوز هم تقريب
غيرشيعه/ فرق به برسد چه كنند ايجاد تقريب نميتوانند و آورده وجود به تفريق
از كه اسالم دشمنان Ç Hثالث فشار/ و تهديد با نه ميآيد وجود به تحبيب با تقريب و
اجتناب براي عليهذا ميزنند; دامن را اختالفات دارند واهمه مسلمان ملل اتحاد
قÇابل كه باشد ملي غرور و مليت بر ما روابط مبناي بايد مانع دو اين با برخورد از
تغيير موجب ملتها اين در ملي غيرت اين كه آنگاه نيست/ فرقهبندي و مخالفت
بÇغدادي, مجدالديÇن كبري, نجمالدين همچون ناموراني آثار توانستند و شد خط
بخوانند, كه را ادب بزرگان از هريك آثار همچنين و بخوانند را گنجوي/// نظامي
بدين و ميكنند پيدا اسالمي گرايش است, اسالمي معارف از مشحون همه چون
اسالم كشانده, اسالم قلمرو به غيرمستقيم طور به را آنها ميتوان كه است طريق
حتي و داشته معكوس اثر است ممكن Hاحيان كه فقيه اعزام طريق از نه كرد احيا را
جÇاي بÇه سÇازد/ مÇتزلزل است, فرهنگي ايران مليت كه را مشتركمان ركن همان
رابط عنوان به را اسالمشناس و اديب حكيم, عارف, HÄابتدا بايد فقيه و واعظ اعزام

كرد/ انتخاب سفير و



افتاد ور درافتاد كه هر ردكشان Ôد با
(Ç3دنبالهشهادتمشتاقوعواقبآن)

پاريزي باستاني محمدابراهيم دكتر

چند و بود نشده خشك فÔروشان> Öر خ <تل بر مشتاق خون هنوز هرحال, به
جسد شكار از بازگشت در ( كه رايني خان محمدعلي توسط او جسد دفن از روزي

خانحÇا كÇم ابوالحسن و بود رفته شكار به روز آن رايني خان ميرزامحمدعلي كه است روايت /1
بهخا ك جرأت كسي و بودند افكنده خندق كنار در را مقتولين اجساد مردم است, نبوده شهر در نيز
دور از مÇيشد, نÇزديك شÇهر بÇه كÇه غÇروب دمادم خان محمدعلي ميرزا نداشت/ را آنها سپردن

ميكنند/ زاري آرام و پنهان اجسادي, فراز بر تن دو يكي خندق, كنار در كه شد ه متوج
هست بÇيماري خرابه درين كه مÇيآيد گويا نÇالهاي گÇوش بÇه سÇÇينه از

را جسد دفن دستور است, افتاده خندق در مشتاق جسد كه دانست چون و شد جويا و رفت نزديك
مشÇتاق پÇاي پاÄين در را محمدجعفر جسد و داد بود ساخته آماده پدرش براي Âقب كه مقبرهاي در
رونقعليشاه دارد/ قرار مشتاق قبر پاي در هم آن كه است رونقعليشاه آن از ديگر قبر كردند/ دفن
است, مÇجبول اهللا اهل و فقر عداوت به ابراهيمخان چون رسيده, مشايخ از بسياري صحبت <///به
گÇاه آن زدنÇد, چÇوب سÇوق چÇهار در نÇمود حكم نخست كرد, فراوان اذيت را بزرگوار آن الجرم
نÇبود, چيزي را بزرگ آن دنيوي زخارف از چون فرمود, تكليف از زياده مصادره و عنيف مÆاخذة
در گشÇادند/ ستمگر آن بر تشنيع و طعن زبان و دادند چيزي كدام هر اهللا لمرضات مردمان الجرم
Ñ

كÇه نگÇذشت سÇپرد1) خÇا ك بÇه خÇود پÇدر مÇقبرة در بÇÔرد و ديد خندق كنار را
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Ø

گشت/// آسوده مشتاقعليشاه مزار قرب در و درگذشت سپنج سراي اين از م/ 181ë . ه 1230 سنه
احÇوال در كÇه رسÇالهاي و الوصÇال جنات جلد چهار جمله Öنم فرموده, تأليف بيت هزار چهل قرب

/(220 ص السياح¹, فرمود>/(رياض نظم مشتاقعليشاه

عازم دولو خان مصطفي لشكريان سرش پشت و رسيد راه گرد از زند لطفعليخان
(فتحعليشاه باباخان نيروي بالفاصله م)/ 1793 مه . ه 1207 (شوال شدند  كرمان
ذيقعدة شانزدهم در بعد, اندكي و كرد زيرورو را كرمان شهرهاي و دهات آينده)

م/ 197ê ژوÄن 1ë /1

سوادكوه استرآبادو ترا كمة از مركب آقامحمدخان لشكريان هزار شصت 11208
مÇحاصره را شهر سپس و رسيد كبوترخان به غيره و رشت و مازندران پيادگان و

 كرد/
را لطÇفعليخان داشÇتند كÇه ذخÇايري بÇا مردم ايستادگي محاصره, اوايل در
بÇعضي بÇرابÇر در بÇودند هÇمراهش كÇه لري سواران با گاهگاهي و داشت دلگرم

ميكرد/ زدوخوردي دروازهها
صÇداي از شبهÇا بÇودند, هÇمراه او با داشتند نوايي هنوز كه هم شهر مردم
از زنهÇا اوقÇات گاهي و بچهها نميآمد/ مردم چشم به خواب برجها, در طبلها

ميخواندند: را تصنيف اين آهنگ, با بارو, و برج فراز
اخته, خان Öمم Öآق>

كيزنيشلخته, تا

تخته, با فايميگيره

تخته, قدتميآدرو

هفته!//> اون نه, اينهفته

كه Ç زنان زبان از هم آن ابيات, اين شنيدن از آقامحمدخان كه كينهاي شايد
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براي ميگرفت, دل به كرمانيان باب در Ç بود او عضوي بزرگ نقص يك از حا كي
است/ بوده بزرگتر و مهمتر عوامل همة از كرمان نابودي

خلق بر كار و آورد فشار گرسنگي چون و كشيد طول ماه چند محاصره اين
و اطفال و (پيرمردان عجزه مردم از تن هزار ده خان, لطفعلي دستور به شد, تنگ

كه بود عليشاه مظفر محمدتقي ميرزا همان يكي شدگان, اخراج اين جملة از ناصري/ الصفاي روض¹ /1
Ç بود نعمتاللهيه سلسلة معتقدان از كه Ç قراچورلو عليخان چادر به آمد بيرون شهر از آنكه از پس
جÇمله از و مÇعتبر شÇاهي اردوي در كÇه (وزيÇر) كÇرماني عÇلي آقÇا روز چند از پس و نمود, منزل
و ضÇياع و قالع آنجا در كه Ç اقطاع بلوك به را او خود, سعادت بلكه ارادت, بهسبب بود جاننثاران
كرد/ نگارش خود برگماشتگان را مظفرعليشاه منزل و مخارج سفارش و نمود روانه Ç داشت عقار
معاندين از يكي كه كرماني عبداهللا <مال كرمان/ فتح از بعد كه كنيم اضافه بايد (3ì1ص وزيري, (تاريخ
كÇه دريÇافت شهريار نمود/// سعايت عليشاه] مظفر [از محمدخان آقا ايران قهرمان خدمت در بود
موالنا و نفرمود التفات مالعبداهللا عرض به الجرم نيست/// غرض شايبه از خالي عبداهللا مال عرض
موالنا كرمانشاهي, محمدعلي آقا محمدخان] آقا مرگ از [بعد طلبيد/ تهران لك Ôدارالم به كرمان از را
/(221 ص السياحه, نمود///(رياض انتقال مذكوره بلدة در م/ 800 . ه 121ë در طلبيد/ كرمانشاهان به را

كردند/1 بيرون شهر از را زنان)
كه پاريزي غني خواجه توسط به مردم گرفتن بيگار جديدو خندقهاي  كندن

شاعر: قول به
كÇني خÇندق بÇÇه مÇÇردم بÇÇرفتند غÇني خÇواجÇه برزينÇت زور بÇÇه

آباد طهماسب اراضي در نيز محمدخان آقا چه, نكرد, دوا را دردي هيچكدام
هست/ آن بقاياي و است محمدخاني آقا قلعه به معروف هنوز كه كرد بنا قلعهاي

وزيري: قول به ناچار
, ري× ÖخÔا ¸ رك شهر, در آذوقه قلت سبب به ماه, سه گذشتن از <پس

بÇلوكات در ( كÇه نمودند بيرون حصار از زن و مرد هزار دوازده قريب

بÇه مÇردم بÇعضي گÇرفت, بÇاال شهر در غال و قحط آتش شدند), متفرق

تراشيدة و خرما ة س ا به بعضي و ميكردند تغذيه گوسفند ل پشك و پوست
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سÇته Ôش و تÇراشÇيده را خانهها بيشتر كاهگل مينمودند/ جوع سد نجاري

/3ì2 ص كرمان, تاريخ /1

مÇحاصره خوردند!1> را گربهها و سگها بردند, سپاه اسبان عليق براي

ميشد پيدا ا گر خرما تخم ميكرد: حكايت معمري كشيد, طول ماه چهار

/ë ص كرمان, فرماندهان /2

ميخريدند/>2 قروش 18 من يك

ا كتبر 2ë./ربيعاالول1209ه نهم كهدرروزجمعهبيستو رسيد آنجا به  كار
تÇصرف بÇه را حÇصار شÇرقي انبÇج جÇوپاري, و مÇاهاني تÇÇفنگچيان م/ 179ê

دادند/ سوادكوهي تفنگچيان و ما كويي احمدخان
در را آن مÇن و كردهاند روايت خاص نوعي به افواه در را خيانت اين علت
و كردهام نقل كرمان حاشيةتاريخ در سپس و نوشته درروزنامةخاور 1327 سال

است: اين آن
نÇميگذاشت و گرفته انگشتري حلقة مثل را شهر اطراف محمدخان آقا ///>
گرسنگي از مردم از بسياري شود/ وارد شهر به سبزي برگ يك يا و بار من يك
هرچيز از نداشتند شير مادرهايشان كه شيرخوار كودكان وضع Hخصوص و مردند
بودند كرماني اغلب كه باروها و شهر محافظين و لطفعليخان لشكريان بود/ بدتر
اجسÇاد گÇاه گÇاه ا گرچه مهماننوازي, ة سجي و مردانگي و جواني غيرت بهعلت
حÇاضر مÇيشنيدند, و ميديدند را خود مادر و پدر و اقوام گرسنگي نالة و ناتوان
فجر طلوع حوالي صبح روز يك اما بكشند/ دست خود پناهندة پشتيباني از نبودند
كشيك شهر باروي در كه جوپاري سرباز يك Ç بود ميش و گرگ هوا هنوز كه Ç
مÇوقع آن در زن يك مشاهدة البته (و كرد مشاهده را زني حوالي آن در ميداد,
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بستهاي زن آن كه ديد كردو دقت خوب مينمود) عجيب برايش پشتبام بر شب
مينگرد, كوچه داخل به و ميشود نزديكتر بام لبة به ساعت هر و دارد دست در
بÇراي زن نÇه? يÇا مÇيكند عÇبور كوچه از كسي آيا ببيند است مترصد اينكه مثل
و بÇيسر فÇضا نيست/ كوچه در كس هيچ ديد پاييد/ را اطراف خوب بار آخرين
داد/// تكÇان را خÇود است/ نشده تمام هنوز تاريكي و است خلوت كوچه و صدا
پرت كوچه به را آن سپس و كرد آسمان به نگاهي بوسيد/ گرفته, دردست را بسته
خانه داخل به مضطرب هم زن آن شد/ محو ديگر و برخاست خفيفي نالة نمود///

رفت////
كوچه در مرده را خردسالي بچة جسد رفت/ بسته دنبال به و آمد پايين سرباز
را خود بيمار و گرسنه طفل مادري كه كند معلوم تا نبود الزم زيادي تحقيق يافت/

چرا? است/ كشته و افكنده كوچه به خانه پشتبام از
و ميشنيد گرسنگي از را فرزند نالة صداي مادر كه بود روز دو كردند/ تحقيق
مÇيتوانÇد تÇاحدي هÇم مادر قلب باالخره نبود, او چاره گر خشكش پستانهاي
خÇاتمه جگرگوشه نالة به اينصورت به حال هر به كند, ل تحم را نالهها اينگونه

بود/ داده
مادر از يا و بگويد كسي به را قضايا روز آن كه اين بدون سرباز, آن ميگويند
سربازان روي به بود اختيارش در كه را دروازهاي روز آن فرداي كند, بازخواستي

گشود>/ محمدخان آقا
###

چنگ به محاصره نيم و ماه چهار از پس كرمان اما گريخت, بم به خان لطفعلي
و قÇتل بÇاب در افÇتاد/ بيرحم چريكهاي و خونخوار سپاهيان تن هزار شصت
گÇيتيگشا: صÇاحب قÇول بÇه كÇرد, بÇيان را جÇزÄيات نÇميتوان كÇÇرمان غÇÇارت
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مÇردان داد, رخÇصت كÇرمان شÇهر Çر Öس ا و نهÖب به را سپاه تمامي <آقامحمدخان
اسباب و اموال و گرفتار اسار قيد به ايشان نسوان و طفالن و آبدار, شمشير عرضة
و نابينا چشم از را كثير جمعي نكردند/ ابقا احدي بر درآمده, يغما حيطة به بسيار
سÇاير و كرمان قلعة بنيان تخريب به حكم و ساختند فنا ديار روانة را غفير جمي

/ê89 ص گشا, گيتي /1

گشت>/1 جاري سامان آن قالع
<فرمان بود: اين نمونهاش يك تنها كه شود گفته بايد مردان كشتن باب در
اسÇير سÇيصد بÇهوسيلة را آنان سرهاي سپس بزنند, گردن را اسير تن ششصد داد
فرستاد, بم به Ç بودند كرده آويزان و بسته سر دو اسير نفر هر گردن بر كه Ç ديگر
بÇه آويخته بريده سر دو با Ç اسبان پاي جلوي را راه فرسنگ چهل بيچارهها اين
نيز را سر حامل نفر سيصد اين آقامحمدخان دستور به سپس كردند; طي Ç  گردن
كه كردند برپا بم در منارهاي كشته; تن 900 اين سرهاي از رسانيدندو قتل به بم در
پÇاتينجر انگليسي سياح ق) 122ë) ميالدي 1810 سال در يعني بعد, سال شانزده

/ëì ص ايران, در جهاني جنگ /2

بود/2 برپا همچنان هنوز كه ديده خود چشم به را مناره اين بم; از عبور هنگام
پÇناه Ç بÇود شÇده بÇخشيده كÇه Ç وزير آقاعلي خانة به مردم كه هنگامي تنها;

شد! له پا و دست زير طفل و زن تن پنج ميبردند
تÇا داد دسÇتور و رفت دخÇتر) (قÇلعه دخÇتران كÇوه <بÇاالي آقÇامحمدخان
و ساختند, حضور شرفاندوز را خطه آن نامداران و اعيان و اعاظم و سركردگان
تÇا مÇيفرمود درمÇيآورد, پÇادشاهانه عتاب معرض در را يكي هر كه آن از بعد
حضيض به كوه اوج از آورده بيرون حدقه از را آنها چشم بريده, را آنها  گوش
سرين كوه پسران بسا اي ميگشتند, عدم طريق رهسپار دم در و ميافكندند زمين
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و اول كÇه باشد جÇعفري جامع كتاب از نسخهاي Gظاهر ادبيات, دانشكده خطي نسخة قاجاريه, تاريخ /1
است/ افتاده آن آخر

ساختند/>1 دختران كوه رخسار غازة را خود حلقوم خون كه موي ميان
در كÇه نكرد حوصله او و ميآوردند اسير سرهم پشت كه بود نماز مشغول
نماز, تعقيبات و جانماز سر بر هنگام همان كند, رسيدگي آنها كار به نماز پايان
چشم و گوش و گلوي يا گردن به را خودش دست كه درحالي Ç اشاره با را نفر هفده

بود/ كرده محكوم چشم درآوردن يا گوش يا گردن بريدن به Ç ميبرد خودش
همراه ميتوانستند آنچه سربازان كه شود گفته بايد نهÖب, و غارت باب در اما
كه هست روايتي ماند/ باقي خا ك سنگو فقط و بردند بفروشند راه بين تا بردارند
Ç رايÇني محمدعليخان ميرزا خانة از فقط نقره و طال بند و چفت نيم و من هفت
شدن خارج هنگام مشتاق كه خانهاي همان بردند; و كندند Ç حسينخان ميرزا پسر
كÇه آن عÇجايب از دارم!> كÇار خانه اين گلهاي و خشت با <من بود: گفته آن از
خÇانه اين Ç ميگذرد مشتاق مرگ از كه سال هشتاد و صد از پس يعني Ç هم هنوز
باقي همچنان (سابق) صمصام خيابان كنار در آن خرابههاي و نديده آبادي روي
است/ نكرده اقدام آن تعمير و ضبط به كسي نيست معين آن وارث چون و است
و روزي كه ميكند بازگو طاقچهها سفيدكاري هالليهاي و اسبان آخور جاي فقط

است/ بوده <بيابرويي> نيز خا كدان اين در روزگاري
از لطفعليخان روزي فيالمثل كه اين بهانة به بود, مانده زنده ثروتمندي ا گر
خواجه آن از نمونه يك كرد, مصادره را او ثروت است گذشته آنها خانة  كوچة
است/ داشته همراهي لطفعليخان با كÔران قلعة در پسرش كه است پاريزي حسين
واقÇعة در كÇرمان, مÇردم كÇه است ايÇن آورم زبÇان بÇه بÇÇايد كÇÇه نكÇÇتهاي

پيران كه گروهي بودند: شده دسته دو ديگر, ادوار از بسياري مثل آقامحمدخان,
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لطÇفعليخان كار كه ميزدند حدس بودند, ثروتمندان بعضي و پيشبينها و قوم
يÇا آشكÇار آقÇامحمدخان, بÇا بÇيش و كÇم دليل بههمين و رسيد نخواهد بهجايي
كتابتÇاريخ در Âمفص او داستان كه وزير علي آقا مثل داشتند, همراهي پنهاني,

است/ وزيريآمده

و جÇنگجويي روحيه روي بودند, عشاير و جوانان بيشتر كه ديگر  گروهي
مÇيكردند, حمايت لطفعليخان از پناهندگي, از طرفداري رق ع و مهمانپذيري

راهبÔريها/ و انيها كر و خراساني ايل مثل
كرده پيدا شيوع و جاري آنقدر موافقتها, و مخالفتها و طرفداريها اين
و بÇود, شÇده لطفعليخان طرفدار Öپسر و آقامحمدخان, طرفدار Öپدر گاهي كه بود
با نبود آقامحمدخان لشكر در خودش كه است پاريزي حسين خواجه آن نمونة
خÇان لطÇفعلي بÇا خÇان زمÇان محمد پسرش ولي ميكرد, همكاري وزير آقاعلي
لشكÇريان بÇر راه كران, قلعه در كه Ç اني رÔك خان محمدرضا به كمك و بود همراه
محمد البته داشت/ زيرنظر را غربي نواحي بود, بسته Ç بعدي فتحعليشاه باباخان,
و شÇد, فÇتح دولتÇي لشكÇريان تÇوسط او قÇلعة و خÇورد شكست كراني رضاخان
تÇا رفت, بÇاال قÇنات ينÇراي از و بÇرد پÇناه قÇلعه قÇنات بÇه خÇود خان محمدرضا
كندر به هنوز چاه, حلقه آن Ç آمد بيرون چاه حلقه يك از چاه مادر نزديكيهاي
را او و شÇد اسير او برد, بهدر جان نتوانست البته Ç است معروف محمدرضاخاني
داشت گÇردي بÇلوك روزهÇا آن فÇارس آسپاس چمن در كه آقامحمدخان پيش

كردند/ نيم دو ه ار با محمدخان, آقا دستور به را خان محمدرضا كه هست روايتي انيها كر بين /1

رسيد>/1 خود طغيان سزاي <به قولناسخالتواريخ, به آنجا در و فرستادند,
وقÇتي افÇتاد/ بÇاباخان لشكÇريان دست به نيز محمدرضاخان اثاثيه و اموال
اموال درجز¾ آمد, مخالفينپيش پروندههاي به رسيدگي فرصت  كرمانفتحشدو
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نÇامههايش, ميان در و برخوردند/ او كاغذ جعبه به كراني, محمدرضاخان اثاثيه و
و تكليف كسب ازو محمدرضاخان كه پاريزي, محمدزمان خواجه از بود نامهاي
شÇوخيهاي ضÇمن او, جÇواب در مÇحمدزمان خواجه بود كرده كمك تقاضاي
بيش تهاي Öخ ب گاو قجر, خان اين محمدخان, پسر بود: نوشته بود كرده كه ديگري

راه فÇرسنگ سÇه ان رÇك تÇا پاريز بود/ پاريز و نبود ان كر در خورد و زد موقع محمدزمان خواجه /1
است, ميداده تشخيص دست دور از را اشيا كه بوده پاريز در <ديدزن> يك كه است معروف است/
ميزد, ديد را كران قلعة آنجا از او و بودند برده پاريز محمدسلمان دهنة در تپهاي بلندي باالي را او
مÇعلوم ميكنند/ قلعه وارد دارند را توپها كه گفت صبح روز يك و ميداد, خبر توپها آتش از و
از پاريزي, ديدزن و يافته انعكاس بود, تافته توپها بدنة بر كه خورشيد نور كرده, سقوط قلعه شد
وارد ديگر و گرفت كنار را خود محمدزمان خواجه بود/ كرده مشاهده را آنها حركت دور, راه آن

نشد/ خان لطفعلي با همكاري ميدان

كن/>1 راحت را همه و ردهاش, Ôگ روي بزن گوله يك نيست,
امÇضاي وقÇتي آقÇامحمدخان رسÇاندند, آقامحمدخان عرض به را نامه اين
حÇضور مجلس همان در كه حسين خواجه از ديد, آن زير در را پاريزي خواجه
پÇاريزتان در شÇما خÇواجÇه, كÇرد: سÆال بود, وزير آقاعلي همراهان از و داشت

رÇپس قÇربان, گفت: سادگي كمال در بيخبر خواجه داريد? زماني محمد خواجه
است! خودم

گÇفت: كرده پرتاب پاريز خواجة پيش را كاغذها خشمگين, آقامحمدخان
بخوان! بدبخت, بخوان,

بÇه پريده ش خ Ôر از رنگ و شناخت را فرزند امضاي و مهر و خواند خواجه

/3ìë ص دوم, چاپ قلم, هفت سنگ /2

ماند/2 سا كت و شد ميخكوب زمين
و كÇردهاي/ مÇا بÇه بسÇيار دمتÇخ تو گفت: شده ماليم اندكي آقامحمدخان

داري: راه سه اينهاست/ از بزرگتر پسرت خيانت
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مÇن حÇضور در حÇدقه از خÇود دست بÇه را خÇود پسر چشمهاي اينكه يا Ç
درآوري;

بدوي; من اسب جلو در يزد, تا اينجا از پياده اينكه يا Ç
بپردازي! خزانهدار به جرمانه تومان هزار اينكه يا Ç

را فÇرزندم جان عالم, قبلة شود معلوم گفت: وزير, آقاعلي اشارة به خواجه,
نÇبودم, سÇاله هÇفتاد يرÇپ ا گÇر گÇذاشÇتهانÇد; پدر پاي پيش راه سه كه بخشيدهاند
فرسخ شصت چند هر Ç بود يزد تا عالم قبله ركاب در دويدن پياده راه,  كوتاهترين

است/ مهلت محتاج كه جرمانه تومان هزار پرداخت ميماند پس است, راه
امÇال ك و خانه اثاث و خانه فروش به كرد شروع پيرمرد و داد, مهلت شاه
هاي بÇح پÇاريز, در را چÇنار ن Öهك كه است معروف جمله آن از داشت/ كه فراوان
تومان هزار چهل و صد حبهاي باغ, بدون امروز, كه دهي فروخته; تومان چهارده

امكÇان آقÇامحمدخان, قÇتل ولي ميگيرد, خود امال ك بازگرفتن براي حكمي Gبعد خواجه گويا /1
دست بÇه اوالدش بÇيش و كÇم را خÇانه اشÇياي ولي نÇميدهد امÇال ك بÇراي را حكÇم آن از استفاده
سÇند يك داشت/ ادامÇه بÇعد سالها تا كه بود شده مشكلي پاريز در خواجه اموال مسألة ميآورند/
بÇنده قÇديم همكالس دوست پاريزي ترابي احمد آقاي كه هست دست در مسأله بههمين مربوط

گذاشتهاند/ من دراختيار

دارد/1 خريدار
حÇتي است شÇده مجبور بزرگوار خواجه اين كه هست من دست در سندي
سÇي سÇند, اين بفروشد/ Öس Öخب ثمن به هم را خود خانه گالبپاش و قپان و منقل

است/ شده نوشته آقامحمدخان حمله از بعد سال
درفارسنامهناصريآمده است/ نگفتني ديگر نسوان> و طفالن اسار <قيد اما
به غالم و كنيز مانند را, بلد آن بچه و زن نفر هزار هشت به نزديك ///> كه است
بÇه بÇچه و زن نÇفر هÇزار بيست سپاهيان, ///> گويد: سايكس بخشيد>/ خود سپاه
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/8ê ص ,1 ج نوري, سعادت حسين ترجمة ايران, در سال هشت /1

تسليم را آنجا <زنان كه ميكند اضافه ديگرش كتاب در و بردند>1 كنيزي اسارت
بلكه كنند هتك را آنها ناموس نهتنها كه نمودند تشويق را سربازان و كرده قشون

/êë1 ص ,2 ج داعي, فخر ترجمة ايران, تاريخ /2

و كÇردند قسÇمت سه را لشكر <همة يحيي: شيخ قول به برسانند>2/ هم قتلشان به

كرمان/ فرماندهان رسالة /3

بخشيدند/>3 قسمت يك به روز سه هر را شهر
شده خراب كه بازار چهارسوق وسط در معصوم اطفال و دختران كه شد چنان
مرور و عبور يا مردم فرار هنگام در Hعلن Ç است ملك مسجد خيابان جزو ا كنون و
دختران از بسياري ميرسيدند/ قتل به همانجا و گرفته قرار تجاوز مورد سربازان
تÇيغه را آن و نهادند خانهها كندوهاي و بخاري سوراخهاي در مادران و پدران را
داخل از را آنان Gبعد كه نبود كسي شدند, كشته خود چون و گرفتند گل به و  كردند
كه روزي كه Ç اغراقآميز Gظاهر Ç هست روايتي اينها همة با آورد/ بيرون ديوار
نهاده سر پشت را حامله دختر هزارها ميرفتند, بيرون شهر دروازة از او لشكريان

اولياي را با كره قيد سال, چند تا گويا كه Ç يزيد دستور به Ç مدينه بر مسرف مÔسلم حملة زمان مثل /ê
زاييد بچه مدينه در دختر هزار فتح, اول سال همان گويا و بودند, كرده حذف عقد صيغة از دختران

/13ì ص ميرزا, فرهاد السبيل, هداي¹ نبود/ معلوم پدرش  كه

پيشبيني را وضع اين ا گر كرمانيان بيچاره ê!كنند جنين سقط شدند ناچار كه بودند

خÇراسÇان در مÇغول وحشتآور واقÇعة از بعد كه كساني از يكي از نقل به ناصري طبقات كتاب در /ë
آدمÇي روغن از زمين چنان رفتيم, طمغاج] [حدود ديگر منزل يك چون ///> گويد: است ميگشته
چندين رسيد, خشك زمين به تا رفت ببايست راه آن در ديگر منزل سه كه بود گشته سياه و چرب

شدند/ بعضيهال ك و رنجور بعضي زمين آن عفونت از تن
كÇه بÇود جÇمع بسÇيار آدمÇي استخوان حصار پاي در موضع يك بر رسيديم <طمغاج> ر د به چون
برج اين از را بكر دختر هزار بيست شهر اين فتح روز در كه كردند تقرير چنان آمد: كرده استفسار
Ñ

يا ëكردند مغول زمان در طمغاج مردم كه ميكردند را كاري همان شايد ميكردند,



ايران عرفان 2ì

Ø

اسÇتخوانهÇاي جمله اين نيفتند, مغول لشكر دست در تا شدند همانجاهال ك و انداختند بيرون
(21 ص اقبال, عباس مغول, است>/(تاريخ ايشان

هنگام آنها بلوچ همشهريان بعد سال چند كه ميگرفتند پيش را رويه همان الاقل
تكÇرار را مÇرمريان رسÇم يÇا گÇرفتند, پيش توپخانه خان حبيباهللا امير محاصرة

روز ده بگيرد, را قلعه خواست مقدوني اسكندر مرمريان, به موسوم بود كوهي ليكيه حدود در /1
جوانÇان به پيرمردان حال دراين نيست, دستبردار اسكند كه شد ثابت مرمريان بر بردند, يورش
كوه به سپس و كشته را اطفال و زنان كه دادند پند باز نشنيدند/ ولي بردارند دست كه كردند نصيحت
بÇهترين صÇرف از بÇعد شده جمع خودشان خانههاي در همه شد, پذيرفته پيشنهاد اين كنند, فرار
قÇتل از جÇوانÇان از نÇفر ì00 فÇقط و پÇرداخÇتند اطفال و زنان قتل به داشتند كه مشروبي و مأ كول

باستان) (ايران كردند/ فرار گوشهاي از شبانه زده آتش را خانهها پس كردند/ امتناع والدينشان

ميكردند/1
را نÇهساله هشت دوشÇيزگان بÇيخبر, مروت از بيانصافان <آن حال دراين

هÇم و هÇفتبند; نÇاي جÇنگ, و زن نگÇارنده مقالة به شود رجوع باب دراين /3 ص كرمان, فرماندهان /2
عالم/ فرمانفرماي آخر فصل به چنين

صحيح آمار مصدومين تعداد از ميساختند>/2 عدم رهسپار و ميكردند فضيحت
مÇلكم شد/ كنده كرمان مردم از چشم جفت هزار بيست كه گويد سايكس نيست,
مردم روايت رسيد, نفر هزار هفت به شدند نابينا چشم از كه كساني عدد مينويسد

مÇيشمرد, جÇفت جÇفت را آنهÇا مÇحمدخان آقÇا خود كه Ç شده كنده چشمهاي تعداد مورد در /3
/717 ص كوير, حماسه نگارنده, توضيح به شود رجوع

شد/3 آورده بيرون كرمان مردم از چشم نيم و من هفت كه است اين
بÇه بÇرخÇورد بسÇازند, ميخواستند را مشتاقيه فلكة حوض كه قبل سال چند
ايÇن و بÇود شده انباشته هم روي كه انسان, استخوانهاي از مملو كردند, خندقي
پÇنج حÇدود شايد است, بوده آقامحمدخاني لشكريان هجوم مورد نقاط از يكي
استخوانها اين بودند/ كرده خا ك و انباشته هم روي جا همين در فقط را تن هزار

شد/ ريخته چاهي در و جمعآوري روحانيون از يكي فتواي به
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پÇاي از عÇلويه د يÇس كÇه برداشÇتند مردم قتل از دست لشكريان موقعي تنها
احترام مورد چون و بود گرفته قرار مردم پناهگاه خانهاش كه بود دي سي او درآمد,
كه بودند برده پناه او خانة به بچه زنو قدر آن گويند نشد/ او به توهيني ابتدا در بود
كÇار ديوارهÇا داخل در كبوتران نشستن براي كه چوبهايي به جا تنگي از مردم
علويه د سي بودند/ نشسته داربندها چارچوبة روي يا و شده آويزان بودند,  گذاشته
آقÇا كÇه هÇنگامي و گÇرفت دست بÇه وقرآني انداخت گردن به را خود سبز شال
اينقرآن آبروي به يا گفت: و آمد بيرون ميگذشت, خانهاش برابر از محمدخان

بكش/ مرا يا و ببخش, آوردهاند پناه من خانة به كه را مردمي
يا بود تو خانه توي هم پيش روز اينقرآنده د, سي زد: فرياد آقامحمدخان,
ايÇنقÇرآن بÇه مÇردم بگÇويي: و مردم ميان ببري و برداري را آن ميبايست نه?
آن نكنيد/ ضايع را اموال و نفوس بيخود و ندهيد قرار تلف معرض در را خودتان
دريد را بينوا د سي آن شكم كشيدو ازكمر را شمشير آمده, جلو خود خشمگين  گاه,

ريخت/ كوچه خا ك بر او خونآلود احشا¾ و امعا¾ كه چنان آن
و افÇتاد, آقÇامحمدخان اندام بر رعشهاي منظره, اين ديدن از بعد ميگويند,

شد/ داده عمومي عفو لحظه ازاين و نكشيد/ را مردم ديگر است, بس زد: فرياد
از <التÇزام و سÇپرد آقÇاعلي رÇپس آقامحمدتقي به را كرمان حكومت سپس
نباشد: مسكون و معمور [ديگر] كرمان شهر كه گرفتند كرمان حا كم آقامحمدتقي

كرمانياني از آقامحمدخان, قاتلين كه هست كرمان مردم ميان در روايتي /372 ص وزيري, تاريخ /1
از Gاخير دادهاند/ انجام را خود قصد و كرده پيدا راه آقامحمدخان دستگاه به انتقام بهقصد كه بودهاند
صحبت كرماني هنوز كه هستند طايفهاي مياندوآب در كه شنيدهام روايتي مراغهاي ساعد آقاي قول
از پس ما اجداد گفتهاند: شده, تحقيق مورد اين در آنها از نديدهاند, هم را كرمان رنگ ولي ميكنند
همچنان آنان اوالد و ماندند آنجا در و رساندند مياندوآب به را خود كرده فرار آقامحمدخان  كشتار
Ñ

جويند>!1 توطن دارد مسافت ميل دو كه فريزن قرية در مردمش
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كÇرمان مÇردمان روحية در اثري چنان آقامحمدخان رفتار دنيا)/ (سالنامه كردهاند, حفظ را خود زبان
قÇاهرة حكÇومت و فÇتحعليشاه انÇزم هÇمان در شد, نخواهد فراموش قرنها و سالها كه  گذاشت
به <قجري Hعلن راور راوريحا كم خان شفيع بود, مسلط كرمان تمام بر كه ظهيرالدوله ابراهيمخان

/(18ì ص وزيري, ميآيد!>(جغرافي بدم قجر اسم از كه نميانداخت اسب

گويد: آقامحمدخاني, حادثه پايان در ناÄيني طرب

هبÇن و بÇيوتات, و مسا كن دربارة تخريب شرايط تقديم و فتح, از بعد ///>
ديگر كه نمود قدغن مهين, و كهين و بزرگ و رد Ôخ اسر و سا كنين اثاثة و اسباب
آن در اقÇامت رحÇل كسي و نگردد, سرزمين آن در احدي كاشانهافروز چراغي,

/ê73 ص افشار, ايرج تصحيح جعفري, جامع /1

نيفكند///>/1 سرزمين
آورده: زبان به خرابيها همين باب در شاعري

شÇهر دريÇن ويÇرانÇه آمÇده پÇديد كه بس از
شهر درين خانه صد صاحب شده جغد يك
ايÇن ايÇنحد تا چرا كه اين و كرمان در محمدخان آقا فجايع باب در هاي عد
سÇايكس قÇول بÇه HصوصÇخ و داشته روا ستم شهر كودكان و زنان به نسبت مرد
از يك هيچ در زيرا رند تحي و ب تعج در گيرند, قرار هتك مورد كه داشت اصرار
گناه البته است/ نداشته روا ظلم حد اين تا است گشوده آقامحمدخان كه شهرهايي
گÇناهي چÇنين نÇيز ديگري شهرهاي ولي بود لطفعليخان دادن پناه كرمان مردم

بودند/  كرده

كودكان و زنان كه رفت شهر اين بر جهت بدان مظالم اين همة كه برآنم من
ميخواندند/ را اخته///> آقامحمدخان> تصنيف و ميآمدند باروها و بÔرج بر شهر
روانÇي Çقدههاي Ôع و سÇركوفتگيها هÇمة مÇنشأ كÇه عÇضوي نقص اين يادآوري
حÇضور در نÇيز آن و پسران و زنان و دختران زبان از هم آن Ç بود آقامحمدخان
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همة فتح, از پس كه بود ساخته شعلهور دلش در را كينه آتش چنان Ç لشكريانش
لطفعليخان كه جا بدان تا نگريست مخالفين ناموس هتك دريچة از را خود انتقام
زمان نادرة آن با تا فرمود مأمور را تركمان غالمان> و سپرد قاطرچيها به هم را

هÇم را خÇاندان ايÇن از زنÇي كشيدن خر به روايت ا گر و ,239 ص اول گفتار ناصري/ فارسنامة /1
بÇه زنش بÇهدنبال كÇه كسÇي با را او رفتار حتي دانست, او نقص همين اثر را آن بايد بدانيم, صحيح
كه تركمان بزرگان از تن يك استرآباد/ در تركمنها با جنگ <در نوشتهاند: كه چنان رفته, او حضور
واژگونه را او تا بفرمود آقامحمدشاه برهاند, اسر قيد از را زنش كه آمد استرآباد به داشت نام بصره

التواريخ/ ناسخ بداد/ جان تا بداشتند آب در سر

تخريب امحا¾و در نيز جنسي رواني عامل يك درواقع نمودند>1/ لÔوط قوم معاملة
است/ داشته دخالت كرمان شهر

تÇا داد دسÇتور را اصÇفهان داروغÇة رستمخان م/ 1782 . ه 119ì در زند خان عليمردان كه چنان /2
دست گرفته را حسينعليشاه و نورعليشاه و كنند بيرون اهانت درنهايت فيض تكية از را دراويش
رسÇيدند تهران به چون و فرستادند بيرون را آنان كاشان راه به سپس و بردند داروغه خانه به بسته
بÇاز و كÇرد فÇراهÇم را سÇفرشان مخارج و داد قرار انعام و ا كرام مورد را ها آن قاجار آقامحمدخان
داشت سكونت مسجدي در كه را درويش خواجهاي شيراز در لطفعليخان خود كه شنيدهام روايتي
كرده دفن حافظيه در را درويش اين گويا كرد/ نفرين را لطفعليخان دري دربه اثر بر او و كرد بيرون
كه هر ردكشان Ôد <با بود: كرده حك آن روي و ساخته قبري سنگ برايش ميرزا فرهاد بعدها و بودند

/(êê7 ص ثار, Ðاال (مكارم ورافتاد>/ درافتاد

ديدند/2 بد و كردند تا بد صوفيه با زند خاندان كه شود گفته بايد Áاصو
شهر اين به زند لطفعليخان و بود كرمان در مشتاق وقتي كه است شده  گفته
ديد, را مشتاق نورستگي و منظر صباحت چون و كرد مالقات را مشتاق بود, آمده
به است! سزاوار و شايسته را خلوت عمل است دراويش پير كه جوان اين  گفت:
بÇا آنÇچه قاطرچÇيان بفرمود قاجار شاه شد, دستگير كه روزي سخن, اين پاداش

/7 ص كرمان, فرماندهان /3

كردند////3 او با ميخواست مشتاق
گفت: آن مردم به مشتاق كه آن از پس سال سه كرمان, سرگذشت بود, چنين
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به كنيد/// رحم بچههاتان به كنيد/// رحم خودتان به نميكنيد, رحم من به ا گر ///>
كنيد>! رحم خانههاتان گل و خشت و گربهها و سگ

هرجا تا گذشته مشتاق جسد از كه بادي است: معروف كرمان مردم ميان در و
ديد! نخواهد آبادي روي هرگز آنجا باشد وزيده

###
<تل خاطرة كه اين براي كرمان جمعة امام شيرازي جواد د سي آقا بعد, سالها
افتاد فكر به كند, خارج كرمان مردم ذهن از را مشتاق قتل منظرة و فروشان> خر
به شروع كند, مسجد جزو را تل آن و بسازد مسجد براي شبستاني محل آن در  كه
خواب به شب اما گذاشت, ديوار وسط هم را آن محراب و كرد شبستان ساختمان
است/ مشتاق مقتل نقطة آنجا چه بگذارند, شبستان گوشة در را محراب بايد كه ديد
و داد را مÇحراب خÇرابÇي دستور و آمد بنا و عمله سر باالي جمعه امام صبح فردا
تÇنها ايÇن و گÇذاشت بÇود شده الهام او به خواب در كه محل همان در را محراب
ديÇوار وسط در عادت و عÔرف برخالف كه كرمان مساجد تمام در است محرابي
و ساخت خود براي مقبرهاي مشتاق قبر حوالي در نيز جمعه امام خود و نيست///
سپردند خا ك به آنجا در را او درگذشت م/ فوريه1871 . 1287ه ذيقعدة در چون

يÔتبرك>/ و <يÔزار صاحبطرايق: قول به  كه
سÇخنرانÇي بÇه كÇرمان در قزويني كيوان عباسعلي روزي بعد, سالها  گويند
را مشÇتاق قÇتل كÇيفيت او داشت, مسÇتمع هزاران جامع مسجد در و ميپرداخت
كه چنان افتادند گريه به مجلس اهل تمام كه كرد بيان مÆثر و دقيق و فصيح چنان
كردهو مستمعين به رو تمامشد سخن چون استو ميخوانده عاشورا روضة  گويي
به لعنت يك شما همة كه است الزم Hوجوب ديگر امروز كرمان, مردم <اي  گفت:
است اين عجيب و بفرستيد>! بودهاند شريك مشتاق قتل در كه خود پدران روح
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كÇه چÇنان آن گÇفتند, بÇاد بÇيش و فÇرستادند بلند لعنتي مستمعين همة گويند  كه
ميكنند! ختم بلند <صلوات>

###
چون Ç شد معروف سگو" عبداهللا "مال به كه مشتاق تكفيركنندة عبداهللا شيخ اما
نزديك ميخورد, تكان مشتاق لب كه ديد بود مرگ شرف در مشتاق كه هنگامي
هم هنوز <سگو, گفت: كرماني لهجة به ميگويد; ياهو آهسته كه شد متوجه و آمده
و مÇاند او خود روي بر بهبعد آن از لقب اين كه است اين عجب و گويي?> ياهو
احÇوال خاتمة در Ç ميخواندند سگو> <عبداهللا خاندان به را اقوامش و را او مردم
مÇتعلقين و مÇهجور, و دور وطÇن از خÇود كÇه نوشتهانÇد كرمان واعظ عبداهللا مال

/ 8ë ص ,3 ج الحقايق, طراÄق /1

بردند/1 توران سرحد به شده تركمان اسير Gذ كور و Hاناث بيچارهاش
خروش در طوفان جمله شد زن موج جÇوش بÇه آمÇد حÇق قÇهاري حرÇÇب
نÇÇمود ويÇÇران كÇÇÇÇرمانيان خÇÇÇÇانة نÇمود كÇرمان در روي غÇارت يلÇس
اثÇÇر كÇÇرمان از نگÇÇÇÇذاشت ذرهاي زبÇر و زيÇر خÇÇانهها يكسÇÇر  كÇÇرد

الوصال/ جنات نورعليشاه, /2

درفÇتاد2 مÇحشر بÇه وعÇظش مجلس فÇتاد مÇنبر از واعÇÇظ و رفت وعÇÇظ
###

هÇنگام كÇه عÇارف محمد شيخ سرگذشت با سرگذشت, اين بود شبيه چقدر
كÇرمان از بÇرخÇاسته خشم روي <از تبعيد هنگام و شد تبعيد ارسالنشاه سلطنت
گرگ شاهيگان منارة پاي در كه چنان زديم پاي پشت را كرمان ما گفت: و برفت
سوگند كه ولد بها¾الدين موالنا كالم با كالم اين دارد شباهت چقدر يا و كند/> بچه

نگذارد/ خا ك آن به قدم است, خراسان پادشاه محمد سلطان تا كرد ياد
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كÇارها انÇدر است تكÇرار جÇمله دنÇيا رسم
تكرارها اين و رسم زين عاقبت زايد چه تا

نÇوپنداردش كÇه بيند ما چشم حوادث بس
بÇارها را آن ديÇده دنÇيا پÇÇير چشÇÇم ليك



سنت و ديني پلوراليسم
هيك) (نقدوبررسيمصاحبهدكترنصروجان

هاوسن لگن محمد دكتر

نرجسجواندل ترجمه:

اصالن عدنان بنام تركيه اهالي از قي محق 199ê سال ا كتبر پنجم و بيست در
منزل در كه مصاحبه اين آورد/ بعمل هيك جان دكتر و نصر دكتر با مصاحبهاي
بÇود/ ديÇني پÇلوراليسÇم دربÇارة بÇود, شده داده ترتيب بيرمنگهام در واقع هيك
اين گزارش مينوشت/ باره آن در را خود دكتراي رساله اصالن دكتر كه موضوعي

1. Adnan Aslan, The Islamic Quarterly, Vol.40,No.4,(1996), 266-283.

است/ توجه قابل بسيار رسيد, چاپ به درفصلنامهاسالم1 كه مصاحبه
آن نÇقد و تÇفسير بÇه مÇذكور بÇحث از خالصهاي اراÄه از پس مقاله اين در
(Sophia خÇرد جاودان به موسوم كه دارد را مكتبي داعيه نصر دكتر ميپردازيم/
عÇلي جÇهان اديÇان تÇمام رمÇزگونه بÔعد نشانگر تفكر طرز اين است/ (Perennis

