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سÇلسله وقت قÇطب تÇولد سÇال صÇدمين يك بÇهمناسبت كÇه صÇالح يÇادنامه كÇتاب از مÇقاله ايÇÇن /1
بÇههمت صÇالحعليشاه بيدختي بيچاره محمدحسن شيخ حاج آقاي حضرت گنابادي نعمتاللهي
و انÇتخاب شÇمسي) 13ìì (تÇهران, بÇود شÇده چÇاپ تÇهران اميرسليماني حسينيه صالح  كتابخانه
مرداد ì 138ì(مطابق ربيعالثاني نهم در بزرگوار آن رحلت سالگرد يادبود بهمناسبت تا شد مختصر
و اضÇافات چÇاپ ايÇن بÇراي مÇحترم مÆÇلف شÇود/ چÇاپ ايران عرفان در (19ìì ژوÄيه 28 و 13êë

كردند/ اعمال مقاله در اصالحاتي

 گوشهايازشÆوناخالقيواجتماعيحضرتآقايصالحعليشاه1

تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي نوشتة

الرحيم الرحمن بسماهللا

ضÇميرم از شÇد گÇم خويش نقش دوست كه از سÇينه فÇضاي شد پر چنان
به بدانم, خطا هر از مصون و كل عقل بهاصطالح را خود اينكه بدون مخلص
كه عقالني استدالل طريق همان به كه مادام و معتقدم خود فكري نتيجه گيريهاي
پÇايبند بدان نشود, ثابت برايم فكر آن خالف است كرده القا من بر را  كلمهاي
و نÇفس ضÇعف يÇا بÇيني دهان بين اعتدال حد رويه اين ميكنم ر تصو و ميباشم

باشد/ خودكامگي يا لجاجت
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تسليم هم آن و داشتم رويه اين بر استثنا¾ يك فقط خود زندگي طول در اما
بود/ صالحعليشاه حضرت بزرگوارم پدر دستورات و اوامر برابر در كامل و مطلق
عÇيناليÇقين بÇه علماليÇقين از كردم, احساس سپس و دريافتم تجربه به Gبدو زيرا
كه ميدانم آنجا از را شيريني اين و بود> شيرين كند خسرو آن <هرچه كه رسيدم,

/(9ì آيه يوسف, (سورة ندانيد شما كه دانم آن خداي از من /1

شنيدم/ را 1 مون ل Öع ت ال ما اهللا ن م Ôمل Öع ا ني ا وي دل زبان از جان گوش با

/1730 بيت ل, او دفتر نيكلسون, طبع معنوي, مثنوي /2

زنÇم2 دم تÇو بÇا سÇه هر اين بي كه تا زنÇم هم بر را گفت و صوت و حرف
تم شخصي وجودو نقش Hواقع ايشان برابر در كه شوم عي مد ميتوانم بديننحو
ت لذ كمال در و كرده احساس خود بر را معنوي سلطة اين و بود شده گم ضميرم از

بودم/ تسليم بدان معنوي
دارم ايشÇان از كÇه عÇرفاني و مÇعنوي خÇاطرات تÇمام بÇهجاي را مه مقد اين
مÇعنوي مقامات از ندارم قصد مختلف بهداليل يادداشتها اين در زيرا مينگارم

زيرا: بنگارم سطوري ايشان

/130 بيت ل, او دفتر همان, /3

نÇيست3 يÇار را او كه ياري آن شرح نÇيست هشيار رگم يك گويم چه من
و بÇود كرده پر مرا سينة فضاي و گرفته من از مرا كه ميكنم ا كتفا بههمين و
به معنوي و عرفاني مسايل :Á او اينكه به Hمضاف است/ كافي من براي آيت همين
از من نارساي قلم و بيان در عاليه معاني آن كردن زنداني و درنميآيد قلم و بيان

بيافزايد: آن بر آنكه نه ميكاهد آن ارزش و قدر

/112 بيت ل, او دفتر همان, /ê

آن4 از گردم خجل آيم عشق به چون بÇيان و شÇرح را عشÇق گÇويم هرچÇه
بÇزرگوار آن مكارم از دارم, قرار معرفت از پاÄيني سطح در خود چون :Hثاني
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سطح خواننده براي نه آن بيان و نكردهام درك است, سطح اين شايستة آنچه جز
شأن از لذا و باشد من معرفت از باالتر سطوح ف معر ميتواند نه و است مفيد باال

ميكاهد/ مطلب

است/ خاليق فسهاي ن تعداد به خدا بهسوي راههاي /1

و ميباشد الÄق1 خ Öال فاس Öن ا د د ع ب اهللا لي ا Ôق Ôرألط روشن مصداق معنوي مسايل :Hثالث
بكنم ي خاص باور القا¾ ديگري در خويش معرفت سطح بيان با نميخواهم من لذا

دارم/ ابا باشم ديگران به باوري القاي مسÃول اينكه از و
روش جهان, اين زندگي به مربوط كه را يادداشتهايي و خاطرات بنابراين
در دقت از خواننده و نوشت خواهم است, امور ظواهر خالصه و اخالق زندگي,
احساس خويش درك بهاندازة را بزرگوار آن معنويت و عظمت خاطرات, همين

نمود/ خواهد

فرانسوي مستشرق كربن هانري

دكتراي رشته در تحصيل ادامة براي چه ÇÇ كردم اروپا به كه سفري چند طي
بÇورس از اسÇتفاده چه يافتم, توفيق آن انجام به شمسي 133ì سال در كه حقوق
محقق و مستشرق كربن هانري با ÇÇ گردشي سفر چه و فرانسه دولت نيمة يكسالو
گÇنابادي سلطانمحمد الÇم حÇاج آقÇاي مÇرحÇوم كÇتب و بودم تماس در فرانسوي
و بÇود نموده را او جلبنظر كه دادم وي به را ايشان جانشينان و (سلطانعليشاه)
اصرار حتي و توصيه اثر در ميداد/ نشان عالقه عاد¸ الس بيان تفسير به بهخصوص
و گرفته وي زيرنظر عاليه تحقيقات انستيتوي در تفسير مÆلف دربارة رسالهاي او
مشكالت كه مخلص پاسخ در كه بود حد بدان تا امر اين به او عالقة رساندم/ ثبت به
به آمدن امكان و مشغولم قضاوت بهسمت كه داشتم اشعار و گفتم را فرانسه به سفر
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امكÇان ايران در كه رساله متن ة تهي اما داشت: اظهار ميدهد, دست كمتر فرانسه
رسÇاله تهية از بعد داد/ خواهي انجام آنجا در ميباشد; نيز مناسبتر بلكه و دارد
است عملي پست با اوست) خود (منظور راهنما استاد و ه كننده تهي بين نظر مبادلة
بعد رفته, اداري تشريفات دنبال Hشخص رساله تايپ و تكميل از بعد كه داد قول و
دعÇوتنامة و داده اطÇالع ايÇنجانب به را مناسب موقع تز از دفاع جلسة تعيين از
مÇن بÇراي را فرانسÇه) دولت مربوطه سات سÆم ساير (يا انستيتو طرف از رسمي
بÇراي فÇرانسÇه دولت هزينة به و گردد فراهم مأموريت اعطاي امكان كه بفرستد
سلب امكانات اين و نگرديد آماده رساله فانه متأس بروم/ اروپا به رساله  گذراندن
آن از قسÇمتهايي خÇالصة ايÇنك و دارم/ را آن قة تفرÇم يÇادداشتهÇاي ولي شد
آن تدوين جمعآوريو توفيق خداوند اينكه اميد به ميدارم تقديم را يادداشتها

نمايم/ عالقهمندان تقديم مستقل كتابي بهصورت كه فرمايد اعطا را يادداشتها
يك و گÇنابادي سلطانمحمد مال حاج روش و مكتب "شرح رساله موضوع

1. H agiograph ie de Hadj Molla Soltan Mohammad, Soltan Ali Shah e t une

Siècle de Son Ecole.

ارشÇاد مÇنصب بÇين فÇاصلة او" مكتب قرن "يك از منظور بود/ او"1 مكتب قرن
سÇال صد كه است صالحعليشاه آقاي مرحوم وفات و سلطانعليشاه آقاي مرحوم

ميشود/ شمسي
مÇالعلي حÇاج آقÇاي خÇود روحÇاني و صÇلبي فÇرزند سÇلطانعليشاه آقÇاي
فÇرزند نيز ايشان كه كردند منصوب خود جانشيني و ارشاد مسند به را نورعليشاه
آقاي كردند/ منصوب سمت بدين را صالحعليشاه) (آقاي خود روحاني و صلبي
آماده خويش معنوي تربيت تحت Hمستقيم را خويش نوة و فرزند سلطانعليشاه

نمود/ ارشاد منصب بر تكيهزدن
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تÇربيت و زيÇرنظر صÇالحعليشاه آقÇاي فوت زمان تا را حياتم دوران كه من
دÇج كÇتب در كÇه بÇود هÇمان ايشÇان روش كÇه بگويم ميتوانم گذراندهام, ايشان
بنابر و بود/ شده بيان عرفاني مشرب و اسالمي عالية تعاليم برمبناي بزرگوارشان
حÇضرت و بوده بزرگوارشان جد روش Hعين قديم پيرمردهاي و مسنترها  گفتة
در HمدتÇع را سÇلوك مراحÇل گفت ميتوان بودند/ الهي مكتب اين م تجس ايشان
كÇوتاهي بÇهفاصلة رحÇلتشان از بعد كه بهنحوي بودند, گذرانده بزرگوار جد زمان
يعني قمري 1330 سنة در و كرده طي را ارشاد تدريجي درجات و مختلف مناصب
زمان در ايشان بود/ شده اعالم ايشان جانشيني پدر, حيات زمان و سالگي 22 سن
از نيابت به كمااينكه ميكردند جانشيني بهعنوان دخالت و فات تصر پدر حيات
اعÇطاي كربال مقيم (فرهنگ) قزويني حايري حبيباهللا ميرزا حاج آقاي به پدر

/37ë ص دوم, چاپ تابنده, سلطانحسين حاج عرفان, و علم نابغة /1

نمودند/1 منصبي
مسÇافرت كÇاشان و تÇهران به نورعليشاه آقاي مرحوم كه سفري آخرين در
خÇدمتشان در صÇالحعليشاه آقÇاي مرحÇوم گرديدند, مسموم كاشان در و  كردند
محيط ناماليمات همچنين پير و پدر ديدار اشتياق بودند/ مانده گناباد در و نبودند
ملحق ايشان به كاشان يا تهران در تا بخواهند اجازه Hتلگراف گرديد, موجب  گناباد
گناباد طرف به موقوف, شما <حركت دادند: پاسخ چنين نورعليشاه آقاي  گردند/
سلطانعليشاه) (حضرت آقا مرحوم مانند Hتمام شما رفتار و رويه كنيد/// حركت

زياد///>/ و كم بدون است
هÇمسنگ و مشابه را صالحعليشاه آقاي رفتار كه بود دستورالعمل آخرين و
دسÇتورات ساير مانند دستورالعمل اين الحق و بود داده قرار سلطانعليشاه آقاي

گرديد/ اجرا Hدقيق
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شود) تكرار همين هم باز بهناچار شايد (و زدم حرف زياد خود از اينكه از
دارم كه خاطرههايي در ناچار كه است جهت اين از من معذوريت ميخواهم/ عذر
گÇل بÇدنبال كÇه هر ميكنم/ بيان را خويش شخصي برداشت ÇÇ شنيدهام و ديده ÇÇ
را نوشته اين كه هر و باشد داشته نيز را خار Hاحيان و برگ و شاخ ل تحم بايد است,
دور يا را خارها و داد خواهد جاي سينه و دل در است, گل به مربوط آنچه بخواند

كرد/ خواهد ل تحم يا و انداخته

تربيت انتقال سلسله Ç تربيت و سلوك

بشÇري جÇامعه و انسان سرنوشت در تربيت و است تربيتپذير بشري هر
دارد/ عمدهاي نقش نيز فطرت كه همانطور دارد, اساسي نقش

بÇه آن از عÇرفان روحاني و معنوي عوالم در اخص بهمعناي كه تربيت اين
نقش آن, مقابل در است/ معنوي تكامل ضروري شرط ميگردد, تعبير <سلوك>
فطرت كه توضيح بدين ميشود, جلوه گر <جذبه> بصورت الياهللا سير در فطرت
ميكشاند مقصد بهسوي را او الهي عشق و معنوي عوالم با تجانس لحاظ از شخص
جÇذب كÇه آهن همانند باشد, شاعر طريق طي به Âكام او خود حتي اينكه بدون
مÇقصد بÇه هÇواپÇيما با كه ميكنند تشبيه مسافري به را مجذوب ميشود/ آهنربا
رو پÇياده, پÇاي كه كسي به را سالك و باشد آ گاه راه رنج از اينكه بدون ميرسد

است/ افتاده راه به بهمقصد
سÇلوك اندكي الاقل همواره هم مجذوب (ا گرچه صرف سالك يا مجذوب
راهÇنماي نميتواند نميافتد) راه به باشد نداشته جذبه اندكي تا نيز سالك و دارد
وصÇول درصÇورت كÇه است سÇالك جذوبÇم يا مجذوب سالك باشد/ ديگران
طÇي در را ديگÇران كمال اين درجه برحسب ميتواند خويش استعدادي به كمال
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روانشÇناسي عÇلماي كÇه است همان نكته اين كند/ راهنماÄي و نموده مدد طريق
بÇه كÇمال را شÇخص بÇاشند, هماهنگ فطرت و تربيت ا گر كه ميگويند تربيتي

ميرسانند/ خويش استعداد
ضÇرورت شÇخص هر مشاهدات و تربيتها زندگي, محيط به توجه عليهذا
در خانواده) محيط در (بخصوص مشاهدهها و تربيتها اين اينكه به اعتقاد داردو
كم آنها شأن از است, مÆثر معنوي شخص واالترين حتي بعدي روشهاي افكارو
هر از مي سو و بيادبان از يكي و ميآموزد باادبان از را ادب يكي منتهي نميكند/
سÇلوك و تÇربيت آب با را الهي فطرتهاي معصومين, حتي و بزرگان گروه/ دو

رسيدند/ خويش به كمال و ساختند بارور
قريش, ستم و ظلم ه, مك مشركين رفتار مشاهدة از آله و عليه اهللا صلي پيغمبر
داد دستور او به فرمود عجين را او خمير كه الهي دست و آموخت ادب بيادبان از

است يگÇانه خÇدايÇي شما خداي كه ميشود وحي من به اينكه اال هستم شما همانند بشري من /1
/(110 آية كهف, (سورة

بعد را وي جهت بههمين و 1/ Õواحد Õله ا كÔم Ôله ا نما أ ليَّ ا وحي× Ôي كÔم Ôثل م Õر ش ب انا دارد: اعالم  كه
مÇبعوث ت بوÇن به سالگي ê0 سن در خويش, الهي تكامل و بشري عادي سير از

فرمود/
ادب بÇيادبÇان از نÇيز يÇافت پرورش پيغمبر مكتب در كه الم عليهالس علي
و ت بوÇن مكتب از هم الم عليهماالس نين س ح و الم عليهاالس زهرا فاطمة آموخت/

گرفتند/ تعليم واليت
زيرا نميكاهد, اوصيا¾ و اوليا¾ و انبيا¾ شأن از چيزي گرفتن تعليم به بشر نياز

/(29 آيه بقره, (سورة داد تعليم آدم به را اسما¾ خداوند /2

دارد اعالم كه ميشود مأمور پيغمبر ,2 ¾سما اال آدم لَّم ع و ميفرمايد: خداوند جاييكه
بشÇري فÇطرت الزمÇة آنچه لذا ديگر; نمونة هزاران و است ديگران مانند بشري
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هست/ صادق نيز آنها مورد در فطرت مقتضيات تمام داشتهو وجود آنها در است
دارد/ تكامل به تمايل كه است بشر فطرت جز¾ گرفتن تعليم به نياز

و تÇربيت تحت Hمستقيم را خويش عمر اعظم قسمت صالحعليشاه حضرت
از نÇيز سلطانعليشاه مرحوم بودند/ پدرشان نيز و بزرگوارشان جد مرحوم ارشاد
حÇاج مÇرحÇوم مÇحضر از عرفان سلك در ورود از بعد بخصوص و جواني اوايل
ثÇاني) نÇورعليشاه مÇالعلي حÇاج مرحوم مادري جد) خويش همسر پدر مالعلي
مÇينمودند, فيض كسب ايشان از تربيتي مراتب و سلوك در و ميكردند استفاده
وحÇدتهايي و تشÇابهات اجÇتماعي برداشتهÇاي و امور از بسياري در عليهذا
بهطور ميشود, مقال تطويل موجب آنها همة به اشاره چون كه ميشود مشاهده
حÇاج مÇرحÇوم سÇلطانعليشاه, حضرت صالحعليشاه, حضرت برخورد سه نمونه

ميشود: ذ كر Âذي اقتصادي اجتماعي, مساÄل قلمرو در مالعلي

زندگي در تكلف عدم و سادگي

جÇماعت امÇامت سمت بود, اد زه و فقها بزرگان از كه مالعلي حاج مرحوم
داشت عرفاني مسلك و شده وارد عرفان عالم در ايشان داشتند/ را بيدخت مسجد
مÇورد ايشان مقبرة هم هنوز بهطوريكه بود, اهالي همة احترام و اعتماد مورد و
مÇنقول در آنكه از بعد سلطانعليشاه آقاي ميگيرد/ قرار اهالي زيارت و تبر ك
و شÇده وارد عÇرفان عÇالم در گشÇتند, ر متبح معقول در و رسيده, اجتهاد بهدرجة
منسوب اين كه مالعلي حاج مرحوم ايام اين در كردند/ آغاز را خود معنوي سلوك
و مينهاد ارج عرفان عالم در را او ورود همچنين و ديده قابل و مستعد را خويش
و بÇرگزيد خÇويش بهدامادي را وي مينمود, احساس را فيمابين معنوي تجانس
هÇم تÇا داد قÇرار خويش تربيت تحت و آورده بيدخت به گناباد نوده از را ايشان
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دهÇد/ قرار موردنظر را ايشان سلوك Hمعن هم و بشناساند جامعه به را ايشان Gظاهر
از پس نگÇارنده مÇادري ة جد و سلطانعليشاه حضرت فرزند بيگم زهرا مرحومه

ميكردند: نقل زير بهشرح را داستاني مطلب اين بيان
متداول چاي كه زمان آن مردم عامة عرف طبق مالعلي حاج مرحوم
كشÇمش بÇا قند بهجاي و سبز) (زيرة كرابيه جوشانده با مهمانها از نبود
را ه كرابي ميجوشيد ايشان خود اطاق در كه قهوهريزي از ميكرد/ پذيراÄي
آقÇاي مÇيداد/ مهمانها به Hشخص ريخته, محل ساخت كاشي پيالههاي در
پÇذيرايÇي در بÇودند دامÇاد تازه و جوان ايام, آن در كه هم سلطانعليشاه

ميكردند/  كمك
حاج حضور خدمت بدو در نايبالحكومهها و (فرماندار) حكومت
ديÇدن بÇه واليت وارد تÇازه حا كم كه يكبار و ميشدند شرفياب مالعلي
آقاي حا كم, رفتن و مالقات خاتمة از بعد بود, آمده علي مال حاج مرحوم
شما است بهتر <خالو, گفتند: كرده, علي مال حاج به خطاب سلطانعليشاه
كه او امثال و حا كم قبيل از مهمانهايي تا باشيد داشته استكان و سماور
بياورند/> قند و استكان با را آن و شود دم چاي ديگري اطاق در ميرسند

است///> خوب همينطور من از خالو! <نه فرمودند: پاسخ ايشان

خÇواهÇر (هÇمسر مÇعيناالشÇراف سÇعيدي صادق محمد حاج آقاي مرحوم
ايشÇان ارشاد دوران در سلطانعليشاه حضرت از داستاني صالحعليشاه) حضرت

ميكردند: نقل شرح بدين
حÇضرت زيÇارت بÇه شÇهرستانها از يكÇي يÇا تهران فقراي از يكي
مÇيخواست بود بناÄي وي شغل چون بود/ آمده بيدخت به سلطانعليشاه
كÇرد خÇواهش ايشÇان از لذا بÇاشد, كÇرده خدمتي خويش شغل حدود در
بÇودند كÇاه گÇلي هÇمه و بÇود مردانه پذيرايي محل كه را بيروني اطاقهاي
را خود درخواست مشاراليه نفرمودند/ اجازه ايشان كند/ سفيد و  گچكاري
اجÇازه او) محبت از امتنان اظهار با هم (شايد ايشان كرده تكرار بار چند
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موطن از خارج در كه زراعاتي از سركشي بهقصد ايشان روزي نفرمودند/
دوري از مطلع كه مذكور شخص فرمودند/ عزيمت داشتند بيدخت, خود,
آفÇتاب غروب از زودتر ايشان بود متوقع معموله عادت طبق و بوده راه
و كÇرد سÇفيدكاري به شروع و كرده تهيه گچ مقداري نفرمايند, مراجعت
شادمان او كار از كرده مي تبس او به فرمودند مراجعت كه عصر بود اميدوار
فÇرمودند مÇراجÇعت ايشÇان كه بود نكرده تمام را اطاق يك هنوز شوند/
و شÇدند بيروني وارد وقتي بودند) كرده عزيمت فسخ راه بين در (شايد
چÇه فÇرمودند: تÇندي با است اتمام به نزديك اطاق يك گچكاري ديدند
و برگردان ل او حال به كردهاي را آنچه االÐن همين داد? اجازه تو به  كسي
ب تعج با همچنين و فراوان ندامت و تأثر با درويش آن بتراش/ را  گچها
از بÇعد كÇرد! گÇچها تÇراشÇيدن بÇه شروع انتظارش خالف برخورد اين از
روز) آن فÇرداي هÇم شÇايد يÇا (و اوليÇه حÇال به اطاق وضع برگرداندن
به و ستودند را او محبت مالطفت و م تبس با سلطانعليشاه آقاي حضرت
سفيدكردن كه شود ه توج) كنيم گچكاري باشيم داشته قصد ا گر فرمودند: او
اما داريم را آن توان ميشد) تلقي لوكس و اعياني عمل ايام آن در اطاق
مالعلي حاجي (يا مالعلي فردا كنم, گچكاري را اطاق يك امروز من ا گر
ايشÇان جÇانشيني و ارشÇاد مÇنصب به بعدها كه است ايشان فرزند منظور
صدرالعلما¾ محمد مال آقاي (منظور پيشنماز و اطاق دو گرديد) منصوب
و كÇرد خواهÇند گچكاري را اطاق سه اينجانب) مادري جد و ايشان داماد
و گÇناباد و بÇيدخت اهÇالي سÇپس و خانواده بين در حيث اين از رقابتي
كاه گلي كه بهتر همان ما منزل افتاد, خواهد دراويش همة ميان در چهبسا

باشد/

رفت بيدخت در كنم/ بيان بايد مهاي مقد ديگري خاطرة شرح براي اينك و
از بعضي كه رعايا از كساني Hغالب بودو زياد صالحعليشاه) (حضرت ما منزل آمد و
باشد, آنها بكار مبرمي نياز اينكه بدون و ميآمدند ما منزل بودند, هم نيازمند آنها
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غيره و در زنگ جوابگويي يا لباس, ظرف, شستن در منزل كار در ميل و عالقه با
بودند/ قبيل اين از عدهاي همواره و ميكردند/  كمك

پÇدر خÇدمت در گÇناباد در مÇنزلمان ايوان در تابستاني تعطيالت در روزي
رختشويي ماشين يك كردم پيشنهاد من بود/ ميان در قي متفر صحبتهاي بودم/
<مÇاشين فÇرمودند: پÇاسخ شÇود/ خÇريده احÇتياجمان مÇيزان بÇا مÇناسب بÇزرگ
ولي است خÇوبي و مÇفيد چÇيز بسيار اخير) اختراعات بسياري (مانند رختشويي
مÇاشين بÇه االÐن نÇزند/ لطÇمه ديگÇري بÇه درصورتيكه همچنين نياز, درصورت
كÇه روسÇتاييان از بهيكي (اشاره او بخريم ماشين ا گر و نداريم نيازي لباسشويي
دادند: توضيح چنين پاسخ, اين بهدنبال ميبيند/>و لطمه بود) لباس شستن مشغول
منزل در كه ميداند او است/ بيكار زن اين كه است چنان اجتماع كلي وضع <االÐن
به گرچه است/ موجود كار همواره زياد رفتوآمد و عاÄله زياد تعداد بهواسطه ما
كسر و شرمندگي بدون ميداند خود منزل را منزل اين كه او اما نباشد, نيازي او  كار
خÇودمان كÇه غÇذايÇي همان از ناهار موقع حتي و ميكند كار و ميآيد اينجا شأن
لذا و ميكند تلقي مزد بهعنوان ميگيرد هم پولي ا گر و ميكند مصرف ميخوريم
جنبه من براي رختشويي ماشين از استفاده بيكار, كارگر وفور و شرايطي چنين در

ميشود/> ي تلق تجملي و لوكس نداشته نياز
طرز مورد در ايشان روش و نظريه يكي ميشود: استنتاج دو خاطره اين از
جدا گانهوباذ كرچندخاطره  كمكومساعدتماليبهنيازمندان( كهاينمبحثرا
از ضروري كاالي تشخيص مورد در ديگري و داشت) خواهم بيان Âمفص ديگر
در ديگÇر داستان دو بهدنباله را مطلب اين كه مصرف اقتصاد از احتراز و لوكس,

كرد/ خواهم تحرير مطلب اين با ارتباط
اجتماعي برداشت نوعي از سلسلهاي بگذاريد هم بهدنبال كه را ه قضي سه اين
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مشÇهود اخÇالق و عÇقايد تÇربيت, انÇتقال نÇحوة نيز و ميآيد بدست اقتصادي و
ميگردد/

بيشتر رفاه پي در بشر است/ شده مصرف اقتصاد و ي ماد دنياي امروز دنياي
بÇهصورت دارد زايÇد و لي جمÇت جنبة امروز كه را چيزي بهتدريج و ميرود جلو
بشريت كه آنگاه و ميافزايد خويش نيازهاي بر روزبهروز ميآورد/ در ضروري
فÇراهÇم را نياز رفع وسايل مردم همة براي نيازها اين ازدياد با همزمان نميتواند
ظلم آمده پيش بشري جوامع اخالقي سقوط انقالبات, اجتماعي, تشنجات آورد,
مÇضمون مÇيگردد/ اجÇتماعي طبقات فراوان فاصلة باعث ي ماد اقتصاد يا ستم و

نبوي)/ (حديث بينجامد كفر به فقر كه است نزديك /1

Ôآه ر Öنا غي× Öط يÇ ل انÇنس اال نَّ ا شÇريفة آيÇة و 1Gفر Ôك كون ي Öن ا Ôقر الف كاد ا كÇرم: رسول فرمايش

/(7 و ì آيات لق, ع (سورة ميكند طغيان ببيند بينياز را خود ا گر انسان همانا /2

ميداند اجتماعي اعتدال از انحراف را آن و خطرنا ك را ه قضي انتهاي دو ,2 ني× Öغ ت Öاس

ميشود: زاييده هيجانات و انقالبات ي, ماد مكاتب  كه

حافظ/ غزليات ديوان /3

كÇند3 پÇربال جÇهان كه نياورد غيرت گÇداي تÇا باده بده عدل جام به ساقي
ي ماد نيازهاي از بهاينكه دهند عادت را مردم كه است قوم رهبران عهدة بر
زندگي بهوضعي خود همچنين و باشند, نمونه و الگو نيز خود و بكاهند تشريفاتي
خويش ي ماد ضعف از Hاحيان آنان و گردد ضعفا¾ خاطر آرامش باعث كه نمايند
عبداهللا به الم عليهالس علي است مشهور كه همانگونه ننمايند/ شرمندگي احساس
بهروية و شمرده ح مرج را زهد او وقتي و بخوران/ و بخور داري كه تو فرمود: عمر
هسÇتم اميرالمÆÇمنين كه من فرمودند: جوابش در نمود, استناد حضرت آن خود
جÇلوي نمك و نان ي, ماد فقر بهلحاظ زني بيوه ا گر است, دوخته بهمن چشمها

است/ همين غذايش نيز خليفه كه بخوريد ميگويد: آنان به بگذارد, فرزندانش
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در بÇهمصرف تشÇويق و جÇديد, نÇياز ايجاد براي تبليغ مصرف, در مسابقه
نيازهاي رفع براي بايد كه ما كشور مانند كشورهايي در بخصوص و امروز جهان
و اسÇتعمار به بزند, خارجي دامن به دست مصرفي) و خورا كي مواد (حتي خود
خÇارج مÇختصر ايÇن حوصلة از آن نتايج و آثار در بحث كه ميانجامد وابستگي

ببيند/ بهچشم را آن آثار از بسياري كرده, انديشه خود ميتواند خواننده و است
و اخÇالق تÇمام و مÇيكند حكÇومت مÇصرف اقتصاد كه جامعهاي چنين در
و است ضÇروري تÇجمل از احتراز ميدهد, قرار سيطره تحت را عرف و عادات
بخصوص و ميباشد اجتماعي رهبران اجتماعي وظايف از احترازي چنين تبليغ
شد, خواهد واجبات از احتراز اين كه آمد خواهد روزگاري كه امر اين پيشبيني
حاج مرحوم مانند واالمقامي عرفاي و است راهنمايان و رهبران وظيفة و شأن در
داشته ه توج رهبري وظيفه اين به جهت اين از بودند لبنان با ÇÇ Õمشار كه نيز مالعلي

كردهاند/ منتقل آيندگان به را آن تقبل و
137ë ربÇيعالثÇاني 10 تÇاريخ به دستورالعملي در صالحعليشاه آقاي مرحوم
عÇنوان را مÇطالبي اهللا> سلمه تابنده سلطانحسين حاج عزيز چشم <نور به خطاب
در HخصوصÇم لنما جمÇت اسباب> فرمودهاند: دستور آن خاتمه در سپس و  كرده

نكني>/ اقدام اوايل

نيازمندان به مساعدت

ه وجÇت و عÇالقه نÇيازمندان بÇه مسÇاعدت و كمك در صالحعليشاه حضرت
نزد كه شرعيهاي وجوه يا مستحبات و واجبات از اعم آن انجام در و داشته ي خاص
و مخفيانه بهصورت Áاو كه داشتند دقت نيز و كرده ابراز خاص اهتمام بود ايشان
به كجا از كه نميگرديد ه متوج نيز شخص خود گاهي حتي و شود داده انظار از دور
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گيرنده خود Hاحيان كه ميشد داده مختلفي بهبهانههاي Hثاني و است شده كمك او
مانده محفوظ Âكام شخص حيثيت كه ميشد كوشش Hثالث نبودو آن ماهيت ه متوج

نگردد/ وارد لطمه شخصيتش به و ننمايد حقارت احساس و

دارد/ سال 81 قريب وي شمسي 13ìì سال يعني اينك /1

تÇعريف بÇود, ايشÇان مÇورداعÇتماد و امÇين كارگر كه سلماني1 محمدحسين
و من گذشته شب از ساعاتي درآمدم ايشان خدمت به كه جواني اوايل در ميكرد:
قÇريب كÇه خÇان به (مشهور مرده ده د محم كرباليي بهنام كارگران از ديگر يكي
بزرگ ظرف يك و فرمودند احضار را است) شده مرحوم است سال چند و چهل
شخص فالن منزل ببريد فرمودند: دادندو بهما روغن ديگري بزرگ ظرف شيرهو
آنجا از داد را شما درزدن جواب همينكه بزنيد, در و بگذاريد در جلو را ظرفها
ببيند در جلو را روغن و شيره ظرف و نبيند را شما در بازكردن موقع كه شويد دور
زود خيلي مردم كه محل عرف برحسب و تاريك شب افتاديم راه به ما بردارد/ و
ظرفها رسيديم كه مقصد به ميديديم/ عابر از خالي و خلوت را كوچهها ميخوابند
كÇه شÇد بÇلند صÇاحبخانه صداي همينكه كرديم/ الباب دق و گذاشته در جلو را
هم با نفري دو اما شديم/ دور آنجا از ما بود, در بازكردن براي او عزيمت از حا كي
مشÇاهده بÇرابÇر در او وا كنش ببينيم شده, مخفي گوشهاي در است خوب  گفتيم
طرف آن و اينطرف هرچه و كرد باز را در صاحبخانه بود/ خواهد چه ظروف
او بÇراي فهميد كه ديد خود جلو دربستهاي ظروف بعد نديد/ را كسي كرد نگاه را
خÇود بÇا بلند صداي با ديد را آنها محتوي وقتي و برداشت را آنها سر آوردهاند/
روغنو تو از ندارم بساط در آه كه زمستان شب اين در خدايا شكر, الهي ميگفت:

ميكنند/ تهيه شيره و روغن از كه گناباد در مرسوم محلي غذاي نوعي /2

رساندي/ برايم كه شكر كنم, درست چنگالي2 كه خواستم شيره
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مخفي يا آشكار مستقيم, بهصورت نداشتند, كاري هيچ قدرت كه نيازمنداني
كه كاري قدرت يا كه بودند نيز ديگري نيازمندان اما ميگرفتند قرار كمك مورد
اجÇتماعي بÇحرانهÇاي اثÇر در يÇا نداشتند بنمايد, را معاششان كفاف كار آن مزد
طرز كه بودند, كمك به محتاج و بيكار داشتند, كار قدرت اينكه وجود با بيكاري

ميشد/ عملي ديگري بهنحو آنان نيازهاي رفع و برخورد
كÇار و مينمود يا بود بيشتر سالي چند ايشان سن از سنش كه بود پيرمردي
را ريگي تل و است نشسته آب جوي دم كه ميديدم را او برنميآمد, او از مÆثري
قرار ايي بن كارگران مورداستفاده كه ميسازد توده را شسته ريگهاي و ميشويد
آنكه حال ميگرفتو را كارگران) متداولوقت (مزد ريال 3 روز آخر در  گيردو
در صÇالحعليشاه حÇضرت كÇه ديدم بارها نبود/ ريال نيم بهاندازه او كار مجموعه
بقا, عالم به رفتگان از دور, گذشتههاي از كرده, توقف او نزد كارها از بازديد موقع
او ميكردند/ صحبت او با بودند, گذرانده هم با كه گذشته ايام و جواني خاطرات از
هÇمبازي هÇم با آقا حضرت و من كه ميكرد شخصيت احساس و ميشد سرحال

هستيم/ باهم نيز اينك و بودهايم
و كÇمك بÇلكه نÇبود او مÇزد مÇيگرفت, كÇه ريÇالي سه واقع در شخص اين
ميكند كار كه ميكرد احساس بدينطريق وي منتها ميشد; او به كه بود مساعدتي
از اعم بهديگران و او بهخود همچنين و باشد كسي سربار اينكه نه ميگيرد مزد و
ميشد داده درس Âعم بودند هميشه كه اري زو و مسافران يا بيدخت اهالي تمام
امور اولياي ا گر همچنين و كرد/ كار بايد هست قدرت تا و نشست بيكار نبايد  كه
بÇايد جامعه در كه ميآموخت درس نيز آنها به باشند يا بودند گرفتن درس اهل
دارند> دريافت جامعه از خود نياز بهاندازه و كنند كار خود قدرت بهاندازه <همه

نباشد/ نيازمند و بيكار هيچكس كه بهطوري
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تا ميفرمود اقدام آنها اشتغال و بيكاران براي كار ايجاد براي موارد بعضي در
اينكه ولو بدهد كار مزد آنها به كردنشان, بدعادت و آنها به صدقه اعطاي بهجاي
از كÇوچكي ايÇراد فÇيالمÇثل كÇه ميافÇتاد فاق ات بسيار Âمث نباشد/ مÆثر  كارشان
دو و بÇرداشÇته را سنگفرش تمام آنگاه و ميگرفتند منزل يا كوچه سنگفرش
دسÇتور ÂثÇم يÇا وامÇيداشÇتند/ به كÇار را هاي عد بدينطريق و ميگذاشتند مرتبه

ميكردند/ بنا را ديوار همان دومرتبه و كنند خراب را ديواري ميدادند
ا گر نميشدو ديده به كف سايل بيدخت كوچك محيط در ديگر بدينطريق
كه بود مهاجري يا مسافر بلكه نبود بيدخت اهل ميشد, ديده سايلي گاهي Hاحيان

ميكرد/  گدايي

پرورش و آموزش و فرهنگ به توجه

وا د ع ا و آية بود معتقد داشته, اعتقادي و عالقه نوباوگان تعليم به حضرت آن

را خÇود خÇدا) دشÇمنان تÇرساندن بÇهمنظور نÇيروها همه به شدن ز مجه ميتوانيد(با كه آنجا تا /1
/(ì0 آية انفال, (سورة كنيد آنها با مقابله مهياي

دربرميگيرد, را معنوي و ي ماد نيروي همه گونه و است عام 1 ̧ و Ôق Öن م ÖمÔت Öع ط ت Öاس ما Öم Ôه ل

عالقهمند حتي بود پيشرو سوادآموزي تشويق و جديد مدارس تأسيس در عليهذا
الاقÇل و جديده علوم بايد مختصري بحد هم قديمه علوم مدارس در بود معتقد و

نمايد/ تكميل را آن توانست هركس Gبعد تا داد تعليم را اروپايي زبانهاي
را بروشورها و گرفته ياد را آنها مختصر خواندن و التين الفباي ايشان خود
هÇر زيÇرا گÇرفت, يÇاد بايد را جديد فنون و علوم همه بودند معتقد و ميخواندند
بÇهطور اتÇومبيلرانÇي از <مÇن مÇيگفتند: مÇثال بهطور است, جهل از بهتر علمي
داشت نگه را اتومبيل راننده گردنه سر يكبار بودم/ بلد را گاز ترمز, فرمان, تÃوري
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در ماشين كه نميكرد كار يا و نشده كشيده خوب يا آن ترمزدستي گويا شد/ پياده و
همينقدر كشيدم/ را ترمز و گذاشتم ترمز روي را پا من افتاد/ بهحركت سرازيري

شد/> سرنشينان جان نجات موجب بودم بلد كه رانندگي از
سÇپس و دبسÇتان ايشÇان خÇود و بÇوده پÇيشقدم جÇديد مدارس تأسيس در
تشÇويق بÇراي و كÇردند تأسÇيس Hج متدر بيدخت در دخترانه و پسرانه دبيرستان
دسÇتگاه بÇا عÇناد روي از يÇا و قشÇريگري ب عصÇت روي از يا Hاحيان كه ديگران
پÇيشقدم خÇود نمايند, اقبال جديد پرورش و آموزش به نميخواستند حكومتي

ميشدند/
دفÇتر بÇه نÇزديكان نÇفر چند با Hشخص مدرسه به خود فرزندان سپردن براي
در جشÇني تÇحصيلي سال هر آخر در ميكردند/ ثبت را فرزند نام و رفته مدرسه
كÇرده تÇهيه شÇخصي هزينه به كه را جواÄزي Hشخص و نموده برگزار مدرسه محل

مينمودند/ تقسيم كالسها ممتاز دانشآموزان بين بودند
كرده, طي را تحصيلي عاليه درجات ايشان فرزندان تمام كه است همينگونه
در ديÇني معنوي و اخالقي تربيت از نقشپذيري و ايشان اخالق به تخلق ضمن
ارث يا مال به اتكاي و ه توج بدون كدام هر و كوشيدهاند يك هر نيز جديد علوم
استقالل و بهنفس اعتماد اين و ميكنند معاش امرار خود عمل و فكر از پدر مالي
چه باشد وراثتي چه آنان زندگي ات خصوصي اين است/ آنان ة ارثي بهترين فكري

است/ حضرت آن از تربيتي
و داشÇته زايدالوصفي ه توج دختران تعليم و تربيت به بخصوص اينباره در
مجاور سالن در هم بانوان و ميفرمودند بياناتي كه مذهبي جلسات از گذشته حتي
بÇانوان ختصÇم غÇيره و قÇرآن تÇفسير در ي خاص جلسات داشتند استفاده امكان

داشتند/
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و مÇملكت آتية به را آنجناب ه توج كه ميكنم نقل را داستاني زمينه اين در
ميدهد: نشان فردا نسل پرورش و آموزش

فÇرهنگ خÇيابان در عÇليه رحÇم¹اهللا زنÇجاني سيدرضا حاج آيتاهللا مرحوم
بود سالها من داشتند/ منزل صالحعليشاه آقاي حضرت منزل همسايگي و تهران
مÇوجب انس ايÇن بÇوديم/ مأنÇوس و داشÇتم مراوده و آشنايي آيتاهللا مرحوم با
آقاي آوردند, تشريف تهران به صالحعليشاه آقاي حضرت كه سفري در  گرديد
ديدن اولين خودشان بهقول و كنند ديدن كه كردند عالقه اظهار من توسط زنجاني
ديد روابط پس آن از و شد هم بازديد كه كردند ديدن و شد ر مقر معيني وقت بود/
كÇه كÇردند ذ كر داستاني آيتاهللا حضرت مناسبت بههمين بود/ برقرار بازديد و

گفتند: است/ آموزنده و جالب

شمسي/ 1318 سال به متوفي قم, مقيم اعلم, و تقليد مرجع /1

درواقع و يزدي1 عبدالكريم شيخ حاج آيتاهللا مرحوم خدمت كه ايامي <در
مÇنظورشان و بÇهمن (خطابشان پدرت بودم, ايشان امور ي متصد و مشار و مشير
شيخ حاج مرحوم و ميكردند مراجعت عتبات از بود) صالحعليشاه آقاي حضرت
به عبداهللا شيخ حاج آقاي هروقت بودند/ آمده استقبال به قم تا هم حاÄري عبداهللا
پيغام نرفتم/ بهديدن سفر آن در ولي ميكردم ديدن ايشان از ميشدند, ف مشر قم
آقا آن خدمت در حاال چون كه گفتم پاسخ در نكردي? ديدن من از چرا كه دادند
بعدازظهر روزي نميكنم/ ديدن هستيد است) صالحعليشاه آقاي حضرت (منظور
رفتم/ ايشان بهديدن من بياييد/ ديدن ميتوانيد نيستند, آقا آن حاال كه دادند پيغام
من و شدند منزل وارد كرده مراجعت آقا و كشيد طول بسيار ما مجلس و صحبت
قÇدري نÇاچاري روي از و كÇنم حÇركت Gفور كه ديدم اسالمي ادب خالف ديگر
شيخ حاج آقاي كاره همه گفتند و كرده معرفي مرا عبداهللا شيخ حاج آقاي نشستم/
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حاج آقاي خدمت را سالمشان Gبدو كه خواستند من از ايشان هستند/ عبدالكريم
اينها كه بود اين پيغامشان برسانم/ را پيغامشان سپس و كنم عرض عبدالكريم شيخ
مÇدارس ميخواهÇند شمسي) هجري 1312 سال در بود وقت حكومت (منظور
را اقدامي چنين نيز ايراني و بشري جامعه و جهان مقتضيات كنند, ايجاد دخترانه
و فÇردا مÇÇادران امÇÇروز دخÇÇتران طÇÇرفي از دارد/ اقÇÇتضا¾ و نÇÇموده تسÇÇهيل
و بÇدبيني با نكرده خداي ا گر ميباشند, ايران ملت و آينده نسل تربيتكنندگان
بخواهيم چه ما شد/ خواهد منحط ما آينده جامعه شوند تربيت فساد يا بداخالقي
بهتر پس گرفت را آن جلو نميتوان و كرد خواهد را كار اين دولت نخواهيم چه
و شÇرعي اصÇول بÇا مÇنطبق دخترانÇه مدارس شده بكار دست خود ما كه آنست
ايشان طريق اين در بگيريم/ دولت دست از را فردا مادران و كنيم تأسيس اخالقي
اطÇاعت Hشخص هم من كنند حكم هرچه اسالم شريعت تام مرجع و اعلم بهعنوان

شود/ انجام ايشان بهدست امر اين تا كنند كمك و اطاعت همه ميگويم و  كرده
هÇم ÁوÇاص كÇه ايشÇان كردم عرض عبدالكريم شيخ حاج آقاي به كه را پيام
خود در كار قدرت و شده پير من يا گفتند: زده لبخندي بودند, كار مالحظه قدري
مÇيكنند, پÇيشنهاداتÇي چÇنين كه هستند احساساتي و جوان خيلي آقا يا نميبينم
مادران كرده, ايجاد دخترانه مدارس ميخواهند اينها كه دليلي و انگيزه بههمان

شد/> خواهند امر اين در ما دخالت مانع بگيرند ما از را فردا
آن داشت, اسÇالمي ايرانÇي فرهنگ به كه عميقي و خاص عالقة به باتوجه
فÇرهنگي سÇابقه از را شا گردان جديد مدارس دروس Hج متدر اينكه از حضرت

بود/ متأثر ميدارد, نگه بيخبر الاقل و دور خويش ملي و اسالمي
مÇبذول ي اصÇخ ه توج تفسير درس به ه علمي حوزههاي در كه بود عالقهمند
مبناي كه آسماني كتاب اين و گردد اقدام قرآن احياي و تدريس به همهجا و شود
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و جÇديده علوم به بايد حوزهها در كه بود معتقد گردد/ احيا ميباشد فرهنگ اين
ه توج باستاني فرهنگ به Hعميق نيز جديد مدارس و شود ه توج نيز خارجي زبان

دهند/ قرار ه توج و تدريس مورد علم تاريخ بهعنوان ولو را گذشته علوم و  كرده
در فرزندانشÇان كه سنواتي يا تابستان تعطيالت ايام در كه بود زمينه اين در
كه قديمهاي علوم فرا گرفتن به تشويق را آنان بودند, ايشان مستقيم زيرنظر  گناباد
بÇوعلي طب HخصÇش فيالمثل ميكردند/ داشت درسشان و فكر و باذوق تناسب
از تÇابنده نÇعمتاهللا دكÇتر آقاي و آزاده محباهللا دكتر آقاي به را قانونچه يا سينا
تÇدريس نÇويسنده بÇه HخصÇش را نÇجوم و هÇيÃت يا نمودند/ تدريس فرزندانشان
ديگÇر اسÇاتيد قديمة دروس جلسات از Hغالب ايشان تشويق با همچنين فرمودند;

كردند/ بهره گيري فرزندانشان بعضي
بودند معتقد و داشتند كامل ه توج نيز بومي هنرهاي و صنايعدستي حفظ به
مÇلت ف عرÇم مÇنطقه, اقتصاد الاقل توسعة و اقتصادي جنبة از گذشته هنرها اين
در Âقب زيبايي چيني ظروف ميباشد/ اسالم و ايران ن تمد نمايانگر و است ايران
آخرين اينكه از قبل فرمودند: ايشان گرديد/ متروك Hج متدر كه بود مرسوم  گناباد
بÇا لذا كÇرد; احÇيا¾ را هÇنر اين بايد گردد, نابود هنرشان و كنند رحلت فن اساتيد
از بعد و انداختند بهراه را كورهها دوباره صين متخص ايشان معنوي و ي ماد  كمك
خود پاي روي كارگاهها اين محصوالت, اين صدور دولتو از كمك اخذ با مدتها

بايستند/ توانستند

خلق حسن و  كرامت

را طÇرف خÇوشرويي بÇا مÇهمانان و مراجعين تمام با برخورد در حضرتش
ميگرفت/ قرار او احترام و محبت مورد بود كه هر مهمان ميساخت/ خود فريفتة
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بÇه را الم عليهالس خليلاهللا حضرت داستان بارها و نداشت كار او مذهب و دين به
مهمان و بگويد بسماهللا كرد تكليف خويش مهمان به كه ميفرمود يادآوري ماها
از نمود/ ترك را ابراهيم حضرت منزل و برخاسته سفره سر از امر اين از امتناع با
تو نخواستيم چيزي او از و داديم نان او به عمر تمام ما كه آمد ندا پروردگار جانب
و اصÇرار بÇا و دويد مهمان بهدنبال حضرت رنجاندي? را او غذا وعده يك براي
خليلاهللا به نسبت الهي عتاب از وقتي مهمان برگرداند/ سفره سر به را او التماس

گرديد/ حضرت شيفتة نموده, اقرار را خويش عبوديت خاطر طيب به شد آ گاه
عÇلماالبÇدان در مÇحقق و دانشمندان از كه مستشفي پزشكپور دكتر آقاي
مرتاضين خارقالعاده اعمال به نسبت كه مطالبي مورد در سخنراني يك در هستند
باور بودم نديده خود چشم با هرگاه كه نمود اضافه و كرده صحبت ميشود,  گفته
ما علم و نيست معلوم آن علت ميگويم دارم باور و ديدهام كه نيز ا كنون نميكردم/
پرسيدم: مشاراليه از سخنراني خاتمه در است/ نشده موفق امور اينگونه كشف به
چÇه مÇورد آن در شÇنيدهايÇد, مÇيگويند عÇرفا از كÇه قصصي و داستانها شما آيا
پÇدر بÇا كÇه بÇرخÇوردي و است عاجز آن درك از ما فهم و علم گفت: ميدانيد?