مرحوم مكتب اين بنيانگزاران از يكي است/ ف تصو يا اسالمي عرفان الخصوص
نورالديÇن عيسي شيخ به ملقب (1998-1907) Frithjof Schuon شوان فريتيوف
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نÇصر دكÇتر است/ شاذلي سلسلة در صوفيان از گروهي قطب كه شد مدعي احمد
را ديÇني پÇلوراليسÇم دربÇاره نÇصر دكÇتر دعوي اينرو از است, متأثر او از بسيار
نÇظر بÇه ولي كÇرد/ تÇعبير شÇاذلي صوفيان ميان در آن پذيرش منزله به ميتوان
در كÇه نÇحوي بÇه (حÇداقÇل ديÇني پلوراليسم دربارة نصر دكتر عقايد كه ميرسد
مقبول نه كرد خواهم عرض كه داليلي به شد) مطرح اصالن عدنان با مصاحبهاش
عÇظيم ا كثريت تعاليم بر است مبتني كه ميباشد اسالم از تفسيري با سازگار نه و
ف/ تصو موثق سنت تعاليم جمله آن از و گذشته زمان در مسلمان بزرگ متفكران

گفتگو خالصه

آن بÇا هÇيك جÇان كه است مطلبي بحث اين درباره چيز عجيبترين شايد
هر نصر دكتر هم و او هم كه ميكند نشان خاطر او است/ كرده آغاز را خود سخن
اين بينآنها اصلي تفاوت دارندولي اتفاقنظر گونا گون اديان حقيقت دودرباره
نÇصر كه حالي در ميداند, سنتها اصالح را اديان صدق اقتضاي هيك كه است
منظرة مينمايد رخ كه آنچه بنابراين نميداند/ مجاز را سنتها در دخالت بالعكس
را مسيحي دين اصالح قصد تثليث انكار با مسيحي كشيشي آن در كه است عجيبي
تÇثليث از نبايد كه ميكند توصيه مسيحيان به مسلمان حكيمي كه حالي در دارد,
نÇزديك عÇالÄم از گÇويي حوادث, از طنزآميز چنين اين چرخشي جويند/ ي تبر

است/ آخرالزمان شدن
مÇقتضاي بÇه هÇيك نÇظر از اديان ميان تفاوت كه ميدارد اظهار نصر دكتر
زيرا ميداند, خدا امر نتيجه و الهي رات مقد را آنها او ولي است, انساني عوامل
ولي مÇيكند قÇبول را ديÇن اصالح نياز نصر هستند/ متفاوت يكديگر با انسانها
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1. exclusivist

انÇحصارگرايÇان1 كÇه مطلقيتي احساس شمردن مردود براي كه اندازهاي به Hصرف
باشد/ الزم دارند

صفات از بسياري و مطلق علم مطلق, قدرت همچون مفاهيمي هيك نظر به
هستند بشري فكر محصوالت از اقع و در ميشود, داده نسبت خداوند به كه ديگر
مÇينامد, نÇفسه" فÇي "غÇايي يÇا "نامتناهي" او كه را موجودي نميتواند Hدقيق  كه

كند/ توصيف
وحي در را خود خداوند كه شيوههايي كه ميدارد اظهار پاسخ در نصر دكتر
اصÇالحي بÇرنامة هÇيچ در نبايد و نيست بشر پرداخته و ساخته ميكند, توصيف
بيدرنگ و دهد رخ تدريجي يا طبيعيو بايد دين در ل تحو او نظر به گردد/ منظور
يÇهوديت يÇا و اسÇالم تÇغيير غÇيرقابل ريعتÇش در لي تحو هيچ كه ميكند اضافه

باشد/ داشته امكان نميتواند
امكان و قبول قابل تدريجي ل تحو آن در كه دين از جنبههايي بين نصر دكتر
نكته اين است/ شده قاÄل تفاوت هستند تغيير غيرقابل كه جنبههايي و است پذير
كه آنچه كند/ پرسش جنبه دو اين تشخيص چگونگي از كه داشته آن بر را هيك
الوهيت درباره مسيحي دين دعاوي ميكند, معطوف خود به را هيك نظر اصل در
قلمداد مسيحي دين در ذاتي عنصري بايد را الوهيت آيا است/ مسيح(ع) حضرت

گردد/ اصالح بايد كه است تحريفي يا  كرد
جنبههاي و تغيير غيرقابل جنبههاي تشخيص براي را مال كي هيچ نصر دكتر
نÇميدهد اجازه خداوند كه ميكند تأ كيد ولي نميدهد بهدست دين اصالح قابل
ميرود پيش آنجا تا نصر بماند/ باقي اشتباه در سال هزار دو مدت به بزرگ ديني
حÇضرت كÇه كÇنند اثÇبات ميتوانستند تاريخي اسناد ا گر حتي ميكند اظهار  كه
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گÇونه ايÇن نÇداشÇتند, د جسÇت يÇا تثليث به اعتقادي هيچ او حواريون و مسيح(ع)
ميشد/ محسوب الهي مشيت و امر بر بنا متأخر مسيحيان براي آموزهها

اجÇازه خÇداونÇد كÇه نÇصر گفتار در نكته اين ميكند: اظهار پاسخ در هيك
انسان فرض پيش بر مبتني بماند, باقي بزرگ ديني در اساسي اشتباهي كه نميدهد

1. the Ultimate Reality

هÇيك نÇظر بÇه نÇيست/ مقبول هيك نظر از كه است نهايي"1 "حقيقت انگاشتن
از پس است/ نÇهايي حÇقيقت بÇه نسÇبت انسÇاني بازتابي Hصرف الهي اراده مفهوم
في "حقيقت خود بر نه الهي اراده مفهوم كه ميپذيرد نصر نصر, از هيك استنطاق

2. Real in itself

ايÇن كÇه چند هر ميكند, صدق حقيقت نمودهاي از برخي مورد در بلكه نفسه2"
چگونگي يعني دارد توجه خود تجلي نحوه به خداوند كه ميكند اظهار نيز را نكته
نصر دكتر انديشه در اشكالي بحث اين در ا گر ميكند/ اراده خود را تجلياش نحوه
انكÇار را تÇناقض عدم اصل Gظاهر او كه جايي بحث, ادامه در است, شده آشكار
در مسÇيح حÇضرت چند هر كه ميكند عا اد او ميشود/ ناهنجارتر اوضاع ميكند,
صادق دو هر همه اين با است, شده توصيف متعارض گونه دو به مسيحيت اسالمو

است/ دشوار بسيار عقلي ديدگاه از نظري اظهار چنين كه دارد اذعان او هستند/
شناخت" مختلف "مراحل و ديدگاهها به دارد اشارهاي نصر نكته, اين از پس
كÇه نÇميدهد تÇوضيح ولي كÇرد, حل را تناقضها اين ميتوان آنها وسيله به  كه
مÇرحÇله در و شÇود مÇصلوب مرحله يك در ميتواند چگونه (ع) مسيح حضرت
مÇتفكران از بÇرگزيدهاي افÇراد HرفÇص كÇه است عي دÇم او نشÇود/ مصلوب ديگر
كه نجومي معرفت با را معرفت اين و كنند درك را او عاهاي اد ميتوانند پيشگام
هÇمچنين وي مÇيكند/ مÇقايسه يÇابند, دست آن بÇه مÇيتوانÇند خÇواص صÇÇرفا
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شكÇل آغاز در آنان فكري فضاي تفاوتهاي از ناشي را اديان بين تفاوتهاي
Ç يوناني گرايي عقل با مقابله به نا گزير مسيحيت مثال براي ميداند/ اديان  گيري
هÇيچ اسÇالم تشكÇيل نÇخستين سÇالهاي در گرايÇي عقل كه حالي در بود, رومي
و مسÇيحت بين آرا تفاوت نصر دكتر نظر از بنابراين نميشد/ محسوب تهديدي
مسيح(ع) حضرت نقش تفاوت وجود بر مبتني (ع) عيسي حضرت درباره اسالم
و مÇختلف فÇرهنگهاي داراي كÇه است مÇردمي هÇدايت بÇراي ديÇن دو دراين
چÇنين آيÇا كÇه ميكند سوال هيك كه زماني هستند/ متفاوت تاريخي زمينههاي
ايÇن نشدهانÇد, يكديگر با آنها رويارويي موجب اديان سوي از مطلقي دعاوي
از اخÇالقي مسÇاÄل كÇردن جÇدا بÇجاي نÇصر مÇيشود/ نيز مغشوشتر حتي بحث
سكوالر ايدÄولوژيهاي را معاصر جنگهاي غالب كه ميدهد پاسخ متافيزيكي
اعÇتراض حÇالت بÇا هÇيك شÇدهانÇد/ موجب كمونيسم) و ناسيوناليسم (فاشيسم,
تفاوت پاسخ در نصر و هستند سهيم تفرقه ايجاد در Hاديانغالب كه ميگويد آميزي

ميداند/ انساني اجتماعات ميان تفاوت وجود بر تاييدي را اديان ميان
ادعÇاي بايد اديان كه ميرسند توافق به نكته اين سر بر نصر و هيك سپس
نÇصر بگÇذارنÇد/ كنار ميدانند, خود جانب به Hصرف را حق اينكه بر مبني را خود
انحصار اقوال كه دعوي اين با ميكند مطرح را خود گروهي گرايي نسبي بارديگر
Hصرف بلكه مسلمانان, براي نه ميدهند, نسبت (ع) مسيح حضرت به كه  گرايانهاي
و است موافÇق نصر با هيك نكته اين در بالعكس/ و است صادق مسيحيان براي
پÇدر نÇزد بÇه "هيچكس كه انجيل از نقل به مسيح حضرت گفتار كه ميكند اظهار
است/ درست مسيحيان براي Hصرف بلكه كلي, بطور "نه من وسيلة به مگر نميآيد
اظÇهار و مÇيكند انكÇار را نگÇري كلي و شمول اين اسالم مورد در نيز نصر دكتر
كه ميكند قبول هيك داشت/ نظري چنين نيز رومي الدين جالل موالنا كه ميدارد
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است/ بوده پلوراليستي هميشه اسالم در ف تصو عنصر
پاسخ هيك ميكند, پرسش نجاتاند اهل كساني چه كه مورد اين در عدنان
بÇه باشد شده نهايي حقيقت پذيراي و نهاده كنار را خوديت كه كسي هر ميدهد
تصديق را قرآني معادشناسي بر مبني خود اعتقاد ابتدا نصر مييابد/ دست نجات
فضاي "در اديان همة مختلف شناسيهاي معاد كه ميدارد اظهار Gبعد ولي ميكند
اعÇالم نÇظر ايÇن با را خود موافقت نيز هيك ميباشند/" صحيح خودشان معنوي

ميكند/
عÇلم كÇه زمÇينه ايÇن در دين, و علم موضوع درباره هيك و نصر پايان, در

ميشوند/ نظر هم بشود, الهيات راهنماي نميتواند

بحث تعليقات

از جانانهاي و محكم دفاع خود عالمانه و فصيح آثار مجموعة در نصر دكتر
مسلمان متفكر برجستهترين عنوان به اينك و كرده اراÄه اسالمي فرهنگ و تفكر
از چه و كيفي نظر از چه وي اندازه به كس هيچ است/ شده مطرح متحده دراياالت
دكÇتر كÇه آنچه اينرو از است/ نكرده دفاع اسالم از خود نوشتههاي در كمي نظر

است: كرده بررسي كتابها اين در را ديني پلوراليسم موضوع نصر دكتر /1
Religion and Religious: The ch a llange of living in the M ult ir e ligiou s wor ld

( ch a r lo t t e : Th e U niver sit y o f No r th Ca ro llin a Pr e ss,1985) ; "Pr incipa l

Knowledge and the Mult ip licity of sacred forms," ch.9 of Knowledge and the

sacred, (Albany: SU NY press,1991", 280-308) ; "Islam and the Encounte r of

Religions," in Sufi Essays (Albany: SUNY press,1991),123-151;

اثر: در Gاخير و
"Religion and Religions, " C h .1 o f Religion and the Order of Nature ( N e w

York:Oxford University press,1966),9-28.

پÇيامدهاي كÇم دست است1 كرده مطرح ديني پلوراليسم مهم مساÄل درباره نصر
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خواهد زبان انگليسي جهان بقيه و امريكا در اسالم فهم چگونگي درباره مهمي
است مÇمكن ميكند, معرفي ف تصو سنت مدافع را خود نصر دكتر چون داشت/
اسالمي تصوف سنت در ديني پلوراليسم مقبوليت بر گواهي عنوان به او ديدگاه
مكتب از عربي ابن و رومي همچون بزرگاني كه نيست بعيد ولي شود/ محسوب
مÇورد پلوراليسم منشأ شايد و نميپذيرفتند را نصر نظر مورد پلوراليسم تصوف,
ميتوان را منشأيي چنين ولي كرد, پيدا تصوف سنت در Âاص نتوان را نصر نظر
ي سر و غيبي امور خبرگان از مانده جا به آثار در و اروپايي رومانتيك سنت در

يافت/ پاريس در

خرد جاودان و ديني پلوراليسم

او كه است خردي جاودان ديدگاه همان كرده, اتخاذ نصر دكتر كه ديدگاهي
در شوان اثر برجستهترين است/ آن مدعي شوان فريتيوف آثار به اشاره با سالها
The Transcendent Unity of عنوان با او كتاب نخستين ديني پلوراليسم موضوع

De l'unité Transcendante Des Religions عÇنوان بÇا فÇرانسÇه در كتاب اين نخست چاپ /1
سÇال در Harper and Row انÇتشارات و شده منتشر (Paris; Editions Gallimard, 1948)

شوان شد/ Peter townsend سند پتيرتاون كوشش به آن انگليسي ترجمه انتشار عهدهدار 197ë
دارد: زير عنوان با نيز ديگري اعتناي درخور اثر

Christianity/Islam : Essays o n Eso te r ic E cu men icism ( Bloo min gton : wor ld

Wisdom Book, 1985).

مشÇترك مÇوضوع درباره تفصيل به كه است اديان)1 متعالي (وحدت Religions

ظÇاهري وجÇه در Hصرف يكسان باطني با الهي اديان اينكه بر مبني اسالم عرفاي
گÇنون رنÇه آثÇار در مÇيتوان را شوان تفكر ريشه است/ گفته سخن متفاوتاند,
فÇلسفه يا خرد جاودان مكتب باني Gظاهر كه ,(19ë1 Ç 188ì) Rene Guenon

نÇهايت در اديان همة كه اينست مكتب اين اصلي انديشه يافت/ است, جاويدان



ايران عرفان ê0

بردن پي براي و ميكنند مطرح را آن متفاوتي شيوههاي به ولي دارند حرف يك
باشيم/ داشته توجه آن باطن به بلكه دين ظاهر به نبايد كلي لب اين به

نصر و هيك ديدگاه بين كه اختالفاتي مهمترين از يكي زمينه, اين به توجه با
نÇخست مسÃله, اين هيك ديدگاه از كه است اين دارد وجود اديان كثرت درباره
مÇعرفت جÇنبه سÇپس و مÇيشود مÇحسوب شÇناختي آخرت و اخالقي مسÃلهاي
را اديان تنوع نصر دكتر كه حالي در ميشود/ لحاظ آن شناختي هستي و شناختي
جÇنبههاي كÇه چÇند هÇر مÇيدانÇد, حكمت به مربوط و متافيزيكي اول درجه در
مسيحي انحصارگرايي با هيك نميگيرد/ ناديده را آن اخالقي و شناختي معرفت
نÇدارد وجÇود نÇجاتي هيچ كليسا از بيرون كه عقيده اين يعني ميكند/ آغاز سنتي
است, قÇبول غÇيرقابل هيك نظر از جمله اين ,(Extra ecclesiam nulla salus)
يابند/ دست نجات به نتوانند غيرمسيحي ايمان با افراد كه كند باور نميتواند زيرا
شناسي معرفت و الهيات براي عمدهاي لوازم سنتي, مسيحيت در نجات آموزه رد
است/ داشته مبذول بدان خاصي عنايت اخير سال بيست در هيك كه دارد ديني

وحدت پذيرش منزله به كه ديني پلوراليسم نصر دكتر نظر به ديگر, سوي از
جÇنبههاي از يكي Hصرف و خرد جاودان محوري ويژگي است, اديان همه باطني
بÇه صوفيه آثار ميان در گونا گون اشكال به كه است كثرت و وحدت بين ارتباط

ميخورد/ چشم
در ريشÇه اديÇان كÇثرت بÇه نسÇبت دو هÇر هÇيك و نÇصر نگÇÇرش شÇÇايد
از خرد جاودان زمينه در گنون تعاليم زيرا باشد, داشته نوزدهم قرن رومانتيسيسم
نگÇرش و داشتند كار و سر غيبي امور با كه ميگرفت مايه پاريس در حلقههايي
در نÇبود/ عÇجيب Âاص جمعيتها اين اعضاي ميان در شرق به نسبت رمانتيكي
خود كه است ليبرال پروتستان مذهب مشي بر مبتني هيك انديشههاي كه حالي
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قطع بطور رومانتيكي/ بيني خوش ولي دارد/ ماخر اشالير رومانتيسيسم در ريشه
را خود هيك كه طوري به ميكند, ايفا معاصر متفكر دو اين در متفاوتي نقشهاي
سمتي به آن جهتگيري كه ميداند مسيحي دين الهيات اصالح در نهضتي رهبر
داشÇته مÇبذول بيشتري مسامحه غيرمسيحيان به نسبت مسيحيان آن در كه است
بÇه خواهÇانهاي تجدد طلبي اصالح گونه هيچ بدون نصر دكتر كه حالي در باشند,
بÇراي مÇيشود/ نÇاÄل بÇزرگ اديان همة سنتي اعتقادات از بينانه خوش تفسيري
آنÇها دوي هÇر و است آرمÇاني آن گذشته نصر براي و مسيحي دين آينده هيك
ميدهند/ بسط الهي بزرگ اديان تمام به و مسيحيت از فراتر را خود گرايي آرمان
خود گرايي اصالح نهضت در مشاركت به را يهوديان و مسلمانان هيك رو اين از
كه را انحصارگرايي خود, اعتقادات در مشابهي اصالحات انجام با تا ميخواند فرا
در كه خردي جاودان از كه است مايل نصر و كنند نفي منفور, است امري او نظر از
وجود غيره و بودايي مسيحيت, اسالم, ,(Shamanism) ني م ش از اعم مختلف اديان
دفاع ميشود, عمل آنها به و ميشوند آموخته سنت در كه شيوهاي همان به دارد,

 كند/

دين الهي و انساني عناصر

كه است اين در كلي بطور دين به نسبت هيك و نصر ديدگاه اساسي تفاوت
نظر در كه همانطور ميداند/ الهي وحي آنرا نصر و بشري پديدهاي را دين هيك
حقيقت در اديان لب شوان نظر در و ديني تجربة در دين گوهر نيز ماخر اشالير

The Transcendent شدة چاپ تجديد كتاب براي اسميت هيوستون كه مقدمهاي به كنيد نگاه /1
/xxi-xxiiiص است/ نگاشته Unity of Religions

وا كنشهاي به توجه با اديان ميان تفاوت هيك نظر در پس است/1 نهفته متعالي
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تفاوتها اين نصر كه حالي در شوند, تبيين بايد حقيقت به نسبت انسان متفاوت
ميكند/ جلوه گر را خود آنها واسطه به حقيقت كه ميداند متفاوتي تجليات را

اينجاست در هيك خطاي ميرسند/ نظر به افراطي حدودي تا ديدگاه دو هر
او نÇظر از كÇه چند هر ميداند, انسان پرداخته و ساخته اندازه از بيش را دين  كه
اجÇتماع, بÇوسيله دين ص تشخ و ن تعي بر مبني فرويد و ماركس دوركهايم, آراي
حقيقي وا كنشي دين كه است معتقد هيك است/ مردود رواني عوامل يا و اقتصاد
خÇدا نه را آن صورت كه وا كنشي انساني/ وا كنشي ولي است, حقيقت به نسبت
سÇوي از را ديÇن همة ص تشخ و تعين Gظاهر نصر ولي ميكند/ تعيين انسان بلكه
دارانهتر دين Gظاهر بيفتيم, خطا به ما كه باشد آن بر داير امر اين ا گر ميداند/ خدا
با رويدادي هر كه ميآموزد حقيقي دين زيرا بپذيريم, را نصر ديدگاه كه است اين
از بÇلكه بشÇر پرداخÇته نه وحياني حقيقت و ميشود متحقق الهي مشيت و اراده
هم و انساني ساختههاي هم كه نكته اين به توجه با ولي ميشود/ نازل خدا سوي
ديÇدگاه بين بايد نهايت در است, ملحوظ بشر نوع ديني سنتهاي در الهي وحي
ادعÇاي ايÇن بÇا را جÇنبه دو اين نبايد كنيم/ پيدا را وسطي راه هيك ديدگاه و نصر
خلط هستند, الهي تجليات از Âكام يا و هستند انسان ساختة Âكام اديان كه  كاذب
نتيجه اين به نميتوان دينيبزرگبتابد, سنتهاي همه از الهي نور ا گر حتي  كنيم/
منظومه در ستاره هر ا گر حتي است/ برابر اديان همه در نور اين شدت كه رسيد
نÇظر از خÇورشيدها كÇه نÇيست مÇعنا بÇدان ايÇن باشد, خورشيد يك خود, سياره
ايÇن, بÇر افÇزون هستند/ يكسان معنوي زندگي از حمايت توانايي و درخشندگي
است معني بدان نه اين بود, الهي اديان نورانيترين مسيحي دين زماني ا گر حتي
سÇير در خÇود عÇالم مÇحدوده در حÇتي را خود اوليه شدت ميتواند دين اين  كه

نمايد/ حفظ تاريخياش
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بÇراي انسÇاني تالشهاي تفاوت بازتاب را ديني تفاوتهاي هيك كه آنجا
ميكند تصور كه زمينه اين در ولي است, او با حق ميداند حقيقت با شدن مواجه
بÇه و كÇند متجلي متناقض, ظاهر به حتي طرق به را خود نميتواند Gعمد حقيقت
پÇلوراليسÇم هÇيك برخطاست/ باشد, انسان بايد تفاوتها همه منشأ خاطر همين
(noumenon & phenomena بودونمود( بين بااشارهبهتفاوتكانتي را دينيخود
نمودي نقش و دين با مقايسه در بودي نقش داراي كه نهايي حقيقت يا حقيقت با
بيفكنيم, نگاهي كانت از پس غرب فلسفه تاريخ به ا گر ميكند/ معرفي است, آن
از قÇدري بÇه كÇانت ودÇب كه بود نكته اين بر مبتني آلمان آليسم ايده كه ميبينيم
هÇيك ا گر نميشود/ كم چيزي شود حذف ا گر كه گرفته فاصله نمودي واقعيت
ميشود منتج نكته اين به او ديدگاه كند, دفاع كانت از بهتر خود "بود" از نميتواند
مÇحصول يك حÇد از بÇاشد, خÇدا بÇه نÇيل براي وسيلهاي اينكه جاي به دين  كه

است: شده مطرح زير كتاب در Roger Trigg تريگ راجر سوي از نكته اين /1
"Th e o lo gica l R ea lism a n d Ant ir ea lism" in A Companion to Philosophy of

Religion, Ph ilip L. Q uinn and Charles Ta lia fe rro , eds., (oxford : Blackwell,

1997),219.

نميرود/1 فراتر فرهنگي
سوي از كه چنان آن اديان كه ميكند تا كيد نكته اين بر كه آنجا نصر سخن
وقÇتي ولي است درست هسÇتند, الهي پيام مختلف تبلورهاي شدهاند, وحي خدا
الهÇي تÇصديق مÇورد را جÇهان ديني سنتهاي آموزههاي اعتقاد, همين بخاطر

برخطاست/ ميداند,
صÇورتهاي ولي هستند, ديني نسبيگري انواع مدافع دو هر نصر و هيك
مÇطلق حفظ پي در آنها دوي هر است/ ر تصو قابل نيز افراطيتري گرايي نسبي
بÇايد HرفÇص شÇوان تعبير به ولي هستند, ديني نگريهاي جهان از يك هر بودن
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مÇايل آنها از يك هيچ يافت/ خاص ديني سنتهاي تجليات در را نسبي" "مطلق
دوي هÇر بداند/ مجاز آمده بوجود كسي ميل بنابر كه را التقاطي دين يك نيست

ميدانند/ مدرن گرايي شك حمالت برابر در خود سنت مدافع را خود آنها

هستند? خداوند به منسوب مسيحي دين سنتي تعاليم آيا

مسÇيحيت خدادادي ويژگي براي نصر دكتر كه استداللي هيك با گفتگو در
آيÇا كه سÆال اين مورد در نصر دكتر است/ ناخوشايند بسيار ميكند مطرح سنتي
را پاسخي انتظار آنكه بدون است, تثليث دوم شخص د تجس (ع) مسيح حضرت

ميپرسد: باشد, داشته
و حكÇمت بÇا خÇداونÇد چگونه بود اشتباه يك Hصرف امر اين ا گر

كه بزرگجهان, اديان از بدارديكي روا ميتوانست بيكرانخود عدالت

به بودهاند, رستگاري و نجات جستجوي در انسان ميليونها آن وسيله به

بود?/// اشتباه يك فقط اين آيا برد? بسر گمراهي در سال هزار دو مدت

نميتوانم بنده بوده, فاحش اشتباهي Hصرف امر اين كه كند عا اد كسي ا گر

1. "Religions and the concept of the Ultimate ," 272.

بپذيرم/1

غÇيرنسبي نگÇرش او نظر به كه برميآيد معني اين Gظاهر نصر گفتار اين از
خÇدا عÇدالت و حكÇمت دربÇاره سنتي دعاوي با ديني حقيقت به نسبت  گرايانه
در سنتي كه بدارد روا خداوند كه نميشود محسوب ظلم اين ولي نيست/ سازگار
كيفر مستحق و ارادي گناهي نتيجه خطا اين اينكه از اعم بماند/ باقي اشتباه و خطا
از نÇباشد/ كيفر مستوجب و بوده بخشش قابل عجز و جهل لحاظ به آنكه يا باشد
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اشتباه در سال هزار دو ت مد به سنتي باشد داشته روا خداوند كه اين ديگر, سوي
مÇغايرت خÇدا حكÇمت بÇا گردد خلق نصيب منفعتي آن رهگذر از تا بماند باقي
كه پاسخهايي از بسياري در باشد/ ناشناخته بشر براي نعمت اين ا گر حتي ندارد,
از خÇداونÇد كÇه شÇده تÇبيين نكÇته اين است شده داده شرور مسÃله به الهيات در
انسÇان اخÇتيار بÇودن ارزشمند امر در كه حكمتي لحاظ به انسان گناه به ارتكاب

نكرد/ ممانعت است, نهفته
بطور نيست/ بجا خطا اين مدت نيز و كاران خطا تعداد بر نصر تا كيد Gظاهر
ندارد/ ارتباطي هيچ بحث مورد متافيزيكي موضوع به ياي, كم عوامل چنين قطع

تمايزات

داشÇته توجه تشريعي اراده و تكويني اراده يعني الهي اراده جنبه دو به ا گر
مسÇيحيان ا گر ميشود/ روشنتر ديني متعارض ديدگاههاي وجود مسÃله باشيم,
الهي, قضاي و اراده به نا گزير امر اين و بودهاند تثليث پرستنده متمادي قرنهاي
تشريعي اراده با منطبق كه نيست الزم باشد, گرفته صورت آن تكويني معناي به
احكام اوامرو با مغاير كه چيزهايي از بسياري به خداوند باشد/ نيز او رضاي و خدا
رواداري است/ داده كÇردن گÇناه اجÇازه ما به زيرا ميدهد, وجود امكان اوست,
از نيست/ ديني يا و اخالقي جواز مستلزم و است تكويني Âكام اينجا در خداوند
كه رسيد نتيجه اين به نميتوان مغلطه بدون اسالم, با مغاير ديني اعتقادات وجود

است/ داده تشريعي اجازه اعتقادات گونه اين به خداوند
داشÇته نÇظر مÇطمح را ديگÇري تمايز بايد مغالطه و خلط از اجتناب لحاظ به
دين كدام و است حقيقت داراي دين كدام اينكه بين است فرق اينكه آن و باشيم
را حÇاضر عÇصر انسÇان خÇداونÇد اينكه و آنها بين تفاوت و است نجات وسيله
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و نÇور داراي الهي اديان همه قرآن نظر از است/ كرده دين كدام حكم به محكوم
اين به و هستند/ برابر هم با آنها همه كه نيست معنا بدان اين ولي هستند حقيقت
رسÇتگاري و نÇجات به رسيدن براي آنها همه حاضر عصر در كه نيست هم معنا
از متابعت به Âقب كه ادياني از برخي كه نميرساند نيز را نكته اين هستند/ مناسب
نصر دكتر كه ميرسد نظر به باشند/ نشده اعالم ممنوع بود, شده داده دستور آنها

مينويسد: وقتي كه آنجا ميكند, خلط را تمايزات اين
ميدانند جهنمي را اديان ساير پيروان كه بها اين به كساني بسا چه

است كسي خردمند نمايند, حفظ دينشان به نسبت را خود ايمان نتوانند

سÇاير مقدس آداب و تعاليم قدسي, هنرهاي در را الهي نشان و مÔهر  كه

1. Religion and the Order of Nature ,14.

دهد/1 تشخيص ديني سنتهاي

لحÇاظ به تاريخ از متفاوتي ادوار در را مردم خداوند كه فرض اين اساس بر
و كرده حكم مختلف اديان دستورات رعايت به تاريخي و اجتماعي متغير اوضاع
اسÇالم , كرده امر حاضر عصر براي خداوند كه ديني تنها كه نكته اين به توجه با
خÇداونÇد كه ادياني در را الهي آيت كه باشيم متوقع خردمند انسان از بايد است,
امÇا دهÇد/ تشÇخيص نيز داشته وجود ميراثشان در يا و داده دستور بدانها پيشتر
عÇصر در دين آن به عمل براي الهي اجازه با نبايد را دين يك داشتن الهي منشأ
دين آن با اينك كه را آموزههايي ميتوانيم كنيم تصور اينكه يا كنيمو خلط حاضر

بپذيريم/ هستند ارتباط در
يا تعصب روي از كرده حكم بدان خدا Âقب كه الهي منشأ با را ديني انسان, ا گر
خÇدا بÇرابÇر در دهÇد; ترجÇيح اسالم بر خود فرهنگي سنتهاي به افراطي عالقة
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عالقهاش مورد دين باطني ابعاد به كه اين از نظر قطع با و كرده سركشي و طغيان
سوي از ميافتد/ گمراهي به برسد نجات به اينكه بجاي باشد, داشته خاصي ه توج
بÇدون كÇه را كساني ميتواند خداوند كه باشيم امر اين منكر ندارد لزومي ديگر,
رحÇمت كÇند/ رهÇنمون نÇجات بÇه بÇپذيرند, را اسالم حقيقت نتوانستهاند تقصير
وحي نمونه كاملترين او كه است سازگار حقيقت اين با قطع بطور الهي بيكران

است/ كرده اعطا محمد(ص) برگزيدهاش پيامبر آخرين به را خود

اديان كثرت داليل

اسÇاس بÇر بÇازگرديم/ اديان كثرت وجودي علت مسÃله به ميتوانيم ا كنون
بÇرابÇر در كÇه است مÇتفاوتي فÇرهنگهاي وجÇود اديان تنوع دليل نصر ديدگاه
را خود Gد تعم خداوند نصر عقيده به ميدهند/ نشان متفاوتي وا كنشهاي حقيقت
آن در تا ميكند متجلي است متفاوت فرهنگهاي با متناسب كه صورتهايي به
در خÇود بÇرنامه و طÇرح بÇا را خÇاص امÇور و گردد ادرا ك و شناخته فرهنگها
بÇين مÇوجود تÇفاوتهاي وسÇيله بدين تا رساند انجام به وحي مختلف محلهاي
خود گونا گون اديان من اعتقاد "به ميدارد: اظهار نصر كند/ حفظ را انساني جوامع

1. Religions and the Concept of the Ultimate ,279

زمينه همين در همديگر/"1 از انساني متنوع جوامع جدايي وجود بر است مÆيدي
وجÇود نژادي يا و ملي تمايالت ديني خاص صور به نسبت كه ميكند ادعا شوان

فÇرقه چگÇونه كÇه ايÇن دربÇاره Christianity / Islam كتاب در او اظهارات به ببينيد مثال براي /2
است/ مناسب آلمانيها مزاج براي كاتوليك از بيش لوتري

دوست بÇيشتر را دين از خاصي صورت مليتي يا و نژاد هر ديگر سخن به دارد/2
HبتÇنس امÇر صورت به آن در كه خاصي جامعه براي وحي يا الهي تجلي هر دارد/

است/ دار معني ميآيد, در مطلقي
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كÇه چÇند هر و ميكنيم مشاهده را ژرفي بينش نصر اظهارات در كه چند هر
ق فوÇت از HطعÇق هيك سوي از شده مطرح فرهنگي نسبيت با مقايسه در او تبيين
تÇبيين در بÇبريم/ جÇايي بÇه راه نÇميتوانÇيم همه اين با است, برخوردار بيشتري
از بÇخشي كÇه است نكته اين بر بيشتر تا كيد اديان, كثرت از بخشتري رضايت
پيش اديان معنوي زمينه اساس بر متوالي تجليات يا وحي كه است اين الهي برنامه

است/ استوار خود از
كه نقشهايي و فرهنگي تفاوتهاي گرفتن نظر در اديان كثرت تبيين براي
اين زيرا نميرسد, نظر به كافي ميكنند, ايفا گونا گون فرهنگهاي در اديانبزرگ
هم ميگيرد/ ناديده را دين انسانو معنويت پوياي عنصر نگريستن, قضيه به  گونه
مينهند, زوال به رو و كرده پيدا تكامل فرهنگها ميشودو شكوفا تاريخ چنانكه
به رو اين از مييابد/ تبدل الهي تجلي مختلف صورتهاي درك براي فرصتها
تبع به بايد كنيم, تلقي قومي كثرت همانند را اديان كثرت هيك مانند اينكه جاي
با متناسب خداوند كه تجلي در تفاوتهايي اقتضاي به را اديان كثرت شوان و نصر
بÇايد آن از پس ولي كÇنيم, تÇبيين مÇيدهد, سامان را آنها فرهنگي تفاوتهاي
آن واسÇطه بÇه كÇه تÇاريخي روند از جزÄي منزله به را تفاوتها اين و رفته فراتر
سفري Hصرف سلوك و سير بفهميم/ ميكند متحقق انسان براي را برنامهاش خداوند
مسيري است معنويت كه جهت آن از نيز انسان معنويت زيرا نيست, انسان براي
يÇعني بÇاشد, ادواري داراي سÇير ايÇن خÇرد" "جÇاودان مÇقتضاي به ا گر و دارد,
كÇه نÇدارد لزومÇي است/ مÇيسور تÇعالي و عروج باشد, داشته تكراري الگوهاي
بÇا تكرار هر در كه ميخواهد ما از خداوند شايد باشد, چرخش صرف ما حركت

رويم/ باال او سوي به كه باشد كنيم/ توجه او نشانههاي به بيشتري بصيرت
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دين فرهنگي نسبيت بطالن بر دليل هفت

جÇوامÇع در ظÇهور براي Gمنحصر خداوند سوي از الهي تجليات كه عا اد اين
نيست: سازگار زير واقعيات با شدهاند گرفته درنظر خاصي

دين پديده Ç 3 فرهنگها, در ديني كثرت Ç 2 اديان, در فرهنگي كثرت Ç 1
ديگÇر اديÇان پيروان از الهي دعوت Ç ë وحياني, مدعيات بودن كلي Ç ê وي, رگ 
تناقضهاي Ç 7 اديان, بين اعتقادي تناقضهاي Ç ì جديد, دين به گرويدن براي

اديان/ بين عملي
كÇه تÇبييني بÇا ميشوند مربوط اسالم به خاصتري بطور واقعيات اين چون

نيستند/ سازگار ميكند, اراÄه اديان تنوع درباره نصر دكتر

اديان در فرهنگي  كثرت

از جامعه كهآن ميآيد واحدپديد ديني جامعه يك زمانيدر فرهنگي  كثرت
داشÇته تداوم بشري تاريخ مختلف ادوار در و كرده پيدا گسترش جغرافيايي نظر
مÇنزله بÇه مسيحي دين در را قرباني و محبت عنصر كه ميكند كوشش نصر باشد/
تولد از ا كيتقبل شك سفسطهگراييو رومي Çيوناني الهينسبتبهميراث وا كنش
كرده رشد مكانهايي و زمانها در مسيحيت ولي كند/ تبيين (ع) عيسي حضرت
است/ داشته اندكي نفوذ و تأثير يا و نداشته تأثير يا رومي Ç يوناني ميراث اين  كه
تأثÇيرات كÇه اعÇصاري طÇول در مÇصر در اسالم مانند درست اندونزي در اسالم
درون در فرهنگي تفاوتهاي اين است/ گرفته رونق يافته, تغيير Âكام فرهنگي
روي ديÇني جÇوامÇع بÇين كÇه است تÇفاوتهايي اندازه به كم دست ديني جوامع
تمايز حفظ براي نياز حسب بر Hصرف نميتوان را اديان كثرت بنابراين, ميدهد/
كرد/ تبيين فرهنگي محدود اهداف از برخي به رسيدن براي كمك يا و فرهنگها
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فرهنگها در ديني  كثرت

دين زندگي مختلف صور دارد امكان نيز واحد فرهنگي محيط يك درون در
كÇه مشÇتركي فÇرهنگ در نÇيويورك در مسيحيان و يهوديان باشد/ داشته وجود
كه چند هر هستند, مشترك است تفريحي صنايع و گرايي مصرف از متأثر بشدت
امر اين به نسبت تمايلي هيچگونه و است هم از متفاوت بسيار آنها ديني ديدگاه
بنابراين آميزند/ درهم مسيحي Ç يهودي فرقه يك صورت به كه نميدهند نشان
گونه بدين نميتوانيم را نيويورك در مسيحيان يهوديانو بين موجود ديني  كثرت
هستند متفاوت فرهنگهاي داراي كه مردمي با دارد نياز خداوند كه كنيم توجيه
فرهنگي تفاوت كه كرد عا اد نميتوان ديگر سخن به كند/ صحبت متفاوت بطور
خÇيل مÇيان در نÇمونهاي نÇيويورك كÇه است پرواضÇح ميطلبد/ را ديني تفاوت

ميرود/ فراتر فرهنگ يك مرز از ديني تفاوتهاي آن در كه است بسياري

1. conversion.

دين)1 (تغيير گروي دين

كÇه تÇبيين ايÇن از HخصÇش دادهام, ديÇن تÇغيير اسÇالم بÇه كه فردي عنوان به
گاهي كه چند هر ميشوم/ آزرده كنيم تلقي گرايي قوميت مانند را ديني وابستگي
تÇبليغ به موفق مثل توليد راه از جز ديني جامعه يك اعضاي كه ميشود مشاهده
آن ديÇن كÇه است جÇامعهاي زوال نشÇانة امري چنين نميشوند, خود اعتقادات
و مردان كه حالي در است/ شده متجلي انسانها همه براي حقيقتاش كه ميآموزد
به را خود ديده و مينهند كنار را اومانيسم والحاد كمونيسم ات توهم معاصر زنان
دات تعه به نسبت هستند نا گزير ميگشايند, خود پيرامون زنده ديني جوامع سوي
كه دست اين از مالحظاتي آن در كه تعهداتي بزنند, دشوار گزينشي به دست ديني
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خود ا كثرمردم يا گر حت مال كيفراهمنميكند/ است,هيچ اجداديكدام دينآبا¾و
عÇمل ايÇن كÇه واقعيت اين نگهدارند, راضي و قانع ميدانند كه آنچه به نسبت را

نيست/ آن براي تي حج است, فرا گير
مÇختلف اديÇان ارزشيابي درباره مردم داوري توان از نشان خود دين تغيير
پÇيدا گÇرايش ديگÇري دين به كه كساني كه نيست معنا بدان نكته اين البته دارد/
با قدر هر جهان مردم دارند/ خود انتخاب توجيه براي خوبي دليل هميشه ميكنند,
بÇيشتري شÇدت با دين تغيير كنند, پيدا بيشتري آشنايي مختلف ديني سنتهاي
سوي از و شد تشكيل ديني جوامع بعد, به 19ì0 دهه از آمريكا در ميدهد/ روي
و حÇفظ گرويدند, بودايي و هندو اسالم, جمله از مختلفي دينهاي به كه  كساني
جديدي افراد نيزتوجه مسيحي دين مختلف فرقههاي گرفت/ قرار حمايت مورد
و ديÇن يك از كشÇيدن دست Hالزام دين تغيير است/ كرده جلب خود سوي به را
ديÇن] [بÇه تÇعهد براي را مفهوم اين مسيحيان نيست/ ديگر ديني به آوردن روي
جÇديد" "تÇولدي اصÇطالح بÇه يا بازيافتهاند, را خود دين كه ميبرند بكار افرادي
كساني مختلف, اشكال به گروي دين رواج با مقارن كردهاند/ پيدا (born again )
به خود بصيرت و عقل بكارگيري با تا كنند سعي بايد هستند دين تغيير پي در  كه
يا و هستند مهم امور در گيري تصميم مقام در كه زماني مانند درست نيفتند, خطا
را خÇود ديÇن كÇه نÇيست مÇايل هÇيچكس ميكنند/ ارزشيابي را متناقضي دعاوي

تغييردهد/ سبكسرانه
آغÇاز دين تبديل و دعوت با را خود كار اسالم و مسيحيت بوداÄي, مذاهب
دارد/ وجود ديگر سنتهاي و سنتها اين در بسياري فرقههاي اينرو از  كردند,
آن بÇه نسÇبت انسÇان كÇه است جامعهاي به گذاشتن قدم مستلزم Hغالب گروي دين
عنوان به نميتوان را وحي پيام باشد, معتبر ديني تغيير چنين ا گر است/ بيگانهبوده
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باشد/ شده منظور جامعه آن داخل افراد براي Hاختصاص كه كرد تفسير چيزي

وحياني مدعيات بودن  كلي

Hصرف قرآن است/ واضح اسالم مورد در كم دست وحياني, ادعاهاي  كليت
بÇراي فÇقط كÇه نÇيست عÇربستان هÇفتم قرن به مربوط تاريخي منسوخ متن يك
كÇار و سر آن با جدي طور به كه كساني همه با قرآن باشد/ توجه جالب مورخين

ميكند: صحبت باشند داشته

است/ آمده نكته اين 19 عمران. آل و 39 انفال. ,193 . بقره ,9 صف. ,28 . فتح سوره در -1

كون1 ر Öش Ôالم ه رك لو و كÔله ين الد لي ع ه ر ه Öظ Ôي ل ق الح دين و دي× Ôاله ب وله Ôس ر ل س Öرا ذي ال و Ôه

هر بر را آن تا فرستاد درست دين و هدايت با را پيامبرش كه است كسي او
/(33 : (توبه باشند نداشته خوش مشركان چند هر گرداند, پيروز دين

داشÇته مطلق Hنسبت معناي Hصرف كه تفسيركنيم گونهاي به را كلمات اين ا گر
ا گÇر مÇيمانند/ محروم قرآني هدايت از امروزي مسلمانان مطلق, Âكام نه باشند
اديÇان هÇمه مÇعناي به را گرداند) پيروز دين هر (بر " هل Ôك ين الد لي ع ه ر ظه Ôي ل" عبارت
بÇا قرآن سخن روي صورت اين در بگيريم, عربستان فرهنگ هفتم قرن جهان
خÇود اسÇتنباط بÇا تÇفسيري چÇنين ايÇن, بÇر افÇزون باشد/ نميتواند امروز مردم
دست دور كشÇورهاي بÇه پيكهايي او زيرا نيست/ منطبق وحي از پيامبر(ص)
به كه آيهاي به كنيد (نگاه كند دعوت اسالم به را سرزمينها آن مردم تا ميفرستاد

بود: جهاني رسالتي بود, آن عهدهدار پيامبر كه رسالتي كرد)/ خواهم اشاره آن
مون ل Öع ي ال الناس ا كÖثر نَّ لك و Gذير ن و Gشيرب اس لنل ¹ كافَّ الا نا كÖل س Öرا ما و

مردم بيشتر ولي كننده, بيم و دهنده مژده مردم همه براي مگر نفرستاديم را تو و
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"واو" ا گر يافت/ نيز (7 (رعد: هاد" قوم لكل و منذر انت "انما آيه در را معنا اين ميتوان تفسير يك با /1
قومها همه براي و هستي كننده بيم هم تو همانا معناست: بدين آيه اين باشد عطفي" "واو آيه اين در
هر و بس/ و كنندهاي بيم تو همانا معناست: بدين آيه اين باشد, استينافي" "واو واو ا گر ولي هادي;
بÇه را منذر كه ميكند نقل را رواياتي طباطباÄي عالمه الميزان, تفسير در است/ راهنمايي را  گروهي
ناظر كه ميكند نقل نيز را ديگري روايات وي ميدهد/ نسبت علي(ع) امام به را هادي و پيامبر(ص)

است/ قومي هر براي علي حضرت بودن هادي به

(سبا:28)/1 نميدانند
ما دست به امروز شده, وحي پيش قرن چهارده از بيش خود قرآن چند هر
نهي ديگر راههاي پيروي از ميخواندو بهاسالم را ما ميكند, ماصحبت با و رسيده

ميكند/
بÇه Çم Ôا ك ص و كÔم ذل بيله س عن كÔم ب ق فرَّ ت ف لÔب الس عوا ب تَّ الت و Ôعوه ب ات ف Hستقيم Ôم راطي ص ذا ه× نَّ ا و

(1ëê (انعام: ون Ôق تَّ ت كم لَّ ع ل

كÇه ديگر راههاي از و كنيد پيروي آن از پس من, راست راه است اين [بدانيد] و
آن به را شما [خدا] كه اينهاست مكنيد/ پيروي ميسازد پرا كنده وي راه از را شما

گراييد/ تقوا به كه باشد است/ كرده سفارش

اسالم به ديگران دعوت

از نيز و كنند دعوت اسالم به را ديگران كه ميكند سفارش مÆمنين به قرآن
وحيشده متفاوت صور به گونا گون مردم به ميدارد/ برحذر آنان با بيهوده مجادله
آنÇرا دعÇوت و داده تشÇخيص را اسÇالم الهÇي منبع كه ميرود انتظار آنها از ولي

كنند/ استجابت
ي دÇ Ôه لي عÇ ل نَّك ا بك ر لي× ا Ôوادع ر Öم اال في نَّك Ôع ناز Ôي فال وه Ôك ناس Öم Ôه Hك سÖن م لÖنا ع ج ¹ مÔا لÔك ل

مستقيم

امر اين در نبايد پس ميكنند, عمل بدان آنها كه دهيم قرار مناسكي امتي هر براي
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راست راهÇي بÇر تÇو زيرا كن, دعوت پروردگارت راه به برخيزند; ستيزه به تو با
/(ì7 (حج: داري قرار

كÇه واقÇعيت ايÇن تÇصديق عÇليرغم كÇه اينست آيه اين در توجه قابل نكته
با اموري چنين درباره نبايد آنها شده, مقرر خداوند سوي از مختلف اقوام مناسك
كند/ دعوت خداوند سوي به را مردم كه شده امر او به و كنند, مجادله پيامبر(ص)
را پÇيشين مÇناسك كÇه فراخواند كسي سوي به را مردم بايد پيامبر(ص) بنابراين

برخيزند/ ستيز به او با نبايد مردم زمينه اين در و كرده مقرر

/ 87 . قصص ,1ë . شوري ,12ë . نحل به كنيد نگاه همچنين -1

1/Gهيد ش يكÔم ل ع Ôسول الرَّ Ôكون ي و اس الن لي ع هدا¾ Ôش كونوا ت ل Hوسط ¹ مÔا ÖمÔلنا ك ع ج ذلك ك و

گواه شما بر پيامبر و باشيد گواه مردم بر تا داريم قرار ميانه امتي را شما گونه بدين و
/(1ê3 (بقره: باشد

مردم براي فقط نه مسلمانان كه برميآيد انديشه اين از اسالم عموميت اينجا
خرده بخواهند ا گر باشند/ گواه بايد همهبشريت براي بلكه مكان يك يا زمان يك
و پيامبر عصر در كه هستند كساني Hصرف "بشريت" از منظور آيه اين در كه بگيرند
تنها نه هشدار اين كه ميكند تصريح بعدي آيه ميكردند, زندگي محيط همان در
فرهنگي پيشينه گرفتن نظر در بدون بلكه عصر همان در پيامبر مخاطبين متوجه

ميرسد/ آنها به قرآن پيام كه است كساني همه متوجه
/ غلب Öن م و به ÖمÔرك ذÖن Ô ال Ôالقرآن هذا ليَّ ا ي وح Ôا و كÔم ن Öي ب و يني ب Õهيد ش Ôاهللا ل Ôق

آن وسÇيله به تا شده وحي من به قرآن اين و است/ گواه شما و من ميان خدا بگو
/(19 (انعام: دهم هشدار برسد, او] به پيام اين [ كه را كس هر و شما

يهوديان Hمستقيم خود قرآن ديگران, از دعوت و ابالغ به ترغيب بر عالوه
را الهي وحي آخرين كه ميخواهد آنها از و داده قرار خطاب مورد را مسيحيان و
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,ìê عÇمران: آل شدهاند: واقع خطاب مورد آيات اين در جمله از آيات از بسياري در كتاب اهل /1
قرار خطاب مورد ì جمعه. سوره در Hمستقيم يهوديان و /77 ,1ë ماÄده. و 171 ,ê7 . نسا¾ و 98,70

 گرفتهاند/

چÇيزي دربÇاره كÇردن حكم براي وحي آخرين منزله به را خود قرآن بپذيرند/1
سÇرناسازگاري آن بÇا بÇود شÇده وحÇي بدانها Âقب كه جوامعي كه ميكند معرفي
نيست موافق نظر اين با كه است تاريخياي آ گاهي دهنده نشان آيات اين داشتند/
از تا ميدهد تشكيل الهي تقدير به را خود به مخصوص و جدا جامعه ديني هر  كه
تماميت منزله به اسالم قبول به ديني جامعه هر اولوالباب بماند/ جدا جوامع ديگر

ميشوند/ فراخوانده دارند, باور بدان كه آنچه كمال و
باشد, ديگر اديان مدعيات حريم گذاشتن پا زير پي در خود اسالم وحي ا گر
فرهنگ به منحصر كه گونهاي به نسبيگرايي حسب بر آنرا بايد چنانكه نميتوان
عÇربستان مردم Hصرف نه قرآن مخاطب كه ديگري دليل كرد/ درك باشد واحدي
خÇويش رسÇالت از پÇيامبر خÇود درك از است بشÇريت تÇمام بÇلكه هÇفتم قرن
و كÇرد اعÇزام روم و ايران به نامه با همراه را سفيراني كه هنگام آن در ميفهميم/

كرد/ علني را اسالم به عام و جهاني دعوت
روم امپراتور هرا كليوس به ميشود گفته كه زير نامه به ميتوان نمونه براي

كرد: اشاره شده نوشته

الرحيم الرحمن اهللا بسم
او/ فرستاده و خدا بنده محمد از:

روم/ بزرگ هرا كليوس, به:
هدايتند/ پيرو كه كساني بر سالم

ا گÇر زيÇرا توست, سود به شوي, ا گرتسليم ميكنم/ دعوت اسالم به ترا من
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گÇناه برگرداني, روي ا گر ولي ميدهد/ تو به پاداش دو خداوند شوي خدا تسليم

اهللا الا بد Öع ن الا كÔم ين ب و يÖننا ب ¾وا س ¹ م ل ك لي× ا عالوا ت الكتاب هل ا يا Öل Ôق توست/ گردن به رعايا همه

/ìê عمران. آل -1

مون/1 ل Öس Ôم انا ب وا Ôد اشه ولوا Ôق ف لوا وت Öن ا ف اهللا ون Ôد Öن م Hارباب Hعضب نا Ôعض ب ذ خ تَّ ي ال و HÃي ش به ك ر Öش Ôن ال و

اهللا [مهر:]
رسول

/110 Ç 107 ,1987 دارالنفاس, بيروت, ياسه, الس الوثايق حميداهللا, محمد مجموعه /2

محمد2
جهاني دعوتي را خود دعوت (ص) پيامبر كه ميدهد نشان تنها نه نامه اين
هم نكته اين مبين بلكه شود, منحصر خاصي فرهنگي بافت به نبايد كه ميدانست
روي تÇنها نÇه كه ميدانست عام و جهاني نيز را قرآن پيام پيامبر(ص) كه هست
دوردست سرزمينهاي مردم با بلكه عربستان, جزيره شبه كتاب اهل با او سخن

هست/ نيز

اعتقادي تناقضهاي

آن بÇا پÇلوراليسÇم صورتهاي همة مورد در كه مشكالتي بزرگترين از يكي
اساس بر و است قرآن قبول مورد كه پلوراليسم از صورتي جمله از Ç هستيم مواجه
مÇتفاوتي مكانهاي و زمانها در را مختلف اديان پيامبرانش بوسيله خداوند آن
چگÇونه دارد وجÇود اديان بين Gظاهر كه را تناقضهايي كه اينست Ç كرده ارسال
صورت تحريفاتي Gعمد چه و Gسهو چه قرآن در كه است شده عا اد كرد/ تلقي بايد

/ê1.دهÄما ,78 عمران. آل ,7ë بقره. به: كنيد نگاه /3

يكسان شده, وحي مختلف پيامبران به كه آنچه اينكه ديگر ادعاي است/3  گرفته
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/1ê Ç 13 شوري. ,1ë0 نسا¾. , 8ê عمران. آل ,13ì بقره. ببينيد: /1

بÇاشد/1 شÇده, وحي كه آنچه از غير چيزي در بايد تعاليم در تناقض بنابراين بود
هر حسد/ و تكبر از يعني ميداند گناه از ناشي كلي بطور را ديني تفاوتهاي قرآن
ديگÇر گÇروه به نسبت و است خشنود حقيقت از جزÄي داشتن لحاظ به  گروهي

/ê2 شوري. ,32 روم. ,ë3 مومنون. , عمران.87 آل ببينيد: /2

وجÇود كÇه است ادعÇا اين نميخورد چشم به قرآن در كه آنچه ميورزد2/ حسد
اين يا نيست, مهمي مسÃله آنها ميان دستگي چند و ديني, اعتقادات در اختالف
فÇرهنگي تÇفاوتهاي از ناشي زباني اختالفات مانند عقيدتي اختالفات كه ادعا

است/
مÇتفاوتي راههÇاي كÇه ميدانÇد امر اين از ناشي را اعتقادي تعارضات هيك
با بايد را ادعاها اين ميان تناقض دارد/ وجود نهايي حقيقت به نسبت وا كنش براي
مÇطلق صÇور HرفÇص و دهÇيم, كÇاهش حÇداقÇل بÇه آنها فرهنگي نسبيت شناخت
تÇعارض در دارد اصالح به نياز كه گرايي نسبيت اين با Gظاهر كه است اعتقادات
از است/ مسيحي دين در نظر تجديد خواهان هيك كه است دليل همين به است/
شخص عنوان به و شده گرفته يكسان خدا با نبايد (ع) مسيح حضرت هيك نظر
شود/ محسوب كرد قرباني گناه از انسان نجات بهازا¾ را خود زندگي كه تثليث دوم
او, نظر به زيرا كند, اصالح را مسيحيت دين از جنبههايي چنين است مايل هيك
مسيحي دين از بيرون نجات كه انديشه اين و ديني حقيقت نسبيت با جنبهها اين

نيست/ سازگار است ميسر
با مختلف اديان اعتقادات بين موجود تناقضهاي نصر نظر به ديگر سوي از
شÇيوههاي بÇه مÇتفاوت فرهنگهاي در را خود خداوند كه شده تبيين فرض اين
بÇر بÇلكه انسانها معيار اساس بر نه حقيقت نصر نظر به ميكند/ متجلي متناقضي
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ميگردد/ نسبي الهي ميزان در تنوع اساس
تفاوتها گاهي دهد/ روي مختلفي سطوح در است ممكن اديان بين تناقض
غÇيره و انسÇان آزادي يÇا خÇدا, صÇفات دربÇاره مختلف فرقههاي هستند/ نظري
مÇخرب ÂامÇك مÇيتوانÇند اختالفات گونه اين ميدهند/ اراÄه متفاوتي نظريههاي
و مÇعتزله بÇين دستگي دو نظير بيانجامند/ فرقهاي دستگيهاي دو به گاه و باشند
حÇضور دربÇارة كÇالوينيها و لوتريها بين اختالف يا الهي, عدل سر بر اشاعره
ا گر حتي موارد نوع اين مصالحهدر ولي رباني, عشا¾ (ع)در حضرتمسيح واقعي
از بÇرخÇي امÇا نÇيستند/ ر صوÇت قÇابل غÇير شÇود, آنها براي مانعي فكري الزامات
هستند بنيادي قدري به اعتقادات به مربوط عناصر و اساسي اندازهاي به اختالفات
مÇيان اخÇتالف بÇه مÇيتوان نÇمونه بÇراي ميرسد/ نظر به غيرممكن مصالحه  كه
ايÇن كÇرد/ اشÇاره (ع) مسيح حضرت شدن مصلوب درباره مسيحيان و مسلمانان
نباخت, جان صليب روي بر يا باخت جان صليب روي بر مسيح حضرت كه واقعه
مسÇيحي, ديÇن فÇرقههاي ا كÇثر نÇظر در است/ عÇÇيني تÇÇاريخي واقÇÇعيت يك
آن تاريخي واقعيت كه است مسيحي دين ذاتي جز¾ مسيح حضرت مصلوبشدن
ديگÇر سÇوي از مÇيشود/ محسوب ترديد غيرقابل و شده تثبيت امري عنوان به
نكÇته ايÇن بÇه HتقيمÇمس قرآن در زيرا هستند, تصليب انكار به نا گزير مسلمانان

است/ شده تصريح
آن بهاي كه چند هر است, اميدوار نيز تناقض گونه اين حل به حتي نصر دكتر
مسÇيحيان نÇظر بÇه كÇه نكÇته اين فهم باشد/ حقيقت درباره افراطي گرايي نسبيت
نÇه, مسÇلمانان نÇظر به و پيوسته وقوع به Hواقع (ع) مسيح حضرت شدن مصلوب
كÇرد, بÇحث كÇننده گمراه شيوهاي به ميتوان اختالف اين درباره نيست/ مشكل
صادق مسيحيان براي مسيح حضرت شدن مصلوب قضيه بگوييم كه صورت بدين
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بÇايد را "X بÇراي "صÇادق عÇبارت قÇضيه ايÇن در است/ كاذب مسلمانان براي و
تبيين قصد نصر كه آنچه ولي كرد/ تعبير "X نظر به "صادق يا "Xاعتبار به "صادق
از امور ميدهد/ اراÄه محسوس تمثيلي او است/ برانگيزتر بحث بسيار دارد را آن
دادن گوش ميدهد, اراÄه او كه نمونهاي ميرسند/ نظر به متفاوت مختلف, زواياي
دارنÇد, مÇتفاوتي زمÇينههاي كÇه افرادي براي موسيقي اين است/ باخ موسيقي به
و تÇعبير چگونگي سر بر اينجا در مسÃله ولي داشت/ خواهد معني متفاوت بطور
سر بر اختالف بلكه نيست پيوسته, وقوع به " كالوري" در كه رويدادهايي تفسير
پÇيدا ارتÇباط مÇا خÇود ديدگاه به حادثه وقوع گاه است/ تاريخي رويداد اين خود
كÇه دارد امر اين به بستگي رعد صداي كوتاهي يا و بلندي تشخيص Âمث ميكند,
امري همزماني اينشتاين, نسبيت نظريه اساس بر باشيم/ شنيده كجا از را صدا اين
اسÇاس بÇر مÇيشود/ توصيف آنجا از كه دارد ديدگاهي به بستگي و نيست عيني
به توجه با باشد/ اينشتاين همزماني شبيه چيزي بايد ديني حقيقت نصر, اظهارات
ايÇنكه بÇر مÇبني خود ادعاي تاييد در هيك كه مداركي و اسناد به نصر ندادن بها
مينمايد چنين و ميكند اشاره آنها به نميدانست, خدا را خود (ع) مسيح حضرت
كه اين دينيدرباره صدقمدعيات كالوري تاريخيدر رويدادهاي نظرنصر  كهدر
بÇا نÇصر مورد اين در نميكند/ تعيين را نداده رخ يا و داد رخ آنجا در اتفاقي چه
ÂامÇك را مسÇيحي ديÇن حقيقت كه ارتدكسي" Ç "نو الهيات بنيانگزار بارث  كارل
شده, توصيف مقدس كتاب در كه ميداند رويدادهايي تاريخي حقيقت از مستقل

است/ عقيده هم
شÇده مصلوب Hواقع (ع) مسيح حضرت آيا كه ميكنيم سÆال وقتي بنابراين,
ولي است, خير پاسخ مسلمان, يك عنوان به او نظر از كه ميدهد پاسخ نصر است,
روشهاي با باشد/ بله پاسخ مسيحي دين ديدگاه از كه است درست اندازه همان به
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تÇصليب, چگÇونگي درباره گيري تصميم براي بتوانيم كه نيست ممكن تاريخي
كه كنيم اثبات ميتوانستيم ا گر ي حت ولي نماييم, آوري جمع كافي قراÄن و شواهد
HرفÇص مÇيشود, اثÇبات آنÇچه داده, روي كÇالوري در حادثهاي چه Hدقيق و Hقطع
ديÇن يÇا و اسÇالم حÇقيقي تÇعاليم نميتواند وجه هيچ به كه است دنيوي حقيقتي

كند/ ابطال را مسيحي
دليل تنها ا گر است/ بخش زيان يا و قبول قابل غير يا نسبيگرايي گونه اين
كÇه بÇاشد ايÇن كÇرديم اراÇÄه ديÇني حقيقت درباره كه نظريهاي آن پذيرش براي
قÇبول غÇيرقابل دليÇل ايÇن برداريÇم, ميان از را اديان ظاهري تناقضات بخواهيم
كالم جان و لب كه باشيم داشته باور بايد ما است/ مطلوب به مصادره زيرا ميشود,
دعÇاوي قالب در باور اين خالف بر شواهدي گاه هر ولي است, يكي اديان همه
است/ نسÇبي ديني حقيقت كه ميشود گفته ما به بخورد, چشم به متعارض صدق
و پذيرفته ديني حقيقت به نسبت بارث ديدگاه تأييد در مستقلي داليل ا گر حتي
نسبيت شوند, تلقي معتبر بزرگ اديان همه كه نحوي به كنند پيدا گسترش و بسط
چنانكه ميرساند, آسيب دين خود به ميشود, حاصل صورت بدين كه  گرايياي

به: كنيد نگاه /1
Hans Urs Von Balthasar, The Theology of karl Barth (San Francisco: Ignatius,

1992).

امÇور و جÇهان بÇه ديÇن آنكÇه براي كردهاند/1 استدالل چنين نيز بارث منتقدين
آنكÇه بÇراي و بÇاشد نÇيز دنيوي بلكه الهي فقط نه حقايقش بايد بپردازد, دنيوي
نشÇان انسان نظر به نسبت بودنش وحياني جهت از را الهي حقايق برتري بتواند
تاريخي شواهد كه دنيوي معيارهاي از بايد وحي عنوان به حقايق اين بيان دهد,
بازي در فقط الهي اقوال به كه نيست كافي باشد/ داشته بيشتري بهاي ميداند, جايز
كÇه است اين مستلزم دين به پرداختن شويم/ قاÄل ممتازي و واال مقام ديني زبان
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را ديگري بازي هر جهت تا شود لبريز و رفته فراتر خود قلمرو از ديني حقيقت
دهد/ تغيير خدا سوي به هستيم انجاماش به مايل  كه

اسطورههاي جز بگذاريم, كنار ديني حقيقت خصوص در را گرايي واقع ا گر
مجموعهاي به نباشدو مطلق حقيقت داراي دين ا گر نميماند/ جا بر چيزي مقدس
بخش روشني و اخالق) و فكر به بخشيدن تعالي (جهت آموزنده داستانهاي از

رفت/ خواهد بين از ديني دعوت ضرورت و اهميت يابد, تنزل
دارد, قÇرار كÇجا در Hدقيق گرايانه نسبي ديدگاه اشكال كه نكته اين تشخيص
كÇه كÇنيم اظÇهار قÇاطعانه كه است اين وا كنش ابتداييترين است/ اهميت داراي
دعاوي كه است خاطر همين به و ميداند, ممتنع را نقيضين اجتماع صدق منطق,
صÇادق هÇمه نميتواند ميشود طرح مسلمانان و مسيحيان سوي از كه متعارضي
آماده آن براي پاسخي و دارد را وا كنشي چنين انتظار نسبيگرا شخص ولي باشند/
نسبت Hصرف بلكه نيستند, كاذب يا و صادق مطلق بطور ديني دعاوي است:  كرده
از رشÇتهاي مÇانند درست هسÇتند, كاذب يا و صادق تفسيري ديني قالب يك به
جÇملهاي و زبان يك در صادق جملهاي تشكيل موجب است ممكن كه اصوات
اين نبايد الهيات در گرا واقع فرد يك مناسب پاسخ گردد/ ديگر زبان در  كاذب
هÇيچ كه باشد اين بايد بلكه است, نامفهوم و بيربط گرايانه نسبي ديدگاه كه باشد
خÇود از ديÇن تلقي و فهم با ديدگاه اين و ندارد وجود آن قبول براي خوبي دليل
ايÇن بÇه كÇالوري حادثه درباره مسيحيان و مسلمانان نظر اختالف دارد/ تعارض
دارنÇد, خود به مخصوص سنتهاي در مختلفي تمثيالت Hصرف كه نيست منظور
ديÇدگاههاي داراي واحÇد, تاريخي حقيقت يك درباره كه است اين منظور بلكه

هستند/ متفاوتي
سÇخن بÇه است/ تÇرديد و سÆÇال مورد گرايي نسبي نظرگاه اينكه باالخره و
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نسبي ديدگاه خير/ يا دارد وجود اديان ديدن براي موضعي چنين آيا اينكه ديگر
اديان همة بيطرف موضع آن از و مينگرد بيرون از را اديان همه Gظاهر  گرايانه
بيطرف, ديدگاه اين خرد, جاودان به قاÄالن نظر از ميبيند/ صادق نسبي بطور را
بÇعد به نيل براي راهي هيچ اما است واحد و يگانه كه است اديان همه باطني بÔعد
كÇه است نÇظري هÇمان اين و ندارد وجود دين هر ظاهري بعد از مستقل باطني,
مÇوثقي دعÇاوي نميتوانÇيم ما ا گر حال هستند/ آن قبول به حاضر نصر و شوان
اراÇÄه Ç است نسبي دين ظاهر به نسبت كه Ç اعم بطور دين باطني حقيقت درباره
مÇا نÇميرود/ بÇين از ديÇن گÇوهر بيطرف باطن در اعتقادي تناقضهاي دهيم,
مسيح حضرت شدن مصلوب خالده, حقيقت باطني منظر از كه بگوييم نميتوانيم
كÇنيم نÇظر اظهار باطني ازديدگاه نميتوانيم زيرا كاذب, نه و است صادق نه (ع)
رنج معنوي اهميت فهم به ميتوانيم ما اسالم, باطني ديدگاه از ظاهر/ وسيله به مگر
نÇهايت در امÇا شÇويم, ناÄل مسيحيت درون در (ع) مسيح حضرت بخش رهايي
سÇو¾ هÇمين وسÇيله بÇه حتي خداوند شايد ميشود/ تلقي ناقص مسيحيت ديدگاه
خÇود سÇوي بÇه را مسÇيحيان كÇرده, مÇخدوش و معيوب را مسيحيت كه تفاهمي
مانده بجا مسيحي دين باطني سطح در كه را معنوي حقايق كمال ولي كند, هدايت
نباشد/ ديني هيچ به مربوط كه نشان و بينام باطني در نه يافت, اسالم باطن در بايد
دارد, پژوا ك اديان باطني جنبة در ظاهري آموزه تعارضهاي كه ميبينيم وقتي
مانند نميتوان را آموزهاي تفاوتهاي كه باشيم داشته توجه نيز نكته اين به بايد
ليمو پرتقال, پوست ماهوي تفاوتهاي انداخت/ دور به راحتي به پرتقال پوست
به Hدقيق آموزهاي تعارضهاي است/ ميوهها اين درون در تفاوت نشانه نارنگي و
به اختالفات ا گر نيست/ جامعه يك به منحصر دين هر كه دارند وجود خاطر اين
وجÇود تÇناقض امكÇان ميشد, محدود هستند نسبي فرهنگي حيث از كه اموري
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از قبل Áمعمو انگليسي زبان در فعل, كه ادعا دو اين بين چنانكه هم نميداشت,
هنگامي ندارد/ وجود تناقضي ميگيرد قرار مفعول از بعد فارسي زبان در و مفعول
كه است نكته اين مبين ميگيرد, خود به تناقض صورت آموزهاي اختالفات  كه
ادعÇا تÇلويحي بطور يك هر دارند/ نظر اختالف هم با تناقض طرف دو مدعيان
اديان اختالفات كردن محدود برخطاست/ امور فهم در مقابلاش طرف كه ميكند
اختالفات كه نشدهايم نكته اين متوجه كه نيست معنا اين به آنها ظاهري ابعاد به
كه باشيم داشته نظر مد در همواره بايد باشد/ داشته باطني استلزام ميتواند ظاهري
مÇيتوانÇند مÇيشوند ابÇراز جÇهان گونا گÇون ديني سنتهاي در كه ديدگاههايي
اخÇتالفات بÇه آمÇوزهاي اخÇتالفات هÇمه دادن نسبت باشند/ عميق ديدگاههايي
است سطحي اليهاي در آنها كردن منحصر و محدود منزله به اجتماعي يا فرهنگي

ميكنند/ انكار را آن باطني مرحله در هم و ظاهري مرحله در هم اديان  كه

عملي تناقضهاي

تÇناقضهاي از اهÇميتتر كÇم عÇملي تناقضهاي ديني, سنتهاي ميان در
پÇرهيز گوشت خوردن از كه ميخواهد تابعيناش از دين يك نيست/ آموزهاي
بÇرگزاري بÇه اسالم ميطلبد/ را حيوانات قرباني عبادي مراسم ديگر ديني  كنند,
و دعÇا در جغرافÇيايي جهت رعايت كه حالي در كرده, توصيه كعبه سوي به نماز
Hخصوص است كمكي نماز جهت مسÃله نيست/ مالحظه قابل مسيحي دين در نماز

را/ بعدي آيات و 1ê2 . بقره : ببينيد /1

به المقدس بيت از قبله تغيير اديان/1 تكثر به نسبت اسالم ديدگاه كردن روشن در
و يهوديان از بارز بطور مسلمانان آن در كه است اسالم وحي در عطفي نقطه مكه
فÇراخÇوانÇده محمد(ص) آن پيامبر و جديد وحي پذيرش به كه مدينه, مسيحيان
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را خود اعتبار قبلهاي هر كه بود شده اذعان حال همان در شدند/ متمايز بودند, شده
آورده بجا المقدس بيت به رو قبله تغيير از قبل مسلمانان كه نمازهايي است/ دارا
جÇهت بÇه محدود خداوند كه ميشود يادآوري ما به Gمكرر و نشده باطل بودند,
خدا به رو كنيد, رو كه سويي هر به و اوست, آن از مغرب و مشرق نيست, خاصي

/11ë بقره. /1

نÇماز مكÇه سÇوي بÇه كه كرده موظف را بندگانش خداوند همه اين با  كردهايد/1
بخوانند/

در كلي بطور بلكه نماز جهت درمورد تنها نه گرديد مطرح اينجا كه نكتهاي
كه آنچه از غير زندگي شيوههاي ميكند/ صدق نيز ديني زندگي عملي جهت مورد
الهÇي قÇرب بÇه رسÇيدن بÇراي و شÇده مقرر و معين Âقب داده, فرمان بدانها اسالم
قÇطع مÇيبرد خدا سوي به را ما راهها اين ديگر عبارت به بودند/ معتبري راههاي
او پÇيشگاه بÇه داوري بÇراي HهايتÇن زيÇرا كنيم, دنبال را شيوهاي چه اينكه از نظر
و مÇختلف اعÇصار تÇناسب بÇه زنÇدگي مÇختلف شÇيوههاي ولي رفت/ خÇواهÇيم
(ع) پيامبران آن خاطر به خداوند كه نيازهايي به پاسخ در متفاوت فرهنگهاي
صÇورت آخÇرين در اسÇالم ولي شدهاند/ گرفته نظر در كرد, مبعوث را دش متعد
از خاص گوشهاي به نه و ميشود آن جايگزين زمان درمسير چيزي نه وحياش
مÇردم هÇمه بÇراي آنرا اسالم پذيري انعطاف قدرت ميگردد/ منحصر زمين  كره
مÇصون آن بÇنيانگزار وحي كه است بزرگي دين تنها اسالم است/ كرده متناسب
ميكند توصيه اسالم كه را راهي و نيست دشوار آن عملي احكام فهم است/ مانده

ميشوند/ خوانده فرا بدان بشريت همه كه است راهي
تبيينهاي فرهنگها ميان در عملي اختالفات از بسياري براي تبيين بهترين
هستيم, قاÄل احترام ديگران به نسبت دهيم نشان اينكه براي است/ گرايانه نسبي
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هستند/ اجتماعي قراردادهاي به وابسته Hغالب كه دارد وجود گونا گوني شيوههاي
در است مÇمكن مÇيشود, مÇحسوب احÇترام نشÇانه فÇرهنگ يك در كÇه چيزي
و اسالم دستورات بين عملي اختالفات ولي شود/ رنجش موجب ديگر فرهنگي
و عبادي اعمال دربارة اديان ديگر و اسالم بين است/ اين از عميقتر اديان ديگر
قÇرآن در اخÇتالفات ايÇن دارد/ وجÇود تÇفاوتهايي ديگران با ارتباط نحوه نيز
جوامع از برخي آدم بني ميان در كه آمده قرآن در بلكه نميشود/ تلقي بياهميت

/20 اعراف. /1

شدهاند/1 گمراه نيز برخي و شده هدايت راست راه به
از كÇمتر كÇه Ç اديÇان مÇيان در عÇملي اخÇتالفات كÇه مÇييابيم در بÇنابرايÇن
آنÇها بÇين اخÇتالفات كه است امر اين بر دال Ç نيست آنها آموزهاي تناقضهاي
مجاز را آنها اسالم كه زندگياي شيوههاي بين است/ فرهنگي گونا گوني از بيشتر
ذاتÇي تÇفاوتهاي است مÇعاصر مسيحيت جامعه مقبول كه شيوههايي و ميداند
مÇحيط و مÇزاج در اخÇتالف عÇنوان بÇه را اخÇتالفات اين تبيين ا گر دارد/ وجود
احكÇام مÇيرفت/ بÇين از اسÇالم شÇريعت اخالقي نيروي ميپذيرفتيم, فرهنگي
ديگÇر زندگي/ شيوه بهترين سوي به انسانها همه براي است راهنمايي شريعت
آزاديهاي چنانكه هستند, تحمل قابل داراالسالم چارچوب در زندگي شيوههاي
قوانين و مقررات اساس بر ميتوانند آن نتيجه در كه شده اعطا ذمه اهل به بسياري
يÇهودي اديان از يك هر قبول كه نيست اين اسالم سخن ولي كنند/ زندگي خود
اديÇان سÇاير به نسبت حاليكه همان در اسالم است/ عليالسويه اسالم و مسيحي
داده دستور بدان خداوند كه است راهي همان او راه كه ميكند عا اد دارد, تساهل

است/
بÇه نسÇبت گÇذشته در مسÇلمانان و مسÇيحيان يÇهوديان, از برخÇي متاسفانه,
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عالج ميدهند/ ادامه را رويه همين نيز اينك و بوده متعصب و نابردبار يكديگر
نÇصر دكÇتر GاهرÇظ هÇمچنانكه و كشÇيده كÇنار را خود كه نيست اين بيماري اين
بÇنابرايÇن شدهانÇد وحي خدا طرف از اديان همه چون كنيم عا اد ميكند پيشنهاد
هÇيك سÇوي از كÇه نيز عالجي راه باشيم, آنها از كداميك تابع كه ندارد تفاوتي
تسامح كار عالج او نظر از زيرا باشد/ مسلمانان قبول مورد نميتواند شده پيشنهاد
انسانينسبت وا كنشهاي Hاديانصرف همه كه انديشه اين مبتنيبر است تساهلي و
قÇبول بÇراي عÇملي دليÇلي عÇنوان بÇه را ديني جنگ مسÃله هيك هستند/ خدا به
كÇه است اين ميدهد, بدان نصر دكتر كه پاسخي و ميكند مطرح ديني پلوراليسم
است/ سكوالر ايدÄولوژي بلكه ديني اختالف نه بيستم قرن جنگهاي ا كثر منشأ
باشيم امر اين منكر نميتوانيم است, كرده مطرح نصر دكتر كه نكته اين به توجه با
خطر, اين با مواجهه در اما گردد/ خشونت موجب بالقوه ميتواند ديني تعصب  كه
صÇحيح نÇه نÇدارد, برتري ديگر ديني بر ديني هيچ خدا امر خاطر به كه عا اد اين
بÇدين افÇتاد/ مذكور كه ديني داليل همان سبب به نيست صحيح كافي/ نه و است
هدايتي مكمل منزله به ديگر اديان به نسبت را خود برتري تأ كيد با اسالم كه معني
ديني تحمل و تساهل زيرا نيست, هم كافي ميكند/ اعالن شده, نازل Âقب كه الهي
به كه كساني ديني اعتقادات به بگيرند ياد انسانها كه ميشود حاصل زماني واقعي
از مÇعناي به نه تسامح و ل تحم كليد گذارند/ احترام هستند, اشتباه در ميرسد نظر
اخÇتالفات قبول به تمايل معناي به بلكه اختالفات پنداشتن نسبي يا و بردن بين
خود درون در بايد تعصب براي موثري عالج هر مسلمانان, براي ميباشد/ واقعي
الهÇي مشيت و اراده برابر در تسليم واقعه, عالج ديگر سخن به شود/ يافت اسالم
كÇه بگÇيريم ياد بايد بناميم, مسلمان را خود كه باشيم داشته شايستگي ا گر است/

بشماريم/ محترم و كنيم درك بهتر كرده امر بدان اسالم كه را لي تحم و تسامح
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گيري نتيجه

نسبت دين خود داخلي نگرش و دين به مدرن نگرش بين تفاوت نصر دكتر
مÇيشود/ مطرح ديني دعاوي نسبيت مدرن ديدگاه از ميگردد/ متذكر را اديان به
آنها عاي مد ميشود/ پيدا تعارض ديني ديدگاههاي و مدرن ديدگاههاي بين اينجا
از نصر كه نويني ديدگاه شالوده ميزند/ را آخر حرف خود يك هر كه است اين
بصيرت اين ولي است جهان اديان باطني ابعاد به نسبت بصيرت ميكند دفاع آن
اسالم, ديني درون مبناي ديگر, سوي از است/ انساني عقيدهاي و بصيرت هنوز
تفكر در بايد را اديان درباره جديد مساÄل به پاسخ كه ادعا اين است/ الهي وحي
است, الهي وحي مطلق حجيت تضعيف معناي به وحي, در نه يافت انسان نظري
دسÇتيابي قابل الهي وحي منبع از الهي هدايت و ارشاد كه اعتقاد اين كه نحوي به
لجÇوجانه خÇاطر تÇعلق و دلبستگي حسد, تكبر, قرآن ميافتد/ مخاطره به است,
برشمرده اسالم انكار داليل از را سابق وحياني حقايق از انحراف و سنت به نسبت
پذيرش عدم به كهخداوند بيابيم را فكر اين قرآننميتوانيم از هيچجايي در است/

باشد/ كرده امر نگهدارد, جدا اسالمي امت از را جوامع كه منظور بهاين اسالم
تÇعظيم بÇراي ميكند, تمجيد آن از نصر دكتر كه اسالمي تفكر سنتي ديدگاه
و راه يك توصيف نميكند/ اراÄه دليلي هيچ است سنتي كه جهت آن از سنتي امور
نميكند/ فراهم حقيقت يا درستي براي مال كي هيچ سنتي, امري عنوان به اعتقاد يا
ديÇني سنتهاي در ميتوان را صحيح و درست چيزهاي از بسياري كه حالي در
نيست, بودنشان سنتي لحاظ به اعتقادات و راهها درستي و صحت يافت/ انساني
بايد ميگيرند, شكل سنتها آنها طريق از كه تاريخي جريانهاي در كه چند هر
باشيم/ داشته را واقعي حكمت تحقق و نادرست چيزهاي از بسياري زوال انتظار
پاسخ كدامند? حقيقي مال كهاي پس نيست, امور صدق مال ك بودن سنتي ا گر
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آنكÇه نÇخست دارد: وجود اديان بندي درجه براي مال ك دو كه است اين هيك
حÇقيقت سÇوي بÇه مÇحوري خÇود از را پيروانش تا باشد داشته كارايي بايد دين
دليÇلي هÇيك كÇند/ تقويت را حسنه اخالق بايد دين ,Hثاني كند; معطوف محوري
كÇه مسÇيحي نÇبايددين را مÇال كهÇا ايÇن كÇه كÇند تصور اينكه بر مبني نمييابد
پÇاسخ كÇند/ بÇرآورده شده اصالح بازخريد و تجسم درباره سنتياش آموزههاي
مسÇيحي ديÇن سنت اصالح نه كار حاصل كه است اين پيشنهاد اين به نصر دكتر
بÇراي سÇنت خÇود از ميخواهÇد نصر Gظاهر پاسخ اين در آنست/ شكستن بلكه
مختلف مراتب وجود به نصر كه زماني ميرسد نظر به كند/ استفاده اديان ارزشيابي
جسÇتجوي در كÇه آن جاي به ميشود/ نزديكتر حقيقت به ميكند, اعتراف فهم
است بهتر كنيم, استفاده ديني دعاوي ارزشيابي براي آن از كه باشيم مطلق معياري
براي حقيقت/ شدن آشكار حكمتو تحصيل براي باشيم روشي جستجوي در  كه
كه پيشيني ارت تصو و مفاهيم با خداوند كه باشيم داشته انتظار نبايد خدا, شناخت
را مÇا بÇينش كه فرومايگيهايي همه از را خود بايد بلكه شود; منطبق داريم او از

كنيم/ پيراسته ميكند, خدشهدار
سÇو¾ نصر و هيك دفاع مورد ديني پلوراليسم سنت به كه چند هر اينجانب
دارم/ تÇرديد انÇدكي نÇيز خود انتقادات دربارة كه كنم اعتراف بايد ولي دارم, ظن
مسÇيح بÇا معاصر مسيحي متكلمين همه ميان در هيك جان شناسي مسيح Gظاهر
حضرت كه شده داده تعليم مسيحيان به كه حالي در است/ سازگارتر اسالم شناسي
هÇيك كÇرده, اعÇطا جهان نجات براي صليب در را خود انساني جان (ع) عيسي
بردارند دست (ع) مسيح حضرت الوهيت ادعاي از بايد مسيحيان كه ميكند اظهار
كÇنند/ درك است پÇذير امكÇان جهان اديان ا كثر وسيله به كه را نجاتي بتوانند تا
وجÇود هÇيك ديني پلوراليسم برنامه در كه نقصي و عيب هر رغم علي بنابراين,



ì9 سنت و ديني پلوراليسم

و تÇقدير خÇور در داده, انÇجام مسÇيحي ديÇن در كه اصالحاتي براي هيك دارد,
است/ تشويق

وا كÇنش يك را ديÇن او كÇه است ايÇن هيك ديني پلوراليسم اساسي نقص
به اسالم كه حالي در ميكند, تعبير نهايي حقيقت يا و خدا به نسبت صرف انساني
هÇيك به نصر دكتر كه نقدي در نكته اين است/ الهي وحي دين كه ميآموزد ما
انسان با خدا مستقيم ارتباط منزله به را وحي ا گر ولي دارد, وجود نيز كرده وارد
مÇطلق شأن بÇايد وحي كه نكته اين درك در نصر دكتر كه ميرسد نظر به بدانيم,

است/ ناتوان باشد, داشته
غرب در اسالمي تفكر درخشنده و برجسته شارح نصر دكتر ديگر سوي از
شÇايد بگÇيرم/ خÇرده او بÇه تÇرديد احسÇاس بÇدون نميتوانÇم كه نحوي به است
ا گر مصاحبه, در شده مطرح نكات شايد نكردهامويا درك خوب را او انديشههاي
شÇايد يا و ميگرديد تبيين ديگر نحو به ميآورد در كتابت به را آنها نصر دكتر
آمÇوزههاي در بÇتوان كردهام وارد نصر به كه را ايراداتي به بخش رضايت پاسخ
وجÇود شوان اديان متعالي كتابوحدت در جالبي پيشنهاد يافت/ خرد جاودان
صÇورت بÇه نسبت باطني كاركردي داراي وحي هر ميدارد اظهار كه آنجا دارد,

است: دين پيشين
و است باطني يهود, دين صورت به نسبت مسيحيت مثال, "براي

يÇهودي/ و مسÇيحي ديÇن صورتهاي به نسبت است باطني اسالم دين

مÇلحوظ ايÇنجا كÇه خاصي ديدگاه از كه است معتبر زماني نكته اين البته

دهÇيم قرار نظر مد آنرا اللفظي تحت معناي ا گر و كنيم توجه بدان است

از Hصورت اسالم كه جنبهاي از اين, بر عالوه درميآيد/ آب از غلط Âكام 

ازنظر حدودي تا اسالم چون يعني ÇÇ است متمايز ديگر توحيدي دين دو
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جÇنبهاي داراي اسÇالم بÇه نسÇبت نيز اديان اين ÇÇ است محدود صورت

و دينيهودي درمورد ارتباط, تعويضدر قابليت همين و هستند, باطني

كرديم, اشاره آن به ابتدا در كه را ارتباطي ولي ميكند/ صدق نيز مسيحي

پيش صورتهاي روح, نام به اسالم زيرا است, صريحتر دومي به نسبت

در را يهود دين صورت كه بود مسيحيت نيز و شكست درهم را خود از

1. Fr it h jof Sch uon , The Transcendent Unity of Religions (New York: H ar per

and Row, 1975),29.