ميدهم: شرح برايت داشتم, صالحعليشاه) آقاي (حضرت خودت
عÇيدفطر روز در مÇيگذرانÇدم/ را دكÇترا دورة ژنÇو در 1333 <سÇال
هÇمين در ايÇرانÇي روحانيون از يكي گفتند ايراني دانشجويان و دوستان
لذا دارد هÇم روحÇاني جÇنبة و است هÇموطن است/ بسÇتري بÇيمارستان
بستري ايشان كه اطاقي به نفر چند ما برويم/ او تبريك به است مناسب
كرديم معرفي را خود داده دست ايشان با همه ورود موقع در رفتيم/ بودند,
يك يك سÇپس كÇرده اسÇتفاده ايشان بيانات از تبريك عرض از بعد و
موقع در نفر آخرين شديم/ خارج داده دست Gد مجد خداحافظي بهعنوان
"شÇما پرسيدند: و داشتند نگه لحظهاي مرا دست ايشان بودم/ من خروج
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شما "بيدخت فرمودند: ايشان گفتم/ را خود نام من چيست?" اسمتان  گفتيد
و ميدهد معني چه "بيدخت" كلمة كه كردم فكر تي مد من ديد/" خواهيم را
بهطور است, شهري) (يا روستا نام بيدخت كه نميدانستم روز آن چون

كردم/ فراموش را آن لذا و نفهميدم را جمله معني  كامل
مأمÇوريتي بÇودم, شÇده كار مشغول و برگشته ايران به كه بعد مدتها
بÇه اتومبيل با شد, ارجاع من به زاهدان حدود و خراسان جنوب بهطرف
در شب ل او اتÇومبيلمان حÇيدريه, تربت از بعد فرسخ بيست افتاديم/ راه
نام بمانيم/ اينجا در را شب ناچاريم گفت: راننده و شد خراب آبادي يك

بيدخت/ گفتند: پرسيدم, را آبادي
تميزي اطاقهاي آنجا قهوهخانه تنها و نبود مهمانسرايي يا هتل چون
جاي ا گر كه كرديم پرسوجو كنيم/ چه كه نگران و بوديم ناراحت نداشت,
بÇه كÇه كÇردند راهÇنمايي مÇا بÇه بگذرانيم/ را شب و برويم باشد ديگري
كسÇي مزاحم ناشناخته كه داشتيم ابا ما ل او برويم/ آقا) (حضرت بيروني
خÇانه در كÇه دادنÇد اطÇمينان مÇا بÇه اينكه و ناچاري روي از ولي بشويم
مÇيگفتند كÇه را مÇنزلي در و رفتيم است باز همه روي به آقا) (حضرت

زديم/ آقاست حضرت بيروني
اطÇالع آقÇا حضرت به را مهمان ورود و پذيرفتند را ما مستخدمين
آقÇايي همان ديدم من و آمدند بيرون آقا خود كه نشد دقيقه چند دادند/
شما به گفتند: من با دادن دست موقع ديدهام/ ژنو بيمارستان در كه است
كه را جمله آن نا گهان من ديد/ خواهيم را همديگر بيدخت در كه  گفتيم

آوردم/> بهخاطر بودم, كرده فراموشش معنايش درك عدم بهواسطه

ايشان, مذهبي اعمال و اعتقادات رعايت و مهمان به احترام و زمينه اين در
ميآورم: Âذي بودم آن شاهد خود كه خاطرهاي
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مسيحي كشيش با مذا كره

مÇزار در جÇمعه صÇبح هÇر كÇه روضهخوانÇي و يادبود مجلس از بعد Áمعمو
مÇيكشيد, طÇول ساعت دو الي يك بين و ميشد تشكيل سلطانعليشاه حضرت
مÇنزل در ساعت يك الي نيم حدود كرده مراجعت بهمنزل صالحعليشاه حضرت
خÇدمتشان بÇودند آمÇده بÇهزيارت كه بانواني فاصله اين در ميكردند/ استراحت
مÇهمانان, و ارادتÇمندان از هاي دÇع و مÇيرفتند بÇيروني بÇه آنگÇاه مÇÇيرسيدند/
شهرستانها ساير از كه ارادتمنداني يا آمده دهات ساير از كه گناباديها Hمخصوص
ايشÇان ناحيه از بياناتي يا ميشد خوانده كتابي و بودند خدمتشان در بودند, آمده

ميشد/ ايراد
از چÇهارنفري سÇه مÇيسيون يك بودم, بيدخت در كه جمعهها اين از يكي
مÇالقات اجÇازة كرده, توقف آنجا در بيدخت از عبور و سفر ضمن در  كشيشها
از بÇعد آمÇدند/ عÇمومي مÇجلس هÇمان بÇه آنÇان و دادنÇد اجازه ايشان خواستند/

Õ¾سوا ¹كلم لي× ا عالوا ت الكتاب هل ا يا Öل Ôق آية ايشان تشريفات, مبادلة عاديو صحبتهاي

(متفق شماست و ما بين مشترك كه كلمهاي در بياييد كتاب اهل اي پيغمبر) به الهي (خطاب بگو /1
/(ìê آيه عمران, آل (سورة ندهيم قرار شريك را چيز هيچ و واحد خداي جز نپرستيم كه شويم)

و راه ايÇن در گÇفتند: و فرموده تالوت را 1HÃشي به ك ر Öش Ôن ال و اهللا الا دÔب Öع ن الا كÔم ن Öي ب و ننا Öي ب

را عÇيسي(ع) حÇضرت به مربوط آيات آنگاه مشتركيم/ هم با خداوند به دعوت
كرده بحث پيغمبران عصمت به شيعه اعتقاد و آنحضرت مورد در نموده, تالوت
به قرآن كه آنگونه عيسي(ع) و ميشناسيم شما از بهتر را عيسي(ع) ما فرمودند: و
مÇا مÇيگوييد, شما كه است آن از بيشتر خيلي مقامش عظمت است, شناسانده ما
ما است/ شناسانده ما به و كرده معرفي قرآن كه داريم قبول پيغمبري به را عيسايي
بÇا را الهي اديان خداوند ميگوييم و ميدانيم عيسي م متم و مكمل را د(ص) محم
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وحÇي و مÇحمد(ص) گÇفته از را عيسي(ع) ما رساند/ كمال به محمد(ص) ارسال
ميشناسيم/ الهي

هم ما گفت: بود, ميسيون رÄيس و داشت سايرين بر م تقد مت س كه  كشيشي
ميدانيم پيامبران ا كمل را عيسي منتها ميدانيم پيامبري و ميدانيم بزرگ را د محم

مييابد/ نجات بشريت او پيروي با  كه
پÇيغمبر دو بÇين مÇقايسه بحث نميخواستم فرمودند: صالحعليشاه حضرت
دو در و مÇختصر خÇيلي كرديد, عنوان را مطلبي چنين شما چون ولي آيد بهميان
پيروانشقدمبرجاي ا گر كه است كسي پيشوايتام ا كملرهبرانو ميگويم:  كلمه
تو صورت طرف يك به ا گر فرمود: عيسي(ع) كنند, پيدا نجات بگذارند, او پاي
را خود رداي بردند را تو قباي ا گر و بزنند كه آور پيش را ديگر طرف زدند سيلي
روز تا خداوند اينكه به باتوجه همچنين و ميبينيم امروز كه دنيايي در آيا بده/ نيز
چÇنين مÇيتوان آيÇا كÇند, اغوا را بنيآدم كه است داده مهلت شيطان به بازپسين
و ظÇلمه تÇجري مÇوجب آيÇا امÇر اين و كرد? اجرا جا همه و هميشه را قاعدهاي

صاص فيالق ÖمÔك ل و فرمود: ما پيغمبر اما نميشود? مظلومان بر آنها تسلط ستمكارانو

/(179 آية بقره, (سورة است شده داده قرار حيات قصاص حكم) (تشريع در شما براي /1

وجÇود شÇما براي حيات قصاص اجراي در خرد صاحبان اي ,1 لباب اال ولي Ôا ي×ا Õ¸حيا

بترسند/ مجازات از ظÇلمه كه اجتماع نظم براي اجتماعي است قاعدهاي اين دارد/

Ôب حÇ Ôي Ôواهللا اسÇ الن نÇ ع عافينÇ Öوال يظ الغ والكاظمين دارد: مسلمين به ديگري خطاب اما

(سÇورة مÇيدارد دوست را نيكوكاران خداوند و مردم بر عفوكنندگان و خشم فروخورندگان و /2
/(13ê آيه عمران, آل

هÇرگاه و نÇمايد كÇظم و بÇرد فرو را خود غيظ ميدهد دستور مÆمن به /2 نين س Öح Ôالم

مÇحو سÇينه از را غÇيظ بÇلكه نمايد غيظ كظم نهتنها داشت بيشتري روحي قدرت
او به كسيكه همان به يافت بيشتري روحي قدرت هرگاه و ببخشد را مجرم و نمايد
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مÇنطبقبر كÇه را روحي لÔو Ôع مرحلة آخرين اين هرگاه كند/ احسان است, كرده بد
طاقت Hغالب چون كنيم تحميل همه بر بخواهيم است, عيسي(ع) حضرت فرمايش
رفÇتار دستور برخالف كرده, سرپيچي اطاعت از ندارند را قاعدهاي چنين تحمل
ايÇنكه يÇا مÇينمايند/ عÇادت الهÇي اوامÇر بÇرابÇر در طÇغيان به Hتدريج و ميكنند
يا است مفيد جامعه براي كنند ي تأس او به پيروان همه ا گر نكرد ازدواج عيسي(ع)

نه?!
كÇه خÇواست اجÇازه كشÇيش و يÇافت خÇاتمه مÇجلس صحبت اين خاتمة با
نمود قراÄت را انجيل از آياتي او و فرمودند اجازه ايشان بخواند/ دعايي و مناجات

كردند/ شركت او دعاي در محل در حاضرين و ايشان خود و

طبع استغناي و  كرامت

عÇضدالمÇلك عÇليرضا فÇرزند مشÇيرالسÇلطنه اميرسليماني مصطفي مرحوم
اسماعيل شيخ حاج مرحوم به عالقه و انس جهت به جواني در كه بود نايبالسلطنه
آقاي ارادتمندان از كه قاجار دوران سلطنتي كتابخانه رÄيس المشايخ شيخ دزفولي
و بÇالواسÇطه نÇقل زيÇر وقايع درآمد/ ايشان مريدان سلك به بود, سلطانعليشاه

است: آنان گفتار باواسطه
و شÇده نÇاراحت فÇرزندش شÇدن درويش از عÇضدالمÇلك مرحوم
زنÇدگي پÇدر مÇطرود حالت به Hتقريب او و ميكرد سرزنش را او همواره
وضعيت اين از داشت, پدر به نسبت وي كه احترامي و عالقه با ميكرد/
در بود/ شده حرام او بر خور و خواب مدتها و بود نگران و ناراحت بسيار

/(2ì0 آيه بقره, (سوره گيرد آرام قلبم تا /1

كÇه مÇيخواست خداوند از قلÖبي1 Ãنَّ مÖطي ل بهمصداق و شده پيدا خدشه دلش
شÇبي سÇازد/ ه توجÇم هم را پدرش و بخشيده اطمينان او قلب بر بهنحوي
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به برو ميدهند: دستور او به كه ميبيند بهخواب را سلطانعليشاه حضرت
بر/// شاه ديگر شب چهل كه است اين تو راه صحت عالمت بگو پدرت
كني وساطت و بروي دربار به بايد ميخواهند/ ترا سحر و ميكند غضب
بيدار خواب اين از بعد رفت/ خواهد دست از او جان بروي دير ا گر  كه
است مÇيدانسÇته چÇون است/ صÇبح اذان مÇÇيكند مشÇÇاهده و مÇÇيشود
ورود اجÇازه رفÇته پÇدر خÇدمت بÇالفاصله است, سÇحرخÇيز عضدالملك
ب عجÇت بÇيموقع مÇراجÇعه از او پÇذيرفتن از بÇعد عضدالملك ميخواهد/
بÇهبعد روز آن از مÇÇيگويد/ را خÇÇود خÇÇواب مشÇÇيرالسÇÇلطنه مÇÇيكند/
نÇيز فÇرزندش با وي سلوك و برده بسر انتظارآميز درحالتي عضدالملك

است/ بوده حالتي چنين با منطبق
بسÇر نگÇرانÇي و انÇتظار حÇالت بÇا مشيرالسÇلطنه مرحوم چهلم شب
بÇاريتعالي درگÇاه بÇه نياز و دعا به بخوابد, لحظهاي اينكه بدون ميبرد,
كÇه نÇميماند منتظر ميشنود/ شديدي الباب ق د صداي سحر, ميگذراند/
پيام ميگويد كسي ميكند/ باز را در دويده بهسرعت كنند, باز را در خدمه
خود و ميكند هدايت عضدالملك نزد را او دارم/ عضدالملك براي فوري
لحÇظاتي از بÇعد مÇيماند/ پÇدر اخÇتصاصي اطÇاق در دم انÇÇتظار بÇÇهحال
خود اطاق از شتابان است, پوشيده لباس عجله با بود معلوم كه عضدالملك
مÇيشود/ خÇارج كÇرده مشÇيرالسÇلطنه به عميقي نگاه در دم آمده, بيرون
بÇهدنبال ميكند, مراجعت بيرون از عضدالملك كه آفتاب طلوع نزديك
و مÇحبتآميز بÇرخÇورد هÇÇميشه, بÇÇعكس مÇÇيفرستد/ مشÇÇيرالسÇÇلطنه

ممكن مختصر تفاوتهاي اين چون كه شنيدهام نيز متن اين با تفاوتي مختصر با را داستان اين /1
مطابق را آن نيست, ر ثÆم مطلب اصل در ديگر طرف از و باشد داشته روات حافظه به بستگي است

نمودم/ نقل فوق شرح

يافت/1 وقوع Hعين تو خواب همان ميگويد: نموده, احترامآميزي

در را سÇلطنتي كÇالسكه حتي كرده ارادت اظهار نيز عضدالملك پس آن از
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و حÇاÄري عÇبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم معيت در كه ميگذارد فرزندش اختيار

در و دانشÇمندان از المشÇايخ" "شÇيخ بÇه مÇعروف دزفولي اميرمعزي اسماعيل شيخ حاج آقاي /1
اشعار و بود يگانه نستعليق و نسخ خط در و استاد افي صح و نقاشي در و اطالع با نقلي و عقلي علوم
دنÇيا از خÇورشيدي 1319 بهمن نهم مطابق قمري 13ì0 سال محرم ل او در و ميگفت نيك و نغز

/(ê12 ص عرفان, و علم رفت(نابغة

شود/ ف مشر پير زيارت و ديدار به المشايخ1 شيخ حاج
از كÇه قÇراري به و بود پا كباخته حاالت اين مشاهده با مشيرالسلطنه مرحوم
كÇه بÇود كÇرده تÇقاضا و عرض ايشان به بارها شنيدم, صالحعليشاه حضرت خود
كÇند/ تقديم ايشان به داشت, بسيار ارزش كه (بابل) دونهسر در را خود مايملك
زنÇدگي در مÇا روزي بÇقدر خÇداونÇد و نداريÇم نيازي بودند: فرموده ايشان ولي

نرسيد/ بهجايي مرحوم آن اصرارهاي لذا است/ داده من به خانواده, معمولي
و روسÇتايي سÇاده زنÇدگي بÇه قناعت همچنين بينيازي و طبع استغناي اين
از ميبخشد, قدرت كه قضيه الهي و معنوي جنبه از گذشته لي, تجم هيچگونه بدون
شخصي نياز رفع براي آنها خدمات كه ميفهماند ارادتمندان به نيز اجتماعي لحاظ
خداوند نزد لذا و است محبت رويلطفو از شود, قبول خدمات اين ا گر نيستو

بود/ خواهند مأجور
حضرت مزار داخل فرمايند اجازه بود كرده درخواست مشيرالسلطنه مرحوم
خود و داشته مزار به كه تامي عالقه وجود با ايشان كند/ آينه كاري را سلطانعليشاه
نداريم/ Âفع را آن نگهداري بودجه فرمودند: و نداده اجازه ميدانستند آن خادم را
و فرمودند اجازه وي, ر مكر درخواستهاي با و مشكل اين رفع و سال چند از بعد

افتاد/ اتفاق نيز بيدخت مزار گنبد كاشيكاري مورد در جريان همين عين
( كه خويش جد مزار براي حتي هدايا قبول از استنكاف و طبع استغناي اين
خÇلوص از اطÇمينان باوجود ميخواندند) مزار" "خادم را خود بارها حضرت آن
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ميكرد تحكيم را ايشان معنوي تسلط و ميبخشيد روحي قدرت متقاضيان, نيت
پÇا از سÇر هديهدهنده ميفرمود, قبول مزار براي هديهاي Âمث هرگاه كه بهنحوي

ميكرد/ افتخار تقديمي هديه قبول به و نميشناخت

اجتماعي مضيقههاي با مواجهه

عÇرفان مÇخالفين جÇانب از هÇمواره كه اجتماعي مضيقههاي با برخورد در
از عÇرفان و ديÇن مصلحت به بنا داشته, ماليم بسيار روش است, ميشده تحميل
چÇنين نÇميخواست حÇضرت آن داشت/ امÇتناع انÇتقامگيري و پÇÇرخÇاشجويي
تشديد و انداختن تفرقه با تا بدهد ملت و دين دشمنان بهدست وسيله اختالفاتي

شنيدهام: ايشان شخص از را ذيل داستان اينباره در شوند/ مسلط تشتتها,
عتبات زيارت به صالحعليشاه حضرت قمري هجري 1338 سال در
يكي عوام, تحريكات بعضي برحسب كربال در ميشوند/ ف مشر عاليات
مÇوجباتي و ندانسÇته جايز مطهر حرم به را ايشان ف تشر وقت علماي از
آورنÇد/ بهعمل ممانعت ايشان ورود از آستانه ام خد كه بود نموده فراهم
مÇيشوند, ف مشر زيارت براي ايشان دستور, اين از بعد كه روزي اولين
با و ايستاده در دم همان حضرت آن ميكنند; ممانعت ورودشان از خدام
در طÇريق بÇههمين و ميفرمايند مراجعت و داده سالم دعاهايي خواندن
شب همان ميفرمايند/ ا كتفا ر مطه حرم در دم از سالم عرض به بعد دفعات
كÇه كÇنم فÇراهÇم ترتيبي من مايلند ا گر كه ميدهد پيغام انگليس  كنسول
نÇنمايند/ مÇمانعت ايشÇان ورود از حÇرم خدام مجتهد آن دستور عليرغم
است داده رأيÇي شريعت عالم و مجتهد چون ميفرمايند پاسخ در ايشان
در قÇبول تÇوفيق ما زيارت ا گر نميدانم/ جايز را آن از اطاعت عدم من

ندارد/ فرقي در دم يا ضريح محاذي باشد داشته درگاه
داسÇتان ايشÇان كÇه بÇود جدا گانه بهصورت يا واقعه همين ذ كر دنباله به يا
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فÇرمودند, بÇيان برايÇم عليه رحم¹اهللا شيرازي ميرزاي مرحوم مورد در را مشابهي
شرح: بدين

بÇه نسÇبت سنت اهل مسلمانان از هاي عد جاهالنه, تعصبات اثر در
ميكنند/ غارت را ايشان منزل گويا و كرده توهين شيرازي ميرزاي مرحوم
تأسف اظهار ضمن و داده پيغام شيخ مرحوم به انگليس كنسول شب همان
ايÇن از بÇود) انگÇلستان سيطره تحت عتبات ايام (آن خواهي معذرت و
خÇواهÇد مجازات را مرتكبين و كرد خواهد جبران كه ميدهد قول واقعه
نÇزاعÇي و اخÇتالف بÇرادر دو بÇين كÇه ميدهند پاسخ شيخ مرحوم نمود/
در كه نيست اغيار بر و هستند قضيه حل به اولي× آنان خود است درگرفته

نيست/ كنسول دخالت به نيازي لذا كنند, دخالت برادر دو اختالف
به را آنان ميشد, واقع ارادتمندان براي كه اجتماعي مضيقههاي در همچنين
بÇازميداشت/ انتقامجويي و معارضه از و ميفرمود توصيه اخالقي تدبير و صبر

است: نكته اين نمايانگر ذيل خاطره
ارادت اظهار به Hصرف يا بوده سÆاالتي حاوي چه را نامه ارسال ايشان
نÖها م ن س Öحاب يوا ح ف ¹َّحيتب ÖمÔيتيÔح ذا ا بهدستور و كرده تلقي تحيت نوعي بود شده ا كتفا

پÇاسخ را آن عÇين (الاقل) يا دهيد پاسخ آن از بهتر درودي شما فرستادند, شما به درودي وقتي /1
/(8ì آيه نسا¾, (سوره دهيد

چÇون و دهÇند پاسخ خود خط به و Hشخص Hحتم كه بودند مقيد وها1, د Ôر Öوا

يا ارادت نظر با و ميكرد حساب نامه كلمه هر روي Hمسلم ايشان مخاطب
ميشود/ روشن كار اين مشكلبودن مينمود, دقت عناد و انتقاد نظر

را پا كتها كه بود اين برميآمد ديگران از مورد اين در كه كمكي تنها
بعد شب اوايل Hغالب بردارند/ ايشان از را پا كت نوشتن زحمت و بنويسند
ميداديم/ انجام را مختصر كمك اين ايشان حضور و منزل در ما نماز, از
و دادند من به پا كتي بودم, مشغول خدمت همين به ايشان خدمت در شبي
(يÇادم يÇا/// بروجرد يا مالير از نامه بخوان/ و بردار را نامهاش فرمودند:
در واعظي كه بود نوشته چنين ارادتمندان از يكي بود/ شهر) كدام نيست
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از انÇتقاد و حÇمله مÇصروف هÇمش تÇمام و مÇيرود منبر Gاخير شهر آن
است نموده تهييج درويشها عليه را مردم افكار و است عرفان و ف تصو
هÇم كسÇبه و نميدهند راه حمام به حتي را آنان او دستور به كه بهنحوي
وضÇع ايÇن از نÇامه خاتمه در ميشوند/ آنان با معامله به حاضر بهزحمت
را واعÇظ آن مÇركز از كÇه شÇود اقدامÇي بود كرده تقاضا و ناليده روزگار

نمايند/ تبعيد شهر آن از و نموده احضار
تÇو نظر پرسيدند: من از كردم, مسترد را آن كه نامه خواندن از بعد
و عÇرفان مكÇتب مÇن بÇهنظر كÇردم: عرض بدهم? جواب چه و چيست
زيرا دشمنان, تا است ديده لطمه بيشتر دوستان از تاريخ طي در درويشي
توجه عدم در علي(ع) واليت دامان بذيل تمسك بهاتكاي گاهي دوستان
كب رب رَّ كغ ما Ôنسان اال يها ا يا خÇطاب: شده جسور طريقت و شريعت آداب به

/(ì آيه انفطار, (سوره كرد? مغرور كريم پروردگار به( كرم) را تو چيز چه انسان اي /1

اينكه بهعنوان را خود استنباطات و افكار يا مينمايند فراموش را 1

الكريم

اشتباه موجب امر اين و ميكنند بيان است///> اعتقاد چنين درويشي <در
از چه و جهل روي از چه باشد علت هر (به دشمنان و ميشود زيادي عده
و داده قÇرار انÇتقاد و قضاوت مال ك را اعمال و عقايد همان عناد) روي
در شده, توجه انحراف يا ضعف نقطه به آنها, حمله اثر در ميكنند/ حمله
عمل نتيجه چهبسا بديننحو و ميشود, كوشش سال ك تربيت و آن رفع
معتقدم مقدمه اين با لذا بود/ خواهد سود دشمن عمل نتيجه و زيان دوست
ا گر بكوشيد/ خود اصالح به شهر آن در <شما كه فرماÄيد مرقوم پاسخ در
بÇاشد, نÇادرست ميگيرد شما اعمال بر كه ايراداتي و ميكند كه انتقاداتي
خواهد منتفي او تبليغات ¾سو آثار نهتنها و فهميد خواهند مردم Hتدريج
از بيش محبت عكسالعملشان و شده منزجر واعظ اين از عامه بلكه شد
خداي و ميبينيد وارد را او انتقاد ا گر اما بود/ خواهد شما مورد در پيش
شده ر مقر كه سلوك و تربيتي بهدستورات شما از نفر چند يا يك نكرده
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براي شده, خويش در نقص وجود ه متوج او ايراد از نميكنيد, رفتار است
شÇويد/ مÇنتفع هم دشمنان از بدينطريق و كنيد استفاده خود نقيصه رفع
مÇجازات يا تبعيد زيرا واعظ اين مجازات يا تبعيد نه است, همين راهحل
او از و كرده گريزان بيشتر شما از را مردم و دارد اثر ¾سو واعظي چنين

ميسازد/> وجيهالملهاي محبوب مرد

نÇامة بÇه نوبت ميگذاشتند, پا كت داخل را نامهها و شد نوشته پا كتها وقتي
نوشتم/ جواب گفتي تو كه همانطور گفتند و فرموده تأييد مرا نظر رسيد كه مذكور

معاش ممر و محاسبات در دقت

را امر هر كه دشمني منتقدين كه بهطوري بودند نمونه معاشي فعاليتهاي در
مÇعرفي دنÇيا ه توجÇم دÇح از زايÇد را ايشÇان مÇيكردند, تعبير خويش نظر برطبق
نيت كه ميشد مشاهده محسوس بهطور فعاليت اين عين در آنكه حال و ميكردند
عبادت بهنوعي را ايشان ات عملي خويش مولد به بهوطن, بهجامعه, خدمت پا كو

/(23 آيه معارج, (سورة هستند نماز در داÄم كه آنان /1

بادآورده پول از ميداد/ قرار 1 مونÄدا م ه الت ص لي× ع م Ôه ذين لَّ ا مصداق و مينمود تبديل
دوري بÇود, شان حق اينكه ولو مشكوك پول از و داشتند احتراز زحمت بدون و

مينمودند/
كه پدرم مرحوم سفرهاي از <يكي ميكرد: نقل حاÄري هادي آقاي مرحوم
ديÇدن بÇراي روزي بÇوديم, سÇلطانعليشاه حÇضرت خÇدمت گÇناباد در مÇاه چند
موقع آن ( كه صالحعليشاه آقاي مرحوم و من بردند/ تشريف كشتزار به زراعات
يك از وقتي راه وسط ميرفتيم/ خدمتشان در بوديم) تميز سن در و كودك دو هر
كرت همان در ابتدا درآورده, را خود كفش رفتند, ديگري كرت به زراعت  كرت
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آنگÇاه پوشيدند/ رفتن راه ادامة براي سپس و ريخت آن خا ك كه تكاندند لي او
مÇن چÇون تكÇاندم? را خود كفش چرا ميداني هادي گفتند: كرده, من به خطاب
و بÇود وقÇف ل او زمÇين اينكه براي فرمودند: داده ادامه بدهم, كه نداشتم جوابي
مÇلكي زمÇين قاطي من كفش با وقف خا ك از هاي ذر نخواستم ملكي/ دوم زمين

ميآورد/> من براي وبال و وزر و ميگيرد مالك از را بركت زيرا بشود
بÇنا وقتي 1331 سال در كه بود مانده حاÄري مرحوم ذهن در چنان گفته اين
سÇرپرستي ي هتصدÇب حÇاضر وقت, نخستوزير ق مصد دكتر مرحوم بهخواهش
نخوردند اداره در چاي يك خودشان بهقول ي تصد ت مد تمام در گرديد, اوقاف
حÇقوق بÇههمان و نگÇرفتند ذلك امÇثال و كÇار اضÇافه و حÇÇقوق ديÇÇنار يك و

كردند/ ا كتفا فرهنگ وزارت بازنشستگي
بÇعد حÇضرتش خÇود و بÇوده مÆثر نيز صالحعليشاه حضرت در تربيت اين
دقت و داشت امور اين به نسبت وسواس, حد در دقت و بود خصلت همين مربي
حÇضرت كارهاي و فعاليت تمام در آن محاسبات داشتن جدا و موقوفات امر در

بود/ مشهود صالحعليشاه

فرزندان تربيت

مÇبذول كÇافي ه وجÇت فÇرزندان پÇرورش در نÇظارت و تÇربيت و تÇعليم بÇÇه
فÇرزندان شÇود, اجÇباري احسÇاس ايÇنكه بÇدون و ايشÇان نÇظارت با ميداشتند/
آنان حضرت آن عاليه, نظارت با و بودند آزاد Âكام زندگي روش در عليالظاهر
و نماز ديني, امور به نسبت بخصوص و داشتند ارشاد و نظر تحت موارد تمام در را

اجبار/ با نه منتهي ميكردند ابراز كاملي عالقة عبادات ساير و روزه
نÇماز مÇيپرسيدند: مÇا از Gر مكر عالقه همين داشتن با مادرمان مرحوم Âمث
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ايÇن پÇدرمان حضور در دارم بهخاطر يكبار بخوان! را نمازت شو بلند خواندي?
نماز ا گر نكرده خداي ميكنيد? سÆاالت اينگونه چرا دادم: پاسخ كردند/ را سÆال
نÇاراحت را شÇما كÇه گÇفت خواهم راستي يا گفت, خواهم دروغ يا باشم نخوانده
ايشÇان شÇد/ مÇواجÇه بزرگوارم پدر تأييدآميز لبخند با من پاسخ اين كرد/ خواهد
و آن امثال و عبادت مزاياي گاهبه گاه بيان وقت, ل او نماز يعني خود عمل با بيشتر

/(132 آيه , ط×ه× (سوره كن مداومت كار اين بر و بده نمازخواندن دستور را خود خانواده /1

و اطÇاعت را يها1 ل ع Öربط Öواص ̧ و ل× بالصَّ كل Öه ا Öر Ôم Öا و دستورالعمل غيرمستقيم, روشهاي با
بلكه بگوييد بسماهللا غذا از قبل نگفتند بهما هرگز سفره سر Âمث ميكردند/ پيروي
را لقÇمه ليÇن او و گÇفته بسÇماهللا بÇلند صÇداي بÇا خÇود مÇينشستيم, كÇه سÇفره سر
رفÇتار بÇاشد حا كÇم محبت و مهر وقتي بخصوص خانواده در چون برميداشتند/
طريق اين از مستقيم امر بهجاي ايشان ميگيرد, قرار نمونه فرزندان براي والدين

ميكردند/ تربيت و فكر القاي
"آقازادگي" بهاعتبار است ممكن كه خودبينياي و تكبر Hاحيان داشتند سعي
نيايد بوجود ما در بدانند, ديگران از غير را خود و شود آنها دامنگير فرزندانشان
سايرين فرزندان مانند و دهاتي لباس همان ما لباس دبستان در Âمث كه بهطوري
Hصرف مدير و معلم نميدادند اجازه هرگز بوديم/ مشابه همكالسها ساير با و بوده
مÇدرسه در هÇمه خوشبختانه ولي بكنند/ بيشتري ه توج بهما "آقازادگي" بهاعتبار
تÇمام در بÇحمداهللا و نÇداشÇتيم آقازادگي بر تكيه به نياز كه بهطوري بوديم ممتاز
فÇرزندانش, از بÇزرگوار آن تÇربيت و نÇداشÇتهايÇم را نÇياز ايÇن زندگيمان دوران
خÇويش شÇغل در هÇريك كÇه بهطوري آورده بار فعال و مÆمن معتقد, اشخاص

دارند/ بهنفس اعتماد و بهخداوند اتكاي
(ابراز ميكردند ابراز و داشته فوقالعاده محبت و احترام بهمادر, نسبت خود
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و اطاعت در توصيه ما به Hخصوص و همگان به و بود) فرزندان تربيت براي آن
يادآور است, مانده باقي ايشان از كه وصايايي در ميفرمودندو والدين به مهرباني

شدهاند/

تشريفات از پرهيز

و مÇيدادنÇد پÇرهيز نÇيز را مÇا و داشÇته پرهيز زايد تقييدات و تشريفات از
ميشود/ نيز خسارتها بروز موجب د تقي محدوديت, از گذشته ميفرمودند:

خÇبر مشÇهد از و بÇودند تÇهران عÇازم صÇالحعليشاه حÇضرت كÇه سفري در
ظاهري جلوههاي بدرقهو استقبالو از ايشان Áاصو چون بودند, داده را حركتشان
اسÇتقبال ايÇنكه براي ديگري سفر حتي و ÇÇ نميآمد خوششان تجليلها اينگونه
كه بودند نوشته وفاعلي آقاي به لذا ÇÇ شدند تهران عازم مشهد از اتوبوس با نشود
ديدار اشتياق جهت هر از كه ايشان فرزندان نفر چند ما نيايند/ بهاستقبال آقايان
ماشينها وقتي رفتيم/ استقبال به وفاعلي آقاي خدمت در داشتيم را زودتر هرچه
آقاي به خطاب رفتيم/ خدمتشان دستبوسي براي و شديم پياده ما رسيدند, بههم
نÇيايند? اسÇتقبال بÇه آقÇايان گفتيم كه ما آمدهايد, استقبال چرا فرمودند: وفاعلي

هستم/ بندگان از من نيامدهاند, استقبال آقايان كردند: عرض پاسخ در ايشان
زيÇور و زر به بياعتنايي نمايانگر هم حضرت, آن بيپيراية و ساده زندگي
مÇعنويت ايشÇان, اعمال و حاالت كه درحالي ديگران براي درسي هم و بود دنيا
در ميدانست/ مردم ارشاد و خلق خدمت وقف را خود ميداد/ نشان را زندگيشان
آمÇاده ÁعموÇم كÇه صبح نماز از بعد و كرده پيدا كسالتي تهران در سفرها از يكي
كشÇيده دراز اختصاصي اطاق در ميفرمودند, بياناتي و بوده ارادتمندان پذيرايي
شÇهر (يÇا كÇاشان از عدهاي كه آوردند خبر بود/ خدمتشان در نيز پزشك بودند/
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شدند/ آنان نزد رفتن آماده و برخاسته Gفور ايشان آمدهاند/ زيارت براي ديگري)
به وي نفرمودند قبول چون و دهند ادامه استراحت به كرد خواهش معالج پزشك
ديÇدار بÇراي و هسÇتم اينها براي <من فرمودند: كرد/ اصرار خود تقاضاي قبولي
آيÇا آمدهاند, من بهديدن دور راه از زياد زحمات با اينان آمدهام, تهران به فقرا¾
اطÇاق آن بÇه اطÇاق ايÇن از و بÇرندارم آنÇها ديدن براي قدم دو من است شايسته
هÇمهجا راه بÇين و نÇموده مسÇافرت اتومبيل با Hغالب سفرها در همچنين نروم?>
از يكÇي يكبار حتي مينمودند/ بشاشت اظهار فقرا¾ ديدار از و ميكردند توقف
ايشان بود, نموده سفر هواپيما با بالعكس) يا (و مشهد به تهران از ايشان مشايخ
پياده پاي بايد بتوانيد ا گر <شما بودند: فرموده نوشته, توبيخآميز ي حد تا نامهاي

ببينند/> را شما بخصوص مردم, و ببينيد را مردم جا همه كه برويد
اين به خداوند ميفرمودند: داشته, خاصي ه توج فقرا¾ دل معنوي خواستة به
قÇاÄل اثر شود خارج درويشي دهان از كه گفتهاي بر ميفرمايد/ ه توج خواستهها
بهحضرت و ديده زنداني دو كه را خوابي داستان تشبيه) نه (و مثال بهطور و بودند
نموده, يادآوري كردند, بيان حضرت آن كه تفسيري و كرده عرض يوسف(ع)
ÂÇاص و گÇفتم دروغ مÇن گفت: تعبير شنيدن از بعد زندانيان از يكي ميفرمودند:
كÇالمي در بلكه نيست تو خواب در اثر فرمودند: حضرت نديدهام/ خوابي چنين

/(ê1 آيه يوسف, (سوره شد كرده حكم چنين كرديد, سÆال كه امري به الهي قضاي در /1

بÇعضي در هÇمچنين يان1/ ت Öف تÇ Öس ت فيه ي الذ Ôمر اال ي ض Ôق شد: خارج من دهان از كه است
كه يكبار Âمث قضيه/ اصل در نه ميدانستند خالص گوينده گفتة در را اثر رات, تطي
هيچكس داريم, مسافرت قصد ما فرمودند: عمومي جلسة در داشتند مسافرت قصد
وقتي (دو كرد خواهيم حركت صفر 13 از قبل و دوشنبه روز زيرا نگويد, چيزي
كÇه فرمودند بيان را داستاني آنگاه نيست)/ مناسب سفر براي عامه اذهان در  كه
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كه بودند كرده زياد اصرار راه بين شهرهاي از يكي فقراي سفرها از يكي در  گويا
نكردهاند, قبول ولي بمانند, و شده منصرف ديگر روز چند تا سفر ادامه از ايشان
و بÇود, كÇرده مÇعطلشان تها دÇم و كÇرده پÇيدا غÇيرمنتظره خرابي اتومبيل راه بين

كرد/ جلوه كالمشان در كه بود آنها دل خواستة اين ميفرمودند:
و بود ايماني شخصيت به قاÄل ارادتمندان براي معنوي تربيت در بديننحو
احترام قابل همه براي را خدا با مرتبط صاف دل و ايمان آن طريق اين به درواقع
احÇترام مÇورد بÇايد نÇيز خÇويش در حتي را آن وجود شخصي هر كه ميدانستند

ميشود/ خدا خواسته او دل خواسته زيرا نگيرد, كم دست را آن و دانسته

صالح پند

صÇالح پÇند شÇده د متعد چاپهاي كتاب بصورت كه ايشان ن مدو نوشتة تنها
طوري Gظاهر و است تن و دل دستورات جمع كوچك, جزوه و كتاب اين است/
و بهداشت براي كه دانست ماهري پزشك نسخة بهمنزلة را آن ميتوان كه است
از كند عمل نسخه آن به كسي ا گر كه بهنحوي است, شده نوشته ارگانها تمام بهبود
فÇقط و مÇيشود اسÇتدالل كÇمتر نسÇخه در گÇرچÇه مÇيگردد, مصون بيماري هر
درك را آن نÇويسنده واالي مقام ببيند, را آن پزشكي هر ولي است دستورالعمل
بÇهمنزله بÇبيند را آن كÇه مÇتخصص طبيب ميگردد: بهرهمند آن از خود و  كرده
نسÇخه بÇدان كÇردن عÇمل بÇا نيز غيرمتخصص ميكند, تلقي خويش براي درسي
مفيد طبقات تمام براي نسخهاي چنين كه است نحو بدين دربرميگيرد را عافيت
قرآن آيات به مستند تمام كه درمييابد بخواند ري مفس ا گر را صالح پند ميباشد/
و فÇقيه مÇيدانÇد, اخالقي كتاب بهترين را آن بخواند اخالق علم عالم ا گر است,
عÇرفاني مقام باالترين عارف و ميبيند, آن در را فقهي احكام و روايات ث محد
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/ë1 ص پنجم, چاپ صالح, پند /1

يÇار>1 با دل و كار به <دست مختصر عبارت اين در را سلوك و جذبه جمع يعني
است/ كوتاه كلمات در عالي معاني كردن جمع شاهكار كتاب اين درمييابد/

قÇدرتهاي تÇمام رضÇاشاه بود: چنين صالح پند تأليف زماني جو و موقعيت
مÇمكن بÇهطرق مذهبي نفوذهاي با بخصوص و كرده سركوب را مردمي و محلي
گفته و ترسانده دراويش كيفي و ي كم نفوذ از را وي مبحث, خلط با مينمود, مقابله
اضÇافه را شÇاه كÇلمة خود لقب دنباله در و ميدانند شاه را خود Âاص اينها بودند:
مÇيشورند/ تÇو بÇر بتوانند ا گر و ميدانند شاه را "صالحعليشاه" نيز االÐن ميكنند,
درويشÇي از كÇه قÇزويني كÇيوان عÇباسعلي شÇيخ حاج مرحوم كتب بعضي انتشار
با 131ì سال در عليهذا بود/ كرده مشوب را او ذهن نيز مينوشت, يه رد و برگشته
بهوي را تريا ك قاچاق اتهام ايشان, ارادتمندان از يكي براي خاصي پروندهسازي
يك وجود تا يافت ادامه پروندهسازي سپس و كردند بازداشت را او داده, نسبت
دادگÇاه در قÇضيه قاضي خوشبختانه نمايند/ ثابت گناباد بيدخت در را قاچاق باند
بهدستور شد/ رضاشاه عصبانيت موجب قضيه اين كه داد را متهم تبرÄه حكم جنحه
سپس كردند, رشوه اخذ به متهم را او نموده معلق را قاضي دادگستري وزارت وي,
تÇبريز, از را هاي عد حتي و نموده تعقيب رشوه دادن بهعنوان را قبلي نيت همان
حÇضرت جÇريانات ايÇن در كÇردند/ احضار دادگاه به اتهام اين به گناباد و تهران
و 131ì سÇال زمسÇتان در يكÇي كÇردند: مسÇافرت بÇهتهران دوبÇار صالحعليشاه
مÇقارن و شÇد توهم رفع رضاشاه از م دو سفر در /1317 سال زمستان در ديگري
صÇالحعليشاه حÇضرت 1318 بÇهار در كÇلي دسÇتورالعÇمل بÇيان براي ايام همين
مÇتوجه آن مÇضمون از اطÇالع بÇا نÇيز رضاشاه گويا كه كردند تأليف را پندصالح

بود/ شده خود استنباط خطاي
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نميشدند غافل نيز عادي زندگي و صورت از هرگز معنوي مقام اين با ايشان
نÇهي و امÇر بÇهترين البÇته <و بÇودند: صÇالح پÇند عÇبارت ايÇن مÇصداق خÇود و

/ 8ì ص صالح, پند /1

مÆثرست/>1 كه بهرفتارست
شگÇرف زسÇلطاني جÇز نÇÇيايد مÇÇي ژرف مÇعني چÇنين بÇا صورت جمع

كشاورزي در مهارت و فعاليت

گفت ميتوان بودو نمونه كشاورزي مختلف رشتههاي در ايشان فعاليت Âمث
كه كودكي ايام در دارم بهخاطر ارادتمندان/ و منطقه اهالي تمام براي بود اسوهاي
بÇنام خÇودشان احÇداثÇي قÇنات چاه) (مادر ليه او چاههاي تا خدمتشان در يكبار
به را كار طرز و قنات حفر ادامه نحوه دستور Hشخص ايشان ميرفتيم "صالحآباد"
اين در را ايشان برتري و مهارت بود, ص متخص خود كه او و ميدادند خبره قني Ôم
آب, رگههاي وضعيت از و ميآمدند قنيها Ôم Hغالب نيز بعدها داشت/ قبول قسمت
مشورت كار ادامه نحوة مورد در و ميدادند گزارش آن امثال و آب جهش مسير
تشكيل خراسان استان در يكبار كه كشاورزي محصوالت نمايشگاه در ميكردند/
جايزه برندة ايشان, آورد دست ندارم) بخاطر كه ديگر محصول يك (و انار شد

گرديد/ نمايشگاه
امÇور و كشÇاورزي رشÇتههاي تÇمام در ايشÇان مهارت و كشاورزي فعاليت
و مازندران قبيل از كشاورزي مساعد محيطهاي در ا گر كه بود درجهاي در نوات ق
ميآوردند/ بدست داشتند دارايي و درآمد آنچه برابر هزارها ميشد عملي  گيالن,
آقÇاي مÇرحÇوم مÇزار كÇه داشÇتند گÇناباد و بÇيدخت آبÇادانÇي بÇر نظر ايشان ولي
ايÇن خÇادم من ميگفتند: بارها و بود آنجا در مربيشان اولين و جد سلطانعليشاه
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اهÇالي بÇه مÇيخواسÇتند ايشÇان شÇدند/ دفÇن هÇمانجا در هÇم GعدÇب و هستم/ مزار
كنند/ اراÄه فعاليت نمونه گناباد, قانع و زحمتكش

مÇهمان و بÇود) شمسي 1327 سال (بهنظرم كردند مازندران به كه سفري در
اقÇامت بÇابل دونهسر در واقع وي ملكي باغ در بودند, اميرسليماني مشيرالسلطنه
اقÇدام كشÇاورزي دستورات و باغ در گردش به عادت طبق صبح هرروز داشتند,
مÇرحÇوم امÇر بÇدو در باغ, خيابان در رفتن راه ضمن صبح روز يك ميفرمودند/
ناله و گفته چاهها شدن خشك و آب نبودن و سال آن خشكسالي از مشيرالسلطنه
و بودند ايستاده يكباره دادن, گوش ضمن ايشان ميداد/ توضيح بيآبي از را مردم
با آرتزين چاه و كردند عمل دستور همان طبق بزنيد/ چاه همينجا دادند دستور
سه هر و زدند ديگر چاه دو راستا همان در گرديد/ نتيجه زياد فشار و فراوان آب

ديدم/ را آنها Hشخص خود 13êê تا 13ê3 سال در بعدها كه بود آرتزين
بÇيزحÇمت كÇه مÇالي به بياعتنايي دقيق, حسابرسي احتياط, و دقت اين با
و دارد انسÇان فÇرد هر كه اشتباهي و خطا از صرفنظر اينها, امثال و آيد بدست
شÇيعه نÇظر در مÇعصومين عدد اينكه به باتوجه و نبودند مصون Hمسلم نيز ايشان
عÇمل و رأي در حرام و حالل چنان Áاصو الغير, و است نفر چهارده در منحصر
حرام و حالل مال ك ميتواند ايشان عمل من, نظر در كه ميشد داده نشان ايشان

گردد/ ي تلق امري بودن

سياسي و اجتماعي امور در قضاوت

شمسي 13ê1 سال ارضي اصالحات

خÇالف را آن ايشÇان آمÇد, پيش كه 13ê1 سال در ارضي اصالحات مسÃلة
بÇنام ايشÇان از كه امال كي نشدند/ آن به تسليم و راضي عليهذا و ميدانستند شرع
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را آن سÇند كÇردند) تÇحميل خريداران بر گفت ميتوان حتي (و نوشتند ديگران
افراد در نظرشان عملي اعالم چنين كه نگرفتند نيز را آن اقساط و نفرمودند امضا¾
سند ميدانم, شرع خالف را عمل <چون ميفرمودند: كرد/ جلوه مختلف بهصور
قÇدرتي و زوري امÇا نÇميگيرم, نيز را اصطالحي بهاي اقساط و نميكنم امضا¾ را
از ي دÇح هÇمان امÇر ايÇن و بÇايستم/> HخصÇش دولت نÇيروي مÇقابل در كه ندارم
انظالم از احتراز و ميباشد ممكن آن انجام كه است منكر از نهي و امربهمعروف
دقيق مطالعه داشتند/ نيز سياسي اجتماعي مساÄل در را روش همين ميگردد/ تلقي
روشن تاحدي را مطلب آن تأليف انگيزه و زماني موقعيت به توجه و صالح پند

ميسازد/

/ 8ê ص پنجم, چاپ صالح, پند /1

مÇيفرمايد: داشÇته, بيان روشني و صريح خيلي دستورالعمل صالح1 پند در
كه شيعه Hمخصوص عمومHو مسلمين براي زمان هر در جنگ آداب آموختن و ///>
ايÇن و است/> الزم دارنÇد را بÇزرگوار آن ركÇاب در جÇهاد و امÇام ظÇهور انتظار
در اما نداشتهاند/ بيان زمان آن در مبارزه عيان مد از هيچكس را دستور و صراحت
كه هيجاني از داشتن برحذر و دستور اين نرمش براي ي جو چنان و شرايط چنان
از ديگÇر جÇاي در شÇود, ايÇجاد افراد در شخصي عواطف بر بتني Ôم است ممكن
بتوانيد تا و بود بايد مطيع دانسته, محترم را مملكتي <قوانين ميفرمايند: پندصالح

دخالت سياست در پرداخته خود به كار بلكه ننماييد تجاوز خود شخصي وظيفه از

/10ë ص همانجا, /2

گرديد/>2 ديگران مقاصد اجراي بهانه و دست آلت مبادا كه ننماييد
بÇيان شÇدن دست آلت از دوري بÇراي را سÇياست در دخÇالت عدم درواقع
بودهانÇد/ دراويش از سياسي مختلف گروههاي در دورانها همه در اال و داشتهاند
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كه داشتند حضور اعتمادالتوليه و معتمدالتوليه مرحوم مشروطيت انقالب در Âمث
و مكÇاتبات بÇود/ مشÇروطيت مÇخالف ديگري و موافق يكي كه بودند برادر دو
طÇرف از سÇپس و سÇلطانعليشاه حÇضرت طرف از انقالب اوايل در كه مطالبي
شده ايراد آنان به خطاب زمينه اين در صالحعليشاه حضرت و نورعليشاه حضرت
و مÇيفرمودند تÇوصيه خÇلق خدمت و برادري و نيت خلوص به را آنان Âك بود
حÇاصل اشتباه) به (ولو نيت خلوص با كه اعتقادي به كردن عمل از را هيچكدام
فÇرمود: كÇه بود پيغمبر(ص) فرمايش به ايشان نظر Hقطع نكردند/ نهي بود, شده
خود شخصي بهاعتبار دراويش اينكه ديگر نكته رحم¹/// امتي) علما¾ (يا تي مَّ Ôا Ôاختالف

داشÇته اجÇتماعي فعاليتهاي مردم به خدمت قصد و نيت خلوص با كه بودند آزاد
بÇهدرويشي مÇنتسب را خود عقيده يا را خود اينكه و درويشي بهعنوان اما باشند
بيان دستور بهعنوان را مساÄل اينگونه هرگز نيز ايشان خود بودند/ ممنوع  كنند,

ندارد/ درويشي به ربطي ميفرمودند و نميكردند
خلوص و عواطف و دل جاي عرفان مكتب كه بود اين از حا كي بياناتشان
ذخيره هيچ كه اباذر باشد/ مختلف است ممكن آن خارجي جلوههاي كه است نيت
مÇدتي ذخيرة كه سلمان و دارم توكل خداوند به ميگفت: و نميگذاشت منزل در
مÇتوجه حÇواسش نÇماز ضمن مبادا تا ميداشت نگه Hاحتياط را يكسال) (بهنظرم

بودند/ عرفان اعالي حد در دو هر گردد, معاش
و دنيا انقالبات بايد <البته داشتهاند: بيان چنين را مطلب همين صالح پند در
موقع از و شويم بيدار و نمايد اثر نيز ما در است مشهود موردي هر در كه جنبش
در دنيوي كارهاي در دخالت و دستهبندي و حزب عنوان ا گرچه و كنيم استفاده
را آسايش قدر و بوده انجامبين و زيرك بايد مÆمن ولي نيست بندگي و درويشي
در و بكوشد عمل و توجه در بود كمتر موانع هرموقع و باشد شكرگزار و دانسته
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/ë ص پنجم, چاپ صالح, پند /1