بالعكس/"1 نه شكست, هم

اراÄه پيشين اديان به نسبت اسالم م تقد بر مبني داليلي كم, دست جا, اين در
بلكه ميشكند, درهم روح نام به را قبلي صورتهاي تنها نه اسالم اما است/ شده
يا صورت اين و ميكند/ شكسته درهم صورتهاي آن جايگزين را خود صورت
و ميدهد/ شكل را باطني جنبه يا (معني) روح به رسيدن راه كه است ظاهري جنبه
است وحياني اديان متوالي سلسله در اسالم جايگاه و شأن و محتوا همين لحاظ به
وحياني اديان حقايق اسالم اين, بر عالوه ميشود/ محسوب دين جامعترين  كه
را چيز آن فقط اسالم ميكند/ تأييد را آنها بلكه نميگذارد, پا زير را خود از پيش
يÇا و انÇحراف و فسÇاد دليÇل به ديگر اديان در كه ميكند) (نسخ ميشكند درهم

باشد: نادرست اعتبارشان زماني محدوديت
(18 : (انبيا¾ ون Ôف ص ت ا مم Ôيل الو كÔم ل و Õق زاه هÔو ذا ا ف ه Ôغ يدم ف ل الباط علي الحق ب Ôف ذ Öق ن بل

نÇابود آن گاه بنا و ميشكند درهم را آن پس ميافكنيم, فرو برباطل را حق بلكه
ميكنيد/ وصف آنچه از شما بر واي ميگردد/
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(نمونه:طريقتنعمتاللهيه)

زرينكوب عبدالحسين دكتر ياد زنده استاد تاريخيصوفيانه آثار در مروري

آزمايش سيدمصطفي دكتر

زرينكوب عبدالحسين دكتر مرحوم ياد زنده استاد قلم از كه بسياري آثار ميان از
اسالم, بامداد همانند دارد اختصاص تاريخي پژوهشهاي به پارهاي مانده, برجا
از بيشتر آثار اين و//// دوقرنسكوت,تاريخمردمايران,تاريخايرانبعدازاسالم

نظر اين از باشند, ه توج قابل صرف تاريخشناسي و پژوهشگري نظرگاه از آنكه
را خÇود اسÇتاد كه Ç ترقي> <انديشه تاريخي چشمانداز و استاد ديدگاه ف معر  كه

بازيافت/ رندان كوچه در كتاب مضامين خالل از ميتوان را استاد <متفاوت> نگرش اوج نقطه /1

از جÇديد اثÇر دو اخير سالهاي در هند1/ توج حاÄز ميباشند, Ç ميداند آن وامدار
دنÇبالهجسÇتجودر و فايÇران صوÇدرت بهترتيبجسÇتجو كه يافت انتشار استاد
گسÇترش و بسط بهنحوي ميتوان را اخير كتاب دو اين داشتند/ نام فايران تصو

فÇراغت و بÇادقت كÇه دانست يعنيارزشميراثصÇوفيه استاد قبلي اثر مضامين
از كÇمتري نشÇانههاي و برخوردارنÇد زيادتري پختگي از و يافته نگارش بيشتر
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استاد آثار خواننده معذلك ميخورد/ چشم به آن در مقوالت طرح در شتابزدگي
بازتابش ( كه استاد فلسفه درك براي تنها باشد, تاريخي وقايع كشف دنبال به نبايد
آشنايي به بايد ميخورد) بهچشم انساني نهغربي, كتابنهشرقي, در همه از بيش
يا و شده ذ كر تاريخهاي موارد بعضي در نمايد/ ا كتفا موردبحث مطالب با اجمالي
نÇميتوان و هسÇتند زيادي و كم دستخوش حافظه, از نقل بهعلت شده ياد نكات
درتصوف دنبالهجستجو از آخر قسمت حال هر در نمود/ بدانها چنداني اعتماد
در ف صوÇت حÇيات تÇجديد دوران بÇه ازارزشميراثصوفيه آخر بخش و ايران

بÇر بيشتر را تأ كيد نقطه كتاب دو اين در ميكوشد استاد و دارد, اختصاص ايران
در آنÇچه نهد/ ايران جديد ف تصو تاريخچه در اختالفات و انشعابات بروز روي
مÇا موردتوجه كه ميباشد استاد يادشده آثار از بخش اين در مروري ميآيد زير

ميفرمايد: اينباره در استاد است/ گرفته قرار
آقÇامحمدعلي وفÇات بÇا HخصوصÇم و نورعليشاه هيجان و شور دوران خاتمه <با
مصروف فوقالعاده مجاهدهاي صوفيه قمع و قلع در كه Ç كرمانشاه مجتهد بهبهاني
Hتدريج باالخره فقها و علما مخالفت ادامه وجود با نعمتاللهي ف تصو Ç ميداشت
كه آن بيم و او ال عم و حكام و قاجار فتحعليشاه خاطر دغدغه كه انزوايي حالت از
آن بر باشد حكومت صوري قدرت با معارضه يارانش و نورعليشاه نهضت هدف
از نÇورعليشاه خÇلفاي بÇين در اخÇتالفات بÇروز و آمد بيرون بود, كرده تحميل
كÇه شÇد موجب سلطان دستگاه با و يكديگر با فقها مناقشات ظهور و يكطرف
جÇامعه در اسÇتواري پÇاي جاي Hتدريج ذهبي طريقه مثل هم نعمتاللهي طريقه
سلسله دو اين بين ايران ف تصو قلمرو عمده قسمت و كند پيدا قاجار عهد اوايل
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/33ì ص ايران, ف تصو در جستجو دنباله /1

شود/>1 تقسيم
آنها از بعضي كه Ç طريقت مشايخ و صوفيه همه اين <با ميافزايد: بعد صفحه چند
آن ديگÇر //// Ç بÇودند برخاسته عصر روحاني خانوادههاي از يا فقها بين از حتي
بÇهندرت جÇز كÇردند كسب عÇامه بÇين در گÇذشته مشÇايخ كÇه را قبولي و شهرت
هم خانقاه اهل بين قدرت, و امنيت به نيل با كه] [چرا آورند/// دست به نتوانستند
دو هÇر و آمÇد پÇديد منافست و اختالف رياست و مسند سر بر مدرسه اهل مثل
داخÇلي انشÇعابات و اخÇتالفات دچÇار مدت اندك به ذهبي و نعمتاللهي سلسله

/338 ص همان, /2

شدند/>2
يÇاران و نÇورعليشاه روحÇاني نهضت از [بعد] حال هر <در ميفرمايد: ادامه در و
بر آنها كشمكش و مشايخ داخلي منازعات در ف تصو تاريخ عمده قسمت وي///
و نشر براي و آمد سر به مريدان ا كثريت جلب و عصر قطبيت عنوان احراز سر
حال و ذوق اهل از معدودي بين در و بهندرت جز گذشته, ميراث و معارف احياي
داخلي كشمكش اين مدت اين در طريقت بزرگ سلسله دو احوال نيافت/ فرصت
آن انÇحطاط و ضÇعف اسباب ايجاد در اجتماعي و اقتصادي عوامل ساير با كه را

/3ê0 ص , همان /3

وفÇات از بعد Hمخصوص نورعليشاه ياران <اختالف ميدهد/>3 نشان كرد  كمك
وي از بعد مرشد, اشارت حكم به مريدان ا كثر كه چرا گشت ظاهر مجذوبعليشاه
حÇاجي اما پيوستند داشت لقب مستعليشاه كه شيرواني زينالعابدين حاجي به
گشت/ نÇيز او مÇعارض و عي دÇم و نكÇرد تÇصديق را او خالفت همداني مالرضا
گشت آنها طريقه ج مرو شمسالعرفا ما عصر در بعدها كه ديگر دسته يك بهعالوه
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هند عتباتو در بيشتر كه دسته اين يافت/ انشعاب مجذوبعليشاه وفات از بعد نيز
خÇليفه را خÇود كÇه بÇود اسÇترآبÇادي سÇيدحسن بÇه مÇنسوب مÇيكرد, فÇÇعاليت
" كوثريه" او نام به هم كوثر محمدرضا حاجي پيروان ميدانست/ مجذوبعليشاه
وي پسر از (12ê7) يافت وفات كرمان در كه مالرضا حاجي از بعد شدندو خوانده
خÇالفت كÇردند/ تبعيت (129ì) عليشاه جنت به معروف نقي ميرزاعلي حاجي
رسيد شمسالعرفا به بعدها كرمانشاهي عبدالقدوس شيخ طريق از هم سيدحسين
صÇحبت بÇه عÇتبات در كÇه (12ë3) شيروانÇي زينالعابدين حاجي اما /(13ë3)
بهعنوان وي ياران ا كثريت نزد در مجذوبعليشاه از بعد بود, پيوسته نورعليشاه
حج سفر آخرين از بازگشت از بعد چون باالخره گشت/ تكريم مورد وقت قطب

در كالبدش و Ç بازگشت از پس نه Ç داد رخ حج سفر اثناي در زينالعابدين ميرزا آقا حاج وفات /1
شد/ سپرده بهخا ك مدينه

حاجي وي وصيت موجب بر درگذشت1, سالگي شصت به قريب سني در خويش
قÇطب رحÇمتعليشاه به ملقب و كوچك ميرزا به معروف شيرازي زينالعابدين
نايبالصÇدر بهعنوان قاجار محمدشاه جانب از كه وي گشت/ وي طريقت ياران
او وفات با اما يافت بيشتري توفيق طريقت به مربوط امور تنظيم در بود, ملقب///
آن از آمد/ پديد طريقت ياران بين تازهاي تفرقه باز (1278) سالگي هفتاد سن در
كه رسيد (1293) اصفهاني كاظم محمد حاج به خالفت رحمتعليشاه از بعد  كه

شرحÇي به و Ç خواندند> خويش قطب را شيرازي محمد آقا حاجي ياران, از <جمعي آنكه علت /2
سÇعادتعليشاه بÇودن امي Ç دادند ترتيب او براي نيز مجعولي اجازهنامه آمده تاريخي كتب در  كه
تاريخي تحوالت جمله از تاريخي كتب به بايد بدانها برايآ گاهي كه دارد ديگري داليل است/ نبوده
رجÇوع (1377 پÇاريس, نÇور, جÇوهره معرفتي بنياد (انتشارات نگارنده تأليف نعمتاللهي سلسله

نمود/

ياران از جمعي بود2 امي چون و ميشد خوانده العرفا" "طاوس و "سعادتعليشاه"
جوانتر سالي پانزده كه را رحمتعليشاه عموي (1301) شيرازي محمد آقا حاجي
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و خواندند خويش قطب ميشد, محسوب شهر فقهاي و علما از و بود برادرزاده از

و بÇرادران Ç آن اعÇضاي هÇمه كÇه داشت تÇعلق خÇانوادهاي بÇه شيرازي مجتهد محمد آقا حاجي /1
مÇخالف ÁوÇاص و Hعموم Ç آمده الحقايق طرايق در نيز و مستعليشاه آثار در كه شرحي به پدرش,
جÇرم به رحمتعليشاه شيرازي زينالعابدين ميرزا حاج خويش فرزند با و بودند درويشي و فقر
ميكردند/ برخورد بسيار تندي و سختي با مستعليشاه مرشدش از پيروي و ف تصو از هواداري
گويا بلكه نداشت, طريقتي لقب و ارشاد فرمان نهتنها Ç رحمتعليشاه عموي Ç محمد آقا حاج خود
قÇبول بÇا تÇا پÇذيرفت خانوادگي جمع در حضور با اما نبود نيز عرفان و فقر طريقه در داخل حتي
پسÇربزرگ و گÇردد, رحمتعليشاه خانواده درون از موقعيت اين رفتن بيرون مانع قطبيت دعوي
قÇول از و كرد تنظيم متني خويش خط با داشت حضور جمع اين در كه نيز رحمتعليشاه مرحوم
و زمÇان ايÇن تÇا د محم آقا حاج فراخواند/ آقامحمد حاج از پيروي به را ارادتمندان رحمتعليشاه

داد/ لقب <منورعليشاه> را خود بعدها اما نبود, قاÄل خود براي لقبي مجعول فرمان همين در حتي

بÇين كÇه تÇفرقهاي و رحÇمتعلي وفات با بدينگونه داشت/ لقب منورعليشاه1 وي
كÇه Ç نعمتاللهي بزرگ شيخ دو آمد, پديد رعليشاه منو و سعادتعليشاه اصحاب
هم مقابل ماجرا اين در Ç كردند حاصل بسيار شهرت دو هر ناصري عهد اواخر در

وقت قÇطب فÇرمان و اذن و اجÇازه مÇيشود شÇمرده طريقتي امور اعتبار مناط آنچه ف تصو در /2
نيست/ طريقتي امور در دخيل و ندارد اعتبار داعيهاي هيچگونه اجازهاي و اذن چنين بدون است/
قÇطبيت دعÇوي خانوادگي وابستگي بهدليل تنها و نميباشد ساده درويش يك از بيش كه شخصي
تÇوسط هÇم آن است, دسÇتهبندي> و <باندبازي نوعي اين نميشود/ شمرده انشعاب عامل ميكند,

دارد/ قرار طريقتي مراتب سلسله از خارج كه  كسي

صÇفيعليشاه و كÇرد انÇتخاب را سÇعادت راه گÇنابادي سلطانعليشاه شدند2/ واقع
جدا را خود راه سپس و كرد انتخاب و گرفت پيش را ر منو طريق نخست اصفهاني
دنبالهاش كه بود نعمتاللهيه بين در تفرقه مهمترين انشعاب اين حال, هر به  كرد/

/3ê3 ص ايران, ف تصو در جستجو دنباله /3

يافت/>3 ادامه همچنان
حسÇن مÇيرزا <حÇاجي مÇيفرمايد: مÇوضوع ايÇن در خÇويش ديگر اثر در استاد

امÇر ابÇتداي در و شد فقر به مشرف رحمتعليشاه مرحوم دست به اصفهاني حسن ميرزا حاج /ê
Ñ

در بÇود وي طريقتي لقب عليشاه صفي كه Ç تاجر باقر مد آقامح پسر Ç êاصفهاني
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شÇيرازي آقÇامحمد حÇاجي مرحوم ياران تبليغات تأثير تحت اما نمود/ بيعت سعادتعليشاه با نيز
مÇرحÇوم عÇليه كÇه غÇوغا ايÇن كÇه دريÇافت بÇعدها امÇا كÇرد/ حÇمايت آنÇان از تي مد و گرفت قرار
ضمن در را ماجرا ماوقع و جست كناره آن از فلذا ندارد, اساسي و پايه افتاده, راه به سعادتعليشاه
صص تهران, محمودي, (انتشارات عليشاه صفي ديوان در مندرج محالتي آقامحمد به نامههايي انشاي
كÇاظم مÇحمد حÇاجي فرمان] =] نوشتة در ميگوÄيد <چه نوشت: جمله از ساخت/ برمال (32 Ç 31
دست در اعÇتبار و ت حÇص آن با نوشتهاي ميدانستيد اينكه با كرديد قبول چرا اعتبار, آن با طاوس
فÇوق بياوريد نوشتهاي يا ميگفت و ميخواند مردود را جمعي نوشته همان بهدليل و نيست  كسي
بود, معتبرتر د محم آقا حاجي نوشتة بگوÄيد ا گر مردوديد/ يا كنيد من قطبيت تصديق يا من نوشته
نÇاÄب مÇرحÇوم حÇيات در خÇودم من را نوشته اين كه خود خط به بنويسد محمد حاجيآقا جناب
دروغگÇو مÇن را ايشÇان كÇه زيÇرا دارم قÇبول مÇن گÇرفتهام, خودشان دست از واسطه بدون در الص
نگÇرفتهام/ خÇودشان از من گفتند را/ مطلب همين شيراز در پرسيدم حاجيآقامحمد از و نميدانم
نوشته دو هر باشند, گرفته هم خودشان دست از كه درصورتي آوردند/ من براي ايشان فوت از بعد
ياران بيسابقه اقدامات كه آنجا از دارد>/ ترجيح كداميك ببينيم مياندازيم هم پهلوي است حاضر
بياعÇتنايي با چون و شده سرد آنها به نسبت اصفهاني حسن ميرزا بود, تكاندهنده آقامحمد حاج
گÇفت: و كÇرد قÇطبيت دعÇوي خÇود نÇميديد, خÇويش بÇراي بÇازگشتي راه سÇعادتعليشاه مرحوم

يافت/ شهرت عليشاه صفي به و شادنامه> كاغذار نه است هنگامه ترك <درويشي

از طÇريقت در بÇاالخره بÇرد/ سÇر بÇه هÇند در چندي و پرداخت تحصيل به يزد
پÇيوست, رعليشاه منو به چند يك وي از پس بود/ رحمتعليشاه تربيتيافتگان
داشت/ منسوب رحمتعليشاه به بالواسطه را خود و يافت استقالل داعيه بعد اما
قطبيت غوغاي از اجتناب براي برد/ سر به كرمان و شيراز در چندي حال اوايل در
اقامت تهران در سپس و ماند مشهد در مدتي بازگشت در رفت/ هند به هم چندي
اما است, باقي تهران در او خانقاه زيست/ همانجا (131ì) عمر پايان تا و جست
فراماسونري طريقه با را او طريقه صفا به معروف ظهيرالدوله عليخان او جانشين

/99 ص صوفيه, ميراث ارزش /1

درآميخت>1
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سعادتعليشاه از پس اللهيه نعمت سلسله

HبتÇنس ايران ف تصو در جستجو دنباله كتاب در مندرج مطالب شد گفته بحث ابتداي در چنانچه /1
برخالف ميخورد/ بهچشم كمتر آنها در شتابزدگي آثار و است شده نگاشته بيشتري دقت و تأمل با
<پÇيروان مÇيخوانÇيم: آن در جÇمله از كÇه صÇوفيه مÇيراث ارزش كÇتاب مÇÇندرجÇÇات از بÇÇرخÇÇي
حÇاج او جÇانشين كÇه كردند اصفهاني سعادتعليشاه با بيعت بعضي او, از بعد هم رحمتعليشاه
نÇام كÇه آن نخست /(99 ص صوفيه, ميراث (ارزش شد///> گنابادي سلسله س سÆم علي مالسلطان
مÇال حÇاج نÇه است محمد> مالسلطان <حاج گشت اصفهاني سعادتعليشاه جانشين كه شخصيتي
مÇيباشد; <سÇلطانعليشاه> بÇلكه نيست مالسلطانعلي> <حاج نيز ايشان طريقتي لقب و سلطانعلي
جÇانشين رحÇمتعليشاه, جÇانشين سÇعادتعليشاه, جÇانشين مكÇتوب, فرمان بهموجب وي Hثاني
منحصر اقطاب همگي كه بوده و/// دكني رضاعليشاه جانشين حسينعليشاه, جانشين مستعليشاه,
جديدي سلسله س سÆم ايشان Hثالث ميرفتهاند/ بهشمار Ç خويش زمان در Ç نعمتاللهيه سلسله بفرد
سÇلسله وقت قÇطب ايشÇان نÇميباشد/ فقري سالسل از منشعب سلسلهاي نام < گنابادي> و نيست
نعمتاللهي سلسلة بود, گناباد شهر متوطن و متولد بزرگوار اين كه آنجا از ولي بودند نعمتاللهي

ميشد/ خوانده گنابادي> <سلطانعليشاهي نام به

نوشته: سعادتعليشاه از پس نعمتاللهيه1 سلسله مورد در زرينكوب استاد
پيروان كه بود بيدختي محمد مالسلطان حاج طريقت لقب گنابادي <سلطانعليشاه
در چÇند يك كÇه وي مÇيشوند/ خÇوانÇده نعمتاللهي سلسله از گنابادي طايفه او

است/ <اسرار> به متخلص سبزواري> مالهادي <حاج مقصود /2

عÇصر عÇلماي از كÇرد/ استفاده اسرار2 مالهادي حاجي حكمت درس از سبزوار
كه سلوك مقامات طي از بعد ميشد/ محسوب باطن و ظاهر علوم جامع و خويش
سالگي سه و سي در آورد, بهسر اصفهاني سعادتعليشاه ارشاد تحت اصفهان در
تهران در كه سعادتعليشاه وفات از بعد /(128ê) يافت ارشاد اجازه وي جانب از
خÇوانÇدند وقت قÇطب وي بÇهجاي را گÇنابادي سÇلطانعلي وي پيروان داد, روي

نÇعمت سÇلسله قÇطب بÇهعنوان سÇلطانعليشاه مرحوم با سعادتعليشاه ارادتمندان بيعت علت /3
مختلفه كتب در دفعات به آن متن و بود شده صادر وي نام به كه بود خالفتي مكتوب فرمان اللهيه

است/ يافته انتشار تاريخي

مداواي و شرعي علوم تدريس به بيدخت در وي كردند3/ بيعت وي با و (1293)
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شيرازي ميرزاي عنايت مورد عتبات در حج سفر ضمن در و داشت اشتغال نفوس
مÇجهولي قÇاتل بهوسيله سالگي پنج و هفتاد در شد/ واقع نيز عصر بزرگ مجتهد

خÇويش مÇنزل حياط در صبح نماز وضوي هنگام به 1327 سال در سلطانعليشاه آقاي مرحوم /1
در تÇفصيل به آنان امر عاقبت و نشان و نام كه داد رخ هاي عد توسط جنايت اين شد/ شهيد Hمخنوق
(13ë0,تهران دوم, رضاعليشاه(چاپ تابنده سلطانحسين حاج مرحوم قلم عرفانبه و علم نابغه  كتاب

است/ آمده

گشت/ مÇوروثي خÇانوادهاش در گÇنابادي طÇايفه خالفت و (1327) شد1  كشته
كه آثاري و داشت تبحر هم شريعت علوم در عرفان مقام از گذشته گنابادي حاجي
عنوان ميدهد/ نشان رشته دو هر اين در را او احاطه دارد عرفان تفسيرو زمينه در
مÇثل هست "سÇعادت" لفظ متضمن سعادتعليشاه وي پير نام به آنها از تعدادي
بر مشتمل است تفسيري اخير كتاب بيانالسعاده/ و سعادتنامه,مجمعالسعادات,
تأويÇل و تÇنزيل بين تفسير/// اين در /(131ê) عرفان اهل مشرب بر قرآن تمام
عÇدم يÇا تصديق از عبارت را ايمان و كفر واليت, مسأله بيان در و ميكند, جمع
دارد واليتنامه بهنام كتابي بهعالوه ميداند/// ابيطالب بن علي واليت به تصديق
بيعت كه است پيوندواليت آدم و عالم خلقت غايت كه ميدهد نشان آن/// در  كه
به و پيوند اين دوام اما ميدارد/// متصل معصوم به و ميدهد تحقق را آن مشايخ
شيخ كه بهصورتي است, طاعت و عبادت در مراقبت شرطش نيز آن ثمررسيدن
تÇجديد نوعي به ميشود منجر واليت مسأله در ف تصو بدينگونه ميكند/ تلقين
در كÇه بÇود طÇريقت مÇرشد يك نمونه مالسلطان حاجي تعبد//// و ع تشر با عهد
مÇيداد/ نشÇان بسيار عالقه و تقيد نيز شريعت آداب و رسمي علوم به عينحال
نÇيز عداوت و رقابت محيط از دوري و خراسان دورافتاده قريه يك در سكونت
بيش خيلي او بيانالسعاده تفسير داشت/ تأثير او علمي مقام شهرت اين در شايد
نام به او رساله دو شد/ تلقي قبول حسن با عصر علمي محيط در "صفي" تفسير از
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بيشتر وي عرفان مشرب در را مالهادي حاجي حكمت تأثير وتوضيح/// ايضاح

نام با بود گنابادي مالعلي حاج شد طايفه قطب وي از بعد كه پسرش ميدهد/ نشان
حسÇن مÇحمد شÇيخ پسÇرش نام به كه او صالحيه رساله ثاني/ نورعليشاه طريقتي
سÇال ده او ارشاد ت مد است/// جالب نكات بر مشتمل است نوشته صالحعليشاه
صالحعليشاه يافت/ وفات تهران نزديك در 1337 ربيعاالول در او و نكشيد بيش
مÇقبول و رايÇج وي پÇيروان نÇزد كÇه دارد پندصالح نام به رسالهاي هم (138ì)

/3ê9 تا 3êë صص ايران, ف تصو در جستجو دنباله /1

است>1/
صÇوفيه مÇيراث بÇراي ايÇنكه با ايشان كه برميآيد استاد آثار از كلي بهطور
كه مينگرند آن به فكرياي منظر از و داشته آن به ي خاص نگرش قاÄلند, ارزش
وضعيت به Hخصوص ف تصو تاريخي جوانب همه به ه توج عدم لوازمش از يكي
بيشتري ظرافت و دقتنظر پيچيدگيهايش, بهدليل كه است جديد دوران در آن
بÇدون مينموده, منفي بهزعمشان كه نكاتي كردن بزرگ با ايشان اما ميطلبد/ را
ايÇن و پرداخÇته آن كل از انتقاد به امور حقيقت به ه توج و جوانب همه مالحظه

كه: داشتهاند بيان دست اين از عباراتي با را مطلب
قرن ربع يك Hتقريب و زود, خيلي نعمتاللهي سلسله بين در كشمكشها <اين

/3ê7 همان,ص /2

در ف تصو <هرچند يا داد/>2 روي هم ذهبيه بين در و شد ظاهر نورعليشاه از بعد
شد, واقع مقبول فقها و حكما از معدودي نزد در صفوي عهد مثل هم قاجاريه عهد
گشت, مواجه فقها ا كثريت شديد مخالفت با قاجار عهد اوايل در آن د مجد احيا¾

است ف تصو عصر اواخر مقصود ا گر دارد/ سكته جمله و نيست روشن آن> <اواخر از مقصود /3
Ñ

آنÇچه و Ç جديد افكار رواج و پيدايش از غير اصل!]3, در [ كذا آن اواخر در اما
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فروزان آن مشعل و داشته قرار و دوام ايشان روزگار از بعد و ايشان روزگار در هم هنوز ف تصو  كه
قاجار عهد از بعد به كردهاند ذ كر كه را نعمتاللهي سلسله بزرگان غالب نام نيز ايشان و است بوده
بÇا كلي بهطور و شد, كساد عرفان بازار ترقي> <انديشه ظهور با كه است آن مقصود ا گر دارد/ تعلق
كÇه است راجÇع ايشان خاص ديدگاه به اين مينمايند, برخورد <بازاري> بهعنوان عرفان و ف تصو
اسÇتاد مÇرحÇوم شخص جمله از آن, طرفداران و ترقي> به موسوم <انديشه نقد مستلزم آن بررسي

ميطلبد/ ديگر مجالي و ميرود فراتر ما كنوني بحث دايره از امر اين در تحقيق است/ زرينكوب

مÇلت و مÇلك انحطاط مايه را ف تصو و عرفان و ميشود خوانده ترقي" "انديشه
اسباب از نيز قطبيت احراز براي مشايخ بين در دايم كشمكشهاي وجود Ç ميديد
بÇازار روز آن, از پس و مشÇروطيت انÇقالب شروع با و گشت آن انحطاط مزيد

/3ê9 ص همان, /1

رسيد/>1 پايان به Hتقريب ايران در ف تصو
آن بازار و افتاد رنگ از ترقي" "انديشه ظهور با ف" تصو "حناي استاد نظر از
اسÇتاد چون يعني است/ شديد "بستهنگري" نوعي نشاندهنده امر اين شد/  كساد
هÇر فÇلذا بوده, وابسته ترقي" انديشه پيرو "روشنفكران نحله به خود زرينكوب
بÇرخÇورد نÇوع ايÇن است/ مÇيپنداشÇته مÇحض مÇعدوم را ديگÇر فكÇري جريان
بÇا ايشÇان برخورد زمينه در حداقل Ç استاد تحقيقي آثار ارزش از "بسته گرايانه"

ميكاهد/ Ç ف تصو
جرياني هر در انشعاب و شكاف ظهور و بروز كه نهاد نبايد نا گفته معذلك
انÇتقاد آوار شÇدن سÇرازيÇر سÇبب و جÇريان آن درونÇي تÇضعيف عوامل از نيز
واقعي عرفان كه است اين <نكته ميگويد: استاد جمله از ميگردد/ بدان خردهبينان
اين و ميميرد, و ميفسرد خانقاه اهل دعوي و حرف و مدرسه اهل قال و قيل بين
بÇه مشÇهور اصÇفهاني حسÇن [مÇيرزا Ç وي عÇصر در ف صوÇÇت كÇÇه است حÇÇالي

/3êë ص همان, /2

اسÇتاد نÇيز ديگر جانب از است/>2 بوده دچار بدان بهبعد آن از و Ç صفيعليشاه]
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از احÇتراز بÇراي گÇنابادي نعمتاللÇهي سلسله كه نكته بدين تلويحي اشاره ضمن
گرفته خرده نيز بدان نمود تبديل خانوادگي امري به را قطبيت امر انتقال انشعاب,
هÇم او جÇانشيني كÇه Ç <صفيعليشاه> طريقه برخالف <بدينگونه مينويسند: و
و شد موروثي آن س سÆم خانواده در گنابادي طريقه Ç گشت اختالفات موضوع
هÇم ديگÇر سلسلههاي بعضي در نظيرش چند هر كه گشت روحاني ميراث نوعي

/3ê7 ص همان, /1

ندارد>/1 توافق چندان است ف تصو روح مقتضاي آنچه با Gظاهر هست,
ايÇن اسÇاس و دارد تÇفاوت HاسÇاس "تشعب" مبحث با "انشعاب" مقوله البته
شÇعبهاي هÇر كÇه اين توضيح ميزند/ دور "حقانيت" جستار محور بر نيز تفاوت
درصورت و است, اذن> اصالت <اثبات به ناچار خويش حقانيت> <اثبات براي
اصلي سلسله به وابستگي عاي اد يعني انتساب ميدهد رخ آنچه حقيقتا اذن, فقدان

انشعاب/ نه ميباشد

انشعاب بدون جرياني اللهيه, نعمت سلسلة

و ارزيÇابي مÇناط نÇعمتاللÇهيه, سÇلسله در HصوصÇخ و ف, صوÇت رشÇته در
قÇبولي معيار و است, قطب ناحيه از صادره فرمان و اجازه چيزي هر ارزشمندي
تÇاريخ در آنچه دليل بدين است; صحيح" "اثر و صريح" "نص وجود نيز قطبيت
نميشود, واقع انشعاب شمول تحت روي هيچ به افتاده اتفاق نعمتاللهي ف تصو
چند يا دو سابق قطب فرمان مبناي بر كه است تحقق قابل درصورتي انشعاب زيرا
سÇلسله نÇام تÇحت خÇالفت بÇه مÇاذون ديگÇري از مستقل يك هر مشايخ از تن
فرمان خود مشايخ از نفر چند يا/// سه دو به رحمتعليشاه Âمث گردند/ نعمتاللهي
منشعب نعمتاللهيه سلسله صورت اين در كه پيداست دهد/ جانشيني و خالفت
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Ç رحÇمتعليشاه مرحوم هرگاه اما است/ نپيوسته بهوقوع هرگز كه امري ميشود/
خÇود مشÇايخ از يكÇي نÇام به را خود خالفت فرمان Ç خويش اسالف سنت به بنا
عهدهدار فرمان آن بر تكيه با شيخ اين وي از پس و نمايد, صادر (سعادتعليشاه)
مÇنسوبين از نÇفر يك او برابر در بنا گاه و شود; نعمتاللهيه سلسله قطبيت مسند
شيرازي) محمد آقا (حاجي را ديگري شخص و كند جعل خودش خط با را متني
(حاج شود معركه وارد نيز سومي فرد حال همان در و نمايد; معرفي قطب بهعنوان
نياز شدن قطب براي بگويد و بنمايد قطبيت دعوي نيز او و اصفهاني) حسن ميرزا
"انشعاب مفهوم هرگز است,/// كافي اثر و ادعا صرف و نيست دستخط و بهفرمان
قبيل اين و ميباشد, سلسله" به "انتساب از سخن بلكه نمييابد, مصداق سلسله" در
بر مشايخ "دعواي حساب به نميتواند عاقلي شخص هيچ را مستند بدون دعاوي
را خÇود خÇارج از قÇطبيت" عي دÇم" اشÇخاص ايÇن كه چرا كند/ تمام قطبيت" سر
مركز بر "بسته كه "مداري" كردهاند/ سلسله" بسته مدار "دستگاه به وابسته منتسبو
سÇيستم" از "خارج نيابد, صدور وي جانب از چيزي هر و ميباشد سلسله" قطب
بÇراي اشخاصي يا شخصي كه ميماند بدان اين نمييابد/ اعتباري و رفته, بهشمار
حال نهند/ نعمتاللهيه> <سلسله را آن نام و آورند بوجود مستقلي جريانهاي خود
به سابق نص و شود برخورد نعمتاللهيه ف تصو عرفاني جريان با منظر اين از ا گر
دكتر خود همانند Ç غيرمغرضي محقق هر گيرد, قرار حقانيت اصالت مال ك الحق
مÇعصوم زمان Ç ظهور بدو از نعمتاللهيه سلسله كه پذيرفت خواهد Ç زرينكوب
آن اقطاب ارشاد سلسله و مانده برپا انشعابي هر از بهدور امروز به تا Ç الم عليهالس
موردقبول اساسي اصل به باتوجه آنكه دوم نكته است/ رسيده ما زمان به معنعن
و فرمان ف تصو سالسل درون در را چيزي هر قبولي و رد معيار ( كه ف تصو اهل
بÇتوانÇد GتندÇمس كÇه شخصي تنها ميشمارند) وقت قطب جانب از صادره اجازه
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و معتبر قطبيتش نمايد, اثبات بيد Gيد خويش از پيش اقطاب به را اتصالش صحت
شÇيرازي, دكÇني, حÇلبي, بÇربري, انÇدلسي, كÇه آن از مÇاع است حÇقانيت داراي
چون كه زرينكوب استاد نظريه اين بدينترتيب باشد/ بوده گنابادي يا و اصفهاني
فÇلذا داشتهاند, گناباد در موطن و مولد نعمتاللهيه سلسله اخير اقطاب از تن چند
شÇمرد, گÇنابادي" "طÇايفه نÇام به جديدالتأسيس" "سلسلهاي به متعلق را آنان بايد

نيست/ دقيق
نÇيست/ بديعي امر سلطانعليشاه مرحوم اخالف ميان در قطبيت امر جريان
البته و بودند, وديعهواليت حامل پياپي نسل چند تا نيز ولي نعمتاهللا شاه فرزندان

است/ داشته را خود خاص داليل Hمسلم امر اين

عقيدتي طرايق در اختالف ظهور داليل

كÇه مÇيدهد نشÇان طÇريقتي عÇقايد و عÇقيدتي طرايÇق در تشعبات بررسي
ميبندد نطفه توجه غيرقابل كوچكو بسيار بهصورت ابتدا اموري چنين مقدمات
ميشود/ افزوده آن اعماق و ابعاد بر زمان گذشت با Hتدريج اما ميگيرد, شكل و
و بÇروز از است ايÇجادشدن حÇال در شÇيارهايي چÇنين كه زماني در ميتوان آيا
و ميزنيم ع تشي تاريخ به سري امر اين بررسي براي نمود? جلوگيري آن  گسترش

ميدهيم: قرار موردنظر را نمونهاي
تشيع: جريان در جدايي بروز

تÇقسيم فرقه سه و هفتاد به من از پس من امت كه فرمود پيغمبرا كرم(ص)
شهرستاني درمللونحل باطلند/ بر سايرين و حق بر يكي ميان آن از كه ميشود
بÇالغ سه و هفتاد از بيش عددي به و شدهاند احصا¾ اسالم به منتحل فرق و شعب
بلكه شعبات, دقيق تعداد بيان نه رسولخدا غرض كه ميرساند امر اين ميشوند/
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است/ بوده انشعابات حتميت تبيين
آنان يكي كرد: تقسيم بزرگ دسته دو به ميتوان را منشعبات اين مجموعه
لي او از كه اعتقادند/ اين فاقد كه آنان ديگري هستندو علي(ع) بهواليت معتقد  كه
در دو ايÇن از هÇريك و مÇيشود ياد تسنن مذهب به دومي از و ع تشي مذهب به

فراوانند/ شقوق و شعوب برگيرنده
آغاز معصوم عصر همان از علي(ع) واليت پيروان ميان در انشعابات وقوع
شعبه دو و/// جعفريه و زيديه و غالت چون شيعه گونا گون شعبههاي ميان از شد/
در كه هستند اسماعيليه و اثناعشريه از عبارت كه يافتند شهرت سايرين از بيش
جÇدايÇي و انشÇعاب علت اما دارند, بهيكديگر فراواني شباهت اعتقادات اصول
بÇوده Çالم عليهالس صادق جعفر همام امام جانشين كه است شخصيتي سر بر آنان

است/
بÇن حسÇين كÇه آن از پس مÇيشود اسÇتنباط تاريخي كتب متون از چنانكه
بÇهجانشيني را خÇويش ذ كÇور ارشد فرزند (ع) سجاد زينالعابدين امام علي(ع)
نÇيز ايشÇان و (ع) مÇحمدباقر امام خويش ارشد ذ كور فرزند نيز ايشان و برگزيد
بر فرمود, تنصيص جانشيني به را (ع) صادق جعفر امام خويش ذ كور ارشد فرزند
نسل ذ كور ارشد فرزندان ميان در و علي آل در واليت امر كه گشت مسلم شيعيان
فرزند به نيز (ع) صادق جعفر امام از پس Hطبيعت بدينرو و مييابد انتقال نسل اندر
امام مشايخ از اسماعيل جناب البته است/ راجع اسماعيل جناب ايشان ذ كور ارشد
از و رسيده كمال به شريعت و طريقت مقامات در و ميرفت بهشمار الم عليهالس
از پارهاي گزارش به بنا بود/ بيعت قبول و ارشاد و بههدايت مأمور ايشان طرف
صادر بزرگوار آن براي نيز خالفتي فرمان جعفرصادق(ع) امام حضرت خان مور
راه بÇه را مÇردم و داشته گسيل ا كناف و اطراف به نمايندگاني نيز ايشان و فرمود



8ë ف تصو سالسل در تشعب و انشعاب

و كÇرده اخÇتيار تÇزويج ايشÇان نيز ايام همين در ميخواند/ فرا واليت و هدايت
استنباط جاريه سنت بنابر شيعيان حال همان در و گرديد ذ كوري فرزند صاحب
بÇهطور اثÇنا هÇمين در است/ شÇده مÇعين نيز اسماعيل بعدي جانشين كه نمودند

شتافت/ باقي ديار به و فروبست جهان از چشم اسماعيل جناب نا گهاني
مÇتشتت را اسÇماعيل جÇناب ارادتÇمندان و ر تحيÇم را شيعيان عموم امر اين
كه بود سخت و باورنا كردني بقدري اسماعيل نابهنگام درگذشت فاجعه ساخت/
منعقد ايشان خاص معتقدان ذهن در عجيب فرضيهاي نطفههاي تا گشت موجب
جÇناب خويش محبوب دادن دست از درد بتوانند كه آن براي طايفه اين  گردد/
در را اسÇماعيل مÇقامات و كÇرامÇات ه ليÇك كÇه كوشيدند گردند, پذيرا را اسماعيل
امر ابتدا اسماعيل كه كنند ر تصو چنين و نمايند جستجو وي خردسال طفل سيماي
فرزند به Ç بود برده ارث به بزرگوارش پدر از صريح حكم برمبناي كه Ç را واليت
به و خود به كوشيدند آنان است/ گفته باقي ديار ترك سپس و نموده منتقل خود
و كرامÇات كليه داراي و اسماعيل عين اسماعيل فرزند كه كنند القا چنين ديگران

خÇويش فÇرزند در بÇتمامه و است مكتوم ولي زنده, اسماعيل كه نمودند دعوي حتي گروه اين /1
و مÇيباشد امÇامت و واليت وارث خÇردسال فÇرزند ايÇن بدينروي و است, كرده ظهور و تجلي
داشتند اظهار خفا در همچنين اسماعيل پيروان است/ فرض شيعيان همه بر او از پيروي و اطاعت
خردسال وي كه زماني تا اما يافته, انتقال اسماعيل فرزند به امامت مأموريت و واليت امر ا گرچه  كه
طايفه اين بدينترتيب بود/ خواهند امور عهدهدار ظاهري بهلحاظ صادق جعفر امام شخص است,
ارادت رشÇتة Hقلب ايشان, به ظاهري احترام و صوري اطاعت ضمن صادق امام حيات ايام همان در
وي خاطر ترفيه و مهمات تسهيل از و بودند بسته وي خدمت به كمر و كرده گردن در را ايشان نوه
صادق امام كه ميكردند تلقين ديگر شيعيان به را باور اين آنان نميكردند/ فروگذار دقيقهاي هيچ از
نÇوه خÇردسالي بÇهعلت تÇنها و داده انتقال خود از را امر خويش, جانشيني به اسماعيل تنصيص با

است/ شده بازنشسته معروف بقول و ندارد مأموريتي واال است, امور مصدر هنوز خويش

است/1 او واليت وارث و اسماعيل مقامات
مÇخاطب كÇه شÇيعياني ميكردند احساس كه آن محض به طايفه اين داعيان
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و مÇيگرفتند فÇاصله آنÇان از نÇدارنÇد, آنان اظهارات به باوري شدهاند واقع آنان
دشمني بزرگترين ميگرفت/ دامن وجودشان در عداوت تند آتش آنان به نسبت
كه چرا مييافت بروز صادق جعفر امام ا كابر و مشايخ با آنان جانب از عداوت و
مÇيكوشيدند و نميداشتند خوش صادق جعفر امام از را آنان قلبي مطلق اطاعت
اسÇماعيل زودرس و نÇابهنگام رحÇلت عÇلل از يكÇي كÇه كÇنند وانÇمود بهنحوي

است/ بوده ايشان از ا كابر و مشايخ همين نافرمانيهاي
از پس ع تشي تاريخ در بزرگ انشعاب اين كه داد نشان حوادث سير الحاصل
رفتند, انشعاب راه به بعدها كه كساني كليه بلكه نشد, زمينهچيني صادق امام رحلت

نداشتند/ صادق امام به اعتقادي Áاصو
كÇه شÇد عÇلني HمÇرس زمÇاني از ع يÇتش كوچك جامعه در انشعاب اين بروز
بهعنوان را كاظم موسي جناب خويش ديگر فرزند صادق(ع) جعفر امام حضرت
خود كه كساني سپرد/ وي به را انبيا¾ و اوليا¾ ودايع و فرمود معين خويش جانشين
و نپذيرفتند را تنصيص اين ميشمردند, او فرزند پيروان و اسماعيل ارادتمندان را
و اخÇتالف و دانسÇتند, پيشين اÄمه روش و الهي سنت خالف را بدأ و بدأ, را آن

و فÇرقهها شÇيعه امÇامان از هÇريك ذ كÇور فÇرزندان تÇعداد بÇه شÇايد محققان از برخي نظر بنابه /1
از نداريم/ اختيار در آنان از دقيقي تاريخي گزارش ما كه باشد آمده بوجود مذهب اين در شعبههايي
از بÇرهه آن در است/ راجع عسگري حسن امام رحلت دوران به كه است انشعابي موارد اين جمله
عÇموي بÇا بÇرخÇي و عج) غايب (امام عسگري حسن محمدبن حضرت با شيعيان از جمعي زمان
يÇاد كذاب" "جعفر عنوان با نقي محمد بن جعفر از اثنيعشري شيعيان كردند/ بيعت جعفر ايشان
از پس طايفه اين ميخوانند/ صادق> <جعفر را وي <جعفر> پيروان كه است درحالي اين و ميكنند,
انÇدر نسل وي ذ كور اوالد با بيعت اين و كرده تجديد را خود بيعت او ذ كور ارشد فرزند با جعفر
در و مÇوجود نيز امروز <جعفريه> عنوان با شيعيان از گروه اين است/ يافته ادامه ما زمان به تا نسل

ميشمارند/ نيز طريقتي سالسل از را خود و پرا كندهاند تركيه

گرفت/1 باال زمان اين از مخالفتها
در Çالم الس عÇليه صادق جعفر امام نوه دعوي تشعب علت شده ياد مورد در
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هÇواداران نÇادرست بÇرداشت بÇلكه نÇبود, Çالم الس عÇليه كÇاظم مÇوسي امام برابر
ميشمردند مرجح الهي تقدير بر را خود تدبير كه بود صادق" جعفر بن "اسماعيل
اين با و بنمايند, خويش هواهاي تابع را زمان(ع) حي امام حتي كه ميكوشيدند و
و تÇفرقه راه و نكÇرده عدول خود نظر از هم باز نيافتند زمينه اين در توفيقي  كه

گرفتند/ پيش در را تشعب
و است شÇبهه بÇروز از نÇاشي تÇفرقه و تشÇعب علت موارد از پارهاي در اما
نÇميگردند/ شÇبههاي چÇنين بÇروز از مÇانع نيز خارجي شرايط و عيني زمينههاي
سÇلسله اقÇطاب از همداني مجذوبعليشاه مرحوم درگذشت از پس را اين نمونه
وبا بالي به ابتال بهعلت كه آن از پيش بزرگوار اين مينماÄيم/ مشاهده نعمتاللهيه
حاج نام به خود ارادتمندان از يكي Hشفاه شتابد, باقي ديار به و وداع را فاني دار
خويش بهخالفت را مستعليشاه به ملقب شيرواني سياح زينالعابدين ميرزا آقا
مشÇايخ از يكÇي ضÇمير در شÇبهه بÇروز مÇوجب شفاهي وصيت اين اما برگزيد/
زمان در كه شد كوثرعليشاه همداني مالمحمدرضا آقا حاج نام به سلسله  كهنسال
به فقط استو نداشته " كوثرعليشاه" يا " كوثرعلي" لقب نورعليشاه فرمانحضرت
مكÇتوب ارشÇاد فÇرمان بÇه اسÇتناد بÇا وي است/ شÇÇده نÇÇاميده "آقÇÇارضا" نÇÇام
نام نيز ايشان از آن در و شده نگاشته نورعليشاه مرحوم خامه به كه مجذوبعليشاه
متصل را خويش واليت و مجذوبعليشاه جانشين و دنباله را خود بود, شده برده

شمرد/ ايشان به
نمانده مخفي يا مانده مخفي زرينكوب استاد مرحوم نظر از كه آخري نكته
خود تحقيق و مطالعه موضوع از خارج را آن و نكرده نگاه نكته آن به Áاصو بلكه
مÇرحÇوم دوران در كÇه حÇوادثÇي تÇمامي بÇه ه اتوجÇب كه است آن ميكرده, ي تلق
قبيل اين از احتراز براي و رخدادها قبيل اين به ه باتوج و شد برپا سعادتعليشاه
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مÇرحÇوم از Ç نÇعمتاللÇهيه سÇلسله ر تأخÇم بÇزرگان شÇÇبههافكÇÇنيها و شÇÇبهات
مÇجاليبراي چÇنانمراعÇاتكردهانÇدكه را جوانباحتياط Ç تا كنون سلطانعليشاه

نگردد/ پديدار تشتت بروز



1. Anthropology.

عرفاني1 انسانشناسي حوزههاي در تحقيق روش
(مستعليشاه) نمونه:موالناحاجزينالعابدينشيرواني

ح/ا/تنهايي دكتر

مه مقد

شد, آغاز غرب در ميالدي نوزدهم قرن از Hرسم ا گرچه انسانشناسي, علم
و مÇتفكرين انÇديشههاي خÇالل در ديرباز از بشري دانش تكامل فرايند در ولي
تكÇوين فرايÇند در است/ داشته خاص جاليي و ظهور شرقي و غربي دانشمندان
اساسي گامهاي مهمترين از تحقيق فرايند تدوين و علمي روش به ه توج علم, اين

ميرود/ بهشمار
پيش و بنيانگذاران از شيرواني, زينالعابدين حاج موالنا ه توج ذيل مقالة در
مÇبادي بÇه نÇويسي, سÇفرنامه بويژه انسانشناسي, حوزههاي در تحقيق قراوالن

2. Field.

3. Emic.

4. Etic.

êبروننگر و دروننگر3 تحقيق روشهاي تقابل اهميت و ميداني2 تحقيق روش
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ميشود/ بررسي

زندگينامه:

از مسÇتعليشاه, طÇريقتي لقب بÇه مÇلقب شيروانÇي زينالعابدين حاج موالنا
قمري 119ê شعبان ماه نيمه در اسالمي, عرفان در نعمتاللهيه جليله سلسلة اقطاب

/222 طريقت; رهبران محمدباقر, حاج گنابادي, سلطاني /1

سÇن در آمÇد/ بÇدنيا قÇفقاز دربÇند در واقÇع شÇيروان"1 شÇهرهاي از "شماخي در
عÇلوم تÇحصيل بÇه سÇال دوازده مÇدت و رفته عراق به خانواده همراه پنجسالگي
عÇلوم تÇحصيل و تÇحقيق ادامÇه جÇهت سالگي هفده در ميپردازد/ ديني رسمي
مÇحمدباقر "آقÇا چÇون عÇلمايي محضر از و شده مختلف حوزههاي راهي رسمي
عÇبدالصÇمد مÇوالنا شÇهرستاني, مÇهدي مÇيرزا اصÇفهاني, مÇيرسيدعلي بهبهاني,
مÇوسي شÇيخ و اخباري محمد ميرزا حاج جعفر, شيخ نجفي, مهدي سيد همداني,

/281 ;3 ج الحقايق, طرايق الصدر, نايب /2

نامي عرفاي حضور به معرفت آ گاهيو تكميل گرفتهسپسجهت بحريني"2بهره
رضÇاعليشاه و اصÇفهاني نÇورعليشاه و دكني معصومعليشاه سيد جناب هنگام آن

رسيد/ اجمعين, عليهم الله رحمه كرماني, رونقعليشاه و هروي
فرهنگها عميق فهم شيرواني جناب متعدد و بيشمار سفرهاي نتايج از يكي
قÇالب در سÇفرنامهنويسي و جهانگردي, و سياحت روش علمي اصول تدوين و
ه توج ذيل مقالة است/ تفسيرگرا و پيشرو اجتماعي علوم جديد مكاتب و مفاهيم
عÇلم در تÇحقيق روش عÇلمي عÇرصههاي بÇه را بÇزرگوار عÇارف و دانشمند اين

ميدهد/ قرار بررسي مورد انسانشناسي
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روششناسي

1. Ethnological.

يعنيرياضالسÇياحه, خويش, مردمشناختي1 كتاب سه در شيرواني جناب
نهتنها نگاشت ديگري از پس يكي ترتيب به كه وبستانالسياحه, حداÄقالسياحه

2. Ethnographic.

3. First hand.

را لي3 او دست مردمشناختي تحليلهاي و نگارانه2 مردم فراوان دادههاي توانست
درست روش بلكه كند, اراÄه جامعهشناسي انسانشناسيو قلمرو در تحقيق اهل به

ميآموزد/ دانشپژوهان به عملي و نظري بهطريق نيز را دادهها  گردآوري
نكÇات بÇيان در بÇيشتر كÇه كشÇفالمÇعارف كÇتاب نوشتن عالوهبر موالنا
فÇوق مردمشناختي كتاب سه نگارش به شروع بود, وي انديشهي هستيشناختي
مÇنطق هÇمانا علوم, از شاخه اين علمي منطق كه ميدهد نشان آن ضمن و نموده
متون يا اول دست اسناد به رجوع و مصاحبه مشاهدهو فن با نا گزير به و استقراÄي,

4. Primary Sources.

يÇعني خÇويش, كÇتاب آخÇرين در سÇرانÇجام و مÇيشود, مÇطالعه قÇابل êنخستي
در مÇينمايد/ اراÄه و تنظيم را خويش روششناختي نظري اصول بستانالسياحه,

ميشود/ تالش نكات و اصول همين بيان در جستار, ادامه

تحقيق روش نظري بنيادهاي
پژوهش در پرهيز Ç 1

و ميدانÇي مطالعه سالها از پس جهانگردي, باغ يا , السياحه بستان در موالنا
كه شناختي روش نكات مهمترين از يكي به نگارش, و تأمل تفكر, جهانگردي,
همان نكته اين ميفرمايد/ اشاره بست, بكار بيشك خويش, نوشتههاي تمام در
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بدون دادهها, گزارش و مشاهده مطالعه, در بايستي كه است تحقيق اهل عام اشاره

1. Bias.

بس است كÇاري البÇته كÇه شÇد, بكار دست پيشگرايشي1, هر يا و بغض و حب

2. Epoche.

تهيسازي2 اصل در گرايان پديدار تحقيق روش در بويژه را هشدار اين دشوار/

3. Prohibition.

4. Naturalistic.

از گÇذار در بÇلومر, êانهيÇرايÇگ طبيعت روش يا و شوتزي پرهيز3 يا و هوسرلي
كرد/ مشاهده ميتوان حساس مفاهيم به ن معي مفاهيم

از و برده پناه خداوند به ديگري مهم هر مثل البته, مهم, اين انجام براي موالنا
عÇينگرا جÇديد, عÇلمي زبان به و ماندن, بيطرف در را او تا ميخواهد كمك او

دهد: ياري بودن,
كه است اميداوار قديم خداوند فضل از و كريم حضرت لطف از ///>

و مصون وخيم عاقبت طريق از و سقيم راه از را ضعيف اين زبان و دست

بÇنابرايÇن خÇيالبافي/ يÇعني است, تÇوهم مÇبتنيبر سÇازيهاي صÇورت نفساني, تخيالت از مراد /ë
يا و خيالبافي معناي به و دارد فرق است منطقي تفكر مبتنيبر كه علمي تخيل با اينجا در تخيالت

است/ توهمي صورتسازي

نگذارد, شيطاني تسويالت و ëنفساني تخيالت وادي در و دارد محفوظ

فÇرقه هÇر كبراي و قوم هر عظماي از و گرديده مشاهده و ديده آنچه تا

در و نموده استماع اقليم و ملك هر در سقيم و صحيح از تحقيق بهطريق

ايÇن در نقصان و بيزياد و بهتان و بيكذب كرده مالحظه ايشان  كتاب

/ë السياحه; حداÄق نيز: و /12 السياحه; بستان /ì

ì</گرداند ثبت دفتر
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پژوهش در دقت Ç 2

يا و بهتان, و دروغ و بپرهيزد گزارش در خيانت از بايستي نهتنها پژوهشگر
هÇر از نه و صادق, و مربوط اشخاص و منابع از بايد بلكه نگويد, و/// زياد و  كم
كاراتر حقيقت گزارش در بدينوسيله تا كند, اطالع كسب حيله گري, و "بالفضول"

باشد:
خÇود مراد بر سفر در مرد الظفر" وسيله "السفر بموجب نيز و ///>

دل بوالفضولي هر آواز به و غولي بصدايهر كار تجربه سياح و يابد ظفر

مدعيان مكر و كيد و نشنود هركس سخن و نرود شخص هر عقب و نتابد

يقين و ازجان, جسم و كند فرق را باطل و وحق باطن و اهلظاهر و بداند

/1ê جا, همان /1

دهد>1 امتياز گمان از

در بايستي است, گمان" از "يقين تميز كه تحقيق, هدف به رسيدن براي پس
هÇر و نÇدانÇد "داده" را موجودي هر و بود هوشيار منابع از بهره گيري و شناخت
جسÇم, از را جÇان يÇا و هم تو از را حقيقت تا كند سعي و نپندارد صادق را  كاذبي
حالت اين در دارد/ حقيقتپژوهي بسوي رو البته تحقيقي, چنين دهد/ تشخيص

ميشوند/ جدا هم از " كذب" و "واقعيت" يا و "جهل" و "عقل" كه است

پژوهش چالشهاي Ç 3

تÇحقيق, سر از نه برخي است ممكن كذب, و حقيقت ميان خطاي عالوهبر
گÇزارشÇاتي و كشيده قلم در سخن عاميانه, معرفت يا تقليد و عادت روي از بلكه
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1. Reliable.