مÇوقع" از "اسÇتفاده ايÇن و نÇنمايد/1> فÇروگذار مÇذهبي اختالفات و شبهات رفع
توأم شدن دست آلت از احتراز و قوانين از اطاعت با شد ذ كر Âقب كه همانطور

بود/ خواهد
اين به نميفرمودند اظهارنظر سياسي Hصرف و حاد مساÄل در ايشان خود اما
و تفكر راه كه بود جهت اين به Hمعن و نداريم" خبري و هستيم ده گوشه "ما كه بهانه
د متعه و د مقي را خود مخلص, پيروان زيرا نبندند, پيروان و ارادتمندان بر را تأمل

ميدانستند/ ايشان اعمال و افكار از بهاطاعت
منسوب خبر به پاسخ در Hغالب پرسشها بعضي درباره زندگي مساÄل مورد در

ني/ م ÔملÖعا دÔنيا كÔم بامور انÇÖتÔم /2

ازماهستيد>2 دنياتانآ گاهتر به كار <شما فرمودهاند: كه ميكردند استناد بهمعصوم
از بÇعضي نيز سياسي و اجتماعي مساÄل ميكردند/ امور در تفكر به تشويق لذا و
در نيز بعضي و ميگرفت قرار شخصي تصميم و تفكر قلمرو در كه بودند قبيل اين
خÇود تÇقليد مرجع از شريعت قلمرو در ميفرمودند: كه بود شريعت امور قلمرو

كنيد/ پيروي

ديدار آخرين

نوشتم كه همانطور ميكنم/ اشاره نيز ديدار آخرين به سطور آخرين اين در
مأنÇوس ايشÇان بÇا و داشتند خاص مهري و عالقه حاÄري هادي آقاي مرحوم به
گÇناباد به هم با كه كرد پيشنهاد من به حاÄري مرحوم 13êë سال اوايل در بودند/
كÇوتاهي ت دÇم از بÇعد كنم/ قبول نتوانستم داشتم كار چون برويم/ ايشان خدمت
138ì عÇاشوراي و تاسوعا تعطيل از كه رسيد بهخاطرم فكر اين چگونه نميدانم
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برگشت و رفت بليط حاÄري, آقاي با تماس از بعد لذا بروم/ گناباد به و كنم استفاده
گناباد به زيارت از بعد بالفاصله هم مشهد از گرفتم/ نفر دو براي مشهد تا هواپيما
بعد آمديم كه منزل بودند/ روضه مجلس در حضرت آن شديم, وارد وقتي رفتيم/
بليط پول آمديمو وسيلهاي چه به كه بود اين كردند كه سÆالي لين او احوالپرسي, از
آن پول فرمودند: خريدم/ هواپيما بليط دو من كردم: عرض است/ داده كسي چه را
كردهام/// احضارتان من ميدهم, من را بليط دو هر پول نگيري, حاÄري آقاي از را
(مÇاه بÇود بÇعد ماه دو كه ايشان رحلت از بعد خورد/ تكان من دل روز دو آن در
مÇتأسفانه كردهاند/ حساب مذهبي محاسبات در را بليطها پول ديديم ربيعالثاني)

شديم/ گناباد وارد دفن از بعد روز ما كه بود نا گهاني چنان ايشان رحلت



خاطراتسفربهتركيه

آزمايش مصطفي سيد دكتر

هÇجري 1379 تÇيرماه 21 با برابر ميالدي 2000 سال ژوÄيه 11 سهشنبه روز
نايل عالم سوختگان ملجأ تربت زيارت به هم آنجا در تا شديم تركيه عازم شمسي
صوري فراق ما ميان تها مد كه را نزديكمان اقوام و بستگان از جمعي هم و شويم

آييم/ يكديگر گرد و ببينيم بود افتاده
ديÇدني نÇقاط نÇيز دليÇل بههمين و دارد درازي بسيار فرهنگي سابقه تركيه
بÇراي هÇريك كÇه است مÇوجود آن كÇنار و گوشه در مختلف اعصار از تاريخي
ماقبل دوران از آثاري مينمايد/ كفايت جهانگردان انو سياح ديدة كردن مسحور
عÇظيم امÇپراطÇوري و عÇثماني خÇالفت دوران روم, امÇپراطÇوري دوران تÇاريخ,
دوران در هÇريك كÇه اسÇالمي عرفان و ف تصو ا كابر مقابر بهويژه و اسالمي///
ا كÇنون و كÇوشيده فÇراوان جهان در اسالم حقايق نشر به خويش پرفروغ حيات
ا كابر اين از بسياري يتبرك/ و يزار است; پرا كنده تركيه نقاط سراسر در آنان مراقد
تÇحت اوليÇاÄي حÇديث مصداق شمول تحت و گمنامي محاق در ف تصو تاريخ در
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صÇدرالديÇن شÇيخ مÇانند: نÇامند, صÇاحب ديگر برخي و بوده غيري يعرفهم ال قبابي

بهويژه و تبريزي شمسالدين شيخ سلطانولد, ولد, بها¾ ترمذي, محقق قونوي,
"رومي" به معروف مولويو به مشهور بلخي محمد جاللالدين موالنا مبارك مرقد
Hغالب است/ آسمان ماليك مطاف و دل اهل كعبه قونيه شهر در كه روم" ي مال" يا
و روحاني بارگاه اين زيارت نيت به جهان نزديك و دور نقاط از ايران در سياحان
بÇه تÇعظيم سÇر و كÇرده حركت بلخ" "فرزانه آسماني مقدس روح از فيض  كسب

ميآورند/ فرود عرفاني جذبه و عشق سلطان آستان
و مÇيرود بÇهشمار رضÇويه مÇعروفيه طريقت سرسپردگان از موالنا جناب
چÇند بÇا ايشÇان از و غزالي احمد شيخ جناب به طريق دو از ايشان ارادت سلسله
اين از و كرخي معروف و سقطي سري و بغدادي جنيد بزرگوار مشايخ به واسطه
بايد ميرسد/ معصومين اÄمه ساير و (ع) الرضا موسي بن علي حضرت به طريق
"سÇلسله نÇام بÇه كÇه است سÇال هفتصد قريب رضويه معروفيه سلسله كه دانست
عÇبداهللا شÇيخ از قÇطبيت مÇقام كه است آن نيز علت و دارد; شهرت نعمتاللهيه"
ه حق سلسله اين آن از پس و يافت انتقال ولي نعمتاهللا شاه سيد حضرت به يافعي

كرد/ پيدا شهرت معروفيه" علويه رضويه "نعمتاللهيه به ايشان بهنام
سلسله اين ا كابر و مشايخ زمره در خويش زمان در بلخي جاللالدين موالنا
از ولي بود مركزي سلسله بههمين ايشان واليي تعلق و ارادت و ميرفت بهشمار
عÇصر در ا گÇرچÇه ايشÇان كلي بهطور و نگشت جاري طريقهاي يا سلسله ايشان
عÇليه سÇلسله اسلوب مبناي بر طريقت قانون به سالكان تربيت در مجاز خويش
و نÇبود طريقتي جانشين تعيين و خلفا¾ و مشايخ تعيين در مجاز اما بود, معروفيه
در ايشان از پس معذلك ننمود/ منصوب خويش طريقتي بهجانشيني نيز را  كسي
چÇلپي حسامالدين شيخ يعني نزديكشان بسيار ارادتمندان از يكي فرزندان ميان
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اشÇتهار "مولويه" نام با و نمود مولوي به منتسب را خود كه يافت رواج طريقهاي
كرد/ پيدا

و مÇختلف فÇÇرقههاي بÇÇزرگان عÇÇثماني امÇÇپراطÇÇوري اقÇÇتدار دوران در
سالطين تحتحمايت نقشبنديه قادريهو مانند سنيمذهب گونا گون طريقتهاي
مÇذهب در سÇالطين اين كه بي تعص بهشدت نظر و داشتند قرار عثماني خلفاي و
بÇراي مÇجالي حقه سلسله به خود حا كميت تحت قلمرو در ميورزيدند خويش
گÇريز و فÇرار سبب خويش بسيار سختگيريهاي با بلكه ندادند, توسعه و ظهور
از بعد بخصوص شيعيان عليه سختگيريها اين گشتند/ عثماني مملكت از شيعيان
از و قزلباش نشان صفوت صوفيان كه ÇÇ آنان همسايگي در صفويه سلسله ظهور
رسميت و قدرت مقر در آنان استقرار و ÇÇ بودند اردبيلي صفيالدين شيخ زادگان
گرفت/ بهخود شديدتري بسيار صورت ايران, در آنان بدست تشيع مذهب يافتن
حمايت از ÇÇ ميناميدند نيز "مولويه" را خود كه ÇÇ چلپيه بزرگان ايام اين تمامي در
رسÇمي مÇقامات از يكÇي "چلپي" بلكه بودند, برخوردار خلفا و سالطين بيدريغ
بدانجا تا خانواده اين صوري اعتبار و گشت عثمان امپراطوري عهد در  كشوري
سلطان از سلطنت انتقال و عثماني خلفاي نشستن تخت به حتي كه يافت  گسترش
سلطان تاج مواردي در و ميپذيرفت صورت چلپي طريق از الحق سلطان به سابق

ميشد/ گذاشته او سر بر چلپي دست با
اين فروپاشي و جهاني اول جنگ در عثماني امپراطوري شكست از پس اما
در ي جد آثار جامعه اساسي بنيادهاي تحول آتاتورك, ظهور و معظم امپراطوري
ف صوÇت فÇرقههاي پس آن از و نÇهاد كشÇور اين مردم اعتقادي و مذهبي حيات
لذا و گÇرفتند, قÇرار امÇنيتي دسÇتگاههاي شديد نظر تحت يا و شده منحل Hعموم
آنÇها از نÇمادين و فÇولكلوريك اشكÇالي تÇنها و گشت مÇندرس سÇÇلوك آداب
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ماند/ برجا
ف صوÇت تÇاريخ بÇه عالقمندان مزبور, تاريخي الت تحو مجموعه به ه باتوج
مÇيدهند, نشÇان خÇود از مÇوالنا پÇا ك مرقد زيارت به كه زيادي شوق عالوهبر
آنان عرفاني و اجتماعي موقعيت و چلپي خانواده كنوني وضعيت از تا عالقمندند
بطن در مولوي امروزه آنكه بخصوص نمايند/ حاصل اطالع يكم و بيست قرن در
حتي كه بهطوري گرفته قرار جهان رواندرماني حتي هنريو علميو مرا كز توجه
"مولوي نام به روشي چوكرا" ديپك "دكتر نام به هندياالصل روانكاوان از يكي
و "فÇرويد" درمÇاني روشÇهاي از مÇتد ايÇن كه است معتقد و كرده اختراع تراپي"
روانشÇناسي و روانÇپزشكي و روانكاوي مكاتب ساير و آنان پيروان و "يونگ"
اين به نيز امريكا اهل بهخصوص جهان مشهور خوانندگان دارد/ بيشتري  كارايي
اشÇعار از الهÇام بÇا تÇرانÇههايي و داده نشÇان را خود عالقه جديدالتأسيس مكتب

سرودهاند/ و ساخته مولوي
افال كي بنام موالنا ارادتمندان از يكي خامه اثر مناقبالعارفين كتاب در البته
مÇيفرمايد كÇه شده روايت بلخي محمد جاللالدين موالنا اظهارات از پارههايي
مÇردم عÇموم مÇوردتوجة و گÇرفت فراخواهد را عالم غرب تا شرق از وي سخن

شد/ خواهد واقع جهان
ايÇام تمامي در را مولوي مقدس آستان توليت آنكه و داليل اين به باتوجه
ايÇنكه تÇا داشتيم طايفه اين بزرگ با مالقات عزم داشتند, برعهده چلپي خانواده
تÇير 2ê بÇا برابÇر 2000 سال ژوÄيه 1ê جمعه روز بعدازظهر ë ساعت در باالخره
ÇÇ تركيه مقيم تحصيلكردة ايرانيان از يكي با همراه قبلي وقت تعيين از پس 1379

كÇوثريه بÇه مÇعروف طÇريقه خÇدمتگزاران و ارادتÇمندان از كÇه داشت اظÇهار مÇا ايرانÇي مترجم /1
Ñ

رفتيم/1 ايشان منزل در چلپي آقاي مالقات به ÇÇ مترجم بهعنوان
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Ø
است بوده رشته اين بزرگ ملكنيا آقاي مرحوم خدمت در تركيه در تمام سال 9 ت بهمد و ميباشد
از يكي بلكه نشده, اعالم روشن بهطور هنوز ايشان جانشيني وضعيت كنوني زمان در كه افزود و
را ارادتÇمندان خÇدمت دارد, نÇام "يÇحيي" و است شده مسلمان آمريكايي يك كه ايشان ارادتمندان
رسد سلوكبه كمال در باطني مراتب طي بهلحاظ پير" "دكتر پسر پير" كسري "آقاي تا گرفته برعهده
كÇالم فÇحواي از گÇيرد/ بÇرعهده را پÇيروانشÇان خÇدمت ملكنيا مرحوم جانشين بهعنوان سپس و
خÇود بÇهموقع و دارد مÇخفي صورت Âفع كه هست كار در هم فرماني گويا كه برميآيد ما مترجم
منتقل ايران به آمريكا از را ملكنيا آقاي مرحوم پيكر كه داشت اظهار همچنين وي ميشود/ علني
عبدالعظيم شاهزاده در ÇÇ پير دكتر آقاي پدر ÇÇ مرشدشان مرقد كنار در "محبوب" مزار در و  كردهاند
يÇعني مÇراغÇه" "پÇير جÇانشين را خود نيز همايوني دكتر مرحوم كه نماند نا گفته سپردهاند/ بهخا ك
نموده ايشان سمت عهدهدار را خود ديگري شخص وي فوت از پس و ميشمرد "محبوب" مرحوم

است/

به مشرف ه" تشريقي" محله در طبقه هفت عمارتي هفتم طبقه در ايشان منزل
داشت/ قÇرار اسÇتانبول شÇهر در مÇرمره دريÇاي شعبههاي از طاليي" "شاخ خليج
بÇه نÇفر) (هشت مترجم و همراهان كليه و گشود ما برروي را در محبت با ايشان
كه داشتند حضور نيز ديگر شخص دو سالن اين در شديم/ دعوت پذيرايي سالن
مشايخ از عينحال در دو, آن از يكي و بودند استانبول دانشگاه اساتيد از دو هر

ميرفت/ بهشمار نيز ايشان طريقه
پÇدرش فÇوت بهدنبال كه است چهارسال مدت كه داشت اظهار چلپي آقاي
هفت داراي ايشان سلسله Hمجموع و گشته چلپيه طريقه پيروان خدمت عهدهدار
در نفر يك جلسه), در حاضر شخص (همان استانبول در نفر يك كه است شيخ
ساير در ديگر نفر پنج و زوريخ) شهر در پيتركونتس حسين آقاي (بنام سوÄيس

هستند/ تركيه شهرهاي
بÇه مÇنتسب را خÇود مÇتعددي فرق و طوايف كه افزود ادامه در چلپي آقاي
از اجازه داراي را آنها نبايد ا ام يافتهاند, اشتهار نيز "مولويه" به و مينمايند مولوي
مÇولوي انÇديشه عينحال در دانست/ طريقت اين واقعي رهروان و چلپي طرف
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او, انÇديشههاي از خÇاصي دريافت با هركسي كه است نامنتهي و عظيم بهقدري
ايشÇان از مÇيجويد/ افÇتخار وي بÇه انÇتساب بÇه و بÇرده اقيانوس اين از بهرهاي
اظهار پاسخ در ندارد/ اقامت موالنا مرقد جوار در و قونيه در علت چه به پرسيديم
اما بود, قونيه شهر در مولويه يا چلپيه بزرگان اقامت محل 192ë سال تا كه داشت
طÇرايÇق فÇعاليت شÇد, وضÇع تÇاريخ ايÇن از كه دولتي مقررات و قوانين براساس
اسÇتانبول در و كشÇيده فÇعاليت از دست بÇهناچار آنÇان و گشت موقوف ف تصو
تكÇيهها و مسÇاجد برخي در دولت اجازه با گهگاه نيز اينجا در و جستند, اقامت

ميرسانند/ بههم حضور آن در مردم عموم كه ميكنند برگزار سماع مراسم
تÇوسط سÇماع مراسÇم از بسياري ا گرچه داشت اظهار همچنين چلپي آقاي
ميشود, اجرا مولوي چرخنده دراويش بهعنوان جهان در فولكلوريك  گروههاي
مÇعنوي سÇماع بÇه ربÇطي و است نمايشگري و تÃاتر و رقص گروهها اين كار اما
مÇجزا صفوف در مرد و زن حضور سماع در افزود: ادامه در وي ندارد/ دراويش
فÇيمابين ارتÇباط بÇدون خود صف در مردان و خود صف در زنان و است مجاز

است/ حرام و نيست مجاز مردان و زنان ميان اختالط چون ميكنند; سماع
بÇه ايشان اجازه با و گرفت بهدست چلپي آقاي شيخ را سخن رشته اينجا در

پرداخت/ سÃواالتمان به پاسخ و ما با  گفتگو
سÇماع پÇيرامÇون قÇدري كÇه نÇيست بÇيمناسبت مÇطلب ايÇن ادامه از پيش
و طرب سبب كه روح در حالتي ايجاد از است عبارت سماع شود: داده توضيحاتي
سÇماع درحÇين مÇافيها و دنÇيا به نسبت و گردد معنوي سرمستي و روحاني وجد
اسÇتماع بÇا حÇالتي چÇنين و شÇود, مÇتوجه خÇويش اصÇلي عÇالم بÇه و ه يتوجÇÇب
جاللالديÇن موالنا فرموده به زيرا ميدهد, دست زودتر مخصوص موسيقيهاي

بلخي: محمد
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آوازهÇا بÇدان ماند اندكي سÇازها برخي و تنبور ناله
كل ناقور بدان ماند اندكي دهÇل آواز و تÇنبور نÇÇاله

توأم زدنو چرخ با همراه جان در حنين و طنين اين جذبه موسيقيو اين استماع و
و روح كندن براي مÆثره و ده عم عوامل همگي ال قو قول به توجه و چشم بستن با
سماع Hاصطالح را مجموعه اين و است, روحاني واليت آسمانهاي به آن پرتاب
استفاده مورد ديگر سازهاي برخي و تنبور و دهل و دف و ني سماع در مينامند/
و مÇيداشÇتند, مÇعمول را سÇماع ف صوÇت فÇرق و طÇرايÇق غÇالب و ميگيرد قرار
بÇا مÇيآمدند بÇيرون چلهنشيني و خلوت و عزلت ايام از كه سالكاني بهخصوص
مÇفاصلشان و پÇيها و رگÇها در حÇياتي انرژي دوباره سماع در حضور و شركت
بÇه حكم تسنن اهل شريعتمداران ساير و غزالي محمد امام و درميآمد بهحركت
سÇماع نÇيز جÇاللالديÇن موالنا زمان در دادهاند/ مخصوص شرايط با سماع اباحه
با وي جان و جسم و روح چنان و ميشد مشغول بدان بارها نيز ايشان بودو معمول
چكش صÇداي بÇا آهÇنگران بÇازار در يكÇبار حÇتي كÇه بÇود خورده پيوند سماع
و پÇرداخت كÇردن طÇرب و زدن چرخ به مدتها و شده بيخود خود از فلزكاران

است/ شده سروده سماع حالت در شمس كبير غزلياتديوان غالب
از حÇلقهاي كه بوده چنان معمول اما ميگيرد, صورت گروهي بهطور سماع
در نيز االن قو و نوازندگان و ميشده تشكيل سلسله مجاز شيخ حضور با درويشان
خÇوانÇندگي و نÇوازنÇدگي بÇه سÇرگرم شÇيخ اجÇازه با و ميگرفتند قرار خود جاي
و عارفانه شعر موسيقيو اثر غلبه اثر در اندك اندك حلقه در حاضران و ميگشتند
و زدن چرخ به و برخاسته جاي از بيخود و مست و يافته حالت تغيير شيخ عنايت
و مÇيپيوستند آنÇان بÇه HدريجÇت نيز سايرين و ميگشتند سرگرم افشاندن آستين
حالت اين و ميپرداختند چرخ و رقص به سماع حلقه در حاضران همه درنهايت
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خوانندگان سكوت موسيقيو اتمام از پس حتي متمادي ساعتهاي تا وضعيت و
ميفرمايد: سعدي چنانكه مييافت, ادامه نوازندگان خروج و

نيست انجام هست, آغاز را عشق سماع در صوفي و رفتند مطربان
مÇتفاوت سÇماع آداب ميخوانÇند) مولويه را خود ( كه چلپيه سلسله در اما
و ملبسند مخصوصي لباس به سماع رقص در شركتكنندگان همه Áاصو و است,
بهچرخ اول مرحله در و ميايستند حلقهوار و دارند تن بر قبايي و سر بر  كالهي
بÇههم بÇهشانه شÇانه بÇهطور را خÇود بÇدنهاي چÇهارم مÇرحÇله در و ميپردازنÇد

يابد/ انتقال سماع حال تا ميچسبانند
اين ا گر و است سماع نظم مخل مرد و زن اختالط گفت: همچنين چلپي شيخ
را آن ما و باطل و است حرام شود تبديل تماس بهحالت چهارم مرحله در اختالط
را مÇرد و زن سÇماع كÇه هستند هاي عد اما ميشمريم, ممنوع و نميداريم معمول
اشكالي پس نيامده, پيش اشكالي و كردهايم سماع ما ميگويند و ميشمرند جايز
و انس مÇجلس كÇعبة زيÇارت و است عÇبادت سÇماع كه ميآورند دليل و ندارد!
مÇمكن حتي و است مجاز مرد و زن اختالط ظاهري كعبه طواف در كه همچنان
سماع در نيست, حج عبادت صحت مانع امر اين و بخورد بههم آنها بدن كه است
ما اما نميشود; امر صحت مخل امور قبيل اين بيخودي و مستي حالت غلبه در نيز
در چنانكه نيست ي تسر قابل و دارد استثنايي Âكام جنبه حج اعمال كه معتقديم

هستند/ صف يك در مرد و زن نيز جماعت نماز هنگام به مدينه و مكه
و ميشود خوانده "سماعزن" ميكند سماع كه زني كه داشت اظهار چلپيه شيخ
ارتقا¾ ميكنندو ترقي شيخي مقام به سلوك كماالت در دارندو شيخ ناظمو خانمها
و خÇاتون" "خÇوشلقا¾ مÇانند بÇوده, فÇراوان طريقه اين در زن مشايخ و مييابند
اداره را سÇماعزنان و هسÇتند سÇالكه زنÇان ارشÇاد و تربيت در مجاز زن, مشايخ
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عبدالباقي مرحوم آثار و افال كي مناقبالعارفين در زنان اين احوال شرح ميكنند/
است/ شده وارد مولويك" سنت دان "موالنا مانند  گولپينارلي

و جÇزوه چند با بعد دقيقه چند و شده خارج سالن از چلپي آقاي اثنا اين در
تÇركي زبÇان بÇه و سÇماع آداب مÇورد در و ايشان پدر آثار از كه كوچك رساله
مورد در آثاري نيز ما داد/ بهما را رسالهها و كرد مراجعت بود شده تهيه استانبولي
درتعاليم انسان دوم كتابزايش و ايران فصلنامهعرفان و آثارش گزيده و مولوي
نÇفيس تÇابلوي و رهÇنما آذر دكÇتر خÇانم اثÇÇر بÇلخي محمد موالناجاللالدين

كرديم/ تقديم ايشان كتابخانه به را "اهللا" منبتكاري
سÇلسله آسÇتانبوسي افÇتخار كÇه كÇردم عÇرض ايشÇان خÇدمت بÇنده سÇپس
آن اقÇطاب اجÇازه رشÇته كÇه است بهفردي منحصر سلسله كه دارم را نعمتاللهيه
آله و عليه اهللا صلوات ا كرم رسول و الم عليهالس معصوم امام به Hمضبوط و Âصمت
تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقÇاي حÇضرت ايران در آن كنوني قطب و ميرسد
زيÇارت آقÇايان هÇمه و كÇردم تقديم را ايشان عكس و ميباشند مجذوبعليشاه

رساندند/ سالم و  كردند
امÇام (حضرت "شاهرضا" به نعمتاللهيه طريقه كه داشت اظهار چلپيه شيخ
دنيا مختلف شهرهاي در كه است شنيده كه افزود نيز و ميرسد الم) عليهالس رضا

دارد/ خانقاه تورنتو و زوريخ مانند
مÇعصومعليشاه سÇيد زمÇان از ايران در سلسله اين البته كه كردم عرض بنده
مÇراقÇد و اما كÇن و تنيده مردم عموم ميان در عميقي بسياري ريشههاي تا كنون
Çا ام است, مردم اعتقاد محل غيره و گناباد بيدخت و كرمان ماهان در آن بزرگان
و مÇيشود برگزار حسينيهها در مجالس بلكه نيست معمول سلسله اين در خانقاه
حÇداقÇل كÇه فÇقري جÇلسات برگزاري محل نبود داير حسينيهاي شهري در ا گر
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مسكÇوني مÇنزل در مÇيشود تشكÇيل جÇمعه و دوشÇنبه شÇبهاي بÇار دو هفتهاي
ايÇن سÇالكان و ارادتÇمندان هرجا هم دنيا مختلف شهرهاي در است/ ارادتمندان
معمول تا كنون و ميشود برگزار آنان منازل در فقري مجالس دارند حضور سلسله
"نÇعمتاللÇهيه" را خÇود كÇه هسÇتند نÇيز ديگÇري طرايÇق البته است/ بوده چنين
كÇلي بÇهطور و است درنگ و تأمÇل جÇاي آنÇها اجازه سلسله در ولي ميخوانند
اجÇازه وجÇود لزوم و ضرورت Áاصو و اجازه صحت به قاÄل كه كساني بسيارند
به سابق اجازه ف تصو در حقانيت مناط تنها چون ولي نميباشند, الحق به سابق
فقريو سابقه يا سن كهولت يا ظاهري سواد مانند ديگري مناط هيچ استو الحق
بنده گرفت/ اشتباه نعمتاللهيه متصله سلسله با را آنها نبايد لذا نيست, مÆثر غيره
گÇذشته و حال بزرگان تصريح به نعمتاللهيه سلسله در كه كردم عرض همچنين
سÇلطانعليشاه, حÇضرت مستعÇليشاه, حÇضرت نÇعمتاهللا, شÇاه حضرت مانند
معمول جلي ذ كر و سماع مطلق بهطور اقطاب و ا كابر ساير و رضاعليشاه حضرت
فكر و دوام ذ كر و يار" با دل و به كار "دست سلسله اين در جاري روش و نيست
بهتفاوت بنا قلبي خفي ذ كر و فكر سلوك مبناي لساني اوراد عالوهبر و است مدام

است/ سلوك مراتب
سلوك مبناي آن در كه ف تصو در روشي چنين كه داشت اظهار چلپيه شيخ
علي حضرت به ايشان از و است! جاري اول خليفه ابوبكر از باشد قلبي خفي ذ كر
داستان و شده منتقل نسل اندر نسل ف تصو ا كابر ساير ايشانو اوالد و الم عليهالس
ابÇوبكر مÇدينه, بÇه مكه از پيامبرا كرم(ص) هجرت شب در كه است قرار اين از
ار فÇك و داشت غلبه حزن و خوف او بر درحاليكه شد, غار وارد نبي(ص) همراه
وضÇعيت ايÇن در بÇودند/ آنÇان جسÇتجوي در و كÇرده اجÇتماع غÇار بÇÇيرون در
ه وجÇت و برنخيزد صدايي كه بهطريقي ابوبكر گوش در آهسته پيامبرا كرم(ص)
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تعليم خفي و قلبي دستورات ايشان به و فرمود تلقين ذ كري نكند جلب را دشمنان
قلبي آرامش بعد ساعتي و كرد چنين نيز پيامبر خود و شود مشغول آن به كه داد
شÇريفه آيÇه در كه گشت نازل آنها دل بر خداوند سكينه و شد حاصل آنان براي

توبه/ سوره ê0 آية /1

رسيد/ ديگران به ابوبكر از بعدها روش اين و سكينته1/ Ôاهللا ل زÖان ف آمده:
مÆمنان امير كه شبي در (ص) پيامبرا كرم هجرت داستان كردم: عرض بنده
و است ضÇبط تواريÇخ همه در گرفت قرار مكه در ايشان بهجاي الم عليهالس علي
غار در ايشان همراه كه فردي به پيغمبر(ص) كه است آن بر ناظر نيز قرآني آيات

همان/ /2

كÇه مÇباش انÇدوهنا ك يÇعني معنا2, اهللا ن ا تحزن ال فرمود: ابوبكر, يعني بود, پنهان
اما فرستاد/ فرو آنان بر را طمأنينه و آرامش و سكينه خداوند و است ما با خداوند
ÇÇ دارم اطالع بنده كه جايي تا ÇÇ تا كنون تفسيري و روايي و تاريخي منبع هيچ در
ف صوÇت و سÇلوك اسÇاس كÇه را خÇفيه و قÇلبيه روشهاي منشأ كه نشده مشاهده
از هجرت از پيش سالها برعكس بلكه بدارند, منسوب واقعه اين به است اسالمي
داده مÆمنان به قلبي خفي ذ كر دستور داد رخ بعثت دهم سال در كه مدينه به مكه
واليÇتي جÇنبه بÇه ه اصÇخ بÇيعت بÇهسبب كÇه مÆÇمنان و مسÇلمانان و بÇÇود شÇÇده
به مربوط آيات و ميگشتند خفي ذ كر به مأمور ميشدند متصل رسولا كرم(ص)
است شريفهاي آيه جمله از و است قرآن مكي قسمت به مربوط قلبي خفيو ذ كر

اعراف/ سوره 20ë آية /3

ذ كÇر يعني القول3, ن م هر الج دون و خيف¹ و Hع ر ض ت ك س Öف ن في بَّك ر ÖرÔك Öاذ و ميفرمايد:  كه
بÇلند صÇدايت كه بهطوري و خوف و ع تضر روي از خويش خاطر در را خداوند
كه است شريفهاي آيه از مأخوذ قلبي ذ كر دستور نيز و بگو; آهسته خفيو نشود,
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رعد/ سوره 28 آية /1

تÇعاليم از فكÇر و ذ كÇر اسÇاس بلكه و ذكراهللا1 ب م Ôه Ôقلوب نÃ م Öط ت و نوا آم ذين ال ميفرمايد:
بعثت و قرآن نزول و اسالم شريعت ظهور بر م مقد و سلف اوليا¾ و انبيا¾ واليتي
خويش پيغمبر به درقرآن خداوند و است ه حق اديان همة در ا كرم(ص) پيغمبر
جذب توبه دعوت شنيدن با ميگويند را خداوند ذ كر كه كساني ميفرمايد تصريح
هستند: بياعتنا تو سخنان برابر در هستند بيبهره ذ كر از كه ديگران و ميشوند تو
بÇالغيب حمن الر ي ش خ و الذكر اتَّبع ن م Ôر ذÖنÔت انما ومنون/ Ôي ال م Ôه Öر ذÖنÔت لم Öما هم ت Öر ذÖن أا يهم ل ع Õ¾سوا و

ي×س/ سوره 11 و 10 آيات /2

ط وسÇت كÇه بÇود مسÇلمانان اول خÇليفه ابÇوبكر ا گرچه اما كريم2/ اجر و ̧ بمغفر Ôره ش ب ف

رحÇلت از پس اسالمي جامعه رياست به بنيساعده سقيفه در اصحاب از هاي عد
عÇلي(ع) و عÇثمان و عÇمر نÇيز ايشÇان از پس و شÇد بÇرگزيده رسولا كرم(ص)
كÇه منزلت مشهور و معروف حديث بنابر اما بودند, چهارم و سوم و دوم خلفاي
مÇرتضي(ع) عÇلي بÇه پيغمبرا كÇرم(ص) كه است ع تشي و تسنن اهل اتفاق مورد
و منزلت علي اي يعني بعدي, نبي ال انه الا موسي من هارون بمنزل¹ مني انت علي يا فرمود:
است (ع) مÇوسي بÇه نسبت هارون مرتبه مانند من به نسبت تو [معنوي] مرتبت
بÇود; نÇخواهÇد پÇيغمبري مÇن از بÇعد ولي] بÇود پيغمبر [هارون كه تفاوت اين با
انÇا فÇرمود: پيغمبر(ص) كه ع تشي و تسنن اهل موردقبول و مشهور حديث نيز و
آيه اين به ناظر كه است آن دروازه علي و علم شهر من يعني بابها, علي و العلم مدين¹

بقره/ سوره 189 آية /3

يÇعني ابوابÇها3, ن م البيوت أتوا و قي ات ن م البرَّ لكنَّ و مÇيفرمايد: كه است قرآني شريفه
ميشود مشخص درآيد, خانهها به درها از كندو پيشه تقوا كسي كه است آن نيكي
مرتضي(ع) علي واليت دروازه از جز رسولا كرم(ص) دامان به زدن دست  كه
صوفيه اصيل سالسل ه كلي و فه متصو همه نظر فاق ات به دليل اين به و نيست ر ميس
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عÇلي اميرالمÆمنين موال حضرت واليت سرچشمه دارند نام معروفيه سالسل  كه
ديگري/ نه است الم عليهالس

مزاحو اهل و شجاع جنگجوو مردي علي(ع) حضرت البته گفت: چلپيه شيخ
بحثي جاي اين در و بود (ص) رسولا كرم اسرار از بسياري به واقف عينحال در

نيست/
بÇراي بÇهخصوص است عÇلي(ع) شأن دون بÇياني چنين كردم: عرض بنده
ايشان به و ميخوانند بلخي محمد جاللالدين موالنا راه رونده را خود كه  كساني
درگÇاه سرسپردگان از صوفيان همه مانند ترديد بدون وي زيرا ميدادند/ منتسب
به رسولا كرم(ص) از واليت انتقال امر به بهتصريح درمثنوي و بوده واليت شاه
در كه ÇÇ را غديرخم به معروف واقعه و كرده اشاره علي(ع) اميرالمÆمنين حضرت
و افÇتاده اتفاق ا كرم(ص) رسول رحلت از پيش روز هفتاد قريب و حج¹الوداع
مأمÇوريت ختم و نازل الهي رضايت و نعمت اتمام و دين ا كمال آيه آن از پس

گفته: و فرموده بيان ÇÇ شده اعالم موفقيت با پيغمبر(ص) رسالت
نÇهاد مÇوال عÇلي آن و خÇÇود نÇÇام اجÇتهاد بÇا پÇÇيغمبر سÇÇبب زيÇÇن

/êë38-9 ابيات نيكلسون, طبع ششم, دفتر مولوي, مثنوي /1

است1 او مÇوالي عÇلي من عم ابن دوست و مÇوال منم را هركو  گفت
به روز آن در پيغمبر و است صحيح غدير واقعه بله داشت: اظهار چلپيه شيخ
مÇن دوست را خÇود كÇه است كسÇان آن دوست علي(ع) كه كرد اعالم مسلمانان
است/ دوست بÇهمعناي حديث اين در و دارد ده متعد معاني " "مولي× ولي ميدانند
مÇوالنا جناب نظر اما است, تسنن اهل از هاي عد نظر اين البته كردم: عرض بنده

ميفرمايد: فوق بيت دو دنباله در وي زيرا نيست بلخي محمد جاللالدين
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/êëê0 بيت نيكلسون, طبع ششم, دفتر مولوي, مثنوي /1

بÇÇركند1 زپÇÇايت رقÇÇÇيت بÇÇÇÇند كند آزادت آنكه "مولي"?  كيست
شÇخص بÇهمعني "مولي" بلخي محمد جاللالدين موالنا نظر از و صوفيه نظر از و
از را بÇاطني مسÇالك سÇالكان خويش همت ذوالفقار با كه است واليتي صاحب
روحÇاني بÇه كÇمال و ميرهاند شهواني خواهشهاي بندگي و اماره نفس سيطره
اين بر داللت جمله از نيز ذوالفقار اال سيف ال االعلي فتي ال قدسي حديث و ميرساند
كساني و دارد, الم عليهالس علي مولي حضرت در آن انحصار و علويت خاص مقام
ديگران از بيش Hمسلم دارند بلخي محمد جاللالدين جناب به مناسبتي نوع هر  كه
است الهÇي اسما¾ از " "مولي× آنكه بهويژه و ميشمارند محترم را واليت شاه مقام
الم عليهالس علي اميرمÆمنان يعني كليه مطلقه واليت مقام صاحب در كه موليÖنا) (انت

است/ يافته ص تشخ و ن تعي
موردقبول الم عليهالس علي حضرت مقامات البته گفت: پاسخ در چلپيه شيخ
را ايشÇان و مÇيگذارنÇد احÇترام ايشÇان بÇه هÇمه و است صÇوفيان و مÆمنان همه
و است ايشÇان ارادتمندان از نيز د محم جاللالدين جناب و ميدانند اميرمÆمنان
تعبيرها و ميفهمد را اشعار اين بهطريقي هركسي اما گفته, باب درين نيز اشعاري

نيست/ يكسان
مÇورد در بÇلخي د حمÇم جاللالدين جناب اشعار بهقدري كردم: عرض بنده
جÇز تÇفسيري و تعبير جاي كه دارد روشني و صراحت الم عليهالس علي حضرت

ميفرمايد: چنانكه نميگذارد, باقي بوده گوينده منظور آنچه
دغÇÇل از ه نزÇÇم دان را حÇÇق شÇÇÇير عÇÇمل اخÇÇالص آمÇÇÇوز عÇÇÇÇلي از
شÇتافت و بÇÇرآورد شÇÇمشيري زود يÇافت دست پÇهلوانÇي بÇÇر غÇÇزا در
ولي هÇÇر و نÇÇÇÇبي هÇÇÇÇر افÇÇÇÇتخار عÇÇلي روي بÇÇر انÇÇداخت خÇÇدو او
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سÇجده گÇاه در او پÇيش آرد ده جÇس مÇاه كÇه رويÇي بÇر انÇداخت خدو او
////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////
ديÇدهاي آنÇچه از وا گÇÇو, شÇÇمهاي "ديÇده"اي و عÇقل جمله كه علي, اي
////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////
بÇÇردوخته حÇÇÇاضران چشÇÇÇÇمهاي آمÇوخته غÇÇيب ادرا ك تÇÇو چشÇÇم
////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////

/3721-ë8 ابيات ل, او دفتر همانجا, /1

است1 تÇافته مÇن بÇر آنÇچه بگويم يا است يÇافته عÇقلت آنچه وا گو تو يا
بÇلكه حق, ترازوي به موالعلي(ع) حضرت از آنها در كه ديگر ابيات بسياري و

ميگويد: و ميفرمايد تعبير باطل از حق تشخيص ميزان

/3982 بيت همانجا, /2

بÇودهاي2 تÇرازو هÇر زبÇÇانة بÇÇل بÇودهاي احÇÇدخو تÇÇرازوي تÇÇو
مÇقامات بÇيان مورد در بسياري ات غزلي و ا غر قصايد شمس كبير درديوان نيز و
بنده ا كنون حافظه, ضعف و مطالب كثرت بهعلت كه دارد موالعلي(ع) حضرت
قصيده اين به اشاره تنها نيستمو نيز آنها مجموعه از اندك جزيي يادآوري به قادر

ميفرمايد: كه دارد مقصود از  كفايت

ص گشسب, ايÇزد اسÇداهللا شÇيخ گردآورنده تبريزي, شمسالدين كليات منتخبات الهيه, جذبات /3
/120

عليبود3 زمانبود و بود نقشزمين تا بود,عÇليبود جهان پيوند صورت تا
قصيده/ آخر تا ///

تركي بهزبان كامل بهطور جاللالدين موالنا اشعار كه شد يادآور ما مترجم درينجا
مادري زبان كه فارسي بهزبان فانه متأس نيز مولوي ارادتمندان همه و نشده, ترجمه
زبان اين به را خود آثار كليه و سروده زبان اين به را خود اشعار كليه و بوده مولوي
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تÇركي بهزبان كه نيز مولوي آثار از قسمت آن و ندارند, آشنايي فرموده تدوين
ناقص بسيار كه است مجيد ترجمهقرآن مانند و نيست مقصود به مفيد شده ترجمه

است/ اعتماد غيرقابل و معيوب و
بÇهزبان بايد و است مجيد قرآن مانند كهمثنوي داشت اظهار نيز چلپيه شيخ

خواند: را بيت اين بعد و برد بهره آن از و كرد مطالعه را آن اصلي
كÇتاب دارد ولي پÇÇيغمبر, هست عÇاليجناب آن كه نميگويم من

بÇهزبان و بود كوتاه محاسن داراي و متين و مÆدب بسيار مردي چلپيه شيخ
و اش بش صورت و پرفروغ چشماني و مينمود تكلم بود او مادري زبان كه تركي
حÇفظ در را قÇرآن آيÇات و مÇيدانست عربي كمابيش و داشت اب جذ چهرهاي
و ميدانست فارسي قدري نيز و ميفهميد ميشد خوانده ا گر يا ميخواند و داشت
زبان بر الزم تسلط اما بنويسد, اندازهاي تا و بخواند را فارسي Ç عربي خط بود قادر
چÇلپي آقاي اما بود/ تركيمثنوي ترجمه او مأخذ Hغالب و نداشت عربي و فارسي
مÇوهاي و آبÇيرنگ چشÇماني بÇا كÇرده اصالح صورتي و داشت كوتاهي سبيل
و فÇروتن و مÇتواضÇع بسÇيار و داشت زمÇين مÇغرب مردم شبيه سيمايي روشن/
ميمانست سلوك اهل از بيشتر تحقيق اهل به وي چهرة كلي بهطور و بود ص متشخ
سÇرپرستي و نÇدارد, وي آثÇار و مÇولوي با عميقي آشنايي كه ميرسيد بهنظر و
و دارد, برعهده را "چلپيه" خاص آداب و سماع به مربوط امور نظم و خود پيروان
نÇه مÇيدانست, بلخي محمد جاللالدين موالنا به منتسب را خود شرافتي جنبه از

قلبيه/ سلوك اطوار و ارادت رشته بهلحاظ
فرقههاي دراويش و تركيه مردم كلي بهطور كه داشت بيان مترجم اثنا درين
عليوحضرت همطرازحضرت را عمروعثمان) (ابوبكر, ثالثه خلفاي  گونا گون
و اهللا با همراه را نام شش اين و ميشمرند الم) عليهمالس) حسين حضرت و حسن
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و احمد سلطان مسجد و سليمانيه مانند تركيه مساجد ه كلي ستون و سقف بر د محم
موهاي و دندان آن در كه ÇÇ "توپكاپي" عظيم مجموعه از قسمتهايي و اياصوفيا
درج ÇÇ مÇيشود نگÇهداري روم امپراطور مقوقس به ايشان نامه و پيغمبر مبارك
و است, اسم هشت اين به آراسته نيز آنان ا كابر قبور و مراقد و مزارها و  كردهاند
مÇا كÇه ي اصÇخ مÇعنوي مÇقامات با آنها آشنايي سبب گفتگوها و بحث قبيل اين

نميشود/ قاÄليم معصومين اÄمه و اوليا¾ براي شيعيان
گÇرمشان مهماننوازي بهمناسبت آقايان از و شد كوتاه سخن دليل همين به
سماع مجلس در شركت براي ما از چلپيه شيخ نموديم/ حركت عزم و سپاسگزاري
دعوت استانبول در مسجدي در واقع تكيهاي در ظهر يكشنبه روز نهار صرف و

كرديم/ خداحافظي و كرده تشكر كه نمود
بÇاوجود تÇركيه مردم كه كرد فراوان ف تأس اظهار ما مترجم بازگشت راه در
و قاÄلند وي براي بسيار احترام و ميشمرند بزرگ را جاللالدين موالنا مرقد اينكه
س قدÇم مكÇان ايÇن زيÇارت بÇه جهان كنار و گوشه از نيز جهانگردان و سياحان
زبان به آنان آشنايي عدم و تركيه مردم خط تغيير و فرهنگي شرايط اما ميآيند,
فÇرهنگ رسÇوخ از پس كهنسالشان سابقه با آنان فرهنگي ارتباط قطع و فارسي
شÇخصيت عظيم ابعاد درك از آنان كه است مÆثري عوامل از كشور درين غرب
سرمايه به موالنا انتساب در عينحال در اما افتادهاند, مهجور و مانده ناتوان موالنا
زبÇان و بÇهمثنوي پرداختن حتي و نميورزند ترديد خويش تاريخي و فرهنگي

مينمايد/ خشمنا ك گهگاه و ر مكد را آنان مولوي
حÇاج دكتر آقاي جناب كه افتادم مذا كرهاي ياد مترجم سخنان اتمام از پس
داشÇتند/ تÇركيه اهÇل دانشÇجوي بÇا پÇاريس در تحصيل هنگام به تابنده نورعلي
HÄتداÇاب ايشÇان ولي مÇيخوانÇد/ تÇرك عارف و شاعر را مولوي مزبور دانشجوي
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عينحال در ولي دارند, تعلق بشريت كل و جهان به مولوي مانند كساني فرمودند:
يÇا مÇزار كÇتيبة ميتوانÇند تركيه اهالي آيا است, ترك مولوي ا گر پرسيدند او از
آتاتورك گردن بر آن گناه البته بخوانند? شده, سروده فارسي به كه را وي مثنوي

تقدير بههر ولي كرد جدا گذشتهشان از را تركيه ملت خط, الزامي تغيير با كه است

است/ آمده 10Ç9 ص سوم, شماره ايران, عرفان در گفتگو اين كامل شرح /1

است/1 مولوي بودن ايراني از حا كي كه ميخوانند را ايرانيانمثنوي
صÇرف را خÇود وقت و نموده زحمت قبول ايشان اينكه از همراهان و بنده
بÇودند, پرداخته فيمابين شده گفته مطالب ترجمه به محبت با و كرده ما همراهي
توفيق اين ما همه به خداوند كه كرديم آرزو خداحافظي از پيش و نموديم تشكر
حبل به اعتصام سايه در معرفت و عشق محبتو كه را موالنا پيام جوهر كه بدهد را
جÇانشينان و معصومين اÄمه دامان از را ما ل توس دست و بدهد است الهي واليت

نفرمايد/ كوتاه بزرگواران آن
قرارگاه كه ÇÇ قونيه شهر در بلخي محمد جاللالدين موالنا جناب مرقد قونيه:

واقع ÇÇ بود شرقي روم به بلخ از خانواده پدرو بههمراه هجرت از پس ايشان داÄمي
"مÇقام در است/ شÇده دولتÇي مÇوزه به تبديل كه است درازي سالهاي و ميباشد
نÇيز زركÇوب صالحالديÇن و چلپي حسامالدين مراقد ايشان, قبر عالوهبر موالنا"
از مÇجسمههايي مÇوزه ايÇن در است/ وافÇدين و زاÄرين احترام مورد و دارد قرار
كÇبرويه طÇريقة در آنÇان رياضت و سلوك مراحل نيز و چرخنده دراويش سماع
مراسمي اما است, شده نصب و تهيه بود آن مربيان و مشايخ از موالنا كه معروفيه

نميشود/ برپا موالنا" "مقام در
تربيت و تعليم روش و موالنا نام تركيه در امروزه كه گفت ميتوان فيالجمله
تÇماشايي و نÇمايشي جÇنبه نÇيز رقÇص اين و شده سماع رقص در مختصر ايشان
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در هÇرروزه و مÇيكند را زيÇادي توريستان ه توج جلب لذا و است گرفته بهخود
داده پخشونمايش مختلف آهنگهاي با كشور آن تلويزيون مختلف  كانالهاي
بر و است مقام آن صاحب روحاني عظمت نشانة موالنا" "مقام حال اين با ميشود/

ميشود/ واقع مÆثر ميروند آنجا ديدار براي كه كساني حال
است بÇندي چون نامحرمان با مرد است پÇيوندي و خويشي همزباني
بÇيگانگان چÇون تÇرك دو بسا اي هÇمزبان تÇرك و هÇÇندو بسÇÇا اي

/120ë Ç 7 ابيات ل, او دفتر مولوي, مثنوي /1

است1 بÇهتر هÇمزباني از هÇÇمدلي است ديگر خود محرمي زبان پس



نظريهتشكيكدروجود
درحكمتايرانباستانوفلسفهاسالمي

(2)

ثبوت ا كبر

طÇرفدار كه اشراق شيخ شارحان از (902 Ç 819 (حدود يندواني جاللالد
سويي از سهروردي, ور هيا@كلالن بر شرح در وي شده; شمرده نيز ماهيت اصالت
از و مÇيدانÇد; بÇحت وجÇود و نوراالنوار را مبدأ و ميشمارد نور همان را وجود

ميدارد: مدلل را مراتب ذو واحد حقيقت و نور در تشكيك سويي
هرچÇه كه است غير ظاهركنندة و ظاهر, خود ذات به و نوراالنوار (مبدأ) او

/170 الحور, شوا@كل /1

در نورها همة است1/ و/// او نور پرتو از پرتوي يا او نور از پرتوي است, او جز
از اوست/ نور از شرارههايي نورها همة بلكه ميشود; ختم او به نيازمندي سلسلة
مÇحض, نÇيستي صÇحنة بÇهسوي او سÇاحت از و است پÇنهان پÇÇيدايÇي, ت دÇÇش
و ت شد در وي, از دوري اوو به نزديكي برحسب كه ميگردد افاضه روشنيهايي
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چه و بهخودند قاÄم و د مجر كه آنها چه مختلف; نورهاي همه متفاوتاند; ضعف
مÇيان در جدايÇي و تمايز و دند; متح نوريه درحقيقت اجسام, به قاÄم و محسوس
خارج امور از اينها جز و نقصان و كمال و ضعف و ت شد در اختالف به تنها آنها,
روبÇهروي فضاي بهسوي محسوس, نور از كه همانگونه است/ نوريه حقيقت از
در كه رسد نوري به تا ميگردد افاضه نقصان و كمال در متفاوت نورهايي خود,
و انÇوار از صÇادر نÇيز اجسÇام است, نقص درغايت و تاريكي مرز نزديكترين
همانگونه ÇÇ نورند نقصان مراتب از خود بهخودي بلكه و آنها; سايههاي بهمنزلة
نÇور همه وجود, پس ÇÇ است محسوس نور نقصان مراتب از محسوس, ساية  كه

/127-8 و 122 شوا@كل, /1

بود///1 يگانه و د مجر نوري شد, صادر حق از آغاز در كه چيزي نخستين است///
آنهايند; صفات و نوري پرورشدهندههاي سايههاي آنها, صفات و اجسام
عين كه اويند ة كمالي صفات و نوراالنوار سايههاي نيز آنها صفات و نورها آن و
مÇÇظاهر آن در و مسÇÇتهلك احÇÇديت ذات در صÇÇفات, آن پس است; او ذات

/211 همان, /2

است2/ نوراالنوار ساية همه, جهان و متكثرند;
است; يگانه) و واحد (يا وحداني امري نور, حقيقت اشراقيان, ذوق برپاية
بÇرترين كاستي; و كمال و ضعف و ت شد بهاعتبار مگر نيست راه آن در را د تعد
عÇرضي ايÇنكه, آن كÇاستي و ضÇعف نهايت و است; واجبيت مرتبة آن,  كمال
حقيقت وحدت اما محسوس/ نورهاي مانند باشد آن به قاÄم و ديگري به نيازمند
يعني باشد; ظاهر خود ذات به كه است چيزي نور از مراد كه است روي اين از نور
ÇÇ مفهوم اين و مفهومهاست; آشكارترين آن پس باشد; ظهور عين آن حقيقت
اين از مراتب, اعتبار به نور اختالف اما و نيست/// دناپذير تعد ÇÇ هو هو حيث من
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يÇعني ندارد; ضعيف نور بر افزون چيزي نوريه درحقيقت جز قوي نور كه روي
بÇا مغاير امري در نه و است نوريه حقيقت همان در بودن, شديدتر و نيرومندتر

/110 Ç 12 همان, /1

نبود///1 محض نور نبود چنين ا گر و آن;

و خÇطي) (نسخة است بحت وجود حق/// حقيقت ميخوانيم: دواني رباعيات فارسي شرح در /2
وجÇود دوانÇي مكÇتب در تعالي واجب كه مينويسد ربوبيه(399) شواهد بر تعليقه در هم سبزواري

است/ محض

از بيرون ويژگيهاي همة از پيراسته و است2, بحت وجود واجب, حقيقت
ديگÇر اوست, ذات عÇين او ص خÇتش و وجÇود كÇه همانگونه و وجود; حقيقت
كه معناست اين به است, موجود او ميگوييم وقتي پس است; چنين نيز او صفات

<صÇرف Ç آورديÇم سÇهروردي از سÇخناني ضÇمن در ÂبÇق كÇه را عبارتي اينجا در ,110 شوا@كل, /3
است/ كرده نقل تلويحات از Ç نيست> جداÄيي الوجود///

است3 آثار مبدأ كه حيث آن از ÇÇ است وجود بعينه او استو خارجي آثار منشأ او
نيست واجب خود بهخودي وجود حقيقت ماسواي كه دارد داللت آن بر برهان ÇÇ
وجÇود بهحقيقت ممكنات سلسلة بايد پس ديگري; نيازمند و است ممكن بلكه

/3ê شوا@كل, /ê

است4/ لذاته واجب كه گردد منتهي

دواني فارسي آثار در آن مراتب و وجود وحدت و اصالت

است: كرده تصريح وجود وحدت و اصالت به رباعي اين در وي
مÇوجود نÇباشد خود وجود غير پس وجود هرصفتفرع ونهستثبوتÇÇÇچ

(حاشيه)/ êì ص شهابي, محمود استاد الدقيق¹, النظر¸ /ë

شÇهود5 ارباب ذوق به رسي كه باشد تÇو بÇا رمÇزي عÇقل طÇريق به  گفتم
مراتب توضيح در را عرفا از گروهي عقيدة نيز خود فارسي رساÄل از يكي در
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هÇو حيث من وجود اعني را, مطلق وجود كرده: تأييد و آورده بدينگونه وجود
آن و ميدانند حق حقيقت صفات, و عوارض از آن غير و اطالق و د تجر بيشرط
بÇه مÇرتبه آن در (حÇق) كÇه هÇويت; غÇيب اول مرتبة ميكنند: اثبات مراتب را
اضÇافت, هÇيچ بÇه و نÇباشد مÇوصوف صÇفت هيچ به و نگردد مشاراليه هيچوجه
الي كÇثرت و وحÇدت و حÇدوث و م دÇق چÇون ÇÇ نشÇود مÇنسوباليÇه و منسوب
مÇراتب كÇه گويند گاه و اوست/ الت تنز مراتب احكام تمام, اين بلكه غيرذلك;
را آن كه است محض اطالق مرتبة آن و مطلق, غيب اول است: پنج وجود  كلية
و گويند/// نفوس و عقول عالم را آن و مضاف; غيب م دو و گويند; هويت/// غيب
شهادت چهارم و خوانند/// منفصل خيال مثالو عالم را آن كه مضاف شهادت م سو
من فيه بما ÇÇ است جسماني عالم آن و خوانند; شهادت و مÔلك عالم را آن و مطلق
كه زيرا است/// انساني حقيقت آن, و جامعه; مرتبة پنجم و ÇÇ والجواهر االعراض
قÇاÄم است حÇقيقتي وجÇود, دقÇيق, نظر اصحاب و تحقيق اهل نزد كه شد محقق
ات اهيÇم كÇه است ر قرÇم طايفه اين نزد /// ÇÇ غير به قاÄم وصفي نه ÇÇ خود بهذات
و Áاز ÇÇ ميگويند ثابته اعيان حقتعالي علمي وجود اعتبار به را آن كه ÇÇ ممكنات
چه نميكنند; آن به اتصاف بهمعني وجود, استفادة و باقياند; خود عدميت بر Gابد
اطالق گاه اما خود; به قاÄم است ذاتي بلكه نيست وصف ايشان نزد وجود حقيقت
خيال در زيد گوÄي: چنانچه است; نسبي كون معني اين كنندو نسبي معني بر وجود
صÇفت ظÇاهر, بÇهحسب معني اين و است; موجود خانه در يا است; موجود من
ذات عين كه ÇÇ حقيقي وجود به او ارتباط از است عبارت بهحقيقت و باشد ممكن
كه است آن سخن اين حاصل و نمايند/// بهتجلي تعبير ارتباط, اين از و است/ حق
منصبغ ثابته اعيان اعتبارية صفات به كه است حقيقي وجود ÇÇ حقيقت به ÇÇ ظاهر
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خطي/ نسخه Ç خود رباعيات شرح در دواني رسالة /1

شده1/
را تشكÇيك نظرية به دواني اعتقاد هم آورديم, پرا كنده بهصورت آنچه از
وحدت و وجودي اصالت هم و دريافت ميتوان آن) كامل درصورت نه (هرچند
هم ا گر و صدرا); مانند و دو آن كامل درصورت نه باز البته (و را او بودن وجودي
آن تعارض اين راهحل شايد ميدهد, ماهيت اصالت بوي نوشتههايش از پارهاي
وي عÇلمي زنÇدگي از مرحلهاي به مربوط آن بگوييم: نراقي مهدي مانند كه باشد

/3ì9 Ç 70.ê الهي, حكماي آثار از منتخباتي /2

اصالت آغاز در خود, بهتصريح نيز صدرا چنانكه برگشته2/ نظر آن از Gبعد و بوده

/ê9.1 اسفار, /3

3/ و/// داده عقيده تغيير Gبعد و ميكرده دفاع نظريه آن از و بوده تي ماهي
در وجود نور سريان مشاهدة وي طريقة دواني: دربارة صدرا داوري هم اين
ي حد با آن اتحاد به موجودي, هر موجوديت بهاينكه علم استو موجودات تمام

/77.ì اسفار, /ê

است4/ هستي از بهمرتبهاي آن تلبس و
###

مطرحكنندة نخستين گاهي ماهيتو اصالت قهرمان كه حكيم اين ميرداماد:
در مÇراتب سÇلسلة هÇم و پذيرفته را حقيقت وحدت هم شده, شناخته نظريه اين

Ñشيي الحق¹ ذاته غير فيالوجود ليس دارد: وجود وحدت به اعتقاد رنگ كه مير از ديگري جملة /ë
است: آمده امامصادق(ع) از حديثي در كه است مضموني مشابه اين و (128 ميرداماد, اصÂ(قبسات

(128 صدوق, نيست(توحيد او جز چيزي تعالي/// و تبارك خداوند كه بهراستي

و است5; هسÇتي همة باريتعالي مينويسد: كتابتقديسات در را/ هستي صحنة
ÖمالÇك و بÇها¾ هÇمة و است; كمال و (زيبايي) بها¾ او همة و است; هستي او همة

تÇراويÇدههاي و او نÇور پÇرتوهاي ÇÇ علياالطÇالق ÇÇ اوست جز هرچه و اوست;
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او پس اوست, هويت نور از تي هوي هر چون و است; او ذات سايههاي اوو هستي
نيست/ او جز علياالطالق ÇÇ <هو> و است; مطلق حق <هوي>ي

نظرية به وي اعتقاد آورديم, ميرداماد قول از چه آن نقل با سبزواري حكيم
بار نخستين را مزبور نظرية كه را ر تصو اين و ميكند اثبات را وحدت در  كثرت
تÇوضيح در (ره) آمÇلي اسÇتاد هÇم و او و مÇيشمارد; مÇردود كرده مطرح صدرا
لÇك الحÇقيق¹ بسÇيط <او يÇعني است> هسÇتي هÇمه <او مÇينويسند: مير عبارات

در وحÇدت آن, الزمÇة و است وحÇدت در كÇثرت هÇمان اين و است; وجودات
از كه است اين در تنها االشيا¾, بسيطالحقيق¹كل با اينعبارتمير تفاوت  كثرت;و
هستي او <همة و نيست/> غموض از خالي و است بيبهره آن صراحت و وضوح

در است) وجÇود آن نفس (يا: است نفسه> وجود و نيست ماهيتي <براي كه بحت> <وجود تعبير /1
/(83 شهابي, محمود بزرگوار استاد الدقيق¹, است(النظر¸ آمده نيز ميرداماد المبين افق

او ماهيت و است بحت1 وجود و ندارد انيت و وجود جز تي ماهي <او يعني است>
كÇمال خلق, در ساري كمال <همة يعني است> كمال و بها¾ <همة و وجود> عين
در ÇÇ دانشها همة و او, حيات ÇÇ آنها بسيط چهرة در ÇÇ حياتها همة پس اوست,
زيÇباÄيي هÇر و او كÇمال تÇراويÇدة كمالي هر و اوست/ دانش ÇÇ آنها بسيط چهرة
علياالطÇالق, اوست, جز <هرچه اينكه: و اوست>/ زيبايي درياي از چكيدهاي
<پس كه: هم اين و است/ كثرت در وحدت مسألة به اشاره است> او نور پرتوهاي
پس است, صرف وجود به يافته قوام وجودي هر زيرا: است> مطلق حق هوي او

/200 تا 198 و ê3.2 سبزواري, منظومة شرح ,ê79 Ç 80 سبزواري, الحسني, اسما¾ شرح /2

است2/ هو هر تهوي او
ÇÇ او يÇاد است بÇزرگ ÇÇ ات الذ واجب وم يÇق ميخوانÇيم: هم مير درقبسات
مÇوجود و است;/// محض بها¾ و محض كمال و محض روشنايي و محض هستي
او را حقيقتي كمال هر و حقيقتي هر و باشد فياض لذاته كه بايد بذاته واجب حق
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او از وجÇودي كÇمال هÇر و وجودي هر و ذاتي تمام هر و ذاتي هر و نمايد افاده

/ê30 قبسات, /1

گردد1/ افاضه و يابد جريان
بÇاالترين كÇه مÇرتبهاي از هسÇتي آغازيدن بود چگونه كه انديشيد بايد نيز
به آن پايان كه برتر به برترين از نزولي سير در ÇÇ است كرده احاطه را كمال درجة
مÇرتبه نÇازلترين از بÇازگشت سÇپس و است; كÇاستي و نÇقص مرتبة نازلترين
بهمرتبهاي تا واالتر و واال مراتب به تا برتر مرتبة از برتر و آن; از برتر بهمرتبهاي
مÇرتبة آن و است; كرده احاطه ÇÇ آن درجة باالترين در ÇÇ را كمال و عظمت  كه
گاه بازگشت و هستي هر مبدأ و آن آخر و هرچيز ل او او و است; آفريدگار ذات
احاطه چيز همه بر كه نخستين مبدأ از پس ÇÇ هستي آغاز مراتب پس است/// آن
تÇا نÇخست عقل از ÇÇ ي) غيرماد) مفارق عقلهاي همة مرتبة است: پنج ÇÇ دارد
برتر فلك نفس از ÇÇ خردمند گوياي آسماني نفوس مرتبة سپس و عقل; بازپسين

/389 Ç 90 قبسات, /2

ه///2/ فلكي منطبعة نفوس مرتبة آنگاه و ما, به فلك نزديكترين نفس تا
###

مÇطرح را تشكÇيك نÇظرية كÇه كسÇاني تÇمام مÇيان در صدرايشÇيرازي:
و نÇرانÇده سÇخن بÇاب ايÇن در صÇدرا تدق و تفصيل به يك هيچ شايد  كردهاند,
وي آنچه از بخشي حتي تمامو نقل چون و نكوشيدهاند; آن اثبات در وي بهاندازة
بسÇنده اشÇارت اين به نيست, ممكن اينجا در گفتهاند, مورد اين در شارحانش و
بÇه عÇقيده و ÇاÄيان, مش بÇه را وجÇودات تÇباين ة ظريÇن سويي, از وي كه مينمايد
وجود مينويسد: و ميدهد نسبت باستان ايران بهحكيمان را وجود در تشكيك
بÇهعقيدة وجÇودها, ديگÇر بÇا آن اخÇتالف كÇه است خاص هستي همان واجب,
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خسروانÇيان و باستان ايران حكيمان بهعقيدة و است; وجود درحقيقت اÄيان مش
است; بÇنيادي بسÇيار اختالف, اين كه نيازمندي/ و بينيازي يا كاستي و كمال در
كه معانيي از يك هيچ نياميزد, كاستي ضعفو با كه هنگامي تا وجود حقيقت زيرا
و نÇميگردد; نضمÇم آن بÇه ميشود تعبير ات بهماهي آنها از و است وجود از غير
مراتب از سايه كه همانگونه است; الت تنز و امكانات مراتب از ضعف و  كاستي

راتبÇم از بÇلكه نÇيست وجÇودي امÇري سÇايه, مÇعني زيÇرا است; نÇور الت نزÇت
كاستيهاي و الت تنز همينگونه, و است; عدمي كاستي و است; نور  كاستيهاي
است, نÇور حقيقت ÇÇ پهلوي فرزانگان از بزرگان آن نزد در ÇÇ كه هستي مراتب
افزونبر كه هويتهايي ميشود; ناشي مراتب آن هويتهاي ويژگيهاي از تنها

/108 Ç 9.1 اسفار, /1

ندارند1/ هيچ ÇÇ است يگانه و متفق نوريت و وجود اصل در كه ÇÇ آن حقيقت
سهروردي, ايشان ر مفس و كهن, ايران فرزانگان اعتقاد درخصوص آنچه نيز
ايشان اعتقاد بهمعني هم آن كه نگاشته; وجود نوريت و نور در تشكيك نظرية به
است بسيط و واحد حقيقي نور سهروردي, مكتب در است, وجود در بهتشكيك
مرتبة برترين و است; نوريت در ضعف تو بهشد تنها آن افراد ميان در تفاوت و
كÇه نÇوري آن, نقص مرتبة فروترين و است; تعالي واجب بينياز نور آن كمال 

/ê11.1 همان, /2

شود2/ ديگر چيزي عارض
و هسÇتند; مÇحض انوار عقلها, اشراقيان, و فارس فرزانگان مذهب بنابر و
در ضعف و ت شد در آنها تفاوت و فقاند; مت يكديگر با نوريه بسيطة درحقيقت

/2ëê.7 همان, /3

است3/ نوريه ماهيت آن اصل
ايÇران حكÇيمان و اشراقÇيان و است; حيات و نور همه وجود ما, بهعقيدة و
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نفوس و نفسي) و عقلي د مجر (جوهرهاي مفارقات مورد در را نظريه اين باستان
و طبايع مورد در و پذيرفتهاند; ميشود ديده ظاهري چشم به كه عرضي نورهاي و

/1ê8 ربوبيه, شواهد /1

نه1/ اجرام
نÇظرية وي كÇه دارد آن از حكÇايت صدرا اظهارات پارهاي ديگر, سوي از
قÇرار كسÇاني اعÇتراض مÇورد بديندليل و ميداند; خود ابتكارات از را تشكيك

/(ê3 ص (نيز 198.2 منظومه, شرح /2

تشكيك نظرية ا گر ولي يافتهاند2/ اسالفوي درآثار ايننظريهرا كه است  گرفته
درنÇظر آن نÇتايج و ثÇغور حÇدود و مÇباني تمام با و كامل و برهاني درصورت را
پيشينة و است; صدرا با حق و نيست بهجا مزبور اعتراض كه نيست شك بگيريم,
و آن, به بارها و نبوده صدرا انكار مورد نيز ÇÇ نا كامل چهرههاي در ÇÇ آن تاريخي

قبل/ صفحة به برگرديد /3

استفادة به نيز او شارحان چنانكه است;3 كرده اشاره برده, آن از كه بهاستفادهاي
اساسي كار و كردهاند تصريح مورد اين در باستان ايران حكيمان نظريات از وي
طÇريقة بÇنابر مقامات, از بعضي در كه است وجود حقيقت وحدت اثبات صدرا,
اين است, قاÄل نور درحقيقت اشراق شيخ كه ي خاص تشكيك و فهلوي حكماي

/99.1 آشتياني, آقاي مة مقد ايران, الهي حكماي آثار از منتخباتي /ê

نموده4/ تحقيق و تقرير را مسلك
كه كوششي و مورد اين در عارفان نظريات از وي استفادة به آنكه عالوهبر

نمودهاند: اشاره كرده دسته دو نظريات ميان جمع براي
تحرير عرفانو اهل مسلك تقرير وجودو وحدت بيان در ربوبيه, درشواهد
و قÇاÄلانÇد سÇنخي وحÇدت به كه فهلويون مختار وجود وحدت بين جمع وجوه
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/11ì همان, /1

گفته1/// قاÄلاند شخصي وحدت به كه سلوك و عرفان اهل ممشاي
از اقÇدمين و عÇرفا از را وجÇود وحÇدت كÇه نÇموده تÇصريح خود صدرا مال

/ì3 ربوبيه, شواهد بر آشتياني آقاي مة مقد /2

است2/ نموده استفاده قديم ايران حكماي
او خود از كه را وجود در تشكيك نظرية هم صدرا, آنكه جالب سرانجام, و
نÇظرية هÇم و مÇيدهد نسÇبت بÇاستان ايÇران فرزانگان و خسروانيان به ميدانند,
عÇقلي HرفÇص امري كه اين و وجود شمردن اعتباري در را اشراق بهشيخ منسوب

/232 صدرا الهدايه, شرح /3

بگوييم بايد بپذيريم, را نسبت دو هر اين ا گر كه و///3 ندارد خارجي تحقق استو
شايد و نداشتهاند; وجود باب در واحدي نظرية اسالم, از پيش ايران حكيمان  كه

است/ بوده مكتبها د تعد يا اعصار اختالف از ناشي مزبور اختالف هم
###

و مÇنظومه در تشكÇيك نÇظرية توضيح در وي را آنچه حكيمسبزواري:
گرفته; كتاب همان از Gظاهر كه است نزديك متناسفار به چندان آورده, آن شرح
و منظومه متن از ابياتي نقل به اينك آورديم, را عبارتاسفار ترجمة Âقب چون و

ميكنيم: بسنده آن شرح از جمله چند
تÇÇعم تشكك ذات حÇÇÇÇقيق¹ عÇندهم الوجÇود ون هلويÇÇالف

ف عÇض و ي قوÇت حيثما ور ف كالنختلÇت GقرÇف و نيÇغ HبÇراتÇم

زاهÇÇق لدي هÇÇو و تÇÇباينت حÇÇقايق ÇÇاÄي¹ مش عÇÇÇÇند و

/ë.1 منظومه, شرح /ê

يÇقع4 لم مÇا تÇوحد لهÇا ا مÇÇم Çنتزع Ôي ال GدÇÇواح مÇÇعني الن

االنوار/// بين فاالختالف متفاوت¹/// مراتب ذات الوجود/// حقيق¹ هو الذي الحقيقي النور ان و:
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لÇك فÇي مÇتحقق هذا و للغير; Gمظهر ات بالذ Gظاهر يكون ان فيالنور المعتبر فان عف; والض بالقو¸

اصÇل مÇن HبركÇم ه Ôشديد ليس بسيط منالوجود, مرتب¹ كل ان ///¹ واالظل ¹االشع مراتب من واحد¸

/ëê.1 همان, /1

عيف///1 الض كالنور Ç عدمي عف والض الوجود, اال ليس عيف كذاالض و ;¸ د والش الحقيق¹

تشكيك نظرية استواري و درستي بر بارها نيز خود ديگر آثار در سبزواري
نسبت اين بر وي تأ كيد و داده نسبت باستان ايران حكيمان به را آن و آورده دليل

/21ì Ç 7.1 مطهري, مرتضي منظومه, مبسوط شرح /2

درمجموعهرساÄل ميپندارند2/ او پرداختة و ساخته را آن برخي كه است چندان

/399.2 سبزواري, رساÄل مجموعه /3

جÇاي در و فاضل>/ التÇب مÇتفاوت¹ مÇراتب للوجود ان الي ون الفهلوي <ذهب ميخوانيم3: وي
منالحكÇما¾ الفهلويين مذهب هو و الحق هو هذا و بالتميزات/// متفاوت¹ الوجود <فمراتب ديگر:

/ê1 و ê0.2 همان, /ê

/4< الحقيقي فيالنور لكن ره ¹االشراقي اÄف¹ الط شيخ و صدرالمتألهين يقول به و االقدمين

رين تأخÇم قين محق و ين فهلوي پيش متفاضله مراتب كه حقيقي <وجود نيز:

/2ë.1 همان, /ë

است/>5 شكيك بالت مقول كه دارد
كه است نوري و است; اصيل وجود حقيقت مينويسد: نيز دراسرارالحكم
Çد¸ يالشÇف مÇختلف¹ بÇعض فÇوق بÇعضها انوار دارد; متفاضله مراتب و است واحد
ضعيف, مرتبة و است علت شديد, و تام مرتبة وجود, حقيقت در پس عف; والض
ولي ÇÇ وجÇود مÇصنوع و وجÇود Çنع Ôص و وجÇود صانع ديگر: بهعبارت و معلول;
و عÇلت ذات امÇا ÇÇ مÇظاهر و ظهور و خفا از: است وجود در كه مراتبي بهحسب
كثرت در وحدت طريقه اين است/ حق وجود مرتبة نوريت, در فوقالتمام مرتبة
از اباي و نوريت در را مراتب سنخيت دانستي چه, است, وحدت كه اين اما است/
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ولي است كÇثرت آنكه اما است; واحده نفس مراتب ( مثل :) چون اينكه و عدم

وجودات و را; حقيقت نور است متفاضله درجات و مراتب كه دانستي چه, نوري,
فÇوق بعضها است انواري ه, عرضي سلسلة و ÇÇ صعوديه و ه نزولي ÇÇ ه طولي سالسل
هرچند چه است; مÆكد بلكه نيست ه حق وحدت منافي نوري كثرت اين و بعض;

نادرتر/ و مفقودتر /1

يگانگي وحدتو اوفر, ا كثرو وجدان و اندر1, افقدو فقدان و بيشتر, فعليت نورو
است/ آشكارتر

بÇودهاي بسيار چه تو رخ نانموده اي بÇودهاي پÇديدار تÇو بنگرم هرچه در
بÇيشمار تÇو قدرت شÃون و است بسيار چه تو كمال صفات يعنيظهورات
اشÇراق حكماي كه است اين است; ه حق وحدت است, سنخيت چون ولي است;
و سÇماويه اسÇپهبدية انوار و قاهره انوار و نوراالنوار تمايز و تفاوت با ÇÇ  گويند
بالكمال اال مراتبها بين الاختالف بسيط¹ واحد¸ حقيق¹ كله النور كه: ه عرضي انوار و عنصريه

بهاالشترا ك/ ما عين فيها بهاالمتياز ما قص; والن

تÇوضيح بÇيان, ايÇن و بÇود; اشراق حكماي و پهلويان بهشيوة تشكيك نظرية توضيح قبلي بيان /2
قيصري/ و عربي ابن مانند عارفاني شيوة به تشكيك نظرية

چÇون هÇمه وجÇودات كÇه است آن كÇثرت2 در وحدت براي از ديگر بيان

عكس/ صاحب /3

شود واحد 3 سعا ك مالحظة ا گر پس احدي; واحد صفات و اسما¾ براي عكوسند
و است; وحدت وجود, بهحسب ذاتند عين و يكديگر عين او صفات و اسما¾  كه
است/ كثرت صفات, و اسما¾ مفاهيم تفاوت و شود عكوس تفاوت مالحظة ا گر

ميشود/ د متعد آن) (جلوههاي شد, د متعد آينهها چون ولي نيست; يكي از بيش چهره /ê

دا4 عدÇÇت المÇÇرايÇÇا دت دÇÇÇع انت اذا ÇÇه ان غÇÇير GدÇÇواح اال مÇÇاالوجÇÇه و

هÇمه سÇر آن بديم بيپا و سر بي هÇمه گوهر يك و بوديم منبسط
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آب همچو صافي و بوديم بيگره آفÇتاب همچون بوديم گهر يك
كÇنگره سÇايههاي چون عدد شد سره نور آن آمد صورت به چون

چÇهار هÇر مطلب, بهتر فهم براي من و كرده; نقل را چهارم از نيمي و م سو بيت فقط سبزواري /1
و 1ë7 و 82 مثنوي(ص از ديگر بيت چند مورد, اين در و (1ì رمضاني, چاپ آوردم(مثنوي, را بيت

است: ذ كر درخور نيز (223
خÇÇانهها صÇÇحن بÇÇه نسÇÇبت بÇÇود صÇÇد سÇÇما خÇÇورشيد نÇÇÇور يك آن هÇÇÇÇمچو
مÇيان از ديÇوار تÇÇو بÇÇرگيري كÇÇه چÇÇون انÇÇÇÇوارشÇÇÇان هÇÇÇÇمه بÇÇÇÇاشد يك ليك
است سÇر زان ديگÇر, نÇيست نورش ليك است ديگÇر فÇتيله ايÇن و سÇÇفال ايÇÇن و:
دوي اعÇÇÇÇداد است شÇÇÇÇيشه از زانكÇÇÇÇه شÇÇوي گÇÇم داري شÇÇيشه در نÇÇظر  گÇÇÇر
مÇÇÇنتهي جسÇÇÇÇم اعÇÇÇÇداد و دويÇÇÇÇي از وارهÇÇÇÇي داري نÇÇÇÇور بÇÇÇÇر نÇÇÇÇÇظر ور
است شكÇي در ابدان محجوب شد وانكه است خوديكي قرصداري بر نظر و:چون
او نÇÇÇÇور نگÇÇÇÇردد هÇÇÇÇرگز مÇÇÇÇÇÇفترق نÇÇÇÇوره عÇÇÇÇليهم رش حÇÇÇÇق چÇÇÇÇونكه

فÇريق1 ايÇن ميان از فرق رود تا مÇنجنيق از كÇنيد ويÇران  كÇنگره
بÇعالوه ÇÇ دارد آÇÄينهها آن در ده تعدÇم صÇورتهاي خÇانه, آÇÄينه در انسÇان
صغر در مختلفه دارد, آبها و مردمكها در و مردم خياالت در كه صورتهايي
نمودار و مابهينظر را همه و باشي عا كس آن تشنة هرگاه پس كدر; و صفا و كبر و
است واحد روحي مثل عا كس آن است;و يكي همه مافيهينظر, نه بيني, عا كس از
و مÇختلفه مÇظاهر مÇالحظة ا گÇر و را; صور و را اشباح آن همة بخشد هويت  كه

آيد/// كثرت به حكم كني نه متفن ظهورات
و حÇباب; و موج و بحر چون نميشود; احصا كه است بسيار توحيد امثلة و

است/ كامل انسان توحيد, اعالي مثل و عالمتاب,/// آفتاب
نÇداري روشÇنتر خويش از دليل هزاري چندين و يكچيزي هم تو

وحدت/// با غيرمنافي كثرت بيان است اين
اليحجبه من و شأن, عن شأن اليشغله من اسم مظهر ايشاناند پس جمع, اهل
به و حق, از خلق به نشوند محتجب و قول; عن قول اليلهيه من و , Ñشيي عن Ñشيي
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به اعتقاد يعني كثرت عين در وحدت بود اين مقاماند/// دو صاحب و خلق; از حق
كثرت/ به اعتقاد عين در وحدت

جÇايگاه و كÇمال, مÇختلف جلوههاي به اشاره براي كه بيت دو اين سرانجام
آورده: ميان آن در انسان

افال ك نفوسوعناصرو عقولو همه نÇد واÇت جÇانفزاي روي آينة چه ا گر

/(1ì0 وي, ديوان به بنگريد است مغربي شمس از آخر شعر (دو ê2 تا 31 سبزواري, اسرارالحكم, /1

غÇمنا ك1 بÇيدل مسكين من دل بجز تÇويي چÇنانكه تÇرا ننمايد كسي ولي
بÇه را تشكÇيك نÇظرية HمومÇع نÇيز سÇبزواري مكتب شا گردان و شارحان

داشتهاند: منسوب پهلويان
او شا گرد واسطه يك با و سبزواري شارحان از كه جي هيد د محم مال حكيم

/12 مه مقد هيدجي, ديوان و دانشنامه /2

بÇه است مÇنسوب <پهلوي مينويسد: عندهم///> الوجود ون الفهلوي> بيت ذيل است2,
دانند/ راستين هستي نمونة و آميغي روشني پرتو را چيز همه ايشان مÆبدان پهلو///

گفتهام: خود منظومة در بنده من كه جاست اين از

/1ì1 منظومه, شرح بر هيدجي تعليقة /3

سپاس>3 دارم بهره اين از يزدان به شÇناس يÇزدان كÇيش پÇهلوي منم
هستي پرتو را جهان پهلويان مينويسد:/// باال پارسي بيت ذيل دانشنامه در و

/39 ديوان, و دانشنامه /ê

الفهلويون///4 المنظوم¹: في قال/// دانند; راستين

/31 مه, مقد همان, /ë

از پÇهلويان مÇذهب <سبزواري مينويسد: هيدجي5 شا گرد آشتياني مهدي
درجÇات و مÇتفاوته مÇراتب داراي وجÇود آن, بÇرپاية كه است برگزيده را حكما
گÇمان كÇه را اعÇتراضÇي سÇبزواري, كÇه ميدهد توضيح سپس و است> متفاضله



83 وجود در تشكيك نظريه

شرح بدين است; پرداخته آن دفع به و كرده بيان باشد وارد نظريه اين بر ميرود

/ì2ë ,17ê ,1ë3 ص به: بنگريد نيز ;1ê9 Ç ë0 حكمت, منظومة شرح بر آشتياني تعليقة /1

 كه///1
شا گرد نيز كه آملي تقي د محم آشيان فردوس بزرگوار استاد و فقيه حكيم

/3ê2 معرفت, آسمان در ;30 مه, مقد هيدجي, ديوان و دانشنامه /2

يÇاد فÇهلويون نظرية عنوان با وجود در تشكيك نظرية از بارها است2, هيدجي

/3ì0 و 2ì1.1 منظومه, شرح /3

به ل او مقام از عروج و وحدت در كثرت مسألة از گفتگو بههنگام گاهي و  كرده3
ميخواندند: را دلنشين بيت دو اين م, دو

/ìê0 خانلري, حافظ, /ê

كردم4 زلفپريشان آن از جمعيت من كسب كه كام بطلب عادت آمد خالف از

/183 و 198.2 منظومه, شرح به بنگريد نيز /ë

چونچنيناستپسآشفتهترشبايدكرد5 جمعيتماست موجب او آشفتة زلف
ÇÇ حكيم بزرگ آقا شا گرد قمشهاي الهي مهدي اديب, استاد و عارف فرزانة
تشكيك نظرية Gكرار ÇÇ سبزواري شا گرد او و محمديسروقدي ميرزا شا گرد او و
داراي و واحÇد وجÇود به اعتقاد همچنين و دادهاند نسبت پهلويان به را وجود در
سÇرودههاي از را/ وحÇدت در كÇثرت و كÇثرت در وحÇدت و بÇيشمار مÇÇظاهر

هويداست: نيز دلپذيرشان
االمينم فرماندهروح امينوحيوگه وجÇودم گه اقÇليم سÇپهساالر انسÇانم  گاه
مÇبينم انجيل آراي سخن مسيحايم كÇالمم گه رÇس كÇاشف كÇليم مÇوساي  گاه
قÇرينم نها عيÇت بÇا ن عيÇت هر از فارغم وحدتاندركثرتمهمكثرتاندرعينوحدت

الهÇي , اصÇخ و امÇع الهÇي حكمت ,127 صدرا, بر ر متأخ عرفاي و حكما تاريخ ,123.1 تشيع, المعارف داÄر¸ /ì
/7êë قمشهاي, الهي حكيم ديوان ,28ê Ç ë.2 ,2ê2 و 11 و 10.1 قمشهاي

يقينم6 و شك فارق كتابم حرفم نقطهام حÇبابم بÇحرم قطرهام سرابم, آبم آتشم
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سÇخنان شÇرح بÇه كه مواردي در حتي ديگر, بزرگان از بسياري همينطور
بÇديعالمÇلك همچون ÇÇ كردهاند تأييد را انتساب اين نميپرداختهاند, سبزواري

/99 صدرا, مشاعر, شرح /1

د محم آورده1, فراهم حكيم عليا كبر ميرزا درس تقريرات از كه كتابي در ميرزا

/12 الهيات, /2
/110.1 همايي مولوينامه, ; 89 ص ,ìê ش انديشه, كيهان /3

را مظاهر در تشكيك كه همايي3 ين جاللالد دانشمند استاد توني2, فاضل حسين

/131 طباطبايي مه عال يادنامة تابان, مهر ;1ì طباطبايي الحكم¹, بداي¹ ترجمة ;17 طباطبايي الحكم¹, نهاي¹ /ê

و/// طباطبايي4, حسين د محم مه عال ميدانستند, مراتب در تشكيك عين
تشكÇيك انÇتساب كÇه است رفته آن بر ري مطه مرتضي استاد همه, اين با
را آن سبزواري بار نخستين استو نادرست بلكه و ندارد استواري تاريخي مستند
از دور ميدهد, كه نسبتهايي و بوده محدود بسيار مطالعاتش نيز او و كرده عا اد
مطرح صدرا از پيش آن, فلسفي چهرة در تشكيك, نظرية و است تحقيق و دقت

/ê8.1 ري مطه مرتضي منظومه, مختصر شرح ,220 ,21ì-7 ,209 ,ì2.1 منظومه, مبسوط شرح /ë

است5/ نبوده
است: تأمل درخور مختلف جهات از داوري اين  كه

ايشÇان عÇرض بÇه اسÇتاد منظومة درس از استفاده هنگام در چنانكه Çالف
از برگرفته نگاشته, آن شرح و منظومه در مورد اين در سبزواري را آنچه رسيد,

بودم/ شنيده ايشان از شعرايي ابوالحسن ذوفنون استاد اسفار درس مجلس در را نكته اين /ì

شرح توضيحات و منظومه ابيات متن و اسفار عبارات ترجمة ÇÇ صدراست6 اسفار

هÇمة بÇر <چÇون اسÇتاد تصريح به نيز صدرا و ÇÇ شود مقايسه آورديم; Âقب را آن
خÇيلي مÇيشود, مسÇاÄل تاريخي سير وارد وقتي داشته, احاطه ديگران  كتابهاي
ديدهايم كردهايم, مقايسه را مساÄل بعضي كه ما ميشود/ وارد سبزواري از عميقتر
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پاورقي/ ì2.1 ري مطه مرتضي منظومه, مبسوط شرح /1

است/1> كرده بيان دقيقتر خيلي را مساÄل تاريخي, سير لحاظ از صدرا  كه
مطالعات قلت بهدليل را آن تا نگفته سخني خود پيش از سبزواري بنابراين,
هم ديگري كسان صدرا, از گذشته و بشماريم; كمارزش او بيدقتي و تحقيقات و
نسÇبت بÇاستان ايران حكيمان به را وجود در تشكيك نظرية سبزواري, از پيش
13 و 12 سدة در صدرا آثار نامي سان مدر از گيالني, علي نظر مال چنانكه دادهاند;
ولي است, يگÇانه و بسيط حقيقتي وجود, كه رفتهاند آن بر <اشراقيان مينويسد:
ضÇعف, ت, دÇش بÇهلحاظ ÇÇ مÇيگردد آن عارض تفاوتهايي خود, ذات برحسب
و امكÇان و وجÇوب حÇيث از اخÇتالفات و صات خÇتش بÇرحسب و كثرت, د, تعد
عقيده برين خود كتابهاي در نيز صدرا و نيازمندي/ و غنا و عرضيت و جوهريت
مÇيكند, مÇطرح را وجÇود باب در مختلف نظريات كه ديگر جاي در و است///>

,132 ,ì7 آشÇتياني, آقÇاي تصحيح به فÇلسفي, رساÄل ضمن در انتشار گيالني, علي نظر تحفه, رسالة /2
/18ê

بÇهتصريح آنگÇاه و مÇيدانÇد2; يكي صدرا با را ايشان پيشواي و اشراقيان نظرية
شهرزوري, همچون وي شارحان بهتصديق و سهروردي اسالم اشراقيان پيشواي
همان اشراقيان و///, الهيجي زاق عبدالر صدرا, هروي, شريف د محم ين, قطبالد

االشÇراق حكÇم¹ ;(117 اشÇراق شÇيخ از رسÇاله سÇه (درضÇمن سÇهروردي ف, صوÇ الت كÇلم¹ به: بنگريد /3
نيز ,23 شهرزوري االشراق, شرححكم¹ ,9 هروي شريف محمد انواريه ;(10Ç11.2 مصنفات (مجموعه
;ë08-9 الهيجي, زاق عبدالر االلهÇام, شوارق ,372 ين, قطبالد شرح بر صدرا تعليقة ,12 ين قطبالد شرح
عÇنوان بÇا ديگÇري گÇفتار در نÇاچيز (ايÇن 1ê8-9 مÇنظومه شÇرح بÇر هÇيدجي تÇعليقة ;123 گÇيالني تÇحفة

ايران حكمت و سبزواري چاپي مقالة مة مقد در و نهاده, گفتگو به را موضوع اين ايران> در <اشراقگرايي
بÇزرگداشت كÇنگرة مÇقاالت مÇجموعة بÇه (بÇنگريد است/ داده خÇصوص ايÇن در تÇوضيحاتي هم باستان

/(3 تا 1 سبزواري,

ايشان///3 حكمت زنده كنندة سهروردي و باستاناند ايران حكيمان
و صÇدرا آثÇار در كÇه بگيريم درنظر بهصورتي ا گر را تشكيك نظرية Çب
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هيچ بدون و نتايج و مات مقد و دقت و جامعيت آن با و ÇÇ شده اراÄه وي شارحان
مطرح آنگونه به باستان ايران حكمت در كه نكرده عا اد كسي هرگز بيش, و  كم
را منطقي استوار مباني با فلسفي پختة نظرية يك آن, عرضة و اخذ با صدرا و بوده
عÇين در سÇبزواري حتي بلكه نه! داده! ثبت به خود نام به و يافته آماده و حاضر
كردن برهاني و احيا كه دارد اذعان پهلويان, حكمت در نظريه اين پيشينة به اشاره
صÇدراست كÇار آن, درخÇصوص وافÇي تÇحقيق و نÇظريه ايÇن تÇفصيل و بسط و

/39 اسرارالحكم, ;ê3.2 منظومه, شرح /1

ايÇن بÇا و است/>1 رسÇيده تشÇابه و اجمال بهطور ديگران از و مساعيه; <شكراهللا
مÇنسوب ديگÇران بÇه صÇدرا انÇديشة فÇرآورده چÇرا كه ايراد اين اصل مات, مقد
يعني تشكيك, نظرية مبناي كه است آن غرض ا گر ولي است/ بيمورد  گرديده
طرح و بودند پذيرفته باستان ايران فرزانگان را ذومراتب واحد حقيقت به اعتقاد
آنان حكمت در ريشه و است ايشان عقيدة يافتة تكامل تشكيك, نظرية صدرايي
را ما گفتار, اين آغاز از كه خوانندگاني و نيست; ترديد درخور نكته دو اين دارد,
اسالمي و زرتشتي Ç ديني و عرفاني و فلسفي آثار از شده نقل قطعات مطالعة در
بÇهصورت آن دنÇآم در و كهن ديني اعتقاد يك شدن دگرگون كردند, همراهي
آورديÇم, خÇروار نمونة مشتي بهعنوان آنچه و دريافتهاند; را فلسفي نظرية يك
بوده; مطرح صدرا از پيش قرنها از تشكيك, نظرية كه اين بر است واضح داليلي
سÇبزواري پÇرداخÇتة و ساخته ايشان, پيرو اشراقيان و پهلويان, به آن انتساب و
و تكوين در هم, را نوافالطونيان جمله از ديگر, مكتبهاي تأثير ه البت و نيست;
عÇين در ري, طهÇم استاد چنانكه نميكنيم; انكار ه نظري اين تكامل و شكلگيري
نÇديده دارد, عÇرفاني آثار در كه را ريشهاي نظريه, اين بودن صدرايي بر تأ كيد
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/209.1 منظومه, مبسوط شرح /1

نميگيرد1/
و وجÇود, وحÇدت و حقيقت وحدت ميان تفكيك در استاد كه هم را آنچه
گفته وجود نورو تفاوت وجودو شمردن اعتباري و ماهيت شمردن اعتباري ميان
به رسد (چه سهروردي نظرية از وجود تشكيك در صدرا نظرية نبودن مأخوذ تا
برساند, را نظريه دو جوهري تباين آنچه از بيش كند, ثابت را پهلوي) فرزانگان
از اسÇتفاده و زمÇان, طÇول در واحÇد هاي ظريÇن شدن جامعتر و كاملتر از حا كي
وحدت به معتقدان مگر اال و است/ آن اراÄة براي مختلف اصطالحات و تعبيرات
انتزاعي) مفهوم يك نه و دارد, عينيت و واقعيت آنچه معناي (به وجود حقيقت,
يگÇانه حÇقيقت بÇه معتقد وجوديان, وحدت مگر و نميدانند? يگانه حقيقتي را
آن بÇر وجÇود نام گاهي و ميشمارد اعتباري سهروردي را آنچه مگر و نيستند?
و دارد? تÇضاد چÇقدر ميخواند, ماهيت و ميداند اعتباري صدرا آنچه با مينهد
وجÇود نÇور, از وي مÇراد كÇه نكÇردهانÇد تصريح بارها سهروردي, شارحان مگر
سهروردي, (غزالي, صدرا از پيش حكيمان از كه سخنان همه آن مگر و است?
وجود در تشكيك و وجود وحدت يا وجود اصالت بر نص آورديم, و///) دواني
كرديم, عرضه آنان زبان از كه را نتايج و مباني آن بيشتر مگر و نيست? دو هر يا
بÇا صÇدرا نÇظرية پÇيوند مگÇر و دانست? درست نميتوان صدرا مكتب براساس
پيوند از محكمتر چقدر است, استاد موردقبول كه قيصري) جمله (از عرفا نظرية
بÇودن جامعتر و كاملتر به تفاوتها بيشتر مگر و است? اشراق شيخ نظرية با آن
برنميگردد? مصطلحات و تعابير و ات يÄجز و فروع پارهاي در اختالف و يكي,

در تشكيك نظرية باب در بيشتر بررسي و ميبندم فرو گفتگو از دم اينجا در
و خÇتام حسن براي و ميدارم موكول ديگر جايي به را آن نتايج و مباني و وجود
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اوراق ايÇن در كÇه خام برداشتهاي و گستاخيها پارهاي و كالم اطالة از پوزش
به اشارت همه ÇÇ ميبرم پايان به عرفان خواجة از غزلي با را سخن است, مشهود
از آغازكردن و گونا گون, جلوههاي در يگانه جمال شهود و مغان نوري حكمت
مÇيان مÇهر پÇيوند و وحÇدت, خÇوش بÇوي پرا كÇندن براي (زلف) كثرت مرتبة

آÄينها///
مÇÇيبينم خÇÇدا نÇÇور مÇÇغان خÇÇرابÇÇات در

مÇيبينم كÇجا ز نÇوري چه كه بين عجب اين
درش كه ميكدهيارب اين درديكش  كيست

مÇÇيبينم دعÇÇا مÇÇحراب و حÇÇاجت قÇÇÇÇبلة
كÇردن گشÇايي نÇافه بÇتان زلف از خÇÇواهÇم

مÇيبينم خÇÇطا كÇÇه هÇÇمانا است دور فكÇÇر
خÇيال راه زنÇدم نÇقشي تÇÇو روي از هÇÇردم

مÇيبينم چÇهها پÇرده ايÇن در كÇه گويم كه با

/71ê-ë خانلري, حافظ, ديوان /1

نكÇنيد حÇافظ بÇازي نÇظر عÇÇيب دوسÇÇتان
مÇÇيبينم1 شÇÇما مÇÇحبان ز را او مÇÇن  كÇÇÇه



 كتابنامهمقاله

ابوالحسن استاد حواشي و مه مقد سبزواري, هادي مال حاج Çاسرارالحكم, 1
ق/ / ه 1380 تهران, شعرايي,

شÇيرازي, ين صدرالد االربع¹, ¹ العقلي االسفار في المتعالي¹ الحكم¹ Çاسفار, 2
مصطفوي/ منشورات قم,

/(ë (ج م 198ì بيروت, زركلي, خيرالدين االعالم, Ç 3
/13ìê تهران, توني, فاضل حسين د محم الهيات, Ç ê

ق/ / ه 139ì دكن, حيدرآباد سمعاني, عبدالكريم االنساب, Ç ë
/13ë8 تهران, هروي, احمد ين نظامالد شريف د محم Çانواريه, ì

ق/ / ه 1ê03 الوفا¾, س¹ سÆم بيروت, مجلسي, دباقر محم بحاراالنوار, Ç 7
1ê0ê اسالمÇي, دانش نشر قÇم, طباطبÇاÄي, حسين د محم الحكم¹, بداي¹ Ç 8

ق/ / ه
13ì1 تÇهران مÇعين, دكÇتر اهتمام به تبريزي, محمدحسين قاطع, برهان Ç 9

(ج2)
/13ì9 تهران, بهار, مهرداد گزارنده دادگي, رنبغ ف ش, بÔنده Ç 10
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تÇهران, سÇها, صدوقي منوچهر برصدرا, متأخر وعرفاي حكما Çتاريخ 11
/13ë9

/13ì2 تهران, فارسي, ترجمة شريف, م/ م/ Çتاريخفلسفهدراسالم, 12
رسÇاÄل (در 13ë7 فÇلسفه, انجمن انتشارات گيالني, نظرعلي مال تحفه, Ç 13

فلسفي)
حكم¹/// Ñشرح صدرا شرححكم¹االشراق, بر Çتعليقه 1ê

تÇهران, آشÇتياني, مÇهدي منظومةحكÇمتسÇبزواري, شرح بر Çتعليقه 1ë
/13ì7

اسÇالم, پاسدار سة سÆم مصباحاالنس, و شرحالفصوص علي Çتعليقات 1ì
/ق/ ه 1ê0ì

/13ì3 تهران, الهيدجي, د محم وشرحها, المنظوم¹ تعليق¹علي Ç 17
1ê07 بيÇروت, مرعشلي, عبدالرحمÇن يوسف مÇة مقد با كثير, ابن Çتفسير 18

/ق/ ه
مÇجموعه (در ق/ / ه 139ì تهران, سهروردي, ين شهابالد Çتلويحات, 19

(1 ج اشراق شيخ مصنفات
االسالمي/ النشر س¹ سÆم قم, صدوق, ابوجعفر وحيد, Çالت 20

مصنفات مجموعه (در /ق/ ه 1397 تهران, سهروردي, حكم¹االشراق, Ç 21
(2 ج اشراق شيخ

قÇمشهاي, الهÇي مÇهدي يÇن محيالد استاد وخاص, عام الهي Çحكمت 22
/133ë-ì تهران

كتاب/ تاالر تبريز, وديوانهيدجي, دانشنامه Ç 23
/13ìì تهران, ,1 ج داÄر¸المعارفتشيع, Ç 2ê
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/137ë قم, آملي, حسنزاده درآسمانمعرفت, Ç 2ë
/ق/ ه 1ê03 دارالفكر بيروت, سيوطي, ين جاللالد المنثور, ر الد Ç 2ì

/13ì2 تهران, خانلري, تصحيح Çديوانحافظ, 27
ق/ / ه 1322 بمبÃي شيرازي, قدسي خط Çديوانحافظ, 28

ه/ اسالمي ة علمي انتشارات تهران, الهيقمشهاي, Çديوانحكيم 29
/13ë8 تهران, مغربي, Çديوانشمس 30