كنيد: نگاه نباشد/ "روا"1 كه نمايند اراÄه
راه از و نكردهاند تحرير تحقيق روي از مÆلفان از جمعي چون ///>

از بÇهمحض يÇا ديÇدن كتب در بهمجرد درنياوردهاند, تقرير بقيد تدقيق

اشخاصي گشتهاند///سيما(=بويژه)  كسيشنيدننوشتهاندوبرهمانقانع

مÇختلفه مذاهب صاحبان احوال و داشته كمال و فضل گمان خود بر  كه

ايشÇان, بع تÇت ت قو نبودن و اطالع, عدم بهسبب ايشان ا كثر نگاشتهاند,

در بÇوالفÇضول طايفة از و غيرمعقول جمهور از نيز آن استماع د بهمجر

/ê السياحه, حدايق /2

كه ونوشته گفته زيد كه بمحضمقوله يا: و نمودهاند/2 ثبت خويش  كتب

و حسن و بد و نيك بر زيد قول بنابر نيز ايشان است خوب يا بد عمرو

بصيرت و عمر حال در زيد آن آنكه حال كرده,/// اعتماد عمرو حال قبح

جا/ همان /3

نگاشته///>3 تفحص و تحقيق عدم روي از و نداشته

مÇطالب تÇحقيق قÇلمرو در بيهمتي و ناداني سر از كه فوق دسته از  گذشته
آن از بÇدتر يÇا و پÇيشگرايش, هÇمان جÇهت بÇه نيز عدهاي نگاشتهاند نادرست
سÇر از يÇا و بيتحقيق را مخالف نظريات برتربيني خود و مداري قوم در تعصب

ببينيد: ميكنند/ گزارش نادرست غرض, و عناد
طÇريق از نÇظر مÇلت, و كÇيش مخالفت جهت به ديگر جمعي <و

شÇراب مست نÇوشيده, عÇصبيت جÇام از ب تعص بادة و پوشيده, تحقيق

خÇود طبع اشتهاي امضاي بر عصم, Ôي و عمي Ôي الشي حب بحكم گشته, تقليد
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جا/ همان /1

علما و دماغعظما در پيشواÄي و امامت <آرزوي يا: فرمودهاند/>1و بيان

و تكفير و سب و جدال و خصومت و ضالل و بغي بحد تا گشت/// زياده

كفريكديگر محور و برفسق مذهبيكفرقه علما¾يك انجاميد/// قتال

/12 السياحه, بستان /2

دادند///>2 فتوي

گشتهو گريزان حقگوÄي از الدنيا" "حب ساÄقه به كه هستند نيز ديگري  گروه
طوق مادي شهوات و لذاÄذ و دنيوي دراز و دور آرزوهاي و آمال به رسيدن براي
در و آويÇخته گÇردن بÇه را كÇاالنعام, نÇادان تÇوده گÇاه و قÇدرت, صاحبان بندگي
مون ل Öع ت تÔم Öن ا و الحقَّ موا Ôت Öك ت و لباطل با الحقَّ بسوا Öل ت ال و شريفه آيه خالف خود  گزارشهاي

كنيد: نگاه مينهند/  گام
تحصيل و دستگاه وسعت و جاه حب دانة هواي به ديگر بعضي <و

و تملق دولت خداوندان و حكومت صاحبان نزد منزلت تكميل و ت عز

برطبق افتاده, كاالنعام عوام چابلوسي و خوشآمد و عام و خاص مداهنه

عÇيان را بÇاطل و پنهان را حق زمان ابناي خاطر وفق بر و ايشان تمناي

/ê السياحه, حداÄق /3

نمودهاند>/3

برابر در آبرو و مال و جان دادن دست از ترس از ديگر دستهاي سرانجام و
از دست اسÇاس", جÇهالت مÇردم و نÇاشناس, حÇق "نÇاس و بÇيشعور ا كÇÇثريت
و هسÇتي حÇقيقت اسÇرار و حÇقايق كÇتمان به و برداشته حقگوÄي و حقپژوهي

كنيد: نگاه ميپردازند/ اجتماعي واقعيت
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ناس از كه, بيقياس ترس و هراس و خوف بعلت ديگر برخي <و

اهل و ومال نام جهتحفظ دارند, اساس, جهالت ازمردم و حقناشناس,

جا/ همان /1

نگارند/>1 خويش تأليفات در اشرار قوم مدعاي موافق غيرهم, و عيال و

و تÇحقيق قلمرو در حساستر و بيناتر بايستي چالش همه اين برابر در پس
نهاد/ گام پژوهش

مÇنابع دسÇتهبندي بÇه نÇخست كÇار, در هشÇياري براي و حال اين در موالنا
همين نيز ما ميكند/ مرور را كار درست اجراي شروط آنگاه و پرداخته پژوهش

ميكنيم/ دنبال را مسير

پژوهش منابع Ç ê

عÇلم ايÇن دادههاي مستقيم مشاهده طريق از بويژه مردمشناختي, پژوهش
از تÇنها را عÇلم اين در تحقيق و پژوهش موالنا كه رواست بدين ميشود/ ممكن
در سفر و سير تنها جهانگردي اما ميداند, ممكن جهانگردي يا سياحت طريق
و دادههÇا جÇمعآوري طÇريقههاي و مÇنابع يÇا جهانگردي او نيست/ زمين روي

كنيد: نگاه دارد/ درنظر وسيعتري بهمعناي را پژوهش
دويÇم انسÇان, سÇياحت اول است: گÇونه سÇه بÇر سياحت <بدانكه

سياحت اين از هريك و شهرها), بلدان(= سياحت سيم و كتب, سياحت

/1ê السياحه, بستان /2

دارد///>2 بسيار شروط سه گانه,

در وافÇر سÇعياي كÇتاب, سÇه هÇر در خÇويش گÇزارشÇات كÇليه در مÇÇوالنا
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از مÇجموعه هÇر در را فÇوق دادههÇاي گÇونه سÇه هÇر تÇا دارد كÇامل  گزارشهايي
بÇه نسبت جامعهاي هر شناخت بر وي تأ كيد اما كند, اراÄه را خويش  گزارشهاي
مÇيتوان كÇه جاÄي تا است, منطقه آن ديني باورهاي بويژه و فرهنگي باورهاي
تÇوصيف در ÂثÇم بÇرد/ پÇي نÇيز او آثار در ديني" "جمعيتشناسي از به گونهاي

مينويسد: سيم" "اقليم مقدماتي
از و ترك ديار جنوب و ماچين و چين بالد مشرق از آن <ابتداي

و كÇرمان و سÇجستان و مكÇران و زابل و كابل ملك وسط از و هند بالد

از و باديهالعرب از و بكر ديار جنوب و عرب عراق و خوزستان و فارس

صاحب و پيوندد محيط درياي به و كرده عبور مغرب و مصر و شام ميان

سه و آبادان شهر نه و شصت و سيصد آن در گويند است مريخ اقليم اين

نÇهر دو و بÇيست و بÇزرگ كÇوه شش و سÇي و بنيان, كثرت قصبه هزار

و چهره سفيد و سبزه و سهر Hعموم كشور آن مردم رنگ و است سترگ

مÇالحت متاع از كشور آن سكان اغلب و باشند نيز رنگ صندل بعضي

آبش و دلگشÇا بÇالدش هÇواي ا كثر و بهرهورند منظر صباحت و پيكر

در و سÇاعت چÇهارده آنجا ايام طول و بهجتافزا وزينتش گوارا لغايت

فÇرقه كÇافرند و مشÇرك كشÇور آن مÇردم هفتحÇصه داعي اين تحقيق

طÇايفهاي و آفÇتابپرست گÇروهي و آتشپÇرست زمره و بتپرست

امÇثالهم و زردشÇتي بÇعضي و مÇباحي جمعي و حلولي قومي و تناسخي

حنبلي و مالكي و مذهبشافعي اقليم آن اهالي وپنجحصهديگر بسيارند,

و سÇامري و يÇهود و نÇصاري آنجا خلق ديگر دوحصه و دارند اباحي و

غÇالب و اماميهانÇد شيعه ديگر ويكحصه زيديند و اسمعيلي و نصيري

و عليهالسÇالمند نوح ابن يافث انگاه حام تخمة بعد و سام نسل از ايشان
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/21 و 2 جا, همان /1

متفرقه///>/1 لسان و مختلفه لغات صاحبان

پژوهشگري علمي اخالق يا ميداني, پژوهشگر عمومي شرايط Ç ë

و خÇويش جÇهانگرديهاي و مسÇافرتها خالل در نيز و است, معتقد موالنا
يÇعني پÇژوهش, كÇار كÇه مÇيبيند فÇرهنگها گونه گوني و انفس و آفاق مطالعه
خود بينش نتايج پس نيست/ خامي و ناپخته هر كار آن, تحليل و گزارش سياحت,
ذيل شرط دوازده در است, پژوهندگي اخالق و علم ميان جمع كه باب, اين در را

صفحاتاند/ همين در شروط اين نقلهاي كليه /1ê Ç 17 السياحه, بستان /2

ميكند:2 دستهبندي

و اخالق تكميل و كمال و علم "تحصيل هدف به بايستي سياح نيتخالص: Ç1

دنÇبال در هÇميشه بايستي پس كند, مطالعه يقينيه" معارف و دينيه علوم و احوال
لذاÄذ دنبال به چارپايان چون نه و باشد, اسرار و حقيقت و معارف و علوم صاحبان
كمر و پركردن شكم جز او همت و باشد علف و آب طالب بهايم "مانند يا و مادي

نباشد/" كردن خالي
اهÇميت نشÇانگر كه نكته, اين بر حقيقتپژوهي نيت بر تأ كيد عالوهبر او

3. Indirect.

افواه من خذواالعلم امر حسب به كه ميكند تأ كيد است بالواسطه3 مكاشفه و مشاهده
مردان بدنبال لحد, تا مهد از يا و بالصين, ولو زمان, هر و كجا هر در بايستي الرجال

آنها از Hمستقيم را خود دادههاي و بود ديار" هر قان محق و روزگار "نيكان و علم
جلب براي نه اما نمود; مشاهده Hمستقيم را شهرها و سازمانها يا وقايع و  گرفت
در راحتطÇلبي بÇا اغÇلب حÇقپژوهي كÇه زيÇرا حÇقيقت; فÇهم بÇراي كÇه ت, لذ
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تناقضاند/

ناآشنا فرهنگهاي مطالعه و سفر خالل در كه است روشن Ç2توكلواميدواري:

مÇيآيند/ بÇوجود آبÇروÄي و مÇالي جÇاني, مخاطرههاي گاه و مشكالت و مساÄل
بÇرابÇر در نÇميتوانÇد هÇيچگاه مÇضطرب و ترسو ناتوان, پژوهشگر و جهانگرد
Áاحتما و نهد گام اميدواري و توكل بدون خطرنا ك, گاه و تشويشزا موقعيتهاي
به توكل از باالتر توكلي چه كند/و شروع بتواند ا گر ميايستد, سفرباز از زود بسيار
مÇع اهللا ن ا نÇيز و حسبه هو اهللا لي ع وكَّل ت ي Öن م و فرمود: خود حضرتش كه خداوند فضل

شيراز: خواجه بهقول يا و المتوكلين

بÇايدش تÇوكل دارد هÇنر صÇد گÇر راهÇرو طريقتكافريست دانشدر تكيهبرتقويو

احتماالت, تشويش و باليا رنج سفرو محنت كه پرپيداست Ç3صبروبردباري:

و روزگÇار زحÇمات بر اح سي ا گر ///" زيرا دارد, الزم گران تحملي و بردبار خلقي

سردي/ و سرما /1
سوزان/ گرماي /2

كردن/ تحمل بردن, راه در توانا /3

بازماند///" نخستين مرحله در آينه هر نباشد صابر و حمول3 حار2, و برد1 ات مشق
Çما ان فÇرمود: كه ميشود, محقق صبر خالل در خداÄي پيروزي وعده آنكه بويژه

حساب/ بغير اجرهم الصابرون يوفي

مختلف بالد يا و روستا در جهانگرد پژوهشگر هرگاه قناعتوخودداري: Ç4

ميماند باز تحقيق اصلي هدف از مرور به نهتنها باشد, خود آسايش و رفاه فكر به
حساس خويش پرستي بدن و آساني تن به نسبت را بومي مردم تيزبين ديده بلكه
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ميشود فراهم خودداري و نفس كف با كه معرفت علمو اجتماعي آبروي و نموده
الزم رابطه درنتيجه و شده مردم بدبيني به تبديل تنآساني بهبهاي و راحتي بهبهانه

كنيد: نگاه ميرود, ميان از پژوهششونده و پژوهشگر ميان
و بÇيگانه نÇزد را خÇود آبÇروي , معط Öن م ذلَّ و عن ق Öن م عزَّ بحكم ///>

بسيار وتمناي وطمع باليحرص از و ودرويشنريزد توانگر و خويش

كÇنز القÇناعه كÇه دانÇد/// الزم احÇتراز زيادتي كردن طلب از و پرهيزد به

نيايد/> سياحت طمعكار مرد از و شبع/// قنع من /// يا و اليقني///

پا كدامني و عفت Ç ë

و فÇروج بÇندة و باشد پا كدامن و عفيف كه بايد سياح شخص ///>

شريعت و عقال نزد كه نابايست چيز و ناشايست امر به و نباشد شهوات

يÇا و نÇمود نÇتوانÇد سÇياحت كسÇي چنين و نكند/ اقدام باشد ناپسنديده

است/> گرديده مشاهده و ديده ر مكر چنانكه بود, نتواند معقول اشخاص

شده, اجتماعي امنيت نابودي و حرمت هتك سبب ناپا كي كه است روشن
ميسازد/ مخدوش را شونده پژوهش و پژوهشگر متقابل روابط

راستي و صدق Ç ì

داراي پÇژوهششوندگان و بومي مردم ميان در كه بايستي سياح پژوهشگر
مÇردم تÇا بÇاشد داشÇته صداقت و راستي از شهرتي و اجتماعي آبروي و حرمت
از نÇيز اين كنند/ بازگو را وي درخواستي مطالب آسوده خيال و آرامش با بتوانند

برخالف: و است پژوهش فرايند در امنيت شروط جمله
نÇاراسÇتي و كÇذب بÇه و مÇعروف گÇفتن دروغ بÇه كÇه سياحي ///>



101 عرفاني انسانشناسي حوزههاي در تحقيق روش

و نشود حاصل نصيبي و بهره اسمي جز سياحت از را او گردد موصوف

گفتن بهدروغ كه هر يعني دقÔه ص سمع Ôي لم بالكذب عرف من گفتهاند: بزرگان

نميشوند/> او از گويد راست ا گر شد معروف

خوÄي گشاده و گشادهروÄي Ç 7

غير پذيراي يا گشادهخو نيز و خلق, خوش يا گشادهرو بايد اح سي پژوهشگر
ارزشÇهاي و نÇامأنوس فÇرهنگهاي و غير افراد برابر در و داشته صدر سعه بوده,
سعي وا كنش, بجاي و كرده مدارا هم, متضاد نيز و متفاوت اخالقهاي و غريب

بايد او بفهمد/ و بشنود ببيند, بيشتر  كند
نگردد خيره ناهموار صحبت بهر و تيره كوهسار سيل هر به كه ///>

و گشÇادهروÄي با و نمايد سلوك صدر انشراح و خلق بحسن هركس با و

هÇيچ در خÇوي بدي و بدخلق اح سي كند/// معاشرت مردم با خوشخوÄي

مÇجلس هيچ در است صدر ضيق صاحب كه كسي و ندارد روي محفلي

محبت باب احدي و نيايد وي از حقايق و معارف تحصيل و نگذارد قدم

نگشايد>/ او بروي مودت و

و مÇنطقي تفكر اصلي اجزا¾ و اركان از درحقيقت گشادهخوÄي يا صدر سعه
گÇونه گÇونيهاي هÇمين شÇناخت كه علم, آنصورت غير در و است فلسفي نظام

نگردد/ ممكن هيچگاه است ناآشنا و غريب نامألوف, و نامأنوس

جوانمردي و سخاوت Ç 8

و است مÇطرود هÇركس نزد صفت اين و مردود نظرها در ممسك و بخيل "مرد
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همه نزد سخي مرد ///" آن برخالف و خوار///" ملت هر عقالي نزد بخيل شخص
را, جوانÇمردي نمونههاي پس باشد, بيدرم" و بينوا ا گرچه محترم, و عزيز  كس
نفوذ و الزم دادههاي آوردن بدست جهت رابطه ايجاد و آبرو كسب موجب حتي
جÇوانÇمردي و فÇتوت آنكÇه بÇويژه ميشود, افراد خصوصي و دروني دنياي در
"بÇلكه داده, ي رÇتس هÇم بÇاشند///" كÇيش و مÇلت خالف ///" كه كساني به راحتي

فرمايد/" معين قسمتي هم را طيور و وحوش حتيالمقدور
بÇندگان بÇرابÇر در جوانمردي براي لوجهاهللا, Hخالص بلكه فريفتن, نيت به نه ولي
فتوت و مهر با كه اسرار و حقايق كشف جهت آنها جذب نيز و عال, و جل خداوند
مÇيفرمايد موالنا شروط, و صفات ديگر مانند باز و است/ ممكنتر و شايستهتر
ا گر و نتواند سياحت بخيل و ممسك "مرد نشود: ممكن سياحت شرط اين بدون

نتواند/" انساني فضايل تحصيل كند, (هم)

امانت Ç 9

خيانت به را خود و كند احتراز خيانت از و باشد امين بايد سياح ///>

خس و خار از كمتر نا كس و هركس نزد خاÄن مرد كه نگرداند معروف

دو خوف از دلش و بيم, و ترس با همواره خاÄف الخاÄن بهموجب است

از نظرها در شود موصوف بزه كاري و خيانت به كه شخصي و است نيم

سياحت عرصه در قدمي و گردد هابط دلها ازدواج و ساقط اعتبار درجه

گذاشت///> نتواند

دانسÇته, گÇريزناپذير لوازم از نيز را شرط اين ايشان جناب كه ميبينم باز و
معروف شخص كه است پرروشن نيست/ ممكن سياحت آن بدون كه ميفرمايد
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بÇهمراتب و كÇند, جÇلب را پژوهششونده مردم الزم اعتماد نميتواند خيانت به
و تÇحقيق كار مهم دليل بههمين و كند, كسب آنها از را عيني دادههاي نميتواند

ميشود/ ناممكن Âعم پژوهش

خدمت Ç 10

بÇندگي" كÇن بÇÇندگي كÇÇن بÇÇندگي فرخندگي جهان در خواهي تو " گر
و بÇندگي بÇهمراتب و ولي خÇدا بÇندگي البÇته بندگي, از ايشان جناب منظور
دانÇي و عÇالي از مردم همه به Hعموم و درويشان بويژه مردم و خاليق به خدمت
با و پسنديده روزگار خلق نظر در خدمتگزار مرد , م د Ôخ م د خ من بهموجب "و است
خواهÇند رغبت و ميل وي به معاملهشناس عموم و ناس كافه و بود خواهد اعتبار

نمود/"
ايÇن باشد, داشته باور متعهد مكاتب بنيادهاي به محقق ا گر سخن ديگر به

1. Practical Intention.

بÇراي كÇه فايدهاي و خدمت و عملي1 نيت با علم كه دانست خواهد مسلم را نكته
ظÇرايÇف جÇز عÇاجنشين بÇرج علوم و است معتبر دارد ناس) كافه =) بشر عموم
را بÇاارزشÇي هÇدف بÇورژواژيك) (و اشÇرافمÇنشانه هواهاي و حيات تجملي
جÇامعه به خدمت به متعهد عملي نيت باخاصيت علم پس كنند/ دنبال نميتوانند

بود/ خواهد بويژه, مÆمن جوامع البته, و غيرمÆمن, و مÆمن از اعم بشري

جامعهشناختي و انسانشناختي تخصص Ç 11

عÇلوم در تÇخصصي دانش مÇهم نكته به سرانجام مستعليشاه, موالنا جناب
اح يÇس پÇژوهشگر شÇخص حرفه و تخصص به مربوط علوم به بويژه, و مختلف,
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تشخيص انكار غيرقابل شرايط از بلكه لوازم, از نهتنها را شرط اين فرموده اشاره
زيرا: دادهاند,

هÇر دانÇايان پيش و بياعتبار دانشمندان نزد بيدانش شخص ///>

منفعل علم ارباب نزد در و است بيمقدار و خوار فرقه هر عالمان و ملت

و///> خجل خود نفس پيش در و

از قبل يعني كند", علم تحصيل سياحت از "قبل بايد پژوهشگر يا اح سي پس
و درخÇور كÇه مÇيزانÇي بÇه گÇيرد, ياد را آن به مربوط علوم جهانگردي و تحقيق
از "تا آموزد"/// دانش حاجت بمقدار "و است, فنون عرصة آن و علم آن شايسته
و فÇرهنگها مÇطالعه پس بÇرآيÇد"/ امم و طوايف با معاشرت و علم سياحت عهده
مختص روشن و فرهنگها جوامعو مطالعه با متناسب علمي نيازمند مختلف جوامع
ميبايستي جهانگردي" "فن با متناسب روش و علوم بهمراتب و است, علوم اين با

باشد/ جامعهشناسي و انسانشناسي قلمرو در تخصصي

توان و توش Ç 12

جهانگردي سختيهاي و مشكالت با متناسب سن شرط, آخرين سرانجام و
عÇهده از كار اين گذشته ايام در بويژه, كه, است بديهي است/ ميداني مطالعات و
مورد شرط اين در را جواني ايشان جناب روي بهمين و برميآمد, بيشتر جوانان
پيشرفته وسايل با كه گفت ميتوان ايشان نظر تفسير در ولي دادهاند/ قرار تأ كيد
فرسوده جانو خسته افراد و گرفته قرار الشعاع تحت ميتواند جواني سن امروزي
امكÇانات و ابÇزار پÇيشرفتگي با را سفر سختيهاي و مشقات ميتوانند نيز پيكر

كنند/ جبران توجه قابل اندازهاي تا جديد رفاهي
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جهانگردي فن Ç 13

و قواعد و نيست خام هر كار جهانگردي و پژوهش اينكه به باتوجه موالنا
معتقد شود, انجام كار تا است الزم آن از پيش متعددي و ظريف خصاÄص و علوم
مربوط استادان نزد بايستي كه فن و هنر يك بعنوان بايستي را كار اين كه ميشود
تÇمرين و يÇادگيري بÇه مÇنوط را مÇطالعه روش بنابراين و نموده تلقي گرفت ياد

ميداند/ فنون اين بهموقع
آماده را اح سي پژوهشگر فوق دوازده گانه شرايط مجموع كه معتقدند ايشان

كنيد: نگاه بپردازد/ تابع و دقيق مطالعه به بتواند تا ميكند
اين كه هر و شد مذكور سياحت فن در كه شرط دوازده بود اين ///>

و سير طريق كه تواند نگذارد مهمل آنرا لوازم و آرد بعمل شرط دوازده

تÇفرج و انسان سياحت و بلدان سير و سپارد هنر اهل با صحبت و سفر

باشد پيموده مختلفه طوايف با مجالست طريق و كرد تواند فراوان  كتب

عÇلوم ا گÇرچÇه است خام پختگان نزد در و ناتمام و ناقص آنكس هر و

بÇوعلي بÇهمرتبه را خÇويش و خوانÇده آن و اين از زياده فنون و فراوان

و بود زمانه مجتهد و يگانه فاضل كه ديدم كس بسيار من و باشد رسانده

عالم سير چون و مينمود برابري او با كسي كمتر نقليه و عقليه علوم در

مÇعناي و نپيموده اسالم و كفر بالد طريق و ننموده اختيار سفر و نكرده

بÇهغايت انسÇاني فضايل از الجرم نكرده مشاهده السقر من قطعه السفر

و مرسلين و انبيا ا كثر گويا بود مهجور بينهايت كماالتنفساني از و دور

حكÇما¾ و قÇرين مÇعرفت عÇرفاي و يقين صاحب اوليا¾ و دين اوصيا¾

و فÇرقه هÇر بÇا كÇه بÇاشند فرموده سياحت و سفر جهت بدين متقدمين

نمود///" معاشرت بتواند خرقه صاحب
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مÇطالعه روش و تحقيق فن كفايت آن, كامل نهايت حتي نظري, علوم پس
و سÇير علمي آزمايشهاي بوته در را نظري علوم كه كسي مگر نميكند, ميداني
عÇمل انÇجام بÇراي است مÇقدمهاي شÇرط دوازده ايÇن هم پس بيازمايد/ سياحت
نÇوع به خدمت و بشري شناخت خدمت در نظري علوم طريق آن از تا سياحت

شود/ بسته بكار بشر
اقاليم سياحت يا (مطالعه دارد وجود پژوهش منبع سه ايشان جناب نظر بنابر
فÇن چÇند بÇه مÇيتوان پس اسÇناد), و كتب سياحت و انسان, سياحت شهرها, و

شد: قايل بسته كار به Âعم نيز ايشان جناب كه زير, شدة دستهبندي

1. Pioneer Study.

پژوهشي1 پيش مطالعة Ç 1

قÇلمرو و نÇوع بÇا مÇناسب دادههÇاي و روش و عÇلوم ميبايست فن اين در
دوازده گانه شروط از يازده بند در كه همانگونه گيرد, قرار مطالعه مورد سياحت
گرفت/ بهره نيز ميشود ذ كر اين از پس كه فنوني از ميتوان مرحله اين در آمد,

مشاهدهاي مطالعه Ç 2

و بÇومها فرهنگها, جوامع, انسانها, و شهرها سياحت و مطالعه براي فن اين
گÇفتهانÇد/ انفس" و آفاق "سير آن به Hاصطالح عرفا كه ميشود, استفاده جمعيت

است/ بالشك شرايط از مستقيم واقعيت به رجوع كه است بديهي

مصاحبهاي مطالعه Ç 3

دادههÇا, گÇردآوري فÇن در شÇيوه بهترين انسان, سياحت يا انفس, سير در
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آن از عÇرفا و قÇدما كÇه است, شÇوندگان پÇژوهش با گفتگو و مصاحبه فن همان
ياد است, مشاركتي مشاهده و مصاحبه نوعي كه مجالست", و "معاشرت بهعنوان

 كردهاند/

اسنادي مطالعه Ç ê

و عÇناصر شÇرح و گÇذشته رخدادهاي و عقايد توصيف و تبين شناخت, در
به مراجعه يا اسنادي, فن به رجوع نيازمند پژوهشگر البته فرهنگي, مجموعههاي

پذيرد: انجام طريق دو به ميتواند اسنادي مطالعه است/ مانده بجاي اسناد
ابنيه آثار مطالعه مثل فرهنگشناختي باستانشناختيو اسناد صورت به الف:

يÇا زيÇارتگاهها مÇثل فÇرهنگها در باقيمانده نمادهاي و سمبلها يا و ساختمانها و
قسÇمت دو در را چÇنين ايÇن مÇطالعه ايشان جناب كه ادوات, ديگر يا و پرچمها
فرهنگ ادوات و عناصر يا و باستانشناختي نكات مطالعه Ç 1 ميفرمودند: تقسيم
و سÇمبلشناسي نكÇات مÇطالعه Ç 2 و بÇلدان و شهر سياحت و مطالعه در را مادي

انسان/ سياحت و مطالعه در را مادي Çنا فرهنگ ادوات
تعهدنامهها سفرنامهها, تذكرهها, نامهها, كتب, در مكتوب اسناد شكل به ب:

مكتوب/ اشكال ديگر و

<نمونهصوفيهواصÇل مردمنگاري: عينگراÄي و صدر سعه و علمي اخالق از نمونهاي

وحدتوجود>

كÇه است افرادي و اقوام از سخن ايشان سه گانه سفرنامههاي جايجاي در
مباني و گفتهاند سخن طابثراه زينالعابدين حاجي مستعليشاه جناب مذهب عليه
ايشان ولي گرفتهاند, تكفير و انتقاد باد به را وجود وحدت فلسفه و صوفيانه تشيع
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به آنها نادرست و غيرمÆدبانه اغلب سخنان و تناقضگوÄيها معاندتها, نقل در
قÇطعات كاست/ و بيكم ميكند, نقل و ميشنود تنها عينگراي مردمنگاران شيوه

است/ سخنان همين از نمونهاي ذيل
قول از ميكند خطاب موالنا و فخرالعلما را وي كه الكابلي احمد نام ذ كر در
اعتراضي/ هيچ بدون ميفرمايد, نقل آنها به توهين و صوفيه رد در سخناني ايشان

كنيد: نگاه
به دانسته خود بازار رواج و كار رونق بجهت فريبندگان از طايفهاي و ///>

آن بÇه نادانسÇته غافالن از گروهي و شدهاند قايل و كاسد توجيهات اين

گمراهي وادي در را سفيهان سخنان آن به و گشتهاند معترف فاسده وجوه

آن و بوده/// كوفي ابوهاشم گفتند/// صوفي كه را كسي اول انداختهاند///

/2ê و ë ص السياحه, بستان شيرواني, زينالعابدين حاج /1

و///>1 بود قايل اتحاد و حلول به نصاري مثل ملعون

جاي (در ميفرمايند استدالل و ذ كر روشني به موالنا جناب كه درصورتي
اعÇتقادات از نÇه و است صÇوفيان اصول از نه حلول و اتحاد مذهب كه ديگري)
در ميپردازنÇد/ محض نقل به بيطرفانه چنين اين گزارشهاÄي در بلكه نصاري/
به تقيه شا گرديو بزرگوار, امامان زمان در كه صوفيه بزرگان قول نقل همين ادامه
و دروغ چÇندين و بÇيحرمتي مÇورد داشتند را الم عليهمالس معصومين اÄمه شيوه
نگاه ميبيند/ ناب" "نقل به موظف را خود موالنا جناب ولي ميسازد, گرفتار بهتان

 كنيد:
خÇواه و پÇوشند صوف خواه را ابوهاشم) (منظور او پيروان و ///>

نسÇبت بسطامي ابويزيد به را ايشان آن از بعد و گويند/// صوفي نپوشند
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اتحاد و حلول به بودن اعتبارقايل به و كردند لقب بسطاميه و يزيديه داده

اتÇحاد بÇر ايشÇان از جمعي چون و خواندهاند اتحاديه و حلوليه را ايشان

و كردند, نام وحدتيه را ايشان شدهاند قايل وجود وحدت به نموده مبالغه

بÇه و گÇفتند حÇالجيه كÇرده منصوب را ايشان حالج منصور به همچنين

حلول وجه بر ايشان بهخداÄي نموده غلو خود مشايخ باب در آنكه جهت

و غالت را ايشان افزودند ديگران و خود گمراهي بر و شدند قايل اتحاد و

مÇردمفريبي و خÇدعه و زرق و مكر سبب به و كردند نام غاويه و غاليه

/2ë ص جا; همان /1

ساختند>1 موسوم خداÄيه و فيه را ايشان

كÇه مÇغرضانهاي و نÇادرست غÇلط, تقسيمبندي مبحث همين ادامه در باز و
ذ كر ميكند تقسيم عشاقيه و واصليه اتحاديه, حلوليه, مذهب چهار به را تصوف
را خÇويش عقايد كه هنگامي در ا گرچه دهد; نشان اعتراضي آنكه بدون فرموده
از هيچكدام و است تشيع باطن همان تصوف كه ميشود روشن ميفرمايد توضيح
از منقول گفتههاي و محضاند باطل و نبوده موردقبول صوفيه نظر از فوق مذاهب
صÇدر سÇعه آنچنان اباطيل, اين نقل هنگام در اما باطلاند; يكسره الكابلي احمد
اوج ايÇن ا گرچه ميشود, معتقدين روحي آزار موجب گاه حتي كه ميدهد نشان

است/ عينگرا علمي اخالق
صوفيه موافقين نظر بعد صفحه چند در فوق رأي بطالن شدن روشن براي اما
ابÇراز بÇغض و حب با نظري وي خود آنكه بدون باز ولي ميفرمايد, ذ كر نيز را

كنيد: نگاه ميپردازد/ نقل صرف به باز بلكه فرمايد,
حÇاصل قطعي علم قراين بعض از كه علما از بسياري كذلك و ///>
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صوفيه و عرفا ا كثر قدر جاللت به معترفين و ين مقر از ايشان كه ميشود

شÇارح آقÇاهادي و مÇحسن, مÇوالنا ولد الهدي علم ميرزا مانند ميباشند

عÇلي ميرمحمد و كشميري, مالشمسا¾ و تنكابني, حسن شيخ و مفاتيح,

و مÇيباشند, الهÇيات شارح دو هر ميرجمال و شجاع امير او پسر و قمي

بيدآبادي محمد آقاي موالنا معاصرين از و قمي, سيدابراهيم مدقق سيد

جيالني محراب موالنا و اصفهاني ميرمظفر محمدعلي ميرزا او شا گرد و

ديار آن عرفاي اعراف و روزگار علماي اعلم بزرگواران اين سه هر  كه

مÇوالنا و كÇثيره, كÇتب صÇاحب نÇراقÇي مÇÇحمدسعيد مÇÇوالنا و بÇÇودند

كÇبرويه صÇوفيه سÇلسله مشÇايخ و بزرگان از بعد به بيدآبادي محمد آقا موالنا از بزرگواران اين /1
هستند/

صوفيه و عرفا قدر جاللت به ين مقر فيالجمله دزفولي1 ميرصدرالدين

از ايشان وغير اماميه فقهاي علما¾ و حكما¾ متأخرين و ازمتقدمين ه محق

/30 جا; همان /2

و///>2 بيرون شماره

تأليÇفات بÇه راه ايÇن در و بÇوده صÇوفيه طريق سالك خود كه علمايي از و
مينويسد: فرموده ياد زدهاند دست ارزشمندي

مÇيرمحمد و حسين, شيخ او بزرگوار پدر و آملي حيدر سيد و ///>

فÇقير بÇهنظر كه نمودهاند تأليف مفيده كتب ايشان از هريك داماد باقر

مÇوالنا و صÇاحباسÇفار, شÇيرازي صÇدرالديÇن موالنا و است, رسيده

موالنا و بسيار, كتب صاحب مجلسي محمدتقي موالنا و گيالني, شمسا¾

محسن موالنا و كافي, كتابشرحاصول مÆلف مازندراني محمدصالح

وتفسيرصافي, عرفان فن مكنوندر ودر فقه مصنفمفاتيحدر  كاشي
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قاضي او محقق شا گرد و بهشت, مÆلفكليد تبريزي رجبعلي موالنا و

وموالنا بسيار, رساÄل شارحتوحيدصدوقومÆلفاربعينو سعيدقمي

وجود مسأله در ايشان از رسالهمختصر صاحب اردستاني محمدصادق

و مراد, وگوهر مÆلفشوارق الهيجي زاق عبدالر موالنا و ميانست, در

شÇارح و مÆلفشÇمعاليÇقين اوست خلف كه حسن ميرزا محقق موالنا

رسالهحدوث طالقانيمÆلفرسالهاصولاصليهو مقيم موالنا هدايهو

و الحسيني, مفتاحاالسرار مÆلف دماوندي عبدالرحيم موالنا و عالم,

جا/ همان /1

و///>1 رسالهصناعيه مÆلف فندرسكي ابوالقاسم ميرزا

است صوفيانه ع تشي اصلي جديو مبناي كه خود, اصلي عقيده توضيح در نيز
يك حÇدود در فÇرموده, نقل ديگران از كه اباطيلي برابر در وجود, وحدت يعني
وجÇود, وحÇدت فÇلسفه تÇوضيح ضÇمن و بÇرخÇاسته تÇوضيح به Gاختصار صفحه
و فÇرموده اعÇالم مÇردود و بÇاطل بÇويژه, را, بÇودن اتÇحاديه و حلوليه بهتانهاي
هÇيچكدام مÇذاهب, ايÇن تÇمام و/// قلندريه عشاقيه, واصليه, كه ميشود مشخص
بÇراي كÇه بÇاطل, يÇا حق است, حاالتي بلكه ندارند صوفيانه تشيع اصل به ربطي
تÇاريخ در كÇه هÇمانطور نÇميآيند, بهحساب مكتبي Hاساس و شده, حادث برخي
هÇمان مگÇر يÇافت, مكÇاتب اين براي سلسلهاي هيچ هيچگاه نميتوان تذكرهها
نÇهصورت و است انتساب تنها آنهم كه پرا كنده, بطور فرد, چند يا يك انتساب
تÇقسيم جÇنيدي Ç مÇعروفي سلسله چهارده به صوفيانه تشيع سالسل بلكه واقعي,

شدهاند/



 كتابنامه

سه سÆÇم تÇهران: محمدباقر,رهبرانطÇريقت, ميرزا حاج گنابادي, سلطاني Ç
/1371 محبوب, انتشاراتي

نعمتاللهيبستانالسياحهيا مستعليشاه زينالعابدين, حاج موالنا شيرواني, Ç
بيتا/ سناÄي, كتابخانه انتشارات تهران: اول, چاپ نامه", "سياحت

شمسي/ 13ê8 دانشگاه, و چاپ سازمان تهران: Çحدايقالسياحه,
سعدي/ انتشارات تهران: Çرياضالسياحه,

سناÄي/ كتابخانه تهران: محمد,طرايقالحقايق, شيرازي, نايبالصدر Ç



اصفهاني نورعليشاه جناب احوال در جستجو
باوي مهسيدبحرالعلوم وارتباطعال

اسفنديار محمودرضا

مه مقد

نا گسستني پيوندي عرفان فو تصو سرزمينبا اين فرهنگ تاريخو بيشك
و جÇغرافÇيايي حيطه در هريك صوفيه مختلف سالسل ديرباز از و است خورده
اين ديني فرهنگ تازگي و نشاط و باروري به شاياني خدمات خود معنوي نفوذ

نمودهاند/ ديار
تÇا برآنÇيم مقال اين در ما و است ه نعمتاللهي سلسلة طريقهها, اين از يكي
جناب كنيم/ معرفي را سلسله اين ل او قدر ستارگان از يكي گذرا و مختصر هرچند
ايÇن ف صوÇت و عÇرفان بÇلندپايه مÇعاريف از يكي بيترديد اصفهاني نورعليشاه
دهÇه چÇندين از بعد عرفان و ف تصو احياي در او كه سهمي چه, است/ سرزمين
ه اللهي نعمت سلسله به تنها و است ناشدني انكار است, كرده ايفا انحطاط, و فتور
احÇيا¾ <نهضت مركزي شخصيتهاي از يكي را او ميتوان بلكه نميشود/ مربوط
بÇر انÇدك مجال اين در ما تأ كيد بيشترين البته دانست/ ايران عرفان> و ف تصو
براي ما ميباشد/ نورعليشاه جناب با بحرالعلوم سيد جناب اتصال يا ارتباط داستان
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فقها ظاهرو علماي از بخصوص عدهاي كه Çارادت ارتباطيا اين كيفيت پيدا كردن
Hنهايت و نموديم بررسي را موجود منابع و مĤخذ تمامي Hتقريب Ç آنند منكر بهشدت
مÇنابع از مÇنقول بÇيشتر و اندك بسيار البته كه شواهد و مطالب تمامي ارزيابي با
رأي بحرالعلوم سيد به وسلوكمنسوب كتابسير بررسي با نيز و ميباشد, صوفيه

افتد/ قبول و آيد درنظر چه تا حال داشتهايم/ اعالم را خود نظر و
عÇرفاني وسيع تبليغ به دست نورعليشاه جناب كه موقعيتي بهتر درك براي
را ايشÇان ظÇهور مÇقارن ف صوÇت و عرفان وضعيت از مختصري ابتدا يازيد خود
ارتباط چگونگي و معصومعليشاه جناب معرفي به پس آن از و مينماييم بررسي

ميپردازيم/ ف تصو احياي نهضت ابعاد ديگر و ايشان با نورعليشاه جناب

زنديه دوره اواخر در ف تصو و عرفان وضعيت

ايران تاريخ در فرهنگي ركود و افول دورههاي جز¾ ميتوان را زنديه دوران
از حÇاصل اغÇتشاش و بÇيثباتي تÇداوم امÇر ايÇن عÇلل از يكي داشت/ محسوب
نادرشاه بزرگ جنگهاي تا گرفته افغان محمود فتنه از صفويه, از بعد درگيريهاي
ديگÇر, سÇوي از زنÇديه حكÇومت تثبيت براي كريمخان نزاعهاي و سو, يك از
يك شÇاهد كÇه است كريمخان حكومت محدود دوران در تنها و ميرسد/ بهنظر

هستيم/ نسبي ثبات
شÇد آغÇاز صÇفويه دوران اواخر از كه فرهنگي و فكري فتور و ضعف اين
و يÇافت/ تÇداوم كريمخان پس آن از و افشار شاهان دوران در فزايندهاي بهنحو
و عÇالمان هسÇتيم/ مÇفرط قشÇريگرايÇي تسÇلط شاهد دورهها اين طول در Âعم
و علم اهل خود كه زند شاه نيستند/ دارا را شايستهاي منزلت و جايگاه دانشمندان
از نÇميدهد/ نشان علمي و فرهنگي جنبههاي به هم چنداني توجه نيست, دانش
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و نميشود/ ديده زيادي چيز شيراز در تاريخي بنا¾ چند جز زنديه دوران سراسر
نÇهايي غÇلبه تÇا نÇادر دولت سÇقوط از كÇه سÇالهايي طÇÇي <در ايÇÇنكه خÇÇالصه
داخÇلي جÇنگهاي و اغÇتشاش و تÇفرقه در آن سراسر است, قاجار آقامحمدخان

/31 ص زرينكوب, عبدالحسين دكتر ايران, ف تصو در جستجو دنبالة /1

شوم يادگارهاي از كه قشريگرايي نفوذ و غلبه شد, اشاره همچنانكه و  گذشت>/1
و جاهل متعصبان بازار و داشت/ رونق همچنان دوره اين در بود, صفويه دوران