/13êë تبريز, آرام, احمد ترجمه نصر, حسين د سي سهحكيممسلمان, Ç 31
آريÇانپور, امÇيرحسÇين تÇرجÇمه الهÇوري, اقبال ايران, در فلسفه Çسير 32

/13ë7 تهران,
/137ë تهران, سبزواري, حكيم االسما¾الحسني, شرح Ç 33

لكÇهنو, هÇند, خÇطي, نسÇخة كÇمونه, ابÇن شرحتلويحاتسÇهروردي, Ç 3ê
العلما/ ممتاز  كتابخانة

شÇهرزوري, د حمÇم شÇمسالديÇن االشÇراقسÇهروردي, حكم¹ شرح Ç 3ë
/1372 تهران,

بÇا بÇيدار, انÇتشارات قÇم, شÇيرازي, ين قطبالد االشراق, حكم¹ شرح Ç 3ì
صدرا/ تعليقة

دانشگÇاه, الهÇور, خÇطي, نسÇخة دوانÇي, يÇن جاللالد رباعيات, شرح Ç 37
شيراني/

چاپ نسخة روي از افست قيصري, ساوي داود الحكم, شرحفصوص Ç 38
/13ì3 سنگي,

/1370 قم, كاشاني, اق عبدالرز شرحفصوصالحكم, Ç 39
/13ì9 تهران, ري, مطه مرتضي شرحمبسوطمنظومه, Ç ê0
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تÇبليغات دفÇتر آشÇتياني, ين جاللالد برفصوص, مةقيصري مقد شرح Ç ê1
/13ìë اسالمي,

/13ì0 تهران, ري, مطه مرتضي (مختصر), شرحمنظومه Ç ê2
ق, حقÇم مÇهدي تÇصحيح بÇه سÇبزواري, حكيم منظومةحكمت, شرح Ç ê3

/19ì9 تهران,
چÇاپ نسÇخة روي از افست قÇم, سÇÇبزواري, منظومةحكÇمت, شرح Ç êê

/ق/ ه 1298 سنگي,
ق/ / ه 1387 ,20 ج ابيالحديد, ابن نهجالبالغه, شرح Ç êë

چاپ نسخة روي از افست شيرازي, ين صدرالد ,¹ االثيري الهداي¹ شرح Ç êì
ق/ / ه 1313 تهران سنگي

سنگي/ چاپ نسخة از افست الهيجي, زاق عبدالر االلهام, Çشوارق ê7
م/ 19ë3 هند, دواني, ين جاللالد شوا@كلالحور, Ç ê8

/13ì0 تهران, شيرازي, ين صدرالد ربوبيه, Çشواهد ê9
ق/ / ه 1ê0ë يحيي, عثمان تحقيق عربي, ابن مكيه, Çفتوحات ë0

فÇرهنگي سة سÆÇم مÇنزوي, احÇمد فÇارسي, خطي نسخههاي Çفهرست ë1
/13ê9 منطقهاي,

/13ì7 تهران, دانشگاه انتشارات ميرداماد, Çقبسات, ë2
/13ë7 ايران, فلسفة انجمن انتشارات نراقي, مهدي ¸العيون, قرÇ ë3

1ê01 بيروت, اري, غف عليا كبر تصحيح كليني, من///) (االصول Çالكافي ëê
/ق/ ه

/ق/ ه 1ê02 بيروت, اثير, ابن ين الد عز فيالتاريخ, الكامل Ç ëë
/ق/ ه 1ê10 دارالفكر, بيروت, خليفه, حاجي كشفالظنون, Ç ëì
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سÇه (در: /ق/ ه 1397 تهران, سهروردي, ين شهابالد صوف, كلم¹الت Ç ë7
شيخاشراق) رسالهاز

م/ 1927 بمبÃي, پورداود, ترجمه و تأليف زرتشت, سرودههاي گاتها, Ç ë8
/ق/ ه 1ê11 بيروت, سيوطي, ين جاللالد اللباب, لب Ç ë9

/ق/ ه 1ê1ê بيروت, اثير, ابن الدين عز فيتهذيباالنساب, اللباب Ç ì0
رمضاني/ د محم چاپ و تصحيح ين, جاللالد موالنا Çمثنويمعنوي, ì1

م/ 1970 خراسان, اوقاف كل ادارة ÇمجموعهرساÄلسبزواري, ì2
/137ê سبزوار, سبزواري, حكيم بزرگداشت كنگرة مقاالت, Çمجموعه ì3
/13ì3 تهران, وله, عمادالد فارسي شرح با شيرازي, ين صدرالد Çالمشاعر, ìê
1382 قاهره عفيفي, ابوالعلي مة مقد با غزالي, ابوحامد االنÇوار, مشكو¸ Ç ìë

/ق/ ه
/13ìê تهران, آيينهوند, صادق ترجمة غزالي, مشكا¸االنوار, Ç ìì

بيروت, جندي, عبدالعزيز فريد تحقيق حموي, ياقوت البلدان, معجم Ç ì7
/ق/ ه 1ê10

قÇم, بÇدران, فتحاهللا بن محمد تخريج شهرستاني, محمد والنحل, الملل Ç ì8
الرضي/ منشورات

يÇن اللالدÇج د يÇس تÇحقيق و ه هيÇت ايÇرانÇي, ازآثارحكماي منتخباتي Ç ì9
مÇركز قÇم, و (ê (ج 13ë7 و (3 (ج 13ëë فÇلسفه, انÇجمن انÇتشارات آشÇÇتياني,

(1 (ج 13ì3 اسالمي, تبليغات دفتر انتشارات
/13ìì هما, نشر تهران, هماÄي, ين جاللالد استاد Çمولوينامه, 70

طÇهرانÇي, حسÇيني مÇحمدحسين طÇباطباÄي, مه الÇع يادنامة تابان, مهر Ç 71
باقرالعلوم/ انتشارات
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فÇلسفه, انÇجمن تهران, خراساني, شهابي محمود استاد قيق¹, الد النظر¸ Ç 72
/ق/ ه 139ì

طÇاهر, تÇحقيق اثير, ابن ين مجدالد الحديثواالثر, فيغريب هاي¹ الن Ç 73
بيروت/ اوي, الز احمد

انÇتشارات مÇركز قÇم, طÇباطباÄي, دحسين حمÇم د يÇس الحكÇم¹, نÇهاي¹ Ç 7ê
دارالتبليغ/

/ق/ ه 1ê02 بيروت, بغدادي, پاشا اسماعيل ¹العارفين, هدي Ç 7ë
سها/ صدوقي آقاي مقاله ,ìê ش كيهانانديشه, Ç 7ì



برگزار شاهرود در 78 اسفند 12 و 11 در كه خرقاني ابوالحسن شيخ كنگره مناسب به مقاله اين /1
است/ شده نوشته  گرديد,

فوحاالتومقاماتشيخابوالحسنخرقاني1 سيريدرتصو

حقيقت پرويز

خÇدا ياد با كه بدانيد مييابد/ آرامش خدا نام به دلهاشان و گرويدند كه <آنان :28 آيه رعد, سوره /2
مÇيباشد: قÇرارنÇد, بدين كه آنها هشتمين و صوفيه حاالت از يكي اطمينان مييابد/> آرامش دلها

يقين/ و مشاهده اطمينان, نس, Ôا شوق, رجا, خوف, محبت, قÔرب, راقبه, Ôم

لوب2 Ôالق Ôن Ã تطم بذكراهللا اال× بذكراهللا Öم Ôه Ôلوب Ôق نÃ م Öط ت و آمنÔوا ذين لَّ ا

رازهÇا گÇردد كشÇف تÇا كÇن مÇÇنع آوازهÇÇا ايÇÇن خÇÇÇويش درون از
بÇدوز كركس ازين را نرگس چشم بسوز را غوالن بانگ كن, حق ذ كر
كÇاس رنگ از بازدان را Öيم رنگ واشÇناس زصÇادق را كÇاذب صبح
درنگ و صÇبر كÇند پÇيدا ديÇدهاي رنگ هÇفت ديÇدگان كÇز بÇود تÇÇا
سÇنگها ايÇج بÇه بÇيني رنگهÇا گوهران ايÇن ز ÔجÇب بÇÇيني رنگÇÇها
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بÇراي بÇهمناسبت, مÇوالنا شÇعر /7ëì ابÇيات دوم, دفتر استعالمي, دكتر تصحيح به مولوي, مثنوي /1
به اشاره كركس چشم و است حقبين دل ديده نرگس, چشم از مراد آن در و شد/ آورده آيه تفسير

دارد/ ظاهربين چشم به رنگ هفت ديدگان و دنيوي مطامع

شÇÇوي1 پÇÇيمايي چÇÇرخ تابÇÇآف شÇوي دريايي بلكه چه?  گوهري
سال به خرقان, روستاي در بسطامي, بايزيد درگذشت از پس صدسال حدود
بÇا و ايÇمان و اخالص نيروي با كه گذاشت وجود بهعرصة پا مردي قمري, 3ê8

شد/ روزگار مردان سرآمد و دوران يگانة پيران, همت و خود نبوغ

لندايÇ Ôب بÇر را جوانمردي لم ع خرقان) در ê2ë سال به (درگذشت بوالحسن
رفت/ فÇراتÇر زمÇين ايران پهناي از نامش كه نگذشت ديري و برافراشت خرقان

شتافتند/ او ديدار به سو هر از خداجو مردان كه بهطوري
ف تصو به جواني اوايل از ديني علوم تكميل از پس خرقاني ابوالحسن شيخ

پرداخت/ Öنفس رياضت و تزكيه به و  گراييد
بود/ طبرستان و آمل شيخ آمÔلي, اب قص ابوالعباس شيخ مريد طريقت, در او
داشت, ه وجÇت مÇريدان سÇاير از بيشتر خرقاني به كه آنجا از ابوالعباس شيخ

افتد/> خرقاني با , ك بازار <اين ميگفت: همواره
خÇرقان در ابÇوالحسÇن, شÇيخ خÇانقاه در نÇيز زمÇاني چند منظور بههمين و
خÇود جÇانشيني بÇه را او نيز باالخره داشت/ مصاحبت او با خلوت در و بهسربرد

وا گذاشت/ او به را طريق سالكان هدايت و برگزيد
بÇهجايي را كÇار خÇدا دوسÇتي در ابوالحسÇن شيخ راهدان, پير و زمان قطب
مگو اسرار تا ميكند همزباني و همدم تقاضاي حق حضرت از وقتي كه ميرساند
بهسوي را Ç ابوسعيد شيخ Ç زمانه عارف شادمانهترين مسير حقتعالي× گويد, باز را
مÇيكند, دريÇافت را بÇوسعيد ورود مژدة وقتي بوالحسن و ميگرداند/ باز خرقان
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اما ميكشد, ديدار انتظار و ميكند دريافت خرقان به را بوسعيد ورود مژدة امروز خرقاني شيخ /1

سر سحرگاهان شيخ, و ميشود كشته شب همان شود داماد فرداشب بود قرار كه بوالقاسم پسرش
ميبيند/ خانه آستانة در را او ريده Ôب

و رسد در عزيز ميهمان تا ميكند كفن و ميدهد شستشو را پسر خونآلود1 جسد
بخواند/ نماز او نارفتة حجله به داماد جنازة بر

در بوالحسÇن شيخ شد/// خانقاه در و رسيد خرقان به ابوسعيد ما شيخ <چون
بÇه دست آنجا و آمد باز شيخ پيش مسجدخانه ميان تا و خاست برپاي بود, آنجا
چنيننهند/و مرهم داغرا چنان ميگفت: بوالحسن شيخ يكديگرفرا كردند/  گردن

/13ì ص ل, او جلد كدكني, شفيعي درضا محم دكتر تصحيح به اسرارالتوحيد, /2

سازند/>2 بوالقاسم جان قربان را قدم چنين
قÇرآن برخÇوانÇيد/ قرآن كه كرد اشارت بودند/ بوسعيد شيخ با مÔقريان <پس
بسÇيار شÇيخ دو هÇر و زدنÇد نÇعرهها و بگÇريستند بسÇيار صÇوفيان و برخوانÇدند
شÇيخ پس انداخت/ مÔقريان به خود زاوية ر س از خرقه بوالحسن, شيخ بگريستند/
و آوردند بيرون جنازه منتظرند/ عزيزان و است پيش در فرضي گفت: بوالحسن

جا/ همان /3

كردند>/3 دفن و كردند نماز

كردند/ قرباني مرا اسماعيل ميگويد: ميبيند, را بوالقاسم ريدة Ôب سر وقتي خرقاني /ê

ايÇپ يشÇپ در را بوالحسÇن 4 اسماعيل يگانه, خداي بنگريد, را جوانمردي
قÇربان را قÇدم <چنين ميگويد: بوالحسن ميكند, قرباني خود دوستان از دوستي

سازند/> بوالقاسم جان
در كه مدتهاست شيخ و است عرفاني مقام باالترين كه رضا, مقام است اين و

از طلب يعني, Ç نگشايد دعا به لب بال پيشآمد در حتي باشد واقع رضا مقام در كه كاملي صوفي /ë
/(313 ص غني, قاسم دكتر اسالم, در ف تصو است/(تاريخ رضا خالف دهد تغيير را قضا كه خداوند

بÇامداد <عÇالم ميگفت: ما شيخ عنه/5 رضوا و عنهم رضياهللا ميباشد متمكن آن
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آن بند در بوالحسن و كند زهد زيادتي طلب زاهد و كند/ لم ع زيادتي طلب برخيزد
رساند/> برادري دل به روري Ôس كه د وÔب

تÇو كÇه تÇخمي بÇاد/ روشÇن عاشقان همة براي ابد تا راهت و جاودانه نامت
سÇخن آن پژوا ك و كرد رويش بيابانك كوير در سال دويست از بعد افشاندي,

ساخت: جاودانه ترا عاشقانة
كÇني شÇاد خاطري كه د نبو زآن Öهب كÇني آبÇاد طاعت به ا گر صدخانه
كÇني آزاد بÇنده هÇزار زآنكÇه بÇÇه را آزادي زلطÇف كÇني بÇنده  گÇÇر

سمناني) وله عال¾الد (شيخ

خرقاني ف تصو در سيري

يا و اسالم از پيش ايران در داردو اسالمي منشأ فقط اسالمي عرفان فو تصو
بÇعضي آنÇچه (بÇرخÇالف يÇونانيان نÇيز و مانويان و بوداÄيان و هندوان آÄين در
و رسوم و آداب ميان شباهتهايي ا گر و ندارد/ خاصي ريشة گفتهاند) مستشرقان
ف تصو اخذ دليل باشد, داشته وجود آÄينها يا افكار آن با صوفيه, آراي و افكار
نÇظري: جÇهت در اسÇالمي, عÇرفان و ف صوÇت بانيÇم نÇيست/ آنÇها از اسÇÇالمي
عÇملي: جÇنبة در و مشÇايخ/ و دين پيشوايان اقوال و نبوي احاديث و قرآنمجيد

بزرگان و الم عليهمالس امامان رفتار و او ياران و اصحاب و اهللا(ص) رسول سيرت

/7 و ì ص ادي, سج ضيا¾الدين سيد دكتر ف, تصو و عرفان مباني بر مقدمهاي /1

است/1 دين
از و ثري تا عرش از عالم يكي است: عالم نÔه و نود را <صوفي گفت: ما شيخ
ديÇدار و نÇيست سخن Öوي در را هشت و نود و كند سايه را همه مغرب تا مشرق
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/700 ص استعالمي, محمد دكتر تصحيح به االوليا¾, تذكر¸ /1

نيست/>1
ظÇاهر كÇردن آراسته و اهللا ماسوي محبت از است دل كردن پا كيزه ف تصو
نÇمودن مواظبت و منهيات از بودن دور و مورات> Ô Öاال ب عتقاد  Öاال و مل ع Öال ÔثÖي ح <من است

كتاب/ همان سجادي, دكتر از بهنقل الفنون, اصطالحات اف كش /2

سرگذاشتن پشت با ابوالحسن شيخ و السالم/2 و ال¸ الص عليه خدا رسول بهفرمودة
شبي نيستو حاجت آفتابش به كه است روزي <صوفيي گفت: كه بود مراحل اين

همان/ االوليا¾, تذكر¸ /3

نيست>3/ حاجت ستارهاش و ماه به كه ستاره و بيماه است
و بنهي رداري س در آنچه چيست? گفت: ف تصو كه پرسيدند را بوسعيد شيخ

/310 ص عابدي, محمود دكتر تصحيح جامي, االÔنس, نفحات /ê

در غÇزنوي سÇناÄي و نÇجهي/4 آيÇد, بÇرتو آنÇچه و بÇدهي داري كÇف در آنÇÇچه
ميگويد: ¹الحقيقه Ôحديق

عÇلم و خÇÇيول بÇÇا است پÇÇادشاهي كÇÇمكم از بÇÇيني كÇÇه هÇÇÇÇرگدايÇÇي

گويد: مثنوي در نيز موالنا /ë
زنÇم دم تÇو بÇا سÇه هÇر بياين كه تا زنم برهم را صوت و گفت و حرف

ولينهصوتونهحرف5 مÔقري, همه بÇيظرف ولي درديكشÇÇان, هÇÇمه
دارنÇد ÇرزجÇان س شÇÇمعند, هÇÇمچو دارنÇد جÇهان آن عشÇق سÇر چÇون
او بÇÇÇÇا انسشÇÇÇÇان و او قÇÇÇÇبلهشان او تÇÇÇÇا امÇÇÇÇÇيدشان ÇÇÇÇÇÇÇÇنتهاي Ôم
صÇحبت و سخاوت و پرهيز و است Öخداي ذ كر بزرگتر, كارها از گفت: <و

/701 ص االوليا, تذكر¸ /ì

كÇني, خÇلق براي هرچه و است اخالص كني خدا براي <هرچه گفت: و نيكان>6

همانجا/ /7

ريا/>7
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ميكارد خود نيست/ بيكاري و گوشهنشيني خرقاني, ابوالحسن شيخ ف تصو
با دل و كار به <دست ترتيب بدين و دارد قناعت نان لقمهاي به و ميدرود خود و

است/> يار
خود جوين نان با است رسيده جايي به بلند همت از چون روزگار, مرد اين
و نÇميرود شÇاه اسÇتقبال بÇه نÇميپذيرد/ زور سÇلطان از را زر كÇيسة و مÇيسازد
را سÇلطنت تÇاج گوشة افتخار و فقر سر از بدينترتيب و برنميخيزد پيشپايش
اسÇتعداد كÇه آنÇان هÇمة و خود مريدان به را آزادگي و آزادي معناي و ميشكند

ميفهماند/ دارند را آزادشدن
خÇود مÇن و است اخÇتالف مورد اين در كه Á او بود, مي Ôا ما شيخ ميگويند

:Hثاني و ندارم, عقيدهاي چنين

بهبعد/ 1ë9 ابيات دوم, دفتر جاللالدين, موالنا مثنوي, /1

نيست1 Öبرف همچون اسپيد دل جز نÇيست حÇرف و سواد صوفي دفتر
قÇدم آثÇار چÇÇيست? صÇÇوفي زاد قÇÇÇÇلم ارÇÇÇÇآث دانشÇÇÇÇÇÇÇÇمند زاد

بÇهشت, بÇهسوي پÇروردگارشان از تÇرسيدند كه آنان ميشوند رانده و :73 آية زمر, سوره قرآن, /2
بر سالم گفتند: بدانها آن گنجوران و آن درهاي شد گÔشوده و بدان رسيدند چون آنكه تا  گروه گروه

جاويدان/ رويد آن درون پا كيزگان شما

بÇوابÇهاست2 ا Çتحت Ôف عÇارف, بهر مÇÇهتابهاست مÇÇطلع كÇÇÇو دلي آن
است گوهر عزيزان با و سنگ تو با است در ايشان با و است ديوار تو با

دادوستد و نشيند خلق ميان در كه باشد آن <مرد ميگويد: ابيالخير ابوسعيد
نباشد/> غافل خود خداي از لحظه يك و درآميزد خلق با و خواهد زن و  كند

شريعت بند Öپاي چنان او است/ شريعت با همراه ابوالحسن شيخ طريقت اما و
شÇرع مÇخالفت بÇر سÇجده كÇه كردم زندگي حق با سال <هفتادوسه گفت: كه بود
تÇا عÇرش از كÇه كÇردم چÇنان سÇفر و نزدم س Öنف موافقت بر س نف يك و نكردم/
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/12 شمارة گفتار نورالعلوم, منتخب /1

كردند/>1 يكقدم مرا هست هرچه بهثري

عرفان در خرقاني مقام

از سختر را آن اندوه, بحر آن ميگويد: شيخما ذ كر در درتذكر¸االوليا¾ عطار
وقت, قÇطب Çاني, رب اعÇجوبة آن نÇامتناهي/ مانÇآس آن ال×Çهي, آفتاب آن  كوه,

لÇاه پÇادشاه و بود مشايخ سالطين سلطان عليه, رحم¹اهللا خرقاني شيخابوالحسن
رياضتو خضوعو در تن به و مشاهده حضورو در دل به دايم حقيقت/ طريقتو
حضرت در و بود/ مرتبه بزرگ و عاليهمت و حقايق اسرار صاحب بود/ مجاهده

/ìì1 ص تذكر¸االوليا¾, /2

كرد/2 نتوان صفت كه داشت ي فر و كر گÔستاخي در و داشت/ عظيم آشناÄي
ميگويد: خود زيرا است/ كليدي نكتة يك ما شيخ طريقت در اندوه", "بحر
با ا گر و كنم/ شادت آيي, من پيش اندوه به ا گر من, بندة كه: آمد ندا چنين حق <از
ر مسخ را هوا و آب بداري, دست خويش آن از چون و كنم/ توانگرت آيي, نياز

/122 شمارة گفتار نورالعلوم, منتخب /3

ميشود ر بارو كه وقتي و ميشود كاشته او دل در اندوه تخم بدينترتيب كنم/>3 تو
مÇقامي بÇه و درمÇيآورد پÇرواز بÇه را او ديدار شوق و ميكشد شعله عشق آتش
انÇبوه بÇه بÇادي پس كÇردند, جمع خا ك پارهاي چون <مرا ميگويد: كه ميرسد

/ì0 شمارة گفتار همان, /ê

ناپديد/>4 خود من و كرد پر من از زمين و آسمان هفت و درآمد
خود طريق در او است/ عشق مكتب پير خرقاني, ابوالحسن شيخ اينهمه, با
شادمان را دلي كه برميخيزد نيت اين به سحرگاهي هر سپردهو مردم محبت به دل
عدد را Öخداي <راه ميگويد: و نميداند معبود به رسيدن راه تنها را خود راه او  كند/
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تذكر¸االوليا¾/ هم و نورالعلوم, /1

ايÇن تÇرجÇمة Hدقيق شيخ سخن است>1 راه خدا به است بنده چندانكه كرد/ نتوان
اليق> خ Öال نفاس ا دد بع اهللا لي ا Ôق Ôرلط ا> ميگويد: كه است حديث

بعد/ به 2ëë8 ابيات پنجم, دفتر مولوي, مثنوي /2

ميگويد: باب اين در درمثنويشريف2 نيز ين الد جالل موالنا
آسÇÇÇمان عÇÇÇÇنان تÇÇÇÇا پÇÇÇÇايهپايه جÇهان در پÇنهان است نÇÇردبانهايي
است ديگÇر آسÇÇماني را روش هÇÇر است ديگÇÇر نÇÇردباني را ه ÔرÇÇÔگ هÇÇر
سÇÇر و بÇÇيپايان و بÇÇاپهنا ÇÇÇÇلك Ôم بÇيخبر ديگÇر حÇÇال از يكÇÇي هÇÇر
چيستش? حيرت كه! اينخيره در آن و وش? خ چيست از او كه آنحيران ايندر

دان Öراه پير يت اهم در

چيز دو <ابتدا ميگويد: و دارد تأ كيد روحاني سفر در راه پير لزوم بر ما شيخ

/700 ص تذكر¸االوليا¾, /3

است: پنج سفر ميگويد: بعد و گرفت/>3 بايد استادي يكي Ç سفر يكي كرد: بايد
س/> Öنف فناي در پنجم ديدار, به چارم همت, به م سي دل, به دوم , Öپاي به ل او>

باطني سيروسلوك همان و دل به سفر سفر, از مقصودش كه است روشن و
را اخالقي رذايل ساير و كينه و حسد و غرور بتواند سالك ا گر سفر اين در است/

اهللا جÇايگاه تÇا بÇروبيد ال× جاروب به را <دل ميگويد: كه است انصاري عبداهللا خواجه سخنان از /ê
شود/>

رود پيش خدا مالقات تا پله پله ميتواند بروبد"4 ال جاروب" به را دل و بريزد دور
صيقل را دل آÄينة بايد سالك ديگر عبارت به يابد/ توفيق س Öنف فناي مرتبة به و
و تفكر با انسان كه است دروني سفر يك سفر اين شود/ دلدار جلوة اليق تا دهد
كندو فنا را خود خودي ميتواند خدا ياد و ذ كر با و يكتا خداوند ياري به رياضت,
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يابد/ بقا او بقاي به

جاللالدين/ موالنا شمس, ديوان /1

بÇجنبان را ÖقÇعش ر پ است, درون آسمان ره
نÇماند1 نÇردبان غم شد, قوي چون عشق ر پ

سفر اين طي در طريقت پير يا و راهنما استاد يعني گرفت/ بايد استادي يكي
دارد: برعهده را اصلي نقش بهمقصد رسيدن و مقصود به وصول تا روحاني

حافظ/ غزليات ديوان /2

گمراهي2 خطر از بترس ظلماتاست مكن ÖلهبيهمرهيخضرÇقطعاينمرح
و مشكÇالت تÇمام و كÇرده طÇي را راه ايÇن خود كه است كسي طريقت پير
منازل تمام در و مقامات و حاالت تمام در را سالك و ميشناسد را راه سختيهاي

ميكند/ ياري
اين در آنها شرح كه دارند خاصي تعريف هركدام عرفاني اصطالحات اين
دل در سفر اين شوق و شور وقتي كه اينست بايد كه آنچه ولي نميگنجد مختصر
مرادي خود براي بايد بگذارد سلوك وادي در گام كه شد م مصم انسان و آمد پديد
رازي: نÇجمالديÇن شÇيخ از بشÇنويد مÇريدي دربارة اما و باشد/ مريد خود و بيابد
از نÇه ارادت و سÇعادتهاست/ جÇملة تÇخم و است بÇزرگ دولتÇي ارادت <بدانكه
شÇيخ چÇنانكه است/ قÇح مÇريدي صفت انوار پرتو بلكه است/ انسانيت صفات
صÇفت مÇريدي خÇواست/ را ما كه خواست, را او كه ميگويد: خرقاني ابوالحسن
نÇور عكس نكÇند, تجلي بنده روح بر صفت بدين تعالي× حق تا و است حق ذات

/2ë0 ص رياحي, محمدامين دكتر به كوشش رازي, نجمالدين شيخ العباد, مرصاد /3

نشود////>3 مريد نيايد, پديد بنده دل در ارادت
مÇوالنا دارنÇد/ تأ كÇيد عÇرفا جÇملة طÇريقت مÇرشد يÇا و مراد لزوم بر اما و
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/29ëê ابيات ل, او دفتر مولوي, مثنوي /1

ميگويد:1 جاللالدين
راهدان عÇÇÇÇين بگÇÇÇÇزين را پÇÇÇÇÇير دان Öراه پÇÇÇير احÇÇÇÇوال بÇÇÇÇرنويس
خÇطر و ف Öخو و پرآفت بس هست سÇفر ايÇن بÇيپير كÇه بگÇزين را پير
آشÇÇفتهاي آن انÇÇÇدر بÇÇÇÇيقالووز رفÇتهاي تÇÇو بÇÇارها كÇÇه رهÇÇي آن
مÇپيچ سÇر رهÇبر ز تÇنها ÖروÇم هÇÇين هÇيچ تÇو نÇديدستي كÇه را رهي پس

شÇيخ مÇريد و داشÇته پÇيري ر فÇس ايÇن در نÇيز خود خرقاني ابوالحسن شيخ
پÇير سÇلسلة بÇه مÇعروف كÇه او مشايخ سلسلة است/ بوده آملي اب قص ابوالعباس
يÇافته شÇهرت نÇام ايÇن به انصاري عبداهللا شيخ خاطر به گويا و ميباشد, حاجات

گفتهاند: چنين است,
بغدادي جنيد شيخ Ç 1

Ð
جريري د ابومحم شيخ Ç 2

Ð
قصاب ابوالعباس به مشهور آملي, عبدالكريم محمدبن احمدبن شيخ Ç 3

Ð
خرقاني ابوالحسن شيخ Ç ê

Ð
انصاري ابوعبداهللا شيخ Ç ë

Ð

/3ê8 ص مستعليشاه, شيرواني, زينالعابدين ميرزا حاج السياح¹, بستان /2

الحازم2 ابينصر احمدبن محمدبن شيخ Ç ì
در است/ عÇاشقانه سÇخن يك و عÇارفانه يكگÇفتار مقاله, اين بخش پايان
تÇصوير به تمامتر هرچه زيباÄي به را خود روحاني سفرهاي شيخ, عارفانه, سخن

از: عبارتند گرفته, نام اربعه" "اسفار عرفان در كه سفرها اين ميكشد/
دانند/ الحق" الي الخلق "من را آن كه اهللا, الي سير Ç 1
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ميگويند/ " الحق في "سير را آن كه اهللا, في سير Ç 2
الخلق"/ الي الحق من "سفر Ç 3

بالحق"/ الخلق في "سفر Ç ê
شيخ ببينيد اما و نميگنجد مقاله اين در كه دارد شرحي سفرها اين از يك هر
بار ال×هي ضيافت در و ميرود شهود معراج به و مينشيند همت بÔراق بر چگونه ما
گÇفت: و ميگردد/ باز و ميگيرد حكم ميگيرد, قرار ه توج مورد چون و مييابد
حÇق از خوانÇدم, را خويشتن آنوقت گرديدم, زاهد است حق دون هرچه از <من
گرديدم, مÔحرم زدم, لبيك اللهم لبيك درگذشتم/ خلق از كه بدانستم شنيدم/ جواب
مÇرا كÇعبه كÇرد, زيÇارت مرا المعمور بيت كردم, طواف وحدانيت در كردم, حج
چÇون بÇود, مÇيان در حق سراي كه ديدم نوري گفتند/ ثنا مرا مالÄكه كرد, تسبيح

/108 و 111 نورالعلوم, منتخب /2 و 1

از بر/ خود نزديك ال×هي < گفتم: و بود/>1 نمانده هيچ من آن از رسيدم حق بهسراي
را او مÇن هÇركه تا ميدانم همچنان ترا است, حكم تو با مرا كه آمد ندا تعال×ي حق
دوست را تو تا بشنوانيم را تو نام آمدن, نتوانند ا گر و ببيند/ ترا بيايدو دارم دوست

پا كان/>2 بجز ندارند دوست را تو آفريدم/ خويش پا كي از ترا كه  گيرد/
نشÇيننند واتÇه كÇÇرن, واتÇÇه سÇÇخن ويÇنند تÇه شÇامان هر كه آنان خوشا

/êê شمارة دوبيتي رجبزاده, تصحيح باباطاهر, ترانههاي /3

ويÇنند3 تÇه كÇه بÇÇونيم آنÇÇان ÇÇم Ôشب ونÇيم تÇه آيÇم نÇوي دسÇترس م ÔرÇگ 
پاياني, سخن اما و

سÇي? خ انÇدر زنÇد آتش زمÇن تÇا كسÇي خواهÇد سوخته من! سوختم
در آتش كÇه سÇوختهاي سÇخن بخوانيم, را خرقاني پاياني سخن ميخواهيم
راه در سÇالكان و عÇاشقان همة ميتواند كه سوختهاي مياندازد, سوختگان همة
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و خود كه دريايي ÇÇ كند دريا وارد سرافشان و مست را آنان و سازد شعلهور مانده
هÇمه راه گذاشتهاند بجاي خود از كه سرخي خط با و كردهاند عبور آن از يارانش
است توانسته كاتبي هيچ آيا دادهاند/راستي نشان را مستان و سوختگان و عاشقان

كند? كتابت برآب
صÇد مسألهآموز چگونه ننوشته, خط و نرفته مكتب به نگار اين ببينيد پس
د وÔب كتابت چيز برهمه گفت: و ميآموزد/ كتابت كاتبان همة به و ميشود س مدر
پي كز آن تا كن, كتابت آن بر خويش خون با دريا, بر كني گذر ا گر و برآب, مگر

رفتهاند/ سوختگان و مستان و عاشقان كه داند درآيد تو



فهرستمنابع:

مجيد/ Çقرآن 1
نÇورالعÇلوم, مÇنتخب ضÇميمة به خرقاني اقوالشيخابوالحسن و احوال Ç 2

طهوري/ انتشارات مينوي, مجتبي× استاد بهاهتمام
اسÇتعالمي, د محم دكتر تصحيح به عطار, ين فريدالد شيخ تذكر¸االوليا¾, Ç 3

ار/ زو انتشارات
تعليقات و تصحيح مقدمه, جامي, ن حم× عبدالر ين نورالد نفحاتاالنس, Ç ê

اطالعات/ انتشارات عابدي, محمود دكتر از
عÇفيف تÇعليق و تÇصحيح و مÇقدمه بÇÇا ÇتمهيداتعينالقÇضا¸همدانÇي, ë

منوچهري/ انتشارات عسيران,
تÇعليقات و تÇصحيح مÇقدمه, ابيسعيد, الشيخ مقامات في Çاسرارالتوحيد ì

دوجلدي/ آ گاه, انتشارات كدكني, شفيعي درضا محم دكتر
د محم دكتر تعليقات تصحيحو مقدمهو با بلخي, جاللالدين موالنا Çمثنوي, 7

ار/ زو انتشارات استعالمي,
ار/ زو انتشارات گوهرين, صادق د سي دكتر ف, شرحاصطالحاتتصو Ç 8
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Çفرهنگمعين/ 9
ريÇاحي, امÇين د حمÇم دكÇتر به كوشش رازي, ين الد نجم مرصادالعباد, Ç 10

فرهنگي/ علمي انتشارات
سنايي/ مستعليشاه, شيرواني, زينالعابدين ميرزا حاج السياح¹, بستان Ç 11

رجبزاده/ تصحيح باباطاهر, Çترانههاي 12
ار/ زو انتشارات غني, قاسم دكتر فدراسالم, تاريختصوÇ 13

سÇجادي, يÇن يا¾الدÇض سÇيد دكتر ف, وتصو عرفان مباني بر مقدمهاي Ç 1ê
سمت/ انتشارات

غزنوي/ سنايي الحقيقه, حديق¹ Ç 1ë
بلخي/ جاللالدين موالنا Çديوانشمس, 1ì



تÇبريزي), شÇمسالديÇن كÇليات شرح و (منتخبات الهيه جذبات كتاب ايران, عرفان چهارم شماره در /1
الزم ايÇنجا در شÇد/ مÇعرفي ناصرعلي" "درويش به ملقب ايزدگشسب اسداهللا شيخ مرحوم تأليف

بياوريم/ بودند, اخير مشهور علماي و عرفا از كه ايشان زندگي از مختصري دانستيم

شرحاحوالوآثارشيخاسداهللايزدگشسب1

ايزدگشسب عبدالباقي

1303 سÇال در گشسب ايÇزد اسÇداهللا شÇيخ Çاني رب عارف و صمداني حكيم
و مÇحمود پدرش يافته, تولد گلپايگان در شمسي) هجري 12ì2) قمري هجري
بÇوده تÇوانÇا شاعري و فضيلت صاحب مردي نيز او كه داشته نام اسداهللا وي جد
بدرود را زندگاني قمري 1332 سال به يعني سالگي پنجاه سن در شيخ والد است/

 گفت/
به گلپايگان اصلي موطن در سالگي هيجده تا سالگي شش از القدر جليل شيخ
ضمن را بيان معانيو و منطق و نحو و صرف و پرداخته ه ادبي فنون علومو تحصيل
وضع از شيخ است/ آموخته زمان آن معروف استادان نزد در كالم و اصول و فقه

نموده: ياد زير شرح به خود اساتيد اوصاف و علمي مدارج و تحصيلي
و بوده اديب و فاضل مردي كه صادق د محم مال بن علي محمد مال مرحوم Ç 1
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و خÇوانÇدن به وي نزد در شيخ مرحوم سال دو قرب است/ مينوشته نيكو را خط
است/ گذرانيده منطق و نحو و صرف آموختن

و بوده گلپايگان بزرگ علماي از كه عباس مال ابن جواد محمد مال مرحوم Ç 2
است/ بسيار تأليفات صاحب

از مÇقداري و االصول معالم و كÇالم در حاديعشر باب شرح شيخ, مرحوم
است/ فرا گرفته او نزد را قوانيناالصول

شÇيخ تبار از و مسلم فقهاي از كه ار غف حاجي بن علي مال حاجي مرحوم Ç 3
ل, طوÇم مÇغني, اوسÇيوطي, نÇزد تها مد شيخ مرحوم است/ بوده عاملي بها¾الدين

است/ ميخوانده خالص¹الحساب و شرايعاالسالم

از كÇه سعيد آقا محمدعلي مال مرحوم بن محمدباقر ميرزا حاجي مرحوم Ç ê
شÇرحتÇجريد و مÇنطقسÇبزواري مÇنظومة و بÇوده بزرگ حكماي و دانشمندان

است/ داده تعليم شيخ مرحوم به را قوشجي

بÇرادر كÇاظم مÇحمد مÇيرزا آقا المدققين قدو¸ و المجتهدين د سي مرحوم Ç ë
Hغالب داشته عامه قبوليت كه گلپايگان) جمعه (امام صادق محمد ميرزا آقا مرحوم
در شÇيخ كÇه ميرساند نكته اين و است مينموده خطاب "فاضل" شيخ مرحوم به
قمري 1320 سال در است/ بوده مشهور و متحلي دانش و فضل به جواني عنفوان
آن متداولة علوم استكمال براي و ترك را گلپايگان محيط سالگي هيجده در شيخ
خود توقف ششماه ظرف و ميگردد بوده ايران دارالعلم كه اصفهان رهسپار روز
و بروجردي حسين آقا حاج العظمي الله آي¹ مرحوم نزد Gرامجدد االصول قوانين

مرحوم نزد را منظومه شرح و آبادي نجف علي سيد آقا مرحوم نزد را لمعه شرح

خÇان جÇهانگير درس حÇوزة در Hضمن و تكميل تويسركاني محمدعلي ميرزا آقا
حاضر واسفار شفا و الحكم شرحفصوص تشريح جهت مقامه اهللا اعلي قشقاÄي
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تÇقي محمد مال و نجفي تقي محمد شيخ آقا مرحوم فقه درس حوزه از و ميشده
عراق به آنجا از و معاودت گلپايگان به سپس است/ مينموده استفاده نيز  كاشاني
از آنÇجا عÇلما¾ نزد توقف طول در و اقامت كاظمين در ماه چندين شتافته عرب
و بوده شيرازي ميرزاي مرحوم شا گردان از كه خراساني ابراهيم سيد مرحوم قبيل
شرح و كرده علمي استفادههاي سلماسي ابراهيم ميرزا آقا درس حوزه از همچنين
از كه همداني طبيب موسي سيد آقا مرحوم نزد درطب را نفيسي شرح و قانونچه

است/ كرده ذ تلم و خوانده بوده معروف عارف همداني ميرسيدعلي مرحوم احفاد
تكميل و تحصيل به س مقد مكان آن در و كرده مسافرت اشرف نجف به آنگاه
بÇه مÇعروف اصطهباناتي باقر محمد شيخ مرحوم درس حوزة از و پرداخته علوم
ربوبيه كÇتابشواهد و نموده اصول و فقه و معقول و حكمت تكميل رابع شهيد

لقب بÇه اصÇطهباناتي مÇرحÇوم طÇرف از و خÇوانÇده اسÇتاد ايÇن نÇزد را صدرا مال
خÇدمت در و شتافته خراسان و طهران به آن از پس گرديد/ ملقب شمسالحكما

به السعاد¸ بيان صاحبتفسير گنابادي سلطانعليشاه محمد سلطان مال حاج مرحوم
نهاد/ قدم اهللا لي ا سلوك و عرفان وادي

خود الرأس مسقط به الهي معارف ا كتساب و تحصيل از فراغت از پس شيخ
عÇلوم و اصÇول و فقه و حكمت تدريس به چندي آنجا در و مراجعت  گلپايگان
و ندانسته كافي خود براي را گلپايگان حوزة اينكه مالحظة به ولي پرداخته ه عربي
تÇوأم اسÇتفاضه و افاضه با او زندگاني كه بود اصفهان چون بزرگي محيط مشتاق
رحل اصفهان شهر در قمري 1330 سال در كردهو مألوف ديار ترك نا گزير باشد,
بوسي پاي شوق به Gمجدد اصفهان شهر در توقف سال چند از پس افكند/ اقامت
در و عÇازم گÇناباد بيدخت به سپس و ف مشر مشهد شهر به رضوي قدس آستان
صÇالح محمدحسن شيخ حاج العارفين قطب حضرت طرف از قمري 13ë0 سال
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ملقب علي لقبدرويشناصر به و ارشاد در مأذون ÇÇ ثراه طاب ÇÇ گنابادي عليشاه
 گرديد/

علوم فرا گرفتن و كتب مطالعه به شيخ گرانماية عمر از سال بيست ت مد باري
فنون و حكمت رشتة در كه رسيد درجهاي به او علمي شامخ ومقام گرديد/ سپري
بÇه نÇيز را عÇمر بقية و داشتند اعتراف او مسلم استادي به بزرگ دانشمندان ادب
زيÇر شرح به چند كتبي و بود مشغول ارشاد و تدريس و تعليم و مطالعات تكميل

نمود: تصنيف و تأليف
تفسير و نثر به مقدمهاي با نظم به (ع) يوسف سورة تفسير اسرارالعشق Ç 1
نÇخستين براي قمري هجري 13ê3 سال در نظم به موسي× و خضر مصاحبه آيات
از منتخبي و مثنويات برخي قمري هجري 13ìë سال در مÆلف سپس چاپ, بار
سÇالهاي در كÇه نموده اضافه آن به العرفان روح نام به رسالهاي و خود ات غرلي
گرديد/ طبع تجديد حال شرح اين نگارندة وسيله به شمسي 13ì0 و 13ê9 و 1338
بعضي مناسبت به و است مÆلف عمري سوانح حقيقت در كه بدايعالĤثار Ç 2

شده/ ذ كر ه ادبي و ه تاريخي امور
است/ فارسي عشق, در است رسالهاي ¹ المحب و بساطالعشق Ç 3

1329قمري/ سال تا است مÆلف سفرنامة Hتقريب كه Çتحف¹السفر ê
و فور مبحث تا خراساني آي¹اهللا مرحوم االصول كفاي¹ كتاب بر Çتعليقات ë

است/ عربي تراخي,
است/ مصر در كه والخطاطين كتابالخط Çتعريب ì

است/ عربي كه آن اسرار و صوم احكام در ¹النفوس Çجن 7
مÇحمد الديÇن مÇوالناجالل ات زليÇغ از است منتخباتي كه الهيه جذبات Ç 8
كتاب از است گلچيني خالصهو حقيقت در استو تبريزي شمس اسم به كه رومي
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در بار نخستين ات/ غزلي تصحيح مفيدهو حواشي و مه مقد با تبريزي @كلياتشمس

گرديد/ طبع تجديد م دو بار براي 1378 سال در و رسيده چاپ به 1319 سال
االعيان/ فيتسبيح االنسان ا¸ حي× Ç 9

رسيده/ بچاپ اخالق در نراقي السعاد¸ منتخبمعراج حياتجاويد Ç 10
است/ عربي السلوكيه; االسرار في النبوي¹ Çديوان 11

جلي/ و خفي ذ كر در Çرسالهاي 12
است/ عربي به كه حديث چند شرح Çرشحاتاالسرار: 13

است/ عربي به كه العدليه شرح في النجفيه سعادات Ç 1ê
ادبا/ و شعرا و عرفا و حكما و فقها احوال شرح بر مشتمل Çشمسالتواريخ 1ë
قمري 13ìë سال در مÆلف سپس و چاپ بار نخستين براي قمري 1331 سال در
مجموعهاي و نگاشته كاملتر تعليقات و توجيهات با و تر ل مفص را آن م دو دورة
اين نگارندة وسيلة به شمسي 13êë سال در كه نموده اضافه آن به نيز خود اشعار از

است/ شده چاپ تجديد حال شرح
است/ عربي Ç طبيعي و ال×هي حكمت در ÇطراÄفالحكم 1ì

شده/ چاپ فارسي است رسالهاي Çفلسفهشرعيات 17
است/ فارسي ف; تصو و عرفان در Çقبساتاالسرار 18

است/ فارسي عرفان; در Çگلزاراسرار 19
فÇارسي Ç مÇتنوعه مطالب داراي است مانند كشكول همهرنگ گلهاي Ç 20

است/
آن/ شرح با ف تصو و عرفان در است منظومهاي لوامعاالنوار; Ç 21

اصول علم در نظري و عقايد اصول و حكميه مطالب در مصابيحالعقول Ç 22
اخالق/ و فقه
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Ç اخÇص مÇعني بÇه ات ال×هي حقيقت در و عقايد اصول در االنوار مظاهر Ç 23
است/ فارسي

شده/ چاپ است فارسي الروح, معرف¹ Ç 2ê
است/ عربي محيالدين صلوات شرح Çمجمعالفيوضات 2ë

دورة از پس ايÇران ادبÇاي و شÇعرا آثÇار و حÇال شÇرح نامهسخنوران; Ç 2ì
رسيده/ چاپ به شمسي 131ì سال تا مشروطيت

بÇه او, نÇثر و نÇظم آثار و نورعليشاهاصفهاني حال شرح در Çنوراالبصار 27
رسيده/ چاپ

وانجيل حالتورا¸ و (ص) د محم حضرت ت نبو اثبات در االمم هداي¹ Ç 28
است/ شده چاپ آنحضرت, ت نبو به كتب آن بشارات و اشارات و فعلي

Ç (علمي نامعنقا به مجلهاي شمسي 130ë سال در شيخ مذكور, آثار بر عالوه
طÇبع و نÇوشتن بÇه سÇال يك و كرد تأسيس اجتماعي) Ç فلسفي Ç اخالقي Ç ادبي

طÇولي× يÇدي سرايي سخن و شاعري در شيخ مرحوم داد/ ادامه آن شمارة دوازده
در بسÇياري اشÇعار و مÇقاالت مÇينمود/ تÇخلص شÇمس خود اشعار در و داشت
غيره و ايران آينده و تهران معارف مجلة و اصفهان اخگر و عرفان روزنامههاي

است/ يادگار به او از
در اغÇلب و داشت مÇختلف علوم در كه ري تبح و فضل كمال با شيخ مرحوم
مصداق به و داشته خاص بيان سحر عرفاني مطالب در بحث و معاني تحقيق موقع
ا كÇثر مÇعذلك مÇينمود, خود مجذوب را مجلسيان همواره Gالبيانلسحر ن م نا

او حÇال مالزم ادب و تواضع و خاطر آرامش و حوصله و صبر و سكوت اوقات
بود/

طÇوري مÇردم مÇيان در و مÇيكرد سÇلوك مطلوبي وضع به طبقات عموم با
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ديگران با را وي بود, مالقات اول دفعة نميشناختو را او كسي ا گر كه مينشست
و مÇصاÄب در بردباري داشت, اعراض لغو از پيوسته بگذارد/ فرق نميتوانست
چÇنانكه نÇداشت شكÇايت درد از هيچگاه بود/ او مفطور و مجبول شداÄد تحمل
فارغ دانش و علم ترويج از آني حال اين با و داشت پا درد به ابتال¾ سال چندين
مينشست سا كت مÆدبو قدري به داشت, حضور كه مجالسي در اغلب ننشست/
سكوت كه ميافتاد فاق ات گاهي و شده واقع او ادب كمالو تأثير تحت ديگران  كه
ميخواست اطاق بيرون از كسي ا گر كه ميكرد احاطه را همه طوري حق مرد اين
دلهاي گفتگو و مكالمه هست/در كسي سرا اين در Âاص نميكرد خيال شود وارد
وي بÇا كسÇي كمتر معاني تحقيق در ميفرمود/ جلب خود گفتار طرف به را همه
و عÇارف از هÇمگان كÇه بود مسلط مطالب تشريح در قدري به مينمود/ برابري
دلسÇوز و زدگÇان مÇصيبت دهÇندة تسÇلي مÇينمودند/ اسÇتفاضه و استفاده عامي
با را بيماران آالم و ميفرمود رنجه قدم رنجوران پرسي احوال به و بود بيچارگان
نÇاماليمات مÇقابل در شكيبايي و صبر ميبخشيد/ تسكين خود محبت و عيادت
از هيچگاه و ميساخت شداÄد با نبود/ گريزان رنجي و صدمه هيچ از و بود او پيشة
مÇعتبر را چÇيزي خÇلق خدمت و حق رضاي جز و نداشت شكايت زندگي تنگي
پنجم مطابق شمسي 132ì سال فروردين هفتم شب او فوت تاريخ نميشناخت/
قبرستان در وي مزار بود/ سال ì3 شريفش سن و قمري 13ìì سال االولي جمادي
اشÇعار است/ معروف علي ناصر تكيةدرويش به كه ميباشد اصفهان فوالد تخت

سروده: مرحوم آن رحلت مناسب به عبدي به متخلص فقير اين را زير
بÇÇÇÇيهمتا حكÇÇÇÇÇيم و اديب آن دانÇÇÇÇا عÇÇÇÇÇÇÇارف اسÇÇÇÇÇÇÇÇداهللا