بود/ داغ مالنمايان
بÇا مÇردم مÇذهبي تÇعصبات تÇحريك بÇا قشÇري نÇمايان روحÇاني <مشÇتي
را آنان و ميآورند فرود خود مخالفين سر بر را تكفير چماق بهانهاي  كوچكترين
جÇامعه در عÇجيبي فكÇري اخÇتناق يك درحÇقيقت و مÇيكردند ساقط هستي از
فكÇري جÇنبش يك يÇا و عكسالعÇمل يك بÇراي زمÇينه مÇÇيكرد, حكÇÇومت

/29 ص همايوني; مسعود دكتر ايران, در اللهيه نعمت طريقه سلسلههاي تاريخ /2

بود>/2 شده فراهم بيمورد تعصبات و خرافات از رهاييبخش
دورة (سواي ايران در قمري هجري 1190 سال از قبل ه اللهي نعمت <طريقه
سÇاير از فÇقط نÇداشÇته, ظهوري و طلوع او) فرزندان بعضي و نعمتاهللا شاه خود
عهد اواخر در تا ميزيستهاند گمنامي زواياي در جمعي ذهبيه و نوربخشيه سالسل

/10 ص ايزدگشسب, اسداهللا شيخ نگارش نوراالبصار, /3

بود/ منوال بدين وضع زند>3  كريمخان
زماني مقطع اين توصيف در دررياضالسياحه شيرواني زينالعابدين حاج
اسم و بود خالي طريقت و فقر از ايران كشور سال هفتاد <قرب مينويسد: چنين
در فقرا از كس چند مگر نديده, فقر اهل احدي چشم و نشنيده كسي گوش طريقت

/ìëë ص شيرواني, زينالعابدين حاج السياحه, رياض /ê

ê/<ذهبيه سلسله از نفر چند و نوربخشيه طريقه از مقدس مشهد
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تأليÇف تÇاريخي <در مÇيگويد: چÇنين درطراÄق نيز شيرازي معصوم محمد
تÇا صÇفوي حسÇين سلطان شاه دولت زمان از نوشته كه ديدهام متأخرين فضالي
دولت كÇه زيÇرا بودند بياعتبار انظار در ايران علما و فضال¾ زنديه, خوانين آخر
كÇه الواريÇه و تÇرا كÇمهانÇد از فرعي اصل در كه افشاريه و افاغنه طايفة با سالها
و فÇضل و عÇلم اهل با را طوايف اين و بوده برقرار است, فيلي ايالت از شعبهيي
سرگشته, غفلت و ناداني تيه در ازمنه آن اهالي و نبوده رابطهيي و راهي معرفت

/171 ص ,3 ج شيرازي, معصوم محمد الحقاÄق, طراÄق /1

ميگرديدند>/1

ف تصو تجديد نهضت آغاز و ايران به معصومعليشاه جناب ورود

عÇهد اواخÇر در بود دكني عليرضاي شاه مريدان از كه معصومعليشاه جناب
ايÇران به ه اللهي نعمت طريقة احيا¾ براي خود مراد پيرو امر به دكن از  كريمخان
تا ميطلبيد بسيار جانفشانيهاي بود, حا كم روز آن ايران در كه شرايطي با و آمد
شÇاه جÇناب گÇويي و شود/ رسانيده همگان به راستين ف تصو معنوي و بلند پيام
بÇود/ فÇرستاده ايÇران بÇه امÇر ايÇن بÇراي را خÇود سÇفير بÇهترين دكÇني عÇليرضا
بهاتفاق دريا راه از ق / ه 1190 سال در كريمخان دولت اواخر در <معصومعليشاه

/29 ص اللهيه, نعمت طريقه سلسلههاي تاريخ /2

و آزادگÇي بÇه را <مÇردم او گÇرديد>/2 مÇقيم آنجا در و آمد شيراز به خود همسر
و قشريون مقابل در نمود/ دعوت مذهبي خرافات و اجتماعي قيود از وارستگي
گفت: كردو دعوت عشق و ذوق و حال به را خود مريدان آنان خاميهاي و تعصب

است آشÇامي خون كار جنيني تا است خامي تعصب و سختگيري
جÇنگ و نÇهاد سÇو يك بÇه را خرافات و زد درون آرامش و كل صلح از دم
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نÇديدند چÇون گÇفت: و نÇهاد عذر و دانسته حقايق درك عدم را ملت دو و هفتاد
و ايÇثار و مÇحبت زوره, زرو اصحاب به بياعتنايي با او زدند/ افسانه ره حقيقت
با و داد قرار نفس هواي بند از رهايي و طريقت اساس را نيازمندان و فقرا به توجه

/30 ص همان, /1

برخاست/>1 مبارزه به سالوس و تزوير و ريا

نسÇبت وقت حكام اذيت و آزار و معصومعليشاه جناب به نورعليشاه جناب پيوستن

بهايشان

جناب كه شد مذكور Hسابق> ميگويد: چنين درطراÄق شيرازي معصوم محمد
بوده, طبس و رقهتون قريه از اصلش كه عليشاه فيض به ملقب عبدالحسين ميرزا
وي به فياض ايزد سعادتمند, فرزندي گرديده, متأهل و گزيده اصفهان به توطن
و تون جمعه امام و مالمحمدعلي كه را خود ماجد والد نامي نام تا فرموده عنايت
به فيضيابي از بعد و فرموده محمدعلي ميرزا شريفش نام نهاده, وي بر بوده طبس
فÇرزند گÇرديد, مذكور تفصيلش كه معصومعليشاه سيد سيدمظلوم ارادت سعادت
مشÇرف سÇيد حضور شرف به علوم و فنون ا كمال و بلوغ سن از پس را ارجمند

/198 ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق /2

شدند>/2 يكديگر همقدم و برادر ولد, و والد طريقت مقام در و ساخت
ميگويد: چنين مورد اين در السياحه درحداÄق شيرواني زينالعابدين حاج
و آوردنÇد, تشÇريف ايÇران بÇه كريمخان دولت اواخر در معصومعليشاه <جناب
كÇمال به نموده تربيت و كرد تلقين را Ç هما سر س قد Ç نورعليشاه و عليشاه فيض

/27 ص شيرواني, زينالعابدين حاج السياحه, حداÄق /3

گردانيد/>3 الخلفا خليف¹ را نورعليشاه و فرموده ارشاد رخصت اذن آنگاه رسانيد,
امÇام از واقعه در دكني عليرضاي شاه گويند است: آمده تذكرهرياضالعارفين در
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/êë1 ص هدايت, قليخان رضا گردآورده العارفين, رياض /1

عاشقانه كوششهاي و مساعي نمود/1 و نمايد ايران روانه را او كه شده مأمور ثامن
و راغب ف صوÇت بÇه را مردم مختلف طبقات از زيادي عدة معصومعليشاه جناب
قÇيام خÇاطره كÇه چÇرا انداخت; بهوحشت را وقت حكام امر همين و نمود داخل
و مÇيكرده زنÇده اذهان در را صفوي اسماعيل شاه رسيدن سلطنت به و صوفيان
آن حا كمان سو ديگر از و ميديدند/ الزم را آنها از جلوگيري سياست, برحسب
عÇامه در ظÇاهرگرا فقيهان نفوذ و قشريگرايي غلبه بهجهت ظاهر علما¾ از زمان
برحسب و بودند انديشنا ك عالمنماها بعضي فتنهجويي از و مرعوب بسيار مردم,

ميداشتند/ روا صوفيه به بسيار آزار و سختگيري آنها ميل
پيدا مذهبي و شرعي جنبه آنقدر صوفيه اذيت و آزار اين گاهي ميان اين در
ثÇواب مسÇتوجب و صواب امري را امور اين در شركت كاالنعام عوام كه ميكرد
تحريك به را مشتاقعلي جناب جاهل مردم و عوام همين كه جايي تا ميشمردند/
جÇامع, مسجد از خروج هنگام بود, كرمان جمعه امام Gظاهر كه نامي "مالعبداهللا"

رساندند/ شهادت به مريدانش از يكي با همراه
كريمخان), دستور (به كردند اخراج شيراز از نيز را يارانش و معصومعليشاه
و اخراج اصفهان از را آنها نيز مرادخان علي نمودند/ مراجعت اصفهان به آنان و
سÇيد داد/ نÇورعليشاه و مÇعصومعليشاه جÇناب گوش بريدن به دستور پس آن از
كه Ç او از كردن دلجويي و قاجار خان كمك از بعد مشهد راه از كه معصومعليشاه
مÇيبرد, بÇهسر تÇوقف و حÇبس در شيراز در قاجار آقامحمدخان كه زماني  گويا
بود, رفته هند به Ç بود كرده پيدا ارادتي سيد به شوشتري جعفر مال حاج بهوسيله
ديگرباره و ماند كربال سپس و نجف در و كرده عتبات به مراجعت چندي از پس
و محبوس چندي را او رسيد كرمانشاه به چون و آمد ايران به مشهد زيارت قصد به
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خان ابراهيم حاج تأييد و كمك با و بانفوذ, فقيه بهبهاني, محمدعلي آقا بهدستور

/êê7 ص آبادي, حبيب محمدعلي ميرزا ثار, Ðاال مكارم /1

نمودند/1 غرق قرهسو رودخانه در قاجار, وزير شيرازي,
بود, شده عازم مشهد به معصومعليشاه جناب همراه كه نيز نورعليشاه جناب
ميرزا بن مهدي ميرزا جهالت, و غفلت خواص بعضي و عوام تحريك به آنجا در
بود, سامان آن در عام و خاص مرجع و خراسان مجتهدين از كه حسيني هدايتاهللا
هÇمواره امÇر ايÇن صÇدور از بعد البته و داد نورعليشاه گيسوان تراشيدن به فتوي

/ê1 ص نوراالبصار, /2

نورعليشاه جناب معصومعليشاه, جناب شهادت از <بعد مينمود/2 ندامت اظهار
محمدحسين حاجي مرحوم كه آن از بعد برده سر به عرب عراق در Hمتواري چندي
را مÇريدين حÇوالت و قÇاÄممقام و وصÇي را حسÇينعليشاه بÇه معروف اصفهاني
در و گرديد واصل الهي رحمت به موصل در شده, موصل روانة فرموده, بهايشان

/1933 ص ,3 ج نوايي, عبدالحسين تصحيح شيرازي, بيگي ديوان احمد سيد الشعرا, حديقه /3

ترديد محل طبيعي, بهطور ايشان فوت البته مدفون/>3 يونس(ع) حضرت جوار
مÇحمدعلي آقÇا مأمÇوران را جÇناب آن كÇه است ايÇن بÇر گمان را عدهاي و است

كردهاند/ مسموم  كرمانشاهي

محيي و اصالحگر نورعليشاه

سÇنن احÇيا¾ و اصÇالحگرايÇي نÇوع يك نÇورعليشاه, آثÇار به گذرا نگاهي با
نمود/ مشاهده آنها در ميتوان را اسالمي ف تصو

يك اصالحگرايي جريان هر و يكديگرند ملزوم و الزم احيا¾ و اصالح البته
و افÇزودنها و اعÇواجÇاجات و تحريفات كه چرا دارد/ خود در نيز احيا گري نحو
اصالحگران اين و ميدهد/ روي نحله ملهو هر در زمان گذشت با فراوان  كاستنهاي
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كژيها با مبارزه اصالحو به دين, احيا¾ حياتو تجديد عزم به كه هستند محييان و
مييازند/ دست

در قاعده, همين بر نيز ميدانند اسالم معنوي ميراث وارث را خود كه صوفيه
احÇيا¾ نÇهضت هÇمين جمله از زدهاند/ حركتهايي چنين به دست موردنياز مواقع
حÇركتها همين عداد در ميتوان نيز را نورعليشاه و معصومعليشاه توسط ف تصو

داشت/ محسوب
مشÇايخ ديگÇر همچنين (و نورعليشاه عملي و علمي سيرة در اساس اين بر
مÇجذوبعليشاه, مÇظفرعليشاه, هÇمانند آن, از پس و او مÇعاصر نÇÇعمتاللÇÇهي
مقدس شريعت اصول بر تأ كيد همان و///) حسينعليشاه همداني, مالعبدالصمد

اول, چÇاپ المÇعارف, عÇوارف رسÇاÄل مÇجموعه از نÇورعليشاه, جناب دين, فروع و اصول ر/ ك/به: /1
شيراز/ احمدي كتابخانه انتشارات ,13ì3

يك نورعليشاه, ديگر عبارت به و ميشود/1 ديده اسالمي ف تصو اصول و اسالم
ظهور همانند Ç بود نموده رخ ف تصو در كه انحرافاتي با را غيرمستقيم مبارزة نوع

نمود/ آغاز Ç و/// غال¸ و اباحيه

اخباريه و ف تصو

بÇا او آشÇنايي در بÇايد را ف صوÇت بÇه نورعليشاه گرايش زمينههاي از يكي
اشترا ك نقاط داراي جهاتي از اخباري مكتب و ف تصو كرد/ جستجو اخباريون
مأثوره روايات و اخبار و سيره و نبوي سنن بر تأ كيد Á او دو هر كه چرا ميباشند,
از يكي اصفهان او موطن كه نورعليشاه گويا و ميكنند/ Ç عليهمالسالم Ç بيت اهل از
اخباري علماي بعضي محضر در جواني اوان در است, بوده اخباريون عمدة مرا كز

است/ ميكرده تلمذ و مييافته حضور
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قضا از كه است اخير قرون علماي مشهورترين از يكي بحراني يوسف شيخ

/12ê ص دوم, چاپ اميركبير, انتشارات دواني, علي بهبهاني, وحيد /1

سÇپس بÇود صÇرف اخÇباري اول يوسف, <شيخ است/1 بوده هم بحرالعلوم استاد

/1ëë ص همان, /2

ايÇنكه از بعد گراييد>/2 است اصولي و اخباري بين وسط در كه معتدلي بهطريقة
و شهرستاني سيدمحمدمهدي آقا و بحرالعلوم مة عال آمد, كربال به بهبهاني وحيد
را خود شا گردان وحيد ا گرچه رفتند/ وي نزد به بحراني شا گردان از ديگر بعضي
سيدعلي آقا جمله از عدهاي اما ميكرد, منع يوسف شيخ درس به رفتن از Gا كيد
شبانهو بود بحرالعلوم] مه عال [شا گرد وحيدو داماد و خواهرزاده صاحبرياضكه

/12ê ص همان, /3

ميرفت/3 وي درس به احتياط كمال با

/12ê ص همان, /ê

گÇمان ê,است كÇرده نÇقل بÇهبهاني كتابوحÇيد مÆلف آنچه برخالف البته
اين كمااينكه باشد/ نبوده اخباري مكتب تأثير تحت بحرالعلوم مه عال كه نميرود
است, آورده فÇراهÇم عÇمر اواخÇر در بÇحرالعÇلوم كÇه وسÇلوك ازرسالةسير امر

هويداست/
نÇزديك هم به جهاتي از اخباري مكتب و ف تصو شد, اشاره همانطوريكه
نÇدارنÇد/ قÇبول را دين در تفقه در عقل مدخليت دو هر اينكه جمله از ميباشند/
امÇا شÇهودند و كشÇف بÇه قاÄل صوفيه كه است اين دارد وجود كه تفاوتي منتهي
ذ كرشد آنچه براساس ميكنند/ ا كتفا نقل بهصرفظاهرو اخباريونقاÄلنيستندو
و اخÇباري مكÇتب از بÇحرالعÇلوم و نÇورعليشاه تأثيريپذيري داشتن درنظر با و
و ارتÇباط زمÇينههاي از ديگÇر يكي اخباري, مكتب و ف تصو ظاهري نزديكي

ميگردد/ روشن نورعليشاه و بحرالعلوم نزديكي
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نورعليشاه جناب هواخواهان و مريدان كثرت و معنوي نفود

بود, ورزيده اشتغال علوم تحصيل به چند يك حال بدايت در كه <نورعليشاه
جمال و حسن بهعالوة داشت/ ر تبح هم ادب و شعر فنون در رسمي علوم از غير

/320 ص ايران, ف تصو در جستجو دنباله /1

<بÇاري ميشد/>1 قلوب جذب موجب كه بود وي در كمال به خلقي لطف دلربا,
و خاص موردتوجه آغاز همان از را او نورعليشاه ظاهري جمال و معنوي جاذبه

/322 ص همان, /2

نورعليشاه جناب ميساخت/>2 عصر حكام و فقها سو¾ظن و وحشت ماية و عام
كÇه ديÇار هÇر بÇه و داشت فÇوقالعÇادهاي جÇاذبه طالبان ارشاد و قلوب جذب در
او مÇريدان سÇلك بÇه و مÇيشتافتند ديÇدارش بÇه بÇوم و مÇرز آن مردم ميرسيد
او تÇبعيد بÇه مÇجبور حكÇام كÇه مÇيآمد پديد بالد آن در شورشي و درميآمدند
برميانگيخت/ را ظاهر علماي دشمني و كينه و حساسيت نيز امر همين و ميشدند
مشÇهور <نÇورعليشاه مÇيگويد: االدب ريحان¹ در مدرسي محمدعلي ميرزا
به مردمان مينمود, قيام و ارشاد به و ميكرد مسكن شهري به هرچندي شد, آفاق
كشÇوري امÇور در فساد انديشه به حكام طرف از كه ي بحد ميآمدند گرد سرش
كردند, زبان ورد را لعنش و طعن نيز ظاهر اهل و زهاد شد/ صادر او اخراج حكم
و زهÇاد كÇردار ايÇن و بÇودند اللسان رطب تكفيرش و توبيخ به منابر بر واعظان

/2ëì ص ,ì ج دوم, چاپ مدرس, محمدعلي االدب, ريحان¹ /3

از اسÇالم اهل عقايد بخش در ملكم سرجان ميگرديد/>3 او اشتهار مزيد منبريها
پÇدر] [فوت زمان آن در نورعليشاه <ا گرچه مينويسد: چنين  كتابتاريخايران
جÇمعيت رفÇتهرفته بÇالجمله بÇود پÇيري ديÇن امور در لكن جوان, سن بهحسب
برداشتند/ مخالفت علم و كرده> انديشه اصفهان علماي كه شد بحدي ميرمعصوم
در كه بود اين بر مردم گمان بودندو هزار شصت رسم اسمو به نورعليشاه <مريدان



123 اصفهاني نورعليشاه جناب احوال در جستجو

اظهار پنهاني در وي به ايران مردم از ا كثري و بودند وي معتقد مردم بسيار خفيه

/21ë و 21ì ص ملكم, سرجان ايران, تاريخ /1

ميكردند/>1 عقيدت و ارادت
از همواره درباري, فقهاي و قشري ظاهري علماي كه است يادآوري به الزم
از بÇيمنا ك و بودند هراس و خوف در عامه ميان در صوفيه مشايخ معنوي نفوذ
مزيد امر اين و بگرايد/ كسادي به آنان بازار عرفان چراغ روشني و گرمي با اينكه
را آنها و نمايند بدگمان طايفه اين به نسبت را پادشاهان و حا كمان كه بود علت بر

/88 ص السياحه, بستان /2

و تÇوطÃه هÇيچ از و كÇنند2 تÇحريك صÇوفيه غارت و قتل و شكنجه و آزار براي
طÇريقتي لقب از جزيي كه <شاه> كلمة Âمث و نكنند/ كوتاهي اينان عليه ترفندي
آرزوي و سÇودا پÇادشاهان درنظر را امر اين و كرده بهانه را بوده صوفيه بزرگان
چÇنين درحÇاليكه بÇنمايانند/ پÇادشاهي, و حكÇومت به يافتن دست براي صوفيه
آنها نزد باطني و معنوي مقام از رمزي كلمه اين و نبود صوفيه نظر مطمح مطلبي,
كÇه بÇحرالعÇلوم د يÇس سÆÇال اين به پاسخ در نورعليشاه چنانچه ميشود/ محسوب
و غÇلبه و سÇلطنت جÇهت <از ميفرمايد: رسيده?> كجا از شما <شاهي ميپرسد:

/200 ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق /3

نفوس>/3 ساير و خود نفس بر قدرت
مه الÇع مÇرحÇوم از جÇملهاي چند مبحث اين پايان در كه نيست بيمناسبت
دورة روشÇنگر اخÇتصار, عÇين در كÇه نماييم ذ كر باب همين در (ره) طباطباÄي
و آزادي و مشÇروطيت <ايÇن مÇيفرمود: مه الÇÇع جÇÇناب مÇÇاست/ مÇÇوردبحث
است, آمده سوغات ما براي كفار جانب از كه الاباليگري و بيديني و غربگرايي
توحيدي, و عرفاني گفتار و شده منسوخ درويشكشي ديگر كه داشت را ثمره اين
و قتلها و اتهامات همان هم امروز ميديديد شما وگرنه است; يافته نسبي آزادي
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/38ê ص چهارم, طبع طهراني, حسيني محمدحسين مه عال مجرد, روح /1

داشت/>1 وجود خدا راه سالكين براي دارآويختنها به و غارتها

(ره) بحرالعلوم سيد احوال شرح در مختصري

Çيد الس ابÇن بÇحرالعÇلوم مÇهدي محمد يد الس الكبري, والحج¹ العظمي ي¹ Ðاال>
بعد و متولد, هجري 11ëë سال كربال در البروجردي: بن د محم يد الس ابن مرتضي
در متوفي بهبهاني وحيد استاد درس حوزه به بزرگوارش پدر نزد مقدمات اخذ از
سÇنه در مÇتوفي صاحبحÇداÇÄق بحراني يوسف شيخ درس حوزة و ,120ì سنه
كرده استفاده و حاضر ,1183 سنه در اشرف نجف در فتوني مهدي شيخ و ,118ì

اتامÇيركبير, انÇتشار مÇصطفوي, حسÇن مÇقدمه, و تÇوضيح و شÇرح والسÇلوك, فيالسير رسال¹ /2
ص11/

است/>2
و معقول در و بود شده مجتهد اصول و فروع در بازگشت نجف به كه هنگامي
كرد, پيدا فنون ساير ادبياتو با كه مناسبي ارتباط و آشنايي با و بود سرآمد منقول
گفته او از كه ويژگيهايي چنين به او معاصرين تمامي رسيد/ عالي مدارج به آنها در
در او و شÇدند روان او سوي به نقاط ساير از فراوان گروههاي دارند/ اذعان شد,

/1ë8 ص ,10 ج ق, / ه 1ê03 بيروت دارالتعارف امين, محسن سيد الشيعه, اعيان /3

داشت/3 يت جد و كوشش پيشينيان ميراث و آداب و زمان متداول علوم احياي
مÇيگويد: چÇنين بحرالعلوم مة عال احوال شرح در الجنات صاحبروضات
د يÇس فÇرزند مÇرتضي د سي فرزند مهدي, د سي ما موالي معتمد, ركن و ند س د سي>
نÇتوانسÇته روزگÇار كه است امامي و پيشوا نجفي طباطبايي حسيني حسني محمد
مÇادر كه است بلندپروازي و ه عظيمالهم سلطان بسپارد/ جهان به را او مانند است
و اعÇالم عÇلماي بÇزرگ است/ بÇوده عقيم او همانند زاييدن از دراز ساليان دهر,
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بÇوده خÇود اوان و عÇصر يگانة و خود زمان و دهر مة عال اسالم, فضالي موالي
و صالح و پرهيزگار و متقي عالمي كه خود بزرگوار پدر نزد كوتاهي ت مد است///
جملة از كه مشايخ از گروهي نزد در نيز پرداختو علوم فرا گرفتن به بود نيكوكار
آقÇا مه الÇع استاد درس به پس آن از و نمود تعلم است بحراني يوسف شيخ آنها
و ف مشر نجف به آن از پس و شد منتقل Ç امه اي اهللا ادام Ç بهبهاني وحيد محمدباقر
و آمدن فرود محل Âفع زمان اين در او مبارك ميمونو خانة گزيد/ اقامت آنجا در
است/ عÇظام فÇضالي از فÇنون اسÇتادان مÇفزع و مÇلجأ و اعÇالم عÇلماي بارانÇداز
و عراق پيشوايان ساالر و پيشوا Ç عالهما دام Ç وحيد مة عال استاد از بعد بحرالعلوم
روي او بهسوي همگي عراق علما¾ است/ اطالق بطور فضال¾ سرپرست و بزرگ
عÇلوم اخÇذ او از اعÇالم عÇلما¾ از عظماي و دادهاند قرار خود ملجأ را او و آورده

/138 ص ,2 ج الجنات, روضات /1

ميكنند>/1
چنان از سنت اهل ميان در ميبرد سر به مكه در كه سالهايي در <بحرالعلوم
بÇرايشÇان وي مÇذهب كÇه هنگامي آنها از برخي كه بود برخوردار بلندي پايگاه
دربارة نيز پارهاي و گرويدند تشيع به كشيده دست خود مذهب از گرديد آشكار

ج مشاهي, خر بها¾الدين فاني, كامران جوادي, سيد حاج صدر احمد زيرنظر تشيع, المعارف داÄر¸ /2
/11ì ص ,3

پنداشتند/>2 شيعه منتظر مهدي همان را وي كه كردند مبالغه چندان او
¸ [همانند]المصابيحفيالفقه,منظومهالدر تأليفاتش از د سي علمي <مقامات
هجري 1212 سال در او است/ روشن ديگر, رسالههاي النجفيه,الفواÄدالرجاليهو

طÇوسي شÇيخ مسÇجد جنب در و كرده وفات اشرف نجف در سالگي ë7 سن در
ابÇوعلي شÇيخ نÇراقÇي, احمد بزرگوار شيخ جناب: آن تالمذه از و گرديد/ مدفون
زيÇنالعÇابدين مÇولي الغÇطا¾, كÇاشف جÇعفر شÇيخ تستري, اسداهللا شيخ حاÄري,
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/12 ص مقدمه, والسلوك, فيالسير رسال¹ /1

است/>1 ديگران و عاملي, محمدجواد سيد صاحبرياض, سيدعلي سلماسي,

وي جناب به سيد ارادت مسÃله تحقيق و نورعليشاه جناب با بحرالعلوم سيد مالقات

مشÇخص بحرالعلوم جناب و نورعليشاه جناب احوال تراجم كتب بررسي از
مÇنقول كتابطراÄقالحقاÄق در ارادت و مالقات اين داستان تفصيل كه ميگردد
چون نگاشتهاند, بحرالعلوم د سي مورد در و/// رجالي علماي كه كتبي در البته است/
كتاب (مانند نكردهاند مطلب اين به اشارهاي هيچگونه نداشتهاند عرفان ذوق Hغالب
از آنچه خالصة ابتدا بيشتر, بررسي براي و///)/ الجنات وروضات رجالبوعلي

جÇناب كÇه هÇنگامي مÇينماييم: ذ كر كتابطراÄق از را است شده نقل واقعه اين
به ارادت دست نهاني در محققين علماو از جمعي بود, سا كن عتبات در نورعليشاه
د سي شركت خواهان امر اين در و بستند او تكفير به كمر ديگر بعضي و دادند وي
نمود/ طلب نورعليشاه احوال در تحقيق جهت فرصتي ايشان اما شدند/ بحرالعلوم
باشد مالعبدالصمد ميرود گمان و بود مرتبط طرف دو با كه واسطهاي بوسيله و
و رد كه پاسخهايي و پرسش با مالقات اين در و ميشود/ انجام كربال در مالقاتي
آن از و ميبرد/ پي نورعليشاه جناب امر حالو حقانيت به د سي جناب ميشود بدل
مÇيرفتند/ نÇورعليشاه جناب نزد مالعبدالصمد همراهي به د سي جناب Gكرار پس
بحرالعلوم جناب سعي به نبودند راضي ايشان اقامت به كربال اهالي كه آنجا از ولي
از مÇعظمه مكÇه زيÇارت قÇصد بÇه نÇورعليشاه صÇاحبرياض, دعلي ميرسي آقا و

/200 و 199 ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق از تلخيص /2

ميشود/2 وارد بدان جسته, مهاجرت و مسافرت موصل جانب به سليمانيه
و ديÇدار جÇناب آن با نيز ديگري عالمان بحرالعلوم, د سي جناب جز به البته
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مÇرحÇوم ايÇنان جÇمله از دادنÇد/ ارادت دست HمÇرس بÇعضي و كÇÇردند مÇÇالقات
آقا و بحرالعلوم سيد شا گردان از كه "فخرالدين" به ملقب همداني, مالعبدالصمد
مسافرت در ميشد, محسوب علما و زهاد از عينحال در و بود بهبهاني محمدباقر
حÇاجي شÇد/ مربوط نورعليشاه) (جانشين اصفهاني حسينعليشاه با هم اصفهان
به شيراز در نيز مدرس علي د سي آقا پدرش و دلگشا مÆلفتذكرة نواب عليا كبر

/320 ص ايران, ف تصو در جستجو دنباله /1

رسيدند/1 وي صحبت

نعمتاللهي طريقة و همداني عبدالصمد مولي

ياري نورعليشاه, و بحرالعلوم اتصال تحقيق در را ما كه شخصيتهايي از يكي
از مناسبتهايي به ما كه است "فخرالدين" به ملقب همداني عبدالصمد مولي ميكند,
ايÇن كه نورعليشاه و بحرالعلوم مالقات جريان در جمله از Ç پيش صفحات در او
عبدالصÇمد مولي كه چرا كرديم/ ياد Ç ميكند پيدا فراوان اهميت ماجرا شاهد تنها
بÇزرگي عÇالمان مÇحضر از و مÇيباشد خود عصر ديني علماي بزرگترين از يكي
كسب عليصÇاحبريÇاضالعÇلما, د سي آقا و بهبهاني وحيد بحرالعلوم, همچون

است/ نموده فيض
و انكÇار غÇيرقابل نعمتاللÇهيه طريقه به او اتصال و ارتباط ديگر, سوي از
زواياي از بخشي ميتواند خود او, احوال تحقيق اينرو, از است/ منالشمس اظهر
تا ديديم مناسب علت, همين به كند/ روشن را نورعليشاه و بحرالعلوم ارتباط مبهم

بپردازيم: علمي و عرفاني عظيم شخصيت اين به اندكي
عبدالصمد مولي اهللا سبيل في قتيل اني, حق معارف عارف و اني رب معالم <عالم
و خبير ثي محد محقق, فقيهي حكمت, و علم پرچمداران از Ç طابثراه Ç همداني
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و ديÇني عÇلوم بÇه مÇربوط رشÇتههاي هÇمة به وارد خالصه و عقيدهشناس اديبي

حكÇمت انÇتشارات ولي, اسÇتاد حسين ترجمه و تحقيق همداني, عبدالصمد مولي بحرالعارف, /1
مقدمه/ ,1 ج ,1370

است/>1 بوده آنها در زبردست و اسالمي معارف
Hتقريب و بود عظيم مقامي داراي اجتهاد و فقاهت در عبدالصمد, مولي جناب
در چنانچه كردهاند/ اشاره امر اين به كردهاند, نقل را او حال شرح كه كساني تمامي
و مÇجاورت بÇه عاليات عتبات در سال چهل <قريب است: آمده رياضالعارفين

/ëêë ص العارفين, رياض /2

ميگذرانيد/>2 اجتهاد
آورده چÇنين مورد همين در دررياضالسياحه شيرواني زينالعابدين حاج
مجاورت Ç الم عليهالس Ç الحسين اباعبداهللا حضرت عتبه در سال چهل <قرب است:
مÇتكاثر هÇنر و وافر حظ فني هر از نموده ديار آن در علوم تحصيل هم و نموده
قرب بوده, كبار و صغار مسلم و روزگار سرآمد منقوالت در عليالخصوص يافته,

/721 ص السياحه, رياض /3

بود/>3 متمكن فتاوي و اجتهاد مسند در سال سي
سيد و بهبهاني محمدباقر آقا مرحوم شريعت, و ظاهري علوم در او استادان

/31ê ص ايران, ف تصو در جستجو دنبالة و ì02 ص ثار, Ðاال مكارم ê/ر/ ك/

بودند/ صاحبرياضالعلما¾, كرباليي, علي سيد آقا و êبحرالعلوم
طلب دست ظاهري, علوم در كتاب و تأليف و بحث و درس عمري از پس
برميبندد باطن ديار به رخت و ميشتابد جستجو وادي به و ميشود او  گريبانگير

ميكشد: نظم به چنين بيت اين در را خويش حال زبان و

مقدمه/ المعارف, بحر /ë

ëدمÇش عÇاقبتبهخير مÇن كه هزارشكر شÇدم ديÇر سÇوي امÇر عÇاقبت كÇÇعبه ز

به او ميل جريان به گفتهاند, سخن عبدالصمد مولي از كه منابعي تمامي Hتقريب
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را عÇصر نعمتاللÇهي مشايخ به او اتصال كيفيت و پرداختهاند عرفان, و ف تصو
است: قرار اين از كه كردهاند بيان

مÇحمد جÇناب داللت بÇه معلي) ( كربالي اقامت محل همان <در

خود روزگار مشايخ برخي خدمت به [مجذوبعليشاه] كبودرآهنگي جعفر

همان/ /1

از معصومعليشاه] و نورعليشاه [يعني بزرگوار دو آن امر به <و رسيد/>1

مشÇرف فكر و خفي ذ كر شرف به Ç سره قدس Ç حسينعليشاه خدمت

مانند نمود; مالقات شريف مقام همان در را طايفه آن از جمعي و  گرديد

Ç مست حسÇن و رونÇقعليشاه جÇناب و تÇوني عÇلي مÇظهر سÇيد جناب

مشرف عاليه مقامات به بزرگواران آن يمنتوجه از و Ç اسرارهم قدساهللا

درگذشت آن و اين از جناب آن معنوي و صوري فضايل وصيت  گشت

/ì13 ص السياحه, بستان /2

كوشيد/>2 باطن تكميل به بزرگواران آن خدمت در سال هشت مدت [و]

ذ كر طريق بيان در كتاببحرالمعارف, در نيز خود عبدالصمد, مولي جناب
اشÇاره HريحÇص Ç Çالم السس عÇليه Ç رضا امام تا نعمتاللهي مشايخ سلسلة به خود,

/2ê9 ص بحرالمعارف, /3

عÇلماي از ف, صوÇت به اتصالش و نسبت همين رهگذر از ايشان گويا مينمايد/3

/722 ص السياحه, رياض /ê

سÇال ذيالحÇجه مÇاه در آخراالمر و êكشيد فراوان اذيت و آزار عوام, و ظاهري

/212 ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق /ë

عبدالصمد مولي جناب ë/نوشيد شهادت شربت وهابيان جور تيغ از ق / ه 121ì
ميباشند: زير شرح به كه ديني مختلف علوم در است تأليفاتي داراي
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/378 ص ,ì ج االدب, ريحان¹ /1

و اخالقي1 ديني, علمي, است كتابي كه ف تصو و عرفان بحرالمعارفدر Ç 1
است/ شده نوشته عملي عرفان و حكمت در

محقق النافع شرحمختصر Ç ê لغت در اللغ¹الكبير, Ç 3 فقه در بحرالحقاÄق, Ç 2
Ç 7 آن حجيت و تجزي جواز در رسالهاي Ç ì اعم و صحيح در رسالهاي Ç ë حلي

مقدمه/ بحرالمعارف, /2

حلي/2 محقق شرحمعارجاالصول

ذهبيه طريقة به بحرالعلوم سيد جناب نسبت

ذهÇبيه طÇريقه بÇا بÇحرالعÇلوم جÇناب اتصال اثبات پي در ديگر بعضي البته
<سيد ميگويند و ميگيرند امر اين بر دليل را ضعيف شواهد از بعضي و ميباشند
ذهبيه] طريقه بزرگ مشايخ [از تبريزي قطبالدين سيد نزد در چندي بحرالعلوم
جÇناب كه است بوده اسبابي از امر همين شايد گمانند اين بر و است> كرده تلمذ
نÇورعليشاه تÇفسيق يÇا تكÇفير بÇه راجÇع حكم صدور در حال هر به را بحرالعلوم

/312 ص ايران, ف تصو در جستجو دنبالة /3

شفاهي اقوال و گمان و حدس بر البته امر اين اثبات براي و باشد/3 كرده متوقف
ايÇنجا در ما كه كردهاند ترسيم نيز نامهاي كرسي اساس اين بر و ميجويند استناد

ميكنيم: نقل Hعين
جناب با را [بيدآبادي] آقامحمد جناب اتصال طريقت اهل كه دانست <بايد
به معروف تاÄيد قصيدة صاحب گفتهاند شيرازي التبريزي محمد قطبالدين سيد
و التحميد, الثنا¾ آالف صاحبها علي ذهبيه, عليه سلسلة اركان از الخطاب, فصل

سر از ما و آقامحمد/ جناب با را الكاشف الدزفولي صدرالدين السيد جناب اتصال
تÇوسط يÇا استقامت به سيدعلي آقا جناب كه است ممكن كه گفت توانيم حدس
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بر را واحد شيخي به انحصار عدم باشد/ يافته نيز صدرالدين سيد جناب از تربيت
آخÇوند جÇناب اتصال طرق از طريقي افتد چنين پايه بدين و سلف مشايخ سنت

اجمعين: اسرارهم اهللا قدس قطبالدين سيد جناب با مالحسينقلي
1311 شعبان 28 متوفاي الهمداني مالحسينقلي آخوند جناب Ç 1

1283 متوفاي شوشتري سيدعلي آقا جناب Ç 2
12ë8 شعبان متوفاي كاشف صدرالدين د السي جناب Ç 3

1197 متوفاي بيدآبادي آقامحمد جناب Ç ê
1173 شعبان 18 متوفاي محمد قطبالدين السيد جناب Ç ë

سÇيد بÇه بÇدينگونه بحرالعلوم جناب اتصال پيداست خود ترتيب] بدين [و

/1ë2 و 1ë1 ص صدوقي(سها), منوچهر هين, صدرالمتأل بر متأخر عرفاي و حكما تاريخ /1

معني اين مÆيد نيز <و است: آمده چنين فوق اتصال اثبات براي و قطبالدين>1
خÇتم ختوم, جمله از هذا: هو و طابثراه اصفهاني نجفي آقا از ديگر نصي است
از (ره) شوشتري سيدعلي حاج مسرور مرحوم نيز و را/// ختم اين و كرسيه/// آيه

/1ë2 ص , همان /2

و///>/2 فرمودهاند روايت مقامهما اهللا اعلي بحرالعلوم د سي مرحوم

نورعليشاه) (جناب اللهيه نعمت سلسله به بحرالعلوم جناب اتصال  كيفيت

بÇا بÇحرالعÇلوم جÇناب اتصال در غالب قول كرديم اشاره كه همچنان البته و
آخÇوند كÇرسينامه بÇيان در بÇالغي عÇبدالحÇجه چÇنانكه است نورعليشاه جناب

ميدهد: نظر چنين همداني حسينقلي
مالحسينقلي آخوند موالنا Ç 1

نجف مقيم لطفاهللا مال موالنا Ç 2
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بحرالعلوم سيدنا و موالنا Ç 3

/12 ص /ق, ه 1371 مظاهري چاپ بالغي, عبدالحج¹ الحنفا¾, مقاالت /1

اصفهاني1 نورعلي جناب Ç ê
مÇتوفاي خÇويي شÇاه صمدعلي مرحوم تقريرات عا مد اين بر ديگر شاهد و
وقت آن در كÇرده: نÇقل قÇزويني كÇيوان قول از سميعي كيوان كه است ق 1331
بÇراي شاه] صمدعلي =] آقاي نزد لذا ميگشت راستگو قطب پي دربدر  كيوان///
<امروز فرمود: چنين آقاتقي [و] نمود پرسشهايي Hخالص و رفت سالسل تحقيق
شÇاه جÇانب از وي است/ حÇق بÇر هÇندي دكÇني شاه معصومعلي سلسلة ايران در
ابÇراهÇيم حاج سعايت به و آمده ايران به كريمخان عهد آخر در دكني عليرضاي
از پسري پدريو [ كذا]/ آمد اصفهان به شده شيراز از تبعيد و مغضوب صدراعظم,
[ كذا], او از پس تارزني يك و شدند او ربودة بودند تونياالصل كه علما معاريف
داد, "مشÇتاقعلي" تÇارزن بÇه و "نورعلي" لقب پسر به و "فيضعلي" لقب پدر به
سÇه اين با شد, تبعيد اصفهان از او ميافزايد, لفظ سه هر اين بر را شاه, لفظ عوام
مفصل گردشهاي با آنجا از و رفت خراسان به ديگر درويش چند و بوده مقرر
خالي سلطنت مدعيان جنگ و كريمخان فوت بهسبب كه ايران شهرهاي همه در
هÇمدانÇي مÇالعبدالصÇمد آنجا در و رفت كربال به [ كذا] بعد بودند شده متنفذ از
او به سر شده او ربودة عوام و طالب از ديگر جمعي و مخفي "بحرالعلوم" و آشكار
كرمانشاهو به [ كذا] بماندآمد نتوانست آنجا درگرفتلذا مذهبي آشوب سپردندو
و شÇد كشÇته حÇبس مÇدتي از پس بÇود فÇقها¾ رÇÄيس كÇه مÇحمدعلي آقا بدست
نمود> خود نايب بود, ار سي بلدان ساير و اصفهان در وقت آن در كه را نورعليشاه
بÇاطل واال برسد نورعليشاه به بايد ايران در اقطاب همه <سند ميافزايد: سپس و
در است انÇصاري] =] مÇرتضي شÇيخ مÇانند ف صوÇت در امÇروز نورعليشاه است,
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مÇنتهي او بÇه اخÇباريان اجÇازههاي هÇمه كه است صدوق شيخ مانند و مجتهدي,
در است مÇحيالديÇن شÇيخ مÇانند امÇروز ف صوÇت در نÇورعليشاه بÇاز مÇÇيشود,
ف صوÇت مÇركز چÇون كÇه فÇرمود:] آقاتقي [پس عرفان/ علم خاصه اصطالحات

/ë8 و ë9 ص صدوقي, منوچهر و سميعي كيوان ايران, ف تصو جديد تاريخ در رساله دو /1

است////>/1 سند او اجازة پس است نورعليشاه
كتابمجموعهآثارفارسياحمدغÇزالي ضميمه در نيز مجاهد احمد آقاي
غÇزالي احمد به كه صوفيه سالسل و اقطاب ره مشج> عنوان تحت نامهاي  كرسي

,7ì تÇابستان تÇهران, دانشگاه چاپ مجاهد, احمد اهتمام به غزالي, احمد فارسي آثار مجموعه /2
/187 ص ضميمه

است: ذيل شرح به آن از بخشي كه نموده اراÄه ميپيوندد>2
حسÇينقلي

Ñ
لطفاهللا مال

Ñ
(1212 (نجف بحرالعلوم مهدي

Ñ
نورعليشاه

احÇمد
Ñ

بÇهاريه
Ñ

(132ë (بÇهار بÇهاري د حمÇم
Ñ

(1311 ( كÇربال هÇمدانÇي
عبدالحجت

Ñ
(139ê (شهرري ار عص كاظم د محم

Ñ
(1322 (مشهد واحدالعين

ش)/ 133ë) بالغي
و نÇقل هÇم ديگÇري گونة به ميشود جاري بحرالعلوم جناب از كه سلسلهاي

/1ë1 ص صدرالمتألهين, بر ر متأخ عرفاي و حكما تاريخ /3

همدانÇي مالحسينقلي
Ñ

شوشتري3 سيدعلي
Ñ

بحرالعلوم سيد است: شده اثبات

/13ê ص همان, /ê
/1ê1 ص همان, /ë

Ñ

ëباطباييÇط قÇاضي عÇلي د يÇس آقÇا
Ñ

êتهراني واحدالعين احمد د آقاسي
Ñ

/13ê و 133 صص همان, /ì
/ì7 ص همان, /7

خميني7/ امام
Ñ

ìتبريزي ملكي آقا جواد ميرزا آقا
مرحوم به طباطباÄي قاضي سيدعلي آقا از كه است شده نقل نيز طريق اين به
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مه الÇع انÇتشارات چÇهارم, طÇبع طÇهرانÇي, حسÇيني مÇحمدحسين مه الÇع تأليÇف د, جرÇÇم روح /1
/1377 مشهد, طباطباÄي,

ايشان از برميآيد د1 كتابروحمجر از كه آنگونه و رسيده اد حد موسوي هاشم
است/ رسيده طهراني حسيني محمدحسين مه عال به نيز

بÇعضي مÇقايسه و تطبيق و بحرالعلوم به منسوب وسلوك رسالهسير به گذرا نگاهي

ه: اللهي نعمت طريقه تعاليم با دستورات

عارف علماي همه تأييد به بحرالعلوم جناب به منسوب وسلوك رسالهسير
طÇريقتي و سلوكي و سير دستورالعملهاي جامعترين و بهترين جزو خود نوع در
و قرآن شواهد با همراه پرمحتوايي, عين در ايجاز و جامعيت ميشود/ محسوب
را كÇتاب ايÇن است, داده آن بÇه وااليي و شيعي Âكام رنگي كه روايي و حديثي

است/ كرده خواندني و ممتاز
ف تصو اهل شرب و مذاق بر آن تصنيف سياق كه آنجايي از ديگر سوي از
و مÇخالفت بحرالعلوم جناب به آن انتساب در عدهاي تا است شده موجب است,
بÇهتشرع فÇقيه يك از ايشان بهزعم Gظاهر چون كنند/ احتياط دستكم يا و تريد
نيست/ قبول قابل چندان مطالبي چنين بيان و بياني چنين بحرالعلوم مه عال مرحوم
روشÇن داليÇل و مÇحكم و قÇوي استداللهاي با نكتهدان ذوق اهل عالمان البته و