هÇدي× شÇمع و بÇهشÇمس متخلص حÇÇق واله گشسب ايÇÇÇÇزد بÇÇÇÇود
صÇÇÇÇفا سÇÇÇÇالكان راه هÇÇÇÇÇÇادي لقب زدوست نÇÇÇاصرعلي داشت
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االولي جÇÇÇÇمادي پÇÇÇÇÇÇÇنج شب زهزار فزون شش و سيصدوشصت
يكÇÇتا خÇÇالق عشÇÇÇق در مÇÇÇÇحو شÇوق از شÇد و شÇنيد حق دعوت

المأوي× جÇÇنت بÇÇه مÇÇخلد شÇÇÇد مÇجاز سÇراي ايÇن از رحÇلت  كرد
عÇال عÇÇرش و بÇÇرين بÇÇهشت در يÇزدان رحÇمت بÇÇه شÇÇد مÇÇتصل
خÇدا غÇÇير بÇÇه بÇÇقا نÇÇدارد اشÇعار كس ايÇن سÇليلش  گفتعÇبدي



شهيديه:شرحزندگيوشهادتحضرتسلطانعليشاه
بهسزارسيدنقتلهومحر كين) (قسمتآخر:

قزويني كيوان عباسعلي شيخ

پازوكي شهرام دكتر تصحيح:

و قتل شد: واقع آن نمونة و اجمال شد واقع كربال در آنچه سال آن در Âمجم
شكسÇتن و غÇارت و مÇردمان خانههاي در شدن پنهان و زنان فرار و مردان اسر
را آنها ه بنيامي اتباع سب و لعن و امور, ساير و بتپرستي نسبت و اسباب/ و درها

وعÇن به جومند از دادن حركت و شماتت و دين, از خروج و كفر مجله و منبر در
وعÇدة انÇتظار به ماندن بيشام و تماشاÄيان شدن جمع و شام, در سجاد د سي بردن

اسباب/ همه از اميد قطع و جنگل, در گيرنده وعده
كÇوچك بÇچة كÇه بهبيدخت فرستادند علي مال حاج جناب آنكه وقايع از و
از كÇه بودند گفته ايشان بزرگ همشيره و بودند نداده ببينند, كه بياورند را ايشان
قÇصة تÇجديد ايشÇان مÇراد كÇه مÇيترسيم و است كÇربال ة قضي تجديد معلوم قرار
هم حبس در دين راه در سجاد د سي كه طريق بههمان و نميدهيم/ باشدو علياصغر
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آن از و بودند هدايت به حبس در هم جناب آن ميفرمود, هدايت و نماند بيكار
آن بÇه اقÇتدا قÇالوزان كÇم كÇم شده, گير طهارت بعضي بيصلو¸ بيطهارت جمع
لعن خود رÅساي بر و مينمودند م ترح ايشان حال بر و نماز در مينمودند جناب
جهت اين از نپسنديدند/ بهخود نمايند, فرار كه كردند استدعا ر مكر و مينمودند
تÇرك مردم كه نماييد ترتيبات اين ترك گفت: ايشان به ساالرخان روزي كه بود
رو قدمي يكي كه ميدهيم به كشتن را خود ما بگو فرمودند: نمايند/ شما دشمني

بيايد/ بهخدا
است به كشتن گاهي و گشتن كشته به  گاهي

كÇند اقÇتضا زمÇان هÇرچÇه بÇه ديÇن ترويج
سÇخن ايÇن از مشÇغولم/ را خودت اجزا¾ نيستم, بيكار تو حبس در االن من

ايشان/ بهجرأت و بهصدق رسانيد بهم اطمينان
اين در كرد: عرض ايشان به محمدحسين حاج روزي آنكه حبس وقايع تتمة
همه خدا كارهاي ميفرمايند كه است خيريت و حكمت چيز چه ما ذلت و حبس
بهسر كشيده شمشير با و توپ با فوجي ا گر فرمود: است? ما خيريت و بهحكمت
بخواهد خدا ا گر نميشدو كهحاالهست, داشتنمرگ يقينوحاضر اين ميآمد ما
از عاليق قطع و آورد بهفعليت نشده اختياري مرگ بهغير را ظاهري طبيعي مرگ
دم حÇاالت كÇه آنÇها بÇه دسÇترسي عدم و آنها بودن با غيره و خانه و اوالد و مال
نموده حبس را ما الملك شجيع و صدر قاتل آنكه به مگر نميشد, ممكن مرگست
عرض بزنيد/ كه باشد ميشده آنها به اشاره ايستاده بهما رو تهپÔر تفنگ با نفر هفت
حبسو گزارشات و دارد/ كار چه من به كند تكميل ميخواهد را شما خداوند  كرد:
مÇراجÇعت و ساالرخان با مكالمات از ميخواهد ل مفص كتابي تفصيلش آنها اسر
وقايع و خود كسان با كنند وداع كه نگذاشتن و گفتنها صدق و حمام راه از دادن
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و جنگل مردم آمدن تماشا و راه خالصي خبر دادن دروغ و جومند از سواري ل او
ندارد/ گنجايش مختصر اين كه آنها رفتار ترتيبات

ساالرخانيان و محر كين و قتله رسيدن بهسزا

قتل در مداخله از خالي طبس اعيان بعض كه چنانست پس طبسيها حال اما
لذا نفر; يك نمودن دخيل و همراهي و مسامحه و بهتحريك نبودند حضرت آن
باطن در كه وقتي از رسيد/ خواهند نيز منبعد و رسيدند بهمجازات مداخله بهقدر
نمودند نوعي فساد و ب طال تحريك برخاستندو كسانش و حضرت آن بهمعادات
روزه هÇمه مينمودند, اذيت را فقرا و مينمودند شرارت گنابد دهات بعض در و
عمادالمÇلك كه حا كم و شدند فقير رعيت كه بودند فارسي علني دزدهاي دچار
شد واضح بود آنچه يعني شد/ مشهور بيكفايت و شد بيآبرو بود ابوالقاسمخان
از و فرستاد آنها براي طبيب و داد نيز او و گرفتند وافر باجي نيز خودش از حتي
حكÇومت از شÇهادت از بعد دفعه دو و شهادت از قبل دفعة بعد و نمرد/ خجالت
شÇاهزادة شÇهادت از بÇعد و شد ر متضر نيز Hدفعت تومان هزار بيست و شد معزول
نيكو حضرت آن مريدان با شدو گنابد و طبس حا كم ركنالدوله برادر اعدلالدوله
خاندان در حكومت پشت چندين آنكه با و گذرانيد بد عمادالملك به نمود/ رفتار
آنكه تا ننمود باالستقاللي حكومت هيچ سال چند اين در نبود, عزلي و بود آنها
بÇههرجÇا و است شÇا¾ ي مÇا Ôل ع ÖفÇ ي و مÇعاف سÇالست چند كه ÇÇ كاشاني حسين نايب
براي قسم همه اردو مرتبه چندين و نشده كسي مغلوب هنوز و ميتازد ميخواهد
محمدعلي تهييج به بود سلطاني عيد ايام كه روز دوازده ÇÇ ننموده چاره و رفته او
قلعه به طبس اهل و نشست خونخوار سوار دويست با طبس قلعة پشت در نوقابي
كشته او از پسري تا داشت محاصره چندي شدند/ ن متحص طبس مخروبه ارگ و
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طÇبس حÇاليه آبÇادي مÇعظم ÇÇ و نمود غارت را خيابان تمام و شد غضب در شد/
و جايند آن اعيان اغلب و است هوا خوش و نامند خيابانش كه است قلعه بيرون
و سوزانيد ببرد نتوانست آنچه نگذاشت فرو چيزي ÇÇ بود قلعه بيرون همه دولت
نايب خود هذا/ علي قس و شد برده بزرگ برنجي سماور هفتصد چنانكه شكست
عالوهبر آوردهام مال طبس از من كاشان, دارايي نصف بهقدر كه بود گفته حسين
هÇزار چÇند كه فرستاد قاصد و نامه بلكه نرفت Hغفلت آنكه با بسيار بيناموسيهاي
نيز خيرخواه علما¾ بعض رعيتو و نيايم شما شهر به كه بفرستيد كرده جمع تومان
ولي بÇود/ خÇواهÇد ايÇن از بÇيش ورودش ضÇرر كه ميدانستند زيرا بودند راضي
كردند تحريص بهجنگ را مردم و شدند مانع متولي آقاي تصويب به عمادالملك
هزار پنجاه تنها بهعمادالملك واقعه آن در گويا و نداشت سودي پشيماني بعد و
ميكشيد, طول حسين نايب لشكر بودن Öديگر روز چند ا گر و رسيد ضرر تومان
كه خيابان خانهاي تمام روز دوازده اين در و ميشدند تسليم بيآذوقگي از رعيت

است/ حلوا و نان مثنوي در مندرج بهاÄي شيخ از مصرع اين /1

در حتي مدفون گنجهاي و بود 1 ن âاخلي للد Õ¹وح Ôت Öف م ها Ôاب ب× لشكر براي است هزار از افزون
آقÇاي و عÇمادالمÇمالك و عمادالمÇلك عمارات و نمودند پيدا آب حوض زير
و سÇنگ و تÇير بÇا را آينه كاري سقفهاي و نمود خراب را ديگر جمعي و متولي
و فÇروش و زنان و مردان لباسهاي حتي برد داشتند آنچه و شكست/ نارنجك
هÇنوز و بÇيناموسي بÇهعالوة شÇد مقابل صد Âاق دادند رضا گنابد به آنچه غيره/

است/ عقب از شخصي  گرفتاريهاي
بودن اوقات در گنابد در يكسال از پس او: قتل و ابوتراب حاج گرفتاري اما
شÇده صادر ابوتراب حاج از كه ديگر شرارت بهانة به طهران در نورعليشاه آقاي
طÇهران به را وي كه خراسان والي وله ركنالد به شد حكم مجلس بهتصويب بود,
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ميتاخته سخت حضرت آن كسان بر يافته فرصتي گنابد در اوقات آن در فرستدو
او خواست/ طبس حا كم وله اعدلالد از را حكم اين اجرا¾ ميل عدم با وله ركنالد و
فرستاد/ مشهد به غالظ مأمورهاي بدست و آورده بدست را وي تأخير بدون نيز
زير كه مالهايي ساير و قزويني اسدالله سيد حاج و مال كاظم آخوند پسر آنجا در
مÇفيد نÇمودند, خÇالصيش در سعيها بودند, او با همدست و ابوتراب حاج منت
مشروطه حامي بهظاهر علما¾ از مشحون بود انجمني كه مشهد ه علمي هيأت و نبود/
كمال با را او نكرد/ ثمر كوشيدند, خالصيش در G جد استبداد, طرفدار باطن در و
و نپرسيدند حالش از مدتي تا و شد حبس نظميه در فرستادند/ بهطهران ضجرت
بÇه بÇود رفÇته هÇمراهش گنابدي خيبركي نامي ذبيحاهللا شيخ نشد/ معلوم او عي مد
ه علمي هيأت به شد ملتجي باالخره نشنيد/ مفيد جواب شد ملتجي هرجا به وكالتش,
به تلگرافات نيز نجف و مشهد از و بودند مشهد ه علمي هيأت هممقصد كه طهران
آن جا همه از يأس از بعد نكرد/ فاÄده كردند, شكايتها مجلس به و آوردند ادارات
شفاعت در ي جد و فرستاده نورعليشاه آقاي خود نزد شفيعي Hرسم ه علمي هيأت
شكÇايت و طÇرفيت اظهار و نكردهام حبس را او كه من فرمودند: ايشان نمودند/
انÇتقام و انÇجاميده حال وخامت به بالطبيعه اعمالش قباحت كه الحال و ننمودهام
آن قÇتلة و ايÇذا¾ در سعي منبعد سا كتيم; او گذشتههاي از كشيده, جا بدين الهي
ت فتو از همه برد/ ه علمي هيأت به را پيام اين شفيع آن نكند/ حمايت را حضرت
نÇوشتن بÇر قرار شمرده عظيم فوز نيز ابوتراب حاج نمودند/ شگفت بزرگوار آن
دادنÇي تومان هزار دو خالف درصورت كه ادارات و هيأت مهر با شد نامه التزام
ل او بهظاهر كه بهبهاني عبداهللا سيد آقاي نا گهاني قتل همانوقت در قضا از باشد/
را كسي فوقاالنتظار فزعنا ك وقعة اين از مدتي تا و شد واقع بود, مشروطه دلسوز
نوشته التزام مدتي از پس ماند/ عنه مغفول محبس در وي نبود; امري هيچ پرواي
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حكم مصدر كه عدليه وزير از رفتند پس رسيد/ ادارات مهر به تا برآمد مدتي و شد
گفت: ننمود, التزامنامه به ا كتفا او خواستند/ خالصي اجازه بود, وي حبس جلبو
اوو از رضا اظهار بهديوانخانهو بنويسند Hرسم خود بهخط علي مال حاج جناب بايد
و بوده مطلب آن سبب معني در كه شد معلوم آنوقت نمايند/ را او خالصي مطالبة
ايشان لذا نداشت/ ثمر نوشته چنين بود, شا كينشده او از Hصورت بزرگوار آن چون
خÇراسÇان وكالي از مجلس در كه سبزواري ميرزاي محمدهاشم بهجناب نوشتند
خود دعاوي از ما كه بكوشيد التزامنامه اخذ از بعد وي استخالص در شما كه بود
سند كه نمينويسم عدليه به خود نشدهام بهجايي متظلم Hرسم خود چون و سا كتيم
و خÇواست مÇعذرت آمده, نورعليشاه آقاي بهسالم شده مستخلص او پس بشود/
و عازم بوده حضرت آن مريد كه طهران اهل از بعضي وقت آن در شد/ گنابد عازم
شÇده مطلع بزرگوار آن بكشند/ را او راه بين در بروند, دنبالش از كه شدند يكدل
ايÇن به حتي شدند قتلش عازم مريدان از بعضي حبسش اوقات در نيز و شد مانع
را او غÇيرمعلوم بÇهوضعي حÇبس در و شÇوند حÇبس و نمايند تقصيري كه درجه
خÇدا و نÇيست حÇضرت آن خÇون تÇالفي كÇه ايÇنها فرمود: شده مانع هم بكشند
قÇتل بÇراي و مÇيكند/ تÇالفي بÇهتر خÇود كÇه نكÇنيد اقÇدام شÇما است خونخواه
حÇركت طÇهران از اشÇخاص چنين دفعه چند بود, كارها همه ماية كه آخوندزاده
حاج و برگردانيدند راه بين از رفتن از بعد را يكي و شد مانع بزرگوار آن و  كردند
نموده, تفتين و تجرÄت آغاز به گنابد رسيدن از پس هذا مع ات شقيالذ ابوتراب
ميگفت: و مينمود حضرت آن كسان اذيت بر وادار داشت, دسترسي را هركس
امÇر ايÇن و كند را وي ريشة غيبي دست آنكه تا نيستيد/ ملتزم كه شما ملتزمم من
هÇمان ايÇن و يÇافت/ وقÇوع نÇوقابي سردار محمدعلي دست در تاريخي شگفت
حسÇÇن پسÇر او و شÇده بÇرده كتÇاب اين در او از اسمي سابق كه است محمدعلي
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آن مÇريدان از و بÇود بÇوده مÇوروثيش شغل كه چاهجويي مشغول است, نوقابي
روزي كه بود گفته خود و ميرفت بيدخت به بيغرضانه گاهي لكن نبود حضرت
حضرت آن كه بودم نشسته كناري در مدرسه در مرحوم آن مرسوم درس وقت در
الهÇي امر آلت و پردلي به را آنها آورده, بهميان نادر و خونريز چنگيز از سخن
آن از راند/ زبان بر سخن آن ديد مرا چون گويا و نمود بهمن نگاهي و ستود بودن
ديگÇر شÇنيدههاي از و شÇنيده شÇوق بÇهسمع را سÇخن آن چÇون محمدعلي پس
و مÇينگريست آن در خÇيال بهچشم هماره و نمود خود حال آينة بود, برگزيده

بهحكم:

اختالف)/ كمي 1ì18(با بيت سوم, دفتر نيكلسون, تصحيح مثنوي, /1

انÇداخÇتند1 دلش انÇدر آن شوق سÇاختند كÇاري بÇهر را هÇركسي
چÇاهجويي تÇرك خروجش, از قبل سال چند تا مينمود سير خط همان در
مشÇغول مÇدتي از پس و شد ارمني پنبة كارخانة مستخدم و رفت بهنشابور  كرده
به خريدن گوسفند به حضرت آن شهادت از بعد تا شد فروختن خريدنو  گوسفند
ابوتراب حاج و ديد را آنجا وقايع بود/ ساالرخان غارت اوقات و كرد عبور  گنابد
و رفت بهنشابور و كرد جا دلش در وي كينة لذا و رسانيد بهساالرخان او از تفنگي
نÇمك و مÇنفصل اداره آن ا كÇنون كه ÇÇ نمك ادارة رÄيس از روزي آنكه تا بود
از كه دلي آبلة نشابور اهل بود/ شده ي تعد نيشابوريه زني بر ÇÇ است سابق بهوضع
محمد افتاد راه آشوبي برخاستند/ زن آن بهحمايت تركانيده داشتند, ادارات اين
از كاسة چون و شد طلبان آشوب جزو نموده, هوسي Ôهل ق ل خ ا لم× Õيسر Ôم كÔلٌّ بهحكم علي
تكÇليف بÇرحسب نظميه ادارة خواند/ رجز و كرد هياهو همه از بيش گرمتر آش
كرده پيدا را برجي و گريخت او پس نمود/ آشوبيان از دنبالگيري سخت قانوني
با را اموالش تمام ريخته بهمنزلش نظميه مأمورين شد/ حصاري و داد قرار سنگر
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مكÇروب و برآشÇفت كلهاش و آمد بهدرد وي دل بردند/ بهغارت  گوسفندانش
عباس خود خواهرزادة با و نهاد ياغيگري بر دل يكباره و آمد بههيجان دماغيش
دهÇات از يكي در را زنش و آمد ترشيز به كوچيده نشابور از ديگر نفر سه و نام
بناي و كرد تحصيل يراقي و اسب و آمد به گنابد خود گذارده نام, بيجورد ترشيز,
او بود/ آمده گنابد به مأموريت به كه پليسي به برخورد روزي گذاشته/ تاز و تاخت
گرفته را يراقش و زد پايش بر وافر چوبي و وي پيشاني به اندك زخمي گرفته را
جراÄد در و مشهور نشابور و مشهد و تربت در ياغيگري به نامش پس نمود/ رها
بÇراي اطÇراف از سÇوارهÇا و بÇرخÇاستند بÇهدفعش ادارات و شÇد مÇذكور ايÇÇران
تÇا كÇه بود بلند محمدعلي بخت و Öپست سوارها آن همت ولي آمد دستگيريش
و آمد نشابور از ژاندارم سوار چند امرش بدو در چنانكه نشد ذليل و مأخوذ آخر
و آورد فÇراهÇم را گÇنابد جÇلگه تÇحت رسمي سوار بود اعدلالدوله كه نيز حا كم

لغتنÇامه كÇاري( بÇراي را ده مÇردم دادن اطÇالع كÇردن, ابالغ خبركردن, معني به كردن ايلجاري /1
دهخدا)/

كÇه بود كم اتباعش هنوز چون وي كرد/ گرد فراوان جمعي نموده نيز ايلجاري1
او از نفر سه كردو جنگي و بگيرآمد آنجا در و نموده بهتربت فرار بودند نفر شش
چÇندي و كÇرد فرار پياده نفر دو با او خود شد/ گرفتار Hمجروح نفر يك و  كشته
بÇه گÇنابد بهنا گاه بودند, غافل او از مردم و شدند ق متفر نيز سوارها و شد  گمنام
پول عنف به نيز رعيت از و كشت را سواره يك گنابد در حا كم بودن با و برگشت
را مسÇتمندان و نميتاخت اغنيا¾ بر جز ميشناخت نيك را مردم چون و  گرفت
گنابد او نمودو فرار سوار استعدادو تحصيل هم با ناچار حا كم نميساخت/ دردمند
جومند ارگ به بهتاخت آمد نفر شش با ل او دفعة در آنكه عجب و نمود تصرف را
بودي صفا و نمود ع تضر و برد نزدش تقديمي الحكومه ناÄب خان عبدالحسين و
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را او خواست كه افتاد بهخا ك وي نزد مظفرالسلطان و بود همراه Hباطن شايد و داد
نمود تعاقب و برگشت Gفور زدند/ او به گلوله جومند از آمدن بيرون در نمايدو تير
نمايد/ ظ تحف دشمن از كه نميكرد خيال Gابد و زدند تير او به آنجا از كه را خانه آن
از اردويي و تربت و قرايي طرف از توپ با اردويي دولت امر به چندي از پس
در محكمهايست كه ÇÇ را گيسور قلعة او و ننمودند فتح شده, او مأمور قاين طرف
فÇوري و تون به رفت شبي و داد قرار مركز ÇÇ بيابانست او اطراف و گنابد سرحد
و گرفت مردم از روزي بهنصف نقد تومان هزار چندين و نفر دو با كشت را رÄيس
طبسيان طبس/ نزديك تا نمودند او تعاقب اردو كرد/ فرار چندي از پس برگشت/
رفت آنجا از محمدعلي و مراجعت/ به شدند ناچار ندادند, دولتي اردوي به آذوقه
بÇا و تÇاختند را حÇدود آن و قÇوشه و اهÇوان و شد كاشي حسين نايب به ملحق و

نÇام هÇمين به نيز آن مركز است/ فردوس شهرستان طبس بخش دهستانهاي از يكي نام حلوان /1
است/

چاال كي/ و چابكي /2

نامي شجاعتي و بهجلددستي2 را حلوان1 محمدعلي و آمدند طبس به رو يكديگر
كÇه خÇواست حسÇين نÇايب بÇريزد/ طبس بر بيخبر خواست و آورد بهتصرف
ن متحص رفته ارگ به آنها خواست وجهي و را طبسيان داد اطالع آيند; بهاستقبال
خارج در و نمودند حفظ را ارگ در محصورين جان و ديدند جنگ تهية و شدند
چÇنان طÇبس ارگ آنكÇه بÇا نÇموديم حسÇين نÇايب با مقابلي ما كه دادند شهرت
در كÇه خندق و بارريز و حصار آن با شود گرفته نيست ممكن كه محكمهايست

شده/ شنيده كم آن بهاستحكام روزگار
او بر تيري ميرفته, راه آسوده حسين نايب پسر روزي محاصره اثنا¾ در و
نÇموده خÇراب و غÇارت را خيابان و نمود غضب حسين نايب شد/ كشته خورده
بعضي و نمود گنابد به مراجعت نام محمدعلي و طبس اموال تمام با نمود حركت
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ر Öس ا به به گنابدو بيايد روزه پانزده كه نمود گنابد مأمور را او حسين نايب كه  گويند
او بÇا هم محمدعلي اتباع بعض و شود ملحق او به نموده, مراجعت ابوتراب حاج

هستند/ نيز االن و بودند
كÇه رÅسا¾ نزد فرستاد و است گنابد خا ك اول كه عمراني به آمد محمدعلي
كارش چاهجو حسن پسر كه داد سخت جواب ابوتراب حاج بدهند/ تفنگ و اسب
بÇا را جÇمعي ديد تهيه و بيايد/ روز ا گر گويي جواب در حاضرم رسيده; اينجا به
را خÇود خواهر شوهر رسيد, محمدعلي به كه خبر گرفتند/ را برجها سر كه تفنگ
كه و بردند جومند به قبل سال را خواهرم كه گذاشتي چرا كه زد چوب را او و طلبيد
صÇفت آن در كه او ناموسداري غيرت ابوتراب/ حاج گفت: شد? اينكار باعث
كه رسيد دلويي به تا شد سوار اتباع با Gفور آمده, جوش به بود خلق تمام سرآمد
آسÇوده عمر اين شر از را شما كه آنجا اهل به داد خبر نوقاب/ به فرسخست ربع
را او نمايد عقب به نگاه يا برگردد هركس كه را خود اتباع كرد امر پس مينمايم/
و شÇد نÇوقاب وارد گÇذاشÇته اسب سرزين تاخت/ يكجا به و نمود خواهم  گلوله
امان را محمدحسين حاج پسرهاي و شدند ق متفر مردم گرفت/ را او خانة اطراف
حاجي برج از و بود نشانزن كه را بيدختي نام محمدرضا و آورد زير به برج از داده
حاج پسر و كشت را او و آورد زير به كرد تير محمدعلي از اسب يك محمدحسين
مرحوم آن به دراز كه دست همان بر خورد/ تير ل او نام, عبدالكريم شيخ ابوتراب,
بÇر و سÇاختند او بÇراي عÇجيبي قÇبر لهذا و ماند دراز او دست طريق بهمان و شد
برهنه را او عيال پس را/ ديگر پسر هكذا و خورد گلوله موضع همان بر او پيشاني
حاج خون گفت: ابوتراب حاج ببين/ و بيرون بيا زد: صدا و جمعيت ميان به آورد
ميداد تومان هزار بيست تا نداد امان خواست/ امان و گرفت آخر مرا سلطان مال
بوده ستيزي با پردلي عجب نمودو جنگ داشت تاجان اوهم قبولنشد/ نكشد  كه
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او خانههاي و داشتند محاصره را او دور ديگر روز ظهر تا ظهر اول از كه او است
در توي خانههاي و سرا قلعه در ميرفته خانه آن به خانه اين از و كردند خراب را
را آنجا جنب حمام هيمههاي كه ميدادند آتش او بر هيمه متصل و نقبها و تو
فÇرود و مÇيريختند او فرشهاي و لحاف بر نفت چليك دوازده و نمودند تمام
و مÇيكرده/ جÇنگ مÇانده زنده او ذلك مع و خانهها سقف از او بر ميفرستادند
و نينداخته دست از را تفنگ معذلك او, لباسهاي و بوده سوخته او تفنگ قنداق
را او سÇر زده, او چشÇم بÇر تير دري شكاف از باالÑخره و بود ميزده تير آخر تا
را او نعش و پاره پاره را او اعضا¾ بودندو برداشته را او سر كه بودند زده تير چندان
پسر دو و تمام را او اسناد و غارت را او اموال و بودند آورده بهمحضر كشان  كشان
حÇاجمحمدحسين همشيرة كه او قديمه عيال و بودند زده تير را يكي كشته, او از
داشته اسير شب آن را او ديگر عيال و ل مبد لباس به بود كرده فرار ل او همان بوده
سالطين ا گر بالجمله و بود نموده روانه خيبري به داده او به را او ة خاص اسباب بعد
نمود او به سردار محمدعلي آنچه نمايند, اذيت خواستند را او غضب كمال با عالم
بود كرده مردم به سال چهل مدت در آنچه نميآمد/ وصف و حد به نميتوانستند/
و مدديان و تماشاÄيان بعد گذشت/ او سر بر روز و شب يك در بود, نموده خيال و
و بهعمرانÇي نمود مراجعت پس رفتند/ بيدخت غير گنابد دهات تمام از غارتيان
اسب رÅسا¾ ساير و علي مال حاج آقاي جناب از و دهات به مأمور چندين فرستاد
احضار و بيدخت به آمد شب نصف قاتل جعفر با بعد شب دو و گرفت تفنگ و
فÇدا مÇن باشد, بدرفتاري بنا¾ ا گر كه ميروم من گفت: صدر حاجي نمود/ ايشان
و شد رفتار بود او ميل آنچه و ايشان منزل به آورد و نمود خوشدل را او و شوم/
او و بود شده وارد شب اول دولتي اردوي شب همان و رفت و خورد غذايي سحر
تا دوماه بود محصور و گيسور قلعة به آنجا از و حسينآباد به رفت جنگي از پس



ايران عرفان 128

را قÇلعه و زدنÇد تÇير را او تا بفريفت تطميع به را او اجزا¾ عمادالممالك باالخره
خÇود قلعه از شدن مأيوس از پس او لكن نمودند/ اسير را همه و دادند ف بهتصر
از و زدن شÇبيخون از ÇÇ گيسور در نمود شجاعتها چنان و كشت را خود و زد تير
در اردو بودن با قصبه بهقريه آمدن شب ل او و دشمن سنگر در آمدن بيرون نقب
ذلك امثال و بردن Gاسير تفنگ و اسب با را آنها سوارهاي از نفر هفت و جومند
رستم تالي و دوران نادر الحق و شود/ كتابي چونرستمنامه شود نوشته ا گر كه ÇÇ
حاج جناب كه داشته بنا و گردانيده را خود نيت آخر روزهاي در لكن بود دستان
بود خواسته ايشان از غيرممكن بسيار اسلحة و بكشد/ نيز را رÅسا¾ ساير و علي مال
دشÇمن Hباطن كه مظفرالسلطان پسر اسكندرخان او رفتن و او شدن تمام از پس و
بÇرگزيدن و او مÇصاهرت قÇبول عÇدم بهسبب ÇÇ علي مال حاج جناب با بوده شده
دشÇمني تÇهديد ساالرخان زمان و بود نموده اسبابچيني دفعه چند و ÇÇ ديگري
HخصوصÇم ده اهÇالي دل نÇموده, رها تفنگي آمده, بيدخت دور شبي بلكه نموده
آقÇاي كÇه را او بÇود واداشته محمدعلي ل, او سفر در و شكسته را ايشان بستگان
و نمود رها خواهرش بهشفاعت و نمايد تير كه بود بسته درخت بر را صدرالعلما¾
و نمايد علي مال حاج جناب احضار كه بهعمراني در بود واداشته را او سفر اين در
اينكارها از دست بگوييد او به فرمودند: او والد به روز همان رود/ بهبيدخت شب
شÇد/ مÇريض روز هÇمان بÇرانÇدازد/ را خود نسل كه برافروزم آتشي اال و بردارد
شد سالم هرحال به نوعهايي/ به نمود التماس و داد نذري شده ملتجي مظفرالسلطان
در و بود ايشان ملكي قلعة كه گيسور مرمت براي رفت وقت اين تا بود چندي و
گنابد به را او و بوده طاعون مرض شايد و شد تمام يكشب در و ترسيد گويا آنجا

ميشد/ بدي مصدر ميبود زنده ا گر كه است محتمل و نمودند دفن آورده,
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اتباعش و ساالرخان ه قص

ل او در گÇنابد/ تاخت بر بود وي محر ك كه حاجحقدادي بلوچ علي مال اما
و رفت بÇيرون بÇياخÇتيار داشت پÇا بÇرروي را تفنگ سر رسيد, كه بهمهنه سفر
حاج خانة در درنوده او حركت از بعد چندي و گنابد توقف مدت و برد را انگشت

بود/ افتاده خان علم مير
سÇاالرخÇان نÇزد بÇود بÇيدخت از ايشان آوردن مأمور كه محمدبك خان و

جنگل/ در شد كشته قبل چندي
حمام از و بود موذي جليس و گرفتن پول مأمور كه قمي اسماعيل كرباليي و
هر شده سوار اسب سه بر دلويي به ساالرخان با شده سوار روز همان برگردانيد,
و او صورت گرفت آتش مشهد در گنابد از رفتن از پس و زدند زمين به را او سه

ندارم/ او از خبري ا كنون و مدتها شد مبتال بهمرضي
كه زد او پاي بر لگد Öاسب گنابد بهقصد زاوه از حركت ل او ساالرخان خود و
هم بعد يكسال و بود لنگ گنابد در هم بعد و ميكرد معالجه و بود افتاده مدتي تا
از پس علي مال حاج آقاي و شد دولت ر مقص خود, بهمحل برگشت آنكه بهمحض
ل او شÇدند طÇهران روانÇه شÇبانه ديده شخصي كارهاي تهية روز بيست خالصي
منظم سردار به شد جنگ وزارت از تلگرافي حكم آنكه با رفتند مجرد و رمضان/
غنيمت اهالي را مقدمش و مأمن تا برود ايشان همراه حفظ براي سوار پنجاه  كه
تجديد و دعوت مشغول و ننمودند احدي به تظلم اظهار Hصورت ايشان و شمردند
ÇÇ االÑصل قزويني عباسعلي الحاج اقل ÇÇ بنده اين و بودند اطراف ساير و آنجا فقرا¾

نمودن زد به گوش نموده مفتخر علي" "منصور بهلقب فرموده بهدعوت مأمور را
گنابد در كه تا كنون بودم سفر در و فرستادند غيرها هندو و حجاز عراقينو به Öدين

گشتهام/ بهخدمتش ف مشر آمده
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و ظÇهيرالسÇلطان با را الوزاره معتمد نظميه رÄيس ايشان ورود چهارم روز و
محرمانه سفارشات و فرستادند بهمشهد دولت امنا¾ را سعيد, سردار قشون, رÄيس
كه را ليك ع دور و رفته بيخبر شبانه ماه دو از پس خراسان قشون رÄيس نمودند/
و نÇمود مÇحاصره را او گرفته, تربت فرسخي دوازده در است ساالرخان محكمة
نفر هفتاد قرب كسانش و اوالد و او عيال و نمود فرار او خود زخمي چند از پس
دهات از كه رفت سعدالدين تا او خود و شدند زجرها انواع ماه دو تا و شدند اسير
شÇناخته را او است, جوانÇمردي و شجاع كه ابراهيمخان ميرزا آنجا است/ ترشيز
از گÇذاشÇته, بÇجا تÇمام را خÇود اسÇباب بÇاقي مجروح, نفر چند نمودند/ تيرباران
بودند رفته شكم بر غلطان شده, بيرون بودند ديده مبال راهرو در روز كه سوراخي
پس چندي تا شدند/ متواري رسانيدند, به كوه را خود پياده شده دور كشيكيان از تا
را او خÇواسÇتند سÇمنان در و رسÇانيدند بهطهران را خود ماه دو به بيراهه از پياده
و او التماس برحسب اعظم سپهدار كه نمود مستخلص را خود بهتلگرافي بگيرند,
كÇه بود نموده مخابره بود, تومان هزار پنج و بيست گويند كه خطيري مبلغ دادن
نÇورعليشاه آقÇاي فÇداÇÄيان از بÇعضي پس بÇهطهران/ بÇيايد العÇنان مطلق او خود
و شÇدند مانع را او ديگران نگرفته, صورت رساند/ قتل به را او كه داده ترتيبها
مÇعني در و چسÇبانيد سÇپهدار بÇهبستگان را خÇود تÇا شد پنهان طهران در چندي
شد/ ملت مغضوب او خود او از سپهدار حمايت روز از و نمود را او حفظ سپهدار
سÇفير و زرگنده به پناهنده او و نمودند را او كشتن ارادة مجاهدين مرتبه چندين
بود/ طهران گيرندة و شاه محمدعلي خالع و مشروطه حامي اول آنكه با شد روس
چÇندي از پس تÇا ساالرخÇان شد/ استنطاق و طهران ه بهعدلي جلب بههرحال پس
از پس GاهرÇظ الملك/ شجيع اموال اسم به گماشت او سر بر پليس مدعيالعموم,
پسÇر سÇاالرالسÇلطان نÇمود/ سÇپهدار نÇزد زرگÇنده به فرار شده, مضطر روز چند
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نوشت سپهدار به گلهنامه حضرتست, آن مريدان از كه عضدالملك نايبالسلطنه
حÇضرت آن امÇر بÇه تÇظلم براي كه نوقابي االشراف معين محمدحسين حاجي و
خÇود دعÇواي از دست مÇا كÇه سÇپهدار بÇه نÇوشت بÇود آمÇده طÇهران به Hتلگراف
را او او, لهذا نپسنديم/ آنجناب به را ساالرخاني مثل حمايت ننگ كه برميداريم
وسيله و واسطه را او و االشراف معين نزد آمد بهطهران بيراهه از نموده, مأيوس
عبدالعظيم/ حضرت در رسيد ايشان خدمت و حضرت آن از گرفت اذن كه نموده
مقاصد آنكه وجود با و است عفو كرم خانوادة حق كه نمود التماسها و شد ملتجي و
واداشت, امÇر ايÇن به مرا خود رياست براي كه فالني آن Hمخصوص را شما اعدا¾
شما فرش بر پا را بديها تمام دارم قبول معذلك و نمودم نيكي من و ننمودم اجرا¾
مÇعين حÇاجي و حÇضرت آن از كÇه نÇقدي هÇمان سÇند و نماييد عفو  گذاشتهام,
الزمÇة آنÇچه بÇههرحÇال و نÇپرداخÇته/ هنوز ا گرچه داد بود, رسيده او بهشخصي
آنكه بعنوان دادند نوشته تا نمود آنها امثال و درحضور ننشستن حتي بود التماس
به خرج براي جزÄي و نشود آنها ض متعر راه در كسي شدند, روانه عيالش و برادر
طهران در هست Hمحبوس سالست سه دو قرب كه حال تا هنوز او خود و دادند آنها

است/ نپرداخته را وجه آن او ضامن هنوز و
بهتربت رفتن از پس و شد فاحشه گرفتار گنابد همان در ل او ابراهيم شيخ اما
عبدالعظيم حضرت در كه حضرت آن و شد كربال روانة و زشتي بهفعل شد بدنام
چÇنين ا گÇر كÇه بسÇپاريد كاروانسراها به و برويد ا كنون فرمودند بهجمعي بودند
كÇجاوه از سر و وارد قافله رسيدن بهمحض رفتند Gفور نمايند/ خبر آمد, شخصي
در برده را او شد/ طهران به تلفن Gفور دادند/ پليس بهدست گرفتند را او درآورد/
نÇه و بيست مدت ميشد/ متظلم ميرفت مبال به هركس نمودند/ حبس مبال ممر
در خبيث آن بود, حضرت آن گرفتاري تمام بقدر ابراهيم شيخ خود بهقول كه روز
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را او شÇده راضÇي بÇاالخره تÇا برانگيخت واسطهها و شفيعها و شد محبوس آنجا
شده, مرخص و داد نوشتهها و نمود عفو استدعا¾ و حضرت آن بهحضور آوردند
از سبزوار تا رفت بيراهه از مراجعت در و رسانيد خود بهعيال عتبات در را خود
حاج چنانكه نشود; او ض متعر كسي كه بودند سپرده آنحضرت آنكه با خوف/
بÇههمراهÇي را االشÇراف مÇعين حÇاج نÇمودند, مرخÇص طهران از كه را ابوتراب
برادر حاتمخان به نوشته هكذا و نكشد راه در را او بستگان از كسي كه فرستادند
پسربچه با را او آنكه تا بود تربت در ذلت به كمال ابراهيم شيخ و دادند/ ساالرخان

نمودند/ بيرون را او ديدند; زشت بهفعل
و نÇمود عÇفو التÇماس و نÇوشت بهطهران او خود پس صادق, شيخ حاج اما
Hتلگراف پس بفرستم/ تا نداريد حالل ا گر نزدهام, دست من را شما وجه كه نوشت
ض تعرÇم او بÇه بÇود نÇرسيده آزاري Hصورت او از چون و رسانيد ايشان به را وجه

نشدند/
گÇنابد در فساد تخم او كاشتن ل او كه مشروطه ل او در پس آصفالدوله, اما
قوچان دخترهاي فروختن و اموال عاي اد و طهران در بهاستنطاق شد گرفتار بود,
خرجها و شد گرفتار سخت ثانيه مشروطيت دورة تا كشيد مغضوبيت رشته اين و
آن رسيد, بعضي به گوش پرده در كه خبر نمودند/ والي را او بعضي آخر تا  كرد
كه بكنيد نميتوانيد كاري قدر همين شماها فرمودند انجمني در بهجمعي حضرت
خÇبر مÇجاهدين تمامست/ بهمحل ما رفتن باشد او ا گر كه نشود والي خبيث اين
اجÇتماع كÇه صÇفر هشÇتم و بيست در پنهان بهخراسان رو نمود حركت كه شدند

شادي/ و طرب براي زدن دست /1

از و شد عزل زدندو دستكها1 جمع حضور در بود, عبدالعظيم حضرت در ايي غر
خجل خانه در و شد ر متضر مبلغي و برگردانيد ذلت با را او و رفت مأمور همانجا
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از HكمÔح كه كسي طلب تومان هزار پنجاه بهاسم مجاهدين بعد شب چند تا نشست
بهخانة بعد شب دو و بود مرده آصفالدوله صبح رفتند/ او بهخانه شب بگيرند, او

/ قي× Öب ا و د ش ا Ô¸ ر خ اال× و رفتند; او صبية
اسباب لكن شده نصب امسال باز و شد عزل سال همان پس ركنالدوله, اما

است/ مهيا اطراف مرجي و هرج و روسيان آمدن و او عزل
امسال نمود, سلطنتانه رياست امسال تا كه هراتي آخوند پسر محمد شيخ اما
خود اجزا¾ بهدست نمودند مسموم بود مفتي كه را او پدر ايران به روس آمدن به
دار بÇه ثÇق¹االسÇالم چون ترا بماني ا گر كه نمودند تهديد روسيان را او خود و او
نشÇابوري مÇحمدخان گÇرفتار داود فÇخر در و رفت بيرون شبانه البد زد خواهيم
شد/ بود, شده كشته ايشان بهحكم كه بلوچ, هدايت كربالي خويش قوشآبادي,
خواهند ترا عزاي و من لعن منابر بر بكشم ترا ا گر گفت: او كاغذهاي اراÄه از پس
آن پس نÇمودي? ريز گلوله را هدايت چرا كرد/ رفتار كشتن از بدتر بايد داشت;
بهطهران HفÄخا نمود/ رها صبح آورده, بجا بيادبي و زجر از توانست آنچه شب

شود/ چه عاقبت تا هستند آنجا در كمنامي به كمال رفتند,
كشته آنها تمام پس مشهد در داشتند پا و دست اوقات آن كه مجاهديني اما

شدهاند/ ق متفر و شده
و شد بزرگوار آن موكل حضرت آن حبس اول شب كه محمدبك فيض اما
و لغزيد اطاق آستانة از همانشب گفت, سخن درشتي و اهانت و جسارت بهطرز
جا درست گفت: ديگري درد, روز ده از پس بست/ شكستهبند و شكست پايش
گنابد در تا و ديگر روز چند از پس هكذا و داد جا باز و شكست Hثاني و ندادهاند
مرتبة ميرفتند كه جنگل در تا بود افتاده گوشهاي در و شكستند/ مرتبه چهار بود
با و نكردم شما به بدي كه من كه ميكرد عرض او كردندو درست راه بين در ديگر
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سÇايرين مÇنتظر هÇنوز و نÇموديد ديگÇران پاي مثل مرا پاي چرا دارم نيكي شما
هستيم/

شد/ مفقوداالÑثر بعد و بود خاÄف روزي چند نام عبدالله قتل, مرتكبين از اما
آن كسان به بعضي دهندو نوقاب به را او قتل نسبت بعضي كرده/ فرار گويند بعضي
نÇه و اثÇري نÇه و صدايي نه كه بوده چنان شده كشته هم ا گر بهرحال و حضرت/

است/ حدسيات ميگويد هرچه هركس و نشده ديده او از جسدي
چندي و آمد به گنابد ساالرخان با و بود تربت فراري چندي پس مهدي, اما
كرد فرار و شكست تمام او دندانهاي خوردو زيادي ضرب نزاعي در تا مخفي بود

بنمايد/ چه خدا بعد تا هنوز و شد ديوانه او زوجة و شده سا كن جنگل در
و بود جومند و نوقاب در چندي و نمود فرار شهادت ل او روز پس جعفر, اما
و تÇربت و بÇهمشهد رفت GرارÇف تا بود خاÄف هميشه و بود او با Gفرار هم عيالش
آمÇدن تÇا نÇموده مراجÇعت و نرسيد و ميخواست آنجا اشرار از خلعت هم آنجا
او بهطهران ايشان رفتن از پس و داشت جوالن آمده او همراه به گنابد, ساالرخان
حÇاج پسÇر و ديد كافي را او كه نشابوري محمدعلي راه بين در نمودند/ احضار را
دو آن كه داد محمدعلي به تومان هفتاد استنطاق در امر بروز خوف از هم ابوتراب
نگاهداري را او او, براÄت به گمان و نمود مع خود با را جعفر نموده, مستخلص را
انبار در و بردند بهمشهد و نمودند اسير را جعفر شد/ كشته و شد محصور تا نمود
بهسزا كي تا است پريشان عيالش و است محبوس است يكسال االن است حبس

رسد/
چند و نوقاب وقعة در است محمدعلي دست مقتول ل او پس عبدالكريم, اما

بنمايد/ چه خدا منبعد تا هستند ا كنون ديگر نفر
را فقرا نمودن اذيت و را نوعي شرارت طبسيان تهييج ل او از ايران اوضاع اما
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روز از و يÇافت انتشار طبس و ايران در شرارت و فساد اندازه بههمان دهات در
كه رضا حضرت حرم در مشهد در طبسيان و آصفالدوله اغوا¾ به طالب هرزگي
و شد نخواهد راضي حضرت نشود, جاري حضرت سر باالي در خون تا فرمودند
كي تا كه كرده عرض كسي هروقت تا كنون و برداشته بزرگي بناي بنيان خداوند

دارد"/ دراز سر رشته "اين هنوز ميفرمايند: بنا, اين ميشود تمام
و كشتند سبزوار در را ارمني مامقاني, حسن شيخ بهحكم اوقات آن مقارن و
و روسÇيه و عشقآباد به آنجا از و فتنه آتش درگرفت مشهد در و كشيدند آتش
آمÇد بÇهطهران فÇتنه آتش برگشت و كشيدند آتش را يكديگر بادكوبه و تفليس
اوج فتنه مسيونوز نخواستن كمكم فضلاللهو شيخ آقا عبداللهو آقاسيد نزاع بهبهانة
و مشÇروطه عÇنوان Hثاني و را آنها دادند مراجعت و رفتند قم به طرفيان و  گرفت
روي را هÇروي مال كاظم آخوند و شدند طلب آزادي ملت و آمد بهميان استبداد
تا شد فتنه و شر هيجان و شمردند عبادت را يكديگر قتل هريك و نمودند دست

درگرفت/ آتش مرتبه يك به نمودند, شهيد Hمخنوق را مرحوم آن آنكه
عقب شدندو كشته جمعي گرفتو باال فتنه شدو مغشوش تبريز بعد روز چند
شد پناهنده حكومت گرفتندو را شهر بودند, اصفهان ذليل هميشه كه بختياري آن
و بÇرافÇراشت را سÇلطنت مÇخالفت عÇلم گÇيالن و رشت در سÇپهدار طÇÇرفي از و
را اسعد سردار جمعي و دادند حركت را سپهدار جمعي و رسيدند هم به مجاهديني
شاه محمدعلي جمعيت هزار يك و بيست با طهران دور به آمدند نفر هفتصد با و
وارد صبح روس از تام همراهي و ندادن راه براي قزاق مهيابودن و تمام استعداد و
از خÇلع و روس سفارت به شد پناهنده شاه محمدعلي و جنگ/ بدون شدند شهر
و نÇمودند مشروطه سلطان بود طفلي كه احمدشاه سلطان را پسرش و شد سلطنت
بÇه بÇالصراحÇه مÇرحÇوم آن كÇه وعدهاي برحسب ساالرالسلطان پدر عضدالملك
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بÇود زنÇده تÇا و شÇد السÇلطنه نÇايب او گÇنابد, سÇفر در بÇودند داده ساالرالسلطان
بلند جايي از صدايي روزه هر بهبعد روز آن از و نمود/ مĤبي سلطنت باالستقالل
تبريز و رشت و /Gكرار شد حسين نايب و اردو پامال كاشان شد, تمام اردبيل است/
و شÇد غÇارت ر رÇمك كÇرمانشاهان و درآمد/ روس ف بهتصر و شدند كشته بسيار
هÇر ل او Hمخصوص نباشد/ فشار گرفتار آن به آن كه ايران از نيست نقطهاي هكذا
تÇا گÇنابد در خÇصوص شÇعله مÇيگيرد اوج حÇضرت آن شÇهادت شÇمسي سÇال
راقم وفود ماه چهارم كه 1330 سنه صفر شهر و ميشود آرام كمكم باز چندماهي/
لشكÇر هÇزار چند محرم همين ل او كه رسيد خبر نورعليشاه آقاي آستان به است
از تÇركمان آمدن و مخلوع شاه محمدعلي ورود خبر از ايران تأمين اسم به روس
آنها و شدند تبريز وارد سلطانآباد و همدان تا وله ساالرالد يورش و استرآباد حد
كشتند/ را روسي نفر پنجاه و صد و بودند مشروطهخواهي در مجد و غيور بسيار
با را ثق¹االسالم و كشتند را نفر سيصد و نموده خراب توپ با را محله يك هم آنها
بÇه وا گÇذار و نÇمودند آرام و ف تصر را شهر و زدند بهدار علما¾ از ديگر نفر دو
در نيز نمودندو مراجعت نمودندو بود, شاه محمدعلي سرگردهاي از كه صمدخان
رضا(ع) حضرت بهمشهد توپ عراده هفت با روس لشكر هزار سه م محر همين
رفتار آرامي به آنجا اهل با و نشسته ايالتي ارگ در آمدهاند/ است, ايران سرحد  كه
هر ف تصر بدو در كه معلومست و ميكنيم امن شما خود براي ما ميگويند و دارند
كند چه بعد تا هند/ با انگريز مثل شد خواهد گفته اغفالآميز سخنان اين مملكتي
سال چند اين در را ايران اوضاع ذ كر و دارد دراز سر رشته اين و ايرانيان با خداوند
ما مقصود و روزنامهها به و ديگران بنويسند تاريخ اين در كه كتابي به واميگذارم
به ميكنيم ختم و مطالب اين دارد باقي هنوز و بود/ حضرت آن شهادت اثر اجمال
و نمودند انشا¾ گنابد بودن در كه ناÄبالصدر آقاي ميرزا حاج جناب از شعري چند
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نمود/ خواهم ملحق و درج خواست خداوند ا گر را بعد وقايع
/ هت قÔوَّ و اهللا ل Öوحب نÐاال Ôهاد ايâر× ÔتÖد رماا تمَّ Öدق و