كردهاند/ اثبات و تأييد را انتساب اين صحت
كه مقدمهاي در طهراني(ره) حسيني محمدحسين د سي حاج اهللا آيت مه عال
و قوي احتجاجات با و است پرداخته باب اين در بحث به نگاشته, كتاب همين بر
عÇالمه و طÇباطبايي(ره) قÇاضي عÇلي جÇناب چÇون بÇزرگاني تأيÇيد قÇول نÇÇقل
نتيجه بحرالعلوم جناب به كتاب اين انتساب صحت از طباطبايي(ره) محمدحسين
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الي 13 ص تÇهرانÇي, حسيني مه عال شرح, و مقدمه بحرالعلوم, به منسوب سلوك, و سير رساله /1
/23 ص

گرفتهاند/1 نسبت اين بودن اقوي و اقرب به

حسن مقدمه و توضيح و شرح با طباطباÄي, مهدي سيدمحمد مه عال والسلوك, السير في رسال¹ /2
/13ì7 تهران, مصطفوي,

انÇجام مصطفوي2 حسن آقاي توسط كه اثر اين از ديگري چاپ مقدمه در
است/ شده تأييد انتساب اين نيز شده

وجÇه بÇههيچ ديÇني عالمان از هاي عد چرا فهميد ميتوان كه است پرواضح
بÇا مÇجبورند ايÇنصورت در چون بروند/ مطلب اين پذيرش بار زير نميخواهند
علماي اعاظم عداد در را او جامعيتش و مقبوليت و شهرت كه بزرگي عالم چنين

درآيند/ مخالفت در از است, درآورده شيعه
ايÇن از خÇويش تÇصحيح مقدمه در مصطفوي حسن آقاي كه همانطور ولي

/13 Ç 12 صص والسلوك, السير في رسال¹ /3

اهل كه كساني براي رساله اين كه داشت توجه بايد ميشود:3 متذكر حق به رساله
وجÇود از كÇه نÇيست بعيد لذا و علم اهل عموم براي نه شده نوشته بودهاند سلوك
بحرالعلوم سيد خود حتي و باشند داشته اطالع مخصوصي عدة تنها رسالهاي چنين
گÇيرد قÇرار عموم دسترس در شريف رساله اين است نميخواسته مصالحي بنابر
بÇهوسيله فقط نيز شده نقل جناب آن از كه عادات خوارق و معنوي امور چنانكه
زينالعابدين مولي مثل بودهاند معني اين اهل كه مخصوصشان تالمذه از تن چند
يا و درس حوزه فضالي از چهبسا حتي كه شده نقل خزعلي محمد شيخ و سلماسي
نوشته سبك نظر از اما باشد/ نشده نقل اموري چنين نيز ايشان نسبي نزديكان از
هر گفت بايد نيست, مطابق ايشان آثار ديگر با پنداشتهاند منكرين كه رساله اين
بÇنابر نÇيز اثÇر ايÇن و ميطلبد را خود خاص بيان و اصطالحات علوم از رشتهاي
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و رجال يا اصول يا فقه در عالمه ديگر نوشتههاي سبك خالف بايد خود طبيعت
باشد/ عرفاني كتب بيان مطابق البته

ايÇن طريقتي و ف تصو شيوه آنقدر اينكه, توجه جالب و حاÄزاهميت نكتة
همچون بزرگاني كه است آشكار و روشن بحرالعلوم جناب خود سلوك و  كتاب
را ايشÇان بÇحرالعÇلوم عÇالمه احوال شرح در عاملي جبل امين محسن سيد عالمه
من أنه ن Ðاال الي االعظم واد الس يعتقد <و ميدارد: صوفيه و عرفا طرق از يكي به منسوب
Çه أن فيه الريب ا مم و والمكاشفات/ والعنايات الكرامات اولي من و ¹ الخاص ¹االلهي االسرار ذوي

يعني والسياح¹; العباد¸ لي اء ميله و زهده من ذلك يظهر والصوفيه, العرفا نزعات من نزع¹ ذا  كان

برخورداران از بحرالعلوم جناب كه اعتقادند اين بر حال به تا او زمان از مردم عامه
ميرود/ بهشمار مكاشفات و عنايات و كرامات صاحبان از و بود خاصه اسرارالهية
از طÇريقي داراي او كÇه است اين داشت روا آن در نميتوان شكي هيچ آنچه و
و عبادت به عالقهاش و ميل پارساييو از امر اين و است بوده صوفيه عرفاو طرق

ص طÇهرانÇي, مه الÇع تÇصحيح سÇلوك, و سير رساله از (منقول 1ìì ص ,ê8 جز الشيعه, اعيان /1
/(20

ميگردد>/1 آشكار سياحت
فÇقيه از تبعيت به تأ كيد كتاب سراسر در وسلوك رسالهسير شريف مÆلف
كه نباشد مجدد تأ كيد به نياز شايد و دارد/ و/// طريقت شيخ و طريقت عالم و باطن
نÇمونه چÇند بÇه Hصرف ما و است في تصو و طريقتي جنبة داراي سراسر كتاب اين
اين بيان و دادن نشان صرف ميكنيم گمان و ميپردازيم تشابهات اين از محدود
از يكÇي از را تعليمات اين سيد(ره) جناب كه مدعاست اين بر دليلي خود موارد
نشان و نام از اسمي هيچ چرا نيست معلوم البته ( كه خدا اولياي و طريقت مشايخ
ايشان كه باشد مدعا اين بر دليلي شايد خود هم اين و نميآورد روحاني استاد اين
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زمانه احوال و اوضاع به باتوجه و نشنوند صوفيه با ارتباط به متهم اينكه بهجهت
ورزيÇده مÇبادرت امر اين اخفا¾ و كتمان به شد, ذ كر هم مقال اين ابتداي در  كه
بر صاÄب گمان و غالب ظن باشد, روشن مقدار اين ا گر و باشند نموده اخذ باشند)

نباشد/ نورعليشاه جناب جز كسي طريقت شيخ اين كه بود خواهد اين
رسالههايكبريت با بحرالعلوم وسلوك مقايسةرسالةسير از ديگر طرف از
اين به است, ه نعمتاللهي سلسلة طريقتي دستورات حاوي كه وكنزاالسما¾ احمر

مÇجموعهها هÇمين از يكي درحقيقت نيز وسلوك رسالةسير كه ميرسيم نتيجه
واحد رساله يك مختلف نام دو البتهكبريتاحمروكنزاالسما¾ ميشود/ محسوب
اين حق حال اي علي است/ نورعليشاه و كرماني مظفرعليشاه به منسوب كه است
نعمت سلسلة مختلف مشايخ به كه Ç سلوكي دستورالعملهاي مجموعة اين كه است
بايد بلكه دانست متعلق خاصي شخص به نميتوان را Ç ميشود داده نسبت ه اللهي
طÇريقت ذ كÇري <تÇعليمات و سÇلسله> ايÇن در جÇاري تÇربيتي <دستورات آنرا
جÇهت و خÇود بÇراي هريك سلسله اين مشايخ كه داشت محسوب نعمتاللهي>

دكÇتر نوشته كنزاالسما¾ و احمر كبريت عنوان تحت موضوع همين در مقالهاي به بيشتر اطالع براي /1
ص ,1378 بهار اول, شمارة اول, سال جديد, دورة ايران, عرفان فصلنامه كنيد: رجوع آزمايش مصطفي

/181

مينمودند/1 آن استنساخ يا انشا¾ به اقدام مريدان تربيت و تعليم
ظهور در چهل عدد <خاصيت بيان در و اول بخش در رساله شريف مÆلف
مرحلة اين كه دانستهايم بيان به و ديدهايم, عيان به <خود ميفرمايند: استعدادات>
در مÇخصوص, است تأثÇيري و خÇاص, است خÇاصيتي را عدد مراحل از شريفه

/29 ص سلوك, و سير رساله /2

تÇطبيق براي مراحل>/2 قطع و منازل طي در ملكات; تقسيم و استعدادات, ظهور
صوفيه مشايخ كه كتابهايي به كافيست آنها, نقش و عدد خاصيت يعني مبحث اين



ايران عرفان 138

احساس بهراحتي تشابه اين تا شود رجوع كردهاند, تصنيف سلوك و سير باب در
از و ف تصو سالسل تمامي در كه خاص دستورات با چلهنشيني اهميت و  گردد/

است/ آشكار و روشن ه, اللهي نعمت سلسلة جمله
به رجوع از جز چارهاي را طالب <لهذا ميفرمايد: م دو بخش از اول فصل در

/123 ص همان, /1

فرقي <و نيست>1/ ميشود شيخ, يا اوستاد به او از تعبير كه او مقام قاÄم يا راهنما
كه روحاني فقه اوستاد و خوانند فقيهش كه جسماني فقه اوستاد ميان هست ديگر

/127 ص همان, /2

و مÇنازل سالك براي از طريقت علماي <بدانكه دوم فصل در گويند>/2 شيخش

/13ë ص همان, /3

دادهاند>/3 شرح را آنها در سير طريق و نمودهاند بيان عقبات
از متابعت برلزوم تأ كيد همه اين برميآيد بهروشني نقلشد آنچه به توجه از
ديده ف تصو طريق در جز اسالم بزرگ خانوادة از طايفهاي هيچ در طريقت شيخ

نميشود/
بÇراي كÇه هسÇتند صÇوفيه ايÇن تنها كه است الزم امر اين بر دقت Hخصوص
فكر ذ كرو تلقين او به آنگاه ميگيرندو بيعت او از سلوك و سير در مريد پذيرش
سÇياق همين بر و است مشهور و روشن بسي صوفيه طريق در امر اين و ميكنند
شÇيخ با بيعت از بعد راه اين در سير طريق عمدة <و ميفرمايند: بحرالعلوم جناب

/130 ص همان, /ê

ê/<زاريست و ابتهال و تبتل و تضرع و فكر و ذ كر آ گاه,

/1ì0 و 1ì1 ص همان, /ë

كه ميكنند اراÄه ëخلوت جهت دستوري ديگري بخش در بحرالعلوم جناب
از اينجا در بايد <و است: منطبق صوفيه طريقة در خلوت و مراقبه دستور با بسيار
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و حصير/ و بوريا چون برويد زمين از كه چيزي يا نشيند زمين برروي ذ كر براي

/1ì2 و 1ì3 ص همان, /1

1/<Hمربع يا Hك متور يا زانو دو به نشيند قبله مواجه نشستن وقت در
و طريقت مشايخ و است, شروط اوجب از اين <و ميفرمايد: سر كتمان در و
و عÇمل در خÇواه است, بينهايت مبالغه شرط اين به وصيت در را اذ كار اساتيد
آن از تجاوز و تخلف اندك و مقاميه, و حاليه واردات و حاالت در خواه و اوراد,

/1ì3 ص همان, /2

كه نيست پوشيده ف تصو با آشنايان بر ميشمرند>/2 مطلوب مانع و مقصد مخل را
در مÇريد از شÇيخ بÇا بÇيعت موقع در كه است پيمانهايي از يكي سراهللا> < كتمان

ميشود/ گرفته ف تصو
مÇيدهند: دسÇتوري چÇنين خواطر نفي براي ديگر, جايي در مÆلف جناب
هÇيچ در و نمايد يسار) جانب در است جسمي ( كه صنوبري قلب به تام <توجه
حمله خاطر ا گر و ندهد/ راه را ديگر خيال آن خيال بجز و نشود غافل آن از حالي
استادعامكهمصدرذ كرومناسبذا كرو احضارخيالصورت  كندوتشويشدهد,

/180 ص همان, /3

كند>/3 تمام فاÄده است دور مخاطره از بعضي از
يعني فرمودهاند, ذ كر خواطر نفي براي بحرالعلوم جناب كه مطلب دو اين و
شÇيخ مÇنظور ( كÇه عام" استاد صورت خيال "احضار و صنوبري" "قلب به توجه
عÇنوانÇين تحت طايفه اين كتابهاي در و است صوفيه طريقه دستورات از است)
ايÇن Hاتفاق و است/ شده پرداخته آنها به فكريه" "صورت مسÃله جمله از مختلف
نÇيز ه هيÇالل نعمت طريقه حق در فراوان طعنههاي و اتهام ايراد باعث اخير مورد
گÇنابادي د حمÇم سÇلطان الÇم حÇاج مرحوم آثار بعضي در چنانكه است/  گرديده
آن و شده ذ كر مطلب اين وبشار¸المÆمنين واليتنامه جمله از (سلطانعليشاه)
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,13ë0 تÇهران, دوم, چاپ رضاعليشاه, گنابادي تابنده سلطانحسين حاج تأليف عرفان, و علم نابغه /1
تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج شÇبهات(تأليÇف رفع رساله در مستقلي فصل در محترم مÆلف /300 ص
مسأله ايÇن از ابهام و شبهه رفع نيز (37 Ç 31 ص ,1377 تهران, پنجم, چاپ رضاعليشاه,  گنابادي,

 كردهاند/

و است مذكور نابغهعلموعرفان1 كتاب در كه خويش نامههاي از بعضي در جناب
دادهاند/ توضيح مسأله اين درباره السعاد¸, بيان تفسير در همچنين

ر تصو و صنوبري قلب به توجه نفسو حبس <و آوردهاند: ديگر جايي در و
به ابتدا و زيادكردن را عدد بهرفق و معده لو Ôح و دل زبانو از حروف جميع خروج

/19ê و 19ë ص سلوك, و سير رساله /2

و است>2 ضÇرور نÇهادن بÇرهم چشÇم و نشستن مربع و استقبال را نمودن بسمله
است, همراه نيز نفس حبس با كه فكر و ذ كر و مراقبه دستور با مطالب اين انطباق

ميباشد/ صوفيه طريقة به متعلق
ذ كر جيب به سر اربعينات <در ميفرمايد: خود ذ كر طريق در مÆلف جناب
اسÇم مÇرا اسÇتادم خÇيالي ذ كر در و دادم/ قرار اربعين نيز اربعيني در و بردم/ فرو

/211 ص همان, /3

در كه خاص كيفيتي با آنهم الحي اسم بكاربردن و فوق دستور آموخت>/3 "الحي"
طÇريقة در ذ كÇر مÇراحÇل از يكÇي بÇه مربوط Âكام Ç فرمودهاند مطلب اين دنباله

ميباشد/ Ç ميشود گفته حيات" "ذ كر آن به كه ه نعمتاللهي
و/// خلوت و اوراد اختتام ميفرمايد شريف رسالة اواخر در ديگر جايي در و

/217 ص همان, /ê

خود نيز اين كه ê/ميفرمايند ذ كر را صلواتكبير آنگاه استو الزم صلوات اين به

/11 ص نوربخش, جواد دكتر سعي به كرماني, مظفرعليشاه حضرت بحراالسرار, و احمر كبريت /ë

الالهاال ذ كر تكرار به ديگر جايي در و ë/ميباشد ه اللهي نعمت سلوكي دستورات از

/21ë ص سلوك, و سير رسالة مقدمة /ì
/ 8 ص بحراالسرار, و احمر كبريت /7

اشÇاره فÇريضه هر از بعد آي¹الكرسي7 تالوت و ìالظالمين من كنت ني اء سبحانك انت
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يونسيه ذ كر عنوان تحت نعمتاللهيه طريقه در نيز نت/// ا الا له ا ال آيه كه ميفرمايند

/18 ص همان, /1

است/1 آمده Ç انبياست سوره در 87 آيه انتهاي همان مراد كه Ç
داده نشان صوفيه طريق با وسلوك رسالةسير از كه تشابهات اين خالصه و
مÇطابق ÂامÇك ه هيÇعمتاللÇن طريقة دستورات با آنها از بعضي كه Hخصوص و شد,
ارادت فرضيه يقين, به قريب بهاحتمال كه است مطلب اين بيانگر ميرسد, بهنظر
نكاتي به باتوجه ما, ا گر كه چرا باشد/ صحيح نورعليشاه جناب به بحرالعلوم جناب
اين است, منتسب صوفيه طريق به بحرالعلوم جناب كه بپذيريم كرديم, ذ كر  كه

ارجÇمندم, و عزيز استاد پازوكي, شهرام دكتر آقاي جناب از ميدانم الزم خود بر مقاله پايان در /2
فÇرمودند, ذ كÇر بÇاب ايÇن در ايشÇان كÇه دقÇيقي نكÇات و اشارات از بسياري كه چرا نمايم/ تشكر

بود/ مقاله اين تأليف در حقير اين راهگشاي

باشد/2 نميتواند نورعليشاه جناب جز كسي طريقت شيخ



سلطانعليشاه حضرت زندگي شرح شهيديه:
آن) از پس وقايع و كيفيتشهادت و سبب در دوم: (قسمت

قزويني كيوان عباسعلي شيخ حاج

پازوكي شهرام دكتر تصحيح:

مزار دم به بود آمده غارت به كه بلوچها از يكي ساالرخان, زمان در ÇÇ سوم
گفته خود با ديده بسته را در بود/ آمده حجره در دم به نموده كششي دلش رسيده
از و بÇود شده باز گرفته را قفل شود/ باز من دست در قفل ند برحق اينها ا گر بود:

بود/ شده منصرف برگشته همانجا
و ات همÇم بÇعض در است تÇعداد به نوشتن از زياده كه نفر چندين ÇÇ چهارم

شده/ برآورده آنها مقصود و نمودند مزار آن براي نذر حاجات و معامالت
و مÇزار آن سر در خرجي نذر كه داده رخ را آنها گرفتاري بسياري, ÇÇ پنجم
و كÇردهانÇد خÇرج جÇلو بسÇياري و شÇده رفÇع و نÇمودهانÇد آنÇجا در تعزيه اقامة

شده/ برآورده مقصودشان
مأيوس معالجه از زده دانه بيدختي, اسماعيل بن حسن زوجة چشم ÇÇ ششم
نÇمود/ گÇريه او مزار در و ميخورد افسوس نموده, مرحوم آن طبابت از ياد شد/



1ê3 (2) شهيديه

ترا چشم آمدهام فرمودند: آمده, حضرت آن كه ديد خواب در بود مريدان از چون
مÇجلس و نÇمود تشكÇر بود سالم او چشم برخاست, خواب از چون نمايم/ خوب

نمود/ برپا تشكرانه را دالشهدا سي روضهخواني
بÇاز كÇار از كÇه گرفت درد ت بهشد پايش مزار كار فعلههاي از يكي ÇÇ هفتم

دادند/ شفا را او پاي او خواب در شد حضرت آن به ملتجي ماند,
درويشي 1330 سنه صفر دوازدهم پنجشنبه روضهخواني مجلس در ÇÇ هشتم
در مزار اين صاحب قبر به شدم ملتجي بودم مضطر گذشته پنجشنبه كه گفت ساÄل

آمد/ دستم به قران دوازده رسيدم خود منزل به تا مراجعت
آن مÇزار سÇر شب مÇطلبي و حاجتي براي كه نمودند نقل نفر چندين ÇÇ نهم
بايد آنچه يا را واقعه ميديدند خواب در خوابيدند/ آنجا شده ملتجي رفته, بزرگوار

بوده/ راجع باب آن در تعبيرش كه خوابي يا بكنند
خÇيلي نÇمودم عÇبور آنجا از تاريك شبي كه كرد نقل نيكان از يكي ÇÇ دهم
نÇزديك است/ زياد چراغهاي و هستند مردم آنكه گمان به را آنجا ديدم روشن

است/ روشن خانه آن و نيست احدي ديدم رفتم
بÇه كسÇي كÇانه شدم بقعه آن داخل بودم/ نÔب Ôج من گفت: ديگري Ç يازدهم
تÇوبه رفته آنجا آنكه تا ميكرد درد گردنم روز چند تا و برگرد كه زد من  گردن

شدم/ خوب نمودم

حضرت آن شهادت سبب

يÇا غÇريزيه حÇرارت انÇطفا¾ كÇه طبيعي اجل به عظام اوليا¾ از كمتر كه بدان
آنها عنصري مزاج آنكه جهت به يا ميروند دنيا از است غريزيه رطوبت انجفاف
پيدا است خلود و بقا¾ دوام كه ملكوت حكم پس يافته, ملكوت به حادي ات اتصال
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اين از را آنها بابلطف از خدا , ض Öر  Öاال ي ف ÔثÔفيمك اس الن Ôعف Öن ي ا م× ا ام و حكم: به يا و  كرده
عÇمر نÇتيجة زيÇرا بÇاشد/ آنها بقا¾ منفعت فوق كه مصلحتي به مگر نميبرد عالم
الجهات جميع من كامل تا اقطاب و بزرگ اوليا¾ و است او شخصي كمال انساني
نتيجة مأموريت از بعد پس نگشتند/ بشر افراد تكميل به مأمور و مبعوث نشدند,
فÇايدة بÇراي نÇيز آنÇها رحÇلت پس خود/ شخص به نه نوعست به راجع آنها بقا¾
شدن امت فداي معناي شايد و باشد آنها بقا¾ فايدة از اعظم كه نوعست به راجعة
ايشان بقا¾ فايدة و جاريست اوليا¾ همة دربارة كه همانست حسين(ع) امام دربارة
دنÇيا از بÇيخليفه بÇزرگ, ولي هÇرگز كه ايشان خليفة وجود به است محفوظ نيز

شود/ برپا قيامت شده تمام دنيا آنكه مگر نميرود
گنابد رÅسا¾ بعض دل در سالها آنكه حضرت آن شهادت در ظاهري سبب و
ت عز ماية را حضرت آن ذلت و بود گرفته جا كينه رياست حب و حسد جوش از
عكس بÇه بÇحمداهللا و مÇيپنداشÇتند خÇود شوكت بقا¾ ة ماد را حضرت آن فنا¾ و
كه است دهي كه بود نوقاب بزرگ و مال ك كه نام ابوتراب حاج مخصوص يافتند,
عموي نوادة و بود ف متصر بسيار موقوفات و است بيدخت غربي فرسخي نيم در
امين مشروطه دولت اوليا¾ طرف از حاال كه ÇÇ االشراف معين محمدحسين حاج
بÇراي اجÇدادي بÇلكه وي با و بود ÇÇ است حضرت آن مريدان از و گنابد اوقاف
ولي مÇينمود/ تجديد بهنوعي سال هر و ميبود منازعه قتل و اجدادي موقوفات
مييافت, غلبه او بر است دهر اعاجيب از تدبير و هوش در كه محمدحسين حاج
به كه ميكرد گمان و ميديد نتيجه مقصود ضد و ميشد او عي مد او حامي چنانكه
ابوالقÇاسم عمادالملك نيز و حضرت آن با است محمدحسين حاج ارتباط سبب
پدر برخالف محل انتظام در كفايت عدم از مرحوم بزرگ الملك عماد پسر خان,
متولي غالمحسين ميرزا آقا و بود ناخواه Hباطن داشت جناب آن به تام اخالص  كه



1êë (2) شهيديه

نفوذ و بود او امر صاحب و جان و خان ابوالقاسم حكومت حامي عمر اول از  كه
كردند گمان چنان خان ابوالقاسم با ميكرد گمان خود رياست مانع را حضرت آن
مجري حضرت آن ميل مباد و ديگريست حكومت به مايل حضرت آن شايد  كه
و حضرت آن خليفة براي عدوتراشي و چيني اسباب پي در هم االÐن چنانچه شود/
خود حكومت استقالل براي لهذا هستند/ حضرت آن اعتبار نقص و وهن فكر در
متولي آقاي خود, يات تعد و دخل آزادي و شد برعكس كه خود به آن انحصار و
مÇيرزا دتقي محم ايالت زمان در و بودند خرابي خيال به پيوسته خان ابوالقاسم و
ايشان حال به معرفت و بود بيطمع و رسيدگي با كه را رالدوله ني و نشد ركنالدوله
در شاهسون وله آصفالد ايالت زمان تا بودند مأيوس بفريبندو نتوانستند داشت,
نÇزاع عÇلما و رÅسا ميان مييافت حكومت هرجا به وله الد آصف اين و خراسان
حاجي نزاع در مشهد در چنانكه ميگذاشت يادگار به ه مستمر فتنة و ميانداخت
نزد شب نمود, حبس را شيخ دولت امر برحسب اسماعيل شيخ و محمدباقر ميرزا
طرف با ميداشتو پرده پس در را او روز مينمودو حالش بر رقت تبا كيو شيخ
هم منبعد كه بشنود خود دربارة را طرف بدگوييهاي او كه ميشد مكالمه گرم او
كه انداخت هم به چنان را گنابدي مهدي ميرزا حاجي اوالد نيز و نشود مرتفع فتنه
ايالت اين در بالجمله نشدهاند/ آرام هنوز و كشتهاند را خود نفر دو برادران Öحال تا
را خÇراسÇان ديگÇر آن, از عزل از بعد بحمدالله كه خراسان در آصفالدوله آخر
عÇليرغم كÇه كÇردند ظÇاهر را او ذاتÇي طÇينت نÇموده اغوا¾ را او طبسيها نديد,
از كÇه خÇان شفيع ميرزا آقا حضور در بهعمادالملك نمود امر ظاهر در وله نيرالد
ا گرچه نما/ جلوگيري سخت گنابد در دراويش حضرات كه حضرتست آن مريدان
تطميعي اندك به بودند مشهد در كه را گنابدي طالب نيز و بود برعكس معني در
باالي در رضا(ع) حضرت حرم در عبدالله شيخ حاج به نسبت تا آورد بههيجان
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حÇضرت نشÇود جÇاري محل آن در خون تا كه رسانيدند اهانت حضرت آن سر
از هركسي شدند, جري گنابد اهالي بعض كمكم و شد نخواهد دل خوش رضا(ع)
محر ك بلكه خودهمراه, با را حا كم كه يافت ميدان ابوتراب حاج جمله من راهيو
بÇا مÇخصوص شÇد, هÇمدست عÇلمانماها و گÇنابد رÅسا با و گشت جريتر و ديد
بهسبب ولي بود حضرت آن مريد سابق در قوژدو بزرگ كه قوژدي نام مالحسين
حضرت آن عرفا, نوع به را آنها اموال حليت دادن نسبت و قوژد اهل بر او ي تعد
برآمد عناد و لجاج در از نيز او نپذيرفت/ گماشت, واسطه آنچه نمودو مردود را او
كه جومند شريعتمدار پسر پيشنماز دنام محم سيد با و شد بدتر شود بهتر شايد  كه
سÇه آن در و ساخت بود, روضهخوان نام سيدحسين شرارتش مظهر و بود شرير
را حÇضرت آن مÇريدان از هÇركس كÇه شÇد چÇنين قوژد و جومند و نوقاب قرية
از مينمودند, توهين و اذيت بهنوعي را هركس نفر سه آن گماشتگان ميديدند,
در و مÇيخنديد باطن در هم حكومت و چيزگرفتن و زدن و چيدن شارب قبيل:
كÇه سÇال چند تا و داشت مسامحه جلوگيري در و ميگرفت بيخبر را خود ظاهر
بÇر دزدهÇا تÇاخت و گÇرفتاريها و مÇنازعات و صÇدمات داشتند شرارتها اينگونه
يك شهادت از بعد لكن نبودند راحت كه بود اندازه همان به گنابد و طبس اطراف
نÇتيجه و شÇدند قسÇم هÇم دفعه, چند بالجمله و شد كلي انقالب و نمود بروز دفعه
نÇزاع مÇلكي سر در مالحسين و ابوتراب حاج خود ميانة بينها, آن در و نميداد
مهماني از مراجعت كه وقتي را مالحسين كه كمين در فرستاد را نفر ده شبي و افتاد
و شÇد خÇوب ولي بÇود مÇرگ بÇه يÇقين كÇه زدنÇد زخم آنقدر بيابان در ميكرده,
به گفت: او به او عيادت در بود او احباب از و است دلويي رÄيس كه لطان مظفرالس
كه دانست مالحسين آنگاه برداشتي/ زخم زدي فقيري از كه شاربي موي هر عدد
قبول ظاهر به حضرت آن ولي شد تاÄب و ميرسد او به حق جانب از ات بلي اين
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از بعد حسين مال چونكه نورعليشاه آقاي حضرت آن خليفة ولي نفرمود او توبة
از بÇعد كÇه داد او بÇه قÇبولي وعدة نمود, ها محبت و حمايتها ياالمكان حت شهادت
بÇيعت تÇجديد بÇرنگشت و رفت دنيا از سفر همان در كه كربال سفر از مراجعت
چنانكه بود كرده كارها اين از ر مكر ابوتراب حاج و نيافت وقوع صورت و نمايد
مÇيرزا نÇيز و انداخت چاه به كشته را نام محمدعلي مال خود عم پسر جوانيش در
نÇيز حسÇين الÇم زدن زخم اين از و نمود مسموم را كاخكي شريعتمدار ابوالقاسم
به و بكشد نيز را مظفرالسلطان و حسين محمد حاج كه برآمد پي در شده جريتر
مينمود همدست خود با باب اين در نيز را مالنماها مذهبي نزاع و ف تصو عنوان
باور مينمود عنوانها اينگونه هركس خود حمق از مشهد مالنماهاي بعض كه زيرا
آمد ابوتراب حاج سر بر مشهد از مأموري آنكه تا مينمودند همراهي او با نموده
كÇه بÇوده مÇرسوم آنكÇه با نداد راه خود خانة به را مأمور او و حسين مال كار براي
نÇوشته, خراسان والي به عريضهاي Hضمن و ميشده وارد معروض خانة به مأمور
كه نايره اطفا¾ براي محمدحسين حاج و نمود مالحسين زدن زخم از براÄت اظهار
خÇود مÇنزل در را مأمÇور داشت, ابÇوتراب حÇاج از آذوقÇه و منزل مطالبه مأمور
از ديگر مأمور يك با بود/ نوشته سخت را عريضه جواب والي و نمود مهمانداري
شÇيخ خÇود بزرگ پسر با ديد چنين كه ابوتراب حاج فرستاد/ تيموري سوارهاي
در شÇبي و مÇختفي اما برگشت روز چند از پس و قاين به كردند فرار عبدالكريم
كرد تالش آنچه و ماند تي مد رفته تهران به سبزوار راه از بعد و شد پنهان بيدخت
علت مزيد فرارش بلكه برآورد تقصير از را خود نتوانست و نبرد پيش از  كاري
دارند مغلولش و مأخوذ خواستند خراسان والي حكم موجب به نيز تهران در و شد
آنجا از بودو مخفي است تهران سا كن كه ترشيزي االفاضل شمس خانة در چندي
و را نÇماها روحÇاني بعض ولي ميزيست/ مخفي نيز آنجا و آمد مشهد به Hمختفي
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در سÇندي او از و كرد يار خود با بود جوان علم و عقل و عمر در كه را مالزادهها
بÇه و آورد بÇهدست حضرت آن خود و مريدان جمله آزار تجويز و خود براÄت
راپÇورتهاي دسÇتياري به نيز و خود خانة به آمد به گنابد شادان سند آن استظهار
انÇجمن هÇم و داد فÇريب نيز را هراتي كاظم مالمحمد آخوند حكومتي مغرضانة
تÇطميع و وعÇده بÇه داده فÇريب را بÇعضي سند همان با و نمود همدست را مشهد
اتÇالف در رفÇته او خÇانة به قاين به او فرار از بعد مأمورها اما كرد خود همخيال
برنگشت, ديدند چون برگردد/ مالش حفظ براي و بشنود شايد كه كوشيدند مالش
به رو و آمده ديگر راه از او Hاتفاق نمايند دستگيرش همانجا كه رفتند قاين به اينها
بÇه كه شد معلوم چون و نشستند بهتندي خانهاش در باز برگشتند بود/ رفته تهران
حÇاج و رفÇتند مشÇهد بÇه خÇالي ظÇاهر به دستي و پر دلي با مأمورها رفته تهران
همه را خود تهران گرفتاريهاي و قاين تا رفتن دنبال و اموال اتالف اين ابوتراب
مÇخالفت لوا¾ سند آن بهاستظهار لذا ميكرد/ گمان محمدحسين حاج تحريك از
را هÇمراهÇي لوازم HمنÇض و فÇرونگذاشت چÇيزي كينهوري لوازم از و برافراشت
نÇزاع ل او و بÇود ايÇران انÇقالب دورة ل او زمÇان آن و مينمود او به عمادالملك
و بÇرعكس/ گÇاه و مشÇروطهطلبان بÇر دولتÇيان غÇلبة و نÇما اسÇتبداد و مشروطه
همه ايران پوليتكي دواير و ادارات كه است باقي نيز هنوز و بود آنها  كشمكش
از ظÇالم و مأيÇوس تÇظلم از مÇظلوم و مÇبتال خود درد به جا هر در رÅسا و معطل
آنكه تا مينمود ظاهر بيپروا داشت نهاد در آنچه هركسي و بود فارغ دادخواهي
علني جنگ آنها كسان از نوقابي بچة دو نزاع بهبهانة 1327 سنة ل ربيعاالو ماه در
بÇاال فÇتنه آتش نخواست و نبود آنجا در محمدحسين حاج و درگرفت آنها ميان
كÇه رسيد خبر كه چندي از پس و نمود بيدخت به هجرت مراجعت راه از  گيرد/
وله نيرالد آنكه اميد به نيشابور به تظلم براي شده خراسان والي رالدوله ني شاهزاده
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وله يرالدÇن ايÇالت قÇضا از است/ رس حÇقيقت و دراويش به مهربان و كار صحيح
و ايران دولت امنا¾ با داشتند شخصي عداوت او با كه روس دولت طرفيت بهسبب
و نمود تهران به مراجعت Áمعزو و نكرد پيدا فعليت خواستند, را او عزل انه مجد
بر شده, عمادالملك و ابوتراب حاج عداوت مزيد محمدحسين حاج حركت اين
اودرآنسالپامال امال ك حاصل چنانكه نمود يبسيار امال كشتعد  كسانويو
به بود نوشته مالي وعدة با كاغذي نيز و نداد دست صاحبش به چيزي و شد او ظلم
محمدعلي ميزبان آن و بكشد مخفي را او كه نيشابور در محمدحسين حاج ميزبان
كه داد جواب آمد/ خواهد بعد او ذ كر و شد او قاتل بعد كه سردار به مشهور بود نام
مرا سال فالن تفنگ قيمت هنوز كه تو بسان آنهم ديگري دلخواه به انسان  كشتن
من از توقع چنين كه تو احمقي چهقدر استو آدميت از دور و خطا خيلي ندادهاي
را مÇحمدحسين حÇاج بودن و مأيوس جواب اين از كه ابوتراب حاج و ميداري
آن دربارة كه وله رالد ني ايالت با نيشابور در حضرت آن ارادت به Hمغبون و Hمتظلم
افزود/ شقاوتش بر ميديد, خود به مضر خيلي داشت عقيدت و معرفت حضرت
ريشة پيبرآمدكه ميشودودر نباشدكارآنهاسست ا گرآنحضرت كردكه  گمان
و بÇيدخت اشÇرار از جÇمعي با كه شد او ج مهي وله رالد ني عزل خبر و بركند درخت
شب نه بكشندو باشد حيله هر به كه نفر چهل شدند قسم هم جومند شهرو نوقابو
شب باالخره بود/ نشده ممكن و بودند آمده ميبود, آنجا جمعيت كمتر كه شنبه
حÇاج جÇناب حÇضرت آن ارجمند فرزند كه 1327 سنة ربيعاالول ششم و بيست
شÇمالي فÇرسنگي سÇه در كÇه بÇرقيان خود, مزارع از يكي در عليشاه نور علي مال
بيدخت پشت در اسلحه با نفر هيجده بودند بود, شده مفتوح تازه و است بيدخت
بيدختي يوسف حاج قالوزي و درضا سي برادر مسيح ميرزا راهداري به بودند ا مهي
كشÇيكداري و بÇيدختي سلطان كرباليي جمعآوري و كاظم حاج پسر يوسف و
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و تÇربتي مالعلي پسر محمدحسين, خانهداري و بيدختي محمدشريف  كرباليي

موجود هم ديگر نسخ در و نشد خوانده كه بود كلمه سه صالحعليشاه حضرت خط به نسخه در /1
نبود/

د///1 سي راپورتچيني و داشگر گرفتن اسباب و نانوا منزل اجتماع و ديگر بعض
حÇاج بÇزرگ پسÇر عبدالكÇريم نفر شش آن از يكي شدند/ قتل مباشر نفر, شش
و بود حضرت آن همشيرة نوادة كه نام عبدالله م دو شد/ مقتول كه است ابوتراب
بÇا مÇعاندت و نشÇدن قÇبول و را حÇضرت آن مصاهرت او خواستگاري بهسبب
حاج كه بهجايي كشيد كمكم كه ديگر اغراض بعض و موقوفات دربارة خود عموي
خركار تي مد كه جعفر سوم, داد/ وعده تومان صد نموده, همدست را او ابوتراب
و بÇود باخبر حضرت آن منزل راههاي از و بود امي حم تي مد نيز و حضرت آن
كÇرباليي تÇوسط به و كرده پيدا عداوت حماميگري و خركاري از عزل بهسبب
چهارم, بود/ نموده خود همدست داده, وعده صدتومان را او ابوتراب حاج سلطان
شقاوت آثار كه تربتي مالعلي پسر مهدي پنجم, نوقابي/ مطلب حسن پسر حسين
بروز كه بوده هم ديگري پنج, اين جز و است/ هويدا آن موي و چشم و بشره از
را تفصيل و قتله ساير كه هم حضرت آن خليفة و نداده بروز او خود يعني ننموده
تÇمام درواقÇع و نشÇده نÇمايان هÇم ديگÇر بطور و نفرموده اسم را او نموده, بيان
و دنيا بهعذاب تمام و بودهاند قاتل كشيكچينان و واعدين و آمرين و محر كين
خواهد و سوخته را ايران تمام آنها آتش بلكه شد خواهند و شده گرفتار آخرت

دارد/ دنباله و سوخت

است: قرار اين از حضرت آن شهادت  كيفيت

نهر و زرع هفت در زرع هفت است كوچك باغچهاي حضرت آن منزل در
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بوده ديوار نزديك باغچه در درختي ليكن بلند; ديوارش و ميگذرد آنجا از آب
يراق با قريه بيرون در جمعي بوده/ ممكن درخت آن بر برشدن ديوار پشت از  كه
يك برشده, درخت بر جمعي و نشسته به كمين ديوار پشت در بعضي و بودهاند
سراي به كه دري و آمدند باغچه درون به باقي و كشيك براي ماند درخت بر نفر
گشÇوده كه گرفتند بريدن ه ار با را در آن پاشنة بود بسته پشت از كه بوده اندرون
رفتند بام به باغچه از نفر دو پس كردند/ ترك آمد/ اندرون از پا صداي نا گاه شود/
و شدند كشيك مشغول همانبام در لذا بود/ نشده ممكن شوند/ اندروني داخل  كه
بÇراي كÇه چÇدني ديگ زيÇر در بÇود بÇاغچه آن در كÇه مÇطبخي به رفتند نفر سه
كه بود رسم شب هم را حضرت آن و بودند شده پنهان بوده, منصوب رختشويي
چراغ حضرت آن خادمة وضو تجديد براي و برميخاسته مانده صبح به دوساعت
آن گÇويا كÇه شب آن و مÇيرفت حÇضرت آن بÇعد نهر/ لب باغچه آن به ميبرد
و شÇدند بÇيدار وقت آن بÇودند خÇوابÇيده بيت اهل و بود نخوابيده هيچ حضرت
راه بين در برداشته خود را چراغ و نشد راضي حضرت آن ببرند/ چراغ خواستند
از و نشوند شرمنده قتله تا شد باغچه داخل بيچراغ و داد معاودت و نهاد زمين بر
و نمانند كار از بود كرده جا آنها دل و چشم در مادامالعمر كه حضرت آن عظمت
عÇبداهللا ميرزا ظيم/ ع Öال لي ع Öال باهللا ×الا ¸ وَّ Ôق ال× و ل Öوح ال× فرمود: رسيد, باغچه بهفضاي چون
كيست? فرمود: نمود بعقب نگاه كشيد/ را حضرت آن جامة سر پشت از و درآمد
گÇلوي بÇاز ولي كÇرده شÇرم اندكي او نداري/ شرم بيحيا اي فرمود: قاتل/  گفت:
و عبدالكريم افتاد/ كار از دستش شرم و ترس از بعد و فشرد قدري گرفته را مبارك
آن روي فشرده را گلو مقتولو Hمخنوق آورده حضرت آن بر هجوم مهدي و جعفر
آب در بÇهرو را حÇضرت آن پس شÇدند/ مÇطمÃن تÇا داشتند آب در را حضرت
تومان چهار با Ç الماس و ياقوت و فيروزه Ç را حضرت آن انگشتر سه و انداختند/
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و حÇضرت آن عÇمامة بÇا بÇود نÇهاده خود جيب به آنها براي شب همان كه پول
كÇه را حÇضرت آن مÇبارك پيشاني جاي چند و بردند بوده, آنجا در كه قطيفهاي

باشد/ رفته پيشانياش دوسوي از موي كه كسي /1

بودند كرده زخم بود, شده ديده پيشاني كمتر بلندي و وسعت بدان و بود تام انزع1
پس عبدالكريم پيشاني از زخم جاي بههمان و جوي كنار و درخت بر خوردن از
ديدند چون بيت اهل شد/ خواهد ذ كرش چنانكه خورد, گلوله شمسي سال دو از
مسÇجد بÇه جÇاي آن از هم كه كردند گمان برآمده بهجستجوي شد, دير مراجعت
كه بود وقتي دويدند نهر لب به پس ديدند/ بسته عقب از را سراي در آمدند شده/
بيت اهل گوش به صدايي كه رفت انداخته, بهزير را خود بود درخت باالي آنكه
را حضرت آن آورده چراغ و نرفتند صدا دنبال نميدادند احتمال چون ولي رسيد/
در و آوردنÇد كÇرده/ غشوه و مفرط ضعف گمان ديدند/ افتاده آب در بيحركت

چكانند/ بيني در كه دارويي /2

پرداخÇتند ط2 عو س براي داروها و مقوي دواهاي ساختن به خوابانيده رختخواب
پس كه فرستادند نورعليشاه آقاي بدنبال Gفور و ميدادند هم مرگ احتمال ا گرچه
هوا شدن روشن از بعد و رسانيدند را خود بهساعتي را فرسنگ سه خبر رسيدن از
حÇيات احÇتمال هÇنوز مÇحبت فÇرط از بÇيت اهل و كردند بهفوت يقين سايرين
آقاي آنكه تا درگرفت زمزمه بيدخت تمام در افتادندو بهشيون همه ولي ميدادند
دشÇمن و دوست كÇه شد بلند نالهها مرتبه يك رسيد/ بيدخت بهقرب نورعليشاه
گويا اشك تقاطر از و ناله از شد بقعهاي بيدخت فضاي چنانكه ناليدند بياختيار

فغان/ و نوحه و آواز /3
زدن/ فرياد و كردن بلند گريه /ê

گÇوش ويÇل ويÇال نواهاي و êعويل و صياح3 اصوات ترا كم از ميريخت/ باران
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ديده/ آسيب خورده, صدمه /1
سختيها/ و بالها زلزله; جمع /2

ويران/ و نابود /3

و مختار گريه در كسي بود م3 متهد صبر بنيان قلوب زالزل2 از و م1 متصد افال كيان
عÇمومي شيون چنين گشته جهان سياحان و سالخورده پيران نبود/ هشيار فزع از
هم با كه هر دهي/ و شهر هيچ در نه آن, غير نه و عاشورا ايام در نه نميدهند ياد
دل از آتشÇفشان آه و مÇيبرد آسÇمان بÇر نÇاله كÇالم و سÇالم عوض برميخورد
قÇتله حتي نبود/ كردن مطلب تحقيق و زدن دم ياراي را كسي چنانكه برميآورد

پردهپوشي/ /ê

هÇمانكه ولي شÇود êرتست تا بود بهتكلف ل او از آنها شيون گرچه بودند بهشيون
و زدنÇد سÇينه و سÇر بÇر و گÇريستند بياخÇتيار نيز آنها درگرفت, عمومي شيون
از تفاوتي بهاندك عمومي شيون همين و است كجا از انقالب اين كه نميدانستند
تلگرافي رسيدن از پس كه راقم اين چنانكه بود باقي روز چهل تا ضعف و ت شد
ابÇقا¾ و حÇضرت آن بÇهشهادت اخÇبار در نمودند بهاطراف نورعليشاه آقاي  كه
حاج جناب با طهران در عزاداري هفته يك از پس موقع, تا خود حال بر پيروان
امر تجديد و حضرت آن خليفة زيارت و تعزيت بهعزم ديگر بعض و عبداهللا شيخ
بÇه عÇزا بÇه اشتغال وقت حضرت آن اربعين روز را خود نموده حركت طهران از
را قيامت گر Hواقع داد/ شرح نتوان كه ديديم گريه از محشري و رسانيديم بيدخت
مÇيگذرد شهادت از سالست سه قرب كه هنوز بلكه بود/ روز آن ببين/ نديدستي
دل از آتش مÇيخلد, خÇيال بÇر يا و ميگذرد بهزبان كه هرگاه و نخشكيده اشكها
شنيدن بهمحض ناديده Öدوران ميريزد/ سر بر خا ك و ديده از آب و برميخيزد
نورعليشاه آقاي چون عليالجمله فند/ متأس و ر متحس مالمتگر دشمنان و منقلب
زنÇها ديÇدند آنكه بهمالحظه و فرمودند صبر نموده, آسوده را زنها Gفور رسيدند
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جنب كه بهمدرسهاي داده حركت سرا از را مبارك بدن زود ميكنند تلف را خود

آمدن/ فرود جاي موضع, منزل, /1

آورد است, واردين مسكن و وافدين رجال 1 حطم درويشي خانقاه چون و سراي

بهحكم نمون دريا اشكي و پرخون دلي با خود و دهند غسل مدرسه آن نهر در  كه

ميدهد/ غسل دوست فقط را دوست /2

شيرازي محسن شيخ جناب اعانت به پرداخت تغسيل به 2 Ôديق الصَّ ×اال Ôسله Öغ Ôي ال× Ôديق لصَّ ا