/1ì9 آية عمران, آل سورة /1

1 ونÔق ز ÖرÔي م هب ر دÖن ع Õ¾ي×اÖحا Öلب Hات و× Öما اهللا بيل فيس قÔتلÔوا نâالَّذي بنَّ سÖحت ال×

Çلخراب ل ابÇنوا و فÇرمود سÇبب زين سÇراب و حÇبابي جÇز دنÇيا نÇيست
حÇباب بÇر آبÇي روي مÇاني چÇند آب بر نقشي چون است دنيا خانة
ويمÇپوي نيشاستگرد نوشآن مÇجوي وي در دوسÇتان فراق جز
هست چÇه را او دوستان مرگ غير است داÇÄم عمرش گويند را خضر
زنÇدگيست ايشان هجران از مردن مÇردگيست عÇزيزان از بعد زندگي
تني Öل مÇÇ Öه ا ÇÇا م× د ÖعÇÇ ب ÇÇÇقي× Öب ا فÖيÇÇÇÇ تني ك Öل هÇÇ Öم ا âذيÇÇÇ الَّ Ôت Öو مÇÇÇÇ Öال ا هÇÇÇÇ ي ا

شدم سرگردان و رفت سر از عقلم شÇدم بÇيجانان و رفت جÇانم جان
صÇعود بÇنموده فÇرموده مÇا تÇرك وجÇÇود اقÇÇليم مÇÇÇلك پÇÇÇÇادشاه
راسÇÇتان امÇÇÇام از بگÇÇÇÇويم تÇÇÇÇا داسÇتان ايÇن دوسÇتان اي بشنويد
دلي صÇاحب هÇÇر ايÇÇقان سÇلطانعلي كÇÇعبة حÇضرت خÇوبان شاه
او بÇÇÇود حÇÇÇÇقيقت راه هÇÇÇÇادي او بÇÇود شÇÇريعت عÇÇلم حÇÇÇÇافظ
ديÇار بس و شÇÇهرها بس ديÇÇدهام نÇهار و ليÇل گÇرديدهام بسÇي مÇÇن
نÇاديدهام كسÇي مÇÇانندش و مÇÇثل بشÇنيدهام بسÇي نÇÇيكان صÇÇحبت
كÇريم زان بÇÇديدم كÇÇرامÇÇتها بس مÇقيم بÇودم خÇدمتش روزگÇÇاري
نÇياز اهÇÇل بÇÇا كÇÇعبه طÇÇواف در حÇجاز مÇلك تÇا بÇوديم سÇفر هÇم
شÇÇديم اهللا رسÇÇول قÇÇÇبر زايÇÇÇÇر آمÇديم بيرون كه چون مناسك از
اسÇف صÇد با شدم هندستان به من نÇجف سÇوي جÇبل از جنابش شد
پÇرداخÇتم جÇÇهان سÇÇير در بگÇداخÇتم گÇÇاه دوريش از سÇال چÇÇند
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بÇاختم عÇالم دو هÇÇر خÇÇيالش بÇÇا سÇÇاختم طÇÇرايÇÇق تأليÇÇف  گÇÇاه
يÇقين شÇÇهر تÇÇا آورد جÇÇذبهاش اين ششمهپيشاز آنكه الغرضتا
او كÇوي در مكÇان و كÇون از فارغ او سÇوي طÇهران شÇÇهر از آمÇÇدم
يÇافتم مÇعني مÇلك حÇÇضورش از بشÇتافتم خÇÇدمتش در شب و روز
خويش دلدار از باقي خود از فاني ملكمعنيچيستوصليارخويش
يÇاد به را پيشش تو آور بود آنذوالرشÇاد گفته پيشازايندرمدحت
جÇبرÄيل بÇاب و اسÇÇمعيل حÇÇجر خÇÇليل مÇÇقامات تÇÇÇÇو آسÇÇÇÇتان
حÇرم و ديÇر در مÇقصود تويي اي مÇÇلتزم و مسÇÇتجار و حÇÇÇÇطيم اي
فÇراق بÇا وصÇالش تÇÇبديل نÇفاق كÇÇرد روي از و بÇخل از روزگÇÇار
بÇÇيقرار خÇÇÇÇونيندالن غÇÇÇÇصة بÇيار پÇايان را قÇÇصه و گÇÇرد بÇÇاز
خÇبر گÇه اشÇارت مÇيفرمود دگÇر گÇاه اوقÇات و درس در عÇÇصرها
خÇداست مÇرد شÇيوة گشتن ايÇنشهادتمقصدومقصودماست كشته
اشÇقيا¾ قÇتيل نÇجمالديÇن چÇو يÇÇا كÇÇربال دشت مÇÇظلومين هÇÇÇمچو
عÇÇلي مÇÇيثاق و عÇÇهد شÇÇهيد آن مشÇتاقعلي و شمسالديÇن همچو
بÇيشكي آمÇد فÇخر گشÇتن چÇيزكي كشته نÇÇباشد بسÇÇتر در مÇÇرده
گÇÇو راز شÇÇهيد تÇÇاريخ وصÇÇÇف بÇازگو نÇدارد پÇايان سÇÇخن ايÇÇن
حÇرم از رفت وضÇو تÇجديد بÇÇهر صÇÇبحدم قÇÇريب شÇÇÇنبه شب در
نÇبود او بÇÇا كسÇÇي تÇÇنها و يكÇÇه بÇود خÇانه بÇيرون كه نهري جانب
ذوالشÇهود آن بÇر آوردنÇد حÇمله عÇÇنود قÇÇوم از بÇÇودند كÇÇمين در
بÇود اهللا ذ كÇر مÇجراي نÇفس هÇÇر بÇود راه را خÇدا حÇلقومش چونكه
انÇداخÇتند آب در را پا كش جسم سÇاختند بÇيجان سÇخت فشÇار از
مÇÇثنوي مسÇÇÇÇتطاب كÇÇÇÇتاب در مÇعنوي آن اينچنينفرمودهاست
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زد اهللا بÇر و كÇرد صÇÇورت قÇÇصد زد راه صÇورت كÇه را كس بسا اي
خÇدا دربÇÇار سÇÇوي رفÇÇتن وقت اوليÇا¾ وضÇوي بÇاشد چÇنين ايÇÇن
شÇوند بÇيچون حÇضرت قÇبول تÇا كÇنند خÇود بÇÇخون را مÇÇرطهارت
نهار و ليل بيستوششبوديازآن بÇÇهار فÇÇÇصل و ل يعاالوÇÇÇÇرب در
است مÇقصد اضافه بيستوهفتشهم است سيصد و هزار از هجرت سال
نÇحيف و گÇلزار هÇجران از بÇÇلبل خÇريف وي عÇاشقان بÇÇهار شÇÇد
بÇود كيش و شرع ترويج در جمله بÇود بيش اندي و هفتاد از عمرش
خÇÇيراالنÇÇام سÇÇنت قÇÇرآن درس تÇمام عمري يك ميبود اين جرمش

تÇعب و كشÇيدي ايشÇان زحÇÇمت شب و روز كاندر ميبود اين جرمش

طÇÇعام و دادي لقÇÇمه را جÇÇملگي شÇام و صبح ميبودكاندر جرمشاين

تÇيمارشان هÇم و بود عالجش هم بÇيمارشان همه بودي اين جرمش
طÇعام دادي و فÇرمودي مرحÇمت مÇدام را قÇاتل بوديكه جرمشاين
رسÇيد قÇلبم بÇر كÇه جÇراحÇتها وان بÇديد مÇن چشÇم آنÇچه نبيند  كس
مÇÇيغ زيÇÇر انÇÇدر رفت آفÇÇÇÇتابم دريÇÇغ اي دريÇÇغا اي دريÇÇÇغا اي
بÇاطلي قÇوم جÇور از شÇÇهيد شÇÇد سÇلطانعلي شÇه فÇقر اهÇل قÇÇطب
شمساليقين اي گشت شب ما روز المÇÇتقين امÇÇÇÇام اي فÇÇÇÇراقت از
للÇÇÇÇعالمين رحÇÇÇÇم¹ جÇÇÇÇوار در قÇرين هÇم سÇعادت بÇا بÇرفتي تÇو
مÇالل بÇحر در غÇرقه بÇÇمانده مÇÇا بÇÇيزوال دار سÇÇوي بÇÇرفتي تÇÇو
مÇن ايÇمان هم و كفر بودي تو اي مÇن قÇرآن و قÇبله بÇÇودي تÇÇو اي
مÇن المأواي جÇن¹ بÇÇودي تÇÇو اي مÇن اقÇصاي مÇقصد بÇودي تÇو اي
انÇداخÇتي لحÇد را مÇهدش كÇه تÇÇا نشÇÇناختي او قÇÇÇÇدر گÇÇÇÇنابد اي
ظÇÇالمين شÇÇهيد تÇÇÇÇاريخ بÇÇÇÇهر غÇمين مÇحزون مÇعصوم رقÇÇم زد
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عÇÇلي نÇÇÇور سÇÇÇÇلطانعلي وارث جÇلي گÇفتا بÇر و نÇور از دلگرفت
مÇقام ايÇن در مÇÇولوي جÇÇناب از كÇالم ايÇن ز تسلي را خود ميدهد
گÇالب> از جوييم كه از را گل بوي <چونكه گÇلرفتوگلستانشدخراب
فÇردوسيان بÇÇا است انس مÇÇجمع قÇدسيان بÇا قÇدسيش روح كÇه تÇÇا

او اعÇÇقاب و عÇÇالم بÇÇماني تÇÇÇÇو

ÔههÇÇÇÇ Öوج حÇÇÇÇج¹اهللا پÇÇÇÇÇÇناه در

شهيديه كتاب به است ملحق

مÇحمدخان بÇا هراتي خان يوسف شده, زياده روسيها جمعيت قبل چندي
شده مشهد اغتشاش باعث تربتي سيدحسن و ترشيزي وكيل حسين و قوشآبادي
رÅساي و علما¾ بعض و نمودند سنگر را رضا(ع) حضرت حرم و صحن اطراف و
او آنكه با داريم دعوت شاه محمدعلي به ما آنكه اسم به داشتند همراهي هم شهر
تÇا نÇمودند تسÇامح ركنالدوله كردند, تلگراف هرقدر طهران از و رفته ه روسي به
توپ به گرفته را حرم و صحن دور روسها سپرد/ روسها به را شهر امنيت باالخره
توپ حتي رسانيدند/ بياحترامي نهايت و نمودند خراب را منارهها و گنبد و بستند
و نÇمودند جÇاري حÇضرت سÇر باالي در خون و بستند حرم درون بر رواقها از
و گÇريزانÇيدند را نين تحصÇم و رسÇيد پÇانصد بÇه گÇويا و كشتند حرم در را جمعي
هفت خبر و بستند/ صحن در مال و برداشتند را بست و كشتند را ار زو بيگناهان
يا مشهد اهالي از شد راضي حضرت و امر شد تمام آيا و شد ظاهر آن اثر قبل سال
بياحترامÇي چنين و دارد دراز سر رشته اين شد مسموع آنچه قرار از ا گرچه نه?
شكستند كه بود روحانيين در ع تشي حرمت نرسيدهو اسالم به اسالم بدو از تا كنون
عليه فق مت بزرگ حرمت و تبريز در شكستند كه بود عاشورا ديگر و زدند دار به و
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علما¾ ذمة در امور اين تمام و بود رضا(ع) حضرت حرم حرمت ع تشي اهل جميع
راه در عزل از پس ركنالدوله نيز و بالدين الهتوكات هذه س س Æ Ôم Ôاهللا ن ع ل است ما نماهاي
و شد غارت او اموال و شد كشته او كسان از يكي و گرديد تركمان گرفتار طهران
من لي ع الم والس رسانيد/ را خود مأمن به تا گريخت فرسخ چهار پياده Gفرار او خود

دي/ Ôاله اتبع



است/ شده انجام آلمان توبينگن شهر در 199ì آوريل 19 تاريخ در گفتگو اين /1

 گفتگوباپروفسورهانسكونگ1
(Hans Küng)

پازوكي بهمن

از فرموديد قبول را مصاحبه به دعوت اينكه از Âقب كونگ, پروفسور Çس
بفرماÄيد/ را خود زندگي شرح از اجمالي Hلطف ميكنم; تشكر شما

سوÄيس (Luzern) لوزرن شهر به نزديك محلي در 1928 سال در من Çك 
كنار در دارند, آشنايي آن با ايرانيان از بسياري Hحتم كه آلپ كوههاي به مشرف
قريب ا كثر سا كنان با بود شهري من تولد محل شدم/ متولد كوچكي بسيار درياچه
20 سÇن در و خوانÇدم درس آزاد Hنسبت دبيرستان يك در من كاتوليك/ بهاتفاق
معروف (Gregoriana) ه گÔوريانا رگ بهنام كه پاپ دانشگاه در رفتمو رم به سالگي

كردم/ تحصيل كالم علم سال چهار و فلسفه سال سه است
پÇل ژان الحÇادي مÇانيسم Ôا" دربÇاره تÇزي با را خود فلسفه ليسانس شما Çس

رسانديد/ بهپايان سارتر"
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اروپÇÇايي شÇÇهرهاي سÇÇÇاير در و پÇÇÇÇاريس در دوران آن در بÇÇÇÇله Çك 
افكار و آثار به من و بود خود رونق اوج در (Existanlialism) ا گزيستانسياليسم

رسيد/ بهپايان 19ë1 سال در تز اين بودم/ شده عالقمند سارتر ژانپÔل
بهپايان بارت" " كارل دربارة تزي با را خود ليسانس شما نيز الهيات در Çس

رسانيدهايد/
وي بود/ سوÄيس بال شهر رتستانÔپ برجسته مينمتكل از بارت كارل بله, Çك 
بÇزرگترين بهقولي بنا حتي يا و متكلمين بزرگترين جزو اغراق بدون ميتوان را
از ل او درجه در خودم تز براي را وي من آورد/ بهشمار بيستم قرن پرتستان متكلم
وي بÇا بÇعدها و نÇوشتم رم در را تز اين كردم/ انتخاب بود سوÄيسي كه جهت آن
در پÇرتستان و كاتوليك كليساي Áاو كه كردم ثابت تز اين در من كردم/ مالقات
اصÇالح نÇهضت پÇايه كه است نظريه همان اين دارند/ قول اتفاق براÄت" "نظريه
داشÇتن ايمان كه است اين مطروحه مسأله ميدهد/ تشكيل را لوتر مارتين ديني
دارد ايمان حيث آن از مÆمن آيا شد, خواهد توجيه چگونه خداوند مقابل انسان
HانيÇث است, كÇافي ايÇمان و تÇوكل تنها اينكه يا ميآورد بهجا را ديني اعمال  كه
تز اين نيستند/ هم ناقض و نميكنند نفي را يكديگر دو اين كه رسيدم بديننتيجه
مرا نظرات بارث كارل مقدمهاش در و يافت انتشار 19ë7 سال در كتاب بهصورت
قرار تشويق مورد مرا بسياري و شد زيادي صداي و سر برپايي باعث كه كرد تأÄيد

بيايم/ توبينگن دانشگاه به بگيرم تصميم كه شدند باعث و دارند
بود? (Rechtsfertigungslehre) براÄت" "اصل كتاب همان اين Çس

بله/ Çك 
سوربن دانشگاه و كاتوليك انستيتو در 19ë7 تا 19ëë سالهاي بين شما Çس

كردهايد? تحصيل هم
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فرانسه به ÇÇ بودم رسانده پايان به رم در كه ÇÇ را خودم تز پاريس در بله/ Çك 
اين در نمودم دفاع كاتوليك انستيتو در Gمجدد من تز اين از كردم/ منتشر ترجمهو
لوزرن بÇه سÇال 2 مÇدت بÇراي بÇعد و ميكردم تحصيل فلسفه نيز سوربن در ايام
به كÇار مشغول روحانيت كسوت در شهر كليساي در و آمدم سوÄيس (Luzern)

استادي كرسي ي تصد براي توبينگن دانشگاه دعوت 19ì0 سال در اينكه تا شدم/
مÇن كه است سال 3ì ا كنون كردم/ قبول را دانشگاه اين الهيات عقايد اصول علم

گذراندهام/ را جالبي زندگي و هستم اينجا
مشÇاور سمت به م سو و بيست يوهانس پاپ طرف از 19ì2 سال شما Çس

شديد/ منصوب كالمي Ç اعتقادي امور در رسمي
قصد وي است/ قرن اين پاپ بزرگترين يوهانس پاپ است/ درست بله, Çك 
فراهم را امكان اين و دهد آشتي يكديگر با را مسيحي مختلف مذاهب كه داشت
گÇفتگو و بÇحث نÇيز اديان ساير درباره (Konzil) اسقفها مجمع در كه بود آورده
ميشد/ صحبت اسالم و يهوديت درباره كه بود بار اولين براي وي دوران در شود/
متكلم بهعنوان چهارسال حدود آن در من كه كاتوليك" اسقفهاي مجمع "دومين
مسÇيحيان مÇوضع در مÇثبتي و بسÇيارقوي تÇحول بÇاعث داشÇتم شÇركت رسمي
مÇورد در ا گرچه كه رسيد نتيجه اين به مجمع اين شد/ اسالم به نسبت  كاتوليك
وجود اختالفاتي اسالم و مسيحيت بين محمد(ص) حضرت و مسيح(ع) شخص
است, رحيم و عادل خداي نيز مسلمانان براي كه ابراهيم خداي به اعتقاد ولي دارد
بÇر داللت مشÇترك, اخÇالقي اصÇول و قيامت تا خلقت از مشابه تاريخ به اعتقاد

ميكند/ زيادي مشتركات وجود
بيست يوهانس پاپ از كاتوليك اسقفهاي مجمع دومين ايجاد فكر پس Çس
"اصول جديدالتأسيس رشته استادي كرسي 19ì3 سال در شما Gظاهر بود/ سوم و
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سÇال هÇمان در و كرديد قبول را (ِkumenisch) تقريبي" الهيات و دين اعتقادي
كه توبينگن, دانشگاه اديان" تقريب باب در تحقيقات "مÆسسه رياست بهسمت

شديد/ منصوب بود, جديدالتأسيس آنهم
بود كاتوليكي الهيات دانشكده تابع كه مÆسسه اين رÄيس بهعنوان بله, Çك 
بÇود/ اهÇميت حÇاÄز و عالي بسيار برايم كه بودم برخوردار مستقلي Hنسبت وضع از
آن دربÇاره مÇيبايست و گÇرديد مÇطرح مÇجمع دومين از بعد كه مساÄلي از يكي
اداره سÇيستم HصوصÇخ كÇاتوليك كليساي اساسي قانون ميشد بررسي و تحقيق
صÇدر در بÇود/ نÇه, يÇا است درست اسÇاسي قانون اين Âاص اينكه و آن متمركز
زنÇدگي (Koynonia) تÇعاوني و مشترك جامعه يك بهصورت مÆمنين مسيحيت

مراتب/ سلسله مبتنيبر سيستمي تا ميكردند
ميكنند/ استفاده "امت" لفظ از مسلمانان Çس

اصÇطالح ايÇن برادرانÇهاي جامعه چنين بيان براي بودند/ امت يك بله Çك 
زياد آنچنان پاپ قدرت اينطرف به وسطي قرون اوايل از است/ خوبي بسيار
يÇعني شÇرقي كليساي بين شديدي درگيريهاي و اختالفات منجربه كه بود شده
بÇين سÇرانÇجام و كÇاتوليك و لوتر مارتين رفرماسيون بين رم, كليساي و بيزانس
كه آنچه بهعبارتيهر يا انقالبفرانسهو روشنفكري, كاتوليكونهضت  كليساي
كه بود اين اصلي پرسش مساÄل اين به باتوجه شد/ است, آن مظهر مدرن اروپاي
اربÇاب ايشÇان آيÇا چÇيست? امت ايÇن در روحانيون مقام كيست? حقيقي امت
خداوند? خادمين خادم اينكه يا و باشد بايد آقايان آقاي پاپ آيا خادم? يا هستند
شما با كاتوليك كليساي رابطه قطع منجربه كه بود پرسشها اين طرح آيا Çس

شد?
منازعات و مشاجرات بوجودآمدن باعث بلكه نشد/ منجر رابطه قطع به Çك 
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دارد, وجود منازعات نوع اين از فراواني نمونههاي هم اسالم در گرديد/ شديدي
سعي كليسا متمادي سالهاي اما نشد/ يكي حالج با من سرنوشت البته حالج/ مثل
كتابمÇعصوم? و كليسا كتاب بخصوص كتابهايم ترجمه و چاپ از جلوگيري در

بود/ مهمي بسيار پرسش اين كرد/ يكاستفسار

پاپ? مقام با ارتباط در Çس
و مÇيدانÇند مÇعصوم را خÇود كه هستند كساني Hطبيعت ديني هر در بله/ Çك 
و مÇيگذارد بÇاز چÇيزها خيلي در پاپ) (مثل را اشخاص اينگونه دست عصمت
دربÇاره آنÇچه آيا كه بود اين كتاب اين در من سÆال ندارد/ سودي ديگران براي
شده گرفته و وحي از ملهم ميشود گفته كاتوليك كليساي عاليمقام رهبر عصمت
مثل هم ما براي ميبينيد كه همانطور خير/ يا بوده (عهدجديد) كتابمقدس از
نÇوع ايÇن كه بود اين گرفتم من كه نتيجهاي دارد/ اهميت سنت و مسلمانانقرآن
بنابراين و ندارد ديني حجيت شخص يك دردست قدرت تمركز و مطلقانگاري
در ناآرامي بوجودآمدن باعث مباحث اين باشيم/ داشته معصوم پاپ نميتوانيم ما

شد/ رم
است? كاتوليك كليساي دين اصول از عصمت آيا Çس

به شروع 1870 سال از يعني اينطرف, به پيش سال 12ë حدود از اما بله Çك 
كه است اينطور هم امروزه نداشت/ آن به اعتقاد وسطي قرون كردند/ آن تعريف

ندارند/ قبول را آن كاتوليكها از بسياري
در كاتوليك كليساي استدالل نحوه چگونگي درباره كمي است ممكن Çس

دهيد/ توضيح عصمت مفهوم باب
يعني كردهاند, باقرآن كه ميكنند را كاري همان بااناجيل خالصه بهطور Çك 

برسد/ داشته, منظور كه نتيجهاي آن به شخص اينكه تا تفسير تفسير تفسير
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هÇمواره مباحث در كه باشد آمده زمينه اين در مطالبي اناجيل در بايد Çس
ميشود? رجوع بدان

حواريون از يكي به درعهدجديد مسيح عيسي كه آنجا در مثال بهطور Çك 
يÇوناني كÇلمه ÇÇ هستي صخره يعني (Petrus) پطروس تو ميگويد پطروس خود
عصمت معناي كه است اين ميكند كليسا كه تفسيري ÇÇ است صخره بهمعني Kefas

شده بنا صخره اين روي بر كليسا كه زيرا است, نهفته صخره يعني پطروس لفظ در
است محبوبي بسيار شخص درانجيل پطروس نيست/ متن در ديگر اين اما است/
عÇازم كÇه هÇنگامي مسيح عيسي يكبار حتي است/ كرده نيز زيادي خطاهاي  كه
اين شيطان! اي شو دور من از گفت: او به ميشد, وي مانع پطروس و بود اورشليم
داد قÇرار مÇدنظر را مÇثبت سخنان تنها نبايد بنابراين است/ انجيل در هم جمالت

است/ الزم هم منفي جمالت به توجه بلكه
چيست? كتاب اين موضوع شد/ منتشر بودن كتابمسيحي 197ê سال Çس
اعÇتقاد اصول تأسيس لزوم كتابمعصوم?يكاستفسار انتشار از بعد Çك 
را اصÇول ايÇن مÇيشد/ آشكارتر برايم پاپ معصوميت از غير مبنايي بر مسيحي
مطالعه مشغول حاضر حال در من داد/ قرار موردنظر بنيان و اساس از ميبايست
كه احيا¾علومدين موضوع Hخصوص هستم محمدغزالي اسالم بزرگ متكلم آثار
اما است/ كرده جلب بهخود مرا توجه است, نوشته قطوري كتابهاي دربارهاش وي
مهم سÆال چندين به پاسخ شد منتشر 197ê سال كه بودن كتابمسيحي موضوع
كÇه مÇعنايي ايÇنكه دوم است? معني چه به اصل در بودن مسيحي اينكه اول بود/
مÇراد مÇيناميم, "پسÇرخÇدا" ما كه آنچه يا و مسيح پيغمبر, مقام در خود از عيسي
ما اعمال بر مهم اين از كه است نتايجي برگيرنده در سوم پرسش چيست? ميكند,
انجام به موظف مسيح به ي تأس با مسيحي يك كه اعمالي يعني شد, خواهد مترتب
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توضيح كتاب اين در من را مساÄل اين تمام احسان/ و بخشش عفو, مثل است آن
ديÇدار بÇا است مÇصادف كÇتاب ايÇن انÇتشار سال كه بگويم بايد درضمن دادهام/
كÇوتاهي اقÇامت هÇندوستان به سفر راه در 1972 سال در تهران/ از من چندروزه
جهان نقاط ا كثر به سفر حال در من دوران آن در كردم/ ايران در بار اولين براي
بÇودن مسÇيحي كÇتاب مÇقدمه در مختصر بسيار هرچند مطالبي اينرو از و بودم
هندوÄيسمو اسالم, از لتر مفص كه يهوديت درباره بهويژه نوشتم, اديان ا كثر درباره

دادم/ توضيح بودايي و چيني اديان
ميشود? شروع سالها آن از غيرمسيحي اديان ساير به شما اشتغال پس Çس
Áاصو من پرداختهام/ غيرمسيحي اديان مطالعهساير به همانسالها از بله Çك 
ل او درجه در و رسومشان و آداب و اقوام و ملل ساير با آشنايي به خاصي عالقه
انجام يكديگر كنار در را كار دو كه داشتم اين بر سعي همينرو از داشتم/ اديانشان
مسÇيحيت كÇه بÇنيادي امÇر يÇعني كنم, پيدا را مسيحيت مركز آن اينكه ل او دهم:
يك آن محدوده در كه ببرم پي ثغوري و حدود به سپس است استوار آن برپايه
كÇه بودند مسايلي اينها دهد/ نشان صدر سعه اديان ساير به نسبت بتواند مسيحي
آنها صرف نيز زيادي وقت و نمودند جلب بهخود پيش از بيش مرا توجه و عالقه

 كردم/
كÇاتوليك كÇليساي طرف از آنچه با داديد انجام كه مطالعاتي نتايج آيا Çس

داشت? مغايرت ميشد, عنوان
ا گر مثال بهطور نبود/ آسان نتايج آن قبول كاتوليك كليساي براي البته Çك 
دستور خود مسيح عيسي كه يافت درخواهيد بهوضوح كنيد رجوع انجيلي به شما
بÇدان است آن انÇجام به قادر كه هر ميگويد او است/ نداده (Zِllibat) بت Öز Ôع به
Hحتم نيست بت Öز Ôع زندگي به قادر كه هم آنكس كه است نگفته هرگز و زند دست
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درواقÇع كÇند روحانيون همه بت Öز Ôع به حكم كه قانوني بنابراين بماند/ ب ز ع بايد
كه رسيدم نتيجه اين به من است/ آمده جديد درعهد كه است معنايي آن مخالف
مÇن بÇراي آن/ مÇمدوح بهمعني انقالب البته ÇÇ بود انقالبي Âكام شخصيتي مسيح
را ما دينداري متداول انحا¾ با مقايسه در زيرا بود, انقالبيون از انقالبيتر وي حتي

بود/ راديكال مسيح ميدهد/ ارجاع اصيل پارسايي به
بود? Fundemantalist فاندمانتاليست يك وي يعني Çس

نبود/ فاندمانتاليست نه Çك 
بÇنيان و اسÇاس بÇه يÇعني بود, راديكال وي كه ميگوييد شما وقتي اما Çس

ميكرد/ رجوع امور (Fundament)

و بنيان وي براي اما بله, بود بنيان و اساس متوجه وي كه معني اين به Çك 
كه ÇÇ الهي مشيت و اراده باشد/ الهي اراده تابع بايد همواره انسان كه بود اين اصل
خودم همنوع وجود به وجودم من كه يعني ÇÇ ساخت روشن بهخوبي را آن مسيح
ÇÇ تمثيالتي از است پÔر جديد عهد متن ندارم/ حيات تنها خود براي و است بسته
از بسÇياري كه ÇÇ بخوانند را كتاب اين بيگاه و گاه مسلمانان است خوب البته  كه
آمÇدن بÇوجود باعث يا و ميداده تشكيل را جهاني ادبي كتب موضوعات آنها
نشان همه اينها است/ شده مسلمين احمر هالل يا و سرخ صليب مثل سازمانهايي
نسبت اين باشم/ داشته خدا به عشق نميتوانم انسان به محبت بدون من كه ميدهد
تÇوجيه عÇملي ÂامÇك نÇيز را انسان به و خداوند به عشق و ميكند تشديد مسيح را
همنوع با من وقتي كه بهطوري هوس, و هوا سر از يا و احساسات سر از نه ميكند

ببرم/ بين از را او اينكه نه كنم كمك وي به كنم سعي ميكنم برخورد خودم
ورزيد? عشق خدا به عشق بدون انسان به ميشود Çس

عشÇق او بÇه خÇدا بÇه عشق بدون و داشت محبت انسان به ميشود بله Çك 
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نÇبود, نÇاصري عÇيسي ديÇد افÇق ايÇن البÇته شÇد/ نميشود امر اين منكر ورزيد/
كÇه هسÇتيم مواجÇه امر اين با امروزه ما نبود/ پيغمبر(ص) ديد افق كه همانطور
بدون ميدهند انجام داشته ديني ريشه Hسابق كه را كارها از خيلي مردم از بسياري
مشكالت آمدن بوجود باعث امر اين و شوند آن ديني ريشه متذكر بخواهند اينكه
يك در كه من براي Hخصوص زد, كله سرو HمÄدا آنها با بايد كه است شده عديدهاي
اخÇالقي, رفتار مورد در كه است اين بر من عقيده اما ميكنم/ كار دولتي دانشگاه
را زيÇادي اشÇخاص مÇن كÇنند/ هÇمكاري هÇم با ميتوانند غيرمÆمنين و مÆمنين
مÇن جÇمعشان در و هسÇتند سÇالمي بسÇيار افÇراد ولي هسÇتند ملحد كه ميشناسم
بسÇيار كÇه مÆمنيني كنار در تا دارم همكاري به بيشتر تمايل و هستم خوشنودتر

كرد/ نخواهند كمكي من به قوي بهاحتمال و هستند نادرست و ريا كار
بÇه "پÇاسخ فÇرعي عÇنوان با دارد? خداوجود آيا كتاب 1978 سال در Çس
چيست? كتاب اين موضوع نموديد/ منتشر را خدا" باب در جديد عصر پرسشهاي
نÇقش امÇروزه هÇم مسÇلمانان بÇراي كتاب در شده مطرح پرسشهاي Çك 
ايÇن درباره مسلمان متكلمين با تهران در اقامتم دوران در ميكند/ بازي عمدهاي
دارد/ ما از جديد عصر كه هستند پرسشهايي درواقع اينها ميكردم/ بحث پرسشها
و آلمÇان در كÇانت فرانسه, در دكارت فلسفه از كه دادهام نشان كتاب اين در من
خدا به ايمان يت حج زمينه در جديدي وضع با ما اينطرف به انگليسي تجربيون
بÇهوقوع طÇبيعت عÇلوم در كÇه تÇحولي دارد/ مختلف جنبههاي كه هستيم روبرو
و ÇÇ بÇود دكÇارت مÇعاصر كÇه كرد ذ كر ميتوان را گاليله نمونه بهطور ÇÇ پيوست
كه دمكراسي درخواست مثل جديد, سياسي تفكر در آمده بوجود دگرگونيهاي
تمام من بودند/ جديد وضع اين ديگر جنبههاي همه شد, فرانسه انقالب منجربه
يك اندازه چه تا دهم نشان كردم سعي و كردم مطرح كتاب اين در را پرسشها اين
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فÇلسفه طرفدار ا گر حتي باشد داشته اعتقاد خدا به ميتواند معقول بهطور انسان
باشد/ دمكراسي يا و جديد طبيعي علوم جديد,

رنهدكارت خداي و ابراهيم خداي بين تمايزي شما براي اينصورت در Çس
ندارد? وجود

خداي ÇÇ اسحق ابراهيم, خداي و فالسفه خداي بين كه است مسلم چرا Çك 
ثنويت به اعتقاد من اما دارد/ وجود تمايز ÇÇ كنم اضافه بدهيد اجازه هم را يعقوب
ديگر سطح در فيلسوف اما باشد/ داشته وجود ضد يك فقط بايد امر نهايت ندارم/
مشÇخصتر و عÇميقتر شايد وحي صاحب شخص كه ميشناسد را امور معيني و
كÇه پÇرسشها و مشكÇالت ايÇن تÇمام كÇه داشت اهÇميت بسÇيار من براي دريابد/
گذارده بحث به آزادانه ميشدند, مطرح خدا به ايمان عليه جديد دوره در Hخصوص
فÇويرباخ بÇه راجÇع لي فصÇ Ôم و بزرگ فصل يك دارد/ زيادي فصول كتاب شوند/
مÇانيسم Ôا از غÇير چÇيزي ديÇن اسÇاس كه داشت اعتقاد وي نوشتم/ (Feuerbach)

آزاد, انسان از دين ميگفت كه است ماركس كارل به راجع ديگري فصل نيست/
بÇه را امور منشأ كه است فرويد زيگموند درباره ديگري فصل ميآورد/ بار بنده
كÇودك يك مÇثل را انسÇان ديÇن كÇه بود معتقد و ميدهد ارجاع (Psyche) نفس
است نيچه درباره ديگري فصل ميگرداند/ باز كودكيش به را او و ميكند وابسته
چÇيز هÇيچ آن بÇراسÇاس كÇه دارد (Nihilismus) نيهيليسم بنام بزرگي مشكل  كه
بسÇيار پرداختهام/ مباحث اين تمام با منازعه به كتاب اين در من ندارد/ حقيقتي

شود/ ترجمه بهفارسي كتاب اين يكروز كه بودم اميدوار
كردند/ ترجمهاش هم شايد Çس

مسÇيحيت و يهود خداي درباره كه ل او فصل بهجز كه گفتند من به بله Çك 
دارد/ اعتبار اسالم متن در هم فصول ساير مباحث كردهام, بحث
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نشده? ترجمه بهحال تا چرا ميكنيد فكر پس Çس
بسÇيار زبÇانهاي بÇه تا كنون اما نيست/ كوچكي كتاب كتاب, خوب, Çك 
خواهد انتشار هم چيني زبان به آن ترجمه بهزودي و است شده ترجمه متعددي

يافت/
جدايي و كاتوليك كليساي طرف از تدريس ممنوعيت سال 1979 سال Çس

است/ كاتوليك كليساي از شما
در ايÇنجا اسقفهاي از محدودي تعداد همكاري با واتيكان 1979 سال Çك 
معني بدان اين ولي گرفتند/ من از را تدريس اجازه عجوالنه بسياربسيار اقدام يك
مÇن نÇيستم/ كÇاتوليك روحÇاني ايÇنكه يÇا و نيستم كاتوليك ديگر من كه نيست
تÇمام سÇابق هÇمچون و هسÇتم كÇاتوليك كÇليساي بÇاوفاي عÇضو سابق همچون
موعظه اجازه من هستم/ دارا دارد, بهعهده كاتوليك روحاني يك كه را اختياراتي
انجام نيز گه گاه ضمن در كه كاري ÇÇ دهم انجام را آخر شام مراسم ميتوانم دارم,
كÇليساي جÇانب از نÇيابت بÇدون البÇته كÇه بكÇنم ميتوانم هم تدريس ÇÇ ميدهم
وي جÇانب از نÇيابت داشÇتن بÇدون كÇه ميكرد تصور واتيكان است/  كاتوليك
ديگر هم حرفهايم باشم, نداشته دانشجو وقتي و داشت نخواهم ديگر هم دانشجو

كرد/ نخواهند ايجاد مشكلي
شد/ برعكس درست نتيجه Çس

است/ شده افزوده Hمرتب دانشجويانم تعداد به بهبعد آنزمان از /Hدقيق بله Çك 
حÇدود بÇار هر ميكردم ايراد را خود توديعي سخنرانيهاي من كه گذشته ترم در
اين وقتي سختي آنچنان شرايط تحت و سال 3ì از بعد ميكردند/ شركت نفر 1000

باشد/ سپاسگزار بسياربسيار آدم بايد باشيد, داشته مستمع تعداد
نميكنيد? تدريس توبينگن دانشگاه در ديگر شما Çس
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بÇهعهده را تÇوبينگن دانشگاه استادي كرسي تصدي ديگر بنده نخير/ Çك 
ديگÇر يعني شدهام/ بازنشسته ا كنون بنده نيستم/ ديگر نيز انستيتو رييس و ندارم
در مÇيتوانÇم خÇواست دلم هÇروقت البÇته نÇدارم/ دانشگÇاه در اجباري درسهاي
دوست بÇيشتر را جÇديد وضع اين من اما بدهم/ درس يا و كنم سخنراني دانشگاه

دارم/
چرا? Çس

دربÇاره را خÇودم جديد كتاب تا دارم بيشتري وقت اينكه براي خوب Çك 
ببرم/ بهپايان است قطور هم بسيار كه اسالم

داريد? تهيه حال در اسالم درباره كتابي Çس
نوشتم/ يهود دين درباره كتابي آن از قبل البته Çك 

دارند? ارتباطي جهاني" اديان و "مسيحيت مجموعه با آيا كتابها اين Çس
درباره جلد يك وسيعتر/ مقياسي در اما است مجموعه آن ادامه كار اين Çك 
روي بÇر كار مشغول هم ا كنون و مسيحيت درباره ديگر جلدي و است يهوديت

هستم/ اسالم
هستيد? جديد مجموعه اين مÆلف تنها شما آيا Çس

هستم/ مجموعه اين مÆلف تنها بنده بله Çك 
اخالق "پروژه درباره پرداختهايد? آثار دوره اين در موضوعاتي چه به Çس

كردهايد? عنوان مطلبي جهاني"
است/ مÆثري قدم جديد مجموعه اين موضوعات راه اين در بله, Çك 

را مجموعه اين طرح هم جهاني اخالق كتابپروژه در شما اينكه مثل Çس
بوديد? كرده اعالم

كردهام/ يادآوري نيز آنجا در بله Çك 
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دانشكÇده 1980 سÇال در شÇما/ علمي زندگي مراحل بهدنباله بازگرديم Çس
از كرديد/ ترك آمد, پيش آنچه به باتوجه را توبينگن دانشگاه كاتوليك الهيات
ريبي ÖقÇ ت الهÇيات مÇيشود: مÇتمركز مÇوضوع دو روي شÇما كÇار بهبعد تاريخ آن
آيا يهوديت/ و اسالم مورد در Hخصوص اديان باب در تحقيقات و (ِkumenisch)

كردهايد/ كار هم بوداÄي و هندي اديان زمينه در
آشنايي اسالم و بوداÄي و هندي اديان با كه است زيادي سالهاي من بله/ Çك 
و مÇن كÇه (Dialog - Vorlesung) مباحثهاي سخنرانيهاي از دوره يك در دارم/
پÇروفسور شÇد/ بÇيشتر اسÇالم با آشناييم كرديم, ايراد Hمشترك اس فان پروفسور
كÇتاب جلد چندين كه است اسالمي كالم علم در محققين بهترين از يكي فاناس
بهتنهايي خودم Gبعد اما است/ نوشته اسالم ليه او قرون الهيات درباره وزين بسيار
ل او قسمت كردم/ شد, اشاره بدانها Âقب كه جديد مجموعه اين نوشتن به شروع
دچار تاريخش طول در اسالم اسالم/ عمومي تاريخ بيان به دارد اختصاص  كتاب
بÇعد مÇدينه, بÇه ه مك در ليه او امت از گذر مثل است/ شده عظيمي بسيار الت تحو
ظÇهور بÇا Çا ام آمÇد/ بÇوجود بÇنيامÇيه با كه بزرگي تغيير بعد خليفه, چهار دوران
Paradigma پاراديگÇما را آن من كه شد عوض اسالم تاريخ در چيزي بنيعباس
اسالم نفوذ بنيعباس كارآمدن روي با مينامم/ ياصورتتاريخي مثال) و (نمونه
تغيير از بايد بعد و ميشود, عراق و ايران مثل اسالم, جهان شرق به معطوف بيشتر
كه دوراني يعني كرد, ياد ميافتد اتفاق جديد عصر در كه جديدي تاريخي صورت
يك همه اينها ميگيرد/ قرار استعمار و اروپايي د مجد تأثير تحت اسالم قلمرو
و حÇاضر عÇصر وضÇع بÇيان بÇه دوم قسمت ميدهند/ تشكيل را كتاب از قسمت
و مسÇيحيت و اسالم افتراق وجوه درباره Âمث ميپردازد, آن مسايل و مشكالت
مشخصاتي چه اسالم اينكه و آينده دورنماي كه است كتاب سوم قسمت سرانجام
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ميتواند اسالم آيا اينكه قبيل از مساÄلي ميكند, ترسيم را داشت خواهد آينده در
اين در مخالف و موافق اظهارات بيان و شود? م سو هزاره در بزرگ قدرت سومين

شد/ خواهد جالبي كتاب ميبينيد كه همانطور باب/
چيزي آن است مهمتر من براي كه مسألهاي اما است/ جالب بسيار بله Çس
مÇيكنم استنباط من كه اينطور و ميخوانيد جهاني" اخالق "پروژه شما كه است
كÇه است اين من سÆال است/ بوده زمينه اين در نيز شما مطالعات و توجه بيشتر
پروژه اين به Áاصو چگونه شما استو بوده چه امر اين به اشتغال در شما محر ك

كرديد? پيدا توجه
سÇر بÇر آنÇها كه شدم موضوع اين ه متوج مختلف اديان مطالعه هنگام Çك 
اخÇالق در اما بودهاند مناقشه و نزاع در يكديگر با HمÄدا اعتقادات و دين اصول
مسيحيت و يهوديت از اديان همه نزد دارند/ زيادي مشترك نقاط (Ethos) عملي
آن در كه دارد وجود ني معي قواعد چيني و هندي و بودايي دين تا گرفته اسالم و

گفتن به تصريح و دروغ نگفتن به حكم نمونه هستند,بهطور مشترك مذكور اديان
حكم, چهار اين از گذشته دزدي/ و زنا تحريم بيگناه, افراد كشتن تحريم حقيقت,
عبارت آن و ميگوييم طاليي قاعده آن به ما كه دارد وجود اديان تمام در اصلي
ما مدار/ روا نيز ديگران بر كنند, تو بر ديگران كه نميداري روا آنچه هر از: است

دهيم/ قرار طاليي قاعده اين روي را كاريمان تمركز بايد
مÇمكن كÇرد/ چرا و چون جهاني اخالق يك ضرورت در ميتوان اما Çس
دنÇيا نÇبايد چÇرا و گÇردد مطرح جهاني اخالقي بايد Âاص چرا كه شود ايراد است

بچرخد? چرخش نيز حال و آينده در ميگذرد كه منوال بههمين
امروزه بشر كه است واقعيت اين از ناشي جهاني اخالق طرح ضرورت Çك 
بود مهم بسيار من براي ميداند/ خونريزيها و جنگها از بسياري مسÆول را دين
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مسÇتمعيني حÇضور در نيز Hبعض كه كردم متعددي سخنرانيهاي زمينه اين در و ÇÇ
يا و پاريس در يونسكو در يا و سوÄيس در جهان اقتصادي مجمع مثل غيرديني
قابل اديان بين صلح بدون جهاني صلح Áاو دهم نشان كه ÇÇ شد برگزار نيويورك
اديÇان بÇين گفتگوي و ديالوگ بدون نيز اديان مابين صلح Hثاني نيست, دسترسي
مگر آمد نخواهد بوجود اديان بين گفتگوي اينكه م سو شرط و بود نخواهد ممكن
چه و ذاتي چهچيز اينكه به بردن پي براي دين اعتقادي اصول به پرداختن راه از
چه از و رسيد بيشتر بايد ديني امور از شأني چه به يعني است, دين ضي ر ع چيزي

كرد/ صرفنظر ميتوان چيز
عÇصر بÇحران نÇتيجه جÇهاني اخالق طرح ضرورت شما براي بنابراين Çس

است? حاضر
بله/ Çك 

عالم كنوني بحران رفع است/ نقيض و ضد حدودي تا من براي طرح اين Çس
اعتقادات كه افراد از بسياري هستند اما است/ اديان بين صلح به دسترسي مديون
است? غيرممكن دين به اعتقاد بدون جهاني اخالق تحقق آيا يعني ندارند/ ديني
بÇدون اجÇماع نوعي به دسترسي و جهاني صلح به رسيدن در موفقيت امكان آيا

بود? خواهد ممكن نين غيرمتدي شركت
نÇيز ندارند ديني اعتقاد و ايمان كه افرادي شامل جهاني اخالق پروژه Çك 
بشر افراد همه برگيرنده در و شمول جهان كه نمود تدوين قواعدي بايد ميشود/
يÇا و بÇودا پÇيرو مسيحي, يهودي, مسلمان, متدين خواه و غيرمتدين خواه باشد,

است/ نهفته عظيمي بالقوه امكان اديان اين در Hثاني  كنفوسيوس/
چنين و دارند شك جهاني اخالق پروژه منتقدين نكته همين در Hدقيق Çس
مÇيگوييد شÇما كÇه بÇالقوهاي امكÇان چÇنين از اديÇان ا گÇر كÇه مÇيكنند استدالل
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اسÇتعمار, مÇثل جÇرياناتي و شود بحراني عالم وضع كه نميبايست برخوردارند,
بÇا جÇهاني اخالق كتابپروژه ابتداي در شما آيند/ بوجود امپرياليسم و استثمار
مÇطرح را جÇهاني اخÇالقي كÇه است جÇهاني بÇالياي و مÇصاÄب همين برشمردن
دقÇيقه هÇر در داريÇم? احÇتياج جÇهاني اخالق به ما "چرا ميگوييد: شما ميكنيد/
1ë00 سÇاعت هر ميكنند, تسليحات صرف دالر ميليون يك جهان  كشورهاي

باشند/ قديمي شايد كتاب نشر تاريخ به باتوجه آمار اين البته /1

ميرود"1/ بين از گياهان و حيوانات انواع از نوع يك روز هر ميميرند,  كودك
چÇرا اديÇان بÇالقوه امكÇان پس كÇه پÇرسيد نبايد ارقام اين به باتوجه خوب

است? نرسيده بهفعليت
قرار مورداستفاده كافي اندازه به بالقوه امكان اين كه است اين من پاسخ Çك 
نتايج بالقوه امكان اين به رجوع با كه كرد خواهم ذ كر را مواردي من است/ نگرفته
دراختيار را كليسا و نبودند متدين افراد ا گر نمونه بهطور است/ شده حاصل مثبتي
آلمÇان در كÇمونيسم نÇميساختند, بÇرپا را نهضت اين و نميدادند قرار مخالفين
جÇنوبي آفÇريقاي در حÇتي و چكسÇلوا كÇي لهستان, در نميپاشيد/ هم از شرقي
نÇژادپÇرستي ديكÇتاتوري بÇردن بين از در سرشناس متدينين از زيادي اشخاص
ديÇن است/ مÇاركوس رژيÇم عÇليه نÇهضت و فÇيليپين ديگر نمونه داشتند, نقش
دشÇمني, مسÇبب اوقÇات بسياري در دين شود/ متضاد نتيجه دو منجربه ميتواند
بÇرساند/ نيز صلح به را ما ميتواند ديگر طرف از است, بوده كينهتوزي و جنگ
ديگÇر گذشته راه ادامه كرد/ اقدام بشر براي صلح به دسترسي جهت بايد باالخره
بÇوده ويÇرانگÇرانÇهاي جنگهاي شاهد اروپا ميدانند همه چنانكه نيست/ ممكن
اروپا اتحاديه تشكيل دليل است/ كافي ديگر و داشتيم جهاني جنگ دو ما است,
آنÇچه كه رسيدند نتيجه اين به دولتمردان بود/ همين نيز اروپايي كشورهاي بين
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ارتباط دين با امر اين كه دريافتند و ميباشد اقوام بين صلح برقراري دارد اهميت
دارد/

چيست? جهاني اخالق اصطالح در (اخالق) Ethos كلمه از شما منظور Çس
دو اين امكانتمايز كه نميدانم نيست/ (Ethic) اخالق ,Ethos از منظور Çك 

نه? يا باشد داشته وجود فارسي زبان در لفظ
سختي/ به Çس

صادر احكام مشتملبر (سيستم) تأليفي هيأت يك ,Ethos از منظور Çك 
انسÇان يك درونÇي و اخالقي روحيات و خلقيات به بلكه نيست اخالقي شدهي
معتمد انساني شخص يك كه گفت ميتوان خلقيات اين به باتوجه ميشود/ اطالق

نه? يا ميكند كمك بهديگران كه است انساني است; دروغگو يا و
است? وجدان نداي كه گفت ميشود Çس

كÇلمات بÇا بخواهيم ا گر البته وجدان, به استمسا ك وجدان, نداي بله Çك 
نÇميكند, بÇازي نقشي Áاصو قرآن متن در وجدان آنجاييكه از كنيم بيان قرآني

است/ انسان قلب به ل توس و ك تمس Ethos گفت ميتوان
Hخصوص و است جديد بسيار "وجدان" مفهوم دارم اطالع من كه آنجا تا Çس

است/ كرده پيدا رواج بهبعد دكارت از
ميشد/ گرفته بكار و است داشته وجود قديم يونان زمان از مفهوم اين Çك 