آن در و حضرت آن صدق با پيروان از و قليلالنظير دانشمندي كه ÇÇ سروستاني
مأذون نÇورعليشاه آقاي جانب از الحال و بود بيدخت در آمده زيارت براي ايام
بس كه مدرسه صحن تغسيل وقت در و ÇÇ است بهصابرعلي ملقب و عباد بههدايت
مÇدهوش گÇريه از اغÇلب گرچه بود/ زن از پر مدرسه بام و مرد از پر است وسيع

شود/ حاصل آنان گفتار بهصدق قوي ظن كه است هاي عد خبر بهمعناي اصول علم در /3

آن بدن غسل هنگام كه نمودند نقل و ديده استفاضه3 حد از برتر جمعي ولي بودند
و ميغلطيد ديگر بهپهلوي پهلويي از خود گويا چنانكه ميشد متحرك حضرت
نÇوبت چÇون مÇيماليدند كÇافور سبعه بهمساجد كه حنوط وقت در كه شد مذكور
هÇنگام و حÇنوط بÇراي گشود را خود دستهاي حضرت آن رسيد بهدستها حنوط
وقت شÇد مÇعلوم كÇه شÇد جÇدا شريف محاسن طرف يك موي از بسياري غسل
و داشÇتند خود با بعضي هم قتل زمزمة و بود شده كنده ظالمان صدمة از شهادت
شÇيرازي شÇاه رحÇمتعلي آقÇاي مرحÇوم پسر ÇÇ نايبالصدر آقا ميرزا حاج جناب
استبداد زمان در بود حضرت آن مريدان از كه عليشاه سعادت از قبل وقت قطب
انÇجمن مÇدير نÇيز او را, ايÇران دارالشÇوراي شÇاه مÇحمدعلي تÇخريب و صÇÇغير
از پس ن, متحص عبدالعظيم حضرت در گريخته بود, جاني خطر محل و شيرازيها
باطن و ظاهر پناهندة حضرت آن آستان به بيدخت به محمدعليشاه بهاذن چندي
ظÇالمان انگشت جÇاي كه را مبارك گلوي زير زخم بود حاضر غسل وقت ÇÇ شد
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زخÇم پÇيشاني و گÇلو كه زد فرياد ديده, پيشاني زخمهاي با بود شده سياه و مانده
كÇه دانسÇتند ديÇده را آثار يك يك مردم آنگاه كردهاند/ شهيد را آقا گويا دارد/
نÇورعليشاه آقاي Öدفن در آنكه تا دادند اسكات نورعليشاه آقاي نمودهاند/ شهيد
صداي جز و پوشيدند پارچهاي با ساعتي را قبر سر كه نمودند امر شده قبر داخل
برآمده قبر از بسيار مكث از پس نبود/ ظاهر صدايي قبر درون و بيرون در  گريه
شهيد مرا پدر واي فرمودند: گردانده مردم بهدور مغضبانه نظر و كشيدند صيحهاي
قÇتله هÇمان نفر هزار دو ميان در نظر آن از نمودهاند/ مخنوق بهدست و  كردهاند
علي الÇم حÇاج كÇه بÇودند گÇفته بعد چنانكه فهميدهاند را مطلب ايشان كه دانستند
ايشÇان كÇه را هÇمانها بعد و فهميده و جمعيت اطراف در كرد فقط بهماها نگاهي
زمين به را خود عبداهللا Öنگاه از پس شدند/ مقر و گرديد مكشوف فرمودند, معين
تا گرديدو ابوتراب حاج به ملحق و رفت پسپس جعفر و زاري و گريه به انداخت
و شد خارج بيدخت از بعد و شد پنهان خانه در ماه دو تا رفت مهدي و نيامد ماه دو

نيست/ قريه آن در هم هنوز
كÇيفيت قÇبر در كÇه فÇرمودند خÇواص بÇه نورعليشاه آقاي شب همان پس
بعد چنانكه شد خواهد روشن بالطبيعه هم بعد و شد مكشوف من بر قتله و شهادت
لوازم اتم به هفته يك تا و نشده احدي ض متعر و شد روشن عزاداري از فراغت از
بهتعزيه دهات تمام اهل و بود نشده ديده گنابد در Hكيف و H كم مثلش كه سوگواري
شدند مشغول ÇÇ كردند شادي كه جومندي محمد سيد و ابوتراب حاج جز ÇÇ آمدند
جنوبي غرب كه آنجا قبلة سمت كه ÇÇ بيدخت قبرستان در را حضرت آن مدفن و
و هوا خوش بس و است فضا اغلب بر مشرف كه مرتفع زمين در شده واقع است,
بÇقعهاي رداشتÇب و دادنÇد قÇرار صلب خيلي بكري زمين در ÇÇ است بعيدالمنظر
شهادتست سال سيم كه كنون و شده آبانبار و حجرات و وسيع صحني و بزرگ
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بÇراي مÇحكم خيلي شاليدهاي و ساخته حجره چند و آمده باال صحن ديوار چهار
درصدد و شده كنده صحن در آبي چاه و تعميرند مشغول هماره و شده ريخته بقعه
قاري پنج الحال و شده بقعه وقف هم ملك قدري و هستند مخصوص قنات اجراي

پاره/ شصت به آن تقسيم در قرآن بخش شصت از جزو يك /1

ابراهÇيمتاجر سيد آقا محفظه, با پارهاي1 شصت و قرآنند تالوت مشغول موظف
هر در و ميشود تالوت كه نموده بقعه مخصوص وقف ساخته اصفهاني پنبه كار
كه عام اذن با ميشود روضه مجلس تشكيل مبارك صحن در پنجشنبه روز هفته
ساخته ر منو مرقد سر بر كلي اطاق دو عاريه بهطور هنوز خواندو و آيد ذا كري هر
روضه مجلس هوا برودت هنگام و شد خواهد برداشته گنبد ساختن هنگام كه شده

اطاقست/ دو آن در

حضرت آن شهادت از بعد وقايع

خوف از دو هر آن سيدمحمد و ابوتراب حاج به قتله بعض پناهيدن از پس
را وجومند نوقاب نموده, جمعيت و اسلحه ه تهي Öحفظ بهاسم امر بروزكردن و خود
قÇرار نÇيز بيدخت عموم بلكه فقرا جملة ترس و آزار محل است نشين حا كم  كه
از شÇقاوت بهقدر ميديدند صحرا در يا وجومند نوقاب در را كسي ا گر كه دادند
را بيدخت اهل روزه همه و بود شده طريق قطع چنانكه نميكشيدند دست او آزار
از مÇخصوص مÇيآمد بÇهفزع ضÇعفا دلهاي كه ميفرستادند پيامها داده بيم مردم
شÇري هÇر از و مسÇتظهر حضرت آن حيات در چنانكه و بيدخت/ خود منافقين
عجيب خود بر را صدمهاي هيچ و شده بيمها همه مورد شهادت از بعد بودند, ايمن
هماره كه ميكردند گمان جاني خطر محل را نورعليشاه آقاي بيشتر و نميديدند
شقاوت اسب و ميخواندند نيز را بزرگوار آن قتل رجز قتله ساير و ابوتراب حاج
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كÇه فÇرستاد دوسÇتي بÇهطرز قÇاتل نÇام عÇبداهللا حتي ميراندند/ وقاحت ميدان در
و نكشÇد/ زحمت عبث فرمودند: نمايم/ حراست بيايم خودم بدهند اذن خوبست
احبا از ا اخص لكن نبود با كي كار لĤبهم علم جهت به را بزرگوار آن خود ا گرچه
تÇفنگدار سÇرا دور و سÇرا در هÇماره ديÇده حÇراست و سÇالح تÇرتيب در صالح
حمام به برآمده سراي از بزرگوار آن هرگاه و ميداشتند/ كشيك شبها و ميگرديد
گÇرفته را دورش اسلحه با فداÄيان نفر چند ميرفت كار و شغل پي يا مدرسه به يا
اشك ديÇدم, را آلوده بÇيم ظهاي حفÇت ايÇن العÇين بهرأي كه راقم اين و ميداشتند
بيم شكنجة در چنان بايد كه نيست بس يتيمي درد يارب كه دوانيدم ديده از خونين
شÇده هويدا قتله و قتل چون و نتوانند مختارانه حركت كه باشند اسير ظلم فشار و
تÇلف يا كرده فرار كه نشد معلوم او از هيچ كه شد مفقوداالÑثر هم نام عبداهللا و بود
خود از اعدا¾ لهذا ميدادند, حضرت آن بهبستگان Áاجما قتل نسبت اعدا¾ و شده
مÇينمودند اظÇهار خÇارج بÇه تظلمي و ميچيدند اسبابي روزه هر و بودند خاÄف
كÇه قÇوژدي مÇالحسين عزا از روز چند از پس آنكه از بعد Hخصوص بهجعلياتي/
خوف و شرمندگي رفع براي بود, نادم زشت كردار از و خورده را بدكنش صدمة
كÇه را نÇام يÇوسف و آمÇد بÇهتعزيه مسلح نفر دويست با ابوتراب حاج از او خود
سÇاخت/ مÇقيد رسمانه مجلس در چندي گرفته قاتل مهدي با نبود قتل از بيخبر
جÇنود تÇجنيد و جÇور اسÇاس تأسÇيس حÇضرت آن قتل در كه باطني محركهاي
گاهي و مينمودند براÄتش عاي اد و مهدي شفاعت گاهي كرده سربلند مينمودند,
بÇيدخت خارج در او و كردند رها را او آنكه تا ميكردند او نكردن رها از تهديد
از شÇايد تÇا جÇومندي محمد بهسيد شد پناهنده شهادت از بعد جعفر و شد پنهان
هكÇذا و نمود بهتربت مراجعت آنجا از و رفت بهمشهد بعد و باشد ايمن مÆاخذه
پÇناهنده رفÇته تربت در مالعلي محمدحسين و سلطان كربالي مثل ديگر بعضي
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و افتاد ديگر فتنهاي انگيختن بهقصد نير ابوتراب حاج و بلوچ بهساالرخان شدند
در بود بلوچ سوارهاي از كه ساالرخان كه بود چنان آن و ريخت نو از را ظلم طرح
از خالي و پرآشوب بود استبداد و مشروطه ج تمو دچار كه را ايران خطة اوان آن
مÇدفن چÇون كÇه ÇÇ تÇربت شهر بر نموده همدست خود با را جمعي ديد, دادرس
المÇلك شÇجيع و تÇاخت ÇÇ مÇينامند "تربتحيدريه"اش است حيدر ين قطبالد
شد ظاهر او از فراوان گنجهاي و ميرفت بشمار ايران اغنياي از كه ÇÇ را آنجا حا كم
تحت تمام و مينمودهاند قسمت قپان با را او پولهاي گويا روز پنج و بيست تا  كه
چند مواجب كه بود سال پنجاه كه زيرا بود چيده خمها او طويلههاي سر و عمارات
پÇول كÇرور و داشته هم ديگر دخلهاي بلكه نميداده آنها به و ميگرفته را فوج
ÇÇ ميدادند او به هم سلطاني خزانه يافتن نسبت و ميداد بهنزول گزاف بهفرعهاي
تربت در و درآورد را گنجها و نمود ضبط را او اموال تمام كشتن از پس و  كشت/
تÇهديد بÇه و بود كرده پر را صفحات آن سكنة دل او رعب و نشست استقالل به
كÔشت آشكار را صدرالعلما¾ بعد گرفت/ آنجا علما¾ از خود مشروطهخواهي نوشته
انجمن از گشتندو همدست تربت واليتي انجمن اجزا¾ با مشروطهخواهي بهاسم و
و مÇيپنداشÇتند مÇلت غمخوار نيز را او آنها چه داشت استظهار نيز مشهد ايالتي
بÇراي ايران تومان هزار سي و داد مشروطهخواهي به را الملك شجيع قتل نسبت
يكÇي براي هزار چهار و يكي براي ده و هراتي مال كاظم آخوند پسر محمد شيخ
هزار دو و مشهد به ديگر يكي براي هزار دو و ديگري براي هزار سه و ديگري
مالها بهاين و شدند شاد پنداشته جنگي را او آنها و فرستاد تربت رÅسا بعض براي

شده/ برده غارت به و شده تاراج /1

حÇاج پس سÇاخت/ بÇهخود رو را آنÇها بÇود, منهوبه1 اموال اعشار از عشري  كه
انÇجمن بÇه جعلياتي و نامهها و پيامها حضرت آن شهادت از بعد چندي ابوتراب
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بود آنها معلم و محر ك كه محل حكومت فقرا/ از تشكي و فرستاد تربت و مشهد
او حÇمايت ب هتعصÇب آنÇها و مÇيشد شÇاهد و ميداد راپورت و شد آنها ق مصد
زير گنجها را حضرت آن كه كرد تطميع را او فرستاده ساالرخان نزد نيز و نمودند
اينجا بود, پول كرور نÔه آن ا گر الملك/ شجيع گنجهاي بر زايد است پنهان خا ك
بÇه پايت براندازي را حضرت آن بازماندگان و بتازي گنابد بر ا گر است/ جواهر
و مشهد انجمن از و تيز طمع دندان نيز ساالرخان رفت/ خواهد فرو شايان  گنجي
و اعلم را خود كه ÇÇ آخوند پسر از نيز قتل حكم گويا و گرفت اجازه بهمغلطه تربت
بÇا بÇود آورده بÇدست ÇÇ علما ساير قتل و زور به بود نموده مشهد علماي رÄيس
روضهخوان ابراهيم شيخ همراهي به عطاخان و خان حاتم برادرش و بلوچ سيصد
عليا كبر شيخ برادر محمدصادق شيخ حاج و بود ناس اشقاي كه االÑصل شاهرودي
با گنابد به بودند شده مأمور كار اين بهنظارت تربت انجمن از دو هر اين كه تربتي
گنابد دارالحكومة و قريه معظم كه جومند در آمده بودند تربت در گنابد از كه آنها
بÇيدخت بÇه نورعليشاه آقاي بهديدن را ابراهيم شيخ و عطا¾خان و نشست/ است
دوسوار بهچاشتو نمود دعوت ديگر روز و حضرت آن تعزيت اسم به و فرستاد
پس بود/ 1327 رجب دوازدهم جمعه روز آن و فرستاد احترام و راه امنيت براي
آن دامÇاد بÇزرگتر و بÇرادرزاده ملكالتجار محمدحسين حاج با نورعليشاه آقاي
مÇيرزا حÇاج و حÇضرت آن ديگر داماد و بيدخت پيشنماز صدرالعلما¾ و مرحوم
شÇده جÇومند وارد فÇرموده حركت نوقابي محمدحسين حاج و ريابي محمدعلي
خواهش كوشيده ايشان تكريم و تعظيم در بهظاهر او و نمودند ساالرخان از ديدن
چاشت اثناي در پس خورند/ چاشت بود ابراهيم شيخ منزل كه اطاقي در كه نموده
و ابÇوتراب حاج راهنمايي و بهسركردگي بلوچ سوار صد ساالرخان آنها خوردن
خرابي و حضرت آن كسان خانهاي تاراج براي فرستاد بيدخت به نوقابي نفر چند
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سالح/ /1

با نيز قتله اغلب مهديو جعفرو يراق/1و رو مقص گرفتن اسم به گنجبيابند شايد  كه
بÇه اينها و كشتند را مردان و را آقا كه دادند شهرت رسيدن بهمحض و بودند آنها
و شد تيره نظرشان در عالم شده پا و بيدست حضرت آن كسان لذا آمدند/ غارت
و شدند پنهان رعايا منزلهاي در كرده فرار وا گذاشته را منزلها ل مبد لباس به زنها
تير و كنند باز دست خواستند و بستند را درها بودند سراي مستحفظ كه مردهاÄي
بودودر ايشان سن نوزدهسال كه Çآنجناب ا كبر فرزند محمدحسن شيخ حاج زنند/
جانب از ا كنون بودندو آراسته صوري بهكماالت منقولو معقولو داراي سن آن
گرو در آنجا جان ما كه باشيد تسليم كه فرمود Ç است صالحعليشاه به ملقب آنجناب
به ريختند ل او آنها كشيدند/ دفاع از دست لذا اينهايند دست در ما بزرگان داريم/
بÇه پس زدنÇد/ را بÇعضي و بÇردند اسباب و العلما¾ رÄيس اسمعيل مالمحمد خانه
آنچه و نورعليشاه آقاي سراي به ريختند برآمده بام بر بيدختيها بعض راهنماÄي
داشت جغرافيا نقشة كه كرهاي جمله از شكستند و بردند غيره و قيمتي از خواستند
بÇود, سÇياسي مÇدرسة معلم مهندس سرتيپ خان زاق عبدالر ميرزا صنعتهاي از و
چÇيزي و كÇردند خÇراب را جÇاها بعض و شكستيم/ را آنها بت گفتند: و شكستند
يكي داشتو اسناد يكي هميشه بودو بسته محكم كه آهني صندوقچه دو نيافتندو
كÇهنه كÇاغذهاي جÇز ولي امÇت اميدواري با شكستند تمام زحمت به نحوه و پول
و بÇودند نÇموده خÇود كار تهية نورعليشاه آقاي وقت از پيش زيرا نيافتند چيزي
در و پÇنهان را الزم و مÇفيد كاغذهاي و ساخته روشن و تفريق را خود محاسبات
تركه قبيل از را بيفايده كاغذهاي و نيايد بهنظر كه بود نهاده شكسته صندوقهاي
آهني صندوقچههاي در نحوها و مراسالت قبلو سال دويست قبالهجات و نامهها
از محال ساير از قدري بيدختو اهل اغلب اسناد كه چون بود/ بسته محكم و نهاده
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قبل روز چند نيز بودو نموده حفظ تدبير اين به ميبودو ايشان خدمت در قبيل هر
پنهان را خود خانة اسباب كه بود فرموده خود كسان سراهاي اهل به حضرت آن
كرده پنهان بيگمان جاهاي در نيز آنها و حسني غارت و دزد خوف بهاسم  كنيد
روز چند از پس بود/ وا گذاشته خود بهحال را خود شخصي سراي اسباب و بودند
آنها مأمور بهدست حبس از را خود باخبر كسان از يكي شد تمام غارت كه حبس
پنهاني آن كه محرمانه نمودند سفارش او به و پول ة تهي براي بردارند را او كه داده
بÇاخبر آن از را نÇفر يك البÇيت اهÇل از و نمايد ضبط Hثاني درآورده محلش از را
و الزم اسÇبابهاي ايشÇان كÇه خÇوردند افسوس بودند شده خبر كه آنوقت نمايد/
پس لهذا منزل/ اسباب ساير اخفاي از شدند مانع و بودند نموده پنهان را قبالجات
ايÇن چÇرا نميدانستيد ا گر كه كردند سÆال را جهت حضرت آن شدن خالص از
را ما چرا ميدانستيد ا گر و داديد اخفا¾ اذن را سايرين و نموديد پنهان را اسباب
خÇانة اسباب تمام بودند ديده قريه اين خود در ما دشمنان فرمودند: نداديد/ اذن
دهيم نشان نيز را اينها تا مينمودند اذيت را ما مييافتند خورده دست ا گر و را ماها
سالم كه را اسباب اما ميرسيد/ موقوفات و غير و بهمن كلي خرابي اينها رفتن به و
ايÇنها و دارد عÇوض بخواهد خدا ا گر برده/ اسباب و برداشتند ما از دست ديدند
فرمودند: بوديد? گذاشته آهني صندوق در را باطلهها چرا گفتند: و نداشت عوض
اسناد كه آنها حرارت اطفاي براي بگويم ا گر هم من و كشند خجالت شايد كه زيرا
ميخواهد هرچه دشمن بود درست كه ظاهر اسباب هم و نباشد دروغ بردهاند را ما
و مÇيگرفتند سÇخت محبوسين بر برميگشتند خالي دست به كلي ا گر و ميبرد/
كه ميكردهاند نهي بسپارند, ايشان سراي در بياورند اسباب ميخواستهاند ديگران
از و است/ بÇزرگوار آن كÇرامÇات از هÇم اين و است اينجا براي باشد خوفي ا گر
آن در قيمتي قلمدان و نقد قدري كه كوچك آهني صندوقچه يك آنكه عجايب
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سراي به و بود مانده سالم آن و بودند نشده ملتفت Gابد و بوده نظرشان پيش بود
البÇيت اثÇاث آنها كه زيرا نبردند/ چنداني آنجا از ولي رفتند نيز مرحوم آن خود
آن خÇود مÇنزل كÇه اطÇاقي آن و حÇضرت آن امر به بودند كرده پنهان را قيمتي
دادنÇد/ بيمضايقه منزل اهل خواستند/ كليد بلوچها بوده مقفل درش بوده مرحوم
او بهدست شده, باز كليد بدون قفل زد دست تا بگشايد را قفل خواست بلوچ يك
شÇود داخÇل كه گذارد اطاق درون به پا يك گشود/ را در نمود/ تعجب شد/ نهاده
برگشت و مبهوت ايستاد همانحال به ساعت ربع بهقدر شد سست پاهايش نا گاه
درون از كسÇي گÇويا گفت: و نكرد غارت با همراهي ديگر و رفت و رالحال متغي
كه افتاد دلم در هيبتي و ميكشيد عقب از مرا پاي يكي و ميزد نهيب من بر اطاق
به ريختند سراها غارت از بعد و نماند/ گنابدهم در ديگر شومو هال ك بود نزديك
تاخت بيدخت كوچههاي در روز پنج تا و آزردند توانستند آنچه را غربا و مدرسه
كسي چون مينمودند غارت ريخته نورعليشاه آقاي سراي به مكرر داشتندو تاز و
اظهار داشتند دشمني كه هر با و بودند آنها با نيز بيدخت منافقين و نميبود آن در
نÇفر چÇند مÇدرسه از روزي بÇود/ محشري بيدخت در روز چند آن در ميكردند
را آنها دست ندادند/ نماز مهلت و گرفتند نماز سر در بودند كه را وافدين و طالب
دامÇاد نÇوقابي ذبيحاهللابك پسر سركردگي و جالدي به مسجد در تا آوردند بسته
و ميزدند را آنها و انداخته اسبها جلو بسته دست بسيار زدن از بعد ابوترابو حاج
نÇورعليشاه آقÇاي سÇراي دربÇان بÇيدخت سا كن دشتي حسين شيخ ميدوانيدند/
گÇفتم: بÇچينند/ مÇرا شÇارب خواسÇتند بسيار اذيت از بعد گرفتند نيز مرا ميگويد:
كÇردند رهÇا مÇرا كردم زاري بسكه ميدهم/ بخواهيد هرچه و نميگذارم محالست
و دشتي غالمحسين شيخ و گلپايگاني اسداهللا شيخ جمله از كه را نفر چند آن ولي
بÇه بÇودند اصÇفهاني حسÇينعلي آقÇا و سÇبزواري آقÇامحمد و طهرانÇي تقي شيخ
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مراجعت نموده را آنها ضمانت نورعليشاه آقاي آنجا و بهجومند بردند همانحال
هر هركس به ميفرمود: مكرر و ميدهم/ من بخواهيد آنها از هرچه فرمود: و داد
نشويد, ض متعر كسي به و داريد نگاه تنها مرا بخواهيد هرچه و داريد اراده صدمه
در نÇوقابي مÇحمدحسين حÇاج بÇا بزرگوار آن روز چهار و بيست و نميشنيدند/
كردند ايشان به توانستند آنچه محترمانه اذيتهاي ولي محترم Hصورت بودند حبس
و حمام از منع و شدن آمد و رفت كثرت مانع و نگريزند كه گذاشتن قالوز مثل ÇÇ
بÇودن پنهان و نشردادن بازماندگان در آنها قتل اخبار روزه همه و نمودن مسجد
كه هركس مخصوص ديدند كه پيروان از هركس آزار و خانها وا گذاشتن و آنها
شÇبي و الماس كاسة مطالبة شبي جمله من بود/ معاندين از يكي با عداوت طرف
المÇاس دسÇته تبرزين و عباس شاه تاج نمود/ چيز سه مطالبة شبي و كيميا مطالبة
تÇوماني/ هÇزار هÇفتاد جÇواهÇرنشان نÇعم¹اهللا شÇاه كشكول و اسمعيل شاه ع مرص
مÇا تاج است/ سالطين نزد پس تاج اما نيست/ ما نزد بهظاهر اشيا¾ اين فرمودند:
المÇاس دسÇته تÇبرزين و نÇميدهيم سÇالطين تÇاج صد به كه است درويشي تاج
و منبت نعم¹اهللا شاه كشكول و باشد اينقدر نبايد حماقت ع/ مرص هم آن نميشود,
به ما براي ميارزيد تومان بيست به منتهي بود ما منزل نقره زنجير با خط خوش
زيÇر پÇنهانست نÇاظرش عÇليخان اطÇاق در االن و بردهاند خودش كسان و عالم
صدق به اطمينان چون و نبود/ مخبر مطلب اين از كسي آنكه تا آبداري خورجين
ملتفت مجلس در روز چند از پس نمود/ قبول بود, كرده پيدا ل او مجلس در ايشان

اسارت/ /1

فرستادند بدو پنهاني قاصدي هستند/ حسن محمد شيخ حاج اسر1 پي در كه شدند
نÇيز را مÇرحÇوم آن كÇوچك پسÇر محمدباقر ميرزا و رفت طهران به شبانهرو  كه
به شود ملحق كه نموده فرار ساله دوازده طفل آن هستند/ نيز او پي در كه فهمانيد
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خÇبر مشÇروطه دولت اولياي به سبزوار از را مطلب اين و حسن محمد شيخ حاج
و قÇاين و طÇبس حا كÇم و ساالرخان بهخود سخت تلگرافات نيز آنها از و دادند
من گفت: نكرده اعتنا ساالرخان ميرسيد/ روزه همه ايشان استخالص در سيستان
تا هستم اينها به كشتن مأمور و آمدهام آخوندزاده امر به من نيستم/ دولت حكم به
ايشان خواست/ نقد قران هزار سي نورعليشاه آقاي از و نميكنم رها من نگويد او
حÇاج از و دادنÇد فÇروخته, مÇحبس هÇمان در داشÇتند مÇرغوب امÇال ك آنÇÇچه
كÇه اراده هر فرمودند: ايشان نكرد/ رها معهذا و قران; هزار پنج نيز محمدحسين
كÇه مÇعلومست بÇياسايند/ تÇو شر از رعيت كه بنما زودتر ما بردن و قتل از داري
آنÇها بÇا نÇيز آنÇجا اشÇرار و بÇاشند رهÇا جا يك در ماه يك بيرحم سوار سيصد
را ايشان لذا بيصاحب/ رعيت مشت با كرد خواهند چه آنها از بدتر بلكه همدست

تÇوابÇع از است قÇريهاي مÇيشود, ر تذكÇم مÆÇلف كÇه هÇمانطور ايÇنجا در جÇنگل كÇلمه از مÇراد /1
درخت و است ديÇم آن زراعت باشد, درخت از پر بايد كه آن نام مفهوم برخالف كه تربتحيدريه
پÇاورقي, ,13ê8 تهران, ل, او چاپ گنابادي, تابنده سلطانحسين حاج گÇناباد, جغرافياي و ندارد(تاريخ

/(27 ص

كه بيدخت فرسخي هشت در است دهي كه برد جنگل1 به خود همراه داده حركت
مريدان زن و مرد نالة از گنابد جلگة حركت روز و ببرد مشهد و بهتربت آنجا از
و است/ كشÇتن عالمت بردن شاهراه غير از آنكه به گمان بود/ شده محشر بيابان
ايشÇان خÇود و ميكردند حواله تفنگ و ميزدند تازيانه با را ناالنها آن بلوچان
بÇعض بÇه و بÇرميگرديم زنÇده و زود مÇا كه مينمود مطمÃن فرموده صبر را آنها
از سÆÇاالت بعض و شد واقع بعد سال دو تا همه و داده خبر اينها از بيش خواص
از بÇعد و / امÇت انبساط و وقار با كمال ميفرمودند جواب ايشان كرده, دنيا و دين
و يها عدÇت و برنميگردند گنابد به ايشان ديگر كه شدند شاد اعدا¾ ايشان حركت

ولي: نمودند فقرا¾ بر شماتتها



1ìë (2) شهيديه

رسيد ماه اوج بر برآمد چاه قعر ز حسود معاندان رغم به مصر عزيز
در آخوند پسر محمد شيخ براي نجف و طهران از تلگرافات ورود كثرت از
رÇÄيس خÇود مأمÇوريت بÇه بÇهقاين كÇه رسيد سايرين از و او از تلگرافي جنگل
صÇدمه اسباب من براي كه نميكني خالص را آنها چرا كه بودند گفته تلگرافخانه
ساالرخان جنگل/ به برد آنجا از و گنابد به آورد را تلگراف اين رÄيس و شدهاي?
به گÇنابد مراجعت عزت و بهخوشي حركت سوم روز كه كرد رها را ايشان ناچار
روز آن و آوردند سوقاتي به دوستان براي الوعده حسب را خود زندگاني نموده

بلند/ و سخت زمين /1

برهنه پاهاي با زن و مرد استقباليان جمع از صحرا متن1 گرم هواي و ظهر عين در
ديگر چشم نخشكيده چشمي اشك هنوز كه شد پر شادي فرياد از هوا جو و سياه
از نمودند چراغانيها و داده خبرآوران به مژدگاني به بسيار اموال دوستان خنديد/
او جز بيلند در آنكه با نموده ل مفص چراغاني بيلند در بيلندي عباسعلي حاج جمله
رسيد گنابد اهل جملة به ساالرخان ضرر Âمجم نيست/ فقيري ديگر كمنام يك و
هÇمه كس از بÇاشند داشÇته اسلحه مشروطه دولت در رعيت نبايد آنكه اسم به و
ولي ميگرفتند پول و غارت را خانها بهانه اين به و ميكرد تفنگ و اسب مطالبة
به تاخت ديگر دهات از بيشتر قوژد و بيدخت و رياب و خيبري و دلويي بهمثل
چند نيز خيبري به و تاختند نا گهاني دفعه سه بيدخت به و ابوتراب حاج راهنمايي
قوژدي مالحسين و كردند غارت را خانه چند اسيرو را نفر چند دفعه هر در و دفعه
بكشÇند/ خÇواسÇتند را او خود و بردند را آن آجرهاي و كردند خراب خانهاش را
از آنچه بالجمله محبس/ از گريخت لنگ پاي با داشتند او كشتن اراده فردا كه شبي
كردن لعن و دادن زشت نسبتهاي و رفتن منبر از كردند توانستند خدا نور اطفاي
فÇقرا بÇر عÇا اد و مÇنازعه بÇه و شدن محرك را مردم و دادن توبه Gمجبور را فقرا و
مدهش آشوب چنين در البته و / ه ور Ôن م ت Ôم Ôاهللا و براندازند را فقر اسم شايد كه واداشتن
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ايمان را كه هر و مينمايد ظالم با را او و او با Gظاهر است دشمني كسي با را كه هر
فÇقرا از بÇعضي چÇنانكه ميآورد بجا براÄت لوازم بلكه كرده كتمان است ضعيف
ثÇبات گÇمان هÇيچ كÇه بÇعضي دربÇارة لكن و مطعونند و شرمسار الحال و  كردند
مردانه كارهاي فرزانه زنان بعضي حتي نمودند پاداريها و ورزيده ثبات نميرفت
كربالي زوجة و عبدالباقي محمدبن زوجة مثل بردند/ بهپايان را وفا راه و  كردند
ابوتراب حاج اتباع از برادرش و پدر و نوقابي Âاص كه آن با ÇÇ كه بيدختي حسين
داشت او با دل كين كه روضهخوان سيدمحمدرضا بهتحريك گرفتند را او ÇÇ بودند
خفيات كه نمودند شكنجه روز سه تا برادرش بهمستحفظي زن آن خود خانة در و
و صبر جز را دريادل زن آن و بگو داري اطالع تو را حضرت آن خانوادة اموال
او باالخره و زدند كارد نيش سوزنو را پايش و دست آنكه تا نبود جوابي سكوت
در بÇود ابوتراب حاج و بلوچ سوارهاي تخت پاي كه سيدرضا بهخانة آوردند را
تكÇليف و شارب قص و آزار و حبس آنجا در را مأخوذ فقراي اغلب و بيدخت/
و حبس آنجا نيز شب يك ميگرفتندو او از ميسور بهقدر نقدي ميكردندو براÄت
آنگاه كردند/ رها و گرفتند زن يگانه آن از قران پانصد و كردند قتل تهديد و آزار
را اخبار و نمايد تظلم علما نزد و واليتي انجمن در شايد كه نمود تربت سفر زن آن
را پدر و پياده خود و برد همراه محرميت براي ناچار را خود منافق پدر و برساند
عمل ساالرخان ولي آورد چندي احكام و برگشت و رفت روزه پنج و نمود سوار
روبÇروي و نÇمود رد را او از مأخÇوذ از قÇدري آنكÇه جÇز نÇنمود احكÇام آن به
حبس از پس كه داد جواب نمودند/ قتل تهديد آنكه با نمود هها محاج ساالرخان

آمد/ خواهد نشريه آتي شمارههاي در رساله اين قسمت آخرين /1

است///1 مرگ از بدتر ما زندگي مواليم
دارد ادامه



صاحبدالن به دوست حضرت ارمغان امانت, بار

نعمتي محمدرضا دكتر

زدنÇد ديÇوانÇه نÇم بÇنام فÇال, قÇرعه كشÇيد نÇتوانست امÇانت بار آسمان,
حافظ

خانهويرانشدوآننقشبهديواربماند دل خانه بر تو, زيباي رخ بستم نقش
شيرازي جنابرحمتعليشاه

آدم حÇضرت بÇه را خÇود جاللت نامهاي شأنه, ل ج تعالي× و تبارك خداوند
كÇه مباش بيبهره من ياد از دمي فرمود آدم به االسما¾/ م د اال× لَّم ع و داد ياد صفياهللا
بÔردي, را دلم تو كرد: عرض پاسخ در آدم ميربايد/ دلت لوح از مرا امانت شيطان
را درمانده اين خود م رك به ا كنون بود بسته نقش دلم ديوار بر شده مÔهر عزيزت نام
قÇبض را موسي حضرت خواست عزراÄيل چون گويند بنواز/ خود بيكران هر م با
دوست از ديدي را دوستي بگو برسان/ محبوبم به را پيامم گفت: او به نمايد روح
ديدي را دوستي هيچ تو, موسي ميفرمايد: محبوبت آورد پاسخ بستاند/ جان خود

است/ مرگ دروازه ما ديدار وعده نخواهد/ را خود دوست ديدار
خواهي ابد عمر گر مرگ از قبل دوست اي بمير

ما از قبل بهشتيگشت مردن چنين از ادريس  كه
سناÄي
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زدنÇد پروانÇه خرمن در كه است آن آتش شÇمع خÇندد او شعلة از كه نيست آتشآن

حافظ

ميفرمايد: اينگونه احزاب سورة از 73 تا 71 آيههاي در پروردگار
از نÇموديم كÇوهها و زمÇين و آسÇمان بÇر را خود اعظم اسم و دين امانت ما
گÇردن به را آن قبول نهاد جلو پا آدم هراسيدند/ آن از و زدند سرباز آن پذيرش
كردار گفتارو پندارو با گفتيم كردن? بايد كار چه مرا خداوندا پرسيد: دردم  گرفت

دار/ پاس را آن حرمت نيك
بكÇند جÇهاننما جام خدمت آنكه هر بÇردارنÇد حÇجاب ملكوتش تا زمÔلك
بازخواست را زن و مرد مشركين) و (منافقين انبازگران و دورويان خداوند
دادگÇر, ايÇنكه بÇراي ميبخشايد را آنان گناه و ميباشد پذيرا را پارسايان ميكند/

اوست/ عطاي اميد به ميرود كه جرمي است/ بخشاينده و مهرورز آمرزنده,
شما خداي من (آيا بكÔم بر Ôست ل ا پاسخ كه را نخستين عهد بكوش جوانمرد اي
آن , Öگذارد خاطر خشنودي هرÔم دلتان هر م لوح بر خداوند آري, گفتيد: را نيستم)
نÇه و عÇرش نه كوهها نه زمين نه آسمان نه كه را امانت هرÔم اين بداريد/ پايدار را
كÇوه بيطاقتي از پروردگار نشنيدي نداشتند را آن نگهداري توان و تاب  كرسي
آدم تنها ميگرديد/ زبر و زير ترس از ميشد نازل كوه اينقرآنبر هرگاه فرمود:
ال و امÇج در را بÇال شÇربت دالورانÇه داشت استخوان بر كه پوستي پوشش با بود
از تن كه برميدارد محبت بار دل و بود صاحبدل زيرا نكرد ش ÔرÔت روي و نوشيد
ميكشد آن است; گرانتر باري همه از محبت بار است/ ناتوان برداشتنش عهده
خريدارند جان به كمال راه شيفتگان را محبت بار است/ ناتوانتر همه كس از  كه
گفتند: را آدم ت/ خف و زور با نه ميكشند همت دوش به جانانه راه مردان را بار اين
و دارنÇده نگÇاه هست نÇاتوانÇي هÇركجا بÇدانÇند جÇهانيان تا نه زمين بر گران بار



1ì9 صاحبدالن به دوست حضرت ارمغان امانت, بار

را انسان ما است: فرموده كه است مهربان خداي كنندهاش ياري و پرورشدهنده

مددكار دريا در را پيامبر الياس و خشكي در نبي خضر نگاهبانيم دريا و زمين در
علمو جهالتبر ناداني انسانو عقل حماقتبر كوردلي ا گر گماردهايم/ درماندگان
ÁوÔهÇ ج Hم Ôلوظ بزدل و ستمكار امانت هرÔم اين گيرنده آيند, فايق ضميرش آ گاهي
چÇاره تÇنها مÇيشود/ (مÔشÇرك) خدانشÇناس (منافق) دودل عمل در شد خواهد
ارزشهÇاي و فÇرامÇين ايÇزدي, آيÇين و ديÇن از فÇÇرمانبرداري آن پÇÇيشگيري

ميباشد/ رستگاري راه چراغداران و فرستادگان خداجويي
امتياز پنج فرمود: رسولخدا(ص) است شده كافيروايت درصافيازاصول
نداشتهاند: را آنها پيشين پيامبران از هيچكدام كه است شده كرامت من به شايسته

شدم/ برانگيخته عرب و فارس و هند و ترك سياه و سپيد بر من /1
است/ شده پا كيزه و طاهر من براي زمين /2
گرديدهاند/ بنا بسيار مساجد من دوران در /3

يافتهام/ پيروزي دشمنان بر /ê
گناهكار امت براي ذخيره را آن شده نهاده كفايتم با كف به شفاعت زمام /ë

داشتهام/ نگاه خود
شÇفاعت نگÇرديدهانÇد, كÇفر و شÇرك گرد كه بندگاني از عام رستاخيز روز
دنيا در فرما ما بهره خدايا شفاعتهم, ̧ فياالخر و تهم زيار فيالدنيا قنا Ôرز ا هم الل مينمايم/

شفاعتشان/ آخرت در و ديدارشان
رسÇتگار مÇا و بÇاشي خشÇنود تو كÇار جامÇرانÇس كÇن چÇنان خدايا



حقيقت طريقت, شريعت,

تابنده اهللا نعمت دكتر

است نÇاسوتي امÇور در انسÇانها وظÇايف تنظيم و تعيين اديان در شريعت

و عوالم در استغراق گاهي و تفكر و سير دنيوي),طريقت Ç اجتماعي Ç (جسماني
افرادي ميباشد/ دو آن مقصود وحقيقتهدفو است, معنوي ملكوتيو حاالت

ميباشند/ طريقت و شريعت جامع كه هستند و بوده
نتيجه وحقيقت است نماز در خشوع و وطريقتخلوص است شريعتنماز

جلوههايش و برميدارد پرده خود روي از محبوب معبود يعني دو آن از حاصل و
تشريف يا دوستو محضر در دل يافتن حضور ديگر بهعبارتي و ميشود آشكار

ميباشد/ عاشق مÆمن قلب در دلدار
دل خانه كردن وطريقتآماده است دل خانه حفظ براي تن شريعتوظايف

ÕرÇش ب نÇا ا مÇباركه آيه در است/ خانه صاحب تشريف وحقيقت جانان ورود براي
به كه هستم شما مثل بشري منهم بگو ميفرمايد: پيامبرا كرم به كه لي ا وحي× Ôي كÔم Ôثل م

است هسÇتم)شÇريعت شما مثل بشري (من كÔم Ôمثل Õر ش ب نا ا جملة ميشود, وحي من
اجÇراي و رفÇتار و Çلق Ôخ و عبادات رسوم و آداب انجام ميفرمايد: مردم به يعني



171 حقيقت طريقت, شريعت,

شÇماست بÇراي كÇه همانطوري مات محر از دوري و واجبات انجام الهي احكام
حتيالمقدور هم شما ميكنم رعايت من كه بههمانگونه و شده معين هم من براي
كه شما مانند هستم بشري هم من ميفرمايد: ديگر عبارت به يا كنيد رعايت بايد
و ميباشم رحمت نيز جهان خلق براي كه شدهام عظيم قÔل Ôخ لي× ع ل كن ا مظهر و صاحب
اين خوددر ظرفيت عشقو تواناييو حدود در هستيد من واقعي پيرو ا گر هم شما
چشÇمه هÇم مردم براي و برسيد خود كمال به تا نايستيد پاي از و برداريد گام راه
شÇويد, حق عنايت مشمول خويش شايستگي و استعداد حد در و گرديد رحمت
راهنمايي به و عظيم> لق Ôخ> اوصاف صاحب طريق در برداشتن گام شريعت پس
شÇريعت يÇعني مÇيباشد است كÇامل رحÇمت جÇهانيان براي كه ايشان هدايت و
لطÇف مشÇمول بكوشد كه اندازهاي هر به را انسان بزرگوار آن موردنظر حقيقي
و ميشود نزديك بزرگ لق Ôخ و رفتار و خوي صاحب به و ميكند جانان حضرت
دو ايÇن از اثÇري كÇه مسÇلماني هÇر پس بÇود خواهد رحمت مايه نيز مردم براي
شÇريعت از پيروي درحقيقت و نشود ديده وجودش در عظيم) لق Ôخ و (رحمت

يوحي× اثÇرات و بهمراتب آشنايي است,طريقت نكرده بزرگ و حق بر پيامبر آن
كÇه است الهÇام تÇوفيق و نعمت يافتن و آوردن بهدست درنهايت كه ميباشد الي

ديگÇران از عÇارف مÆÇمنين مÇتمايزشدن مÇوارد از يكي و دارد مختلفي درجات
بÇهصورت پÇيامبران از غÇير در كÇه است وحي همان آيه اين در حقيقت است,
بÇا بيداري) يا خواب (در را جانان كالم كه ميكند ظهور اشراق و شهود و  كشف
را شريعت ميتوان پس ميبيند, را او جلوههاي دل چشم با و ميشنود جان  گوش

دانست/ حقاليقين را حقيقت و عيناليقين را طريقت و علماليقين
و است زمÇان آفÇات از دين برومند نهال نگهداشتن مصون و دور شريعت

يعني وحقيقت است آن رساندن ثمر به تا نهال اين از مراقبت و آبياري طريقت
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است/ ايقان شيرين ميوه چشيدن و درخت اين ثمره
وحÇقيقت دعÇاست آن از دل سوختن وطريقت دعاست خواندن شريعت

نا ا ي ب هاالنَّ ي ا ي×ا مباركه آيه در است/ مولي× جلوه ديدن يا و ندا شنيدن و دعا استجابت
كÇه نÇذيرا اول شÇده داده پيامبرا كرم به مأموريت سه ا, ير ذن و Gر ش ب Ôم و Gدشاه ن×ا كÖل س Öرا

Gشاهد سوم است; بشارتدهنده كه را مبش دوم است, مردم ترساننده و هشياردهنده
و تÇرساننده كه است Gنذير آيهشريعت اين در ميباشد/ كننده) مشاهده و ( گواه
و لطÇف بشارتدهنده كه است Gمبشر وطريقت است بيداركننده و هشياردهنده
را دوست وصال حريم به رسيدن مژده نيز و است حق مغفرت و رحمت و عنايت

است/ غايي هدف و نظر منظور كه است Gوحقيقتشاهد ميدهد
است/ زبÇان در آن بر تسلط و كتاب درك و فهم و سواد پيدا كردن شريعت

وحÇقيقت است جÇانان مÇحبت و عشÇق گÇداز و پرسوز و پرشور كتاب طريقت

است/ آن در شدن فاني و سالك يافتههاي و دستآورد
وحÇقيقت آن مÇعاني ژرف به توجه وطريقت است قرآن خواندن شريعت

است/ آن معاني و بطون
در شايستگي ايجاد است, جانان قرب مقام به رسيدن آن هدف كه شريعتي

در مÇعرفت گÇوهر و مÇعني ر Ôد گذاشÇتن و قراردادن براي تا ميكند انسانها وجود
و آمÇادگي ر Ôد گرفتن جاي براي صدف كه بههمانگونهاي شوند آماده دلهايشان

دارد/ الزم لياقت و استعداد
و ميداند را آن نشاني و است آ گاه ر Ôد آن پنهاني جاي و قرارگاه از طريقت

بÇه است نهفته دامانش در <حقيقت> يعني ر Ôد آن كه را اقيانوسي راه و ميشناسد
پرداخته و شده آماده صدفهاي به يعني حقيقي شدگان آماده و واقعي عاشقان
است ي ر Ôد وحقيقت ميكند هدايت هدف طرف به را آنان و ميدهد نشان شده
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دارد/ جاي تعالي× حق معرفت بيكران درياي در  كه
صÇدف ر Ôد بÇهر آمÇÇاده مÇÇيكند هÇدف بÇاشد ساختن درشريعت
آن سوي را صدف خود با ميبرد نشان ر Ôد آن از دارد چونطريقت
Çر Ôپ بÇحر زان كÇني جان سبوي تا ر Ôد جÇوياي اي بÇاشد حقيقت ر Ôد
كÇمال يابي تا كه آن در شو غرق ذوالجÇالل عشق اقيانوس هست
درآن معرفتبيني خواهي هرچه بÇيكران و عÇظيم دريÇا آن بÇاشد