ندارد! وجود مسيحيت در اما Çس
است/ آمده هم درعهدجديد چرا Çك 

است? اينطور Çس
و جديد عصر در اما است داشته وجود هميشه مفهوم اين از استفاده بله/ Çك 
معني اين به است/ كرده پيدا جديدتر و واضحتر كاربردي وجدان آزادي بطن در
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دانست/ جديدي مفهوم را آن ميتوان
ميكنم سخنانشما از من كه نتيجه گيري بود/ همينمعنا منهم منظور بله Çس
عÇصر در و امÇور) شÇدن (دنيوي سكوالر عصر در دين شما بهنظر كه است اين
و د جدÇت ويژگيهاي و زات ممي از آيا است/ جهاني اخالق تأسيس به قادر د تجد

نيست? ديني احوال و دين ترك (Sنkularisation) دنيويت
از اشÇتباهي تÇلقيات مÇحققين شÇما كشÇور در كÇه مÇيكنم فكÇر مÇÇن Çك 
ديÇن ديگÇر مÇن براي كه نيست معني اين به جريان اين دارند/ سكوالريزاسيون

ندارد/ وجود
مÇطرح چÇنين اين من كشور در فقط موضوع اين كه نميكنم ر تصو اما Çس
در صÇددرصد كÇه ميكنيد, رجوع غرب فلسفه تاريخ كتب به وقتي شما ميشود/
مÇيشود مÇراد سكÇوالريزاسÇيون از كÇه معني كردهايد, را اينكار تحصيل دوران
در و ديني تشكيالت و اسكوالستيك وسطي, قرون با مخالفت در است حركتي
تÇاريخي جÇريان اين كه نيست اسالمي كشورهاي در فقط بنابراين تجدد/ جهت
چÇنين نÇيز اروپÇايي كشÇورهاي تÇاريخي كÇتابهاي بÇلكه ميشود, تعريف چنين

ميگويند/
بÇه بÇاتوجه هسÇتند/ قÇديمي زيادي حدود تا تاريخي كتب اين اما بله Çك 
در كÇه است فÇراشÇدي "سكÇوالريزاسÇيون" گرفته صورت كه جديدي تحقيقات
مÇيدهد, دست از داشت وسطي قرون در كه را سهمي آن ديگر دين آن جريان
بيشتر هرچه و ميرود/ كنار شخصيه احوال بهنفع خود عمومي حيات از دين يعني
در ما كه بگويم برايتان ا گر كرد خواهيد تعجب بسيار ميشود, شخصي امور جزو
بسياري دارند/ ديني اعتقادات هنوز كه داريم را خيليها كشور اين در شهر, همين
آيÇا ايÇنكه بÇاشند/ بيبهره ديني تربيت از فرزندانشان كه نيستند مايل والدين از
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مÆمنين مشكالت پذيراي و داشته انساني شأن كافي بهاندازه اوقات همه در  كليسا
حضور در دين درباره كه است مشكل برايم Hغالب است/ ديگري مطلب است, بوده
را بشÇر كÇه است اين دين از ايشان تمناي نيستند/ متدين كه كنم صحبت  كساني
نكÇند/ رفÇتار كودكان مثابه به بالغ افراد با ندهد, قرار فشار تحت و نسازد وابسته
برايشان زندگي در و بخشد رهايي انسان به كه باشند داشته ميخواهند ديني ايشان

باشد/ معنا افق و مناط اساس, و پايه
كند? رها چيز چه از را انسان Çس

ساده هم خيلي اين شود/ آزاد خودخواهي از اول درجه در بايد انسان Çك 
حقوق تأمين بهدنبال ا گر نميكند/ معين را انسانها حقوق تنها بشر حقوق نيست/
در مÇيشود/ فÇيكون كÇن هÇمهچيز كÇنيم كوتاهي وظايفمان از و باشيم خودمان
اشميت هلموت قبيل از سابق سياستمداران با پيش هفته دو حدود كه  گفتگوهايي
بÇعضي و (Trodu) تÇرودو كÇانادا سÇابق نخستوزير يا و آلمان سابق صدراعظم
مÇعيارهاي و ضÇوابÇط مÇثل چÇيزي امروزه كه رسيديم نتيجه اين به داشتم ديگر
سÇير سÇردرگمي سÇمت بÇه ميكنيم زندگي آن در كه دنيايي داريم/ الزم اخالقي
هÇولنا ك جÇنايات مÇيكشند, را بÇچهها ديگÇر كÇه كÇوچكي بÇچههاي مÇÇيكند,
چه كه شود تأ كيد اين در بيشتر بايد بنابراين وحشتنا ك/ و عظيم فساد روزافزون,
و است نداشته وجود ايدهآل جامعه دورهاي هيچ در البته كرد/ نبايد چه و كرد بايد

است/ داشته جريان همواره قتل و سرقت
بيايد? بوجود ايدهآل جامعه نبايد تاريخ در Âاص اينكه مثل Çس

يا و باشند داشته آ گاهي قتل به نزدن دست به كودكان اينكه در اما بله/ Çك 
نÇتوانÇند مجاز و حقيقت بين يعني كنند, نگاه تلويزيون آ گاهي اين بدون اينكه
يك سÇاله 10 كÇودك دو انگلستان در پيش چندي است/ فرق شوند, قاÄل تمايز
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تلويزيون از قطع بهطور ايشان رساندند/ بهقتل وحشتنا كي بهطرز سالهرا 2  كودك
و غيرقانوني عمل به آ گاهي و داد انجام بايد را اينكار چگونه كه بودند گرفته ياد
نÇبايد كÇه بود نياموخته ايشان به هيچكس ميكنم گمان نداشتند/ خود غيرانساني
برگزار شيكا گو در 1993 سال در كه جهاني اديان مجلس غايات از يكي كرد/ قتل

بود/ نكته همين شد,
?1893 سال به برميگردد مجلس اين تشكيل Çس

و شÇد تشكÇيل جÇهاني اديان پارلمان اجالس اولين 1893 سال در بله Çك 
شÇيكا گÇو در جÇهاني مÇختلف اديان از نيني متدي حضور با آن صدسالگي جشن
مÇال كهÇاي دربÇاره بÇيانيهاي كÇه بود شده درخواست من از Âقب گرديد/ برگزار
است جهاني" اخالق "بيانيه آن نتيجه بنويسم/ دادم, توضيح دربارهاش كه اخالقي,
غÇير با جهاني اديان ساير و اسالم يهودي, مسيحي, اديان مشتركات متضمن  كه
ترجمه و بيانيه اين با ميباشد/ بودند طرح اين با همكاري به حاضر كه نيني متدي

ربيتÇت در والديÇن كÇه شÇد آن باعث و باني بتوان شايد مختلف زبانهاي به آن
جويند/ تأسي اخالقي موازين اين به آ گاهانه Gمجدد اطفال

است/ متدين افراد با شما سخن روي نيز بيانيه اين در Çس
غيرمذهبي/ و غيرديني اشخاص و Çك 

ديÇني طÇرح ايÇن بÇا همكاري به حاضر غيرديني اشخاص چگونه اما Çس
ندارند? بدان اعتقادي درحاليكه هستند,

نميدارد/ مفروض را شما بندهو دينداري آن بيانيه جهانيو اخالق ايده Çك 
عÇدهاي و ديندارند بسياري كه است اين ميدهيم قرار فرض ما را آنچه برعكس
همة كه برسيم توافق به اصل اين در ما كه است اين اصلي و شامخ امر بيدينند/ هم
مÇا مÇيكنند/ پÇيروي مشتركي مناطهاي و قواعد از خود عملي رفتار در انسانها
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بÇايد ديگÇري/ اخÇالق ژاپÇن در و بÇاشيم داشته اخالق يك آلمان در نميتوانيم
جرايم باب در دارد, وجود مختلف اقوام بين كه زيادي تمايزات و تفاوتها عليرغم
يا عربستانو در يا آلمان در كه شود حكم همانگونه ژاپن در Âمث معين و مشخص
پيش از بيش زندگيمان كه درجايي ما عصر در ميشود/ صادر حكم ديگر جاي هر
بÇدست جÇهاني قÇدرت بÇيشتر هرچه پول و ميرود پيش شدني جهاني سمت به
خÇاص كشÇور يك مÇحدودة از ديگÇر عÇلوم درحاليكه است, آورده و ميآورد
احÇتياج مÇعقول بهطور هم كنار در زندگي براي شدهاند, جهاني و آمدهاند بيرون
ديكÇتاتوري نÇباشد دردست موازيÇني چنين ا گر داريم/ جهاني موازين بهچنين
كÇه بÇهطوري كÇرد, خÇواهÇد تÇهديد را زندگيمان اغتشاش يا و جمعي يا و فردي
انسÇان بÇه كÇردن كÇمك بÇه قادر آنها از هيچك و پاشيد خواهد هم از همهچيز

بود/ نخواهد
ديÇني بÇيشتر را حÇاضر عÇصر اصÇلي مشÇخصه شما كه ميرسد بهنظرم Çس

علمي/ Ç تكنيكي تا ميبينيد
و جÇديد طبيعي علوم جديد, فلسفه با كه تاريخ جديد صورت بين بايد Çك 
آغÇاز اجÇتماعي عÇدالت جÇديد مÇفهوم و دمكراسي همان كه سياسي نوين نظام
شÇد/ قÇاÄل تفاوت جديد پارادايم اين خواستههاي قبول از دين امتناع و ميشود
عصر در خود كه شد باعث نبودو الزم و ضروري Âاص جريان اين با دين مخالفت
گÇيرد/ قرار تعقيب تحت Hبعض و بيتوجهي مورد واپسگرا قدرت بهعنوان جديد
جديد بهصورت گذر حال در كه گرفتهايم قرار تاريخ از وهلهاي در ما من بهنظر اما

مينامم/ مدرن" عدب" من را تاريخي صورت تغيير اين است/ تاريخ از ديگري
(Postmodern)است? مدرن پÔست منظورتان Çس

كمافي را دمكراسي و علوم ما كه تاريخ از است مرحلهاي مدرن پست Çك 
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حÇال در تÇغييراتÇي ديگÇر مسÇاÄل از بسÇياري تÇلقي نÇحوه در امÇا داريم السابق
كنار در بلكه نيست اقتصاد از صحبت تنها ديگر امروزه Âمث است/ بوجودآمدن
زن و مرد اشترا ك در تأ كيد يا و ميدهند قرار هم را محيطزيست حفظ مسأله آن
به نسبت كه موضعي يا و است شده بيشتر امروزه زمينهها همه در همكاري براي
آمده بوجود دين با كه جديدي نسبت سرانجام و ميشود گرفته سالح خلع و صلح
عÇصر دسÇتاوردهاي تÇدين عÇين در كه هستند بسياري امروزه است/ كرده فرق
نيستم واپسگرا انسان يك قطع بهطور من كردهاند/ خود زندگي وارد نيز را جديد
تفكر پرسشها اين باب در كه دارم را اين قدرت و ميكنم زندگي مردم ساير مثل و
و كجا ميگويد بهمن كه هست من در روحي قطبنماي مثل چيزي اما كنم/ بحث و

پردازم/ به كاري يا و بردارم دست كاري انجام از شرايطي چه تحت
آوردهايد? بدست كجا از شما را قطبنما اين Çس

يك كÇه هسÇتم مÇطمÃن و گرفتهام انجيل و دين از را قطبنما اين من Çك 
مÇفهوم بÇدان اين ميكند/ عمل سنت و بهقرآن هم متدين, مسلمان البته مسلمان,
كرد/ خواهد تجويز نسخهاي دين نيز كوچك مسأله و موضوع هر براي كه نيست
بهمن دين نميكنيم/ زندگي وسطي قرون در ما نيست/ ممكن ديگر امر اين امروزه
زندگيم معناي كه ميدانم و ميكند كمك زندگيم عمده و اساسي جهت تعيين در
من تدين با چيست/ كنم پيروي آنها از بايد كه اساسي اصول كه ميدانم چيست/

است/ مهم برايم كه هستم روحانياي وطن سا كن
تمدن توسعه, دمكراسي, با را دين ميتوان شما بهنظر ديگر بهعبارت Çس

نمود? جمع تكنيكي
مخالفت در از صنعت و علوم تكنولوژي, برابر در Hغالب دين البته بله/ Çك 

است/ درآمده
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كه بدآموزي نمونههاي همان در را تكنيك با دين ضديت دليل عدهاي Çس
ميبينند/ ÇÇ تلويزيون تأثير مثل ÇÇ كرديد اشاره بدانها خودتان

ادوار بÇه ميگردد باز جديد طبيعي علوم با كاتوليك كليساي مخالفت Çك 
مقدس كتاب با مخالف را وي گفتههاي كليسا گاليله مورد در مثال بهطور  گذشته,
تÇا كÇه مسألهاي داشت, خÇورشيد دور بÇه زمÇين گÇردش بÇه اعتقاد و ميدانست
و دين به فراواني زيانهاي مساÄل اين بود/ ارتباط در عصمت اصل با هم حدودي
مÇتدين هÇم بسيار كه داريم طبيعي علوم عالمان امروزه ما اما ساختند وارد  كليسا
يك بÇا مÇناظره و بÇحث جلسات تمام ترم يك من توبينگن دانشگاه در هستند/
فÇيزيك و اتÇمي فÇيزيك جÇديد, فيزيك پرسشهاي درباره و داشتم فيزيكدان
در ما بين كه شد روشن گفتگوها اين خالل در ميكرديم/ صحبت دين و نجومي
ديگري سنخيت كدام هر ما پرسشهاي البته دارد/ وجود تفاهم اساسي موضوعات
نزديك حدودي تا وقرآن انجيل خداي شايد مدرن فيزيكدان يك براي داشت/
كالم علم قديمي مبحث همان اين باشد/ (Anthropomorphism) تشبيه به بهقول
ايÇنكه آن و است گÇرفته قÇرار گÇفتگو و مÇوردبحث هÇم بسيار كه است اسالمي
يÇعني حÇقيقي/ يÇا هسÇتند مجازي ميدهيم, نسبت تعالي خداوند به كه را صفاتي
در خÇوب است/ مÇنظور دست HعÇواق آيا ميشود خداوند دست از صحبت وقتي
جÇمله از امÇروز, مÇردم از بسياري نشست/ بحث به ميشود موضوعات اينگونه

دارند/ را واقعي تدين آرزوي طبيعي, علوم عالمان
كنم/ رجوع جهاني كتابپروژهاخالق به Gمجدد كه هستم مايل اينجا در Çس

است: آمده كتاب ابتداي در
نيست/ ممكن جهاني اخالق بدون حيات ادامه ÇÇ
نيÇست/ ممكن اديÇان صلح بدون جهاني صلÇح ÇÇ
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نيست/ ممكن اديان گفتگوي بدون اديان صلح ÇÇ
بين ذاتي و اساسي تمايزات به باتوجه ميتوان چگونه كه است اين من سÆال

يافت? دست صلحي چنين به اديان
بÇين HصوصÇخ زيÇادي, ديÇني جنگهاي شاهد دراز ساليان اروپا در ما Çك 
جنگهاي بعد بودند, گرم جنگهاي جنگها, ابتدا در بوديم/ پرتستانها, و  كاتوليكها
به رسيدند سرانجام و گرفت را آنها جاي خصمانه همزيستي بعد شدند, آغاز سرد
از بيشتر اشترا ك جهات كه رسيدند نتيجه اين به باالخره مودتآميز/ همزيستي
حاصلي ديگر, مذهب بر مذهب يا دينو يك تفوق و برتري اينكه و است افتراق
بÇين جÇنگ نÇميتوان بÇههيچوجه كÇه است شÇده طوري ا كنون داشت/ نخواهد
خÇصومت از امÇا دارد وجÇود رقÇابت البته كرد/ ر تصو را پرتستانها و  كاتوليكها
بين آمد پديد پرتستانها و كاتوليكها بين كه آنچه نبايد چرا بنابراين نيست/ خبري
مسيحيان بين و يهوديان و مسلمانان بين حتي نشود/ ق متحق مسلمانان و مسيحيان

دارد/ زمان به احتياج همه اينها البته يهوديان/ و
لبنان حزباهللا و اسراÄيليها بين لبنان در جديد درگيريهاي به شما اشاره Çس

است?
است/ گرفته اوج Gمجدد درگيريها كه Hخصوص بله, Çك 

مÇنازعات نÇه و ميكنيد تلقي اديان بين جنگ را درگيريها اين شما اما Çس
سياسي/

نÇفوذ سÇر بÇر و است سياسي خصومتهاي از ناشي ا گرچه جنگها اين Çك 
و//// زمين سياسي,

يهود خداي آيا كه باشد اين سر بر نزاع منازعات اين در نميكنم ر تصو Çس
شود! مسلمانان خداي بر تأ كيد در بحث اينكه يا و نه يا است حق بر
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بÇايد البته داد/ خواهم توضيح مبسوط بهطور برايتان بدهيد اجازه ا گر Çك 
زمÇين, رÇس بر نزاع و هستند سياسي جنگهاي اول مرحله در آنها كه كرد تصديق
بÇهطور اما است/ نافذ قضيه در همه اينها است/ نفت و آب موادخام, حا كميت,
را ايشان دينيشان عقايد و هستند دين از متأثر قضيه در درگير افراد ناخودآ گاه
چرا كه بپرسيد اشغالي مناطق سا كن اسراÄيلي يك از شما وقتي ميكند/ تحريك
ابراهيم به خداوند را سرزمين اين كه گفت خواهد نميكند, ترك را مكان اين وي
كه بپرسيد مسلمان يك از شما وقتي استو ايشان به متعلق و كرده اعطا¾ يعقوب و
ايÇن گÇفت خÇواهÇد مسÇلمان آن مÇيخواهÇد را سرزمين همين درست چرا وي
مÇقدس شهر و مسجداالقصي كرديم/ بنا را طالÄي گنبد ما است, من حق سرزمين
ما س مقد شهرهاي از مكه و مدينه از بعد و است اسالمي ميراث قدس, يا اورشليم
دين ميبينيد كه همانطور نيستيم/ دادنش دست از به حاضر و ميآيد بهحساب
بÇاز ÂامÇك را مطلب اين يهود دين باب در كتابم در من ميكند/ بازي مهمي نقش
در عدهاي همچنين و اسراÄيل در عدهاي مذاق به قوي بهاحتمال كه كردهام مطرح
يك كه زيرا باشم منصف ميكنم سعي من بود/ نخواهد خوشايند كاتوليك  كليساي
تÇا اديان كه نميشود يافت/ راهحلي بايد باالخره اما حزبي/ عضو نه و هستم عالم
تÇا يÇافت عÇملي راهحÇل بايد باشند/ داشته جنگ اورشليم سر بر ديگر هزارسال
آلمان نمونه مطابق كه بود خواهد اين بهتر دين/ سه هر براي شود شهري اورشليم
آشÇتي هÇم بÇا لهستان و آلمان كه آنگونه يا و كردم اشاره بدان Âقب كه فرانسه و
شمالي ايرلند پرتستانهاي و كاتوليكها مورد در مسأله اين رسيد/ صلح به نمودند,
خواهد خونريزي آنقدر نگردد/ حاصل صلح و نشود چنين ا گر است/ صادق هم
جÇنگ دو از بÇعد آلمان در شود/ لبريز صبرشان كاسه مردم باالخره اينكه تا شد
Çمان سب ديگر حال خوب گفتند مردم شد, خراب چيز همه اينكه از بعد و جهاني
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تÇا شÇود پÇيدا راهحل يك بايد است/ شده همينطور هم بوسني جنگ در است/
است اين پيوندد بهوقوع ميتواند كه مثبتي بسيار امر برسيم/ صلح به آن براساس
بÇراي را خÇود خÇواسÇته HتفقÇم يÇهوديان و مسيحيان مسلمانان, ديني مراجع  كه
تأ كيد امر اين بر سارايوو در مسلماني هر كنند/ اعالم پايدار صلحي به دستيابي
امري ميكرد/ زندگي صفا و صلح در كرواتها و صربها با Âقب وي كه داشت خواهد

است/ رفته بين از ا كنون فانه متأس  كه
ديÇني مÇنشأ جنگ و نزاع داريد اذعان خودتان كه همانطور بنابراين Çس
خود اعتقادي اصول مواضع بر اديان اصرار نتيجه جنگ اين يعني است/ نداشته

است/ سياسي مسأله يك بلكه است نبوده
خود وظايف انجام در اديان اما بود/ سياسي مسأله يك ابتدا در درواقع Çك 
قادر ايشان دوم جهاني جنگ از بعد از درواقع كردند, قصور ابتدا از زمينه اين در
ل او همان از ميبايست آنها نبودند/ يكديگر با حسنه مناسبات آوردن بوجود به
عÇديده جÇنايات از قبل ميكردند/ محكوم بهصراحت را پيوسته بهوقوع جنايات
در سÇوسياليسم نÇاسيونال زمÇان از كÇه بÇودند كÇاتوليك كروآتهاي اين صربها,
دين گناه, از فارغ دين كه است اين منظورم بودند/ زده دست جنايت به يوگسالوي
بÇزرگي قدم كنند, اعتراف مهم اين به اديان پيروان ا گر و نداريم خطا از معصوم
كنند اعتراف خود قصور و گناهان به و بيايند بايد ديني مراجع است/ شده برداشته
به تقصيري نمودن اضافه به حاضر و كنند شروع نو از ميخواهند كه كنند اعالم و
داشته تاريخ روند در نيز مثبتي اثرات ميتواند دين اما نيستند/ گذشته تقصيرات
در بسÇياري سÇخنرانÇيهاي مÇن كÇردم بÇيان Âقب كه همانطور نمونه بهطور باشد/
كÇردهام/ ايÇراد ÇÇ نÇژادي تÇبعيض ÇÇ آپارتايد حكومت دوره در جنوبي افريقاي
واقعيت/ تا است خيال و خواب بيشتر من اقوال كه ميكردند ايراد من به بسياري
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آيÇندهاي در مÇيگفتند: بيفتد, بايد اتفاقي چه باالخره كه من پرسش به پاسخ در
هÇم شÇايد و شÇد خواهد سفيدپوستها و سياهان بين مهيبي برخورد دور نهچندان
استفاده سياهپوستان مقابل در سفيدپوستان نجات براي اتمي بمب از كه باشد الزم
تأثير و نفوذ با باالخره بود/ حا كم جنوبي افريقاي در ايدههايي چنين يك  كنيم/
توسل با نه اما شد, برداشته ميان از نژادپرستي هنديها, و مسيحي متدين اشخاص
از استفاده با يا و داخلي جنگ يك راهاندازي با نه و خونريزي با همراه و زور به

اتم/ بمب
و اقÇتصادي فشÇارهاي را جÇنوبي افريقاي نژادپرست وقت دولت اما Çس

كرد/ نژادي تبعيض سيستم گذاشتن كنار و تجديدنظر به مجبور سياسي
نÇيز ايÇنمورد در كÇه است الزم هم تحريم است/ درست Âكام اين بله Çك 
كه بود گرفته قوت فكر اين و بود شده عوض هم مردم روحيه البته درآمد/ بهاجرا
بÇدون اما شود عوض وضع بايد باشد/ داشته ادامه نميتواند بدينصورت اوضاع
مÇيكرد سعي گروهي نداشت/ كاربردي ديگر هم ماركسيستي روش خونريزي/
پي آن بودن اشتباه به بسياري كه است روشي همان اين ببرد/ بين از را ديگر  گروه
رÄيسجمهور يك افتاد, اتفاق بزرگي معجزه Hواقع جنوبي افريقاي در بودند/ برده

پارلمان/ در سياهپوست ا كثريت يك و سياهپوست
بÇراي كه مشكلي بود/ عملي مساÄل بيشتر نموديد عنوان تا كنون آنچه Çس
مسأله نÇمونه بÇراي است ديÇن اصÇول در اخÇتالفات ميماند, باقي اديان تقريب
به ميشود چگونه امور اينگونه در آن/ با مسلمانان مخالفت و مسيحيت در تثليث

كرد? پيدا دسترسي صلح
در نظر اشترا ك مشترك, اخالق يك به جهاني, اخالق به دستيابي  كÇبراي
بود خواهد سادهلوحانه بسيار ندارد/ لزومي دين اصول به مربوط پرسشهاي تمام
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د عدÇت به نيز قرآن كنيم/ پيدا دسترسي واحد دين يك به ميتوانيم كنيم فكر ا گر
مÇعجون اديÇان از نميخواهÇيم ما ميشمارد/ ممدوح را آن و دارد تصريح اديان
است/ اديÇان ديگÇر صÇحيح فÇهم است, حاÄزاهميت ل او درجه در آنچه بسازيم/
عÇيسي خÇدابÇودن پسر مبحث يا تثليث باب در مسلمانان با ميتوان مثال بهطور
وانگÇهي كÇردهام/ اسÇالمآباد و ريÇاض تهران, در را اينكار من كرد/ بحث مسيح
ديوانه و سادهلوح معانياي چنين به اعتقاد در را مسيحي متكلمان نبايد مخاطبان
صحبت پسرخدا از هم يهوديان كه ميگفتم مسلمانم مخاطبين به وقتي كنند/ ر تصو
درمزامير ميشدند/ متعجب بسيار است, توحيدي دينشان اينكه عليرغم ميكنند
شÇده يÇاد پسرخÇدا بهعنوان اسراÄيل پادشاه از ,11 زبور و زبور2 جمله از داوود,

داشتند/ را پسرخدا لقب نيز قديم ايران پادشاهان حتي است
دارد? استعاري معناي مفهوم اين ترتيب بدين Çس

وارد نÇميتوانÇم ايÇنجا در غÇيرواقÇعي/ Âكام نه اما استعاري معناي بله Çك 
دربÇاره ل فصÇم بÇهطور بÇودن مسÇيحي و كتابهايمسيحيت در شوم/ جزÄيات
مسيح عيسي كه دارد امر اين به اشاره "پسرخدا" دادهام/ توضيح "پسرخدا" مفهوم
باتوجه و است گرديده وي پذيراي خداوند و كرده عروج آسمانها به وفات از بعد
راست پÇهلوي در بود زمين روي بر خداوند خليفگي همان كه وي شامخ مقام به
داشتند/ پادشاه كنار در همواره واالمقام افراد كه جايي يعني است, نشسته خداوند
كÇتاب از م دو مÇزمور در است/ مسÇيح عÇيسي (پسربودن) ت نوÔب مقام همان اين
ايÇن هسÇتي"/ تو من پسر آوردم/ بوجود ترا من "امروز است: آمده داوود مزامير

واليت يÇا پÇادشاهي مÇقام بÇه خÇدا جÇانب از مسÇيح عÇيسي كه است معني بدان
ورود هÇنگام در مسيح عيسي به خطاب خداوند را جمله اين است/ منصوبشده
و مÇقام يك مÇتضمن اصطالح اين ترتيب بدين ميكند/ تكرار نيز بهشت به وي
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ندارد/ مساÄل اينگونه و جنسي آميزش به ارتباطي و است منصب
كÇليساي اينكه يا و است اديان تقريب به رسيدن براي شما تفسير اين Çس

بين صلح به دستيابي براي كه معتقديد شما زيرا ميكند/ تفسير چنين هم  كاتوليك
كرد/ استفاده صي مشخ و خاص تفسيري متد از بايد اديان

اشخاص از شما كه نيست چيزي آن Hمسلم كردم اراÄه من كه تفسيري Çك 
فÇقط آن به و نميشوند مساÄل اينگونه وارد ايشان كه زيرا شنيد, خواهيد ناوارد
كÇه HصوصÇخ است شÇده بسياري تحوالت دستخوش ما دين اصول دارند/ ايمان
مÇتأثر يÇوناني تÇفكر از بسيار يوناني مفاهيم و اصطالحات بكارگيري به باتوجه
بÇلكه نÇبوده, مسÇيحيت بÇراي تÇنها معاني اين صحيح درك عدم البته است/ بوده
درك شÇايد و بÇايد چÇنانچه را آنها نتوانستند نيز وسطي قرون مسلمان متفكرين

 كنند/
است? مفاهيمي چه منظورتان Çس

خداوند آيا اينكه بحث جوهردر ذاتيا (Substanz) مفهوم مثال بهطور Çك 
داراي و (Person) شخص يك اينكه يا و است (Person) شخص دو و واحد ذات
Gبعد هم اسالمي فالسفه كه است اموري جمله از كه ميباشد (Physis) طبيعت يك
اصول درباره گفتگو و بحث به قادر ديگر ما امروزه پرداختند/ آن درباره بحث به
مÇفاهيم از استفاده با آنها كه زيرا نيستيم, بدينطريق اسالمي و مسيحي اعتقادي
مÇيكردند استفاده مفاهيم اين از ا كوÄيني توماس و ابنسينا شدهاند, بيان يوناني

كنيم/ درك را ايشان نميتوانيم ما ولي
كالم علم تاريخي سير به باتوجه وحي سرچشمه كه است اين منظورتان Çس

است? شده ر مكد يوناني تفكرات ورود و اسالمي و مسيحي
ديده آغازين ناب و ه منز وحي از اثري كمتر امروزي كالم علم در بله/ Çك 
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"پسرخدا" درباره من كه آنچه كنيم/ رجوع مبدأ به دومرتبه امروز بايد ما ميشود/
در كÇنيد/ پيدا ميتوانيد هم جديد عهد متن در بلكه نيست من تفسير تنها  گفتم
مÇعراج از بÇعد مÇوعظهاي در پطروس خواندم ازمزاميرداوود كه را جملهاي آنجا
است"/ شÇده مÇتحقق امÇروز امر "اين كه ميكند اضافه بعد و ميكند تكرار مسيح
يهودي پطروس كه است چيزي بلكه نيست تنها من تفسير ميبينيد كه همانطور
يكديگر ميتوانيم وحي سرچشمه به رجوع با كه است اين من نظر ميكند/ عنوان
بهتر Hيقين شما كنم اظهار مطلبي جديد عهد از شما براي من ا گر بفهميم/ بهتر را
خود به ا گر كنم/ قول نقل ميالدي 11 قرن متكلم يك از من اينكه تا ميكنيد درك
بگÇيريد, دست در را غÇزالي كتب اينكه تا ميفهميد بهتر را آن كنيد رجوع قرآن

مÇبادي و سرچشÇمه به بايد ما هستم/ آنها مطالعه مشغول ا كنون خودم كه هرچند
شويم/ نزديك بيشتر يكديگر به آنجا در تا كنيم رجوع وحي اوليه

نيست? غيرتاريخي روش اين آيا Çس
تÇمام بÇه متكلم يك مقام در من است/ غيرتاريخي كه گفت نميشود Çك 
كÇاغذ صÇفحه هÇزار كتابم در مسيحيت بيان براي دارم/ نظاره منتقدانه دين تاريخ
صÇور دهÇم/ نشÇان بÇمهايش و زير تمام با را مسيحي سنت بتوانم تا كردهام سياه
از است نÇموده تÇعويض و گÇرفته بÇهخود تاريخ طول در مسيحيت كه را تاريخي
و رالفكÇري منو عصر تا گرفته كاتوليك از التيني, و يوناني تا عبراني مسيحيت
نÇيز اسÇالم مÇورد در را كÇار ايÇن كÇه بگويم ميتوانم و كردهام تعقيب پسامدرن,
در نميتوان آن از و دارد اهميت بسيار تاريخ من براي بنابراين داد/ انجام ميتوان
تحوالت تا است اوليه وحي همان آن از مهمتر اما كرد چشمپوشي دين اصول فهم

آن/ تاريخي
شما آرزوي انتظارو رسيدهام/ خود پرسش آخرين به كونگ پروفسور Çس
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چيست? آينده از
اسالم و يهودي مسيحي, دين سه مابين حداقل كه است اين من آرزوي Çك 
ايÇن آيÇد/ بÇوجود صÇلح و تفاهم دارند اعتقاد ابراهيم واحد خداي به همگي  كه
امر اين متوجه همواره بايد بلكه نيست سياسي پرسشهاي از چشمپوشي بهمعني
در واحدي مسÆوليت درنتيجه و ميپرستند را واحد خداي يك سه اين كه باشيم
درنÇميآيد/ جÇور مسÆÇوليت ايÇن بÇا بÇودن جنگ در HمÄدا دارند/ مÆمنين قبال
بر و بشناسيم بهتر را ايمانيمان اصول تا كنيم سعي كه است اين آينده براي آرزويم
كنيم زندگي چنان يكديگر كنار در عمل در كنيم/ تأ كيد پيش از بيش مشتركاتمان

نگردد/ سخت برايمان زندگي  كه
هستم/ متشكر گفتگو اين براي شما از كونگ پروفسور Çس



تاريخوجغرافيايگناباد

از بعضي فقط كه قديمي مناطق و شهرها داراي است كهنسال سرزميني ايران
يا بزرگ حضور دهات و شهرها كشورها, اشتهار سبب عمدهترين مشهورند/ آنها
خانوادگÇي نام به كاربردن كه قديم در Hخصوص آنجاست/ در مشاهير از بزرگاني
به كس هزاران ا گر ولي ميشناختند/ خويش موطن نام به را اشخاص نبود, مرسوم
غÇزالي و فردوسي است/ و/// سعدي و حافظ شيراز شيراز, بودهاند, "شيرازي" نام
چÇهبسا ساختند/ جاودان تاريخ در را نامش و انداختند زبانها سر بر را طوس و///
مخيله و حافظه در آن, به بزرگي انتساب بهسبب ولي نديده را سرزميني كه  كساني
آن از يÇاري بوي چه ورزيدهاند, مهر آن به حتي و يافته آشنايي آنجا با خويش
كه دورافتادهاي كوچك شهرهاي و دهات چهبسا است/ ميرسيده جانشان بهمشام
اشراق شيخ ا گر است/ يافته شهرتي و آمده بهميان گمنامي از نامشان طريق اين از
و ديÇار آن اهÇالي جز كسي چه نبودند ديگر عارف سهروردي دو و سهروردي
ا گر دارد? وجود آذربايجان در سهرورد بهنام دهي كه ميدانست همسايههايش
خويش عمر از تي مد بزرگوار عارف آن و نبود ماهان در ولي نعمتاهللا شاه مزار
ميشد باعث و شده شناخته شهر اين چگونه بود, نكرده سپري سرزمين آن در را
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بروند? آنجا به و بخرند خود بر را راه سختي مشتاقان خيل همهوقت  كه
از قÇبل به آن قدمت كه است ايران قديمي بسيار شهرستانهاي از نيز  گناباد
شده ياد ادبي و تاريخي از اعم سابقين كتب در آن نام كه به گونهاي ميرسد; اسالم
شهرتي تاريخ طي در آن در بزرگاني سكونت وجود با شهرستان اين ولي است/
كÇمتر و نÇيافته چÇندانÇي اهÇميت لذا نميشناختند آنان اسم به را گناباد و نداشت
حÇاج مÇرحÇوم حÇيات دوره در شÇهرستان هÇمين اما بود/ گرفته قرار ه موردتوج
,12ë1 سÇال در (مÇتولد سÇلطانعليشاه به ملقب گنابادي بيدختي سلطانمحمد مال
قمري هجري 1ê قرن مشهور يتهاي شخص از كه قمري) 1327 سال در شهادت
سÇلسله قÇطبيت مÇنصب در گناباد بيدخت در ايشان سكونت يافت/ شهرت بود,
نام ي حت و گردد ايران در عرفان و ف تصو مركز گناباد كه شد موجب نعمتاللهي
مهمترينو از كه نعمتاللهي طريقه كه بهنحوي شود قرين بزرگوار آن نام با  گناباد
بهنام بزرگوار آن بودن گنابادي بهسبب است درويشي و فقر طرايق مشهورترين
خراسÇان از ايام آن كه جهانگرداني و سياحان يابد/ شهرت نيز گنابادي" "طريقه
گناباد به ايشان با مالقات براي و كرده ياد جناب آن شهرت صيت از ميگذشتند
سÇلطانعليشاه مرحوم نام هم عمومي داير¸المعارفهاي و تذكرهها در ميرفتند/
عرفاني و علمي مقامات ذ كر آن در كه شده آورده لي مفص Hبعض شرححال و ثبت
و "سلطانعليشاه" عنوان دو ذيل در دهخدا لغتنامه در Âمث است/ مسطور ايشان

يÇا (ê31 ص ,1 االدب(ج ريÇحانه يÇا دهخدا مثل عمومي تذكرههاي و تاريخها و فرهنگها جز به /1
سÇلطانعليشاه حÇضرت آثÇار و احوال شرح در مستقل كتاب سه (20ê ص دهم, (باب ثار Ðواال مĤثر

سÇلطانحسين حÇاج مÇرحÇوم يعني حاضر كتاب مÆلف تأليف آنها جامعترين كه است شده نوشته
دو است/ شÇمسي) 13ë0 تÇهران, دوم, (چÇاپ چÇهاردهم قرن در عرفان و علم نابغه بهنام گنابادي تابنده
كيوان عباسعلي شيخ تأليف وشهيديه ثاني نورعليشاه علي مال حاج مرحوم تأليف الشياطين رجوم  كتاب

است/ شده نوشته اينباره در Âمستق بيانالسعاد¸ شريف تفسير تأليف بهمناسبت نيز قزويني

است/1 شده درج ل مفص Hنسبت حالي شرح " گنابادي"
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حتي كه بودند مشهوري بزرگو شخصيت سلطانعليشاه مرحوم جهت هر به
بگيرند ناديده را حضورشان نميتوانستند فكريشان طريقه يا ايشان خود مخالفان
آن از چندانÇي اطالع يا بودند مخالف طريقهشان با كه فرهنگها بعضي در لذا و
ذ كÇر گÇناباد نÇام با همراه را نامشان خود, خورده گيري و انتقاد ذ كر با نداشتند,

 كردهاند/
طÇرف از بÇار ليÇن او يÇافت, شÇهرت اخÇير قÇرن در گناباد نام اينكه از پس
رضÇاعليشاه) بÇه (مÇلقب گنابادي تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب شادروان
م" متقدÇلل "الفÇضل فÇضيلت از گÇذشته كه شد تأليف زمينه اين در مستقلي  كتاب
ارزشÇمند كÇتابي جامعيت, و علمي دقت و مشروح و مستند مطالب درج بهلحاظ

است/
جواني دوره در تحصيل ايام در را كتاب اين اوليه يادداشتهاي محترم مÆلف
آن تكÇميل در شÇمسي) 13êê Ç 1313) سÇال چÇند و سÇي حÇدود و كرده فراهم
تا مينمود ناقص ايشان طلب كمال ديده به يادداشتها اين حال اين با  كوشيدند/
چاپش به اقدام عالقمندان خواهش به 13ê8 سال در باالخره تكميل از پس اينكه
و دقÇيق آنچنان تاريخي و جغرافيايي علمي تحقيق جهت به كتاب اين  كردند/
و است جغرافيا و تاريخ تخصصياش رشته نويسنده ميرود ر تصو كه است مستند
بررسي و موردنظر بهموضوع, مربوط مطالب تمام Hتقريب كه است جامع آنچنان

است/ گرفته قرار
جÇامع و تقلÇمس مرجع يگانه چاپ, از پس گناباد وجغرافياي  كتابتاريخ
كÇه رسÇيد چاپ به زمينه اين در ديگر كتاب چند Gاخير تااينكه بود گناباد درباره
مÇيآيد ÂÇذي كÇه بÇهداليلي بÇلكه نبرد جلو به راه اين در را قدمي نهتنها فانه متأس
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نشر ابراهيم, حسينپور آقاي (تأليف گناباد جغرافياي از: عبارتند انتشار تاريخ بهترتيب كتابها اين /1
نشÇر زمÇاني, ناصر به كوشش زماني, عباس دكتر روايت تاريخ(به پير گناباد ;(1371 گناباد, مرنديز,
گناباد, مرنديز, نشر مجتبوي, سيدحسين آقاي گناباد(تأليف تاريخي جغرافياي ;(1373 گناباد, مرنديز,
ÂامÇك مÆلف غرضآلود گاه و غيرعلمي بيان لحن گناباد تاريخي جغرافياي كتاب در Hمخصوص (137ê
بشÇناسيم را بÇيدخت بÇهنام شÇده تأليÇف بÇيدخت درباره Âمستق هم كتابي ايام همين در است/ مشهود
مشÇهود آن در بÇاال كÇتب نÇواقÇص كه (1371 تهران, بيدختي, اميني محمدعلي حاج آقاي (تأليف

نيست/

شÇود1/ كÇاسته تÇحقيق و فÇضل اهÇل نÇزد در آنها نويسندگان شأن از شد موجب
قÇبل تها دÇم از كÇه را گÇناباد وجغرافياي كتابتاريخ چاپ تجديد لحاظ بههمين

بخشيد/ بيشتري ضرورت بود, شده ناياب
بيدختي د سلطانمحم مال حاج مرحوم از نامي Gعمد شده سعي مذكور كتب در
عنوان تحت مبهم و موجز اشارهاي درحد يا نشود برده (سلطانعليشاه)  گنابادي
مشاهده امروز دنياي در كه است درحالي اين شود/ ياد ايشان از د" محم مال "حاج
در نÇامشان كÇه را بزرگاني ميكند سعي واليتي هر و قومي و ملت هر كه ميكنيم
اينرو از بيافزايد/ خود علمي افتخارات بر تا دارد منسوب خود به شده ثبت تاريخ
تاجيك فيلسوف را ابوعليسينا و بدانند ترك را او تا ميگويند رومي مولوي, به
جÇناب نÇام صريح ذ كر از آنگاه كنند; معرفي تاجيكستان اهل را او تا ميخوانند
شÇهرت Áاصو و نيست ترديدي گناباد بيدخت به انتسابشان در كه سلطانعليشاه
شÇعر چÇند فÇقط كÇه كسÇاني از كÇه درحالي ميشود/ پرهيز است ايشان از  گناباد
كÇه چÇرا است خوبي كار البته ( كه كردهاند ياد گناباد مشاهير بهعنوان سرودهاند
بر نه است بزرگوار عالم و عارف آن نام عمدي فراموشكردن بر ما انتقاد و ايراد
كه بيانالسعاد¸ تفسير مانند علميشان آثار از حتي اشخاصگمنام)/ زنده كردننام
تجليل شيعه عرفاني عيار تمام تفسير يك بهعنوان اسالم عالم در آن از علم اهل
ايشان فرزندان از گناباد عارف بزرگان ديگر آثار يا ميبندند/ فرو چشم  كردهاند,
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و شده ترجمه خارجي زبانهاي به هم بعضي و چاپ بار چندين آنان كتابهاي  كه
نميكنند/ يادي است, ه موردتوج

تÇجاهل بتوان كه نيست شخصيتي گنابادي سلطانعليشاه مرحوم بههرطريق
از اينكهديدهها مگر ايشانفروبست/ نام مقابل در خودرا چشمان بهسادگي  كردو

هراسان/ نامشان ذ كر از يا باشد كور حقايق مشاهده
از ي حت كه رسيده حد بدان كتابها اين در موجود تنگنظري كوتهبينيو دامنة
يادنشده چندان نيز است گناباد مهم دهات از كه بيدخت يعني بزرگوار آن مولد نام
هم اينكه با نكردهاند ذ كري هم مزارشان از شوند/ ايشان نام ذ كر به مجبور مبادا تا
ة عد عالقه و ه توج مركز هماينكه و است حاÄزاهميت معماري و تاريخي لحاظ از
آن زيÇارت بÇه كشÇور خÇارج و داخÇل از نÇفر هزار دهها سال هر و است زيادي
ذ كر را زيارت" " كمر گناباد زيارتگاههاي جز¾ كه است درحالي اين و ميروند/
انتساب صحت زيرا نميروند آنجا به بيشتر نفر دو يكي سال در شايد كه  كردهاند
اما نباشد, خاطرشان موردپسند مزار اين ولو كتب اين صاحبان نيست/ مسلم آن
براي بود خوب است, تاريخي بناي يك هم و زيارت محل هم چون بههرجهت
ميكردندو ذ كر را تأسيسش تاريخچه و را نامآن تحقيق يك علمي شÆون رعايت

ميداشتند/ بيان را خود ارادت عدم پاورقي يا متن در صراحت كمال با
و يÇعنيتÇاريخ حÇاضر كÇتاب ايÇنكه با غرضورزي اين مسير در متأسفانه
ولي است, مشهود Âكام امر اين و بود كتابها اين همة اصلي منبع گناباد جغرافياي

نام همهجا شده, ذ كر ا گر يا گناباد) (درجغرافياي نشده ذ كر منابع جز¾ Âاص يا
گناباد)/ (درجغرافيايتاريخي آوردهاند پاورقي در مÆلف نام ذ كر بدون را  كتاب
ذ كÇر كتاب نام سپس و مÆلف نام Gبدو پاورقي در مستندات ساير در كه درحالي
را م قدÇت فÇضيلت رعÇايت هÇيچگونه مÇزبور كتب مÆلفان تقدير بههر است/ شده
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اهمال به آن صاحب و گناباد جغرافي و تاريخ موضوع در مهم اثر اين از و نكرده
زمره در اينك گنابادي تابنده سلطانحسين حاج مرحوم از كه درحالي  گذشتهاند/

/êë3 ص ,1 ج ,1377 تهران, خرمشاهي, بها¾الدين قرآنپژوهي, و قرآن دانشنامه به شود رجوع /1

آثÇار و مÇيشود نÇامبرده معاصر1 مهم قرآنپژوهان و عارف و عالم نويسندگان

و فÇرزند تأليÇف تÇابنده خورشيد عنوان تحت لي مفص كتاب آنجناب آثار و احوال شرح مورد در /2
است شده منتشر و چاپ (محبوبعليشاه) تابنده علي حاج جناب مرحوم ايشان طريقتي جانشين

/(1377 تهران, دوم, (چاپ

ميباشد/2 عرفان و علم اهل ه موردتوج ايشان د متعد علمي
گÇناباد جÇغرافÇياي و كتابتاريخ اهميت مقايسهاي ذ كر با موضوع اين در
سÇلسله اقÇطاب و عرفان بزرگان از مÆلف بااينكه مزبور كتاب در ميشود/ معلوم
گÇناباد مشاهير از كه شده رعايت علمي بيطرفي آنچنان ولي است, ه نعمتاللهي
و كرده ياد تفصيل به و تجليل با بودهاند مخالف هم عرفان طريقه با كه كساني حتي
مقدمه در حتي و بودهاند مخالف طريقه اين با اشخاص اين كه شدهاند متذكر فقط
Gبعد كه دهند تذكر افتاده قلم از كسي ا گر كه ميخواهند مطلع خوانندگان از  كتاب

است/ دشوار آن در خودي, و غريبه دشمن, و دوست تشخيص لذا شود/ اضافه
حÇاج مÇرحÇوم از گÇنابادي عرفاي ناديده گرفتن عالوهبر مزبور كتابهاي در
آثÇار و گÇنابادي تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج مÇرحÇوم تÇا گÇنابادي سلطانمحمد مال
بيمارستان, مدرسه, قبيل از اجتماعياي و عمراني خيريهو آثار از ي حت علميشان
از حكايت شهر ديوار درو و كردهاند تأسيس بزرگواران آن كه اما كني  كتابخانهو
نÇام ايÇنكه بÇراي را آنهÇا نÇام يا نشده برده نامي است, انكارناپذير و ميكند آن
بگÇويند/ را Çهشان اولي اسÇم بيآنكه كردهاند عوض نگردد, معلوم ه اولي سين سÆم
سلطاني كتابخانه از نامي كتابخانه بخش در گناباد كتابجغرافيايتاريخي در Âمث
درحالي است/ نشده برده دارد, كتاب گناباد كتابخانههاي ساير از بيش كه بيدخت
رضوي) قدس آستان كتابخانه از (غير خراسان استان كل در كتابخانه اولين آن  كه
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اشارهاي مدارس بخش در شد/ تأسيس بيدخت در شمسي 1302 سال در كه است
مÇحمدحسن شÇيخ حÇاج مÇرحÇوم توسط بيدخت در گناباد مدرسه اولين كه نشده
ا كابر كالس اولين ايشان عمل ابتكار به ي حت و است گرديده تأسيس صالحعليشاه
رايج كشور از ديگر جايي در اينكه از قبل شد تأسيس بيدخت در 1307 سال در

شود/
تÇوسط ÂبÇق كÇه بيدخت قديمي مسجد از است مساجد درباره كه فصلي در
13ê7 سال زلزله از بعد و يافته توسعه صالحعليشاه محمدحسن شيخ حاج مرحوم
نشده يادي شده نوسازي و تعمير گنابادي تابنده سلطانحسين حاج مرحوم همت به
و صÇالحآباد قنات بهجز شده نامبرده همه از آبانبارها و قنوات فصل در است/

دارد/ قدمت سال پنجاه الاقل كه بيدخت آبانبار
نهتنها فانه متأس كه ميخورد بهچشم فراوان كتابها اين در موارد قبيل اين از
اصرار نحوي گويي است/ علمي تحقيق هرگونه نافي بلكه تاريخي مسلمات انكار

است/ بوده ايشان عمراني و علمي آثار و بزرگان اين اسامي ذ كر عدم در
نكÇÇاهد آفÇÇتاب بÇÇازار رونÇÇÇÇق نخواهÇد وصلآفتاب پره گر شب

از پس اينك بحمداهللا حاضر گناباد وجغرافياي كتابتاريخ دوم چاپ باري
كه اينكتاب از نسخهاي براساس چاپ اين ميپذيرد/ انجام سيسال حدود  گذشت
در است/ گÇرفته صورت بودند, كرده اضافاتي و اصالحات آن در محترم مÆلف
و رعÇايت جÇديد رسÇمالخÇط و ويÇرايش در رايÇج قواعÇد يالمقدور حت طبع اين
د مجد حروفچيني سپس و گرديده اضافه خوانندگان راهنمايي براي فهرستهايي
زمÇان به مربوط همه چون آمده, كتاب در كه ارقامي و اعداد در ولي است/ شده
موجب كتاب اين دوم چاپ است اميد است/ نشده انجام تغييري است آن تأليف
سÇرزمين از مÇنطقه ايÇن جغرافياي و تاريخ درباره معتبر و صحيح اطالعات نشر

گردد/ ايران باستاني






